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Türk musikisi usullerinden. 
L _j 

Farsça "dü" (iki) ve yek" (bir) kelime
lerinden meydana gelmektedir. Türk mü
sikisinde en çok kullanılan usullerden 
biridir. Sekiz zamanlı ve beş vuruşlu bir 
küçük usuldür. İki adet dört zamanın 
veya başka bir ifade ile iki safyanın bir
leşmesinden meydana gelmiştir. 8 1 8 'lik 
birinci ve 8/ 4'lük ikinci mertebeleri kul
lanılmıştır. Bunlardan ikinci mertebesi
ne "ağır düyek" adı verilir. Bu mertebe
lerin şematik gösterilişi şöyledir: 

düm düm2 

) J 
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tek2 tek tek2 
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i r i 
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Daha çok ilahi ve şarkılarta bazı peş
revlerin ölçüldüğü birinci mertebesi, özel 
usullerle ölçülme mecburiyeti olmayan 
küçük büyük hemen her tür formda kul
lanılmıştır. İkinci mertebesiyle de peş
rev, kar, beste. şarkı gibi din dışı ve Mev
levl ayini (özellikle ı ve 3. selamlar). tev
şlh, ilahi gibi dini formlar ölçülmüştür. 
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Osmanlı genel borçlarına 
ve bunların ödenmesi için kurulan 

L 
teşkilata verilen ad. 

_j 

Osmanlı devlet adamları. sık sık orta
ya çıkan para darlığına ve bütçe açıkla
rına rağmen dışarıdan borç para almak
tan şiddetle kaçınmışlardır; Tanzimat'
tan önce bu konudaki birkaç teşebbüs 
de başarısız kalmıştır. Fakat XVIII. yüz
yılın ikinci yarısında sanayi devrimiyle 
birlikte gelişen Avrupa sermaye çevre
leri, Osmanlı ülkesine sadece mal sat
makla yetinmeyip sermaye yatırımı yol
larını da aramaya başladılar. Büyük ban
kalar tarafından çıkarılan ve küçük ta
sarruf sahiplerince satın alınan tahviller 
aracılığı ile devletlere borç vermek, ka
zançlı bir iş olması yanında borç alan ül
keyi mali kontrol altına almayı da kolay
laştırıyordu. Bu yüzden ingiltere ve Fran
sa, Osmanlı Devleti'ni bir borç kıskacına 
sokmak için çeşitli yollardan baskı yapı
yorlar, bir taraftan da Tanzimat reform
larının başarısından söz ederek Batılı 

sermaye çevrelerinin güvenlerini arttır
maya çalışıyorlardı. Mustafa Reşid Pa
şa, 1850-1851 mali yılında hazinenin ma
aşları dahi ödeyemeyecek duruma gel
mesi üzerine ilk dış borç anlaşmasını im
zaladı. Fakat Sultan Abdülmecid'in eniş
tesi Fethi Ahmed Paşa ile Damad Meh
med Ali Paşa'nın dış borçlanmanın do
ğuracağı tehlikeler konusunda padişahı 
uyarmaları üzerine anlaşma onaylanma
dı. Hazine 2.200.000 Osmanlı lirası taz
minat ödeyerek anlaşmayı feshetti. 

Rusya'nın Akdeniz ticaretini ele geçir
mesinden çekinen ingiltere ve Fransa'
nın da kışkırtmalanyla başlayan Kırım 

Harbi (1853-1856) Osmanlı maliyesini da
ha da sarstı. Osmanlı yöneticileri, ordu
larıyla Osmanlı Devleti'ni destekleyen 
ingiltere ve Fransa'nın kredi açma konu
sundaki tekliflerini kabul ederek ilk borç 
anlaşmasını 24 Ağustos 18S4 tarihinde 
imzaladılar. Böylece Osmanlı mali tari
hinde dış borçlanma dönemi başlamış 
oldu. Alınan borç savaş giderlerini kar
şılamadığı için 27 Haziran 18SS'te ikin
ci bir anlaşma imzalandı. Mısır vergisi, 
Suriye ve İzmir gümrükleri gelirleri bu 
iki borca teminat olarak gösterildi. 

Dış borçlanma Osmanlı yöneticilerine 
kolay geldiği için kısa zamanda alışkan
lık halini aldı. 18S4'ten 1874'e kadar on 
beş dış borç anlaşması imzalandı. Dev-

let dışarıya ana para olarak 238.773.272 
Osmanlı lirası borçlandığı halde tahvilie
rin düşük fiyattan satılması ve komisyon 
masrafları yüzünden eline 127.120.220 
Osmanlı lirası geçmiştir. Bu dönemde 
sadece 18SS tahvilleri esas değerinden 
fazlaya (% 102.6) sattidığı için ele geçen 
miktar fazla olmuştur. Aynı dönemde 
alınan dış borçların sadece % 7,8'i Ru
meli demiryolu yatırımına harcanmıştır. 

Büyük kısmı ise bütçe açığının kapatıl
ması, iç ve dış borç taksitlerinin öden
mesi, değerini yitiren kağıt ve bakır pa
raların tedavülden kaldırılması gibi cari 
harcamalar için kullanılmıştır. Her borç 
atışta devlet gelir kaynaklarının temi
nat olarak gösterilmesi ise ülkeyi ipo
tek altına sokuyordu. 

istikrazlar 
Borçlanılan Ele geçen Faiz 
ana para miktar (o/o) 

1854 3.300.000 2.640.000 6 

1855 5.500.000 5.644.375 4 

1858 5.500.000 4.180.000 6 

1860 2.240.942 1.400.588 6 

1862 8.800.000 5.984 .000 6 

1863 8.800.000 6.248.000 6 

1865 6.600.000 4.356.000 6 

1865 !Umumi 40.000.000 20.000.000 5 
Borçlari 

1869 24.444.442 13.200.000 6 

1870 34.848.000 11 .194.920 3 

1871 6.270.000 4.577.100 6 

1872 5.302.220 5.222 .686 9 

1873 !Umumi . 12.612.110 6.832.551 5 
Borçları 

1873 30.555.558 16.500.000 6 

1874 !Umumi 44.000.000 19.140.000 5 
Borçları 

TOPLAM 238.773.272 127.120.220 

Cari harcamalardan doğan bütçe açık
larını kapatmak için hızlı bir borçlanma 
dönemine giren Osmanlı maliyesi sonun
da iflas etti. 187S mali yılı bütçesi açığı 
S milyon lirayı geçiyordu. Aynı yıl ana 
para ve faiz olarak 14 milyon lira dış 
borç taksitinin ödenmesi gerekiyordu. 
Rumeli'de isyantarla uğraşan ordu için 
acilen 2 milyon liraya ihtiyaç vardı. Bu 
durum karşısında Sadrazam Mahmud 
Nedim Paşa, bütün dünya borsalarını 

ayağa kaldıran bir mali operasyona gi
rişti. Konuyu Midhat Paşa'nın da dahil 
olduğu bir komisyona incelettirdikten·ve 
alınan kararları Sultan Abdülaziz'e onay
Iattıktan sonra 6 Ekim 187S tarihinde 
bir kararname yayımladı. Burada dış borç 
taksitinin yarısının nakten ödeneceği, 

yarısı için de beş yıl vadeli ve % S faizli 
yeni tahvil verileceği, bunlar için bütün 



gümrük gelirleriyle tuz, tütün, ağnam 
resmi ve Mısır vergisinin teminat gös
terileceği, bütçe açığının 5 milyonu aştı

ğı. mevcut şartlarda yeni bir dış borç 
almanın da imkansız olduğu, alacaklıları 
mağdur etmemek için bundan daha iyi 
bir yol bulunamadığı ifade ediliyordu. 

Dış borç taksitinden elde edilecek 7 
milyonun 5 milyonu ile bütçe açığını ka
patmayı. 2 milyonu ile de ordunun ihti
yacını karşılamayı planlayan hükümetin 
bu kararına Avrupalı tahvil sahipleri bü
yük tepki gösterdiler. Sokaklara dökü
lerek Türkler' in kendilerini aldattığını 

ileri sürüp gösterilerde bulundular. Hü
kümet, kararname konusundaki endişe
leri gidermek için 7 ve 1 O Ekim· de iki 
ayrı tebliğ daha yayımladı. Hariciye na
zırı, 14 Ekim'de bir genelge ile yeni ope
rasyonu yürütmekle Osmanlı Bankası'
nın görevtendirildiğini bildirdiyse de tep
kiler devam etti. Buna rağmen Osmanlı 
hükümeti 30 Ekim 187S'te çıkardığı bir 
kanunla kararnarneyi yürürlüğe koydu. 
Eski tahvil sahiplerine verilmek üzere 
% S faizli ve beş yıl vadeli 35 milyon li
ralık tahvil çıkarıldı. Batılı güçlerin kış
kırttığı Rumeli'deki olaylara rağmen öde
meler sürdürüldü. Fakat Sırbistan sava
şı yüzünden Nisan 1876'da ödemeler 
durduruldu. Durumu protesto eden Av
rupalı alacaklılar, hükümetlerini sıkıştı
rarak Osmanlı maliyesi idaresinin mil-

. letlerarası bir komisyona devredilmesi
ni istediler. Bunun devletler hukuku açı
sından mümkün olup olmadığının tartı
şıldığı bir sırada ll. Abdülhamid tahta 
geçti (3 ı Ağustos 1876) 

ll. Abdülhamid, Osmanlı borçlarının 

devletten devlete borçlar olmadığını, 

bundan dolayı da konunun siyasi yönü
nün bulunmadığını, borcun şahıslardan 
alındığını ve alacaklıların temsilcileriyle 
çözüm yolunun bulunacağını açıkladı. 

Alacaklılardan temsilcilerini seçerek is
tanbul'a göndermeleri istendi. Fakat in
giliz ve Fransız alacaklıların anlaşmazlı
ğa düşmesi yüzünden alacaklıtarla hü
kümet arasında bir çözüm şeklinin bu
lunması gecikti. 24 Nisan 1877' de baş
layan Osmanlı- Rus Harbi de gecikme
nin önemli sebeplerinden biri oldu. Bu 
arada ortaya birtakım uzlaşma veya mü
dahale projeleri atıldıysa da çoğunda mil
letlerarası bir komisyonun Osmanlı ına
liyesini devralması teklif edildiği için Ba
bıali tarafından reddedildi. 1877-1878 
Osmanlı - Rus Harbi ·ni sona erdiren 13 
Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlaşma
sı'na göre borçların bir kısmı, bu antlaş-

ma ile Osmanlı ülkesinden ayrılan veya 
toprak elde eden ülkelere devredildi. Os
manlı hükümetinin borçların ödenece
ğine dair verdiği söz devletlerce kabul 
edildi. Kongreye katılan devletlerin, borç
ların ödenmesini temin maksadıyla mil
letlerarası bir komisyon kurulmasını Ba
bıali'ye tavsiye etmesi hükmü antlaşma
da yer aldı. Ancak bu hüküm, hüküme
te ait yetkiterin yabancılarca kullanıla
cağı şeklinde yorumlanarak tepkiyle kar
şılandı. Bilhassa Galata bankerlerinin 
sözcüsü durumundaki basın, yabancıla
rın vergi gelirlerini toplamasını devletin 
egemenlik haklarına saldırı sayıyordu. 

Hükümet. herkesin karşı çıktığı ya
bancı müdahalesine ve milletlerarası ko
misyon fikrine engel olmak için Sadra
zam Tunus! u Hayreddin Paşa' nın baş
kanlığında 1 Ekim 1878' de bir mali ko
misyon. kurdu. Osmanlı Bankası Genel 
Müdürü Forster ile Credit Lyonais Mü
dürü Mercet'in de üye olduğu bu komis
yon, devletin gerçek gelirlerini tesbit 
ederek bütçe yapacak ve bir düzen için
de borçların ödenmesini sağlayacaktı. ilk 
önce, savaş boyunca avans ve kredilerle 
hükümeti destekleyen Osmanlı Bankası 
ile Galata bankerlerine olan borçlar ele 
alındı. 9 milyon liraya varan iç borçların 
dörtte üçünü Osmanlı Bankası'na olan 
borçlar teşkil ediyordu. Alacaklıların hü
kümete verdikleri teklif kabul edilerek 
22 Kasım 1879 tarihinde bir mukavele 
imzalandı. Buna göre bir miktar indirim 
yapıldıktan sonra 8.725.000 liraya dü
şen borç eşit taksitlerle on yılda ödene
cekti. Hükümet, bu borcuna teminat ol
mak üzere altı adet gelir kaynağını on 
yıl süre ile alacaklılara tahsis edecekti. 
Alacaklılar da RüsOm-ı Sirte idaresi'ni 
kurarak müskirat, pul, istanbul ve civa
rı deniz ürünleri rüsOmu, istanbul, Edir
ne, Samsun ve Bursa ipek öşrü, tömbe
ki ve tütün inhisarından oluşan bu al
tı gelir kaynağını işletecekti. RüsOm-ı 

Sirte idaresi, hiçbir teminatı ve sorum
luluğu olmaksızın bu gelirleri devlet adı
na idare edecek. yıllık borç taksiti olan 
1.1 00.000 lirayı ödedikten ve masrafla
rı düştükten sonra geriye kalan para ile 
de dış borçları ödeyecekti. Hükümet bor
cunu on yıldan önce öderse veya daha 
iyi bir ödeme planı hazırlarsa bu muka
vele feshedilecekti. 

Avrupalı alacaklılar, RüsOm-ı Sitte Mu
kavelesi'ne büyük tepki gösterdiler. Ba
tı basını. düşmanca ve alaycı ifadelerle 
mukaveleyi ve Galata bankerlerinin bu 
işi milli bir dava haline getirmesini şid-
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detle eleştiriyordu. Bütün bu tepkilere 
rağmen Galata bankerteri RüsOm-ı Sit
te idaresi'ni kurarak başına da Roman
ya tütün idaresinin kuruluşunda başarı 
gösteren R. Harnilton Long'ı getirdiler 
ve derhal çalışmalara başladılar. Teşki
latta 5714 kişi görev aldı: bunların sa
dece 130'u gayri müslimdi. 

RüsOm-ı Sirte idaresi, ilk altı aylık ça
lışma döneminde beklenenin üzerinde 
bir sonuç aldı. ikinci altı aylık dönemde 
de daha iyi sonuç atınınca Avrupalı ala
caklılar hükümetlerine başvurup RüsOm-ı 
Sirte idaresi'ni devralmaya hazır olduk
larını bildirdiler ve Osmanlı Devleti'ne 
baskı yapılarak bunun sağlanmasını is
tediler. Batılı diplomatlar, Berlin Mua
hedesi'nin ortaya çıkardığı Yunan ve Ka
radağ sınırlarının tashihi, Ermeniler'in 
oturduğu yerlerde ıstahat yapılması gi
bi meseleleri de koz olarak kullanarak 
Babıali'yi sıkıştırmaya başladılar. Hatta 
bir ingiliz fılosu Akdeniz sahillerinde do
laşarak işgal tehdidinde dahi bulundu. 
Bunun üzerine hükümet tarafından ha
zırlanan bir ödeme planı 23 Ekim 1880 
tarihinde bir nota ile alacaklılara ve ilgi
li devletlere bildirildi. Bu plana göre hü
kümet, rüsOm-ı sirte ile birlikte daha 
bazı gelir kaynaklarını Avrupalı alacak
lılara tahsis ediyordu. Alacaklıların se
çeceği bir banka bu gelirleri işletecekti. 
Banka önce iç borçları. daha sonra da 
dış borçları ödeyecekti. Osmanlı hükü
metinin genel kontrol hakkı saklı kala
caktı. 

Avrupalı alacaklılar seçtikleri temsil
cilerini istanbul'a göndererek hüküme
tin ŞOra-yı Devlet Reisi Server Paşa'nın 
başkanlığında kurduğu komisyonla mü
zakerelere başladılar. 13 Eylül 1881 ·de 
başlayan müzakereler sırasında. kendi
lerine tahsis edilen gelirlerin idaresi için 
milletlerarası resmi bir komisyon kurul
masını istediler. Babıali'nin bunu kabul 
etmemesi üzerine alacaklıların seçeceği 
temsilcilerden oluşacak bir meclisin ku
rulması kararlaştırıldı. Üzerinde anlaşma
ya varılan hususlar, hükümet tarafın
dan 28 Muharrem 1299 (20 Aralık 1881) 
tarihinde bir kararname şeklinde ilan 
edildi. Hükümetin "nizamname" adını 

verdiği. mali çevrelerde Muharrem Ka
rarnamesi olarak bilinen kararname kap
samına, Mısır vergisi karşılık gösterile
rek alınan 1854, 1855, 1871 ve 1877 ta
rihli borçlar dışındaki bütün borçlar gi
riyordu. Toplam 219.938.559 Osmanlı li
rası civarında olan bu borçlardan önem
li miktarda indirim yapıldıktan sonra ye-
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kün 125.250.943 liraya düştü. Borçlar, 
A, B, C ve D olmak üzere dört tertipte 
birleştirildi. Eski tahviiierin yenileriyle 
değiştirilmesi için süre tanındı. Bu süre 
zarfında 945.894 liralık eski tahvil de
ğiştirilmediği için borç 124.305.049 lira
ya düştü . Kararname dışı bırakılan borç
larla birlikte Osmanlı genel borçlarının 

toplamı 141 .505.309 liraya ulaşıyordu. 

20.12.1881 Muharrem Kesin 
istikraz ın tarihinde Kararnamesr olarak 

Tertibi adı tedavOideki ile kabul kabul edilen 

miktarı edilen miktar miktar 

1858 4.053.225 3.789.848 7.831 .870 1 A 1662 5.407.490 4.112.411 

1860 1.808.730 1.148.621 

2 B 1863/64 5.618.250 4.371 .050 11 .049.307 

1872 5.302.220 5.745.482 

1865 4.437.950 3.212.784 

3C 1869 22.715.000 14.174.160 33.604.176 

1873 29.916.41 4 16.528.818 

1865/73/74 95.917.096 48.365.235 48.017.162 

Rumeli 

4D dem iryolu 
tahvi lleri 34.652.640 15.632.548 15.632.548 

Ramazan 
tahvilleri 1 .939.558 

1881 tahvilleri 
mü m taze 8.169.986 8.169.986 8.1 69.986 

--~ 

Toplam 219.938.559 125.250.943 124.305.049 

Muharrem 
Kararnamesi'nde 

bulunmavan borçlar : 

1854 i stikrazının 
tahvil oıundu{l u 

1877 istik raz ı 1.925.660 1.925.660 

1855 i sti k razı 4.196.720 4.196.720 

1871 istikraz ının 
t ahvil oıunduğu 

1877 is t i krazı 5. 783.1 40 5.783.140 

1877 MüdM aa- i 
Mi!livve i stikraz ı 5.294.740 5.294.740 

--~ --~ 

Genel Toplam 237.138.819 141.505.309 

Alacaklıların menfaatini korumak ve 
borçların ödenmesini bir plan dahilinde 
yürütmek üzere ingiliz, Fransız, Alman, 
Avusturya, İtalya, Hollanda ve Osmanlı 
alacaklılarını temsilen birer üyeden olu
şan ve Düyün-ı Umümiyye-i Osmaniyye 
İdare Meclisi veya kısaca Düyün-ı Umü
miyye Meclisi adı verilen bir meclis ku
ruldu. Meclisin başkanlığı Fransız ve in
giliz temsilcilerine aitti. Bu üyeler her 
beş yılda bir nöbetieşe başkanlığı yürü
teceklerdi. Beş yıl için seçilen bütün üye
ler Osmanlı Devleti hizmetinde çalışan 
birer memur sayılacaktı. Dış ülkelerden 
gelenlere 2000, istanbul'da oturanlara 
ise 1200 sterlin maaş verilecekti. Os
manlı hükümeti bir komiser ve çok sa
yıda müfettişle meclisin çalışmalarını 
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denetleyecekti. Maaşı meclis tarafından 
verilen komiser toplantılara istişarl oyla 
katılacaktı. Müfettişierin maaşlarını ise 
hükümet ödeyecekti. Hükümetle meclis 
arasında çıkacak anlaşmazlıklar, taraf
larca tayin edilen dört kişilik hakem ku
rulunda halledilecekti. 

Düyün-ı Umümiyye İdaresi'ne rüsüm-ı 
sitteden başka Bulgaristan vergisi, Kıb

rıs adası gelir fazlası, Şarki Rumeli ver
gisi, gümrük gelirleri, temettü vergisi 
ve tömbeki resmi tahsis edildi. Ayrıca 
tütün ve tuz inhisarlarında gerekli de
ğişiklikleri yapma ve tekel tarzında yö
netme yetkisi tanındı. Düyün-ı Umümiy
ye Meclisi tarafından tayin edilecek bir 
genel müdür de bu işleri yürütecekti. 
Meclis, mali yıl başından iki ay önce ge
lir gider ve taksitler için bir bütçe hazır
layarak Maliye Nezareti'ne sunacaktı. 

Düyün-ı Umümiyye İdaresi kuruluş 
şekli ve yetkileri açısından çok eleştiril
miştir. Muharrem Kararnamesi millet
lerarası resmi bir anlaşma ve bunun kur
duğu Düyün-ı Umümiyye Meclisi de mil
letlerarası bir teşkilat olarak gösterilme
ye çalış ılmıştır. Halbuki bu kararname 
Osmanlı Devleti ile, hiçbir devleti temsil 
etmeyen ve sadece alacaklılar adına ha
reket eden mali bir grup arasında va
rılan bir mutabakat sözleşmesiydi. Ala
caklılar bu kararname ile alacaklarının 
ödenmesini garanti altına almış oluyor
lardı. Osmanlı hükümeti de borçlardan 
% 54 ·e varan bir indirim elde etmişti. 
Ayrıca faiz hadleri % 9'lardan % 1'e ka
dar düşürülmüştü. En önemlisi, Babıali 
bu kararname ile Avrupa devletlerinin 
muhtemel müdahalesini önleyebilmişti. 

Düyün-ı Umümiyye İdaresi, Sirkeci'de 
Galata bankerlerince Rüsüm-ı Sitte İda
resi için düzenlenen binada çalışmaları
na başladı. 1897'de Cağaloğlu'nda ken
disi için yaptırılan büyük binaya (bugün
kü istanbul Erkek Lisesi) taşındı. istanbul'
daki genel müdürlüğe bağlı olarak önem
li şehir ve bölgelerde başmüdürlükler 
açıldı. ı. Dünya Savaşı başlarında teşki

latta çalışanların sayısı 5537 kişi olup 
bunların sadece 182'si yabancı uyruk
luydu. istanbul'daki memur sayısı 508, 
müfettiş sayısı da kırk ikiydi. Ayrıca ha
sat mevsimlerinde pek çok geçici işçi ça
lıştı rılıyordu . 

Kararname gereğince Düyün-ı Umü
miyye İ daresi tütün öşrünü, 27 Mayıs 
1883'te kurulan Osmanlı Devleti Tütün
leri Müşterekü lmenfaa Reji Şirketi' ne 

devretti. Her türlü tütün üretimi, işlen

mesi ve satışı bu şirkete verildi. Reji şir
ketinin imtiyaz süresi otuz yıldı. Fakat 
1913'te yapılan bir anlaşma ile 1928 yı

lına kadar uzatıldı. Şirket, üçer aylık tak
sitler halinde her yıl toplam 750.000 Os
manlı lirası tutarında bir avansı -zarar 
etse dahi- Düyün-ı Umümiyye 'ye öde
mekle yükümlüydü. Reji idaresi yurt sat
hına yayılan teşkilatı , memurları ve sa
yıları 1112'ye ulaşan kolcuları ile adeta 
devlet içinde devlet durumuna geldi. İda
re köylünün ürettiği tütünü en düşük 
fiyattan almaya çalışıyordu . Tütün eki
cisi de kaça k yollardan üç dört misli faz
la fiyat veren yabancı alıcılara malını sat
mak istiyordu. Bu yüzden kolcularla eki
ciler arasında çıkan kanlı çatışmalarda 
1883-1902 yılları arasında 20.000' den 
fazla kişi öldü. ll. Abdülhamid, reji ida
resinin halk üzerindeki bu baskısının kal
dırılmasını istedi. Hükümet şirketin Im
tiyazını kaldırmak için çeşitli yollara baş
vurduysa da muvaffak olamadı. Reji ida
resi Lozan Antiaşması'na (1923) kadar 
Türk tütün ekicisini sömürmeye devam 
etti. 

Düyün-ı Umümiyye İdaresi, kendisine 
tahsis edilen kaynaklardan elde ettiği 

gelirlerden her yıl % 1 ana para, % 4 
faiz olmak üzere Osmanlı dış borçları
nın % 5'ini ödeyecekti. Geriye kalan bor
cun % 5'i 5.850.000 Osmanlı lirasıydı. 

Eğer Düyün-ı Umümiyye'ye bırakı lan kay
nakların yıllık gelir i bu rakamı aşarsa 
aşan kısım Osmanlı hazinesine yatırıla
caktı. Fakat 1882-1914 arasında gelir
ler hiçbir zaman bu rakama ulaşmadı . 

Düyün-ı Umümiyye İdaresi kurulduk
tan sonra da borç alınmaya devam edildi. 
1886'dan ll. Meşrutiyet'in ilanma (1908) 

kadar on iki ve 1908'den 1914'e kadar 
altı olmak üzere toplam on sekiz borç 
anlaşması ile alınan paraların büyük kıs

mı demiryolu, liman ve sulama kanalla
rı gibi ülke yatırımiarına harcandı. Bü
tün güçlüklere rağmen borçların öden
mesine 1. Dünya Savaşı'nın çıkışına ka
dar düzenli olarak devam edildi. 

Düyün-ı Umümiyye Meclisi, ı. Dünya 
Savaşı sırasında (1914-1918) İ ngiliz ve 
Fransız temsilcileri hazır bulunmadıkla
rı halde gelirleri toplamayı sürdürdü. 
Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında sa
vaşa katılınca İtilaf devletleri (İngiltere , 
Fransa, Rusya ve İtalya) vatandaşlarına ait 
kuponların ödenmesini yasakladı. Bu yüz
den alacaklılara borç ödemesi de dur
cturulmuş oldu. 1920'de yasak kalktık-



Düyün-ı umOmiyye idaresi 'nin 1882-1914 yılları arasında 
osmanlı borçları faiz ve ana para ödemelerine tahsis edebileceği safi hasılat değerıeri 

msmanıı lirası olarakl 

Tuz Damga Alkollü 
Balık ipek Tütün 

Diğer 
Y ılla r içkiler öşrü Toplam 

resmi resmi 
resmi 

rüsOmu öşrü 
ve tekeli 

gelirler 

1882-83 618.029 146.761 178.861 22.635 18 851 889.429 466.200 2.339.766 

1883-84 658.554 147.687 177.100 36.570 21 .972 870.694 351 .091 2.263.668 

1884-85 653.066 138.397 197.675 37.996 24.637 794.945 365.000 2.211 .756 

1885-86 643.412 138. 589 215 .585 37.477 23.237 868.255 287.917 2.214.599 

1886-87 682 .227 162.672 222 .573 37 .104 31 .909 842 .1 14 180.000 2.158.599 

1887-88 655 .113 156.274 218 .1 10 40.625 34.717 842 .070 205.338 2.152.247 

1888-89 693.337 171.974 221.653 42.430 25.846 823.467 332 .026 2.310.533 

1889-90 722.059 186.053 222.461 42.725 39.281 833.455 304.622 2.350.656 

1890-91 699 .887 205 .979 254.814 47 .307 51 .251 818.382 304.622 2.382.242 

1891-92 730.354 209.373 226.656 48.445 45.895 877.652 304.622 2.442.997 

1892 -93 787 .645 212.868 256.418 44.405 56.409 888.559 304.622 2.550.926 

1893-94 814.235 224.208 255.796 40.037 66.739 892.067 304.622 2.597 .704 

1894-95 769 .220 244.088 261.780 43.037 52 .879 927.140 304.622 2.602.746 

1895-96 773 .865 224.908 260.617 46.356 46.773 894.292 304.622 2.551 .433 

1896-97 828 .506 220.145 261 .235 47.832 59.163 861 .793 190.603 2.469.277 

1897-98 659.553 213.609 261.283 42.865 48.135 800.513 291 .953 2.517.914 

1898-99 870.759 233 .406 265.068 52 .309 65 .505 814.003 253.947 2.554.997 

1899-1900 823.826 235.1 68 270.507 47 .543 90.719 792 .857 355.298 2.615.918 

1900-01 949.169 225.926 277.121 50.504 69.846 834.681 126.350 2.533.597 

1901-02 934.764 225 .743 265.068 43 .249 70.854 890.852 178 842 2.609.472 

1902-03 935.763 220.234 268.852 45.734 76.094 970. 185 494.655 3.011.517 

1903.-04 937 .962 233.043 276.610 54.960 106.117 1 .015.962 266.616 2.891 .270 

1904-05 949.892 359.791 268.288 48.587 83.823 996.146 266.616 2.964.133 

1905-06 1.037 .586 439 .264 271.593 63.924 117.495 955.790 266.616 3.152.268 

1906-07 1.075.880 353.631 284.117 54.952 110.132 1.022.553 266.616 3.167.881 

1907-08 1.123.886 366.254 283.301 69.548 131.21 7 1.059.422 266.616 3.300.244 

1908-09 1.063.566 377.681 271.071 71.287 11 0.995 1.040.517 266.616 3.201.733 

1909-10 1.147.237 420 .364 288.270 87.803 128.945 1 .095.542 266.616 3.435.777 

1910-1 1 1 '156.954 465.669 316.392 57 .511 88.749 890.993 1.090.043 4.866.311 

1911 -1 2 1.271.703 506.164 357.146 67 .653 90.661 824.752 1.008.519 4.126.598 

1912-13 978.424 417 .831 258.300 65 .032 57 .230 813.979 1.152.338 3.743 .334 

1913-14 1.1 03.023 41 9.241 240.478 77.426 82.497 884.600 1.578.649 4.385 .914 

tan sonra Düyün-ı Umümiyye idaresi im
kanlar ölçüsünde birikmiş kuponları öde
meye başladı. Fakat Ankara'da kurulan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, 
bütün kaynaklarta birlikte Düyün-ı UmO
miyye'ye tahsis edilen geliriere de el ko
yunca borçların ödenmesi yeniden dur
duruldu. 

yüzünden Türkiye ile a lacaklılar arasın
da ancak 13 Haziran 1928'de anlaşma 
imzalana bildi. 

23 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan 
Antlaşması. borçların bir kısmını bu ant
laşma ile Türkiye 'den ayrılan veya top
rak elde eden ülkelere devretti. Antlaş

maya göre 7 Ekim 1912'den önce alı

nan borçlar. Balkan Harbi'nden sonra 
Osmanlı Devleti 'nden ayrılan veya top
rak alan ülkeler arasında , bu tarihten 
sonra alınan borçlar da Lozan Antlaşma
sı ile Asya'da ortaya çıkarılan yeni dev
letler arasında paylaştırılacaktı. Payiaş
tırma konusunda çıkan anlaşmazlıklar 

1928 an laşmasına göre Türkiye Cum
huriyeti hükümeti, Osmanlı genel borç
larından 1912 öncesi kısmının % 62'sini, 
bu tarihten sonraki kısmının da % 76'sı
nı ödemeyi kabul etti. Böylece Osmanlı 
Devleti 'nin 1854-1914 arasında yaptığı 
kırk iki dış borç anlaşmasından doğan 
161.303.833 liralık borcun 107.528.461 
liralık kısmını ödemeyi taahhüt etmiş ol-

Günümüzde 
Istanbul Erkek 

Lisesi olarak 
k ull anılan 

Düyün-ı Umümivve 
bi nası 

Cağaloğlu 1 
istanbul 
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du. Anlaşma gereğince bu borç doksan 
dokuz yılda ödenecekti. Eski Osmanlı 

Düyün-ı Umümiyye Meclisi 'ne benzer 
şekilde alacaklıları temsilen birer üye
den oluşan Düyün-ı Umümiyye Meclisi 
kurulacaktı. Kısaca Borçlar Meclisi deni
len bu meclisin başkanlığını birer yıl sü
re ile Fransız ve ingiliz temsilcileri yapa
caklardı. Bundan başka üç Fransız. iki 
Alman ve bir Belçikalı temsilciden olu
şan Hamiller Meclisi başkanlığı Fransız 
temsilcilerinden birine verilecekti. 

Osmanlı tahvilleri üzerinde Türk lira
sı, Fransız frangı veya ingiliz sterlini ya
zılı idi. 1928 anlaşmasında faiz ve ana 
para ödemelerinin tahvil üzerinde yazı

lı para birimiyle yapılması zorunlu ha
le getirildi. Ancak 1929'da ortaya çıkan 
dünya ekonomik krizi Türkiye'yi de et
kileyince hükümetle alacaklılar arasın
da yeni bir ödeme planının tesbiti için 
Mayıs 1931 'de Paris'te müzakerelere 
başlandı. 22 Nisan 1933'te imzalanan 
yeni bir anlaşma ile ödemelerin Fransız 
frangı üzerinden yapılması kabul edildi. 
1928 anlaşmasına göre bütün tahviller
de % 4 olan faiz haddi 1933 anlaşma
sı ile % 7.5'a çıkarıldı. Bu faiz artışına 
ka rşılık olmak üzere alacaklılar borcun 
ana parasından 28.163.540 liralık bir 
indirim yaptılar. Türkiye 1928-1933 ara
sında 1.259.335 liralık ödeme yapmış ve 
borcu 1 06.269.126 liraya düşürmüş

tü. ikramiyeli Türk tahvillerine eklenen 
243.831 lira ile birlikte Türkiye'nin top
lam borcu 106.512.957 lira oldu. Anlaş
ma ile indirim yapıldıktan sonra borç 
78.349.417 liraya düştü . 1933 anlaşma
sına göre bu borç elli yılda ödenecek
ti. Ödemeler her yı l 25 Mayıs ve 25 Ka
sım tarihlerinde yapılacaktı. Alacaklıla
rın menfaatini korumak ve ödemeleri bir 
düzen içinde yürütmek üzere 1928'de 
kuru lan iki meclis tek meclis haline ge
tirildi. Alacaklıları temsilen sekiz üyeden 
oluşan meclisin başkanlığını Fransız ve 
ingiliz temsilcileri nöbetieşe yürütecek
lerdi. 

1933 anlaşması, yirmi dört çeşit Os
manlı borcundan Türkiye'nin hissesine 
düşen kısmını tek borç haline getirmiş 
oldu. Yeni tahviller çıkarılarak 1 Ekim 
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1933 tarihinden itibaren on yıl içinde 
eskileriyle değiştirilmesi istendi. Birleşti
rilen borca "yüzde yedi buçuk faizli Türk 
borcu" adı verildi. Türkiye anlaşmadan 
doğan yükümlülüklerini 1933, 1934 ve 
1935'te yerine getirdi. Fakat bu sırada 
bütün ülkeler gibi Türkiye'nin de döviz 
dar boğazına sürüklenmesi yüzünden 
ödemeler güçleşti. 29 Nisan 1936'da im
zalanan yeni bir an laşma ile ödemelerin 
yarısının Fransız frangı. yarısının da Türk 
lirası üzerinden yapılması kabul edildi. 
Fakat döviz sıkıntı sı devam ettiğinden 
18 Temmuz 1938'de yapılan ikinci bir 
anlaşma ile bütün taksitlerin Türk lirası 
olarak ödenmesi benimsendi. 

ll. Dünya Savaşı'nın başlaması üzeri
ne Türkiye, 30 Eylül 1940 tarih ve 21 
14458 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, 
Alman işgaline uğrayan Paris'teki Dü
yün-ı Umümiyye Meclisi'ni tanımadığını 
ve ona ödenen komisyonu kestiğini. bun
dan böyle borçların ödenmesi işini biz
zat üzerine aldığını ilan etti. Hükümetin 
bu kararını protesto eden meclis, Lozan 
Antlaşma sı' nı imzalayan devletleri du
ruma müdahale etmeye çağırdı. Birta
kım diplomatik faaliyetler sonunda hü
kümetle alacaklılar arasında 1944'te özel 
anlaşmalar imzalanarak borçların tasfi
yesine gidildi. 

25 Nisan 1944'ten itibaren on yıl için
de borcun tasfiyesi için alacaklıların elin
de bulunan tahviller daha yüksek fiyat
tan satın alındı. Hükümet ödemeler için 
25 Mayis 1954 tarihini son müracaat gü
nü olarak tesbit etti. Borcunu 1933 'te 
vaad ettiği süreden yirmi dokuz yıl ön
ce ödediği için Türkiye'nin mali itibarı 
arttı. 1854 'te başlayan dış borçlanma 
tam 100 yıllık bir maceradan sonra böy
lece kapanmış oldu. 

Dış borçlar. Osmanlı Devleti'nin ikti
sadi ve siyasi gelişmesine darbe vurdu
ğu gibi yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin do-. 
ğuşu sırasında da büyük sıkıntı doğur
muştur. 1854-187 4 yılları arasında plan
sız programsız yapılan aşırı borçlanma
nın kaçınılmaz bir sonucu olarak. ortaya 
çıkan Düyün-ı Umümiyye İdaresi adeta 
devlet içinde devlet hüviyetini kazanmış
tır. Bununla birlikte idare, gerek devlet 
kaynaklarının verimli bir şekilde işletil

mesinde, gerekse borçların bir düzen 
içinde ödenmesinde faydalı olmuştur. Bu 
teşkilat kurulmadan önce alınan borç
lar daha çok saray. konak ve köşk inşa 

atlarında harcandığı halde bundan son
ra alınan borçlar bu kurum sayesinde 
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daha ziyade alt yapı yatırımiarına sar
fedilmiştir. 
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Iii CEVDET KüçüK- TEVFİK ERTÜZÜN 

L 

DÜZGÜNMAN, Mustafa 

(1920-1990) 

Son devrin tanınmış 
ebru ve cilt sanatkan, 
dini musiki icracısı. 

9 Şubat 1920'de istanbul Üsküdar'da 
Sultantepe'de doğdu. Babası, aynı semt
teki Abdülbaki Efendi ve Aziz Mahmud 
Hüdayf camilerinin imamlığını yapan Sa
im Efendi'dir. İlk tahsilini tamamladık
tan sonra babasının Üsküdar çarşısm
daki aktar dükkanında çalışmaya başla
dı. Bu sırada annesinin dayısı hattat Nec
meddin Okyay onu, hocal ık yaptığı Dev
let Güzel Sanatlar Akademisi'nin Türk 
Tezyinf Sanatları Bölümü'ne kaydettir
di ( 1938) Burada Necmeddin Okyay'dan 
eski tarz cilt ve ebru öğrenerek kısa za
manda kabiliyetiyle dikkati çekti. diğer 
kıymetli hocalardan da fayda landı. An
cak hayat şartları sebebiyle bir müddet 
sonra okuldan ayrılarak tekrar baba 
mesleği olan aktarlığa döndü. Vefatma 
kadar titizlikle sürdürdüğü bu meslek
te işinin ehli güvenilir bir esnaf olarak 
tanındı. 

Akademideki talebeliği yıllarında "şem
se" denilen klasik cildin güzel örnekleri
ni imal eden Düzgünman, bir müddet 
sonra o sırada çok az meraklısı bulunan 
bu sanatı da terketmek zorunda kaldı. 
Özellikle 1957' den itibaren daha fazla 
zaman ayırdığı ebruculukla meşguliye
tini ise ölümüne kadar sürdürmüştür. 

Çeşitli konularda yeniliğe açık olduğu 
halde ebru sanatında klasik anlayışa sım
sıkı bağlı kalan ve bu hususta modern 
uygulamalara iltifat etmeyen Düzgün
man. ebruculukta kendisini geçtiğini söy
leyen hacası Necmeddin Okyay'ın bu sa
nata kazandırdığı çiçekli ebru çeşitleri
ne papatyayı eklemiş, ayrıca çiçek şekil-

Mustafa Düzgünman ebru teknesi başmda çal ışırken 
(Hasan All Göksoy fotoğraf arşivi) 


