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ÖNSÖZ

Bir devletin tarihi siyasî, askerî, iktisadî, dinî ve kültürel yönleriyle bir bütündür.
Sadece siyasî veya kültür tarihini bilmek o devletin tarihini öğrenmek için yeterli değildir.
Kaldı ki eğitim tarihinden siyasî tarihe, kültür tarihinden askerî tarihe kadar tarihin bütün
yönlerinin muhakkak bir iktisadî tarafı vardır. Dolayısıyla bir devletin tarih boyunca geçirdiği
iktisadî safhaları ve uyguladığı politikaları bilmek her yönüyle o devletin tarihini doğru
değerlendirmeyi beraberinde getirir.
Bu çalışmada öncelikle dünyada iktisat tarihinin doğuşu ve Osmanlı Devleti’nin
kuruluşunda ve malî politikalarının oluşumunda etkili olan farklı devletlerin iktisadî görüşleri
ele alınacaktır. Devamında kuruluşundan Cumhuriyet’e kadar Osmanlının izlediği iktisadi
politikalar genel olarak ortaya konacaktır. Sonrasında genelden özele inilecek ve Osmanlı
malî kurumları ve gümrüklerden ticarete ve ziraattan hayvancılık alanlanlarına kadar yaptığı
iktisadî uygulamalar ayrı ayrı incelenecektir.
Osmanlı Devleti’nin iktisadî yapısını öğrenciye tanıtmayı amaçlayan bu ders kitabı,
dersi seçen öğrencilerin Osmanlı mali sitemini anlayarak Osmanlı Devleti’ni her yönüyle iyi
değerlendirebilmesine yardımcı olduğunda yazılış amacına ulaşmış sayılacaktır.
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Giriş
Osmanlı Devleti’nin iktisat tarihini iyi anlayabilmek için öncelikle dünyada iktisat
tarihi çalışmalarının neden doğduğunu, metodunu bilmek gerekir. Ardından Osmanlı
Devleti’nin kurulduğu coğrafyada ve kendinden önceki Türk-İslam devletlerinde izlenen
iktisadî politikalardan hangi ölçülerde etkilendiğini anlamak bundan sonraki
derslerdeöğrenilecek iktisadî teşkilat ve uygulamaların daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır.
Osmanlı mali yapısının evrelerini ve bu dönemleri çalışacakların Osmanlı iktisadî tarihinin
kaynaklarını öğrenmeleri ise bir tarihçinin bilmesi gereken husustur.
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1.1. İktisat Tarihinin Doğuşu ve Metodu

Derse başlarken öncelikle İktisat Tarihinin hangi ihtiyaçlar neticesinde oluştuğu
incelenecek ve İktisat Tarihi çalışmalarında nasıl bir metodun uygulanması gerekliliği
üzerinde durulacaktır. Konuya iktisatın tanımı ve amacıyla giriş yapılması faydalı olacaktır.

1.1.1. İktisatın Tanımı ve Amacı

İnsanlar hayatlarını sürdürebilmeleri için beslenmek, giyinmek ve barınmak gibi temel
ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar. İktisadın konusu olan iktisadî faaliyetler de öncelikle
bu temel ihtiyaçları giderme amacını güderler.
İktisadî meseleler toplumlara göre değiştiği için iktisat, kültürlere ve ideolojilere göre
farklılık göstermektedir. Yunan felsefesinde, İbrani ve Hıristiyan düşüncelerinde olduğu gibi,
İslam geleneğinde de iktisat düşüncesi sahasında fıkhî ve tarihî eserlerle, siyaset eserlerinde
malzeme bulunmaktadır. Özellikle toprak, ticaret ve fiyat siyaseti gibi konularda bağımsız
eserler yazılmıştır. Bununla birlikte batılı anlamda “iktisat bilimi” modern kapitalizmin bir
ürünüdür ve İskoçyalı ahlakçı ve iktisatçı Adam Smith’le (1723-1790) başlamıştır. Yunan
felsefesi, Roma hukuku, İbrani-Hıristiyan düşüncesi, merkantilizm, fizyokrasi akımları bu
döneme uzanan süreçte kapitalist iktisat bilimine kaynaklık etmişlerdir. Bir başka ifade ile
sanayi devrimi döneminde kapitalizmin ihtiyaçları, iktisat ilminin (siyasî iktisat/ekonomipolitik) doğmasına yol açmış, fabrikanın olduğu her yerde, sosyal bilimler gibi, iktisat da
ortaya çıkmıştır.

1.1.2. İktisat Tarihinin İlim Dalı Olarak Ortaya Çıkışı

Kapitalist iktisat bilimi bireyin kendi faydasını artıracak şekilde karar alması
düşüncesinin ön planda olduğu homo-economicus ekonomiyi ve tam rekabet düşüncesinden
kaynaklanan tümdengelimci yöntemi ön plana çıkarır. Üstelik Batı’ya özgü olayları evrensel
olarak kabul eder. İşte İktisat tarihi batı merkezli tümdengelimci bu iktisat teorisine tepki
olarak doğmuştur. Bu doğuşta kuşkusuz Alman Tarihçi Okulu’nun öncülüğü tartışılamaz
Alman Tarihçi Okulu, klasik kapitalist okulun tıkandığı noktada iktisada yeni bir hayatiyet
vermiştir. Evrensel iktisadî kanunlara ulaşabilmek için sadece Batıyla sınırlı kalmayan çok
daha geniş tarihî araştırmalara ihtiyaç olduğu gerçeğini açığa çıkarmıştır. İktisat biliminin
izafi olduğunu, her milletin kendi tarihinden ve sosyal gerçeklerinden kaynaklanan ayrı
iktisadî politikaları olması gerektiğini vurgulamıştır. Yine bu okul klasik iktisadın iktisadî
kanunları homo economicus (iktisadî adam) ve tam rekabet varsayımlarından hareketle
tümdengelim yöntemiyle bulma yerine, bu kanunları tümevarım yöntemiyle tarihte aramak
yolunu seçmişti. Bu noktada iktisat tarihinin soyut bir şekilde ele alınamayacağı kabul
edilmişti. Böylece yaklaşık 1840’lardan itibaren iktisat tarihi doğmaya başlamıştı.
Genel itibariyle Ricardo geleneğinin mutlakçılığına ve evrensellik iddiasına karşılık
iktisat tarihçilerinin temel fikrinin, bir iktisadî izafiyet (relativism) kurmak olduğu
söylenebilir. İktisat tarihi ayrı bir bilim olarak gelişirken işte bu relativiteden hareket
ediyordu. Gerçekten Ricardo tarafından soyut ve tümdengelimci hâle getirilen iktisat teorisine
karşı Alman tarihçi okulu, "iktisat teorisi gerçeklere dayanmazsa bir ütopya olmaktan ileri
gidemez" gerekçesiyle "teori daima tarihten hadise ve örneklerle desteklenmelidir" tezini
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savunuyorlardı. Marx'ın yeni bir hız kattığı tarihî maddecilik anlayışı da bu tezi
desteklemiştir. Bu tür çalışmalar ile iktisat tarihi bağımsız bir bilim olma sürecine girmiştir.
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiliz ve Amerikalı bir çok iktisatçı Alman tarihçi
okuluna mensup iktisatçıların bizzat Almanya'da öğrencisi olmuşlardır. Alman Tarihçi
Okulu’nun yoğun etkisiyle Rogers, Toynbee, Cunningham, Ashley gibi iktisatçıların temsil
ettiği "İngiliz Tarihçi Okulu" kurulmuştur. İktisat tarihine başlangıç olarak, genellikle XIX.
yüzyılın sonları gösterilir. Harvard Üniversitesi'nde W. J. Ashley için dünyada ilk defa bir
İktisat Tarihi Kürsüsü’nün kurulduğu 1892 yılı genellikle bu ilim dalının kuruluş yılı olarak
kabul edilir.

1.1.3. İktisat Tarihinin Çalışma Metodu

Esas itibariyle tarihin kaynakları iktisat tarihinin de kaynaklarıdır. Bunlar arasında en
önemli olanlar yazılı belgelerdir. Yazılı yani arşiv belgeleri kullanılarak farklı metotlarda
iktisat tarihi yapılabilir. Bunlar şu şekillerde sıralanır: İktisat tarihine genel veya kısmî
yaklaşım yapılabilir. Coğrafî bir yaklaşımla ülkelerin ayrı ayrı iktisat tarihleri yazılabilir.
Bunun yanında gelişme merhalelerine, kronolojiye veya çağlara göre de iktisat tarihleri
kaleme alınabilir.
İktisadî olayların ortaya çıkış tarihine göre yani kronolojik olarak incelenmesi bir
takım güçlükler doğurur. Olaylar her zaman kronolojik bir seyir izlemeyebilir. Zira mekân ve
coğrafya farklılıkları aynı zamanda farklı iktisadî olayların ortaya çıkmasına yol açabilir. Yine
bütün toplumlar aynı iktisadî gelişme merhalesinden geçmemiş olabilirler. Gelişme
merhaleleri evrensel değildir. Yine gelişme doğrusal olmadığı gibi, aynı anda farklı üretim
biçimleri ortaya çıkabilir. Bu gibi sebeplerle kronolojik yöntemle genel bir iktisat tarihi
yazmak verimli bir yol değildir.
Mekân ve coğrafya esas alınarak farklı ülkelerin veya bölgelerin iktisat tarihleri
yazılabilir. Zira doğal olaylar iktisat tarihi için çerçeve oluşturabilir. Mesela ticarî faaliyetler
denizle olan ilginin azalıp çoğalmasına göre farklılaşır. Coğrafî keşiflerin kapitalizmin
gelişmesindeki yeri de bir örnek teşkil edebilir.
Aynı coğrafî bölgede yaşayan toplumlar benzer iktisadî olayları yaşarlar ve benzer
kurumlar oluştururlar. Mesela Anadolu yarımadası ilk çağlardan beri transit ticaret bölgesi
olma vasfını sürdürmüş ve burada yaşayan toplumlar bu ticareti kolaylaştırıcı tedbirler
almışlardır. Farklı ülke ve milletler bu bölgede ticarî faaliyetlerde bulunmuşlardır. Dolayısıyla
günümüzde İngiltere, Fransa, Rusya gibi ülkelerin, Akdeniz gibi bölgelerin ve hatta şehir ve
köylerin iktisat tarihleri ayrı ayrı kaleme alınabilmektedir. Mesela Prof. Dr. Mübahat
Kütükoğlu’nun Osmanlı–İngiliz Ticarî Münasebetleri adlı çalışmaları bir örnek teşkil eder.
Belli iktisadî kurumlar, değişkenler, sistemler veya sektörlerin tarihleri üzerine
yapılacak çalışmalar da iktisat tarihinin konusudur. Paranın, kredinin, bankacılığın vs. ayrı
ayrı tarihleri yazılabilir. Heyd'ın Yakındoğu Ticaret Tarihi, Ö. L. Barkan'ın Osmanlı Toprak
ve Tarım Tarihi, Halil Sahillioğlu'nun Osmanlı Para Tarihi çalışmaları buna örnek olarak
verilebilir. Yine feodalitenin (M. Bloch), kapitalizmin (W. Sombart, H. See) vs. tarihleri
yazılmıştır.
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Bazen iktisat tarihi, iktisadî faaliyette bulunan insan gurupları açısından da
incelenebilir. Bu şekilde aile, kabile ve milletlerin iktisat tarihleri yazılabilir. Mesela Prof.
Ahmet Tabakoğlu’nun Türk İktisat Tarihi adlı çalışması buna güzel bir örnek teşkil eder.
Ayrıca kan, dil, kültür veya devlet birliğinden hareketle çeşitli halkların iktisat tarihleri ele
alınabilir.

1.2. Osmanlı İktisadi Sistemini Etkileyen Üç Kaynak

Osmanlı iktisat sistemi geniş bir etkileşim çerçevesinde oluşmasına rağmen temelde üç
ana kaynaktan beslenmiştir. Bunlar eski Anadolu uygarlıkları, Türkistan tecrübesi ve İslam
ekonomisidir.
Anadolu Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir transit ticaret bölgesidir. Bu yarımada doğal
kaynakları zengin, iklimleri az çok farklı bölgelerden oluşur. Irmak havzalarında ve sulama
imkânları doğduğunda kurak yerlerinde ziraat yapılan verimli topraklara sahip olmasına
rağmen transit ticaret bölgesi olması, onun çağlar boyunca değişmeyen temel özelliğidir.
İlkçağlardan itibaren Anadolu çeşitli medeniyetlere tanıklık etmiştir. Pek çok kavim
Anadolu’da şehirler kurmuşlar, ticaret ve sanayi hayatını geliştirmişlerdir. Bu sayede ticaret
yolları Ege sahillerinden, Karadeniz’e, Güneydoğu’ya bağlanmış ve Suriye’ye ulaşmıştır.
‘Hükümdar yolu’ denen bu yol önemini, Selçuklu dönemi de dâhil, binlerce yıl devam
ettirmiştir. Anadolu kalabalık bir tüccar zümresi barındırarak, transit ticaret bölgesi olma
özelliğini güçlendirmiştir.
Türklerin anayurdunu oluşturan Orta Asya’nın Kuzey yarısını kaplayan Türkistan
güneyde sıradağlarla çevrilmiş olduğu gibi, orta kesimlerinde de sıradağlar bulunan çöl ve
bozkırlarla kaplı neredeyse Anadolu’nun yaklaşık yedi katı genişliğinde bir bölgedir.
Günümüzde Doğu yarısı Çin’e aittir. Batı yarısı ise Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla
bağımsızlaşan çeşitli cumhuriyetler halindedir. Bunlar Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan ve Tâcikistan’dır. Tâcikistan’da her ne kadar Farsça konuşuluyorsa da,
Türkistan’ın bütünlüğü bu devleti de “Türkî Devletler” arasına alma imkânı vermektedir.
Türkistan, Ceyhun (Amuderya) nehrinden İç Asya dağları ve çöllere kadar uzanan
birçok bölgeyi içine almakta ve Doğu’ya doğru gidildikçe Türk unsuru çoğalmakta ve ırkî
birlik görülmektedir.
Göçebe hayvancılık Orta Asya’nın büyük bölümünü teşkil eden bozkırlar, çöller ve
dağlarda sürdürülmüş ve bütün çağlarda en önemli üretim tarzı olarak devam etmiştir. İşte bu
üretim tarzı Türklerin Anadolu’ya gelmesinden sonra yaygın bir ekonomik faaliyet türü
olmuştur.
Göktürk Devleti VI. yüzyıl ortalarında kurulmuş, VIII. yüzyılda doğudan Çinlilerin ve
batıdan Arapların baskısı sonucu yıkılmıştır. Ancak bu devletin en önemli çözülme faktörü
eski Türk kabileciliğinin uzun ömürlü siyasî bütünleşmelere imkân vermemesi olmalıdır.
Nitekim Arapların karşılaştıkları Göktürkler devamlı olarak birbirleriyle harbeden çeşitli
küçük beylikler, cesur fakat tamamen teşkilatsız silahşörler zümresidir. Bu yüzyıldan
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başlayarak üç yüzyıl süren Arap istilası Türklerin Müslüman olmasıyla ve bu yeni durumun
gerektirdiği siyasî, sosyal ve iktisadî oluşumların ortaya çıkmasıyla sonuçlanacaktır. Böylece
Türkler VIII. yüzyıldan itibaren Batı’ya doğru harekete geçmişlerdir. X. yüzyılın başlarına
doğru da Karahanlılar ilk Müslüman Türk devletini Satuk Buğra Han’ın 920’de Müslüman
olmasından sonra oluşturdular. Türklerin kitleler hâlinde İslam’a girişleri X. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren gerçekleşmiştir. İslam’ın Türkler arasında hâkim din oluşu ise XI.
yüzyıldır.
VII. yüzyıl başlarında Orta Doğu’dan başlayarak dünyada etkili hâle gelen İslam,
sosyal, siyasî ve iktisadî bakımlardan da sistem oluşturmuş bir dindir. Yine İslam sadece
‘İslam dünyasının’ esasını teşkil etmekle kalmamış, Batı’nın oluşumunda da önemli bir yere
sahip olmuştur.
İslam; Asya, Afrika ve kısmen Avrupa ticaretlerinin kavşak bölgesi olan Arap
yarımadasında doğmuştu. Yarımada bu özelliği ile devrin iki süper devleti olan Bizans ile İran
arasında sürekli bir nüfuz mücadelesi alanıydı. Yarımadada transit ticaret yanında bazı
bölgelerinde tarım ve hayvancılık, dokumacılık, demircilik, terzilik gibi küçük sanayi
yaygındı. Piyasada çeşitli yabancı paralar tedavül ediliyordu. Ödemelerde külçe altın ve
gümüşün kullanılabilmesi mübadele hacminin genişliğini ispat etmesi bakımından önemlidir.
İslam’ın doğduğu ortam para ekonomisinin geliştiği, tüccar oligarşisi tarafından
sömürülen, adaletsizliğe karşı duyarlı bir küçük sanatkâr ve köle topluluğunun bulunduğu
Mekke şehir ortamıydı. Fakat İslam bu noktada kalmayarak, özellikle ezilen kesim tarafından
büyük bir coşkuyla karşılandığı ve çöl bedevilerini de içine aldığı gibi tüccar ve ‘aydın’lar
arasında da yayılmıştır. Böylece karmaşık bir toplumun proto tipi olan bir toplumda her
zümreden insana hitap edebilmiştir.
İslam’ın doğuş çağında, Batı Roma’nın barbar istilalarına dayanamayıp yıkılması
üzerinden henüz iki yüzyıl bile geçmeden Avrupa kapanma ve boğulma devrine girmişti.
Bizans ve İran yıkılış öncesindeydiler. Türkistan’da Göktürk Devleti mevcuttu. Yemen’de
İranlılar hâkimdi. Arabistan’ın kuzeyinde İran ve Bizans’a bağımlı Arap devletçikleri vardı.
İslam Peygamberi 12 yıllık Mekke döneminde (610-622) daha çok iman konusu
üzerinde durmuş, dinin sosyal yönü, Müslümanların ayrı bir cemaat olarak örgütlenmesi
seviyesinde kalmıştı. Medine’ye hicretle başlayan 10 yıllık dönem (622-632) içerisinde bu
kentte bir devlet oluşturulmuştu. Bu dönemde İslam ilkelerinin sosyal, iktisadî ve siyasî
boyutları güçlenmişti. Hz. Peygamber’in vefatında (632) bütün Arabistan’dan başka Güney
Filistin ve Güney Irak İslam hakimiyeti altına girmiş, Akdeniz’de etkinlik sağlanmıştı. Daha
sonraki yüzyıllar bu 22 yıllık dönemde oluşan ilkelerden hareket eden birçok kurumun
teşekkülüne tanık olacaktır.
Hz. Peygamber’den sonra işbaşına gelen halifeler döneminde (632-661) İslam geniş
bir alana yayıldı. Mahallî kurumlar, bürokrasi, maliye ve para sistemleri, kısaca mahallî
gelenekler bazı düzeltmelerle varlıklarını sürdürüyorlardı. İslam’ın Avrupa’yı Akdeniz’den ve
dünya ekonomisinden kopardığı ve kendi içine ittiği şeklinde ifade edilebilen, Pirenne’in ünlü
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tezinin tam aksine Batı, İslam fetihlerinden etkilenerek kapanma ve boğulma devrine
girmemiş, bu fetihler sayesinde ticaret ve kültür dünyasına bağlanmıştır. Halbûki IV. ve V.
yüzyıllarda Kuzey’den gelen barbar istilası, Merovenj ve daha sonra Karolenjlerin yönettiği
Batı’da iktisadî kapanmanın sebebi olmuştu. İslam’ın yayılması ise bir süre sonra Batı’nın
iktisadî gelişmesine yol açacaktır.
Emevî halifesi Abdülmelik’ten (685-705) önce Arap ülkelerinde dinar denen Bizans
ve dirhem denen İran paraları tedavül ediliyordu. Müslümanların para operasyonları Halife
Ömer devrinde başlamış, tedavüldeki dirhemler standardize edilmiş, Hz. Ali ilk İslam dinarını
basmış (660) fakat bu para piyasada tutunamamıştır. Halife Abdülmelik bu duruma bir son
vererek İslam paralarını basmaya başladı (693). İslam gümüş dirheminin ağırlığı halife
Ömer’in tespit ettiği şekilde kalmıştı. Ancak İslam altın parası yani dinarı Bizans dinarından
daha hafif idi. Kötü para iyi parayı piyasadan kovduğu için biraz ağır kalan Bizans dinarları
piyasadan çekildiler, yerlerini İslam dinarına bıraktılar.
Emevî fetihleri dünya ticaretinin Müslümanların eline geçmesini sağlamıştı. Bu
devlette kara ticareti önemli iken Abbasîler zamanında deniz ticareti ön plana geçmiştir. XII.
yüzyıla kadar Hıristiyanlar, İbn Haldun’un söylediği ileri sürülen biraz da mübalağalı bir
deyişle, Akdeniz’de bir tahta parçası bile yüzdüremez hâle gelmişlerdi. Yani Akdeniz
Müslümanların denetimi altındaydı.
Atlas okyanusundan Çin sınırlarına, Hind okyanusundan Hazar denizinin kuzeyine
kadar uzanan bölgelerde, bir İslam ortak pazarı çerçevesinde yoğun bir ticarî faaliyet
görülmekteydi. Uzak Doğu-Avrupa ticareti Müslümanların denetimi altına girmişti. Rusya’da,
İskandinavya’da, İngiltere’de ve İrlanda’da yapılan kazılarda ele geçen İslam paraları ulaşım
imkânlarının kısıtlılığına rağmen, İslam paralarının hâkimiyetinin ve ticaretinin ne kadar
geniş sahalara yayıldığını gösterir.
Türkistan’dan İspanya’ya kadar uzanan İslam fetihleri eski dünyanın iktisadî
bakımdan değerli alanlarını İslam toprakları hâline getirmişti. Atlas okyanusundan Çin
sınırlarına, Hind okyanusundan Hazar denizinin kuzeyine kadar uzanan bölgelerde, bir İslam
ortak pazarı çerçevesinde yoğun bir ticarî faaliyet görülmekteydi. Uzak Doğu-Avrupa ticareti
Müslümanların denetimi altına girmişti. Yine bu büyük alan üzerinde muazzam bir kültürel ve
iktisadî etkileşim ortamı doğmuştu.
Bu ortamda yeni Müslüman olan ülkelerin İslam ilkelerine ters düşmeyen iktisadî
malî, hukukî, siyasî birikimleri İslam’dan sayılmıştır. Böylece her ırk, renk ve dilden insanın
kalp, kafa ve kol güçleriyle müşterek İslam medeniyeti oluşturulmuştu.
Fetihler sonucunda büyük servetler Müslümanların eline geçmişti. Sasanî
saraylarından ve Bizans kiliselerinden elde edilen altın stokları mübadele hacmini
genişletiyordu. Zira bu kıymetli madenler para hâlinde tedavüle sürülüyordu. Para arzının
artışı piyasayı kamçıladı ve büyük iktisadî canlılık ortaya çıkardı. Her çeşit mala karşı büyük
bir talep uyandı. O zamana kadar ulaştırma imkânları olduğu kadar sırf ödeme güçlüklerinden
dolayı kapalı kalan pazarlar açılarak ekonomiyle bütünleşti.
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Bunun yanında Abbasî Devleti’nin IX. yüzyıldan itibaren Karmatî hareketi gibi iç
isyanlarla zor duruma düştüğünü bilinmektedir. Üstelik XI. yüzyılın ikinci yarısında başlayan
Haçlı ve Moğol saldırıları bunalımları şiddetlendirecek, iktisadî ve ticarî faaliyetlerle birlikte
şehir hayatı da canlılığını kaybedecektir. İşte Selçukluların tarih sahnesine çıkmaları böyle bir
ortamda gerçekleşecektir.
İslam iktisadiyatının, Bizans dünyasıyla birlikte XII. yüzyılın sonuna hatta XIII.
yüzyılın ortalarına kadar Batı üzerinde gerçek bir üstünlüğe sahip olduğu savunulur. Bunun
son yüzyılı ise Selçukluların hâkimiyeti altındadır.
İslam ülkelerindeki iktisadî uygulama ve kurumlar Haçlılar vasıtasıyla Avrupa’yı
etkilemiştir. Bazıları, çek gibi isimleriyle beraber varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bankalar
Avrupa’da ilk defa XV. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkmıştı. Çek kullanımı da aynı
dönemde başlamıştır. İslam ülkelerinde daha VII. yüzyıldan beri varlıkları bilinen çek ve
poliçe uygulamasının da tesiriyle para ekonomisi oldukça gelişmişti. Rehin işlemine dayanan
bir kredi işlemi olan muhatara, Batı’da mohatra adıyla da uygulanmıştır.
Her sistem gibi İslam ekonomisi belirleyici olmak ister. Bunun için savunma araçları
üretiminde bağımsızlık hedeflenir. Yine Müslüman olmayan faal nüfustan baş vergisi olarak
alınan cizye de, gayr-i müslimlerin askerlikten muaf olmaları ve himaye edilmeleri yanında,
Müslümanların hâkimiyetinin de bir sembolüdür. Harac da Müslüman olmayanlardan alınan
%50 tavanı olan tarımsal ürün vergisidir.
İslam’ın doğuşundan Selçukluların İslam medeniyetine mirasçı oldukları döneme
kadar geçen dört yüzyıllık sürede İslam’ın iktisadî ve kültürel üstünlüğü ilkelerinden ve bu
ilkelerin geleneksel oluşumundan kaynaklanıyordu. Yine İslam eski kültür ve medeniyetlerin
mirasını korumuş ve geliştirmişti. Ayrıca İslam bunların olumsuz yönlerini ortadan
kaldırabilecek kudrete sahipti. İşte Selçuklular ve daha sonrada Osmanlılar bu kudrete varis
olmuşlardır.

1.3. Osmanlı İktisadi Sisteminin Evreleri

Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu’na göre Osmanlı sistemini Osmanlı hanedanının
yönetimde bulunduğu 624 yılla sınırlandırmak yerine en azından Türklerin Anadolu’ya
gelmeye başladıkları XI. yüzyıl ile Cumhuriyet dönemine tekabül eden XX. yüzyıl arasındaki
tarih süreci içersinde ele almak daha yerindedir. Aslında bu düşünce Osmanlı iktisadî
yapısının kökenlerinin tespiti için hakikaten önemlidir. Çünkü hiçbir iktisadî sistem birden
ortaya çıkmaz ve her zaman öncesi vardır. Buna göre yaklaşık bin yıl boyunca oluşan iktisadî
sistem iki döneme ayrılır. Birinci dönem Osmanlının nizâm-ı kadîm dediği klasik dönem,
ikinci dönem ise nizâm-ı cedîd adı verilen yenileşme dönemidir. Yenileşme ihtiyacı klasik
sistemin özelliklerini kaybetmesiyle ortaya çıkmıştır.

1.3.1 Osmanlılara Kadar Anadolu’nun İktisadî Tablosu (1075-1319)

Büyük Selçuklu Devleti’ni kuruluşundan beri uğraştıran en önemli mesele göçebe
Oğuzların göç hareketini düzenleme idi. Oğuzlar büyük bir nüfus baskısıyla ve sürülerini
besleyecek yeni otlaklar bulma ihtiyacı içerisinde Batı’ya ve Güney’e doğru hareket
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halindeydiler. Bu sebeple İslam ülkelerindeki yerleşik halkla çatışma içerisindeydiler.
Selçuklular bu büyük kitleleri Bizans üzerine sevk etmekten başka çare göremeyerek
Anadolu’nun fetih hareketine başladılar.
Selçuklu Anadolusu’nda şehir hayatı gelişmiş bir iç ticaretin varlığını göstermektedir.
Selçukluların fethettikleri yerlerde ilk yaptıkları işler orada cami, medrese ve zâviye inşa
etmek ve ilim adamları, kalifiye işgücü ve tüccarlar başta olmak üzere, Türk nüfusu buralara
yerleştirmek oluyordu. Böylece kültürel ve ilmi faaliyet yanında sınaî ve ticarî faaliyetin de
gelişmesi amaçlanıyordu.
Selçuklu Anadolusu’nun en önemli iktisadî faaliyeti transit ticarettir. Ticaretin
herhangi bir yolla engellenmek istenmesi savaş sebebiydi. XI. yüzyıldan itibaren Anadolu ile
Suriye’de Haçlılarla mücadelenin kızıştığı anlarda bile Müslüman ve Hıristiyan kervanların
katıldığı bir ticarî faaliyet vardı. Bunlar sadece, sınırlarda gümrük vergilerini ödeyerek serbest
ticareti sürdürüyorlardı. Avrupalılar Selçuklu sultanlarıyla yaptıkları antlaşmalarla
Anadolu’da ticarî serbestlik kazanmışlar, büyük şehirlerde koloni ve konsolosluklar
kurmuşlardı.
Selçuklu fetihleri sonucunda Anadolu dünya ticaret yollarına açılmış ve ülke iktisadî
ve kültürel bir gelişme göstermiştir. Daha XII. yüzyılın başlarında Anadolu’da Suriyeli, Iraklı
hatta Kıpçak ve Rus tâcirleri bulunmaktaydı.
XII. yüzyıl sonlarında ticaret iyice gelişmeye başlamıştır. Bu dönemde İstanbul’da
Türk tüccar kolonisinin varlığı bilinmektedir. Bizanslılar ve Haçlılarla yapılan savaşlara
rağmen XII. yüzyılda İstanbul ve Tebriz arasında Konya üzerinden işleyen bir ticaret yolu
vardı. 1176’dan sonra emniyet ortamının sağlanmasından sonra da dünya ticaret yolları
Anadolu’da işlemeye başlamıştır. Akdeniz hâkimiyeti Müslümanlardan Hıristiyanlara geçtiği,
Haçlı seferleri ile Doğu ticareti geliştiği ve bu sayede Avrupa’da iktisadî ve medenî gelişme
başladığı için, Anadolu Doğu-Batı ticareti için bir köprü özelliğini tekrar kazanmıştı. Selçuklu
sultanları ticarî faaliyetlerde birlik ve bütünlüğün önemini kavramışlar, siyasî ve askerî
hareketlerini buna göre ayarlamışlardır.
I. Gıyaseddîn Keyhüsrev (1192-1211) döneminde Türkiye üzerinde yoğunlaşan transit
ticaret yollarının önemi biliniyor, sefer ve fetihlerde buna yönelik siyaset etkili oluyordu.
Gerçekten Bizans’ın Haçlılar tarafından parçalanması üzerine kervan yollarında bir
emniyetsizlik görülünce söz konusu sultan Karadeniz ve Akdeniz ticaret yollarını açmak
üzere seferler yapmıştır. Samsun ve Antalya’da daha fetihten önce Türk ticaret kolonileri
kurularak bu şehirler Türkiye’nin birer ithalat ve ihracat limanları hâline getirilmiştir.
Bu hükümdarın 1207’de Antalya’yı ve I. İzzeddîn Keykavus’un 1214’te Sinop’u zapt
etmeleri ile Selçuklu ekonomisi Avrupa ticaretine açılmış, Akdeniz ve Karadeniz ülkeleriyle
doğrudan ticarete girişmek imkânını bulmuştu. Haçlılarla ilk defa ticaret antlaşmaları
yapılmıştır. Yine bu seferden sonra ticaretten alınan bac ve geçiş vergileri kaldırılmış, yol
güvensizliğinden kaynaklanan sebeplerden dolayı zarar gören tüccarın zararlarını tazmin
etmek amacıyla bir ticaret sigortası sistemi oluşturulmuştur. Böylece sağlanan siyasî güvenlik
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ortamı içerisinde ve kervan yolları ile tüccarın himayesi sayesinde Anadolu milletlerarası bir
transit ticaret merkezi hâline gelmiştir. Bu arada Avrupa ticaretine aracılık eden Kıbrıs ile
ilişkiler güçlendirildi ve iki taraf tüccarına serbestî tanıyan bir antlaşma yapıldı (1214).
Antlaşma metinleri Antalya halkının Bizans döneminde sahip oldukları ticaret filosunun artık
bir Selçuklu filosuna dönüştüğünü gösteriyor.
I. Alaeddîn Keykubad (1220-1237) kültür faaliyetleri yanında iktisadî uygulamalarıyla
da Anadolu’yu yüksek bir medeniyet seviyesine çıkarmıştır. Anamur gibi Güney’de bazı
önemli mevkiler ele geçirilmiş, Doğu Anadolu’da Kâhta, Çemişgezek, Erzincan, Erzurum,
Ahlât gibi önemli ticarî merkezleri zapt edilmişti. Yine Keykubad zamanında (1220-1237)
yeni kurulan Alaiye şehri (bugünkü Alanya) ticarî bir öneme sahip olmuştur. Mısır ve Suriye
ile yapılan ticaretin merkezi olmuş, buradan bu bölgelere özellikle kereste ihraç edilmiştir. Bu
kent yanında Antalya ve Sinop Türk denizciliği için de önemli şehirlerdir. Buralar gemi inşaat
merkezi ve Akdeniz ile Karadeniz seferleri için donanmaya üs olarak kullanılmıştır. Ancak
Selçuklular Karadeniz ve Akdeniz’de limanlar fethetmelerine rağmen deniz kuvvetleri yeterli
olmadığından deniz ticareti ile doğrudan meşgul olamadılar. Bu yüzden Anadolu’nun kara
ticaret merkezleri deniz ticaret merkezlerinden daha fazla gelişme göstermişlerdi.
Anadolu’da gelişen kavimler arası ticarî faaliyetler, iktisadî ve sosyal gelişmeyi
hızlandırmış, Keykubad bu sayede büyük inşaat faaliyetlerine girişmiştir. Keykubad’dan
sonra Moğol istilasının da etkisiyle özellikle 1277’de Pervane’nin idamından sonra iktisadî
durgunluk başlar. Güvensizlik yüzünden çiftçiler zaman zaman ziraat edemez, SuriyeAnadolu arasındaki büyük kervan yolu işleyemez hâle gelir. Çünkü İlhanlıların tâbii ve
müttefiki olan Ermeniler bu yolu basmaktaydılar. 1274’te Anadolu’dan Suriye’ye at ve katır
götüren bir kervanın Ermeniler tarafından Göynük’te soyulması, bölgede kargaşılığa yol
açmış ve bu da Memlûk sultanı Baybars’ın Kilikya’ya girmesine yol açmıştır. Zaten
İlhanlılarla Memlûkler arasındaki çekişme Anadolu ticaretini sarsmıştır.
XIII. yüzyıl sonlarıyla XIV. yüzyıl başlarında dış ticarette de bir durgunluk baş
göstermiştir. Zira ticarî ilişkilerin yoğun olduğu Bizans ekonomisi Batı’nın rekabeti
karşısında gerileme halindedir. Memlûkler Papalığın uyguladığı ambargo dolayısıyla para
darlığı ve iktisadî gerileme içerisindedir. Nihayet Selçukluların bağımlı oldukları İlhanlılar da
artık dağılma işaretleri göstermeye ve dış ticaret için güvenli bir ortam sağlama imkânlarını
kaybetmeye başlamışlardır.
Selçuklu ve Beylikler denizciliğinin en ileri safhasını temsil eden Aydınoğulları gibi
Türk denizcilerinin faaliyetlerine rağmen, Avrupa Haçlılar vasıtasıyla XII. yüzyılın
başlarından itibaren hâkim olduğu Akdeniz’de bu hâkimiyetini XVI. yüzyılda Osmanlılara
kadar korumuştur.
Beyliklerin kurulmasından sonra da yabancı tüccarlar bölgedeki faaliyetlerini
sürdürmüşlerdir. Beyliklerin yürüttükleri küçük çaplı ticaret, bu bölgeler Osmanlılarca ele
geçirilinceye kadar sürmüştür.
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Osmanlı toplumu oluşurken çok yönlü ve karmaşık bir etkileşim sistemi içerisindeydi.
Bu oluşumu açıklayabilmek için yapılması gereken ilk şey Osmanlı toplumunun, tarihîkültürel ve coğrafî-iktisadî olarak yerine oturtulmasıdır. Bu yapılmadan Osmanlı toplumu
üzerinde mantıkî olarak doğru olsa bile “realite”ye uygun düşmeyen nazariyelere saplanmak
kaçınılmaz olabilir.
Öncelikle Osmanlı iktisat sisteminin oluşmasında, ilkeler ve kurumlar açısından İslam
ekonomisinin ve İslam devletlerinin büyük payı vardır. Osmanlı Devleti geçmiş İslam
devletlerinin mirasçısıydı. Özellikle Selçuklular, İlhanlılar, Eyyûbîler, Memlûkler ve Anadolu
Beylikleri bunların en yakınlarıdır. İkta-tımar, mukataa, fütüvvet-ahilik-esnaf, hisbe-ihtisap
gibi kurumların İslam devletlerinden tevarüs edildiğini biliyoruz.
Bu devamlılığa dikkat etmezsek Osmanlı’nın Anadolu’yu ihmal ettiği ve daha çok
Balkanlar’a yatırım yaptığı gibi yanıltıcı yargılara saplanmamız kaçınılmazdır. Zira
Anadolu’daki, kervansaray, medreseHata! Yer işareti tanımlanmamış., hastane gibi sosyal
yatırımları Selçuklular ve İlhanlılar yapmışlar, Osmanlılara fazla bir alan bırakmamışlardır.

1.3.2. Osmanlı Klasik Dönemi

Klasik dönemin başlangıcı, Selçukluları da içine alacak şekilde, Türklerin Anadolu’yu
yurt edinmeye başladıkları XI. yüzyıla kadar götürülebilir. Böylece klasik dönem, XI.
yüzyıldan XVIII. yüzyılın ortalarına kadar uzanan yaklaşık sekil yüzyıllık bir dönemi içine
alır. Bu dönemin başlangıç noktası Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeye başladıkları XI.
yüzyıl olmalıdır. Aslında Türkler Anadolu’ya V. yüzyıldan itibaren girmeye başlamışlardı.
İlkçağlar kapanırken Hunların Germenleri sıkıştırarak Batı Roma’nın yıkılmasının önemli
sebeplerinden birini teşkil eden (476) faaliyetleri, Hazar, Bulgar, Peçenek, Macar vs.
Türklerinin Hazar ve Karadeniz’in kuzeyinden geçerek Avrupa’ya ve Balkanlar üzerinden
Anadolu’ya girmelerinin başlangıcı olmuştur. Bizanslılarda Akritler denen sınır
muhafızlarının da önemli bir kısmı Hıristiyan Türklerden oluşuyordu. Selçuklu-Bizans
ilişkilerinin zaman içerisinde aldığı şekil sonucunda da, kaynaklar XII-XIV. yüzyıllar
arasında “Turkopouloi” (Türkoğulları) denen Selçuk asıllı Bizans askerlerinden
bahsetmektedir. Bizans’ta görev yapan Türk asıllı muhafızlar, kumandanlar ve devlet
adamları zaman içersinde Selçuklular, daha sonrada Osmanlılar tarafına geçmiş olmalıdırlar.
Bu dönem yaklaşık bir ifadeyle XI. yüzyıldan yani Malazgirt Savaşından ve Anadolu
Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan İstanbul’un Fethine kadar geçen 400 yıla yakın süredir
(1075-1453). Bu sürenin ilk yarısını Selçuklu dönemi (1075-1319), ikinci yarısını da Osmanlı
sisteminin teşekkül dönemi (1300-1453) oluşturur.
Osmanlı Devleti’nin teşekkül döneminde bir iktisadî durgunluk olduğunu biliyoruz.
Anadolu’dan toplanan vergi gelirlerindeki artış üretimin ve ticaretin artışından değil devlet
topraklarının satışı gibi maliyeyi tahrip edici uygulamaların sonucu olmalıdır. İşte Osmanlılar
malî durumu bozulmuş bir Anadolu’yu devralmışlardı.
Osmanlı Devleti’nin teşekkül döneminde ilk attığı adımlar Anadolu birliğinin
sağlanması yönünde olmuştu. Bu dönemde Anadolu İlhanlı Devleti (1240-1335)’ne tâbi idi.
XIV. yüzyılın başında Anadolu Selçuklu Devleti (1075-1308) yıkıldıktan sonra bölge
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tamamen İlhanlılara bağlanmıştır. Bu ortamda Bizans sınırlarına yerleşen Türk boyları,
topraklarını bir yandan Bizans aleyhine genişletiyorlar, bir yandan da siyasî konjonktür uygun
oldukça bağımsızlıklarını ilan ediyorlardı. 1335 yılında İlhanlı Devleti’nin dağılması bu
eğilimi güçlendirmiştir. Bu tarihte İlhanlıların Anadolu Valisi olan Eretna Bey bağımsızlığını
ilan etmiş ve uç beylerinden 1350 yılına kadar vergi almayı sürdürmüştür. Bu beylikler
arasında XIII. yüzyılda Marmara’nın güneyine yerleştirilen Kayı aşireti genişleme imkânı en
fazla olan beylikti. Zira merkezî denetimin oldukça uzağındaydı ve Bizans yönünde
genişleyebilirdi.
Beylikler döneminde ikta sistemi korunmakla birlikte eski Türk aile ve aşiret
zihniyetine dayanan feodalimsi eğilimler güç kazanmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti
1300’lerde teşekkül ederken diğer beyliklerin aksine, bu eğilimleri kesin bir şekilde bertaraf
etmiştir. Osmanlı Devleti’nin bölgede nüfûz sahibi olmasında sahip oldukları ‘hâkimiyetin
bölünmemesi’ ilkesi etkili olmuştur.
Osmanlılar kuruluşlarından bir süre sonra Anadolu Beyliklerini kendi topraklarına
kattılar ve 1354’ te Rumeli’ye geçtiler. Haçlılarla mücadeleler (Niğbolu 1396 gibi), Timur
istilası (Ankara 1402), büyük veba salgını (1428-9) gibi sebepler İstanbul’un fethedilip
bütünlüğün sağlanmasını 1453’e kadar geciktirdi.
İstanbul’un fethinden Karlofça Andlaşması’na kadar geçen yaklaşık 250 yıllık
dönemde (1453-1683) Osmanlı dönemi olgun ve büyük bir devlet olmada ilerlemiştir. Devleti
Fatih Sultan Mehmed (1451-1482) ile başlayan bu süreçte Karadeniz bir Türk gölü hâline
gelmiştir. Akdeniz’e de beş asır sonra, özellikle Barbarosların çabalarıyla yine Müslümanlar
hâkim olmuşlardır. XV. yüzyılın ortalarından XVIII. yüzyıl ortalarına kadar geçen bu dönem,
modern kapitalizmin gelişme dönemine tekabül etmektedir ve bu dönem bir noktada
kapitalizm ile mücadele tarihidir. Bu dönemde Osmanlı toplum ve ekonomisinin kapitalist
gelişmenin dışında olmasının en önemli göstergelerinden biri de yerli bir burjuva sınıfının
olmayışı, büyük özel servetlerin engellenişi idi. Yine bu dönemde Orta Doğu ve Akdeniz
çevresindeki iktisadî faaliyetlerin büyük ölçüde bir Osmanlı ortak pazarı çerçevesinde
geliştiğini söylemek yanlış değildir. 1444 Varna zaferinden 1571 İnebahtı yenilgisine kadar
geçen 127 yıllık, yani yaklaşık üç nesillik süre içersinde Osmanlı Devleti ciddî bir yenilgi
yüzü görmemiştir. Yine 1492-1565 arasındaki 73 yılda fiyatlar hemen hemen hiç artmamıştır.
XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti yenileşme sürecine geçecektir.

1.3.3. Osmanlı Reform Dönemi

Osmanlı Devleti’nde nizam-ı cedid yani reform dönemi XVIII. yüzyılın ortalarından
itibaren başlar. Özellikle 1718-1730 arasındaki Lâle devri yenileşmenin sosyal hazırlığı
olarak görülebilir. Yenileşme özlemleri ve yeni düzen (nizâm-ı cedîd) teşebbüsleri, halkın
tüketim kalıplarındaki değişme bu dönemde başlamıştır. Karlofça Andlaşması’nın getirdiği
toprak kayıplarının çoğu bu yüzyılın ilk yarısında telafi edilmiştir. Üretimde büyük bir
gelişme olmuştur. XVIII. yüzyılın ilk yarısına kadar ihracat ithalatı hala aşmaktadır.
XVIII. yüzyılın ortalarından itibaren ise kalıcı bunalımlar başlamıştır. 1739-1769 uzun
barış döneminde hayvancılığın, bu arada atçılığın ihmal edilmesi gibi sebeplerle girilen Rus
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savaşı yenilgiyle ve 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’yla sonuçlanmıştır. Bu antlaşmayla
savaş alanlarındaki yenilgisi onaylanan sistem kesinlikle yenileşme arayışlarına girmiştir.
Ülkenin küçülmeye başlaması yenileşme ve Batılılaşmanın temel sebebidir. Nizam-ı kadim
dediğimiz ve XVIII. yüzyılın ortalarına kadar devam eden dönemin ekonomik uygulamaları
bundan sonraki derslerin konusunu teşkil etmektedir. Nizamı cedid denilen ve Cumhuriyete
kadar uzanan bu yeni dönemdeki ekonomik gelişmelerinin genel bir değerlendirmesi ise 14.
Dersimizde yapılacaktır.

1.4. İktisat Tarihinin Osmanlı Dönemi Kaynakları

Osmanlı İktisat Tarihi Çalışmalarında kullanılacak kaynakların başında öncelikle
kendinden önceki devirlerden ilk çağlar için arkeolojik bulgulardan hareket eden kitaplar,
daha sonraları için vekâyinâmeler, seyahatnameler, genel tarih eserleri bize bir çerçeve
çizebilir. Fakat asıl önemli olan belgelerdir. Bunlara örnek olarak tahrir, avarız ve temettuat
gibi vergi ve nüfus sayım defterlerini, resmî yazışmaları ihtiva eden mühimme defterlerini,
maliye kayıtlarını, kadı sicillerini, hazine hesaplarını, bütçeleri, saray ve imaret masraf
defterlerini, evkaf muhasebelerini, vakfiyeleri ve miras kayıtlarını ihtiva eden tereke
defterlerini verebiliriz.
Sözünü ettiğimiz belgeler İstanbul'da Başbakanlık Osmanlı Arşivinde, Topkapı Sarayı
Arşivi’nde, İstanbul Müftülüğü Arşivi’nde, çeşitli müzelerdeki şer'iyye sicilleri arşivlerinde,
Ankara'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde, Millî
Kütüphane’de, Askerî tarih arşivinde ve çeşitli kuruluşların arşivlerinde bulunmaktadır.
Bunlardan Başbakanlık Osmanlı Arşivi sadece Türkiye'nin değil, Osmanlı Devleti'nin
yıkılışından sonra onun toprakları üzerinde Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da kurulan
27 devletin de ana arşivi durumundadır. Osmanlı Devleti için bu devletin ilişkide olduğu
yabancı devletlerin arşiv belgeleri de önemlidir. İtalya, Avusturya, Rusya, Fransa, Hollanda
ve İngiltere arşivlerinde Osmanlı iktisat tarihiyle ilgili zengin malzeme mevcuttur.
Osmanlı arşiv belgeleri, bu büyük merkezî devletin sistematik bir şekilde örgütlenmiş
bürokrasinin din, dil, örf ve kültürleri farklı halkları 600 yıl istikrarlı ve adil bir şekilde
yönetme irade ve kabiliyetini aksettirmektedir. Osmanlı bürokrasisinde alınan kararların
birbirlerini etkilemekte oluşu, kurumlar arası bilgi akışının sağlanmasının ve yazılı
belgelerinin korunmasının temel sebebidir. Bürokrasi yeni unsurlara kavuşarak büyüdüğü ve
karmaşıklaştığı oranda yazılı belgeler de muazzam bir arşiv oluşturmuştur.
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Uygulamalar
Uygulama:
Osmanlı İktisat Tarihinin Arşiv kaynakları üzerinde inceleme yapınız.
Kazanım:
1. Osmanlı İktisat Tarihin’nin birbirinden farklı arşiv kaynaklarının her birinin
özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
2 Osmanlı Maliyesini kendi döneminin kaynağından inceleme ve uygulama imkânı
bulmak.
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Uygulama Soruları
1. Osmanlıların iktisadi yapısının oluşmasına etki eden faktörleri tartışınız.
2. Osmanlı iktisadî sisteminin evrelerini belirlemiş olan tarihçi kimdir, tezini ana
hatlarıyla tartışınız?

19

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı iktisat tarihini öğrenen bir tarihçi öncelikle dnyada iktisat tarihi
çalışmalarının doğuşunu ve çalışma metodunu bilmelidir. Osmanlı Devleti iktisadî yapısını
oluştururken kurulduğu coğrafyadan ve kendinden önceki Türk-İslam devletlerinden
kuşkusuz etkilenmiştir. Ancak bu etkiler kuruluş döneminde olup Osmanlı bu mali oluşumları
kendi yapısında yeniden düzenleyerek Osmanlı damgasını vurmuştur. Osmanlı İktisadi
sistemini klasik ve reform dönemleri olarak iki kısımda incelemek gerekir. Bu incelemeyi
yaparken Osmanlı iktisat tarihçileri döneminin iktisadî arşiv kaynaklarını ve özel ve resmî
tarihlerleri kullanabilmelidir.
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Bölüm Soruları
1. Batılı anlamda iktisat bilimi hangi iktisatçı ile başlamıştır?
a. Toynbee
b. Ricardo
c. Adam Smith
d. Marx
e. Cunningham
2. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı iktisadî sistemini etkileyen kaynaklar arasındadır?
a. Türkistan -İslam ekonomileri
b. Bizans-Latin Ekonomileri
c. Çin- Rus ekonomilerii
d. Fransız-İngiliz ekonomileri
e. Prusya-Macaristan ekonomileri
3. Hangi Müslüman halifesi döneminde tedavülde olan dirhem standart hale
getirilmiştir?
a. Hz. Osman
b. Hz. Ali
c. Hz. Ömer
d. Hz. Ebubekir
e. Halife Abdülmelik
4. Tanzimat’a kadar Osmanlı ekonomisinin kapitalist gelişmenin dışında olmasının en
önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yerli sermaye kullanımı
b. Kapitülasyonlar
c. yerli burjuva sınıfının olmayışı
d. iç ticaretin kontrol altında tutulması
e. Osmanlı ortak pazarının bulunması
5. Osmanlı ekonomisinde sonun başladığı ve savaş alanlarında devletin yenilgisinin
onaylandığı anlaşma hangisidir?
a. Küçük Kaynarca Andlaşması
b. Karlofça Andlaşması
c. Hünkâr İskelesi Andlaşması
d. Kanlıca Andlaşması
e. Belgrad Andlaşması
6. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra onun toprakları üzerinde Balkanlar, Orta
Doğu ve Kuzey Afrika’da kurulan devletlerin iktisatlarına yönelik çalışmaların da yapılacağı
dokümana sahip kurumumuz aşağıdakilerden hangisidir?
a. Başbakanlık Osmanlı Arşivi
b. Topkapı Sarayı Arşivi,
c. Tapu Kadastro Arşivi
d. Şer’iyye Sicilleri Arşivi
e. Vakıflar Arşivi
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Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız?
7. Osmanlı iktisat tarihine ait arşiv vesikalarının bulunduğu kurumlardan biri de
Beylerbeyi Sarayı’dır.
8. İktisadî olayların ortaya çıkış tarihine göre yani kronolojik olarak incelenmesi çok
kolaydır.
9. İslam ülkelerindeki iktisadî uygulama ve kurumlar Haçlılar vasıtasıyla Avrupa’yı
etkilemiştir.
10. İstanbul’un fethinden Karlofça Andlaşması’na kadar geçen yaklaşık 250 yıllık
dönem, Osmanlı’nın olgun ve büyük bir devlet olmada ilerlediği bir süreçtir.
Cevaplar
1 c, 2 a, 3 c, 4 c, 5 a, 6a, 7 Y, 8 Y, 9 D, 10 D.
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2. OSMANLI İKTİSADÎ SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klasik Prensipleri
2.1.1. İaşe İlkesi
2.1.2. Gelenekçilik
2.1.3. Fiskalizm
2.2. XIX. Yüzyılda Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klasik Prensiplerindeki
Değişmeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı iktisadı hangi temel ilkelere dayanır?
2. Osmanlı iktisadının temel ilkelerinde değişim ne zaman ve nasıl başlamıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Osmanlı iktisadî dünya
görüşünün klasik
prensipleri

Kazanım

Osmanlı iktisadî dünya
görüşünün temel ilkelerinin
her biri hakkında bilgi
sahibi olmak.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Görüş geliştirme
Anlatım

XIX. Yüzyılda Osmanlı
iktisadî dünya görüşünün
klasik prensiplerindeki
değişmeler

İktisadî temel ilkelerin
nasıl bir süreç takip ederek
ortadan kalktığı veya
değiştiği görülecektir

Kronolojik düşünme
Sebep-sonuç ilişkisi kurma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


İaşe,



Provizyonizm,



Gelenekçilik,



Tradisyonalizm,



Fiskalizm,



Gümrük,



Hazine
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Giriş
Osmanlı iktisadî dünya görüşünün ilkelerini öğrenmek bundan sonraki derslerde konu
edilecek Osmanlı malî uygulamaların daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır. İktisadi ilkeler
incelenirken önceki derste belirlenen klasik ve reform dönemlerine uygun bir tablo
sergilenecektir. Öncelikle Klasik Osmanlı dönemindeki temel iktisadi ilkeler üzerinde
durulacak sonrasında XVIII. yüzyıl ortalarından Cumhuriyete kadar reform döneminde bu
ilkelerden uzaklaşılması kademe kademe aktarılacaktır.
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2.1. Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klasik Prensipleri

Klâsik Osmanlı sisteminde, bugünkü anlamı ile bir iktisat politikasından ve devlet
organizasyonunda münhasıran bu işle görevli organların varlığından bahsetmek aslında kolay
değildir. Devlet, birçok iktisadî fonksiyonlar görmekte ve bu faaliyet esnasında çeşitli
hedefler tespit etmektedir. Ancak bu fonksiyon ve hedefler, hiçbir zaman sırf iktisadî bir
mahiyet göstermez. Çoğunlukla siyasî, dinî, askerî, idarî veya malî hedef ve düşüncelerle
içiçe, birbirinden ayırt edilmesi zor bir karmaşıklık içinde bulunurdu. Bunun açık bir belirtisi,
iktisadî mahiyette kararları alan veya uygulayan organların bürokrasi içindeki fonksiyonları
itibarıyla tamamen iktisat-dışı alanlarda görevli olan organlar olmasıdır. Kazasker, Kadı,
Defterdar, Darphane Nazırı, Gümrük Emini, Divan Beylikçisi, vs. gibi görevlilerin başka
fonksiyonları arasına serpiştirilmiş olan iktisadî kararlar, bir tür yan ürün niteliğinde idi.
İktisadî fonksiyonların, bürokratik organizasyonda belirli bir organı olmadığı gibi,
toplum içinde de, iktisadî olaylar, diğer sosyal ilişki ve kurumların denizinde erimiş hâlde
bulunur ve farklılaşmış belirgin bir nitelik göstermezdi. Din, siyaset, ahlâk, aile, cemaat,
tarikat ilişkilerinin karmaşık yumağı içinde, sırf iktisadî ilişkileri ayıklamak, ünlü İktisat
Tarihçisi Dr. Mehmet Genç’e göre çayda erimiş şekeri bulup çıkarmak kadar zordur. Bu
durum, yalnız Osmanlı toplumuna özgü de değildir. İktisadî ilişkilerin, iktisadî olayların,
diğer toplumsal ilişkilerin karmaşık dokusundan farklılaşarak bağımsız bir hüviyet kazanması
ve o hüviyeti ile bilimin ve politikanın konusu hâline gelmesi toplumlar için oldukça yeni bir
olgudur.
Modern zamanlarda, parasal ilişkilerin, pazar ilişkilerinin giderek genişlemesi ve
derinleşmesi sonucudur ki iktisadî olaylar diğer toplumsal ilişkilerden bağımsız bir hüviyet
kazanma imkânı bulabilmiştir.
Klâsik Osmanlı sisteminde, iktisadî olay, iktisadî fonksiyonlar ve bu fonksiyonları
görmekle görevli uzmanlaşmış organlar henüz teşekkül etmemiş olmakla beraber, toplumun
bir iktisadî hayatı mevcuttu ve devlet faaliyetlerinin, bu hayatı az veya çok etkileyen çeşitli
yönleri vardı. Toplumun iktisadî hayatını etkilemiş olan bu devlet faaliyetlerinde, acaba uzun
vade boyunca değişmeden kalmış, belirli unsurlar var mı idi? Yâhut klâsik diye nitelenen
Osmanlı hüviyetinin, iktisadî hayatı az veya çok etkilemesi mümkün belirli ilkelerini tesbit
etmemiz mümkün müdür? Eğer böyle ilkeler tesbit edilebilirse, Osmanlı iktisat tarihinin
değişen ve değişmeden kalan bölümleri arasında belirli ilişkiler kurmak mümkün olabilir.
Yine bu ilkeler sayesinde, iktisadî hayatla alâkalı çeşitli ve bazen çelişkili olan kararların
sebepleri daha kolay anlaşılabileceği gibi, gündelik hayatın türlü dağınıklığı içinde
kaybolmadan, bütünü ile ekonominin nasıl bir seyir takip etmiş olduğunun görülmesi de
mümkün olabilir.
Bu ilkelerin açıklayıcı rolü, şüphesiz Devlete ait faaliyetlerin en geniş anlamı ile
ekonomi üzerindeki etkileri ile sınırlıdır. Devlet, ekonomiyi kökten değiştirecek bir güce
sahip olsa idi; bu ilkeler bize, ekonomiyi tümü ile açıklamamıza yetebilirdi. Ama Devletin
ekonomi üzerindeki etkisi, türlü engeller yüzünden gayet sınırlı kalmaktadır. Bu sınırlılık
ölçüsünde, tespit edilecek ilkelerin açıklayıcılık değeri de belirli sınırlar içinde
düşünülmelidir.
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Osmanlı Devleti’nin iktisadî hayatla alakalı kararlarında 1500 ile 1800 yılları arasında
etkili olmuş görünen ve Osmanlı iktisadî dünya görüşünün temel unsurları arasında sayılması
gereken başlıca üç ana ilke tesbit edilmektedir. Bunlar iaşe (provizyonizm), fiskalizm ve
gelenekçiliktir.

2.1.1. İaşe İlkesi

İktisadî faaliyete ve bu faaliyetten doğan mal ve hizmetlere başlıca iki açıdan bakmak
mümkündür. Mal ve hizmetleri pazarda satmak ve kâr etmek üzere satın alan veya üretim
yapanların açısından iktisadî faaliyetin amacı, kısaca kâr etmekten ibarettir. Alıcı veya
üreticiler, mümkün olduğu kadar ucuza mal etmek ve mümkün olduğu kadar pahalı satmak
için iktisadî faaliyette bulunurlar. Buna karşılık bu mal ve hizmetleri kullanmak üzere üreten
veya satın alanlar, yani tüketiciler açısından iktisadî faaliyetin amacı, mal ve hizmetlerin, tam
tersine, mümkün olduğu kadar ucuz, kaliteli ve bol bulunmasını sağlamaktır. Üretici için mal
ve hizmetin bolluğu ve kalitesi, birinci derecede önem taşımaz; onun için önemli olan, pahalı
satmak ve çok kâr etmektir. Çok kâr etmek için çok mal satmak bazen iyi olmakla beraber,
ekseriya kötüdür; çünkü malın bolluğu fiyatı düşürülebilir ve bu sebepten kârı azaltabilir.
Tüketici için ise, bolluk ve ucuzluk hemen daima arzulanan bir hedeftir.
İaşe ilkesi, iktisadî faaliyete bu iki açıdan, ikincisi, yani tüketici açısından bakan
görüşün dayandığı ilkedir. Buna göre, iktisadî faaliyetin amacı, insanların ihtiyacını
karşılamaktır. Dolayısıyla üretilen mal ve hizmetlerin, mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve
ucuz olması, yani piyasada mal arzının mümkün olan en yüksek düzeyde tutulması esas
hedeftir.
Bu ilkenin iktisadî politika temeli olarak uzun süre yaşamasını sağlayan objektif
şartlar, kısaca şöyle sıralanabilir:
a. Ekonomide genel olarak verimlilik (prodüktivite) düşüktür ve arttırılması son derece
zordur.
b. Mevcud durumu değiştirmeye yönelik müdahalelerin, verimliliği arttırıcı olmaktan
çok, düşürücü etki yapması çok daha kuvvetli bir ihtimaldir.
c. Ulaştırma çok zor ve pahalıdır.
Başlıca bu üç şartın geçerli olduğu bir çağda toplumun yaşaması, sosyal düzenin
korunması ve devlet faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için, iktisadî hayatı
düzenlemekte iaşe ilkesine dayanmak zorunlu idi. Onun içindir ki, iaşe ilkesi, Osmanlı iktisat
politikasının en önemli ilkesidir. Bu ilkeyi geçerli kılabilmek üzere Osmanlı Devleti,
ekonomide mal arzını bollaştırmak, kalitesini yükseltmek ve fiyatını düşük tutmak için üretim
ve ticaret üzerinde sıkı şekilde yürütülen bir müdahaleciliği benimsemiş bulunmakta idi.
Malların ilk üreticiden nihaî tüketiciye intikal edinceye kadar geçtiği bütün aşamaları
kapsayan bu müdahalecilik şöyle özetlenebilir:
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Ziraatte, mümkün olan en yüksek düzeyde üretimi gerçekleştireceği düşünülen işletme
tipi, orta büyüklükte aile işletmesi idi. Toprağın verimine göre 60 ile 150 dönüm arasında bir
arazi tahsis edilen bu aile işletmelerinin yaygın biçimde korunması başlıca hedefti. Aile
işletmelerinin, parçalanarak küçülmesini veya yeni arazi ilavesi ile büyük çiftliklere
dönüşmesini önlemek üzere Devlet, ziraî toprakların mülkiyet hakkını fertlere bırakmaz, kendi elinde muhafaza ederdi. Mirî adı verilen bu mülkiyet rejiminde toprak, çiftçilere, babadan
oğula geçecek şekilde kiralanmış sayılır; alımı satımı devletin sıkı kontrolü altında tutulur,
vakfedilmesine ve bağışlanmasına müsaade edilmezdi. Çiftçilerin, ziraî üretimi düşürmeye
sebep olacak şekilde, toprağı işlemeden tutmalarına, ya da terk ederek şehirlere veya başka
bölgelere göç etmelerine izin verilmezdi.
Bu tedbir ve düzenlemelerle en yüksek düzeyde gerçekleşeceği düşünülen ziraî
üretimin başlıca tüketim bölgesi kaza idi. Osmanlı Devleti’nde kaza, merkezinde 3.000 ila
20.000 arasında bir nüfusu barındıran şehir veya kasaba ile etrafındaki köylerden müteşekkil
40-60 km. çapında bir alanı kapsardı. Ziraî üretim, her şeyden önce bu alanın ihtiyaçlarını
gidermek zorunda idi. Bu ihtiyaç karşılanmadıkça üretimin kaza dışına aktarılmasına izin
verilmezdi.
Ziraî üretimden gelen gıda maddeleri ile ham maddeleri kaza merkezinde satın almak,
işlemek ve tüketiciye satmak kasaba esnafının tekelinde idi. Üretim ile tüketim arasındaki
dengeyi korumak üzere devlet, her mal ve hizmeti üretmek üzere ayrı loncalar hâlinde esnafı
örgütlerdi. Esnaf birliklerini, ziraatte çiftçi işletmelerinde olduğu gibi, belli ortalama
büyüklükleri aşmayacak kapasitedeki işyerlerine veya dükkânlara sahip ustalardan oluşan,
eşitlikçi bir cemaat hâlinde faaliyet göstermelerini sağlayacak şekilde bir düzenlemeye tâbi
tutardı.
Bu şekilde örgütlenen esnafların faaliyeti ile kazanın ihtiyacı karşılandıktan sonra
fazla kalan üretim, ordu ve sarayın ihtiyaçlarını gidermeğe tahsis edilir, geri kalan bölümü de
imparatorluğun merkezi olan ve nüfusu 500.000'i aşan İstanbul'a sevk edilmek üzere tüccara
teslim edilirdi.
Bütün bu kademeli ihtiyaçlar giderildikten sonra kalan malların da imparatorluk içinde
ihtiyacı olan bölge ve şehirlere, belirli iç gümrük resimlerini ödemek şartı ile tüccarlar
tarafından götürülmesine izin verilirdi.
Yurtiçi ihtiyaçların tümü karşılandıktan sonra, fazla kalan mal varsa, onun ihraç
edilmesine müsaade edilirdi. Görülüyor ki iaşe ilkesine dayanan iktisadî politika için ihracat,
üretim faaliyetinin hedefi değildir. Üretimin hedefi yurtiçi ihtiyaçların karşılanmasıdır.
İhracat, bu ihtiyaçlar karşılandıktan sonra kalan malların, yani ülke bakımından hemen hiçbir
değeri kalmayan, iktisadî deyimi ile marijinal faydası sıfır olan malların satılması demektir.
İhraç edilen malların gerçekten bu nitelikte olmasını garanti altına almak için, devlet en sıkı
müdahaleyi bu alanda gösterirdi. Hangi maldan, ne miktarda ihracat yapılacağı, her seferinde
özel bir izinle belirlenir, ayrıca yüksek bir gümrük vergisi alınırdı.
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Buna karşılık ithalatın, hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan serbestçe yapılmasına
müsaade edilirdi. Çünki, ithalat, yurt içinde ihtiyaç duyulan, ama ya hiç üretilmeyen veya az
miktarda üretilen malların getirilmesi anlamında, iaşe ilkesine göre arzu edilen bir faaliyetti.
İktisadî deyimi ile marijinal faydası çok yüksek olan malların ülke pazarına girmesini
sağladığı için, ithalat kolaylaştırılır, hatta teşvik edilirdi.
İaşe ilkesine dayanan bu iktisat politikası, dış ticarette ihracatı zorlaştırıcı ve
kısıtlayıcı, ithalatı ise kolaylaştırıcı ve teşvik edici niteliği ile günümüzün himayeci iktisat
politikalarına hiç benzemeyen bir hüviyet göstermektedir. Dış ticarette yabancılara tanınan
kapitülasyonların da, bu hüviyetten kaynaklanan önemli kurumlardan biri olarak düşünülmesi
gerektiği söylenebilir.

2.1.2. Gelenekçilik

Toplumun yaşaması, sosyal-siyasal düzenin korunması ve devlet faaliyetlerinin
aksamadan yürütülebilmesi amaçlarına hizmet etmekte olan iaşe ilkesi, kaynağını objektif
şartlardan almaktaydı. Kaynağını oluşturan objektif şartlar ve hizmetinde olduğu amaçlar çok
uzun süre boyunca değişmeden kaldığı için iaşe ilkesi, iktisadî hayata biçim veren
düzenlemelerin temeli olmağa birkaç yüzyıl boyunca devam etmiş ve öylesine yerleşmiştir ki
ikinci bir ilkenin de doğmasının başlıca sebepleri arasında yer almıştır.
Gelenekçilik, sosyal ve iktisadî ilişkilerde yavaş yavaş oluşan dengeleri, eğilimleri
mümkün olduğu ölçüde muhafaza etme ve değişme eğilimlerini engelleme ve herhangi bir
değişme çıktığı takdirde, tekrar eski dengeye dönmek üzere değişmeyi ortadan kaldırma
iradesinin hâkim olması şeklinde tanımlanabilir.
Ziraat, esnaflık ve ticarette iaşe ilkesinden kaynaklanan düzenlemelerin hedefi üretim
ile tüketimin dengede tutulmasıdır. Dengenin bozulması hâlinde bunalıma düşme tehlikesi
daima mevcuttur. Korkulan asıl tehlike kıtlıktır. Üretimin (subsistence) geçimlilik düzeyinin
etrafında dalgalandığı, endüstri öncesi ekonomilerde yaygın olan bu tehlike Osmanlı
ekonomisi için de geçerli idi. Üretimde küçük bir düşme veya tüketimde küçük bir artış,
mevcut ulaşım imkânlarının yetersizliği karşısında kolayca kıtlığa dönüşebilirdi. Onun içindir
ki, tüketimi arttıracak nitelikteki değişme eğilimleri sürekli olarak kontrol altında tutulurdu.
Men-i israfat (somptuary laws) diye bilinen ve amacı lüks tüketimin sınırlandırılmasından
ibaret görünen yasaklamaların önemli bir kaynağı budur. Dengenin korunmasında yalnız
tüketimin değil, üretimin de kontrol altında tutulması gerekiyordu. Ekonomide ihtiyaç
duyulan zorunlu ithalatı sağlayacak kadar bir üretim fazlası dışında, herhangi bir mal veya
hizmette üretim fazlası görülmesi de istenilmiyordu. Çünkü emek ve kapital gibi üretim
faktörlerinin kıt olduğu ve miktarların kolayca arttırılmadığı bir ekonomide, belirli bir mal
veya hizmetin üretimini arttırmak için gerekli olan ilâve emek ve kapitali, diğer alanlardan
çekip o mal veya hizmeti üreten sektöre kaydırmakla mümkündü. Bu ise, emek ve kapitalin
çekildiği alanlarda üretimin azalması ve neticede bu alanlarda üretilmekte olan mal ve
hizmetlerde kıtlığın doğması ile sonuçlanacağı için tehlikeli idi. Bu nedenle uzun deneyim ve
uyarlamalarla oluşmuş olan üretim ve istihdam yapısının değişmeden kalmasına özen
gösterilirdi. Esnaf örgütlerinin işçi ve dükkân sayısının dondurulması, ziraatte işletme
büyüklüğünün belli düzeyde tutulması ve ziraî işletmeyi bırakarak şehirlere göç etmenin
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yasaklanması, hep bu dengeyi sürdürebilme motifi ile uygulamaya konulmuş düzenlemelerdi.
İktisadî politika ilkesi olarak gelenekçiliğin başlıca fonksiyonu işte bu düzenlemelerin
değişmeden kalmasını sağlamaktan ibaretti.
İktisadî hayatın çeşitli alanlarını düzenleyen kuralların ana kaynağı şeriat idi. Ama
şeriatın açık şekilde düzenlemediği, içine almadığı, herhangi bir çözüm yolu göstermediği ve
yeni olarak sonradan ortaya çıkmış bulunan birçok ilişkiyi düzenleyen başka kurallar da yardı.
Padişahların devlet başkanı sıfatı ile çıkardığı kanunname denilen kurallar bunların başında
gelir. Bundan başka mahallî örf ve âdetlerden kaynaklanan düzenlemeler de mevcuttu.
Kanunnamelerle örf ve âdetler, şeriatin dışında olmakla beraber ona aykırı olmamak şartı ile
yürürlüğe girmiş olduğu için, uyulması zorunlu olan kurallardı. Hukukun kaynağı olarak
şeriatın ve yetkili dinî otorite tarafından şeriate uygunluğu kabul ve tasdik edilen kanun ve
örflerin vücud verdiği bütün bu düzenlemeler manzumesinde gelenekçilik sıkı şekilde riayet
edilen bir ilke niteliğindeydi. İktisadî hayatın türlü alanlarında doğan çatışma ve ihtilafların
çözülmesi ile ilgili olarak verilen kararlarda 16.-18. yüzyıllar boyunca kullanılan deyim hep
aynı formülde olmak üzere "kadîmden olagelene aykırı iş yapılmaması" şeklindedir. Kadîm
olan nedir? Sorusuna bir Kanunnâme'de "Kadîm odur ki, onun öncesini kimse hatırlamaz"
diye verilen cevap, gelenekçiliğin ilke olarak ne ölçü ve nitelikte yerleşmiş olduğunu gösteren
en veciz ifadedir.
İktisadî hayatın gündelik akışı içinde doğan sayısız ihtilafların çözümünde başvurulan
ilke olarak gelenekçilik ve onun muhtevasını oluşturan unsurlar demeti çok önemli bir
başvuru sistemini oluşturmakla beraber, Osmanlı toplumunda değişmenin hiç olmadığını
söylemek de gerçeğe uygun değildir.
Her şeyden önce geleneğin kendisi yavaş yavaş teşekkül ediyordu. Belirli bir ihtilafın
çözülmesinde başvurulan temel ilke hüviyeti ile gelenek bir ölçü, bir dayanak, bir başvuru
sistemi idi, bunda şüphe yoktur. Ama bu sistemin muhtevasına ait unsurların bütün ayrıntıları
ile doğması ve yerleşmesi çeşitli faktörlerin karmaşık etkileşimi ile zaman içinde yavaş yavaş
oluşan bir sonuç, daha doğrusu bir süreç idi. Bu sürecin oluşumunu etkileyen çeşitli
faktörlerin arasında özellikle etkili olmuş bulunan biri vardır ki o da fiskalizm dir ve oynadığı
rolün önemi ve sürekliliği ile, Osmanlı iktisadî dünya görüşünün üçüncü ilkesi olmak
statüsünü kazanmıştır.

2.1.3. Fiskalizm
Devletin iktisadî hayata karşı tavrını belirleyen ve bu alandaki düzenlemeleri
yönlendiren üçüncü ilke fiskalizmdir. En genel ve kısa tanımı ile fiskalizm hazineye ait
gelirleri mümkün olduğu kadar yüksek düzeye çıkarmaya çalışmak ve ulaştığı düzeyin altına
inmesini engellemektir. Hazine gelirlerinin esas fonksiyonu devletin yapması gereken
harcamaları karşılamak olduğu için, fiskalizmin dolaylı bir uzantısı olarak, harcamaları
kısmaya yönelik çalışmaları da zikretmek doğru olur. Ana hedefi gelirleri mümkün olduğu
kadar yükseltmek olan fiskalizm, bu hedefe ulaşmakta zorlukla karşılaştığı zaman,
harcamaları kısma yönündeki faaliyetler netice itibarıyla, gelirlerin arttırılmasına benzer bir
etki yarattığı için, bu faaliyetleri de dolaylı bir uzantı veya negatif bir unsur olarak geniş
anlamda fiskalizmin içinde mütalaa etmek lâzımdır.
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İktisadî kararları alırken devletin, bir yandan gelirleri yükseltme, diğer yandan
harcamaları kısma yöntemleri altında tavrını belirlemesi olarak özetleyebileceğimiz fiskalizm,
Osmanlı iktisadî dünya görüşünü ve bu görüşün yönlendirdiği iktisadî hayatın çeşitli
alanlarını biçimlendirmekte diğer iki ilke ile bir arada bulunarak etkili bir rol oynamıştır.
Fiskalizm, ana hedefi ve esas unsuru olan, gelirleri yükseltme konusunda çeşitli zorluk
ve sınırlamalara maruz bulunuyordu. Başlıca iki gruba ayırabileceğimiz bu zorlukların
birincisi ekonominin objektif şartlarından doğan zorluklardır ki bunlar yukarıda iaşe ilkesinde
açıklanmıştı. Diğeri ise ekonominin sübjektif şartlarından doğan zorluklardır ki bunlar şu
kısımlara ayrılır:
a. İaşe ilkesi ile gelenekçiliğe dayanan düzenlemeler dünyası, parasal ilişkilerin, yani
ticaret ve mübadele alanının genişlemesini sınırlandırmaktaydı. Daha doğrusu bu iki ilke ile
parasal ilişkilerin mevcut düzeyi arasında karşılıklı bir denge ve ahenk kurulmuştu. Bu denge
ve ahengi ilkelerde veya parasal ilişkilerdeki bir değişme bozabilir ve buhrana yol açabilirdi.
Bu sebepten sistemin bu iki ucu arasındaki denge korunmakta ve dolayısı ile parasal ilişkileri
hızla genişletecek bir değişmeye meydan verilmemekteydi.
b. Parasal ilişkilerin genişlemesi yalnız bu ekonomik dengeyi değil, aynı zamanda
sosyal/siyasal düzen ve hiyerarşiyi de bozabilecek, yeni ve etkili bir sosyal zümrenin doğması
ve gelişmesi ile sıkı sıkıya alakalı idi. Ekonomide parasal ilişkiler arttıkça, mübadele hacmi
genişledikçe, toplum içinde ticaret ile uğraşanlar güçlenecek, büyüyecek ve zenginleşecekti.
Kısaca ifade edilirse böyle bir zümrenin doğması ile ekonomide parasal ilişkilerin genişlemesi
arasında karşılıklı birbirini besleyen bir ilişki vardı. Böyle bir zümrenin doğması
sosyal/siyasal dengeyi sarsabileceği için arzuya şayan değildi. Bu tavrın en tipik göstergesi
"narh" adı ile tesbit edilen fiyatların kontrolünde gösterilen titizliktir. Fiatlar o şekilde tesbit
edilirdi ki, mübadele ile uğraşan esnaf ve tüccar gibi zümrelere tanınan normal kâr haddi % 5
ile % 15 arasında değişir, daha yüksek düzeyde kâr sağlamak sıkı ceza tehdidi altında
tutularak engellenirdi. Bu derecede düşük bir kâr oranı ile sermayeyi büyütme imkânı çok
sınırlıydı. Ekonomide faiz haddi, normal olarak bu haddin epey üzerinde olarak, % 15 ilâ %
25 arasında olduğu için, mevcut nakdî (parasal sermaye) sermayenin ticaret ve esnaflık
sektörüne kayması imkânı son derece kısıtlıydı. Bu faiz haddi ile sermayenin girebileceği
alanlar yüksek gelir sahibi askerî zümre mensuplarının tüketim veya yönetim giderlerini
karşılamak üzere talep ettikleri kredilere inhisar ederdi. Nitekim XVII. ve XVIII. yüzyıllarda
kredi ilişkisi ile alakalı belgeler içinde en büyük çoğunluğu bu tür krediler oluşturmakta,
esnaflık ve ticaret sektörüne yönelik kredi ilişkilerine pek az rastlanmaktadır.
Fiskalizm, aşılması zor görünen bu sınırlar içinde sıkışıp kaldığı için bir yandan,
gelirleri arttırmaktan ziyade azaltmamaya ve harcamaları kısmaya yönelik iki taraflı bir seri
tedbirleri uygulama alanına sokmaya çalışmıştı. Diğer yandan da hapsedildiği sınırların
aşılmazlığı ölçüsünde öylesine derinleşerek sertleşmişti ki, neticede Osmanlı iktisadî dünya
görüşünü her türlü iktisadî faaliyete sadece getireceği vergi geliri açısından bakacak ve onun
ötesini giderek daha az idrak edebilecek derecede fıskosantrik hâle getirme eğilimine
girmiştir. Ancak bütün bu eğilim ve gayretlerinde diğer iki ilke ile sürekli dengelenme ve
etkileşim içinde fiilî muhtevasını kazanmış olduğunu da eklemek gerekir.
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2.2. XIX. Yüzyılda Osmanlı İktisadî Dünya Görüşünün Klasik
Prensiplerindeki Değişmeler

Klasik çağda devletin ekonomiye yaklaşımını belirleyen zihnî çerçeveyi belirledikten
sonra, uzun süre boyunca hâkim olmuş görünen bu çerçeve içinde oluşan ekonominin XVIII.
yüzyılın sonlarında vardığı düzeyi de kısaca özetlemek gerekir.

Fizikî sermaye birikiminin önemli bölümü devlete veya vakıflara ait bulunuyordu.
Ziraat, esnaflık, hatta ticaret sektöründe küçük ölçekli işletmeler hâkimdi. Büyük çoğunluğu
yakın bölge pazarı için üretim yapan bu işletmelerin içinde, 15-20 işçi çalıştıracak boyuta
varmış olanları nadir denecek kadar azdı; iş bölümü ve gelir-servet farklılaşması da son
derece düşüktü. Aynı iş kolunda en fakir usta ile en zengin olanı arasındaki farklılaşma, 18.
yüzyıl boyunca biraz artmakla birlikte, 1/4'ten nihayet 1/7'ye kadar ulaşabilmişti. Faktör
fiyatları üzerindeki kontrolün bir sonucu olarak, özel ellerde sermaye birikim imkânları nisbî
olarak kasten biraz geniş tutulmuş olan sarraf ve mültezim grubuna inhisar ediyordu.
Bunlardan biraz daha sınırlı imkânları ile dış ve iç ticaret sektöründe faaliyet gösteren
tüccarları da ilâve edersek özel sermayenin sınırına ulaşmış oluruz. Bu iki veya üç zümreye
tanınan birikim imkânı, bulundukları sektörlerde gördükleri fonksiyondan kaynaklanıyordu.
Bu sektörleri bırakmaları halinde, bu imkânı da kaybederlerdi; esasen birikimlerini, maliye ve
ticaret dışında, ziraat veya sanayide gelişmeye uygun yatırımlara dönüştürme imkânları çok
kısıtlı idi. Ziraatte, kapitalist tipte gelişme yaratacak yatırımlara, mîrî toprak rejimi legal
olarak elverişli değildi. Sanayii ve imalat sektöründe, devletin güçlü desteğine sahip cemaatçi
ve eşitlikçi esnaf örgütlerinin sıkı ve dayanışmacı (cohesive) yapısına nüfuz ederek yatırım
yapmak çok zordu. Üstelik kâr tahdidi, bu sektörü cazip olmaktan çıkarıyordu. 18. yüzyılın
sonlarında, savunma savaşlarının ağırlaşan malî yükü altında, bu ekonomik tablo daha da
kötüleşme trendi içinde bulunuyordu. Reform çağının problemlerini çözmek üzere giriştiği
faaliyetlerle devlet, bu tabloyu çeşitli yönleri ile değişmeye zorlamaya başladığı zaman, aynı
tablonun oluşumunda katkısı az olmayan kendi yaklaşım çerçevesini de değiştirmek zorunda
kalmıştır. Bu iki yönlü değişmelerin macerası aynı zamanda reform çağının iktisadî
performans hikâyesinin de dikkate değer bir bölümüdür.
Devletin güçlendirilmesi ve büyütülmesi olarak özetlenebilecek reform çağının
ekonomi alanında değişmelere yol açan faaliyetlerinin başında, merkezî hazineye ait
kaynakların arttırılması talebi yer alır. XVIII. yüzyıl boyunca, çeşitli desentralizasyon
eğilimleri içinde çoğalan aracıların giderek hazineye intikal eden bölümünü düşürdükleri
vergi gelirlerinin artan bölümünü hazineye intikal ettirme girişimi, merkezîleştirme ile paralel
olarak yürütülen ilk faaliyet oldu. Timar ve zeametleri mukataalaştırmanın hızlanması,
malikâneleşmenin dondurulması ve ayanlar tarafından kontrol edilmekte olan kaynakların
merkeze transferi, malî alandaki faaliyetlerin esas bölümünü oluşturdu. Başarı ile
sonuçlandırılması oldukça yavaş ve zor seyreden bu faaliyetler XIX. yüzyılın ilk 30-40 yılını
kapsar. Bunların yanında, mevcut vergilerin arttırılması ve yeni vergilerin konulması da
oldukça yoğun şekilde sürdürüldü. Klasik dönemde oluşan ekonominin küçük ölçekli
birimlerin hâkim olduğu ve birbirine açılma derecesi düşük, dar bölge pazarlarının yanyana
dizildiği ve üretim faktörlerinin gelirleri üzerindeki kontrolün birikimden çok bölüşümcü
mekanizmaları öne çıkardığı yapı özelliği içinde, yeni vergi kaynağı yaratmak için daha çok
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ilkel üretime yönelmek daha makul görünür. Bununla birlikte getirilen ek vergilerin hemen
tamamı ihracat ve bir bölümü de iç ticaret üzerine bindirildiği gibi, hadleri arttırılan vergiler
de bu alandakiler oldu. Yüzyılın ilk yarısı boyunca sürdürülen bu uygulamanın ayrıntılarına
baktığımız zaman, klasik referans sisteminin iki prensibinin, provizyonizm ve fiskalizmin
henüz bütün canlılığı ile bir makasın iki kolu gibi işletilmekte olduğu görülür. Ancak sistemin
üçüncü prensibi olan tradisyonalizm reform döneminin başlarından itibaren hızlı bir şekilde
aşınmaya başlamıştır. Bu, sistemin mantığına da uygundu. Zira tradisyonalizmin esas
fonksiyonu, provizyonizme ve fiskalizme uygun olan dengeleri korumaktan ibaretti.
Provizyonizm ve fiskalizm yeni birtakım değişmeleri gerektirdiği hallerde değişmenin yolu
açılmış oluyordu. Tradisiyonalizmin temel norm değerleri olarak "örf-i belde", "teamül-i
kadîm" provizyonizme ve fiskalizme uygun değilse, bunlarla çatışan bir nitelik taşıyorsa
bunları değiştirmek, merkezîleştirmenin büyük ivme kazandığı bu dönemde, artık normal
sayılmaya başladı. Klasik çağda bu deyimlerden ne anlaşılmak gerektiği konusunda hiçbir
zaman ihtilaf ve tereddüde rastlanmaz. "Kadîm" olan nedir sorusuna XVII. yy'ın sonlarına ait
bir kanunname şu tarifi veriyordu: "Kadîm olan odur ki onun evvelini kimse hatırlamaz".
Yani herkesin bildiğidir demek istediği aynı kavram için, mesela 1859 tarihli bir Vekiller
heyeti raporunda "teamül-i kadîm" tabirinin, muhtevasının müphem, anlaşılmaz bir kavram
olduğu ifade ediliyordu. Artık kimsenin bilmediği kadîmden öncesi değil, bizzat "kadîm"in
kendisi olmuştur. Kısacası kadîm, artık lügat anlamında kadîm, yani eskimiş ve bilinemez
hâle gelmiştir.
Tradisyonalizmin bir referans prensibi olmaktan çıkması ile reform çağının başlaması
arasında, daha derin planda zihnî ve fikrî bir zamandaşlık, hatta bağlantı da mevcuttur.
Osmanlı litaratüründe ıslahat diye bilinen ve çok eski tarihlere kadar çıkan faaliyetlerle
reform çağı arasındaki temel fark, amaçlanan model bakımındandır. Geçmişteki ıslahat
faaliyetlerinde amaç, hep mükemmel olduğu düşünülen eski modeli ihya etmekti. Oysa
XVIII. yüzyılın sonlarında başlayan reform çağının modeli, daha başından itibaren artık
eskide ve geçmişte değildi. Dolayısıyla tradisyonalizm, geçmişe dönme ve onu ihya etme
düşüncesinin terk edilmesi ile birlikte zihnî meşruiyet zeminini de kaybetmiş bulunuyordu.
Onun içindir ki, XIX. yüzyılın ilk yarısında klasik koordinat sisteminin en hızlı terk edilen
kanadı bu olmuştur.
Ancak sistemin diğer prensipleri bakımından durum farklı idi ve bunların değişmesi
çok daha yavaş ve zor olmuştur. Fiskalizm, devlete sürekli yeni kaynak bulma humması
içinde, varlığını daha geniş ve yeni alanlara yayarak sürdürmeğe devam etmiştir. Ona nazaran
daha kısa ömürlü olan provizyonizmin yavaş yavaş terkedilmesi 1840'larda başlamış ve ancak
1860'lardan itibaren silinmeye yönelmiştir.
Bu değişmeleri, ticaret muahedeleri karşısındaki tutumlarda net olarak izleme
imkânını buluyoruz. Bazı tarihçilerin Osmanlı sanayiini yıkmakla itham ederek geçmişte
benzeri bulunmadığını düşündükleri 1838 tarihli Osmanlı-İngiliz ticaret antlaşması, fiskalizm
ile birlikte güçlü bir provizyonizmin damgasını taşır. Antlaşmada ithal gümrükleri düşük
(%5), ihraç gümrükleri ise yüksek (%12) tutulmuştu. Antlaşmanın müzakere edildiği 1830'lu
yıllarda Osmanlı delegeleri ihraç gümrüklerini daha da yükseltmek için uğraşmışlardır, ancak
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İngilizler'in karşı koymaları ile nisbeten düşük saydıkları % 12 haddine razı olmuşlardı. Bu,
ihracat karşısında provizyonizmden kaynaklanan klasik tutumun biraz daha sertleşmesi,
yoğunlaşmasıdır ve ondan farkı da, klasik dönemde ahidnamelerde % 3 olarak tespit
edilmekte olan ihraç resminin fiskalizmin de katkısı ile, dört misline yükseltilmesinden
ibarettir. Bu müzakerelerin yapıldığı 1830'lu yıllarda, ilginç bir tesadüf olarak Osmanlı sanayi
sektöründe ilk defa buharlı makineleri kullanmaya başlayan birçok yeni fabrika
kurulmaktaydı. Hemen hepsi devlete ait olan bu fabrikaların herhangi bir koruma altına
alınması gibi bir düşüncenin müzakerelerde hiçbir şekilde bahsinin bile edilmediğini
biliyoruz. Bunlar ordu için elbise, ayakkabı, fes, mühimmat vs. imal edecek fabrikalardı.
Talep edilen miktar ve kalitede mamulleri özel sektör yapabilecek kapasitede değildi.
Dışarıdan ithali de hem arzın istikrarı, hem de yapılacak harcama bakımından mahzurlu
sayılıyordu; yani provizyonist ve fiskalist motiflerle kurulmuş fabrikalardı ve bu sebepten
mamullerine gümrük himayesi sağlamak akla bile getirilmedi.
Bu fabrikalar giderek çoğaltıldı ve kapasiteleri de genişletildi. 1830'lu yılların
sonundan itibaren üretim kapasiteleri devletin ihtiyacını aşan bazı fabrikaların mamulleri
serbest pazarda satılmaya başladı. Sınaî yatırımların genişlemesi 1840'lı yıllarda hızlanarak
devam etti. Dokuma, deri, gıda, cam, porselen, kâğıt gibi çeşitli tüketim malları üreten
fabrikalar çoğalınca bunlara gerekli makine ve teçhizat sağlamak üzere, yatırım malı üreten
fabrikalar da kurulmaya başladı. Aynı yıllarda özel teşebbüse de fabrika kurması için çeşitli
teşvikler ve kolaylıklar gösterildi. Getirilen teşviklerin en önemlisi, 7-15 yıllık imtiyaz süresi
tanımaktı. Bazı idarî kolaylıklar da sağlandı. Ancak nadir hallerde tanınan 1-2 yıllık gümrük
muafiyeti dışında, devletin fis-kal fedakârlığını içeren herhangi bir kolaylık düşünülmedi.
Bütün bu faaliyetler içinde fiskal fedakârlık olarak nitelenebilecek yegâne uygulama, bu
faaliyetlerin sona ermekte olduğu 1850 yılında tanınan gümrük muafiyetidir ve o da sadece
devlet fabrikalarına münhasır tutulmuştur. İthal gümrüklerinin yükseltilmesi tarzında bir
koruma düşüncesi zihinlerde yoktur. Oldukça şümullü görünen bu sanayileşme hamlesinin
arkasında klasik dönemin fiskalist ve provizyonist anlayışında henüz değişmenin sözkonusu
olmadığı açıkça anlaşılıyor.
Bununla beraber değişmenin yavaş yavaş oluşmakta olduğunu 1861 tarihinde
imzalanan ticaret antlaşmasında artık görmeye başlanır. Antlaşmada ithal gümrükleri % 5'ten
% 8'e yükseltilmiş, buna karşılık ihraç gümrükleri de % 12'den % 8'e indirilmiştir. İhracat
bakımından daha da önemlisi, gümrük oranının her yıl % l'er azaltılarak 1869'da % l'e
çekilmesi ve o tarihten itibaren bu had içinde tutulacağı kararının antlaşmaya dâhil
edilmesidir. Bu, provizyonizmin artık terk edildiğini ve ihracatın arzu edilir bir faaliyet olarak
idrak edilmeye başladığını gösteren önemli bir değişmedir. Bu aşamaya, en az çeyrek
yüzyıllık bir dış ticaret açığını yaşadıktan sonra ancak ulaşılabilmiş olması, provizyonizmin
Osmanlı zihnindeki izlerinin derinliğinin bir ifadesi sayılmalıdır. Provizyonizm, gıda ve zarurî
ihtiyaç maddeleri bakımından şüphesiz tamamen terk edilmedi. Ama klasik dönemde ve daha
sonra 19. yüzyılın ortalarına kadar sınaî ve ziraî her türlü mal için geçerli kalan evrenselliği
artık sona ermiş bulunuyordu.

37

Fiskalizm de aynı yıllarda klasik dönemdeki katılığını, sertliğini kaybederek
yumuşamaya, daha esnek hâle gelmeye başlamıştır. Bununla beraber bu şekli ile varlığını
sürdürmüştür. Nitekim ihraç gümrüklerini düşürmekten doğan malî kayıpların, ithal
gümrüğündeki artışla telafi edilmesi düşünülmüştür. İç pazarda fiyatları arttırmaya nihayet
razı olmaya başlandığını gösteren bu tutum, aynı zamanda provizyonizmin artık terk
edilmekte olduğunun başka bir ifadesidir. Bununla beraber modern korumacılıkla ilgili
önemli bir değişme henüz söz konusu olmaya başlamamıştır.
Sanayi alanında 1827'de başlayan bir seri yeni fabrikalar kurma faaliyeti 1850'lerde
son buldu. Bu tarihlerden sonra devlete ait fabrika yatırımlarına pek rastlanmaz. Daha önce
kurulmuş olanların da 1855'ten sonra çoğu ithal rekabetine dayanamadığı için kapanmıştır.
Geleneksel esnaf sektörü de aynı rekabet karşısında 1840'lı yıllarda hızla daralmaya maruz
kalarak yardım talebiyle devlete başvurduğu zaman, devlet provizyonist mantıkla hareket
ettiği için kendi kurduğu ve kurulmasını teşvik ettiği fabrikalar gibi, onlara da gümrük
himâyesi sağlamayı hiçbir şekilde düşünmedi. Fiskalist motiften fedakârlık sayılabilecek
vergi muafiyetlerine de pek iltifat edilmedi.
Ancak olayların hızı ve genişliği, fikirleri zorlamaktan geri kalmadı. Esnaflık
sektöründeki gerileme 1860'lı yıllarda büyük boyutlara vardığı zaman, malî fedakârlık içeren
koruma girişimleri de yavaş yavaş ve zorunlu olarak oluşmaya başladı. Sınaî alandaki esnaf
üretiminde hızlı daralma hissedilir ölçüde sefalete yol açınca görüldü ki; bunları desteklemek
üzere fiskal fedakârlığın daha önce esirgenmiş olması, uzun vadede hem daha büyük malî
kayıplara sebep olmakta, hem de mevcut sosyal yapıda tamiri güç yaralar açmaktadır.
Yapılacak bir malî fedakârlığın, neticede genişleyecek olan faaliyetten doğacak gelir artışı
sayesinde uzun vadede fazlası ile telafi edileceği, bu acı tecrübeler içinde net olarak görüldü.
Gümrüklerin bir himaye aleti olarak düşünülmesi bu tarihlerde başladı. Bu anlayışın
sonucudur ki, 1874'te iç gümrükler kaldırıldı. Yeni sınaî yatırımlar için ithal edilecek makine
ve aletlerin ithal resminden muaf tutulması da aynı yıllara rastlar. Farklılaştırılmış ithal
gümrükleri ile yerli imalatın koruma şemsiyesi altına alınması fikrine ulaşılması da 1880'li
yıllarda gerçekleşti. Böylece uzun ve ıstıraplı tecrübelerden sonra XIX. yüzyılın sonlarına
doğru ulaşılan bu aşama ile Osmanlı yönetim elifinin yüzyıllar boyunca iktisadî hayata
bakışını temellendiren referans çerçevesi de artık sona ermiş bulunuyordu.
Sonuç olarak sözü edilen prensiplerin muhtevalarına ait izlerin tümü ile tarihten
silinmiş olduğu elbette ki söylenemez. Birbirinden bağımsız ve kopuk, parçalı pratikler
olarak, şartların gerektirdiği veya engellemediği hallerde, daha sonraki tarihlerde de zaman
zaman şu veya bu şekilde ortaya çıkmaktan geri kalmadıkları muhakkaktır. Sona ermiş olan,
her üç prensibin bir koordinat sistemi halinde, Osmanlı dünyasının iktisadî hayatı
düzenlemekte dayandığı referans çerçevesidir. Yüzyıllar boyunca yavaş yavaş oluşturulan bu
referans çerçevesine dayanarak inşa ettikleri sistemin, iktisadî bakımdan hem büyümeyi, hem
de küçülmeyi ve dağılmayı engelleyen mekanizmaları içinde taşıdığını düşündükleri içindir ki
Osmanlı eliti kurmuş oldukları sistemi "Devlet-i aliyye-i ebed-müddet" diye nitelemekte
tereddüt etmemişlerdi. Dış âlemde oluşan ve tarihin akışını kökten değiştiren değişmelere
uzun süre direnmelerinin de dayanaklarından birini oluşturan bu referans sisteminin sona
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ermesiyle zamandaş olarak, başkalaşmanın da caddesine iyice girmiş oluyorlardı. Bu cadde,
bünyeyi iktisadî küçülmeye de büyümeye de götürecek risk ve şanslara açık yeni bir güzergâh
idi ve tarihin müteakip safhalarında bu risk ve şanslar sırası ile tecrübe edilecekti.
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Uygulamalar
Uygulama:
Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yayınları,
İstanbul 2000, adlı araştırma eserini inceleyiniz
Kazanım:
1. Osmanlı Devleti’nin klasik dönemde ekonomisinin dayandığı temel ilkeler
yazarının tafsilatlı açıklamalarıyla daha da pekişecektir.
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Uygulama Soruları
1. Osmanlı ekonomisinin klasik dönemdek sahip olduğu ilkelerden hangi sebeplerle
çıkmıştır ve yeni ekonomik düzeninin ilkeleri nelerdir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı iktisadî dünya görüşü işte bu üç ilkenin zamana, bölge ve sektörlere göre
değişen oranlarda birleşmelerinden meydana gelen bir çeşit üçlü koordinat sistemi içinde
kimliğini kazanmış ve bu kimliği ile iktisadî hayatı yönlendiren düzenlemeler dünyasını
oluşturmuştur.
Osmanlı iktisadî düzenlemeler dünyasında anlaşılması, açıklanması ve özellikle
birbiriyle telifi hiç de kolay görülmeyen mirî toprak rejiminden narh uygulamasına,
kapitülasyonlardan devlet tekellerine, esnaf örgütlerinden ithalat rejimine kadar pek çok
uygulama ve manzarayı, bu üç ilkenin oluşturduğu referans sistemine dayanarak analiz
edildiğinde anlamlı ve açıklanabilir bir hâle gelecektir. Sonuç olarak sözü edilen prensiplerin
muhtevalarına ait izlerin tümü ile tarihten silinmiş olduğu elbette ki söylenemez. Birbirinden
bağımsız ve kopuk, parçalı pratikler olarak, şartların gerektirdiği veya engellemediği hallerde,
daha sonraki tarihlerde de zaman zaman şu veya bu şekilde ortaya çıkmaktan geri
kalmadıkları muhakkaktır. Sona ermiş olan, her üç prensibin bir koordinat sistemi halinde,
Osmanlı dünyasının iktisadî hayatı düzenlemekte dayandığı referans çerçevesidir.
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Bölüm Soruları
1. Osmanlı Devleti’nin iktisadî hayatla alakalı kararlarında iaşe, fiskalizm ve
gelenekçilik ilkeleri hangi tarih dilimi içerisinde etkili olmuştur.
a. 1300-1750
b. 1500-1800
c. 1600-1900
d. 1500-1850
e. 1600-1800
2. Mal ve hizmetleri pazarda satmak üzere satın alan veya üretim yapanlar açısından
iktisadî faaliyetin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Halkın ihtiyacını karşılamak
b. Üretime katkıda bulunmak
c. Ekonomiyi güçlendirmek
d. Kâr etmek
e. Ticaret faaliyetinde bulunmak.
3. Aşağıdakilerden hangisi fiskalizm için söylenebilir?
a. Devletin gelirlerini yükseltme, harcamalarını kısma yöntemleri üzerinde durur.
b. İktisadi faaliyete tüketici açısından bakar.
c. İktisadi faaliyete üretici açısından bakar.
d. Üretilen maldan fazla kâr edilmesine dayanır.
e. Üretim ile tüketimin dengede tutulmasıdır.
4. Provizyonizm’in (iaşe ilkesi) terk edildiğini ve ihracatın arzu edilir bir faaliyet
olarak kabul edilmeye başlandığını gösteren önemli bir değişimin sağlandığı ticaret anlaşması
hangisidir?
a. 1838 Balta Limanı Anlaşması
b. 1845 Anlaşması
c. 1861 Ticaret Anlaşması
d. 1850 Ticaret Anlaşması
e. 1874 Anlaşması
5. Fiskalizm ile birlikte güçlü bir provizyonizmin damgasını taşıyan ticaret anlaşması
hangisidir?
a. 1838 Osmanlı –İngiliz Ticaret Anlaşması
b. 1861 Osmanlı- Fransız, Kanlıca Ticaret Anlaşması
c. 1845 Osmanlı –Rus Ticaret Anlaşması
d. 1850 Osmanlı –İngiliz Ticaret Anlaşması
e. 1890 Osmanlı-Alman Ticaret Anlaşması
Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız
6. Osmanlı Devleti’nde tüketici için mal ve hizmetin bolluğu ve kalitesi birinci
dereceden önem taşımamıştır.
7. İaşe ilkesinin uzun süre yaşamasını sağlayan objektif şartlardan biri de Osmanlı
Devleti’nde ulaştırmanın çok zor ve pahalı olmasıdır.
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8. Osmanlı Devleti ekonomide mal arzını bollaştırmak, kalitesini yükseltmek ve
fiyatını düşük tutmak için üretim ve ticaret üzerinde sıkı bir müdahelecilikte bulunmuştur.
9. Ziraî üretimden gelen gıda maddeleri ile ham maddeleri kaza merkezinde satın
almak, işlemek ve tüketiciye satmak kasaba esnafının tekelinde değildi.
10. İktisadî kararları alırken devletin bir yandan gelirleri yükseltme, diğer yandan
harcamaları kısma yöntemleri altında tavrını belirlemesi fiskalizm ilkesini oluşturur.
Cevaplar
1.b, 2.d, 3.a, 4. c, 5. a, 6. Y, 7. D, 8. D, 9. Y, 10. D.

44

3. OSMANLILAR'DA MALİYE TEŞKİLÂTI’NIN BAŞI: DEFTERDAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Defterdarlık Müessesesinin Kuruluşu
3.2. Defterdarlık Kurumunun Tarihî Tekâmülü
3.3. Defterdarın Vazife ve Selâhiyetleri
3.4. Defterdarların Tayini – Maaşı ve Teşrifattaki Yeri
3.5. Kenar ve Tımar Defterdarları
3.6. Maliye Teşkilatında Başdefterdarın Yardımcıları
3.6.1. Baş Bakikulu
3.6.2. Cizye Başbaki Kulu
3.6.3. Veznedarbaşı-Sergi Nazırı-Sergi Halifesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı Devleti’nde Defterdarlık kurulurken hangi devletler örnek alınmıştır.
2. Defterdarlık kurumu geniş Osmanlı topraklarını malî olarak ne şekilde idare ederdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Defterdarlık müessesesinin
kuruluşu
Defterdarlık kurumunun
tarihî tekâmülü

Defterdarın vazife ve
selahiyetleri

Maliye teşkilatında
başdefterdarın yardımcıları

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Klasik dönem Osmanlı
malî sisteminin başı olan
Defterdarlık kurumunun
oluşması ve tarihi tekâmülü
öğrenilir.

Kronolojik düşünme

Malî sahanın en yetkilisi
olan Başdefterdarın görev
ve yetkilerinin sınırları
belirlenir.

Görüş geliştirme ve bilgi
sahibi olma

Baş defterdarın sağ kolu
olma niteliğini taşıyan beş
yardımcının vazifelerinin
aslında bir nevi malî alanda
sorumluluk paylaşımı
olabileceği tartışılabilir.

Araştırma

Anlatım
Tarihsel analiz yorum

Tarihsel analiz yorum

Anlatım
Tarihsel analiz yorum
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Anahtar Kavramlar


Başdefterdar,



Kuyruklu imza,



Darphane,



Sergi,



Veznedar,



Bakikulu

49

Giriş
Osmanlı klasik döneminde defterdarlık kurumu Osmanlı malî teşkilatının idarecisidir.
Defterdarlığın kuruluşundan XVIII. yüzyıla kadar kurumu teşkilat açısından bir takım
değişikliklere uğramış ve farklı malî görevler üstlenen değişik adlarla defterdarlıklar
kurulmuştur. Bu derste önce müessesenin kuruluş ve teşkilatın tarihi seyri incelenecektir.
Ardından ise maliyenin en yetkili kişisi olan başdefterdarın görev ve sorumluluklarına yer
verilecektir. Ardından ise Baş defterdarın yardımcıları olan görevlilerin vazifeleri hakkında
bilgi verilecektir. Böylece kurumun kısa ve öz bir şekilde incelenmesi amaçlanmaktadır.
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3.1. Defterdarlık Müessesesinin Kuruluşu

Osmanlılar'da genel olarak diğer devlet müesseseleri gibi defterdarlık da daha önceki
Türk ve İslâm devletlerinin müessese ve teşkilâtlarına dayanmaktadır. Defterdar, Büyük
Selçuklu İmparatorluğu ve Anadolu Selçukluları'nda "müstevfî" veya başında bulunduğu
divana Dîvânü'z-zimâm ve'l-istîfâ dendiği için "sâhib-i dîvân-ı istîfâ" adıyla anılırdı. İlhanlılar
maliyenin başındaki şahıs için XIII. yüzyıla kadar "defterdarı-i memâlik" tabirini
kullanmışlardır. Müstevfiliğin ihdasından sonra defterdârî-i memâlik ikinci dereceye
düşmüştür. Osmanlılar İlhanlılar'daki bu tabiri benimseyerek devletin malî işlerinde birinci
derecede sorumlu olan şahsa defterdar demişlerdir.
Osmanlı resmî terminolojisinde Bâb-ı Defterî olarak da anılan defterdarlık
müessesesinin ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgi bulunmadığı için bu müessese ile
uğraşanlar çeşitli tahminlerde bulunmuşlardır. Defterdarlığın kuruluşunu Orhan Bey devrine
kadar götürenler varsa da o devirde malî işler için ayrı bir müessese kurulabilecek kadar
gelişme olmadığından bu mümkün değildir. Mehmet Zeki Pakalın bazı karinelerden hareketle
kuruluşu I. Murad devrine kadar çıkarırken Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı II. Murad devrine
ait bazı vakfiyelerdeki şahitler arasında "defterdar" ve "defterî" sıfatını taşıyanların
bulunmasına dayanarak defterdarlığın en geç XV. yüzyılın başlarında, belki de XIV. yüzyıl
sonlarında var olduğunu ileri sürmektedir. Bu tahminlerin ışığı altında defterdarlığın XIV.
yüzyılda kurulduğu söylenebilir. Fâtih Kanunnâmesi’nde defterdarın vazife ve selâhiyetleriyle
teşrifattaki yeri tespit edilmiş olduğuna göre müessesenin XV. yüzyıl ortalarında tamamen
şekillenmiş olduğu açıktır.

3.2. Defterdarlık Kurumunun Tarihî Tekâmülü

Başlangıçta sadece bir defterdar varken devletin büyüyüp gelişmesiyle birlikte malî
işlerin çoğalması defterdar sayısının arttırılmasını gerektirmiştir. Fâtih Kanunnâmesi'nde
"başdefterdar" ve "defterdarlar" tabirlerinin geçmesi, ikinci defterdarlığın bu devirde
kurulduğunu göstermektedir. Defterdar sayısı ikiye çıkarılınca biri Rumeli, diğeri
Anadolu'nun malî işlerine bakmaya başlamıştır. Ancak Rumeli defterdarı daima Anadolu
defterdarından önce gelmiş ve başdefterdar kabul edilmiştir.
Yavuz Sultan Selim'in Doğu Anadolu ve Suriye'yi zaptından sonra ülkeye yeni katılan
toprakların malî işleriyle uğraşmak için merkezi Halep'te olmak üzere Arap ve Acem
Defterdarlığı adıyla yeni bir defterdarlık kuruldu. Kanunî Sultan Süleyman'ın saltanatının
başlarında ise "şıkk-ı sânî" adıyla bir defterdarlık teşkil edilip boğazın iki tarafındaki
mukataalarla İstanbul'daki diğer mukâtaalar buraya bağlandı. Uzunçarşılı, bu defterdarlığın
kuruluşunun 1540-1560 arasında olduğu kanaatine varmışsa da gerek 1524-1525 yılı
bütçesinde şıkk-ı sânî defterdarlığından bahsedilmesi, gerekse 1520'li yıllara ait ferman ve
beratların arkasında üç defterdar imzasının bulunması, şıkk-ı sânî defterdarlığının en geç
1525'te mevcut olduğu hakkında şüphe bırakmamaktadır.
XVI. yüzyılın son çeyreğinde -en geç 1584'te- Tuna sahilleri boyunca uzanan haslar
için Tuna Defterdarlığı da denilen şıkk-ı sâlis defterdarlığı kuruldu, ancak bu uzun ömürlü
olmadı. Yavuz Selim devrinde kurulan Arap ve Acem Defterdarlığı da II. Selim'in saltanatının
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ilk yıllarında sırasıyla Diyarbekir, Şam, Erzurum ve Trablusşam'ın bu idarî birimden
kopmasıyla beş eyalet defterdarlığına ayrıldığından XVI. yüzyıl sonlarında sadece üç
defterdarlık kalmış ve iki asır kadar bu şekilde devam etmiştir. Ancak XVII. yüzyılda bu
defterdarlıkların isimlerinde değişiklikler yapıldı. Anadolu defterdarı aynı zamanda "şıkk-ı
sânî defterdarı" olarak anılırken daha önce şıkk-ı sânî adını taşıyan defterdara "şıkk-ı sâlis"
denilmeye başlandı.
XVIII. yüzyıl sonlarına kadar başdefterdarlığın öneminin artması dışında durumda pek
değişiklik olmadı. III. Selim devrinde Nizâm-ı Cedîd ordusunun kurulmasıyla bunun malî
işlerine bakacak yeni bir hazine ve defterdarlığa lüzum görülerek (1793) bu ordunun
başındaki "Talimli Asker Nazırlığı" da uhdesine verilen şıkk-ı sânî defterdarı bundan böyle
"İrâd-ı Cedîd Nâzın" adıyla anılmıştır. Ancak Nizâm-ı Cedîd ordusu gibi bu müessese de III.
Selim'in tahttan indirilip öldürülmesiyle ortadan kalkmıştır.
1795'te Zahire Nazırlığı kurulunca şıkk-ı sâlis defterdarlığı bununla birleştirilmiş,
Tersane Hazinesi'nin kurulmasından sonra ise Tersane nâzın şıkk-ı sâlis kabul edilip Zahire
nazırları şıkk-ı râbi' derecesine indirilmiştir.
II. Mahmud döneminde Mukâtaat Hazinesi kurulunca başında bulunan vazifeliye yine
nazır adı verildi; Mukâtaat Hazinesi, Mansûre Hazinesi adını aldıktan (1834) ve önemi
arttıktan sonra başına getirilen şahıs da Mansûre defterdarı olarak anılmaya başlandı.
Tanzimat'ın arefesinde müessesede birkaç defa değişiklik yapıldı. 1837 sonlarında
Hazîne-i Âmire ile Darphâne Hazinesi birleştirilince başdefterdarlık lağvedilip yeni
müessesenin başına getirilen şahsa Darphâne-i Âmire defterdarı adı verildi. Şubat 1838'de iki
hazine ayrılarak Hazîne-i Âmire Mansûre Hazinesi ile birleştirilip defterdarlık Maliye
Nazırlığı hâline getirildiyse de ertesi yıl hazineler yeniden ayrıldığından Hazîne-i Âmire’nin
başına yine defterdar geçirildi. Fakat 1840'da bu defa kesin olarak iki hazine birleştirildiğinde
defterdarlık müessesesi de yerini Maliye Nezâreti'ne bıraktı
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Resim: 1
Soldan sağa, Defterdar Efendi ve Defter Emini, , Muchir Arif PACHA, Les Anciens Costumes
De L'Empire Ottoman Du Sultan Mahmoud, Paris 1863.
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3.3. Defterdarın Vazife ve Selâhiyetleri

Osmanlı defterdarının tabi burada başdefterdar kastedilmektedir vazife ve salahiyetleri
maddeler hâlinde şu şekilde sıralanabilir:
1. Fâtih Kanunnâmesi'ne göre defterdar padişahın malının vekilidir. Defterdarın
müsaadesi olmadan hazineden tek bir akçe çıkarılmasına dahi izin verilmemiştir. Ancak bu,
defterdarın harcamaları danışmadan yapacağı manasına gelmez. Defterdarların arz etmeksizin
hazineden verebilecekleri miktar 2 akçeyi geçemezdi.
2. Padişah adına maliye ile ilgili hükümleri yazma yetkisi defterdara aitti.
3. Defterdarlar Dîvân-ı Hümâyun üyesi olup malî konularla ilgili davalar başdefterdar
tarafından görülür ve hükümlerin yazılması için gerekli buyruldular yine onun tarafından
verilirdi.
4. Başdefterdarlar, verecekleri kararlarda ve padişaha sunacakları hususlarda daima
sadrazama danışarak rızasını almak mecburiyetindeydiler. Gizliliği olan meselelerde defterdar
sadrazamla özel olarak konuşur, bu nevi konuşmaların vezirler tarafından bile duyulmamasına
itina edilirdi. Diğer defterdarların divanda fazla bir rolleri yoktu. Ancak başdefterdarın ordu
ile sefere iştiraki hâlinde Anadolu defterdarı ona vekâlet eder, şıkk-ı sânî defterdarı ise yanında bulunurdu.
5. Defterdarlar divan üyesi olarak vezirlerle birlikte salı günleri arza girerlerdi.
6. Üç ayda bir dağıtılan ulufe divanına iştirak eder, ulufe dağıtılacağı günler ulufe
telhisini okurdu.
7. Defterdar yılda bir defa padişaha bütçeyi sunardı; daha sonra da kendilerine hil'at
giydirilirdi. Bu hususta Fâtih Kanunnâmesi'nde, "Yılda bir kere rikâb-ı hümâyûnuma
defterdarlarım îrâd ve masrafım okuyalar. Hil'at-i fâhireler giydirile." şeklinde bir madde
bulunmaktadır.
8. Defterdarlar çavuşluk, sipahlık, kâtiplik tevcihi hususunda arzda bulunabilirlerdi.
9. Defterdarın, kârlarını arttırmak için halka zulmetmekten çekinmeyen mültezimler
hususunda son derece dikkatli olması ve gereğinde sadrazama arzederek cezalandırılmalarını
sağlaması icap ediyordu
10. Hazineye girecek paranın tam ayar olduğunun tesbiti hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biriydi. Bunun için defterdarın hazineye "yakmadan" (yani sahih olup
olmadığını kontrol etmeden) para sokmaması ve darphâneyi yoklaması, ayrıca hazineden
emeklilik vermemeye çalışması gerekliydi.
11. Başdefterdar, konağında da divan akdederek malî konular hakkında dava dinlerdi.
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12. Padişah sefere gittiğinde başdefterdar da sefere iştirak ederdi. Sefer sırasındanda
hazine çadırı -padişahların sefere gittiği zamanlarda- padişah otağının önünde kurulur ve
defterdar burada dava dinlerdi.
13. Defterdarlar, kendi kalemlerinden çıkan evraka "kuyruklu imza" denilen imzalarını
koyarlardı. Muameleli evrak üzerindeki defterdar imzaları ise kuyruksuz olurdu. Ayrıca
maliyeden yazılan ferman ve beratların arkasına kanuna göre her üç defterdarın imza atması
gerekliydi. Fiilen bir ile üç arasında değişen ve kâğıdın ön yüz yazısının ters istikametine
konulan bu imzalar, XVII. yüzyıl ortalarına kadar yan yana olup başdefterdarın ki kâğıdın
orta yerinde bulunur, diğerleri sola doğru kayardı. Sultan İbrahim devrinden itibaren kuyruklu
imza atma hakkı sadece başdefterdara tanındıktan sonra ferman ve beratların arkalarındaki
imzaların sayısı ve yerleri de değişmiş, biri kâğıdın üst kenarına yakın olmak üzere alt alta
atılan iki imzadan başdefterdara ait olan alttakine kuyruk konmuştur.
XVIII. yüzyılda beş defa başdefterdarlık makamına getirilmiş olan Sarı Mehmed Paşa
Nesâyihu'l-vüzerâ ve'l-ümerâ (Devlet Adamlarına Öğütler), adlı bir eser kaleme almıştır. Bu
eserinde bir defterdarda bulunması gereken vasıflar sıralanmıştır. Sarı Mehmed Paşa eserinde,
defterdarın haysiyet, vakar ve istikamet sahibi, dindar, devlet malının toplanmasında bilgili
olması gerektiği üzerinde durur. Ona göre ehil olmayanlar kayırma veya rüşvet yoluyla bu
mevkiye getirilmemelidir. Devlet hazinesinin korunması çok mühim bir konu olduğundan
defterdarın, hazineyi kendi çıkarları uğruna zayıf düşüreceklere karşı dikkatli ve tedbirli
olması gerekir. Defterdarlar tamah ve garazdan da uzak olmalı, devletin kendilerine tahsis
ettiği meblağlarla yetinmeli, özellikle rüşvete yanaşmamalı, hazinenin gelirini arttırmak, buna
karşılık masrafını azaltmak için gayret sarf etmelidirler. Öte yandan defterdarın rahat
çalışabilmesi için sadrazam tarafından kendisine malî konularda tam bir serbestiyet verilmeli,
kethüda ve diğer yakınlarının esiri edilmemelidir. Rüşvet almak için sık sık defterdar
değiştirilmesi maliyeyi içinden çıkılmaz durumlara sokar. Defterdar hakkında çıkarılan
dedikodulara da aslı araştırılmadan rağbet edilmemeli ve azil yoluna gidilmemelidir.
Herhangi bir sebeple azledilen bir defterdarın daha önce maiyetinde bulunan kimselerin
emrinde çalıştırılmaması da dikkat edilmesi gereken hususlardandır.

3.4. Defterdarların Tayini – Maaşı ve Teşrifattaki Yeri

Fâtih Kanunnâmesi'ne göre defter emini ve şehremini, 300 akçe kadılar ve
reîsülküttâblar defterdarlığa getirilebilirdi. Başdefterdarlığa ise mal defterdarları tayin
edilebilirdi. Mal defterdarlarına 450.000 akçelik sancak verilir ve doğrudan doğruya vezirliğe
yükseltilebilirlerdi. Defterdarlara 600.000 akçelik has, 150.000-240.000 arasında sâlyâneye
verilir, başdefterdar 90.000, mal defterdarları 80.000 akçe ile emekliye sevke-dilirlerdi. Has
tevcihlerinde defterdarın yük başına 1000 akçe "imza hakkı", hazineye para tesliminde binde
yirmi kesr-i munzam alma hakkı olduğu gibi havâss-ı hümâyun (padişah hasları) aşarından da
kendisine yiyecek yardımında bulunulurdu. Ayrıca defterdarın maiyetindeki kâtiplere de
"kitabet hakkı" verilirdi.
Dîvân-ı Hümâyun üyesi olan defterdarların Kubbealtı'ndaki mevkileri sadrazamın sol
yanında ve maliye kâtiplerinin oturdukları bölmeye bitişik olan tarafta idi. Toplantıların
bitiminde yenilen yemekte başdefterdar sadrazamın sofrasında yer alırken diğer defterdarlar
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vezirlerle beraber ayrı bir sofraya otururlardı. Padişahın huzurunda yapılan merasimlerde
padişah, vezirlerde olduğu gibi başdefterdarın tebriklerini de ayakta kabul ederdi.
Defterdarların teşrifattaki yeri kazaskerlerin altındaydı.
Başdefterdar paye ve itibarda nişancı ile eşit sayıldığından teşrifatta kıdemlerine
bakılırdı. Defterdarlara gönderilen hükümlerde kullanılan elkâb da Fâtih Kanunnâmesi'nde
tesbit edilmiş olup hükmün divan veya maliyeden yazılmasına göre değişiklik gösterirdi.

3.5. Kenar ve Tımar Defterdarları

Eyaletlerdeki malî işler, eyalet defterdarı veya kenar defterdarı denilen vazifeliler
tarafından görülürdü. Bu defterdarlıklar da merkezdekinin küçük birer modeli gibi
teşkilâtlanmış olup tezkireci, muhasebeci, veznedar, mukabeleci, rûznâmeci gibi şef
durumundaki vazifeliler ve bunların maiyetinde kâtipler bulunurdu.
Timar defterdarı ise vilâyetlerde timar işleriyle uğraşan defterdarlardı. Bir nevi nüfus
ve vergi sayımı olan tahrirlerde vazife aldıkları gibi umarlarla ilgili diğer hususlar da bunlar
tarafından görülürdü. Bundan dolayı son derece dürüst ve namuslu kimselerden seçilirlerdi.

3.6. Maliye Teşkilatında Başdefterdarın Yardımcıları

Başdefterdarın yardımcısı konumunda icra ve tahsilde bulunan ayrı bürolarda görev
yapan beş mühim görevli mevcuttu. Bunlar doğrudan doğruya başdefterdara bağlı beş daire
idi. XVII. yüzyılda bunlar başbâki kulu, cizye başbâki kulu, veznedarbaşı, sergi nazırı ve sergi
halifesi olup her birine bağlı birçok memur devlet borçlarının tahsili, tahsilât ve tediyenin
kontrolü, sikkelerin ayarı ve hazine muamelâtının defterlerini tutmak gibi görevleri yerine
getirirlerdi.

3.6.1. Baş Bakikulu

Baş bakikulu Osmanlı maliye teşkilâtında defterdarlığa bağlı yoklama ve vergi bakaya
tahsili ile görevli âmirdir. Başbâki Kulluğu'nun ne zaman kurulduğu tam olarak
bilinmemektedir. Memuriyetin Yavuz Sultan Selim zamanında ihdas edildiği belirtilmekle
birlikte bu husus herhangi bir kaynağa dayandırılamamaktadır. Ancak defterdarlığın
bünyesinde böyle bir işi yapan görevlinin bulunması mümkün ise de bunun bir daire şeklinde
teşekkülü muhtemelen XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren olmuştur. Nitekim bu döneme
ait bazı vesikalarda bakaya tefrişiyle görevlendirilen kimselere rastlanıldığı gibi, 1576 tarihli
bir başka kayıtta baki çavuşluğu adlı bir görevin bulunduğu ve bu çavuşların defterdarlığa
bağlı olarak devlete ait bakiye gelirleri toplamakla görevli olduğu anlaşılmaktadır.
Başbâki kulu devlete ait gelirlerin toplanmasında önde gelen bir memurdu ve emrinde
çalışanlara "baki kulları" denirdi. Bu dairenin tam olarak teşekkül ettiği XVII. yüzyılda
Başbâki Kulluğu, doğrudan doğruya defterdara bağlı beş daireden biriydi. Emrinde
çalışanların sayısı ise altmış kadardı. Görevlerine gelince:
1. Hazineye borcu olup da vermeyenleri, zimmetlerinde devlete ait mal bulunanları
soruşturarak tahsilâtı yaparlardı.
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2. Başbâki kulunun emrindeki baki kulları zaman zaman diğer maliye memurlarının
işlerine ve hesaplarına baktıkları gibi yoklama ve teftiş için taşraya da gönderilirlerdi.
3. Başbâki kulu, maliyeye borcu olanları kendi konağında gözaltına alırdı. Burası
sorgulamanın yapıldığı, borçlunun veya zimmetinde devlete ait mal bulunan kimsenin
borcunu yahut zimmetini temizleyinceye kadar kaldığı bir hapishane gibiydi. Nitekim
zimmetinde 2.000 kuruş kalan Midilli Nâzın Osman Ağa başbâki kulunun konağında
gözaltına alınmıştı. Defterdar Cânib Ali Efendi 1693'te birtakım suçlar isnadıyla azledilince
derhal başbâki kulu hapishanesine atılmış ve yirmi gün burada kalmıştı. 1694'te Veziriazam
Bozoklu Mustafa Paşa azledildikten sonra kethüdası ve hazinedarı başbâki kulu hapsine
alınarak mallarının ve parasının soruşturma ve sayımı yapılmıştı. Başmuhasebeci Halil Efendi
bazı yolsuzlukları ve zimmetinde mal kalması sebebiyle defterdar tarafından teftişe uğramış,
borcunu ödemek üzere başbâki kulu hapishanesine gönderilmişti. Gümrükçü İshak Ağa da
hesaplarının görülmesi için başbâki kulunun hapsine konulmuştu.
4. Başbâki kulu, defterdarlık ile halk arasındaki vergi anlaşmazlıkları davalarına bakan
maliye mahkemesinde, vergi baş-tahsildarı sıfatıyla maliye namına iddia makamı olarak
bulunurdu. Bu mahkemelerde daha çok ölen mültezimlerin zimmetlerinde kalan mallar ve
müsadere sebebiyle malları alınanların davaları görülürdü.
5. Vefat eden bazı zengin şahısların geride bıraktıkları malların tesbiti ve gizlenenlerin
buldurulma işinde de başbâki kulu görevlendirilebilirdi. Yine Rumeli kazaskerinin defterdar
nezdindeki mîrî kâtibi denilen memuru ile birlikte istînaf ve temyize tâbi olmayan malî
davaları da hallederdi. Nitekim 1784'te Sultan Selim Camii imamı Abdullah Efendi'nin vefatı
üzerine mallarının bulunduğu bütün oda, sandık ve dolaplarını defterdar ile birlikte
mühürlemiş, cenaze kaldırıldıktan sonra mîrî kâtibiyle beraber Ruşen Efendi'nin şeyhliğini
yaptığı Üsküdar'daki Hüdâ-yî Tekkesi'nde saklandığı bildirilen mallarının sayımını ve teftişini
gerçekleştirmişti.
6. Başbâki kulunun bir başka görevi de ocaklara maaş verilmeden bir hafta önce
defterdardan aldığı ve onun kuyruklu imzasının bulunduğu buyruldular ile birlikte sadrazam
kapısına gelip bunları sadâret kethüdasına pençelettirmekti. Ardından kethüda vasıtasıyla
sadrazam tarafından kabul edilir, buyruldular sadrazam tarafından görülüp sahh işareti
konulduktan sonra kendisine verilerek defterdara gönderilirdi.
7. Başbâki kulu teşrifatta da önemli bir yere sahipti. Ulufe dağıtılırken ve surre
çıkarılırken defterdar ile birlikte divanda hazır bulunması kanun gereği idi. Gerek bu sırada
yapılan törenlerden sonra, gerekse zafer tebriki, kutlamalar gibi çeşitli vesilelerle padişah
veya sadrazam huzuruna çıktığı vakit kendisine en iyi cinsten bir hil'at giydirilirdi.
XVII. yüzyıla ait kayıtlara göre merkezdeki bu memuriyetlerden başka taşradaki
defterdarların emrinde çalışan başbâki kulları da mevcuttu. Meselâ 1054'te (1644) Diyarbekir
ve Anadolu defterdarlarına bağlı başbâki kullarının tayinlerine dair kayıtlara rastlanmaktadır.
Muhtemelen bunlar aynı zamanda merkezdeki başbâki kuluna da bağlı idiler.
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Başbâki kulluğu, önemli görevleri dolayısıyla, özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren çok
rağbet görmüş ve defterdarlığın önde gelen memuriyetlerinden biri hâline gelmişti. Bu göreve
yapılan tayinler genellikle çavuşbaşılıktan, surre eminliğinden, kapıcıbaşılıktan ve sipahi
ağalığından oluyordu. Ayrıca başbâki kulu olarak görev yapıp sonradan vezirlik payesini
alanlara da rastlanmakta idi. Nitekim başbâki kulu Hüseyin Ağa ya vazifesinde gösterdiği
başarılar sebebiyle Anadolu'da tahsili mümkün olmayan bazı mukâtaaları toplamak için
vezâret pâyesiyle Maraş beylerbeyiliği verilmişti. Aynı şekilde XVII-XVIII. yüzyıl devlet
adamlarından Bekir Paşa, Hasan Paşa ve Gürcü Mehmed Paşa da daha önce başbâki kulluğu
görevinde bulunmuşlardı. Bu vazifenin önemi dolayısıyla bazı devlet memurları başbâki
kulluğuna getirilmek için çeşitli yollar da deniyorlardı. Nitekim 1785 tevcihatında tütün
gümrükçüsü Mehmed Emin Ağa başbâki kulu olabilmek için devlete muayyen bir meblâğın
temini yanında ek olarak 7.500 kuruş daha vereceğini taahhüt etmişti. Böylece bu makama
önce vekâleten getirilmiş, taahhüt ettiği meblâğı teslim ettikten sonra da resmen başbâki kulu
olmuş, ancak bu vazifeye asaleten tayin edildiği gün defterdarın hazineye gitmesinde
rehberlik ettiği sırada azledilmişti.
Başbâki kulları aylık olarak topladıkları hâsılatı ve masrafları gösterir bir defter
tutarlardı. Bu defterlerde hâsılat dökümü yapıldığı gibi başbâki kulu dairesinde düzenli olarak
kimlere aylık verildiği masraf kısmında belirtilirdi. Bunlar mektûbî efendi kesedarı, kalem
odacısı, mehterhâne ustası ve mehterleri, defterdar saracı, Bâb-ı Defterî Camii hatibi ve
hazîne-i hümâyun odacısı idi. Başbâki kulu dairesi ise saray avlusundan girilince sol tarafta
bulunuyor, bunun karşısında da maliye hazinesi yer alıyordu. Başbâki Kulluğu 1249'da (1833)
Cizye Başbâki Kulluğu ile birleştirilmiştir. Tanzimat'ın ilânından birkaç yıl evvel kaldırılmış,
Tanzimat sonrasında ise bu vazife maliye müfettişliği tarafından yürütülmüştür.

3.6.2. Cizye Başbaki Kulu

Başbâki kulundan başka doğrudan defterdarlığa bağlı bir de cizye veya haraç başbâki
kulu vardı. Hakkındaki kayıtlar XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar inen cizye veya haraç
başbâki kulu, cizye dolayısıyla hazineye borcu olanlarla iltizâma verilen cizye gelirlerini
toplayan mültezimlerden taahhüdünü yerine getirmemiş veya borcunu vermemiş olanların
takibini yapardı. Birbirinden ayrı iki memuriyet gibi görünmekle birlikte bazı hallerde cizye
başbâki kulu, başbâki kuluna vekil olarak da tayin edilirdi. Nitekim 1806'da cizye başbâki
kulu Mustafa Ağa, başbâki kulu Mehmed Esad Bey'in işlerini görmek için resmen vekil
olarak tayin edilmişti. Cizye başbâki kulu ayrıca kendi gelirlerinden devlet adına bazı
harcamaları da yapabilirdi. 1770'te riyale pâyesiyle Tuna seraskeri olan Ebû Bekir kaptanın
gemisindeki esirler için giyim eşyası satın alma işini Cizye başbâki kulu gerçekleştirmişti.

3.6.3. Veznedarbaşı-Sergi Nazırı-Sergi Halifesi

Maliye Teşkilatının önemli icra memurlarından biri olan veznedarbaşı hazinenin
tahsilât ve tediyatına nezaret ederdi. Hazinenin açılış ve kapanışı veznedarlar, çavuşlar gibi
kalabalık bir maiyetle hergün veznedarbaşı tarafından yapılırdı. Beraberinde dört veznedar
görev yapardı. Vazifeleri meskûkâtı muayene etmek, altın ve gümüşleri tartmaktı.
Gerektiğinde bu sikkeleri eritirlerdi.
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Başdefterdarın icra memurlarından dördüncüsü sergi nazırı ve beşincisi sergi halifesi
olup her ikisi de hazine muamelelerinin defterini tutarlardı. Sergi hazineden ödenecek paranın
miktarını gösterir istihkak sahibine verilen vesika hakkında kullanılan bir tabirdir. Hazinede
görevli sergi işlerine bakmak üzere memurlar vardı. Onların başlarına Sergi nazırı denilirdi.
Bu memur sergilerin muvazene yani bütçe gereğince verilmesini ve alacaklılara
istihkaklarından fazla sergi verilmemesini temin ile mükellefti.
Sergi halifesi ise hazineden ödenen paralar için tanzim olunan sergileri hazırlamakla
ve buna müteallik işlerden sorumlu olan memurdu. Devlet hazinesinden her gün hazine
tezkiresi ile çıkan paranın sergi pusulasını sergi halifesi her akşamüzeri iradıyla beraber
getirip Defterdara verir, o da masrafın müfredatıyla hazine tezkirelerini karşılaştırarak hazine
tezkirelerine mahsup çekip ruznamedeki battala saklanmak üzere gönderirdi.
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Uygulamalar
Uygulama:
Mehmet Zeki Pakalın, Maliye Teşkilatı Tarihi, (1442-1930), (I-IV, Ankara 1978) adlı
eseri inceleyiniz
Kazanım:
1. Osmanlı Devleti’nde görev yapan ilk defterdan, bu makamda bulunmuş, Defterdar,
Maliye Nazırı ve 1944 yılına kadar Maliye Bakanlığı yapmış kişilerin biyografileri görülür.
2. Maliye Teşkilatında görev yapan defterdar, nazır ve bakanların formasyonları,
yetişme tarzları incelenebilir.
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Uygulama Soruları
1. Osmanlı Devleti’nde görev yapmış olan defterdarların yetişme tarzları üzerine bir
çalışma yapınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlılarda genel olarak diğer revlet müesseseleri defterdarlık da daha önceki Türk
ve İslam devletlerinin müessese ve teşkilatına dayanmaktadır. Başlangıçta maliyenin başında
sadece bir defterdar varken devletin büyüyüp gelişmesiyle birlikte malî işlerin çoğalması
defterdar sayısının arttırılmasını gerektirmiştir. Malî sahanın en yetkilisi olan Başdefterdarın
görev ve yetkileri dersimizde on üç madde hâlinde sıralanmıştır. Ancak bu yetki ve
sorumlulukları sınırlıdır ve görevlerinin gereği mali kararlar alırken padişah ve sadrazamın
onayını almak zorundadır.
Merkez teşkilatının bir benzeri eyalet merkezlerinde de mevcuttur. Eyaletlerde eyalet
veya kenar defterdarı adı verilen görevliler eyaletin malî teşkilâtının yöneticisi durumundadır.
Başdefterdarın yardımcısı konumunda icra ve tahsilde görev yapan ve ayrı büroları bulunan
beş önemli görevli mevcuttur. Bunlardan özellikle başbâki kulu ekibiyle hazineye borcu olup
da ödemeyenlerin tesbiti ve borcun tahsilini yapıp gerekirse kendi konağında hapsetmek
yetkisine sahipti.
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Bölüm Soruları
1. Yavuz Sultan Selim zamanında kurulan defterdarlığın adı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Arap ve Acem Defterdarlığı
b. Şıkk-ı Sani Defterdarlığı
c. Anadolu Defterdarlığı
d. Rumeli Defterdarlığı
e. Şıkk-ı Sâlis Defterdarlığı
2. Aşağıdakilerden hangisi başdefterdarın görevleri arasında yer almaz?
a. Yılda bir defa bütçeyi padişaha sunmak
b. Mali evraklara kuyruklu imza atma yetkisine sahip olmak
c. Kadıların tayinini yapmak
d. Kendi konağında mali konularda divan toplama yetkisi
e. Padişah adına maliye ile ilgili hükümleri yazma yetkisi

alır?

3. Başdefterdarın Divan-ı Hümayun toplantılarındaki yeri neresidir?
a. Sadrazamın sağında yer alır.
b. Kazaskerin yanında oturur.
c. Nişancıyla aynı mertebededir.
d. Reisülküttabın yanında yer alır.
e. Sadrazamın solunda maliye katiplerinin oturduğu bölmeye bitişik olan tarafta yer
4. Fâtih Kanunnâmesi'ne göre kimler başdefterdar olarak atanırdı?
a. defter emini
b. şehremini
c. reîsülküttâb
d. mal defterdarı
e. şıkk-ı sânî defterdarı

5. Hazineden ödenecek paranın miktarını gösterir istihkak sahibine verilen vesika
hakkında kullanılan tabir aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sergi
b. Temessük
c. İlmühaber
d. Sebeb-i tahrir
e. Derkenar
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
6. Baş defterdarda bulunması gereken vasıfları ve görevlerini izah eden Osmanlı
dönemi yazılmış eser hangisidir?
7. Defterdarın gelirlerini nelerdir?
8. Baş defterdarın belli başlı görevlerini açıklayınız.
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9. Baş defterdarın en önemli yardımcısı kimdir?
10. Cizye başbaki kulunun vazifeleri nelerdir?

Cevaplar
1. a, 2. c, 3. e, 4. d, 5. a.
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4. OSMANLI KLASİK DÖNEMİ MALİYE KALEMLERİ VE
BÜTÇELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Osmanlı Klasik Dönemi Maliye Kalemleri
4.1.1. Hazineye Bağlı Kalemler
4.1.2. Defterdarlara Bağlı Kalemler
4.2. Osmanlı Bütçeleri
4.2.1. Klasik Dönem Osmanlı Bütçeleri
4.2.2. Malî Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi Ve Modern Bütçe Prensiplerinin
Doğuşu

66

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hazineye ve Defterdarlığa bağlı olarak çalışan büroların görev alanları nelerdir?
2. Osmanlı klasik dönemi bütçelerinin günümüz bütçelerinden farklılıkları nelerdir?
3. Osmanlı Devleti Modern bütçe uygulamasına ne zaman geçmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Osmanlı klasik dönemi
maliye kalemleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Hazineye bağlı çalıyan
büroların işlevlerini
öğrenmek

Tarihsel analiz yorum

Defterdarlara bağlı
kalemler

Defterdarlık kurumuna
bağlı çalışan kalemlerin
görevlerini anlamak

Tarihsel analiz yorum

Klasik dönem osmanlı
bütçeleri

Osmanlı klasik dönem
bütçelerinin özelliklerini
tanımak.

Araştırma anlatım

Neden ve ne şekilde asıl
modern bütçe kullanımına
geçildi sorularına cevap
bulmak

Sebep-sonuç ilişkisi kurma

Hazineye bağlı kalemler

Malî yönetimin yeniden
düzenlenmesi ve modern
bütçe prensiplerinin
doğuşu

Görüş geliştirme

Görüş geliştirme

Tarihsel analiz yorum

Kronolojik düşünme
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Anahtar Kavramlar


Muhasebe,



Mukabele,



Mevkufat,



Mukataa,



Ruznamçe,



Bütçe
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Giriş
Osmanlı maliyesi gelirlerin toplandığı ve masrafların yapıldığı çeşitli kalemlerden
yani bürolardan meydana gelmişti. 1567 yılı bütçesinin kenar notlarından öğrenildiğine göre
XVI. yüzyılda bunlardan bir kısmı hazineye, diğerleri de defterdarlara bağlıydı. Bu
dersimizde öncelikle ayrı kısımlar hâlinde bu bürolar incelenecektir.
Dersin ikinci kısmında ise Osmanlı bütçeleri ele alınacaktır. Osmanlılar kuruluştan
Tanzimat’a kadar uzanan süreçte klasik bütçe sitemini kullanmışlardır. Tanzimat’tan sonra ise
Maliye teşkilatında yapılan bir takım değişiklikler neticesinde Modern manada bütçe
uygulamasına geçilmiştir.
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4.1. Osmanlı Klasik Dönemi Maliye Kalemleri
4.1.1. Hazineye Bağlı Kalemler

Hazine kalemlerinin en önemlisi Ruznamçe-i evvel (büyük ruznamçe) kalemidir.
Burası gelir ve masrafların günlük olarak kayıtlarının tutulduğu kalemdir. Diğer kalemlerde
hazırlanan ve tahvil adı verilen tezkireler her gün buraya gönderilerek defterlere işlenir ve her
akşam muntazaman kontrolleri yapılırdı. Ruznamçe-i sânî (küçük ruznamçe) kalemi ise
dergâh-ı âlî kapıcıları, gedikli müteferrikalar gibi vazifelilerin maaş işleriyle uğraşırdı.
Hazineye bağlı kalemlerin ikincisi olan Muhasebe kalemi başlangıçta Rumeli
(muhasebe-i evvel, başmuhasebe) ve Anadolu (muhasebe-i sânî) muhasebesi olarak ikiye
ayrılmakta ve kendi bölgelerindeki padişah ve vezir vakıfları ile cizye defterlerinin incelenmesi bu kalemlerde yapılmaktaydı. 1691'deki vergi reformundan önce muhasebe-i evvel
kalemi, bütün gelir ve giderlerin kontrolörlüğü vazifesini yüklenmiş olup, diğer maliye
kalemlerinin idarecisi durumundaydı. Bu tarihte yapılan düzenlemeden sonra ise, Osmanlı
tebaası gayr-i müslimlerin baş vergisi demek olan cizyenin tezkirelerinin hazırlanışı ve
verginin toplanması ile uğraşan Cizye muhasebesi en büyük gelir kalemi olarak ortaya çıktı.
Büyük vakıflarla hac işlerinin idaresi ve Mekke ve Medine'deki vakıflarla mukataaların
hesapları da Haremeyn muhasebesi kalemine devredildi.
Mukabele kalemi ise kapıkulu gibi ulufe alan grupların maaş defterlerinin
hazırlanması ve ana defter ile karşılaştırılarak çıkacak ulufe miktarının tesbiti ile vazifeli idi.
İleriki asırlarda bu kalem, piyade, süvari, sipah ve silâhdar mukabele kalemlerine ayrıldı.
Önce yeniçeri, topçu, top arabacıları, mehteran-ı hayme (çadır mehterleri), matbah-ı âmire ve
kiler hizmetlilerinin mevâcibleri piyade mukabelesi kaleminde hazırlanırken XVII. yüzyıl
sonlarında yeniçeri, acemi oğlanlar, saray bostancıları ve baltacıların mevâciblerinin hazırlanması Yeniçeri kalemine verildi.

4.1.2. Defterdarlara Bağlı Kalemler

Defterdarlara bağlı kalemler Mukataa, Mevkufat, Varidat, Kıla' tezkireciliği ve
Tezkire-i ahkâmdır. Bunlardan mukataa kalemleri, XVI. asırda başdefterdara bağlı mukataa-i
evvel ve sânî adlarıyla iki, Anadolu ve şıkk-ı sânî defterdarlarına bağlı mukataa-i evvel, sânî
ve sâlis adlarıyla üçer taneydi. Her biri, kendilerine ait bölgelerdeki mukataaların işlerine
bakar, berat ve tezkireleri verirlerdi. Zamanla, çoğunluğu ilgi alanının adıyla anılan mukataa
kalemleri ortaya çıktı. Bunlardan, Rumeli'deki bazı çiftlikler ile tuzlalar, balık resmi, bataklık
ve ormanların iltizama verilmesiyle ilgilenen Başmukataa kalemi, 1699 Karlofça
muahedesiyle sonuçlanan savaşlar sonunda Rumeli'deki mukataaların bulunduğu toprakların
bir kısmının elden çıkmasıyla eski önemini kaybetti.
Diğer taraftan, XVI. yüzyılda Teke ve Alâiye (Alanya)'deki mukataalarıyla birlikte
Anadolu Mukataa-i sânî kalemine bağlı bir kâtibin nezâretinde iken müstakil bir kalem hâline
getirilerek bazı mütekaid ve duacı vazifeleri ve has tevcihleriyle ilgilenen Haremeyn
mukataası kuruldu.
Haslar mukataası; vezir vs. haslarıyla bazı mukataalarm hesablarına bakan kalemdi.
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XVI. yüzyılda şıkk-ı sânî defterdarına tabî mukataa-i evvel kaleminin vazifesini gören
İstanbul mukataası, İstanbul ve Edirne ihtisabları, Mora iskeleleri mukataaları ve Selanik
gümrüğü hesaplarına bakardı.
XVI. yüzyıldaki Anadolu defterdarına bağlı mukataa-i evvel ve sâlis kalemlerindeki
bazı mukataalardan ayrılan ve Bursa, Bolu, Biga, Adapazarı, Çankırı, Kastamonu ve
Ankara'daki bazı mukataalar ile "mizân-ı harir" denilen ipek kapanı mukataasının hesablarına
ise Bursa mukataası kalemi ilgilenirdi.
Tesalya ve Arnavutluk'daki mukataalarla ilgilenen ve 1748'de Bursa mukataasına
katılan Avlonya ve İğriboz mukataası;
Kırım'dan başka Ege sahilleriyle adalardaki bazı mukataa gelirleri ve bazı kale
muhafızlarının mevâciblerini kontrol eden, 1733'de İstanbul mukataası ile birleştirilen Kefe
mukataası;
XVI. yüzyılda şıkk-ı evvel defterdarına bağlı mukataa-i sânî kalemindeki bir kâtip
tarafından yürütülen, çeşitli maden gelirlerinden başka İstanbul gümrüğü başta olmak üzere
bazı gümrük mukataaları, kahve, tütün ve üzüm resimlerinin hesaplarının tutulduğu Maden
mukataası;
Bilhassa Rumeli'deki, -koyun ve keçilerden alman bir resm olan- "âdet-i ağnam" ve
"ağnam-ı celebkeşan" hesablarına bakan Ağnam mukataası;
Kırım hanlarıyla Akdeniz ve Tuna donanmaları kaptanlarının salyâne hesaplarıyla
uğraşan Salyâne mukataası; diğer mukataa kalemleridir.
XVI. yüzyılda padişaha gelen pişkeşlerin kaydı, vs. işlerle uğraşan başdefterdara bağlı
teşrifat kâtibinin zamanla işlerinin artmasıyla ortaya çıkan Teşrifat Kalemi sadarete bağlı ayrı
birer kalem olarak vazife görmeğe başlamıştır.
Mevkufat kalemleri, yine kendi bölgeleri içindeki beytülmal, yave, timar, vs.den
mevkuf olanlara bakmak, avarız hanesine göre toplanacak mîrî zahirenin tertibini yapmak,
mîrî mubayaalardan İstanbul'a nakledilecek zahirenin nakil ücreti kayıtlarını tutmak, "âdet-i
ağnam"ın iltizam işleriyle uğraşmak, ömür boyu iltizama verilen çiftliklerden alınacak %10
kalemiye resmini toplamakla görevliydi. Bu işlerin yürütülmesini temin etmek üzere, çeşitli
tarihlerde mevkufat kalemine bağlı olarak Menzil halifesi ve Ganem kitabeti kalemleri ile
Kalemiye dairesi kurulmuştu.
Başdefterdara bağlı Tezkireci-i kıla' kaleminde bütün Arabistan, Erzurum ve
Rumeli'deki kaleler; şıkk-ı sâlis defterdarına bağlı olan Tezkireci-i kıla'da ise Mora, İnebahtı,
Koron, Modon vs. kalelerdeki vazifelilerin berat ve mevâcibleri hazırlanırdı.
Tezkireci-i ahkâm kalemlerinden her biri bağlı oldukları defterdarların idaresindeki
yerlerdeki mîrî ahkâm, şikâyet, tuzcu, çeltikçi, şahincilerin timar tezkireleri ile beratlarını
düzenlerlerdi.
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Varidatçı ise tek olup başdefterdara bağlı idi. Ayrıca teslimatcı, her defterdarın birer
tezkirecisi; hazineye giren altın, akçe, vs.'yi yazan bir mevcudatcı ile san'atkârlara dikilecek
veya işlenecek eşyayı teslim eden bir de teslimatcı bulunurdu.
Tarihçi Kalemi, maliyeden çıkan evraka tarih atmak vazifesi yanında mukataa, cizye,
avarız, vs. gelirlerden yapılacak havalelerin sebeb-i tahrir hükümlerini de hazırlardı ki, bu
kalemde çalışanların gelirleri bu hükümlerden alınan harçlardan temin edilirdi.
Malî suçlara âit davaların görülmesi için bir Maliye mahkemesi vardı. Burada iddia
makamı vazifesini gören baş bakikulu aynı zamanda maliyenin alacaklarının takibi ile de
vazifeliydi ve gerekli takibatı emrindeki baki kullarıyla sağlardı. Hatırlanacağı üzere bir
önceki Defterdarlık konulu derste bu konuda açıklama yapılmıştı.

4.2. Osmanlı Bütçeleri
4.2.1. Klasik Dönem Osmanlı Bütçeleri

Bir devletin, her türlü teşkilât ve faaliyeti devlet masrafları arasında yer alır. Harp hali,
iktisadî ve siyasî buhranlar, kıtlık ve salgın hastalıklar hep devletin gelir ve giderine tesir eden
faktörlerdir. Bunun için sadece iktisadî tarih açısından değil, siyasî tarihin aydınlığa
kavuşturulması açısından da, devlet bütçelerinin incelenmesine ihtiyaç vardır.
Hakikî mânâda bütçeler, gelecek malî yılda hazineye girmesi tesbit edilmiş gelirleri
toplamak ve masrafları yapmak üzere hükümetçe hazırlanan taslağın meclis tarafından
onaylanması ile meydana gelir ve yürütülmesi de yine meclisçe hükümete verilir. Osmanlı
Devleti'nde XIX. yüzyıla kadar bu mâhiyette bütçe yoktur. Her ne kadar Fatih'in, Teşkilât
Kanunnâmesi'ndeki "yılda bir kerre rikâb-ı hümâyûnuma defterdarlarım irad ve masrafım
okuyalar" ifadesi, defterdarların her yıl bir bütçe hazırlayıp padişaha sunduklarını gösteriyorsa
da bu bütçelerden günümüze ulaşanların sayıları oldukça azdır. Mevcud olanlar da, hakikî
bütçe vasfını hâiz olmaktan uzaktırlar.
Osmanlı klâsik devri bütçeleri, yılsonunda, bir önceki yılın gelir ve giderlerini
göstermek üzere yapılan birer muhasebe bilançosu mahiyetindedir. Başka bir ifade ile
Osmanlılar, harcamalarını, önceden tayin edilmiş bir çerçeve içinde gerçekleştirmemişlerdir.
Ancak bu, masrafların tam bir başıboşluk içinde yapılmış olduğu anlamına gelmemelidir. Bir
önceki yılın bütçesi, daima bir rehber vazifesini görmüştür.
Osmanlı bütçelerinin özellikleri şöyle sıralanabilir:
1. XVI. yüzyılda, bütçelerin başlangıç tarihleri, nevruz olmak üzere bir güneş yıllık
devreyi içine alacak şekilde yapılmışlardır. XVII. yy.da hicrî yıl esasına çevrilmişse de XVIII.
yy.da yine başlangıcı mart olan malî yıla göre düzenlenmeğe başlanmışlar ve bu sonuna kadar
böyle devam etmiştir.
2. M. 1527-28 / H. 933-934 bütçesi istisna edilirse, XVI. yüzyıldaki diğer bütçelerin
ortak bir özelliği vardır: Esas bütçe yılı rakamları yanında bir önceki malî yıla ait rakamlar da
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mukayeseli olarak verilmiş; böylece bir yıl öncesine nazaran bütçenin kâr - zarar durumu
gösterilmeğe çalışılmıştır.
3. Osmanlı bütçeleri, bütün gelir kalemlerini ihtiva etmemekte, hemen yalnız padişah
haslarından elde edilen gelirlere yer verilmektedir. Bilinen bütçeler içinde bunun tek istisnası
M. 1527-28 / H. 933-934 yılı bütçesidir. Bu bütçede padişah hasları dışındaki vüzerâ, ümerâ,
vs. haslarıyla timarlar hâsılatı ve dirlik sahiplerinin sayısı da verilmiştir. Ayrıca, bunların
eyâletler veya eyâlet gruplarına göre dökümü yapılmıştır. Böylece, her birinin, genel toplam
içindeki payı da ortaya konulmuştur.
Ancak XVI. asra ait bilinen diğer bütçelerde ne eyâletler, ne de vakıflar gelirlerine
rastlanır. Nakliyattaki güçlük ve riskler, doğrudan doğruya devlet tarafından toplanan gelir
kalemlerinde bile toplanan meblâğların, mahallî masraflar çıktıktan sonra artanının merkeze
gönderilmesi usûlünün benimsenmesini gerektirmiştir. Timar rejiminde ise dirliğin geliri, bazı
hizmetler karşılığı timar sahibine bırakılmıştır. Serbest olmayan timarlarda bazı resimler
devlet tarafından toplandığı hâlde serbest timarlarda bunlara da müdahale edilememektedir.
Timarlar gibi büyük vakıf köyler de devletin hiçbir şekilde müdahalesine imkân olmayan
topraklardır. Dolayısıyla, bunlara ait gelirler bütçelere aksetmezler.
İşte gelirlerin, sadece mahallî masraflardan arta kalan kısımlarının merkeze
gönderilmesi keyfiyeti, XVII. yy.dan itibaren bütçelerde görünen rakamların azalmasına
sebep olmuştur. XVI. yüzyıl bütçelerinde devlet gelirinin yaklaşık olarak % 49'luk kısmı
bütçede görünmüyordu. Ancak XVII. yy.'da askerî ve siyasî dengenin Osmanlılar aleyhine
bozulması neticesinde, Tuna'nın kuzeyinde kalan bölgedeki padişah hasları gelirlerinin
tamamı ile Diyarbekir, Musul, Bağdad ve Girid gibi yerler gelirlerinin büyük kısmının
mahallinde sarf edilmesi ve Mısır irsaliyesinin devlet gelirleri arasında gösterilmeyip
doğrudan Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi (padişahın özel hazinesi)'ne girmesi gibi etkenlerle
1660'larda bu oran %75'e yükselmiştir.
4. Masraf olarak da sadece merkezde yapılan harcamalar söz konusudur. Padişaha
teslim edilen meblâğlar, saray masrafları, kapıkulunun mevâcibleri, tersane masrafları, askerî
masraflar (silâh yapımı, top dökümü, vb.), in'am ve ihsanlar, yabancı devlet elçilerine yapılan
masraflar başlıca kalemleri teşkil eder.
Bütçelerin tertip tarzına gelince: Başta, "İcmâl-i muhasebe" veya "Muhasebe-i varidat
ve masârıf-ı Hızâne-i Âmire" şeklinde başlayan ve bütçenin niteliği hakkında bilgi veren bir
başlık bulunur. Burada bütçenin hicrî sene itibariyle başlangıç ve bitiş tarihleri ile her üç
defterdarın isimleri yer alır. Sonra "asl-ı mal" başlığı altında o yılki toplam gelir, "tefâvüt-i
hasene" adı ile de altının alım ve satım fiyatları arasındaki fark dolayısıyla hazinenin kârı
belirtilir. Bunların toplamı yapıldıktan sonra bir önceki yılın geliriyle karşılaştırılıp aradaki
fark "ez-ziyâde" (+) veya "el-kesir" (-) şeklinde kaydedilir.
Gelir ve giderler ayrı fasıllar hâlinde yazılmıştır. XVI. yy. bütçelerinde tam bir
ayniyyet olmamakla birlikte, tasnif defterdarlıklara göre, başka bir ifade ile coğrafî yayılışa
göredir. Sırasıyla şıkk-ı evvel, şıkk-ı sânî ve Anadolu defterdarına tabî bölgelere âit rakamlara
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yer verilmiştir. Mukataa gelirleri, cizye, ispenç vergileri, bağ, yağcı ve küreci resimleri bu
gelirlerin başında gelir. Ahkâm, şikâyet ve tezkire harçları da bu gruptadır. Diyarbekir, Haleb,
Şam ve Arabistan gibi yerlerin gelirleri ayrı yazılmıştır. "Akçehâ-yı müteferrika" adı altındaki
gelirler, avarız gibi olağan-üstü hallerde toplanan vergilerle kale muhafızlarının iki tayini
arasındaki zaman içinde hazineye kalan meblâğlar, esirlerden alınan pencik resmi, muhallefat
geliri, mîrî hayvanların, saraydaki artık kumaşlar ve eski kürklerin satışından elde edilen
gelirler gibi kalemlerden ibarettir. Bazı bütçelerde gelirler, "mukarrer" ve "gayr-i mukarrer"
şeklinde ayrılmıştır.
XVII. yüzyıldan itibaren bütçelerin bu düzenleniş tarzlarında değişiklik yapılmış;
maliye kalemlerine göre bir- sıralamaya gidilmiştir. Gerçi bu kalemlerin bir kısmı Bursa veya
Kefe gibi yer adlarıyla anılmaktadır amma, bu da bir bakıma yanıltıcı olmaktadır. Zira meselâ
Kefe mukataası kalemi, sadece Kefe değil, bütün Ege sahil ve adalarına da bakmaktadır.
Maden mukataası kalemi içinde madenden başka gelirler olduğu gibi, madenlerle ilgili bir
takım gelirler de diğer kalemlere dağılmışlardır.
Masraflar faslına gelince: Masrafın mâhiyetine göre fasıllara ayrılmış olup birinci
sırayı "el-mevâcibât" başlığı altında kapıkulu ve saray halkının mevâcibleri almakta, onu, "etteslîmat" adı altında önce padişaha ödenen meblâğlar, sonra Matbah-ı Âmire, Has Ahır,
elçiler için yapılan masraflar, vs. teşkil etmektedir. Bundan sonraki fasıllar bütçeden bütçeye
biraz değişiklik göstermektedir-. XVI. yy. bütçelerinde "el-mubâyaat" başlığı altında çeşitli
kumaşlar, halılar, kürkler, vs.; "âdât" başlığı altında bazı kalelerdeki yeniçerilere verilen
nafakalarla yine yeniçeri ve acemi oğlanları, vs.ye verilen "keman-baha", vs; "in'âmat,
tasaddukat" başlığı altında verilen ihsan ve sadakalar gelmektedir. XVII. yy. bütçelerinde 3.
fasıl "el-ihracat" başlığını taşımaktadır. Sonda ise bakiye verilmektedir. Bazı bütçelerde
bakiyenin çeşitli altın cinslerine göre miktarları kaydedildiği gibi, bazılarında da Hazine-i
Âmire, Yedikule ve Bedesten'de saklanan miktarlar belirtilmiş bulunmaktadır. Bütçede gelirin
giderden fazla olması hâlinde "el-bâkî", masrafların geliri aşması hâlinde ise "ez-ziyâde-i
masraf ani'l-irâd" tabirleri kullanılmaktadır.
Çok hazineli dönemde yeni hazinelerin gelir ve masraflarını gösteren ayrı bütçeler
tanzim edilmiştir. Bunlardan İrâd-ı Cedid Hazinesi bütçeleri, muntazam olarak hazırlanan
aylık bütçelerin yılsonunda derlenmesinden meydana gelmiş olup gelir, gider ve mizan
bölümlerinden ibarettir.
Gerek gelir, gerekse masraf kalemleri üç ana grupta toplanmıştır: Gelirin birinci
grubunda bu hazinece zabt edilen, a. mukataaların, b. eshamın faizleri (yıllık kâr); c. tımar ve
zeametlerin gelirleri yer alırdı. İkinci grubunda, buraya tahsis edilen a. içki satışlarından
alınan zecriyye, b. pamuk, c. yapağı, d. İstefıdye üzümü, f. kök boya, g. mazı ve h. tiftik
resimleri bulunurdu. Üçüncü grubunda ise terekelerden elde edilen gelirler ve bazı muamelât
dolayısıyla hazineye geri ödenen paralar gibi olağanüstü gelirler vardı.
Masraf kalemlerinin ilk faslı bazı mukataaların zaptı dolayısıyla Hazine-i Âmire ile
Darphane Hazinesi’ne ödenen meblâğlara ayrılmıştı. İkinci faslı ise, Nizâm-ı Cedid ve
bahriye askerinin maaşlarına tahsis edilmişti.
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Bu kalemler dışındaki masraflar, standartlaşmış olmayıp yıldan yıla ihtiyaçlara göre
değişmekte ve dolayısıyla her yılın bütçesinde farklı kalemler görülebilmekteydi. Bunlar
içinde esham alım ve satışı, inşa ve imar giderleri, sefer masrafları gibi başlıklar sayılabilir.

4.2.2. Malî Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi Ve Modern Bütçe
Prensiplerinin Doğuşu

Tanzimat dönemi malî bürokrasisi açısından çok önemli bir gelişme hiç şüphesiz
"Umûr-ı Mâliye Nezâreti"nin tüm malî işleri kontrol eden bir nezaret olarak kurulmasıdır.
Bunu tamamlayıcı bir gelişme 1840 yılı içinde alınan bir kararla daha önce devlet gelir ve
giderlerinin belirli bölümlerini kontrol eden Mansure ve Redif Hazineleriyle Hazine-i
Amire'nin ilgasıyla, Maliye Hazinesinin tüm devlet gelir ve giderlerini yöneten tek hazine
hâline getirilmesidir. Böylece malî yapıda köklü bir değişme için gerekli temel hazırlanmış
oldu. Çünkü daha önce bu ayrı hazinelerin yöneticilerinin başarılı olabilmek için gelirleri
kendilerinde toplama, buna karşılık giderleri diğer hazinelere bırakma mücadelesi çarpık bir
malî yapının doğmasına yol açmıştı. Maliye hazinesi, tüm devlet gelirlerini kontrol eden bir
kurum hâline getirilerek rasyonel bir malî yönetim kurmanın ilk ve en önemli adımı atılmış
oluyordu. Hazinelerin birleştirilmesi ve bundan sonraki malî gelişmeler hakkında bir sonraki
ders tafsilatlı bilgi verilecektir.
Maliye Hazinesinin kurulması ve Maliye Nezareti'nin tüm malî işleri kontrol eden bir
kuruluş hâline dönüşmesiyle 'birlik' prensibine uygun bütçelerin hazırlanması mümkün hâle
gelmişti. Nitekim hemen aynı yıl hem geçmiş yılın malî durumunu değerlendirmeğe, hem de
1257/1841-2 malî yılı için bir bütçe taslağı hazırlamaya yönelik bir çalışma yapıldığı görülür.
Ancak bu safhada henüz bir bütçe geleneği doğmamıştır. Bu taslak toplam gelir ve giderlerle
ilgili bir ön tahmin niteliğinde olup, bütçe çerçevesinde öngörülen gelirlerin toplanmasına ve
belirlenen tahsisatlara göre harcamaların yapılmasına yetkili makamlarca önceden tasdik yolu
ile izin veren bir belge anlamında bütçe özelliği taşımıyordu. Bu özelliklere sahip modern bir
bütçenin hazırlanması ve her yıl bu tip bütçelerin hazırlanmasını öngören ve bunun esaslarını
getiren bir çerçeve kararın ortaya çıkması 1261 /1845 yılında gerçekleşmiştir.
1262 /1846-7 malî yılından itibaren her yıl düzenli olarak bütçelerin hazırlanmasına
esas olan bu önemli karar, önce bütçe hazırlama gereğini ortaya koyuyordu. Girişilen yeni
idarî reformlara temel olması nedeniyle ilk önce malî işlerin düzene konması ve bunun için de
devletin bir yıllık sağlam gelirleriyle gerçek giderlerinin muvazenesinin sağlanması gerekli
bulunmaktaydı. Bunun gerçekleştirilebilmesi ise devletin, gelirlerine göre giderlerinin tayin
ve tahdid edilerek dengelenmesiyle mümkün olabilirdi. Böylece bütçede tahsis usulü ortaya
konmuş oluyordu. Tahsis usûlünün ilk uygulama örnekleri daha önce 1258/ 1842-3 malî
yılında bazı harcamalarla sınırlı olarak başlatılmıştı. İşte 1262/1846-7 malî yılından itibaren
bu tahsis prensibi genelleştirilmiş, tüm gider kalemlerinin toplam gelirlerden "başka başka
ifraz ve tahsisi" esası benimsenmişti.
Bütçeleri hazırlama ve uygulama sorumluluğu, üst düzeyde Meclis-i Vâlâ'ya
verilmişti. Meclis-i Vâlâ, bu konuda Maliye Nezareti ile işbirliği yapacaktı. Bütçenin
hazırlanması ve onaylanması uygulamada şu şekilde cereyan ediyordu. Her yıl malî yılbaşı
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olan Mart ayında Maliye nazırı tarafından hazırlanan bütçe taslağı, Bâbıâli’ye takdim
edilmekte ve bu taslak Meclis-i Vâlâ'da görüşülerek bir mazbata hazırlanmaktaydı. Daha
sonra Meclis-i Mahsus'da bütçe taslağı ve Meclis-i Vala mazbatası görüşülerek bütçeye son
şekli veriliyordu. Bu son şekliyle bütçe iki nüsha olarak bir takdim yazısıyla padişaha arz
ediliyor; onaylandıktan sonra bir nüshası padişahın yanında kalıyor, hat ile onaylanan diğer
nüshası ise Meclis-i Vâlâ'ya iade ediliyordu.
Bütçe sisteminin temel prensipleri ortaya konduktan sonra son olarak da hazırlanacak
bütçelerin tutarlı şekilde uygulanabilmesi için hazine hesaplarının tutuluşundaki eksiklikleri
gidermek üzere Maliye Nezareti'ne bir "lâyiha" hazırlayarak yürürlüğe koyma görevi
verilmekteydi. Nitekim kısa bir süre sonra Maliye Nezareti, böyle bir layiha hazırlamıştır. Bu
layihayla da bütçenin uygulanmasının sonuçlarını gösteren hazine hesaplarının tutuluşu ve
kesin hesapların çıkarılışıyla ilgili temel prensipler getirilmiştir.
Bu prensiplerin en önemlisi, hazine hesaplarının 1262 malî yılından itibaren malî
terminolojide 'ekzersiz' usûlü olarak ifade edilen esaslar çerçevesinde düzenlenmesiyle
ilgilidir. Buna göre hazinenin bir yıllık gelir ve giderleri "diğer yıllara karıştırılmayarak senesi
senesine" kaydedilecekti. Yani gelirler hangi yılda tahsil edilmiş olursa olsun, giderler hangi
yılda ödenmiş olursa olsun, hazine hesaplarında tahakkuk ettiği yılın gelir ve gideri olarak
görülecekti. Bunun için taşradan gönderilecek gelirlerle ilgili kayıtlarda, gelirin türü ve hangi
yılın gelirini teşkil ettiği açıkça gösterilecekti, ödeme durumunda ise herhangi bir harcama
fiilen hangi yılda ödenirse ödensin, hazine hesaplarında tahakkuk ettiği yılın gideri olarak yer
alacaktı. Çıkarılacak aylık ve yıllık hesaplarda carî yıl gelir ve giderleriyle, geçmiş yıllar gelir
ve giderleri seneleri itibariyle ayrı ayrı gösterilecekti. Böylece yılsonunda çıkarılacak
hesaplarda devletin geçmiş yıllarda tahakkuk edip tahsil edilmemiş ne kadar geliri olduğu;
yine o yıllarda tahakkuk edip ödenememiş ne kadar gideri olduğu belirlenebilecekti. Daha
sonraki yıllarda geçmiş bir yıl adına yapılacak bir ödeme yine o yıla ait gelirlerle
karşılanacaktı. Herhangi bir geçmiş yılın bakaya gelirlerinden yapılan tahsilât, o yıla ait
giderleri aşıyorsa bu miktar sermaye olarak ayrı bir fonda toplanacak ve geliri giderini
karşılamayan bir yıla ait acil bir gider söz konusu olduğunda bu fondan ödeme yapılacaktı.
Daha sonra o yıla ait tahsilât olduğunda ödenen miktar tekrar fona iade edilecekti.
Hazine hesaplarının tutuluşuyla ilgili bütün bu görevleri Maliye Nezareti içindeki
'Maliye Muhasebesi' kalemi yürütüyordu. Maliye Nezaretinin en önemli bölümü olan Maliye
Muhasebesi, Tanzimat'dan önceki 'Başmuhasebe Kalemi' yerine kurulmuştu. Bu muhasebe,
kendi içinde Varidat ve Mesarifat Muhasebesi olarak iki kaleme ayrılıyordu. Varidat
Muhasebesi, devlet gelirlerinin kazalar itibariyle kayıd ve tahsilâtını yönetir; iltizam işlerini
yürütür ve gelirlerle ilgili hesapları denetlerdi. Varidat Muhasebesi de kendi içinde Anadolu
ve Rumeli Varidat Muhasebesi olarak iki odaya ayrılıyordu. Anadolu Odası, Anadolu ve
Arabistan bölgeleri ile Girit adası ve Trablusgarb eyaletinin; Rumeli Odası ise, Rumeli
bölgesiyle İstanbul ve Girit adası dışındaki Akdeniz adalarının işlerini yürütme
sorumluluğunu üstlenmişti.
Mesarifat Muhasebesi ise, genel giderlerin kayıtlarını tutmak; harcamaları onaylamak
ve ödemek; hazine hesaplarının aylık ve yıllık toplamlarını yaparak incelemek ve bütçeyi
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düzenlemekle görevliydi. Mesarifat Muhasebesi, dönemin ilk başlarında Tanzimat ve
Müstesna Odaları, daha sonra ise Anadolu ve Rumeli Odaları şeklinde ikiye ayrılmıştır. 1262
yılında yapılan görev dağılımına göre Anadolu Muhasebesi Odası Arabistan, Bağdat ve
Trablusgarb'ı da kapsamak üzere Anadolu ve Rumeli ile Akdeniz adalarında Tanzimat
yönetim şeklinin uygulandığı tüm bölgelerin harcamalarıyla ilgili muhasebe işlerini
yürütmekle görevliydi. Rumeli Muhasebeciliği ise Trabzon, Bosna ve Belgrad gibi Tanzimat
yönetiminin dışında kalan bölgelerle kutsal yerlerin maaş ve diğer ödemeleriyle ilgili tüm
muhasebe işlerini, İstanbul'la ilgili harcama evraklarının tanzimini ve idarî ve askerî tüm
merkezî tahsisatın yönetim işlerini yürütürdü.
Maliye Nezareti'nin diğer önemli muhasebe kalemleri sergi ve esham muhasebeleriydi.
Bunlardan sergi muhasebesi, hazinenin kasasından ödeme yapılmak üzere gerekli belgeleri
düzenlemekle görevliydi. Esham muhasebesi ise esham ve madenlerle ilgili işleri yürütür,
bunlarla ilgili kayıtları tutardı.
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Uygulamalar
Uygulama:
Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler, I-II., (Hazırlayanlar Mehmet Genç-Erol
Özvar, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul 2006.) adlı çalışmayı
inceleyiniz
Kazanım:
1. Bu çalışmanın özellikle II. cildi incelendiğinde II. Bayezıd’tan III. Mustafa
dönemine kadar her padişah zamanına ait bütçelerden örnekler görülecektir. Bu sayede bir
mukayese ve değişim tablosu hazırlanabilir.
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Uygulama Soruları
1. Klasik dönem bütçeleri ayrı ayrı incelendiğinde ne gibi tespitlere ulaşılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, öncelikle Osmanlı maliyesinde gelirlerin toplandığı ve masrafların
yapıldığı hazine ve defterdarlığa bağlı büroların yetki alanları incelenmiştir. Bu kalemlerin
hangi tür gelirleri toplayıp devletin başta maaş ödemeleri olmak üzere hangi kalemden hangi
harcamaların yapıldığı görülmüştür. Bu sayede birsavaşın bir toplumsal hareketin veya bir
kurum çalışanlarına tahsis edilen ödemelerin hangi bürolarca yapıldığı öğrenilmiştir. Bunların
bilinmesi hâlinde ileride arşiv çalışması yapacak olan bir tarihçinin bu kalemlere ait hangis
tasniflere bakıp araştırma yapacağı maharetine sahip olacağı âşikardır.
Osmanlı Devleti kuruluştan Tanzimat’a kadar uzanan süreçte klasik bütçe sitemini
kullanmışlardır. Tanzimat’tan sonra ise Maliye teşkilatında yapılan bir takım değişiklikler
neticesinde Modern manada bütçe uygulamasına geçilmiştir. Bu bölümde bütçenin
uygulanma süreci tarihî tekâmülü ve sebepleriyle incelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. ………… devletin hiçbir şekilde müdahale etmediği topraklar olduğundan bunlara
ait gelirler klasik dönem Osmanlı bütçelerinde yer almazdı.
Cümledeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi girer?
a. Padişah hasları
b. Mısır irsaliyesi
c. Vakıf araziler
d. Eyalet gelirleri
e. Sancak gelirleri
2. Osmanlı Devleti’nde modern manada bütçe hazırlanması ve her yıl bu tip bütçelerin
hazırlanmasını öngören ve bunun esaslarını getiren bir çerçeve kararın ortaya çıkması kaç
tarihinde gerçekleşmiştir?
a. 1840
b. 1855
c. 1845
d. 1860
e. 1826
3. Tanzimat sonrası devletin gelirlerine göre giderlerinin tayin ve tahdid edilerek
dengelenmesine ne ad verilir?
a. Muhasebe bilançosu
b. Tahsis usûlü
c. Muhasebe cetveli
d. Ekzersiz usûlü
e. Hesap çizelgesi
4. Aşağıdakilerden hangisi defterdara bağlı kalemlerden biri değildir?
a. Varidat
b. Mukataa
c. Kıl’a tezkireciliği
d. Mevkufat
e. Ruznamçe-i sani
5. Kapıkulu Ocaklarının maaş defterlerini hazırlayan hazineye bağlı kalem
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mukabele Kalemi
b. Başmuhasebe Kalemi
c. Küçük Ruznamçe Kalemi
d. Mukataa Kalemi
e. Cizye Muhasebesi Kalemi
Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerleri tamamlayınız.
6. Adet-i ağnamın iltizam işleriyle uğraşmak üzere ……….. ………… kurulmuştur.
7. Defterdara bağlı kalemler arasında mütekaid ve duacı vazifeleri ve has tevcihleriyle
ilgilenen ………… ………… kalemi kurulmuştur.
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8. Başdefterdara bağlı ……… ……. Kaleminde bütün Arabistan, Erzurum ve
Rumeli’deki kalelerde görev yapan vazifelilerin berat ve mevâcibleri hazırlanırdı.
Aşağıdaki soruları doğru ya da yanlış şeklinde cevaplayınız.
9. Esham ve madenlerle ilgili işleri yürüten Esham Muhasebesi Maliye Nezaretinin
önemli muhasebe kalemlerinden biridir.
10. 1845 yılında kurulan Maliye Nezareti bütün devlet gelir ve giderlerini kontrol eden
bir kurum hâline getirilmiştir.
Cevaplar
1.c, 2.c, 3.b, 4.e, 5.a, 6. Ganem kitabeti, 7. Haremeyn Mukataası, 8. Tezkireci-i Kıl’a,
9. D, 10. Y.
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5. KLASİK VE ÇOKLU HAZİNE DÖNEMLERİNDE OSMANLI
HAZİNELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Klasik Dönem Osmanlı Hazineleri
5.1.1. Hazine-i Amire (Dış Hazine)
5.1.2. Enderun Hazinesi (İç Hazine)
5.1.3. Osmanlı Padişahının Özel Harcamaları: Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi
5.2. Reform Çağında Yeni Bir Uygulama: Çoklu Hazineler Dönemi
5.2.1. İrad-ı Cedid Hazinesi
5.2.2. Zahire Hazinesi
5.2.3. Tersane Hazinesi
5.2.4. Mukataat/Mansure Hazinesi
5.2.5. Redif Hazinesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren nasıl bir hazine yapısına sahipti?
2. Maliyede çoklu hazine dönemine geçiş sebepleri nelerdir?

86

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Klasik Dönem Osmanlı
hazineleri

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kuruluşundan XVIII.
yüzyıl ortalarına kadar
Osmanlı Devleti’nin sahip
olduğu hazine sistemini
anlamak

Tarihsel analiz yorum

Reform çağında yeni bir
uygulama: çoklu hazineler
dönemi

XVIII. yüzyıl ortalarından
itibaren malî yapıdaki
değişimle çoklu hazine
dönemine geçiş sürecini
kavramak

Sebep-sonuç ilişkisi kurma

Reform çağında yeni bir
uygulama: çoklu hazineler
dönemi

III. Selim ve II. Mahmud
dönemlerinde kurulan
hazinelerin, kuruluş
amaçlarını ve gelirgiderlerini öğrenmek

Görüş geliştirme
Araştırma anlatım

Tarihsel analiz yorum

Kronolojik düşünme
Sebep-sonuç ilişkisi kurma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Hazine-i Amire,



Enderun,



Birun,



Ceyb-i Hümayun,



Hil’at,



Çilhane,



Hasoda,



Tersane,



Mukataat,



Mansure,



Redif,



Zahire Hazinesi
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Giriş
Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren tek bir devlet hazinesine sahipti: Hazine-i
Amire. Malî yapının sınırları dâhilinde merkezde devlet hazinesinesine girmesi gereken
gelirler bu hazinede toplanıdı. Klasik dönem bütçelerini işlediğimiz önceki derste
belirttiğimiz üzere başta kapı kulu ocakları ve saray masrafları olmak üzere belirlenmiş
harcamalar bu esas hazineden karşılanırdı. İç Hazine ve bağlı fonları ise birer ihtiyat hazinesi
durumundaydı. Bu derste öncelikle Hazine-i Amirenin ve iç hazine fonlarının çalışma
biçimleri ve birbirleri arasında mevcut olan farklılıklar üzerinde durulacaktır.
XVIII. yüzyılın ortalarından itibâren malî sistemin değişmesi ve reform dönemine
girişle birlikte yeni oluşturulan kurumları finanse etmek için yeni hazineler kurulma
yöntemine başvurulmuştur. İşte dersin ikinci kısmında bu dönemin hazinelerinin kuruluş
amacı, onlara tahsis edilen gelirler ve harcama kalemleri işlenecektir.
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5.1. Klasik Dönem Osmanlı Hazineleri

Hazine kelimesinin sözlük anlamı, para veya sair kıymetli eşyaların saklanmasına
mahsus yer, sandık veya depo’dur. Devlet idaresinde ise hazine kelimesinin daha geniş bir
anlam ifade ettiği görülmektedir. Nitekim bir devletin hazinesi ile kastedilen anlam, devletin
varlığını sağlayacak her türlü para ve kıymetli eşyanın toplandığı, yönetim sınırları
içerisinden elde edilen bütün gelirlerin muhafaza edildiği ve aynı zamanda devletin yapmakla
mükellef olduğu her türlü masrafların karşılandığı bir kurumdur. Bu anlamıyla da hazineye,
sadece para veya kıymetli eşyaların saklandığı bir sandık olmaktan ziyade devletin idarî
mekanizmasının sürekliliğini sağlayan, para giriş-çıkışlarının devamlı bir şekilde yaşandığı
önemli bir finans kurumu olarak bakmak daha yerinde olacaktır.

5.1.1. Hazine-i Amire (Dış Hazine)

Osmanlı malî yapısı çerçevesinde, kuruluşundan XVIII. yüzyılın ortalarına kadar
Birun (Dış) ve Enderun (İç) adlarını taşıyan iki hazinenin varlığı, Osmanlı arşiv
kaynaklarından tespit edilmektedir. Bunlardan dış hazine yani Birun hazinesi yukarıda işaret
edildiği şekliyle hazinenin geniş manasını karşılamaktaydı. Yani “Taşra Hazinesi”, “Hazine-i
Amire”, “Maliye Hazinesi” veya “Divân-ı Hümâyûn Hazinesi” adlarıyla da anılan dış hazine,
gelirlerin toplandığı ve muayyen kanunlarla mahallerine sarf edildiği devletin esas hazinesi
konumundaydı. Hazine-i Amire’nin yönetimini, bizzat padişah tarafından devlet işlerinin
amiri sıfatıyla görevlendirilen sadrazam ve malî işlerin en yetkili kişisi olan başdefterdar
üstlenmişlerdi. Başka bir ifade ile hazine “sadrazamın nezâretinde ve başdefterdârın
mes‘uliyetinde” bulunurdu. Nitekim hazineden ödeme yapılabilmesi için düzenlenen hazine
tezkiresinin üzerinde muhakkak, sadrazamın buyuruldusu ve sahh’ı ile başdefterdârın toplu
imzâsının bulunması gerekiyordu. Aksi hâlde ödeme yapılmazdı. XVIII. yüzyılda hazine
tezkireleri üzerine ödemenin hangi gelirden yapılacağının belirtilmesine de başlanmıştı.
Hazine-i Amire’ye girecek olan meblağ, veznedarlar, ruznamçeciler, sergi nâzırı, sergi kâtibi
ve çadır mehterbaşıları huzurunda, veznedârbaşı tarafından teslim alınırdı. Karşılık olarak da
teslimâtı yapan kişiye ruznamçeden pusula verilirdi. Her akşam, hazineye giren ve çıkan
paranın muhasebesi yapılırdı. Bu işlem sırasında veznedârbaşıdaki mevcut nakit ile pusulalar
karşılaştırılır ve gerekli harcamalar için veznedârbaşıda 4-5 kese bırakıldıktan sonra geri kalan
miktar hazineye konularak, mühürlenirdi.
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Resim: 2
Divan-ı hümayun toplantısı sonrası dağıtılacak olan ulufelerin Hazine-i Amire’den getirilip
divanhane önünde hazır edilmesi gösteren detay, Hünernâme, TSMK. H. 1523.

5.1.2. Enderun Hazinesi (İç Hazine)

Enderun Hazinesi yani iç hazine ise fonksiyon itibariyle kıymetli para, mücevher ve
eşyaların saklandığı bir depo veya sandık vazifesini görmekteydi. Osmanlı belgelerinde kimi
zaman “Hazine-i Hassa” adıyla da anılan bu hazine, Hazine-i Amire’nin yedeği
durumundaydı. Tanzimat sonra kurulacak Hazine-i Hassa ile işlev açısından herhangi bir
bağlantısı bulunmamaktadır. Nitekim Hazine-i Amire’nin ihtiyaçtan fazla olan varidâtı
sarayda Enderun Hazinesi’nde muhafaza edilir ve burada altın ve gümüş nakdinden başka
kıymetli mücevherât, çok değerli kumaş, hâli vesâir eşyalar da bulunurdu. Enderun
hazinesinin idârecisi hazinedârbaşıydı. İlgili işlemleri yürütmek üzere görevli bir diğer
vazifeli ise hazine kethüdasıydı. XVI. ve XVII. yüzyıllarda hazineye para girip çıkması
hazinedârbaşı tarafından düzenlenen ve temessük adı verilen senetle gerçekleşirdi. XVII. asrın
sonlarına doğru Enderun hazinesi nakit yönünden eridiği için, hazine kethüdası hazinenin
yetkilisi hâline gelmişti. İç hazine bünyesinde saklanacak para, mücevher ve kıymetli eşyalar,
cinslerine ve kullanabilirlik derecelerine göre farklı birimlere ayrılmıştı. Her biri ayrı bir
sandık vazifesini üstlenen ve Topkapı Sarayının farklı mekânlarına serpiştirilmiş olan, Has
Oda, Bodrum, İfraz, Çilhâne, Raht, Hil‘at adlarıyla anılan bu hazineler, iç hazinenin bir çeşit
fonları durumundaydılar.
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Bodrum hazinesinde altın, gümüş sikke ve çubukları bulunurdu. İfraz hazinesi mevcut
muhtelif cins sikkelerden ayrılıp, ihtiyaç hâlinde sarf edilmek üzere hazırlanmış meskûkâtın
bulunduğu yer idi. Buradaki altın ve gümüş avânî sonraki asırlarda gerektikçe bir hey’et
tarafından çıkarılarak sikke kesilmek üzere Darphâne’ye gönderilmişti.
Şal kuşak, entari ve çok kıymetli kumaşlar, hediye olarak gelen eşyalar ile öd ve
anberlerin muhafaza edildiği Çilhane hazinesinde, sultan ve şehzâde doğumları sebebiyle
takdim edilen hediyeler ve değerli muhallefat eşyası bulunurdu. Enderun’un en üst kademesi
olan Has Oda’da bulunan Has Oda Hazinesi’ne, âcil ihtiyaç hâlinde başvurulurdu. Has ahur
veya diğer ismiyle Raht hazinesinde kıymetli koşum takımları vesâire bulunurdu. Hil‘at
hazinesinde (Enderun Dış Hazinesi) ise hil’at ve kürklerle, muhallefât eşyaları muhafaza
edilirdi. Hıl‘at hazinesinin yeri, ikinci avluda kubbe altının yanındaydı.
Bu hazinelerin yanısıra Fatih Sultan Mehmed zamanında, zaferle sonuçlanan
savaşlardan elde edilen ganimetin fazlalığı sebebiyle iç hazinenin dolması sonucunda,
Yedikule’de bir hazinenin daha devreye sokulduğu tespit edilmektedir.
Özellikle masrafların arttığı sefer zamanlarında iç hazinenin fonlarından dış hazineye
borç verilmiştir. Gizli ödenek şeklinde kullanılan bu gelirlerden dış hazineye borç, sadrazam
ve başdefterdârın kefâletiyle alınmış; malî durum düzeldiğinde ise, iç hazineden ödenen
meblağların iâde edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
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Resim:3
Hazinedâr Ağa, Osmanlı Kıyafetleri, Fenerci Mehmet Albümü, İstanbul 1986.

5.1.3. Osmanlı Padişahının Özel Harcamaları: Ceyb-i Hümâyûn
Hazinesi
İç hazinenin bu fonları dışında ayrıca değerlendirilmesi gereken Ceyb-i Hümayun
Hazinesi’nden de burada söz etmek yerinde olacaktır. Bu hazine diğerlerinin aksine bir depo
olmaktan ziyade, belirli gelir ve giderleriyle ayrı bir hazine hüviyetine sahiptir. Padişahın
şahsî masraflarını karşılamak üzere ayrılan ve “Ceyb-i Hümâyûn akçesi” adı verilen gelirler,
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Ceyb-i Hümâyûn (Harem-i Hümâyûn) Hazinesi’ne girerdi. Bu hazinenin âmiri “sır kâtibi” adı
verilen yüksek dereceli bir memurdu. Ceyb-i Hümâyûn gelirleri şu şekilde sıralanabilir:
1. “Mısır irsâliyesi” denilen ve Mısır eyâletinden gönderilen yıllık vergiler. Mısır
irsâliyesi dış hazineye gelir olarak girer, sonra iç hazineye aktarılıp muhasebenin gider
kısmına kayd edilirdi. XVII. yüzyılın sonlarından îtibâren Mısır valileri, Mısır irsâliyesinden
ayrı olarak bir de “ceyb-i hümâyûn harçlığı” adı altında 5.000 “mâmul hasene” (altın sikke)
göndermeye başlamışlardı.
2. Her ay Divân-ı Hümâyûn’dan verilen 50.000 kâmil akçe,
3. Padişah haslarına ait gelirler.
4. Haremeyn evkafının gelir fazlaları
hasılât.

5. İstanbul ve Edirne bostancı başılarının has bahçeler mahsûlâtından topladıkları
6. Darphâne faizleri,
7. Muhallefât ve müsâdere gelirleri,
8. Eflâk ve Boğdan voyvodalıklarının vergileri.
Yukarıda sayılan gelirlerden padişah tarafından yapılan harcamalara gelince;
1. Mekke ve Medine’ye her yıl “surre” adıyla gönderilen para ve hediyeler,
2. Harem aylıkları
3. Başta yabancı devlet hükümdarları olmak üzere vs. kimselere verilen hediyeler,
4. Padişah ve hanedan mensuplarının fitreleri
5. Padişahın verdiği ihsan, sadaka ve bahşişlere sarf edilirdi.

Padişah hazineden para çekeceği zaman hangi cins sikkeden ne mikdar aldığını
yazdığı ve kendisinde bulunan mühr-i hümâyûnla mühürlediği bir tesellüm tezkiresi verirdi.
Bu hazine bir sonraki derste görüleceği üzere Tanzimat sonrasında yeniden teşkilatlandırılmış
ve farklı işlevler üstlenmiştir.
Yukarıda da işaret edildiği üzere Hazine-i Amire’nin ihtiyaç zamanında Enderun
Hazinesi’nden borç alıp daha sonra geri ödeme yapma usulü, zamanla işlemez bir hâle
gelmiştir. Zira XVII. asırdan îtibâren Osmanlı maliyesinin bozulmaya başlaması, alınan
borçların zamanında ödenememe sonucunu doğurmuş ve iç hazinedeki mevcut tükenmeye
başlamıştır. Böylece iç hazine de malî kriz içerisine girmiş ve ihtiyat hazinesi olma vasfını
kaybetmiştir. Bu durum XVIII. yüzyılda en yüksek noktasına erişmiştir. Halbûki kaybedilen
savaşlar, yitirilen topraklar ve artan harcamalar sebebiyle sıkıntısı gittikçe artan Hazine-i
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Amire’nin açıklarını takviye edecek yeni gelir kaynaklarına olan ihtiyacı aşikârdır. Böyle bir
durumda Hazine-i Amire’yi bunca zamandır takviye edip destekleyen Enderun Hazinesi’nde
mevcutların tükenmesi, Osmanlı maliyesini yeni kaynak arayışlarına yöneltmiştir. İşte bu
dönemde Darphane’nin ön plana çıktığı görülmektedir. Konumu ve işleyiş tarzında zamanla
meydana gelen değişiklikler neticesinde özellikle XVIII. yüzyılın ikinci yarısından sonra
Darphâne, devletin gelir ve giderlerinin idâresinde görev yüklenen ikinci bir devlet hazinesi
durumuna gelmiştir. Özellikle XVIII. yüzyılın son çeyreğindeki savaş giderlerinin
finansmanında önemli rol oynamış, savaş masrafları için Darphâne sermayesinden “seferiye
akçesi” adı altında ödemeler yapılmıştır. Dolayısiyle bu dönemde devlet harcamalarında
uygulanan esas ilke, masrafların öncelikle Hazine-i Âmire’den karşılanma yoluna gidilmesi,
Hazine-i Âmire’nin yeterli olmaması hâlinde ise Darphâne sermayesine başvurulması
olmuştur. Darphâne’nin, işlevinin değişerek malî yönden böyle önemli bir konuma
gelebilmesi için şüphesiz bir takım malî kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu amaçla Darphâne’de
önemli fonların birikebilmesi için öncelikle, vakıf mukataalarının idâresinin Darphâne’ye
bağlanması sağlanmıştır. Özellikle “Haremeyn mukataatı ve tevliyetleri” Darphâne
gelirlerinin başında yer almıştır.
Başlangıçta Haremeyn evkafı ve mukataaları Darüssaâde ağalarının nezâretindeyken,
Darüssaâde ağalarının bazı yolsuzlukları görüldüğünden ll7l (l757-1758) yılında bu
mukataalar yeni bir düzenlemeye tâbî tutularak, mâlikâne sistemi içerisine katılmıştır.
Mukataların müzâyede, satış ve iltizam yetkisi ise defterdârlara verilmiştir. Bu durum uzun
sürmemiş, 1766’dan îtibâren Haremeyn mukataaları ve tevliyetleri Darphâne’den idâre
edilmeye başlanmış ve mukataaların satış bedelleri olan “muaccele”leri Darphâne’ye
girmiştir. Vakıf mukataalarının dışında Darphâne’nin bir takım gelir kaynakları daha mevcut
olup, başta simkeşhâne mukataası olmak üzere Darphânece idâre edilen bu mukataaların
sayıları zamanla artmıştır. Yönetimi altında olan çiftlik ve timarlarla, müsâdere ve muhallefat
gelirleri Darphâne’nin diğer gelir kaynakları arasında yer almış, eskiden olduğu gibi para
darbından sağladığı varidâtı da devam etmiştir.

5.2. Reform Çağında Yeni Bir Uygulama: Çoklu Hazineler Dönemi

Darphâne’nin kabuk değiştirerek ikinci bir devlet hazinesi hâline gelmesinden sonra
Hazine-i Amire’nin, önemini yavaş yavaş kaybettiği görülmektedir. Artık Osmanlı
maliyesinde özellikli XVIII. asrın son çeyreğinde başlayan ve Tanzimat’a kadar devam eden
yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemde malî politikada önemli değişikliklerin yapıldığı
görülmektedir. Önceki asırların aksine devletin yapacağı bütün masrafların tek bir kurumdan
karşılanması yerine, devlet harcamalarının kurulacak yeni hazinelere pay edilmesi,
uygulamaya esas teşkil etmiştir. Bunda gerek III. Selim, gerekse II. Mahmud dönemlerinde
yeni askerî kurumların oluşturulması da etkili olmuştur. Kurulan bu müesseselerin finansmanı
için oluşturulan kaynakların idaresi Hazine-i Amire veya Darphane dışında oluşturulan yeni
hazinelere verilmiştir. Ayrıca devletin öteden beri yapmak zorunda olunduğu bazı
harcamaların finansmanı için de ayrı hazineler oluşturulmuştur. Mesela devrin siyasî şartları
gereği Osmanlı ordusunda donanmanın yeniden toparlanıp önemli bir güç hâline
getirilmesinin hedeflenmesiyle birlikte önceleri Hazine-i Amire’den daha sonra İrad-ı Cedid
Hazinesi’nden karşılanan donanma ve tersanenin gelir ve giderlerini idare amacıyla Tersane
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Hazinesi meydana getirilmiştir. XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı idarî politikasının önemli
meselelerinden birini teşkil eden İstanbul’un iaşesinin ise, aynı şekilde kurulan ayrı bir Zahire
Hazinesi ile karşılanması yoluna gidilmiştir. Şüphesiz bu yeni döneme geçişte yukarıda
zikredildiği üzere Darphane önemli bir rol oynamıştır.

5.2.1. İrad-ı Cedid Hazinesi

Tanzimat’a kadar kurulan bu hazineler genel olarak incelendiğinde, resmen ilk
oluşturulan hazinenin İrad-ı Cedid Hazinesi ve Defterdarlığı olduğu görülür. Sultan III. Selim
zamanında teşkil edilen Nizâm-ı Cedîd ordusunun masraflarını karşılayabilmek amacıyla 2
Mart 1793 tarihli bir kanunnâme ile kurulan İrâd-ı Cedîd Hazinesi’ne aktarılan kaynakları şu
şekilde sıralamak mümkündür:
1. Başta pamuk resmi olmak üzere Hazine-i Âmire tarafından idâre olunmakta olan
bazı mukataalar ile Darphâne’ce idâre edilen Haremeyn mukataaları ve timarların yönetim ve
iltizam işleri İrâd-ı Cedîd Hazinesi’ne devr edilmişti.
2. Yıllık faizi on keseyi geçen mâlikâne mukataaları mahlûl oldukça İrâd-ı Cedîd
Hazinesi tarafına aktarılacaktı.
3. Yine mahlûl olacak eshamın faizleri de İrâd-ı Cedîd Hazinesi’ne âitti. Ancak burada
belirtilmesi gereken önemli husus, mahlûl oldukça zapt olunacak mâlikâne mukataalarıyle
eshamın yalnız faizlerinin İrâd-ı Cedîd Hazinesi’ne gireceğidir. Buna karşılık İrâd-ı Cedîd
Hazinesi, mukataanın mîrî veya haremeyn olmasına göre Hazine-i Âmire’ye veya
Darphâne’ye bu esham ve mukataalarla ilgili mal, kalemiyye ve muacceleyi ödemekle
yükümlü tutulmuştu. Adı geçen esham ve mukataalar Hazine-i Âmire veya Darphâne
tarafından yeniden satılamayacakları için, bu kurumları madur etmemek amacıyla böyle bir
uygulamaya başvurulmuştu.
4. Hazine-i Âmire’ye ve Darphâne’ye yukarıda adı geçen ödemelerin vaktinde
yapılabilmesi için, başta zecriye olmak üzere bazı resimlerin toplanması İrâd-ı Cedîd
Hazinesi’ne verilmiştir.
5. Humbaracı timarları da bu hazineye bağlanmıştır.
İrâd-ı Cedîd Hazinesi’nin giderlerine gelince:
1. Nizâm-ı Cedîd askerinin maaş ve tayinatı için yapılan ödemeler gelmektedir.
2. Hazine-i Âmire ve Darphâne’ye yapılan ödemeler.
3. Esham alım-satımındaki harcamalar,
4. Askerî inşâ ve îmar giderleri.
5. Olağanüstü askerî masraflar vs… hazinenin diğer giderleri arasındaydı.
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Askerî masrafları karşılamak, mâlikâne ve esham sistemini tasfiye etmek ve
olağanüstü harcamalar için bir ihtiyat fonu oluşturmak amacıyla kurulan İrâd-ı Cedîd
Hazinesi pek uzun ömürlü olmamış, 1807 yılında III. Selim’in tahttan indirilmesiyle ortadan
kalkmıştır.

5.2.2. Zahire Hazinesi
III. Selim zamanında oluşturulan bir diğer hazine olan Zahire Hazinesi, İstanbul
şehrinin iâşesi ile ilgili konulardaki bazı aksamalar ve zaman zaman ortaya çıkan kıtlıkların
giderilerek zahire temininin düzenli bir hâle getirilmesi amacıyla teşkil edilmiştir. 1203
(1788-89)’deki kıtlık olayının da etkisiyle 1793 sonbaharında Zahire Nezâreti’nin
kurulmasıyla işe başlanmıştır. Şıkk-ı sâlis payesiyle atanan nâzırın sınırlı sorumluluğu altında
zahire alımları için Darphâne’den “zahire sermâyesi” adı altında 5.000 akçe tutarında bir fon
ayrılmış, bu paranın işletilmesi ve hesaplarının görülmesi işi ise Hazine-i Âmire’ye
verilmiştir. İşletilen paranın kâr getirmesi halinde, kar payının ana sermayeye eklenmesi esas
alınmıştı ki, böylece, bir nevi döner sermaye sistemi düşünülmüştü. Zahire hazinesinin
kurulması 19 Eylül l795 tarihli nizâmnâmenin yürürlüğe konmasından sonra gerçekleşmiştir.
Bu nizâmnâme ile “zahire sermayesi” Zahire Hazinesi’ne dönüştürülmüştür. Belirli gelir
kaynakları tahsis edilmeden ayrı bir fon oluşturulması açısından Zahire Hazinesi, diğer
hazinelerden farklılık gösterir. Yeri Topkapı Sarayı’nda Kapı Arası’nda bulunan hazinenin
günlük hesapları sergi halifesi ve veznedar tarafından tutulup, her akşam sergi pusulaları
Zahire Nâzırı ve Başdefterdâra verilirdi. Ödemelerde sadrazam ve başdefterdârın yanısıra
nâzırın da tezkirenin arkasına sahh çekmesi gerekmekteydi. Zahire Hazinesi çeşitli
aşamalardan geçerek varlığını Tanzimat’a kadar sürdürmüş, hazinelerin Maliye Hazinesi adı
altında tek bir hazinede birleştirilmesi esnasında, buraya dâhil edilmiş ve bundan sonra
müdüriyet olarak faaliyet göstermiştir.

5.2.3. Tersane Hazinesi
Aynı dönemin bir diğer hazinesi olan Tersane Hazinesi’ne gelince, Tersane masrafları
1793 yılına kadar Hazine-i Âmire tarafından karşılanırken, İrâd-ı Cedîd Hazinesi’nin
kuruluşundan sonra buradan ödenmeye başlanmıştır. Ancak zamanla masrafların çoğalması
Tersane hesaplarına bakacak özel bir kuruma olan ihtiyacı ortaya çıkarmış ve 1804
sonlarından itibâren İrâd-ı Cedîd Hazinesi’nce zapt edilmiş olan bazı mukataalar, derya
kalemi zeamet ve timarları, mahlûl esham faizleri ve kalyoncu bedeliyeleri, daha resmen
kurulmadan, Tersane Hazinesi’ne devredilmiştir. Tersane Hazinesi ve Defterdârlığı’nın
resmen kurulması ise, 6 Şubat 1805’te çıkarılan özel bir yasayladır. Yasaya göre Tersane
Hazinesi’nin ana gelir kaynakları şu şekildedir:
1. Cizye, avârız ve mukataat-ı mîriyye malları.
2. İrâd-ı Cedîd Hazinesi’nden devr edilen kalemler.
3.Derya kalemi zeamet ve timarları.
4. Kalyoncu bedeliyyeleri.
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Zamanla ipek resmi hasılâtı ve evkaf mukataatı zamları da Tersane Hazinesi’nin
önemli gelir kalemleri arasında yer almıştır. Hazinenin belli başlı giderleri ise şöyleydi:
1. Maaş ödemeleri ve tayinat masrafları.
2. Gemi donanım, onarım ve yapım giderleri
3. Tersane’ye gerekli malzemeler için yapılan harcamalar.
4. Hastahane ve gemilere verilen ilaç ve tıbbî âletlerin bedelleri.
Tersane Hazinesi bütçelerine bakıldığında otuz yılda hazinenin 5-6 misli büyüdüğü
tespit edilebilmektedir. Ancak büyüme devamlı olmamıştır. Zira 1821-22’ye kadar istikrarlı
bir dönem geçirerek Hazine-i Âmire’ye bile borç veren Tersane Hazinesi, 1822’den sonra
Darphâne’den yardım alır hâle gelmiştir. Mansûre Hazinesi’nin kuruluşundan sonra ise bu
hazineye bağlı bir birim halini almıştır.

5.2.4. Mukataat/Mansure Hazinesi
Sultan II. Mahmud devrinde yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra kurulan Asâkir-i
Mansûre-i Muhammediye ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması ve buna paralel olarak bu
kuruma tahsis edilen kaynakların idaresi için Mukataat veya sonraki adıyla Mansure Hazinesi
teşkil edilmiştir. Öncelikle askeri masrafların karşılanabilmesi için bir takım gelir
kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur. Bu cümleden olarak II. Mahmud döneminin bu yeni
hazinesinin gelir kaynakları şu şekilde sıralanabilir:
1. Cizyeye %30 oranında bir zam yapılarak cizye hasılâtı,
2. Darphâne-i Âmire tarafından zapt ve idâre edilmekte olan çeşitli mukataaların
geliri.
3. Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi’nce zapt olunan emlâk-ı hümâyûn hasılâtı
4. Kapu harcı ve boğça bahalardan sağlanan hasılât, askerî masraflara tahsis edilerek
Hazine-i Âmire’nin gelir kalemleri arasına katılmıştır. Burada “Kapu harcı” ve “boğça baha”
eyâlet ve sancakların tevcih ve ibkasında vezirlerden tahsil olunan câize ve avâidlerin
tamamlayıcı unsurları olup, bunlar başta sadrazam olmak üzere bazı yüksek bürokratların
yüzyıllar boyunca hakkı olarak görülüp onlara tahsis edilmişti.
Başdefterdâr bunları Hazine-i Âmire’nin diğer gelirlerine karıştırmadan ayrıca idâre
etmekle, Asâkir-i Mansûre Nazırı da ona yardımcı olmakla yükümlü tutulmuştur. Böylece
Hazine-i Âmire’nin içinde müstakil olmayan ayrı bir hazine ortaya çıkmıştır. Mukataat
Hazinesi’nin hesaplarının Hazine-i Âmire’den ayrılarak müstakil bir hazine hâline gelmesi ise
Şubat 1827 gerçekleşmiştir. Zamanla penbe (pamuk) resmi ve ağnam tertibi Mukataat
Hazinesi’nin gelir kaynakları arasına katılmıştır. Bu arada ihtisâb resmi yeni bir düzenlemeye
tâbi tutularak, resm-i mîrî, damga, tahmis, kantariyye, reftiyye, ruhsatiyye gibi resimler de
Asâkir-i Mansûre giderlerine gelir kaynağı olarak tahsis edilmiştir. Başta afyon olmak üzere
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bazı mallar üzerine devlet tekeli (yed-i vâhid) konarak, bu malların alım-satım fiatları
arasındaki kâr ile afyon mümeyyizliği hasılâtı da Mukataat Hazinesi’ne gelir olarak
eklenmiştir. Mukataat Hazinesi’nin büyümesine paralel olarak işlerinin yoğunluğu da artmış,
işlemleri kolaylaştırmak amacıyla, gelir ve giderlerin ayrı yerlerden idâresi yoluna gidilmiştir.
Aralık 1829’da masraflarla ilgili işleri yürütmek üzere Masarıfat Nazırlığı kurulmuş,
gelirlerinin idâresi de Mukataat Nezâreti’ne bırakılmıştır. 1834 yılında ise Redif teşkilâtının
kurulmasından kısa bir süre sonra Mukataat Hazinesi’nin ismi Mansûre Hazinesi şeklinde
değiştirilmiş olup, bu hususa aşağıda temas edilecektir.

5.2.5. Redif Hazinesi
İncelenen dönemde askerî giderlerin karşılanması için kurulan bir diğer hazine ise
Redif Hazinesi’dir. Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye’nin yedeği olarak askerî birime ihtiyaç
duyulması üzerine 8 Temmuz 1834’de yürürlüğe giren Redif nizamnâmesi ile Redif teşkilâtı
kurulduktan sonra, bu teşkilâtın hesaplarının da Mansûre askerlerininki gibi Mukataat
Hazinesi’nde görülmesi hâlinde hazinenin işleri yoğunlaşacağından, nezâret defterdarlığa
çevrilmiş ve Asâkir-i Mansûre Hazinesi tesis edilmiştir. Redif Teşkilâtı gelir ve giderlerinin
Mansûre Hazinesi hesaplarına karıştırılmaması amacıyla, Mansûre Hazinesine bağlı Redif-i
Mansûre Zimmeti kurulmuş ve bu hazineye sergi halifeleriyle bir veznedârbaşı tayin edilerek
maiyyetlerine kâtipler verilmiştir. Redif askerlerinin maaşlarının ödenmesi ve elbise, silâh
vesâire ihtiyaçlarının teminine âit giderlerin karşılanabilmesi için bir takım gelir kaynaklarına
ihtiyaç duyulması üzerine öncelikle halktan, iâne-i cihâdiyye adıyla ilk ve sonbaharda iki
taksitte alınacak olan bir vergi toplanılması yoluna gidilmiştir. Zamanla asker sayısının
artmasına paralel olarak ihtiyaçların çoğalması, yeni gelir kaynaklarının aranmasını
gerektirmiş ve bu cümleden olarak gümrük resmi tarife fazlasının bir kısmı Redif Hazinesi’ne
ayrılarak iâne-i cihâdiye ile sağlanamayan masraf fazlalıkları kapatılmaya çalışılmıştır. Bir
müddet sonra ipeğin okkasına bir misli zam yapılmış ve bundan gümrük inşa masrafı ile
Bâbıâli memurlarına verilecek miktar çıkarıldıktan sonra kalanın Mansûre ve Redif
Hazineleriyle gümrük sandığı arasında eşit olarak paylaşılması esası kabul edilmiştir. 1837
Martı’ndan itibaren ise bazı sancaklardaki iltizamların “gayr-ez-bedelât ve semerât-ı
mukayyede” gelirlerinden, bağlı oldukları müşir ve ferikin maaşı çıktıktan sonra kalan
kısmının sarrafların taahhüdüne ilâve edilerek muayyen zamanlarda Redif Hazinesi’ne
ödenmesi prensibi getirilmiş; böylece Redif Hazinesi’nin gelirlerinin arttırılmasına
çalışılmıştır.
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Uygulamalar
Uygulama:
Osmanlı Devleti’nin III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde yaşanmış siyasî, sosyal
ve askerî gelişmeleri araştırınız.
Kazanım:
1. İncelenen iki dönemde kurulmuş hazinelerle dönemin siyasî, askerî ve sosyal
tablosu arasında bağ kurulacaktır.
2. Osmanlı Devleti’nin önemli gelişmelerinin yaşandığı III. Selim ve II. Mahmud
dönemleri her yönüyle daha iyi anlaşılacaktır.
3. Araştırılan dönemde kurulan yaklaşık 6 hazinenin malî stratejisi ve bağlantıları daha
iyi kavranacaktır.
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Uygulama Soruları
1. III. Selim ve II. Mahmud dönemi kurulan hazinelerin siyasî, askerî, sosyal ve malî
kuruluş amaçlarını ayrı ayrı maddeleyerek bir şablon oluşturunuz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle kuruluştan XVIII. yüzyılın ortalarına kadar dış hazine ile iç
hazine fonlarının işleyişi ve birbirleri arasındaki para transferi görülmüştür. Dersin bu
kısmında dikkat çeken husus klasik dönemde Osmanlı Padişahının kendi makamına ait
gelirlerinin toplandığı ve özel harcamalarının yapıldığı ayrı bir hazinesi olduğudur: Ceyb-i
Hümâyûn. İç hazine fonlarından biri olan Ceyb-i Hümayun sürekli para giriş-çıkışlarının
yaşanması açısından bir sandık değil gerçek bir hazinedir.
Dersin ikinci kısmında ise çoklu hazine dönemi olarak adlandırılan III. Selim ve II.
Mahmud zamanında kurulmuş, İrad-ı Cedid, Tersane, Zahire, Mukataa/Mansure, Redif
hazinelerinin kuruluş amaçları ve gelir-gider kalemleri incelenmiştir. Eminlik’le idare edilen
ve para basılan kurum olan Darphane’nin kabuk ve işlev değiştirerek bir müşirlik ve nezaret
hâline gelişi de ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Çoklu hazineler döneminde “Kapu harcı” ve “boğça baha”lardan sağlanan hasılat
hangi hazinenin gelir kalemi arasında yer almıştır?
a. Mukataat
b. Redif
c. İrad-ı Cedid
d. Tersane
e. Hazine-i Amire
2. Padişahın şahsî masraflarını karşılamak üzere ayrılan gelirlerin yer aldığı hazine
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi
b. Enderun Hazinesi
c. Birun Hazinesi
d. Hazine-i Âmire
e. Has Oda Hazinesi
3. Zaferle sonuçlanan savaşlardan elde edilen ganimetin fazlalığı sebebiyle iç
hazinenin dolması sonucunda, Yedikule’de bir hazinenin daha devreye sokulması hangi
padişah dönemindedir?
a. Kanuni Sultan Süleyman
b. Fatih Sultan Mehmed
c. Yavuz Sultan Selim
d. II. Bayezid
e. II. Selim
4. Osmanlı Devleti’nin İç hazinesi olan Enderun Hazinesi nerede muhafaza edilirdi?
a. Darbhane-i Âmire
b. Yıldız Sarayı
c. Yedikule
d. Topkapı Sarayı
e. Simkeşhane-i Âmire
5. Osmanlı Devleti’nde Hazine-i Amire kimin idaresi altındaydı?
a. Padişahın mutlak idaresi
b. Sadrazamın nezaretinde başdeftardarın sorumluluğunda
c. Reisülküttab ve bağlı bulunduğu daire
d. Anadolu ve Rumeli kazaskerleri
e. Müftü-yi kanun olan nişancının
Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız.
6. Devlet hazinesi (Hazine-i Amire ) devletin idarî mekanizmasının sürekliliğini
sağlayan, para giriş-çıkışlarının devamlı bir şekilde yaşandığı önemli bir finans kurumdur.
7. Hil’at ve kürklerle muhallefat eşyalarının muhafaza edildiği iç hazine fonuna
Çilhane adı verilir.
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8. Asakir-i Mansure ordusunun ihtiyaçlarının karşılanması ve bu kuruma tahsis edilen
kaynakların idaresi için Mukataat Hazinesi kurulmuştur.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
9. Tersane Hazinesinin gelir ve giderlerini maddeler hâlinde yazınız.
10. Mukataat/Mansure Hazinesi hangi amaçlarla kurulmuştur.
Cevaplar
1. a, 2. a, 3. b, 4. d, 5. b, 6. D, 7. Y, 8. D.
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6. TANZİMAT SONRASI OSMANLI HAZİNELERİNE GENEL BİR
BAKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Çoklu Hazine Sisteminin Terk Edilişi ve Maliye Hazinesi’nin Kuruluşu
6.2. Hazine-i Hassa
6.3. Sultan Abdülhamid Dönemi Hazine-i Hassa’nın Durumu
6.4. Tanzimat Sonrası Maliye Hazinesi’nin Durumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Defterdarlıktan Maliye Nezareti’ne geçişte Osmanlı Maliyesi nasıl bir süreç takip
edilmiştir?
2. Tanzimat Sonrası oluşturulan Maliye Hazinesi ve Hazine-i Hassa’dan beklenen
neticeler alınabilmiş midir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Çoklu Hazine Sisteminin
Terk Edilişi ve Maliye
Hazinesi’nin kuruluşu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Maliye Nezareti’nin
kuruluşu sırasında
meydana gelen denemeler
gözlemlenerek bir
kurumun birden ortaya
çıkamayacağının
kavranılması

Bilgi Sahibi Olma ve
Görüş Geliştirme

Tanzimat sonrası maliye
hazinesinin durumu

Maliye Nezareti’nin ve
hazinesinin yapı olarak
üstlendiği yeni vazifelerini
anlamak

Görüş Geliştirme

Hazine-i Hassa

Padişah gelirlerinin devlet
hazinesine çekilerek
padişahlık makamı
giderleri ve sarayların
masrafları için tahsisat
bağlandığını öğrenmek

Görüş Geliştirme

Umulduğu gibi yürümeyen
saray hazinesinin gelişme
gösterme sebeplerini
anlamak ve II. Abdülhamid
döneminde Maliye
Hazinesinden bile daha
kapsamlı bir hazine haline
geldiğini öğrenmek

Sebep -Sonuç İlişkisi
Kurma

Sultan Abdülhamid
Dönemi Hazine-i
Hassa’nın durumu

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Araştırma Anlatım

Araştırma Anlatım

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma
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Anahtar Kavramlar


Hazine-i Hassa,



Maliye Nezareti,



Darphane Nezareti,



Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi,



Hazine-i Hassa Nezareti,



Emlâk-ı hümâyûn,



II. Abdülhamid
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Giriş
Bu derste Osmanlı Hazinelerinin Tanzimat arefesinde yeniden yapılanma sürecine
temas edilecek ve ardından merkezi sisteme uygun tek hazineli sisteme geçiş ve yeni bir iç
hazine tesis edilmesi konularına değinilecektir. Devamında Tanzimat’tan Cumhuriyete
uzanan süreçte Maliye Hazinesi’yle Hazine-i Hassa’da uygulanan yeni düzenlemeler ve
Hazine-i Hassa’nın yeni yetkileri üzerinde durulacaktır.
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6.1. Çoklu Hazine Sisteminin Terk Edilişi ve Maliye Hazinesi’nin
Kuruluşu

Önceki derste genel mahiyette bilgi verilen hazineler arasında Tanzimat’ın arefesine
doğru tam bir mali kurum karmaşasının yaşandığı görülmektedir. Aynı zamanda bu dönem
Tanzimat sonrasında kesin olarak kurulacak olan Maliye Nezareti’ne (Maliye Bakanlığı) bir
geçiş süreci teşkil etmektedir. Şöyleki; Mansûre Hazinesinin teşkili ve askerî masrafların
karşılanması için gerekli gelirlerin bu hazinede toplanmasından sonra Hazine-i Âmire geri
plânda kalmış ve önemi giderek azalmıştır. Nisan-Mayıs 1835’te mîrî sıfatının kaldırılmasıyla
devletin esas hazinesi olma vasfını da kaybeden Hazine-i Âmire, Darphâne’den yardım
almadan ayakta duramaz hâle gelmiş; borç-alacak hesapları ise, iki tarafın idârecilerini karşı
karşıya getirmiştir. Neticede 23 Ekim 1835 tarihinde Hazine-i Âmire ile Darphâne
birleştirilmiş ve başdefterdarlık kaldırılarak “Darphâne-i Âmire Defterdârlığı” adı verilen yeni
bir defterdarlık kurulmuştur. Ancak durumun düzeleceği düşüncesiyle bu iki kurumu
birleştiren idâreciler umduklarını bulamamışlardır. Hazine-i Âmire canlanamadığı gibi
Mansûre Hazinesi’nden Darphâne defterdarlığına Hazine-i Âmire için külliyetli yardımlar
yapılmıştır. Dolayısıyla yeni oluşum fazla uzun ömürlü olmamış, yaklaşık iki buçuk yıl sonra
28 Şubat 1838’de Darphâne ve Hazine-i Âmire birbirlerinden ayrılmışlar; Hazine-i Âmire ile
Mansûre Hazinesi birleştirilerek Maliye Nezâreti kurulmuş; defterdar tâbiri kaldırılarak
Maliye Nâzırı bütün hazinelerin başı hâline getirilmiştir. Bu düzenleme ile Darphâne de eski
konumuna dönmüş ve bir “müşir” yönetimine verilmiştir. Böylece çok hazineli dönemin
sonuna da gelinmeye başlanmıştır. Osmanlı mali sistemindeki kaos bu kadarla kalmamış, bir
süre sonra Maliye Nazırlığı kaldırılmış (8 Haziran 1839) ve Mansûre Hazinesi “Mukataat
Hazinesi” adıyla Hazine-i Âmire’den ayrılarak iki kurum da müstakil hâle getirilmiştir.
Tanzimat’ın Kasım 1839’da ilân edilmesinden kısa bir süre sonra Osmanlı
Maliyesi’nde yeniden merkeziyetçi sisteme dönülerek tek hazine ve tek bütçeli döneme geri
dönüş teşebbüslerinin başlatıldığı görülmektedir. Nitekim neşredilen Tanzimat fermanında,
genel olarak devlet maliyesinde ve özellikle de vergi konusunda düzenlemelere gidileceği
kesin bir dille belirtilmiştir. Bunu takiben iltizam sistemi kaldırılmış, halktan gelirlerine göre
âdil bir biçimde vergi toplanabilmesi için gelir düzeylerinin tespiti ve vergilerin tahsili
işleriyle görevli, muhassıllık teşkilâtı kurulmuştur. Vergi sisteminde yapılan bu değişiklik
merkez maliye idâresinde de bir takım yeniliklerin gerçekleştirilmesini gerekli kılmıştır.
Nitekim iltizamın lağvını müteakıb Mukataat defterdarlığı lâfzı kaldırılmış ve Mukataat
Hazinesi’yle Hazine-i Âmire’nin işleri birleştirilerek Hazine-i Âmire Defterdarlığı
kurulmuştur. Musa Efendi yönetimindeki bu defterdarlık, Tanzimat dışında kalan yerlerin yani usûl-ı atîkanın- idâresini yürütmekle görevlendirilmiştir. Tanzimat’ın uygulandığı pilot
bölgelerdeki malî işler ise l9 Ocak 1840’ta tekrar kurulan Maliye Nezareti’nin sorumluluğuna
verilmiştir. Osmanlı maliyesindeki bu iki başlı idare fazla uzun sürmemiş mevcud hazinelerin
hepsi tek bir Maliye Hazinesi bünyesinde birleştirilmiştir. Nitekim 25 Mayıs 1840 tarihli
ilmühaberde “Mansûre ve Redif Hazineleri ile Hazine-i Âmire’nin ilgası ve Tanzimat-ı
Hayriyye usûlüne tatbikan kâffe-i varidât ve masarıfâtın Maliye Hazinesi’yle birleşerek
tesviyesi”ne karar verildiği açıkça ifade edilmektedir.
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6.2. Hazine-i Hassa
Görüldüğü üzere Tanzimat sonrasında Osmanlı ekonomisinde yeni bir perde
açılmıştır. Maliye Hazinesi devletin esas hazinesi hâline getirilirken, kaynakları itibariyle
Maliye Hazinesi’ne bağlı yeni bir iç hazinenin de oluşturulduğu dönemin arşiv belgelerinden
tespit edilmektedir. Bu dönemde sağlıklı bir bütçe oluşturmak için devletin gelir ve giderleri
tekrar gözden geçirilirken saltanat makamına ait gelir kaynaklarının, giderleri karşılayamadığı
ortaya çıkmış ve bu durum sebep gösterilmek suretiyle birkaç istisna dışında padişahın bütün
gelir kaynakları Maliye Hazinesi’ne çekilmiştir. Karşılık olarak Mart 1840’tan itibaren
padişaha tahsisat-ı seniyye adı verilen aylık 12.500 keselik bir maaş bağlanmıştır. Uygulama
sadece padişah gelirleriyle sınırlı olmayıp bütün hanedan mensuplarını da içine almıştır.
Nitekim valide sultan şehzade ve sultanların da eski gelirlerine elkonulup, Maliye Hazinesi
tarafından valide sultana 700, sultanlara 250’şer kese aylık tahsis edilmiştir ki, bu gelişmeler
Osmanlı malî sisteminde bir reform olarak nitelendirilmektedir.
Tahsisat-ı seniyye ile padişahın sadece şahsî masrafları değil, aynı zamanda Tanzimat
öncesi devlet hazinesinden karşılanan saraya ait pek çok gider kaleminin de buraya
aktarılması planlanmıştı. Dolayısıyla Tahsisat-ı seniyye ile karşılanacak harcamalar şunlardan
ibaretti.
1. Padişaha ait giderler
2. Hanedan mensuplarının harcamaları
3. Darphane-i Amire, Enderun-ı hümâyûn olmak üzere sarayda çalışan bütün
görevlilerin maaşları
4. Mabeyn giderleri,
5. Başta padişahın içinde bulunduğu saray olmak üzere, diğer saray ve kasırların, iâşe,
mefrûşat, erzak, onarım vs. gibi her türlü masrafları,
6. Matbah-ı Amire harcamaları,
7. Padişahın isteği üzerine inşa edilecek binaların inşa giderleri,
8. Istabl-ı Amire masrafları,
9. Sur-ı hümâyûn ve viladet-i hümâyûn gibi pek çok saray törenleri masrafları.
Tahsisat-ı seniyye’nin her ay Maliye Hazinesi’nden, Darphane Nezareti kanalıyla Ceyb-i
Hümâyûn’a ulaştırılması kararlaştırılmıştır. Zira Darphane XVIII. asrın ikinci yarısından beri
padişahın özel hazinesi konumunda olan Ceyb-i Hümâyûn’un gelirlerini idare etmiştir.
Tanzimatla birlikte ise sikke darbı tamamen Maliye Nezareti’nin kontrolüne
devrolunmuş ve meskükata dair işler Darphane Nazırının ek vazifesi, Ceyb-i Hümâyûn’u
veya sonraki adıyla Hazine-i Hassa’yı idaresi ise esas vazifesi hâline gelmiştir. Klasik
dönemde Osmanlı saray masrafları devletin esas hazinesi olan Hazine-i Amire’den
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karşılanırdı. Bu dönemde Ceyb-i Hümâyûn ise daha önce derste zikredildiği görevinin dışında
padişaha ait bütün gelirlerin toplandığı ve buna mukabil padişah tarafından yapılacak
harcamalarla saraya ait bütün masrafların ödendiği bir iç hazine hâline getirilmiştir. Bundan
dolayı Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi’nin adı, 15 Haziran 1847’de Sultan Abdülmecid’in emri ile
yaptığı vazifeyi yansıtması amacıyla, Hazine-i Hassa olarak değiştirilmiştir. Hazine-i
Hassa’yı idare eden Darphane Nezareti’nin adı ise, nezarete aslî görevine uygun bir ismin
konulması düşünülerek 1 Şubat 1850’de Hazine-i Hassa Nezareti’ne dönüştürülmüştür.
Böylece bu yeni dönemde, tahsisâtının Maliye Hazinesi’nden verilmesi sebebiyle devlet
hazinesine bağımlı fonksiyon bakımından farklı yeni bir iç hazinenin ve onun idâresini
yürütmekle görevli bir nezâretin tesis edilerek teşkilatlândırılması, ancak Tanzimat’tan on yıl
sonra gerçekleşebilmiştir.
Ancak yukarıda çerçevesi çizilen tablo hiç de istenildiği gibi yürümemiştir. Zira
sadece geliri müstesna tutulan birkaç çiftlikle, tahsisât-ı seniyyeden ibâret olan Hazine-i
Hassa’nın rahat, meselesiz bir şekilde idâresi mümkün olamamıştır. Tahsisâtın düzenlendiği
tarihlerden îtibâren Maliye Hazinesi’nin de sürekli müzayaka içinde bulunması, ödemeleri
düzenli bir şekilde yapmasını engellemiş, dolayısıyla bu durum Hazine-i Hassa’yı bir müddet
sonra mevcut giderlerini karşılamak üzere borç almaya yöneltmiştir. Diğer yandan
Tanzimat’la birlikte Osmanlı sarayına giren Batı etkisi, özellikle hanedân mensuplarının
harcamalarını oldukça arttırmıştır. Başta saraylar olmak üzere pek çok ebniye-i seniyye
inşaatı ve bunların idarelerinin devamı için yapılan iâşe, mefrûşat vs. ile çalışanlara verilen
maaş ve tayinat, diğer masraflara eklenince hazinenin giderleri beklenenin aksine bir artış
göstermiştir. Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinde masrafların azaltılması yolunda
bir takım ıslahat girişimlerinde bulunulduysa da başarılı olunamamıştır. Çare olarak her iki
padişah zamanında, Tanzimat sonrası alınan kararın hilâfına hazinenin gelir kaynaklarının
arttırılması yoluna gidilmiştir. Nitekim Maliye Hazinesi’ne naklolunan bir kısım emlâk-ı
hümâyûnun gelirleriyle bazı maden-i hümâyûn hasılâtı, Hazine-i Hassa bünyesine çekilirken,
oluşturulan vapur kumpanyalarından elde edilen gelirler, fabrika-yı hümâyûn hasılâtları gibi
bir takım yeni gelir kaynakları hazinenin gelir kalemlerine aktarılmıştır. Dolayısıyla Hazine-i
Hassa bu dönemde malî bakımdan Maliye Hazinesi’ne bağlı bir kurum olmaktan çıkmaya
başlamıştır.

6.3. Sultan Abdülhamid Dönemi Hazine-i Hassa’nın Durumu

Sultan Abdülhamid zamanı ise, gerek teşkilâtı yönünden, gerekse sahip olduğu
sorumlulukların öneminden dolayı Hazine-i Hassa Nezâreti’nin en fazla revaçta olduğu
zamandır. Nitekim daha Sultan Abdülhamid’in saltanatının başlarında nezâret yeni baştan
teşkilâtlandırılmış, saray ve kasr-ı hümâyûnların ihtiyaçlarını karşılamakla görevli birimlerin
idareleri, Hazine-i Hassa’ya bağlı birer müdürlük hâline getirilmiştir. Bu birimler şunlardır.
1. Saray ve kasr-ı hümayunlarının inşa ve tamirlerini üstlenen Ebniye-i Seniyye
İdaresi.
2. Saray, kasır ve köşklerin erzakını temin eden Erzak Anbarı.
3. Saray ve kasr-ı hümayunların odun ve kömür ihtiyaçlarını temin eden Hatab Anbarı,
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4. Sarayların kasır ve köşklerin her türlü hububatını temin edip depolayan Hububat
Ambarı İdaresi.
5. Padişah ve hanedana ait binek hayvanlarıyla arabaların bakımını yapan Istabl-ı
Amire İdaresi.
6. Sarayların kar ve buz ihtiyacını karşılayan Karhane İdaresi.
7. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi, Çırağan saraylarının mutfaklarını idare
eden Matbah-ı Amire Müdürlüğü.,
8. Sarayların, kasır ve köşklerin döşeme ve tefriş işlerinden sorumlu Mefruşat-ı
Hümâyûn İdaresi.
9. Saraylarda kullanılan eşyaların tamirinin yapıldığı Tamirhâne-i Hümâyûn.
Sultan Abdülhamid döneminde öncelikle mali sıkıntıda bulunan Hazine-i Hassa’da bir
takım tasarruf tedbirlerinin alınması düşünülerek Maliye Hazinesi’nden ödenen başta tahsisâtı seniyye olmak üzere diğer tahsisâtlarda indirime gidilmiştir. Nezâretin kendi idâresinde ise
saray ve köşklerde çalışan personele verilen tayinatın düzenlenerek kesintiye uğratılması,
maaşlarda düzenleme yapılması, işe yaramayan memûrların tasfiyesi, matbahların işleyişine
bir düzen verilmesi sûretiyle gereksiz israfın önlenmesi, nezâretin bağlı birimlerinin
harcamalarının sürekli kontrol altında tutulması gibi bir takım tedbirler alınmıştır. Ancak asıl
ilginç olanı Sultan II. Abdülhamid’in saltanatının sonuna kadar müteaddid zamanlarda benzer
tasarruf tedbirlerine başvurulmasıdır ki, bu durum, tedbirlerin de pek fazla yarar
sağlamadığını göstermektedir.
Sultan Abdülhamid bu malî ortam içinde, Maliye Hazinesi’ne Tanzimatla birlikte
devrolunmuş emlâk-ı hümâyûnun tamamının idâresini Hazine-i Hassa Nezâreti’ne geri
almıştır ki bu, daha önce de belirtilen Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinde
başlayan bir sürecin neticesidir. Sultan Abdülhamid bu devrolunan emlâk dışında memleket
genelindeki pek çok emlâk ve araziyi kendi adına tapulayarak Hazine-i Hassa Nezâreti’nin
idâresine dâhil etmiştir. Sultan II. Abdülhamid dönemindeki emlâk-ı hümâyûn kavramıyla
kast edilen bağ, bahçe, tarla, çiftlik, mezraa, kışlak, vs. gibi araziler; dükkân, ev, gazino,
kahve vs. gibi akarat; fabrikalardan sağlanan gelirler ve başta maden olmak üzere her türlü
imtiyazdır. Bu imtiyazlar, memleket genelindeki madenlerin çıkartma ve işletme imtiyazı,
Osmanlı Devleti sınırları içinde bulunan deniz, göl ve akarsularda vapur işletme imtiyazı,
liman ve araba yolu imtiyazları ve sâiredir. Bu dönemde emlâk-ı hümâyûn malî ve siyasî
yönden stratejik öneme sahip çok geniş sınırlara yayılmıştır. Nitekim döneme âit mevcut arşiv
vesikalarında bu yerlerin, yabancıların eline geçmesinin önlenmesi ve bu sayede îmar edilerek
verimli ve en iyi bir şekilde hizmet verecek bir hâle getirilmesi amacıyla padişah adına
tapulandığı belirtilmektedir. Yine aynı amaçla memleket dâhilinde bulunan maden çıkarma,
işletme, vapur işletme ve sâir imtiyazların da emlâk-ı hümâyûna dâhil edildiği ifade
edilmektedir. Belki bu sebeple özellikle verimli ve gelir getiren kaynaklar emlâk-ı hümâyûn
kapsamına alınmıştır. Bu emlâk-ı hümâyûn içinde Bağdat-Musul petrolleri, önemli kömür
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işletmeleri, memleketin farklı yerlerinde bulunan altın madenleri, başta Selanik limanı olmak
üzere rıhtım ve antrepo işletmeleri gibi stratejik öneme sahip yerler vardı. Nitekim devletin
parçalanmaya yüz tuttuğu bir dönemde devlet veya saltanat makamına ait yerlerin her hangi
bir işgal sırasında elden çıkmasına karşılık şahsî mülkiyetin muhafaza edilebileceği
amaçlanmış olabilir. Diğer yönden tapudaki kayıtta malın verâset usûlüyle oğulları ve
kızlarına kalacağının yazılması da kayda değerdir. Ancak bu ibârelerin emlâk veya arazinin,
herhangi bir devletin eline geçmesi hâlinde kişi mülkiyeti olduğunu ispat amacıyla
kullanıldığı da düşünülebilir.
Burada önemle belirtilmesi gereken bir husus da Sultan Abdülhamid döneminde
Hazine-i Hassa Nezâreti’nce idâre edilen emlâk-ı hümâyûnla Hazine-i Hassa’nın gelir ve
giderlerinin birbirine karıştırılmamasına özellikle dikkat edilmesidir. Zira emlâk-ı hümâyûna
âit hasılâtın harcama alanının büyük bir kısmı idarî, siyasî, askerî ve malî yönetimin
sağlanabilmesi için kişi ve kurumlara verilen atiyyelerle, padişah vakıflarının masrafları,
Hamidiye Etfal Hastahanesi, Hereke Fabrika-i Hümayunu ve Mihaliç Çiftlikat-ı
Hümayunlarının maaş ve masrafları, emlâk-ı hümâyûn kapsamındaki arazilerin ıslah edilip
verimli hâle getirilmesi ve emlak dâhilinde yaşayan halkın kullanımında bulunan cami,
mescid, kilise ve okulların onarımından meydana gelmektedir. Ayrıca mevcut bütçelerden,
alınan emlâk için ödenen peşinatların da emlâk-ı hümâyûndan yapıldığı tespit edilmektedir.
Bunun haricinde Osmanlı Devleti içinde geniş bir sahaya yayılmış olan emlâk-ı
hümâyûnun idâresi için ayrı bir teşkilât tesis edilmiştir. Dolayısıyla burada çalışan personele
yapılan harcamalar, emlâk-ı hümâyûnun başta cami, okul, mescid inşa ve tamiri olmak üzere
her türlü imarları için sarf edilen meblağlar için de epey bir paraya ihtiyaç duyulacağı
âşikardır. Diğer yandan içinde bulunduğu malî darlık neticesinde yüklendiği borçlar ve bütçe
açıklarına karşılık olarak Hazine-i Hassa’ya emlâk-ı hümâyûndan belirli bir tahsisat ayrılmış,
zaman zaman borç mukabilinde bir takım ödemeler yapılmıştır. Hatta dönemin sonlarına
doğru emlâk-ı hümâyûndan olan maden ve vapur imtiyazlarının hasılâtı da Hazine-i Hassa’ya
tahsis edilmiştir.
Ancak alınan tasarruf tedbirlerine ve hazinenin emlâk-ı hümâyûn hasılâtıyla da
desteklenmesine rağmen Hazine-i Hassa’nın mevcut borçları ve bütçe açıkları kapatılamamış
ve hazine iflâsın eşiğine gelmiştir. Bu arada II. Meşrûtiyet’in ilânından sonra padişahın
iradesiyle emlâk-ı hümâyûnun bir kısmı, karşılığında Hazine-i Hassa’nın borçlarını
karşılayacak belirli bir meblağın ödenmesi şart koşulmak üzere Maliye Hazinesi’ne
devrolunmuştur. Ancak her ne kadar emlâk, hazinenin borçlarının ödenmesi karşılığında
devrolunmuşsa da, bu ödeme hiç bir şekilde gerçekleşmemiş, yapılan az bir miktar avans
ödemesi de faiziyle birlikte tahsisat-ı seniyyeden kesilmiştir. Kısa bir süre sonra Sultan
Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ve kendi saltanatı süresince edindiği tapuya bağlı emlâkın
Maliye Hazinesi’ne devrolunması, Hazine-i Hassa Nezâreti’nin de hacim olarak küçülmeye
başlamasına, sahip olduğu sorumluluklarının azaltılmasına vesile olmuştur. Nitekim bu
dönemde nezâret müdürlüğe çevrilmiş, personelinin tamamına yakını tasfiye edilmiş ve idâre
alanı sınırlandırılmıştır.
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Bu durum Abdülmecid Efendi’nin halifeliği sırasında bir kez daha kadro ve
selâhiyetlerinin azaltılmasıyle tekrarlanmıştır ki bu hareket, Cumhuriyet’in ilânından sonra
artık bu müesseseye ihtiyacın kalmayacağına bir işarettir. Nitekim öyle de olmuş, bilindiği
üzere Cumhuriyetin ilânından bir süre sonra halifelik kaldırılmış ve bu hususta çıkarılan
kanun gereği Hazine-i Hassa’nın idaresi kapsamındaki her şey millete intikal etmiştir.

6.4. Tanzimat Sonrası Maliye Hazinesi’nin Durumu

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar geçen devrede Hazine-i Hassa yukarıda belirtildiği
şekilde faaliyetlerini sürdürmüş, Maliye Hazinesi cephesinde ise Tanzimat’la beklenilen
olmamış ve bütçe açıkları sürekli bir şekilde devam etmiştir. Bunda dönemin siyasî çehresi de
önemli etkenlerden biridir. XIX. asrın ilk çeyreğinden itibaren milliyetçilik akımının Osmanlı
topraklarında etkilerini göstermesiyle, imparatorluğun çöküşüne kadar uzanan zaman dilimi
içerisinde, yüzyıllarca bir arada yaşayan farklı milletlerin bağımsızlık mücadelelerine
girişmeleri, birbiri peşi sıra devam eden toprak kayıplarına sebep olmuştur. Kaybedilen her
toprak parçasıyla o bölgeden elde edilen gelirler de yok olmuştur. Diğer taraftan bu asırda
yaşanan savaşların masrafları ve özellikle 1877-78 Osmanlı-Rus harbinin hezimeti ise,
Osmanlı maliyesinde kapanamaz yaralar açmıştır. Devlet bütçe açıklarını kapamak ve ihtiyacı
olan acil masraflarını karşılamak maksadıyla bir yandan halk üzerine yeni vergiler ihdas
ederek veya iç borçlanmalara yönelerek çare aramıştır. Diğer yandan ise Tanzimat’tan sonra
başlayan ve yoğunlaşarak devam eden dış borçlanmalar devleti iflasa sürüklemiş ve Duyûn-ı
Umûmiye İdaresi’nin kurulması sonucunu getirmiştir.
Bununla beraber Maliye Hazinesi’nin ıslahı yolunda pek çok girişimlerde de
bulunulmuştur. Bunların en önemlisi Sultan II. Abdülhamid dönemindeki teşebbüslerdir. Adı
geçen dönemde devletin bütün kurumlarının elden geçirilerek masrafların kısılması yolunda
ıslahat hareketleri başlatılmıştır. Bu cümleden olarak özellikle Maliye Hazinesi’nin daha
verimli çalışabilmesi için, hazinenin idaresini sağlayan Maliye Nezareti bünyesinde yeni
düzenlemelere gidilmiştir. Mesela Maliye Nezareti’ne bağlı şubelerin her birinde ayrı ayrı
bulunan tahrirat kalemleri, yazışmaların istenilen şekilde yürütülmesine engel olduğu
gerekçesiyle birleştirilip, Nezaret içinde tek bir Mektubî Kalemi oluşturulmuştur. Bu sayede
Maliye Nezareti’ndeki yazışmaların karışıklığa sebep olmaksızın süratli bir şekilde tek bir
bürodan yürütülmesi esas alınmıştır. Kısa bir süre sonra ise hazırlanan yüz on maddelik bir
nizamname ile Maliye Nezareti’nin teşkilatı yeniden düzenlenmiştir. Zikrolunan bu
nizamnameyle Maliye Nezareti muhasebe dairesi Avrupa standartlarına uygun hâle
getirilmiştir. Şube ve kalemlere ait odalara teker ve ikişer kişilik olmak üzere özel masa ve
sandalyeler yaptırılmış ve memurların daha rahat ve düzenli bir ortamda çalışmaları
sağlanmıştır.
Osmanlı Maliyesi’nde birçok ilklere imza atılan bu dönemde öncelikle Hazine-i
Hassa’da, devlet dairelerinin hiç birisinde henüz uygulanmayan, kolaylığı ve işlemleri
hızlandırması yönünden ideal bir yöntem olan “alafranga defter” yani “muzaaf defter” usûlü
getirilmiştir. Uygulama, muhasebede yevmiye defterine borçlu hesabının karşılığı olan
alacaklı hesabının da birisi aktif, diğeri pasif tablolarında olmak üzere aynı zamanda
kaydedilmesi usulüdür. Bu metoda ait ilk bilgiler 1294 (1877) yılında rahip Lukas
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Paçiolo’nun Summa de Aritmetica Geometri Proportioni et Proportinalita adlı eserinde
görülmüş olmasından dolayı bu uygulamaya İtalyan usulü de denilmektedir. Bu usûl daha
sonra Maliye Hazinesi’nde de benimsenmiştir. Ancak bu ve benzeri teşebbüslerin ekonominin
çöküşüne mani olamadığı da bir gerçektir.
Netice itibariyle Osmanlı Devleti’nin müreffeh dönemlerinde Hazine-i Amire tek
başına devletin aslî hazinesi; gelir fazlaları, para ve mücevherlerin saklandağı iç hazine fonları
ise, gerektikçe müracaat edilen bir ihtiyat hazinesi olma vazifelerini üstlenmişlerdir. Devletin
malî bakımdan çöküşe geçtiği dönemlerde ise değişik çarelere başvurulmuş, kurulan çok
sayıda hazinelerle giderlerin, farklı birimlerce karşılanması yoluna gidilmiştir. Tanzimat’tan
sonraki dönemin ise ayrı bir katogoride değerlendirilmesi gerekir. Zira Tanzimat’ın hemen
sonrasında merkeziyetçi sisteme geri dönülerek tek hazine ve tek bütçe sistemi getirilmek
istenmiştir. Ancak bu sistemin tam olarak tatbik edilip edilmediği tartışmaya açıktır. Zira yine
aynı zaman içinde Maliye Hazinesi’nin, malî kontrolu altında buraya bağlı bir birim olarak
kurulan Hazine-i Hassa’nın kuruluş amacının hilafına, Sultan II. Abdülhamid devrinin sonuna
kadar farklı gelir kaynakları edinerek genişlemesi hatta Sultan Abdülhamid döneminde idare
ettiği gelir kaynakları bakımından Maliye Hazinesi’ni dahi gölgede bırakması gözardı
edilemez.
Ayrıca son olarak, üstlendiği görevlerin değişmesiyle birlikte 1847’de adı Hazine-i
Hassa’ya çevrilen Ceyb-i Hümayun Hazinesi’nin yaklaşık yirmi yıl sonra Tanzimat
öncesindeki vazifesiyle 1867’den itibaren tekrar sahneye çıktığını da burada belirtmek
gerekir. Başmabeyncinin idaresinde bulunan Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi bu yeni dönemde,
Mabeyn-i Hümâyûn’un teşkilatı içerisinde yer alan ve tahsisatının ödenmesi hasebiyle sadece
malî bakımdan Hazine-i Hassa’ya bağlı olan bir birim şeklinde değerlendirilebilir. Saraydaki
Esvab Odası, Kilar-ı Amire vesâir bütün gedikler tarafından yapılacak satın alımların,
padişahın isteği üzerine yapılan özel alımlar ve verilen atiyyeler vesairenin karşılanması
Ceyb-i Hümayun Hazinesi’nin II. Abdülhamid döneminde çıkartılan bir talimatnâmeyle tespit
edilen görevleri arasında yer almaktadır.
Bu arada değerli mücevher ve kıymetli eşyaların saklandığı Hazine-i Hümâyûn
(Enderun Hazinesi), Tanzimat’tan Cumhuriyete önceleri Topkapı daha sonraları ise
Dolmabahçe Saray’larında eskiden olduğu üzere sandık vazifesini devam ettirmiştir.
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Uygulamalar
Uygulama:
1. Arzu T. Terzi Hazine-i Hassa (TTK., yay., Ankara 2000) adlı kitabı okuyunuz
2. Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Osmanlı dönemi Hazine-i Hassa Nezareti’nin
çalışmalarını sürdürdüğü binayı geziniz.
Kazanım:
1. Ceyb-i Hümâyûn Hazinesi’nin nasıl bir süreç takip ederek Hazine-i Hassa hâline
geldiği safhalarıyla öğrenilir.
2. Hazine-i Hassa Nezareti’nin teşkilatı ve bütün gelir ve giderleri kavranır. Bu sayede
XIX. yüzyıl saraylarının idaresi hakkında bilgi edinilir.
3. Sultan II. Abdülhamid dönemi kurulan Emlak-ı Hümâyûn teşkilatı hakkında bilgi
sahibi olunup, padişah mülklerinin miktarları ve sınırları öğrenilir.
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Uygulama Soruları
1. Sultan II. Abdülhamid’in Hazine-i Hassa idaresi bünyesinde oluşturduğu padişah
mülkleri hakkında bilgi edinip, tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Maliye Nezareti’nin Kuruluşu öncesi meydana gelen deneme şeklindeki
yapılanmalar ayrı ayrı açıklanarak, bir kurumun birden ortaya çıkamayacağı Maliye Nezareti
örneğinde incelenmiştir. Ardından Maliye Nezareti’nin kuruluşu ve hedeflenenler
incelenmiştir. Bunların içinde belki de en dikkat çekici olanı Padişah gelirlerinin Devlet
hazinesine çekilerek padişahlık makamı giderleri ve sarayların masrafları için tahsisat
bağlanmasıdır.
Tahsisatın malî zorluklarla düzenli ödenememesi, saray harcamalarının artması ve
merkezi hazinede yaşanan buhranlarla maliyenin iflasıyla, Hazine-i Hassa adıyla oluşan
müteazi bir saray hazinesinin II. Abdülhamid döneminde en yetkili ve sahip olduğu gelirlerin
en yükseğe ulaştığı bir devlet hazinesi hâline geliş serüveni ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Hangi iki kurumun birleştirilmesiyle Ekim 1835’de Darphane-i Amire Defterdarlığı
kurulmuştur?
a. Mukataat Hazinesi/Hazine-i Amire
b. Hazine-i Amire/Darphane
c. Mansure Hazinesi/Darphane
d. Mansure Hazinesi/Hazine-i Amire
e. Mukataat Hazinesi/Darphane
2. Darphane Nezareti
dönüştürülmüştür?
a. 1 Şubat 1850
b. 12 Temmuz 1839
c. 15 Haziran 1847
d. 22 Nisan 1840
e. 1 Ocak 1850

tabiri

kaç

tarihinde

Hazine-i

Hassa

Nezaretine

3. Osmanlı maliyesinde ilk defa Hazine-i Hassa’da yevmiye defterine borçlu hesabının
karşılığı olan alacaklı hesabının da birisi aktif, diğeri pasif tablolarında olmak üzere aynı
zamanda kaydedilme şekli olan ……… ………….. usulü uygulanmıştır
Boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelir?
a. Muzaaf defter
b. Muhasebe defteri
c. Ekzersiz
d. Tahsis
e. Borç-alacak defteri
4. Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Abdülhamid döneminde emlak-ı hümayun
hasılatından yapılan masraflardan değildir?
a. Padişah vakıflarının masrafları
b. Hamidiye Etfal Hastahanesi maaş ve masrafları
c. Hereke Fabrika-i Hümayunu maaş ve masrafları
d. Emlâk-ı hümâyûn kapsamındaki arazilerin ıslah edilip verimli hale getirilmesi
e. Sarayların inşa ve onarımını yapmak
5. Aşağıdakilerden hangisi saray ve kasırların ihtiyaçlarını karşılamakla görevli
Hazine-i Hassa Nezaretine bağlı birimlerden biri değildir?
a. Karhane İdaresi
b. Istabl-ı Amire İdaresi
c. Mefruşat-ı Hümayûn İdaresi
d. Matbah-i Amire İdaresi
e. Masarıfat İdaresi
Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız.
6. Tanzimat’tan sonra bütün hazineler Maliye Nezareti bünyesinde birleştirilerek
Maliye Hazinesi devletin esas ve tek hazinesi hâline getirilmiştir.
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7. Tanzimat’la birlikte sikke darbı tamamen Maliye Nezareti’nin kontrolüne
devrolunmuş ve meskükâta dair işler Darphane Nazırının artık ek vazifesi hâline gelmiştir.
8. Sultan II. Abdülhamid dönemi emlâk-ı hümâyûn gelirleriyle Hazine-i Hassa
gelirleri birbirine karıştırılarak harcamalara gidilmiştir.
Aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
9. Hazine-i Hassa’dan yapılan harcamaları maddeler hâlinde sıralayınız.
10. Sultan II. Abdülhamid döneminde kullanılan emlâk-ı hümâyûn kavramını
açıklayınız.
Cevaplar
1. b, 2. a, 3. a, 4. e, 5. e, 6. D, 7. D, 8. Y.
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7. GELİR KAYNAKLARI VE İDARESİ I: TIMAR SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Klasik Dönemde Ziraî Ekonominin Esası: Tımar Sistemi
7.2. Sipahi-Köylü İlişkileri
7.3. Tımar Sistemindeki Değişim ve Bozulma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı Devleti’nde asırlar boyunca uygulanan tımar sisteminin esasları nelerdir?
2. Sipahi ile köylü arasındaki ilişki Osmanlı Devleti’nde ne şekilde düzenlenmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Klasik dönemde ziraî
ekonominin esası: tımar
sistemi

Kazanım

Klasik dönemde osmanlı
devletinde uygulanan ve
ziraî ekonominin esasını
teşkil eden tımar sisteminin
özelliklerini kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Anlatım
Tarihsel analiz yorum

Sipahi-köylü ilişkileri

Tımarli sipahinin toprağı
işleyen köylünün
üzerindeki yetkilerini
öğrenmek

Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Anlatım
Tarihsel analiz yorum

Sipahi-köylü ilişkileri

Tımar sistemindeki
değişim ve bozulma

Aynı şekilde köylünün
dirlik sahibine karşı
yükümlülüklerini ve
haklarını kavramak.
Böylece Batı serfleriyle
aralarındaki farkı anlamak

Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme

Osmanlı Devleti’nin hangi
sebeplerle tımar
sisteminden vazgeçtiğini
öğrenmek.

Sebep sonuç ilişkisi kurma

Anlatım
Tarihsel analiz yorum

Tarihsel analiz yorum
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Anahtar Kavramlar


Tımar,



Sipahi,



Reaya,



Dirlik,



Feodalite
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Giriş
Osmanlı Devleti'nde memleketin en ücra köşelerine varıncaya kadar toplanan
gelirlerin önce merkez hazinesinde toplanması ve buradan yine masrafların yapılması için
dağıtılması, devrin şartları icabı, son derecede güç, hatta imkânsızdı. Onun içindir ki, bazı
gelirler maaş karşılığı tımar sistemi kapsamına bırakılırken, diğerleri mukataa sistemi
dâhilinde ihale edilirdi. Bu derste Osmanlı ekonomisinde önemli bir yer tutan tımar sisteminin
esasları üzerinde durulacaktır.
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7.1. Klasik Dönemde Ziraî Ekonominin Esası: Tımar Sistemi

Osmanlı malî sisteminde devletin tarımdan elde edeceği gelirin büyük bir kısmı tımar
kesimi içerisinde belli gider alanlarına tahsis edilmekteydi. Buna göre devlet, ziraatten alacağı
vergiyi, kendisi araya girmeden, doğrudan doğruya büyük bir kısmı asker olan tımar
sahiplerine bırakıyordu.
Tımar, Selçuklu ikta sisteminin bir devamıdır. Bunun esası, devlet mülkiyeti (rakabe)
altındaki toprakların yine birer devlet memuru olan ve maaşlarını tımarlarının gelirlerinden
(vergi) bizzat alan sipahilerin gözetiminde, kullanım (intifa) hakkına sahip köylüler tarafından
işletilmesidir. Bir başka açıdan tımar, "geçimlerini sağlamak veya hizmetlerine ait masrafları
karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara muayyen bölgelerden kendi nam ve
hesaplarına tahsil yetkisi ile birlikte tahsis edilmiş, çoğunluğu toprak olan vergi kaynaklarına"
verilmiş isimdir.
Osmanlı ekonomisi temelde ziraî bir ekonomidir. Tımar sistemi ise, ziraî ekonominin
dolayısıyla Osmanlı ekonomisinin esasıdır. Bu sistem, tarım teknolojisinde bir gelişme
olmamasına rağmen, ülkedeki yüksek ziraî üretim için gerekli ortamı sağlamıştır. Özellikle
güvenlik ve ürüne sahip olma faktörleri yüksek üretim için gerekli şartları hazırlamıştır.
Ziraî topraklarda mîrî mülkiyeti (devlet mülkiyeti) esas kabul edilerek tespit edilen
optimum toprak büyüklüklerinin bozulmamasına itina gösterilmiştir. O kadar ki özel mülkiyet
altındaki bahçelerde sabanla ziraat yapılacak olursa, bu toprakların otomatikman mîrî hâle
geleceği kanunlaştırılmıştır.
Tımar topraklarını işlemek hak ve görevine sahip olan reayanın idaresi, işletmeye
nezaret ve vergilerin tahsili sahib-i arz (toprak sahibi) kabul edilen dirlik sahiplerine
bırakılmıştı. Bu yetkinin ve sistemin denetlenmesi görevi kadılara aitti. Böylece özellikle
çoğu sipahi olan dirlik sahiplerinin toprak ve reaya (köylü) üzerindeki yetkileri hukuk
çerçevesindeydi.
Nazarî yaklaşımlara göre, fiili durumlara bakarak Ege adalarıyla birlikte Rumeli'in
haracî, Anadolu'nun ise çoğunlukla öşrî topraklar olması gerektiği ileri sürülmüştür. Fakat
Şeyhülislâm Ebussuud Efendi'nin (1490-1573) fetvalarından sonra bütün Osmanlı
topraklarının mîrî statüsünde olduğu kabul edilmiştir. Yalnız bu tımar topraklarından
sipahinin dolayısıyla devletin payına düşen gelirlere kira değil, öşür denilmiştir.
Tapu sayımları ile her köyün geliri, nüfusu, otlakları, ormanlar kısaca malî yapı tespit
edilirdi. Böylece (haslı) eyaletler oluşturulur, bunlar da sancaklara ayrılır, sancaklar da tımar,
vakıf ve ocaklık olarak hak sahiplerine tahsis edilirdi. Tımar, Osmanlı uygulamasında üç
kısma ayrılmıştır: Senelik hâsılatı 20.000 akçeye kadar olan topraklar -dar anlamıyla- tımar
unvanını korurlarken, 20.000-100.000 akçe gelirli bölgelere zeamet, 100.000'den fazla gelirli
bölgelere de has denmiştir. Haslar genellikle beylerbeyi ve sancakbeylerine verilen dirliklerdi.
Tımar, zeamet veya has kime tahsis edilirse muhakkak divan-ı hümâyûndan padişahın
tuğrasını taşıyan tımar beratı tanzim edilip kendisine verilirdi.
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Tımarlar genellikle, sipahi denen eyalet askerlerine tahsis edilirdi. Sipahi tımarının bu
hizmeti yapanlara verilen çekirdek kısmına 'kılıç' denirdi. Bu toprak parçası zamanla,
sipahinin gösterdiği yararlılıklara paralel olarak, 'terakkî' alarak büyüyebilirdi. Bu, sipahinin
maaşına yapılan zam demekti. Tımar mahiyet itibariyle beş bölümdü:
1. Eşkinci tımarı (mülk tımar): Sistemde en büyük yeri teşkil eden sipahi tımarıdır.
Sipahilerin sefer zamanlarında, tımarlarının verimine göre, cebelü (zırhlı asker) götürmek
mecburiyetleri vardır. Sefere gelemedikleri yıla ait vergi hâsılatı devlete kalırdı. Sipahi
ölünce, dirliğinin kılıç kısmı berat ile çocuklarına bırakılırdı.
2. Mustahfız tımarı: Kale muhafızlarına verilen tımardır.
3. Hizmet tımarı: Bazı sınır boylarında bulunan camilerin imam ve hatipliğine, bazı
saray hizmetlerine mahsustur. Bazen de padişahlar sipahi emektarlarına mutasarrıf oldukları
tımarları temlik etmişler, bunlar da varislerine intikal etmiştir.
4. Mensuhat tımarı: Müsellem ve yürük askerleri gibi lağvedilen sınıflardan boş kalan
tımarlardır. Bunlar deniz kuvvetlerinin önem kazanmasından sonra leventlere tahsis
edilmiştir.
5. Sepet tımarı: Hâsılatı azalan ve kimseye verilmeyip beratları güya sepette kalan
tımarlardır.
Osmanlı tımar sistemi oluşurken, Anadolu Selçukluları'ndan intikal eden ikta
toprakları da birçok sipahi ile birlikte bu sisteme dâhil oluyordu. Aynı zamanda merkezî
denetim yeniden sağlanıyor ve büyük toprak mülkiyetlerini engelleyen uygulamalar
yapılıyordu. Bu konuda padişah değişimlerinde tımar beratlarının yenilenme zorunluluğunu
ve sayımlardaki sıkı teftişleri merkezi denetimin birer göstergesidir. Yine merkez için tehlike
teşkil eden bir kısım beyler ellerinden mülk köyleri alınarak Rumeli'ye sürülmüşlerdi.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin son zamanlarında ikta sisteminde bozulma görülmüş ve
tımar topraklarından bir kısmı özel mülk ve vakıf hâline dönüşmüştü. Özellikle II. Mehmed
(1451-1481), Anadolu ve Trakya'da birçok mülk ve vakıf toprağını tekrar asli durumlarına
yani tımar sistemine çevirip dâhil etmişti. II. Bayezid (1481-1512)'in bu uygulamada bazı
düzeltmeler yaptığı bilinmektedir.

7.2. Sipahi-Köylü İlişkileri

Tımar sisteminin en büyük kısmı olan sipahi veya eşkinci tımarlarında hizmet ile tımar
arasında bir orantı vardır. Hizmetler büyüdükçe dirlikler de büyürdü. Yine bu dirlik sahipleri
topraklarıyla orantılı miktarda asker (cebelü) ve 'kapı halkı' beslemek zorundaydılar. Hatta
bütün ülkeyi bir dirlik olarak düşünürsek padişah da bir numaralı sipahi sıfatıyla kapı halkı
(kapıkulu) beslerdi.
Tımar topraklarının devlet mülkü olmasından dolayı, mirasa tabi olması, satılması,
vakfedilmesi ve bağışlanması söz konusu değildi. Bu hem sipahi hem de köylü için geçerlidir.
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Ancak toprak sipahinin ve köylünün elinden keyfî olarak alınamazdı. Eğer sipahi sefere
katılmazsa, devlet o senenin gelirini ondan alırdı.
Sistem içerisinde sipahilerin merkezî otoritenin aleyhine olarak toprak ve mevki
kazanmamaları ve ayrı bir toprak aristokrasisi oluşturmamaları için bütün tedbirler alınmıştır.
Sipahinin geçimini sağlayacak genişlikte olan tımar toprağı ancak terfi ile büyüyebilir. Fakat
alabildiğine genişlemesi mümkün değildir. Üstelik bu terfilerle elde edilen 'terakkî'lerin
babadan oğula geçmesi imkânsızdır. Tımar sahibinin oğlu, babası öldükten sonra, bu tımarın
işletilmesinde sadece öncelikli hakka sahiptir. Tımar erlerinin bizzat kendilerinin işlettikleri
toprak, çoğunlukla bir çift öküzle işlenebilecek büyüklükte bir 'çift' yeridir. Bu 'hassa çiftlik'
vazifeye bağlı bir toprak hâlinde dirlikte bulunur ve sipahilerle ailelerinin toprakla
meşguliyetlerini sağlar. Bu çiftlik büyütülemez, vakıf ve hibe edilemezdi. Köylülerin
buralarda angarya ile çalıştırılmaları yasaktı. Bununla beraber bu tür hassa çiftlikleri nadirdir
ve feodalitede senyörün angarya yükümlülükleri ile işletilen hassa çiftliğine (reserve
seigneuriale) benzemez.
Padişah değişikliklerinde berat yenilenmesi zorunluluğunun bir sebebi de sipahilerin
merkeze bağlı devlet memuru olduklarını hatırlatmadır. Yine sipahilere zam vasfındaki toprak
ilaveleri başka bölgelerden yapılmış, toprakların büyümesine izin verilmemiştir. Çok kere de
terfiler ile aldıkları terakkî dolayısıyla aynı yerde kalamıyorlar, daha yüksek geliri olan
yerlere tayin ediliyorlardı. Sayımlarda da sıkı teftişler söz konusu idi. Nihayet bir kısım beyler
ellerinden mülk köyler alınarak Anadolu'dan Rumeli’ye sürülmüşlerdi. Böylece sipahilerin
mahallî bir soylular zümresi oluşturmaları engelleniyordu. Rütbesi ne olursa olsun sipahinin
merkeze bağlı bir devlet memuru oluşu onun feodalitedeki senyörle en belirgin farkıdır. Yine
Osmanlı ekonomisi feodalite ile kıyaslanamayacak derece de açık bir ekonomi idi. Hatta bu
açık ekonomi politikası daha ilk İslami devirlerden beri devlet tarafından uygulanıyordu.
Köylerin yanında var olan gelişmiş kentler de bunun bir göstergesidir. Nihayet senyörlerin
yargı hakkı bulunmasına mukabil tımar erinin böyle bir hakkı olmaması bir yana o da özerk
bir kurum olan yargı önünde denetlediği köylülerle eşitti. Geniş ziraî topraklarda ferdî
mülkiyet tanındığı takdirde, İslam miras hükümleri gereğince bu topraklar miras yoluyla
parçalanmaktan kurtulamıyorlardı. Bu şekilde küçülen ve optimum ziraî işletme hüviyetinden
çıkan topraklara devletin, maslahat yani kamu yararı gereği, müdahale etmesi de zaruri bir
davranış oluyordu. Sistem içerisinde bir görevliye düşen tımar, zeamet veya haslar çeşitli
sancaklara veya köylere dağıtılıp karıştığından bir tek görevlinin bir bölgede nüfuz sahibi
olması önlenmişti. Bu olgu ile birlikte merkezi ve cemaatçi devlet telakkisi de toprak asilleri
sınıfının oluşmamasının en önemli sebeplerindendir. Bazen devletin topraklara bu tür bir
müdahalesine imkân bırakmamak için evlatlık vakıflar kurulduğu görülmektedir. Fakat
buradan hareketle bu tür işletmelerde feodal bir vasfın bulunduğunu söylemek mümkün
değildir. Zaten böyle vakıfların birçoğunda vakıf olma keyfiyeti ekseriya uzak bir gelecekte
gerçekleşmekteydi.
Klasik tımar sisteminde her köylü ailesinin işlettiği toprak parçası bir veya yarım
çiftlik olarak köylünün ödemekle yükümlü olduğu çift resminin matrahını teşkil ediyordu.
Çiftliğin alanı verimine göre 70-150 dönüm (1 dönüm 40 adım kare veya yaklaşık 1 dekardır)
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arasında değişiyordu. Bu toprakların mülkiyeti devlete ait olduğundan sipahi gibi onu işleyen
köylü de satamaz, bağışlayamaz ve vakfedemezdi. Yine köylü ölünce toprağı miras olarak
parçalanmıyor, optimum büyüklüğü korunarak en büyük oğluna yoksa kızına geçiyordu.
Geriye kalanlar için sipahi, işlenecek topraklar göstermek zorundaydı. Batı feodalitesinde
olduğu gibi, dirlik içinden evlenme zarureti Osmanlı köylüsü için söz konusu değildi. Yine
feodaliteden farklı olarak köylünün taşınmaz malları mirasçılarına tam manasıyla mülk olarak
kalıyordu.
Toprağını bırakıp başka bir iş tutan köylünün sipahiye çiftbozan resmi adı altında bir
senelik mahsulün karşılığını ödemesi gerekmektedir. Yine bu tür köylülerin aradan on yıl
geçmemişse topraklarının başına getirilmeleri veya bulundukları yerlerde avarız hanesine
kaydedilmeleri gerekiyordu. Bu kural karşımıza bir disiplin kuralı olarak çıkmaktadır. Oysa
Batı feodalitesindeki serfin durumu tamamen farklıdır. Çünkü serf adeta toprağın demirbaşı
durumunda olup, adeta ona uzvi bir şekilde bağlıdır. Toprağı terk edemez, toprakla birlikte
alınır ve satılır.
Toprağını üç yıl üst üste boş bırakan köylünün elinden bu toprak mahkeme kararıyla
alınır ve bir başkasına verilirdi. Yine köylü toprağını bir başkasına devretmek isterse sipahi
devletin temsilcisi olarak yeni durumu onaylar ve toprağın yeni sahibine tapusunu verirdi.
Her tımar biriminin yani dirliğin sipahiye ödenecek aynî verginin muhafaza edileceği
bir ambarı bulunmalıydı. Bu da bir defa inşa edilir ve sipahinin değişmesiyle, tamir hariç,
yeniden yapılamazdı. Yine köylünün sipahiye ödenen aynî vergiyi en yakın pazara götürüp
satma mükellefiyeti vardı. Mahsul burada, bir gün içinde satılamazsa ikinci gün bir başka
pazara götürmeye zorlanamazdı. Sipahinin köylüye Batı'daki feodal hiyerarşi içinde
kaideleştiği gibi angarya yükleme hakkı yoktu. Yine feodalitede serfin senyörün hassa
çiftliğinde (reserve seigneuriale) yerine getirmekle yükümlü olduğu angarya hizmetleri tımar
nizamında görülmemektedir. Serfler burada çoğunlukla haftada üç günden fazla senyörleri
için çalışmaya mecbur idiler. Oysa sipahinin, eğer varsa, hassa çiftliğinde köylünün angarya
ile çalıştırılması yasaktı. Feodalitede serflerin azat edilme keyfiyeti bile hür Osmanlı
köylüsüyle yarı-köle durumundaki serilerin ve dolayısıyla tımar sistemiyle feodalite
arasındaki aşılmaz farkı ortaya koymaktadır.
Kanunnameler, sipahi ile köylülerin hak ve vazifelerini tespit etmiş ve aralarındaki
ilişkiler sık sık yapılan teftişlerle denetim altında tutulmuştur. Köylünün sipahiden
gelebilecek bir haksız muamele karşısında direnme hatta kuvvetle karşı koyma hakkı meşru
addedilmiştir. Yine sipahiyle anlaşmazlık hâlinde köylünün mahkemeyi reddetme hakkı vardı.
Reayanın toprağında güvenlik içerisinde çalışması esastı.
Tımar sistemi, fetihler vasıtasıyla, Bizans ve Balkanlar feodalitesini ortadan
kaldırmıştır. Böylece hiristiyan serfler toptan azat edilerek Osmanlı Devleti'nin hür zimmî
köylüleri statüsüne yükselmişlerdir. Osmanlıların Balkanlar'da süratle yayılmalarının en
önemli sebebi budur.
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XVI. yüzyıl başlarına doğru ziraî toprakların önemli bir kısmı tımar sistemine dâhildi.
Bu oran Kanuni Süleyman (1520-1566) döneminde % 87 idi. Bütün parçalanmış topraklar
gibi küçük ve verimsiz vakıf toprakları da tasfiye edilmektedir. Nüfus/toprak oranının
büyümesi, köyden şehire göçün ilk sebeplerinden biri olmalıdır.
Reayanın yararlık göstermesi hâlinde askerî zümreye katılmasında bir engel
olmamakla birlikte, bu yolun alabildiğine açık tutulmasıyla reayanın azalıp üretimin ve
umumî hasılatın düşeceği düşünülürdü. Bununla birlikte devletin esasını reaya oluşturduğu
için onu himaye etmek gerekliydi.
Tımar sistemi, ülkenin ziraî iktisadiyatı ile askerî yapısının temeli olarak, klasik
dönemde kendisini önemle göstermiştir. Elde bulunan ilk bütçelerden 1527-8 bütçesine göre
537.929.006 akçe olan devlet gelirlerinin % 37'si irili ufaklı 37.521 kılıçtaki tımar sahibinin
tasarrufundaydı. Bunların 9.653'ü kale mustahfızları tımarı, geri kalan 27.868'i ise eşkinci
tımarıydı. Eşkincilerin beraberlerinde harbe götürmek zorunda oldukları 'cebelü' denen silahlı
ve zırhlı askerlerle 70-80 bin kişilik bir eyalet ordusu teşkil ettikleri tahmin ediliyordu. Aynı
dönemde merkezî orduyu oluşturan kapıkulu ocaklarının mevcudu ise, 27 bin civarındaydı.
XVI. yüzyıl sonlarında sipahilerin sayısı 200 bine ulaşmıştı. XVII. yüzyılda bu miktar
düşmüş olmalıdır. Çünkü bu yüzyılda, Aynî Ali Efendi'nin kaydettiği ve Hezarfen'in de bazen
yanlış olarak tekrarladığı rakamlara göre, toplam kılıç miktarı 40 bini, cebelülerin birlikte
eyalet askerleri de 100 bini aşmaktadır. Evliya Çelebi aynı yüzyıl ortaları için 70-80 binlik bir
kılıç miktarı veriyor. 1654'te yazdığı risalede Sofyalı Ali Çavuş tımar sisteminin uygulandığı
23 eyalette 56.089 tımar ve zeamet sahibinin cebelülerle birlikte 200 binlik bir askerî kuvvet
teşkil ettiğini yazmıştır.
XVII. yüzyılın sonlarında haslı eyaletlerin gelirleri, Marsigli'ye göre, 4 milyon guruşa
yaklaşan (450 milyon akçeyi aşan) bir meblağ oluşturuyordu. Yine Marsigli'ye göre, ülke
çapında 3 000'den fazla zeamet, 51 000'i aşan tımar vardı. Eyalet askerlerinin mevcudu ise
126 bini aşıyordu.
Tımarlı sipahiler iyi bir gelire sahiptiler. Mesela XVI. yüzyıl başında Bursa'da faaliyet
gösteren en zengin tüccar veya sarrafın ortalama geliri 4 bin duka altın kadarken, aynı
dönemde bir sancakbeyinin ortalama geliri 12 bin duka altın kadardı.
Devlet, tımar sistemi sayesinde her an elinin altında büyük bir kuvvet
bulundurabilmiştir. Boşalma hâlinde her tımara en azından on istekli çıkardı. Tımar sahipleri
üst bir sosyal sınıf oluşturmamakla birlikte, ziraî denetimi ve köylülerden oluşan askerlerin
eğitimini sağlayacak iktidar ve nüfuza sahip idiler. Sipahiler üretimin, dolayısıyla gelirden
kendilerine düşen payın yükselmesi için gereğinde köylüye tohumluk veya yemeklik zahire
ya da nakit yardımında bulunarak ekilmemiş toprak kalmamasına dikkat ederlerdi. Yine
tımarlıların iyi cins hayvan yetiştirmeyi bir görev olarak kabul ettikleri biliniyor. Sipahi
çocukları da çevre şartlarından dolayı askerliğe yatkın idiler.
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7.3. Tımar Sistemindeki Değişim ve Bozulma

Amerika'nın keşfiyle dünya ekonomisi içerisinde para arzı büyük bir artış göstermişti.
Piyasaya sürülen gümüşler, satın alma gücünü destekleyerek, talebi yükseltiyor ve böylece
fiyatlarda bir kıpırdanmaya yol açıyordu. Nakit sağlamada önemli darboğazlarla karşılaşan ve
fiyat yapılarındaki farklılıktan dolayı piyasasındaki altın ve gümüşü Mısır'a ve Hindistan'a
kaptıran Osmanlı ülkesinde daha şiddetli bir para darlığı ortaya çıkmıştı. Bu darlık, XVII.
yüzyılın başlarından itibaren malî baskıların şiddetlenmesiyle ekonomideki nakdîleşmeye
doğru olan eğilimi güçlendirmiştir.
Tımar sistemi, XVII. yüzyılın başlarından itibaren nakdî ilişkilerin yaygınlaşması,
fiyat hareketleri, harp teknolojisinin askerliği bir meslek hâline getirmesi, malî kapitalizmden
sanayi kapitalizmine geçiş gibi dünya ekonomisinde ortaya çıkan yapısal değişikliklerle eski
önemini kaybetmeye başlamıştı. Tımar kesiminin merkez maliyesi içerisine alınmaya
başlanması yani tımar topraklarının iltizâma verilmesi bu süreçin önemli bir unsurudur.
Vezirlerin, beylerbeylerinin, sancakbeylerinin büyük ve verimli hasları ile zeamet ve tımarlar
derece derece mîrî mukataa hâline dönüştürülerek, iltizâm veya emanet yoluyla merkez
hazinesine bağlanıyordu. Bunun yanında sipahileri besleyemez duruma düşen küçük
tımarlarda bir yerde toplanma eğilimi göze çarpıyordu. Sipahiler böylece topraklarını
kaybederek çok güç durumlara düşüyorlardı. Bu bozulmada iltimas vs. ile tımarların ehil
olmayanlara verilmesinin de önemli yeri vardır.
Tımarların iltizâma verilip mukataaya dönüştürülmesi vergi konusu olan ziraî
işletmeleri verimsizleştirmeleri ile sonuçlandı. Bunun üzerine de tımar sisteminde evvelce var
olan güvenliğin mukataa sisteminde ihya edilmesi için 1695'de malikâne sistemi getirildi.
Böylece tımardan iltizâma, iltizâmdan da malikâneye doğru bir eğilim belirdi. Bu, bir yandan
da toprakta özel mülkiyet ve vakıflaşma eğilimini de beraberinde getirmiştir.
Vezir, beylerbeyi, sancakbeyi gibi has tahsis edilen devlet görevlileri gelirlerini bu işle
görevlendirdikleri mültezimler eliyle tahsil ederlerdi. Haslı sancak ve eyalet beylerinin
gelirlerinin hizmetleriyle orantılı olarak artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Oysa küçük dirlikler
bu dönemde zorluklarla karşılaşmaktadır. Üstelik devlet, savaşlar sırasında, reayasından ek
vergiler isterken, tımar erleri ve hatta vakıf mürtezikalarından sözünü ettiğimiz 'bedel-i tımar'
talebinde bulunuyordu.
Tımar sisteminde tamamen aynî ekonomi geçerli değildi. Fakat kesinlikle mahallî bir
ekonomiydi. Devlet'in artan merkezî harcamaları finanse etmek için bu kesimi merkezî
ekonomiye bağlama eğilimi tımarlı sipahiler yerine merkezî ordunun önem kazanmasına yol
açmış, eyalet askeri-kapıkulu dengesini tersine çevirmişti. XVII. yüzyıl başlarında tımarlı
ordusu 100 bin civarında iken XVIII. yüzyılda kapıkulları 100 bine varmıştı. Marsigli'nin
ifadesine göre, 1680'lerde tımarlı sipahilerin ancak altıda biri savaşa gitmekteydi. 5 bin
akçelik bir tımar, bir nefere yetmemekte ve barış zamanında silahla ilgisini kesmiş bulunan
zaimler ve tımarlılar ancak geri hizmetlerde istihdam edilebilmekteydiler.
Sistem içerisindeki yolsuzlukların zaman içerisinde arttığını görüyoruz. Bunların
başında tımarların beratla verilmesi geleneğinin terk edilmesi gelir. Yine tımar ve zeamet
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sahipleri ölünce mahlûl kalan (boşalan) tımarları oğullarına, yoksa kardeşlerine, bunlar da
yoksa akrabasına verilir, yabancı bir kimseye verilmezdi. Oysa nakit sıkıntısı bu kuralın da
çiğnenmesine yol açmıştı. Bazı sipahilerin, dirliklerinin yetersizliği sebebiyle, ek gelir aramak
için topraklarını terk ettikleri görülüyordu.
Tımar sisteminin bozulmasıyla iç güvensizliğin artması etkileşim halindeydi. Bu süreç
içinde de reaya topraklarını bırakıp sürekli yer değiştiriyor, göç ediyordu, âyân ve tefecilerin
baskısı, reayanın ek vergi talepleriyle sıkıştırılmaları ve boş kalan tımar topraklarına âyânın el
koymasıyla yoğunlaşan özel mülkleşme eğilimleri karşısında devletin yaptığı tehditler sözde
kalıyordu. Sonradansa fiili durumlar onaylanmak zorunda kalınıyordu.
XVI-XVII. yüzyılların klasik tımar tasnifine sonraları humbaracı ve lağımcılar gibi
merkezî ordunun levazım ve istihkâm birliklerinin de katıldığını görüyoruz. 1667 Kandiye
kuşatması sırasında Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa, Rumeli ve Anadolu eyaletlerindeki bazı
eşkinci tımar ve zeametlerini humbaracı ve lağımcılara vermişti. Bunlar aynı zamanda
ordunun teknisyenlerini teşkil ettiklerinden ve tımarların da ehil kimselere verilmesi
amaçlandığından imtihana tabi tutulup, ihtiyaç duyulan sınır boylarına sıra ile gönderilmeleri
kararlaştırılmıştı, Bunun yanında kale neferlerine verilen tımarlar da azalmakta ve ortadan
kalkmaktaydı.
Tımar sistemini ayakta tutan üç esas olan alaybeylerinin ehil ve liyakatli kimseler
olması, zeamet ve tımarların yalnız bunların arzları üzerine verilmesi ve sipahilerin
sancaklarında oturup sefer zamanlarında alaybeylerinin emirlerine girmeleri hususları,
özellikle XVII. yüzyılın sonlarından itibaren gözetilememiştir.
1527-8 bütçesine göre tımar kesiminin devlet maliyesi içindeki payı % 37 idi. Bu oran
zamanla azalmıştır. Ancak XVII. yüzyıl sonlarında devletin nakdî gelirleri 600 milyondan
fazlaydı. Dolayısıyla, Marsigli'nin verdiği rakamlara göre 450 milyon olan tımar gelirleri
toplam gelirlerin % 40'ını aşıyordu. Tımar toprakları mukataa sistemine alınmaya başlanmış
ve bunun sonucunda bir kısmı vakıf hâline gelmiştir. Yine XVII. yüzyılda, belki abartılı bir
tahminle, 200.000 kişiye ulaşan sipahi ordusu da gerileyerek önemini kaybetmiştir.
Tanzimat döneminde ülkede toprak satın almak isteyen yabancılar liberal bir toprak
sistemini arzuluyorlardı. Özellikle 1856 Islahat Fermanı, yabancıların toprak satın
alabileceğini öngören vaatlerde bulunmuştu. Tımar sisteminin toprak kullanımına koyduğu
sınırlamalar bu istekleri engelliyordu. Tanzimat zaten etkisizleşmekte olan tımar sistemini
ortadan kaldırmıştı. 1841 ve 1847'de çıkarılan iki nizamname ile birlikte kişilerin ellerindeki
topraklara tapu veriliyordu. Yine 1849 ve 1858 tarihli kanun ve nizamnameler ile mîrî
arazinin borç mukabili el değiştirmesi kabul ediliyordu. Nihayet bu gelişmelerden sonra 1858
Arazi Kanunnamesiyle ziraî topraklarda özel mülkiyet ağırlık kazanmış ve tımar sistemi
hukuken de bertaraf edilmişti. Bu tarihten sonra da bazı tımar tevcihlerinin yapılması
geleneğin hâlâ mevcut olduğunu göstermekle birlikte artık tımar sistemi askerî, idarî, malî ve
ziraî yönlerden kayda değer değildi. Arazi kanunnamesi İslam hukukundaki hükümleri
dikkate alarak vakıf arazi ve mîrî araziyi de dikkate almışsa da özel mülkiyeti temel kabul
ederek mülkiyet ve miras konularında laikleşme ve İsviçre medenî kanununa giden süreci
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başlatmıştır. Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra mîrî topraklar hızla el değiştirmiş ve
yaklaşık % 70'i özel mülkiyete geçmiştir.
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Uygulamalar
Uygulama:
Diyanet İslam Ansiklopedisinden Halil İnalcık tarafından yazılan “Timar” maddesini
okuyunuz. (cilt 41, s.168-173)
Kazanım:
1. Osmanlı Devleti’nce uygulanan tımar sisteminin menşei, geçirdiği tarihi tekâmül ve
esasları daha ayrıntılı bir şekilde görülerek, zihinlerde oluşacak sorulara cevap bulunacaktır.
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Uygulama Soruları
1. Tımar sisteminin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Öncelikle Osmanlı ekonomisinde önemli bir yer tutan tımar sisteminin dayandığı
temeller üzerinde durulmuştur. Tımarlı sipahinin sahip olduğu tımar içindeki yetkileri
incelenmiştir. Tımar sahibi devlet tarafından kendisine verilen tımar arazilerinin mutlak sahibi
değildir. Bu durum yani devlet mülkü olup işletme ve idare hakkına sahip oldukları, devlet
görevlilerince sık sık yapılan kontrol ve denetlemelerle kendilerine hatırlatılmıştır. Diğer
yandan köylünün de sipahiye karşı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunun yanında yetkileri
dışında köylüye yük getiren sipahiyi devlete şikâyet hakları da bulunmaktadır. Derste
üzerinde durulan bu hususlar tımar sistemiyle batıdaki feodalite arasındaki farkları da
vurgulamıştır.
Timar sistemi sahip olduğu esaslarının gereğince yerine getirilememesi, kontrollerin
azalması, merkezi ordunun ön plana çıkması, dahası sıkıntı içinde olan maliyenin timar
sahiplerinin geliri olan vergileri merkezi hazineye çekerek işletme ve kazanç sağlama
teşebbüsü gibi sebeplerle zaman içinde önemini kaybetmiştir.

139

Bölüm Soruları
1. Osmanlı ekonomisinin temeli aşağıdakilerden hangisine dayanır?
a. Hayvancılık
b. Ziraat
c. Sanayi
d. Esnaflık
e. Ticaret
2. Tımarlar genellikle, sipahi denen eyalet askerlerine tahsis edilirdi. Sipahi tımarının
bu hizmeti yapanlara verilen çekirdek kısmına ne ad verilir?
a. Kılıç
b. Terakki
c. Zeamet
d. Tahsis
e. Asıl arazi
3. Aşağıdakilerden hangisi tımarlı sipahinin sorumluluklarından biri değildir?
a. Kendisine verilen toprağı satamaz ve vakfedemezdi.
b. Yetiştirdiği askerlerle birlikte muhakkak sefere katılırdı.
c. Üretimi ve dolayısıyla aldığı vergi miktarını arttırmak amacıyla köylüye tohumluk
veya nakit yardımında bulunabilirdi.
d. Bağlı oldukları beylerbeyilerin işlerini yürütürdü
e. Tımar dâhilinde ekilmemiş toprak kalmamasından sorumluydu.
4. Aşağıdakilerden hangisi köylünün sipahiye karşı yükümlülüklerinden biri değildir?
a. İşlediği toprağa ve yetiştirdiği ürünlere ait vergileri öderdi.
b. Aynî vergiyi sipahi adına en yakın pazara götürüp satma mükellefiyeti
c. toprağını üç yıl üst üste boş bırakırsa toprağı mahkeme kararıyla alınırdı.
d. Sipahiden gelebilecek haksız muameleyi şikayet hakkı
e. İsterse vergi ödemelerini erteleyebilirdi.
5. ………… tarihli Arazi Kanunnamesi’yle ziraî topraklarda özel mülkiyet ağırlık
kazanmış ve tımar sistemi hukuken bertaraf edilmiştir.
Boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi girmelidir?
a. 1858
b. 1856
c 1841
d. 1847
e. 1849
Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız.
6. Padişah değişikliklerinde timar beratlarının yenilenmesi mecburiyeti sipahilerin
merkeze bağlı devlet memuru olduklarını hatırlatmadır.
7. Dirlik sahipleri bizzat kendilerinin işlettikleri hassa çiftliğini dilerlerse
vakfedebilirlerdi.
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8. Köylünün ölümü hâlinde kendisine devlet tarafından verilen çiftlik arazi miras
olarak parçalanabiliyordu.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
9. Tımar sistemini ayakta tutan üç esas nedir? Anlatınız
10. Sipahinin köylüye, köylünün ise sipahiye karşı sorumluluk ve görevlerini yazınız.
Cevaplar
1.b, 2. a, 3. d, 4. e, 5. a, 6. D, 7. Y, 8. Y.
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8. GELİR KAYNAKLARI VE İDARESİ II: MUKATAA SİSTEMİ VE
OSMANLI DEVLETİNDE İÇ-DIŞ BORÇLANMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Mukataa Sistemi
8.1.1. Mukataaların İdare Ediliş Tarzları: Emanet ve İltizam
8.1.2. Malikâne Sistemi
8.2. Osmanlı Devleti’nde Borçlanmalar
8.2.1. İç Borçlanmalar
8.2.2. Dış Borçlanmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı Devleti’nin tımar dışında kalan gelir kaynakları ne şekilde idare edilmiştir.
2. Devlet hangi çeşit iç borçlanma yöntemleri uygulamıştır?
3. Dış borçlanma süreci nasıl bir seyir takip etmiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Mukataa sistemi

İç borçlanmalar

Dış borçlanmalar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Mukataaların işletiminde
kullanılmış olan iltizam,
emanet ve malikane
sistemlerini öğrenmek

Görüş geliştirme

Osmanlı Devletinde
uygulanmış iç borçlanma
yöntemleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Tarihsel analiz yorum

Dış borçların Osmanlı’yı
nasıl bir kısır döngüye
soktuğunu kavramak

Anlatım
Araştırma

Sebep-sonuç ilişkisi kurma
Anlatım
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Kronolojik düşünme
Sebep-sonuç ilişkisi kurma
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Anahtar Kavramlar


İltizam,



Emanet,



Malikâne,



İç Borçlanma,



Dış Borçlanma,



Muharrem Kararnamesi,



Moratoryum,



Duyû-ı Umûmiye
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Giriş
Geçen Ders gelir kaynakları ve idaresinde tımar sistemi anlatılmıştı. Bu derste ise önce
gelir kaynakları ve idaresi II, başlığı altında Osmanlı Devleti’nde tımar dışında kalan devlet
gelirleri olan mukataalar ve onların idare ediliş biçimi açıklanacaktır. Devamında ise Osmanlı
Devleti’nin yaşadığı malî sıkıntılar karşısında iç ve dış borçlanmaya yönelişi konu edilecektir.
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8.1. Mukataa Sistemi
Mukataa, "kesilmiş" mânâsı taşımaktadır. Osmanlı malî terimi olarak ise yıllık nakdî
belirli gelir getiren müesseselerdir. Osmanlı malî metinlerine göre XV. yüzyılın ortalarından
başlayarak yüzyılın sonlarında tamamlanmış görünen bu değişme ile mukâtaa kelimesi, XIX.
yüzyılın ortalarına kadar geçerli kalan esas terim olarak "hazineye ait bir kısım vergilerden
oluşturulmuş birer malî birim" muhtevasını kazanmıştır.
Devletin iktisadî hayatla alâkası sadece vergi haklarından ibaret değildi. Mîrî toprak
rejimiyle bağlantılı, fakat onunla sınırlı sayılamayacak iktisadî alâka ve faaliyetleri de
mevcuttu. Üretim faktörleri olan toprak, emek ve sermaye üzerinde kurmaya çalıştığı kontrol
çerçevesinde devlet madencilik, ziraat, esnaflık ve ticaret alanlarında birçok kuruluş ve
faaliyetin de doğrudan sahibiydi. Nitekim madencilikte özellikle altın ve gümüş madenlerinin
hemen tamamı ile bakır ve kurşun madenlerinin en büyük bölümü, şap madenleriyle tuzlaların
tamamı devlete aitti. Ziraatta pirinç ekimine gerekli alt yapı tesisleri devletin olduğu gibi
esnaf imalâtının az çok önemli fizikî sermaye gerektiren kumaş tesisleri, boya ve basma
atölyeleri, mum imalâthaneleri, kahve değirmenleri vb. alanlarda pek çok kuruluşun da
başlıca sahibi devletti. Bütün bu kuruluşların hemen tamamı birer mukâtaa olarak örgütlenmiş
bulunuyordu. Dolayısıyla mukataalar maden ocağı, gümrük, tuzla, dalyan, darphane vs. gibi
gelir kaynaklarının tamamına verilen addı.

8.1.1. Mukataaların İdare Ediliş Tarzları: Emanet ve İltizam

Osmanlı Devleti’nde mukataalar, birkaç şekilde idare edilmişlerdir. Bunlardan biri
mukataanın, devlet tarafından tayin edilmiş olan ve devletten maaş alan memurlar tarafından
idare edilmesidir ki, bu memura emin, idare şekline ise emanetle idare adı verilir. İltizamı
alacak çıkmaması hâlinde veya iltizama verilmeden önce mukataanın gelirinin tesbiti için bu
yola başvurulur. Emanetle idarede, mukataanın geliri, memur, hademe, vs. maaşları, kira,
yakıt, tamir, vs. masraflar çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu hâsılat ya merkeze gönderilir
veya merkez tarafından emredilen yere transfer edilerek mahsubu yapılırdı.
İltizamla idarede ise mukataanın işletme hakkı, genellikle üç yıllık bir süre için
arttırma ile satışa çıkarılır ve en yüksek meblâğı ödemeyi kabul edene verilirdi. İltizamı alan
mültezim iltizam bedelinin bir kısmını peşin olarak öder, kalan kısmı için ise kefil gösterirdi.
Mukataadan elde edeceği gelirin iltizam bedeli üzerindeki kısmı mültezimin kârı idi. İltizam
bedelini ödeyemeyenlerin mallarına el konulur, mallarının borcunu karşılayamaması hâlinde
hapsedilirdi.
İltizamlar, genellikle üç yıl süre ile verilmekle beraber, mültezimin kazançlı görmesi
halinde, mukataayı birden fazla tahville, yani altı, dokuz, hatta on iki yıl gibi sürelerle de
alması mümkündü. Diğer taraftan Devlet, tahvil süresi dolmadan o mukataa için daha yüksek
bir teklifle karşılaşırsa ilk iltizamı iptal ederek kıste'l-yevm (tasarruf edilen süre) üzerinden
hesap görürdü. Bir mültezimin birkaç mukataayı biı- arada iltizama alması ve dolayısijde
birinin ziyanını diğerinin kârı ile telâfi etmesi de mümkündü. İltizamlar, tek bir şahıs
tarafından alınabileceği gibi biı- ortaklık hâlinde de yapılabilirdi.
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İltizam bedeli taksitleri nevruz ve ağustosta idi. Ancak, mahallinde ödenecek
ulufelerle duâgû ve selâtin vakıfları hademelerinin vazifeleri yahut askerî mühimmat, zahire
veya nakliye ücretleri mahsub yapılmak üzere bu bedellerin karşılığında ödenebilirdi.
Emanetle idare edilen mukataaların, emin tarafından iltizama alınması hâlinde
mültezim, vaktiyle o mukataanın emini olduğu için bu sıfatını sürdürür ve aldığı ücreti de
iltizam bedeline mahsûp ederdi. Bu tür idareye emânet ber-vech-i iltizam adı verilirdi. Bu
sistemde eminler, mültezim de olduklarından diğer mültezimlerin sorumluluklarını taşırlardı.
Mukâtaaların oluşturulmasında dikkat edilen önemli bir nokta da vergilendirme
masraflarının fazla olmamasıydı. Brüt gelirinin genel olarak % 5-20'si arasında değişen bir
masraf oranı normal sayılırdı. Mukâtaanın iltizam veya emanetle idare edilmesi arasında bu
bakımdan bir fark bulunmazdı. Zira vergilendirme masraflarının fazla olması, meselâ % 3050 gibi yüksek oranlara varması, Osmanlı maliye otoritelerince halkın gereksiz ve aşırı bir
vergi yükü altına sokulması diye düşünüldüğü için ya vergi ortadan kaldırılır yahut
vergilendirme maliyetini düşürecek şekilde başka vergi unsurları ile birleştirilerek bir demet
hâline getirilirdi. Bu sayede sınırlı bir bölge içinde çok sayıda vergilendirme görevlilerinin
toplanması da önlenmiş olurdu. Mekân sınırları daraldıkça mukataayı oluşturan vergi
unsurlarının arttırılmasının önemli bir sebebi buydu.

8.1.2. Malikâne Sistemi

XVII. yy.da uzun süren harplerin bir kısmının başarısızlıkla sonuçlanması dolayısıyla
giderek artış gösteren masrafların karşılanabilmesi yeni gelir kaynaklarının bulunmasını
gerektiriyordu. Sikke tağşişleri, müsadereler ve yeni vergiler konulması veya mevcut
vergilerin arttırılması açığı kapamaya yetmeyince iltizamların kayd-ı hayat şartıyla satılması
yolu denendi. Malikâne adı verilen bu sistem daha XVII. yy. başlarında Doğu ve Güney-doğu
Anadolu ile Suriye'de denenmiş bulunuyordu. Ancak malî bir politika olarak kabul edilip
yaygın hâle getirilmesi II. Viyana muhasarasını takib eden ve 1699 Karlofça muahedesiyle
sonuçlanan harp sırasında 1695'dedir. Mukataalar mezat yoluyla en yüksek fıatı verene
satılmakta, satışa başlama fiatı olarak ise mültezime getireceği kârın 2-10 katı arasında bir
rakam alınmaktaydı. Muaccele adı verilen peşin satış bedelinden başka dellâliyye ve cebelü
bedeliyyesi ile her yıl da müeccele adıyla belli bir miktar daha ödenirdi. Buna karşılık devlet
malî haklarla birlikte, devlet memurlarının malikâne mukataalarına müdahale edemeyecekleri
kaydıyla, idarî hakları da malikâne sahibine veriyordu.
Malikâne olarak satılan mukataalar, sahibinin ölümünde mahlûl olur ve yeniden
müzayedeye çıkarılırdı. Ancak, malikâne sahibinin oğlu müzayedeye katılır ve teklif edilen en
yüksek bedeli vermeği kabul ederse mukataa tercihen ona satılırdı. Ne var ki fiiliyatta
mukataaların mahlûl olarak devlete geri dönmeleri beklenen ölçüde olmamış; malikâne
mukataaları, sahibi hayatta iken el değiştirmiştir. Bu sebeple devletin bu sistemden
düşündüğü oranda kâr etmesi hiçbir zaman mümkün olamamıştır. Yine de malikâne sistemi
Tanzimat’a kadar mevcudiyetini sürdürmüştür. XVIII. yy.da ayanların ortaya çıkışında da bu
sistemin önemli bir rolü olmuştur
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8.2. Osmanlı Devleti’nde Borçlanmalar

Osmanlı Devleti yaşadığı mali sıkıntılar karşılığında önce memleket sınırları içinde
uygulanan iç borçlanma yöntemlerine başvurmuştur. Bunların yetersiz kaldığı 1854 yılından
itibaren ise dış ülkelerden faizle borç almaya başlamıştır. Şimdi sırasıyla bu iç ve dış
borçlanma sürecine temas edilecektir.

8.2.1. İç Borçlanmalar

Osmanlı maliyesi savaş ve maaş harcamalarının finansmanı için XVII. yüzyıldan
itibaren iç borçlanma teşebbüslerine girişmiş, fakat bu teşebbüsler yarım kalmıştı. Aynı
amaçla 1683'ten sonra, ülke çapında 327 milyon 500 bin akçelik bir iç borçlanma (imdâd-ı
seferiyye) teşebbüsüne girişildiğini bilinmektedir.
Bu iç borçlanma, 430 milyon akçe gibi dönem bütçelerinin yarısını çok aşan bir
miktarda olup fiilen varlık vergisine dönüşmüştü. Avarız vergileri gibi hâne başına toplanan
bu verginin muafiyet sınırı çok dar tutulmuş, ulema dâhil askerî zümre de vergilendirilmişti.
İmdâd-ı seferiyye 1699'dan sonra bir süre için unutulmuş, ancak 1711 Prut Seferi dolayısıyla
yeniden toplanmıştır.
İmdâd-ı seferiyye toplanmasındaki kesintilere karşılık bunun hemen hemen yarısı
miktarında olan ve barış yıllarında toplandığı için imdâd-ı hazariyye adını alan yeni ve
düzenli bir vergi ortaya çıkmıştır. Bu vergi avarız vergileri gibi ve 2-3 taksitte toplanan bir
vergiydi.
1775'te yürürlüğe konan esham uygulaması bir iç borçlanma türü olarak
yorumlanabilir. Zaten bozulmuş olan malî durum, 1768'den sonra harp masraflarının
binmesiyle daha da kötü bir hal alınca yeni gelir kaynakları aranmasına mecburiyet hâsıl oldu.
Malikâne sisteminin istenilen sonucu vermemiş olması dolayısıyla bu defa yeni bir yol
denendi. Mukataaların ömür boyu satışı yerine /cüzlerinin (burada "faiz" kâr mânâsında
kullanılmaktadır) esham (=hisse senedi) çıkarılarak satılması yoluna gidildi. Esham sistemi,
emânetle idare edilmekte olan ve kâr getiren mukataaların, yıllık kârları dikkate alınarak, belli
hisseye bölünüp bunun 5-6 katı gibi bir muaccele ile satışa çıkarılması esasına dayanıyordu.
İlk defa 1775'de kârı yüksek görünen İstanbul Tütün Gümrüğü Mukataası'nda denenen sistem,
başlangıçta hazinenin sıkıntısını giderecek bir çare olarak düşünülmüştü. Ancak, rûz-ı hızır
(rûmî 23 Nisan = milâdî 6 Mayıs) ve rûz-ı kasım (rûmî 26 Ekim = milâdî 9 Kasım) olarak
tayin edilen faiz ödemeleri, diğer bazı mukataalar için de benzeri esham çıkarıldıktan sonra,
hazine için bir yük olmağa başladı. Zira kayd-ı hayat şartıyla satılan eshamın el
değiştirmesine imkân tanınmıştı. Böylece sehimlerin mahlûl kalarak hazineye geri dönüp
yeniden satışa çıkarılmaları güçleşmişti. Gerçi malikâne satışlarında olduğu gibi esham
satışlarında da dellâliyye, harp zamanlarında cebelü be-deliyyesi ve el değiştirmelerde kasr-ı
yed resmi adıyla bazı resimler alınıyordu amma bunlar, geliri başlangıçtaki tahminin altına
düşen mukataalarda faiz ödemelerini karşılayacak ölçüde değildi. Bu yüzden de hazine zaman
zaman ödeme tarihlerini geciktirme zorunda kalmaya başladı; başka bir ifadeyle esham
uygulaması da malî bakımdan umulan ferahlığı getiremedi. Nitekim sistemin yürürlüğe
girişinden 17 yıl sonra yapılan bir hesaplama, halka dağıtılanın hazine kazancından fazla
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olduğunu ortaya koymuştur. Oysa günümüzdeki yüksek enflasyon, gelir ortaklığı senetlerine
sahip olan halkın net kazancının çok fazla olmadığını düşündürmektedir.
II. Mahmud devrindeki siyasî olaylar ve savaşlar sonucunda devlet hazinesinin
durumu iyice bozulmuştu. Halkın yeni vergiler ödeyecek gücü bulunmadığı gibi sikke tağşişi
de söz konusu olamazdı. Hazineyi biraz olsun ferahlatabilmek üzere üzere başka bir yol
denendi. Sultan Abdülmecid'in saltanatının ilk yılı olan 1839'da kaime-i mutebere-i nakdiyye
adıyla bir kâğıt para çıkarıldı. Aslında bu altın olarak hazinede karşılığı bulunmadığı için
hakikî mânâda kâğıt para olmayıp bir nevi hazine tahvili / esham kavâimi idi.
En büyüğü 500 kuruşluk olan bu ilk kaimeler, el yazısı ile hazırlanmış sergi
mahiyetinde %8 faizli olup anapara sekiz yılın bitiminde, faizler ise daha sonra ödenecekti.
Kaimelerin kısa bir zamanda sahtelerinin piyasaya sürülmesi piyasadan çekilerek yerine
matbularının çıkarılmasını gerektirdi (1842). Kaimelere numara konmadığından ne kadar
çıkarıldığının halk tarafından bilinmesi mümkün değildi. Piyasadaki miktarı devamlı artış
gösterirken faizleri de % 6'ya düşürüldü. Kırım harbi sırasında o anda mevcut 350.000 keselik
kaimeye ordu kaimesi adıyla 10 ve 20 kuruşluk küpürlerden ibaret yeni kaimeler
eklenmesiyle kaime tedavülü taşraya da taş irilmiş oldu. Ancak, bunlar merkeze geldikçe
tekrar piyasaya verilmediğinden evrak-ı nakdiye miktarı kısmen azaltıldı; 1858'de yapılan dış
istikraz kaimelerin iptaline hasredildiyse de piyasada hâlâ mevdut 800.000 liralık kaimenin
toplanması için halktan bir iâne-i umûmiye alınmasına teşebbüs olundu. 1859'da eshâm-ı
cedide adıyla %6 faiz ve 24 yılda ödemeli yeni esham ile Hazine-i Hassa sergilerinin teminatı
makamında %6 faizli sergiler çıkarıldı. Kaimeler, 1862'de %40'ı gümüş para, %60'ı
konsolitlerden karşılık gösterilerek yapılan dış istikraz sonunda piyasadan tamamen çekildi.
Esham ve tahviller ise İstanbul Borsasında alınıp satılırken borsa oyunları ile esas değerlerinin
pek altında işlemler görmeğe başladılar. Bu alım-satımların bir nizama bağlanması için
1871'de "Dersaâdet Tahvilât Borsası Nizâmnâmesi" yayınlandı.
1877-78 harbi dolayısiyle iç istikrazlarda da artış oldu. Rüsûm-ı sitte denilen tuz,
tütün, pul, ispirto, ipek ve balık resimleri tahsis edilerek, Galata sarrafları ve Osmanlı
Bankasından 10.000.000 altın borç alındı.

8.2.2. Dış Borçlanmalar

İç borçlanma umulduğu ölçüde ferahlık getirememiş olduğundan 1783'de Rusya'nın
Kırım'ı işgaliyle ufukta yeni bir harp ihtimali belirdiğinde Devlet yeni gelir kaynakları aramak
mecburiyetinde kalmıştı. İşte ilk defa açığın bir dış borçla giderilmesi fikri o tarihte
düşünülmüştü. Hatta bunun başlangıçta hatıra gelen Fransa, Hollanda veya İspanya yerine
Müslüman bir ülke olan Fas'dan istenmesinin daha doğru olacağı fikri kuvvet kazanmışsa da
bunun yerine Aydın Eyâleti’nin valilere mahsus olan varidatının esham suretiyle satılmasıyla
açığın giderilmesi daha uygun bulunmuştu. 1787 harbinin masrafları hazineyi daha da güç bir
duruma sokmuş, 1789 başında mücevher, altın ve gümüş işlenmesi yasaklandığı gibi sarayda,
hatta devlet ileri gelenlerinin evlerinde bulunan gümüş takımlarla İstanbul tüccarından
toplanan 32.000 okka saf gümüş darphaneye gönderilerek para bastırılmıştı. Diğer taraftan da
dış borçlanma yeniden gündeme gelmiş ve bu konuda ilk olarak Hollanda düşünülmüştü.
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Daha sonra İngiltere'den 20.000.000 kuruşluk borç talebinde bulunulmuş, fakat İngilizler
konuya sempatiyle yaklaşmadıklarından teşebbüs yarıda kalmıştı.
Bundan sonra ilk istikrazın yapıldığı 1854 yılına kadar hazinenin dara düştüğü
zamanlarda borçlanma taleplerinin yenilendiği görülmektedir. Bunlardan biri, Fransızların
1798'de Mısır'ı işgallerini müteakip 1799'da, diğeri 1838 Balta Limanı Ticaret Muâhedesi'nin
ertesi yılında bu muahede dolayısıyla meydana gelen bütçe açığını kapatmak üzere
İngiltere'den istenen borçlardır. Fakat her iki teşebbüs de kabul görmemiştir.
1850'de Reşid Paşa'nın sadaretinde Paris ve Londra'daki iki firma tarafından
55.000.000 frank tutarında bir istikrazda bulunulması kabul edilmiş; hatta hisse senedleri
padişahın tasdiki beklenmeden Paris'de piyasaya sürülmüşse de sadarette vuku bulan
değişiklik dolayısıyla akdin tasdikinden vazgeçildiğinden böyle sıkışık zamanda bir de
tazminat ödemek zorunda kalınmıştır.
Devlet, XIX. yy.ın ilk yarısındaki iç isyanlarla Rus harbinin sebep olduğu askerî
masrafların altından kalkamazken Kırım harbi bütçe açıklarını had safhaya getirdi. 1854
Martında yapılan ittifak muahedesiyle Fransa ve İngiltere'nin Osmanlı Devleti'nin toprak
bütünlüğünü garanti etmelerine karşılık padişahın, tebaasının şartsız eşitliği yanında muhtelit
mahkemeler kurulması ve cizyenin kaldırılması gibi yeni bir takım düzenlemeler getirileceği
vaadinde bulunması, 1850'deki tecrübeye rağmen Avrupalı bankerlerin borç hususunda
Osmanlılara daha sıcak bakmalarını sağladı. Fakat yine de, 1854'de alınan %6 faizli 5.000.000
sterlin tutarındaki istikraz için devletin itibarı yetmediğinden Mısır gelirinin garanti
gösterilmesi icap etti. Hazinenin açığı o kadar büyüktü ki, bu istikrazla, çeşitli masraflar
çıktıktan sonra ele geçen 2.500.000 sterlinle bir yıllık harp masrafları bile karşılanamadı.
Açığın bir kısmı kaime ve hazine bonosu ile kapatılmağa çalışıldıysa da 1855'de ikinci bir
istikrazın akdi gerekti. Mısır vergisinin geri kalan kısmıyla Suriye ve İzmir gümrüklerinin
karşılık gösterildiği 5.000.000 liralık bu ikinci istikraz için İngiliz ve Fransız hükümetleri,
sadece harp masraflarının karşılanması şartıyla garanti verdiler.
Kırım Harbi’nden sonra da istikrazlar birbirini takip etti. Bunların bir kısmı daha önce
alınan borçların ödenmesine sarf ediliyordu. İlk borçtan 1879 yılına kadar geçen süre içinde
Osmanlı Devleti on yedi kez borç aldı. Bu "hızlı borçlanma" döneminde alınan dış borçlardan
sadece % 7.8 i (1870 Rumeli demiryolları istikrazı) yatırım amacıyla kullanılmış, geri kalanı
cari harcamalara gitmiştir. Borçların faiz oranları çoğunlukla % 6 civarında olmuştur.
Sağlanan net gelire göre yapılan hesaplamada reel faiz yükü dönem için oldukça yüksek bir
faiz oranı olan % 8.65'e yükselmiştir. Beş milyon sterlinlik ilk borçlanmanın karşılığı olarak
Mısır'ın cizye geliri gösterilmişti. Bu Osmanlı gelirlerinin Avrupa borsaları açısından en
güvenilir olanıydı. 1855'te ikinci bir beş milyon daha borç alındı. Mısır'ın cizye gelirleri
dışında, İzmir ve Suriye gümrüklerinin gelirleri de karşılık gösterildi. Zaten güvenilirlik
bakımından ikinci sırada gümrük gelirleri geliyordu. 1865,1873 ve 1874 borçlarında ise
devletin tüm gelirleri teminat gösterildi. Bu nedenle bu borçlanmalara Düyûn-ı Umûmiye yani
Umûmî borçlar denmiştir
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Osmanlı borçlanmaları Avrupa çapında bir yatırım, kazanç, spekülasyon, komisyon ve
rüşvet alanı olmuştur. Osmanlı devleti Kırım savaşı sırasında ilk borçlanmayı yaptıktan sonra
malî bakımdan her sıkıntıya düştüğünde Avrupa bankalarından borç almaya devam etti. Bu
borçlar çok elverişsiz şartlarda ve diğer ülkelerin ödediği faizlerden çok daha yüksek faizlerle
ve büyük miktarlarda alınıyordu. Yine Osmanlı Devleti'nin borç tahvilleri Londra, Paris,
Viyana ve Frankfurt gibi borsalarda satışa çıkarıldı. Bu fonların büyük bir bölümü cari harcamalarda, saraylar yapımında, büyük bir donanmanın kurulmasında ve bürokrasinin
maaşlarının ödenmesinde kullanıldı. 1873 yılında borsa krizleri Avrupa ve Amerika
piyasalarını etkisi altına alınca, Osmanlı Devleti'nin Avrupa para piyasalarından yeni fonlar
bulması imkânsız hâle geldi. Devlet 1854-74 arasında 15 defa dış borç aldı. Bu süreç yirmibeş
yılda Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyemez duruma geldiğini açıklamasına (moratoryum
ilanına, 1875) ve Düyûn-ı Umûmiye'nin kurulmasına yol açmıştır (Muharrem kararnamesi
1881). Bu şekilde borçlarda indirim yapıldı.
Balkanlar ve Girid'deki isyanlar da malî buhranın artmasına sebeb olduğundan
1875'de Devlet ödeme gücünü hemen tamamen kaybetmiş bulunuyordu. Ekim ayında
neşredilen kararname ve tebliğlerle istikrazların faiz ve itfalarının beş yıl için yarıya
indirildiği, birinci yarının nakid, ikincinin ise %5'lik esham ile ödeneceği, gümrük umûmî
hâsılatı ile tuz, tütün, Mısır vergisi ve bunlar yetmediği takdirde ağnam resminin teminat
olarak gösterileceği ilân edildi. Muharrem kararnamesi adıyla anılan 20 Aralık 1881'deki
kararnamenin neşrine kadar, istikrazların mürettebat ödemeleri tamamen durduruldu. Bunun
neticesi olarak tahvil kametlerinde baş gösteren düşüşler, İstanbul Bankası ve Osmanlı
Bankası dâhil birçok bankanın buhrana sürüklenmesine yol açtı. 1877 Rus harbi Osmanlı
hazinesini eskisinden de kötü bir duruma soktu. Osmanlı Bankasının aracılığıyla Londra'da
halka müracaat usulüyle yeni bir istikraz için teşebbüse geçildiyse de pek talip çıkmadığından
tahviller, %52 fiyatla Osmanlı Bankası tarafından satın alındı.
Harbin bitiminde Osmanlı Devleti Rusya'ya 35 milyon lira harp tazminatı ödemek
mecburiyetinde kalınca durum daha da vahimleşti. Diğer devletlerin aracılığıyla Berlin
Kongresi’nde tazminatın hafifletilmesine çalışılarak bir kısmı Osmanlı Devleti'nden ayrılan
Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan'a devredilmek suretiyle, kısmî bir rahatlama
sağlandı.
Diğer taraftan, Avrupa devletlerinin temsilcileriyle yapılan müzâkereler sonunda neşr
edilen Muharrem kararnamesiyle rüsûm-ı sitte denilen tuz, tütün, alkollü içecekler, damga
pulu (varak-i sahiha), ipek ve balık avlanma resimlerinin idaresi ile iç ve dış bütün borçların
tesviyesi Düyûn-ı Umûmiye idaresine bırakıldı (1881). Böylece devlet içinde bir devlet
meydana geldi. Ancak, borçlanma bundan sonra da devam etti. 1881-1914 yılları arasında
yirmi altı istikraz daha yapıldı. İstikrazların büyük kısmının günlük ihtiyaçlar veya başka bir
ifadeyle tüketime harcanması, ileriye dönük yatırımlara ayrılan kısmın sadece 1/6 gibi düşük
bir orana sahip bulunması istikrazların başarısızlık sebeplerinden birini teşkil etti. Diğer
taraftan faiz hadlerinin yüksek, ihraç hatlarının ise düşük tutulmaları da olumsuz rol oynadı.
Başlangıçtan itibaren bazı gelirlerin garanti olarak gösterilmesi, Muharrem kararnamesiyle ise
rüsûm-ı sitte gelirlerinin Düyûn-ı Umûmiye emrine verilmesi, ayrıca istikrazın yapıldığı
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devletlere adlî, malî ve iktisadî imtiyazlar tanınması, istikrazlardan umulan faydanın
sağlanamaması neticesini doğurdu. Üstelik 1914'te Birinci Dünya Savaşının başlamasıyla
durum daha da ağırlaştı. Bu döneme kadar Avrupa malî sermayesi Osmanlı Devleti'ne verdiği
yeni borçların yaklaşık iki katını anapara ve faiz ödemeleri olarak Avrupa'ya aktardı.
1914 yılında Osmanlı Devleti'nin dış borçları 160 milyon İngiliz sterlinine ulaşmıştı.
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Lozan Antlaşmasıyla Osmanlı borçlarından Anadolu'ya
düşen payın ödeneceği kabul edildi ve kuruluşun denetim yetkisi kaldırıldı. Nihayet Düyûn-ı
Umûmiye'ye olan borcun son taksidi, ilk dış borcun alınmasından tam bir yüzyıl sonra,
1954'te ödenebildi.
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Uygulamalar
Uygulama:
Hüseyin Al’ın, Uluslararası Sermaye ve Osmanlı Maliyesi (1820-1875), (Osmanlı
Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul 2007) adlı çalışmasını inceleyiniz.
Kazanım:
1. Dünyada devlet borçlanmaları ne zaman başladığı ve tarih boyunca dış borç alan
devletler hakkında bilgi sahibi olmak
2. Osmanlı Tahvilleri ve batılı sermayedarların 1875’e uzanan çift yönlü ilişkilerini
İngiliz arşivleri ve batı kaynakları gözüyle kavramak
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Uygulama Soruları
1. Avrupa piyasalarının Osmanlı tahvillerine bakışını 1820-1875 arası süreçte
inceleyip değişimleri maddeler hâlinde belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle mukataa tabirinin Osmanlı Devleti’nin maliyesinde karşıladığı
anlam üzerinde durulmuştur. Osmanlı Devleti mukataalarını, yani gelir getiren kamu iktisadî
teşekküllerini tarihi seyir içerisinde iltizam, emanet ve malikâne olmak üzere üç farklı sistem
kullanarak işletmiştir. Mukataaların idare şeklini oluşturan bu sistemeler kısa ve öz bir şekilde
işlenmiştir.
Devletin gelirleri harcamalarını karşılayamadığı döneme geldiğinde artık borç
kaçınılmazdır. Önce Osmanlı Devleti’nde kendi içinde borçlanma yöntemleri uygulaması
çeşitleriyle ele alınmıştır. Bunların artık yetersiz kaldığı dönemde ise, ki bu 1854 yılıdır,
sonun başlangıcı olan dış borçlanma sürecine geçilmiştir. Dış borçlanmanın nasıl bir gelişme
gösterdiği ve neredeyse 20-21 yıl içinde devletin iflasını açıklaması incelenmiştir. Ardından
Duyûn-ı Umumiye idaresi kurularak en önemli gelirler buraya tahsis edilmiş, diğer yandan ise
devletin ayakta kalması adına dış borçlanmaya devam edilmiştir. Her borç faiziyle
beraberinde yeni bir borçlanmayı getirmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Osmanlı Devleti’nde ilk borçlanma fikri ne zaman ortaya çıkmıştır?
a. 1783- Rusya’nın Kırım’ı işgali
b. 1699 Karlofça Antlaşması
c. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması
d. 1711 Prut Savaşı
e. Hiçbiri
2. Mukataanın idaresinde, devlet tarafından tayin edilen ve devletten maaş alan görevli
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Emin
b. Çavuş
c. Hazinedar
d. Mültezim
e. Kadı
3. Malikâne sisteminde kullanılan muaccele tabirinin manası nedir?
a. Açık arttırma
b. Acele etme
c. Ara ödeme
d. Peşin satış bedeli
e. Vergi
4. ……. idaresinde mukataanın işletme hakkı, genellikle üç yıllık bir süre için arttırma
ile satışa çıkarılır ve en yüksek meblâğı ödemeyi kabul edene verilirdi.
Yukarıdaki boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Malikâne
b. Mukataa
c. İltizam
d. Emanet
e. Mültezim
5. Aşağıdakilerden hangisi Duyûn-ı Umûmiyenin idaresine bırakılan milli gelirler olan
rüsûm-ı sitte (altı vergi)den biri değildir?
a. Tuz
b. Tütün
c. Alkollü içkiler
d. Pamuk
e. İpek
6. Osmanlı dış borçlarına karşılık hangi kararname ile Duyûn-ı Umûmiye İdaresi
kurulmuştur?
a. Borçlar Kararnamesi
b. Duyun-ı Umûmiye Kararnamesi
c. Muharrem Kararnamesi
d. Rüsum Kararnamesi
e. Berlin Kararnamesi
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
7. İltizam ber vech-i emanet tâbirinin Osmanlı maliyesindeki kullanımını açıklayınız.
8. 1854- 1875 arası Osmanlı Devleti’nin dış borçlanma sürecini anlatınız.
9. Osmanlı maliyesinde kullanılan “esham sistemi” nin özellikleri nelerdir?
10. Osmanlı Devleti’nde “malikâne sistemi” uygulaması neden başarılı olamamıştır.
Cevaplar
1. a, 2. a, 3. d, 4.c, 5. d, 6. c.
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9. OSMANLI DEVLETİNDE İÇ VE DIŞ TİCARET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. İç Ticaret
9.1.1. İç Ticaret Şekilleri
9.1.2. İç Ticaret ve İstanbul
9.1.3. Tüccarlar
9.1. 4. İç Ticarette Uygulanan Yasak ve Sınırlamalar
9.2. Osmanlı Devleti’nde Dış Ticaret
9.2.1. Dış Ticarette Tanınan İmtiyazlar
9.2.2. Dış Ticarette Tüccar

161

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı Devleti’nde iç ticaret hangi şekillerde gerçekleşiyordu?
2. Dış ticarette devletlere tanınan imtiyazlar nelerdi?
3. Ticarette XIX. yüzyılda hangi gelişmeler yaşanmıştır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

İç ticaret ve İstanbul

İç ticaret şekilleri

Dış ticarette tanınan
imtiyazlar

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

İç ticarette saray ve
ordunun bulunduğu
İstanbul’un önemi ortaya
konacak

Tarihsel analiz yorum

İç ticaretin nerelerde ve
hangi şekillerde yapıldığı
öğrenilecek.

Bilgi sahibi olma araştırma

Dış ticarette yabancı
devletlere verilen
ahidnameler ve bunlarla
tanınan ayrıcalıklar
kavranılacak.

Kronolojik düşünme

Görüş geliştirme

Anlatım

Sebep-sonuç ilişkisi kurma
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Anahtar Kavramlar


İç ticaret,



Dış ticaret,



Hayriye tüccarı,



Avrupa tüccarı,



Müstemen,



Ahidname

164

Giriş
Dersin ilk kısmı iç ticarete ayrılmıştır. Burada iç ticaretin Osmanlı Devleti’nde hangi
şekillerde yapıldığı üzerinde durulacaktır. İç ticarette bilinenin aksine gayr-ı müslimler kadar
Müslümanlar da söz sahibidir. Sarayın ve ordunun bulunduğu başkent olmasından dolayı
İstanbul’un ihtiyaçlarının temini Osmanlı Devleti’nin birinci derecede önem verdiği bir
politika olmuştur. İstanbul’un ihtiyaçlarının nerelerden karşılandığı bu bölümde ele
alınacaktır.
Dış ticarette yabancı devletlere verilen ahidnamelere ve tüccarlarına verilen
imtiyazlara değinilecektir. Ardından gayr-ı müslim ve Müslüman tüccara XIX. yüzyıl
başlarında dış ticaret için tanınan ayrıcalıklar üzerinde durulacaktır.
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9.1. İç Ticaret
9.1.1. İç Ticaret Şekilleri

Şehir ve kasabalar yahut memleketler arasında yapılan geniş çaptaki ticaret, toptan
ticarettir. Osmanlı topraklarında gerek memleket içinde üretilen, gerekse memleket dışından
gelen mahsûl ve mamullerin üretildikleri yerler veya ulaştıkları limanlardan diğer yerleşim
yerlerine dağıtılması işi de toptancı tüccarlar tarafından yürütülürdü. Cinsi ne olursa olsun
emtia, o malın dağıtımının yapıldığı kapan veya hana getirilir ve burada perakendeci tüccara
satış yapılırdı. Bu kapan ve hanlar, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde, her mal için ayrı
olup genellikle kapan-ı dakik (un kapanı), kapan-ı asel (bal kapanı), kapan-ı koton (pamuk
kapanı), koza hanı, gibi o malın adı ile anılırdı. Anadolu'da hanlar, sadece malların el
değiştirdiği değil, aynı zamanda kervan bağlantılarının da yapıldığı yerlerdi. Ayrıca, pek
çoğu, büyük külliyeler içinde yer alan vakıf kuruluşlardı.
Bugün olduğu gibi malın tüketiciye intikali perakendeci tüccar vasıtasıyla yapılırdı.
Perakendeci esnaf, malı toptancıdan direkt olarak değil, kendi teşekkülünün idarecileri
aracılığıyla alırdı. Ham maddeler, esnaf tarafından işlenerek, mamul maddeler ise doğrudan
tüketiciye satılırdı. Her semtte bulunması gereken fırınlarla bakkal, kasab gibi esnaf istisna
edilirse, toptancı esnaf gibi perakendeci esnaf da belli çarşılarda toplanmışlardı. İstanbul,
Edirne, Bursa gibi büyük şehirler yanında gerek Anadolu, gerekse Rumeli'deki daha küçük
yerleşme yerlerinde de esnafın toplandığı çarşılar genellikle uzun çarşı veya kapalı çarşı
şeklinde idi. Nitekim bunlardan biri olan, Bosna'nın Sarayovası'ndaki çarşı bugün hâlâ baş
çarşı adıyla anılmaktadır. Kıymetli kumaşlar, mücevheratın depolanıp satışa sunulduğu yerler
ise bu kapalı çarşıların içinde bedestan adıyla anılan ve demir kapılarla çarşının diğer
yerlerinden ayrılan kısımlarda saklanırdı.
Malların tüketiciye intikalinde pazarlar da mühim ticaret yerleri idi. Pazarcılar, her
gün ayrı bir yerde kurulan pazarları dolaşırlardı. Cuma camilerinin bulunduğu yerlerdeki
pazarlar da cuma günleri kurulur, böylece köylü hem ibâdet eder, hem de alışverişini yapardı.
Bu pazarlar büyük merkezlerde bütün gün devam ettiği hâlde küçük yerlerde öğleye doğru
veya birkaç saat içinde dağılırdı.
Hem toptancı, hem perakendeci tüccarın iş yaptıkları yerlerden biri panayırlar idi.
Anadolu'da Seyidgazi, Alaşehir ve Nazilli gibi yerlerde de bulunmasına rağmen panayırların
büyük kısmı Rumeli'de Uzuncaâbâd-ı Hasköy, Filibe, Yanya, Alasonya gibi merkezlerde
kuruluyordu. Panayırların pazarlardan farkı, yılda bir defa kurulmaları idi. Özellikle
Rumeli'deki panayırlar, yerli mamul ve mahsullerle birlikte ithal mallarının satışının da geniş
çapta yapıldığı yerlerdi. Çoğu panayırlar da hanlar gibi büyük vakıfların içinde yer alıyorlardı.
Bunların emniyeti mahallî idarecilerin sorumluluğu altında olup, bunlar da, yaya-başı denilen
yeniçerileri asayişi temin etmekle vazifelendirirlerdi.

9.1.2. İç Ticaret ve İstanbul

Saray ve şehir halkı, kapıkulu askeri olmak üzere çok kalabalık bir nüfusu barındıran
İstanbul'un devletin ticaretinde ayrı ve pek önemli bir yeri vardı. Bu kalabalık nüfusun
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iaşesinin temini başta padişah olmak üzere bütün ilgilileri en fazla işgal eden konulardan
biriydi. Zira, İstanbul'un yakın çevresi, halkın her türlü ihtiyacını karşılayabilmekten uzaktı.
Bunun için başta Rumeli, Eflâk-Boğdan ve Batı Anadolu İstanbul'un zahire ambarı vazifesini
görüyorlardı. Hububat, Eflâk-Boğdan, Tuna iskeleleri ile Karadeniz'in Anadolu ve Rumeli
yakası iskelelerinden; Trakya ve Ege Denizi'nin bilhassa Rumeli sahillerimde Kocaeli,
Hüdâvendigâr ve Karasi sancaklarından, daha ziyade Unkapanı’na bağlı kapan tüccarları
tarafından deniz yoluyla taşınıyordu. İhtiyaç duyulduğunda doğuda Erzurum, kuzeyde Kefe,
güneyde Mısır ve Trablusgarb'a kadar olan bölgelerden de sevkıyat yapılabiliyordu.
Karadeniz'de çalışan gemiler 7000, Marmara'dakiler ise 1000 İstanbul kilesi kapasitesinde
idiler. Vardıkları iskelelerde yükleme önceliği tanınan bu gemiler, malı İstanbul'a
getireceklerine dair taahhütte bulunup kefile bağlanırlardı. İstanbul'a geldiğinde, hububat,
istihkaklarına göre değirmenlere dağıtılırdı.
İaşe konusunda ikinci derecede önemli olan et ise Anadolu'da Kocaeli'nden
Diyarbekir'e kadar olan yerlerden; Eflâk-Boğdan'dan ve Rumeli'den temin ediliyordu.
Bunların İstanbul'a getirilmesi zengin kimselerden seçilen ceteblerce yapılıyordu. İstanbul'da
en fazla yenen koyun eti idi ve sürüler hâlinde getirilen koyunlar Silivri ve Çekmeceler'deki
büyük çiftliklerde beslenir, buradan kasablara dağıtılarak şehir dışındaki mezbahalarda
kesilirdi.
İstanbul'un ihtiyacı olan pirinç ve kahve Mısır'dan deniz yoluyla getirilirdi. Yolun
uzaklığı ve Osmanlı teknelerinin yetmemesi hâlinde yabancı devletlere âit gemilerden de bu
hatda faydalanıldığı görülmektedir. Hatta XVIII. yy.da Akdeniz'de sefer yapan İngiliz ve
Fransız bandıralı gemiler arasındaki korsanlık hareketleri Mısır-İstanbul arasındaki ticareti de
geniş çapta etkilemiş ve İstanbul piyasasında, buradan gelen pirinç ve kahvenin bulunması
güçleşmisti.
Sebze ve meyve şehrin yakın civarı ile birlikte genellikle Marmara, kuru meyveler,
zeytin ve zeytinyağı Ege sahillerinden gemilerle getirilirdi. Bu metaların her birinin Eminönü
ile Unkapanı arasında yüklerini boşaltacakları iskeleler tesbit edilmişti. Bir kısmı burada
esnafa dağıtılır; bir kısmı ise toptancı hanlarına nakledilirdi. Bu malların halka intikali, yani
perakende satışı, açık pazarlarda, bakkal ve manavlarda yapılıyordu.
İstanbul'da, İmparatorluğun her yerinden gelen ham ve mamul maddelerden başka
gemiler ve kervanlarla bu şehre ulaşan pek çeşitli yabancı mallar satılırdı. İran'ın ipeği;
Avrupa'nın, kumaşlar başta olmak üzere, çeşitli eşyaları; Hindistan'ın baharat ve kumaşları,
vs. Bunların her birinin satıldığı belli yerler vardı.

9.1.3. Tüccarlar

Her ne kadar Osmanlı Devleti'nde ticaretle meşgul olan zümrenin gayr-i müslimler
olduğu, Müslümanların bu sahaya rağbet etmedikleri konusunda yaygın bir kanaat varsa da
doğru değildir. Özelikle iç ticaret XVIII. yy. sonu XIX. yy. başlarına kadar Osmanlı tebaası
olan Müslüman ve gayr-i müslim tüccar tarafından birlikte yürütülmüştür. Meselâ, XVI. yy.
sonlarında Bursa'ya gelen kervanların taşıdıkları mallar tamamen Müslüman tüccara aitti. Her
ne kadar, XVII. yy.da yabancı tüccar Ankara, Bursa gibi şehirlerde ajanlar bulundurarak ihraç
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edecekleri maddeleri üretim yerlerinde satın alıyor idilerse de bunu bir iç ticaret konusu
yapmıyorlardı. Fakat XIX. yy.da durumun değiştiği, yabancı tüccarın önce toptan ticarete,
1838 Balta Limanı Muahedesi sonrasında ise perakende ticarete de başladıkları görülecektir.

9.1. 4. İç Ticarette Uygulanan Yasak ve Sınırlamalar

Üç kıt'ada çok geniş bir alana yayılmış olan Osmanlı Devleti'nde her bölgenin kendine
has mamul ve mahsulleri bulunmakta, bunların ihtiyaç fazlası diğer bölgelere götürülmek
suretiyle memleket içinde kesif bir ticarî faaliyet vuku' bulmaktaydı. Ancak, bütün mahsuller
aynı akıcılığa sahip değillerdi. Halkın başlıca gıda kaynağı olan buğday başta olmak üzere
bazı mahsullerin ihtiyaç fazlası olmadıkça kaza dışına çıkarılması yasaktı. Yani bir bakıma,
kazanın kapalılığı prensibi hâkimdi. Bunun sebeplerine gelince: Bölgede sun'î bir kıtlık
yaratılmamasına çalışmak; kaza dâhilindeki pazarlarda hububattan alınan vergi gelirlerinin
düşmesini önlemek; sık sık sefere çıkan ordunun ihtiyacı olan zahireyi rahatça temin etmek ve
İstanbul, Edirne, Mekke, Medine gibi kendi kendine yetmeyen büyük şehirlerin iaşesini
sağlamakdı. Ancak, bu şehirlere hububat şevki dahi müsaade alınmadan gerçekleştirilemezdi.
İklim şartları, tabiî âfetler gibi sebeplerle bir kazada kıtlık olması hâlinde de Dîvânın kararıyla
mahsûlün bol olduğu civar kazalardan transfer yapılabilirdi. Meselâ, Rodos'a Menteşe ve
Teke; Garb Ocakları'na Ege'nin Rumeli yakası; Kefeye Eflâk-Boğdan ve Tuna iskelelerinden,
vs. sevkıyat yapıldığı görülmektedir. Ancak, civar bölgelerdeki ile ihtiyacın karşılanamaması
hâlinde daha uzak yerlerden de alımlara başvurulduğu olurdu.
Nakil müsaadesi alınan hububatın, müsaadede belirtilen yere ulaşması ve râyic fiyatla
satılması, yani kaçakçılık ve karaborsacılığa meydan verilmemesi için de devlet bazı tedbirler
almak lüzumunu hissetmişti. Bununla birlikte, hububat satın alınacak yerin kadısına izin
verildiğine dair hüküm yazıldığı gibi tüccar kefile bağlanıp, eline, alım yapılan yerin kadısı
tarafından, nakliyatın yapıldığı geminin adı, reisi, hareket tarihi, hububatın cins ve miktarıyla
fiyatını belirten bir temessük (sened) verilir; alım ve satım yerlerindeki fiyatlar kontrol altında
bulundurulurdu.
Osmanlı Devleti'nde hububat dışında bazı mallara da yasak ve tahdidler konmuş veya
alım - satımı devlet eliyle yürütülmüştür. Tuz, 'ilk devirlerden itibaren devlet tekelinde
bulunan maddelerden biridir. Her tuzlanın (memlaha) tuzunun satılabildiği Örü adı verilen bir
bölgesi vardı. Bir örünün tuzu diğerine götürülüp satılamadığı gibi tuzlalar hudutları içindeki
yerlere tuz ithali de kesinlikle yasaklanmıştı. Bunda, maliyet farklarından dolayı tuzlaların
birbirine rakib olmasını önlemek gibi bir görüşün rol oynadığı muhakkaktır. Elverişsiz şartlar
dolayısıyla bir tuzlanın tuzunun, örüsünün ihtiyaçlarına cevap veremeyecek derecede az
olması hâlinde tıpkı hububatta olduğu gibi, hükümetin izniyle diğer bir tuzlanın üretim
fazlasının transferi mümkündü. Örüler içinde tuz nakliyat ve satışı da bazı kaidelere
bağlanmıştı. Nakliyat, genellikle, hayvancılıkla uğraşan yürükler tarafından yapılır ve bunlar,
hizmetlerine karşılık olarak, avârız-ı dîvâniyye ve tekâlif-i örfiyyeden muaf kılınırlardı. Tuz
tüccarları, tuzu, tuzlalardan muayyen mevsimlerde narh fiyatından satın alır ve örü içindeki
şehir ve kasaba pazarlarındaki tuz ambarlarında satarlardı. Bununla birlikte, bu tuzlalardan
halk tarafından aracısız olarak tuz temini de mümkündü. Bu inhisar sistemi dolayısiyle devlet
hazinesine oldukça mühim bir meblâğ girmiş oluyordu.
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Bu kadar kesin ve devamlı olmamakla beraber, diğer bazı malların ahin ve satımlarına
da devlet zaman zaman müdahale ediyordu. XIX. yy.da yed-i vâhid adıyla anılacak olan,
yabancı devletlerin kaldırılması için hayli gayret sarf edecekleri bu "tek-el" sistemine, daha
Fatih veya II. Bayezid devrinde Aydın'da susam ve Rumeli'de çeltik mahsûlünde rastlıyoruz.
XIX. yy.ın ilk yarısında bir taraftan halkın muhtekirlerce aldatılmasını önlemek, fakat
daha mühimi yeni kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye teşkilâtının masraflarını
karşılamağa medar olmak üzere 1828'den itibaren, başta afyon olmak üzere, palamut, ipek,
zeytinyağı, pamuk, tiftik, yapağı ve zahire alım- satımlarına devlet tekeli kondu. Diğer
mahsûllerin yed-i vâhidle idaresi pek kârlı olmadığından kısa zamanda tatbikatından
vazgeçildiyse de afyonunki 10 yıl devam etti. Bu süre içinde afyon alımları İzmir ihtisabından
tezkire verilen tüccar tarafından yapıldı. Satışlar ise nazır tarafından gerçekleştirilip aradaki
kâr Mukataat (sonra Mansûre) Hazinesine gelir kaydedildi. Ancak, başta İngilizler olmak
üzere bu tatbikattan hoşnut kalmayan yabancı tüccarın baskısı ile sistem 1838'de bütünüyle
kaldırıldı.

9.2. Osmanlı Devleti’nde Dış Ticaret
9.2.1. Dış Ticarette Tanınan İmtiyazlar

Doğu ile Batı ticaret merkezleri arasında bulunan Osmanlı toprakları, Ümit Burnu
yolunun keşfinden sonra da Avrupalı tüccarın ilgisini çekmekte devam etmiştir. Zira UzakDoğu emtiasının Avrupa'ya nakli XVI. yy.da Yakın-Doğu ve Akdeniz üzerinden yapılmağa
devam ettiği gibi, Doğu Akdeniz mahsullerinin ticareti de Avrupalı tüccara hayli kâr
sağlamıştır.
Venedik ve Ceneviz gibi ticaretle uğraşan denizci devletler, Osmanlıların ortaya
çıkışından çok önce Bizans, sonra Selçuklulardan aldıkları ticarî müsaadelerle Anadolu ve
Karadeniz'de faaliyette bulunmuşlar, hatta Karadeniz ve Galata'da koloniler kurmuşlardı.
Osmanlılar, Anadolu'da gelişmeye başladıktan sonra XIV. 'yy. ortalarından itibaren, ilk olarak
Cenevizliler (1352), müteakiben de Venediklilere bu topraklarda ticaret yapma hakkı
tanımışlar; Karadeniz'e hâkim olduktan sonra ise bir zaman için burada da ticaretlerine
müsaade etmişlerdi. Gerçekten Fatih Sultan Mehmed'in Venediklilere verdiği 1479 tarihli
ahidnâmede Trabzon ve Kefe'de ticaret yapmalarına müsaade edilmişken Kanunî Süleyman'ın
saltanatında verilen 1540 tarihli ahidnâmede bu maddenin kaldırıldığı görülmektedir. Bundan
sonra diğer devletlere verilen ahidnâmelerde "Don nehrinden Azak ve Rusya'ya kadar olan
memleketler ve buralarla Osmanlı toprakları arasında kara ve denizden" ticaret
yapabilecekleri hususu yer almışsa da fiiliyatta 1774 Küçük Kaynarca muahedesine kadar bazı istisnalar dışında- Karadeniz'e yabancı bandıralı gemilerin girmesine izin verilmemiştir.
İlk defa Ruslara tanınan bu haktan 1784'de Avusturyalı, 1799'da İngiliz tüccarlarının da
faydalanmaları kabul edilmiş; ancak İngilizlerin fiilen Karadeniz'e çıkabilmeleri için
Fransızlara verilen müsaadenin tarihi olan 1802'yi beklemeleri gerekmiştir. İspanya,
Sicilyateyn, Hollanda, Danimarka gibi devletler bunları takib etmiştir.
XVI. yy.da, müteakip asırların iki süper gücü Fransa (1536) ve İngiltere (1580) de
Osmanlı ülkesinde kendi bayrakları altında ticaret yapma müsaadesi almışlar, 1612'de ise
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bunlara Hollanda da katılmıştır. Öteden beri Venedik himayesinde ticaret yapan Avusturya
tüccarına 1547'de Osmanlı topraklarında "emn ü âmân" üzere seyahat etmeleri hakkı
verilmiştir. XV. yy.dan itibaren Osmanlı ülkesinde görülen Rus tüccarlarına ise 1739 Belgrad
Muahedesi ile, Karadeniz hariç olmak üzere Osmanlı suları ve topraklarında ticaret yapma
imtiyazı tanınmıştır. XVIII. yy.da diğer Avrupa devletlerine de birbirini takiben ticaret
ahidnâmeleri verilmiştir.
Osmanlı idaresinin, bu ahidnâmeleri verirken maksadı, ülke ticaretini canlandırmaktı.
Bu konuda başarı da sağlanmıştır. Bütün yasak ve tahdidlere rağmen bol ve ucuz ham madde
temin edilen bu topraklar, Avrupalı tüccara son derecede câzib gelmiş; özellikle İstanbul ve
İzmir gibi limanlarda ticarethaneler tesis etmiş ve konsolosluklar açmışlar, ajanları vasıtasıyla
memleketin iç kısımlarıyla bağlantılar kurarak ticaretlerini sürdürmüşlerdir. Gerek ticarî,
gerekse şahsın hukuku bakımından bu ahidnâmeler, müste’men tüccar için son derecede
elverişli maddeler ihtiva etmektedir. Nitekim ahidnameli devletler tüccarına (müstemen
tüccar), Osmanlı suları ve topraklarında kendi bayraklarını taşıyarak serbestçe ticaret
yapabilecekleri, hiç kimse tarafından rencide edilmeyecekleri; gemilerinin kazaya uğraması
hâlinde ilgililer tarafından kendilerine gereken kolaylık gösterileceği gibi mallarına da
dokunulmayacağı; kanunî gümrüklerini ödedikten sonra başka her hangi bir vergi ve resim
talebinde bulunulmayacağı; hiç kimsenin bir vatandaşının borcundan sorumlu tutulmayacağı;
kendi aralarındaki dâvalara konsolosları tarafından bakılacağı, Osmanlı tebaasıyla olan
anlaşmazlıklarının mahallî mahkemelerde, dâva konusunun 4000 akçeyi geçmesi hâlinde
İstanbul'da görüleceği hususlarında garanti veriliyordu. Avrupalı sefir ve konsoloslar,
istedikleri şahısları tercüman olarak kullanabildikleri gibi bunlar için de bazı muafiyetler elde
etmişlerdi ki bu, zamanla Osmanlı Devleti'nin aleyhine çalışan bir müessesenin doğmasına
sebeb olmuştur. Bu ahidnâmeli devletlerarasında başlangıçta üstünlük iddiaları dolayısiyle
ortaya çıkan rekabet, zamanla yerini, birine verilen müsaadenin diğerine de teşmiline
bırakmış; böylece her biri "en çok müsaadeye mazhar millet" statüsünde ticaret yapar
olmuşlardır.
Sanayi inkılâbından sonra, bir taraftan artan ham madde ihtiyaçlarının temini, diğer
taraftan mamulleri için iyi bir pazar haliııe gelen Osmanlı topraklarında yine hemen hemen
rakibsiz kalmalarından faydalanan İngilizler, ahidnâmelerin verdiği hakları alabildiğine
kullanmakla kalmayıp, maddeleri kasten yanlış yorumlayarak asgarî gümrük resmi ödemek
suretiyle İngiltere'ye bir ham madde akınını gerçekleştirmeğe çalışmışlar; buna karşılık
Osmanlı Hükümeti, bazı tedbirler almak lüzumunu hissetmiştir ki, çeşitli adlarla konan dâhilî
resimler bunlar arasındadır. Ayrıca, aracısız ihracat yapmak isteyen müşterileri tüccarın
Osmanlı tebaası tüccar gibi dâhilî resimleri ödeme mecburiyeti getirilmiş ve bu 1809 Kal'a-yı
Sultaniye Muahedesiyle de İngilizlere kabul ve tasdik ettirilmiştir.
Bu asırlar boyunca Doğu Akdeniz ve Ege limanları da gelişme göstermiştir. XVII. yy.
başlarında ihracatın antreposu durumunda olan Haleb, Osmanlı-İran harbi dolayısıyla,
İngilizlerin, İran ipeğini İran körfezi yoluyla ihraç etme teşebbüsünde bulunmaları sebebiyle,
bir zaman için bu üstünlüğünü kaybetmiş ve limanı olan İskenderun da İzmir, İskenderiye ve
Sayda'nın ardından gelmek üzere dördüncü sıraya düşmüştür. İskenderun ticareti, XVIII. yy.
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ın son çeyreğinde yeniden canlandığında ise artık ihracatın büyük kısmını ipek yerine pamuk,
pamuk ipliği ve pamuklu kumaşlar almıştır.
XVII. yy.dan itibaren Anadolu'nun en mühim ihracat limanı İzmir'dir. XVIII. yy.
sonlarından itibaren bu limandan yapılan ihracatta da ipeğin yerini pamuk ve kuru meyveler
almıştır. Selanik de İzmir seviyesinde olmamakla beraber, Ege'nin en işlek limanlarından
biridir. İstanbul ise daha ziyade lüks mamullerin ithalinin yapıldığı bir liman olmuştur.
İngilizlerin, gelişen sanayileri için artan ham madde ve mamulleri için yeni pazarlar
bulma ihtiyacı Osmanlı ülkesinde daha müsait şartlarla ticaret yapma imkânları aramalarına
sebep olmuştur. XVI. yy. m sonlarında kurulmuş olan ve Doğu Akdeniz'de ancak üyelerinin
ticaretine müsaade eden Levant Company 1825'de lâğv olunmuş; böylece, isteyen her İngiliz
tüccarı Akdeniz ticaretine katılma imkânını elde etmişti. Bunun içindir ki İngiliz hariciyesi,
Osmanlı topraklarındaki her türlü yasak ve tahdidlerin kalkması, müstemen tüccarın XIX.
yy.m ikinci çeyreği başından beri ödemekle mükellef tutulduğu bazı resimlerin azaltılması,
hatta İngiliz tüccarının sadece toptan ticaret değil, Osmanlı tebaası gibi perakende ticaret de
yapabilmesini hedeflemişti. Bu tasavvurun gerçekleştirilmesi için, Osmanlı Hükûmeti'nin,
müddeti 1834'de dolan gümrük tarifesinin yenilenmesini isteme talebi mükemmel bir fırsat
yarattı. 1834-36 arasındaki diplomatik faaliyetler sonunda murahhaslar arasında başlayan
müzâkereler, Osmanlıların başlangıçtaki bütün direnmelerine rağmen, muahede müzâkeresi
şekline dönüştürüldü. O sırada Mehmed Ali Paşa’nın isyanı dolayısiyle müşkil vaziyette olan
devlet ileri gelenleri, bir taraftan dört yıldır borç kaydedilen gümrük resimlerinin hazinede
meydana getirdiği açığı bir an önce kapatabilmek, diğer taraftan diplomatik yardımm temin
edebilmek gayesiyle İngiltere'ye tâviz vermek lüzumunu hissettiler. Böylece, 16 Ağustos
1838'de yed-i vâhid, ihraç yasakları ve tezkire isteme usûlünün kaldırılması; bütün dâhilî
resimlerin yerine ihracatta %9, ithalatta %2'lik birer resm alınmasının kabul edildiği Balta
Limanı Ticaret Muahedesi imzalandı.
Ancak, muahedenin tatbikine başlanmasından sonra sadece İngilizce nüshada bulunan,
Osmanlı topraklarında "her türlü ticaret" yapabileceklerine dair olan ibare, İngiliz tüccarının,
perakende ticarete de başlamasına sebeb oldu. Osmanlı Hükümetinin bütün gayretlerine ve
İngilizlerin, değiştirilmesinin, imzalanacak Rus ticaret muahedesinin şartlarına bağlı olduğunu
ifade etmelerine rağmen, bu ibarenin çıkarılması 1846 Rus muahedesinden sonra da kabil
olamadı. Halbuki Ruslar bu muahede ile, gerek tuz, şap, enfiye, içki ve harp âletleri satışları,
gerekse Osmanlı sularında sülük ve balık avlanması ve satışları gibi perakende ticarete
girmemeyi kabul etmişlerdi.
1860'a doğru, muhtemelen İngilizlerin de tesiriyle ortaya atılan himaye sistemi fikri
rağbet gördü ve ilki 29 Nisan 1861'de Fransızlarla imzalanan Kanlıca Ticaret Muahedeleri ile
dış ticaret yeni bir boyut kazandı. Yed-i vâhid ve ihraç yasaklarının kaldırılmış olduğu bir
kere daha tekrarlanır ve yabancı tüccarın dâhilî ticârette "en çok müsaadeye mazhar yerli
tüccar" statüsünde ticaret yapması kabul edilirken, tuz ve tütün ile -av ve süs maksadıyla
kullanılacak olanlar hariç- her türlü harp âlet ve malzemelerinin ithali tamamen yasaklandı;
yerli tuz ve tütünün ise gerek alım-satımı, gerekse ihracı serbest bırakıldı. İlk yıl için %8
olarak tesbit edilen Osmanlı ihraç malları üzerindeki gümrük resmi -sekiz yıl sonra %1 olarak
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kalmak üzere- tedricen azaltılırken, ithal mallarında, -%5'den %8'e çıkarılma gibi- bunu
karşılayamayacak oranda bir yükseltilme yapıldı.
Bu muahedelerden sonra yabancılar, Osmanlı ülkesinde serbestçe perakende ticaret ve
esnaflık yapma imkânı buldular. 1890'daki Alman Ticaret Muahedesi istisna edilirse, bu
tarihten sonra Avrupa devletleriyle başka ticaret muahedesi imzalanmadı. Alman
muahedesinde de tuz, tütün ve harp malzemesinin ithalinin yasak olduğu tekrarlanırken eczalı
kibrit, oyun ve sigara kâğıtlarıyla petrol inhisar altına alındı.
XIX. yy.ın son çeyreğinde diğer Avrupa devletleriyle de yeni ticaret muahedeleri için
müzâkerelere başlandıysa da I. Cihan Harbinin çıkmasına kadar imzalanması mümkün
olamadığından, 1915 Ekiminde Osmanlı Hükümeti kapitülasyonları lâğvetti. Sevr
anlaşmasıyla Osmanlı Devleti'ne yeniden kabul ettirilen eski imtiyazlar (kapitülasyon)
Lozan'la tamamen kaldırıldı.

9.2.2. Dış Ticarette Tüccar

Dış ticaret, genellikle müstemen, yani "aman verilmiş" olan ahidnâmeli devletler
tüccarı tarafından yürütülürdü. Bunlar, Osmanlı topraklarında ahidnâme ve kanunların
teminatı altında ticaret yaparlardı. Hatta denilebilir ki, gerek ödedikleri gümrük resmi, gerekse
sahip oldukları hak ve imtiyazlar bakımından, Osmanlı tebaası olan tüccardan daha imtiyazlı
bir mevkide idiler.
Müslüman Osmanlı tüccarı da XIX. yy. öncesinde az miktarda dış ticarete katılmakla
beraber, bu konuda gayr-i müslim tüccarın payı daha büyüktü. Gayr-i müslimler, lisan
bilmeleri dolayısiyle, müstemen tüccarın aracılığını yaptıkları gibi, özellikle XVIII. yy.da,
ahidnâmelerdeki boşlukları kullanarak, dış ticaretteki paylarını arttırmışlardı. Gerçekten,
Avrupa devletlerine verilen ahidnâmelerde elçi ve konsolosların istedikleri kimseleri
tercüman ve yasakçı olarak kullanabilecekleri, tercümanlar ve on hizmetkârlarının örfî
tekâlifden muaf oldukları gibi maddelerin yer almış olması, gayr-i müslim tebaanın yabancı
devletler himayesine girmesini adetâ cazip hâle getirmişti. Elçi ve konsoloslar ise bunu bir
kazanç vasıtası yapmışlar, aslında tercüman olarak kullanmadıkları hâlde bazı kimselere,
maddî menfaat karşılığı tercümanlık beratları temin etmişlerdi. XVIII. yy.da muhtelif
tarihlerde bu tatbikata son verilmeğe çalışılmış; sefaretlere notalar gönderilmiş, fakat XIX. yy.
başında, Avrupa ile ticaret yapmak isteyen gayr-i müslim tebaa için özel bir statü tanınıncaya
kadar, durumun önü alınamamıştır. Ancak, 1802'de gayr-i müslim tebaadan isteyenlere, dış
ticarette Avrupalı tüccar gibi ticaret yapma hakkının tanınıp berat verilmesiyle Avrupa
tüccarı adı verilen bir sınıf ortaya çıkmıştır. Beylikçinin nezâretinde bulunan, ticaret
yaptıkları devletin tarifesi üzerinden gümrük ödeyecek olan ve her birinin iki hizmetkâra
sahip olacağı bu tüccar sınıfına girecekler 1500 kuruş berat harcı ödemekle mükellef
tutulmuşlardır.
Avrupa tüccarının ortaya çıkmasıyla, Müslüman tüccar, tamamen geri plâna itilmiş
oluyordu. Ya diğerlerinin imtiyazlarına sahib olmadığı için fazla ticaret imkânı bulamıyor
veya müstemen ve Avrupa tüccarının şartlarında ticaret için onların himayesine girmek gibi
haysiyet kırıcı bir duruma düşüyordu. Bunun önlenmesi için yapılan teşebbüsler sonunda II.
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Mahmud'un saltanatının ilk yıllarında Müslüman tüccardan dış ticaretle uğraşmak isteyenlere
de diğerlerinin sahip oldukları imtiyazlar verilmek suretiyle Hayriye tüccarı adını taşıyan
sınıf meydana getirildi. Avrupa tüccarının sayıları sınırlandırılmadığı halde, gerek İstanbul
gerekse taşra şehirlerinde ancak belirli sayıda hayriye tüccarına berat veriliyordu. Buna
karşılık hayriye tüccarının berat harcı daha düşük (1200 kuruş) tutulmuştu.
Osmanlı tebaası tüccara verilen bu haklar, asrın ilerleyen yıllarında oldukça faal
duruma geçmelerine imkân vermiş ve bilhassa Avrupa tüccarı içinden, ticaret gemisi
donatmak suretiyle, deniz taşımacılığında da faaliyet gösterenler olmuştur.
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Uygulamalar
Uygulama:
Mübahat Kütükoğlu’nun, DİA’daki “Ahidname” (cilt 1, s. 536-540) maddesini
inceleyiniz.
Kazanım:
1. Dış devletlere verilen ahidnamelerde yer alan hükümler ve ahidnamelerin
diplomatik açıdan tertip tarzı hakkında bilgi edinilecektir.
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Uygulama Soruları
1. Osmanlıların yabancı devletlere verdikleri ahidnamelerle asırlarca dış ticarette
tanıdıkları imtiyazları, devletleri de kendi aralarında mukayese ederek tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde iç ticaret şekilleri ve iç ticarette söz sahibi olan tüccar öncelikle
vurgulanmıştır. Toptan ve perakende olarak ikiye ayrılan iç ticaretin, Pazar, panayır, kapan,
han, çarşı ve bedestanlarda yapıldığı ortaya konmuştur. Şüphesiz aray ve ordunun bulunduğu
İstanbul Osmanlı ticaretinde ayrı bir öneme sahiptir. İstanbul’un iaşesi için hangi bölgelerden
ne tür mahsulün getirildiği ayrı ayrı belirtilmiştir. Halkın kıtlık ve darlığa düşmesine engel
olmak için iç ticarette bir takım yasak ve tahdidlere de baş vurulmuştur. Dış ticaretin
kuruluştan itibaren verilen ahidnamelerle Osmanlı Devleti’nde ayrı bir ehemmiyeti vardır.
Ahidnamelerde müstemen tüccara tanınan imtiyazlar bu derste belirtilen hususlar arasındadır.
Hayriye ve Avrupa tüccarı tabirleri de yine ders sınırları dâhilinde açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa tüccarı için söylenemez?
a. Gayrimüslim Osmanlı tebasıdır.
b. Ticaret yaptıkları devletin tarifesi üzerinden gümrük öderler
c. 1.500 kuruş berat harcı öderler
d. Ahidnameli devlet tüccarlarıdır
e. Beylikçinin nezâretinde bulunurlar
2. Panayırların asayişi hangi görevli tarafından sağlanmaktadır?
a. Subaşı
b. Kadı
c. Yayabaşı
d. Naib
e. Dizdar
3. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un ihtiyacı olan zahirenin geldiği ve adeta şehrin
zahire ambarı olarak değerlendirilen yerlerden biri değildir?
a. Doğu Anadolu
b. Rumeli
c. Batı Anadolu
d. Eflak
e. Boğdan
4. Karadeniz'e yabancı bandıralı gemilerin girmesi için ilk imtiyaz tanınan devlet
hangisidir?
a. İngilizler
b. Ruslar
c. Fransızlar
d. Venedikliler
e. İspanyollar
5. Aşağıdakilerden hangisi Balta Limanı Ticaret Muahedesi’nde karar altına alınan
maddelerden biri değildir?
a. Hububat ihracının yasaklanması
b. Yed-i vahid’in kaldırılması
c. İhraç yasaklarının kaldırılması
d. Dahili resimler yerine ihracatta %9, ithalata % 2’lik resim konması
e. Tezkire isteme usulünün kaldırılması
Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız.
6. Panayırların pazarlardan farkı yılda bir defa kurulmaları ve yerli malların yanı sıra
ithal mallarının satışının da geniş çapta yapılmasıdır.
7. Yed-i vahid (Tek-el) sistemi Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar
kullanılmamıştır.
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8. Kanlıca Ticaret Anlaşması’yla her türlü harp âlet ve malzemelerinin ithali tamamen
yasaklanmıştır.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
9. Osmanlı Devleti’nde iç ticarette uygulanan yasak ve sınırlamalar nelerdi?
Açıklayınız.
10. Osmanlı Devleti’nde dış ticaretle uğraşan ahidnameli devletlerin tüccarları hangi
haklara sahipti?
Cevaplar
1. d, 2. c, 3. a, 4. b, 5. a, 6. D, 7. Y, 8. D.
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10. OSMANLILAR'DA GÜMRÜK SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Gümrük Çeşitleri
10.2. Gümrük Resmi Oranları
10.3. Gümrük Tarifeleri
10.4. Gümrüklerin İdare Şekilleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı Devleti’nde kaç türlü gümrük vardır?
2. Gümrük Tarifeleri ne şekilde hazırlanırdı?
3. Gümrükler nasıl idare edilirdi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Gümrük çeşitleri

Kazanım

Osmanlı Devleti’nde iç ve
dış gümrüklerin uygulanma
şekli hakkında bilgi
edinilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kronolojik düşünme
Bilgi sahibi olma
Tarihi analiz

Gümrük resmi oranları

Farklı dönemlerde alınan iç
ve dış gümrük resmi
oranları hakkında bilgi
sahibi olunur.

Kronolojik düşünme
Bilgi sahibi olma
Tarihi analiz

Gümrük tarifeleri

Gümrüklerin idare şekilleri

Gümrük tarife defterleri
hazırlanırken hangi
yöntemlerden
faydalanıldığı öğrenilir.

Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma

Osmanlı gümrüklerinin
idare ediliş yöntemleri
kavranır.

Tarihsel analiz yorum

Anlatım

Görüş geliştirme
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Anahtar Kavramlar


Dahili gümrük,



Harici gümrük,



Gümrük resmi oranları,



Tarife,



Emanet,



İltizam,



Mahreç nizamnamesi,



Harbî
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Giriş
Gümrük, devletlerarası ticarette sınır geçişlerinde malların kontrol edildiği yer olup bu
geçiş sırasında alınan vergilere "gümrük resmi" denmektedir. Günümüzdeki uygulamayı ifade
eden bu tarif, sanayi öncesi devirlerde bölge ve şehir sınırlarını da içine almaktaydı.
Dolayısıyla haricî gümrükler yanında dâhilî gümrük sistemi de vardı. Bu derste Osmanlı
Devleti’nin harici ve dâhili gümrüklerinde uyguladığı politikalar üzerinde durulacaktır.
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10.1. Gümrük Çeşitleri

Osmanlı gümrük rejiminde maldan, gümrük olan yere giriş ve çıkışında ayrı ayrı vergi
alınırdı. Bu uygulama, muhtemelen malın geldiği yerde satılmasını temin etmek üzere alınan
bir tedbirdi. Girişte alınan resim "âmediye", çıkışta alınan "reftiye" olarak adlandırılırdı.
Transit gümrüğüne ise "mürûriye" denilirdi. Gümrük resmi genelde kıymet esasına göre
(advalorem) tesbit edilirdi, yani malın gümrüğe girdiği andaki kıymeti üzerinden alınırdı.
Ancak bu sistem, tüccarla gümrükçüler arasında malın gerçek değerinin tayini hususunda
devamlı tartışmalara sebep olduğundan XVIII. yüzyıldan itibaren gümrük resimleri, belli
tarihteki mal fiyatlarına göre tesbit edilen tarifeler (spesifik) üzerinden alınmaya başlandı.
Osmanlı gümrükleri, sahil ve kara gümrükleriyle sınır gümrükleri olmak üzere
ayrılmıştı. Kara gümrükleri genelde iç ticaret mallarına uygulanırken sahil gümrükleri hem iç
hem dış ticaret mallan için söz konusu oluyordu. İstanbul, İzmir, Antalya, Selanik, Beyrut,
Trabzon, Kefe gibi merkezler sadece dış ticaret değil, deniz taşımacılığının daha ucuz ve bazı
hallerde kolay oluşu dolayısıyla iç ticaret için de önemli liman ve gümrük merkezleriydi.
Bunların yanında daha az işlek olan ikinci derecedeki limanlarda da gümrükler bulunuyordu.
Kara yoluyla yapılan ticarette gümrük resmi alınması kara gümrüklerinin kurulmasını
gerektirmişti. Bursa, Erzurum, Tokat, Diyarbekir, Bağdat, Şam, Halep, Edirne, Belgrad gibi
büyük şehirlerden başka daha küçük yerlerde de kara gümrükleri vardı. Küçük gümrükler
genellikle yakınındaki büyük gümrüklere bağlanır ve bir ferman gönderilmesi yahut iltizama
verilmesi gibi durumlarda yalnız büyük gümrüğün adı yazılır, diğerleri için "ve tevâbii
gümrükleri" denmekle yetinilirdi. 1801'de Osmanlı gümrüklerinin sayısı 100'ün üzerindeydi.
Özellikle Tanzimat'tan sonraki dönemde ihtiyaç duyuldukça yeni gümrükler kuruluyor, yeni
memurlar tayin ediliyordu. 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi'nden sonra olduğu gibi özellikle
Rumeli'de toprak kayıpları dolayısıyla sınırların değişmesi yeni gümrük noktalarının
kurulmasını gerektiriyordu Resmini ödeyerek bu gümrüklerden birinden geçen mallar için
sahiplerinin eline edâ tezkiresi verilir, böylece başka bir gümrüğe geldiğinde aynı mal için
mükerrer gümrük resmi ödenmezdi. Buna rağmen nizama aykırı hareketlere de rastlanmıyor
değildi.
Sahil şehirlerine gidecek malların gümrük resimleri ise prensip olarak çıktıkları değil
vardıkları yerde alınırdı. Bu durumda malın çıktığı gümrükte tüccara, malların cins ve
miktarını ihtiva eden bir ilmühaber kaimesi verilirdi; vardığı büyük gümrükte vergisi
ödendiğinde ilmühabere işlendiğinden dönüşte ilk gümrüğün yetkililerine bu ibraz olunarak
borcun ödendiği ispat edilirdi. Bundan maksat kaçakçılığın önlenmesiydi. Zira tüccarın,
İstanbul'a veya başka bir büyük şehre götürdüğünü söyleyerek mallarını gümrükten resim
ödemeden geçirdikten sonra gümrük bulunmayan yollara saparak satması nâdir rastlanan
olaylardan değildi. Ancak resmin malın vardığı gümrükte alınması da zaman zaman
problemlerin çıkmasına sebep olabiliyordu. Bunun için 1273'te (1857) Mahreç Nizâmnâmesi
adıyla yayımlanan bir nizâmnâme ile gümrüğün çıktığı yerde alınması prensibi getirildi.
Rayice bırakılmış malların resmi kara gümrüğünde ödendikten sonra liman şehrine
gelindiğinde fiyatın burada daha yüksek olması hâlinde aradaki fark tüccardan, ilk tahsil
edilen resim ise kara gümrükçüsünden alınmaya başlandı.
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Tanzimat'tan sonra muhdes (sonradan kurulan) kara gümrükleri 1843'te kaldırıldı;
fakat eskiden beri mevcut olduğu için "kadîm" adıyla anılanlar sürdü. Ancak bu, sahil
gümrükleri ve eski kara gümrüklerinin bulunduğu Osmanlı şehirleriyle muhdes gümrüklerin
bulunduğu yerler arasında birincilerin aleyhine bir durumun ortaya çıkmasına sebep oldu. 13
Mart 1874'ten itibaren geçerli olmak ve tütün, enfiye, müskirat ve tuz hariç tutulmak üzere
kara gümrükleri lağvedildi. Sahil gümrükleriyle Tuna ve kolları, Timuk, Drina, Sava gibi
üzerinde gemi işletilmek suretiyle denizlerle irtibatı olan nehirler ise dış ticaretin de başlangıç
ve bitiş noktaları olmaları, yabancı gemilerin dış ticaret yanında Osmanlı limanlan arasındaki
taşımacılıkta da hayli faal rol oynamalarından dolayı buralarda alınan gümrük resimleri
"techîzât-ı askeriyye ianesi" adı altında % 2'ye düşürülmekle beraber 1910'a kadar
mevcudiyetlerini devam ettirdi.
Haricî hudut gümrüklerine gelince, Osmanlılar'ın yabancı devletlere verdikleri
ahidnâmelerde işaret edildiğine göre Osmanlı topraklarında ticaret yapan müste'menler, ithal
ettikleri malların resimlerini ilk gümrükte ödedikten sonra mallar burada satılmayıp başka
yerlere nakledilse dahi ikinci bir defa resim vermezlerdi. İstanbul'a gidecek malların
gümrükleri ise vardıklarında ödenirdi. Yol üzerinde satış yapıldığı takdirde sadece satılan
malın gümrüğü satış yerinde verilirdi. Gerçi gümrükçülerin belki nizamları iyi bilmemesi,
belki de küçük gümrüklerin gelirinin düşmemesini sağlama endişesinden zaman zaman bu konudaki ahidnâme maddelerinin ihlâl edildiği de oluyordu. Bu gibi durumlarda ilgili devletin
elçisi veya konsolosunun Osmanlı makamlarına müracaatı üzerine usulsüz olarak alınan
resmin iadesi sağlandığı gibi ikinci defa resim alınamayacağına dair de emir çıkartılıyordu.

10.2. Gümrük Resmi Oranları

Osmanlı Devleti, fethettiği topraklarda eskiden beri yürürlükte olan kanun ve
nizamları uzun süre pek fazla değiştirmeden devam ettirmişti. Bunun için hemen bütün
sancakların kendilerine ait kanunnâmeleri vardı. Toprak mahsullerinden alınan vergiler gibi
gümrük resimleri de eyaletten eyalete, sancaktan sancağa değişiklik gösterirdi. Ayrıca
Müslüman, gayri müslim ve harbîlerin ödediği gümrük resmi oranlan da farklı idi. XVI.
yüzyılda genellikle Müslümanlardan % 3, gayri müslim Osmanlı tebaasından % 4, harbîden
% 5 oranında resim alınmakla beraber bu oranın farklılık gösterdiği Aydın veya Edirne gibi
yerler de vardı. Bu asrın sonlarına doğru (1590) kapıkulunun et masraflanı karşılamak üzere
gümrük resmine zarar-ı kassâbiyye adıyla % 1 oranında bir zam yapıldı. Böylece dâhilî
gümrük resmi oranları Müslümanlar için % 4, gayri müslimler için % 5 ve harbîler için %
6'ya yükseltilmiş oldu.
Diğer taraftan, XVIII. yüzyıldan önce dâhilî ticarette fazla rolü olmayan yabancı
tüccar, XVIII. yüzyılın sonlarında ham maddeyi daha ucuza temin etmek üzere malı yerinde
satın almaya teşebbüs etti. Ahidnâmeli devletler tüccarının ihraç resmi olarak sadece % 3
ödeyeceğinin muahedelerde yer alması, onları dâhilî resimleri ödemeden ihracat yapmaya
yöneltti. Böylece devlet ciddi bir gelir kaybı ile karşı karşıya kaldı. Bunu bertaraf edebilmek
için de malı üretildiği yerde satın alan tüccarın, yerli tüccar statüsüne tâbi olarak dâhilî
gümrük resimlerini Osmanlı tebaası olan gayri müslim tüccar gibi ödemesi kararı alındı. 1809
Kal'a-i Sultâniyye Antlaşması'nda bu hususa yer verildi.
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Tanzimat'tan sonra dâhilî gümrüklerde de 1838 Baltalimanı Muahedesi'ndeki gümrük
resmi oranları uygulanmaya başlandı. Dâhilde kullanılmak üzere bir limandan diğerine
götürülen mallardan karadan iskeleye geldiğinde % 9, gemiye yüklendiğinde % 3 olmak üzere
toplam % 12 resim tahsil edilmeye başlandı. 1850'den sonra rayice bırakılanlarda bu resimler
rayiç fiyattan % 16 indirim yapıldıktan sonra alındı. 1861 Kanlıca Ticaret Muahedesi'ne bağlı
olarak yapılan 1862 tarifesindeki gümrük resmi oranlan iç ticaret için de geçerli kılındı. Haricî
gümrüklere paralel olarak dâhilî gümrük resimleri % 8'e düşürüldü. 1866'da dâhilde sarf
edilecek malların hepsinden, rayiç fiyatlarından % 10 indirim yapıldıktan sonra bu oranda
resim alınması kararlaştırıldı.
Dış ticarette alınan gümrük resimleri Osmanlıların ilk devirlerinde oldukça düşüktü.
Her ne kadar ahidnâmelerde gümrük resmi oranlarına yer verilmeyip resmin sadece "âdet ve
kanun üzere" alınacağı kayıtlıysa da Fâtih Sultan Mehmed dönemine kadar haricî gümrük
resmi oranı % 2 idi. Bu devirde önce % 4'e, sonra da % 5'e yükseltilmiş ve bütün XVI. yüzyıl
boyunca bu oran devam etmişti. Mısır gibi bazı yerlerde % 10 oranında resim ödenirdi ki bu
uygulama XVIII. yüzyıla kadar sürmüştür.
Haricî gümrük resmi oranı, ilk defa XVI. yüzyıl sonunda William Harborne'un elçiliği
sırasında İngiliz tüccarına mahsus olmak üzere % 3'e indirildi ve bu husus 1601
ahidnâmesinde de yer aldı. 1612'de Hollandalılar, 1616'da Avusturyalılar için de aynı oran
kabul edildi. Ancak bu iki millet tüccarından çok daha önce ahidnâme almış olan Fransızlar
1673'e kadar % 5 resim ödemekte devam ettiler. Mısır'daki gümrük resimlerinin % 3'e
düşmesi ise 1690'da mümkün oldu.
İran gibi Müslüman devletlerin tüccarından alınan gümrük resmi oranı Avrupa
devletlerininkinden farklıydı. Bunlar Osmanlı tebaası Müslüman tüccar gibi muamele görür
ve % 4 gümrük resmi öderlerdi.
1838 muahedesinde gümrük resmi oranları ihraç malları için % 9 âmediye ve % 3
reftiye; ithal malları için % 3 ithal, % 2 munzam resim olarak tesbit edildi. Fakat buradaki %
9 ve % 2 dâhilî resimler olup aslında haricî gümrük resimlerinde artma söz konusu değildi.
Ancak yabancı tüccar ihraç malını üretim yerinde satın alır ve ithal malını memleket içine
götürürse bunları ödeyecek, aksi takdirde eskisi gibi % 3 vermiş olacaktı. 20 Temmuz 1859
tarihli Gümrük Nizâmnâmesi ile sahil ve çeşitli kara gümrüklerinde gümrük resminin nasıl
alınacağı tesbit edildi.
1860'a doğru muhtemelen İngiltere'nin de tesiriyle gümrüklerde himaye sistemi fikri
doğmaya başladı. O sırada Londra sefiri olan Kostaki Bey (Muzurus Paşa), Hâriciye
Nezâreti'ne gönderdiği 29 Temmuz 1858 tarihli bir yazısında ihraç gümrüklerinin düşürülüp
ithal gümrüklerinin arttırılması tavsiyesinde bulunuyordu Bu fikir Osmanlı hükümetince de
benimsendi ve 1861 Kanlıca Ticaret muahedeleriyle gümrüklerde kısmen himaye sistemine
gidildi. İthalât resminin başlangıçta daha yüksek tutulmak istenmesine rağmen oran ancak %
3'ten 8'e yükseltildi. İhraç malları içinse ilk yılda yine % 8 kabul edildi; fakat daha sonraki
yıllarda %1'er indirilmek üzere % 1'e kadar düşürüldü. Bu % 1, gümrük idaresinin
masraflarını karşılamak üzere sabit kılınmıştı.
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1880'li yıllarda Avrupa devletleriyle müddeti dolan muahede ve tarifeler için
müzakerelere başlanmış, bu arada Avrupa mallarına nazaran birkaç kat fazla resim alınan
yerli mahsul ve mamulleri yabancı rekabetinden kurtarmak için çareler düşünülmüş, fakat
uzun süren müzakereler sonuç vermemişti.
II. Meşrutiyetten önce (1905), Rumeli vilâyetleri bütçe açıklarını kapatmak üzere
yapılan arttırma ile gümrük resimleri % 11 'e çıkarıldı. Balkan Harbi'nden sonra Fransa,
İngiltere, Almanya ve Rusya ile yapılan görüşmelerde gümrük resimleri konusu da ele alındı
ve 1913'te % 15 üzerinden yeni bir tarife için teşebbüse geçildi. Fransa ile yapılan anlaşmada
bu oran süresiz olarak kabul edildiği gibi bazı maddeler üzerine tüketim resmi veya tekel
konması, gümrüklerde rayiç usulü yerine yeniden tarifeye dönülmesi karara bağlandı. Bu
tarifenin tarafların ittifakıyla tanzim edileceği, yine tarafların rızâsı olmadıkça
değiştirilemeyeceği ve tatbikine bir yıl sonra başlanacağı hususunda anlaşma sağlandı. I.
Dünya Savaşı'nın çıkması üzerine anlaşma gerçekleşmedi. Fakat Osmanlı hükümeti gümrük
resimleri oranını geçici kanunlarla 30 Eylül 1914'te % 15, 31 Mayıs 1915'te harbin devamı
müddetince % 30'a çıkardığını ilân etti.

10.3. Gümrük Tarifeleri

İlk zamanlarda gümrük resimleri kıymet esasına göre alınıyordu. Ancak bu durum,
daima gümrükçülerle tüccar arasında fiyat tesbiti konusunda anlaşmazlıklara sebebiyet
verdiğinden belli aralıklarla, malların cins ve kalitelerine göre fiyat ve alınacak gümrük
resimlerini tesbit eden tarife defterleri tanzim edilmeye başlandı. Tarifeler önceleri sadece bir
gümrükten geçecek olan mallar için hazırlanıyordu. Meselâ 1053'te (1643) İskenderun ve
Halep'te bir kaç maldan; İstanbul, Galata ve İzmir'de ise yalnız çeşitli "çuka"lardan alınacak
gümrük resmi miktarları belirlenmiş, 1675 ahidnâmesinde de bu husus tekit edilmiştir. XVIII.
yüzyılda Selanik ve İzmir gibi dış ticaretin büyük çapta gerçekleştirildiği liman gümrükleri
yanında Suriye-Anadolu ticaretinde büyük bir merkez ve büyük bir kara gümrüğü olan
Diyarbekir için ayrıntılı tarifeler yapılmıştı. Yüzyılın ortalarına doğru tarife defterleri tanzimi
yaygınlaştı. XVIII. yüzyılın ikinci yarısından başlamak üzere Avrupa devletleriyle belli
aralıklarla ayrı ayrı tarifeler tanzim edilerek gümrük resimlerinin değişen fiyatlara uygunluğu
sağlanmaya çalışıldı. Ahidnâmelerde "en çok müsaadeye mazhar millet" sıfatını kazanmış
olanlar, diğer milletlere ait gümrük tarifelerinde kendilerininkinden düşük rakamlar
bulunduğunda kendi tarifelerini de düzelttirme yoluna gidiyorlardı. Nitekim İngiliz, Rus ve
Avusturyalılarla, Fransa ile henüz sulh akdedilmeden önce 180l'de yapılan tarifenin
uygulanması Fransa barışı (1802) sonrasına bırakılmış; fakat İngiliz elçisi kendi
tarifelerindeki bazı malların fiyatlarının daha yüksek tutulduğunu bildirdiğinden 1806'da
ikinci bir tarife düzenlenmişti.
1839'a kadar on dört yılda bir yenilenen tarifelerin 1838 muahedesiyle yedi yılda bir
yenilenmesi kararlaştırıldı. Ancak yenilenme daima taraflardan birinin daha önce belirlenen
süre dolmadan müracaatı üzerine mümkün olabiliyordu. Süresi içinde başvurulmadığı
takdirde eski tarife otomatik olarak aynı süreli ikinci bir devre yürürlükte kalıyordu. Tabii,
mal fiyatlarındaki değişme hangi tarafın menfaatine dokunuyorsa talep de ondan geliyordu.
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1838 öncesi tarifelerinde pek açıklık olmamakla beraber, rayiç fiyattan belli bir
indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edildiği anlaşılmaktadır. 1806 İngiliz
tarifesinde, tarifede yer almayan malların rayiç fiyatlarından % 20 indirim yapıldıktan sonra
resim alınacağının kaydedilmiş olması bunun açık bir delilidir. Tanzimat devri tarifelerinde de
resimler hiçbir zaman rayiç fiyat üzerinden hesaplanmamıştır. Tarife müzakereleri sırasındaki
rayiç fiyat üzerinden yapılması istenen indirim Osmanlı hariciyesince kabul görmemiş
olduğundan 1839 tarifelerindeki gümrük resimlerinin tesbitinde bir orta yol bulunmuş ve son
beş yıllık fiyatların ortalaması esas alınmıştır. 1850 tarifeleri, görünüşte 1838 muahedesindeki
oranlar esas alınarak tanzim edilmişse de aslında rayiç fiyatlardan ihraç mallarında % 16, ithal
mallarında % 20 indirim yapılarak belirlenmiştir. 1862 tarifelerinde ise % 8 oranındaki
gümrük resimleri ihraç ve ithal bütün malların rayiç fiyatlarından % 10 indirim yapıldıktan
sonra bulunan rakamlar üzerinden alınmıştır.
XVIII. yüzyılda dâhilî ticarette alınacak gümrük resimlerinde advalorem sistemden
vazgeçilerek bütün Osmanlı gümrükleri için geçerli olmak üzere tarifeler düzenlenmesine
başlanmıştır. Bunlardan tesbit edilebilen ilki XVIII. yüzyılın sonlarına aittir. Otuz sene kadar
aynı tarife kullanıldıktan sonra Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye'nin kuruluşunun ardından
yeni gelir kaynakları aranırken, dâhilî gümrük resimleri tarifesinin üzerinden çok zaman
geçtiği ve mal kıymetlerindeki artışlar dolayısıyla resimlerin düşük kaldığı farkedilerek yeni
bir tarife yapılması gereği duyulmuştu. 1826'da düzenlenen bu tarife de 1832'de yenilenmiştir.
Tüccarın Müslüman ve gayri müslim oluşuna göre alınacak % 4 ve % 5 resimler ayrı ayrı
belirtilmiştir. Gayri müslimlerden gümrük resminden başka % 22 masdariye (dışarıdan gelip
memleket içinde tüketilen mallardan alınan ve "sarfiyat" da denen bir çeşit vergi) alınacağına
işaret edilmiştir.1839’dan itibaren dâhilî ticarette de yabancı tarifelerindeki oranlar
uygulanmıştır.
Yeni tarife yapılması için taraflardan biri nizamî zamanı içinde müracaatta bulunsa
dahi tarife müzakereleri ekseriya uzadığından eski tarifenin müddeti dolduğunda yenisi
hazırlanmamış oluyordu. Bunun için tüccar, eski tarifenin son bulduğu tarihten başlayarak
farkı yeni tarifeye göre ödemek üzere gümrüklere borçlanıyordu. Tarife tanziminin gecikmesi,
kendileri bakımından daha elverişli bir tarife yapmak isteyen devletlerin, bu devre zarfında
hazinesinin geliri düşen Osmanlı Devleti üzerinde baskı yapmalarına imkân sağlıyordu.
Anlaşmaya varıldıktan sonra ise eski ile yeni tarife arasındaki fark gümrük defterlerinde
"fazla-yı tarîfe" adı altında gösteriliyor ve bunların genellikle ayrı sarf yerleri bulunuyordu.
Tarife fazlalıklarının kayıt ve sarflarında dâhilî ve haricî gümrükler arasında fark yoktu.
Nitekim 1826'da dâhilî gümrük tarifesindeki eski ile yeni tarifeler arasında mevcut fark
Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye'nin masraflarına tahsis edilmişti.

10.4. Gümrüklerin İdare Şekilleri

Gümrükler de madenler, darphâneler, dalyanlar vb. birer mukâtaa idi. Bütün
mukatâalar gibi emanet veya iltizamla idare edilirlerdi. Emanetle idarede emin, devlet
tarafından tayin edilen bir memur statüsündeydi. Gümrükte çalışanların maaş ve aylıkları,
kira, kırtasiye, temizlik ve yakacak masrafları, gümrüğüne göre ödenmesi planlanan tophane,
baruthane, kale neferleri ulufeleri, mütekiid ve duâ-gûyân vazifeleri, XIX. yüzyılda Asâkir-i
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Mansûre maaşları gibi harcamalar çıktıktan sonra artan para merkeze yollanırdı. Bir
gümrüğün iltizama verilmeden önce hâsılatının tam olarak bilinmesi, iltizama çıkarıldığında
istenilen rakamı bulamaması yahut ânî bazı sebeplerden dolayı bir gümrüğün gelirinin
azalması gibi hallerde mukâtaa emanet yoluyla idare edilirdi.
İltizamlar açık arttırma yoluyla yapılırdı. Diğer mukâtaalarda olduğu gibi gümrük
mukâtaalarında da tek bir gümrük değil birkaçı bir arada, hatta dalyan, pençik vb. resimlere
ait mukâtaalar da eklenerek iltizama verilirdi. Bundan maksat birinin kârının diğerinin
zararını telâfi etmesiydi. Bazan da emanetle idare içinde iltizama gidilebiliyordu. Bir gümrük,
memurunun maaşını dahi karşılayamayacak kadar az gelir getiriyorsa o takdirde emin
tarafından maktu olarak ihale edilebiliyordu.
Mültezimin hazineye ödediği miktarın üstünde elde ettiği gelir onun kârı olurdu.
Bunun için gümrükten ne kadar çok mal geçerse o derecede kazancı artacak demekti. Fakat
bazan mültezimin aradığını bulamaması, hatta gelirinin iltizam bedelinin altında kalması da
mümkündü.
Gümrük mültezimlerinin aksine tüccar için de ödenen gümrük ne kadar düşük olursa
kârı o nisbette fazla olacaktı. Bu sebeple naklettikleri malları sapa yollardan geçirerek gümrük
vermeden satışa arzetme yolunu seçenler de bulunuyordu. Bu olayların artması, iltizam veya
malikâne suretiyle tasarruf edenlerin zarara uğraması sonucunu doğurduğundan zaman zaman
devletten bu yollara kolcu tayinini isteyebiliyorlardı.
1277'den (1860) itibaren gümrüklerde iltizam usulüne son verilerek tamamı emanetle
idare edilmeye başlandı. Büyük merkezlerde gümrük emanetleri kurularak başlarına birer
emin getirildi. Bunlara mülhak gümrüklere müdürler tayin edildi. Bunların maiyetinde ise
ihtiyaca göre memur, kâtip ve hademeler bulunuyordu. 1287'de (1870) Emtia Gümrük
Emaneti, Rüsumat Emaneti'ne çevrildi. Taşradaki gümrük emanetleri de müdürlük adını aldı.
Bunların sayıları on yediyi buluyordu. İşlemlerin usulüne uygun olup olmadığının kontrolü
için de müfettişler tayin edildi.
1891'de gümrüklerde uygulanacak usulleri ihtiva eden bir nizâmnâme kabul edildi.
Burada malların gümrüklerden geçeceği saatler, yükleme, boşaltma ve transit şartlan,
muayenelerin nerelerde, nasıl yapılacağı, gemi manifestosunun verilmesiyle ilgili şartlar,
gümrüğü ödenmeyen malların depo ve antrepolarda muhafazası, süresi içinde gümrükten
çekilmeyen malların satış şartları ile satışından elde edilecek gelirin yapılan masraflar
çıkarıldıktan sonra teslimi gibi hususlara yer verilmişti. Böylece Osmanlı gümrüklerinde
modern gümrüklerde uygulanan nizamlar tatbik edilmeye başlanmıştır.
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Uygulamalar
Uygulama:
Mübahat S. Kütükoğlu’nun “Osmanlı Gümrük Kayıtları”, Osmanlı Araştırmaları, (I,
1980, s. 220-234) ve “Tanzimat Devri Osmanlı-İngiliz Gümrük Tarifeleri”, (Tarih Enstitüsü
Dergisi, S. 4-5 1974, s. 335-393) adlı makalelerini okuyunuz
Kazanım:
1. Osmanlı Devleti’nin Gümrük kayıtlarının ne şekilde tutulduğu hakkında bilgi sahibi
olunacaktır.
2. Osmanlı Devleti’nin iç ve dış ticaretinde önemli bir yere sahip olan Tanzimat devri
İngiliz ticaret anlaşmaları ve gümrük tarifelerinin esasları görülecektir.
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Uygulama Soruları
1. Osmanlı Devleti’nin çeşitli gümrükleri hakkındabirbirinden ayrı yapılmış müstakil
çalışmaları toplayıp inceleyiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sanayi öncesi devirlerde bölge ve şehir sınırlarında da gümrük bulunmaktaydı.
Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nde haricî gümrükler yanında dâhilî gümrük sistemi de vardı.
Dâhilî gümrükler, Avrupa'da XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren kaldırılmaya başlanarak XIX.
yüzyıl ortalarında mevcudiyetlerine tamamen son verilmişken Osmanlı Devleti'nde XX.
yüzyıl başlarına kadar sürmüştür. Osmanlı Devleti'nin ticaret siyaseti XIX. yüzyılın sonlarına
kadar hemen hemen gümrük siyasetiyle birdi. İşte bu gümrük siyaseti kapsamında bu derste iç
ve dış gümrük resmi oranları incelenmiş, gümrük tarifelerinin hazırlanması esnasında
başvurulan yöntemler ele alınmıştır. Osmanlı Devleti gümrüklerini asırlar boyunca emanet ve
iltizamla yönetmiş, 1870’den itibâren ise Emtia Gümrük Emaneti, sonraki adıyla Rusumat
Emaneti’nce idaresine devam edilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi 1891’de çıkarılan ve gümrüklerde uygulanacak usulleri
ihtiva eden nizamnamenin maddelerinden biri değildir?
a. Malların gümrüğe yükleme, boşaltma ve transit şartları
b. Muayenelerinin nerede ve nasıl yapılacağı
c. Gümrükten çekilmeyen malların satış şartları
d. Gümrüğü ödenmeyen malların depo ve antrepolarda muhafazası
e. Gümrük ödemeden mal geçirme şartları
2. % 5 olan Harici Gümrük Resmi oranı ilk kez hangi devlete % 3 olarak indirilmiştir?
a. 1612 Hollandalılar
b. 1616 Avusturyalılar
c. 1673 Fransızlar
d. 1601 İngilizler
e. 1618 Ruslar
3. Osmanlı Devleti’nde belirli aralıklarla gümrükten geçecek malların cins ve
kalitelerine göre fiyat ve alınacak gümrük resimlerini tespit eden …………. …………
hazırlanmıştır.
Cümledeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi girmelidir?
a. Muhasebe defterleri
b. Geçiş defterleri
c. Müfredat defterleri
d. Tarife Defterleri
e. Depo Defterleri
4. Gümrük Tarife Defterleri 1838 yılına kadar kaç yılda bir yenilenirdi?
a. 12 yıl
b. 8 yıl
c. 16 yıl
d. 6 yıl
e. 14 yıl
5. Osmanlı Devleti’nde kara gümrüklerinin tamamı kaç tarihinde kaldırılmıştır.
a. 12 Nisan 1843
b. 24 Ağustos 1870
c. 13 Mart 1874
d. 18 Haziran 1841
e. 1 Temmuz 1839
6. 1857’de çıkarılan ………. ………….
ile Osmanlı Devleti’nde “gümrüğün
çıktığı yerde alınması” prensibi getirilmiştir.
Cümledeki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
a. Mahreç Nizamnamesi
b. Gümrük Kanunu
c. Ticaret Kanunu
d. Gümrük Nizamnamesi
e. Satış Nizamnamesi
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Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız.
7. Osmanlı gümrükleri sahil ve kara gümrükleriyle sınır gümrükleri olmak üzere üçe
ayrılmıştır.
8. Osmanlı Devleti’nde gümrük resmî, Müslüman, gayr-ı müslim ve harbîlerin
hepsinden aynı oranda alınırdı.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
9. Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyet’ten sonra gümrük resmi oranlarında yaptığı
değişiklikleri yazınız.
10. Gümrük tarifeleri hazırlanırken malın asıl fiyatının yani değerinin tespitinde hangi
yöntemler uygulanmıştır?
Cevaplar
1. e, 2. d, 3. d, 4. e, 5. c, 6.a, 7. D, 8.Y.
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11. OSMANLI DEVLETİNİN ÜRETİM YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Ziraî Üretim
11.2. Hayvancılık
11.3. Sınaî Üretim
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı Devleti’nin üretim yapısını oluşturan temel alanlar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ziraî üretim

Kazanım

Ziraî üretimin alanları
öğrenilecek.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Bilgi sahibi olma
Görüş geliştirme
Anlatım

Hayvancılık

Sınaî üretim

Hayvancılığın neden
Osmanlı Devleti için
önemli olduğu
kavranılacak.
Osmanlı Devleti’nin sınaî
üretim alanları ayrı ayrı
tespit edilecek.

Sebep-sonuç ilişkisi kurma
Tarihsel analiz yorum

Tarihsel analiz yorum
Araştırma anlatım
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Anahtar Kavramlar


Ziraat,



Yarıcılık,



Ziraat Meclisi,



Nafia Hazinesi,



Hayvancılık,



Sınaî üretim,



Tarım
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Giriş
Osmanlı Devleti’nin üretim yapısı, ziraat, hayvancılık ve sınaî üretim olmak üzere bu
derste üç kısım hâlinde incelencektir. Öncelikle ziraî üretimin yapıldığı yerler, üretimin yapısı
ve çeşitleri incelenecektir. Ardından hayvancılık ve devlet açısından önemi üzerinde
durulacaktır. Üçüncü kısımda ise Osmanlıda üretimi yapılan ham ve yarı mamul maddelerle
sınaî bitkilerin üretimi konusuna yer verilecek ve madenlerin çeşitleriyle çıkartıldıkları alanlar
işlenecektir.
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11.1. Ziraî Üretim

Klasik tımar içerisinde Osmanlı toprakları ülke ihtiyacını karşılayacak bir tarım
kapasitesine sahipti. Genellikle hububat üretimi önemliydi. Mısır, Teselya, Makedonya,
Bulgaristan, Trakya ve Romanya (Eflak ve Boğdan) başlıca buğday üretim merkezleridir.
Yine pirinç ve pamuk ziraati de önemlidir. Bunlar dışında Selçuklulardan beri şehirlerin
etrafında yürütülen bağcılık, bahçecilik ve sebzecilik söz konusuydu. Özellikle İstanbul-İzmit
arasındaki topraklarda büyük ölçüde sebze ve meyve üretiliyordu.
Bilindiği gibi boş ve sahipsiz topraklarda çit çevirmek veya ağaç dikmek o topraklarda
mülkiyet (tasarruf) hakkı doğurabiliyordu. Ancak tımar topraklarında bu tür uygulamaların
yasal olmadığı belirtiliyordu.
Dut, pirinç, kendir, kenevir, pamuk, susam, zeytin gibi lif ve yağ bitkilerinin üretimleri
de, öşürlerin azaltılması gibi, vergi indirimi ile teşvik edilmiştir.
Anadolu toprakları sulama imkânları olduğunda verimli topraklardır. Bu yüzden suni
sulama geliştirilmiş, sudan faydalanma durumu ince kurallara bağlanmıştır. Sulamayı kendi
imkânlarıyla sağlayan çiftçiler veya bahçeciler yarı öşür (% 5) vergi ödüyorlardı. Bu tür
topraklara suğla adı veriliyordu.
Ziraî ürünlerin arz ve talep esnekliklerinin düşük oluşu, üretimin azalması hâlinde
fiyatların çok yükselmesine, aksi durumda ise çok düşmesine yol açıyordu. Bunun
dengelenmesi için devletin XVIII. yüzyıldan itibaren gevşemekle birlikte temel ihtiyaç
maddesi olan tarım ürünlerinin ihracatına yasaklar koyduğunu biliyoruz. Ancak devlet buğday
ve zeytinyağı gibi maddelere ihraç yasakları koymasına rağmen, Batı Akdeniz buğday açığını
kaçak yoldan Osmanlı ülkesinden kapatıyordu.
Üretimi ve üreticiyi denetim altında tutan devlet, bu konuda belli koruma tedbirleri de
getirmiştir. Mesela devlet otoritesinin kullanılarak üreticiye değer fiyatının altında ödeme
yapılması yasaklanmıştır. Özellikle ziraî üreticinin sermayedarların eline düşüp ürünlerinin
kapatılmasına engel olmak devletin görevleri arasındaydı.
Osmanlı ekonomik yapısı içinde büyük bir yer tutan ordunun iaşesi piyasadaki
canlılığın sebepleri arasındaydı. Bu sebeple orduya zahire sevk edilmesinin hem sahiplerine
'sebeb-i ticaret' hem de orduya 'vüsat-ı maişet' olacağı, bunlarla birlikte zahirenin ihtiyaç
fazlası olanlardan alınması ve 'fukara'ya gadredilmemesi' gerektiği bildiriliyordu.
Ziraî işletmecilikte emek (kiracı) ve toprağı tasarruf eden arasındaki mahsulden yüzde
olarak pay almaya dayanan yarıcılık (muzaraa) usulünün de geçerli olduğunu biliyoruz.
XIX. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı tarım kesiminde toprak faktörü nisbî olarak bol
iken emek kıt bir faktör olarak görülmektedir. Nüfusun durağanlığından kaynaklanan bu
durum yüksek ücretlere yol açıyor bu da üretimi olumsuz yönde etkiliyordu. Kafkasya ve
Balkan göçleri emek, özellikle kalifiye emek açığının kapatılması ve üretimin arttırılması
yönlerinde çok olumlu olmuştur.
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Merkezî otoritenin zayıfladığı ve mahallî güçlerin tarım kesimi üzerinde etkili olduğu
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda çiftlikler ve büyük üreticiler ortaya çıkmakla birlikte hâkim
üretim tipi küçük ziraî işletmecilikti. 1840’larda yapılan bir araştırmaya göre ülkede ekili
toprakların % 80 civarındaki bir kısmı 60 dönümden küçük işletmeler tarafından ekilmektedir.
Bu sonuç özellikle Anadolu için geçerlidir. Rumeli bölgesinde ise çiftlik denen büyük tarım
işletmeleri daha yaygındır. Yine Osmanlı tarımında geçimlik bir üretim tarzı hâkimdi. Bunda
ulaştırma imkânsızlıkları da rol oynar.
XVII. yüzyılda Balkanlar'daki çiftlikler üretimlerini ülke içindeki pazarlara
gönderirlerken XVIII. yüzyılda dış pazarlar önem kazanmaya başlamıştır. Pazarlamada ulaşım
imkânları büyük ölçüde belirleyicidir. Nitekim Rumeli'deki büyük çiftlikler büyük limanlara
yakın yörelerde, Karadeniz ve Ege kıyılarıyla Tuna ve taşımacılığa elverişli diğer ırmakların
çevresinde yoğunlaşmıştır.
Tanzimat döneminde (1839-1876) bir merkezîleştirme süreci içerisinde bu özellikler
değiştirilmeye çalışılmıştır. Dışarıda Osmanlı ziraî ürünlerine karşı oluşan büyük dış talep
ziraî yapıda ortaya çıkan değişmelerin temel sebebi olmuştur.
XIX. yüzyılda bazı kültür bitkilerinin ekimine başlanmış ve çiftliklerin sayısında artış
olmuştur. Yine bu dönemde toprağa göre emek açığı devam etmektedir. Anadolu'da kıyı
şeridi dışında ülkenin iç kısımlarında ekime açılmamış topraklar hiç de azımsanmayacak
kadar boldur.
Ziraî üretimi arttırma, ürünleri çeşitlendirme, dış talebi olan ziraî ürün üretiminin
teşviki, yerli sanayi hammaddelerinin içerde üretilmesi ve ziraatin modernleştirilmesi için bir
ziraî bürokrasi oluşturulmuştur. Bunun için ilkin Ziraat ve Sanayi Meclisi (sonraki ismiyle
Meclis-i Umûr-ı Nafia) (1838); sonra Ziraat Meclisi (1843); Nafia Hazinesi (1843) kuruldu.
Köylüye kredi dağıtıldı. Ziraî eğitim ve uygulama kurumları oluşturuldu. Gerekli yolların
yapılması ve nehirlerin ulaşıma elverişli hâle getirilmesi, kredi dağıtılması, vergi yükünün
hafifletilerek bölgeler ve kişiler arasında dağılımın adilleştirilmesi için programlar hazırlandı.
Üretim alanlarını genişletmeye, ticarî değeri yüksek ürün üretmeye, modernleşmeye yönelik
teşvik tedbirleri uygulandı. Geçici vergi ve gümrük muafiyetleri sağlandı. Ziraî ürün ticareti
serbestleştirildi. Devlet tekelleri ve devlet mubayaaları büyük ölçüde tasfiye edildi. Tüketici
gruplara öncelik tanıyan bu uygulamalar, üreticiye önemli ölçüde yük getiriyor ve ziraî
üretimi olumsuz yönde etkiliyordu. Bu yeni uygulama ile bir yandan malî fedakârlıkta
bulunulurken bir yandan da üreticiler teşvik ediliyordu.
Tanzimat ziraatta yeni düzenlemelerle birlikte ziraî ürünlerin pazarlanma ve
ticaretinde liberal bir uygulama getirmeye çalıştı. Tahsis ilkesi terk edilerek köylünün
ürünlerini serbestçe pazarlaması hedeflendi ama bu politika mahallî mütegallibenin etkinliğini
pekiştirdi. Küçük çiftçilik tamamen ortadan kaldırılamamakla birlikte kapitalist çiftlikler
doğmaya başladı. XX. yüzyılın başlarında tüm ülkede pazara yönelik üretim için şartlar
yaygınlaştı. Böylece tarımın modernleşip kapitalistleşmesi için ortam oluştu.
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Uygulanan bu ziraat politikaları, iç ve dış talep şartları Tanzimat döneminin hızlı ziraî
genişleme dönemi olmasına yol açmıştır. Ziraî üretim artışına paralel olarak geçimlik üretim
tarzı da yerini giderek piyasa ilişkileri güçlenmiş bir yapıya bırakmıştır. Bunun yanında
Osmanlı üreticilerinin dünya piyasa şartlarına bağımlılığı da artmıştır. Zira öncelikle malî
gereklerden dolayı kurulan Düyûn-ı Umûmiye idaresi tütün ve ipek gibi vergileri kendisine
bırakılan ziraî malların üretimine ve ihracatının geliştirilmesine ağırlık verdi. Böylece ihracata
dönük ziraî üretim de teşvik edilmiş oluyordu.
Üretim artışını sürekli kılan iç talebin artmasının sebebi XIX. yüzyıl boyunca
şehirlerin nüfusunun artmış olması ve demiryollarının yapımıyla iç pazarların genişlemesidir.
Kırım, Kafkasya, Sırbistan, Bulgaristan, Makedonya ve Ege adalarından yapılan göçler bir
yandan talebi arttırırken bir yandan da ziraî üretimin ihtiyaç duyduğu emeği sağlamıştır. Bu
göçmen kitleleri ekime elverişli boş toprakların bulunduğu bölgelere ve İç Anadolu'nun
demiryolu çevresine yerleştirildi. Göçmenlerin bir bölümü de İstanbul ve diğer şehirlerde
yaşamaya başladılar. Bu sebeple gerçekleşen üretim artışı, 1890'lardan itibaren Konyaİstanbul ve Ankara-Eskişehir demiryollarının devreye girmesiyle daha da büyük boyutlar
kazandı, yüzyıllar boyunca hububatı Balkanlar'dan sağlayan İstanbul'un buğdayının bir kısmı
İç Anadolu'dan gelmeye başladı.
Ziraî üretimin artışının ikinci önemli nedeni dış talepteki artıştır. XIX. yüzyıl boyunca
Anadolu'dan Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına yapılan ihracat on kattan daha fazla artış
göstermiştir. Bu ihracatın % 90'dan fazlası tütün, üzüm, incir, ham ipek, tiftik, afyon, fındık,
zeytinyağı ve hububat gibi ziraî mallardan oluşuyordu. Birinci Dünya Savaşı öncesinde
Anadolu'daki ziraî üretimin % 20'ye yakın bölümünün ihraç edildiği tahmin edilmektedir.
İhracata dönük üretim esas olarak Batı ve Orta Anadolu, Marmara ve Doğu Karadeniz
bölgeleriyle Adana yöresinde yoğunlaşmıştır. Ancak bu üretim artışı tarım teknolojisinde
önemli bir değişiklik olmadan gerçekleştirilmiştir. Öte yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgeleri hem göçlerden etkilenmemiş hem de iç ve dış talebin yöneldiği dolayısıyla üretimin
arttığı bölgeler olamamışlardır. Yine XIX. yüzyılda ipek böcekçiliğini saran hastalıklarla
Düyûn-ı Umûmiye idaresi tarafından mücadele edilmiş ipekçiliğin geliştirilmesi için tedbirler
alınmıştır.
XIX. yüzyıl sonlarındaki bazı uygulamalar tarım ile kırsal kesimde yaşayan halk
üzerinde olumsuz etkiler yaptı. Mesela Düyûn-ı Umûmiye ile derbentçi gibi bazı zümrelerin
vergi muafiyetlerinin kaldırılması geniş bir kitleyi hoşnutsuzluğa ve fakirliğe düşürdü.
Özellikle dış borçların artması ve hazinenin iflası nedeniyle vergi kaynaklarına el koyan dış
malî çevreler yüzünden köylere makineleşme, süthâne, mandıra, damızlık hayvan gibi
yenilikler gelemedi. Bununla beraber ziraî üretimde artış görüldü. 1840'larda yıllık tarım
ürünleri ihracı 4.7 milyon sterlin civarındayken 1913'te bu miktar 28 milyondan fazlaya
yükselmiştir.

11.2. Hayvancılık

Konar-göçerlerin esas geçim sahaları bütün Anadolu'yu kapsayan mera hayvancılığı
idi. Bunların iktisadî faaliyet alanı olarak Diyarbekir, Erzurum, Urfa çevreleri önemlidir.
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Bunlar Orta ve Batı Anadolu'ya doğru yayıldıkça mera hayvancılığı da büyük ve önemli bir
sektör halini almıştır.
Sipahiler de öncelikle kendi ihtiyaçları için iyi cins koyun yetiştiriyorlardı. Bunun gibi
çiftlik hayvancılığının da önemi belirtilmelidir. Bu iş ziraî üretimden daha kârlı oluyordu.
Üsküdar'dan Anadolu içlerine ve İstanbul sur dışından Trakya'ya doğru kurulan çiftliklerin en
büyük kazanç kaynağı hububat üretiminden çok hayvancılıktı. Balıkesir, Manisa, Aydın,
İzmit ve özellikle Uludağ çevreleri binlerce sürünün beslendiği koyunculuk alanları
halindeydi.
Rumeli ve Anadolu'da ve özellikle Edirne civarında deve vs. hayvanlar için hazinenin
otlakları vardı ve ordunun ulaştırma ihtiyaçlarına yönelik hayvan yetiştirilirdi. 1739'dan 1769
seferine kadar geçen barış süresi içinde ordu ihtiyaçları içinde esaslı bir yer işgal eden bu
hayvan yetiştiriciliği ihmal edilmiş ve otlakların çoğu özel mülk hâline gelmiştir. XVIII.
yüzyılın ikinci yarısındaki askerî başarısızlıkların önemli sebeplerinden biri bu ihmalkârlıktır.
Ordunun et ihtiyacı, İstanbul, Bursa ve Edirne gibi büyük şehirlerin büyük et tüketim
merkezleri oluşu, dericilik ve dokuma sanayilerinin çok gelişmesi hayvancılığı kârlı kılan
amillerin başında geliyordu. Yine Suriye, Mısır ve Batı Akdeniz yönlerine yapılan canlı
hayvan ve hayvan ürünleri satışı göçebe halkın ve çiftlik işletmecilerinin faaliyetlerini verimli
kılıyordu. Koyun ve keçiden başka sığır, manda, at, katır, eşek gibi hayvanlar da
yetiştiriliyordu.
İstanbul, Edirne ve Bursa gibi şehirler hayvan ihtiyaçlarını Rumeli'den karşıladıkları
gibi bu bölge Anadolu'ya bu sektör için de destek oluyordu. Rumeli'deki celepler büyük
şehirlerin, özellikle İstanbul'un ve ordunun et ihtiyacı için devlete et taahhüdünü yerine
getiriyorlardı. Bunlar toptan et ticareti yapıyorlar ve bundan da büyük kazançlar elde
ediyorlardı. Rumların kaçak buğday ihracatıyla zenginleşmeleri gibi Bulgarlar da bu yolla
zenginleşmekteydiler. Bununla beraber, celepler arasında akıncılar, evlad-ı fatihan gibi
guruplar da bulunmaktadır. Görüldüğü gibi özellikle Rumeli'de pazar için hayvan üretiminde
bulunulmaktadır. Bu işle uğraşanlar (celepler) büyük kârlar elde etmektedirler. Ancak
devletin uyguladığı tekelci satın alma ve dağıtım politikası, bu olgunun Avrupa'daki gibi
kapitalist bir gelişmeye yol açmasını engellemiştir. Üstelik İstanbul'un et ihtiyacını karşılama
hiç de kârlı değildi ve bu işle görevlendirilenler çoğu zaman iflastan kurtulamıyorlardı. Bunun
için devletin tefecilikle uğraşanları, aşırı zenginleşenleri İstanbul'a kasap yazarak bir nevi
cezalandırdığını daha önce belirtmiştik.
Süt ve süt ürünleri halkın günlük tüketimlerinde önemli maddelerdir. Bunun için
şehirlerde bile birçok aile sırf kendi ihtiyaçları için birkaç koyun, keçi, inek gibi sağmal
hayvan beslemekteydi. Ulaştırma gerekleri de deve, at, katır, eşek gibi hayvanlara talep
oluşturmuştu.
Hayvanlardan alınan bir kısım vergilerin bütçelerde çok kere dördüncü gelir kalemi
olarak kaydedilmesi (ağnam gelirleri) bu kesimin önemini bir başka yönden belirtmektedir.
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XIX. yüzyılda hayvancılık gelişme potansiyelinin gerisinde kalmıştı. Bunun çeşitli
nedenlerinin başında hayvan hastalıkları geliyordu. Yine hayvan ihracı ve erken kesim bunun
nedenleri arasındaydı. Aşırı vergileme, bakımlı mera, çayır ve yaylakların bulunmayışı ve
bunların tarla hâline getirilişi de hayvancılığı sınırlayıcı bir etki yapıyordu.

11.3. Sınaî Üretim

Osmanlı sınaî üretimini piyasaya dönük olan ve olmayan olarak ikiye ayırmak
mümkündür. Klasik dönemde kırsal alanda yaşayan nüfus giyim eşyaları, tarım aletleri gibi
ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi üretimleriyle karşılamaktaydı. Özellikle yün ve pamuk köylü
kadınlar tarafından önce iplik ve daha sonra hemen her köy evinde bulunan el tezgâhlarında
kumaş hâline getiriliyordu. XIX. yüzyıl boyunca ülke nüfusunun % 80'inin kırsal alanlarda
yaşadığı kabul edilirse, mesela dokuma üretiminin çok büyük bir bölümünün kırsal alanlarda
gerçekleştirildiği buna karşılık şehirlerde esnaf tarafından yapılan üretimin çok düşük hacimli
olduğu ortaya çıkmaktadır.
Sanayi sistemi deri işlemeciliği, ipekli ve yünlü dokumacılık gibi hayvancılıkla,
pamuklu dokumacılık gibi tarımla yakın ilişki halindeydi. Gemi inşa sanayii ise devletin
bizzat organize edip elinde tuttuğu "büyük sanayi”e örnek olarak verilebilir.
Sanayi sisteminin temelini oluşturan küçük sanayi esnaf teşkilatının elindeydi. XVII.
yüzyılda İstanbul'da yaklaşık 1100 esnaf birliğine bağlı 25.000 işyeri vardı. Bu işyerlerinde
usta, kalfa ve çırak olarak toplam 80.000 kişi, ortalama 3-4 kişi, yine İstanbul'daki 29 devlet
işletmesinde toplam 10.000'den fazla kişi, ortalama 300 kişi çalışmaktaydı. Bu da "büyük
sanayi" işletmelerinin doğrudan devlet tarafından kurulup işletildiğini gösterir.
Üretim birimlerinin bağlandığı mukataa sistemi aracılığıyla kadılık makamının her
şeyden haberi olmuştur. Aracıların ortaya çıkışı önlenmiş ve malların tüketiciye en elverişli
fiyatlarla intikal etmesi hedef alınmıştır.
Avrupa'daki yüksek fiyatlar Osmanlı sanayi hammaddelerinin de Batı'ya kaçmasına
yol açıyordu. Devlet ticaret serbestîsini benimsemesine karşılık ülke için büyük önem taşıyan
buğday gibi gıda maddeleri; deri, pamuk ve pamuk ipliği gibi sanayi ham ve yarı mamul
maddeleri ile silah, top, gülle, barut gibi savunma araçlarının ihracını yasaklıyordu. Fakat
Batı, yine fiyat farkından yararlanarak ihtiyaç duyduğu emtiayı kaçak olarak Osmanlı
ülkesinden edinebiliyordu.
Batılıların Osmanlılardan ellerine geçirdikleri malzemelerin kaynakları üzerinde
yapılan bir çalışma bazı malların üretim bölgeleri hakkında bilgi verebilir. Buna göre:
Tüfeklerin ağaç kısmı: Adapazarı, Boğdan, Kırım, Uzun toplar: Cezayir,
İp ve iplikler: Haleb,
Urgan, kendiri: Karadeniz, Eflak, Boğdan,
Top dökümünde kullanılan ince kum: Kağıthane,
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Neft ve katran: Musul
Barut: Anadolu, Mısır, Suriye,
Kükürt: Ölüdeniz, Erciş, Ahlat,
Güherçile ve fitil: Mısır, Suriye,
Kurşun: Bosna, Sırbistan, Kıbrıs, Keban,
Demir: Bosna, Sırbistan, Yunanistan, Bulgaristan, Kalecik, Keban, Kığı,
Bakır: Ergani, Keban,
Kalay: Transilvanya.
Eldeki dış ticaret verilerini inceleyerek, Anadolu'da küçük sınaî üretimin son
zamanlarda bile kötü durumda olmadığını görebiliriz. XIX. yüzyılın başlarına kadar olan
dönemde, mamul mallarda ülke kendi tüketimini kendi üretimiyle karşılıyordu. Bu durumda
zenaatlerin, büyük bir canlılık içinde olmasalar bile bir yıkım ve çöküş içinde olmadıkları
görülmektedir.
1820'lerden Birinci Dünya Savaşı'na kadar Batı Avrupa'dan ithal edilen mamul
malların rekabeti yerli sanayileri şiddetle etkilemiştir. Ulaşım imkânları nedeniyle İstanbul ile
Anadolu'nun kıyı bölgeleri ve daha sonraları da demiryollarının ulaşabildiği iç bölgeler,
rekabetten etkilendiler. Ancak pek çok dalda yerli sınaî üreticiler yeni şartlara uyum
sağlayarak direnebilmişlerdir. Bunların başında ithal malı iplik kullanarak, düşük ücret ve
kârlarla çalışarak, emek yoğun bir şekilde üretimi sürdürmek ve pazarı korumak gelmektedir.
Tanzimat döneminde bazı üretim dalları ruhsat ve imtiyazlarla teşvik ediliyordu.
İmalat dalında verilen ruhsatlar 1860'lı yıllarda daha çok Rumeli, Ege ve Doğu Akdeniz
bölgelerinde önemli liman ve kavşaklar civarındaydı. Yerli Müslüman girişimcilerin ancak
1880'lerden sonra tarıma dayalı sanayi, değirmen, pres, tuğlacılık ve hafif sanayi dallarında
ruhsat aldıkları görülmektedir.
XVIII.yüzyıldan beri bir kaç küçük imalathane çalışırken, XIX. yüzyılda
fabrikaların yapımına teşebbüs edildi. Ancak bunlar genellikle faaliyetlerini sürdüremediler.
Zira üretilen malın alıcısı orduydu. Devlet alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi, dokuma
ve gıda dallarındaki küçük sanayin yaşamasını Cumhuriyet’e devredilmesini sağlamıştır. Bu
genel başarısızlığın temel sebebi hem hem sanayileşmeyi yürütecek bir sınıf geleneğinin
olmaması hem de vasıflı emek bulunmamasıdır. Bunlar hesaba katılarak 1860'larda “Islah-ı
Sanayi Komisyonu” kuruldu. Bu komisyon sanayi eğitimi, gümrük resmini arttırmak, sergiler
açmak ve en önemlisi şirketleşmeyi esnaf içinde sağlamak gibi görevlere sahipti.
XIX. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı sanayiinde küçük üretim hâkimiyeti devam
etmişti. Fabrikaların imalâthane çapında olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte
yüzyılın ortalarında Rumeli'nin birçok şehirleri gibi Bursa, Haleb ve Trablus gibi
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şehirlerde bazı sermayedarların manifaktür merkezleri ve fabrikalar kurdukları görülmektedir.
Bunlar
daha
çok
Avrupa
sanayiinin
ihtiyacına
yönelik,
yarı
mamul
mal üreten tesislerdi. 1850'lerde Bursa'da ipek ipliği üreten 8-10 fabrika vardı. Ege bölgesinde
zeytinyağı presleri, Haleb ve Suriye'de pamuklu ve ipekli üreten imalathaneler bu şekildedir.
Bu gibi imalathaneleri başlangıçta yabancı sermayedarlar kurmuşsa da zamanla yerli iş
adamları ortaya çıkmıştı. XIX. yüzyılın şartlan içinde ağır sanayi diyebileceğimiz
dökümhaneler ve cam, porselen gibi tüketim malları üreten fabrikaları kuran sermayedarlar
Devlet tarafından teşvik edilmiştir. Bununla birlikte bunlarda bilgisizlik ve dolandırıcılık
eksik olmamıştır.
Yine Rumeli'de hem devlet hem de bazı sermayedarlar eliyle fabrika tipi imalathaneler
kurulmuştu. Bunlar arasında 1840'larda Siliven ve Filibe'de kurulan iplik fabrikaları vardı.
Yine 1840'lardan sonra faaliyetini sürdüren, Bakırköy, İzmit, Hereke ve Bursa yünlü ve
pamuklu dokuma fabrikaları gibi başarılı kuruluşlar söz konusudur. Ancak bunlarda yüksek
bir teknoloji kullanılmadığı gibi Batı tipi bir sınaîleşmenin örnekleri de değillerdir. Çünkü
Osmanlı mirasında Batı sanayi toplumlarına özgü bir girişimci burjuva sınıfı yoktu. Ancak
teknik eleman yetiştiren eğitim kurumları ve devlet desteğiyle sanayileşmeyi sağlamak
düşünce ve uygulaması Osmanlı döneminden kalmıştır.
Yerli sanayi ve ticareti olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri de iç gümrüklerdi.
Yabancı tüccarın ürünü için söz konusu olmayan iç gümrükler, yerli ürünlerin fiyatlarını %
12-50 arasında arttırıyordu. İç gümrükler devletin gelir kalemleri arasında önemli yer
tutuyordu.
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Uygulamalar
Uygulama:
Osmanlı Devleti’nde sınaî üretim yapan merkezlerin ve maden yataklarının listesini
çıkarınız?
Kazanım:
1. Hammadde, sınaî üretim yerlerinin ve maden yataklarının dağılımı ve daha çok
hangi bölgelerde yoğunlaştığı görülecek, bu bölgelerde dünya siyasî politikalarının
yoğunlaşma sebepleri ortaya çıkacaktır. Bu konuda tartışınız.
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Uygulama Soruları
1. Sınaî üretim yapan merkezleri ve mühim maden yataklarını Osmanlı Devleti’ne ait
harita üzerinde gösteriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı ekonomisi kendine yeterli ve hatta dış piyasaya yönelik olan bir sanayi ve
tarım sistemine sahipti. Fakat teknolojik gelişme olmaması, özellikle dış talebin yoğunluğu
karşısında iç piyasayı mal darlığına itebiliyordu. Devlet savaş baskısının hafiflemesiyle
üretimi arttırma teşebbüslerine girişebiliyordu. Bunlar arasında dokuma ve gemi inşa
sanayileri özellikle önemlidir. Tarım kesiminde de toprakların boş bırakılmaması ve iktisadî
bitkiler yetiştirilmesi için, vergi indirimi gibi, tedbirler alınmıştı. Üretimin sayı ve kalitesinin
yüksekliği XVIII. yüzyılın ortalarına kadar korunmuştur. Ancak devletin 1768'den sonra,
özellikle savaş yıllarında, artan malzeme ve vergi talepleri, üreticiler üzerindeki baskıları
arttırmış, ziraî ve sınaî üretimin gerilemesine ve iç ticaretin daralmasına yol açmıştır. Öte
yandan Osmanlı ekonomisi ve maliyesi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayandığı için
mesela Abdülaziz döneminin 1863-4 yılına ait ilk bütçesinde âşâr ve ağnam resimleri en
kabarık kalemleri meydana getiriyordu. Maliye için büyük bir önem taşıyan âşâr,
mültezimlerin yolsuzluklarına rağmen, Cumhuriyete kadar devam etti.
XIX. yüzyılda konar-göçerlerin iskânıyla yeni vergi kaynakları ortaya çıkmıştır.
Bundan başka Çukurova, Ege, Orta Anadolu'da bazı topraklar bunlar vasıtasıyla tarıma
açılmıştır. Rusya'dan göç eden Çerkes ve Tatarların da Rumeli ve Orta Anadolu'ya
yerleştirilmeleri bazı toprakları tarıma açtığı gibi Rumeli'de etnik bileşimi Müslümanlar
lehine değiştirmeyi amaçlamaktaydı. Midhat Paşa'nın Tuna valiliği sırasında bu işlemin
ısrarla uygulandığını görmekteyiz.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyıl boyunca Anadolu’dan Avrupa ve Kuzey
Amerika ülkelerine en fazla ihraç edilen ürünlerden biri değildir?
a. Tütün
b. Ham İpek
c. Afyon
d. Hububat
e. Pirinç
2. Osmanlı Devleti’nde ipek üretimini ihracata yönelik teşvik eden ve ipekçiliğin
geliştirilmesini sağlayan kurum hangisidir?
a. Duyûn-ı Umûmiye İdaresi
b. Ziraat Meclisi
c. Nafia Nezareti
d. Ziraat Nezareti
e. Nafia Hazinesi
3. Büyükşehirlerin ve özellikle ordu ve İstanbul’un et ihtiyacı için devlete et
taahhüdünde bulunup, toptan et ticaretini yapan esnaf grubunun adı nedir?
a. Debbağ
b. Hayvancı
c. Celeb
d. Sürücü
e. Hallaç
4. Osmanlı Devleti’nde dokuma üretiminin çok büyük bir kısmı nerede yapılırdı?
a. Çarşılarda
b. Panayırlarda
c. Şehirlerde
d. Pazarlarda
e. Kırsal alanlarda
5. Yerli sanayi ve ticareti olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden biri
…..……. di.
Cümledeki boşlukta aşağıdakilerden hangisi yer almalıdır?
a. Tarım
b. İç gümrükler
c. Hayvancılık
d. Madencilik
e. Üretim fazlalığı
Aşağıdaki soruları doğru veya yanlış şeklinde cevaplayınız.
6. Avrupa’daki yüksek fiyatlar Osmanlı sanayi ham maddelerinin Batı’ya kaçmasına
yol açmıştır.
7. Hayvanlardan alınan ağnam vergisi gibi bir kısım vergilerin bütçelerin mühim bir
gelir kalemi olması, Osmanlı Devleti’nde hayvancılığın ehemmiyetini gösteren bir husustur.
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8. 1739-1769 arası geçen barış zamanında ordu ihtiyaçlarını karşılayan hayvan
yetiştiriciliğinin ihmal edilmesi, çoğu otlakların özel mülk hâline getirilmesi savaşların
kazanılmasını sağlamıştır.
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
9. Tanzimat sonrası ziraî üretimde görülen artışın sebepleri nelerdir?
10. Osmanlı Devleti’nde hayvancılık hangi sebeplerden dolayı önemlidir? Açıklayınız.
Cevaplar
1. e, 2. a, 3. c, 4. e, 5. b, 6. D, 7. D, 8.Y
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12. OSMANLI DEVLETİNDE KULLANILAN PARALAR VE
DARPHANELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Para Basımında Kullanılan Kıymetli Madenler
12.2. Osmanlı Paraları
12.3. Osmanlı Darphaneleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı Devleti para basımında hangi madenleri kullanmıştır?
2. Asırlarca Osmanlı piyasalarında kullanılan para türleri nelerdir?
3. Osmanlı Devleti’nde niçin çok sayıda Darphane faaliyette bulunmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Para basımında kullanılan
kıymetli madenler

Kıymetli madenlerin hangi
dönemlerde para basımında
kullanıldığını kavramak

Kronolojik düşünme
Görüş geliştirme
Araştırma

Osmanlı paraları

Osmanlı piyasalarında
Kronolojik düşünme
kullanılan para türlerini ve
dönemlerini tespit edebilmek Görüş geliştirme
Araştırma

Osmanlı darphaneleri

Osmanlı’da ellinin üzerinde Tarihsel analiz yorum
faaliyet gösteren darphaneler
hakkında bilgi sahibi olmak. Görüş geliştirme
Anlatım araştırma
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Anahtar Kavramlar


Altın,



Gümüş,



Bakır,



Mankur,



Real,



Esedî,



Zolota,



Akçe,



Frengî flori,



Bezzazistan,



Mağşuş akçe
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Giriş
Bu derste önce para basımında kullanılan altın ve gümüşün hangi bölgelerden temin
edildiği ve kıymetli maden darlığı sebebiyle kullanıldıkları esnaf kuruluşlarındaki tahdid ve
kontroller üzerinde durulacaktır. Devamında tarihî seyri takip edilerek, farklı madenlerden
basılan paralar incelenecek ve başta Darphane-i Amire olmak üzere memleketin pek çok
yerinde kurulan darphanelerin kuruluş amaçları ve işlevleri ele alınacaktır.
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12.1. Para Basımında Kullanılan Kıymetli Madenler

Diğer eski dünya devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de iki madenin ayrı
bir yeri ve önemi vardı: Bunlar sikke darbında kullanılan altın ve gümüştür. Venedik, daha
Haçlı seferleri sırasında ticaretini altın çıkarılan yerlere yöneltmek gayesiyle Karadeniz
ticaretine el atmış; böylece Kırım'ın zengin altın yataklarından faydalanmak imkânı bulmuştu.
Eski dünyanın ikinci gelen ve Avrupa'yı besleyen altın yatakları Sudan'da idi. Coğrafî
keşiflerin başlamasına kadar Avrupa'da kullanılan altın Sudan'dan Akdeniz yoluyla
götürülüyordu. XV. yy. ortalarında Portekizlilerin Afrika'nın batısına yaptıkları seferlerden
sonra eski yoldan taşınanın yerini yavaş yavaş Portekizli denizcilerin taşıdıkları altın almağa
başladı. Osmanlı ülkesinde XVI. yy. sonlarına kadar kullanılan altın ise daha ziyade
Balkanlardaki maden ocakları ve yabancı paraların eritilmesiyle temin ediliyordu.
Gümüşe gelince: Avrupa devletlerinin ihtiyacı, XVI. yy. ortalarına kadar Almanya,
Macaristan, Bohemya ve Tiroller'den karşılanmakta iken Osmanlı Devleti'nde gümüş, daha
çok Rumeli'de fetihten önce de var olan ve Osmanlıların işletmeye devam ettikleri ocaklarla
kısmen de Anadolu'daki ocaklardan çıkarılıyordu. Orta Çağ sonunda Avrupa'da iktisadî
gelişme dolayısıyla genişleyen mübadele ihtiyacının mevcut paralarla karşılanamamasıyla
ortaya çıkan kıymetli maden darlığı Anadolu'da da Osmanlı öncesinde kendini göstermiş ve
bu konuda ihraç yasakları ve paranın ayarının düşürülmesi gibi bazı tedbirler alınmasına
ihtiyaç duyulmuştu. Bu durum Osmanlılar zamanında da devam ettiğinden her iki madenin de
para darbından gayrı maksatlarla kullanılması -özellikle yeni sikke kesildiği tarihlerde- bazı
şartlara bağlanmıştı. Ezcümle, Fatih zamanında darphane âmirinin izni olmadıkça altın
satışına müsaade edilmiyordu. Gümüşün sadece madenlerdeki kalhanelerde kal olunması ve
darphaneye götürülüp satılmasına izin veriliyor; kaçak gümüş alanlar yakalandığında
cezalandırılıyordu. Kaçakçılığın önlenebilmesi için de bezzazistanlardaki sandıklarla
kervansaraylarda yolcu yüklerinin aranması, mühürsüz gümüşlere el konulması; kuyumcu ve
simkeş gibi şehirlerde avadanlık işleyenlere en çok 200 dirhem gümüş verilmesi emredilmiş;
altın ve gümüşün memleket dışına çıkarılması yasaklanmış, dış ticarette mübadele usûlüne
ağırlık verilmesi yolu tutulmuştu.
Amerika'nın keşfinden sonra buradaki altın ve -özellikle üretim usûlünün değişmesiyle
artan üretimden sonra- gümüş madenleri büyük çapta İspanya'ya akmağa başladı. Buradan da
diğer Avrupa memleketlerine yayılıyordu. Asrın ikinci yarısında ise Amerikan gümüşü
Ceneviz üzerinden Doğu Akdeniz e ulaştı. 1580'lerde Osmanlı ülkesine sandıklar dolusu
İspanyol realleri gelmeğe başladı. Bu para bolluğu ve bazı memleketlerde para ayarının kasten
düşürülmesi XVI. yy.ın ikinci yarısında fiyatlarda anormal artışlara sebep oldu. Asrın son
çeyreğindeki fıyatlar genellikle ilk çeyreğindeki fiyatların 3-4 misline yükseldi. Osmanlı
ülkesi de bundan nasibini aldı. Gümüş bollaşıp, altın - gümüş oranları değişince bu madenler
üzerindeki spekülasyonlar sonucu altın tedavülden çekildi. Merkezle eyâletler arasındaki altın
dolaşımında meydana gelen aksama dolayısıyla, o zamana kadar altına dayalı olan ticaret,
gümüş üzerinden yapılmağa başlandı. Bu yıllarda Balkanlardaki maden ocaklarındaki maliyet
yüksekliği dolayısıyla Amerikan gümüşü ile rekabet imkânsız hâle geldiğinden, ocakların
çoğu kapandı; buralardan gümüş temin eden darphaneler ise mağşuş akçe basmağa başladılar.
Devlet, gümüşü kıymetlendiremediği gibi mağşuş akçe basanlarla mücadelede başarılı da
220

olamadı. Harp masrafları ve sıvış yılı buhranları da üzerine binince paranın ayarında düşüş
yapılması zarurî hâle geldi.
Altın - gümüş oranının bozulması gümüş paraların yerini bakırın alması veya gümüş
paralardaki bakır oranının giderek arttırılması neticesini doğurdu. Böylece Avrupa'nın mağşuş
paraları Osmanlı piyasasını doldurmağa başladı. İspanyol realleri ile Hollanda'nın esedîleri
Osmanlı darphanelerinin başlıca ham maddelerini teşkil ediyorlar; bunlar eritilip yeniden akçe
darb ediliyorlardı.
Mağşuş bir sikkeden kayba uğramadan tam ayar akçe basmak imkânsızdı.
Ahidnâmelerdeki maddeler dolayısıyla yabancı tüccarın getirdiği paranın akçeye çevrilmesi
mümkün değildi. Fakat gelen paraların mağşuş olduğu fark edildiğinde memlekete sokulması
önleniyordu.

12.2. Osmanlı Paraları

Osmanlı para birimi gümüş akçe idi. İlk Osmanlı akçesi Osman Bey zamanında
basılmış; XVII. yy'a kadar da akçe para birimi olma özelliğini muhafaza etmişti. Bunun için
1479'a kadar olan devir, para tarihi bakımından monometalizm olarak adlandırılmaktadır.
Akçenin katı olarak ilk defa Orhan Bey tarafından ikilik ve beşlikler basılmıştı. Fatih ise,
1470'de Muhammed Hânî adıyla onluk akçeler bastırdı. Bu iri sikkeler II. Bayezid devrinde
de gümüş sultaniyye adıyla tedavülde kaldılar.
Osmanlı Devleti'nin resmî parası akçe olmasına rağmen mahallî paralar da tedavülde
idi. Mısır'ın fethinden soma, bu bölgede pâre, Doğu'da aslı İran parası olan şâhî, Kırım'da
Kefevî akçe, Eflâk-Boğdan, Erdel ve Macaristan'da penz kullanılmakta devam ediyordu.
Avrupa guruşlarının akınından sonra şâhî, XVI. yy.ın ikinci yarısında Bağdad, Basra, Tebriz,
Van ve Diyarbekir darphanelerinde de basıldı.
1685'de Saraydaki gümüş ve altın eşya eritilip sikke basıldığında akçe bir miktar
revalue edilirken Mısır paresi de darbedilmiş; bu tarihten sonra -hazine hesablarında yine yer
almakla beraber- akçe, fiiliyatta, yerini pareye bırakmıştır.
Avrupa guruşlarının Osmanlı memleketlerine bol miktarda sürülmesinden ve
darphanelerin birer birer kapanmasından sonra piyasanın para ihtiyacı bunlarla karşılanmağa
başlanmış, hatta eyâletler vergileri artık altınla değil, İspanyol realleri (kara guruş) veya
Hollanda esedîleriyle (aslanlı guruş) ödenir olmuştur. 1691'den sonra Osmanlı darphaneleri
yeniden faaliyete başlayınca bunların üstü resimsiz olarak Osmanlı darphanelerinde de
basılması ve paranın ayarında meydana gelen düşüşler, bir zaman sonra parenin de guruşun
küsuratı olarak kullanılması neticesini doğurmuştur. Bununla birlikte Osmanlılar, guruşdan
daha fazla, onun 2/3 veya 3/4 ü ağırlığında olmak üzere, zolota adıyla Polonya menşeli olan
bir sikke daha basmışlardır.
XVIII. yy.ın son çeyreğindeki harplerin mâlî buhranı arttırması karşısında devlet
mağşuş para basmaktan başka çare bulamadığından I. Abdülhamid'in saltanatının son yılında
sikke 1/5 oranında düşürülüp ikilik guruşlar basıldı; III. Selim devrinde (M. 1792-93 / H.
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1207) ise bunların yanında yüzlük guruş darbı yoluna gidildi. II. Mahmud devrinde M. 1810 /
H. 1225'de eski ikiliklere eşit olan 200 paralık cihâdiyye adıyla beşlikler basıldı ki bunların,
mecidiye karşısındaki hakikî değerleri 18 guruş 8 para iken 26 guruş îtibârî kıymet takdir
edildi. Müteakiben bunların ayarlan düşürüldüğü gibi aksamı da tedavüle çıkarıldı.
Abdülmecid devrinde paranın ıslahı yoluna gidildi; 1844'de altınla birlikte saflık
derecesi 0,830 olan yirmi, on, beş, bir guruşluk ile yirmi paralık gümüş sikkeler basıldı.
Osmanlı ülkesinde yabancı paralar ve bu arada fırengî flori denilen Venedik altınları
da tedavül etmekle bildikte Osmanlı sikkesi olarak altın ilk defa Fatih'in saltanatında 1478'de
basılmış ve 1640'a kadar saflığını korumuştur. Altın ve gümüş paranın bir arada basıldığı
devreye bimetalizm adı verilir.
Bir sürelik aradan sonra darphanelerini yeniden çalıştıran Osmanlılar, 1691'de Macar
altını ayarında bir altın bastılarsa da XVIII. yy.ın ilk yarısında altın ayarında değişiklikler
yaparken altını her defasında yeni bir adla -1703'de tuğralı. 1713'de zincir, 1716'da fındık,
1729'da zer-i mahbûb adıyla piyasaya sürdüler.
Sultan Abdülmecid saltanatında yapılan sikke ıslahatında para birimi olarak alınan
altın yüzlük mecidiyeler 0.916,5 ayarında ve iki dirhem dört karat vezninde idi.
Osmanlılar, akçeden küçük alımlar için kullanılmak üzere, daha I. Murad saltanatında
bakır para basmışlardı. Füls, pul yahut mankur adıyla anılan bu paraların piyasaya çıkarılış ve
dağıtılması bir nevi vergileme oluyordu. 1687'de ise ikisi bir dirhem ağırlığında ve itibarî
kıymeti bir akçe olan mankurlar basılıp piyasaya sürüldü. Ancak mankurlar hazinece kabul
edilmek istenmediğinden, üç yıllık bir uygulamadan sonra bakır paranın yerine guruşlar
tedavüle çıkarıldı. Fakat daha sonra yine bakır para basıldı. Bunların Abdülmecid devrinde
basılanlarının içinde %3 kalay, %2 kurşun bulunuyordu.
İlk defa Sultan Abdülmecid saltanatında kâğıt para basılmasına teşebbüs edildi.
Ancak, bu ilk kâğıt paralar -yukarıda da işaret edildiği gibi- faizli olduklarından daha ziyade
esham mahiyetinde idi. İlk faizsiz kaimeler, M. 1850 / H. 1267'de 20 ve 10 kuruşluk küçük
küpürler hâlinde basılanlardır. Sultan Abdülaziz devrinde kaime basımına hız verildi. Ancak,
tedavüldeki kaimelerin artması kıymetlerinin düşmesi neticesini doğurdu. 1861’de yüzlük
mecidiye altını 350 kuruşa yükselince kaimelerin piyasadan çekilmesine ihtiyaç duyuldu. Bu
operasyon sonunda 13 Eylül 1862'de altının yüz guruşa inmesi kabil oldu.
II. Abdülhamid tahta geçtiğinde mâlî durumu düzeltmek üzere yeniden kaime
basılması yoluna gidildi. Altın ile başa baş tutulmasını sağlamak maksadıyla, vergi
ödemelerinde, kaimelerin hazine ve mal sandıkları tarafından kabul edilmesi esası getirildiyse
de bir zaman sonra kaimenin, altın karşısında değer kaybetmeğe başlaması hazineyi büyük
zararlara soktuğundan Mart 1879'da toplanmasına karar verilip Ekim'de imha edildiler.
1915'de üçüncü defa olarak, tedavüle iki tertip hâlinde yeni evrak-ı nakdiyyeler
çıkarıldı. Temmuzda çıkarılan ilk tertibin tamamen altın olan karşılığı, Almanya ve
Avusturya'dan temin edilip Düyûn-ı Umûmiyye'ye ödenmişti. Ekimdeki ikinci tertip ise
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Düyûn-ı Umûmiyye'ye yatırılan Alman hazine bonolarına karşılık olarak çıkarıldı. Ancak,
altın karşılığı olmayan ikinci tertip evrak-ı nakdiyyelerle altın arasındaki değer farkı çok
geçmeden artmağa başladı. Bir zaman sonra madenî paraların tedavülden çekilmesiyle 1/4 ve
1/8 liralık kâğıt paralarla, yine Almanya'dan hazine bonosu karşılığında alınan borçla üçüncü
tertip evrak-ı nakdiyyeler tedavüle çıkarıldı. O tarihe kadar hakikî değerleri ile îtibârî
değerleri değişen bozuk paraların sıkıntısı giderek arttığından Nisan 1916'da çıkarılan
Tevhîd-i Meskükât Kanunu ile bir altın lira, 100 kuruş kabul edilerek karışıklık giderilmeğe
çalışıldı.

12.3. Osmanlı Darphaneleri

Darphane, sikke basılan yer anlamında kullanılan bir tabirdir. Osmanlı Devleti’nde
darphanelerin sayısı 90’ı aşmaktadır. Ancak bunların büyük kısmı teşkilâtlı büyük
darphaneler olmayıp küçük birer işletme mahiyetinde idiler. Hatta aralarında Balya ve İnegöl
darphaneleri gibi belli ve sabit yerleri olmayanları da vardır. Faaliyette bulunmadıkları
zamanlarda sikke kalıpları bedestenlerde koruma altına alınır. Sikke darp etmek gerektiği
zaman buralardan getirtilerek, nâiblerin nezaretinde sikke kestirildikten sonra yine
bedestenlere iade edilirdi. Darphaneler genellikle maden ocakları civarında kurulmuşlardı.
Buna örnek olarak Serebreniçe Darphanesi sayılabilir. Aynı ticaret yollarının geçtiği yerlerde
kurulan darphaneler de vardı. Sikkelerin hammaddesini teşkil eden hurde madenler ile ecnebi
sikkeler ancak ticaret yollarının bulundukları yerlerden temin edilebilecekleri için darphaneler
buralarda kurulmuşlardı. Meselâ, Kıbrıs ve Tire’de kurulan darphaneler yörelerinde
hurdeleşmiş, kırkılmış ve hayli bozulmuş olan paraların ıslahı için kurulmuşlardı. Diğer
taraftan ani bir ihtiyaç dolayısıyla tesis edilen, ancak zaruret ortadan kalktıktan sonra
kapatılan seyyar darphaneler de bulunmaktadır. Ordu-yı hümayun Darphanesi buna bir
örnektir. II. Mustafa’nın 1697’de Zenta Seferi’nde kestirdiği Ordu-yı Hümâyûn sikkeleri bu
çeşit bir darphanede basılmışlardır. 1625 yılında Bağdad’ı geri almak üzere muhasara eden
Hafız Ahmed Paşa da aynı şekilde İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe’nin türbesinin bulunduğu kalede
bir seyyar darphane kurdurmuştu.
Osmanlı Devleti’nde darphanelerin hepsi birden faaliyette değildir. Aynı zamanda
faaliyette bulunan darphanelerin sayısı hiçbir zaman 50’yi aşmamıştır. Zaman zaman
bazılarının faaliyetleri durdurulmuş, bazen de yenileri ihdas edilmiştir. Osmanlı Devleti
genişledikçe sayıları artan darphanelerin faaliyetleri XVI. Yüzyıl sonundan itibaren
duraklamış, para develüasyonlarının yapıldığı sıralarda, darphanelerin inzibat altına alınmaları
zorlaştığından birer ikişer kapatılmışlardı.
Osmanlılar ilk defa 1291’de Karacahisar’ın zaptı dolayısıyla Osman Gazi adına burada
hutbe okutup sikke kestirmişlerdir. Daha sonra Bursa’nın alınmasıyla Orhan Gazi bu şehirde
kurdurduğu darphanede sikkelerini darpettirmiştir. Oğlu Süleyman Çelebi’de İpsala’da para
bastırmıştır. I. Murad ile I. Bayezid’in sikkeleri de Bursa Darphanesi’nde kestirilmişlerdir.
Fetret Devrinde Emir Süleyman sikkelerini saltanat merkezi Edirne’de; Mehmet Çelebi
Amasya, Bursa ve Engüriye (Ankara)’da; Musa Çelebi Edirne’de darp ettirdikleri gibi,
Mustafa Çelebi de saltanat iddiacısı olarak Edirne ve Serez darphanelerinde sikkeler
bastırmıştır. Yine I. Mehmed’in oğlu Mustafa’nın da İznik Darphanesi’nde kestirdiği paraları
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vardır. I. Mehmed, Osmanlı birliğini sağladıktan sonra, Amasya, Ayasuluk, Balad, Bursa,
Edirne, Karahisar (Afyon), Serez (Siroz) darphanelerinde sikkeler darbettirmiştir. II. Murad
zamanında da Amasya, Ayasuluk, Bolu, Bursa, Edirne, Engüriye (Ankara), Germiyan
(Kütahya, Karahisar, Novar (Novabrodo), Serez, Tire darphanelerinin faal olduğu
bilinmektedir.
Osmanlı Devleti’ndeki darphanelerin Fatih’ten başlıyarak II. Süleyman devrine kadar
devamlı faaliyette olanları şunlardır: Amid (Diyarbekir), Bağdad, Belgrad, Bursa, Canca
(Gümüşhane), Cezayir, Dimaşk (Şam), Edirne Halep, Mısır, Novar (Novabrodo), Serez
(Siroz), Trablusgarp, Tunus, Üsküp.
III. Osman devrinde, Mısır dışında bütün taşra darphanelerinin faaliyetleri
durdurulmuş, III. Mustafa devrinden itibaren de para darbı yalnız İstanbul Darphanesi’ne
hasredilmiştir. Yalnız Mısır, Tunus ve Trablusgarb’da eskisi gibi para darbına devam edildiği
görülmektedir. Ancak taşra darphanelerinden bur kaçında mesela, Bağdad’da I. Abdülhamid,
II. Mahmud, Abdülmecid; Cezayir’de III. Osman, III. Mustafa, I. Abdülhamid, III. Selim, IV.
Mustafa, II. Mahmud; Haleb ve Hizan’da III. Mustafa; Kosntaniye ve Mekke’de II. Mahmud;
Van’da I. Abdülhamid ve II. Mahmud devirlerinde para darbedildiği anlaşılmaktadır. Buna
karşılık Abdülaziz’in Bursa; II. Mahmud’un ve Abdülmecid’in Edirne; V. Mehmed’in Bursa,
Edirne, Selanik, Manastır ve Kosova seyahatleri dolayısıyla kestirdikleri sikkelerin İstanbul
Darphanesinde darbedildikleri de bilinmektedir.
İstanbul Darphanesi’ne gelince, ilk darphane Fatih’in İstanbul’u fethinden hemen
sonra faaliyete geçmiştir. Bayezid civarında Bizans yapısı harap bir manastır yıktırılarak
bugünkü Çorlulu Ali Paşa Medresesi’nin yerinde bulunan, darphane binası inşa ettirilmiştir.
XVIII. yüzyıla kadar burada kalan darphane, Temmuz 1715’de Beyazıd Camii civarında
kökçüler dükkânlarından çıkan yangının Eski Nişancı ve Kumkapısı’na kadar önüne gelen
dükkânları kül etmesi yüzünden yanmış, bunun üzerine darphane de alelacele yapılmış olan
yeni bir binaya taşınmıştır. Daha sonra III. Ahmed’in emirleriyle Topkapı Sarayı içinde yeni
yerinde kârgir olarak inşa olunmuş, Şubat 1726’da açılışı yapılarak burada faaliyetine devam
etmiştir. Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın sadareti esnasında yapılan bu yeni darphane
binası, 1835’de II. Mahmud tarafından tamir ettirilmiş, bu arada darphaneye bir de hünkâr
dairesi ilave edilmiştir.
İstanbul Darphanesi’nin işleri ilk devirlerde saray hizmetindeki “Emin” tarafından
yürütülmüştü. Darphane Eminliği bir yıllık memuriyetlerden olup her yıl yapılan Şevval
tevcihatı ile ertesi yılın Şevvaline kadar sürerdi. İkinci yıl tevcihatında emin ya yine
görevinde bırakılır veya yerine Maliye Kalemlerinden uygun görülen hacegandan biri
getirilirdi. Darphane Emininin çalışmaları ve darphane hesapları maliyenin Başmuhasebe
kaleminin kontrolü altında idi.
XVIII. yüzyıl ortalarında Darphane önemli bir kurum hâline gelmiş, darphane eminleri
birinci sınıf hacegânlardan olmuş, atanmaları defterdardan alınarak sadaret makamına
bağlanmıştır. I. Mahmud devrinde eminlik unvanı Darphane Nazırlığı olarak değiştirilmiş ve
bu durum Tanzimat’a kadar devam etmiştir. 1835’de defterdarlık ile darphane eminliği
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birleştirilerek Darphane-i Amire Defterdarlığı teşkil edilmiş, fakat bunun fayda sağlamadığı
görülünce Şubat-Mart 1838’de Mansure ve Hazine defterdarlığı birleştirilerek Umur-ı Maliye
Nezareti teşkil edilmiş, darphane de yeniden bağımsız bir Nazırlık olmuştur.
Tanzimat’tan sonra Meskükat-ı Hümayun Müdürlüğü adı altında bir müdürlük olarak
örgütlenerek Maliye Nazırlığı’na bağlanan darphane müdüriyeti, muhasebe kitabet, encümen,
çeşni, çarhhane, sikkehane, ağırtma, sikkekûn, teksirhane, müze, kazan, tamirhane, kefçe ve
dökümhâne bölümlerine ayrılmıştı. Darphaneye ait bir iş müdür, iki müfettiş, muhasebe, çeşni
ve çarhhane memurlarıyla beş sikkegenden meydana gelen bir encümenden başlar, kefçe,
çeşni, dökümhane, çarhhane, ağırtma ve sikkehaneden geçtikten sonra Maliye kasasına
girerdi. Darphane yönetimi 1882’de çıkarılan bir kararname ile en son şeklini almıştı.
İstanbul Darphanesi (Darphane-i Amire)’nde 1841 senesine kadar çekiçle dövme
suretiyle yapılan para basma işi, 1842’de Balansiye yani sarkaç usulüne, 1853’te pres
usulüne, 1917’de ise makine presi usûlüne çevrilmişti.
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Uygulamalar
Uygulama:
Topkapı Sarayı’ndaki Darphane-i Amire binasını geziniz
Kazanım:
1. Osmanlı dönemi resmî para basılan devlet kurumunu yakından görüp Sarayın geniş
mekânında bulunan yerini öğrenmek ve binanın planı ve kısımları hakkında araştırma
yapmak.
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Uygulama Soruları
1. Darphâne-i Amire’de para basımında hangi aletler kullanılırdı ve kimler görev
yapardı? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önce para basımında kullanılan altın ve gümüşün hangi bölgelerden temin
edildiği üzerinde durulmuştur. Kıymetli maden darlığı sebebiyle kullanıldıkları darphanelere
ve kuyumcu gibi esnaf kuruluşlarına verilen miktarları sınırlandırılmış ve kontrol altında
tutulmuştur. Tarihî seyri takip edilerek, farklı madenlerden basılan paralar incelenmiştir.
Gümüş akçe, altın ve bakır para cinsleri ve bunların değişik adlarla anılan çeşitlerinin yanı
sıra XIX. yüzyılın ortalarından itibaren kaime adı verilen kâğıt para basımına da geçilmiştir.
Ancak kaimenin piyasalardaki kullanımı ve özelliği diğer para cinslerinde farklıdır.
Başta İstanbul’daki Darphane-i Amire olmak üzere memleketin pek çok yerinde
kurulan darphanelerin kuruluş amaçları ve işlevleri belirtilmiştir. Dikkat çeken husus bu
darphanelerde sadece Osmanlı paralarının değil hangi ülkenin ticareti o bölgede daha öndeyse
onların paralarının da darb edilebilmesidir. Memleket geneline yayılan darphaneler daha çok
ticaret merkezlerine veya kıymetli maden yataklarının yakınlarına kurulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Tanzimat sonrasında Darphane-i Amire’yi hangi kurum idare etmiştir?
a. Osmanlı Bankası
b. Matbah-ı Amire Müdürlüğü
c. Şehremaneti
d. Nafia Nezareti
e. Meskûkât-ı Hümâyûn Müdürlüğü
2. İlk kâğıt para hangi padişah zamanında basılmıştır?
a. II. Mahmud
b. Abdülaziz
c. Abdülmecid
d. Abdülhamid
e. V. Mehmed Reşad
3. Tevhid-i Meskûkât Kanunu ne zaman çıkarılmıştır?
a. Kasım 1920
b. Ekim 1812
c. Temmuz 1840
d. Nisan 1916
e. Mart 1909
4. İstanbul’daki ilk darphane nerede kurulmuştur?
a. Beyazıd-Çorlulu Ali Paşa Medresesi’nin bulunduğu yer
b. Beyazıd- Kuyucu Murad Paşa Medresesi’nin bulunduğu alan
c. Nuru Osmaniye Camii’nin bulunduğu alan
d. Sultan Ahmed Camii civarı
e. Beyazıt-Seyyid Hasan Paşa Medresesi civarı
5. Darphane-i Amire’ye ait hesap ve işlemler hangi kalem tarafından yürütülürdü?
a. Tahsilat Kalemi
b. Mevkufat Kalemi
c. Baş Muhasebe Kalemi
d. Mektubi Kalemi
e. Tahrirat Kalemi
6. Osmanlı Devleti’nde altın sikke ilk defa hangi padişah zamanında basılmıştır?
a. Kanuni Sultan Süleyman
b. Yavuz Sultan Selim
c. Fatih Sultan Mehmed
d. II. Murad
e. Yıldırım Bayezıd
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
7. Kuruluştan Fatih dönemine kadar basılan paralar hakkında bilgi veriniz.
8. Osmanlı Devleti’nde basılan bakır paraların tarihi sürecini yazınız?
9. Osmanlı darphanelerinin daha çok nerelerde kurulması tercih edilirdi, neden?
10. Osmanlı Devleti, kaime basımında niçin başarılı olamamıştır?
Cevaplar
1. e, 2. c, 3. d, 4. a, 5. c, 6. c.
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13. VERGİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Şer'î Vergiler
13.1.1. Öşür
13.1.2. Harac
13.1.3. Cizye
13.2. Raiyyet Rüsumu (Tımarlı Sipahiye Ödenen Vergiler)
13.2.1. Müslüman Reayadan Alınanlar
13.2.2. Gayr-i müslim Reayadan Alınanlar
13.2.3. Diğer Resimler
13.3. Avarız Vergileri
13.3.1. Avarız Vergilerinin Dağılım Şekilleri
13.3.2. Toplanma Şekline Göre Avarız Vergileri
13.3.2.1. Aynî Olarak Alınanlar
13.3.2.2. Hizmet Olarak Alınanlar
13.3.2.3. Bedel Olarak Alınanlar
13.4. Tanzimat Sonrası Örfî Vergileri
13.4.1. An cemâatin Vergi
13.4.2. Emlâk, Arazî ve Temettü Vergilerinin Ayrılması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Osmanlı Döneminde halktan toplanan vergiler kaç kısıma ayrılarak incelenebilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Şer’î vergiler
Raiyyet rüsumu

Kazanım

Şer’i, örfi ve avarız vergi
türleri hakkında bilgi sahibi
olmak

Avârız vergileri
Tanzimat sonrası örfî
vergileri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sebep-sonuç ilişkisi kurma
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Anlatım

Tanzimat sonrasında vergi
sistemindeki değişimin
kavranması

Sebep-sonuç ilişkisi kurma
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Öşür,



Cizye,



Haraç,



Avarız,



Raiyyet rusumu,



Çift resmi,



Bennak,



Mücerred,



Temettü sayımı
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Giriş
Bu derste Osmanlı Devleti’nin esas gelir kaynağı olan vergi üzerinde durulacaktır.
Vergiler incelenirken şer’i, örfi ve avarız olmak üzere üç kısma ayrılacaktır. Avarız vergileri
başlangıçta acil malî sıkıntılarını ve savaş masraflarını finanse etmek için olağanüstü
durumlarda toplanmış olsalar da zamanla olağan hâle gelen vergi türleridir. Toplanma ve
yükümlülük şekilleri diğer vergilerden farklılık gösterir. Dersin son kısmında ise Tanzimat
sonrası vergi sisteminde meydana gelen değişiklikler incelenecektir.
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13.1. Şer'î Vergiler
13.1.1. Öşür

Öşrün kelime mânâsı "onda bir"dir. İslâmiyette fethedilen topraklara Müslümanların
yerleştirilmesi veya yerli halkın İslâmiyeti kabulleri hâlinde bu yerler "arazi-i öşriyye"
addedilmiş ve dolayısiyle, tabiî veya sun'î sulama yapılmasına göre zıraatdan alınan 1/10 ilâ
5/10 arası değişen orandaki öşür, Müslümanlardan alınan bir vergi olmuştur. Ancak öşrün
Osmanlılardaki tatbikatı bundan hayli farklıdır.
Osmanlılarda feth edilen yerlerin idaresi devlete geçtiğinden bu topraklar mîrî hâle
getirilmiş; çiftçiler devlet topraklarının daimî ve irsî kiracısı durumuna girmişler ve aldıkları
mahsul karşılığında her sene öşür adıyla devlete bir pay vermişlerdir. Osmanlılarda
Müslüman - gayr-i müslim ayırımı yapılmaksızın bütün tebaa öşür mükellefidir. Vergi oranı
1/10 ila 5/10 arasında değişmektedir. Bölgeler arası farklılıklar her sancağın kanunnâmesinde
gösterilmiştir. Öşür, aynı yerdeki bütün mahsullerden de aynı oranda alınmamıştır. Nadir
olmakla birlikte Müslüman ve hıristiyanların ödedikleri öşür oranlarının farklı bulunduğu
yerler vardır. Bazı bölgelerde değişik adlarla anılan vergiler de öşürle birlikte toplanmış ve
dolayısıyla oran da artmıştır. Malikâne topraklarda ise öşür daha değişik bir şekil
göstermektedir. Bazı yerlerde (Karaman ve bazı Doğu vilâyetleri) bir hisse dîvânî, bir hisse
malikâne olarak alınırken diğer bazı yerlerde, dîvânî hissesi daima fazla olmak üzere 3/10
olarak alınan Erzincan'da iki malikâne, bir dîvânî; 5/10 olarak alınanlardan Haleb'de üç
malikâne, iki dîvânî; Mardin'de dört malikâne, bir dîvânî olmak üzere paylaştırılmıştır. Ancak
bu oran farklılıkları bir keyfîlikten kaynaklanmamakta; hem çeşitli bölgelerde, Osmanlılardan
önce var olan kanunlar, hem de iktisadî şartlar göz önüne alınarak böyle bir tatbikata gidilmiş
bulunmaktadır. Tanzimat’ın ilanıyla birlikte, bu sistemin tatbik edildiği yerlerde eşitlik
prensibi ve dolayısıyla ek bir oran, verginin ismine uygun olarak 1/10 benimsenmiştir.
Öşrün toplanma şekline gelince: Tımar rejiminin iyi işlediği devirlerde, öşrün
toplanması, devlete yaptığı hizmetler karşılığında, sipahiye bırakılmıştı. Ancak, iktisadî
şartların bozulmasıyla yeni gelir kaynaklarına ihtiyaç duyulunca tımarlar has şekline sokulup
hâsılatının toplanması işi mültezimlere verilmiş; fakat mültezimlerin fazla kazanç sağlamak
istemeleri köylüyü maddî bakımdan perişan etmişti. Köylüyü mültezimlerden kurtarmak
düşüncesiyle öşrün toplanması işi devlet memuru olan muhassıllara havale edilmişse de bu
defa da bunların, mahsulün pazarlara sevk edilmesinde ağır davranmaları dolayısıyla hazine
büyük kayıplara uğramış; birbiri arkasından iltizam ve emanet usûlleri tekrar denenmiş ise de
hiçbirinden istenilen sonuç alınamamıştı. Aşar, Cumhuriyetin ilânından sonra 1925'de
çıkarılan bir kanunla kaldırılmıştır.
Öşür, alındığı mahsûlün cinsine göre çeşitli adlar taşırdı. Üzüm bağlarından, bağ
bozumunda alınana resm-i bağ; pekmezden alınana resm-i şıra adları verilir. Oranlar bölgeden
bölgeye değişmekle beraber pekmez yapılırken odun kullanılması dolayısiyle bağ resminin
1/10 olduğu yerde şıra resmi 1/15 kadardır. Meyve bahçelerinden, mahsûlün kemâle erdiği
zaman 1/10'dan az olmamak üzere alınan resme, resm-i bağçe veya resm-i fevâkıh; kavun,
karpuz gibi bostan mahsullerinden alınana resm-i bostan denilirdi. Bunlar, kazanç için
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yetiştirildiği takdirde resim alınır; ancak ev halkının ihtiyacını karşılayacak kadar olması
hâlinde resme tabî tutulmazdı. Resm-i penbe adıyla pamuktan; resm-i harir adıyla ipekten;
resm-i giyah / resm-i çayır adıyla biçilen çayırlardan; resm-i ağ adıyla balıktan; resm-i kovan /
resm-i küvvâre adıyla baldan da öşür alınırdı. Bu sonuncuda öşür, kovanın bulunduğu
toprağın sipahisine, arıların kışlık ihtiyaçları çıkarıldıktan sonra genellikle 1/10 oranında
olmak üzere ödenirdi.

13.1.2. Harac
Haracın kelime mânâsı "bir yerin hâsılatından veya işçi olarak çalıştırılan kölelerle
çocukların emeğinden elde edilen şey" demekse de zamanla toprak mülkiyeti dolayısıyla
şahıslardan alınan vergi için kullanılmıştır. Diğer bir tarife göre haraç, arazi-i harâciyyeden
alınan vergidir. Arazi-i harâciyye ise Müslümanlarca feth edilen toprakların yerli halkının,
yerlerinde bırakılması hâlinde alınırdı. Haracın, şahıslardan alınanına cizye adı verilir.
Toprağa bağlı olarak alınan haraç iki kısımda değerlendirilmektedir.
1. Harac-ı mukasem, toprağın verimliliği ile ilgilidir ve ancak mahsûl alınırsa
ödenirdi. Yıllık mahsûl sayısı ile haraç sayısı aynıdır.
2. Harac-ı muvazzaf, mahsûle bağlı olmayıp arazinin yüzölçümüne göre dönüm veya
cerib başına alınan bir vergidir
XVI. yy.da Ebussuûd Efendi tarafından öşür, harac-ı mukasem; çift resmi harac-ı
muvazzaf karşılığı olarak kabul edilmiştir.

13.1.3. Cizye
Cizye, kitab ehli gayr-i müslimlerden alınan bir baş vergisidir. Vergi, Müslümanlığı
kabul etmeyenlerin, devlet tarafından korunmaları ve savaşlara katılmamaları karşılığında
alınmaktaydı. Cizye mükellefi olmak için bazı şartların mevcut olması gerekiyordu: Erkek
olmak, baliğ olmak, sıhhatli ve çalışabilecek güçte olmak. Kadınlar, çocuklar, hasta ve
sakatlarla çalışacak gücü olmayan yaşlı erkekler, sadece hibelerle geçinen rahipler (büyük
manastırlar da yaşayanlar bu istisnanın dışında tutulmuşlardı), köle ve dilenciler cizye
mükellefi değillerdi. Ancak, çalışmadığı hâlde vergiyi ödeyebilecek kadar servet sahibi
olanlardan cizye alınırdı. Başka bir ifadeyle cizye, 14-75 yaş arasındaki sıhhatli erkeklerden
alınan bir baş vergisiydi.
Cizye, mükelleflerin malî durumlarına göre üç sınıf üzerinden alınırdı. Zenginlerden
(âlâ) atlı olarak kendisiyle bildikte savaşa birini götürmesi karşılığı 48, orta hallilerden (evsat)
atlı olarak yalnız iştiraki karşılığı 24 ve fakirlerden (ednâ) yaya olarak savaşa katılma karşılığı
olarak 12 gümüş dirhem alınırdı. Bu üç kategoriden en büyük orana sahip olan evsat grubudur
ve oranı olup %60-80 arasında değişirdi. Âlâ ve ednâ oranları ise % 10-20 civarında idi.
Cizye işleriyle Cizye Muhasebesi Kalemi uğraşırdı. Her yıl muharrem ayında burada
cizye bohçaları hazırlanıp toplayacak olanlara teslim edilerek mahallerine gönderilirdi.
Cizyenin toplanması başlangıçta devlet memurları tarafından yapılırken Fatih (veya Kanunî)
saltanatından itibaren, bazı istisnalar dışında, iltizama verilmeğe başlandı. Kısa vadeli
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iltizamlarla toplanmasındaki mahzurlar dolayısıyla II. Mustafa saltanatında malikâne
usulünün tatbikine geçildiyse de bu da pek uzun ömürlü olmadı; III. Ahmed devrinde eski
sisteme dönüldü. II. Mahmud devrinde cizye toplanmasında da bir reform yapıldı.
Tanzimatla bütün tebaanın eşitliği kabul edildikten sonra 10 Mayıs 1855 tarihli bir
irade ile gayr-i müslimlerin Müslümanlar gibi askerlik yapmaları kabul edilirken cizye
kaldırıldıysa da askerlik keyfiyeti memnuniyetsizlik yarattığından kısa bir süre sonra yerine
bedel kondu. 1909'da ise bedel kaldırılarak yeniden askerlik mecburiyeti getirildi.

13.2. Raiyyet Rüsumu (Tımarlı Sipahiye Ödenen Vergiler)
13.2.1. Müslüman Reayadan Alınanlar
Çift Resmi

Çift resmi, hem toprağa bağlı olarak, hem de hane başına alınan bir vergidir. Toprağa
bağlı olarak alındığı için Ebussuud Efendi, harac-ı muvazzaf olarak kabul etmiştir. Bundan
sonra da bu görüş benimsenmiş, hatta kanunnâmelerde bile yer almıştır. Çift resminin
tamamlayıcıları olan mücerred, kara gibi toprağı olmayan reayadan da vergi alınması, bu
resmin sadece toprağa bağlı olmayıp aynı zamanda hane reislerinden alınan bir vergi olduğu
görüşünü kuvvetlendirmektedir.
Fatih Kanunnâmesi’nde reâyâ sipahiye yılda üç gün bedenen hizmet (= 3 akçe), orak
(bir araba ot = 7 akçe), döğen (yarım araba saman = 7 akçe), kağnı (bir araba odun = 3 akçe),
boyunduruk (araba ile hizmet = 2 akçe) resimleri, yani toplam 22 akçe vermekle mükellef
tutulmuştur. Bu miktar, XV. yy. ortalarına kadar 22 akçe olarak alınan çift resminden başka
bir şey değildir. Bir çiftlik yer, toprağın verimine göre değiştiği gibi bölgeden bölgeye de
farklılık göstermektedir. Pek çok yerde kırk adım veya 65 cm.lik terzi arşıniyle 75 zira veya
daha kaba bir tarifle bir çift öküzle sürülebilen toprak olarak kabul edilmiştir. Tahrir
sonrasında çiftlik tasarruf edenler de bu resmi ödemekle yükümlüydüler. Çift resminin
toplanma zamanı harman sonrası iken XV. yy. sonlarında 1 Mart olarak değiştirilmiştir.
Osmanlılar, toprağın küçük parçalara bölünmemesine itinâ gösterdikleri için, bir çift
en çok ikiye bölünebilir yani nîm çift olabilirdi. Çift sahibinin oğullarının ikiden fazla olması
hâlinde kalan toprak müştereken işlenilir ve resim de yine müştereken verilirdi.
Çift-bozan reayanın boş bıraktığı topraklar ise, sipahi tarafından başkasına verilerek
işletilirdi.
Çift Bozan Resmi
Toprağını terk edip başka bir yere göçen veya bir zenaat tutan reayayı sipahinin bulup
eski yerine getirmeğe hakkı vardır. Bundan maksat toprağın işlenmekten alıkonulmasını
olduğu kadar sipahiye tahsis edilmiş olan gelirin azalmasını da önlemektir. Fakat çiftbozan
(veya levendlik eden) on yıl geçtikten sonra bulunursa artık eski yerine dönmeğe mecbur
edilemeyip çiftbozan resmi veya levendlik akçesi adıyla, boş bıraktığı toprağın büyüklüğüne
göre bir miktar resim alınabilirdi. Bu hususta başka bir uygulama ise yerleştiği yerin
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sipahisine verdiği öşrün aynını eski sipahisine de ödemekle mükellef tutulmasıydı. Ancak,
seyyid, sipahi-zâde, yağcı, yörük, berat sahipleri ile toprağı işleyecek gücü kalmamış
bulunanlar ve şehirli olup da ziraatla uğraşanlar istedikleri zaman çiftlerini bozabildikleri
hâlde çift bozan resminden muaf tutulmuşlardı.
Bennâk - Kara - Mücerred Resimleri
Bennâk çift sahibi reayanın evli oğludur. Hiç toprağı yoksa caba bennâk, nîm çiftten
az toprak tasarruf ediyorsa ekinlü bennâk adı verilirdi. Genelde ekinlü bennâkler 12, caba
bennâkler 9 akçe resim öderlerdi. Ancak, bennakın tasarruf ettiği toprağın dönüm resmi, 12
akçenin üzerinde olursa bennâk resmi yerine dönüm resmi alınırdı.
Çift sahibi reayanın mücerred denilen bekâr oğlu, XV. yy.da bazı yerlerde hiç resim
ödemezken bazı bölgelerde 3 akçe verirdi. XVI. yy.da ise mücerred resmi 6 akçe olarak
alınmağa başlanmıştır. Mücerred evlendiği zaman bennâk statüsüne girer, boşandığında tekrar
mücerred resmi öderdi. Müslümanlığı kabul edenler de -artık gayr-i müslim statüsünden
çıktıkları için- bennâk kabul edilirlerdi.
Kara tabiri, zamana ve bölgeye göre değişik mânâlar ifade etmiştir. Bazı
kanunnâmelerde bennâk, bazılarında mücerredler için kullanılmıştır.
Resm-i Zemin / Dönüm Resmi
Tapu ile tasarruf edilmeyen topraklarda, hiç toprağı olmayan veya elindekinden fazla
toprakta ziraat yapmak isteyen reâyâ ziraat yaparsa alınan vergidir. Hâric-i raiyyet denilen o
timarın sipahisi üzerine kaydı olmayan reâyâ tarafından işlendiğinde, dönüm resmi veya
resm-i zemin adıyla, toprağın verimine göre değişmek üzere 2 ilâ 5 dönüme bir akçe olmak
üzere, bir resim ödenirdi.
Resm-i Duhan / Tütün Resmi
Sipahi timarına hariçten kışı geçirmek üzere gelenlerden "bacalarını tüttürmeleri"
karşılığında duhan veya tütün resmi adıyla 6 akçe alınırdı. Ancak, ikamet süreleri üç yılı aştığı
takdirde bennâk resmi alınmağa başlanırdı.

13.2.2. Gayr-i müslim Reayadan Alınanlar
İspenç Resmi

Gayr-i müslim reâyâ tarafından ödenen ispenç resmi, örfî bir vergi olup hem bir baş
vergisi, hem de çift resmi karşılığı olarak kabul edilmiştir. Ancak, ispenç mükellefi olan gayri müslimlerin tasarruf ettikleri toprak miktarı ve sahib oldukları hayvan sayısına
bakılmaksızın, vergi mükellefi yaşına gelmiş olanların hepsinden aynı miktarda toplanmıştır.
XVI. yy.da 25 akçe olarak alınan, daha sonra miktarı arttırılan bu resim, başta XV. yy.da
fethedilen Rumeli topraklarıyla kısmen Macaristan ve Doğu Anadolu'da tatbik edilmiş; diğer
yerlerdeki gayr-i müslim reayadan, Müslümanlar gibi çift resmi alınmıştır. İspenç ödenen
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toprakların Müslümanlar eline geçmesi hâlinde aynı vergi devam ettirilmiş; ispenç mükellefi
Müslümanlığı kabul ettiği takdirde bennâk statüsüne girmiştir.
Bîve Resmi
Gayr-i müslim dul kadınlar ise 6 akçe bîve resmi ödemekle mükellef tutulmuşlardır.

13.2.3. Diğer Resimler

Reayadan sahib oldukları veya ürettikleri şeylere göre, yukarıda sayılanlardan başka
bir takım vergiler daha alınırdı.
Resm-i Âsiyâb
Su ve rüzgâr değirmenleriyle yağ değirmenleri de vergiye tabiydiler. Resm-i âsiyâb da
denilen değirmen resmi, bazı bölgelerde değirmenlerin yıllık çalışma kapasitesine
bakılmaksızın alınırken, bazı yerlerde -üç ay, altı ay veya tam yıl gibi- yıllık çalışma süreleri
göz önünde bulundurularak vergilendirme yapılırdı.
Resm-i Arus
Sipahiler, tımarları reayalarının kızlarının evlenmesinde damattan belli bir resim
alırlardı ki buna resm-i arus / arûsâne veya gerdek resmi adı verilirdi. Bu resim, evlenenin kız,
dul, Müslüman veya gayr-i müslim, hür veya cariye oluşuna göre değişik miktarlardaydı.
Kölelerin birbirleriyle evlenmelerinden hiç resim alınmazdı. Zaim, sipahi, kale erleri gibi
vazifelilerin kızlarının evlenmesinde arus resmini subaşı; subaşının kızının evlenmesinde ise
sancakbeyi alırdı. XIX. yy.da bu resim kaldırılarak kadılardan izinnâme alınmağa
başlanmıştır.
Resm-i Ağnam
Hayvancılıkla uğraşan yerleşik reâyâ ve göçebeler -Müslüman ve gayr-i müslim
ayırımı yapılmaksızın- besledikleri koyun ve keçilerden, nevruzda kuzu ve oğlaklarıyla
bildikte sayılmak üzere, resm-i ganem veya ağıl resmi adıyla iki baş hayvan için bir akçe
resim öderlerdi.
Yave ve Kaçkun Resmi
Kaçan hayvanları yakalayanlar, kadıya haber verir ve masraflarını sahibi çıktığında
almak üzere bunlara bakarlardı. Çok hayvan yetiştirilen yerlerde bu olaylara sıkça
rastlandığından başlangıçta ayrı isimlerle alınırken sonradan müteferrik hâsılat arasına
alınmıştı. Sahibi çıkmayan yavelerin hâsılatı devlete gelir kaydedilirdi.

13.3. Avarız Vergileri

Dîvânın kararı ve padişahın emriyle olağanüstü hallerde toplanan vergilere avârız-ı
dîvâniyye adı verilir. Örfi vergilerden olan avarız, başlangıçta yalnız harp zamanlarındaki
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ihtiyaçları karşılamak için alınmışken daha sonra ulufe dağıtılması, vs. sebeplerle hazinenin
düştüğü sıkıntıları hafifletmek üzere de toplanmıştır.

13.3.1. Avarız Vergilerinin Dağılım Şekilleri

Avarız vergilerinde esas hane olmakla beraber, avarız hanesi hakikî haneden farklı bir
mânâ ifade eder. XVI. yy. başlarındaki tahrir defterlerindeki kayıtlardan bir hakikî hanenin bir
avarız hanesine eşit kabul edildiği anlaşılmaktadır. Zamanla, yere ve ihtiyaca göre 3, 5, 7, 10,
hatta 15 hakikî hane, bir avarız hanesi itibar edilir olmuştur. Avarız hanelerinin tespiti için
özel tahrirler yapılır, avarıza konu olacak yerdeki bütün nüfus kaydedildikten sonra muaflar
çıkarılıp geri kalanların kaç avarız hanesi edeceği hesaplanırdı. Bunlar, tam hane yerine bazan
"buçuk", "rubu" (=1/4), "sülüs" (=1/3) gibi kesirli de olabilirdi. Avarızdan muaf olanlar ise
derbendci, menzilci, köprücü, bazı hallerde tuzcu ve çeltikçi gibi devlete özel bazı hizmetler
veren gruplardı. Savaş veya doğal afete uğramış yerler de geçici olarak avarızdan muaf
kılınırdı.
Avarız vergileri mal, hizmet veya para olarak toplanabiliyordu.

13.3.2. Toplanma Şekline Göre Avarız Vergileri
13.3.2.1. Aynî Olarak Alınanlar

Aynî olarak alınan avarızın başında ordunun ihtiyacı olan zahirenin temini gelir.
Bunlardan nüzul, asker için gerekli un ile hayvanlar için alınan arpadan ibaret olup karşılıksız
alınan gerçek bir vergidir. Kadılar tarafından toplanıp belirtilen menzilde nüzul eminine
teslim edilirdi. Sefer güzergâhından uzak olan yerlerde bedel olarak alındığı da olurdu. Nüzul,
gerçek anlamda bir vergi olduğundan, vergi muafiyeti olanlar, bundan da muaf
tutulabiliyorlardı.
Ordu için gerekli erzakın bir yere "sürülmesi"(=nakli) anlamına gelen sürsat ise, mîrî
fiyattan da olsa karşılığı ödendiği için, hakikî mânâda bir vergi değil, sadece un, ekmek, arpa,
koyun, yağ, bal, vs. maddelerin kadılar tarafından toplanıp belli menzillerde bulundurulmasını
gerektiren bir mükellefiyettir.
Devletin, sefer hazırlıkları sırasında merkezî yerlerdeki ambarlara zahire depolamak
veya sefere giden yahut dönen orduların ihtiyacını temin etmek üzere bedeli mukabilinde
satın aldığı zahireye iştira zahiresi adı verilirdi. İştira, narh-ı rûzî veya narh-ı carî denilen
piyasa fiyatıyla yahut da sürsatda olduğu gibi mîrî fiyatla ve bir mükellefiyet olarak da
yapılabiliyordu.
Bir valinin seyahati veya fevkalâde elçilerin gelişlerinde de bunların geçtikleri
bölgeler halkı "avarızları mukabelesinde", bu kafilelerin iaşe ve ibatelerinin temini ile
mükellef tutuluyorlardı. Ancak bu gibi hallerin bir yıl içinde birkaç defa tekrarlanması
dolayısıyla halkın gücünü aşması durumunda, müracaat üzerine mükellefiyet başka yakın bir
kazaya kaydırılabiliyordu. Esasen halka bu cins vergiler yüklenirken daima ödeme gücü göz
önünde tutuluyor; buna rağmen bir yanlışlık yapılmışsa derhal düzeltilmesi yoluna
gidiliyordu.
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13.3.2.2. Hizmet Olarak Alınanlar

Osmanlı donanmasındaki kürekçilik, genelde esirlerle kürek cezasına çarptırılmış
olanlara yaptırılıyordu. Ancak deniz seferlerinde ihtiyacın bunlarla karşılanamaması
durumunda sahil bölgelerinden kürekçi toplanırdı. Bunlar, donanmada bedenen hizmet
ettikleri gibi bu vazifeleri sırasında ihtiyaçlarına giderecek meblâğlar da bölge halkınca temin
edilip verilirdi.

13.3.2.3. Bedel Olarak Alınanlar

Avârız vergisi avarız akçesi veya avarız bedeli akçe adıyla nakit olarak da toplanırdı.
Valilerin haslarından karşılayamadıkları masraflarını çeşitli adlarla ve usulsüz olarak
toplamalarını önlemek için M. 1718 / H. 1130'da bunların sefer masraflarını karşılamak üzere
imdâdiyye-i seferiyye adıyla bir vergi toplamaları resmen kabul edilmişti. Aynı verginin sulh
zamanında alınması hâlinde ise imdâdiyye-i hazeriyye adı verilirdi. Cihâdiyye veya iâne-i
cihâdiyye adlarıyla alınmış vergiler ise sadece harp masrafını karşılamak için değil, askerin
sulh zamanındaki bazı ihtiyaçlarını temin etmek için de toplanıyordu. Ayrıca, ihtiyaç
görüldükçe XVII. yy.dan itibaren avarız vergilerinin bir kısmı, bütçe açıklarını kapamak üzere
devamlı vergiler hâline getirilmişti. Fakir halkın bunlar altında ezilmesini önlemek için de
zamanla bölgenin zenginleri tarafından bu vergileri karşılamak üzere avarız vakıfları
kurulmuştur.

13.4. Tanzimat Sonrası Örfî Vergileri
13.4.1. An cemâatin Vergi

1839'da Tanzimat’ın ilanıyla birlikte tebaanın sosyal, hukukî ve malî bakımdan eşitliği
kabul olunduğundan o tarihe kadar ocaklık olarak devlete temin ettikleri kereste, güherçile,
kendir gibi maddelerle köprücülük, derbendcilik, yolculuk gibi bazı mükellefiyetlerine son
verilerek bunların yerine tek bir vergi alınması prensibi getirildi. Bunun için de tebaanın
gelirinin bilinmesi gerektiğinden, muhassılların nezaretinde olmak üzere, bütün mal, mülk ve
hayvanları içine alan temettü (gelir) sayımı yapılmağa başlandı. 1840'dan itibaren yürürlüğe
konan vergi, halkın eskiden ödedikleri örfî vergiler göz önünde tutularak, fakat bunların
tahsili için toplanan paralar düşülerek tespit edilip köy veya mahallelerin ödeyecekleri miktar
belirlendi. Köy muhtar ve imamları ile papazlar eliyle toplanacak verginin dağılımı herkesin
malî gücüne göre ayarlandı. Başlangıçta rûz-ı hızır ve rûz-ı kasım şeklinde iki taksitte
alınması kararlaştırılmışken sonra mükellefin malî gücünün elverdiği zamanlarda ve nihayet
on taksitte ödenmesi prensibi getirildi.
Tanzimat öncesindeki bazı vergi ve resimlerin kaldırılmasıyla doğan hazine açığının
kapatılması için önce 1845-46'da yeni kurulan karantina teşkilâtının masraflarını karşılamak,
1848-49'da kaldırılan ispenç vergisinin açığını kapatmak, 1861 Kanlıca Ticaret Muahedesi
şartlarının gümrüklerde meydana getirdiği gelir kaybını gidermek üzere an cemâatin vergi
miktarına ilâveler yapıldı.
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13.4.2. Emlâk, Arazî ve Temettü Vergilerinin Ayrılması

1856 Islahat Fermanını müteakıb bir dizi reform gerçekleştirilirken vergilerin de yeni
bir düzenlemeye tâbi tutulmasına ihtiyaç görüldüğünden 1275 (1858-59)'a kadar tatbik edilen
an cemâatin vergi kaldırılıp emlâk, arazî ve temettü vergilerinin ayrı ayrı alınması
kararlaştırıldı ve Anadolu'da Bursa, Rumeli'de Yanya pilot bölgelerinde tatbikine geçildi.
Diğer bölgeler için de yeni sayımlara başlandı. Gelir getiren binalardan %o8,
getirmeyenlerden %o4 olmak üzere bütün binalar için vergi ödemek mecburiyeti getirildiği
gibi araziden %o4, esnaf ve tüccarın yıllık geliri üzerinden ise %3 oranında bir temettü vergisi
alınmağa başlandı. Ziraatla uğraşanlar ise eskiden olduğu gibi öşür ve ağnam resimlerini
vermekte devam ettiler. 1297 (1880) nizamnâmesiyle bu vergilerde bazı değişiklikler yapıldı.
Öşür veren arazilerle arsaların kıymetinden %o4, öşür vermeyen arazilerden %o8; kıymeti
20.000 kuruşun altında olup sahibinin ikamet ettiği binalardan %o4; 20.000 kuruşun
üstündeki, içinde ticaret ve san'at icra edilen binalardan %o8 vergi alınmağa başlandı. Sonraki
yıllarda bütçe açıklarının kapatılması için oranlar yükseltildiği gibi yeni bazı düzenlemeler de
getirildi. Başlangıçta, şehirlilerin ödedikleri vergilerden eskiden olduğu gibi muaf tutulan
İstanbul halkı da, II. Abdülhamid'in saltanatında vergi ödemeğe başladılar.
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Uygulamalar
Uygulama:
Osmanlı Devleti’nde vergi verecek kişileri ve gelirleriyle, oranlarının tespitine yönelik
tutulmuş tahrir, avarız ve temettuat defterleri hakkında bilgi edininiz.
Kazanım:
1. Vergiye esas teşkil eden ve ana kaynak durumundaki bu defterler hakkında bilgi
sahibi olmak.
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Uygulama Soruları
1. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ne giderek Temettuat, Tahrir ve Avarız Defterlerinin
orijinal örneklerini inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öşür, cizye ve harac gibi şer’i vergilerin özellikleri ve toplanma şekilleri
incelenmiştir. Önceki derslerden de hatırlanacağı üzere cizye çoğu zaman iltizamla toplanan
ve merkezi hazineye giren önemli bir gelir kaynağıydı. Örfi vergiler şeklinde adlandırılan ve
tımar sisteminin yaygın olduğu bölgelerde sipahiye ödenen vergiler Müslüman ve gayrı
müslimlerce ödenenleri ve ortak olarak tahsil edilenleri ayrı bir kısmda incelenmiştir. Önce
olağanüstü toplanan bir vergi türü olan avarız vergileri, Osmanlı maliyesinin günden güne
bozulmasına parelel olarak zamanla sürekli toplanır bir hâle gelmiştir. Avarız vergileri, ürün
olarak, para olarak veya bir yükümlülük olarak toplanmıştır.
Tanzimat’ın ilanından sonra örfi vergiler kaldırılarak herkesin gelirine göre vergi
toplanması amacıyla pek çok girişim ve uygulamada bulunulmuştur. Bu amaçla Temettu
sayımları yapılıp herkesin taşınır taşınmaz mal varlıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Ancak
bu uygulamalar sonuç getirmemiş, halkın vergi yükü azaltılamamıştır. Üstelik yeni olağanüstü
vergiler de ihdas edilmiştir. Nihayetinde bu durumdan asırlarca vergi toplanmayan İstanbul
halkı da nasibini almış ve II. Abdülhamid döneminden itibaren İstanbul’dan da vergi
toplanmaya başlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. ……………. müslümanlarca fethedilen toprakların yerli halkının, yerlerinde
bırakılması halinde alınırdı.
Yukarıdaki boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Raiyyet rüsumu
b. Çift bozan
c. Cizye
d. Arazi-i harâciyye
e. Öşür
2. Osmanlılarda Müslüman ve gayr-ı müslim ayırımı yapılmaksızın mahsûlden alınan
şer’i vergi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Cizye
b. Öşür
c. Avarız
d. Çift
e. Harac
3. Cizye ile alakalı verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Cizye, 14-75 yaş arasındaki sıhhatli gayrimüslim erkeklerden alınan bir baş
vergisiydi.
b. Cizye işleriyle Cizye Muhasebesi Kalemi uğraşırdı.
c. Cizyenin toplanması Fatih (veya Kanunî) saltanatından itibaren, bazı istisnalar
dışında, iltizama verilmeğe başlandı.
d. III. Ahmed devrinde cizye toplanmasında bir reform yapıldı.
e. II. Mustafa saltanatında cizye toplanmasında malikâne usulüne geçildi.
4. Avarız hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Avarız vergilerinde esas hane olmakla beraber, avarız hanesi hakikî haneden farklı
bir mânâ ifade eder.
b. Avarız vergisi yalnız para olarak toplanılmaktadır.
c. Avarız hanelerinin tespiti için özel tahrirler yapılır, avarıza konu olacak yerdeki
bütün nüfus kaydedildikten sonra muaflar çıkarılıp geri kalanların kaç avarız
hanesi edeceği hesaplanırdı.
d. Avarızdan muaf olanlar ise derbendci, menzilci, köprücü, bazı hallerde tuzcu ve
çeltikçi gibi devlete özel bazı hizmetler veren gruplardı.
e. Savaş veya doğal afete uğramış yerler de geçici olarak avarızdan muaf kılınırdı.
5. Sipahi tımarına kışı geçirmek için dışarıdan gelenlerden bacalarını tüttürmeleri
karşılığında alınan vergiye ne ad verilir?
a. Duhan/tütün
b. İspenç
c. Kaçkun
d. Bennak
e. Dönüm
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Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
6. Osmanlı Devleti’nde toplanan şer’i vergiler hangileridir? Açıklayınız
7. Çift resminin toplanma şekli ve özellikleri hakkında bilgi veriniz?
8. Islahat Fermanı’ndan sonra an-cemaatin vergi yerine hangi vergiler konmuştur?
Açıklayınız.
9. Aynî olarak toplanan avarız vergileri hakkında bilgi veriniz.
10. Sipahiye ödenen vergileri maddeler hâlinde sıralayınız.
Cevaplar
1. d, 2. b, 3. d, 4. b, 5.a.
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14. OSMANLI’NIN SON DÖNEMİNDE YAŞANAN EKONOMİK
GELİŞMELERİN GENEL BİR DEĞERLENDİRMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Osmanlı Maliyesinde Sonun Başlangıcı
14.2. XIX. Yüzyıldaki Malî Gelişmeler
14.3. II. Meşrutiyet Dönemi ve Sonrasında Ekonomi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. XIX. yüzyılda malî gelişmeler nasıl bir seyir takip etmiştir?
2. II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e takip edilen ekonomi politikları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Osmanlı maliyesinde
sonun başlangıcı

Kazanım

Osmanlı malî sisteminin
bozulma sebeplerini
kavramak

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kronolojik düşünme
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Araştırma

XIX. yüzyıldaki malî
gelişmeler

XIX. yüzyıl boyunca
uygulanan mali tedbirler ve
yöntemleri anlamak

Kronolojik düşünme
Bilgi sahibi olma ve görüş
geliştirme
Araştırma

XIX. yüzyıldaki malî
gelişmeler

II. Meşrutiyet dönemi ve
sonrasında ekonomi

Osmanlı Devleti’ni iflasa
sürükleyen sebepleri tespit
etmek.
II. Meşrutiyet sonrası
oluşan millî iktisat
politikasını kavramak

Sebep-sonuç ilişkisi kurma
Tarihsel sorgulamaya
dayalı araştırma
Tarihsel analiz yorum
Kronolojik düşünme
Sebep-sonuç ilişkisi kurma
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Anahtar Kavramlar


Millî iktisat,



Duyûn-ı Umumiye,



Maliye Hazinesi,



Hazine-i Hassa,



Galata bankerleri,



Kaime,



Dış borçlanma,



II. Meşrutiyet,



Moratoryum,



Mütareke Dönemi
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Giriş
Bu son derste Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde
ekonomik gelişmelerin doğru tahlil edilebilmesi hedeflenmektedir. Bunun için de Osmanlının
geri dönülmez mali çöküşe girdiği XVIII. asrın ikinci yarısından 1923’e kadar uzanan süreçte
yapılan iktisadî uygulamaları ve bunların sonuçlarını bilmek gerekir. Aslında bu diğer
derslerimizde gördüğümüz pek çok uygulamayı bütünün içerisine oturtarak öğrenciye malî bir
tablo sunmak için oluşturulmuş genel bir sonuç dersidir.
Zira 1920’lerde ortaya çıkan mali tablo Cumhuriyete geçişin son 10-20 senesinde
uygulanan ekonomik uygulamaların sonucu değil, mali çöküşün başladığı süreçten 1923’e
gelen önemli gelişmelerin neticesinde şekillenmiştir.
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14.1. Osmanlı Maliyesinde Sonun Başlangıcı

1774’de imzalanan Küçük Kaynarca antlaşması Osmanlı Devleti’nde ekonomik hayat
açısından da önemli bir dönüm noktasıdır. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin savaş
alanlarındaki yenilgisi resmen onaylanmış ve idari, askerî ve iktisadi alanda sistemi yenileme
arayışlarına girilmiştir. Böylece devlette yenileşme, değişim ve Batı etkisinin gittikçe artacağı
bir süreç başlar. Bu cümleden olarak III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde tıpkı diğer
alanlarda olduğu gibi mali alanda da önemli değişimler yaşanacaktır.
Osmanlı Devleti’nde refahın arttığı dönemlerinde Hazine-i Amire tek başına devletin
aslî hazinesi, gelir fazlaları, para ve mücevherlerin saklandığı iç hazine fonları ise gerektikçe
müracaat edilen bir ihtiyat hazinesi olma vazifesini üstlenirdi. Ancak XVIII. asrın
ortalarından itibaren devletin malî bakımdan çöküşe geçmesine paralel olarak önce Darphane
bir hazine hüviyetini kazanmış, ardından devletin yapacağı bütün masrafların tek bir
kurumdan karşılanması yerine, devlet harcamalarının kurulacak yeni hazinelere pay edilmesi
esası benimsenmiştir. Kuşkusuz bunda III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde yeni askeri
kurumların oluşturulması da etkilidir. Bu hazineler aynı zamanda bir iç borçlanma yöntemi
olan ve umulan başarıyı yakalayamayan, malikâne ve esham sistemlerinin tasfiyesinde de
kullanılmıştır. Tanzimat’a kadar Osmanlı Devleti’nde, ordunun, tersanenin ve Osmanlı idarî
politikasının önemli bir meselesi olan İstanbul’un iaşesinin finansmanı, birbirinden ayrı
kurulan hazinelerle karşılanmıştır.
II. Mahmud dönemi aynı zamanda Osmanlı para tarihindeki en fazla değer
kaybının/enflasyonun yaşandığı devirdir. Şüphesiz bunda aynı dönemde yaşanan savaşların
etkisi mühimdir. Nitekim 1828-29 Rusya Savaşında sırasında ve sonrasında Osmanlı
tarihindeki en yüksek oranlı kur ayarlamaları yapılmıştır. Yapılan uygulamada devletin
hedefi, aynı miktardaki gümüş veya altından itibari değeri daha fazla miktarda sikke basmak
ve o para birimi cinsinden ifade edilen ödemelerinin daha büyük bir bölümünü
karşılayabilmekti. Yapılan ayarlama sonrası devlet eğer gücü yeterse eski sikkelerin
dolaşımını yasaklamakta ve darphaneye getirilen bu sikkeleri düşük fiyatlarla satın alarak ek
gelir sağlayabilmekteydi. Ancak bu uygulamanın devlete önemli maliyetleri de mevcuttu. Zira
yapılan her kur ayarlaması devletin gelirlerini önce arttırırken yarattıkları enflasyon nedeniyle
zaman içinde bu gelirlerin azalmasına neden olmaktaydı. Bunun engellenmesi içinse devletin
tağşişleri yenilemesi veya vergileri yükseltmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu durum II.
Mahmud döneminde bir kısır döngü hâline gelmişti. Diğer taraftan piyasalarda ve halk
arasında para birimine karşı olan güven kaybolduğundan insanların ellerinde yabancı para
tutmalarına yol açmakta, bu da darphanelere para bastırmak için değerli maden getirmelerine
engel olmaktaydı. Bu durum devletin iç piyasalardan borç almasını da güçleştirdiği gibi
başkentte siyasal bir muhalefeti de beraberinde getiriyordu. Bu muhalefette ön sırada lonca
üyeleri, dükkân sahipleri ve küçük tüccarlarla ücretli çalışan zanaatkârlar yer almaktaydı.
Ücretleri devlet tarafından ödenen bürokrat, ulema ve askeri zümre de tağşişlerden önemli
oradan zarar gören zümreydi. Para piyasasındaki bu bunalıma çare olarak Tanzimat sonrası
Osmanlı maliyesinde bir “sikke reformu” yaşanmış, İngiltere ve Fransa’dan darphane
teknisyenleri, uzmanlar ve makineler getirtilmiştir. Yeni teknolojiyle yapılan bu
düzenlemenin neticesinde Osmanlı Devleti 1844’ten sonra malî gelir sağlamak için kur
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ayarlamasına başvurmaktan vazgeçmiştir. Altın ve gümüş sikkeler 1922’ye kadar, 1844
yılında kabul edilen standartlara göre basılmıştır. Ayrıca günlük işlemler için küçük değerli
bakırlar sikkeler, 1910 yılından itibarense aynı amaçla nikel sikkeler basılmaya başlanmıştır.

14.2. XIX. Yüzyıldaki Malî Gelişmeler

XIX. yüzyılda yaşanan ve yansımalarıyla Osmanlı ekonomisine Cumhuriyete kadar
uzanacak zararlar veren mühim bir gelişme ise dış ticaret alanında yaşanmıştır. Osmanlı
ekonomisinin önemli kaynaklarından olan gümrük ve ticaret gelirlerine yönelik politika,
İngiltere ile 16 Ağustos 1838’de imzalanan Balta Limanı ticaret anlaşması ile yeni bir boyut
kazanmıştır. Bu anlaşma ile bir dış ekonomik tedbir olarak yüzyıllardır yürürlükte olan, yed-i
vahid yani tekel sistemi, ihraç yasakları ve tezkire isteme usulü kaldırılır. Asrın başlarından
itibaren oranları arttırılan ve yabancı tüccarın ödemek zorunda kaldığı bütün dâhilî vergilerin
yerine, ihracatta % 9, ithalatta % 2’lik vergi alınması kabul edilir. Bu anlaşmanın maddeleri
arasında isteyen Avrupa devletlerinin aynı şartları içeren birer muahede yapmaları da yer
almıştır. Nitekim ilki Fransa ile 25 Kasım 1838’de, sonuncusu ise Rusya ile 30 Nisan
1846’da, Balta limanı anlaşmasını model alan anlaşmalar imzalanır. Anlaşmanın tatbikine
başlanmasından sonra sadece İngilizce nüshada bulunan Osmanlı topraklarında her türlü
ticaret yapabileceklerine dair olan ibare İngiliz tüccarının perakende ticarete de başlamasına
sebep olur. Böylece Osmanlı Devleti’nde yabancı malların kolayca ithali yerli mahsullerin ise
büyük çapta dışarı kaçmasını kolaylaştıracaktır. Neticede Osmanlı topraklarında ticaret geniş
çapta yabancı tüccarın ve ona aracı ve yardımcı olan gayrı Müslim tüccarların eline geçeceği
gibi, ucuz mamul ithali ve bunlara olan rağbetin artması yerli tezgâhların yavaş yavaş
kapanmasına sebep olacaktır.
1850’li yılların sonlarına doğru dünya ticaretinde gümrüklerde himaye sistemine
doğru bir yaklaşım belirmeye başladı. Modern gümrük rejiminin de esasını oluşturan bu
anlayışa göre ihraç gümrüğü vergileri kaldırılmalı veya asgariye indirilmeli, ithal gümrüğü
vergileri de arttırılmalıdır. Nitekim ilki 29 Nisan 1861’de Fransızlarla imzalanan Kanlıca
Ticaret Anlaşmaları ile dış ticaret yeni bir boyut kazandı. Aynı dönemde Osmanlı Devleti ile
mevcut anlaşmalarını yenilemek isteyen diğer devletlere de bu anlaşma hükümleri uygulandı.
Gümrük himaye politikasına uygun olarak ilk yıl için % 8 olarak tespit edilen Osmanlı ihraç
malları üzerindeki gümrük vergisi sekiz yıl sonra %1 olmak üzere tedricen azaltılırken ithal
mallarında % 5’den % 8’e çıkarılma gibi bunu karşılayamayacak oranda yükseltilme yapıldı.
Bu anlaşmalardan sonra yabancı devlet tüccarları Osmanlı ülkesinde serbestçe perakende
ticaret ve esnaflık yapma imkânı buldular. Bu durum Osmanlı orta halli işletmecilerinin ve
esnaf teşkilatının sonunu getiren sebepler arasında önemli bir yer tutmaktadır.
Tanzimat’ın ilanıyla Osmanlı vergi sisteminde de önemli değişiklikler
gerçekleşecektir. Tanzimat’la varlığını sürdüren örfi vergi ve angaryalar tamamıyla
kaldırılarak yerine an cemaatin vergi adı verilen tek bir vergi getirilir. Temel felsefesi halkın
emlak, arazi ve gelirlerinin tespit edilip yazılmasıyla ödeme güçlerine göre vergilendirilmesi
esasına dayanan bu tevzii vergi/vergi dağıtımı, kişi veya hane üzerine eşit olarak paylaştırılan
örfi vergilere göre önemli bir gelişmedir. Vergi devlet tarafından kazaca, köyce ve mahallece
konacağından, herkese isabet edecek vergi miktarı onun malî gücüyle bağlantılı olacaktır.
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1840’dan itibaren yürürlüğe konan vergi gerek üç kez zam görmesi gerekse aciz ve hakkını
aramayı bilmeyen kimselerin bu paylaşımdan mağdur edilmesi sebepleriyle tebaayı/vatandaşı
memnun edememiştir. Nitekim an cemaatin vergi ya da Temettuat defterlerindeki ifadesiyle
vergi-yi mahsusa yirmi yıl ödendikten sonra 1859/1860 yılında kaldırılmıştır. Yerine nispî
nitelikli emlak, arazi ve gelir vergileri getirilerek daha ileri bir aşamaya geçildi. Buna göre
binalara vergi verme zorunluluğu getirildi ve gelir getiren binalar % 8, getirmeyenlerse % 4
vergiye tabi tutuldu. Arazilerden % 4, esnaf ve tüccarın yıllık geliri üzerinden ise % 3
oranında gelir vergisi alınmağa başlandı.
Bu dönemde şer’i vergilerde de değişim yaşanmıştır. Şer’i vergilerin en önemlisi olan
ve ziraî ürünlerden Tanzimat’a kadar toprağın verim gücüne ve sulama imkânına göre 1/3 ile
1/10 arasında değişen oranlarda alınan âşar, Tanzimat’la birlikte bütün bölgelerde 1/10
oranında tahsil edilmeye başlanmıştır. Bu uygulama verim gücü farklı toprakları aynı oranda
vergilendirmek gibi bir adaletsizliğe ve devlet için vergi kaybına yol açmıştır. Aşar,
Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar varlığını koruyan bir vergidir. Gayr-ı müslim erkek tebaadan
alınan cizye vergisiyse 1856 tarihli Islahat Fermanı’yla kaldırılarak bedel-i askerî adı altında
nakdî bir ödeme yükümlülüğü hâline getirilmiştir. II. Meşrutiyet’e kadar bu durum devam
edecektir. 12 Temmuz 1909’da Meclis’i Mebusan’ın aldığı kararla nakdi ödeme yükümlülüğü
kaldırılarak, II. Meşrutiyetin getirdiği Osmanlılık ve eşitlik fikrinin paralelinde gayrı
müslimlerin de Müslümanlar gibi askerlik vazifelerini yapmaları esası kabul edilecektir.
Tanzimat döneminin önemli reformlarından biri Osmanlı maliye teşkilatında tek
hazine ve tek bütçe sistemine geçilmesidir. Aslında geçişin ön hazırlıklarının 1830’lu yıllarda
başladığı görülmektedir. Bu dönemde yapılan hazırlık ve denemeler son şeklini, Ocak
1840’da kesin olarak kurulan Maliye hazinesiyle almıştır. Aynı senenin Mayısında ise
Tanzimat öncesinde malî sistem içinde görev yapan ve kendilerine has ayrı gelir kaynakları
olan hazineler, Maliye Hazinesi bünyesinde birleştirilmiştir. Böylece merkeziyetçi zihniyet
çerçevesinde gelir ve giderlerin tek elden idaresi kararı alınmıştır. Maliye hazinesinin
kurulması ve Maliye Nezareti’nin tüm malî işleri kontrol eden bir kuruluş hâline
dönüşmesiyle birlikte bu prensibe uygun modern bütçelerin hazırlanması gündeme geldi.
Buna göre girişilen yeni idarî reformlara temel olması nedeniyle ilk önce malî işlerin düzene
konması, bunun için de devletin bir yıllık sağlam gelirleriyle gerçek giderlerinin dengesinin
sağlanması gereklidir. Açıkçası Osmanlı Devleti ilk kez bu dönemde modern manada bütçe
uygulamasına geçecektir. Bunun gerçekleştirilmesi ise devletin gelirlerine göre giderlerinin
tayin edilip sınırlandırılarak dengelenmesiyle mümkündür. Netice itibariyle bütçede tahsis
usulü uygulamasına geçilerek 1846-47 mali yılından itibaren her yıl düzenli olarak bütçelerin
hazırlanması kararı alındı. 13 Temmuz 1855 yılında ise bütçelerin hazırlanma, onaylanma ve
denetlenmesi ile ilgili esasları belirleyen daha ayrıntılı bir nizamname hazırlandı.
Hazine hesaplarının tutuluş düzeni açısından çok önemli bir gelişme ise Tanzimat’tan
hemen sonra gerçekleştirilen, hazine hesaplarının rumî takvimi esas alan malî yıla göre
düzenlenmesinin kabul edilmesidir. Yeni uygulamada mali yılbaşı mart, mali yılsonu ise
şubat ayı olacaktır. O tarihe kadar hazine hesapları hicri ay esasına göre düzenlenirdi. Zira
devlet gelirleri Rûmi ay itibariyle taksitler hâlinde tahsil edilmekte ve taşradaki memurların
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maaşları da yine Rûmi aylara göre verilmekte ise de giderlerin çok önemli bir bölümünü teşkil
eden merkezdeki memur ve askeri kadroların maaşları hicri ay esasına göre ödenmekteydi.
Dolayısıyla Rûmi aya geçiş mevcut karışıklığı giderecek ve bu uygulama Cumhuriyete kadar
devam edecektir.
Osmanlı Maliye teşkilatında bir diğer önemli reform ise Tanzimat öncesinde sınırlı
hâle getirilen padişahın gelir kaynaklarında Tanzimat’ın ilânından sonra değişiklik
yapılmasıdır. Buna göre gelir kaynaklarının, giderleri karşılamayacağı sebep gösterilmek
suretiyle gelirler tamamen Maliye Hazinesi’ne aktarılmış, karşılığında padişah ve hanedan
mensuplarına maaş bağlanmıştır. Bu hâkimiyet anlayışı açısından çok önemli bir değişimdir.
Aslında 19.yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren azar azar padişahlık makamı gelirleri devlet
giderlerini karşılamak için kullanılmaya başlanmıştır. Nitekim II. Mahmud döneminde
padişahın gelirlerinin savaş masraflarının finansmanında kullanıldığını biliyoruz. Bu yeni
sistemde biraz önce değinilen ve bütçe uygulamasına konan tahsis usulüne uygun olarak her
ay padişaha maaş/tahsisât-ı seniyye ödenecektir. Bu amaçla tahsisat-ı seniyyenin girdiği ve
padişahın giderleri, hanedan mensuplarının harcamaları, saray halkının maaşları, saray ve
kasırların inşa, onarım, mefrûşat, yakacak, iâşe vs. gibi her türlü masraflarının karşılandığı
Hazine-i Hassa adı verilen bir iç hazine kuruldu. Hazine-i Hassa padişahlık makamının
hazinesidir ve ilk dönemlerde gelir kaynağı yani bakımından Maliye Hazinesi’ne bağımlıdır.
Osmanlı maliyesindeki bu değişim hareketi ve yeniden yapılanmaya rağmen Tanzimat
sonrası Maliye Hazinesi, öncesinde var olan darlığını atlatamadığı gibi gün geçtikçe artan bir
darlık/sıkıntı yaşadı. Maliye Hazinesi’ne bu yeni dönemde, vergi gelirlerindeki azalma, savaş
ve iç karışıklıkların getirdiği malî yük ve bunların yanında saray harcamalarının gün geçtikçe
katlanarak artması eklenince, bütçe açıkları kapanamaz hâle geldi. Bu dönemde Maliye
Hazinesi’nde gelir gider dengesinin sağlanması bütçe açıklarının kapanması ve sürekli olarak
artan giderlerin karşılanması için bir takım çarelere başvurulmuştur. Bunların başında devletin
asırlar boyu değişik yöntemlerle başvurduğu önemli bir malî politikası olan iç borçlanmalar
gelir. Tanzimat sonrasının para ve kredi kurumlarındaki belki de en önemli değişikliği Galata
bankerlerinin yabancı sermaye ve devlet imkânlarıyla Osmanlı Devleti’nde çeşitli banka ve
şirketler kurmalarıdır. Bir yandan Aristide Baltazzi, Kamondo, Tubini, Zarifi, Hristaki, vb.
gibi pek çok tanınmış Galata bankeri hazineye kendi hesaplarına yüksek faizli kredi açmaya
devam ederken, diğer yandan banka ve şirketler devlet hazinesi için yeni borçlanma kapısı
hâline geldi. Maliye Hazinesi’nin bütün bu kurumlardan birbiri peşi sıra aldığı yüksek faizli
borçlar, zamanla ödenemediği için anapara ve faiz tutarları katlanarak çığ misali büyüme
gösterir. Böylece her borç ödemesi bir diğer borçlanmayı beraberinde getirmiştir. Bu işten en
kârlı çıkanlar ise Galata bankerleriyle, ortakları olan yabancı yatırımcılardır, zira Osmanlı
hazinesi onlar için kazanç getiren bir kaynak hâline dönüşmüştür.
İç borçlar bu şekilde hızlı bir artış gösterirken Kırım Savaşı sırasında, 1854’te uzun
vadeli resmî ilk dış borçlanmanın yapılması Osmanlı maliyesinde sonun başlangıcı olmuştur.
Osmanlı Devleti Kırım Savaşı sırasında ilk borçlanmayı yaptıktan sonra malî bakımdan her
sıkıntıya düştüğünde Avrupa bankalarından borç almaya devam edecektir. Böylece Osmanlı
borçlanmaları Avrupa çapında bir yatırım, kazanç, spekülasyon/vurgun, komisyon ve rüşvet
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alanı hâline gelmiştir. Bu borçlar çok elverişsiz şartlarda ve diğer ülkelerin ödediği faizlerden
çok daha yüksek faizlerle ve büyük miktarlarda alınıyordu. Yine Osmanlı Devleti’nin borç
tahvilleri Londra, Paris, Viyana ve Frankfurt gibi borsalarda satışa çıkarılıyordu. Bu fonların
büyük bir bölümü câri harcamalarda, saraylar yapımında, büyük bir donanmanın
kurulmasında ve zaman zaman bürokrasinin maaşlarının ödenmesinde kullanılmıştır. Devlet
1854-1874 arasında 15 defa dış borç almıştır. Ancak bu süreç yirmi beş yılda Osmanlı
Devleti’ni borçlarını geri ödeyemez bir duruma getirecektir.
Osmanlı Devleti 6 Ekim 1875’te Moratoryum ilan etmek zorunda kaldı. Böylece iflâs
ettiğini bildiren devlet, borç ödemelerini beş sene süreyle durdurduğunu, borçların yarısının
bu süre zarfında ödenmeyeceğini ve kalanının da beş yılda yüzde beş faizli tahvillerle
ödeneceğini açıklamıştır. Haber sadece İstanbul’da değil Avrupa’daki bütün finans
merkezlerinde deprem etkisi yarattı. Devamında Osmanlı Devleti 1877-78 Osmanlı-Rus
Savaşı sırasında Osmanlı Bankası’yla Galata bankerlerine olan borçlarını da ödeyemeyeceğini
açıkladı. Öncelikle bu iç borçların tasfiyesi için rüsum-ı sitte adı verilen damga, içki, balık
avı, tuz, tütün ve ipekten alınan vergilerin 10 yıllık tutarını alacaklılarına bırakmak zorunda
kaldı. Bu çözüm Fransız, İngiliz, Alman, Avusturya ve diğer dış alacaklıların tepkisini çekti.
Sonuçta 1881’de bir uzlaşmaya varılarak damga, içki, balık avı, tuz, tütün ve ipekten alınan
vergiler borçlar bitinceye kadar dış borç alacaklılarına tahsis edildi ve uygulanması için
Duyun-ı Umûmiye idaresi kuruldu. Duyun-ı Umûmiye, Osmanlı borçlarının yönetimi,
ödemesi ve vergilerin toplanması ile görevlendirilen bir kurumdur.
Osmanlı maliyesinde bu sıkıntılar yaşanırken diğer yandan da Maliye Hazinesi”nin
ıslahı yolunda pek çok girişimlerde bulunulduğu görülmektedir. Özellikle II. Abdülhamid
döneminde maliyenin ıslahı için çalışmalar yapmak üzere peş peşe komisyonlar kurulup yeni
uygulamalara gidildi. Bu dönemde 110 maddelik bir nizamname ile Maliye Nezareti’nin
teşkilatı yeniden düzenlendi. Bu nizamnameyle Maliye Nezareti muhasebe dairesi Avrupa
standartlarına uygun hâle getirilmiştir. Ancak bu ve benzeri teşebbüslerin ekonominin
çöküşüne mani olamadığı da bir gerçektir.
Sultan II. Abdülhamid dönemi Hazine-i Hassa’da tam bir değişim yaşanır. Bu
bağlamda 31 Ağustos 1876 tarihinde Sultan II. Abdülhamid’in taht’a çıkmasından sonra,
Osmanlı padişahlarının kendi adlarına tapulu mal edinmeleri hususunda yeni bir uygulama
başlatıldığı görülmektedir. Sultan II. Abdülhamid’in tahtta bulunduğu süre içinde özellikle
Osmanlı Rus Savaşı’ndan ve Duyun-ı Umumiye’nin kuruluşundan sonra, Tanzimat’la Maliye
Hazinesi’ne devrolunmuş olan padişahlık makamına ait emlâkın tamamı, Hazine-i Hassa’nın
idaresine alınmıştır. Üstelik Sultan Abdülhamid’in saltanatı boyunca memleket dâhilinde pek
çok yer padişah adına senet düzenlenmek suretiyle emlaka dâhil edilecektir. Sultan II.
Abdülhamid’in emlak üzerinde uyguladığı bu politika Hazine-i Hassa’nın tek gelir kaynağı
tahsisat-ı seniyyenin Maliye Hazinesi’nce geç veya hiç ödenememesinden dolayı, düştüğü
malî sıkıntıyla başlayan sürecin sonucudur.
Emlakın sadece gelirlerin arttırılması maksadıyla alınmasını düşünmek devrin siyasî
tablosu göz önüne getirildiğinde çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Zira emlakın oldukça
önemli bir kısmı devrin gelişen siyasî perspektifine bağlı olarak siyasî ve idarî bir takım
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maksatlarla emlâk-ı hümâyûna dâhil edilmiştir. Sürekli savaşlar, isyanlar ve dış baskılar
neticesinde parçalanmanın eşiğine gelen Osmanlı Devleti’nde, bir mülkün, bir maden veya
imtiyazın emlâk-ı hümâyûna ilhakı yerli ve yabancı bir takım ihtiras sahiplerinin önünü almak
için en kestirme bir çare olarak düşünülmüştür.
Sultan Abdülhamid, sık sık çıkardığı iradelerde de emlak edinmesinin sebebini
yabancıların eline geçmemesinin sağlanması olduğunu belirtmiştir. Zira mirî yani kamuya ait
bir arazinin yabancı bir devlet tarafından işgali sırasında bu yer tamamen o devletin
hâkimiyetine geçmektedir. Ancak aynı arazi padişahın kendi adına tapulu mülkü ise, o
takdirde bu yer şahsî bir mülkiyet sayılmakta ve herhangi bir işgal sırasında kendi mülkü
addedilmekteydi. Padişahın vefatı hâlinde ise miras hukukuna göre emlak evlâtlarına
geçmekte yani yine hükümdar ailesinde kalmaktaydı. Nitekim İngilizlerin bilinçli bir
politikayla mülk edindikleri Batı Anadolu’daki yeraltı ve yer üstü kaynakları bakımından
gayet zengin ve verimli arazilerde, Sultan Abdülhamid’in çok sayıda çiftlik arazisini tapulu
mülkü hâline getirmesi bu düşünceden kaynaklanmış olmalıdır. Dolayısıyla Bağdat, Musul,
Haleb, Kudüs ve Kıbrıs’taki emlakın da satın alınması hep aynı maksada dayanmaktadır ve
elbette alınan imtiyazların arkasında da aynı düşünce yatmaktadır.
Nitekim Bağdat-Basra-Şam otomobil işletme imtiyazı, Bağdat ve Musul petrolleri
imtiyazı, Selanik Limanı’nın inşâ ve işletme imtiyazı, Selanik ve Köstendre/Köstence
körfezleriyle sâir körfezlerde vapur işletme imtiyazı, ayrıca devletin çeşitli yerlerindeki altın,
demir, çinko, kömür, boya, borasit, mermer taşı madenleri vs. gibi madenlerin çıkartma ve
işletme imtiyazları bu dönemde Hazine-i Hassa’nın sahip olduğu imtiyazlardan sadece bir
kaçıdır. Bütün bu işletme ve stratejik öneme sahip yerler padişahın şahsî mülkü hâline
getirilerek dış güçlerce kullanımından kurtarılmıştır. II. Meşrutiyet’in ilanı neticesinde
padişahın kendi isteğiyle bu şahsi mülklerinin bir kısmı devletleştirilmiştir. Sultan II.
Abdülhamid’in tahttan indirilmesi sırasında ise başta Bağdat-Musul petrol yatakları olmak
üzere kalan bütün şahsî emlaki tekrar devlet mülkü hâline getirilmiştir.

14.3. II. Meşrutiyet Dönemi ve Sonrasında Ekonomi

Osmanlı yönetimi Tanzimat’la birlikte iktisadi konularda liberal bir çizgi izlemiş,
iktisadî faaliyet çoğu kez geleneksel normlara uyumlu olarak ya da daha sonra liberal
düşüncenin çizdiği doğrultuda hükümetin gidişata sınırlı ölçüde karıştığı ortamda
sürdürülmüştü. II. Meşrutiyet döneminde, bilhassa savaş ortamında iktisatla siyaset ilk kez bu
denli örtüşecekti. 1908’de Meşrutiyetin ilanı “millî iktisat”ın yolunu açmışsa da başlangıç
yıllarında Sultan Abdülhamid’i deviren kadroların kaygıları arasında iktisada müdahale yer
almıyordu. 10 Temmuz İnkılâbı liberal özlemlerle gerçekleştirilmişti. Batıda liberal düşünce
uluslaşma süreciyle uyum içerisinde gelişmiş, yüzyılların ortaya koyduğu toplumsal
dönüşümlerin bir ürünü olarak belirmişti. Oysa Osmanlı Devleti’nde liberalizm, okuryazar
aydın kesimin Batıdan esinlenerek benimsediği soyut bir kavramdan öteye geçmemişti.
Batıya özlem kısa sürede düşünme biçimlerine de yansımış, Batılılaşmak için liberalleşmek
gerekli görülmüştü. Dolayısıyla Sultan II. Abdülhamid döneminin baskıcı şekilde algılanan
yöntemleri muhaliflerini ortak liberal paydada birleştirmişti. Kanun- ı Esasi’nin yürürlüğe
konması, saltanatın mutlak yönetiminin sınırlanarak halkın egemenliğinin gündeme gelmesi
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ve Mebusan Meclisi’nin açılarak meşruti yeni bir ulusal kimliğin inşasına geçilmesi ana
hedeflerdi. Müslim, gayrı Müslim tüm Osmanlılardan oluşan Osmanlı Milleti anlayışı bu
düşüncenin ana fikrini oluşturur. Osmanlılık ya da Osmanlıcılık devrimin ilk yıllarında
Müslüman gayrımüslim aydın kesimde yankı uyandırmakta gecikmez. Dönemin söylemine
göre Osmanlı vatandaşları sarmaş dolaş Hürriyetin ilanını kutlarlar. Böylece Osmanlı kimliği
ortak paydayı oluşturur ve 1908-1912 arası Osmanlı liberalizmi altın çağını yaşar. Bu
dönemde İttihatçı çevre siyasette henüz ürkek bir tavırda geri planda kalarak ülkeyi dolaylı bir
yoldan yönetmeye çalışırken ciddi muhalefetle karşılaşmıştır.
Tanzimat’tan itibaren batının himaye ve desteğiyle gayrı müslim bir burjuvazi sınıf
oluşturulmaya çalışılmıştır. II. Meşrutiyetle bu sınıf daha da güçlendi. Zira iktisadi liberalizm
ticaret alanında zaten faaliyet gösteren gayrı müslimleri ve yabancıları daha da güçlü kılmış,
geleneksel Osmanlı sanatkârı ve esnafı mülksüzleşmiş ve yoksullaşmıştır. Bir tür sosyal
dayanışma örgütü olan loncaların II. Meşrutiyet’le birlikte kaldırılışı iktisadi liberalizme diğer
bir deyişle ticaret ve girişim özgürlüğüne ortam hazırlarken, usta kalfa çırak anlayışının ürünü
dikey dayanışmasıyla varlığını sürdürebilen Müslüman küçük üreticiye ölümcül darbe
vurmuştur.
Ancak bu durum uzun sürmeyecektir. Siyasi cephede Yunanistan’ın Girit’i,
Avusturya-Macaristan’ın Bosna Hersek’i ilhakı, Bulgaristan’ın bağımsızlık ilanı, Trablusgarp
Savaşı ve Balkan Harbi’nin başlaması İttihatçıları kısa sürede düş kırıklığına uğrattı. İşte
böyle bir ortamda İttihat ve Terakki Babıâli Baskınıyla iktidara el koydu. Onlara göre ülkenin
göz göre göre parçalanmasına seyirci kalınamaz ve arka planda kalıp ülkeyi yönetmek artık
anlamını yitirmiştir. Ordunun da desteğiyle bilfiil iktidar olmak tek çözümdür. Böylece Jön
Türk devriminin liberal anlayışı bir kenara bırakılacak ve ülke bundan böyle otoriter
yöntemlerle yönetilecektir. Neticede Balkan Harbi’yle birlikte yeni bir dönem başladı.
İttihatçı yönetim II. Meşrutiyetin ikinci beş yılına damgasını vurdu. Bu yönetimin siyasî yönü
bir tarafa bırakılırsa en bariz gözlendiği alanlardan biri iktisattır. Bu yıllarda iktisadi
düşüncede köklü dönüşümler yaşandı. Bir yandan klasik iktisada olan inanç yitirilirken öte
yandan kısa bir süre sonra başlayan Dünya Harbi zorunlulukları ülkeyi milli iktisada
yönlendirdi. Osmanlının sürekli toprak yitirişi ve iktisadın liberalleşerek dünya ekonomisiyle
bütünleşmesi ülkede bölüşüm ilişkilerini gayrı Müslimlerin lehine dönüştürmüştü. Bu yeni
dönem ise gayrı Müslim burjuvazi sınıfına karşı milli burjuvazinin oluşturulmasının
başlangıcına işaret etmektedir.
İttihat ve Terakki dört yıl süren I. Dünya Savaşı sırasında barış yıllarında
gerçekleştiremediği bir dizi köklü dönüşümü hayata geçirmeyi denemiştir. Savaşa girilir
girilmez kapitülasyonlar kaldırıldı. Duyun-ı Umumiye’nin faaliyetleri askıya alındı. O güne
değin geniş ayrıcalıklarla donatılmış olan yabancı şirketler sıkı denetim altına alınıp bazıları
millileştirildi. Savaşla birlikte İngiliz ve Fransızların Osmanlı topraklarındaki iktisadi
varlığına önemli bir darbe indirildi. Ancak kapitülasyonların kaldırılışına beklenmedik bir
biçimde ilk tepki müttefik Almanya’dan geldi.
Babıâli, Balkan Savaşları'nda ve I. Dünya Savaşı’nın ilk yıllarında "tekâlif-i harbiyye"
adıyla uyguladığı üreticinin malına el koyma girişiminin tarımsal üretimi büyük ölçüde
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düşürdüğünü gördü. "İktisat dışı" yöntemlerle ülke ihtiyacının giderilemeyeceğini anlayan
İttihat ve Terakki, giderek pazar mekanizmasının özendirici yöntemlerine başvurmuş, ayrıca,
malına dokunulmayacağına dair köylüye güvence vermiştir. Savaş döneminde üretim yapan
yörelerin birçoğu pazara açılmış, Osmanlı toprakları iktisaden bütünleşmişti. Yeni yapı ulusal
pazarın oluşumunu sağlamış, İstanbul, İzmir gibi kentler Anadolu'yla olan iktisadî ilişkilerini
pekiştirmişlerdi. Dış ticaret olanaklarının kısıtlanması Anadolu mahsulüne talebi artırmış, mal
karşılığı ödenen para Anadolu'da servet sahibi bir çiftçi kitlesi oluşturmuştu, öte yandan,
mahsulü pazara sevk eden Anadolu tüccarı tarımsal ürün fiyat artışlarından payına düşeni
almış, kısa sürede, taşrada varlıklı bir esnaf-tüccar kesimi doğmaya başlamıştı. Anadolu'yla
ticarî ilişkiler kurulurken Müslüman-Türk tüccar gözetilmişti. Diğer bir deyişle, o güne değin
gayrimüslim ve yabancı tüccarın elinde bulunan iç ticaret Müslüman-Türk ticaret erbabının
denetimine verilmiş ya da o günkü deyimiyle "millileştirilmiş"ti. Böylece "milli iktisat”ın
gündeme getirdiği "milli tüccar" doğmuş, "milli ticaret" gerçekleşmeye başlamıştı.
Savaş enflasyonundan kazançlı çıkan bir diğer kesim örgütlü İstanbul esnafıydı. II.
Meşrutiyet yıllarında esnaf cemiyetleriyle ticaret odalarının çıkarları sürekli çatışmış,
İstanbul, İzmir, Samsun gibi liman kenti tüccarı; özellikle mavnacı, kayıkçı, arabacı ve hamal
esnafının ücretleri belirleyen tekelci tutumundan yakınarak Babıâli'nin kendi safında yer
almasını beklemişti. Ancak, ittihat ve Terakki'nin esnaf cemiyetleriyle yakın ilişkisi ve İstanbul gibi kentlerde esnafın geleneksel etkinliği nedeniyle Babıâli esnaf örgütlerine pek
ilişememişti. II. Meşrutiyetin ilk yıllarında liberal Selanik tüccarının desteğiyle güçlenen
İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1912 yılında Selanik'in yitirilmesi ve genel merkezin İstanbul'a
nakli ertesi, yapısında önemli bir dönüşüm geçirmişti. Cemiyet, İstanbul'a taşındıktan sonra
gayrimüslim unsurunun ağırlığını koruduğu Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası ve onun
taşradaki uzantılarıyla yakın ilişki kurmaktan kaçınmış, geleneksel Müslüman esnaf
örgütlerine yaslanma gereği duymuştu. 1913 ertesi, siyasal gelişmelerin de katkısıyla İttihat
ve Terakki'nin milliyetçiliği benimseyişi ve ulusal bilincin köklerini tarihte arayarak
geleneksel esnaf örgütlerine yakınlık duyması, esnaf cemiyetlerinin tekrar ön plana çıkmasına
imkân vermişti. Cihan Harbi yıllarında İttihat ve Terakki'nin güdümlediği Esnaflar Cemiyeti
ve ona bağlı esnaf örgütleri savaş enflasyonuna uyum sağlamakta gecikmemişti.
Özellikle savaş ortamında arz-talep dengeleri çökmüş piyasa işlerliğini yitirmişti.
Pazar ilişkilerine bağlı kalmak vurgunculuğa çanak tutmak; karaborsaya yeşil ışık yakmak
demekti. Kara Kemal Bey’in önderliğinde Heyet-i Mahsusa-i Ticariyye aracılığıyla hemen
hemen tüm piyasa denetim altına alındı. İstanbul’un iaşesini sağlama işi İttihat ve Terakki’nin
mıntıka komitelerince yürütüldü. Müslüman esnafa hisse senedi devredilerek anonim
şirketleri hızlı bir birikim sürecine girdiler. 1.5 milyon lira sermayeli Milli İktisat Bankası bu
şirketlerin girişimi sonucu kuruldu. Heyeti Mahsusa-i Ticariyye, Merkez ve Taşra İaşe
Heyetleri, İaşe Umum Müdürlüğü, Men’i İhtikar Heyeti, İaşe Meclisi, İktisadiyyat Meclisi,
İaşe Nezareti devlet iktisadiyatının kurumsal yapılanmalarını oluşturdular. İttihat ve Terakki
bununla da yetinmeyip kredi sorununa da el attı. Bir tür merkez bankası işlevi gören Osmanlı
Bankası’nın yerini almak üzere İtibar-ı Milli Bankasını kurdu. Taşrada da Müslüman-Türk
eşrafı milli banka kurmaya özendirdi.
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Bununla birlikte I. Dünya Savaşı’nın Osmanlı ekonomisine getirdiği yük, savaşan
diğer ülke ekonomilerine göre çok daha ağırdı. Cihan Harbi yıllarında, Osmanlı toplumunda
gelir bölüşümü önemli dönüşümlere uğradı. Başta memur, asker, emekli vb sabit gelirli
kesimler olmak üzere, toplumun geniş bir kesimi yoksullaştı, mülksüzleşti. Buna karşın, pazara dönük üretimde bulunan orta ve büyük toprak sahibi, taşra tüccarı, İttihat ve Terakki
Cemiyeti'ne yakınlığıyla tanınan ve İstanbul'un iaşesini üstlenen örgütlü esnaf ve "harp
zengini" diye adlandırılan, spekülatif girişimleri sonucu kısa sürede servet birikimine giden
savaş tüccarı 1914-1918 döneminden kazançlı çıkan kesimleri oluşturdu, özellikle Batı
Anadolu içedönük piyasadan ve parasallaşmadan büyük pay aldı.
Savaş sırasında stoklar kısa sürede tükenmiş, iaşe işlerinin savaş koşullarına göre
düzenlenmesi zaman almıştı. Savaşla birlikte piyasa daralmış, genel bir güvensizlik havası
esmeye başlamış, işgücünün cepheye şevki nedeniyle bazı sektörlerde üretim durmuştu.
Piyasanın işlerliğini yitirmesi fiyatlar üzerinde olumsuz etkisini göstermekte gecikmemiş,
fiyatlardaki artış, talebi frenleyecek yerde daha da artırmıştı. Sınırlı mal ve hizmet arzı, alım
gücündeki genişleme, ileride fiyatların daha yükseleceği ve mal bulunmayacağı kaygısı
alıcıları ellerindeki parayı bir an evvel mala çevirmeye sevk etmiş, psikolojik etmenler
giderek fiyat artışlarının hızını belirlemeye başlamıştı.
Babıâli savaş koşullarına uygun bir para ve maliye politikasını uygulamaya
koyamamıştı. Spekülatif kazanç kapıları kapatılamamış, para arzındaki genişlemenin fiyatlara
yansıması önlenememişti. Hazine bonosu satışı ya da iç borçlanmayla tedavüldeki para
miktarı sınırlanmak istenmişse de savaş giderlerinin zorunlu kıldığı sürekli para basma bunu
olanaksız kılmıştı. Olağanüstü savaş kazançları vergi tasarısı ise savaşın sonuna değin
Meclis'te gündeme alınmayı beklemişti. Savaş yıllarında Babıâli'nin fiyat politikası
gelişigüzel bir görünüm arz etmişti. Değişik örgütlenme biçimleri denenmişse de halkın
beslenme sorununa etkin bir çözüm getirilememişti. Temel tüketim maddelerine narh konulmuş, fiyat denetimine gidilmiş, karneyle mal dağıtılmış, ancak artan hayat pahalılığı ve oluşan
ikili fiyat yapısı toplumsal refahı ve ekonomiyi giderek daha olumsuz yönde etkilemişti.
Yıllık artış hızı yüzde 400'e ulaşan enflasyon geleneksel Osmanlı düzenini altüst etmiş,
Osmanlı tarihinde o güne değin görülmedik dönüşümlere yol açmıştı. Osmanlı toplumsal
kuruluşunun belkemiğini oluşturan sabit gelirli memur ve asker kesimi yıkıma uğrarken yeni
bir ‘ orta sınıf ’ doğmuştu.
I. Dünya Savaşı’nda yenik düşen Osmanlı Devleti’nde savaşın galiplerinin de
baskısıyla ilk yapılan iş İttihat ve Terakki’nin yargılanması oldu. Cemiyet, siyasal nüfuzu
kötüye kullanmakla ve haksız kazanç elde etmekle suçlandı. İttihat ve Terakki için on
maddelik bir suç duyurusunda bulunuldu. Bunlardan sekizincisi İttihat ve Terakki’nin iktisadi
faaliyetlerini içeriyordu. Burada spekülatif girişimlerle özel ve tüzel kişilerin zengin edildiği,
ülke ekonomisinin çökertildiği iddia ediliyordu. Ertesi yıl Nisan 1919’da İttihatçılar bu kez
Divan-ı Harb-i Örfi’de yargılandılar Suçlama yine aynıydı: ‘İhtikarın tezayüdüne sebebiyet
vermek’ yani spekülasyon yapmaktı.
XX. asrın başlarından itibaren yaşanan savaşlar Osmanlı Devleti’nin beşeri
sermayesinin büyük ölçüde tükenmesine neden olmuştu; ancak bu süreçte ulusal kimlik
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oluşmuştu. Milli Mücadele, II. Meşrutiyet’in gelişmelerinden de güç alarak İttihat ve
Terakki’nin icraatına yaslandı. Anadolu harekâtının İstanbul’a husumeti kısmen Hürriyet ve
İtilaf’ın İttihatçı düşmanlığından kaynaklanıyordu. Mütarekeyle birlikte Damat Ferit
kabinesinin ilk yaptığı işlerden biri İttihat ve Terakki şirketlerine el koymaktı. Şirketlerin
sermayeleri Hürriyet Fırkası erkânına dağıtıldı. İttihatçıların inşa ettikleri orta sınıfı çökertme
girişimi Anadolu eşrafını kısa sürede Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki milli hareketin
çevresinde birleştirdi. Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri Anadolu’da ittihatçılardan büyük destek
aldı. İttihat ve Terakki kendisini feshetmiş, belli başlı liderleri yurt dışına kaçmıştı. Ancak
maddi tabanı yok olmamıştı.
30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra başlayan
Mütareke döneminde yeni İstanbul Hükümeti savaş yıllarında oluşan hayat pahalılığının
önünü kesmek için bir dizi tedbir alarak iktisadi alanda müdaheleci devlet rolünü devam
ettirdi. Gerçek ihtiyaçtan fazla olması ve karşılığının mevcut bulunmayışı gibi sebeplerle
paranın sürekli olarak kıymetinin düşmesinin de pahalılıktaki payı büyüktü. Paranın değer
kaybetmesine karşı tüketim maddelerinin sürekli pirim yapması, tüccar olsun olmasın parası
olan herkesi mala yatırım yapmaya yöneltmişti. Dolayısıyla bu durum spekülasyonları
arttırmış, piyasalardaki dengeleri bozarak karaborsa ve vurgunları çoğaltmıştı. 1919 yılı
sonlarında pahalılıkla mücadele eden devlet adamlarıyla bazı özel cemiyet başkanları
İstanbul'daki fiyatların yüksekliğini diğer ülkelerin başkentlerinin fiyatlarıyla mukayese
ettiklerinde, İstanbul’un fiyatlarının Roma'dan on, Paris'ten yedi kat daha yüksek ve
Viyana'dan ve Rusya'nın büyük şehirlerinden sonra dünyanın en pahalı şehri olduğu
görülmüştü.
Aynı problemleri yaşayan diğer devletlerde olduğu gibi Osmanlı Devleti de,
piyasadaki bu gidişi durdurmak ve yeniden istikrarı sağlamak için bir takım düzenlemelere
gitmiş ve değişik girişimlerde bulunmuştur. İşte bu dönemde, ihracatı sınırlamak ve ithalatı
teşvik etmek suretiyle tükenen stokları yenilemek, halkın zarurî ihtiyaçlarını karşılamak ve
fiyat artışlarıyla mücadele etmek Osmanlı Devleti’nin iktisadî siyasetinin esasını teşkil
etmiştir. Mütareke sonrası fiyat artışlarına karşı mücadelede ilk önemli adım, İaşe
Encümeni’nin kurulmasıdır. İlk adım olarak savaşın sonuna doğru kurulmasına rağmen daha
teşkilâtını tamamlayamadan pek çok usulsüzlüklere karışıp piyasaya yüksek oranlarda
borçlanan ve bu kısa sürede bütçeye bir buçuk milyon liralık bir yük getiren İaşe Nezareti 20
Ocak 1919’da kaldırılmıştır. Onun yerine memleketin iaşeye ait ihtiyaçlarını temin için
gereken tedbirleri almak, özellikle karaborsacılıkla mücadele etmek ve sadece âcizlere ekmek
bedeli dağıtmak üzere Dâhiliye Nezareti’ne bağlı bir İaşe Encümeni teşkil edilmiştir (19
Haziran 1919).
Mütareke Döneminde İaşe Encümeni’nin çalışmalarına başlamasından sonra İstanbul
piyasasındaki fiyat artışlarına karşı ciddi uygulamalar yapıldığı görülmektedir. Bu dönemde
pahalılığa karşı uygulanan veya tasavvur edilen fiyat politikaları şu şekilde sıralanabilir:
1.
Kısıtlı bir memur kadrosuyla kurulan İaşe Encümeni’nin bünyesi bir müddet
sonra genişletilerek, Mücadele-i İktisâdiye Kalemi kurulmuştur (Eylül 1919). Mücadele-i
İktisâdiye Müdürlüğü’nün kuruluşundan sonra pahalılıkla mücadelede daha somut adımlar
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atıldığı görülmektedir. Öncelikle Mücadele-i İktisâdiye ve Şehremaneti işbirliği ile zorunlu
ihtiyaç maddelerinin tavan fiyatları tespit edilip haftada bir gazetelerde yayınlanmıştır.
2.
Eşya ve gıda maddeleri üzerine fiyat etiketleri konma zorunluluğu getirilmiştir.
Dolayısıyla başta gıda maddeleri olmak üzere bütün zorunlu ihtiyaç maddelerine etiket
konmasıyla, çeşitli mağaza ve dükkânlarda satılan aynı cins maddelerin fiyatlarının birbirine
yakın nispette bulunması ve fiyatların kontrolünün kolaylığı düşünülmüştür. İaşe Encümeni
tarafından gazetelerde sık sık neşredilen ilânlardan etiketin hem toptan ve hem de perakende
satılan eşyaya uygulandığı dikkat çekmektedir
3.
Karaborsacıların cezalandırılmaları işlerinin daha da sıkı tutulduğunu gösteren
yeni bir uygulama başlatılmıştır ki, bu da iaşe kararlarına aykırı davrananların mahkemelerini
icra etmek üzere, Sultan Vahdeddin’in 23 Eylül 1919 tarihli iradesi ile İaşe Encümeni
binasında Divân-ı Harb-i Örfî’nin teşkil edilmesidir. 20 Ekim 1919 tarihinde çalışmalarına
başlayan Divân-ı Harb’de altı ay içinde toplam 1665 dava görüşülmüş ve bunlardan 1072’si
hükme bağlanmıştır.
4.
Halkın zaruri ihtiyaç mallarını ucuza satın alabilmesi maksadıyla İstanbul’un
Çapa ve Beyoğlu semtlerinde devletin tahsis ettiği satış barakalarında Amerika Muâvenet
Heyeti tarafından getirilen ithal malları herhangi bir kâr amacı güdülmeksizin ucuz fiyatla
satılmıştır. Bu uygulama ile piyasada rekabet ortamının oluşturulması ve fiyatların
düşürülmesi hedeflenmiştir. Kısa bir süre sonra aynı amaçla Şehremâneti ve bir Fransız
şirketinin işbirliğiyle yine İstanbul’un çeşitli semtlerinde Fransız satış barakaları açılmıştır.
5.
Fiyatlar karşısında tüketicinin bilinçlendirilmeye çalışıldığı da görülmektedir.
Gıda maddelerinin fiyatları hususunda esnaftan şikâyeti olan halkın, bu şikâyetlerini
bildireceği kurum ve kuruluşlar resmî gazete aracılığıyla sık sık halka duyurulmaya
başlanmıştır. 6. Bir başka teşebbüs İaşe Mücadele-i İktisâdiye Müdürlüğü tarafından zahire ve
sebze fiyatlarına tesir edebilmek için Şehremâneti’ne bir zahire borsası ile sebze halinin
teşkilinin düşünülmesidir.
6.
İstanbul’un çeşitli semtlerinde faaliyet gösteren toplam altmış bir bakkal
vasıtasıyla malın doğrudan toptancıdan uygun bir fiyatla temin edilmesi ve halka da aynı
şekilde satılması için numune bakkallar modeli uygulamaya konmuştur. Amaç bir yandan
toptancı ve perakendeci arasındaki aracıyı kaldırmak, diğer yandan ise bakkalları kontrol
altında tutarak karaborsacılık yapmalarına engel olmaktır. Bununla beraber numune
bakkalların uzun süreli faaliyet göstermesi mümkün olamamış İaşe Encümeni’nin 1 Haziran
1920 tarihinden itibaren geçerli olacak bir kararname ile kaldırılışı neticesinde bu uygulama
da durdurulmuştur. Numune bakkalların yanı sıra İaşe Encümeni tarafından yine aynı amaçla
numune manav dükkânlarının açılması da düşünülmüş, fakat uygulama alanına
konulamamıştır.
7.
Münferit malların fiyatlarının düşürülmesi için İaşe Encümeni ve Şehreminliği
müşterek çalışmalar yaparak bazı kararnameler de çıkartmışlardır. Meselâ çıkarılan bir
kararname ile et fiyatlarının düşürülmesi, denetimin sağlanarak fiyatların kontrol altında
266

tutulması ve vurgunculuğun önlenmesi için hayvan satışlarının cinslerine göre tayin edilen
belirli gün ve yerlerde kurulan pazarlarda yapılmasına başlanmıştır.
Aynı dönemin bir diğer enteresan uygulaması rekabet piyasası ortamını oluşturma
girişimidir. Burada amaç, şehrin muhtelif yerlerine kurulacak barakalarda ithal edilecek zaruri
ihtiyaç maddelerinin düşük fiyatla satılması ve bu sayede rekabet ortamının yaratılması
hedeflenmiştir. Böylece piyasa fiyatları aşağı çekilerek halkın alım gücü arttırılacaktır.
Hükümetin yurt dışından kendi adına ucuz mal getirip sattırmaya malî gücü olmaması ve
mevcut siyasî ortamda vurgunculuk ve karaborsaya alışan yerli tüccarların da bu işe sıcak
bakmamaları gibi sebepler neticesi başlatılan uygulamaya birbirini takiben Amerikalı ve
Fransız iki yabancı gurup talip olmuştur. Aslında incelenen döneme dikkat edildiğinde,
Amerika’nın I. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan Doğudaki ticarî faaliyetlerini
mümkün mertebe genişletmek üzere yeniden harekete geçtiği zamandır. Nitekim bu amaçla
Doğu piyasalarıyla irtibat kurup ticaret yapmak üzere şirketler kurulmuş ve bu şirketler,
Balkanlar, Anadolu ve Mısır’daki önemli merkezlerde yerli ticarethaneler, Ticaret Nezâreti ve
Ticaret odaları gibi müesseselerle görüşmelere girişmek üzere memurlar göndermişlerdir.
Dolayısıyla böyle bir girişim kendi mallarının Osmanlı piyasalarında tanınması ve tercih
edilmesi için önemli bir fırsattır. Diğer taraftan Amerika Muâvenet Cemiyeti aynı dönemde
gerek siyasî ve gerek iktisadî politikaları gereği Osmanlı topraklarında ihtiyacı olan halka
ücretsiz yiyecek ve muhtelif eşya gibi zaruri ihtiyaç maddeleri dağıtmada faal rol
oynamaktadır. Bu sayede Osmanlı toplumunun sempatisini kazanma isteğinin de bu
faaliyetlerinde rol oynadığı daha sonraki siyasî gelişmelerde açıkça görülmektedir.
Netice itibariyle Mütareke dönemi uygulamaya konulan veya düşünce aşamasında
kalan fiyat politikalarının sık sık hükümetin el değiştirdiği, yabancı devletlerin işgali altındaki
İstanbul’da başarılı olup sonuca ulaşması beklenemez. Zira incelenen dönemin sonunda
Mondros Mütarekesi ile fiilen yıkılan ve toprakları işgal edilen Osmanlı Devleti, 10 Ağustos
1920’de imzalanan Sevr Andlaşması ile hukuk yönünden de parçalanmış ve siyasî, ekonomik,
malî, askerî alanlarda çok ağır yükümlülükler altına sokulmuştur. Ancak Mütareke
döneminden itibaren başlayan işgallere karşı Anadolu’da yeni Türk Devletinin temelleri
atılarak Kurtuluş Savaşı başlamış, kazanılan üstün başarıyla Sevr hiçbir zaman
uygulanamayarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu süreçte II. Meşrutiyetle
yeşeren milliyetçilik, I. Dünya Savaşı’nın olağanüstü koşullarının da yardımıyla İttihat ve
Terakki’de Müslüman-Türk orta sınıf özlemini doğurmuştur. Bu dönüşümün somut sonucu,
Dünya Savaşı’nın yitirilişi ertesi Anadolu’da Milli Mücadeleyi yürütecek kadroların ve
ekonomik tabanın oluşumunu sağlamasıdır. Bundan böyle Osmanlı Devleti’nin biline gelen
askeri ve reaya toplumsal ayrımına yeni bir boyut geliyor; toplumsal tabakalaşma giderek orta
katmanları ön plana çeken ulus-devleti belirliyordu.
Balkan Harbi, I. Dünya Savaşı ve ardından Milli Mücadele, Cumhuriyet Türkiyesi
topraklarında büyük yıkıma neden olmuştu. Beşerî kaynaklar ve üretim kapasiteleri derin
çöküntüye uğramış, diğer savaşan ülkeler 1920'li yıllarda savaşta yitirdiklerini geri
kazanırken, Türkiye ekonomisi uzun yıllar 1912-1922 döneminin faturasını ödemek zorunda
kalmıştı. Şevket Pamuk'un bulgularına göre geçim düzeyi göstergesi olan, kişi başına gelir
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ancak 1930'ların sonlarında 1914'ün düzeyine ulaşmıştı. Reel ücretler ise 1914 düzeyini
1950'lerde yakalayacaktı.
Bununla birlikte Mütareke sonrası fiyat politikalarının bir kısmının genç Türkiye
Cumhuriyeti’ne model teşkil ettiğini rahatlıkla söylemek mümkündür. Zaruri ihtiyaç
mallarının fiyatlarının devlet tarafından tespiti, satılan mallar üzerine fiyat etiketlerinin
konması, sebze ve meyve toptancı hallerinin açılması, zahire borsaları, fiyatların belediyelerce
denetimi bu cümledendir. Diğer taraftan bir dönem İstanbul belediyesi tarafından kurulan
tanzim satış yerlerinde halka düşük fiyatla yurt dışından getirilen zaruri ihtiyaç mallarının
satılması, rekabet ortamının mahallî yönetimce oluşturulmasından başka bir şey değildir.
Halen devam eden Halk Ekmek Fabrikası ve büfeleri de aynı amaçla işletilmektedir. Yine bir
dönem uygulanmış olan Marshall plânı çerçevesinde başta okullar olmak üzere yapılan bütün
gıda yardımlarının ise, yeni ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nde Amerika’nın Amerikan
yardımı adı altında aynı siyasî ve iktisadî politikayı devam ettirdiğinin açık bir delilidir.
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Uygulamalar
Uygulama:
1. Arzu Terzi’nin, “Osmanlı Devleti’nin Mütareke Dönemi Fiyat Politikaları”,
(Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Esnaf ve Ticaret, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2012, s.
161-194.) adlı çalışmasını okuyunuz.
2. Zafer Toprak’ın Türkiye’de Milli İktisat 1908-1918 adlı kitabını inceleyiniz.
Kazanımlar:
1. Mütareke döneminde Osmanlı Devleti’nin daha önce hiç uygulamadığı malî
politikalar detaylarıyla öğrenilecektir.
2. II. Meşrutiyet sonrasında Osmanlı Maliyesinde oluşan Milli İktisat politikasının
uygulanması ve bu amaçla oluşturulan şirketler detaylarıyla öğrenilecektir.
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Uygulama Soruları
1. II. Meşrutiyet Sonrası kurulan millî şirketleri tespit ediniz.
2. Mütareke dönemi pahalılığın önünü alabilmek için İstanbul hükûmeti tarafından
oluşturulan fiyat politikalarını tespit edip, bir tablo hâlinde sıralayınız? Ne ölçüde başarılı
olunmuştur? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrencinin Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş
sürecinde ekonomik gelişmeleri doğru tahlil edebilmesini sağlamak amacıyla genel bir malî
tablo sergilenmiştir. Bunun için de Osmanlının geri dönülmez mali çöküşe girdiği XVIII.
asrın ikinci yarısından 1923’e kadar uzanan süreçte yapılan iktisadî uygulamaları ve bunların
sonuçları bir bütün olarak ele alınmıştır. Aslında bunların büyük kısmı ayrı ayrı tafsilatlı
şekilde önceki derslerde işlemiştir. Bu son derste ise işlenen bu konuların özlerini bütünün
içine yerleştirerek hem bilgileri pekiştirmek hem de nihaî bir malî tablo oluşturulmak
istenmiştir.. Zira 1920’lerde ortaya çıkan mali tablo Cumhuriyete geçişin son 10-20 senesinde
uygulanan ekonomik uygulamaların sonucu değil, mali çöküşün başladığı süreçten 1923’e
gelen önemli gelişmelerin neticesinde şekillenmiştir.
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Bölüm Soruları
1. II. Abdülhamid döneminde ülke sınırları içerisinde yer alan stratejik araziler,
madenler, petrol alanları padişahın özel mülkü hâline getirilmiştir. Bundan amaç devlet
gelirlerini artırmak olduğu gibi, yabancı devletlerin Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki
imtiyaz taleplerini kontrol altında tutmaya çalışmaktı. Bu amaçla, Musul ve Bağdad’daki
petrol alanları ile Haleb, Kıbrıs, Selanik gibi pek çok şehirde arazi ve gayr-i menkul
.................. ................ idaresine geçirilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir.
a. Defter-i Hakani
b. Emlak-ı Seniyye
c. Emlak-ı Sadr-ı Ali
d. Tapu İdaresi
e. Defterhane-i Amire
2. Osmanlı Devleti’nde enflasyonun en fazla görüldüğü ve paranın ciddi oranda değer
kaybettiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
a. I. Abdülhamid
b. III. Selim
c. IV. Mustafa
d. II. Mahmud
e. Abdülmecid
3. Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlere ve sermayedarlara borçlarını düzenli bir
şekilde ödeyebilmek için 1881’de kurulan müessesenin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hazine-i Hassa
b. Düyun-ı Umumiye İdaresi
c. Emlak-ı Hümayun İdaresi
d. Hazine-i Evrak
e. Mabeyn-i Hümayun
4. Osmanlı Devleti’nde bir tür merkez bankası işlevi gören ve Osmanlı Bankası’nın
yerini almak üzere kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?
a. İtibar-ı Milli Bankası
b. Dersaadet Bankası
c. Ziraat Bankası
d. Bank-ı Osmani
e. Emlak Bankası
5. İşgal dönemi İstanbul’unda gıda fiyatlarında ciddi artışlar meydana gelmiş;
dönemin hükûmetleri karaborsacılığı ortadan kaldırmak ve malın toptancıdan halka
ulaşmasını sağlamak amacıyla birtakım tedbirlere başvurmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi
bu tedbirlerden birisidir?
a. Men-i Müskirat Kanunu
b. İaşe Nezareti’nin kurulması
c. Numune Bakkallar Modeli
d. Teşvik-i Sanayi Kanunu
e. Düyun-ı Umûmiye’nin lağvedilmesi.
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6. Dâhiliye Nezareti’ne bağlı İaşe Encümeni ne zaman teşkil edilmiştir?
a. 1920
b. 1919
c. 1914
d. 1918
e. 1915
7. Osmanlı maliyesine uzun yıllar zarar veren ve devletin malî olarak zayıflamasına
yol açan kapitülasyonlar ilk defa ne zaman kaldırılmıştır?
a. I. Balkan Savaşı
b. II. Balkan Savaşı
c. Birinci Dünya Savaşı
d. Trablusgarp Savaşı
e. Sakarya Savaşı
Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
8. Para politikaları açısından II. Mahmud dönemini inceleyiniz.
9. Osmanlı Devleti’nde millî iktisat düşüncesi ne zaman ve hangi sebeplerle
doğmuştur?
10. Mütareke döneminde Osmanlı Devleti’nin başvurduğu fiyat politikaları hakkında
bilgi veriniz.
Cevaplar
1. b, 2. d, 3. b, 4. a, 5. c, 6. b, 7.c.
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