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ÖNSÖZ

Bu kitap, Türkiye ekonomisinin Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze maliye
tarihini analiz etmek amacıyla kaleme alındı. 19. yüzyıldan günümüze devam eden
küreselleşme evrelerinin içinde Osmanlı ve Türkiye ekonomisinin mali analizinin okuyucu ile
paylaşılması ve tartışılması isteği, bu kitabın yazılmasında rol oynamıştır.
Sanayi devrimi ile başlayan modernleşme tarihinin iktisadi yaşama olan etkisi
küreselleşme evrelerinden izlenebilir. Dünya ekonomisinde norm ve kuralların
standartlaşmasının söz konusu olduğu küreselleşme evrelerinin ülke ekonomileri üzerindeki
etkileri farklılaşabilmektedir. Küreselleşme evrelerinde ülke ekonomilerinin tarihsel
gelişiminin incelenmesi, iktisat tarihinin temel çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır.
Bununla beraber kamu maliyesi açısından bir değerlendirme yapmak, küreselleşme tarihinde
devletin ekonomiye müdahale amaçları ve araçlarının neler olduğunu tespit etmek
bakımından anlamlı olacaktır. Kamu maliyesi disiplininin amaçları, devletin ekonomiye
neden müdahale ettiği sorusuna verilen yanıtta gizlidir. Maliye disiplini açısından devlet
ekonomik büyüme ve istikrarın sağlanması, iktisadi kaynakların en uygun dağılımı ve gelirin
adil bölüştürülmesi amaçları ile ekonomiye müdahale etmektedir. Elinizdeki çalışma
Osmanlı’dan günümüze Türkiye ekonomisinde yaşanan iktisadi olayları ve olguları kamu
maliyesi amaç ve araçları bakımından tarihsel olarak irdelemek amacıyla okuyucuya
sunulmuştur.

Doç.Dr. Başak Ergüder
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YAZAR NOTU
Bu çalışmada her bir bölümünde okuyucuyu öğrenmeye ve analiz etmeye davet eden
uygulamalar, sorular ve özet anlatımlar yer almaktadır. Bu bölümde ne öğrendik özetleri
okuyucu açısından konu bütünlüğüne sahip olmayı kolaylaştıracaktır.

Doç. Dr. Başak Ergüder
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1. KÜRESELLEŞME EVRELERİ VE MALİ TARİH

9

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, küreselleşme hareketinin 19. yüzyıldan 21. yüzyıla gelişimi üç ayrı evre içinde
incelenecektir. Bölümde, küreselleşme hareketinin evreleri, Dünya ekonomisi ve Türkiye
ekonomisi açısından derinlemesine analiz edilecektir. Küreselleşme sürecinde yaşanan
iktisadi gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkileri ise, kamu maliyesi alanındaki gelişmeler
ışığında tartışılacaktır.

10

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Küreselleşme evreleri içinde maliye politikalarının en etkin olduğu dönem hangisidir?
Küresizleşme Evresi’ne geçişte etkili olan iktisadi durumu tartışınız.
2008 Krizi’nin iktisadi akımlar açısından neden Keynesyen iktisada yönelik bir dönüşümü
gündeme getirdiğini tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Küreselleşme Evreleri

19. yüzyıldan itibaren devam
eden küreselleşme dönemlerinde
sermayenin ve işgücünün
uluslararasılaşmasının yarattığı
ekonomik sistemlerin analizi

Küreselleşme dönemlerinde
uygulanan ekonomi politikalar
içinde kamu kesiminin rolünün
değerlendirilmesi ve dönemler
arası karşılaştırma yapılabilmesi

Uluslararasılaşma

19. yüzyılda ticaret, 20. yüzyılda
sanayi, 21. yüzyılda finansal
sermayenin küreselleşme
hareketindeki yerinin
uluslararasılaşma kavramı ile
analiz edilmesi

Özel sermaye birikiminin
uluslararasılaşmasının
sonuçlarının devletler açısından
karşılaştırmalı analizin
yapılabilmesi

Konu
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Neoliberalizm



Uluslararası sermaye hareketleri



Açık pazar
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Giriş
Küreselleşme, 21. yüzyıla ait bir kavram olarak görülmekle birlikte; tarihsel olarak
kapitalizme geçişten günümüze dünya ekonomisinde yaşanan dönemlere adını veren bir
tarihsel olgudur. Üretim faktörleri olan sermaye ve işgücünün coğrafi hareketliliği önündeki
tüm engellerin kalkması olarak tanımlanan küreselleşme kavramı tarihsel olarak farklı evreler
içinde değerlendirilmelidir. İlk Küreselleşme Evresi, 19. yüzyılda finans ve ticaret
sermayesinin uluslararasılaşması ile başlayan ve Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam eden
dönemdir. Uluslararası ticaretin önündeki engellerin devletlerarası imzalanan ticaret
anlaşmaları ile ortadan kaldırıldığı bu dönem aynı zamanda Osmanlı ekonomisinin dünya
kapitalizmine entegre olduğu dönemdir. Finans sermayenin ticaretin finansmanında artan rolü,
Osmanlı İmparatorluğu’nda modern bankacılık sisteminin oluşmasına neden olur. Osmanlı
ekonomisinde tarım ekonomisi ağırlıklı ticaret üstünlüğü dünya pazarlarına açılan tarımsal
üretim fazlası ile Osmanlı ekonomisinin uluslararası sermaye akımlarına açılmasını mümkün
kılar. Birinci Dünya Savaşı, küreselleşme evresi açısından dünya ekonomisinde yeni bir
döneme ve kesintiye yol açar. Katastrof Çağı olarak adlandırılan 1914-1945 döneminde
yaşanan neo-merkantil maliye politikaları ile ulus-devletler küreselleşme karşıtı bir ekonomi
politika izlerler. Bu dönem Küresizleşme Evresi olarak bilinen küreselleşme hareketinin
kesintiye uğradığı dönemdir. Türkiye ekonomisinde ulus-devletin inşa sürecinin yaşandığı
1920-1945 dönemi milli iktisat politikaları ile savaş ekonomisi uygulamaları hayata geçer. Bu
dönemde iktisadi hayatta devletçilik, korumacılık, içe kapanma, iç pazara yönelik üretim
olgularının maliye politikalarında etkili olur. İki dünya savaşı boyunca devam eden
küresizleşme dönemi, savaş ekonomisinin sona ermesi ile yeniden küreselleşme hareketinin
hızlanmasına yol açar. İkinci küreselleşme evresi olan 1945-1980 döneminde Keynesyen
iktisat politikalarının yarattığı ithal-ikameci ekonomi politikaları, üretimde ithalata bağımlı iç
pazara dönük yeni bir ekonomik sistemin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde
uygulanmasına olanak tanır. 1979 Krizi ile sona eren bu dönemin ardından 1980’de başlayan
ve halen içinde bulunduğumuz Neoliberal Küreselleşme evresinde ise uluslararası finans,
ticaret ve üretime dayalı ve finansallaşma olgusunun gündeme geldiği yeni bir küreselleşme
evresi yaşanır. 2008 Finans Krizi’nin kesintiye uğrattığı küreselleşme hareketi halen içinde
yaşadığımız dönemde etkili olan sermaye ve emeğin uluslararasılaşma boyutunun 19. yüzyıl
küreselleşmesinin kat ve kat üzerinde olduğu bir dönemdir. Bu dönem nitelikli işgücü,
araştırma ve teknoloji faaliyetleri artan Çok Uluslu Şirketlerin artan payı ile dünya ekonomisi
tek bir kürede eş zamanlı ekonomik gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir.
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1. KÜRESELLEŞME
Küreselleşme tarihsel bağlamda 19. yüzyıldan 21. yüzyıla değin süren oldukça uzun bir
tarihsel arka plana sahiptir. Küreselleşmenin tarihsel yolculuğu yüzyıllar öncesine
dayanmakla birlikte olgusal olarak sermayenin ve işgücünün coğrafi olarak yer değiştirmesi
küreselleşme kavramını açıklayan ortak bir tanımdır. Küreselleşme süreci tarihsel olarak üç
evreden oluşmaktadır. Bu evrelerden ilki 19. yüzyılda kapitalizme geçiş dönemi olan İlk
Küreselleşme Evresi, ikinci evre İkinci Dünya Savaşı’nın ardından başlayan ve 1980 yılına
kadar devam eden İkinci Küreselleşme Evresi ve son evre ise 1980’den başlayan ve
günümüzde halen içinde olduğunuz Neoliberal Küreselleşme Evresidir.

1.1.

İlk Evre: 19. Yüzyıl

Dünya ekonomisinde kapitalizme geçiş, Sanayi devrimi ile yaşanmıştır. Sanayi devrimi ile
yaşanan teknolojik gelişmeler sonucunda işgücünde verim artışı, nihai ürünlerin fiyatlarında
düşme hareketini sağlayarak dış ticaret ilişkilerinde serbestleşme hareketini doğurdu. Sanayi
devriminin henüz etkisinin görülmediği Osmanlı ekonomisinde 19. yüzyıl öncesinde dış
ticaret son derece durağan bir yapı göstermektedir. Osmanlı İmparatorluğu küreselleşme
dönemi öncesinde, tarım sektöründe geçimlik üretime dayalı yapısıyla, ekonominin
parasallaşmış kesiminin sınırlı olduğu içe kapalı bir ekonomik yapıya sahipti (Toprak, 2010:
85).
19. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı’nın finansal yapısı, dışa kapalı bir konumdadır. 19.
yüzyılın başlarında üretim düzeyi, sermaye birikimi ve teknolojik gelişme açısından Osmanlı
ekonomisi durgun bir ekonomidir (Pamuk, 2005a: 11). 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı gelirgider tablosu sürekli açık vermektedir. Osmanlı maliyesinin açığı dolaşımdaki değerli
madenden oluşan parasının vezin ve ayarıyla oynanarak, devlete senyoraj hakkı sağlanarak
kapanmaktaydı. Sürekli değeri düşürülen Osmanlı altın ve gümüş sikkesi ve etkin bir narh
mekanizması fiyat hareketlerini de sınırlamaya olanak sağlamaktadır. Böylece sürekli devalüe
edilen para birimine karşın enflasyonist bir ortamla karşılaşılmamıştır (Toprak, 2010).
19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı ekonomisinin Dünya ekonomisindeki küreselleşme
hareketine uyumu, dış ticaret hacminin genişlemesi ile başladı. Osmanlı İmparatorluğu’nun
artan ticaret ihtiyacını finanse edecek finans kurumları oluşmaya başladı. Devletin yeniden
yapılanması mali yapılanma ile birlikte gerçekleşti. Bu dönem iltizam sisteminden, Düyun-u
Umumiye ‘ye kadar pek çok kurum, kapitalist ekonomiye geçişin parçaları olarak ekonomik
sistemde kamu kesimi ve devlet yapılanmasının yansıması olarak etkin rol oynadı. Osmanlı
İmparatorluğu’nun İngiltere ile imzaladığı Balta Limanı Ticaret Anlaşması (1838) ve
ardından diğer ülkelerle imzalanan benzer anlaşmalar ile Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa
devletleri için açık bir pazar haline geldi. Tanzimat Fermanı’nın ilanı (1839) ile Osmanlı
İmparatorluğu’nda Avrupa kamu hukukunun kuralları oluşturuldu. Biri ekonomik diğeri
siyasi bu iki gelişme, Osmanlı İmparatorluğu’nun küreselleşme hareketindeki yerini
düzenleyen kurumları oluşturdu (Kazgan,1999: 21).
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1.2. Ara Dönem: Küresizleşme Evresi
Birinci Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte küreselleşmenin ilk evresi de son buldu.
Küresizleşme olarak adlandırılan yeni dönem 1914 yılında başladı ve 1944’te ekonomik
sistemi yeniden düzenleyen Bretton Woods Anlaşması’na kadar devam etti. Küresizleşme
evresinde Türkiye ekonomisinde yeni bir ekonomik politika uygulandı. Bu dönem Türkiye’de
Birinci Dünya Savaşı’nın içe dönük, kapalı savaş ekonomisi ilkeleri hayata geçirildi. 1929
Krizi’nden sonra ise Türkiye ekonomisinde devletçilik ilkesinin hâkim olduğu bir ekonomipolitika uygulandı.
Avrupa’da, Katastrof Çağı olarak bilinen 1914-1945 evresindeki olumsuzluklar, gelişmekte
olan ülkeler tarafından artıya dönüştürüldü. Latin Amerika’da olduğu gibi Türkiye’de de bu
tarihlerde dışa açık bir ekonomik sistem yaşandı. Türkiye ekonomisi, 1920’lerde Lozan
Anlaşması gereğince 1920-1929 döneminde dış ticaretinde serbestleştirme ilkesini uyguladı.
Yürürlüğe giren yeni gümrük mevzuatı ve Türk Parasının Kıymetini Korumu Kanunu (1930)
ile Türkiye ekonomisi hızlı bir biçimde dışa kapandı (Toprak,2010). Türkiye ekonomisi
açısından küreselleşme hareketinin kesintiye uğradığı küresizleşme evresinde, devletçilik
ilkesinin gereği olarak maliye politikalarının etkinliği arttı.
Küresizleşme Evresi’nde Türkiye ekonomisi milli iktisat politikası uygulandı. Kamu
kesiminin ekonomideki ağırlığı artarken, özel sermaye birikimini destekleyici maliye
politikaları uygulandı. 1920-1945 döneminde finans sektörünü yönlendirecek bir dizi önemli
adım atıldı. İş Bankası (1924), Devlet Sanayi ve Maadin Bankası (1925), Anadolu Anonim
Türk Sigorta Şirketi (1925), Milli Reasürans (1929), Sümerbank (1933) ve Etibank’ın (1935)
kurulması ile bankacılık sektöründe kamu bankacılığı sistemi kuruldu. 1930’lu yıllarda finans
piyasalarında durgunluk yaşandı. Ülkenin tasarruf gücü sınırlıydı ve tasarruflar devlet
öncülüğünde sanayi planlarının gerçekleştirilmesine yönlendirildi. Türkiye, İkinci Dünya
Savaşı boyunca savaş ekonomisinin gereği uygulamaları hayata geçirdi. Bu dönem çıkarılan
Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi ile olağan dışı vergi
gelirlerinin kamu kesimi gelirleri içindeki payı arttı (Toprak, 2010).

1.3. İkinci Küreselleşme Evresi: 1945-1980
İkinci Dünya Savaşı sona ererken, Dünya ekonomisinde yeni bir küreselleşme evresine
geçildi. 1944’te Bretton Woods Anlaşması ile kurulan IMF ve Dünya Bankası ve 1947’de
imzalanan GATT, bu sürecin önemli kurumları arasında yer aldı. İkinci Dünya Sonrası
izlenen politikalarda Keynes’in etkileri bariz bir biçimde gözlemlenmekteydi.
Makroekonomik analizlerde serbest pazar ilkesi ile birlikteregülasyon kavramı
kullanılmaktaydı. Bu yeni küreselleşme evresinde özellikle sosyal devlet bağlamında edinilen
kimi kazanımlar, İkinci Dünya Savaşı sonrasında da devam etti. İkinci Küreselleşme Evresini
iktisatçılar, sosyal devlet ve refah devleti kavramları ile tanımlamaktadır (Toprak,2010).
1944’de başlayan ve otuz yıl süren bu dönem, 1970’li yılların ortalarında yaşanan iktisadi
krizler ile sona erdi. Bretton Woods ’da öngörülmüş olan para sisteminde dolar altın paritesi
dengesi bozuldu. Dünya ekonomisinin 1970’lerin ilk yarısında karşılaştığı stagflasyon
neticesinde artan işsizlik oranına, yüksek enflasyon rakamları eşlik etti. OPEC’in petrol
fiyatlarının dört kart arttırması ile Dünya ekonomisinde yapısal bir kriz başladı. Nobel
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Ekonomi Ödülü alan iktisat çalışmaları incelendiğinde 1970’li yıllarda ekonomide yaşanan
sorunlara yönelik olarak gelişen iktisadi akımların yaşadığı gelişim izlenebilir. Piyasa
ekonomisini destekleyen Hayek’e 1974’te Ekonomi Nobel’i verildi. 1976 yılında Nobel
ödülünü Hayek ile benzer görüşleri paylaşan Friedman aldı. Bu dönem kamu kesiminin
devlete yönelik müdahale gücünün daraltılmasını savunan liberal iktisat görüşü yaygınlık
kazanmaya başladı. İktisadi yaşamda ise OPEC’in 1973-74 yılının ardından 1977 ve 1979’da
yine köklü fiyat artışlarına gitmesi ile küreselleşmenin ikinci evresi olan Küresizleşme evresi
sona erdi (Toprak, 2010).
Türkiye ekonomisinde ikinci küreselleşme evresi boyunca, Keynesyen iktisat politikaları
benimsendi. Ülke ekonomisinde resesyonist politikalar terk edilerek, istihdam olanaklarını
genişletmek için kredi finansmanına başvuruldu. Türkiye’de Yapı Kredi Bankası’nın (1944)
kurulması ile birlikte özel sektör bankacılığı hızlı bir biçimde gelişim sürecine girdi. Garanti,
Akbank ve diğer özel bankaların kurulması ile özel bankacılık, devlet bankacılığına alternatif
oluşturmaya başladı. 1950’li yıllarla birlikte ülkede kredi hacmi görülmedik oranda genişledi
(Toprak, 2010).
Türkiye 1958 yılında İstikrar Tedbirleri uygulamak zorunda kaldı. Bu dönem, devletçiliğin
aksine, karma ekonomi gündeme gelmiştir (Toprak, 2010). Türkiye ekonomisinde 1950’li
yılların ikinci yarısından itibaren iktisadi planlamanın önemine dikkat çekici analizler
yapılmıştır. 1961 yılında ülke ekonomisini düzenleyici bir kurum olan Devlet Planlama
Teşkilatı (DPT) kuruluyor. 1960’lı yıllarda planlama ile birlikte küresizleşme evresiyle
birlikte gündeme gelen ithal ikameci ekonomi politikası uygulanmıştır. Bu dönem
incelendiğinde, 1950-1965 arasında Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama %6,9 büyüdüğü
görülür. İktisadi Planlama ilkesinin yarattığı uygulamalarda 1965 sonrasında yavaşlama
görülmekle birlikte, Türkiye ekonomisinde iktisadi planlama ilkesi doğrultusundaki
düzenlemeler, 24 Ocak Kararlarına kadar devam etti (Toprak, 2010).
Türkiye ekonomisinde 1970’li yıllarda ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyen en önemli
iktisadi faktör, döviz akışında yaşanan kesintiydi. Batı ülkelerinde yaşanan ekonomik
durgunluk, Avrupa’da çalışan Türk işçisinin ücret kazancını azalttı. Ancak Türkiye’de
uygulanan DÇM (Dövize Çevrilebilen Mevduatlar) ile Türk işçisine diğer ülke piyasalarına
oranla çok daha yüksek faiz verilerek döviz sıcak para olarak Türkiye’ye çekildi. 1970’li
yılların sonunda Türkiye ekonomisinde yaşanan kriz, Türkiye’nin bir kez daha IMF’nin
kapısını çalmaktan başka çaresi kalmamasına neden oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası
gündeme gelen küreselleşmenin ikinci evresi, kriz ile birlikte uygulamaya konulan 24 Ocak
Kararları ile 1980 yılında yerini yeni bir evreye bırakıyor: Neoliberal Küreselleşme Evresi
(Toprak, 2010).

1.4. Neoliberal Küreselleşme
1980’li yıllarda dönemin önemli ekonomistleri Hayek ve Friedman’ın birlikte teorize ettikleri
neoliberal iktisat akımı, Batı’da da büyük yankı uyandırdı. ABD’de Reagan, İngiltere’de
Thatcher yönetimi, devleti küçülterek piyasaya öncelik tanımaya yönelik yeni iktisat
politikalarını uygulamaya koydu. Bu dönem özellikler çalışan kesimlerin ciddi tepkisi ile
karşılaşan Neoliberal ekonomi politikaları pek çok ülkede aynı zamanda uygulanmaya başlar.
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Amerika Birleşik Devletleri, 1980’li yıllara kadar borç veren ülke konumunda iken, 1980’li
yıllardan sonra borç alan ülke konuma geçer. Birçok ülke, dolar stoklayarak ABD’ye kredi
açmaktadır. Türkiye ekonomisinde ise, 24 Ocak 1980 yılında alınan yeni iktisadi önlemler ile
ekonomi hızlı bir biçimde, küreselleşen dünya ekonomisine entegre olur. İthal ikameci iktisat
politikası terk edilir. İhracata dönük iktisat politikası uygulanır. Para politikasında ise zamanla
tam serbestleşme denilen tüm düzenlemelerin kaldırıldığı bir yaklaşım benimsenir (Toprak,
2010).
1980’li yıllar boyunca Türkiye ekonomisinde pek çok kez ücretler dondurulur. Dışa açık
ekonomi politikasının gereği olarak Türk lirası hızla konvertibl bir yapıya kavuşturulur.
Finans sektöründe, ATM sistemine geçiş gibi pek çok radikal değişim gerçekleşir. Türkiye’de
1980’li yılların ikinci yarısından sonra, finans sektörü hızlı bir biçimde dışa açılır. 20.
yüzyılın son yıllarında küreselleşmenin daha da yaygınlaşması ve dünya ölçeğinde likiditenin
bolluğu yabancı sermayenin finans sektöründe etkin bir konum elde etmesine neden olur.
Önce bankacılıkta, ardından sigorta sektöründe yabancı şirketlerin payı artar ( Toprak, 2010).
1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisinde neoliberal küreselleşme döneminin yarattığı bir takım
olumsuz gelişmelerin yaşanması söz konusu olur. Türkiye’nin parasının hızla konvertibl
yapılması, bunun için gerekli düzenlemeleri yapmadan döviz bürolarının açılması krize neden
olur. Buna karşın 1990’lı yıllara ait en olumlu gelişme Avrupa Birliği ile 1995’ten itibaren
gümrük birliğinin gerçekleştirilmesidir (Toprak, 2010).

1.5. 2008 Krizi Sonrası Dönem
Dünya ekonomisinde Neoliberal Küreselleşme Evresi içinde 2008 Kriz’i önemli bir kırılma
yaratır. Türkiye ekonomisi pek çok ülkenin etkilendiği 2008 finansal krizine avantajlı şartlar
altında girer. Bu nedenle Türkiye ekonomisi 2008 Krizi’nde daha az etkilenir. Türkiye’de
2001 yılında yaşanan Bankacılık Krizi sonrası bankacılık sektöründe yapılan reformlar
sayesinde Türkiye ekonomisi 2008 krizinin etkilerini daha az hisseder. Türkiye’de Mortgage
Piyasası’nın yeterince gelişmemiş olması, bir konut-finans krizi olan 2008 krizinden daha az
etkilenilmesinin bir diğer önemli nedenidir. 2008 Krizi sonrası yaşanan dönem, Dünya
ekonomisinde Keynesyen İktisada dönüş isteği tartışılmaktadır (Toprak, 2010). Yeni bir
Bretton Woods’dan söz edilir. Bu dönem, iktisadi düzenlemenin yeniden gündeme geldiği,
ülke ekonomilerinin kendi istihdam olanaklarını gözettiği, gelişmiş ülkeler kadar gelişen
pazar ekonomilerinin sorumluluk üstlendiği, toparlanmanın daha dikkatli bir biçimde olduğu,
sürdürülebilir yeni bir dünya ekonomisi kurmak gündemdedir (Toprak, 2010).
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Uygulamalar
Son elli yılı aşan sürede vahşi kapitalizmi törüpüleme yolunda, merkez ülkelerde gerçekten
kamu harcamalarının GSMH içindeki oranı çok yükselmiştir. Geçmişte şiddetlenen işçi
eylemleri ve SSCB’nin yükselişi bir yandan, Büyük Depresyonlar’ın (1870 ve 1929), iki
büyük Dünya Savaşı’nın (1914-1918 ve 1939-1945) yarattığı sefalet tabloları diğer yandan,
yürürlükteki kapitalizmi tehdit ederken, toplumda dengeleyici devlete duyulan ihtiyaç çok
artmıştır; 19. yüzyılın son çeyreğindeki ‘ekonomideki çok küçük devlet’in yerini 20. yüzyılın
son yarısında ‘ekonomide giderek büyüyen bir devlet’ almıştır. Nitekim ileri düzeyde
sanayileşmiş 18 ülkede kamu harcamalarının GSMH içindeki oranı, ortalama olarak, 1870’de
sadece %10.5 iken ve Birinci Dünya Savaşı arifesinde (1913) bu oranda pek az değişme
olmuşken (%11.9), İkinci Dünya Savaşı arifesinde 1937’de oran %22.4’e çıkmış, 1996’da
%45.8’e fırlamıştır ( Tanzi-Schuknect 1997’den akt. Kazgan, 2005:21).
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Uygulama Soruları
-Toplumda dengeleyici devlete duyulan ihtiyaç açısından 19. yüzyıl ile 21. yüzyıldaki devlet
anlaşını karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
19. yüzyılda sanayileşme hareketi ile başlayan küreselleşme hareketi, Dünya ekonomisinde
üretim faktörlerinin uluslararasılaşması ile dışa açık piyasaların oluşmasına öncülük eder. Bu
bölümde, 19. yüzyıldan günümüze kadar geçerliliğini koruyan küreselleşme kavramının
dünya ekonomisinde yarattığı etkiler, küreselleşmenin tarihsel gelişimi içinde incelendi.
Tarihsel olarak üç evreden oluşan küreselleşme sürecindeki tüm evrelerde yaşanan gelişmeler
Dünya ve Türkiye ekonomisi bakımından ele alındı. İlk Küreselleşme Evresi 19. yüzyılda
tüm küreye yayılan kapitalizme geçiş dönemidir. İkinci küreselleşme evresi, İkinci Dünya
Savaşı’nın ardından başlayan ve 1980 yılına kadar devam eden Sosyal Refah dönemidir.
Üçüncü küreselleşme evresi ise 1980’den başlayan ve günümüzde devam eden Neoliberal
Küreselleşme Evresidir.
19. yüzyılda başlayan ilk küreselleşme evresi Dünya ekonomisinde üretim ve dış ticaret
hadlerinde hızlı bir artış yaşanır. Küreselleşme sürecini başlatan sanayi devriminin Osmanlı
ekonomisindeki etkileri, yasal ve kurumsal düzenlemeler ve toplumsal yapıda önemli
değişimler yaratır. 19. yüzyılda kapitalizme geçiş sürecinde olan Osmanlı İmparatorluğu’nda
ticaret ilişkileri serbestleşir. Tarımsal ürünlerin ihracatına dayalı Osmanlı ekonomisi, Balta
Limanı Antlaşması ile Avrupa Kıtası’na yayılan ticari ilişkilerle açık bir ekonomidir.
Tanzimat ve Islahat Fermanları, Osmanlı toplumunda hukuk ve siyasi hakları düzenler ve
yeni ekonomik sisteme uyumlu bir toplumsal yapının oluşmasını sağlar. 19. yüzyılın
ortalarına kadar üretim düzeyi ve teknolojik gelişme bakımından durgun bir ekonomi olan
Osmanlı ekonomisi, kronik bütçe açıkları gibi önemli yapısal iktisadi sorunlara sahipti. 19.
yüzyıla gelindiğinde Osmanlı ekonomisinin Dünya ekonomisindeki küreselleşme hareketine
uyumu, dışa kapalı ekonomik yapısının değişimi ile mümkün oldu. Osmanlı ekonomisi, dış
ticaret hacminin genişlemesi ile dünya ekonomisine entegre olmaya başladı. Osmanlı
ekonomisinde ticaretin artışı bir finansman kaynağına duyulan ihtiyacı arttırdı. Böylece
Osmanlı ekonomisinde uzun mesafeli ticareti finanse edecek finans kurumları oluşmaya
başladı. Bankacılık sisteminin gelişmesi ile birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun mali
yapılanması da değişmekteydi. 19. Yüzyıl boyunca iltizam sisteminden, Düyun-u Umumiye
’ye kadar pek çok kurum, kapitalist ekonomiye geçişte etkin olan faaliyetlerde bulundu.
Küreselleşme evresinin kesintiye uğradığı bir ara evre olan Küresizleşme Dönemi, Dünya
ekonomisinde içe kapanma eğiliminin ağır bastığı 1914-1945 yılları arasında yaşanır. Bu
dönemde savaş ekonomisine uygun olarak korumacılık ve devletçilik maliye politikalarında
izlenen temel ilkelerdir. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan ve Katastrof Çağı olarak
adlandırılan 1914-1945 döneminde yaşanan neo-merkantil maliye politikaları, bu bölümde
analiz edildi. Türkiye ekonomisi açısından farklı bir alt evre oluşturan ulus- devlet inşa süreci
olan 1920-1945 döneminin iktisat ve maliye politikaları ele alındı. Bu bölümde devletçilik,
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korumacılık, mali istikrarın sağlanması, iç pazarın oluşturulması olgularının maliye
politikaları uygulamalarındaki karşılıkları analiz edildi. İkinci küreselleşme evresi olan 19451980 döneminde yaşanan değişimlerin etkileri, Dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisi
açısından analiz edildi. İkinci Küreselleşme evresinde refah devleti modeline uygun olarak
Keynesyen politikalar ön plandadır. Bu dönemin sona ermesi üçüncü küreselleşme evresi olan
Neoliberal Küreselleşme evresini başlatır. 1979 Krizi ile sona eren ikinci küreselleşme
evresinin ardından 1980’de başlayan ve halen içinde bulunduğumuz Neoliberal Küreselleşme
evresinde devletin ekonomiye müdahale biçimleri ve maliye politikaları da bu bölümde analiz
edildi. 2008 Krizi’nin bu dönemde yarattığı kırılmanın sonuçları da bu bölümde ele alındı.
Maliye politikalarını etkin olduğu bu dönemi 1980 sonrası üçüncü küreselleşme evresi olan
Neoliberal Küreselleşme Hareketi izler. 21. yüzyılda yaşanan küreselleşme, 19. yüzyılda
yaşanan küreselleşmenin ilk evresinden çok daha hızlı bir küreselleşme hareketinin yaşanması
söz konusudur. Neoliberal küreselleşme döneminde nitelikli işgücüne sahip, teknoloji yoğun
faaliyetleri artan Çok Uluslu Şirketlerin ekonomideki ağırlığı artar. 21. yüzyıl
küreselleşmesinde işgücü ve sermayenin hareketliliğinin müthiş artışı ile tek bir kürede eş
zamanlı ekonomik gelişmeler yaşanır. 2008 Finansal Krizi’nin sonucunda yapılan yeniden
düzenlemeler ile yaşanan bu dönem halen içinde bulunduğumuz küreselleşme dönemidir.
Neoliberal Küreselleşme evresinde 2008 Krizi’nin sonuçlarının yarattığı yeni tartışma,
Keynesyen iktisat politikalarına dönüştür.
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Bölüm Soruları
1-Küreselleşme kavramı hangi üretim üretim faktörlerinin coğrafi hareketliliği önündeki tüm
engellerin kalkması olarak tanımlanır?
a)Sermaye- Doğal kaynaklar b) İşgücü-Doğal Kaynaklar c)Sermaye-İşgücü

d)Hiçbiri

2- 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı ekonomisinin Dünya ekonomisindeki küreselleşme
hareketine uyumu ile hangi sektörün hacmi genişlemeye başladı?
a)Tarım hacmi

b) Kamu kesimi hacmi

c) Sanayi hacmi

d)Dış Ticaret hacmi

3- Aşağıdakilerden hangisi ile birlikte küreselleşmenin ilk evresi son buldu?
a)1929 Krizi

b) Birinci Dünya Savaşı

c)İkinci Dünya Savaşı

d) 2008 Krizi

4- Türkiye ekonomisinde 1920’lerde Lozan Anlaşması gereğince hangi dönemde dış
ticaretinde serbestleştirme ilkesini uygulandı?
a) 1920-1929

b)1930-1945

c)1945-1960

d)1980-1990

5-Aşağıdakilerden hangisi 1920-1945 döneminde Türkiye ekonomisinde resesyona yol açan
bütçe politikasıdır?
a) Denk Bütçe

b) Açık bütçe

c) Bütçe fazlası

d) Sıfır tabanlı bütçe

6-Aşağıdakilerden hangisi milli iktisat politikasının parçası olarak devlet tarafından kurulan
kurumlardır?
a) Sigorta Şirketleri

b) Bankalar

c) Borsa

d) Hiçbiri

7-Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye ekonomisinde uygulanan
maliye politikası uygulamalarından biri değildir?
a) Varlık Vergisi
c) Toprak Mahsülleri Vergisi

b) Milli Korunma Kanunu
d) Katma Değer Vergisi

8- 1944 Bretton Woods anlaşması ile başlayan dönem hangi küreselleşme evresidir?
a)Birinci

b) İkinci

c) Üçüncü

d)Dördüncü

9- Aşağıdakilerden hangisi Dünya ekonomisinin 1970’li yılların ikinci yarısında karşılaştığı
sorunlardan biridir?
a)Aşırı büyüme

b) Stagflasyon

c) Deflasyon

d) Eksik Talep

10-Aşağıdakilerden hangisi günümüzde halen içinde olduğumuz küreselleşme evresidir?
a) Birinci Küreselleşme E.

b) İkinci Küreselleşme E.

d) Neoliberal Küreselleşme E.

c) Kapitalist Küreselleşme E.
e) Küresizleşme E.
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2. 19. YY. OSMANLI EKONOMİSİNİN TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlı ekonomisinde kendi halinde bir piyasa sisteminin oluşumunda mevcut toplumsal
düzenin etkisi bu bölümde incelenecektir. Osmanlı ekonomisinde piyasa sistemi değerli
madenlerin arzının arttırılmasına yönelik girişimler dışında, devlet müdahalesine kapalı bir
yapı arz etmektedir. Fiyat ve miktar denetimleri, ithalat yasakları dışında devlet, mal ve
işgücü piyasalarında tamamen serbest bir piyasa ekonomisi sistemini benimsemiştir. Bu
dönem devletin ekonomiye müdahalesinde üç temel maliye politikası hedefi rol oynar: Kent
iaşesini sağlamak, mali gelir elde etmek ve geleneksel Osmanlı toplumunun devamlılığını
sağlamak. Bu bölümde devlet müdahaleciliğinin amaçları ve uygulamalar, İslam ülkeleri ile
farklılıkları ve benzerlikleri bakımından ele alınacaktır. Bu bölümde, 16.-19. yüzyıl boyunca
Osmanlı ekonomisinde kapitalizm öncesi kurumlar ve piyasa sistemi ele alınacaktır. Bu
bölümde, Birinci Küreselleşme Evresi öncesinde Osmanlı ekonomisinde piyasa sistemi ve
devlet müdahaleciliğinin kurumları analiz edilecek. Neo-merkantil piyasa sisteminde maden
para girişinin teşvik edilmesi ve ithalatının yasaklanması için kullanılan fiyat denetim
sistemleri irdelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Kapitalizm öncesi Osmanlı ekonomisinde serbest piyasa sisteminden bahsedebilir miyiz?
19. yüzyıl öncesinde devletin ekonomiye müdahalesinde rol oynayan amaçları tartışınız.
Osmanlı ekonomisinde geleneksel düzenin sürdürülmesi amacıyla devletin ekonomiye
müdahalesinde seçici müdahalecilik kavramını açıklayınız.

26

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Piyasa Sistemi

16.-19. yüzyılda Osmanlı
ekonomisinde neo-merkantil
devreye uygun sui generis (nevi
şahsına münhasır)piyasa sistemi
kurumlarının öğrenilmesi.

Osmanlı ekonomisinde
küreselleşme öncesi dönem
oluşan piyasa sisteminin
kapitalizm öncesi benzer
yapılarla karşılaştırılması

Devlet Müdahalesi

16.-19. yüzyılda Osmanlı
devletinin piyasa ekonomisine
müdahalesinde kullandığı narh,
ihtisap uygulamalarının analizi.

Kent iaşesi, uzun mesafeli
ticaretin finansmanı ve
geleneksel toplumsal yapının
korunması amacıyla yapılan
devlet müdahalesinin
sonuçlarının tartışılması.
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Anahtar Kavramlar


Kent iaşesi



Uzun mesafeli ticaret



Seçici Müdahalecilik



Narh Uygulaması



İhtisap
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Giriş
Osmanlı toplum ve ekonomisinin kapitalist gelişmenin dışında olmasının en önemli
göstergelerinden biri yerli burjuva sınıfının olmayışı ve büyük servetlerin özel kişilerine
elinde toplanmasının engellenişiydi. 19. yüzyıl öncesinde Osmanlı ekonomisinin kendisine
mahsus bir piyasa ekonomisi olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Devletin ekonomiye
müdahalesi etkili bir piyasa denetiminin sağlanması için uygun iktisadi kurumların kurulması
ve maliye politikaları uygulamalarının hayata geçirilmesi ile mümkün olmuştur. Bu dönem
fiyat denetimleri ve vergi politikası ile amaçlanan ekonomik kalkınma ve servet
temerküzünün sağlanmasıdır.
17. ve 18. yüzyılda sosyal bir zümre olarak üreticiler ve tüccarların geleneksel politikaların
değiştirilmesi için merkezi devlet üzerinde baskı oluşturacak kadar güçlenemediğini
görülmektedir. Devletin ekonomiye müdahalesi üç temel amacın gerçekleşmesine
yönelmiştir. Bunlardan birincisi, kent iaşesidir. Bu amaçla kent ekonomisine mal temin eden
tüccarların desteklenmesi ve uzun mesafeli ticareti mümkün kılan ticaret yollarının denetimi
önem kazandı. Osmanlı ekonomisinde devletin ikinci önceliği mali gelir temin etmektir.
Devlet vergi toplarken oluşturduğu iktisadi kurumlar ve düzenlemeler ile iktisadi faaliyetlere
müdahale etmekteydi. Devletin ekonomiye müdahalesinin son önceliği ise geleneksel düzenin
devamlılığının sağlanmasıdır. Farklı toplumsal kesimler arasındaki dengelerin nasıl olması
gerektiği, ekonomik ve toplumsal dönüşümlerle belirlenmekte ve değişmektedir. Devletin
ekonomiye müdahale biçimi statik kalmamış değişmiştir. 15. ve 16. yüzyıl boyunca Osmanlı
İmparatorluğu’nun kapsamlı ve sert devlet müdahaleciliği, zaman içinde daha seçici bir
müdahalecilik anlayışına kayar.
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1. 19. YY. OSMANLI EKONOMİSİNİN TEMELLERİ
Osmanlı toplum ve ekonomisinin kapitalist gelişmenin dışında olmasının en önemli
göstergelerinden biri yerli burjuva sınıfının olmayışı ve büyük servetlerin özel kişilerine
elinde toplanmasının engellenişiydi. Tanzimat dönemine kadar özel servet birkimi mevcut
değildir. Tanzimat Reformu ile mal güvenliği gerekçesiyle yerel özel servet birikiminin
oluşumu mümkün olmuş. Böylece yerel burjuvazi olarak adlandırılabilecek bir sosyal
zümrenin doğuşu desteklenmiştir. Osmanlılar sui generis (nevi şahsına münhasır) bir iktisadi
sistem oluşturmuşlardır. Orta Asya ve Orta Doğu’nun tecrübe birikimi, Anadolu’nun ve
fethedilen bölgelerin mahalli gelenekleri İslam çerçevesinde asırlarca süren ve birbirlerine
eklenen çabalarla özgün bir sistem oluşturmuştur. Kamu ve özel kesim olarak iktisadıyatın
bölünmemesi ilkesi devlete rakip iktisadi güçlerin belirlenmesini engellemiştir (Tabakoğlu,
2005: 17).
Osmanlı İmparatorluğu’nda toprakta ilke olarak devlet mülkiyeti geçerlidir. Sanayi ve ticaret
kesimlerinde servet ve mülkiyetin belirli ellerde toplanması ile aşırı zenginleşme söz
konusudur. Tarım kesiminde köylülerin toprakları kendi toprakları gibi işlemeleri düzeni
getirilmiştir. Esnaf, tüccar ve küçük sanayicinin kendi halinde ve güven içinde çalışmaları
sağlanmıştır. Belli kişilerin teşviki ve zenginleştirilmesi göz ardı edilip, sosyal refahın
sağlanması amaçlanmıştır. Emeğiyle geçinen kesimler, toplumsal bir sınıf veya sosyal zümre
oluşturmamıştır (Tabakoğlu, 2005: 18).

2. 16- 19. YÜZYILDA OSMANLI
MÜDAHALECİĞİNİN SINIRLARI
2.1.

EKONOMİSİNDE

DEVLET

Piyasa Sistemi

Para sistemi içinde emisyonu bir enflasyon aracı olarak kullanma imkânları çok dardır.
Üstelik ekonominin para kaynakları piyasanın genişleyen talebine cevap vermekte yetersiz
kalmaktadır. Bu sebeple ülkeye kıymetli maden girişi teşvik edilmiş, ihracı ise yasaklanmıştır.
Fakat dış talep şartlarının baskısı bu uygulamayı zorlaştırmıştır. 16. yüzyıl sonlarında
Avrupa’ya intikal eden Amerikan gümüşleri bu kıtada talebi ve fiyatları yükseltmiş, bu da
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Avrupa’ya doğru gıda maddesi, sanayi hammaddesi ve yarı
mamul madde kaçakçılığına sebep olmuştur. Mısır, İran ve özellikle Hindistan’daki kıymetli
maden talebinin yüksekliği de, 17. yüzyılın başlarından itibaren güney ve doğu taraflarına
doğru kıymetli maden kaçakçılığına yol açarak ekonominin para kaynaklarını azaltmıştır. Bu
yüzden para arzını sürekli olarak arttırma bir politika olarak benimsenmiştir ( Tabakoğlu,
2005: 18).
Osmanlı ekonomisi kendisine mahsus bir piyasa ekonomisidir. Bu sistemde bir yandan
mümkün olduğu kadar tam rekabet şartları gerçekleştirilmeye çalışırken, bir yandan da
rekabetin rekabeti öldürmesi engellenmek istenmiştir. Bunun için etkili bir piyasa denetimi
sağlanmış ve ihtikâr gibi tekelci eğilimlerle mücadele edilmiştir. Fiyat istikrarının sağlanması
sosyal refah için elzem görülmüştür. Fiyat istikrarının sağlanması için ise; üretim, dağıtım ve
30

tüketim, makro anlamda planlanmıştır. Bu yüzden sosyal refah kavramı yerine kalkınma; adil
gelir dağılımı yerine ise servet temerküzü önplandadır (Tabakoğlu, 2005).
Piyasalarda mal bolluğu olması için dış ticaret teşvik edilmiş, ithalat ilke olarak kısıtlanmıştır.
Bununla birlikte Osmanlı dış ticaretinin 17. yüzyıl ortalarına kadar fazla verdiğini
söyleyebiliriz. Devletin transit ticarete veridiği geleneksel önem devam etmiştir (Tabakoğlu,
2005: 18).

2.2. Toplumsal Düzen
19. yüzyıl öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda merkezi bürokrasi, kendisinin en tepede
olduğu bir toplumsal düzeni kurmayı hedefliyordu. Kent ekonomisinin iaşesi, uzun mesafeli
ticaret ve ithalat bu toplumsal düzene istikrar sağlayacaktı. Tüccarların, loncaların ve
sarrafların faaliyetleri, bu toplumsal düzenin yeniden üretilmesine katkıda bulunduğu sürece,
devlet onlara hoşgörüyle yaklaşıyor ve hatta destekliyordu. 17. ve 18. yüzyılda merkeziyetçi
yapıların bir hayli zayıflamasına karşın, üreticiler ve tüccarlar bu geleneksel politikaların
değiştirilmesi için merkezi devlet üzerinde baskı oluşturacak kadar güçlenemediler.
Avrupa’da, üreticilerin ve tüccarların siyasal güçlerinin artması ve devlet politikalarını
yönlendirmeleri sayesinde, merkantilist politikalar ağırlık kazandı (Pamuk, 2014: 52).

2.3. Kent İaşesi
Osmanlı toplumunun iktisadi alandaki öncelikleri üç ana başlık altında toplanabilir.
Bunlardan birincisi, ordu-saray-bürokrasi de dâhil olmak üzere kent iaşesidir. Osmanlı
bürokrasisi, kent ekonomisine mal sağlayan tüccarların oynadığı rolün bilincindedirler. 16.
yüzyılda sınırların genişlemesi ve Mısır’ın İmparatorluğa katılmasından sonra, uzun mesafeli
ticaretin ve ticaret yollarının denetimi önem kazandı. 16. yüzyıldan sonra yabancı tüccarlara
verilen, kapitülasyon olarak anılan imtiyazlarda yabancı tüccarların Osmanlı’da olmayan
ticari malları getirmesinin kent iaşesine sağladığı katkı önemlidir. Fakat iç piyasalarda kıtlık
olduğu zamanlarda, yabancı tüccarlar kıtlık çekilen malları ihraç ettikleri için, devlet ile karşı
karşıya geldiler. Bu duruma karşın belirli malların ihracatına geçici yasaklamalar
konulabilmekteydi.

2.4. Mali Gelir Sağlamak
Merkezi devletin ikinci önceliği mali gelir sağlamaktı. Vergi toplamak amacıyla devlet
iktisadi faaliyetlere devlet müdahale etmekteydi. Osmanlı yöneticileri uzun vadede mali
açıdan güçlü kalabilmek için, ekonominin güçlü ve canlı olması gerektiğinin bilincindeydiler.
Kısa vadeli bunalımlar meydana geldiğinde ise devlet ek vergiler toplamakta tereddüt
etmemekteydi.

2.5. Geleneksel Düzen
Devletin üçüncü iktisadi önceliği ise, geleneksel düzenin sürdürülmesi ve yeniden
üretilmesiydi. Korunması gereken ideal düzende köylüler, loncalar ve tüccarların arasında
kurulan denge sistemi ayakta tutmaktaydı. Geleneksel düzenin içeriği ve farklı toplumsal
kesimler arasındaki dengelerin nasıl olması gerektiği, ekonomik ve toplumsal dönüşümlerle
belirlenmekte ve değişmektedir. Devletin temel fonksiyonlarından biri mevcut düzeni ve
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toplumsal kesimler arasındaki dengeyi korumaktır. Sınıflar arasındaki dengenin sağlanması
açısından herhangi bir toplumsal kesimin aniden zenginleşmesi, dengenin bozulması anlamına
geliyor ve olumsuz karşılanıyordu (Pamuk, 2014).
Tüccarların kar amacıyla giriştikleri faaliyetler temel malların darlıklarına yol açan sonuçlar
doğurabiliyor, loncaları ve kent ekonomisini güç durumda bırakabiliyordu. Bu tür
durumlarda, merkezi yönetim tüccarları korumak, desteklemek yerine denetlemeyi görev
edinmişti. Tüccarların denetimi, loncaların denetiminden daha zordu. Loncalar yer
değiştirmezken, tüccarlar kolaylıkla bir yerden diğerine geçebiliyorlardı. Devletin sarraflara
ve tefecilere karşı tavrı belirsizlikler ve ikilemler taşımaktaydı (Pamuk, 2014: 56).

2.6. Devlet Müdahalesi
İslam devletleriyle karşılaştırıldığında Osmanlı’nın ekonomiye daha fazla müdahale ettiği
görülmektedir. Osmanlı ekonomisinde İslam hukuku ile çelişen kimi uygulamalara rastlamak
mümkündür. Osmanlıların kent ekonomisini denetlemek amacıyla başvurdukları ihtisap ve
narh gibi uygulamalar, İslam hukukundan alınmıştı ama Osmanlılar bu tür kurumları İslam
devletlerinden çok daha sık kullandılar (Pamuk, 2005a:38).
Osmanlı müdahaleciliğinin arzulanan sonuçlara ulaşıp ulaşmayacağı devletin etkinliğine
bağlıydı. Sözkonusu dönemde tüm devletlerin piyasalara ve genel olarak ekonomiye kapsamlı
ve etkili biçimde müdahale etme güçleri yoktu. II. Mehmed (1451-1481) döneminin kapsamlı
ve sert müdahaleciliği, zaman içinde daha seçici bir müdahalecilik anlayışına kaydı. Osmanlı
yönetimlerinin müdahalecilik anlayışındaki bu yeni eğilim, 18. yüzyılın sonlarına kadar
sürdü. Ancak 18. yüzyılın sonunda ve 19. yüzyılın başlarında üst üste gelen savaşlar, siyasal
ve mali bunalımlar sonucunda devlet, tekrar sıkı müdahaleci bir tavra sürüklendi (Pamuk,
2014: 58).
17. ve 18. Yüzyıllarda ticaret ve yerel piyasalara ilişkin uygulamaları, daimi ve kapsamlı
müdahalecilik değildir. Devlet müdahalesini seçici müdahalecilik olarak nitelendirmek daha
doğrudur. Özellikle 16. yüzyıldan sonra, müdahalecilik esas olarak başkent İstanbul’un ve
ordunun temel ihtiyaçlarının sağlanmasında ve darlıkların bunalım boyutlarına ulaştığı
olağanüstü dönemlerde uygulandı(Pamuk, 2005a: 33).
Devlet geliri, tarım/zanaatlar ve uzun mesafeli ticaretten alınan vergilerden oluşuyordu. Kırkent arası iktisadi bağ talebi, yeterli miktarda sikkenin tedavülü ise arzı oluşturmaktaydı. Para
ile ekonomi arasındaki ilişki oldukça güçlüydü. Ekonomide para kullanımın yaygınlığı zaman
içinde dalgalanmalar göstermiştir. Fakat özellikle 15. yüzyılın ortalarından itibaren paranın
kullanımının kent ekonomisinin belirli kesimleri ile sınırlı kalamadığı görülmektedir. 15.
yüzyıldan itibaren para kullanımının kırlara doğru yayılmaktaydı.
16. yüzyıl boyunca tedavüldeki değerli madenlerin hacminde ve para kullanımında önemli
artışlar oldu. Kent ve kırsal alan arasındaki iktisadi bağlar güçlenirken, gümüş akçe ve bakır
mangırlar kırsal nüfus tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Balkanlar ve
Anadolu’da yaygın olarak kurulan bölgesel pazarlarda kentli ve göçer dâhil olmak üzere
kırsal nüfus yoğun ticari ilişkiler içine çekildi. Kredi ilişkileri gelişti. Osmanlı devletinde para
kullanımı ve ticari faaliyetlerin vergilendirilmesi ile devlet yoğun biçimde vergi toplamaya
başladı (Pamuk, 2007: 47).
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Fatih döneminde hazırlanan ihtisap kanunnamelerinde devlet İstanbul, Bursa ve Edirne gibi
büyük kentlerin ekonomilerine karşı son derece müdahaleci bir tavır sergiler. Kanunnamelerin
eski ve yeni başkentler için hazırlanması, Osmanlı müdahaleciliğinin seçici niteliğini
göstermektedir (Pamuk, 2007: 49).1640’lardan itibaren ise Osmanlı para düzeninde tam bir
çözülme yaşanır. Akçe dalgalanmalarının yarattığı güven kaybının etkisiyle, Avrupa
sikkelerinin kullanımı yaygınlaşır. Parasal istikrarı sağlayamayan devlet sikke basımını
durdur. Devlet 1640 yılında Darphaneleri kapatmak zorunda kalır. 17. yüzyılın sonlarında ise
akçe, tedavülde rastlanılmayan bir hesap birimi durumuna düşer (Pamuk, 2007: 50).
Osmanlı piyasalarında Avrupa sikkelerinin tedavülüne izin verilir. Grosso veya Groschen
sözcüklerinden esinlenerek Guruş adı verilen sikkeler tedavüle sürülür. Bu sikkelerin en önde
gelenleri İspanya, Hollanda, Polonya, Avusturya ve Almanya devletlerinin sikkeleriydi.
Darphanenin kapatılmasının ardından bu sikkeler Osmanlı piyasalarına egemen oldu. Yabancı
paraların kabul edilmesiyle, küçük değerli Avrupa sikkelerinin sahtelerinin de yoğun olarak
piyasada tedavül edilir. Kendi sikkelerini düzenli olarak piyasalara süremeyen Osmanlı
devleti ise ekonominin gereksinimlerini karşılamak ve vergi tahsilatında aksaklık yaratmamak
için bu durumu kabul etmek zorunda kaldı (Pamuk, 2007: 51).
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Uygulamalar
19. Yüzyıl Öncesi İstanbul
“Anadolu’nun kentsel gelişme ya da gerilemesi her zaman İstanbul’un gelişmesiyle bir arada
incelenmelidir. İstanbul’un erken modern dönemin dev kentlerinden olduğu sık sık
vurgulanmıştır. İstanbul’un o dönemin en büyük Avrupa kentlerinin, örneğin Paris, Londra ve
Napoli’nin birkaç katı büyüklüğünde olduğu tahmin edilmektedir. Osmanlı başkentinin
nüfusunun daha 16. yüzyılın ikinci yarısında yarım milyonun üzerinde olduğu
varsayılmaktadır. Ayrıca, İstanbul’un büyümesi 17. yüzyılın güç yıllarında bile kesintiye
uğramadı. … İstanbul’un yiyecek, hammadde ve mamul mal talebi o kadar büyüktü ki,
Anadolu’nun büyük kısmında tarımsal üretiminin yapısını, zanaatları ve bölgelerarası ticareti,
bu talep biçimlendirdi (Faroqhi, 1994:59).”
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Uygulama Soruları
-Osmanlı ekonomisinde kent iaşesi açısından İstanbul’un özel yeri nedir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
19. yüzyıl öncesinde Osmanlı ekonomisi, sui generis bir piyasa ekonomisiydi. Piyasa
ekonomisinin sağladığı tam rekabet şartları gerçekleştirilmeye çalışılırken, aynı zamanda
rekabetin rekabeti öldürmesi engellenmek istenmekteydi. Devletin ekonomiye müdahalesiyle
etkili bir piyasa denetimi sağlanmakta ve tekelci eğilimlerle mücadele edilmekteydi. 19.
yüzyıl öncesi Osmanlı ekonomisinde piyasalarda mal bolluğunun sağlanması
hedeflenmekteydi. Bu nedenle dış ticaret teşvik edilmekte ve ithalat kısıtlanmaktaydı.
Osmanlı toplumsal yapısı açısından incelendiğinde 19. yüzyıl öncesinde Osmanlı
İmparatorluğu’nda merkezi bürokrasinin en tepede olduğu bir toplumsal düzenden bahsetmek
mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu’nda devletin temel faaliyetleri üç ana amaca
yönelmekteydi. Bunlar, kent ekonomisinin iaşesi, mali gelir temin etme ve geleneksel düzenin
devamlılığıydı. İlk amaç olan kent iaşesi, ordu-saray-bürokrasi de dâhil olmak üzere kent
nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Kent iaşesinde, kent ekonomisine mal temin eden
tüccarların oynadığı rol oldukça önemliydi. 16. yüzyıldan itibaren sınırların genişlemesi ve
Mısır’ın İmparatorluğa katılmasından sonra, uzun mesafeli ticaretin ve ticaret yollarının
denetiminin önem kazanması tüccarlara yönelik yeni düzenlemelere neden oldu. 16.
yüzyıldan sonra yabancı tüccarlara sağlayan yeni imtiyazlar, kapitülasyon olarak
anılmaktaydı. Kapitülasyonlarla birlikte, Osmanlı iç pazarında olmayan ticari malların
getirilmesi sağlanmakta ve böylece kent iaşesine önemli bir katkı sunulmaktaydı.
Osmanlı ekonomisinde devletin ikinci temel amacı, mali gelir sağlamaktı. Devlet, iktisadi
faaliyetlere müdahale ederken amacı çoğu zaman azalan gelirlerini arttırmak ve vergi
toplamaktı. Devletin üçüncü iktisadi önceliği, geleneksel düzenin devam etmesini sağlamaktı.
Osmanlı geleneksel toplumsal yapısında toplumsal gruplar arasında farklı bir denge
kurulmaktaydı. İdeal düzende korunması gereken toplumsal grup köylülerdi. Kent iaşesinde
önemli rol oynayan tüccarların, loncalar ile rekabet içinde ilerleyen ilişkilerinde toplumsal
düzenin devamlılığı bu iki grup arasında kurulan denge ile ayakta kalmaktaydı. Geleneksel
düzenin içeriği ve farklı toplumsal kesimler arasındaki dengelerin nasıl olması gerektiği,
ekonomik ve toplumsal dönüşümlerle belirlenmekte ve değişmekteydi.
19. yüzyıl öncesi dönemde İslam devletlerine kıyasla, Osmanlı devleti ekonomiye daha fazla
müdahale etmekteydi. Osmanlı ekonomisinde kullanılan pek çok uygulama İslam
hukukundan alınmakla birlikte, Osmanlı ekonomisinde İslam hukuku ile çelişen uygulamalara
rastlamak mümkündü. Osmanlıların kent ekonomisini denetlemek amacıyla başvurdukları
ihtisap ve narh gibi uygulamalar köken olarak İslam hukukuna aitti. Osmanlı ekonomisinde
bu iki uygulamaya başvurma sıklığı İslam devletlerinden çok daha fazlaydı.
Osmanlı ekonomisi açısından 17. ve 18. yüzyıllarda ticaret ve yerel piyasalara ilişkin
uygulamalar, daimi ve kapsamlı müdahalecilik değildir. Osmanlı ekonomisinde devlet
müdahalesi, seçici müdahalecilik olarak nitelendirilmektedir. 16. yüzyıldan sonra devlet
müdahaleciliği esas olarak başkent İstanbul’da yoğunlaşmaktaydı. Devletin piyasalara
müdahalesi, ordunun temel ihtiyaçlarının sağlanmasında ve darlıkların bunalım boyutlarına
ulaştığı olağanüstü dönemlerde uygulandı. Osmanlı devletinin ekonomiye müdahalesinde
para piyasaları önemli ağırlığa sahipti.
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16. yüzyıl boyunca para piyasasında tedavüldeki değerli madenlerin hacmi ve kullanım
hızında önemli artışlar yaşanmaktaydı. Gümüş akçe ve bakır mangırları kırsal nüfusun yaygın
olarak kullanmaya başlaması, kent ve kırsal alan arasındaki iktisadi bağların güçlenmesiyle
birlikte oldu. Osmanlı coğrafyasında Balkanlar ve Anadolu’da yaygın olarak kurulan bölgesel
pazarlarda kırsal nüfus yoğun ticari ilişkiler içine çekilmekteydi. Osmanlı ekonomisinde kredi
ilişkileri geliştikçe, Osmanlı devletinde para kullanımı ve ticari faaliyetlerin vergilendirilmesi
faaliyetleri de hız kazandı. Para piyasasına yönelik devlet müdahalelerine karşın, 1640’da
darphanenin kapanması ile sonuçlanan bir kriz yaşandı. Avrupa sikkelerinin kullanımının
yaygınlaşması ve devletin sikke basımını durdurması sonucunda, 17. yüzyılın sonlarında ise
akçe, tedavülde rastlanılmayan bir hesap birimi durumuna düştü. Bu dönem küçük değerli
Avrupa sikkelerinin sahtelerinin yoğun olarak piyasaya sürülmesini Osmanlı devleti vergi
tahsilatında aksaklık yaratmamak için kabul etmek zorundaydı.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı ekonomisinde para arzını sürekli olarak
arttırma politikasının uygulanmasına neden olan durumdur?
a)Maden girişi
d) Serbest ticaret

b) Maden kaçakçılığı

c)İthalat yasakları
e) Durgunluk

2- 19. yüzyıl öncesi Osmanlı ekonomisinde hangi tekelci eğilimlerle mücadele edilmiştir?
a) İhtikâr

b) İltizam

c) Vergi kaçakçılığı

d) Mali tekeller

3- Osmanlı’da hangi makro gösterge 17. yüzyıl ortalarına kadar fazla vermiştir?
a)Borçlanma

b) Vergi gelirleri

c) Dış Ticaret

d)Hepsi

4-Osmanlı İmparatorluğu’nda toprakta ilke olarak hangi mülkiyet biçimi kabul edilmiştir?
a) Devlet

b)Özel

c) Kamu-özel ortaklığı

d)Paylı mülkiyet

5- Aşağıdakilerden hangisi kent iaşesi amacına yönelik olarak devletin mal piyasalarına
yönelik müdahalesidir?
a)İthalat serbestisi

b) İhracat serbestisi

c)Fiyat cetvelleri

d) İhracatta geçici yasaklamalar

e) Hiçbiri

6- Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmed Dönemi(1451-1481) Osmanlı devletinin ekonomiye
müdahale biçimini tanımlamaktadır?
a)Seçici Müdahalecilik

b) Liberal Anlayış

d)Sınırlı müdahalecilik

c) Sert ve Kapsamlı Müdahalecilik
e) Tam müdahalecilik

7- Aşağıdakilerden hangisi darphanelerin kapatılmasına neden olan olaydır?
a)Dış ticaret açıkları

b) Bütçe fazlaları

c) Enflasyon

d) Parasal istikrarın sağlanamaması

8- 17. yüzyılın sonlarında tedavülde rastlanılmayan hesap birimi hangisidir?
a)Osmanlı lirası

b) Gümüş mecidiye

c) Yabancı paralar

d) Akçe

9- Aşağıdakilerden hangisi Avrupa sikkelerinin Osmanlı ekonomisindeki adıdır?
a)Lira

b) Para

c) Euro

d) Guruş

10- Yabancı paraların kabul edilmesiyle, küçük değerli hangi paraların sahteleri yoğun olarak
piyasada tedavül edilir?
a)Sultaniye

b) Avrupa sikkeleri

c)Akçe

d)Mecidiye
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3. 16- 19. YY. OSMANLI EKONOMİSİ VE KURUMLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Osmanlı ekonomisinde para kullanımı ve para kullanımında yer alan kurumlar
ele alınacaktır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı ekonomisi hızla yeni coğrafyalara yayılmıştır.
Coğrafi genişleme ve uzun mesafeli ticaret, para kullanımının kır ve kent ekonomisinde
yaygınlaşmasını sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu genelinde farklı para birimlerinin hâkim
olduğu para bölgeleri oluşmaktadır. Gresham Yasası gereğince kimi sikkelere piyasa
değerinin altında değer biçilmesine karşı resmi kur belirlemesinin uygulandığı görülmektedir.
Bu dönem devletin para piyasalarına en temel müdahalesi tağşiş uygulaması ile paranın
değerinin düşürülmesidir. Bu bölümde para piyasasının oluşumunda, devlet müdahalesinin ve
kapitülasyonların etkisi birlikte analiz edilecektir. Yasal ve kurumsal düzenlemeler içinde
devletin yerel unsurlarla olan ilişkisinin para piyasası üzerindeki etkisi ise Senedi İttifak
Anlaşması çerçevesinde ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
16.-19. yüzyıl Osmanlı ekonomisinde para sisteminin oluşumunda hangi uygulamalar etkili
olmuştur?
Osmanlı ekonomisinde tağşiş uygulaması günümüzde hangi para politikası uygulaması ile
benzerlikler göstermektedir?
Osmanlı ekonomisinde iktisadi kurumların oluşumunda merkez ile yerel unsurlar arasındaki
ilişkilerin etkisi sözkonusu mudur? Tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Para Bölgeleri

Osmanlı ekonomisinde farklı
para birimlerinin hakim olduğu
bölgelerde paranın kullanım
biçiminin kavranması

Tağşiş ve benzeri devlet
müdahalelerinin para
bölgelerindeki etkisinin
kavranması

Kapitülasyonlar

Osmanlı ekonomisinde dış
ticaret ilişkileri başta olmak
üzere ekonomik hayatı doğrudan
etkileyen imtiyazların
gelişiminin analizi

Kapitülasyonların Osmanlı
ekonomisindeki gelişimi ne
yönde etkilediğinin öğrenilmesi
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Anahtar Kavramlar


Para Bölgeleri



Kapitülasyonlar



Tağşişler



Çift metalli para düzeni



Gresham yasası
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Giriş
Osmanlı ekonomisinde iktisadi ve siyasi hayatta önemli olgulardan biri olan paranın
incelenmesi oldukça önemlidir. Paranın tüm toplum kesiminlerince yaygın kullanıma sahip
olması paranın sadece siyasi değil aynı zamanda iktisadi hayattaki yerini de daha fazla önemli
hale getirmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda geçerli olan para birimi Sikke, altın ve
gümüşün içerdiği değere göre satınalma gücüne sahiptir. Paranın ekonomik değeri, bölgeden
bölgeye ve ülkelerarası ilişkilerde sürekli ve yeniden değerlendirilmekteydi. Hem paranın kur
değerinin belirlenmesi hem de uzun mesafeli ticaret ilişkilerinin düzenlenmesinde devletin
ekonomiye müdahalesi bazı düzenlemeler ile gerçekleştirilmekteydi. Altın ve gümüş
sikkelerin kur değerlerinin belirlemesi ve tağşişler devletin para piyasasına yönelik önemli
düzenlemeleri olarak görülmektedir. Paranın yaygın kullanımı, tek bir para biriminin hâkim
olmamasına, farklı para birimlerinin egemen olduğu para bölgelerinin oluşumuna neden oldu.
Osmanlı devletinin para konusundaki en önemli uygulamaları tağşişlerdi. Tağşişler kısa
vadede ek mali gelir getirerek, günümüzde para basımına benzer sonuçlar elde etmekteydi.
Paranın tarihsel gelişiminde Osmanlı ekonomisinin dış ticaretini düzenleyen kapitülasyonlar
ve iktisadi kurumlar önemli rol oynadı.19. yüzyıla değin Osmanlı ekonomisinde merkezi
bürokrasi ve yerel unsurular arasındaki ilişkiler toprakta devlet mülkiyeti, üretimde loncalar
önemli iktisadi kurumlardır. Bu kurumlar varlıklarını 19. yüzyıla kadar sürdürdüler.
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1.

OSMANLI EKONOMİSİNDE PARA

Osmanlı İmparatorluğu’nda günlük hayatta ekonomik ilişkileri düzenleyen paranın kullanımı
iki açıdan incelenecektir. İlk olarak para piyasasını belirleyen para cinsleri, kurlar, devletin
para piyasasına müdahalesi açısından, para piyasasının oluşumu açısından altın ve gümüş
sikkeler, para bölgeleri, devletin para piyasasına müdahalesi olan tağşişler ele alınacaktır.
İkinci başlıkta, ekonomik ilişki düzeyinde para sistemi ele alınacaktır. Bu kısımda ise dış
ticaret ilişkilerinde kapitülasyonlar ve Osmanlı ekonomisinde iktisadi kurumların etkisi ele
alınacaktır.

1.1.

Altın ve Gümüş Sikkeler

Osmanlı ekonomisinde para kullanımı kentli nüfusla sınırlı kalmadı. 16. yüzyılda kırsal
nüfusun önemli bir bölümü sikke kullanmaya başladı. Kasaba ve kentlerde küçük ölçekli
ticareti finanse eden yoğun kredi ağları gelişti. Zanaatkârların, tüccarların yanısıra köylüler ve
göçerler de para kullanmaktaydı (Pamuk, 1999: 25). Para hem uzun mesafeli ticaret hem de
ekonomi için önemliydi. Osmanlılar için sikke, hutbe ile birlikte egemenliğin iki simgesiydi.
Devlete yapılan ödemelerde, altın veya gümüş her cinsten sikkenin hangi kur üzerinden kabul
edileceği de hazırlanan listelerde belirtilmekteydi. Bu resmi kurlar da genellikle piyasalarda
oluşan kurlardan önemli bir farklılık göstermiyordu (Pamuk, 1999: 27).
Altın ve gümüş sikkeler, bölgeden bölgeye taşındıkça, hükümdarın gücünü ülkenin en uzak
köşelerine ulaştırıyordu. Osmanlılar, bir yandan vergi toplarken, diğer yandan askerlere,
bürokratlara, tüccarlara ve diğer kesimlere ödeme yaparken para kullanırlardı. Uzun mesafeli
ticaret Osmanlı devleti ve ekonomisi için her zaman önemli olmuştur. İstikrarlı bir para
düzeni de uzun mesafeli ticaret için büyük önem taşıyordu. Paranın kullanımı, özellikle 16.
yüzyılda, değerli madenlerin bollaşması ve kırlarla kentler arasındaki iktisadi bağlantıların
güçlenmesi nedeniyle çok yaygınlaşmıştı. Osmanlı kentlerinde ve yakın çevrelerinde küçük
ölçekli ve yoğun kredi ağlarının geliştiği görülüyor. Osmanlı maliyesinin gücü, para kullanımı
ve parasal istikrara yakından bağlıydı (Pamuk, 1999: 26).

1.2.

Para Piyasaları

Osmanlı parasal uygulamaları, merkezi bürokrasinin önceliklerini ve çıkarlarını
yansıtmaktaydı. 15. yüzyılın ikinci yarısında, parasal uygulamalar da kapsamlı bir
müdahalecilik anlayışından kaynaklanıyordu. Uzun mesafeli ticaret ve mal piyasalarına
kıyasla, devletin değerli maden akımlarını, sikkeleri denetleyebilmesi çok zordu. Bu durum
günümüzde kurlar ve faiz oranları anlamına gelen fiyatlarının denetlenmesine benzemekteydi.
Diğer yandan tüccarlar ve sarraflar denetimden daha kolay kaçabilmekteydiler. Bu durumu
gören yöneticiler Osmanlı devletinin para piyasalarına müdahalesinde giderek daha seçici
oldular (Pamuk, 1999: 27).

1.3.

Gresham Yasası ve Para Kullanımı

Osmanlı yöneticileri, altın ve gümüş oranının ve değişik sikkeler arasındaki kur değerlerinin
sürekli olarak dalgalandığını biliyorlardı. Eğer sabit döviz kuru politikaları takip edilirse, kimi
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sikkelere, piyasa değerlerinin altında değer biçilecekti. Gresham yasalarına uygun olarak
bunlar piyasalardan kaybolacaktı. Osmanlı devleti Sultaniye’nin kur değerinin yanısıra tüm
Osmanlı ve yabancı sikkelerin değerlerinin de yerel piyasalar tarafından belirlenmesini tercih
etmekteydi. Devlete yapılan ödemelerde, altın veya gümüş her cinsten sikkenin hangi kur
üzerinden kabul edileceği de hazırlanan listelerde belirtilmekteydi. Bu resmi kurlar da
genellikle piyasalarda oluşan kurlardan önemli bir farklılık göstermiyordu (Pamuk, 1999: 27).

1.4. Para Sistemine Devlet Müdahalesi: Tağşiş ve Vergiler
Değerli madenler ve yabancı sikkeler gümrük vergilerinden muaf tutulmaktaydı. Belirli
Avrupa devletlerinin tüccarlarına sağlanan imtiyazlar ya da kapitülasyonlarda, Osmanlı
ülkesine getirilen yabancı sikkeler vergi dışı bırakılıyordu. Kapitülasyonlar 16. yüzyılda tüm
Avrupalı tüccarlara uygulanacak biçimde genişletilmiştir. Osmanlı devletinin para
konusundaki en önemli uygulamaları tağşişlerdi. Bu uygulama ile para biriminin gümüş
değeri devlet tarafından azaltılmaktaydı. Madeni sikke döneminde tağşişler, günümüzde
devletin para basmasına benzetilebilir. Osmanlı tağşişlerinin büyük bölümü mali nedenlerden
kaynaklanmaktadır. Devlet, tağşişler ile kısa vadede ek mali gelir elde eder ( Pamuk, 1999:
28).

1.5.Para Bölgeleri
Osmanlı İmparatorluğu’nda akçeyi tek para birimi olarak egemen kılmaya çalışmak yerine,
farklı para kullanma gelenekleri olan ve farklı ticari ilişkiler içinde bulunan yeni bölgelerde,
Osmanlı öncesinde varolan parasal gelenekler ve uygulamalar büyük ölçüde kabul edildi
(Pamuk, 1999: 52). 16. yüzyıla kadar Balkanlar ve Anadolu ile sınırlı olan Osmanlı devletinde
gümüş akçe ve altın sultaniyeye dayanan çift metalli para düzeni vardı. En küçük para birimi
ise mangır ya da pul adı verilen ve ufak ölçekli günlük alışverişlerde kullanılan bakır
sikkelerdi. Osmanlı devleti sınırlarının genişlemesi ile basit para düzeni giderek
karmaşıklaşmaya başladı. Geniş coğrafyada tek para biriminin egemenliğini sağlayacak
iktisadi gücü yoktu. Osmanlı sultaniyesi İmparatorluğun tamamında geçerliydi. Yerel
ekonomilerde daha fazla ağırlığı olan gümüş sikkeler ise kullanılmadı. İktisadi sorunlar
yaratmamak amacıyla yerel para birimlerinin kullanılması tercih edildi. Osmanlı Sultanlarının
isimlerini taşıyan bu sikkeler büyüklük ve desenleriyle yerel çizgilere sahipti. Böylece
imparatorluğun geniş coğrafyasında farklı gümüş para birimleri ve para bölgeleri ortaya çıktı
(Pamuk, 1999:52).
16. ve 17. yüzyıllarda akçe bölgesi Balkanlar ile Orta ve Batı Anadolu’yu kapsıyordu. Eflak,
Boğdan ve Macaristan’da ise Avusturya, Polonya ve Almanya sikkeleri Osmanlı
sikkelerinden daha yaygın kullanılıyordu. Kırım Hanları adına darp edilen küçük gümüş
akçeler Kırım’ı İstanbul’dan bağımsız bir para bölgesine çeviriyordu. İstanbul’un siyasal
ağırlığı ve ticaret yoluyla Kırım üzerindeki etkisi devam etmekteydi. Mısır’ın Osmanlı
topraklarına dâhil olması ile kökenleri 15. yüzyıla giden Medin adı verilen küçük gümüş
sikkenin basımına bu bölgede devam edildi. Bu para birimi Osmanlı bölgelerinde parça
anlamına gelen pare ya da para olarak anılmaktaydı. Pare, akçeden biraz daha büyük bir
sikkeydi. 16. ve 17. yüzyıllarda Mısır’ın yanısıra Suriye ve Arabistan yarımadasında
kullanıldı.
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İran ve yakın çevresinde Şahi adı verilen daha büyük gümüş sikkeler kullanılmaktaydı.
Osmanlı devletinde Akçe, Para ve Şahi bölgelerinin kesiştiği alan Doğu Anadolu ve
Suriye’nin kuzeyiydi. 16. yüzyılda bu bölgede Osmanlı darphanelerinde her üç türden
Osmanlı sikkesi basılmıştı. Bu sikkeler yerel olarak tedavül etmişti. Bu paraların aralarındaki
kur değerleri, gümüş içeriğine bağlı olarak yerel piyasalar tarafından belirleniyordu (Pamuk,
1999: 53).
Trablus, Tunus ve Cezayir’de Altın Sultaniyesi’nin yanısıra altın ve gümüş sikkeler
darbediliyordu. Tunus’ta 13. yüzyıldan itibaren Nasri adı verilen küçük gümüş sikkelerin
basımı yapılmaktaydı. Uzak vilayetler açısından en önemli gelişme, Osmanlı sikkelerinin
yanısıra Avrupa sikkeleri yaygın olarak kullanılmaktaydı. 17. yüzyılda Akçe bölgesinde
Osmanlı darphaneleri kapanırken, diğer para bölgelerinde de Avrupa sikkelerinin önemi arttı
(Pamuk,1999: 53). İstanbul’a yakın olan bölgeler hem toprak düzeninde hem de idari ve
kurumsal düzenlemelerde daha homojen bir yapıya sahipti. Uzak vilayetlerde kurumlar, idari
yapılar başkentle yerel güçler arasındaki dengeler tarafından biçimlendi (Pamuk, 1999: 54).

2.KAPİTÜLASYONLAR
Osmanlı ekonomisinde kapitülasyonlar, 14-15. yüzyıl boyunca ticaret hayatını düzenleyen
uygulamalar, ilk kapitülasyonlar olarak adlandırılır. 16. yüzyıldan itibaren küreselleşme
hareketinin de etkisiyle daha geniş ölçeğe yayılan kapitülasyonlar ise ikinci dönem
kapitülasyonlardır.

2.1. İlk Dönem Kapitülasyonlar
Avrupa’da merkantilist politika izleyen devletler, ihracatı arttırmaya ve ithalatı
sınırlandırmaya çalışıyorlardı. Osmanlı devleti ise erken dönemlerden itibaren ticareti
özendirmek amacıyla Avrupalı tüccarlara ayrıcalıklar tanımaktaydı. 14. ve 15. yüzyıllarda
Doğu Akdeniz ticaretini ellerinde tutan Venedikliler ile Cenova, Floransa gibi İtalyan kent
devletlerinin vatandaşlarına kapitülasyon olarak değerlendirilebilecek bazı imtiyazlara
sağlanmıştır (Pamuk, 2014: 57).
14. ve15. yy’de İtalyan devletlerini kapsayan ilk dönem kapitülasyonlar sonucunda:
1-Yabancılar için ticaret yolculuğunun serbest olması,
2- Kendi kaynaklarını taşıyan filolarla yolculuk etme hakkına sahip olmaları,
3- Farklı yörelere mal taşıma ve satmanın serbest olması sağlanmıştır.
İlk dönem kapitülasyonları Doğu Akdeniz ticaretinde önemli rol oynamaktadır.
Kapitülasyonların içinde en önemlileri, İmparatorluk içinde ticaret ve yolculuk yapabilme
hürriyeti, ticari malların bir bölgeden diğerine aktarabilme özgürlüğüydü. Ayrıca ticaret yapan
ülkeler kendi bayrağını taşıyan gemileri kullanabilme hakkına sahipti (Pamuk, 2007: 57).
Kapitülasyonların kapsamının genişlemesi ile Avrupalı tüccarlar sağladıkları yeni imtiyazlarla
Osmanlı tüccarlarından daha düşük vergi ödüyordu. Ayrıca Osmanlı devletinde kendi
mahkemelerini kurmak gibi İmparatorluğun egemenliği ile çelişen haklara sahip oluyorlardı.
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2.2. İkinci Dönem Kapitülasyonlar
16. yüzyıl öncesinde Müslüman tüccarlar Osmanlı dış ticaretinde önemli bir yere sahipti.
Avrupa ticaretinin artan önemi, Avrupa içindeki toplumsal ağlardan ve ilişkilerden
yararlanabilen gayrimüslim tüccarları ön plana çıkarmaya başladı. Müslüman tüccarlar,
Avrupa ticareti yerine İran ve Hindistan üzerinden Asya ticaretine yöneldi (Pamuk, 2007: 57).
18. yüzyıla gelindiğinde ise, ikinci dönem kapitülasyonlar ile gayrimüslim tüccarlar tamamen
Avrupa ticaretinde hâkim oldular.

3. KURUMLAR
Osmanlı Ekonomisinde Para Bölgeleri ve kapitülasyonların yanısıra toplumsal ve siyasal
kurumlar da para kullanımında belirleyici olmuştur. Bu kurumların oluşumuda Sened-i İttifak
Anlaşması önemli rol oynar. Bir diğer önemli husus, merkez ve yerel unsurlar arasında
kaynakların paylaşımı sonucu yeni kurumların oluşmasıdır. Vergi tahsilatında merkezi
bürokrasi ile yerel unsurlar arasındaki gelir ve görev bölüşümü, iltizam gibi önemli iktisadi
kurumların doğmasına neden olmuştur.
17. ve 18. yüzyıllarda merkezi yönetim, taşrada vergi toplama süreçlerini ele geçiren ayanın
yükselişini sınırlandırmaya çalıştı. İmparatorluğun çok geniş sınırlara yayılmış olması ve
etnik farklılıklar, ayanın birlikte hareket etmesini güçleştirdi (Pamuk, 2007: 58). 1808 yılında
imzalanan Sened-i İttifak Anlaşması, merkez ile taşra arasındaki yeni dengeleri yansıtan
siyasal kurumların oluşturulması ve istikrar kazanması mümkün olamadı. Merkezi devletin
taşradaki gücünün zayıflaması, vergi gelirlerini ayan ile birlikte paylaşmasına neden oldu.
17. ve 18. yüzyıllarda taşrada toplanarak merkeze ulaştırılan kişi başına vergi gelirlerinin bir
yılda üç günlük işçi ücretini geçmediğini gösteren çalışmalar var. Buna göre, Avrupa’daki
devletler içinde Osmanlı Devleti, Polonya ile birlikte kişi başına en az vergi geliri toplayan iki
merkezi yönetimden biridir. 18. yüzyılda Rusya ve Avusturya ile yapılan savaşlar sonucunda
toprak kaybının yaşanması merkezi devletin zayıflamasına yol açar. Vergi gelirlerini
toplamakta sorun yaşanan dönemde devlet, iç ve dış güvenliğin sağlanmasında yetersiz
kalmıştır.
16. yüzyıla kadar savaşlar ve ordu büyük ölçüde yerel düzeyde toplanan vergilerle finanse
edildi. 16. yüzyıl sonrasında yaşanan gelişmeler merkezi hazineden finanse edilen daimi
ordunun önemini arttırdı. 17. ve 18. yüzyıllarda vergi gelirlerinin daha büyük kısmı merkezde
toplanmaya başladı. Merkezi devlet, taşradaki etkinliğini yitirirken, tarımsal ürünün getirisi,
taşralı seçkinlerle paylaşılmaya başlandı. Merkezi devletin vergi gelirlerinin azalması, iç
borçlanmanın önemini arttırdı.
18. Yüzyılda Malikâne, Esham gibi yeni kurumlarla merkezi devlet vergi toplama ve iç
borçlanma sorunlarına çözüm getirmeye çalıştı (Pamuk, 2007: 60). Osmanlı geleneksel
düzeninin en önemli unsurları olan toprakta devlet mülkiyeti, loncalar, özel ellerde sermaye
birikimini engelleyen kurum ve uygulamalar 19. yüzyıla kadar varlıklarını sürdürdüler.
İktisadi gelişme için gerekli kurumlar güçlenememiştir. Ek gelir sağlamak üzere, 18. yüzyılın
ikinci yarısı ve 19. yüzyılın başlarındaki gibi savaşların sık olduğu dönemlerde kamu
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görevlilerinin servetlerinin müsadere edilmesini neredeyse düzenli bir uygulamaya dönüştü.
İç ve dış ticarette tekeller oluşturuldu ve bunlar satışa çıkarıldı. Bu yöntemlerin ticareti
geriletici ve ekonomiyi küçültücü etkileri gözlemlendi (Pamuk, 2007: 59).
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Uygulamalar
Tağşiş Uygulaması
“Ortaçağ Avrupası’ndaki tağşiş uygulamaları üzerine yazdığı önemli makalede, Carlo
Cipolla tağşişlerin en önemli nedenlerini şöyle sıralamaktaydı:
a) Mali nedenler, bütçe açıkları ve devletin ek gelir sağlama ihtiyacı;
b) Ekonominin toplumsal kesimlerden gelen kâr amaçlı enflasyon talepleri;
c) Kimi toplumsal kesimlerden gelen kâr enflasyon talepleri;
d) Darphanelerin kötü işletilmesi;
e) Tedavüldeki sikkelerin eskimesi, kullanım nedeniyle küçülmeleri; sikkelerin
kenarlarının kırpılması (Pamuk,1999: 55).”
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Uygulama Soruları
-

Ortaçağ Avrupası’nda tağşiş uygulama sebeplerini oluşturan beş maddeden hangileri
Osmanlı ekonomisinde tağşiş uygulamasının gerekçeleri olabilir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
19. yüzyıl öncesinde Osmanlı ekonomisinde para kullanımı, kentli nüfusla sınırlı kalmayarak
kırsal kesime yayılmaktaydı. 16. yüzyıl boyunca kırsal nüfusun önemli bir bölümü sikke
kullanmaktaydı. Özellikle kasaba ve kentlerde küçük ölçekli ticareti finanse eden yoğun kredi
ağları gelişmekteydi. Paranın kullanımı, zanaatkârların ve tüccarların yanısıra köylüler ve
göçerler arasında da yaygınlaşmaktaydı. Altın ve gümüş sikkeler, hükümdarın gücünü temsil
etmekteydi. Osmanlı ekonomisinde para; hem vergi toplarken, hem de askerler, bürokratlar,
tüccarlar ve diğer kesimlere ödeme yapılırken kullanılmaktaydı.
Merkezi bürokrasinin öncelikleri ve çıkarları Osmanlı ekonomisinde para kullanımını
biçimlendirmekteydi. 15. yüzyılın ikinci yarısında parasal uygulamalar da kapsamlı bir devlet
müdahaleciliğinde etkili olmaktaydı. Günümüzde kur ve faiz oranları anlamına gelen
fiyatların denetlenmesi olgusu, devletin değerli maden akımlarını, sikkeleri denetleyebilmesi
örneğinde uygulanmaktaydı. Osmanlı ekonomisinde sabit döviz kuru uygulaması sözkonusu
olsaydı bazı sikkelere, piyasa değerlerinin altında değer biçilecekti. İktisadi doktrinde
Gresham yasalarına uygun olarak bu sikkeler piyasadan kaybolacaktı. Osmanlı ekonomisinde
ise devlet, Sultaniye’nin kur değerinin yanısıra tüm Osmanlı ve yabancı sikkelerin
değerlerinin de yerel piyasalar tarafından serbestçe belirlenmesini tercih etmekteydi. Buna
karşın, devlete yapılan ödemelerde fiyat listeleri hazırlanmakta, altın veya gümüş her cinsten
sikkenin hangi kur üzerinden kabul edileceği belirtilmekteydi. Osmanlı ekonomisinde paranın
kullanımında bir diğer önemli husus, hangi para birimlerinin vergi dışı tutulacağı konusuydu.
Değerli madenler ve yabancı sikkeler gümrük vergilerinden muaf tutulmaktaydı. İlk dönem
kapitülasyonlarda, Osmanlı ülkesine getirilen yabancı sikkeler vergi dışı bırakılıyordu. 16.
yüzyıl boyunca kapitülasyonlar, Avrupalı tüccarların hemen hemen tamamına uygulanacak
biçimde genişletilmiştir.
Osmanlı devletinin sınırlarının genişlemesi, basit para düzeninin giderek karmaşıklaşmaya
başlamasına yol açmaktaydı. Geniş coğrafyada tek para biriminin egemenliğini sağlayacak
iktisadi gücün sağlanamamasıyla, farklı para bölgeleri oluşmaya başladı. Osmanlı sultaniyesi
İmparatorluğun tamamında geçerli olan para birimiydi. Yerel ekonomilerde gümüş sikkelerin
kullanımından kaçınılmaktaydı. Yerel para birimlerinin kullanımının yaygınlaşmasının
yanısıra, Osmanlı Sultanlarının isimlerini taşıyan sikkelerin farklı büyüklük ve desenleriyle
yerel çizgilere sahip olması heterojen bir para piyasası yaratmaktaydı. İmparatorlukta farklı
gümüş para birimleri ve para bölgeleri ortaya çıktı. İstanbul’a yakın olan bölgeler, toprak
düzeni, idari ve kurumsal düzenlemelerde merkeze yakın bir yapıya sahipti. Uzak vilayetlerde
ise kurumlar, idari yapılar farklılaşmaktaydı.
19. yüzyıl öncesi Avrupa ekonomisinde merkantilist politikalar egemendi. Avrupalı devletler,
ihracatı arttırmaya ve ithalatı sınırlandırmaya yönelik iktisat politikaları izlemekteydi.
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Osmanlı devleti bu dönem boyunca ticareti özendirmek amacıyla Avrupalı tüccarlara
kapitülasyon adı verilen bazı ayrıcalıklar tanımaktaydı. İlk kapitüasyonlar, 14. ve 15.
yüzyıllarda Venedikliler ile Cenova, Floransa gibi İtalyan kent devletlerinin vatandaşlarını
kapsayan bazı imtiyazlar olarak Doğu Akdeniz ticaretini geliştirme amacıyla uygulandı. 16.
yüzyıldan itibaren kapitülasyonların kapsamının genişlemesi ile farklı devletlerden Avrupalı
tüccarlara yeni imtiyazlar verildi. Böylece Avrupalı tüccarlar Osmanlı tüccarlarından daha
düşük vergi ödeyebilmekteydi. 18. yüzyılda ikinci dönem kapitülasyonlar ile Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki gayrimüslim tüccarlar tamamen Avrupa ticaretinde hâkim olmaya
başladılar.
Osmanlı ekonomisinde para kullanımında 17. ve 18. yüzyıllarda oluşan kurumlar, merkezi
yönetim ile yerel güçer arasında denge siyasetine dayalı yeni gelişmelere neden olmaktaydı.
Bu yönde atılan adımlar ve kurulan kurumlar kimi zaman işlerlik kazanamadı. 1808 yılında
imzalanan Sened-i İttifak Anlaşması sonucunda merkez ile taşra arasındaki yeni dengeleri
yansıtan siyasal kurumların oluşturulamadı. 18. yüzyılda Malikâne, Esham gibi yeni oluşan
kurumlarla merkezi devlet, vergi toplama ve iç borçlanma sorunlarına çözüm getirmeye
çalışmaktaydı. Osmanlı ekonomisinde paranın kullanımında geleneksel düzenin yarattığı
iktisadi sorunlar önplandaydı. Osmanlı geleneksel düzenininde toprakta devlet mülkiyeti ve
loncalar, özel ellerde sermaye birikimini engelleyen kurum ve uygulamalar olarak varlıklarını
19. yüzyıla kadar sürdürdüler.
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Bölüm Soruları
1-Osmanlılar için hangi iki simge egemenliğin simgesi olarak görülmekteydi?
a)Tuğra-bayrak

b) Sikke-hutbe

2-Aşağıdakilerden hangisi
durumlardan biri değildir?

d)Hiçbiri

c)Ordu-vergi

Osmanlı ekonomisinde ödeme yapılırken paranın kullanıldığı

a)Vergi toplarken
b)Askerlere ödeme yapılırken
c) Bürokratlara ödeme yapılırken
d) Tüccarlara ödeme yapılırken
e)Küçük ölçekli tarımda çalışan aile bireylerine ödeme yapılırken
3-Osmanlı devletinde gümüş akçe ve altın sultaniyeye dayanan para düzeninin adı nedir?
b)Tek metalli

a)Çift metalli

c) Çoklu

d)Hiçbiri

4-Aşağıdakilerden hangisi para kullanımı ve parasal istikrara yakından bağlıdır?
a)Tarımda özel mülkiyetin büyümesi
b)Enflasyon
c)Göçler
d)Osmanlı maliyesinin gücü
e)Nüfus artışı
5-Aşağıdakilerden hangisi 15. yüzyılın ikinci yarısında,Osmanlı devletinin para piyasalarına
müdahalesinde denetim edilmesi en zor kesimlerdir?
a)Köylüler

b) Memurlar

c) Tüccar ve sarraflar

e) Loncalar

d) Zanaatkârlar

6-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisinde para biriminin gümüş değerinin devlet
tarafından azaltılmasına verilen addır?
a)Esham

b) İltizam

c) Malikâne

d) Tağşiş

e)Kalpazanlık

7- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisindeki para bölgelerinden biridir?
a)Marmara Bölgesi
d)Trablus- Tunus-Cezayir

b) Akdeniz Bölgesi

c) Ege Bölgesi
e) Karadeniz Bölgesi
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8-İstanbul’a yakın olan bölgeler toprak düzeni, idari ve kurumsal düzenlemeler bakımından
nasıl bir yapıya sahipti?
a)Homojen

b) Üniter

c) Heterojen

d) Global

9-Sened-i İttifak, ne zaman imzalandı?
a)1800

b) 1808

c)1850

d)1881

10- 19. yüzyılın başında iç ve dış ticarette tekeller oluşturulması ve bunların satışa
çıkarılmasının Osmanlı ekonomisinde yarattığı etki nedir?
a)Ekonomik durgunluk

b)Enflasyon

c)Ekonomik büyüme

d)Deflasyon
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4. 19.YY’DA TARIM EKONOMİSİ VE VERGİ SİSTEMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, 19. yüzyılda tarım ekonomisinin vergi sistemi ile ilişkisi Osmanlı ekonomisi
örneğinde ele alınacaktır. Tarım, Osmanlı ekonomisinin en önemli vergi kaynağıdır. Tek
(düz) oranlı vergi olan Aşar vergisinin devlet gelirleri içinde payı, %40 civarındadır. 19.
yüzyıla kadar İslam hukukuna göre (Şer’i) ve olağanüstü dönemler için olmak üzere iki farklı
vergi grubunda söz edilir. Bunlardan ilki, Zekât, Öşür, Haraç ve Cizye’den oluşan Tekâlif-i
Şer’iye vergileridir. Diğeri ise savaş dönemleri ve benzeri olağanüstü dönemlerde alınan ve
zamanla olağan vergi geliri haline gelen Tekâlif-i Örfiye vergileridir. 19. yüzyıl ile birlikte
Osmanlı vergi sisteminde en yüksek vergi gelirini oluşturan vergiler ise tarım üzerinden
alınan vergilerdir. Tarım ekonomisi Tanzimat Fermanı ile birlikte modernize edilmiştir. Bu
dönem devlet, toprak mülkiyeti ve vergi sistemlerine yönelik düzenlemeleri Arazi
kanunnameleri ile birlikte hayata geçirir. Tarımda yaşanan reform ve bu reformun vergi
tahsilatına etkisi bu bölümde incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinde vergi tahsilatını sağlayan iktisadi sistemler nelerdir?
Osmanlı vergi sisteminde ödeme gücü ilkesinin uygulandığı Aşar vergisinde bu ilkenin
uygulanma sebebini tartışınız.
Toprak reformlarının tarım üzerinden alınan vergilere etkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İltizam Sistemi

Aşar Vergisi

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İltizam sisteminde, vergi
toplayan mültezimler, sarraf ya
19. yüzyılda Tımar Sistemi’nden da bankerlerden vergi gelirini
İltizam Sistemi’ne geçilmesinin karşılayamadıkları durumlarda
nedenlerinin analizi. Büyük
borçlanırlar. Borçlanan
arazilere sahip olan mültezimler mültezimlerin topladıkları vergi
tarafından vergi toplanmasının
ile hazineye giren vergi tahsilatı
sonuçlarının analizi
arasında fark olması, vergi
tahsilatında verimsizlik yaratan
bir olgu olarak incelenmelidir.

Aşar’ın Osmanlı ekonomisinde
vergi gelirlerinin büyük kısmını
oluşturmasının sonuçlarının
analizi

Aşar Vergisi’nin tarımsal
üretim düzeyini
belirleyiciliğinin incelenmesi.
Aşar vergisinin, yeni borçlanma
sistemleri kurulmasına yol
açmasının nedenlerinin analizi.
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Anahtar Kavramlar


Tekâlif-i Örfiye



Tekâlif-i Şer’iye



Aşar



Cizye



İltizam Sistemi
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Giriş
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş ve genişleme dönemlerinde kamu gelirleri, düzenli vergi
gelirlerine dayanmaktaydı. En önemli gelir tarım ve hayvancılık üzerinden elde edilen vergi
geliridir. Hayvanlar üzerinden alınan Ağnam vergisi, kamu gelirleri içinde önemli bir paya
sahiptir. Aşar ise Müslüman tebaanın ektiği topraklar üzerinden %10 vergi oranı ile alınan bir
diğer önemli vergidir.
Tarım üzerinden elde edilen vergi gelirleri, kamu gelirlerinin %40’ını oluşturmaktaydı. 19.
yüzyılda Tımar Sistemi’nden İltizam Sistemi’ne geçilmesi ile tarım sektöründe yaşanan
reformlar, tarımı Osmanlı ekonomisinde ihracata yönelik üretim yapan önemli bir sektör
haliene getirdi. Osmanlı siyasal ve iktisadi hayatında etkili olan Islahat ve Tanzimat
Reformları toprak mülkiyet yapısında da önemli değişimlere yönelik düzenemeler
taşımaktaydı. Toprak reformu olarak da adlandırılabilecek Arazi Kanunnameleri ile Osmanlı
topraklarında özel mülkiyet rejimi yaşama geçti. Tımar sisteminden itibaren devam eden
ayanların toprakların mülkiyetine sahip olmaları, devlete ait olan vakıf arazilerinin ise tapuları
ile devlete devredilmesi sözkonusu oldu. Büyük arazilerde özel mülkiyet yaygınlaşırken,
ekilmeyen araziler borçlanma sonucu satılarak zamanla belirli kişiler elinde toplandı. Toprak
üzerinden alınan vergiler ise zamanla iç borçlanma senetleri ile devlet hazinesine gittikçe
azalan oranlarda gelir bırakmaya başladı. Osmanlı ekonomisinde tarıma dayalı vergilerin
toplanmasında kurulan iktisadi kurumlar bir sonraki dönem, iç borçlanmanın nedeni ve aracı
olarak tarih sahnesinden çekildiler.
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1.OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA VERGİLER
Osmanlı devletinin kuruluşundan Tanzimat dönemine kadar alınan vergiler iki grupta ele
alınır:
1-Tekâlif-i Şer’iye: Din kurallarına göre alınan vergilerdir. Zekât, öşür, haraç ve cizye olmak
üzere dört vergiden oluşur.
2-Tekâlif-i Örfiye: Rüsum- u Örfiye ve Tekâlif-i Divaniye olmak üzere iki gruba ayrılır.
Rüsum-u Örfiye, devletin idare ve yargı organlarının etkileri için alınmaktadır. Tekâlif-i
Divaniye ise savaş giderleri ve devletin olağanüstü giderleri için tahsil edilmektedir (Sayın,
1999: 4).

1.1.

Tekâlif-i Şer’iye

Tekâlif-i Şer’iye vergileri, din kurallarına göre alınan Zekât, Öşür, Cizye ve Haraç’tan oluşur.
Haraç ve Cizye vergileri gayrimüslim tebaadan alınmaktadır.
ZEKAT: Kişilerin ticaret ve benzeri şekillerde sahibinin nemalandırmaya muktedir olduğu,
zekatın vacip olduğu miktara sahip olanlar, mallarının (nafaka, mesken, yazlık, kışlık elbise,
san ’at edevatı, hane eşyası, at, okuyacak kitap vb.) 1/40’ını yıllık amortisman şeklinde vergi
olarak ayırır (Sayın, 1999: 7).
ÖŞÜR (AŞAR): Tarım üzerinden alınan bir ürün vergisidir. Arazi-i Öşriye ve Arazi-i
Haraciye olmak üzere iki cins öşür vergisi vardır (Sayın, 1999: 16). Vergi reformu yapılana
kadar aşar vergisi, küçük aile işletmelerinin ürünleri üzerinden 1/8 ile 1/5 arasında değişen
oranlarda alınıyordu. Vergi ödeme gücüne dayalı yapısıyla, ürün miktarı, verimlilik esası,
sulama koşulları ve ürün türüne göre her bölgede farklı alınmıştır. Vergi reformu sonrasında
vergi tek oranlı vergi haline gelerek onda bir (Öşr) alınmıştır.
HARAÇ: İslam hükümdarlarının fethettiği topraklarda yaşayan toplumu esir etmeyip,
memleketlerinde yaşamalarına izin vermeleri durumunda o topraklarlarda yaşayanlardan
alınan bir Cizye’ye benzer vergidir. Harâc-ı Muvazzaf ve Harâc-ı Mukassem olmak üzere
iki kısımdan oluşur. Harâc-ı Muvazzaf dönüm başına alınan bir vergi iken, Harâc-ı Mukassem
toprağın ürününün Öşr (1/10’u) tutarında alınan vergidir (Sayın,1999:19).
CİZYE: Gayrimüslim tebaa üzerine askerlik hizmeti karşılığında tarh olunan bir vergidir.
Cizye iki kısımdan oluşur. İlki Maktu’ Cizye diğeri ise Ale’r ruus Cizye’dir. Maktu’ Cizye
fetihler sonrasında barış döneminde tayin edilen bedeldir. Verginin miktarı ve alınış biçimi
alınan kararlara uygun olarak takdir edilir. Ale’r ruus Cizye, herkesin mali gücüne göre şahıs
üzerine tarh olunan cizyedir. Üç mükellef grubuna göre alınır: Zenginlerden 48 para, orta
hallilerden 36 para ve fakirlerden ise 12’şer para alınır. Bu vergi aynı zamanda tahsil
edilmediği durumlarda kentin zenginlerinden dörder, orta hallilerden ikişer, fakirlerden birer
dirhem olarak alınır (Sayın, 1999: 21). Rahipler, ergin olmayanlar, devlet hizmetinde
bulunanlar, iş yapamaz durumda olanlar cizyeden muaftırlar (Tabakoğlu, 2005: 211).
Genişleme döneminde asker sayısının da artması ile cizye gelirleri de artmaya devam eder.
Müslüman olmayan tebaadan alınan bu gelirler yeni topraklar elde edildikçe önemli artışlar
sağlamaktaydı.
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NUSRET: Savaşa yardım etmek anlamına gelen Nusret, cizyenin hesaplanmasında kişilerin
savaşa yardım derecesini gösterir. Üç mükellef grubuna ayrılır. Yardım etme derecesine göre
verginin miktarı hesap edilir (Sayın, 1999: 21). Osmanlı İmparatorluğu’nda, kamu
görevlilerinin kamu hizmetlerin yerine getirmesi karşılığında onlara verilen paylar, mahsuplar
önemli bir yer tutmaktaydı. Savaş dönemlerinde merkezi devletin emrine asker gönderilmesi
söz konusuydu. Bu hizmetlerine karşılık olarak, kamu görevlilerine bazı gelirler tahsis
edilmekteydi. Yeni toprakların fethedilmesi ile bölgedeki kamu görevlilerine daha fazla
Tımar ve Zeamet tahsis etme olanağı doğuyordu.

1.2.Tekâlif-i Örfiye
Savaş ve olağanüstü dönemlerde alınan çeşitli vergilerden oluşan Tekâlif-i Örfiye, bir süre
sonra bu vergilerin sürekli haline gelmesi ile önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir.
Bu gelirler içinde en önemlisini avarız vergileri oluşturmaktaydı. 12. yüzyıldan itibaren
olağan hale gelen avarız vergileri, toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık %10 ile %20’sini
oluşturmaktaydı. Avarız gelirleri, cizye gibi tek tek yükümlüden alınır. Avarız vergisinin tarh
birimi, avarız hanesinin oluşturduğu topluluklardı. Avarız hanesi 3-10 arasında kişiden
oluşmaktaydı. Askeri, dini, mali hizmetlerde çalışmayacak durumda olanlar bu vergiden
muaftı. Başlıca avarız vergileri, avarız akçesi ile nüzül, sürsat ve iştira bedelleridir. Avarız
akçesi, avarız hanesi başına alınan maktu bir vergidir. Nüzül, Osmanlı ordusunun sefere
çıkarken konakladığı menzillerde un ve arpa şeklindeki zahirenin sağlanıp hazır
bulundurmasıdır. Sürsat, reayanın gerektiğinde askeri birliklere yiyecek maddesi ve yakacağı
devletin tespit ettiği fiyattan sağlamasıdır. İştira, piyasa fiyatından satılan ve sürsatla aynı
içeriğe sahip mallardır. Bu vergilerdeki mükellefiyet tamamen nakdi mükellefiyettir
(Tabakoğlu,2005: 211-212). Tekâlif-i Örfiye; önce İstanbul, Suriye, Halep, Bağdat, Basra,
Musul, Trablusgarp, Girit, Bingazi, Yemen vilayetlerinden daha sonraları ise Anadolu,
Rumeli ve Arabistan vilayetlerinden alınmıştır.
Tekâlif-i Örfiye vergileri; vali, voyvoda ve mütesellim tarafından tutulan defterlerle her yıl iki
eşit taksitte alınır. 1222 yılında Selanik vilayetinde incelenen tevzi defterlerine göre vilayette
toplam tekâlif-i örfiye miktarı 238.179 kuruştur ve 9266 olan nüfusa göre kişi başına 22,5
kuruş olarak tahsil edilmiştir (Sayın, 1999: 64-65).

2. 19.YY.’DA TARIM EKONOMİSİNDE REFORMLAR
2.1. Tarımda Reformların Etkisi
Tanzimat Fermanı (1856), tarımsal üreticilerin toprak sahiplerine olan angarya ve benzeri
yükümlülüklerini de kaldırmaktaydı. Reformlar maliyenin merkezileşileşmesine ve merkeze
ulaşan gelirlerin arttırılmasına yönelikti. Bu dönemde devlet bir yandan maliyeyi
güçlendirirken, öte yandan da taşradaki unsurların iktisadi temellerini zayıflatma çabalarını
sürdürdü. Ayanın iktisadi gücünü daraltma ve İstanbul’a ulaşan vergi gelirlerini arttırma
çabası, Tanzimat Fermanı ile yeni bir aşamaya geldi (Pamuk, 2005b: 129). Merkezi devletin
en önemli gelir kaynağı olan öşür ve ağnamın toplanmasında iltizam düzeni kaldırılıyordu. Bu
sistemin yerine vergilerin devletin kendi memurları tarafından toplanması ilkesi getiriliyordu
(Pamuk, 2005b: 91).
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1858’de çıkartılan Arazi Kanunnamesi ile devlet, toprakta özel mülkiyet hakkını
tanımaktaydı. Devlet bu düzenleme ile toprak alım-satımını serbest bıraktı. Bu kararname ile
yerel unsurların, ayanın iktisadi gücü sınırlandırıldı. Ayrıca, tarımsal üretimin gelişmesi ile
toplanan vergi gelirlerinin arttırılması hedeflendi. Toprak sahiplerinin küçük toprakları alımı
ile birlikte kırsal mülkiyetin büyük sermaye elinde toplanması kanunnamenin etkisini
sınırladı. Tarımsal üretimde küçük üreticiler kolaylıkla vergilendirilebilen bir kesimdi.
Merkezi devlet bu kesimin gittikçe azalması ile önemli bir vergi geliri kaybına uğradı. Küçük
üreticilerin topraklarını borçlanma ve benzeri nedenlerle satışa sunması bu kesimler
üzerindeki vergi baskısını da artırmaktaydı (Pamuk, 2005b: 130).
Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyılda yaşanan en önemli dönüşüm, tarımda yaşanan
dönüşümdür. Bu dönem kapitalistleşme sürecinde tarım sektörünün ticarileşmesi önemli rol
oynadı. Küçük köylülüğün çözülüşü ve tımar sisteminden iltizam sistemine geçiş tarımda
yaşanan dönüşümün temel dönemeçleriydi. İltizam sistemi merkezi bürokrasinin
güçlenmesini sağlar. Topraktan alınan vergilerde sarrafların aracı bir kurum rolü oynaması ile
birlikte tarımda parasal bir yapı oluştu. 19. yüzyılda tarım üzerinden sağlanan kamu gelirleri
gittikçe artmaya başladı. Tarım üzerinden elde edilen vergi gelirleri, kamu gelirlerinin
%40’ını oluşturmaktaydı. 19. yüzyılda Tımar Sistemi’nden İltizam Sistemi’ne geçildi. 1856
Islahat Fermanı ve 1858 Arazi Kanunnamesi ile toprakta özel mülkiyet rejimi tanındı.
19. yy’de tarımda özel mülkiyet rejimine geçiş ile yerel güçlerin merkezi devletin denetimi
altına girmesi ve sermayenin merkezileşmesi gerçekleşir. Bu gelişmeler, mültezim adı verilen
sosyal sınıf ile mümkün olabildi. Toprakta devlet mülkiyeti ve loncalar gibi özel mülkiyet
önündeki kurumlar 19. yüzyıla kadar varlığını koruyabildiler. Fiyat denetimi, tımar sistemi ve
müsadere uygulamaları ile oluşan katı bürokratik denetim değişti. 16. yüzyıldan itibaren
toprak mülkiyeti devlete aitti. Yeni yapıda özel mülkiyet rejimi devlet denetiminin katı
uygulamalarının sonlanması ile hayata geçti.
Devlet adına vergi toplayan yerel toprak ağaları olan ayanların mülkiyet hakkı ve toprak
talebi, 1858’de Arazi Kanunnamesi ile hayata geçti. 1858’de Arazi Kanunnamesi ile devlete
ait olan vakıf arazileri, tapuları ile devlete devredildi. Bu kanun, özel mülkiyet hakkını
gözetirken, araziler aileler içinde kaldı. Arazilerin ekime açılıp açılmadığı konusu denetim
dışı kaldı. Ekilmeyen araziler, borçlanmanın sonucu satılarak zamanla belirli kişiler elinde
toplandı. Büyük arazilerde özel mülkiyet yaygınlaştı.
Topraktan vergi toplayan mültezimler çoğu zaman banker kimliğine sahip olmaktaydı.
Mültezimler kimi zaman ise bankerler ve sarraflardan borçlanarak aldıkları paraya karşılık
vergi gelirlerini, verginin toplanacağı bölgenin ileri gelenleri aracılığıyla toplayabiliyordu.
Aşar vergisinin toplanmasında mültezimlerin borçlanması nedeniyle toplanan verginin 1/3’ü,
hatta 1/4’ü hükümetin kasasına giriyordu. 1874’den itibaren mültezimlerin %10 ya da %12,5
yerine asgari %18 aşar toplamakla yükümlüydüler. Kıtlık tehlikesi ve mültezimlerin artan
borçları tarım üzerinden toplanan vergi yükünün artmasına neden olmaktaydı. Özellikle
köylüler ve toprak sahibi olmayan küçük üreticiler üzerinden alınan vergi miktarının artışı,
düşük gelirli kesimlerin vergi yükünü arttırdı.
Tarımsal ürünler üzerinden elde edilen gelirlerin spekülasyona açık olması ise tarımsal yapı
parasallaşmıştı. Tefecilik özellikle kentsel pazara üretim yapan ve tarımsal ürün ticaretini
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elinde bulunduran tüccarlar tarafından yapılmaktaydı. Köylülerin vergi borçlarını
ödeyememesi tüccarlara olan borçlarını arttırdı. Köylüler artan vergi borçlarını ödemek için
daha fazla çalışmaya ve borçlanmaya başvurmaktaydı. Bu durum ise tarım ürünlerinden
alınan vergilerin tarımsal pazarda ticaret ve borçlanma ile ilişkisini arttırdı. Mültezimler,
tüccarlar ve tefecilerden alınan borçları, vergilerin ödenmesi için daha fazla kullanılmaya
başlandı.
Tarımda yaşanan parasallaşma eğilimi, tarımsal ürünler içinde Avrupa’ya ihraç edilecek bir
ürün fazlası oluşturmaya başladı. 19. yy’de Osmanlı İmparatorluğu Avrupa ülkelerine
hammadde ihraç edip, mamul mallar ithal ederek Dünya ekonomisi ile bütünleşmeye başladı.
Osmanlı tarım sektörü ile dünyaya açık bir pazar ekonomisiydi.
Avrupa’ya yapılan ihracatın %90’ı tarımsal ürünlerden oluşmaktaydı. 1860 yılında en yüksek
değerlerine ulaşan ihracat miktarının genel eğilimi izlendiğinde tarımsal ürün ihracatındaki
artış %100’ün üzerinde gerçekleşti. Bu artışta, 1850 ve sonrasında savaş nedeniyle Anadolu
ve Rumeli’ye yönelik yoğun göçün tarım sektörü istihdamında yarattığı etki önemli bir paya
sahiptir. Osmanlı ekonomisinde toplam üretimin %10’unun, net tarımsal üretimin ise
%20’sinin ihracata yönelmesi ile tarım, dünya ekonomisine yönelik üretim yapan en önemli
sektör halini almaktaydı.
Tarımda yapılan reformlar ve artan tüketim ihtiyaçları tarım sektörünü etkilemişti. Elektrik,
doğalgaz ve su şirketlerinin Avrupalı sermayedarlar tarafından kurulması ithalata bağımlı bir
ekonomik sisteme yol açtı. Buna karşın ihracatta tarımsal üretim ilk sıradaydı.
Arazi Kanunnameleri ile yapılan reformlar ise tarımda mülkiyet yapısını değiştirerek
toprakların devlet mülkiyetinden özel mülkiyete geçişi hızlandırdı. 1858 Arazi Kanunnamesi
ile Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’ya tarımsal ürün ithal edebileceği bir sistem kurdu. Bu
sistem, toprağın kullanım hakkının genişlemesi ile birlikte tarımda meta üretimine geçişle
sağlandı. Kölelik ve angarya hakkının kaldırılmasının yanısıra İltizam sisteminin kaldırılması
tarımsal üretimin dış pazarlara açılmasını mümkün kıldı.
1867 Arazi Kanunnamesinin toprakta tapu senedi sahiplerinin senetleri satabilme, miras
bırakabilmesini sağlaması, toprağın kullanım haklarını devredilmesi ve satılmasını sağladı.
Bireylerin toprak üzerindeki tasarruflarının artması, özellikle küçük üreticiliğe dayalı tarımsal
üretimin ihracatını kolaylaştırdı. Dış ticarete konu olan üretim isteği sonucunda toprak
sahipleri, topraklarının büyüklüğünü arttırma yönünde karar almaya başladı. Devletin arazileri
kendine bağlamaya devam etmesi ve küçük üreticiliği desteklemesi küçük üretime dayalı
ihracatın artmasını kolaylaştırdı.
Tarımsal ürünün yarattığı ek ürünler (artık) dış ticaret yoluyla uluslararası piyasaya ulaştı. Bu
dönemde, 1867’de Arazi Kanunnamesi’ndeki yabancılara toprak sahibi olma hakkını
tanınması hükmü etkili oldu. 1861’de özel toprak sahiplerine “toprakları üzerinden maden
işletme hakkının tanınması” düzenlemesi yabancıların toprak üzerinden mülkiyet sahibi
olmasını kolaylaştırdı. Tımar arazilerinin ve geniş arazilerin kamulaştırılması ve köylülere
dağıtılması kapitalist ilişkilerin tarımda gelişmesinde belirleyici oldu.
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2.2.İltizam Sisteminde Vergi Tahsilatı
Merkezi devletin vergi toplanmasında yaşadığı zorluklar sonucunda 19. yüzyılda yeniden
İltizam sistemine geri dönüldü. Böylece merkezi devlet vergi gelirlerini yerel unsurlarla
paylaşmayı kabul etmek zorunda kaldı (Pamuk,2014: 91). Tanzimat sonrasında devlet, iltizam
düzenini daha etkin kullanarak daha fazla vergi toplamaya başladı. Bu eğilim 19. yüzyıl
boyunca devam etti. Vergi gelirleri düşük bir artış trendi ile sürekli artış gösterdi.
Kişi başına düşen gelir tahminlerine dayanılarak yapılan hesaplamalara göre merkezi devletin
vergi gelirlerinin İmparatorluk ölçeğinde toplam gelir büyüklüğünün sadece %3’ü olduğu
görülmektedir. Bu düzey, Birinci Dünya Savaşı öncesinde yıllarda ise %12’e kadar
ulaşabilmiştir. Vergi gelirlerinde yaklaşık yüzyıllık dönemde elde edilen artışın arkasında
üretim ve ticaret üzerinden alınan vergilerdeki artışlar rol oynamaz. Özellikle taşradaki
aracıların, ayan ve mültezimlerin vergi toplanmasından elde ettikleri payın geriletilmesi
sonucunda yüksek gelir düzeyi yakalanmıştır (Pamuk, 2014: 91).
19. yüzyıl aynı zamanda İmparatorluğun nüfusunun sürekli arttığı bir yüzyıldı. 1820’de 9,4
milyon olan nüfus, Birinci Dünya Savaşı öncesi yaklaşık 16,5 milyona ulaştı (Pamuk, 2014:
131). Göçmenlere devlet mülkiyetindeki arazilerin verilmesi ve tarımsal üretimle
uğraşmalarının sağlanması, yeni düzenleme ve kanunnamelerle mümkün olabilirdi. 1857
yılında çıkartılan bir kararnameyle devlet mülkiyetindeki topraklar göç eden nüfusa verilir.
Rumeli’ye yerleşen ve tarımla uğraşmaya başlayan göçmenlere 6 yıl, Anadolu’ya yerleşen ve
tarımsal üretim ile uğraşmaya başlayan göçmenlere ise 12 yıl süreyle vergi bağışıklığı
getirildi (Pamuk, 2014: 132).
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Uygulamalar
1858 Arazi Kanunnamesi’nde Vakıflar
“1858 Arazi Kanunnamesi, ilk olarak sadece mülk arazilerinin yasal olarak vakfa
dönüştürülebildiğini belirttikten sonra, vakfın hangi koşullar altında kurulabileceğini yeniden
tanımlıyordu. Kanunun dördüncü maddesi miri araziden oluşan üç tip vakıftan bahsediyordu:
Birinci tipte arazinin mülkiyeti, zilyetliği bağışlama hakkını saklı tutan hükümette kalıyordu;
bu durumda vakıf, devlet arazileriyle ilgili kanunlara tabi olurdu. İkinci tip vakıfta, vergiler
hazineye ödenirdi; fakat vakıf, zilyetlikten doğan haklarını saklı tutar ve arazi ve mülkü
dilediğince kullanabilirdi. Üçüncü tip vakıf ise devletin vergilendirmesinden muaftı; hem
gelirler hem de iyelik hakları gerekli görüldüğünde tasarruf için vakfa bırakılırdı ( Quataert,
2008: 57).”
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Uygulama Soruları
-1858 Arazi Kanunnamesi’ne göre miri arazilerin vakfa dönüştütülmesini, özel mülkiyetin
arazilerde tesisi açısından tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı İmparatorluğu’nda kuruluşundan Tanzimat dönemine kadar alınan vergiler Tekâlif-i
Şer’iye ve Tekâlif-i Örfiye olarak tasnif edilir. Tekâlif-i Şer’iye vergileri, din kurallarına
göre alınan Zekât, Öşür, Cizye ve Haraç’tan oluşmaktadır. Savaş ve olağanüstü dönemlerde
alınan pek çok vergilerin oluşturdğu Tekâlif-i Örfiye, bu vergilerin geçici özelliliğini
kaybedip sürekli hale gelmesi ile önemli bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Bu vergiler; vali,
voyvoda ve mütesellimlerce tutulan defterlerle her yıl iki eşit taksitte alınmaktadır.
Osmanlı ekonomisinde Tanzimat dönemi (1826-1870) boyunca tarımda gerçekleştirilen
reformlar vergi sistemini doğrudan etkilemekteydi. Tanzimat Fermanı’nın ilanı (1856) ile
tarımsal üreticilerin toprak sahiplerine olan angarya ve benzeri yükümlülükleri kaldırıldı.
Tanzimat dönemi boyunca, maliyenin merkezileşmesine ve vergi gelirlerin arttırılmasına
yönelik reformlar hayata geçirildi. Bu dönem aynı zamanda kamu maliyesinin merkezileştiği
ve taşradaki unsurların iktisadi temellerinin merkezi bürokrasi karşısında zayıfladığı bir
dönemdi. 1858’de çıkartılan Arazi Kanunnamesi ile devlet ilk kez toprakta özel mülkiyet
hakkını tanıdı. Bu düzenleme ile toprak alım-satımı serbest bırakıldı. 1858 Kararnamesi yerel
unsurların, ayanın iktisadi gücünü sınırlandırdı. Tarımsal üretimin gelişmesi sonucunda vergi
gelirlerinin arttırılması hedeflenmekteydi.
Tanzimat dönemi boyunca Osmanlı ekonomisinde tarımda yaşanan dönüşüm dikkat çekicidir.
Bu dönem kapitalistleşme sürecinde tarım sektörünün ticarileştirilmesi hedeflenmekteydi. Bir
yandan küçük köylülüğün çözülmesi diğer yandan tımar sisteminin terk edilerek iltizam
sistemine geçilmesi tarımda yaşanan dönüşümün temel göstergeleridir. İltizam sistemi
merkezi bürokrasinin güçlenmesini kolaylaştırdı. Tanzimat döneminde tarım üzerinden alınan
vergiler arttıkça, kamu gelirleri de artmaya başladı. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinde özel
mülkiyet önünde yer alan toprakta devlet mülkiyeti ve loncalar gibi yapılanmalar varlığını
koruyabildiler. Fiyat denetimi, tımar sistemi ve müsadere uygulamaları ile oluşan katı
bürokratik denetim değişti.
Tarımsal üretim sonucunda elde edilen gelirlerle, vergilerin toplanmasında etkili olan
borçlanma sonucunda tarımsal yapı parasallaşmaktaydı. Köylülerin vergi borçlarını
ödeyememesi sonucunda tüccarlara borçlanması ile tarımda parasallaşma süreci
yaşanmaktaydı. Tarımsal üretim sonucunda Avrupa’ya ihraç edilecek bir ürün fazlası
oluşmaktaydı. 19. yüzyıl boyunca Osmanlı ekonomisi, tarımsal ürün fazlasını Avrupa
ülkelerine hammadde ihtiyacını karşılayacak biçimde ihraç ediyordu. Mamul malları Avrupa
ekonomisinden ithal eden Osmanlı İmparatorluğu tarımsal ürün fazlası ihracatı sonucunda
Dünya ekonomisi ile bütünleşmeye başladı. Osmanlı tarım sektörü dünyaya açık bir pazar
ekonomisi haline gelmekteydi. Bu süreçte toprak mülkiyeti sistemini değiştiren reformlar rol
oynadı. 1858 ve 1867 yılında çıkartılan Arazi Kanunnameleri ile topraklar devlet
mülkiyetinden özel mülkiyete geçmeye başladı. 1858 Arazi Kanunnamesi, Osmanlı
ekonomisinde Avrupa ülkelerine tarımsal ürün ithal edebilecek gelişkinlikte bir tarımsal yapı
oluşturdu. 1867 Arazi Kanunnamesi, toprakta tapu senedi sahiplerinin senetleri satabilme,
miras bırakma, kullanım haklarını devretme ve satılmasını sağlayan düzenlemeler getirdi.
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Toprakta yapılan reformlar küçük üreticiliği destekleyen ve tarımsal yapının dünya
ekonomisine yönelik üretimini teşvik eden değişimler yaratmaktaydı. Buna karşın, sistemde
yer alan tüccar ve tefeci gibi aracı kesimlerin yarattığı borç yükü, merkezi devletin vergi
gelirini azaltmaktaydı.
Tarım reformlarının bir diğer özelliği nüfusun mekânsal dağılımını da doğrudan
etkilemekteydi. 1820’de 9.4 milyon olan nüfus, Birinci Dünya Savaşı öncesi yaklaşık olarak
16.5 milyon düzeyindeydi. 1857 yılında çıkartılan bir kararnameyle devlet mülkiyetindeki
toprakların göç eden nüfusa verilmesi sözkonusu oldu. Osmanlı İmparatorluğu’na göç eden
kesimlere tarımsal üretim yapacakları topraklar verilmekteydi. Göçmenlerin tarımla
uğraşmalarını teşvik etmek amacıyla önemli vergi kolaylıkları sağlanmaktaydı. Rumeli’ye
yerleşen ve tarımla uğraşmaya başlayan göçmenlere 6 yıl, Anadolu’ya yerleşen ve tarımla
uğraşmaya başlayan göçmenlere 12 yıl süreyle vergi bağışıklığı getirildi.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi tarım üzerinden alınan bir ürün vergisidir?
a)Cizye

b) Haraç

c) Aşar

d) Zekât

e) Nusret

2-Aşağıdakilerden hangisi savaş ve olağanüstü dönemlerde alınan çeşitli vergilerden biridir?
a) Tekâlif-i Şer’iye

b) Aşar

c) Ağnam

d) Haraç

e)Tekâlif-i Örfiye

3-Aşağıdakilerden hangisi kişilerin ticaret ve benzeri şekillerde elde ettikleri mallarının 1/40’ı
oranında ödenen vergidir?
a)Cizye

b) Öşür

c) Nusret

d) Zekât

e) Haraç

4-Aşağıdakilerden hangisi Tekâlif-i Örfiye vergilerinden biridir?
a)Nüzül

b) Cizye

c) Öşür

d) Zekât

e) Haraç

5- 19. yy’da toprakta hangi sistem geçerlidir?
a) İltizam

b) Mültezim

d) Hepsi

c)Ortaklık

6-Arazi Kanunnameleri ile yapılan reformlar ise tarımda mülkiyet yapısında devlet
mülkiyetinden hangi mülkiyete geçişi hızlanmıştır?
a)Özel

b) Kamu-özel ortaklığı

c) Paylı mülkiyet

d) Kamu mülkiyeti

7- Avrupa’ya yapılan ihracatın %90’ı hangi ürünlerden oluşmaktaydı?
a)Tarımsal

b)Sanayi

c) Finansal

d)Hiçbiri

8-Aşar vergisinin toplanmasında toplanan verginin 1/3’ü, hatta 1/4’ü hükümetin kasasına
girmesinin nedeni nedir?
a)Tahsil masrafları

b) Vergi kaçakçılığı

c) Mültezimlerin borçlanması

d)Hiçbiri

9-Vergi gelirlerinde yaklaşık yüzyıllık dönemde elde edilen artışın arkasında hangi kesimin
ödediği vergilerdeki artış önemli rol oynamıştır?
a)Bankacılık

b)Sanayi üretimi

c) Tarım kesimi

10-Aşağıdakilerden hangisi, göçmenlere Osmanlı
verilmesini sağlayan kararnamenin çıkarıldığı yıldır?
a)1857

b)1858

c)1861

devleti

d) İç ticaret
mülkiyetindeki

d)1867

arazilerin
e)1871
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5. 19. YY.’DE OSMANLI EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIKLARI VE İÇ
BORÇLANMA

72

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı maliyesinin
merkezileştirilmesinde başvurulan yöntemler incelenecektir. Kronik bütçe açıklarına karşılık
devletin iç borçlanma yöntemlerine başvurmasında etkili olan iktisadi durum analiz
edilecektir. Vergilerin tahsilatında merkezi bürokrasiyi güçlendirme yönündeki eğiliminin
sonucu olarak başvurulan malikâne sistemi ele alınacaktır. İç borçlanma senetleri olan
Esham, Kaime ve Sergi’nin maliye politikasında otomatik stabilizatör işleviyle yarattığı
sonuçlar analiz edilecektir. Enflasyonist etki yaratan kısa vadeli borçlanma, maliyeyi
merkezileştirme reformunda önemli bir yer tutar. Bir para politikası önlemi olan tağşiş
uygulaması, aynı zamanda maliye politikası uygulamaları ile birlikte uygulanır. Tağşiş,
madeni paranın gümüş değerini düşürerek yarattığı ek gelirle, bütçe açığı sorununu ortadan
kaldıramaz. Tağşiş uygulamasının yarattığı enflasyon bu kez devletin yeni iç borçlanma
yöntemlerine başvurmasına neden olacak düzeydedir. Bu bölümde 19. yy’in ikinci yarısında
kentlerde dolaşımda olan iç borçlanma senedi Sergi’nin yarattığı enflasyonist etki analiz
edilecektir. İç borçlanmada kalpazanlık tehlikesine karşı geliştirilen yöntemler analiz
edilecektir. Bu bölümde Osmanlı maliyesinde 19. yüzyıl boyunca yaşanan bütçe açıkları
karşısında devletin tağşiş uygulamaları ve iç borçlanma deneyimi Osmanlı maliyesinde
yaşanan merkezileştirme uygulamaları içinde ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
19. yy.’in ikinci yarısından itibaren Osmanlı ekonomisinde maliyeyi merkezileştirme
yönündeki reformlar nelerdir?
Osmanlı ekonomisinde iç borçlanma senetlerinin piyasaya çıkmasında hangi unsurlar etkili
olmuştur?
Osmanlı ekonomisinde iç borçlanma senetlerinin yarattığı enflasyonist etkiyi maliye disiplini
içinde tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İç Borçlanma

Maliyenin merkezileştirilmesi
ile artan vergi gelirlerinin kamu
harcamalarını
karşılayamamasının yarattığı
bütçe açıkları sorununun analizi.
Osmanlı iç borçlanmasında kısa
vadeli borçlanma yöntemlerinin
gelişiminin analizi.

Osmanlı iç borçlanmasında
Galata Bankerleri ile başlayan
modern bankacılık öncesi
dönem iç borçlanma
girişimlerin incelenmesi ve
analizi.

Değerli Kâğıtlar

Esham, Kaime, Sergi isimli iç
borçlanma senetlerinin ortaya
çıkış nedenleri ve yarattığı
ekonomik etkilerin analizi.

İç borçlanmanın yarattığı
enflasyonist etkinin günümüz
ekonomisi ile benzerlikleri ve
farklılıklarının analizi.
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Anahtar Kavramlar


Malikâne Sistemi



Esham



Sergi



Kaime



İç Borçlanma
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Giriş
1770-1840 dönemi gerçekleştirilen reformlar ve yaşanan savaşlar nedeniyle Osmanlı
maliyesi büyük oranda bütçe açıklarıyla karşı karşıya kaldı. 1820-1830 döneminde en yüksek
noktada bütçe açıkları veren ekonomi karşısında devlet, vergi kaynakları üzerinde denetim
kurma ve iç borçlanma girişimlerine yöneldi. Bütçe açıklarına yönelik bir diğer yöntem ise
gümüş içerikli para biriminin değerinin düşürülmesi olan tağşiş uygulamalarıydı.
1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması ile birlikte yeni ordu sistemine geçiş, bütçenin
yaklaşık yarısının askeri harcamalara ayrılması sonucunu doğurdu. Bu dönem bütçe
açıklarının oluşmasında, savaş dönemlerinden çok daha hızla artan askeri harcamalar
kaleminin yer aldığını görmekteyiz.
19. yy’in ilk yarısı devletin bir dizi ayaklanma ve savaşlarla karşı karşıya kaldığı bir dönemdi.
Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda Anadolu ayaklanmaları ve yeni ulus-devletlerin
oluşumu sözkonusuydu. İmparatorluk bu dönem boyunca merkezi devleti güçlendirmeyi
hedefleyen reform çalışmalarına hız verdi.
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1.MALİYEYİ MERKEZİLEŞTİRME UYGULAMALARI
19. yüzyılda Osmanlı maliyesi açısından en önemli hedeflerden biri mali bürokrasinin
yeniden yapılandırılmasıydı. Tek bütçe sistemine geçişle birlikte gelirlerin önemli bir kısmı
merkezde toplanmıştır. Hazine ve bütçelere dayalı eski mali düzen terk edildi. Merkezi
devletin harcamalarında 18. yy’in sonundan 19. yy’in ilk yarısına kadar olan dönemde
yaklaşık %250-300 artış kaydedilmiştir (Pamuk,1999: 205). Merkezi devletin güçlenmesi,
vergi toplama sürecinde etkinlik ilkesi ile artan vergi gelirleri sayesinde hızlandı. Fakat
harcamaların hızlı artışı, bütçe açıkları sorununu ortadan kaldırmadı. Bu nedenle, devlet iç
borçlanmada yeni yöntemler geliştirmeye başladı.

1.1.İç Borçlanma
Osmanlı maliyesi, açısından iç borçlanma dış borçlanmanın mümkün olmadığı 17. ve 18. yy.
boyunca önemli bir maliye politikası aracıydı. Bu dönemin sonundaki dış borçlanma
taleplerinin geri çevrilmesi ve mali açıdan yaşanan durgunluk, borçlanma sürecini içerde
hızlandırmıştır. Özellikle savaş dönemlerinde olağanüstü savaş vergileri ve devlet hizmetleri
ile zengin olan kişilerin mal varlığına yönelik müsadere uygulaması ile birlikte iç borçlanma
devam etmiştir.
Osmanlılarda devlet, iltizam sistemini vergi toplama ve kısa vadeli borçlanma aracı olarak
kullanıyordu. Bütçe açıklarının kronik hale geldiği 16. yy’den itibaren ise bu sistem, vergi
toplamak yerine iç borçlanma aracı olarak kullanılmaya başladı. Bu nedenle devlet, iltizam
sözleşme sürelerini uzatmayı tercih etti. Vergi toplayacak kişilerin ya da ortaklarının
müzayede ile seçilmesinde daha yüksek miktarda peşin ödeme talep edildi (Pamuk,1999:206).
17. yy’de topraktan vergi toplama sisteminde bir değişim başladı. Malikâne sistemi ile devlet
bir gelir kaynağından vergi toplama hakkını vergi toplayacak kişiye hayatı boyunca verdi.
Malikâneci, yani bu hakkı sözleşme ile satın alan vergiyi toplayacak kişiydi. Malikâneci,
muaccele adı verilen bir peşin ödeme ile her yıl belirli miktarda ödeme yapma taahhüdü
altına giriyordu. Yıllık ödeme miktarı devlet tarafından müzayede öncesi belirlenirken, peşin
ödeme olan muaccelenin miktarı müzayedede belirleniyordu.

1.1.1. Malikâne Sistemi
Malikâne sisteminin temel ilkesi, vergi toplama hakkının ömür boyunca bir kişiye
verilmesidir. Böylece vergi kaynağı daha verimli hale gelmektedir. Vergiyi ödeyecek köylüye
daha iyi davranacak olan malikâneci böylece üretim düzeyinin artmasını sağlar. Bu ise vergi
gelirinin artmasına neden olur. Bu haliyle yeni sistem, uzun vadeli borçlanma anlayışına
yakın bir anlayıştı. Malikâneci olacak olanlar açısından ise müzayedelerde finansal açıdan çok
daha güçlü rakiplerin oluşması bu sistemin doğal bir sonucuydu. Bu finansal ihtiyaç ise
gündeme İstanbullu sarraflarının vergi toplama sürecinde yer almasını getirmekteydi. Fakat
bu sistemin en zayıf yanı, malikâneciler öldüğünde sözleşmenin denetiminin tekrar devletin
denetimine geçmemesiydi. Böylece vergi gelirleri azalmaya başladı (Pamuk,1999).
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1.1.2. Esham
Bir diğer iç borçlanma aracı Esham adı verilen ve satışa sunulan kâğıtlardı. Esham, devletin
toplamayı hedeflediği yıllık vergi gelirinin paylara bölünmüş ve satışa sunulmuş değerli
kâğıtlarıydı. Vergi toplama işini devletin denetimi altına alan yeni sistemde, esham payları iç
borçlanma senetleri olarak alıcılara arz edilmekteydi. Esham payları sabit fiyatının 6-7 katına
varan fiyat artışları ile sürekli değerlenen iç borçlanma senetleri olarak piyasaya
sunulmaktaydı. Alıcılar, müzayedeye katılan ve vergi gelirini toplamaya çalışan kişilerdi.
Esham payları sayesinde orta ve küçük sermaye sahipleri de müzayedeye katılabilmekteydi.
Esham paylarını satın alan kişilerin ölümü halinde mirasçılarının da devletten gelir sağlaması
borçlanmanın yükünü ağırlaştırmaktaydı. Esham payı tıpkı bir maliye politikası aracı olan
borçlanma gibi anti-konjontürel bir özellik sergilemekteydi. Durgunluk dönemlerinde devletin
borçlanma ihtiyacı artıyordu. Böylece, Eshama olan talep de yükseliyordu. Canlanma
dönemlerinde ise Esham talebi hızlı düşüşler sergiliyordu. Esham sistemi, mali koşullara bağlı
inişli-çıkışlı bir seyir izlemiştir (Pamuk,1999).

1.2. Tağşiş Uygulaması
Günümüzde devalüasyon uygulaması olarak adlandırılan para politikası,
Osmanlı
maliyesinde paranın gümüş içeriğinin azaltılması anlamına gelen tağşişlerdi. 19. yy.’den
itibaren bu uygulama Osmanlı kuruşunun içindeki gümüş değerinin düşürülerek bütçe
açıklarının finansmanına katkıda bulunan kısa vadeli bir para politikası önlemiydi. 1808-1844
döneminde Osmanlı kuruşu içindeki gümüşün gramı hızla azaldı. 1789’dan itibaren hiç
değişmeyen gümüş miktarı, 1808-1844 dönemimde yaklaşık %83 azaltıldı.
Osmanlı kuruşunda tağşiş uygulamasının en önemli sonucu kuruşun diğer paralar karşısında
değer kaybetmesi ve genel fiyat düzeyinin artışı oldu. 1788’de bir Venedik dükkası 5,5 kuruş;
bir İngiliz sterlini 11 kuruştu. 1844 yılına gelindiğinde bir Venedik dükkası 50-52 kuruşa, bir
sterlin ise 110 kuruşa yükseldi (Pamuk,1999:211). Osmanlı parası hızla değer kaybederken,
gıda fiyatları ise hızla arttı. Devletin gümüş sikkelerde tağşiş uygulamasına gitmesine karşın
altın sikkeler olan Rumi, Adli, Hayriye ve Mahmudiye’de tağşiş uygulamasına gitmediği
görülmektedir.
Çok sınırlı düzeyde bir tağşiş uygulaması hariç olmak üzere altın sikkelerde tağşiş
uygulamasına gidilmemesinin iki temel nedeni vardır. Bunlardan ilki, bu altın paraların
standartlarının birbirinden farklı olmasıdır. Diğeri ise maaş ödemeleri ağırlıklı olmak üzere
devletin yapmış olduğu ödemelerin gümüş kuruş ile yapılmış olmasıdır. Gümüş kuruşların
tağşişi devlete çok daha fazla gelir kazandıracaktır (Pamuk,1999). Tağşiş uygulaması
özellikle Rusya savaşı ile hızlanmıştı. Savaş sonrasında Osmanlı devletinin Rusya’ya ödemesi
gereken 400 milyon kuruşluk savaş tazminatı mali açısından ciddi sıkıntı yaratmıştır. Savaş
sonrasında kuruşun gram içeriği 2,32 gramdan 0,53 grama gerilemiştir (Pamuk,1999:201).
Tağşiş uygulaması maliye açısından incelendiğinde en önemli katkısı aynı miktarda gümüş ile
itibari değeri daha fazla sikke basma imkânı sağlamasıydı. Devlet hem içerde hem de dışarda
ödemelerini daha az maliyetle yerine getirebiliyordu. Bütçe açıklarını ortadan kaldıracak ek
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gelir bu yolla sağlanabilmekteydi. Herhangi bir tağşiş uygulaması sonrasında ise devlet,
tedavülden kaldırılan eski sikkeleri daha düşük fiyatla piyasadan almaktaydı. Böylece aradaki
fiyat farkı da hazineye gelir sağlamaktaydı. Diğer yandan tağşiş uygulaması enflasyona neden
olmaktaydı. Devletin vergi gelirleri bu etki nedeniyle aşınmaktaydı.
Tağşiş uygulaması devletin yarattığı ek gelire ortak olan bir başka uygulamanın da kapısını
araladı.Tağşiş uygulamasında gümüş sikkelerin gramı azaltıldıkça, kalpazanlar da daha
yüksek gümüş içeriğine sahip sikkeler basmaya ve piyasaya sürmeye başladı. Fakat tağşişlerin
yarattığı enflasyonist ortam, kalpazanların gümüş sikke basma maliyetini de arttırmaktaydı.
Değerli madenlerin fiyatlarının resmi fiyatlar olarak piyasada düzenlenmesi gümüş
fiyatlarının artmamasını sağladı. Bu ise kalpazanlığın devam etmesini sağladı. Bu uygulama
sonucunda tağşişlerin devam edeceği beklentisi piyasada yayılmaktaydı. Bu ise Esham ve
benzeri iç borçlanma senetlerine yönelik talebi azaltıyordu. Bu yüzden devlet daha yüksek
faiz düzeyleri ile borçlanmaya başladı. Satış fiyatı ile faiz ödemesi arasında açılan makas,
devletin borçlanma ile elde ettiği geliri azaltmaktaydı (Pamuk, 1999: 214).

1.3. Kâğıt Para ve İç Borçlanma
1830’ların ikinci yarısında, reform girişimleri ve askeri harcamaların artışı yeni borçlanma
araçlarına duyulan ihtiyacı arttırdı. İlk olarak Sergi adı verilen borç senetlerinin yanısıra ilk
kâğıt para olan Kaime de piyasaya sürüldü. Kaime ve Sergi İstanbul civarında piyasaya
sürüldü. Borçlanma senetlerine olan talep ilk olarak Galata Bankerlerinden geldi. Kısa vadeli
borçlanma kâğıtlarının piyasaya sürülmesi devletin borç yükünü gittikçe arttırmaktaydı. Bu
durumda devlet, faiz geliri de sağlayan kâğıtların basımına başladı.
1840 yılında 500 kuruş değerinde ve 8 yıl vadeli %12,5 faiz oranı ile toplam 40 milyon kuruş
değerinde kaime piyasaya sürüldü. Kaime değeri daha düşük kâğıt paralar olarak piyasaya
sürülmeye devam etti. Zaman içinde Sehim Kaimesi olarak anılan Kaime, özellikle İstanbul
piyasasında değer gördü. Tüccarların ve bankerlerin alımında önemli bir ağırlığa sahip olduğu
borçlanma senedi ve kâğıt para olan kaimelerin 19. yy.’in ilk yarısında güvenilirliği fiyat
istikrarını koruması ile arttı. Kaimeler konusunda kalpazanlık girişimlerine karşın Padişahın
tuğrasının yer alması gibi gerekli önlemler devlet tarafından alınmaktaydı. Bir diğer önlem ise
eski kaimelerin tedavülden çekilip yenileri ile değiştirilmesiydi. Kaimenin özellikle taşrada
yaygınlaşması ise bu uygulama nedeniyle zorlaştı (Pamuk,1999).
1852 yılında, faiz geliri getirmeyen yeni kaimeler piyasaya sürülür. Bu kaimelerin itibari
değerleri oldukça düşüktür. 10-20 Kuruş itibari değere sahip olan yeni kaimeler, günlük
alışverişlerde de kullanılır. 1850’li yıllar boyunca kaimelerin piyasaya daha fazla tedavül
edilmesi sonucunda tedavüldeki kaime miktarında çok hızlı bir yükseliş kaydedilir. Bu ise
kaimelerin değerinin düşmesine neden olur. 1861 yılında 400 kuruşluk Kaime, 1 altın liraya
eşittir. Enflasyonist baskı yaratan kaimeler bir süre sonra Osmanlı Bankası tarafından
çıkarılan kısa vadeli krediler ile piyasadan kaldırılır (Pamuk, 1999: 228).
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Uygulamalar
Osmanlı Ekonomisinde İlk Para Deneyimi
“1852 yılında, faiz geliri sağlamayan kaimelerin tedavüle çıkarılmasıyla birlikte, kaimelerin
tarihinde yeni bir dönem başlamış oldu. Yeni kaimelerin itibari değerleri oldukça küçük, 10
ve 20 kuruş olarak belirlenmişti. Resmi açıklamalarda küçük kupürlerin günlük alışverişlerde
kolaylık sağladığı belirtilmekle birlikte, yeni kaimelerin devlete önemli miktarda gelir
sağladığı açıktı. Tedavüldeki kaimelerin miktarı 1853 yılında 175 milyon kuruşa ya da 1.6
milyon sterline ulaştı. Bu miktarın çok büyük olduğu söylenemez. Ancak Kırım Savaşı
sırasında, çok fazla miktarda kaime basılmaya başlanınca, altın lira cinsinden piyasa değerleri
de itibari değerlerinin yarısına indi. 200-220 kuruşluk kaime bir altın liraya eşit kabul
edilmeye başlandı. 1861 yılında ise, 1.250 milyon kuruşluk rekor miktarda kaime piyasaları
bastı. 400 kuruşluk kaimenin kuru bir altın liraya kadar geriledi. Böylece, Osmanlı tarihindeki
ilk kâğıt para deneyimi, başlangıcından yirmi yıl sonra çok hızlı bir enflasyonla sonuçlanmış
oldu (Pamuk, 2007: 141)”.
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Uygulama Soruları
-Osmanlı ekonomisinde tedavüle giren kaime miktarındaki artış neden enflasyonist etki
yaratmıştır?

82

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
19. yüzyıl boyunca Osmanlı maliyesi merkezileşmekteydi. Kamu maliyesinde tek bütçe
sistemine geçişle gelirler merkezde toplanmaktaydı. 17. ve 18. yüzyılllarda iç borçlanma, dış
borçlanmanın mümkün olmadığı koşullar nedeniyle önemli bir maliye politikası aracıydı. İç
borçlanma sürecinin hızlanmasında dış borçlanma taleplerinin geri çevrilmesi rol oynar. Mali
açıdan durgunluk yaşanan Osmanlı ekonomisinde iç borçlanma yöntemleri gelişir. Osmanlı
ekonomisinde iltizam sistemi kısa vadeli borçlanma aracı olarak kullanılmaktaydı. 16. yy’den
itibaren bütçe açıklarının kronikleşmesiyle iltizam, vergi toplamak yerine iç borçlanma aracı
olarak kullanılır. İltizam sözleşmelerinin sürelerinin uzatılması, iç borçlanma sürecinde
kullanılmasını kolaylaştırmaktadır. 17. yüzyılda toprak üzerinden vergi toplama sisteminde
radikal bir değişim yaşanır. Malikâne sistemi ile devlet tek gelir kaynağından vergi toplama
hakkını vergiyi toplayacak kişiye ömür boyunca verir. Bu hakkı sözleşme ile satın alan
vergiyi toplayacak kişiye malikâneci denir. Muaccele adı verilen peşin ödeme ile malikâneci
her yıl belirli miktarda ödeme yapma taahhüdü altına girer. Bir diğer iç borçlanma yöntemi
olan esham, devletin satışa sunduğu değerli kâğıtlardır. Osmanlı Devleti, toplamayı
hedeflediği yıllık vergi gelirini paylara böler. Esham adı verilen bu paylar, vergi toplama işini
devletin denetimi altına almayı kolaylaştırır. Aynı zamanda esham payları iç borçlanma
senetleri olarak satışa çıkarılır. Esham paylarını satın alan kişilerin ölümü halinde, bu değerli
kağıtlar, mirasçılarına kalır. Böylece devletten gelir sağlayan kişi sayısı artar. Bu durum ise
devletin borç yükünü ağırlaştırır. Esham payının milli gelir düzeyi ile ilişkisi, borçlanma gibi
anti-konjontürel bir özellik sergilemektedir.
Osmanlı ekonomisinde bir para politikası aracı olan tağşişler, günümüzde devalüasyon
uygulamasına benzer. Tıpkı devalüasyonda olduğu gibi tağşişi uygulaması ile paranın gümüş
içeriği azaltılır. 19. yy.’den itibaren sıkça başvurulan tağşişler ile Osmanlı kuruşunun içindeki
gümüş değerinin düşürülmesi bütçe açıklarının finansmanına katkıda bulunur. Tağşişlerin
bütçe açıklarına katkısı kısa vadeli bir para politikası önlemi olarak ele alınmalıdır. Tağşiş
uygulamasının bir diğer sonucu da Osmanlı parasının hızla değer kaybetmesine karşın gıda
fiyatlarının hızla artmasıdır. Devletin gümüş sikkelerde tağşiş uygulamasına başvurması
sıkça rastlanılan bir durumdur. Buna karşın altın sikkeler olan Rumi, Adli, Hayriye ve
Mahmudiye’de tağşiş uygulamasına gidilmemektedir. Tağşiş uygulaması ile Osmanlı devleti
aynı miktarda gümüş ile itibari değeri daha fazla sikke basma imkânı elde eder. Böylece
devlet içerde ve dışarda ödemelerini daha düşük maliyetle yerine getirebilmekteydi. Kronik
hale gelen bütçe açıklarını ortadan kaldıracak ek gelir tağşişler ile sağlanabilmekteydi. Tağşiş
uygulamasına gidildikten sonra devlet, tedavülden kaldırılan eski sikkeleri daha düşük fiyatla
piyasadan almaktaydı. Eski sikkelerin daha düşük fiyattan alınıp yeni, sikkelerin piyasaya
sunulmasının yarattığı fiyat farkı hazineye gelir sağlamaktaydı. Buna karşın tağşiş uygulaması
Osmanlı ekonomisinde enflasyona neden olmaktaydı. Devletin vergi gelirleri enflasyon
nedeniyle aşınmaktaydı.
Osmanlı ekonomisinde değerli madenlerin fiyatları, resmi fiyatlar olarak piyasada
düzenlenmemekte, böylece gümüş fiyatları artmamaktaydı. Bu ise kalpazanlık vakalarına
sıkça rastlanılmasına neden olmaktaydı. Gümüş fiyatlarının artmaması ve kalpazanlık
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sonucunda piyasada tağşişlerin devam edeceği beklentisi oluşmaktaydı. Esham ve diğer iç
borçlanma senetlerine yönelik talep bu nedenle azalmaktaydı.
1830’ların ikinci yarısından itibaren askeri harcamaların artışı ve reform çalışmalarının
yarattığı kamu harcamaları artışı, bütçe açıklarını kapatmak için yeni borçlanma araçlarına
başvurulmasını zorunlu kıldı. Sergi isimli borç senetleri ve ilk kâğıt para olan Kaime bu
dönem piyasaya sürüldü. Kaime ve Sergi sadece İstanbul ve civarında piyasaya arz edildi.
Yeni borçlanma senetlerine olan talep Galata bankerlerinden geldi. Kısa vadeli borçlanma
kâğıtlarının piyasaya sürülmesi aynı zamanda borç yükünün artmasına neden olmaktaydı.
Devlet, borç yükünün azaltılması için yeni borçlanma yöntemi olarak faiz getirisi olan
kâğıtların basımına başladı.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda merkezi devletin güçlenmesini
sağlayan kamu maliyesi gelişmelerinden biridir?
a)Kamu harcamaları artışı
b)Dış borçlanma
c)Vergi toplama sürecinde etkinlik ilkesinin uygulanması
d)Çoklu bütçe sistemi
e)Devletin para basması
2- Aşağıdakilerden hangisi 17. ve 18. yüzyıllarda iç borçlanma sürecini hızlandırmıştır?
a) Dış borçların artışı
b)Dış borçlanma taleplerinin geri çevrilmesi
c) Vergi sistemindeki sorunlar
d) Kamu harcamalarının azalması
e) Hiçbiri
3-Aşağıdakilerden hangisi devletin bir gelir kaynağından vergi toplama hakkını vergi
toplayacak kişiye hayatı boyunca verdiği sistemdir?
a)Tımar

b) İltizam

c) Malikâne

d) Esham

e) Kaime

4- Aşağıdakilerden hangisi malikânecinin her yıl belirli miktarda ödeme yapma taahhüdü
altına girdiği bir peşin ödemedir?
a)Muaccele

b) Sergi

c) Malikâne

d)Esham

e) Hiçbiri

5- Aşağıdakilerden hangisi Kaime ve Sergi’ye ilk talepte bulunan kesimdir?
a)Sarraflar

b) Osmanlı Bankası

c) Tüccarlar

d) Zanaatkârlar e) Galata Bankerleri

6- Enflasyonist baskı yaratan kaimeler hangi banka tarafından çıkarılan kısa vadeli krediler ile
piyasadan kaldırılır?
a)İstanbul Bankası

b)Selanik Bankası

c)Deutsche Bank

d)Osmanlı Bankası

7-Osmanlı devletinin borç yükü, hangi finans aracının piyasaya sürülmesiyle gittikçe
arttırmaktaydı?
a)Uzun vadeli borçlanma kağıtları

b)Orta vadeli borçlanma kağıtları

c)Yabancı Hazine Bonoları

d)Kısa vadeli borçlanma kâğıtları

8-Tağşiş uygulaması maliye açısından incelendiğinde en önemli katkısı nedir?
a)Kamu harcamalarını azaltması

b) Ek gelir sağlaması

c)Vergi tahsilatını kolaylaştırması

d) Hiçbiri
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9- 1850’li yıllar boyunca kaimelerin piyasaya daha fazla tedavül edilmesi, kaimelerin değerini
nasıl etkiler?
a) Değerinin düşmesine neden olur

b)Etkilemez

c)Değerinin yükselmesine neden olur.

d)Sabit kalmasını sağlar

10-1830’ların ikinci yarısından itibaren askeri harcamaların artışının ve reform çalışmalarının
yarattığı kamu harcamaları artışı hangi durumu zorunlu kılar?
a) Yeni borçlanma araçlarına başvurulmasını
b) Vergilerin artmasını
c) Moratoryumu
d) Bütçe fazlasını
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6. OSMANLI EKONOMİSİNDE DIŞ BORÇLAR VE BANKACILIK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Osmanlı ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyonunda önemli bir olgu
olan dış borçlar incelenecektir. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisi Avrupa sermayesi ile
ticaretin yanısıra dış borçlar ile finansal sermaye egemenliğinde küreselleşmekteydi. 16. yy.
boyunca bütçe açıklarının finansmanına yönelik olarak iç borçlanma yöntemi tercih edildi. 19.
yy’e gelindiğinde Osmanlı devleti, savaşların finansmanı, bütçe açıkları ve yeni kaynak
yaratma ihtiyacı nedenleriyle dış borçlanma girişimlerinde bulundu. 1854 Kırım Savaşı
sonrası başlayan dış borçlanma sürecinin analiz edileceği bu dönemde, Galata Bankerleri,
borsa ve İstanbul Bankası gibi borçlanma sürecinde aktif rol oynayan kurumlar incelenecektir.
Modern bankacılık girişimlerinin analiz edileceği bu bölümde Osmanlı ekonomisinin merkez
bankası kurma deneyimi de incelenecektir. Osmanlı Bankası’nın merkez bankası olma
işlevinin yanısıra borçlanmadaki rolü de bu bölümde ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
19. yy.’de Osmanlı İmparatorluğu dış borçlanmaya neden başvurmuştur?
Osmanlı Bankası merkez bankası olma işlevine sahip midir?
Galata Bankerleri’nin Osmanlı dış borçlanmasındaki rolü nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Dış Borçlanma

Osmanlı ekonomisinde dış
borçlanma girişiminin
nedenlerinin öğrenilmesi. 19.
yüzyılda Osmanlı
İmparatorluğu’nun dış
borçlanma sürecinde devlet,
Galata Bankerleri ve Avrupa
finans çevrelerinin rollerinin
analizi.

Osmanlı dış borçlanmasının
analizi sonucunda Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerin
küreselleşme döneminde dış
borçlanma girişimlerinin
anlaşılması.

Osmanlı Bankası

Merkez Bankası işlevinin
yanısıra dış borçlanma sürecini
yürüten bir kurum olarak
Osmanlı Bankası’nın analizi.

Merkez bankalarının
ekonomideki rolünün maliye
politikaları açısından analizi
için tarihsel bir arka plan
oluşturulması.
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Anahtar Kavramlar


Galata Borsası



Galata Bankerleri



Tahsis-i ayar



Modern Bankacılık



Osmanlı Bankası
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Giriş
Osmanlı ekonomisinde borçlanma olgusu üç temel düzeyde açıklanabilir. Bu düzeylerden ilki,
ticaret ve vergi sisteminin içinde yer alan girişimcilerin, tüccar ve mültezimlerin finansman
kaynağı olarak borçlanmaya yönelmeleridir. Para vakıfları ve İstanbullu sarraflar tüccar ve
mültezimlere borç veren kurumlardır. İkinci düzey, Osmanlı bütçesinin kronikleşen bütçe
açıkları karşılığında hükümetin iç borçlanmaya yönelmesi ile oluşan değerli kağıtların
piyasaya sürülmesidir. Kaime ve Sergi gibi iç borçlanma senetlerinin alıcıları kimi zaman
Osmanlılar olurken bu senetleri yurtdışı piyasalarda işleme sokan aracı kurumlar da
oluşmaktadır. Üçüncü düzey ise, iç borçlanmanın bütçe açıklarının finansmanda yetersiz
kalması ve Kırım Savaşı’nın yarattığı mali yükün ortadan kaldırılması için dış borçlanmaya
yönelinmesidir. Bu düzeyde ise Osmanlı’da 19. yüzyıl boyunca kurulan İstanbul merkezli
Galata Bankaları ve bankerler ile merkez bankası olma işlevine sahip olan Osmanlı Bankası
önemli rol oynamıştır.
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1.MODERN BANKACILIK ÖNCESİ DENEYİM: SARRAFLAR VE
BANKERLER
18.yy’den itibaren Osmanlı ekonomisinde yoğun borçlanma ilişkileri, özellikle İstanbul’da
kısa vadeli borçlanma yapan bireysel yatırımcıların varlığını destekleyen kurumların
oluşumuna neden olmaktaydı. Bu kurumlar içinde para vakıfları, heyet üyelerinin dönemin
önemli sarraflarına borç verdiği ilk borçlanma deneyimiydi. Borçlanma ticaretin yanısıra
İltizam sisteminin finanse edilmesinde kullanılmaktaydı. Ekonomide farklı alanlarda yer alan
girişimcilere faizle verilen borçlanmayı yürüten toplumsal kesim sarraflardı. Sarraflar para
piyasasında denetim sağlayan bir mekanizma oluşturmaktaydı. Sarrafların ardından
finansman ihtiyacının artışı ile birlikte İstanbul Galata’da yer alan bankerler etkin bir
finansman mekanizması oluşturdu. Galata bankerliği ile başlayan İstanbul merkezli finans
mekanizması, modern bankacılık sisteminin kuruluşunda etkili oldu. Pek çok Galata Bankeri
yurtdışına yapılacak ödemelerde teminat mektupları kullanarak hazinenin finansman
giderlerine katkıda bulunacak bir borçlanma aktörü haline geldi.
Tanzimat Döneminde reform girişimlerinin finansmanı için devletin ihtiyaç duyduğu gelir,
bankerlik kurumu ile karşılanmaktaydı. Osmanlı ekonomisinde 19. yüzyıl boyunca
bankerlikten modern bankacılık sistemine doğru ilerleyen para kurumlarının modernleşmesi
süreci yaşandı.

2. MODERN BANKACILIK VE BORÇLANMA
Osmanlı İmparatorluğu’nda bankacılığın tarihsel gelişimi dönemlendirildiğinde ilk dönemde
iç ve dış borçlanmada ihaleye giren bankaların faaliyetlerinin yoğunlaştığı 1847-1878
dönemidir. Bu dönem kurulan bankalar arasında İstanbul Bankası önemli bir rol
oynamaktaydı. İç ve dış borçlanma senetlerinin uluslararası piyasalardaki borsalarla birlikte
dolaşımında olduğu Galata Borsası ise bir diğer önemli kurumdu.

2.1. İstanbul Bankası
1838 Balta Limanı anlaşması sonrasında Osmanlı ekonomisinde Avrupa’dan yapılan ithalat
hızla artar. Gümrük iltizamlarında Galata Bankerlerinin yabancı para ile alım yapmaları,
Osmanlı hükümetine ise gümüş para ile ödeme yapmaları söz konusuydu. 1843’de çift metalli
para sistemine geçiş sayesinde 1 Altın 100 gümüş kuruşa eşitlenerek Tahsis-i Ayar yapılır.
Böylece para birimi uluslararası sistemle uyumlu hale getirildi.
İlk banka, İstanbul Bankası adıyla Galata Bankerleri Aléon ve Baltazzi’nin hazine
borçlanmasında ihaleyi kazanmaları ile kurulur. 1847’de kurulan İstanbul Bankası devlet
harcamalarında, özellikle savaş harcamalarının finansmanında rol oynadı. Avrupa ile ticaretin
finansmanında Galata Bankacılığı dönemini başlatan ilk banka, İstanbul Bankası’dır.
İstanbul Hükümeti’nin de desteği ile kurulan Banka, dış ticarette yaşanan ödeme güçlüğü ve
kambiyo istikrarsızlığı nedeniyle pek çok sorunla karşılaşır. Yeterli sermayeye sahip olmayan
banka, iflas eder. 1852 yılında Galata Borsası’nda yaşanan kriz, Avrupa’dan Osmanlı
ekonomisine maden para girişinin Osmanlı lirasında yarattığı aşırı değer kaybından
kaynaklandı. Kriz, İstanbul Bankası’nın iflasına neden olan spekülasyon süreci başlattı.
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19. yy’in ikinci yarısından itibaren Osmanlı ekonomisinde bütçe açıkları artmaktaydı. Bütçe
açıkları, ithal tüketimin yarattığı dış ticaret açıklarından kaynaklanmaktaydı. İstanbul
Bankası dış ticaret açıklarının finanse eden bir kurumdu. İstanbul Bankası faaliyet dönemi
boyunca Osmanlı lirasının İngiliz poundu karşısında değerini sabit tutarak önemli bir
düzenleyici kurum olur. Banka, yurtdışı girişimciler nezdinde sağladığı güvenilirlikle Avrupa
finans sermayesinin, İstanbul’da oluşan rantlara ortak olmasına aracılık etti.
İstanbul Bankası, 1870’li yıllarda Banker Zarifi tarafından ikinci kez kuruldu. İstanbul
Bankası faaliyetlerini banker Zarifi’nin devam ettirdiği Karadeniz ticaretini sağlayan ticaret
yollarının kontrol finansmanı üzerinde yoğunlaştırdı. İstanbul Bankası ikinci kez kurulduğu
dönem boyunca Yunanistan Bankaları tarafından yakından takip edildi. Osmanlı Bankası ve
Goldschmidt ve Bischoffsheim finans kurumu tarafından Banka, 1894 yılında deruhte edilir.
Banka, Osmanlı Kambiyo ve Esham Şirketi ile birleşir.

2.2. Galata Borsası
Osmanlı ekonomisinde 19. yy.’ın en belirgin özelliği finans kurumları arasındaki rekabettir. İç
ve dış borçlarda Galata bankaları ile Galata borsası arasında açık bir rekabet vardır. Osmanlı
ekonomisinde kurulan ilk borsa İstanbul’da kurulan Galata Borsası’dır. Galata Borsası
uluslararası sistemle entegre olmuş bir yapıya ve güçlü finansal ilişkiağlarına sahiptir. Londra
ve Paris borsalarına telgraf hatları ile bağlanan Galata Borsası, işlem gören senetler ve
operasyonları ile uluslararası bir niteliğe sahiptir.
Galata Borsası’nda Rum sarraflar ve aracılar (simsarlar) en büyük grubu oluşturur. Bankaların
hisse senetlerinden önemli karlar elde eden borsanın yaptığı işlemler vergiye tabi değildir.
Bu durum Galata Borsası’nın bankalar ile olan rekabetindeki avantajını oluşturur. Bankalar
patent vergisi adı altında kazançlarının vergisini ödemekteydiler. Buna karşın işlemleri
üzerinden vergi ödemeyen Borsa’da Konsolit bonolar ve kâğıtların bankalardan daha fazla
işlem görmesi mümkün olmaktaydı.
Osmanlı ekonomisinde borçlanma ilişkileri, Galata bankaları ile Borsa arasındaki rekabetten
etkilenmekteydi. Osmanlı ekonomisinde borçlanmayı etkileyen bir diğer önemli durum,
Osmanlı tahvillerinin (tahvilatlarının) Avrupalı alıcıların siyasal talepleri ile satın alınması
süreciydi.

3. OSMANLI DIŞ BORÇLANMASI
Osmanlı ekonomisinde 16. yüzyıldan itibaren kronikleşen bütçe açıkları, borçlanmayı
gündemeye getirmekteydi. 16. yy’de devlet kısa vadeli iç borçlanma senetlerine başvurdu.İç
borçlanmanın finansman gücünün yetersiz kalması, Osmanlı Devleti’nin uluslararası
piyasalardan fiilen borçlanmaya başlamasına neden oldu. Osmanlı dış borçlanma deneyimi
19. yüzyılın ikinci yarısında başladı.
Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk dış borçlanmanın yapıldığı 1854 yılından ödemelerin tatil
edildiği 1875 yılına kadar 15 borçlanma girişimi yaşandı. Dış borçlanmada Londra piyasası
en çok fon sağlayan finansal merkezdi. Londra piyasasını, Paris başta olmak üzere
Avrupa’nın önde gelen ülkeleri izledi.
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Osmanlı Hükümetinin ilk borçlanma girişimi, 1852 yılında İstanbul Bankası’na olan borçların
ödenememesi nedeniyle Avrupalı Bankerlere başvurularak yapıldı. Başarısız sonuçlanan bu
borçlanma girişiminde Paris ve Londra’da yer alan finans kuruluşları ile 27 yıl vadeli, 55
milyon frank tutarındaki kredi için padişahın onayı beklenmeden talep toplanmaya başlandı.
Padişahın 20 milyon liralık talep toplanmasının ardından krediyi onaylamaması borçlanmayı
sona erdirir. Bu deneyim Osmanlı İmparatorluğu’nun 2.200.000 Frank tazminat ödenmesine
neden oldu.
Osmanlı ekonomisinin ilk dış borçlanması, 1854 yılında Kırım savaşı sonrasında kamu
finansmanı gerekçesiyle Rothschild firması aracılığıyla 1.100.000 sterlin tutarında
gerçekleşir. 1852’de yaşanan borçlanma deneyiminin piyasada yarattığı güvensizliğin
etkisiyle bu borçlanma senetlerine talep düşük olur.
1855 yılında gerçekleşen ikinci borçlanma, alınan kredide faiz ödemelerine İngiltere ve
Fransa’nın garanti vermesiyle gerçekleşir. Osmanlı dış borçlanmaları büyük bir süratle 1875
yılında ödemelerin durdurulduğu moratoryum ilanına kadar devam eder.
Dünya ekonomisinde kriz yaşandıkça, Osmanlı ekonomisi bu krizlerden doğrudan
etkilenmekteydi. Krizler, dış borçlanma koşullarını da etkiledi. Borçlanmaları etkileyen bir
diğer önemli husus, borç senedi eliden tutatn girişimcilerin haksız kar elde etmeleri idi. 1858
Borçlanmasında %8 faizli Esham-ı Cedidelerin Kaime ile yer değiştirmesi sonucunda faiz
farkı nedeniyle elinde Esham tutanlar ciddi karlar elde etti. 1858 ve 1862 borçlanmalarında
Osmanlı hükümeti ile borç veren Avrupalı devletler arasında kredi koşulları nedeniyle önemli
anlaşmazlıklar yaşanmaktaydı. Bu dönemde alınan kredilerde Avrupalı sermayedarlar özel
şartlar öne sürmekteydi. Kredinin harcama yerlerinin kontrol edilmesi özellikle Osmanlı dış
borçlanmasında ilk borçlarda önemli bir özel koşul olarak ortaya konuldu.Bu nedenle
Osmanlı para piyasasını düzenleyecek bir kuruma, merkez bankasına ihtiyaç duyulmaktaydı.
Dış borçlanmada alınan borçlara belirli gelir kaynaklarının karşılık gösterilmesi, 1866 dış
borçlanmasında kredinin teminatı, yeni kurulan bir banka olan Osmanlı Bankası tarafından
sağlandı. Böylece Osmanlı hükümeti, gelirlerin tahsil ve kredilerin geri ödenme zamanları
arasındaki uyumsuzlukları ortadan kaldırdı. Bu uygulama dış borç ödemelerinde tahvil
sahiplerinin lehine bir durum yarattı. Krediler için ayrılan gelir kaynakları kimi zaman
artmakta, böylece artan kaynakların yeni borç ödemelerinde kullanılması mümkün
olmaktaydı.

3.1. Osmanlı Bankasının Borçlanmadaki Yeri
Osmanlı Bankası 1862 yılından itibaren dış borçlanmalarda aktif rol üstlenen bir kurumdu.
Banka, borçlanmalarda aracılık yaparak bu rolü yerine getirdi. Osmanlı maliyesi üzerinde
etkili olan Banka, yabancı tahvil sahipleri üzerinde güven yaratmaktaydı. 1860-1880
döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun borçlandığı devlet sayısı ve borçlanma miktarı arttı.
Osmanlı Bankası’nın Fransız ortakları nedeniyle Fransız finans kuruluşlarının Osmanlı
borçlanmasına aktif katılımı artmaktaydı.
Borç veren ülkelere ait finansal kuruluşların İstanbul’da faaliyet göstermeye başlaması ve
borçlanmalara aracılık etmeleri, borçlanmaya iştirak eden tahvil sahipleri açısından güven
vericiydi.
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3.1.1. Osmanlı Bankasının Görevleri
Osmanlı Bankası’nın görevleri:
1-Sabit vadeli avans vermek,
2-Cari mevduat hesapları açmak,
3-Türkiye ve yurtdışındaki alacakların toplanması görevini yerine getirmek,
4-Fatura, çek ve kredi mektupları ile ilgili işlemleri yurtiçi ve yurtdışı şubelerinde telgraf
vasıtasıyla işleme koymak,
5-Mudilerin hisse alım ve satım işlemlerini yapmak,
6-Nakit para işlemleri yapmak,
7-Merkez Bankası olarak Avrupa piyasalarında Osmanlı borç senetlerini satışa çıkarmaktır.

3.1.2. Osmanlı Bankası’nın Sermaye Yapısı
Osmanlı Bankası hisse senetleri 1863, 1865 ve 1875 yıllarında çıkarıldı. Hisse senetleri 10
milyon İngiliz Sterlini (250 milyon Fransız Frangı) değerinden ihraç edilsi. Banka, 5 Milyon
İngiliz Sterlini (125 milyon Fransız Frangı) ödenmiş sermayeye sahipti.
Osmanlı Bankası hisse senetlerinin ödenmesi Osmanlı Bankası tarafından İstanbul, Londra ve
Paris’te gerçekleşti. İstanbul Bankası’nın deruhte edilmesinin ardından Osmanlı finans
piyasasında borçlanmanın kurumsallaşması Osmanlı Bankası’yla mümkün oldu.

3.1.3. Osmanlı Bankası’nın Merkez Bankası İşlevi
1863-1880 dönemi, Osmanlı Bankası’nın kuruluş yıllarıdır. Kamu finansmanına yönelen
Banka, uzun vadeli dış borçlanmanın kur dengesini sağlar. İngiliz Poundu ile Osmanlı lirası
arasında kur ayarlaması ve altın-gümüş kurunun ayarlanması Osmanlı Bankası’nın önemli bir
diğer işlevidir.
1870-1880 döneminde hazineye kısa ve orta vadeli avanslar veren Banka, kriz dönemlerinde
hazinenin finansmanını sağlar. 1875’de moratoryumun ilan edilmesi ile Osmanlı Bankası
memur maaşlarının ödenmesi ve gelirlerin toplanmasını sağlayan kurumdur.
1914 yılında Osmanlı Bankası 57 bin adet 1 liralık banknot ihraç ederek merkez bankası olma
işlevini son kez yerine getirdi. 1915 yılında karşılığı altın olan hazine bonosu Evrak-ı Nakdiye
ve Alman hazine bonoları Osmanlı para piyasasında yer almaktaydı. Osmanlı Bankası,
piyasada olan banknotları 1920’li ve 1930’lu yıllar boyunca toplamaya devam etti.
1947 yılında ise Banka, Bakanlar Kurulu kararı ile banknotlarını altın karşılığında topladı. 51
yıllık dönem boyunca Osmanlı Bankası değeri yaklaşık 7 milyon olan toplam 2 milyon adet
banknot bastı.
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Uygulamalar
Mirés Vakası
“1860’daki mali zorluklar giderilemeyince önce İngiltere’ye başvuruldu, fakat İngilizlerin
şartları kabul edilemeyecek nitelikte olduğundan daha sonra Fransa’ya başvuruldu. Mirés
isimli bir banker Osmanlı yetkilileri ile bağlantı kurarak 400 milyon franklık bir borç verme
teklifinde bulundu. Mirés bunun karşılığında 6 milyon frank komisyon istiyordu. Osmanlı
devleti Mirés ile anlaştı ve karşılık olarak da birçok yerin gümrük gelirini, tuzlu balık resmini,
Filibe gülyağı gelirini, Bursa’nın ipek öşrünü vs. gösterdi. Fakat Londra ve Amsterdam
borsaları bu istikraza kapalı kaldı, Paris’te de pek müşteri bulunamadı. 800 bin tahvilin ancak
102 bini sürülebildi. Mirés, Fransa hükümeti tarafından tutuklandı (Falay, 2000:81)”.
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Uygulama Soruları
-1860’da yaşanan başarısız borçlanma girişimi Osmanlı ekonomisindeki borçlanma
kurumlarını nasıl etkilemiştir? Değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
18. yüzyıldan itibaren İstanbul’da kısa vadeli borçlanma yapan bireysel yatırımcıların
varlığını destekleyen kurumların oluşumu, Osmanlı ekonomisinde yoğun borçlanma
ilişkilerinin bir sonucudur. Tanzimat Dönemi reform girişimlerinin finansmanı için devletin
ihtiyaç duyduğu gelir, borçlanma yoluyla elde edilmektedir. 19. yüzyıl, para kurumlarının
modernleşmesi sürecinin yaşandığı yüzyıldır. Bankerlikten modern bankacılık sistemine geçş
bu dönem yaşanmıştır. Osmanlı ekonomisinde bankacılığın tarihsel gelişiminde ilk dönemde
borçlanma bankacılığının geliştiği 1847-1878 dönemidir. İstanbul Bankası, bu dönem kurulan
bankalar arasında ilk banka olma özelliği ile öne çıkar. İstanbul Hükümeti’nin dış ticarette
yaşanan ödeme güçlüğü ve kambiyo istikrarsızlığı nedeniyle karşılaştığı sorunlar bankanın
kuruluşunda rol oynar. Kuruluş sermayesi yeterli olmayan İstanbul Bankası kısa süre içinde
iflas eder. Avrupa’dan Osmanlı İmparatorluğu’na maden para girişinin Osmanlı lirasında
yarattığı aşırı değer kaybından dolayı 1852 yılında yaşanan kriz, İstanbul Bankası’nın iflasına
neden olan spekülasyon süreci başlatır. 1870’li yıllarda yeniden kurulan Banka, faaliyetlerini
Karadeniz ticaretini sağlayan ticaret yollarının kontrol finansmanı üzerinde yoğunlaştırdı.
1894 yılında Osmanlı Bankası, Goldschmidt ve Bischoffsheim finans kurumu tarafından
deruhte edilrn Banka, Osmanlı Kambiyo ve Esham Şirketi ile birleşir.
19. yüzyıl Osmanlı ekonomisinde finans kurumları arasındaki rekabet borçlanma ilişkilerini
doğrudan etkiler. İç ve dış borçlanmada Galata bankaları ile Borsa arasında yoğun bir rekabet
yaşanmaktadır. Osmanlı İmpratorluğu’nun ilk borsası olan Galata Borsası’nda Rum sarraflar
ve aracılar (simsarlar) en youn operasyon yapan grubu oluşturur. Borsanın, bankaların hisse
senetlerinden önemli kârlar elde etmesine karşın işlemlerinin vergiye tabi olmaması bankalar
ile Borsa arasındaki rekabeti belirleyen unsurdur.
İç borçlanmanın finansman gücünün yetersiz kalması sonucu Osmanlı Devleti uluslararası
piyasalardan fiilen borçlanmaya başlar. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk dış borçlanma, 1854
yılında yapılır. 1854 yılından, moratoryumun ilan edildiği 1875 yılına kadar Osmanlı
ekonomisinde 15 dış borçlanma girişimi yaşanır. Londra piyasası, Osmanlı ekonomisine dış
borçlanmada en çok fon sağlayan finansal merkezdir. Londra piyasasının yanısıra Paris ve
diğer Avrupa başkentleri de dış borç veren finans merkezlerdir. 19. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren Dünya ekonomisinde yaşanan krizler Osmanlı ekonomisini doğrudan etkilemekteydi.
Her kriz dış borçlanma koşullarını da etkiledi. Borçlanmaları etkileyen diğer önemli husus,
borç senedini elinde tutan girişimcilerin borçlanmadan haksız kâr elde etme istekleriydi.
1862 yılından itibaren Osmanlı Bankası, dış borçlanmalarda önemli bir kurum haline gelir.
Banka, borçlanmalarda aracılık yapar. Osmanlı maliyesi üzerinde etkili olan Banka, sermaye
yapısı gereği yabancı tahvil sahipleri üzerinde de güven yaratmaktadır. Osmanlı Bankası’nın
borçlanmada aracı kurum olduğu 1860-1880 döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun
borçlandığı devlet sayısı ve borçlanma miktarı artar. Osmanlı Bankası’nın Fransız ortakları
nedeniyle Fransız finans kuruluşları, Osmanlı borçlanmasında ilk sıralarda yer alır. 1863-1880
dönemi, Osmanlı Bankası’nın hem borçlanma bankacılığı hem de merkez bankası işlevini bir
arada yürüttüğü kuruluş yıllarıdır. Borçlanma ile kamu finansmanına yönelen Osmanlı
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Bankası, uzun vadeli dış borçlanmada kur dengesini sağlayarak borçlanmanın yaratacağı mali
yükü azaltır. İngiliz Poundu ile Osmanlı lirası arasında kur ayarlaması ve altın-gümüş
kurunun ayarlanması Osmanlı Bankası’nın faaliyetleri arasında yer almaktadır. Merkez
Bankası işlevi ile banknot basan banka, 1914 yılında son kez 57 bin adet 1 liralık banknot
ihraç eder. Böylece Osmanlı Bankası’nın merkez bankası olma işlevi 1914 yılında sona erer.
1915 yılında ise Evrak-ı Nakdiye isimli karşılığı altın olan hazine bonosu ve Alman hazine
bonoları Osmanlı para piyasasında yer almaktaydı. Osmanlı Bankası, piyasada olan
banknotları 1920’li ve 1930’lu yıllar boyunca toplamaya devam eder.
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Bölüm Soruları
1-Tanzimat Döneminde reform girişimlerinin finansmanı için devletin ihtiyaç duyduğu gelir,
hangi kesim tarafından karşılanmıştır?
a)Sarraflar

b) Bankerler

c)Bankalar

d)Finans kurumları

2- Hangi vakıflar 18. yy’dan itibaren Osmanlı girişimcilerine borç vermeye başlamıştır?
a)Genel vakıflar

b)Finans vakıfları

c) Para vakıfları

d)Banka vakıfları

3-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda para kurumlarının modernleşmesinin
yaşandığı yüzyıldır?
a)15

b)16

c)17

d)18

e)19

4- Aşağıdakilerden hangisi iç ve dış borçlanmada ihaleye giren bankaların faaliyetlerinin
yoğunlaştığı dönemdir?
a)1800-1815

b)1815-1830

c)1830-1845

d) 1847-1878

e)1881-1908

5- İngiliz Poundu ile Osmanlı lirası arasındaki kur ayarlamasının yapılması hangi bankanın
önemli bir işlevidir?
a)İstanbul Bankası

b)İtibari Milli Bankası

c)Osmanlı Bankası

d) Deutsche Bank

6- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda kurulan ilk modern borsadır?
a)İstanbul Borsası b) Osmanlı Borsası

c) IMKB

d) Galata Borsası

e) Borsa İstanbul

7- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk dış borçlanmasının nedenidir?
a)Kriz

b)Kırım Savaşı

c) Borç Yükü

d)Balkan Savaşı

e) Birinci Dünya Savaşı

8-Osmanlı Bankası hangi dönemde hazineye kısa ve orta vadeli avanslar vermiştir?
a)1860-1870

b)1870-1880

c)1880-1890

d)1890-1900

9- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Bankası’nın görevlerinden biridir?
a)Vergi toplamak

b)Bütçe hazırlamak

d) Cari mevduat hesapları açmak

c) Kredi vermek
e) Hepsi

10-Osmanlı Bankası halen piyasada olan banknotları hangi yıllar boyunca toplamaya devam
etmiştir?
a)1920-1930

b)1940-1950

c)1950-1960

d) 1960-1970
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7. OSMANLI EKONOMİSİNDE MALİYE POLİTİKASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Osmanlı ekonomisinin mali idare yapısının örgütlenme düzeyi ve maliye
politikalarındaki uygulamalar ele alınacaktır. Osmanlı idare sistemi ile mali idare yapısının
aynı yapılanma içinde yer alması, ekonomik yaşama yönelik devlet müdahaleciliğini
kolaylaştırmaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde vergi, bütçe, borçlanma politikaları ile
merkezi devlet, krizin olumsuz etkilerini aşma konusunda güçlenir. Bu bölümde 1875 ve 1896
krizlerinde Osmanlı maliyesinde yaşanan değişimler analiz edilecektir. Dış borçlanma
girişimleri, Düyun-u Umumiye’nin kuruluşu, moratoryumun ilan edilmesi gibi önemli tarihsel
olaylar bu bölümde incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Osmanlı ekonomisinde finansal kriz dönemlerinde hangi maliye politikalarına
başvurulmuştur?
Osmanlı dış borçlanmasında kriz dönemlerinin etkisi nedir?
1875 Mali Krizi sonrası Osmanlı borç yönetiminde reform çalışmalarını kısaca anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Osmanlı Mali İdaresi

Kriz Dönemleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Osmanlı ekonomisinde mali
idarenin örgütlenme yapısının
analizi

Osmanlı mali idaresinin vergi
ve borçlanma
politikalarınındaki uygulamalar
ve reformlarının analizi

Osmanlı ekonomisinde 1875 ve
1896 yıllarında yaşanan finansal
krizlerin analizi

Finansal kriz dönemlerinin
Osmanlı dış borçlanması ve
mali denetim yapısındaki
etkisinin Düyun-u Umumiye
örneğinde incelenmesi.
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Anahtar Kavramlar


Vakıf Malları



Vergi Politikası



Helali Saat Fiyatı



1875 Mali Krizi



1896 Krizi
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Giriş
Vilayetler, sancaklar ve kazalardan oluşan Osmanlı mali idare yapısında vilayetler ve merkezi
hükümetin ilişkileri vergi, borçlanma ve para politikasını doğrudan etkiler. Osmanlı maliye
teşkilatının borçlanma ve para politikası uygulamalarında reform anlayışı 19. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren mali yapı üzerinde etkili olur. 1840 para reformunun ortaya koyduğu para
ve faiz oranları, Osmanlı borçlanmasında etkili olur. 1870’li yıllar boyunca Osmanlı
ekonomisinde Avrupa piyasalarından karşılan fonların geri dönüşü yavaşlamaktaydı.
Borçlanmanın 1875 yılında Osmanlı’nın borçlarını ödeyememesi ile sona ermesinin ardından
Osmanlı ekonomisi Avrupa mali denetimine girer. Vergi politikasında dış ticaret üzerinden
alınan vergiler kadar İmparatorluk içinde dahili gümrük vergileri de önemli bir paya sahiptir.
Dış ticaret üzerindeki vergiler azaltıldıkça Hazine Aşar vergisi oranlarını arttırarak gelir
açığını kapatmaya çalışmaktadır. 1875-1896 dönemi Osmanlı ekonomisinde kriz dönemidir.
Krizden çıkış için uygulanacak kriz politikalarında borçların denetlenmesi ve vakıf mallarının
kamu idaresine geçmesi önlemleri uygulanır.

107

1. MALİ İDARE YAPISI
Vilayetler, sancaklar, kazalar Osmanlı devletinde mali idare bölümleridir. Defterdar, mali
işlerden sorumludur. Vilayetler, Maliye Nezareti'ne bağlı bulunmakla beraber, valiye de
tabidir. Hükümet, merkezi mali idare bakımından vilayetlerden tamamen bağımsızdır. Her
vilayet, vilayet bütçesini kendisi tanzim eder. Sancaklarda gerçek tahsil memuru
muhasebecidir. Sancaklarda elde edilen gelir (varidat) fazlası vilayete teslim edilir.
Kazalarda, malmüdürü kazanın idari amiri olan kaymakama bağlıdır. Malmüdürü ve
kaymakam kendi kazalarında vergileri tevzi etmeye memurdurlar. Vergiler, köy muhtarı
tarafından toplanır. Köy muhtarı devlet memuru değildir. Bu nedenle vergilerin
toplanmasında kamu güçlerine müracaat etme yetkisine de sahip değildir.
İki yılda bir maliyede toplanan bir encümen, farklı bakanlıklardan gelen bütçeleri esas alarak
genel bütçeyi hazırlar (Morawitz,1988).

2.MALİ TEDBİRLER
19. yüzyıl boyunca, Osmanlı maliye teşkilatı tarafından doğrudan alınan mali tedbirler para
politikası, borçlanma politikası, kriz dönemleri alınan önlemler ve borçlanma politikası
olmak üzere dört temel politikadan oluşmaktadır.

2.1. 1840 Para Reformu
1840 para reformu ile madeni paraların ayarı yükseltildi. Böylece 110 kuruş, 1 Sterlin’e
eşitlendi. Bu bazda sikke bastırılmasının taahhüdü verildi. Para reformu sonrasında eski
madeni paralar piyasadan çekilmekteydi. Ticaretle uğraşanların bono alabilecekleri bir banka
olarak İstanbul Bankası kuruldu.
Sehim ve Sergi iç borçlanma senetleri olarak piyasaya sürüldü. Sergi, devletin mal veya
hizmete karşı verdiği bono olarak piyasaya sürülmekteydi. Sehim, kaydı hayat şartıyla faiz
getiren bir çeşit resmi senetti. Helali Saat Fiyatı uygulaması borçlanma faiz oranında temel
ilke olarak uygulandı. Buna göre, borç senedinin üstünde borç miktarı ve vadesinin yanısıra,
değişen faiz oranlarının vadesine göre hesaplanan faiz tutarı yer almaktaydı. Ticari işlemler
için %12’lik faiz oranı ticaret mahkemelerince yasal olarak kabul edilmekteydi.

2.2. Borçlanma Politikası
1854-1875 yılları arasında dış borçlanma ve doğrudan yabancı sermaye girişleri, Osmanlı
ekonomisinin Dünya kapitalizmine entegrasyonunu hızlandırmıştır. 1854-1875 yılları
arasında toplam borçlanılan 5.297.676.500 Frank’ın, hazineye net gelir olarak giren miktarı
2.300.000.000 Frank’tır. Osmanlı İmparatorluğu’nun dış borçlanma şartları diğer ülkelere
göre oldukça ağırdır. Borçlanma faizleri %15-20 düzeyi gibi ortalamanın oldukça üstündedir
(Ergüder,2011:109).
Osmanlı İmparatorluğu, 1854 borçlanmasının gelir yetersizliğini giderememesi nedeniyle 27
Haziran 1855’de yeniden borçlanır. 1855 borçlanmasına Kırım Savaşı’nın yarattığı finansman
açığını gidermek için gidilir. 1854 borçlanması ile başlayan dış borçlanma dönemi 1870’li
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yıllar boyunca devam eder. 1870’li yıllar boyunca Osmanlı devleti artan dış borçlanma
ihtiyacını Avrupa piyasalarından karşılar. Bu dönem boyunca Osmanlı ekonomisi Avrupa
mali denetimine tek taraflı olarak girmeye başlar. Borçlanma, 1875 yılında Osmanlı’nın
borçlarını ödeyememesi ile sona erer. Bu süreçte borsa işlemleri ve bankacılık sisteminin
yarattığı hatalar, Osmanlı ekonomisini iflasa sürükler (Ergüder, 2011:110).
Tablo 1: Dalgalı Borçlar (Kısa Vadeli Borçlanma)
1859 Birinci İhraç Konsoliti

2.500.000 lira

1861 İkinci İhraç Konsoliti

1.875.000 lira

1862 üçüncü İhraç Konsoliti

625.000 lira

1862 Dördüncü İhraç Konsoliti 12.500.000 lira
1859 On sekizlikleri

3.800.000 lira

1861 Mümtazeleri

2.500.000 lira

Muhtelif yılların Sehimeleri

2.646.840 lira

1863 Suriye’nin Sergisi

1.000.000 lira

1859 Birinci İhraç Konsoliti

2.500.0 lira

Toplam

27.446.840 lira

Kaynak: Morawitz, C. ( 1998), Türkiye Maliyesi, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını, No:1978-188

2.3.Vergi Politikası
Vakıf mallarına yönelik yeni düzenleme ile 1867 yılında vakıf mallarının miras yoluyla
intikali yedinci dereceden akrabalara kadar genişletildi. Vakıf sahiplerine bir defaya mahsus
olmak üzere vakıf gelirinin %15’i oranında bir vergi konuldu. Vakıf sahipleri gelirleri
üzerinden 1868 yılında %5 ve 1869-1872 yılları için her yıl %2,5 oranında vergi ödeyerek 5
taksit halinde bu vergiyi Aşar vergisini de tahsilata dâhil ederek ödemeye devam ettiler.
Avrupa devletleri Babıali ile yaptıkları ticaret anlaşmalarında, Türkiye’ye gönderdikleri
mallardan sadece ilk giriş yapılan limanda malın değeri üzerinden %8 giriş gümrüğü
alınmasını sağlar. Bu malların serbestçe İmparatorluk'ta dolaşması sağlanmıştır. Dış ticarete
konu olan bu mallardan gümrük vergisi dışında vergi, resim ya da harç alınmaz.
Sadrazam Şirvanizade Mehmet Rüştü Paşa, vilayet sınırlarında alınan dâhili gümrüklerin
kaldırılmasını, deniz taşımacılığına devam etmesini ister. Dâhili gümrüklerin kaldırılması ile
oluşan 35 bin keselik altın kaybı, Aşarın %10’dan %12,5’e yükseltilmesi ile 350 bin kese
gelir elde ederek telafi edilir (Morawitz,1988).

2.4. Kriz ve Maliye Politikası
1875 Finansal Krizi’nin ardından hükümet iki temel politika tedbiri aldı. Bunlardan ilki 1875
mali krizi sonrasında Sultan Hazine’yi Hassa’dan Devlet Hazinesi’ne 7 milyon konsolit hibe
edilmesidir. İkincisi ise vakıf mallarının kamu idaresine verilmesidir.
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1875’ten itibaren tam 5 yıl süreyle, 5 Ekim 1880’e kadar, bütün devlet borçlarına ait faizlerin
sadece yarısı ödenir. Böylece, yıllık 14 milyon yerine 7 milyon lira nakit olarak ödenir. Tahvil
sahipleri faizin diğer yarısının yerine, yıllık %5 faiz geliri olan ve sadece 5 yıl süreyle
piyasada kalacak borç senetleri alacaklardı. Bu senetlerin yıllık faiz tutarı 350.000 lira olarak
belirtilir. Borç senetlerinin ve bütün devlet tahvillerinin değeri, 7 Ekimde yapılan açıklama ile
%30 geriler (Morawitz,1988).
Tablo 2: 1875 Yılı Devlet Borçlanması
Devlet Borcu

15.550.000 lira

Teminat gösterilen gelirler
Gümrüklerin toplam geliri

2.075.000

Tütün gelirleri

1.650.000

Tuz gelirleri

800.000

Mısır’ın Haracı

750.000

Zeilah için ek haraç

16.500

Toplam

5.291.500

Koyun Vergisi için bütçede öngörülen 2.019.800
7.311.300
Kaynak: Morawitz, C. ( 1998), Türkiye Maliyesi, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını, No:1978-188,s.82.

1875-1896 dönemi Osmanlı maliyesi açısından mali denetim ve durgunluk dönemidir.
Avrupa borsalarında yaşanan iflaslar, Osmanlı borç senetlerine olan talebi hızla düşürür. 1880
ve 1890’lı yıllar boyunca Osmanlı ekonomisi, yeni borç bulmakta zorluk çekerken, mevcut
borçlarını ödemeye çalışır. 1881’de Düyun-u Umumiye’nin kurulması ile Osmanlı ekonomisi
Avrupa mali denetimine girer. Bu dönem, 1896 mali krizi ile sona erecektir.
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Uygulamalar
Osmanlı Tahvil Fiyatları
“Osmanlı tahvillerinin günlük olarak Londra Borsası’nda işlem görmesi nedeniyle fiyat
hareketlerinden yararlanarak kazanç sağlamaya çalışan yatırımcılar, portföylerinde
bulundurdukları tahvilleri etkileyecek her türlü iç ve dış haberi yakından takip etmektedir.
Genel olarak borsayı ticaretten elde edilen getiriler, Bank of England tarafından açıklanan
resmi iskonto oranı, politik gelişmeler, savaş, deprem, patlama, suikast, yolsuzluk, iflaslar,
ölümler, zararlar ve yıkımlar şeklinde sıralabilecek çok sayıda değişik faktör, değişik şiddette
etkileyebilmektedir. Ancak yatırıcımının yatırım kararlarına etki edecek faktörleri temel
olarak alternatif yatırım araçlarının getirileri ile doğrudan portföyde bulunan yatırım aracının
değerini etkileyecek olaylar şeklinde özetlemek mümkündür (Al, 2007: 29).”
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Uygulama Soruları
-Londra Borsası’nda işlem gören Osmanlı tahvillerinin fiyatlarına etki eden faktörleri,
günümüzde uluslararası piyasalarda finansal enstrümanların fiyatlarını etkileyen olaylarla
karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özet
19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı maliye teşkilatının borçlanma ve para
politikası uygulamalarında reform anlayışı mali yapı üzerinde etkiliydi. Osmanlı mali idare
yapısı, vilayetler, sancaklar ve kazalardan oluşmaktaydı. Hükümet, mali idare bakımından
vilayetlerden tamamen bağımsızdı. Her vilayet kendi bütçesini hazırlamaktaydı. 19. yüzyıl
boyunca, Osmanlı maliye teşkilatı tarafından doğrudan alınan mali tedbirler; para politikası,
borçlanma politikası, kriz dönemlerinde alınan tedbirler ve vergi politikası olmak üzere dört
temel politikadan oluşmaktaydı. 19. yüzyıl boyunca maliye teşkılatı tarafından uygulanan
vergi politikaları, devlet gelirlerini artırmaya yönelik bir takım düzenlemeler içermekteydi.
1867 yılında Vakıf mallarına yönelik düzenleme ile vakıf mallarının miras yoluyla intikali
yedinci dereceden akrabalara kadar genişletildi. Diğer yandan vakıf sahiplerine bir defaya
mahsus olmak üzere vakıf gelirleri üzerinden %15 oranında bir vergi konuldu. Böylece vakıf
mallarının yaratacağı gelir kaynaklarından devlet vergi geliri sağlayabilme imkanına ulaştı.
Vergi politikası aynı zamanda dış ticaret üzerinden elde edilen gelirleri de konu alarak
Osmanlı ekonomisinin Dünya ekonomisi ile entegrasyonunu kolaylaştırmaktaydı. Avrupa
devletleri ve Babıali arasındaki ikili ticaret anlaşmaları ile dış ticaret üzerinden alınan vergi
oranları yeniden düzenlendi. Buna göre anlaşma yapılan ülkelerin Türkiye’ye gönderdiği
mallardan sadece ilk giriş yapılan limanda malın değeri üzerinden %8 giriş gümrüğü
alınacaktı. Dış ticarete konu olan mallardan sadece gümrük vergisi alınacak, gümrük vergisi
dışında vergi, resim ya da harç alınmayacaktı.
Maliye teşkilatı tarafından doğrudan uygulanan para politikası önlemi, 1840 yılında
uygulanan para reformudur. 1840 para reformu ile madeni paraların ayarı yükseltildi. 110
kuruş, 1 Sterlin’e eşitlendi ve Osmanlı sikkeleri bu ayara göre bastırıldı. Para reformunun
ardından eski madeni paralar piyasadan çekildi. Ticaretle uğraşanların bono alabilecekleri bir
banka olan İstanbul Bankası para reformunun hemen ardından kuruldu. 1840 para reformu ile
Osmanlı ekonomisinde para düzeyi ve faiz oranları düzenlenerek Osmanlı borçlanmasının
istikrara kazanması amaçlanmaktaydı.
Osmanlı ekonomisinde ilk dış borçlanma deneyiminin gerçekleştiği 1854 borçlanmasının
gelir yetersizliğini giderememesi nedeniyle devlet 27 Haziran 1855’de yeniden borçlandı.
1855 borçlanmasına Kırım Savaşı’nın yarattığı finansman açığını gidermek için gidilir. 1854
borçlanması ile başlayan dış borçlanma dönemi 1870’li yıllar boyunca borçlanılan devlet ve
borç yükü artarak devam etti. 1870’li yıllar boyunca Osmanlı devleti artan dış borçlanma
ihtiyacını Avrupa piyasalarından karşılamakta zorlanmadı. Dünya ekonomisinde yaşanan
krizler ve Osmanlı ekonomisinin artan gelir ihtiyacı, Osmanlı ekonomisini borçlanma
konusunda tahvil alıcılarının denetimine sokmaktaydı. Böylece Osmanlı ekonomisi Avrupa
mali denetimine tek taraflı olarak girmeye başladı. Osmanlı dış borçlanma süreci, 1875
yılında borçların ödenememesi ile sona erdi. Bu süreçte borsa işlemleri ve bankacılık
sisteminin yarattığı hatalar, Osmanlı ekonomisini iflasa sürüklemekteydi. Osmanlı dış
borçlanma politikası aynı zamanda krize karşı alınan mali tedbirler ile birlikte
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değerlendirilmelidir. 1875-1896 dönemi, Osmanlı ekonomisinde mali açıdan bir kriz
dönemidir. Krize yönelik Maliye politikalarında borçların denetime alınması ve vakıf
mallarının kamu idaresine geçilmesi önlemleri maliye teşkilatınca uygulanır. 1875’de yaşanan
borç ödeme krizi sonrasında Osmanlı hükümeti iki temel politika tedbirini haayata geçirir. İlk
olarak Sultan Hazine’yi Hassa’dan Devlet Hazinesi’ne 7 milyon konsolit hibe edilir. Böylece
borçlarının ödenmesinde devlet hazinesinin finansmanına önemli bir katkı sunulur. İkinci
olarak ise vakıf malları kamu idaresine devredilir. Kamu finansmanı açısından bu devir işlemi
önemli bir gelir kaynağı yaratır. Bu dönem boyunca Avrupa borsalarında yaşanan iflasların
neticesinde, Avrupalı alıcıların Osmanlı borç senetlerine olan talebi hızla düşer. 1880 ve
1890’lı yıllar boyunca Osmanlı ekonomisi, yeni borç bulmakta zorluk çeken ve mevcut
borçlarını ödemeye çalışmakta, bu ise alacaklı devlet ve kişiler için borçların denetimini
gündeme taşımaktadır. 1881 yılında alacaklı devletlerin insiyatifiyle Düyun-u Umumiye’nin
kurulması sonucunda Osmanlı ekonomisi Avrupalı devletlerin mali denetimine girer. Borç
denetiminin yoğunlaştığı kriz dönemi 1896’da yaşanan ikinci mali krizi ile sona erer.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı İmparatorluğu’nda sancaklarda elde edilen gelir (varidat)
fazlasının teslim edildiği mali idare birimidir?
a)Köy

b) Kaza

d) Vilayet

c) Mahalle

e) İlçe

2- Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl boyunca, Osmanlı maliye teşkilatı tarafından doğrudan
alınan mali tedbirlerden biri değildir?
a)1840 Para Reformu
d) Krize karşı önlemler

b) Vergi Politikası

c) Borçlanma Politikası
e)Tımar Sisteminin oluşturulması

3- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisinde kaydı hayat şartıyla faiz getiren bir çeşit
resmi senettir?
a)Esham

b) Sergi

c) Sehim

d) Tahvil

4- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisinde
mahkemelerince yasal olarak kabul edilen faiz oranıdır?
a)%5

b)%7

e) Bono

ticari işlemler için

c)%10

d) %12

ticaret
e)%15

5- Borç senedinin üstünde borç miktarı ve vadesinin yanısıra, değişen faiz oranlarının
vadesine göre hesaplanan faiz tutarının yazması uygulaması nedir?
a)Düyun-u Umumiye b)Tahvil Fiyatı

c) Helal-i Saat Fiyatı

d) Hazine Bonosu Fiyatı

6- Borçlanma hangi yılda Osmanlı’nın borçlarını ödeyememesi ile sona erer?
a)1863

b)1871

c) 1875

d)1881

7- 1867 yılında vakıf sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere vakıf gelirinin hangi
oranında bir vergi konuldu?
a) %15

b) %20

c)%25

d) %30

8- Avrupa devletleri Babıali ile yaptıkları ticaret anlaşmalarında dış ticarete konu olan
mallardan gümrük vergisi dışında hangisi alınır?
a)vergi

b)resim

c)harç

d)hiçbiri

9- Aşağıdakilerden hangisi 1875 yılı devlet borçlanmasına teminat gösterilen gelirlerden biri
değildir?
a)Gümrüklerin toplam geliri

b) Tütün gelirleri

d) Mısır’ın Haracı

c) Tuz gelirleri
e) İstanbul’un Aşar Vergisi

10-1881’de Düyun-u Umumiye İdaresi ile Osmanlı ekonomisinde mali denetimi eline alması,
mali krizi hangi yılda sona ermiştir?
a)1875

b)1881

c) 1896

d)1903
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8. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA ULUSLARARASI MALİ
DENETİM SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, Osmanlı İmparatorluğu’nun 6 Ekim 1875-20 Aralık 1881 yılları arası İki
Kararname Arası Devir’de borçlanma süreci analiz edilecektir. Bu çerçevede Muharrem
Kararnamesi ile başlayan yeni dış borçlanma koşullarının yaratığı iki temel yapı
incelenecektir. Bunlardan ilki, Rüsum-u Sitte İdaresi’dir. Osmanlı Bankası ve diğer
alacaklılar arasında 10 Kasım 1879’da sağlanan anlaşma ile iç borçlanmada yeni bir kurum
kurulur. Rüsum-u Sitte İdaresi, dış borcun ödenmesinde kamu gelirlerinin bir kısmını Galata
Bankerlerinin denetimine bırakır. 20 Aralık 1881’de ilan edilen Muharrem Kararnamesi ile iç
ve dış borçların azaltılması ve konsolide edilmesinin yanısıra Düyun-u Umumiye Konseyi
kurulur. Muharrem Kararnamesi’ne göre Konsey, tahvil sahiplerine ayrılmış olan gelir
kaynaklarından elde edilen geliri yönetme, toplama ve saklama yetkisine sahipti. Muharrem
Kararnamesi ile kurulan Düyun-u Umumiye İdaresi (1881) uluslararası mali denetimi
sağlayan bir borç idare sistemidir. Düyun-u Umumiye’nin borçlanma dışında faaliyetleri de
vardır. İdare, sahip olduğu yetkiler ile yabancı yatırımları finanse edecek güce ulaşır. Yabancı
demiryollarının imtiyazlarının dağıtılması ve İmparatorluğun pek çok bölgesinde vergilerin
toplanması İdare’nin borçlanma dışındaki faaliyetleri içinde yer alır. Bu bölümde Düyun-u
Umumiye İdaresi’nin demiryolları yatırımlarını desteklemesi ve vergileri toplanması gibi
borçlanma dışı faaliyetleri de analiz edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Düyun-u Umumiye Konseyi’nin kurulmasına neden olan iktisadi şartları tartışınız.
Rüsum-u Sitte İdaresi’nin amaçları nelerdir?
19. yüzyılda demiryolu yatırımları ile borçlanma arasında nasıl bir ilişki kurulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Borçlanma

Kazanım
Uluslararası mali denetimin
yapısı ve gelişiminin
öğrenilmesi

Osmanlı dış borçlanması
Muharrem Kararnamesi
üzerinde kurulan denetim
ve Düyun-u Umumiye
mekanizmasının yarattığı krizler
Konseyi
ve sonuçlarının öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Güncel borçlanma olgusunun
karşılaştırılması için tarihsel bir
perspektife sahip olunması
Mali kriz kavramının güncel
finansal krizler ile
karşılaştırılması ile uluslararası
borçlanma olgusunun
kavranması

119

Anahtar Kavramlar


Uluslarası Mali Denetim



Mali Kriz



Düyun-u Umumiye İdaresi



Rüsum-u Sitte İdaresi



Muharrem Kararnamesi
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Giriş
1875 mali krizi ile Osmanlı dış borçlanmasında yeni bir dönem başlar. Bu döneme adını veren
moratoryumun ilanı ile başlayan dış borçların yeniden yapılandırılmasında çıkarılan
kararnamelerdir. 1875 krizinden çıkış için borçlar yeniden yapılandırırken, mali denetim
üzerinde Avrupa sermayesinin etkin olması bu dönemde uluslarararası borç denetimi
kavramını öne çıkarmaktadır. Bu dönem içinde Berlin Antlaşması ile başlayan borçlanmanın
yeniden yapılandırılması süreci Düyun-u Umumiye İdaresi’nin kuruluşu ile sona erer.
Osmanlı ekonomisinde Avrupa sermayesinin artan mali denetiminin yarattığı yeni durum,
doğrudan yabancı yatırımların ülkeler arasındaki paylaşımını da etkiler. Osmanlı devlet
borçları içinde yer alan yabancı yatırıcımların payı oldukça artmıştır. Demiryolları yatırımları
ile karlı bir işletmecilik imtiyazı sağlayan yabancı şirketler, aynı zamanda Düyun-u Umumiye
İdaresi’nin denetimi ve desteği altındadır. Osmanlı ekonomisinde Aşar vergisi başta olmak
üzere pek çok kamu gelirinin toplanması ve borçlandırılmaya yönlendirilmesi yeni mali
denetim sistemine bırakılır. 1875 Mali Krizi sonrasında kurulan yeni borç denetim sistemi
Osmanlı ekonomisinde Avrupa sermayesinin denetim ve yatırım kanallarını artırmıştır.
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1. MALİ KRİZ VE ULUSLARARASI BORÇ DENETİMİ
1875’de Osmanlı İmparatorluğu’nun 5 milyon bütçe açığına karşılık tahvil kuponlarının
yarısının nakit ödenmesine karar verilir. Osmanlı Bankası, faizlerin ödenmesine ayrılmış olan
gelirleri toplayacak temsilcilerin atanmasında borç veren kuruluşlarla işbirliği içinde olur. 6
Ekim 1875-20 Aralık 1881 yılları arası dönem İki Kararname Arası Devir olarak
adlandırılır.
Berlin Kongresi’nde (1878) Fransız, İngiliz ve İtalyan delegeler tarafından, İstanbul’da
hükümetleri tarafından atanacak uzmanlardan oluşmuş bir komisyon kurulur. Komisyon,
tahvil sahiplerinin şikâyetlerinin incelenmesi ve Türk maliyesinin izin verdiği ölçüde bu
talepleri karşılamak için etkin öneriler hazırlamaya yetkili kılınmasını tavsiye eder.

1.1.

Berlin Antlaşması

Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, Büyük Britanya, Alman İmparatorluğu,
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, İtalya Krallığı ve Fransa arasında 13 Temmuz 1878
tarihinde Berlin'de imzalanan barış antlaşması Berlin Antlaşması’dır. Antlaşmanın şartları
arasında;
1. Bulgaristan’ın Padişaha vergi vermesi,
2. Doğu Rumeli illerinden bir kısmının kamu borçlarının ödenmesine ayrılması,
3. Kamu borçlarının bir kısmının Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ’a aktarılması,
4. Doğu Rumeli demiryolları ile ilgili olarak Osmanlı devletinin hak ve görevlerini
sürdürmesi,
5. Rusya’ya ödenecek savaş tazminatının eski alacaklılarla yapılacak olan ödemeden
önce gerçekleştirilemeyeceği maddeleri yer almaktadır.

1.2.

Rüsum-u Sitte İdaresi

Osmanlı Bankası ve diğer alacaklılar arasında 10 Kasım 1879’da Rüsum-u Sitte İdaresi’nin
kurulmasını sağlayan anlaşma, Babıali’de imzalandı. Bu anlaşma ile dış borcun ödenmesinde
kamu gelirlerinin bir kısmı Galata Bankerlerinin denetimine bırakıldı. Bu anlaşma ile 1 Mart
1879-1880 arasında bir yıl boyunca, tuz ve tütün tekeliyle, damga resmi, alkol vergisi, bazı
belirli bölgelerdeki balıkçılık vergisi ve ipek böceği kozasından alınan dört ayrı dolaylı
verginin net gelirleri İdare’ye verildi. Bu gelirlerin %10’unun kiralanması kararlaştırıldı. Elde
edilen gelirlerin kısa vadeli kredilerin ödenmesinde kullanılması kararlaştırıldı. Anlaşmanın
süresi 10 yıldı. Bu anlaşmanın bir diğer özelliği, hükümet içerde ya da dışarda bir anlaşma
yaptığı zaman bu anlaşmayı ortadan kaldırma hakkına sahip olmasıydı.

1.3.

Muharrem Kararnamesi

23 Ekim notası ile Osmanlı hükümeti dış borç tahvil sahiplerini, dış borçların geri kalanının
ödenmesine başlamak için bir çözüm bulmak üzere çağırdı. Bu toplantıda, hükümetle
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doğrudan doğruya görüşmelerde bulunacak delegelerin atanması gerçekleştirildi. Muharrem
Kararnamesi 20 Aralık 1881’de ilan edildi. Muharrem Kararnamesi’nin 21 maddesi 3 grupta
toplanabilir. Birinci grubu; iç ve dış borçların azaltılması ve konsolide edilmesi oluşturur.
İkinci Grubu; konsolide edilen borçların ve gelirlerin yönetim kuruluna bırakılmasıyla ilgili
maddeler oluşturur. Üçüncü grup ise Yönetim Konseyi'nin kuruluşu ile ilgili maddelerdir.

1.3.1. Borçların Azaltılması
Azaltılan borç üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde belirli oranlarda indirilecek olan,
dolaşımda bulunan tahviller yer alır. İkinci bölüm, 6 Ekim 1875 Kararnamesi uyarınca
dolaşımdan çekilen Ramazan tahvillerinden oluşur. Son bölüm ise aynı kararname uyarınca
faiz karşılığı verilen geçici kâğıtlardan oluşur.
Muharrem Kararnamesi ile 191 milyon sterlinlik borç miktarı 106 milyon sterline indirildi.
Bu kararname ile her borcun dolaşımda bulunan bölümü Avrupa’nın çeşitli yerlerinde kayıtlı
olacak ve tahvil sahipleri tahvillerini yeni tahvillerle değiştireceklerdi.

1.3.2. Borçlara Karşılık Gelirler
Borcun ödenmesine kadar kesin ve geri dönüşsüz olarak vazgeçilen gelirler arasında çeşitli
vergiler bulunmaktaydı. Bunlar arasında tuz ve tütün tekelinden elde edilen gelirlerin yanısıra,
damga resmi, alkol vergisi, balık vergisi ve bazı bölgelerdeki ipek bölgesi kozası
vergilerinden elde edilen gelirler de yer almaktadır. Bu gelirler Muharrem Kararnamesi
öncesinde imzalanan 10 Kasım 1879 tarihli anlaşma ile Galata Bankerlerinin denetimine
bırakılan gelirlerdi. Muharrem Kararnamesi ile bu anlaşmanın şartları ortadan kaldırılmış ve
ödenmesi gereken borç Muharrem Kararnamesi’ne bırakılmıştır.

2. DÜYUN-U UMUMİYE
Muharrem Kararnamesi’ne göre Konsey, tahvil sahiplerine ayrılmış olan gelir kaynaklarından
elde edilen geliri yönetme, toplama ve saklama yetkisine sahipti. Gelir kaynakları içinde en
önemli olanı tuz tekeliydi. 1862’de hükümet tarafından kurulan bu tekel gelirini o yılki
borçlanma için güvence olarak sunmuştu. İstanbul, Edirne, Bursa ve Samsun çevresindeki
belirli alanların ipek aşarı gelirleri Konsey’e aitti. Konseyin kullanımına bırakılan diğer
dolaylı vergiler, pul resmi, balık vergisi ve alkol vergisiydi.
1896 Borçlanması ve Balıkçılık Borçlanması (1888-1903), Düyun-u Umumiye tarafından
yapılan en önemli borçlanmalar arasındadır. Balıkçılık Borçlanmasında (1888-1903) borç
taksitlerine garanti olarak balık sanayi tarafından elde edilen gelir gösterilmişti.

2.1. Tütün Tekeli (Rejisi)’nin Kuruluşu
Düyun-u Umumiye Konseyi tuz tekelini kendi yönetmeyi tercih ederken, Tütün Rejisi ’nin
yönetimini hükümete bıraktı. 27 Mayıs 1883 tarihinde Düyun-u Umumiye Konseyi ve
ortakları arasında imzalanan bir anlaşma ile Tütün Tekeli’nin işletme imtiyazı Viyana’daki
Crédit Anstalt, Berlin’deki S. Bleichröder Bankası ve Osmanlı Bankası’na bırakılır. Tütün
tekelinin işletme imtiyazını alan bu şirketler, Düyun-u Umumiye’ye her yıl 750 bin lira ve
karlarının bir kısmını verir.
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2.2. Düyun-u Umumiye’nin Gelir Kaynakları
Bulgaristan vergisi, Muharrem Kararnamesi ile Düyun-u Umumiye bırakılmıştı. Osmanlı
hükümeti verginin miktarı hesaplanıncaya kadar tütün vergisinden yıllık 100 bin lira vermeyi
taahhüt eder. Dükkân ve mağazalardan alınan gelir vergisinden elde edilen gelir fazlası ve
ticari anlaşmaların incelenmesi ile saptanacak olan gelir fazlası idareye bırakılır. Kıbrıs
gelirleri fazlası, İngiliz Hükümeti tarafından 1855 Borcu’nun anapara ve faiz ödemeleri için
ayrılır. Doğu Rumeli gelirleri, 1876’da İstanbul’da toplanan Konferans’ta alınan bir kararla,
genel borçların ödenmesine ayrılır.
Şekil 1: Tahvil Sahiplerinin Dağılımı

Kaynak: Al, H. (2007) Uluslararası Sermaye ve Osmanlı Maliyesi (1820-1875), Osmanlı Bankası Arşiv ve
Araştırma Merkezi, İstanbul.

Osmanlı tahvillerinin sahiplerine göre dağılımı milliyet temelinde incelendiğinde
Osmanlıların yanısıra, İngiliz, Fransız, Belçika, Hollanda, Almanya, AvusturyaMacaristan’ın aldığı paylar dikkat çekicidir. Tahvil sahipleri dağılımında %40 oran ile Fransa,
%30 oran ile İngiltere ilk sıralarda yer almaktadır.

2.3. Düyun-u Umumiye’nin Diğer Faaliyetleri
Düyun-u Umumiye’nin borçlanma dışında da faaliyetleri vardı. Demiryolları imtiyazlarının
dağıtılması ve yabancı kuruluşlara verilen destek ile vergilerin toplanması, Düyun-u
Umumiye İdaresi tarafından gerçekleşir.

2.3.1. Demiryolları İmtiyazları
Düyun-u Umumiye yabancı girişimciler açısından tümüyle güvenecekleri bir temsilci ve
yetenekli, etkin, işbirliği yapılabilecek bir yönetimdi. Konsey açısından ise Osmanlı
İmparatorluğu’nda ulaşım yatırımları, yeni pazarların açılması anlamına geldiği için kârlı bir
faaliyet olarak görülmekteydi. İktisadi gelişmenin yaratacağı prestij, tahvil fiyatlarını arttırıcı
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olacaktı. Konsey’in görüşü demiryolu hattının geçtiği yerlerdeki aşarın toplanması ve
yönetimine katılması yönünde oldu. Demiryolu gelirlerinin bir kısmı ise demiryolu ortaklarını
güvence altına almak için demiryollarına ayrılacaktı.
28 Nisan 1888 tarihinde hükümet tarafından Konsey’e yeni yayınlanmış bir irade bildirildi.
İrade’ye göre Türkiye’nin Asya tarafında yapılacak demiryollarının yapım koşulları
belirlenmekteydi. Bu koşullara göre, Deutsche Bank’a Haydarpaşa- İzmit hattının Ankara’ya
kadar uzatılması imtiyazını veren 1888 yılında imzalanan anlaşmanın verdiği yetkiler
hatırlatılmıştır.
Yabancı kuruluşlara verilen kilometre güvencesi, Osmanlı ekonomisinde mali denetim
açısından da önemlidir. Osmanlı hükümeti, imtiyaz sahiplerine yapılan ve işletilen her
kilometre demiryolu için yıllık 150 bin Frank gayrisafi kar garanti eder. İşletme gelirleri bu
miktardan az olduğu durumda yapılan ve iletilen her kilometre demiryolu için yıllık 15 bin
Frank gayrisafi geliri sağlamak amacıyla başka bir yönteme başvurulur. Bu yönteme göre
İdare aynı zamanda Aşar vergisinin toplanmasını da koordine eder. Demiryolu hattının geçtiği
güzergâhta, İzmit, Ertuğrul, Kütahya ve Ankara sancakları aşarı açık arttırmaya çıkardığı
zaman Düyun-u Umumiye İdare’sinin bir görevlisi hazır bulunacaktı. Açık arttırmayı kazanan
mültezimlerin vermek zorunda olduğu senetler, bu sancaklardaki Düyun-u Umumiye
görevlilerine verilecek ve karşılıkları da ancak bu görevlilere ödenecektir. İmtiyaz sahiplerine
ödenmesi gereken miktar toplanmış olan paradan alınacak ve Düyun-u Umumiye İdaresi
tarafından imtiyaz sahiplerine ödenecektir. Kalan miktar ise devlet hazinesine aktarılacaktır.
Kilometre garantisi verilen demiryolları hatları Osmanlı devletinde oldukça geniş bir
coğrafyaya yayılır. Bu hatlar:
 Selanik-İstanbul (1894’den itibaren),
 Selanik- Manastır (1892’den itibaren),
 İzmir-Kasaba ve uzantısı (1894’den itibaren),
 Haydarpaşa-Ankara ve Eskişehir-Konya (ilki 1888, diğeri 1894’den itibaren)
 Şam-Hama uzantısı (1897’den itibaren) hatlarıdır.
Hükümet yeni borç almak istediği zaman Düyun-u Umumiye garanti veriyordu. 5 Mart 1903
Bağdat imtiyazıyla Anadolu demiryollarının vekili olarak, Düyun-u Umumiye hattın geçtiği
yerlerdeki aşarı toplamakla görevlendirildi. Bu imtiyaza göre 15.500 Franklık kilometre
güvencesinin 11.000 Frank’ı, %4 faizli bir borcun yıllık taksiti olarak saptanmıştı.

2.3.2. Vergilerin Toplanması
Düyun-u Umumiye’nin topladığı vergiler arasında:
1-1888’de İpek ve tütün aşarından %1,5 ek vergi alınarak, bu verginin Ziraat Bankası’yla
Maarif Bakanlığı’na aktarılması,
2-1890’da palamut ve afyon aşarının toplanması,
3-1890 ve 1896 borçlarının kilometre güvencesini sağlamak için bu borçlara ayrılmış olan
aşar üzerine 1898 yılından itibaren %0,5 ek vergi konulması ile elde edilen ek gelirler,
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4- Avrupalılar ile yapılan yeni gümrük anlaşması (1907) ile Konsey’e %3 vergi fazlasını
toplama hakkı yer almaktadır.
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Uygulamalar
Osmanlı Ekonomisinde Yabancı Sermaye
“1820’lerden itibaren hızla büyüyen Osmanlı-Avrupa ticareti, bir yandan dış pazarlara yönelik
tarımsal meta üretimini yaygınlaştırırken, öte yandan da zanaatlara dayalı tarım dışı üretim
faaliyetlerinin gerilemesine yol açtı. 1850’lerden sonra İmparatorluğa girmeye başlayan
yabancı sermaye ise devlet borçları ile demiryolları gibi dış ticareti geliştirmeye yönelik
altyapı yatırımlarında yoğunlaştı. Tarım ve sanayi gibi doğrudan üretim alanlarına yatırılan
yabancı sermaye sınırlı kaldı. Bu nedenle yabancı sermayenin Osmanlı toplumsal ve iktisadi
yapıları üzerindeki etkisi doğrudan değil, pazar için üretimin ve özellikle dünya pazarlarına
yönelik üretimin yaygınlaşmasını sağlamak yoluyla olmuştur. (Pamuk,2005c :239)”
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Uygulama Soruları
- 19. yüzyılda yabancı sermayenin Osmanlı toplumsal ve iktisadi yapısı üzerindeki etkisini
tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı ekonomisinde uluslararası borç denetim
sisteminin oluşturulması bakımından önemli gelişmeler yaşanır. Osmanlı ekonomisinde 6
Ekim 1875’te moratoryumu ilan eden kararname ile Düyun-u Umumiye’nin kurulduğu 20
Aralık 1881 tarihli Muharrem Kararnamesi arasındaki dönem İki Kararname Arası Devir
olarak adlandırılır. Osmanlı dış borçlarının ertelenmesi ile başlayan bu dönemin önemli
gelişmelerinden ilki, 1878’de Osmanlı tahvil alacaklıları olan Fransız, İngiliz ve İtalyan
devletlerinin delegeleri tarafından İstanbul’da toplanan Berlin Kongresi’dir. Bu Kongre’de
alacaklı hükümetler tarafından atanacak uzmanlardan oluşmuş bir komisyon oluşturulur.
Komisyon, tahvil sahiplerinin şikâyetlerinin incelenmesi ve Osmanlı maliyesinin izin verdiği
ölçüde bu talepleri karşılamak için etkin öneriler hazırlamaya yetkili kılınır.
Bu dönem borçların denetimi açısından bir diğer önemli gelişme, Osmanlı Bankası ve diğer
alacaklılar arasında 10 Kasım 1879’da Rüsum-u Sitte İdaresi’nin kurulmasını sağlayan
anlaşmadır. Babıali’de imzalanan anlaşma ile dış borcun ödenmesinde kamu gelirlerinin bir
kısmı Galata Bankerlerinin denetimine bırakılır. Buna göre, 1 Mart 1879-1880 arasında bir yıl
boyunca, tuz ve tütün tekeliyle, damga resmi, alkol vergisi, bazı belirli bölgelerdeki balıkçılık
vergisi ve ipek böceği kozasından alınan dolaylı vergilerin net gelirleri kurulan Rüsum-u Sitte
İdaresi’ne verilir.
20 Aralık 1881’de ilan edilen Muharrem Kararnamesi ile 191 milyon sterlinlik borç miktarı
106 milyon sterline indirilir. Bu kararname ile Osmanlı tahvilatlarının dolaşımda bulunan
kısmı, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde kayıtlı olacak ve tahvil sahipleri tahvillerini yeni
tahvillerle değiştireceklerdi. Bazı gelirlerden tamamen vazgeçilir. Borcun ödenmesine kadar
kesin ve geri dönüşsüz olarak vazgeçilen gelirler arasında çeşitli vergiler bulunmaktadır. Bu
gelirler arasında tuz ve tütün tekelinden elde edilen gelirlerin yanısıra, damga resmi, alkol
vergisi, balık vergisi ve bazı bölgelerdeki ipek bölgesi kozası vergilerinden elde edilen
gelirlerdir. Muharrem Kararnamesi’ne göre Düyun-u Umumiye Konseyi, tahvil sahiplerine
ayrılmış olan gelir kaynaklarından elde edilen geliri yönetme, toplama ve saklama yetkisine
sahiptir. Konseyin topladığı gelir kaynakları içinde en önemli olanı tuz tekelidir. Düyun-u
Umumiye Konseyi tuz tekelini kendi yönetmeyi tercih ederken, Tütün Rejisi’nin yönetimi
hükümete bırakıldı. 27 Mayıs 1883 tarihinde Düyun-u Umumiye Konseyi ve ortakları
arasında imzalanan bir anlaşma ile Tütün Tekeli’nin işletme imtiyazı ise yabancı bir
ortaklıktadır. Bu ortaklık, Viyana’daki Crédit Anstalt, Berlin’deki S. Bleichröder Bankası ve
Osmanlı Bankası’dır. Tütün tekelinin işletme imtiyazını alan ortaklık, Düyun-u Umumiye’ye
her yıl 750 bin lira ve kârlarının bir bölümünü verir.
Düyun-u Umumiye’nin ana faaliyet alanı olan borçlanma dışında da faaliyetleri vardı.
Demiryolları imtiyazlarının dağıtılması ve vergilerin toplanması, Düyun-u Umumiye İdaresi
tarafından gerçekleştirilen diğer faaliyetlerdi. Düyun-u Umumiye Konseyi açısından ise
Osmanlı İmparatorluğu’nda ulaşım yatırımları, yeni pazarların açılması anlamına geldiği için
kârlı bir faaliyetti. Yabancı girişimciler açısından ise Konsey, güvenecekleri bir temsilci ve
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etkin, işbirliği yapılabilecek bir yönetimdi. Aynı zamanda Osmanlı ekonomisinde yaşanacak
gelişmenin yaratacağı prestij, tahvil fiyatlarını da yükseltecekti. Demiryolu hattının geçtiği
yerlerdeki aşarın toplanması ve yönetimine katılması Düyun-u Umumiye denetiminde
gerçekleşti. Demiryolu gelirlerinin bir kısmı yabancı demiryolu yatırımcılarını güvence altına
almak için demiryollarına ayrılmaktaydı. Yabancı kuruluşlara verilen bu kilometre güvencesi,
Osmanlı borçlanmasında mali denetimi sağlamaktaydı. Osmanlı hükümeti, imtiyaz
sahiplerine yapılan ve işletilen her kilometre demiryolu için yıllık 150 bin Frank gayrisafi kârı
kilometre güvencesi olarak garanti etmekteydi. Yabancı demiryolu işletmesi gelirleri
sözkonusu garantiden az olduğu durumda yapılan ve iletilen her kilometre demiryolu için
yıllık 15 bin Frank gayrisafi geliri sağlamak amacıyla başka bir yönteme başvurulmaktaydı.
Bu yöntem ise Düyun-u Umumiye Konseyi’nin tahsil ettiği Aşar vergileriydi.
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Bölüm Soruları
1-6 Ekim 1875-20 Aralık 1881 yılları arası dönem nasıl adlandırılır?
a)Borçlanma Dönemi b) İki Kararname Arası Devir c) Kriz Dönemi d)Reform Dönemi
2- Tahvil sahiplerinin şikâyetlerinin incelenmesi ve Türk maliyesinin izin verdiği ölçüde bu
talepleri karşılamak için etkin öneriler hazırlamaya yetkili kılınmasının tavsiye edildiği tarihi
olay hangisidir?
a) Berlin Kongresi

b)Sevr Antlaşması

c)Lozan Antlaşması

d)Paris Anlaşması

3-Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşmasının şartları arasında yer alır?
a) Doğu Rumeli illerinden tamamının kamu borçlarının ödenmesine ayrılması
b)Kamu borçlarının tamamının Karadağ’a aktarılması
c) İstanbul’un vergi gelirlerinin kamu borçlarına ayrılması
d)Doğu Rumeli demiryolları ile ilgili olarak Osmanlı’nın hak ve görevlerini sürdürmesi
e)Rusya’ya ödenecek savaş tazminatının ertelenmesi.
4- Aşağıdakilerden hangisi Rüsum-u Sitte İdaresi’nin kuruluş yılıdır?
a)1830

b)1840

c)1860

d)1879

e)1881

5- Aşağıdakilerden hangisi 20 Aralık 1881’de Muharrem Kararnamesi ile kurulmuştur?
a)Rüsum-u Sitte İdaresi

b) Duyün-u Umumiye Konseyi

d) Osmanlı Hazinesi

c) Osmanlı Bankası
e) Ticaret Birliği

6-10 Kasım 1879’da kurulan borçlanma yönetimi hangisidir?
a) Rüsum-u Sitte İdaresi b)Düyun-u Umumiye İdaresi c)Osmanlı Borç Yönetimi d)Hiçbiri
7- Düyun-u Umumiye’nin gelir kaynakları içinde en önemlisi hangisidir?
a)Tütün tekeli

b) Bulgaristan Vergisi

c) Tuz tekeli

d)Yunanistan Vergisi

8-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde kilometre garantisi verilen demiryolu
hatlarından biri değildir?
a) Selanik-İstanbul (1894’den itibaren),
b) İstanbul-İzmir
c)İzmir-Kasaba ve uzantısı (1894’den itibaren),
d)Haydarpaşa-Ankara ve Eskişehir-Konya (ilki 1888, diğeri 1894’den itibaren)
9- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı tahvil fiyatlarını arttıran gelişmelerden biridir? (ZOR)
a) Osmanlı Bankası’nın kuruluşu
b) 1852 Krizi
c)1875 Krizi
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d) Demiryolu imtiyazlarının yabancı şirketlere verilmesi
e) Kapitülasyonlar
10- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı tahvillerine sahip olan devletlerden biri değildir?
a) İngililtere

b)Fransa

c) Belçika

d) Danimarka

e)Hollanda
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9. MİLLİ İKTİSAT DÖNEMİ MALİYESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, 1908-1918 Milli İktisat dönemi devletin ekonomiye müdahalesi açısından analiz
edilecektir. Bu dönem, milli bir burjuva sınıfı yaratmak amacına uygun olarak, yerli
sermayenin yabancı sermaye ile rekabetini düzenleyici maliye politikaları analiz edilecektir.
Yabancı şirketlerin denetimi, yeni gümrük politikasına geçiş, Temettü Vergisi’nin imtiyazlı
şirketlere uygulanması gibi uygulamaların, yerli burjuvazinin yaratılması konusundaki katkısı
ele alınacaktır. Osmanlı’da ilk milli şirketleşme sürecinin yaşandığı milli iktisat döneminde
kurulan milli şirketler olan anonim şirketlerin mali analizi de bu bölümde yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Milli İktisat Döneminde (1908-1918) burjuvazinin oluşum sürecinde devlet müdahalesini
tartışınız.
Kapitülasyonların kaldırılmasının nedenleri nelerdir?
Milli anonim şirketlerinin kurulmasında etkili olan ekonomik düzenlemeler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Milli İktisat Politikaları

Kapitülasyonların
sınırlandırılması, yabancı
şirketlerin denetim altına
alınması, gümrük politikaları
çerçevesinde 1908-1918 yılları
arasında uygulanan maliye
politikalarının analizi

1908-1918 yılları arasındaki
iktisadi gelişmelerin,
Keynesyen ve ithal-ikameci
politikalarla benzerlik ve
farklılıklarının analiz
edilmesine yönelik bilgi
birikiminin sağlanması

Milli Anonim Şirketleri

Osmanlı ekonomisinde milli
burjuvazinin oluşturulma
sürecinin analizi

Şirketleşme olgusunun devlet
müdahalesi ile oluşumunun
irdelenmesi için gerekli bilgi
düzeyinin elde edilmesi
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Anahtar Kavramlar


Milli İktisat



Milli Anonim Şirketleri



Yabancı Şirketlerin Denetimi



Temettü Vergisi



Men-i İhtikâr Heyeti
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Giriş
19. yüzyıl boyunca Osmanlı ekonomisinin kurumları batılılaşmaya dayanan bir kurumsal
yapıya sahiptir. 19. yüzyılda kurulan pek çok ekonomik kurum özellikle borçlanma üzerinde
denetim kuran Düyun-u Umumiye ve benzeri kurumlar, Avrupa sermayesinin siyasi ve
ekonomik tercihlerine uygun olarak ekonomiyi düzenlemişlerdir. 19. yüzyıl Osmanlı
devletinin merkezileşme yönündeki çabalarının siyasi ve ekonomik reform süreçleri ile arttığı
bir yüzyıldır. Islahat ve Tanzimat Fermanı ile birlikte siyasal ve ekonomik güç, merkezi
devletin elinde toplanmıştır. 19. yüzyılın sonunda Osmanlı ekonomisinde kronikleşen bir
bütçe açığı sorununu vardır.
20. yüzyılın başında ise Osmanlı ekonomisi Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı küresel
ekonomik iklimden etkilenir. Bu dönem aynı zamanda küreselleşme hareketinin kesintiye
uğradığı Katastrof Çağı’dır. Osmanlı ekonomisi açısından ise milli iktisat ve korumacılık
ilkeleri ön plandadır. 1908-1918 dönemi, devletin ekonomiye müdahalesi bakımından etkili
olan iktisat politikaları nedeniyle milli iktisat dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönem
yerel sermaye birikim sorununa yönelik çözüm arayışları, iktisat ve maliye politikalarını
belirlemektedir. Milli ticarete dayalı şirketleşmeler ve bu şirketlerin finansmanını sağlayacak
kurumların kurulması bu dönemin temel iktisadi meseleleridir.
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1.MİLLİ İKTİSAT DÖNEMİ POLİTİKALARI
1908-1918 dönemi iktisadi hayatın millileştirilmesi ve iktisadi devletin oluşumu dönemidir.
Bu dönemde maliye ve iktisat politikalarında milli bir burjuva sınıfı yaratma amacı ön
plandadır (Ergüder, 2011: 115). Bu dönem devletin ekonomiye müdahalesi milli bir burjuva
sınıfı yaratmak amacına uygun olarak, yerli sermayenin yabancı sermaye ile rekabetini
düzenleyici önlemlerdir. Bu önlemler:
1- Kapitülasyonların kaldırılması,
2- Yabancı şirketlerin denetim altına alınması,
3- Gümrük politikaları,
4- Spekülatif kazançlarla mücadele,
5- Türk anonim şirketlerinin kurulmasıdır.

1. 1. Kapitülasyonların Kaldırılması
Yabancı şirketler, kapitülasyonlar kaldırılıncaya kadar, Osmanlı topraklarında herhangi bir
izne gerek görmeksizin istedikleri faaliyetlerde bulunabiliyorlardı. Tüzel kişiliği olan bu
şirketler, yabancı gerçek kişilere tanınan tüm ayrıcalıklardan yararlanıyorlardı. Yabancı
şirketler, yerli şirketlere oranla ise ticari alanda büyük bir üstünlük sağlıyorlardı. Yabancı
şirketler Temettü Vergisi (kazanç vergisi) ödemiyor, yerli şirketlerin tabi oldukları bir
takım resim ve harçlardan bağışık tutuluyorlardı.
Yabancı sigorta şirketleri adi kapitülasyonların sağladığı yetkilerden faydalanarak
sigortalılarla olan uyuşmazlıklarında Osmanlı yargı mercilerini yetkili görmüyordu. Yabancı
şirketler, merkezlerinin yer aldığı yabancı ülkelerin mahkemelerine başvuruyorlardı. Osmanlı
uyruklular, yabancı sigorta şirketleri karşısında korumasızdı. Yabancı ülkelerdeki davalarını
takip etme olanağı olmayan pek çok Osmanlı uyruklu sigortalı, sigorta tazminatlarını
alamıyordu. Yabancı sigorta şirketleri kendi kuruldukları ülke hukukunu bağlayıcı aldıkları
için Osmanlı yargı sistemi tarafından takibata geçseler de sonuç alınamıyordu. Bu ise hayali
yabancı sigorta şirketlerinin halkı dolandırması gibi durumların yaşanmasına neden
olmaktaydı.

1.2.Yabancı Şirketlerin Denetim Altına Alınması
1904 yılında çıkartılan kanunla yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşlarına dair belirli
düzenlemeler getirilmiştir. Yapılan düzenlemeler:
1- Şirket kuruluşlarının düzenlenmesi,
2-Sigorta şirketlerinin, Ticaret Nezareti’nin belirleyeceği 15-50 bin lira arası tutarda nakit ya
da devlet tahvilinin Osmanlı Bankası'na yatırmasıdır. Bu düzenleme ile hayali sigorta
şirketlerinin kurulmasının önlenmesi arzulanmaktaydı.
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1.3.Gümrük Politikaları
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin uygulaması olarak hayata geçen yeni gümrük tarifesiyle, mali
gümrük politikasından iktisadi gümrük politikasına geçildi. Vergi gelirlerini artıran fakat
yatırımları azaltan gümrük politikası terk edilerek, iktisadi amaca yönelik olan yatırımları
teşvik edecek yeni bir gümrük politikası uygulanmaya başladı. Yeni gümrük rejiminde,
hammaddeleri ülkede bulunan ve üretimi kolay olan mallar himaye edilir. İthal olunacak
benzer mallara ise ağır vergiler konulur. Temel ihtiyaçları karşılayan mallara, halkı zor
durumda bırakmamak için ılımlı bir ithal resmi (vergisi) konulur. Yeni gümrük vergisi 19161924 döneminde sekiz yıl boyunca geçerli oldu. Bu politika ile ziraat sanayinin himayesi
hedeflenmekteydi. Milli İktisat dönemi boyunca uygulanan gümrük politikaları 4 temel
başlıkta özetlenebilir:
1-İthal gümrüklerin artmasıyla sanayileşme için koruma tedbirlerinin artması,
2-Ayrıntılı mal listelerine dayanan spesifik gümrük tarifesinin düzenlenmesi ile vergi
kaybının önlenmesi,
3-İhracat için ihracat heyetlerinin kurulması,
4-Avrupa devletlerinin satınalma örgütleri kurulması.

1.4. Spekülatif Kazançlarla Mücadele
1915'de kurulan Men-i İhtikâr Heyeti, savaş nedeniyle mal stoku ile haksız kazanç elde
edilmesi ve aşırı fiyat artışları ile spekülasyon yapılmasını önlemek amacıyla kuruldu. Bu
heyet savaş yıllarında oluşan karaborsa faaliyetlerinde harp zenginlerinin oluşmasına engel
olamadı (Ergüder, 2011:118). Men-i İhtikâr Heyeti’nin en önemli kazancı Müslüman
işadamlarının gayrimüslim rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlaması oldu.

1.5.Milli Anonim Şirketlerinin Kurulması
1914'de yasalaşan Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler ( Komandit
Şirketler) ile Ecnebi Şirketleri Hakkında Kanun-u uyarınca yabancı şirketler, Osmanlı şirketi
olarak faaliyetlerine devam etti. Bu kanuna göre, yabancı anonim şirketleri ile sermayesi hisse
senedi olarak oluşmuş diğer şirketlerin esas faaliyet yerinin Osmanlı toprakları olması
şartıyla, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde Osmanlı anonim şirketi
olarak faaliyetlerine devam etmesi zorunluluğu getirildi (Ergüder, 2011:118).
İmtiyazlı
şirketlerin kazançlarının vergilendirilmesi düzenlemesi de milli anonim şirketlerinin
kuruluşuna zemin hazırlayan bir diğer düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre, altyapı hizmeti
sunan imtiyazlı şirketler net kazançlarının %5'ini temettü vergisi olarak ödeyeceklerdi.
Heyet-i Mahsusa-ı Ticariye Şirketi, milli şirketlerin finansmanına katkıda bulunmaktaydı.
Şirket yeni kurulmakta olan anonim şirketlerine yönelik olarak temel tüketim maddeleri
üretmekteydi (Ergüder, 2011:119). 1918 yılında kurulan İtibari Milli Bankası, anonim
şirketlerin kuruluşunda finansman sorununu çözmek üzere kurulmuştur. Bu banka aynı
zamanda Osmanlı ekonomisinde merkez bankası işlevi de görmekteydi (Ergüder, 2011:120).
Osmanlı’da, 1908-1913 döneminde faaliyete geçen anonim şirket sayısı 113’tür. Birinci
Dünya Savaşı döneminde (1914-1918) 123 anonim şirket kurulmuştur. 1908-1913 döneminde
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faaliyete geçen şirketlerin önemli bir bölümü yabancı sermaye tarafından kurulurken, milli
iktisat dönemi olarak adlandırılan 1914-1918 döneminde kurulan şirketler, Türk Müslüman
eşraf tarafından kurulmaya başlanmıştır.
1908-1913 İkinci Meşrutiyet dönemi uluslaşma süreci içerisinde olan bir toplumun sermaye
birikimi sorununa çözüm arayışı yıllarıydı. Milli ticareti yükseltmek meselesinin gündeme
geldiği bu dönemde, anonim şirketler açısından önemli atılımların gerçekleştirildi (Toprak,
1982: 67).

1.5.1. Anadolu Milli Mahsulat Osmanlı Anonim Şirketi
Anadolu Milli Mahsulat Osmanlı Anonim Şirketi, Osmanlı’da kurulan ilk milli şirkettir.
Şirket, tahıl, tiftik, koyun, yapağı, yün, deri, afyon ve benzeri malların alım ve satımını
yapmaktaydı. Şirket, 10 liralık paylara ayrılmış 200 bin Osmanlı lirası ana sermayeye sahipti.
Sermayenin yarısı Heyet-i Mahsusa-i Ticarriye’nin karından karşılanmış, diğer yarısı Konya,
Ankara, Bağdat demiryolu güzergâhında bulunan Anadolu tüccarına, malına karşılık pay
senedi dağıtılarak ödenmiştir.

1.5.2. Milli İthalat Kantariye Anonim Şirketi
Kuruluş sermayesi 200 bin Osmanlı lirası olan Milli İthalat Kantariye Anonim Şirketi,
Osmanlı’da kurulan ikinci milli şirkettir. Yabancı ülkelerden şeker, yağ, pirinç, kahve gibi
bakkaliye eşyası alıp bunların alım-satımı faaliyetleri ile uğraşmaktaydı. Sermayesinin yarısı
Heyet-i Mahsusa-i Ticariye ’nin karından karşılanmış, diğer yarısı İstanbul bakkal esnafına
ödetilmiştir.

1.5.3. Milli Ekmekçiler Anonim Şirketi
Milli Ekmekçiler Anonim Şirketi, 100 bin Osmanlı lirası ana sermaye (10 liralık paylara
bölünmüş) ile kurulmuştur. Buğday alıp öğüterek un ve undan mamul tüketim maddeleri
üretmekteydi. Sermayesinin yarısı Heyet-i Mahsusa-i Ticariye ‘nin karından karşılanmış,
diğer yarısı fırıncı esnafı tarafından ödenmiştir. Fırınlara dağıtılan un çuvalı başına fırın
sahiplerinden 40 para alınmış ve karşılığında pay senedi verilmiştir.
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Uygulamalar
İtibarı Milli Bankası’nın Kuruluşu
“İttihat ve Terakki 1914’te Birinci Dünya Savaşı başlarken, milli bankacılık konusunu ele
aldı. Bu arada merkez bankası işlevi üstlenip, para ihracını gereklere göre ayarlayabilecek bir
bankanın kurulmasını da gündeme almıştı. Bu amaçla 1917’de Osmanlı İtibarı Milli
Bankası’nı kurdu. Halkla devlet ortaklığında kurulan bu banka imtiyazlarla donatıldı ve
bayındırlık, tarım, sanayi kesimlerini kredilendirmekle görevlendirildi. Bu bankanın ‘siyasal
bağımsızlığı sınırlayan engelleri gidereceği’ne inanılıyordu. Amaç, 1925’te Osmanlı
Bankası’nın imtiyazı bitince, bu bankanın devlet bankasına dönüşütürülmesiydi. Böylece
yerel olarak 1908’den sonra kurulan bir dizi banka (İslâm Ticaret Bankası, Manisa Bağcılar
Bankası, Konya Milli İktisat Bankası vb.) ile birlikte finans kesimi ulusallaştırılmış olacaktı.
Müslüman-Türk halkın bankacılık deneyimi olmadığı için yönetim Avusturyalı bir müdüre
verildi; diğer personel için de azınlıkların İtibarı Milli Bankası’na egemen olması ve savaş
durumunda dahi yazışmaların Fransızca yapılması zorunluluğu ortaya çıkınca, MüslümanTürkler Avusturya’ya eğitime yollandı. Ancak bunlar geri döndükten sonradır ki, banka içi ve
dışı işlemlerin Türkçe yapılması mümkün oldu. Ne var ki, yenilgi üzerine, 1918’de işgal
kuvvetlerince bankaya el konuldu (Kazgan,1999: 49)”
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Uygulama Soruları
-Osmanlı ekonomisinde İtibarı Milli Bankası’nın kuruluşunu, dönemin özellikleri ve milli
iktisat ilkeleri açısından tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı iktisat tarihi açısından Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarının hemen öncesinde
ara bir dönemden bahsetmek mümkündür. Bu dönem aynı zamanda savaş ekonomisinin
dünya ekonomisi içinde uygulama alanı bulduğu milli iktisat dönemidir. 1908-1918 yılları
arasındaki milli iktisat dönemi, iktisadi hayatın millileştirilmesi ve iktisadi devletin oluşumun
yaşandığı dönemdir. Bu dönem uygulanan maliye ve iktisat politikalarında milli bir burjuva
sınıfı yaratma amacına yönelinmekteydi. Osmanlı devletininin ekonomiye müdahalesinde
milli bir burjuva sınıfı yaratmak amacına uygun olarak, yerli sermayenin yabancı sermaye
karşısındaki rekabetini yeniden düzenleyici önlemler rol oynamaktaydı. Bu beş başlık altında
sınıflandırılmalıdır: Kapitülasyonların kaldırılması, yabancı şirketlerin denetim altına
alınması, gümrük politikalarının yenilenmesi, spekülatif kazançlarla mücadele ve Türk
anonim şirketlerinin kurulması.
Yabancı şirketler, 1914 yılında kapitülasyonlar kaldırılıncaya kadar, Osmanlı topraklarında
özel bir izne tabi tutulmaksızın istedikleri faaliyetlerde bulunabilmekteydi. Yabancı şirketler,
yerli şirketlerden farklı olarak Temettü Vergisi (kazanç vergisi) ödemiyorlardı. Aynı zamanda
yerli şirketlerin tabi oldukları bir takım resim ve harçlardan da bağışık tutuluyorlardı.
Yabancı şirketlerin denetim altına alınması konusunda yapılan ilk düzenleme 1904 yılında
çıkartılan kanunla hayata geçirildi. Bu kanuna göre yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları
hakkında belirli kurallar getirildi. Şirket kuruluşlarının düzenlenmesi ve sigorta şirketlerinin
belirli düzeyde nakitlerini devlet tahvili olarak Osmanlı Bankası’na yatırması şartı konuldu.
Buna göre sigorta şirketleri Ticaret Nezareti’nin belirleyeceği 15-50 bin lira arası tutarda nakit
ya da devlet tahvilini Osmanlı Bankası'na yatıracaklardı. Böylece Osmanlı devletinde sayıca
hızla artan hayali hayali sigorta şirketlerinin kurulmasının önlenmesi arzulanmaktaydı.
Osmanlı devletinin ekonomiye bir diğer müdahalesi gümrük politikası alanında yapılan
önemli değişimdi. Gümrük politikasında yapılan düzenlemeler ile yeni gümrük tarifesine
geçildi. Milli iktisat dönemi öncesinde uygulanan mali gümrük politikası terk edilerek,
iktisadi gümrük politikasına geçildi. Böylece vergi gelirlerini artıran fakat yatırımları azaltan
gümrük politikası terk edilmekteydi. Yeni gümrük politikası iktisadi amaca yönelik olan
yatırımları teşvik edecekti. Yeni gümrük vergisi 1916-1924 döneminde geçerli oldu.
Bir diğer düzenleme olan spekülatif kazançlarla mücadele açısından 1915'de kurulan Men-i
İhtikâr Heyeti önemli bir gelişmeydi. Bu heyet, savaş nedeniyle mal stoku ile haksız kazanç
elde edilmesi ve aşırı fiyat artışları ile spekülasyon yapılmasını önlemek amacıyla kuruldu.
1914'de yasalaşan Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler ( Komandit
Şirketler) ile Ecnebi Şirketleri Hakkında Kanun-u uyarınca yabancı şirketlerin Osmanlı şirketi
olarak faaliyetlerine devam etmesine müsade verildi. Aynı zamanda bu kanun ile, yabancı
anonim şirketleri ile sermayesi hisse senedi olarak oluşmuş diğer şirketlerin esas faaliyet
yerinin Osmanlı toprakları olması şartıyla, Osmanlı anonim şirketi olarak yapılandırılması
zorunluluğu getirildi.
Osmanlı ekonomisinde Türk anonim şirketlerinin kurulması amacıyla, Heyet-i Mahsusa-ı
Ticariye Şirketi kuruldu. Bu şirket, milli şirketlerin finansmanına katkıda bulunmaktaydı.
Şirketin temel faaliyeti, yeni kurulmakta olan anonim şirketlerine yönelik olarak temel
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tüketim maddelerini üretmekti. 1918 yılında Türk anonim şirketlerin kuruluşunda finansman
sorununu çözmek üzere kurulan İtibari Milli Bankası kuruldu. Banka’nın bir diğer önemli
faaliyeti, Osmanlı ekonomisinde merkez bankası olarak işlem yapmasıydı.
Anadolu Milli Mahsulat Osmanlı Anonim Şirketi, Osmanlı’da kurulan ilk milli şirketti.
Kuruluş sermayesi 200 bin Osmanlı lirası olan Milli İthalat Kantariye Anonim Şirketi,
Osmanlı’da kurulan ikinci milli şirkettir. Yabancı ülkelerden şeker, yağ, pirinç, kahve gibi
bakkaliye eşyası alıp bunların alım-satımı faaliyetleri ile uğraşmaktaydı. Milli Ekmekçiler
Anonim Şirketi ise buğday alıp öğüterek un ve undan mamul tüketim maddeleri üretmekteydi.
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Bölüm Soruları
1-1914'de çıkartılan Ecnebi Anonim ve Sermayesi Eshama Münkasim Şirketler ( Komandit
Şirketler) ile Ecnebi Şirketleri Hakkında Kanun-u Muvakkat adıyla çıkartılan Kanun ile
yabancı şirketler faaliyetlerine nasıl devam etti?
a)Osmanlı şirketi olarak

b)yabancı şirket olarak

c)imtiyazlı şirket olarak

d)hiçbiri

2-Yabancı şirketlerin ödemediği ama Osmanlı şirketlerinin ödediği vergi hangisidir?
a)Temettü( kazanç) vergisi

b)Kurumlar vergisi

c) Gelir Vergisi

d)KDV

3-1904 yılında çıkartılan kanunla yabancı sermayeli sigorta şirketlerininTicaret Nezareti’nin
belirleyeceği 15-50 bin arası tutarda nakit ya da devlet tahvili hangi bankaya ödenecekti?
a)Devlet Bankasına b)Osmanlı Bankası'na c)İtibari Umumiye Bankasına d)Merkez Bankasına
4-İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin uygulaması olarak hayata geçen yeni gümrük tarifesi hangi
dönem boyunca uygulanmıştır?
a)1908-1910

b)1910-1914

c)1916-1924

d)1920-1922

e)1925-1929

5-Aşağıdakilerden hangisi Men-i İhtikâr Heyeti’nin kurulma gerekçelerinden biridir?
a)Enflasyonu önleme

b) İşsizlikle mücadele

d)Spekülatif kazançlarla mücadele

c) Tarımsal üretimi teşvik etme
e) Dış ticareti düzenleme

6-Aşağıdakilerden hangisi İtibarı Milli Bankası’nın kuruluş gerekçelerinden biridir?
a)Sabit vadeli avans verme

b) Dış borçlanmayı denetleme c) Tarım kesimine kredi verme

d) İç Borçlanmayı düzenleme

e) Türk anonim şirketlerinin finansmanı

7-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisinde temettü vergisi ödemeyen şirketlerdir?
a)Yerli anonim şirketler

b) Kamu kuruluşları

d) Yabancı Şirketler

c) Yerli-yabancı ortaklıklar
e) Hiçbiri

8- Aşağıdakilerden hangisi yeni kurulmakta olan anonim şirketlerine yönelik olarak temel
tüketim maddeleri üreterek katkıda bulunmaktaydı?
a)Men-i İhtikâr Heyeti

b) Heyet-i Mahsusa-ı Ticariye Şirketi

d) Sanayi ve Ticaret Komisyonu

c)İtibarı Milli Bankası
e) Duyün-u Umumiye

9-Milli iktisat dönemi olarak adlandırılan 1914-1918 döneminde kurulan şirketler hangi eşraf
tarafından kurulmaya başlanmıştır?
a)Yabancı

b)Gayrimüslim

c) Türk-Müslüman

d) Hiçbiri

10- Birinci Dünya Savaşı döneminde (1914-1918) kaç adet anonim şirket kurulmuştur?
a)10

b)30

c)80

d) 123
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10. SAVAŞ EKONOMİSİNİN MALİ ANALİZİ (1914-1918)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Birinci Dünya Savaşı’nın Osmanlı ekonomisinde yarattığı etkiler analiz
edilecektir. Osmanlı ekonomisinde dış ticaret ve üretimde yaşanan sıkıntılar, tarımsal üretimin
azalması, kentlerin iaşe sorunu ve enflasyonun etkileri ele alınacaktır. 1916 yılında
gerçekleştirilen İttihat ve Terakki Cemiyeti Kongresi’nde ele alınan iktisadi çözüm önerileri
incelenecektir. Fiyat denetimi ile enflasyonist etkilerin azaltılması, milli sermaye birikiminin
desteklenmesi yönündeki iktisadi önlemler ve bu önemlerin etkileri analiz edilecektir. Savaş
döneminin en önemli etkileri demografik yapı üzerinde yaşanmıştır. Bu bölümde Birinci
Dünya Savaşı’nın uzun vadede demografik yapı üzerinde yarattığı etkilerin savaş
ekonomisine yansımaları analiz edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Birinci Dünya Savaşı döneminde yaşanan enflasyon dalgasının Osmanlı ekonomisinde
yarattığı iktisadi krizleri ve çözüm yollarını tartışınız.
Savaş ekonomisinin Osmanlı toplumsal yapısı üzerindeki etkisini tartışınız.
Osmanlı ekonomisinde Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı ekonomik yapı değişikliğini
örneklerle anlatınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Savaş Ekonomisi

Birinci Dünya Savaşı boyunca
Osmanlı ekonomisinde iktisadi
gelişmelerin mali analizi

Birinci Dünya Savaşı
döneminde Dünya
ekonomisinde yaşanan
gelişmelerin analizi için gerekli
bilgi düzeyine ulaşılması

İktisadi Önlemler

Osmanlı İmparatorluğu’nda,
1916 Kongresi’nde alınan
iktisadi önlemlerin savaş dönemi
ekonomisinin yarattığı
sorunların çözümündeki yerinin
analizi

Savaş ve ekonomik kriz
dönemlerinde uygulanan
iktisadi önlemler paketlerinin
ve devletin ekonomiye
müdahalesinin analizi için
gerekli bakış açısının
sağlanması
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Savaş Ekonomisi



Enflasyonla mücadele



1916 Kongresi



Dış ticaret



Tarımsal üretim
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Giriş
İktisadi milliyetçilik olgusu çerçevesinde alınan iktisadi önlemler, Osmanlı ekonomisinde
savaşların yarattığı etkilere karşı çözüm önerilerinde ağırlıkla belirleyici olur. Savaş
ekonomisi olarak adlandırılan dönem boyunca, Osmanlı ekonomisinde fiyat istikrarı başta
olmak üzere pek çok konuda iktisadi sorunlar yaşanmaktaydı. Osmanlı ekonomisinde yeni
iktisadi akımların da doğduğu bu dönem boyunca milli iktisat düşüncesinin gelişmesi,
ekonomik konjonktürde yaşanan gelişmelere bağlıydı. Tarımsal üretimde azalma, işgücü
sorunu, fiyat istikrarının bozulması ile birlikte yaşanan gelir kayıpları bu dönem alınan tedbir
politikalarını da doğrudan etkiler. Liberal iktisat politikalarından milli iktisat politikasına
geçişin yaşandığı dönem, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan toprak kayıpları, nüfus
değişimleri ve göçlerle birlikte değerlendirilmelidir.
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1.GENEL GELİŞMELER
Osmanlı ekonomisinde Balta Limanı Ticaret Anlaşması (1838) sonrasında dışa açık, liberal
iktisadi politikalar izlenir. 1914 sonrasında ise Osmanlı ekonomisi hızla içe kapanmıştır.
İktisadi milliyetçilik adı verilen bu dönemde Osmanlı ekonomisinde savaşların yarattığı
etkiler ağırlıkla belirleyici olmuştur (Pamuk,2014:163).
Yabancı ülke vatandaşlarına tanınan hukuk, yargı, ticaret ve diğer alanlarda imtiyaz sağlayan
kapitülasyonlar 1914 yılında kaldırıldı. Yabancı şirketler Osmanlı şirketleri ile eşit koşullar
altında rekabet edecekti. Buna göre yabancı şirketlere tanınan tüm ayrıcalıklar kaldırıldı.
Yabancı şirketlerin Osmanlı mevzuatına tabi olmaları sağlandı.
1915 yılında gümrük tarifesi ad-valorem matrah yapısından çıkarılarak, düzeyi zamanın
ihtiyaçlarına göre değişebilen yeni bir gümrük tarifesi uygulamasına geçildi. Dış borç
ödemeleri durduruldu. Düyun-u Umumiye’nin faaliyetleri ise savaş boyunca askıya alındı.
Savaş dönemi boyunca yapılan bu değişimler geçici bir müdahale özelliği taşımamaktadır.
İktisadi değişimler, Lozan Konferansı’nda tek tek ele alınarak Ankara’da kurulma aşamasında
olan yeni devletin iktisadi ilkelerini belirlemekteydi.

2. SAVAŞ EKONOMİSİNDE TEMEL SORUNLAR
Birinci Dünya Savaşı boyunca Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde yaşanan iktisadi
sorunları 4 grupta toplayabiliriz:
1-Dış ticaret ve üretimde yaşanan sıkıntılar
2-Tarımsal üretimin azalması
3- İstanbul ve diğer kentlerin iaşe sorunu
4- Enflasyon

2.1. Dış Ticaret ve Üretim
Savaş öncesi dönemde en fazla dış ticaret gerçekleştirilen ülkeler İngiltere ve Fransa’ydı.
Almanya ve Fransa ile dış ticaret ise 1915 yılında Almanya’nın Sırbistan’ı işgal etmesi ile
yeniden kurulabildi. 1916 yılında Osmanlı dış ticareti savaş öncesi dönemin 1/5’inden daha
düşüktü. Dış ticaretin %90’ı Almanya ile yapıldığı için belirli hammadde ve mamullerde
kıtlık yaşanmaktaydı (Pamuk,2014:166).
Kömür üretiminin azalması sanayi üretimini olumsuz etkiledi. Kömür üretimi savaş öncesi
döneme göre 1916 ve 1918 döneminde sırasıyla önce %40 sonrasında %75 geriledi
(Pamuk,2014:166). Savaş nedeniyle erkek nüfusun askere alınması işgücü kaybına neden
oldu. Savaş dönemi boyunca kadınların işgücüne katılımı arttı.

2.2.Tarımsal Üretimin Azalması
Tarımsal üretimde işgücünün azalması tarımsal üretimin azalmasına neden oldu. Tarımsal
üretimde kullanılan çiftlere devletin el koyması ile üretim hacmi azaldı. Toplam ekili tarımsal
alanların azaldı.1918’de buğdayda üretimde düşüş %40, tütün, fındık, kuru üzüm, zeytinyağı,
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ham ipek, pamukta ise üretimde düşüş %50’nin üzerindeydi (Pamuk,2014:167). Milli gelir
düzeyi savaştan önceki düzeyine göre %540 oranında azalmıştır.

2.3.İstanbul ve Diğer Kentlerin İaşe Sorunu
Osmanlı ulaşım ağı, savaş döneminin gereksinimlerini karşılayamadı. Bir bölgede veya bir
kentte gıda malları arzının azaldığı durumda eğer gıda malları fiyatları çok artarsa, özellikle
kentlerdeki yoksul kesimler bunları satın alabilme imkânını yitirebileceklerdi. Bu nedenle,
kentte nüfusun ve ordunun gıda ihtiyacını karşılamak en önemli ekonomik sorunlardan
biriydi. Zirai- Muvakkat Kanunu (1916) ile büyük şirketler, belirli miktarda toprağı ekmek,
bunun için gerekli işgücü ve aracı sağlamakla yükümlü kılındılar (Pamuk,2014:169).

2.4. Enflasyon Dalgası
Savaşı finanse etmenin en önemli yöntemi vergi gelirlerinin arttırılmasıydı. Tüketim ve
üretim üzerindeki vergilerin arttırılması, tarım ve sanayideki üretim seviyesinin azalmasına
neden olmaktaydı. 1915 sonrasında enflasyon artışı nominal vergi gelirlerinin, fiyat
artışlarının gerisinde kalması ise vergi kayıplarına neden oldu. Özellikle kent ve kırsal
kesimler, üretim sıkıntısı nedeniyle vergiden kaçınma eğilimine girdi. Savaş dönemi boyunca,
1914-1918 yılları arasında fiyatlar genel düzeyi yaklaşık 20 kat artarken, devlet gelirlerinin
değeri savaş öncesi gelirlerin oldukça altında kaldı
Bütçe açıklarının denetim altında tutabilmek için devlet maaş ödemelerinden kısıntı yaptı.
Savaş döneminde İstanbul'da kaimenin altın lira karşısındaki değeri 1916’da 10 kuruştan,
1917’de 400 kuruşa, 1918’de ise 500 kuruşa yükseldi (Pamuk,2014:171).
İstanbul’daki tüketici fiyat artışları, gıda maddeleri arzıyla ilgili yaşanan sıkıntı nedeniyle,
diğer kentlerin üzerinde gerçekleşti. Ücret ve maaşların satın alma gücünde yaşanan gelişme
özellikle savaşın son iki yılında en az %80 geriledi(Pamuk,2014:172).
Devlet tarafından ödenen ücret ve maaşlardaki satın alma gücü kaybı, özel sektör tarafından
ödenen ücretlerdeki gerilemeden daha fazla oldu.

3. 1916 KONGRESİNE ELE ALINAN İKTİSADİ ÖNLEMLER
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1916 yılında gerçekleştirdiği Kongresi, savaş devletçiliği
açısından önemli kararların alındığı bir kongreydi. İktisadi sorunlar ve izlenen milli iktisat
politikası ile sosyal devlet, Kongre'nin diğer gündem maddelerini oluştu.
İstanbul'un iaşesi, milli şirketler, yeni demiryolları, demiryolu, liman, dok millileştirmeleri,
para reformu, sanayileşme, teknik eğitim, iktisadiyat meclisi, madencilik, tarım-ormancılık
alanlarında hükümetin icraatları 1916 Kongresi’nde açıklandı.
Kongreye sunulan Merkez-i Umumi raporunda Osmanlı Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı’na
girmeye zorlayan koşullar değerlendirildi. İttihatçılara göre Osmanlı Devleti kapitülasyonlar
başta olmak üzere bazı engellerle vesayet altında tutulmaktaydı.
Savaş dönemi boyunca mal ve hizmet arzındaki azalmaya karşın emisyon hacminin
genişlemesi ve efektif talebin artması kıtlığın derinleşmesine, gittikçe yaygın hale gelmesine
neden olmuştu. Savaş psikolojisi nedeniyle mal ve hizmet arzının giderek daralacağı ve fiyat
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artışlarının sürekli olacağı beklentisi ise Osmanlı ekonomisini hızlanan bir enflasyon sürecine
sokuyordu.
Piyasanın işlerliğini yitirmesi, fiyatlar üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Fiyatlardaki artış
talebi sınırlamak yerine artmasına yol açtı. Sınırlı mal ve hizmet arzı, alım gücündeki
genişleme, ileride fiyatların daha yükseleceği ve mal bulunmayacağı kaygısı piyasadaki tüm
alıcıların likiditelerini mallara çevirmesine neden oldu. Psikolojik etmenler fiyat artış hızını
yükseltmeye, fiyat artışları sürekli hale getirmeye başladı.
Savaş ekonomisi boyunca İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin hayata geçirdiği reformlar, iktisadi
önlemler paketi olarak ele alınmalıdır. İktisadi önlemler açısından enflasyonla mücadele ve
milli iktisat politikalarının hayata geçirilmesi hedefleri önceliklidir. Bu dönem alınan iktisadi
önlemler 5 temel başlık altında özetlenebilir:
1-Enflasyonu azaltmak için çeşitli tedbirler aldı.
2-Narh ve karne uygulamaları gibi farklı yöntemler uygulandı.
3-Yeni kurulan milli şirketler ve cemiyetler ile iaşe sorunu konusunda çözüm oluşturulmaya
çalışıldı.
4-Ulusal kimlik vurgusu ile piyasaya müdahale edildi.
5-İç borçlanma yoluna başvuruldu.

4. UZUN VADELİ EKONOMİK ETKİLER
Türkiye, 1912-1922 yılları arasında bir dizi savaşa girdi. 1912-1913 Balkan Savaşları, 19141918 Birinci Dünya Savaşı, 1920-1922 İstiklal Savaşı sonucunda uzun dönemli etki,
demografik değişimlerin yaşanması biçiminde oldu (Pamuk,2014:173). Türkiye’nin nüfusu
1924’de 13 milyona geriledi. On yıl içinde yaklaşık %20’lik nüfus azalmasının ekonomi
üzerinde uzun vadeli etkileri oldu.
19. yüzyıl boyunca Anadolu tarımının iç ve dış pazarlara yönelmesinde önemli payı olan
kırsal alanlarla, liman şehirleri ve Avrupa ticaret merkezleri arasında bağlantıları kuran tüccar
ve tefecilerin, zanaatkârların önemli kısmı savaş sonrasında göçle ülkeyi terk etti. 1912-1922
dönemi sonrasında iktisadi politikalar daha korumacı oldu ve dış ticaretin ekonomideki payı
hızla azaldı (Pamuk,2014:174).
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Uygulamalar

Tablo 3:Osmanlı Ekonomisinde Fiyatlar (1915-1918)
1915

1916

1917

1918

Dolaşımdaki Kağıt
Para

8

46

124

161

Altın liranın kağıt
paraya karşı değeri

105

188

470

438

İstanbul tüketici
fiyat endeksi

130

212

1.465

2.205

Not: 1914’te 1,1 Osmanlı Lirası= 1 İngiliz Sterlini
Kaynak: (Pamuk: 2014: 173)
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Uygulama Soruları

-Tablo 3’de yer alan verilere göre, Osmanlı
enflasyon ve kent iaşesi sorununu tartışınız.

ekonomisinde savaş döneminde

yaşanan
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birinci Dünya Savaşı boyunca Osmanlı ekonomisinde İktisadi milliyetçilik adı verilen iktisat
ve maliye politikaları egemen olur. Bu dönemde Osmanlı ekonomisi, savaşın yarattığı etkiler
ile içe kapalı, korumacı bir iktisat politikası izlemekteydi. 1916 yılında Osmanlı dış ticareti
oldukça düşük bir seyir izledi. 1916 dış ticaret verilerine göre, dış ticaret hacmi savaş öncesi
dönemin 1/5’inden daha düşüktü. Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük dış ticaret partneri
Almanya’nın durumu nedeniyle, iç pazarda belirli hammadde ve mamullerde kıtlık
yaşanmaktaydı. Osmanlı ekonomisinde kömür üretiminin azalması sanayi üretimini doğrudan
ve olumsuz biçimde etkilemekteydi. Kömür üretimi savaş ekonomisi yılları boyunca yaklaşık
%75 geriledi. Savaşın bir diğer önemli etkisi işgücü kayıplarıydı. Savaş nedeniyle erkek
nüfusun askere alınması önemli düzeyde işgücü kaybına neden oldu. Buna karşın savaş
yılları boyunca kadınların işgücüne katılımı arttı. İşgücünün azalması tarımsal üretimin
düşmesine neden olmaktaydı. Tarımsal üretimde kullanılan çiftlere devletin el koyması ile
birlikte tarımsal üretim hacmi savaş öncesi döneme göre radikal biçimde düştü. Toplam ekili
tarımsal alanların sayısı azalmaktaydı.
İstanbul’un iaşesi savaş ekonomisi döneminde bir sorun haline geldi. İstanbul nüfusunun ve
ordunun gıda ihtiyacını karşılamak Osmanlı ekonomisinde en önemli ekonomik sorunlardan
biriydi. Bu sorunu çözmek için çıkarılan Zirai- Muvakkat Kanunu (1916) ile büyük şirketler,
belirli miktarda toprağı ekmek, bunun için gerekli işgücü ve aracı sağlamakla yükümlü
kılındılar.
Savaş yılları boyunca mal ve hizmet arzındaki azalmaya karşın emisyon hacmi
genişlemekteydi. Efektif talebin artması kıtlığın derinleşmesine ve yaygın hale gelmesine
neden olmaktaydı. Savaş psikolojisi ise mal ve hizmet arzının giderek daralacağı ve fiyat
artışlarının sürekli olacağı beklentisi yaratmaktaydı. Bu durum ise Osmanlı ekonomisini
hızlanan bir enflasyon sürecine soktu. Savaşın yarattığı kamu harcamaları artışı karşısında,
kamu finansmanını sağlamanın en temel yolu olan vergi gelirlerinin arttırılması tercih edildi.
Üretim ve tüketim üzerindeki vergilerin arttırılması, tarım ve sanayi üretim seviyesinin
azalmasına neden oldu. 1915 sonrasında enflasyonist ortamda, nominal vergi gelirlerinin,
fiyat artışlarının gerisinde kalması vergi kayıplarına neden oldu. Bütçe açıklarını denetim
altında tutabilmek ücret kesintileri ile mümkün olabildi. Devlet maaş ödemelerinden kısıntı
yaparak bütçe açıklarını finanse etme yolunu tercih etmekteydi. Tüm bu ekonomik sorunlar,
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1916 yılında gerçekleştirdiği Kongre’de ele alındı. Kongre’de
savaş ekonomisinin yarattığı sorunlara yönelik önemli kararlar alındı. İttihat ve Terakki
Cemiyeti’nin iktisadi önlemler paketi olarak ele alınan Kongre’de, enflasyonla mücadele ve
milli iktisat politikalarının hayata geçirilmesine yönelik hedefler belirlendi. Konge’nin ilk
hedefi enflasyonu düşürücü tedbirleri belirlemekti. Fiyat hareketlerini düzenleyecek narh ve
karne uygulamaları gibi farklı yöntemler ele alındı.Yeni kurulan Türk anonim şirketleri ve
cemiyetler ile kent iaşesi sorunu konusunda çözüm oluşturulmaya çalışıldı. Ulusal kimlik
vurgusu ve iktisadi milliyetçilik ilkesi ile devletin piyasaya müdahalesinin yöntemleri
tartışıldı. Kamu finansmanı açısından ise iç borçlanma yöntemleri tartışıldı ve belirlendi.
1916 yılında gerçekleştirilen Kongre’de ele alınan konular ve oluşturulan yeni iktisadi
politikalar incelendiğinde bu dönemin 19. yüzyıl iktisadi sisteminden bir kopuş olduğu
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söylenebilir. Tarımsal üretime dayalı olarak Dünya pazarlarına açılan Osmanlı ekonomisinde,
dışa açık ekonomik ilişkileri oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerin rolü bu dönem itibariyle
azalmaya başladı. 19. yüzyıl boyunca Osmanlı tarımının dış pazarlara yönelmesinde önemli
payı olan tüccar, tefeci ve zanaatkârlar savaş sonrasında göçle ülkeyi terk etti.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi gümrük tarifesinde ad-valorem matrah yapısının terk edilerek yeni
bir gümrük tarifesi uygulamasına geçildiği yıldır?
a)1914

b)1915

c)1916

d)1917

e)1918

2-1916 yılında Osmanlı dış ticareti savaş öncesi dönemin yaklaşık hangi oranından daha
düşüktü?
a)1/3

b)1/2

c)1/4

d)1/5

3-Aşağıdakilerden hangisi savaş nedeniyle erkek nüfusun askere alınmasının iktisadi
sonuçlarından biridir?
a)Enflasyon

b)Ekonomik büyüme c) İşgücü kaybı

d)Yoksulluk

e) Deflasyon

4-Birinci Dünya Savaşı yıllarında tarımsal üretimde hangi üretim faktörünün azalması,
tarımsal üretimin azalmasına nden oldu?
a)Sermayenin

b) İşgücünün

c)Teknolojinin

d)Doğal kaynakların

5-Aşağıdakilerden hangisi 1918 yılında buğdayda üretimde düşüşün yaklaşık oranıdır?
a)%10

b)%20

c)%30

d)%40

e)%70

6-Savaş psikolojisi nedeniyle mal ve hizmet üretiminin daralacağı ve fiyat artışlarının sürekli
olacağı beklentisi Osmanlı ekonomisinde hangi etkiyi yarattı?
a) Deflasyon

b)Stagflasyon

c)Enflasyon

d)Durgunluk

7-1915 sonrasında enflasyon artışı nominal vergi gelirlerinin, fiyat artışlarının gerisinde
kalması ile neye neden oldu?
a)Satın alma gücü artışına

b)Ekonomik büyümeye

c)İşsizliğe

d) Vergi kayıplarına

8-İktisadi sorunlar ve izlenen milli iktisat politikası ile hangi devlet yapısı, 1916 Kongresi'nin
önemli gündem maddelerini oluşturdu?
b)Küresel Devlet

a)Liberal devlet

c)Minimal devlet

d) Sosyal devlet

9-Aşağıdakilerden hangisi 1916 Kongresi’nde ele alınan temel iktisadi önlemlerden biridir?
a) Enflasyonu azaltmak

b) Yoksullukla mücadele

d) Yabancı şirketlere imtiyazlar verilmesi

c)Dış borçlanma
e) Piyasa serbestisi

10-Aşağıdakilerden hangisi 1912-1922 döneminin demografik sonuçlarından biridir?
a)Nüfus artışı

b) Kentleşme

c)Dışardan göç alma

d) Nüfus azalışı

e) Hiçbiri
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11. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ MALİYE POLİTİKASI (1923-30)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde 1923-1929 döneminde uygulanan maliye politikaları analiz edilecektir. Kapalı
bir ekonomi olan Türkiye’de iktisadi bağımsızlık ve iç pazarın oluşturulması yönündeki
uygulamalar ele alınacaktır. Lozan Antlaşması’nda karara bağlanan Osmanlı borçlarının
yönetimi ve ödenmesinin yeni kurulan Cumhuriyet açısından etkileri bu bölümde analiz
edilecektir. İzmir İktisat Kongresi’nde (1923) ele alınan iktisadi konulara yönelik çözüm
önerilerinin dönem boyunca hangi kurumlar ve yasal düzenlemeler ile düzenlendiği
irdelenecektir. Bu bölümde vergi, tekel düzenlemeleri ve teşvik yasaları ile devletin özel
sermaye birikimine yönelik katkısı ortaya konulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İzmir İktisat Kongresi’nde (1923) ele alınan hangi düzenlemeler devletin özel sermaye
birikimine yönelik teşviki olarak değerlendirilebilir?
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun özel sermaye birikimine etkilerini tartışınız.
Aşar Vergisi’nin kaldırılmasının gelirler politikasına etkilerini tartışınız.

163

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

İzmir İktisat Kongresi

Aşar vergisinin kaldırılması,
Teşvik-i Sanayi Kanunu ve
kamu tekeli politikasının, özel
sermaye birikiminin teşvikindeki
yerinin analizi.

1923-1929 döneminde kapalı
bir ekonomi olan Türkiye’de
devlet müdahaleciliğinin
boyutlarının kavranması.

Kriz

1929 Dünya Krizi’nin Türkiye
ekonomisi üzerindeki etkilerinin
analizi.

Krize karşı devlet
müdahaleciliğinin diğer
dönemlerle karşılaştırılması için
gerekli altyapının sağlanması.
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Lozan Antlaşması
İzmir İktisat Kongresi
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Giriş
Türkiye’de ulus-devletin inşa edildiği Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1930) ekonomik
gelişme açısından bir alt dönem olarak ele alınmaktadır. İktisadi bağımsızlık, siyasal
egemenlik ile birlikte yeni bir toplumsal ittifakın gelişmesi, Türkiye ekonomisinde kapitalist
ilişkilerin oluşmasında etkili olur. Ulusal sermaye birikiminde büyük toprak sahipleri ve
ticaret sermayesi sahiplerinin sermaye birikimi, devlet tarafından dönem boyunca desteklenir.
Erken Cumhuriyet Dönemi’nin temel özelliği kapalı bir ekonomide iktisadi bağımsızlık ve iç
pazarın oluşturulması yönünde adımlar atılmasıdır. Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı
olumsuz iktisadi koşulların ardından ulus-devlet inşa sürecinde yeni bir ekonomik
yapılanmaya gidilir. Devletin ekonomiye müdahalesi artar. Erken Cumhuriyet Dönemi’nde
para arzı, bütçe ve dış ödemeler dengesinin sağlanmasında devletin ekonomiye müdahalesi
önemli rol oynar. Devlet piyasalara yönelik yasal ve kurumsal düzenlemeler yaparak
ekonomiye doğrudan müdahale eder.
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1.ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE MALİYE POLİTİKASI
Bu dönem uygulanan maliye politikalarında milli iktisat ilkesi belirleyicidir. Devlet, sanayi
kalkınmasının finanse edilmesi için ulusal sermayeye yönelik teşvikler yoluyla ekonomiye
müdahale etmektedir. Bütçede denklik ilkesi uygulanmaktadır. Devlet kamu harcamaları ile
kendi işlevlerini rasyonel biçimde yerine getirmenin yanısıra, özel sermaye birikimini de
teşvik etmektedir.
Lozan Antlaşması’nın 46-57. maddeleri Osmanlı borçlarının paylaştırılması ve ödemelerin
hesaplanması ile ilgilidir. Türkiye, Osmanlı borçlarının yaklaşık 2/3’ünü oluşturan 84.597.
495 altın liralık tutarı devralmıştır. Yıllık ödemeler 1929 yılına kadar dondurulmuş, 1929
Krizi ile devam eden yıllık ödemeler, devletin faaliyetlerini kısıcı ve ulusal paranın dış
değerini sarsıcı bir etki yaratmıştır. 1930 yılında çıkartılan Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanun, Osmanlı borçlarının ödenmesi noktasında yaşanan gelir kaybının telafisine
yönelik bir adımdır. Bu kanunla kambiyo, nukuat, esham-tahvilat alım, satım ve ihracatının
düzenlenmesi ve sınırlanması ile Türk parasının değerinin korunması için Bakanlar Kurulu
yetkili kılınmaktadır. Tedbirlerin kanunda belirtilmemesi ve bu Kanun’da yapılan
düzenlemelerin kararnameler ile düzenlenmesi, Kanun’un kapsamlı bir devlet müdahaleciliği
uygulaması olarak uzun yıllar boyunca yürürlükte kalmasını mümkün kılmıştır
(Boratav,1974: 90).
Lozan Antlaşması’na bağlı olarak imzalanan Ticaret Sözleşmesi gereğince, Türkiye’nin
Britanya, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya ile dış ticaret
ilişkilerinde, 1 Eylül 1916’da Osmanlı tarafından uygulamaya konulan gümrük tarifelerini
uygulaması şartı getirilmiştir. Böylece himayeci bir gümrük rejiminin korunması olanaksız
olmuştur. Bir diğer önemli gelişme, Ticaret Sözleşmesi ile belirli istisnalar dışında
Türkiye’nin dış ticaret üzerindeki tüm mal ve hizmet yasaklarını kaldırmayı ve yeniden
koymamayı taahhüt etmesidir (Boratav, 1974: 10-11). Gümrük rejiminde yaşanan bu gelişme
sonucunda, gümrük resim ve vergi gelirlerinde önemli ölçüde kayıp yaşanması devlet
bütçesinde ciddi sıkıntılar yaratır. Lozan Antlaşması ile gümrük tarifesinin beş yıl boyunca
değişmemesi sonucunda ithalat ve ihracat değerleri, en yüksek değerlere
ulaşır(Ergüder,2011:128). 1930 yılında çıkartılan Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın
Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, iç ve dış ticarette, özellikle tarımsal malların
ihracatın düzenlenmesinde tağşiş ve hilelerin önlenerek dış piyasalarda Türk mallarına
yönelik güvenin artması için çıkartılmıştır. Bu kanun ile ihracat üzerinde devletin denetimini
arttırması mümkün olmuştur ( Boratav, 1974: 91).

2.İZMİR İKTİSAT KONGRESİNDEKİ TEMEL YAKLAŞIMLARIN
ETKİLERİ
17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde, mesleki temsil esasına dayanan
delege seçimi ile çiftçi, tüccar, sanayici ve amele grupları temsil edilmiştir. Milli Türk Ticaret
Birliği’nin raporları doğrultusunda, yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin bir dizi ilke
oluşturulmuştur. Yabancı sermayenin belirli ilkeler içinde ülkede yatırım yapması ve yabancı
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sermayeyi ortaklığa teşvik edecek bir yatırım ikliminin oluşturulması önerilmiştir (Boratav,
1974: 17). 1914 yılında kurulan Milli Türk Ticaret Birliği, 1922 yılında faaliyete geçer. Bu
kuruluşun genel amacı, ticaretin millileştirilmesidir. Milli Türk Ticaret Birliği, Türkiye’de
kendilerini temsil edecek acente arayan Avrupalı iş çevrelerine Türk tüccarları tavsiye eden
bir kuruluştur (Ergüder, 2011:128). Ticaret ve Sanayi Odaları’nın kurulması (1925) ve İktisat
Bakanlığı’ndan bağımsız Hariciye Ticaret Dairesi’nin kurulması (1928), ticaret sermayesi
birikiminde devletin düzenleyici hareketleridir (Ergüder,2011:129).
1920-1929 döneminde uygulanan maliye ve iktisat politikalarının önemli bir kısmı İzmir
İktisat Kongre’sinde alınan kararların yaşama geçirilmesidir. Türkiye İş Bankası’nın
kurulması (1924), Aşar Vergisi’nin kaldırılması (1925), Sanayi ve Maadin Bankası’nın
kurulması (1925), Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması, İzmir İktisat Kongresi’nde ele
alınan ve önerilen kararların yaşama geçirilmesidir (Ergüder,2011:125).

2.1. Aşar Vergisi’nin Kaldırılması
İzmir İktisat Kongresi’nde Aşar vergisinin kaldırılması önerisini yapan işçi ve çiftçi
gruplarının teklifi, sanayiciler ve tüccar grupları tarafından, aşar vergisinin yerine daha adil
bir verginin getirilmesi şartıyla mevcut desteklendi (Boratav, 1974: 17). Aşar vergisinin
kaldırılması, korumacı dış ticaret rejimi üzerine önerilerinin tartışıldığı Kongre’de, her grubun
raporları ile tekliflerin sunulması yöntemi izlendi.
Tanzimat ile birlikte her bölge için tek oranlı olarak uygulanmaya başlanan Aşar vergisi,
kaldırıldığı yıl olan 1925’te kamu gelirlerinin yaklaşık %20’sini oluşturuyordu. 1926 yılında
muamele vergilerinin uygulanmaya başlaması ve 1930’lu yıllar boyunca ücretli kesimler
üzerinden alınan verginin artması ile vergi yükü kentsel kesim üzerinde yoğunlaşmaya başlar
(Önder, 2011:168). Aşar vergisinin kaldırılmasının bir diğer önemli etkisi, ağnam, arazi
vergisi ve toprak mahsulleri vergisi hariç olmak üzere tarım üzerinden alınan vergi yükünü
hızla azaltılması olmuştur (Önder, 2011:167).

2.2.Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Durumu: Devletin İnhisarlar Politikası
Devletin ekonomideki varlığı açısından kamu işletmeciliği 1923-1929 döneminde imtiyazlı
özel ve yabancı şirketlere verilen tekellerin regülasyonunu gündeme getirmiştir. Mali tekeller
açısından devlet mülkiyeti oranı %50’nin altında kalan inhisarlar (tekeller), kibrit ve çakmak
inhisarı, ispirto ve alkollü içkiler inhisarı, barut ve patlayıcı maddeler inhisarıdır. Limanların
işletilmesi bakımından ise İstanbul Liman İnhisarına yönelik regülasyon, devletin sermaye
koyup, karın özel şirketler tarafından paylaştırılması ile gerçekleştirilmiştir (Boratav, 1974:
23). 1925 yılında Sanayi ve Maadin Bankası’nın kurulması ile Osmanlı döneminde devlete ait
olan yaklaşık 22 fabrika, devlet tarafından devralınmıştır.
1922 yılından itibaren Türkiye’de demiryolu yapımı ve işletme hakları ve maden imtiyazları
Amerikan sermaye grubu olan Chester grubuna verilmiştir. Chester projesinin olumsuz bir
biçimde sona ermesi, demiryolu politikasında devlet işletmeciliğine geçilmesine neden olur.
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1931 yılından itibaren demiryolu işletmeciliğinde devlet bizzat işletmecilik yapmaya başlar
(Boratav, 1974: 24).

2.3. Kamu Sektörü- Özel Sektör İlişkisi
1927 yılında çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nu ile özel sermayeye devlet çok geniş ölçüde
doğrudan teşvikler vermektedir. Özel yerli sermayeye vergi konusunda geniş muafiyetler
sağlayan bu kanunla, devlet müdahaleciliğinde özel sermaye birikimine katkıda bulunan bir
anlayış ortaya konmaktadır (Boratav, 1974: 25). Bu kanunla devlet tekelleri, imtiyazlı
kişilerce işletilmeye başlar. Bu kanunla, enerji sektörü ve antrepoculuk gibi hizmet dallarında
devlet belirli teşvikler vermekteydi. Bu kanunla özel kesimin sanayi yatırımlarının
özendirilmesi yönünde büyük ölçekli işletmelere yönelik tekel hakları, arazi temini ve vergi
muafiyetleri verildi (Ergüder,2011:127). Bu kanunla özel sektöre tanınan muafiyet ve
istisnalar:
1- Belediye sınırları dışında işletme kurmak isteyen girişimcilere devlet tarafından arazi
sağlanması,
2-Özel teşebbüslerle devlet şebekesi arasında özel telgraf veya telefon hatlarının inşa
edilmesi,
3-Özel teşebbüsler ve bunların bulundukları arazi ve müştemilat ile diğer tesislerin, arazi,
kazanç, maktu zam ve vergilerinden ve belediyelerin genel ruhsatlardan aldıkları resimlerden
muaf tutulması,
4-Sınai işletme veya maden işletmesi kuracak şirketlerin hisse senetleri ve tahvillerinin damga
vergisinden muaf tutulması,
5-İşletmelerin üretimlerinde ve kuruluşlarında gerekli hammadde, makine ve yedek
parçaların, inşaat malzemelerinin yurtiçinde bulunmaması halinde bu malzemelerin
yurtdışından tedarikinde gümrük ve dış ticaret vergilerinden muaf tutulması yer almaktadır.

3.1929 KRİZİ VE ETKİLERİ
1929 krizi, uluslararası ticaret ve kredi mekanizmasında gerçekleşmiştir. Düşen hammadde
fiyatları Türkiye gibi pek çok ülkede ödemeler dengesini bozucu etkiler yaratmıştır. Türkiye
ekonomisinde krizin doğrudan etkisi, yeni bir sermaye birikimi rejimine geçiş ile aşılmıştır.
1920’li yıllar boyunca geçerliliğini sürdüren dışa açık ekonomi politikası 1929 Krizi ile
birlikte değişir. Kriz sonrasında Türkiye ekonomisinde içe dönük pazarların kurulması ve
devlet öncülüğünde sanayileşmeye dayalı kalkınma modeli izlenir. Uluslararası hammadde
fiyatlarındaki düşüş ile Türkiye’nin ihraç ettiği tarımsal ürünlerin değer kaybetmesi dış
ödemeler dengesini bozucu bir etki yaratır. İthal edilen tüketim mallarının ithalatı üzerindeki
kısıtlamaların ithalatı düşürmesi, iç pazar için gerekli tüketim mallarının iç pazarda
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üretilmesini zorunlu hale getirdi(Ergüder, 2011:131). Böylece ilk üretim malları olarak
zorunlu tüketim mallarının iç pazarda üretilmesi ise devlet tarafından gerçekleştirildi.
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Uygulamalar

TBMM (1930)
“Maliye Vekili Şükrü Bey’in konuşmasından: Hepiniz biliyorsunuz ki birkçok aydanberi
memleket ecnebî parası ihtiyacı ve döviz sıkıntısı geçirmektedir. Geçirmekte olduğumuz bu
sıkıntı zaman zaman bir buhran kokusu da neşretmemiş değildir... Bizdeki döviz sıkıntısı en
evvel öyle bir zamanda başladı ki... Ondan evvel tarifelerin artmış olması ve tacirlerimizin
ihtiyaçları çok fazla malı memlekete getirmiş bulunmaları, bu buhranın daha ziyade iktisadi
olduğu kokusunu veriyordu. Aldığımız tedbirler o kadar büyük mikyasta, o kadar cezri bir
şekilde idi ki bunun muvaffakiyetli neticelerini mahdut aylar içinde elde etmemiz lazım
geliyordu. Esasen bizzat buhran kendisini hissettirmeye başladığı günlerde bu buhrana karşı
alınması lazım gelen en büyük tedbir zaten alınmış bulunuyordu. Bu da gümrük tarifemizin,
gümrük duvarlarımızın ecnebi emtiasını memlekete daha az duhulüne imkan bırakacak
dereceye yükselmiş olması idi (Kuruç, 1988:7).”
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Uygulama Soruları

-Maliye Bakanı Şükrü Bey’in konuşmasını baz alarak gümrük politikalarında yaşanan
değişimin nedenleri neler olabilir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Erken Cumhuriyet Dönemi’nin maliye ve iktisat politika hedeflerinin önemli bir kısmı, 17
Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde alınmıştır. 1920-1929 döneminde
oluşturulan kurum ve düzenlemeler, İzmir İktisat Kongre’sinde alınan kararların yaşama
geçirilmesidir. Türkiye İş Bankası’nın kurulması (1924), Aşar Vergisi’nin kaldırılması
(1925), Sanayi ve Maadin Bankası’nın kurulması (1925), Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun(1927)
çıkarılması, İzmir İktisat Kongresi’nde tartışılan kararların sonuçlarıdır. Milli iktisat ilkesi
gereğince kamu işletmeciliğinde imtiyazlı yabancı şirketlere verilen tekellerin düzenlenmesi
gündeme gelir. Liman işletmeciliği de dahil olmak üzere pek çok tekelde devlet sermayesine
dayalı özel sektör işletmeciliği modeline geçilir. Diğer yandan, 1925 yılında Sanayi ve
Maadin Bankası’nın kurulması ile devlete ait olan yaklaşık 22 fabrika devlet tarafından
devralınır.
1927 yılında çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nu ile özel sermayeye çok geniş ölçüde
doğrudan teşvikler verilir. Özel yerli sermayeye vergi konusunda geniş muafiyetler sağlayan
bu kanun, devlet müdahaleciliğinde milli iktisat ilkesinin uygulandığı bir düzenlemedir. Bu
kanunla devlet tekelleri, imtiyazlı kişilere işletilmesi amacıyla verilir. Enerji sektörü ve
antrepoculuk gibi hizmet dallarında devlet belirli teşvikler vermekteydi. Özel kesimin sanayi
yatırımlarının özendirilmesi bu kanunla mümkün olur. Teşvik-i Sanayi Kanunu ile pek çok
büyük ölçekli işletmeye tekel hakları, arazi temini ve vergi muafiyetleri getirilir.
Erken Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1930) milli iktisat ilkesinin maliye politikalarında
belirleyici olduğu görülmektedir. Milli iktisat ilkesi, kamu harcamalarının özel sermaye
birikimini teşvik etmesinin mantığını oluşturur. Devletin ekonomiye müdahalesi ağırlıkla,
sanayi kalkınmasının finanse edilmesi için ulusal sermayeye yönelik teşviklerin verilmesiydi.
Diğer yandan bu dönem Osmanlı dış borçlarının ödenmesi de milli iktisat ilkesi ile birlikte ele
alınmıştır. Lozan Antlaşması ile Osmanlı borçlarının paylaştırılması ve ödemelerin
hesaplanması kamu maliyesi açısında önemli sonuçlar doğurur. Yıllık borç ödemeleri 1929
yılına kadar dondurulur. 1929 Krizi’nin ardından devam eden yıllık ödemeler, devletin
faaliyetlerini daraltıcı ve yerli para kur değerini sarsıcı bir etki yaratır. 1930 yılında çıkartılan
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’u, kamu maliyesinde yaşanan gelir
kaybının telafisine yönelik olarak çıkarılır. Bu kanun uyarınca kambiyo, nukuat, eshamtahvilat alım, satım ve ihracatının düzenlenmesi ile Türk parasının değerinin korunması için
Bakanlar Kurulu yetkili kılınır. Bir diğer önemli gelişme, Lozan Antlaşması’na bağlı olarak
imzalanan Ticaret Sözleşmesi gereğince, Türkiye’nin Britanya, Fransa, İtalya, Japonya,
Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya ile dış ticaret ilişkilerinde yaşandı. Buna göre 1 Eylül
1916’da Osmanlı tarafından uygulamaya konulan gümrük tarifeleri yeniden uygulamaya
alındı. Yeni gümrük rejimi ile himayeci bir dış ticaret rejiminin sürüdürülmesi imkansız hale
geldi. Ticaret Sözleşmesi’nde, belirli istisnalar hariç, Türkiye’nin dış ticaret üzerindeki tüm
mal ve hizmet yasaklarını kaldırma ve yeniden koymaması şartı getirildi. Aynı yıl çıkarılan
Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun, iç ve dış
ticarette, özellikle tarımsal malların ihracatın düzenlenmesinde tağşiş ve hilelerin önlenmesini
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garanti altına aldı. Bu ise dünya ekonomisinde Türk mallarına yönelik güvenin artmasını
sağladı.
Erken Cumhuriyet dönemini sona erdiren gelişme 1929 Krizi’dir. 1929 krizi, Dünya
ekonomisinde uluslararası ticaret ve kredi mekanizmasında derin etkiler yaratır. Hammadde
fiyatlarının düşmesi, Türkiye gibi pek çok ülkede ödemeler dengesini negatife çevirir.
Türkiye ekonomisinde krizin doğrudan etkisini aşmak için yeni bir sermaye birikimi rejimine
geçiş sözkonusudur. Erken Cumhuriyet dönemi boyunca geçerliliğini sürdüren dışa açık
ekonomi politikası, 1929 Krizi ile birlikte değişir. Kriz sonrasında Türkiye ekonomisinde içe
dönük pazarların kurulması sözkonusudur. Türkiye’de devlet müdahaleciliğinde
sanayileşmeye dayalı bir kalkınma modeli izlenir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi 1923-1929 döneminde gerçekleşen düzenlemelerden biridir?
b) Men-i İhtikâr Heyetinin kurulması

a)Teşvik-i Sanayi Kanunu
c) Türkiye Halk Bankasının kurulması

d) Çiftçiği Topraklandırma Kanunu

e) Varlık Vergisi
2-Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?

a)Aşar Vergisi’nin kaldırılması

b) Teşvik-i Sanayi Kanunu

c)Türkiye İş Bankası’nın Kurulması

d) Sanayi ve Maadin Bankası’nın kurulması

e) Akbank’ın kurulması
3-Aşar Vergisi hangi yıl kaldırılmıştır?
a)1919

b)1920

c)1923

d)1925

4-Aşağıdakilerden hangisi Teşvik-i Sanayi Kanunu düzenlemesi kapsamında özel sektöre
yönelik teşviklerden biridir?
a)Vergi kaçakçılığı

b) Arazi temini

c)Sübvansiyonlar
e)Kamusallaştırma

d) Vergi dampingi

5-1922 yılından itibaren Türkiye’de demiryolu yapımı ve işletme hakları ve maden
imtiyazları hangi gruba verilmiştir?
a)Wilson

b)Marshall

c)Nixon

d) Chester

6-Türkiye İş Bankası’nın kurulması (1924), Aşar Vergisi’nin kaldırılması (1925), Sanayi ve
Maadin Bankası’nın kurulması (1925), Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması karaları
nerede tartışılmış ve ele alınmıştır?
a) Lozan Antlaşması b)Sevr Antlaşması

c)Berlin Kongresi

d) İzmir İktisat Kongresi

7-Teşvik-i Sanayi Kanunu ile büyük ölçekli işletmelere yönelik hangi düzenlemeler
getirilmemiştir?
a)tekel hakları

b) arazi temini

c)vergi muafiyetleri

d)zorunlu borçlanma

8-Tanzimat ile birlikte her bölge için tek oranlı olarak uygulanmaya başlanan Aşar vergisi,
kaldırıldığı yıl olan 1925’te kamu gelirlerinin yaklaşık ne kadarını oluşturuyordu?
a)%20

b)%40

c)%80

d)%90

9-Aşağıdakilerden hangisi Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un
düzenlediği iktisadi unsurlardan biri değildir?
a)Kambiyo

b)Nukuat

c) Esham-tahvilat

d) İhracat

e) İthalat
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10-Aşağıdakilerden hangisi 1929 Krizi sonrasında dünya ekonomisinde fiyatları yükselen
üründür?
a)Ara madde

b) Nihai ürün

c) Hammadde

d) Makine ve techizat

e) Hiçbiri
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12. KÜRESİZLEŞME DÖNEMİNDE TÜRKİYE MALİYESİ (1930-1945)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1929 Dünya krizi, Dünya ekonomisinde durgunluk ile sonuçlanan ekonomik olaylara neden
oldu. Tarımsal ürün fiyatların düşmesi, gelişmiş ve azgelişmiş ülkeler arasında dış ticaret
hadlerini olumsuz yönde etkilerken, iç ticaret hadlerindeki gerileme ile tarımsal üretimde
ciddi bir düşüş yaşandı. Dünya ekonomisinde ulusal ekonomilerin korumacı gümrük
politikaları ve devlet eliyle kalkınma stratejileri, gelişmekte olan ülkelerde devletçilik
politikalarının artması ile yanıt buldu. Bu bölümde Küresizleşme döneminde (1930-1945)
Türkiye’de devletçilik uygulamaları, maliye politikaları açısından analiz edilecektir. Devletin
ekonomiye müdahale araçları olarak kalkınma planları, tekellerin devlet tarafından işletilmesi
ve milli bankacılık deneyimi ele alınacaktır. Yasal ve kurumsal düzenlemeler içinde Çiftçiyi
Topraklandırma Kanunu analiz edilecektir. Bankacılık ve para politikasının temel belirleyeni
olan Milli Koruma Kanunu ele alınacaktır. Servetin toplumsal kesimler arasındaki dağılımına
doğrudan etkileri olan Varlık Vergisi incelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1929 Krizi sonrası Dünya ekonomisinde iktisat politikalarında kamu kesiminin ağırlığı neden
artmıştır?
Yeni Dünya Düzeni Politikalarının Türkiye ekonomisine etkilerini tartışınız.
Kalkınma, planlama ve milli koruma kavramlarını devletçilik politikası açısından açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Devletçilik

Türkiye ekonomisinde 19301945 döneminde, kalkınma
planları, milli bankacılık sistemi
ve yasal düzenlemeler ile kamu
kesiminin ekonomide ağırlığının
artmasının analizi.

Millileştirme

KİT’ler ve bankacılık sisteminde
yaşanan kamulaştırmaların
KİT’lerin ekonomideki yerinin
ekonomide kamu kesimini
analizi.
genişletici etkisinin analizi.

1930-1945 dönemi devletçilik
uygulamalarının Keynesyen
doktrin ile bağlantısının
kurulması.
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Anahtar Kavramlar






Küresizleşme Dönemi
1929 Dünya krizi
İkinci Dünya Savaşı
Devletçilik
Varlık Vergisi
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Giriş
Dünya ekonomisinde 1929 Krizi ile küreselleşme hareketinin kesintiye uğradığı dönem,
Türkiye ekonomisinde yeni bir iktisadi yapılanma arayışa neden olur. 1929 Krizi’nin
hammadde fiyatları üzerindeki etkisi Osmanlı ekonomisinden itibaren tarımsal üretim ağırlıklı
ihracat hacmini doğrudan etkiler. Fiyat hareketleri, dış ticaret üzerindeki sınırlamalar ve iç
pazarın henüz oluşmaması, Türkiye ekonomisinde yeni bir dönemin ihtiyaçlarını da belirler.
1930 yılı itibariyle uygulanan yasal ve kurumsal düzenlemelerin arka planında 1929 Krizi’nin
etkilerine yönelik çözüm arayışları etkili olur. Küresizleşme dönemi olarak adlandırılan 15
yıllık dönemde Keynesyen iktisadın hâkim olduğu maliye politikaları etkindir. Kalkınma
hedefine yönelik planlama, devletleştirme ve toprak üzerinde yeni denetim rejimlerinin
kurulması bu dönemin temel maliye politikası hedefleridir.
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1.KÜRESİZLEŞME DÖNEMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİ
1929 Dünya Krizi, Wall Street’te borsanın çökmesi ile dünya ekonomisinde varolan hatalı
iktisat politikalarının yarattığı etki ile birlikte uluslararası bir kriz olarak yaşandı. Avrupa
devletleri kriz sonrasında içe kapalı, korumacı ekonomi politikalar izledi (Pamuk, 2014:185).
1933 yılında Roosevelt’in Yeni Dünya Düzeni politikaları dünya ekonomisinde etkili olur.
Dünya ekonomisi, durgunluğa karşı maliye ve para politikalarında Keynesyen iktisadi
doktrinin hâkim olduğu politikalarla düzenlenir.
1929 Dünya krizi, Türkiye ekonomisinde TL’nin aşırı değer kaybetmesine yol açar. Osmanlı
döneminden kalan borçların ödenmesi nedeniyle Birinci Dünya Savaşı yıllarında basılan
banknotlar enflasyona neden olmuştu. 1920’li yıllar boyunca devam eden enflasyonist etkinin
yanısıra iç piyasada aşırı döviz talebi, Türkiye ekonomisinde para istikrarını sağlayacak
merkez bankasına duyulan ihtiyacı arttırır (Ergüder, 2011:133). Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası, İstanbul merkezli borçlanma bankacılığının ve Borsa’nın eski güçlerini yitirmesi ile
birlikte, 1930 yılında kurulur. 1933 yılında çıkartılan Mevduatı Koruma Kanunu ile birlikte
bankacılık sistemi devlet tarafından yeniden düzenlenir. Bu kanunla, devlet bankalara
mevduat ve kar güvencesi sağlar ( Ergüder, 2011:188). Devletçi düzenlemeler ile anılan 19301945 döneminde milli tasarruf oluşturma çabası bankacılık sisteminde devlet mülkiyetinin
artan ağırlığı, yeni yasal ve kurumsal düzenlemeler ile döneme damgasını vurur.
1929 Dünya krizinin ardından devletin ekonomideki ağırlığı, kamu kesiminin ekonomideki
payı artar. Kriz sonrası maliye politikasında denk bütçe ilkesine sadık kalındı. 1930’lu yıllar
boyunca devlet gelirleri ve harcamalarının GSMH içindeki payı %17-19 seviyesindeydi.
Devlet para basma seçeneğini kullanmadı ve tedavüldeki para miktarı sabit kaldı. Bu nedenle,
1929 Krizi sonrasında fiyatların hızla düşmesi reel para arzında önemli bir artış sağladı
(Pamuk,2014:191-192).
1929 Krizi sonrasında Türkiye ekonomisinde kalkınma planlarına dayalı bir ekonomik
yapılanma söz konusu olmuştur. 1934 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı yürürlüğe
girdi. Sanayi kalkınma planları birçok devlet bankasının kuruluşu ile finanse edilmiştir.
Sümerbank, Etibank ve benzeri kurumların kurulması ile devlet sanayi sektöründe en büyük
yatırımcı olur (Pamuk, 2014:189). 1930-1939 döneminde yerli sanayi sektörünün büyümesi
amacıyla yabancı yatırımları sınırlayıcı ve düzenleyici bir teşvik sistemi oluşturulur. Sanayi
tesislerinin önemli bir kısmı devlet teşebbüsleri olarak kurulmuş. Kalkınma planlarının amacı,
devlet teşebbüslerinin ekonomideki etkinliğinin arttırılmasıdır. Sanayide üretimde devlet
tarafından finansmanı sağlayacak kamu bankaları kurulmaktaydı. Bu amaca uygun olarak
ulusal sanayi sektörünün, gümrük rejimiyle yabancı ülkelerle rekabet karşısında
güçlendirilmesi hedeflenmekteydi.
1930’lu yıllar boyunca Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yürürlükte olması ile özel sektör
birikiminin devlet müdahaleciliği ile güçlendirilmesi kalkınma anlayışını güçlendirdi. KİT’ler
eliyle özel sanayide gelişmeler yaşandı. Özellikle imalat sanayinde yaşanan gelişmelerde ve
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yeni bir altyapı sisteminin kurulmasında KİT’ler öncü rol oynadı. Yatırımların hayata
geçirilmesinde ise bu dönem kurulan ulusal bankalar, farklı sektörleri finanse eden kurumlar
olarak rol oynadı. 1930’lu yıllarda kurulan ulusal bankalar sanayi sektörünü finanse ederken,
Erken Cumhuriyet döneminde kurulan Türkiye İş Bankası faaliyetlerine devam etmiştir.

2.MALİYE POLİTİKASI UYGULAMALARI
Osmanlı İmparatorluğu’nda kentsel altyapı yatırımlarında doğrudan yabancı yatırımlar önemli
rol oynamıştır. 1920’li yıllarda ise yabancı demiryolları, elektrik, doğalgaz ve su şirketleri
yerli özel sektöre devredilir. 1930’lu yıllarda ise tüm demiryolları devlet işletmeciliğine
devredilir. Ulaştırma, bankacılık ve finans sektörünün kamu tarafından idare edilmesi, piyasa
ve fiyatlar üzerinde denetim sağlar (Pamuk, 2014:189).
Milli Koruma Kanunu (1930) ile hükümet, özel sektörün üretim hedeflerini belirleme, yatırım
planlarını onaylama ve özel sektöre ait fabrika, arazi ve madenlere el koyma hakkını
kazanmaktadır. Milli Koruma Kanunu ile yapılan düzenlemeler devlete üretim ve yatırım
kararlarını belirleme ve özel sektörü denetleme hakkı tanımaktaydı. Aynı zamanda devlet,
özel sektöre ait üretim birimlerini, yeterli ve düzenli üretim yapılmaması halinde
devletleştirme hakkına sahip olmaktaydı. İç pazara yönelik üretimle sınırlı olmayan bu
düzenleme, dış ticareti de denetleyen bir kurumsallaşma sağlamaktaydı. Kanunla ithal
malların azami, ihraç malların ise asgari hangi fiyatla ve ne miktarda ithal ya da ihraç
edileceğine hükümet karar verecekti. Üretim hedefine uygun olarak işgücü üzerinde de devlet
denetim kurmaktaydı. İşçileri zorla çalıştırma, işyerinden ayrılma yasağı getirme ve
angaryanın yasalaşması Milli Koruma Kanunu’nun önemli düzenlemeleriydi. Tarım politikası
açısından ise küçük üreticinin fiyatlarının aşınması ile devlet, tarımsal üründeki fazlaya el
koyabilmekteydi. Özel sektörün üretim içindeki karları bu kanun ile hükümet tarafından
garanti altına alınmaktaydı (Boratav, 1974:247).
1940’lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı ile Dünya ekonomisinde yaşanan kırılmalar, Türkiye
ekonomisinde de etkisini gösterdi. Savaş ekonomisinin Türkiye’deki etkileri karaborsa
olaylarının artması ile sonuçlandı. Karaborsa haberlerinde yer alan isimlerin gayrimüslim
ticaret sermayedarları olması ve Anadolu’da yeni zenginlerin oluşmaya başlaması devletin iç
pazara yönelik müdahaleleri ile birleşince yeni bir vergi gündeme geldi. 1942 yılında Varlık
Vergisi Kanunu’nun çıkarılması ile olağanüstü bir servet vergisi getirilmiş oldu. 11 Kasım
1942’de yasalaşan Varlık Vergisi Kanunu 15 Mart 1944 yılına kadar yürürlükte kaldı. Varlık
vergisi mükellefleri Müslüman, gayrimüslim, dönme ve ecnebi olmak üzere dörtlü bir
sınıflandırmaya tabi tutuldu. İstanbul ilinde “fevkalade sınıf Müslüman mükellefler”
tahakkuk eden toplam verginin %5’ini öderken, “fevkalade sınıf gayrimüslimler” tahakkuk
eden toplam verginin %54’nü ödediler. Verginin matrahının hesaplanmasında mükelleflerin
işyerlerinin hesaplanan emlak vergisi baz alındı. Mükelleflerin vergi matrahlarının
hesaplanmasında banka kredisi, yazlık evleri, tüketim alışkanlıkları gözönüne alındı. Varlık
Vergisi takdir komisyonlarının tespit ettikleri matrahlar üzerinden hesaplanan verginin
ödenmemesi halinde, mükellefler işyerleri, malları ve depolarını müzayedelerle satışa
çıkardılar (Ergüder, 2011). Varlık Vergisi (1942), Milli Koruma Kanunu (1930) ile birlikte
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servetin Anadolu’ya transferini güçlendiren bir uygulama olarak yaşama geçirildi (
Ergüder,2011:137).
Türkiye ekonomisinde savaş ekonomisinden en fazla etkilenen toplumsal kesim, yaygın kıtlık
ve açlık koşulları nedeniyle tarımsal üreticilerdi. Tarımsal ürün fiyatlarının düşmesi ile azalan
tarımsal üretim, gıda tüketimi ve beslenme düzeyi bakımından da toplumun genelini
etkilemekteydi. 1943-1945 yılları arasında tarım kesimine yönelik önemli kurumsal ve yasal
düzenlemeler yapıldı. Bunlardan ilki, 1943’te çıkartılan bir yasa ile tahsil edilmeye başlayan
Toprak Mahsulleri Vergisi’ydi. Hububat ve baklagillerden %8 oranında alınan vergi, ilerleyen
yıllarda diğer tarımsal ürünlere de %12 oranında uygulandı. 1944 yılında Toprak Mahsulleri
Vergisi tüm tarımsal ürünler için %10 olarak belirlendi. Bu uygulama Osmanlı ekonomisinde
tarımsal ürünler üzerinden alınan Aşar vergisine oldukça benzeyen bir uygulamaydı. Bu vergi
ile savaş döneminde kentlerin ve ordunun iaşesi sorununun çözülmesi amaçlanmaktaydı.
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu (1945) ile büyük toprakların topraksız veya az topraklı
köylülere dağıtılması öngörülmekteydi. Kanunu’nun 17. Maddesi, 50 dönümden daha büyük
toprakların topraksız veya az topraklı çiftçilere dağıtılmasını hükmetmekteydi. Fakat bu
uygulama büyük toprak sahiplerinin itirazları ile karşılaşınca, son derece kısıtlı biçimde
uygulandı ( Pamuk,2014:207-208).
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Uygulamalar

Dünya Ekonomisinde Varlık Vergisi Benzeri Uygulamalar
“İngiltere, savaş finansmanında büyük ölçüde vergiler ve borçlanmalardan yararlanmıştı.
Örneğin, 1942-43 bütçesinde toplam harcamalar 5.3 milyar strelindi. Bunun 4.5 milyar
sterlini savaş harcamalarına ayrılmıştı. Bu miktarın 2.4 milyarının vergilerle ve 2.1 milyarının
da borçlanmalarla karşılanması sağlanmıştı. İngiltere’de uygulanan bir vergi tipi, Varlık
Vergisi’ni hatırlatması açısından dikkat çekicidir. Savaş döneminde doğan aşırı kazançları
vergilendirmeyi amaçlayan Aşırı Kazanç Vergisi’nin oranı, belirli bir tutardan sonrası için
yüzde 100’dü. Ancak bu vergiyle mükelleften alınan miktarın 1/5’i mükellefin bu parayı alet
ve makinelerinin onarım ve yenilenmesinde kullanması halinde iade edecekti.
Avustralya’da, 1.000 liradan fazla geliri olanlardan lira başına 10 kuruş vergi alınmıştı.
Bulgaristan’da, sermayeleri en az 300.000 leva olanlardan sermaye vergisi alınmıştı.
Portekiz’de, ticari ve sınai faaliyetlerde normal olarak elde edilen gayri safi kârın yüzde
20’sinden fazla kâr sağlayanlardan kazanç vergisi alınmıştı.
İtalya’da, bütün gelir vergilerine- savaşın başlamasıyla birlikte- yüzde 25 ve yüzde 100
arasında zam yapılmıştı. Ancak savaşın vergilerle finansmanı bu ülkede yeterince etkili
olmamıştı. Örneğin 1942-1943’te vergiler, genel harcamaların ancak üçte birinden fazlaydı
(Aktar, 1999: 210-213).”
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Uygulama Soruları
-İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de uygulanan Varlık Vergisi’nin mükellef yapısını
Dünya ekonomisindeki benzer uygulamalarla karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1929 Dünya Krizi, uluslararası bir kriz olarak yaşandı. Avrupa devletleri kriz sonrasında içe
kapalı, korumacı ekonomi politikalar izledi. 1929 Dünya krizi’nin Türkiye ekonomisine etkisi
Türk lirasının aşırı değer kaybetmesiydi. Osmanlı dış borçların ödenmesi nedeniyle Birinci
Dünya Savaşı yıllarında basılan banknotlar enflasyona neden olmaktaydı. 1920’li yıllar
boyunca devam eden enflasyonist etki ve iç piyasada aşırı döviz talebi, para istikrarını
sağlayacak merkez bankasına duyulan ihtiyacı arttırdı. Türkiye’de 1930-1945 döneminde
uygulanan maliye politikaları, dünya ekonomisinde yaşanan içe kapalı- korumacı ekonomik
tedbirlerin etkisini taşır. Türkiye ekonomisinde 1930-1945 dönemi devletçilik dönemidir. Bu
dönem, iç ve dış ticaret hadlerinde yaşanan düşmenin yarattığı etkiler, devletçi politikalar ile
çözüme kavuşturulur. Bu dönem boyunca devletin ekonomideki ağırlığı, kamu kesiminin
ekonomideki büyüklüğü artmaktaydı. Maliye politikasında denk bütçe ilkesi geçerliydi.
1930’lu yıllar boyunca kamu gelir ve harcamalarının GSMH içindeki payı %17-19 gibi
oldukça yüksek bir seviyedeydi.
Küresizleşme döneminde (1930-1945) Türkiye ekonomisinde kalkınma planlarına dayalı bir
ekonomik sistem sözkonusuydu. 1934 yılında ilk kalkınma planı olan Birinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı yürürlüğe girdi. Sanayi kalkınma planları, devlet bankalarının finansmanı ile
hayata geçirilmekteydi. Bu dönemde Sümerbank, Etibank gibi devlet bankalarının kurulması
sonucunda devlet, sanayi sektöründe en büyük yatırımcı oldu. 1930-1939 döneminde yerli
sanayi sektörünün büyümesi amacıyla bir teşvik sistemi oluşturuldu. Teşvik-i Sanayi
Kanunu’nun yürürlükte olması ile özel sektör birikiminin devlet
tarafından
güçlendirilmesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) önemli rol oynadı.
Küresizleşme döneminde devletin ekonomiye müdahalesinde devlet işletmeciliğine
yönelinmiştir. Osmanlı ekonomisinde kentsel altyapı yatırımları doğrudan yabancı yatırımlar
tarafından gerçekleştirilmekteydi. 1920’li yıllarda yabancı demiryolları, elektrik, doğalgaz ve
su şirketleri, yerli özel sektöre devredildi. 1930’lu yıllarda ise tüm demiryolları devlet
işletmeciliğine devredildi. Ulaştırma, bankacılık ve finans sektörünün kamu tarafından
denetlenmesi ve yönetimi, piyasa ve fiyatlar üzerinde denetim sağlamaktaydı. Devletin
ekonomiye müdahalesinde Milli Koruma Kanunu (1930) özel bir yere sahiptir. Bu kanun ile
hükümet, özel sektörün üretim hedeflerini belirleme, yatırım planlarını onaylama ve özel
sektöre ait fabrika, arazi ve madenlere el koyma hakkını kazanır. Milli Koruma Kanunu kamu
kesimine üretim ve yatırım kararlarını belirleme ve özel sektörü denetleme hakkı tanır.
1940’lı yıllarda İkinci Dünya Savaşı’nın Dünya ekonomisinde yarattığı etkiler, Türkiye
ekonomisinde de yankı buldu. Savaş ekonomisinin Türkiye’deki etkilerinin başında karaborsa
olaylarının artması yer almaktaydı. Karaborsa haberlerinde yer alan isimlerin genellikle
gayrimüslim girişimciler ve tüccarlar olmasının yarattığı tepki, yeni bir düzenlemeye de yol
açtı. Bu tepkilerin yanısıra, hükümet desteğiyle Anadolu’da yeni zenginlerin oluşmaya
başlaması yönündeki temel eğilim, iç pazara yönelik müdahaleleri gerekli kılmaktaydı.
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Böylece olağanüstü bir servet vergisinin kanunlaşması gündeme geldi. 1942 yılında Varlık
Vergisi Kanunu’nun çıkarılması ile bir servet vergisi getirilmiş oldu.
Türkiye ekonomisinde İkinci Dünya Savaşı’nın yarattığı iktisadi koşullardan en fazla
etkilenen toplumsal kesim, yaygın kıtlık ve açlık koşulları nedeniyle tarımsal üreticilerdi.
Tarımsal ürün fiyatlarının düşmesinin sonucunda azalan tarımsal üretim sadece tarımsal
üreticileri değil tüm toplumu doğrudan etkilemekteydi. Gıda tüketimi ve beslenme düzeyi
kötüleşen toplum kesimleri gittikçe artmaktaydı. Bu nedenle, 1943-1945 yılları arasında tarım
kesimine yönelik bazı kurumsal ve yasal düzenlemeler yapıldı. Bunlardan ilki, 1943’te
çıkartılan bir yasa ile tahsil edilmeye başlayan Toprak Mahsulleri Vergisi’ydi. Diğeri ise
1945 yılında yasalaşan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’ydu. Bu kanun ile büyük toprakların
topraksız veya az topraklı köylülere dağıtılması planlanmaktaydı. Böylece 50 dönümden
daha büyük topraklar, topraksız veya az topraklı çiftçilere dağıtıldı.
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Bölüm Soruları
1- Aşağıdakilerden hangisi 1933’de Roosevelt tarafından hayata geçirilen Küresizleşme
Dönemi politikalardır?
a)Neoliberal

b)Kapitalist

c) Refah Devleti

d)Washington

e)Yeni Dünya Düzeni

2-Küresizleşme Döneminde Dünya ekonomisinde, durgunluğa karşı maliye ve para
politikalarında hangi politikalarla izlenir?
a) Liberal iktisat

b)Neoliberal iktisat

c)Klasik İktisat

d)Keynesyen İktisat

3- 1933 yılında çıkartılan Mevduatı Koruma Kanunu ile devlet hangi kurumlara mevduat ve
kâr güvencesi vermektedir?
a)Kamu kurumları

b)Sigorta Şirketleri

c) Bankalar

d)Anonim Şirketler

e) Hepsi

4-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 1930-1945 döneminin temel özelliklerinden
biridir?
a) Devletçilik

b) Dışa açık ekonomi

d) Liberalizm

c) Açık Bütçe
e) Refah Devleti

5-Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hangi yıl kurulmuştur?
a)1920

b)1929

c)1930

d)1940

6-Aşağıdakilerden hangisi 1930-1939 döneminin özelliklerinden biri değildir?
a)Kalkınma planları

b)Devlet teşebbüsleri

c)Kamu Bankaları d)Yabancı yatırımcılar

7- Aşağıdakilerden hangisi Varlık Vergisi’nin (1942) özelliklerinden biridir?
a) Tüketim vergisi olması

b) Takdir komisyonlarınca matrahın tespiti

c) Olağan servet vergisi olması

d) Yıllık tahsil edilmesi

e) Sabit oranlı olması
8-Türkiye ekonomisinde savaş ekonomisinden yaygın kıtlık ve açlık koşulları nedeniyle en
fazla etkilenen toplumsal kesim hangisidir?
a) Tüccarlar

b) Sanayiciler

c)Köylüler

d) Bürokratlar
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9-1943-1945 yılları arasında hangi kesime yönelik önemli kurumsal ve yasal düzenlemeler
yapıldı?
a)Yabancı yatırımcılar

b) Sanayi

c) Tarım

d)Finans

10-Aşağıdakilerden hangisi Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nun özelliklerinden biridir?
a)Toprakları büyük toprak sahiplerine vermek
b)Toprakların kamulaştırılması
c) Toprak üzerinden alınan verginin arttırılması
d) Büyük toprakların topraksız veya az topraklı köylülere dağıtılması
e) Hiçbiri

191

13. İKİNCİ KÜRESELLEŞME EVRESİNDE (1945- 1979) TÜRKİYE’DE
MALİYE POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde 1945-1979 yılları boyunca devam eden refah devleti döneminin Türkiye
ekonomisinde yarattığı etkiler maliye politikası açısından analiz edilecektir. Bu dönem
tarımsal üretimde, Marshall yardımları ile muazzam bir artış yaşanır. Dış ödemeler dengesi
Mali İstikrar Tedbirleri (1958) ile düzenlenen yeni KİT ve fiyat politikası ile sabitlenir.
Türkiye’de 1963 yılı itibariyle uygulanmaya konulan Kalkınma Planları ithal ikameci
sanayileşmeyi hızlandırır. Bu dönem telafi edici maliye politikaları ile kamu kesiminin
ekonomideki ağırlığı artar. Dünya ekonomisinde 1970’li yıllar boyunca yaşanan ekonomik
krizler, Türkiye ekonomisini doğrudan etkiler. Bu bölümde 1979 Krizi’nin Türkiye ekonomisi
üzerindeki etkileri de analiz edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1944 Bretton Woods Antlaşması’nın Dünya ekonomisinde yarattığı etkileri tartışınız.
Türkiye ekonomisinde refah dönemi boyunca telafi edici maliye politikalarının
uygulanmasının nedenlerini tartışınız.
1979 Krizi’nin Türkiye ekonomisinde yarattığı etkiler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

KİT’ler
ve
Kalkınma

Türkiye ekonomisinde 1960’lı
yıllar boyunca uygulamada olan
Planlı beş yıllık kalkınma planlarının
kamu harcamaları ve kamu
kuruluşları yoluyla ekonomideki
etkisi ve sonuçlarının analizi

Telafi Edici
Politikaları

İthal ikameci sanayileşme
stratejisine yönelik olarak kamu
Maliye harcamalarının özel sektörü
destekleyen ve milli geliri
çarpan mekanizması ile artıran
özelliklerinin incelenmesi.

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
1960’lı yıllarda kurulan
KİT’lerin 1980 sonrası
özelleştirilmesinin
gerekçelerinin analiz
edilebilmesi.
Devletin kamu harcamaları ile
milli gelirde yarattığı
büyümenin dönemler arasında
karşılaştırmalı analizini
yapabilme becerisinin
kazandırılması
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Anahtar Kavramlar






Refah Devleti
Bretton Woods
Ortak Pazar
İthal ikameci sanayileşme stratejisi
1979 Krizi
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Giriş
İkinci Dünya Savaşı, Dünyada sanayileşme süreci bakımından yarattığı olumsuz etkilerle yeni
bir ekonomik düzen yarattı. Savaş sonrasında Avrupa’da yer alan pek çok ülke, ortak bir dış
ticaret birliği arayışı içine girmekteydi. ABD, kendi para birimini merkeze alan bir dış ticaret
rejimi oluşturma gayreti içindeydi. 1944 Bretton Woods sistemi ile borçlanma ve dış ticaret
rejiminde doların hâkimiyeti sözkonusuydu. Dış ticaret üzerindeki denetimlerin kaldırılmasını
merkeze alan yeni iktisat politikaları dönem boyunca etkin oldu. Türkiye, diğer pek çok
gelişmekte olan devletle birlikte refah dönemi politikaları içinde sanayileşmeye ağırlık verdi.
Bu dönem öne çıkan telafi edici maliye politikaları ile devlet kamu harcamaları politikası ile
özel sermaye birkiminin oluşumuna katkıda bulundu. Türkiye ekonomisi açısından kamu
harcamalarının bileşimini değiştiren telafi edici maliye politikaları, refah devleti
uygulamalarının en temel belirleyenidir.
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1.İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONRASI DÜNYA EKONOMİSİ
Bretton Woods Antlaşması (1944) ile başlayan yeni bir ekonomik yapılanma, yeni Dünya
düzeninin başlangıcıdır. Bu dönem 1979 OPEC krizine kadar refah devleti uygulamaları ile
Keynesyen politikaların hâkim olduğu bir dönemdir. Bretton Woods ile uluslararası serbest
ticaret desteklenmekte, uluslararası sermaye hareketlerinin istikrarsızlık yaratmaması için
gerekli denetim sistemleri kurulmaktaydı. Yeni Dünya düzeni politikalarının merkezinde
Amerikan dolarının olduğu sabit bir kur düzeni vardır. Dünya genelinde ülkeler piyasalara
yönelik devlet müdahaleciğini desteklemekte, ekonomide maliye politikaları etkin rol
oynamaktadır. Maliye politikalarının etkinliği, Keynesyen anlayışın ekonomik istikrar ve tam
istihdam hedefi açısından devlet müdahaleciliğini gündeme getirmekteydi. Gelişmiş ülkelerde
refah devleti anlayışı, kamu harcamalarının sanayileşme ve istihdam yaratıcı ekonomik
büyüme hedefiyle birlikte ekonomik işbirliklerine gidilmesi sonucunu doğurdu. Avrupa
devletlerinin ortaklığı sonucunda Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 1952 yılında kurulur.
1958 yılında Avrupa Ortak Pazar’ının kurulması ile birlikte Avrupa devletlerinin iktisadi ve
siyasi birliği gümrük birliğine dönüşür (Pamuk, 2014:224).
Gelişmekte olan ülkeler açısından İkinci Dünya Savaşı sonrasında sanayileşmeye dayalı bir
ekonomik büyüme söz konusu olur. Keynesyen politikalara dayalı ithal ikameci iktisat
politikaları ile devlet sanayileşme sürecini destekler. Bu dönem hem gelişmiş hem de
gelişmekte olan ülkeler açısında en yüksek ekonomik büyüme oranlarının yakalanması ile
birlikte ekonomide altın çağın yaşandığı yıllardır. Dünya ekonomisinde 1960’lı ve 1970’li
yıllar boyunca yakalanan yüksek büyüme oranları ve tam istihdama dayalı ekonomik sistem
devlet müdahaleciliği ile büyüyen bir özel sektör yaratır. Uluslararası ticaretin serbestleşmesi,
Dünya ekonomisinde her ülke için ithal ikameci sanayileşmenin büyümeyi desteklemesini
mümkün kılar. 1971 yılında hem siyasi gelişmeler hem de petrol üretimin düşmesi ekonomik
büyüme hızının yavaşlamasına ve durgunluğa neden olur. Sabit kur rejiminden dalgalı kur
rejimine geçilmesi ile 1971 sonrasında ticaret ve ödemeler dengesinde istikrarsızlık hâkim
hale gelir. Bretton Woods antlaşmasının sona ermesiyle, petrol fiyatlarında iki kat artışının
yaşandığı 1973 yılında kesintiye uğraya bu dönem, 1979 krizi ile sona erer (Pamuk,
2014:242).

2.TÜRKİYE’DE İTHAL İKAMECİ SANAYİLEŞME STRATEJİSİ (19451979)
1945-1979 yılları arasında Türkiye ekonomisinde ithal ikameci sanayileşme stratejisi
uygulanır. Bu stratejinin temel ilkesi, ithalatın kısıtlanması ve ithal edilen ürünlerin iç
piyasada üretilmesini sağlayacak yerli sanayi sektörünün oluşturulmasıdır. İmalat sanayi
öncülüğünde gerçekleşen sanayileşme hareketinde iç ve dış etkenler rol oynar. Dış etkenleri
belirleyen Bretton Woods sistemidir. Uluslararası ticaretin serbestleşmesi ile Türkiye’nin
Avrupa ve ABD ile ticaret ilişkileri gelişir. Ticaret ilişkilerinin yanısıra gelişmiş ülkelerin
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Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere yönelik yardımları da ithal ikameci sistemde belirleyici
olur. 1950’li yıllarda ABD’nin Türkiye’ye yönelik Marshall yardımları tarımsal üretim düzeyi
ve hedeflerini doğrudan etkiler. İç etkenler, maliye politikalarında devletçilik uygulamasının
sona ermesidir. Bu dönem kalkınma hedefli planlama anlayışı gelişir. Devlet Planlama
Teşkilatı’nın kurulması ile 5 yıllık kalkınma planları hazırlanır. Kalkınma hedefi, mali
istikrarın sağlanması ve sanayileşme stratejisi ile devletin ekonomiye müdahalesi, özel
sektörü destekleyici kamu harcamalarını artırır.

2.1.Tarımda Devlet Müdahalesi ve Dış Yardımlar
1950’li yıllarda devletin ekonomiye müdahalesinin 1930’lardan temel farkı, devletin tarım
kesimini desteklemesidir. Marshall yardımlarından sağlanan fonlarla tarımsal araç, makine ve
traktör ithalatı gerçekleştirilir (Pamuk, 2014: 227). Ziraat Bankası’nın orta ve büyük ölçekli
çiftçilere yönelik tarım kredileri traktör satışlarını artırır. Traktörle arazinin işlenmesi ise
tarımsal üretimin verimliliğini arttırır. 1948-1953 arasında tarımsal üretim %40 artar. 1960’da
tarımsal üretim miktarı, 1948’deki düzeyin %60 üzerindedir. Tarımsal üretimde yaşanan artış
düzeyi, Türkiye ekonomisinin son 200 yılda gördüğü en büyük artıştır (Pamuk, 2014:229).
Tarımsal üretimde yaşanan artışta bir önce dönem gündeme gelen ve uygulama alanı
bulamayan yasal düzenlemelerin önemli bir payı var. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
1950’li yıllarda uygulama alanı bulur. Devlet bu yasa ile kamu mülkiyetindeki toprak ve
meraları küçük ölçekli ve topraksız köylülere açar. Böylece tarımsal üretime açılan arazi
sayısı hızla artar. Küçük üreticiliğin gelişmesi tarımsal üretimde verimlilik artışı ile
desteklendiğinde tarımsal üretim artışı sağlanır (Pamuk, 2014: 228).
Bretton Woods Antlaşması ile uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi, tarımsal ürünlerini dış
pazarlara ulaştıran gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret hadlerini düzeltir. Türkiye buğday
üretimini dış pazarlara açınca, ülkenin dış ticaret hadleri 1948-1953 döneminde yaklaşık %50
iyileşmiştir (Pamuk,2014: 229).
1960’lı yıllarda tarım rantında yaşanan azalmaya karşın devlet tarım sektöründe iyileştirici
yatırımlar yapar. Tarım arazilerinde rant yaratıcı yatırımlar, sulama yatırımları ağırlıklı olmak
üzere gübre kullanımı ile ağırlık kazanır. Ülke ekonomisinde tarımsal üretimin dış pazarlara
açılması özellikle orta ölçekli işletmeleri güçlendirir. Türkiye’de gıda üretiminin yeterli
düzeye ulaşması, artan iç göçler ile birlikte hızlı büyüme dalgasının kentlere yönelmesi ile
sonuçlanır. 1970’li yıllar yüksek enflasyon ve işsizlik ile yaşanan kriz, köye dönüşü gündeme
getirir. Buna karşın köyde yaşayan nüfus hızla azalır. Tarımsal üretimin artış hızı ancak
1970’lerin sonuna kadar nüfus artış hızının üzerinde kalır ( Pamuk, 2014:245).

2.2. Maliye Politikaları (1945-1979)
1950’li yıllara kadar sıkı para ve denk bütçe politikası uygulayan hükümetler, 1950
sonrasında telafi edici maliye politikaları uygularlar (Ulusoy, 2016: 343). Durgunlukla
mücadelede kullanılan maliye politikası, telafi edici maliye politikasıdır. Bu politikada maliye
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politikası araçları genişletici yönde kullanılır. Ekonomiyi tam istihdam dengesine
ulaştırıncaya kadar kamu harcamaları ,özel harcamaları olumlu yönde etkilediği için artırılır.
Kamu harcamaları bir anlamda devletten halka satın alma gücünün aktarılması demektir. Cari
ve yatırım harcamalarının ekonomi üzerindeki genişletici etkisi benzerdir. Her iki harcama
türü de aynı çarpan katsayısına sahiptir. Fakat yatırım harcamalarının esnekliği, cari
harcamalara göre daha yüksektir. Cari harcamalar mevcut üretim kapasitesinin işletilmesi,
yatırım harcamaları ise yeni üretim kapasiteleri yaratılması açısından önem taşımaktadır.
1950’li yıllardan itibaren kamu harcamalarında yaşanan olağanüstü artış, milli gelir düzeyini
çarpan etkisi ile arttırmıştır.
Üretim krizinin kapasite yetersizliğinden kaynaklandığı ekonomilerde yatırım harcamalarına
öncelik tanınması ile daha etkin bir maliye politikası uygulanır. Cari harcamaların artmasıyla
kamu personeline doğrudan satın alma gücü aktarılmış olur. Bu şekilde artan tüketim talebi,
hızlandıran mekanizmasının çalışmasıyla yatırımları ve üretimi uyararak ekonomiyi
genişleme sürecine sokar. Transfer harcamaları da 1950’li yıllar boyunca artış göstermiştir.
Tarımsal ürün destekleme alımlarının artırılması, telafi edici maliye politikalarının bir
parçasıdır. Bu dönem aynı zamanda artan KİT işletme zararları bütçe açıklarına neden
olmaktadır.
Genişletici maliye politikasında açık bütçe politikası uygulanır. Bütçe açıklarının borçlanma
ile finansmanı, ekonomide meydana gelecek daralma etkisini ortadan kaldırır.1950-1960
döneminde %606 oranında artan kamu harcamalarının kamu gelirleri ile finanse edilememesi,
1958 yılında istikrar tedbirlerinin alınmasına neden olur (Ulusoy, 2016:344). 1958 yılında
başlatılan istikrar programı ile birlikte devalüasyon kararı alınır. Resmi kur değeri düşen Türk
lirası ile birlikte, ithal ikameci sanayileşme stratejisini destekleyen bir takım düzenlemeler
yapıldı. Bu düzenlemeler:
1-İthalatın serbestleştirilmesi ve ihracat sisteminde düzenlemeler yapılması,
2- Türk lirasının dolar karşısındaki resmi kur değerinin 2,90’dan 9 liraya çıkarılması,
3-Fiyat denetimlerinin kaldırılması,
4-Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT’ler) ürünlerine zam yapılması,
5- Dış borçlanmanın yeniden yapılandırılmasıdır ( Pamuk, 2014:233).
1960’lı yıllar Türkiye ekonomisinde planlı kalkınma dönemidir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı (1963) doğrultusunda ekonomide iç pazara yönelik sanayileşme hamlesi başlatılır.
Maliye politikası ise özel sektörü teşvik eden altyapı yatırımlarına yönelik kamu
harcamalarının arttırılması ilkesi ile biçimlenir. İthal ikameci politikalarda devlet, yerli
üreticilere ucuz kredi, vergi bağışıklıkları ve ucuz döviz tahsisi sağlar. Sanayi kesimi, makine
ve teçhizat ithal etmek için gerekli dövizi tarımsal malların ihracatıyla önemli ölçüde sağlar.
Devletin 1960’lı yıllar boyunca Kamu İktisadi Teşebbüs (KİT) politikası, büyük ölçekli
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yatırımlarda Demir-çelik ve Petro-kimya sektörlerinde kamu kuruluşlarının kurulmasını
hedefler. Ekonomik büyüme önemli ölçüde imalat sanayinde yaratılan katma değere bağlı
olarak hızla artar. 1962-1977 yılları arasında ekonomide kişi başına gelirin azaldığı tek bir yıl
yaşanmaz (Pamuk, 2014:238). Ücret artışlarının yaşandığı bir dönem olan bu on yıllık süreçte
refah devleti politikaları uygulanır. Hızlı sanayileşmenin finansmanında Avrupa ülkelerine
göç eden Türk işçilerinin dövizleri önemli rol oynar (Pamuk, 2014:239).
1970’de devalüe edilen Türk lirası doların karşısında 9 liradan 15 liraya geriler. Devalüasyona
yol açan koşulların başında ödemeler dengesi açıklarının hızla artması yer alır. 1970’li
yıllarda Dünya ekonomisinde yaşanan krizler, durgun Avrupa ekonomisinin Türkiye
ekonomisi üzerinde doğrudan etkilerini işçi dövizlerinde yaşanan düşüş ile gösterir. 1975
yılında hükümet, Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM) uygulaması ile kısa vadeli borçlanma
yerine geçebilecek bir uygulama başlatır. Bu uygulamada, özel sektörün yurtdışından aldığı
dış borçlar için devlet kur garantisi sağlar. DÇM uygulaması sonucunda dış ülkelerden alınan
borç stoku hızla artar ve faiz oranları yükselir. Bu durum ödemeler dengesindeki açığı arttırır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında yaklaşık 35 yıl süren refah devleti modeli, Dünya
ekonomisinde 1979 Dünya krizinin etkisiyle terk edilir.
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Uygulamalar

Türkiye Ekonomisinde İktisadi Büyüme (1950-1973)
“Türkiye’de 1950-1973 döneminde kişi başına düşen GSYİH yılda ortalama yüzde 3’ün
üzerinde bir hızla artmış, ortalama gelirler toplam olarak yüzde 100’ün üzerinde artış
göstermiştir. Tarımda ekilebilir toprakların sınırına ancak bu dönem sonunda ulaşıldığı için,
özellikle de İkinci Dünya Savaşı sonrasında büyük yatırımlara gerek kalmadan tarımda hızlı
üretim artışları gerçekleşebilmiştir. Benzeri bir eğilimin kent ekonomisinde de görüldüğü,
üretim artışlarının girdilerinin verimini arttırmaktan çok, girdilerin miktarını arttırma yoluyla,
bir başka deyişle ekstantif büyüme yoluyla sağlandığı söylenebilir. Türkiye açısından
bakıldığında, bu alt-dönemin 1979’a kadar olmasa bile 1977’e kadar devam ettiği ileri
sürülebilir. Ancak 1975 yılından itibaren büyümenin olumsuz koşullarda sağlanan kısa vadeli
borçlanma sayesinde sürdürülebildiğini unutmamak gerekir (Pamuk, 2003: 394)”
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Uygulama Soruları
-1950-1973 yılları arasında Türkiye ekonomisinde iktisadi büyüme hızını, kişi başına düşen
GSYİH ve tarımsal üretim düzeyi açısından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İkinci Dünya Savaşı sonunda, Bretton Woods Antlaşması (1944) ile başlayan yeni bir
ekonomik yapılanmaya gidilir. Bu dönem boyunca Keynesyen politikalar, Dünya
ekonomisinde hâkimdir. Gelişmekte olan ülkeler İkinci Dünya Savaşı sonrasında
sanayileşmeye dayalı bir ekonomik büyüme modelini tercih eder. İthal ikameci iktisat
politikaları ile gelişmekte olan ülkelede, devlet sanayileşme sürecini destekler.
1945-1979 dönemi Türkiye ekonomisinde ithal ikameci sanayileşme stratejisi
uygulanmaktaydı. Bu politika ile ithalatın kısıtlanması ve ithal edilen ürünlerin iç piyasada
üretilmesini sağlayacak yerli sanayi sektörünün oluşturulması hedeflenmekteydi. 1950’li
yıllar boyunca ABD’nin Türkiye’ye yönelik Marshall yardımları tarımsal üretim düzeyini
arttırarak bu politikanın hedeflerini doğrudan etkilemekteydi. 1950’li yıllarda devletin
ekonomiye müdahalesinin bir önceki dönemden temel farkı, devletin tarım kesimini ağırlıklı
olarak desteklemesidir. Bu dönem Marshall yardımlarından sağlanan fonların kullanıldığı
tarımsal araç, makine ve traktör ithalatı ile tarımsal üretim modernize edildi. Böylece
sağlanan tarımsal üretim artışı, yasal düzenlemelerle desteklendi. 1945 yılında çıkartılan ve
uygulama olanağı oldukça kısıtlı kalan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, 1950’li yıllarda
uygulama alanı bulur. Bretton Woods Antlaşması’nın yarattığı uluslararası ticaretin
serbestleştirilmesi, tarımsal ürünlerin dış pazarlara yönelmesini sağladı. Böylece tarımsal
üretim yapan gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret hadleri düzelmeye başladı. 1960’lı yıllarda
tarım rantında yaşanan azalmaya karşın devlet, tarım sektöründe iyileştirici yatırımlar
yapmaya devam etti. Tarıma yönelik yatırımlar, sulama yatırımları ağırlıklı olmak üzere
gübre kullanımı ile rant yaratıcı yatırımlardı.
1950 sonrasında Türkiye’de telafi edici maliye politikaları uygulandı. 1950’li yıllara kadar
sıkı para ve denk bütçe politikası uygulayan hükümetler, kamu harcamalarını arttırıcı bir
maliye politikası izledi. Telafi edici maliye politikası, durgunlukla mücadelede kullanılan
maliye politikasıdır. Bu politikaya göre, maliye politikası araçları harcamaları genişletici
yönde kullanılmaktaydı. Telafi edici maliye politikaları ile ekonomi tam istihdam dengesine
ulaştırılıncaya kadar kamu harcamaları arttırılır. Böylece kamu harcamaları ile yapılan
yatırımlar, özel sektörü olumlu yönde etkiler. Kamu harcamaları ile kesimler arası bir transfer
yapılmaktadır. Harcamalarla devletten halka satın alma gücü aktarılır. Cari ve yatırım
harcamaları, ekonomi üzerinde aynı genişletici etkiye sahiptir. Üretim krizinin kapasite
yetersizliğinden kaynaklandığı ekonomilerde yatırım harcamalarına öncelik tanınır. Böylece
harcamaların genişletici etki yarattığı etkin bir maliye politikası uygulanır. Cari harcamaların
artması aynı zamanda kamu personeline doğrudan satın alma gücü aktarılması anlamına
gelmektedir. Tüketim talebinin artması hızlandıran mekanizmasını çalıştırarak, yatırım ve
üretim düzeyini arttırır. Bu ise ekonomide genişleme yaratır. Kamu harcaması artışına bağlı
genişletici maliye politikası, açık bütçe politikasına dayanmaktadır. Bütçe açıklarının
borçlanma ile finansmanı ise ekonomide daralma etkisini ortadan kaldırır. Telafi edici ve
genişletici maliye politikaları 1958 yılında başlatılan istikrar programı ile yürülüğe girer.
İstikrar programında devalüasyon kararı alınır. Bunun yanısıra, ithal ikameci sanayileşme
stratejisini destekleyen bir takım düzenlemeler de yürülüğe girer. 1960’lı yıllarda Türkiye
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ekonomisinde planlı kalkınma stratejisi uygulanmaktadır. İlk kalkınma planı olan Birinci Beş
Yıllık Kalkınma Planı (1963) doğrultusunda ekonomide iç pazara yönelik sanayileşme
hamlesi başlar. 1970 yılında alınan devalüasyon kararına karşın, Türkiye ekonomisinde
ödemeler dengesi açıkları sorunu çözülememiştir. 1970’li yıllarda Dünya ekonomisinde
yaşanan krizlerin Türkiye ekonomisi üzerinde doğrudan etkileri, işçi dövizlerinde yaşanan
düşüş ile kendini gösterir. 1975 yılında Hükümet, Dövize Çevrilebilir Mevduat (DÇM)
uygulaması ile kısa vadeli borçlanma yerine geçebilecek bir çalışma başlatır. Bu uygulama
istenen sonuçları yaratmak konusunda oldukça yetersizdir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında
hayata geçirilen refah devleti modeli, 1979 Krizi’nin ardından terk edilir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Bretton Woods Antlaşmasının imzalandığı yıldır?
a)1942

b)1944

c)1947

d)1950

e)1965

2- Aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin sona ermesiyle, petrol fiyatlarında iki kat artışının
yaşandığı 1973 yılı ve 1979 krizi ile refah devleti dönemi sona erer?
a)Lozan A.

b)Sevr A.

c)Berlin A.

d) Bretton Woods A.

3- Aşağıdakilerden hangisi 1945-1979 yılları arasında Türkiye ekonomisinde uygulanan
sanayileşme stratejisidir?
a) İthal ikameci

b) İhracata Dayalı

c)Korumacı

d) Dışa Açık

4- Türkiye’nin Marshall yardımlarından sağladığı fonların yöneldiği sektördür?
a)İmalat Sanayi

b)Sigortaclık

c)Hizmet Sektörü

d) Tarım sektörü

5-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde tarım için alınan dış yardımlardır?
a) Chester

b) Marshall

c)DÇM

d) AB Yardımı

e) DB yardımı

6-Aşağıdakilerden hangisi 1950 sonrasında Türkiye’de uygulanan maliye politikalarıdır?
a) Telafi edici

b)Sıkı

c)Genişletici

d) Hiçbiri

7- Aşağıdakilerden hangi maliye politikasının bir parçası olarak tarımsal ürün destekleme
alımları arttırılmıştır?
a)Sıkı

b) Genişletici

c) Düzenleyici

d) Telafi edici

8-Aşağıdakilerden hangisi Mali İstikrar Tedbirleri (1958) düzenlemelerinden biridir?
a)İhracatın serbestleştirilmesi
b) Türk lirasının dolar karşısındaki resmi kur değerinin düşürülmesi
c)Fiyat denetimleri konulması
d) İthalatın serbestleştirilmesi
e) Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT’ler) ürünlerinin düşürülmesi
9- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanmaya başladığı
yıldır?
a)1958

b)1960

c)1963

d)1970

e)1975

10-Aşağıdakilerden hangisi DÇM uygulamasının uygulandığı yıldır?
a) 1963

b)1970

c) 1972

d) 1975

e) 1979
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14. ÜÇÜNCÜ KÜRESELLEŞME EVRESİNDE MALİYE
POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde Türkiye ekonomisinde 24 Ocak Kararları ile başlayan yeni ekonomik evrede
izlenen maliye politikaları ele alınacaktır. 24 Ocak Kararları ile yaşama geçirilen dışa açık
ihracata dayalı ekonomik büyüme modeli analiz edilecektir. Bu bölümde, devletin ekonomiye
müdahalesinde ihracat teşvikleri, vergi ve harcama politikaları ele alınacaktır. 1980’li yılların
sonunda ödemeler dengesi sorunu ile gündeme gelen kamu kesimi borçlanma gereğinin
sonuçları irdelenecektir. Dünya ekonomisinde 1990’lı yıllarda yaşanan krizlerinTürkiye
ekonomisine doğrudan etkileri açıklanacaktır. Türkiye’de 1994 krizi sonrası uygulanan
ortodoks istikrar programı hedefleri ile 1999 Krizi sonrası uygulanan heterodoks istikrar
programı bu bölümde analiz edilecektir. 1999 istikrar programının ardından 2001 Krizi’nin
ekonomide yarattığı etkiler karşısında devlet, piyasalara müdahale eder. 2001 Krizi sonrası
uygulanan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı kapsamında uygulanan maliye politikaları bu
bölümde analiz edilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Neoliberal Küreselleşme ile ilk küreselleşme evresi arasında benzerlikler nelerdir?
Küreselleşme evresinde devlet neden istikrar programları uygular?
Türkiye ekonomisinde Neoliberal Küreselleşme evresinde iktisadi sistemde nasıl bir dönüşüm
yaşanmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Neoliberal
Küreselleşme

Heterodoks
Programı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

1980 sonrası başlayan ve
günümüzde halen geçerli olan
son küreselleşme evresinde
Türkiye’de uygulanan maliye
politikalarının değerlendirilmesi.

Küreselleşme evresinin geleceği
açısından kriz olgusu karşısında
devlet müdahaleciliğinin
sınırlarının analizi

1999 İstikrar Programı
kapsamında ele alınan sıkı
İstikrar
maliye, para ve gelirler
politikalarının enflasyonla
mücadeledeki etkisinin analizi

Dünya ekonomisinde uygulanan
heterodoks politikaların analizi
için gerekli altyapının
sağlanması.
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Anahtar Kavramlar


Neoliberal Küreselleşme



Mali Disiplin



İstikrar Tedbirleri



24 Ocak Kararları



Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı
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Giriş
Gelişmekte olan ülkelerde 1970’lerden itibaren finansal sistemde fiyatların artışı ve kontrol
mekanizması güçlenir. 1973’de Bretton Woods Anlaşması’nın çöküşünün ardından serbest
kur politikası uygulanır. Gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş olan ülkelere sermaye ihracatı
hızlanır. Bretton Woods sisteminin çökmesi ile birlikte Neoliberal Küreselleşme evresi başlar.
1979 Krizi sonrasında Dünya ekonomisinde yaşanan yeni küreselleşme evresinde ekonomik
krizler ve yapısal reformlar yaşanır. Finansallaşma eğilimin arttığı, refah devleti döneminin
sona erdiği Neoliberal Küreselleşme evresinde devlet müdahaleciliğinde yapısal değişimler
gündemdedir. Türkiye ekonomisinde küreselleşmenin bu yeni evresine geçiş, 24 Ocak 1980
Kararları ile yaşanır. 24 Ocak Kararları ithal-ikameci büyüme stratejisinin yerine ihracata
dayalı büyüme stratejisine geçişin yol haritasıdır. Ekonomik krizler ve sonrasında uygulanan
istikrar tedbiri paketleri maliye politikasının temel araştırma alanlarından biridir. 1990 ve
2000’li yıllarda Türkiye ekonomisinin küreselleşme evresinde izlediği maliye politikaları,
1994 ve 2001 krizlerinden çıkış için hazırlanan istikrar programları tarafından şekillenir.
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1.DÜNYA’DA
POLİTİKALARI

FİNANSALLAŞMA

SÜRECİNDE

MALİYE

1980’li yıllarda Washington Uzlaşması ile yeni oluşan piyasalar uluslararası sermaye
piyasalarına açılır. 1980’lerden 1990’ların sonuna kadar Washington Uzlaşması ile hazırlanan
reform programlarında amaçlanan devletin küçültülmesi politikası uygulamaya konulur.
Washington Uzlaşması, ülke ekonomilerin uluslararası sermaye hareketlerine açılmasını
sağlar. Böylece gelişmiş ülkelerden azgelişmiş ülkelere kalkınmayı geliştiren sermaye
hareketleri artar.
1980’li yıllarda Dünya ekonomisinde Özelleştirilmiş Keynescilik uygulamaları yaygındır.
Bu politikalarla kamu harcamalarının kısılması, refah politikalarının terk edilmesi söz
konusudur. Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi, kamu denetiminin azaltılması bu
politikalarla hayata geçirilir. Devlet müdahaleciliği ve devlet denetimi azalır (Pamuk,
2014:263). 1990’ların sonundan itibaren, Post Washington Uzlaşması ile devletin işlevinin
yeniden tanımlanması ve devlet-özel sektör ilişkisinin dönüşmesi söz konusudur. Devletin
piyasa ekonomisine doğrudan müdahalesi yerini kamu-özel ortaklık biçimindeki işbirliklerine
bırakır. Neoliberal Küreselleşme evresinde finans sektörünün hızla büyümesi, diğer
sektörlerde azalan karlılık ve düşük faiz oranları nedeniyle bir büyüme yanılgısına yol açar.
1981-2001 arası faiz oranları %14’ten %1’e geriler (Ergüder,2015).
Uluslararası para ve kredi sistemine geçiş, ticaret yönetimi gibi gelişmeler ile devlet, ulusal
ekonomi üzerindeki gücünü kaybeder. Çok Uluslu Şirketlerin (ÇUŞ’ların) güçlenmesi ile
ekonomi üzerinde şirket kontrolü söz konusudur. Post-fordist paradigmaya geçiş ile devletin
öncelikli ekonomik işlevleri yeniden yapılandırılır. Esnek sermaye rejimleri devleti
uluslararası rekabet için arz yönlü politikalara yöneltir. Bir önceki küreselleşme evresinin
refah devleti politikaları yerini esnek sermaye birikim rejiminin düzenleyicisi olan devlet
anlayışına bırakır (Ergüder, 2015).

2.TÜRKİYE’DE MALİYE POLİTİKALARI
Türkiye’de Neoliberal Küreselleşme Evresinin ekonomideki ilk uygulaması 24 Ocak 1980
Kararları’dır. 24 Ocak Kararları, ekonominin bir yapıdan başka bir yapıya geçişini sağlar.
İthal ikameci büyüme modeli terk edilerek, ihracata dayalı açık ekonomi dönemi başlar.
1990’lı yıllar, Dünya’da ve Türkiye ekonomisinde yaşanan krizler, maliye politikalarında
istikrar tedbirleri paketlerini gündeme getirir. Devlet istikrar tedbirleri ile kriz sonrasında
bozulan dengeleri yeniden sağlayıcı, iktisadi istikrar hedefini gerçekleştirecek para, maliye ve
gelirler politikaları uygular. 2001 ve 2008 krizlerinin etkisiyle finans ve bankacılık sistemini
denetleyen ve güçlendiren para ve maliye politikaları önlemleri ekonomiyi şekillendirir. Bu
dönemi incelerken, 1980 sonrasında 24 Ocak Kararları’nın, 1990’lı yıllarda ise uygulanan
istikrar programlarını incelenmesi yol gösterici olacaktır.

2.1.1980-1990 Dönemi Maliye Politikası
24 Ocak Kararları (1980), Türkiye ekonomisinde ödemeler dengesinin iyileştirilmesi ve
enflasyonun düşürülmesi hedeflerine yönelen Ortodoks istikrar programıdır. 24 Ocak
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Kararları dışa açık ihracata dayalı büyüme modeline geçişi sağlar. 24 Ocak Kararları ile bir
dizi önlem hayata geçirilir:
1- Ödemeler dengesi açıklarının azaltılması için ithalat kısılarak, ihracat desteklenir. 1980
Devalüasyonu ile Türk lirasının dolar karşısındaki değeri 47 liradan 70 liraya düşürülür
(Pamuk, 2014:265).
2- Fiyat istikrarının sağlanması için kamu sektöründen kaynaklanan enflasyonist etkiler
azaltılır. 1983 yılında enflasyon oranı %30’a düşürülür. Kamu harcamaları, istikrar
programının hedeflerine yönelik olarak kısılır. Buna karşın transfer ve cari harcamalar,
yatırım harcamalarını geçen düzeye sahiptir. Bu haliyle gerçekleşen kamu harcama düzeyinin
bileşimi program hedefleri ile uyumsuzdur (Ulusoy, 2016:347).
3-Kamu sektörü açıkları ve KİT zararları azaltılır. 1970’li yıllar boyunca artan KİT zararları
nedeniyle ekonomide denge bozulmuştur. KİT’lerin kar-zarar durumları düzeltildikten sonra
satılması kararlaştırılır ( Pamuk, 2014: 268). Bütçe açıklarının kapatılması ve KİT’lerin
Hazineye yük olmaktan çıkarılması hedeflenir. Böylece bütçe, enflasyonist etkilerden
arındırılır ( Ulusoy, 2016:348).
4-Finans piyasaları serbestleştirilir. Hazine, ihale yoluyla özel bankalara ve özel kişilere iç
borçlanma senetleri satmaya başlar. Kambiyo rejiminde sağlanan yeni düzenlemeler ile özel
bankaların özel sektör ve kamu sektörü için dış kredi bulmalarının yolu açılır (Pamuk,
2014:268). 1989 yılında devletin dış borçlanması üzerindeki kısıtları kaldıran 38 sayılı
Kararname çıkarılır. Bu kararname ile Türkiye ekonomisine yabancı sermayenin giriş ve
çıkışları serbestleşir. Devlet borçlanması, ilerleyen yıllarda sıcak para olarak anılacak, kısa
vadeli yabancı sermaye akımlarına dayanır ( Pamuk,2014:278).
5-İhracat gelirlerini arttırıcı bir önlem olarak faiz oranları yüksek tutularak tasarruf düzeyi
arttırılır (Ulusoy, 2016:345). İhracatın 1980’li yıllar boyunca artması 24 Ocak Kararları’nın
en önemli sonucu olarak değerlendirilmelidir. İhracat gelirlerinin GSYH’ye oranı 1979’da
%2,6 iken, 1990 yılında %8,6 düzeyine ulaşır.
1980’li yıllarda vergi sisteminde önemli gelişmeler yaşanır. Bu gelişmeler ile vergi sistemi,
dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu bir yapıya kavuşur. 1981 yılında Peşin Vergi Ödeme
Sistemi’ne geçiş ile birlikte, kişisel gelir vergisi tahsilatı hızla artar. Kurumlar Vergisi’nde
yapılan düzenlemeler ile KİT’leri de kapsayacak bir kurum kazancı tanımlaması yapılır.
Böylece Kurumlar Vergisi’nin tabanı genişler ve tahsilat düzeyi artar. 1985 yılında KDV
uygulamasına geçilir. KDV uygulaması ile birlikte dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki
payı hızla artar (Ulusoy, 2016: 346).

2.2.1990’lı Yıllarda Maliye Politikaları
1990’lı yıllarda, Dünya ekonomisinin genelinde kamu kesimi genel dengesi hızla
bozulmaktadır. Bütçe açıkları, borçlanma süreci ve sıcak para akımları, Dünya ekonomisinde
krizlerle devam eden bir dönemin yaşanmasına neden olur. Türkiye ekonomisini doğrudan
etkileyen faktör, sıcak para akımlarıdır. 1990-91 Körfez Savaşı sırasında, büyük miktarda
sıcak para çıkışı ile Türkiye ekonomisi durgunluk dönemine girer. 1997 yılında Doğu
Asya’da yaşanan krizin ardından Rusya’nın borçlarını ertelemesi, Türkiye ekonomisinden 6
214

milyar dolar sıcak paranın çıkışına yol açar (Pamuk, 2014: 282). Krizler döneminde Türkiye
ekonomisinde özellikle kamu kesimi borçlanma gereğini düşürecek bir takım önlemlere
başvurulur. 1994 ve 1999 yıllarında uygulamaya konulan istikrar paketleri ile maliye
politikasının ekonomideki etkinliği artar.

2.2.1. 5 Nisan 1994 İstikrar Paketi
1993 yılında kamu kesimi açıklarının finansmanında Merkez Bankası’nın para basma
yönteminin tercih edilmesi ile Türkiye ekonomisinde kriz yaşanır. Türk lirasının dolar
karşısında hızla değer kaybetmesi ve faiz oranlarının yükselmesi sözkonusudur. Bu durum
banka mevduatlarının hızla erimesi ile sonuçlanır. Finans kesiminde yaşanan kriz zamanla
reel kesimi de etkileyecek boyuta ulaşır. Üretimde yaşanan hızlı düşüşe karşın alınan
önlemler enflasyonist etkiyi ortadan kaldırmaz. 1994 yılında enflasyon, %100’ün üzerindedir
( Pamuk, 2014:282). 5 Nisan 1994’te, İstikrar Tedbirleri çerçevesinde enflasyon, dış ticaret
dengesi, üretim ve istihdama yönelik iktisadi bir dizi önlem alınır:
1-Finansal piyasaların stabilize edilmesi,
2-Fiyat artışlarının durdurulması,
3-Kamu kesimi dengesinin sağlanması ve devletin borçlanma ihtiyacının düşürülmesi,
4-Ödemeler bilançosunun daraltılması,
5-Özelleştirmeler olarak özetlenebilir (Ulusoy, 2016:351).

1994 Krizi’nin yarattığı ödemeler dengesi açığını kapatmak için hükümet, kamu gelirlerini
arttırma hedefine yönelir. KİT’lere yönelik bir takım düzenlemeler ile KİT gelirleri arttırılır.
KİT ürünlerine maliyetlerinin üzerinde zam yapılır. KİT ürünlerine ilişkin fiyat ayarlamaları,
kurum yöneticilerinin inisiyatifine bırakılır ( Ulusoy, 2016: 352).

2.2.2. 9 Aralık 1999 İstikrar Paketi
1990’lı yıllar boyunca kamu kesiminde yaşanan makro dengesizlikler sürdürülemez bir
noktaya gelir. Kamu kesimi toplam borç stokunun GSMH’ye oranı 1990 yılında %29 iken,
1999 yılında %61’e ulaşır. Borç stokundaki artışın temel nedeni, faiz dışı kamu açıklarından
kaynaklanmaktadır (Ulusoy, 2016:353). 1990’lı yıllar boyunca enflasyon oranının yüksek
olması, reel faiz oranının yüksek olmasına neden olmaktadır. İç borçlanma reel faiz oranı
1992-1999 yılları arasında yükselir ve %32 düzeyine çıkar. Kamu kesimi açığı, dış ticaret
açığı ile birlikte yaşanır. Kamu açıkları vergi geliri artışı yerine borçlanma ile finanse
edildiğinde faiz oranları yükselir.
Türkiye’de faiz oranları, Dünya faiz oranlarını etkilemeyecek ölçektedir. Faiz artışı sermaye
girişine neden olur. Sermaye girişi, döviz kurlarını düşürür ve ulusal para değerlenir.
Değerlenen ulusal paradan dolayı ihraç malları pahalı hale gelir. İthal mallarında nispi
ucuzlama görülür. Bu nedenle dış ticaret açığı ve dolayısıyla cari işlem açığı artar. Kamu
açığı veren ekonomide borçlanmayla finansman aynı zamanda dış açığa neden olur. Kamu
kesimi açığı ile dış açık birlikte ortaya çıkar. Türkiye ekonomisinde yaşanan istikrarsızlık
nedeniyle 1999 yılında, heterodoks içerikli gelirler politikası tercih edilir.
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Heterodoks istikrar politikaları, üretim ve istihdam düzeyinde bir gerileme yaratan enflasyonu
kısa sürede ve ani olarak aşağıya çekmeyi amaçlayan uygulamadır. Bu politikalar, sıkı para,
maliye ve gelirler politikalarından oluşur. 1999 yılında uygulanan Heterodoks program ile
yüksek düzeyde kronik enflasyonun aşağıya çekilmesi hedeflenir. 1999 yılında uygulanan
Heterodoks Program ile:
1-Sıkı maliye politikası ile faiz dışı fazlanın arttırılması hedeflenir. Yapısal reformların
uygulanması ve özelleştirmeler de bu amaca uygun olarak hızlandırılır.
2-Enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası uygulanır. Ücret ve fiyatlar bu politikaya
uygun olarak belirlenir (Ulusoy, 2016: 355).

2.3. 2000’li Yıllarda Maliye Politikaları
2001 yılında Türkiye ekonomisinde yaşanan kriz sonrasında, yapısal reform arayışının
sonucunda yeni bir istikrar programı oluşturulur. 2001 yılında uygulamaya konan Güçlü
Ekonomiye Geçiş Programı’nda, enflasyonla doğrudan mücadele edilmesi hedefi yönünde bir
takım iktisadi önlemler alınır:
1- Mali sektörün yeniden yapılandırılması kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurulu (BDDK) kurulur. 2001 Krizi sonrasında özel bankaların tasfiyesi ve kamu
bankacılığının denetim altına alınması hedeflenir.
2- IMF tarafından 7,5 milyar dolar tutarında ek rezerv kolaylığı sağlanır. Döviz kuru rejiminin
terk edilmesi ile ortaya çıkan güven bunalımının aşılması yönünde adımlar atılır.
3- Kamu finansmanının güçlendirilmesi ve devlette şeffaflık politikası uygulanır. Kamu
bankalarının birikmiş görev zararlarının tasfiye edilmesi için borçlanma yöntemi tercih edilir.
Bankalara zarar getirecek görevlerin verilmemesi kararlaştırılır ( Ulusoy, 2016:359).
4- İhracatın arttırılmasına yönelik olarak alınan önlemlerle kamu kesimi borçlanma gereği
azaltılır. İhracatta KDV ödemelerinin hızlandırılması, teşvik uygulamalarına ilişkin bürokratik
işlemlerin azaltılması hedeflenir (Ulusoy,2016:360).
Programda yer alan gelir hedeflerine ulaşılması için kamu gelirlerini arttıracak yeni
düzenlemeler yapılır. Akaryakıt Tüketim Vergisi tahsilatının GSMH’ye oranı %3 olarak
belirlenir. Vergi kayıp ve kaçaklarının azaltılması için vergi denetimini arttırıcı önlemler
alınır. Vergi zam ve cezalarının tespitinde faiz oranı, piyasa faiz oranlarının üzerinde
belirlenir. Böylece vergi gelirleri üzerindeki vergi denetimi arttırılır. Bu düzenlemeler ile
vergi tabanının genişletilmesi ve vergi denetiminin sağlanması ile kamu gelirlerinin
arttırılması hedeflenmektedir (Ulusoy, 2016: 362).
Enflasyonla mücadelede uygulanan sıkı maliye politikaları kapsamında kamu harcamalarının
düzeyi reel olarak azaltılır. Bankacılık sisteminde yapılan düzenlemeler ile kamu bankalarına
yönelik yükümlülükler azaltılır. Kamu bankalarına, 2001 bütçe ödeneklerini aşan yeni
yükümlülükler verilmemesi ve kredi sübvansiyonlarının tamamen kaldırılması bu yöndeki
uygulamalardır (Ulusoy,2016:361).
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Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nda devlet müdahaleciliği yeni bir boyuta ulaşır. 1990’lı
yıllar boyunca uygulanan istikrar paketlerinden farklı bir özellik taşır. Bu program sonrasında
2000’li yıllar boyunca devlet piyasaların denetimine yönelinir.
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Uygulamalar
2001 Krizi’nde Kamu Kesimi Göstergeleri

“Kamu kesimi mali yüküne ilişkin bütün göstergeler krizle birlikte hızla kötüleşti, üstelik
enflasyon da hızla yükseldi. KKBG/GSMH oranı yüzde 16.5’e, iç borç stoku/GSMH oranı
yüzde 69.2’ye, toplam kamu borç stoğu oranı yüzde 101.3’e, faiz /GSMH oranı yüzde 22.2’ye
yükselirken, enflasyon da eski yapışkan rakamına (yüzde 88.6’ya) fırladı. Kısacası makro
ekonomiye ilişkin bütün göstergeler müthiş bir bozulma sürecine girdi( Kazgan, 1999:453).”
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Uygulama Soruları
-2001 Krizi’nde kamu kesimi göstergelerini mali yük ve borçlanma kavramları açısından
tartışınız.
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Washington Uzlaşması ile yeni oluşan piyasaların uluslararası ekonomik sisteme entegre
olması sonucunda Neoliberal Küreselleşme başlar. 1980’li yıllarda, kamu harcamalarının
kısılması ve refah politikalarının terk edilmesi söz konusudur. Dünya ekonomisinde
yaygınlaşan bu iktisat politikası, Özelleştirilmiş Keynescilik uygulamalarıdır. 1990’ların
sonuna kadar etkili olan Washington Uzlaşması ile devletin küçültülmesi politikası dünya
ekonomisinde yaygın bir eğilimdir. Dünya ekonomisinde ticaret yönetimi, piyasaların
uluslararasılaşması gibi gelişmeler ile devlet, ulusal ekonomi üzerindeki gücünü kaybeder.
Çok Uluslu Şirketlerin (ÇUŞ’ların) güçlenmesi, ekonomi üzerinde şirket kontrolünü gündeme
getirmektedir. Post-fordist paradigmaya geçiş olarak özetlenebilecek bu gelişmelerle, devletin
öncelikli ekonomik hedefleri yeniden yapılandırılır.
Türkiye ekonomisinde Neoliberal Küreselleşme’nin ilk iktisadi uygulaması 1980 yılında
alınan 24 Ocak Kararları’dır. 24 Ocak Kararları ile Türkiye ekonomisinde ithal ikameci
büyüme modeli terk edilir. Türkiye ekonomisinde ihracata dayalı açık ekonomi dönemi
başlar. 24 Ocak Kararları, ödemeler dengesinin düzeltilmesi ve enflasyonun düşürülmesi
hedeflerine yönelen Ortodoks bir istikrar programıdır. Aynı zamanda Türkiye ekonomisinde
iktisadi sistemi değiştiren bir yapısal değişim, 24 Ocak Kararları ile yaşanır. Türkiye’de dışa
açık ihracata dayalı büyüme modeline geçişi sağlayacak bir dizi önlem hayata geçirilir.
1980’li yıllarda Türkiye ekonomisinde vergi sisteminde önemli gelişmeler yaşanır. Bu
gelişmeler vergi sisteminde dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu bir yapının oluşmasını sağlar.
1981 yılında Peşin Vergi Ödeme Sistemi’ne geçişin ardından, kişisel gelir vergisi tahsilatı
hızla artar. Kurumlar Vergisi’nde KİT’leri de kapsayacak bir kurum kazancı tanımlaması
yapılır. Böylece Kurumlar Vergisi’nin tabanı genişler ve verginin verimliliği artar. 1985
yılında ise Dünya ekonomisinde yaygın bir vergi olan KDV uygulamasına geçilir.
1990’lı yıllara gelindiğinde Dünya ekonomisinin genelinde kamu kesimi genel dengesi hızla
bozulmaktadır. Bütçe açıklarının kronikleşmesi, borç yükünün artması ve sıcak para akımları,
iktisadi krizlerle devam eden bir dönemin yaşanmasına neden olur. 1997 yılında Doğu
Asya’da yaşanan kriz, Rusya’nın borçlarını ertelemesi gibi gelişmeler, Türkiye
ekonomisinden 6 milyar dolar sıcak paranın çıkışına yol açar. Bu dönem Türkiye
ekonomisinde kamu kesimi borçlanma gereğini azaltacak önlemlere başvurulur. 1994 ve 1999
yıllarında uygulamaya konulan istikrar paketleri sonucunda maliye politikasının etkinliği
artar. 1993 yılında Türkiye’de kamu kesimi açıklarının finansmanında Merkez Bankası’nın
para basma yöntemi tercih edilir. Bu durum, Türkiye ekonomisinde iktisadi bir krizin
yaşanmasına neden olur. Türk lirasının dolar karşısında hızla değer kaybetmesi ve faiz
oranlarının yükselmesi sonucu 1994 yılında enflasyon, %100’ün üzerine çıkar. 5 Nisan
1994’te, krize karşı alınacak iktisadi önlemler, İstikrar Tedbirleri çerçevesinde açıklanır.
1994 İstikrar Paketi’nde enflasyon, dış ticaret dengesi, üretim ve istihdama yönelik iktisadi
önlemler alınır. Ödemeler dengesi açığını kapatmak için kamu gelirlerini arttırma hedefine
yönelinir. KİT gelirleri arttırılır.
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1990’lı yılların en önemli özelliği bu dönem boyunca kamu kesiminde yaşanan makro
dengesizliklerdir. 1990’lı yıllar boyunca kamu kesimi açığı, dış ticaret açığı ile birlikte
yaşanır. Kamu açıkları, vergi geliri artışı yerine borçlanma ile finanse edilir. Bu durum ise
faiz oranlarını yükseltir. 1990’lı yılların ikinci yarısında Türkiye ekonomisinde artan
istikrarsızlık nedeniyle yeni iktisadi önlemler gündeme gelir. 1999 yılında, heterodoks içerikli
gelirler politikası tercih edilir. Heterodoks istikrar politikaları, enflasyonu kısa sürede ve ani
olarak aşağıya çekmeyi amaçlayan uygulamadır.
Türkiye ekonomisinde 20001 yılında yaşanan kriz sonrasında, yapısal reform arayışının
sonucunda yeni bir istikrar programı oluşturulur. Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı ile
enflasyonla mücadele edilmesi hedefine yönelik iktisadi önlemler alınır. Bu program, 1990’lı
yıllar boyunca uygulanan istikrar programlarından farklı bir özellik taşır. Bu programla
birlikte 2000’li yıllar boyunca devlet, piyasaların denetimine yönelmektedir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden hangisi Washington Uzlaşması’nın geçerli olduğu küreselleşme evresidir?
a)İlk küreselleşme evresi

b)İkinci Küreselleşme Evresi

c) Refah Devleti Dönemi

d) Neoliberal Küreselleşme Evresi

e)Küresizleşme Evresi

2- Aşağıdakilerden hangisi Özelleştirilmiş Keynesciliğin özelliklerinden biridir?
a)Refah devleti

b) Kamu harcamalarının arttırılması

d)Korumacı dış ticaret

c) Vergilerin azaltılması
e)Kamu harcamalarının kısılması

3- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinin Neoliberal Küreselleşme Evresi’ne
geçişindeki ilk uygulamadır?
a)1999 İstikrar Paketi

b)1994 Krizi

d)İzmir İktisat Kongresi

c)24 Ocak Kararları
e) Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı

4- Dünya genelinde kamu kesimi genel dengesinin hızla bozulduğu dönem hangisidir?
a)1960’lı yıllar

b)1970’li yıllar

c)1980’li yıllar

d) 1990’lı yıllar

5-Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 istikrar tedbirleri çerçevesinde alınan iktisadi
önlemler arasında yer almaz?
a)Finansal piyasaların stabilize edilmesi
b)Fiyat artışlarının durdurulması
c)Kamu kesimi dengesinin sağlanması
d)Ödemeler bilançosunun daraltılması
e) Kamulaştırmalar
6- Aşağıdakilerden hangisi 9 Aralık 1999 İstikrar Paketi’nde yer alan iktisadi önlemlerden
biridir?
a)Ücret dondurmaları

b) Faiz dışı fazlanın arttırılması

d) Kamu harcamalarının arttırılması

c)Yeni KİT’ler kurulması
e) Hepsi

7-1990’lı yıllar boyunca enflasyon oranının yüksek olması neye neden olmaktadır?
a)reel faiz oranının yüksek olmasına

b)nominal faiz oranının düşük olmasına

c)reel faiz oranının düşük olmasına

d)genel fiyat düzeyinin düşmesine

8-1999 yılında uygulanan hangi program ile yüksek düzeyde kronik enflasyonun aşağıya
çekilmesi hedeflenmişltir?
a)Ortodoks Program

b)Sıkı Para Programı c)Düzenleyici Program d) Heterodoks Program
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9-Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’nda hangisinin azaltılması için vergi denetimini arttırıcı
önlemler alınır?
a)Vergi kayıp ve kaçaklarının

b) Vergi gelirleri fazlasının

c)Dış ticaret fazlasının

d) Kamu kesimi fazlasının

10- Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ndan sonra 2000’li yıllar boyunca devletin
önceliklerinden biri hangisidir?
a) Piyasaların denetimi

b)Bütçe fazlası oluşturulması

c)Dış ticaretin azaltılması

d) Korumacı gümrük politikaları
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