
el- ESFARÜ' 1- ERBAA 

Eser ilk defa el-Hikmetü'l-müte'ô.li
ye fi'l- mesô. 'ili'r- rubı1biyye adıyla taş 
baskısı halinde yayımlanmıştır (1-N, Tah
ran 1282). Bu baskının kenarında ayrıca 
Hadi-i Sebzevarfnin (ö 1289/ 1872) ese
re yazdığı ünlü şerh bulunmaktadır. Mu
hammed Hüseyin Tabatabal Kum'da ese
rin ikinci bir neşrine başlamıştır ( 1378/ 
1958). Dokuz ciltlik bu neşrin son iki cil
di Tahran'da basılmıştır ve IX. cilt 1379 
( 1959-60) tarihini taşımaktadır. Bu ne
şir aynı zamanda Molla Ali-i Nürf, Hadi-i 
Sebzevarf, Ali Müderris-i Tebrfzf, İsmail 
b. Serni-i İsfahanf, Muhammed b. Ma'
süm Ali-i Heydecf ve Allame Muhammed 
Hüseyin Tabatabafnin yazdığı haşiye ve 
şerhleri de ihtiva etmektedir. Bu neşrin 
Kum'da yapılan ikinci basımına Muham
med Rıza el-Muzaffer'in yazdığı önsözün 
tarihi 18 Safer 1387 (28 Mayıs 1967) ol
makla birlikte lll. cilt 1383 (1963-64), VI. 
cilt 1386 ( 1966-67), VII. cilt 1389 ( 1969-
70) tarihini taşımaktadır. el-Esfô.rü '1- er
ba 'a 'nın vücüd ve tevhid risalelerinin 
özet halindeki Farsça çevirisi Cevad Mus
lih tarafından Felsefe-i 'Ali yd Hikmet-i 
Sadrü'l-müte'ellihfn (I-IL Tahran 1337-
1339 hş ), psikolojiye dair dördüncü se
ferin tam tercümesi ise 'İlmü'n -nefs 
yd Revô.nşinô.sf- i Sadrü '1- mü te' ellihfn 
(Tahran 1352 hş . / 1973 ) adıyla yayımlan

mıştır. Birinci seferin Urduca tercüme
si de Menazir Ahsen Gflanf tarafından 
yapılmıştır (1-11, Haydarabad 1941-1942) 
Türkçe'de eser ve müellifine dair ilk ge
niş malumatı Hilmi Ziya Ülken vermiştir 
(İslam Felsefesi, s. 278-295). 
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Esham kelimesi "pay, hisse" anlamın
daki sehmin çoğuludur. Osmanlı huku
kunda miras ve vakıfla ilgili metinlerde 
bu anlamı ile kullanılır. Bir maliye teri
mi olarak ilk defa, 177S yılında uygula
maya konularak 1860' lı yıllara kadar ma
hiyetini değiştirmeden devam eden be
lirli bir iç borÇlanma sistemini ifade eder. 
Sistemin özü şudur: Mukataa adıyla bi
linen vergi kalemlerinden bazılarına ait 
yıllık nakdi gelirlerin, faiz denilen belirli 
bölümlerinin sehimler halinde dilimie
nerek özel şahıslara "muaccele" adı ve
rilen bir peşin meblağ karşılığında kay
dıhayat şartı ile satılmasıdır. Satışa su
nulan, bir mukataaya ait yıllık nakdi ge
lirin hiçbir zaman tamamı değil sadece 
faiz denilen belirli bölümüdür. Bu geli
rin geriye kalan ve mal adı verilen bölü
mü eshama bağlanarak satılamaz. As
kerlerle diğer görevlilere ve emekiiiere 
verilen maaşlarla, bir kısım devlet ku
ruluşlarına ait zorunlu giderlere karşılık 
olmak üzere uzun süre boyunca adeta 
sabitleşmiş gibi kalan bu bölümün baş
ka amaçla kullanılması mümkün değil

dir. Ancak her mukataanın zamanla ge
liri arttıkça bu sabitleşmiş yıllık mikta
rın üstünde kalan bölümüne "gelir faz
lası" anlamında faiz adı verilir ve hazine 
bunları daha esnek şekilde kullanma im
kanına sahip olurdu. Bir kısım büyük mu
kataaların sehimler halinde dilimlene
rek satışa sunulan bölümü bu faiz de
nilen fazlalardan oluştuğu için her seh
me ait gelir dilimine de faiz adı verilir. 
Günümüzün faiz kavramı ile doğrudan 
herhangi bir ilgisi bulunmayan ve sade
ce gelir anlamını ifade eden bu dilimler, 
her sehim için yıllık 2000 veya 2SOO ku
ruşluk standart birimler halinde tesbit 
ediliyordu. Bir sehim satın alan şahsın, 
hayatta kaldığı sürece her yıl bir miktar 
geliri (faiz) almanın bedeli olarak ödeme-

si gereken muaccelenin miktarı da bu 
yıllık gelirin katları olarak ifade edilirdi. 
Piyasa şartlarına ve sehmin bağlı bulun
duğu mukataanın gelirindeki istikrara 
göre değişrnek üzere muaccelenin kaç 
yıllık gelire tekabül edeceğini Defterdar
lık her grup esham için ayrıca tayin ve 
ilan ederdi. Mesela sistemin uygulanma
ya başlandığı 177S yılında İstanbul tü
tün gümrüğü mukataasma ait yıllık ge
lirin, mal olarak tesbit edilmiş bulunan 
1 S9.000 kuruş un üstünde kalan ve faiz 
olarak nitelenen 400.000 kuruşluk bö
lümüne tekabül etmek üzere, her biri 
2SOO kuruş yıllık gelirli 160 sehimden 
oluşan ilk grup esham için belirlenen mu
accele değeri beş yıllıktı. Yani 12.SOO ku
ruşluk muacceleyi ödeyerek bir sehim sa
tın alan kişi ölünceye kadar her yıl 2SOO 
kuruşluk bir gelire hak kazanmış oluyor
du. Eshamın ihraç haddi diyebileceği

miz bu oran. sistemin uygulamada kal
dığ ı yaklaşık 1 00 yıl boyunca satışa ar
zedilen eshamın hacmine, bağlı bulun
duğu mukataanın verimliliğine, savaş 

veya barış durumuna göre sürekli de
ğişen değerler almakla birlikte ilk grup 
için belirlenmiş olan beşin altına hiçbir 
zaman inmemiş, daha sonraki gruplar 
için önce beş buçuk altıya yükselmiş ve 
zamanla on on ikiye kadar ulaşan de
ğerler almıştır. 

Eshama ait belgelerde çok sık kulla
nılan faiz kelimesinin günümüzdeki faiz 
kavramı ile doğrudan bir ilgisi bulun
mamakla birlikte, bir iç borçlanma sis
temi olarak esham uygulamasında laf
zen ve mefhum olarak açıkça zikredil
memiş bulunmasına ve hukuken faiz ka
tegorisine ne ölçüde girdiği tartışılabilir 
görünmesine rağmen fiili bir faizin mev
cut olduğu da muhakkaktır. Nitekim sis
temin temelinde yer alan ve ihraç had
di olarak nitelendirilen oranların tersi, 
yani 1 1 S 'ten 1 1 12 'ye kadar değişen 
hadierin günümüzdeki faiz kavramına 
çok yakın bir muhtevaya sahip olduğun
da şüphe yoktur. Günümüzün faiz kav
ramından en önemli farkı, sehim sahi
binin ömrü gibi belirsiz bir unsur dola
yısıyla sigorta primine yaklaşan bir ni
telik taşımasıdır. Bu sebeple bu hadleri 
reel faiz hadleri olarak değil asimptotik 
birer tavan faiz haddi olarak düşünmek 
gerekir. 

Kadın veya erkek, müslüman veya gay
ri müslim, askeri veya reaya her Osman
lı tebaası sehim satın alabilirdi. Muacce
le ile birlikte onun %S ile% 10'u ka-



dar tutan "dellaliyye" ve kalem harçları 

nı hazineye yatırdıktan sonra kendi adı
na düzenlenen bera~ı alıp sehmine ma
likane olarak kaydıhayat şartı ile sahip 
olurdu. Muaccele ve harçları yatırmış da 
olsa kendi adına berat ettirmeden ha
miline muharrer tarzda sehime sahip 
olmak ve yıllık faizlerini almaya hak ka
zanmak istisnai müsaadeler dışında nor
mal olarak mümkün değildi. Seratını al 
dıktan sonra isteyen kişi, muaccelenin 
% 10'u kadar "kasrıyed" resmini hazi
neye yatırmak şartı ile sehmini başka
sına satabilirdi. Sah ibi ölen sehim "mah
lül " (sahipsiz) sayılır ve hazineye ait olur
du. Mirasçılara herhangi bir ödeme ya
pılmazdı; zira sistemin mantığına göre 
hazine aldığı muacceleyi ödediği yıllık 

faizler içinde itfa etmiş sayıldığı için ay
rıca bir ana para ödenmesi söz konusu 
olamazdı. 

Osmanlı devlet borçları tarihinin önemli 
bir safhasını teşkil eden esham siste
minin nasıl oluştuğunu kısaca hatırla

mak gereklidir. Osmanlı Devleti kamu 
borçlanmalarına oldukça geç ve sınırlı 

ölçüde başvurmuştur. Padişahlara ait iç 
hazine, uzun süre devlet hazinesinin kre
di ihtiyacını karşılamaya yeterli olmuş
tur. Bunun yanında kısa vadeli kredi ih
tiyacını karşılamak üzere bazan devlet 
ricaline. tüccarlara ve sarraftara belli öl
çülerde de olsa müracaat edilmiştir. Bu 
tür borçlanmanın önemli bir diğer kay
nağı da vergi mültezimleriydi. Asıl kredi 
menbaı olan iç hazinenin kaynakları. XVII. 
yüzyıl sonlarında Il. Viyana Kuşatması'nı 
takip eden ağır savaş yıllarında giderek 
tükenince kredi mercii olarak ittizam 
sektörünün ağırlığı arttı. Ancak ittizam 
sektörü, hem mali kapasitesi hem de 
ittizam sisteminin niteliği gereği sade
ce kısa vadeli kredi sağlayabilmekteydi. 
Uzun vadeli kredi temini ittizam siste
minin işleyişi içinde mümkün değildi. İ l 
tizam sisteminin XVII. yüzyılın sonların
da malikane sistemine dönüşmesindeki 
faktörlerden biri bu imkanı sağlama mo
tifi idi. İltizam sisteminde normal ola
rak bir yıllık. bazı hallerde daha kısa sü
relerle verilen ittizamlar yerine malika
ne sisteminde mukataalar kaydıhayat 
şartı ile veriliyordu. Malikaneci bu şart

la aldığı mukataayı kendisi vergilendirir 
ve önceden tesbit edilerek yıldan yıla 

arttırılmayacağı devletçe garanti edilmiş 
bulunan ve mal adı verilen sabit bir yıl
lık vergiyi hazineye ödedikten sonra ver
gi hasılatının kalan bölümünü kendi ka-

rı olarak alırdı. Malikaneyi alırken. ha
yatta kaldığı sürece kazanmaya devam 
edeceği bu karların bir nevi kapitalizas
yonuna tekabül eder tarzda toplu bir 
meblağ olan muacceleyi peşin öderdi. 
Malikaneci öldüğü zaman mukataa mah
lül sayılır ve hazineye geri dönerdi. Yıl
lık vergileri değişmeden yeniden müza
yedeye çıkarılarak en yüksek muaccele
yi ödeyene tekrar malikane olarak veri 
lirdi. Normalde bir daha geri ödenme
rnek üzere malikanecilerden toplanan 
bu muaccele meblağları vergi kalemle
rinden , gelecekte sağlayacakları karlar 
karşılığında a lınan bir nevi uzun vadeli 
iç istikraz gelirleriydi. Bu gelirler. ma
likane sisteminin ihdas edildiği 1695'i 
takip eden yıllarda toplam devlet gelir
lerinin % 2'si civarında idi. Fakat XVIII. 
yüzyıl boyunca giderek büyüdü ve 1770'
li yıllarda % 5'e yaklaştı. Malikane sis
teminden sağlanan muaccele gelirleri
nin bu yıllı k akışından oluşan stok aynı 
yıllarda 1 O milyon kuruş civarında idi ki 
bu merkezi devletin yıllık gelirinin yarı
sına yakın bir meblağı ifade ediyordu. 
Geri ödemesi söz konusu olmayan bu 
stok karşılığında malikanecilere öde
nen. kaydıhayat şartı ile vergilendirme 
hakkına sahip bulundukları mukataalar
dan sağlamakta oldukları hasılatın gi
derek büyüyen karları idi. 

Malikane sistemi. iç istikraz mekaniz
ması olarak bazı sınırları aşamayan bir 
sistemdi. Malikaneler. vergi mükellefle
rini yönetme sorumluluğunu gerektirdi
ği için sadece askeri zümre mensupları
na verilebiliyordu. Malikane padişah kız
ları dışında kadınlara verilmediği gibi 
çok nadir istisnalar hariç gayri müslim
lere de verilemezdi. Bu sebeple talep 
piyasası genel nüfusun % 1'ini pek geç
meyen dar bir kesime inhisar ediyordu. 
Ayrıca mukataaların hisselere bölünerek 
birkaç kişiye ortaklaşa idare etmek üze
re verilmesi mümkün olmakla beraber 
bu hisseleri çok küçük dilimiere ayırıp 
çok sayıda hissedara malikane olarak 
vermenin imkanları da sınırlı idi. Çünkü 
ortak sayısı arttıkça malikanenin yöne
timi zorlaşmakta ve içinden çıkılmaz ih
tilaflara yol açmakta idi. Bütün bunlar 
malikane sistemini hem talep hem de 
arz bakımından aşılması zor sınırlar içi
ne hapsetmekteydi. Bu arada bütün ih
tiyatları ve birikimleri eriten uzun bir sa
vaşın (ı 768-1774) arkasından imzalanan 
Küçük Kaynarca Antiaşması ile 1775'te 
Rusya'ya, bütçenin yıllık nakdi gelirinin 
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yaklaşık yarısına tekabül eden 7.500.000 
kuruşluk bir tazminat ödeme mecburi
yetiyle karşı karşıya gelindi. Devlet. kı 

sa sürede büyük meblağları sağlayacak 
şekilde malikane sisteminin bazı unsur
larını değiştirerek sınırlarını zorlamak
tan başka çare bulamadı. Esham siste
mi malikane sisteminin devamı ve de
ğişik bir şekli olarak bu sınırları aşma

ya imkan veren bir metot gibi düşünül
dü ve uygulamaya konuldu. Yen i sistem, 
malikane sisteminin genel çerçevesi 
içinde yer almakla birlikte bazı önemli 
değişiklikler ihtiva ediyordu. Malikane
cL muaccele ödeyip kaydıhayat şartı ile 
satın aldığı mukataayı veya hissesini ken
disi vergilendirirdi. Vergi hasılatından 

hazineye ait yıllık belirli vergi ve harçları 
ödedikten sonra geri kalan kısım mali
kaneciye kar olarak kalırdı. Bu kar yıldan 
yı la farklı olabilirdi. Devlet bu konuda 
ne garanti verir ne de müdahale ederdi. 
Bu bakımdan malikaneci risk yüklenen 
bir müteşebbis konumunda idi. Esham 
sisteminde ise sehim satın alan l arın seh
mine sahip oldukları mukataa ile ilgileri, 
yatırdıkları muaccele ile orantılı olarak 
tesbit edilmiş bulunan yıllık bir nakdi ge
liri almaktan ibaretti. Mukataanın vergi
lendirilmesi ve yönetimi defterdarın tayin 
edeceği bir emin veya mültezimin so
rumluluğunda idi. Mukataanın yöneti
miyle bağın koparılmış olması son de
rece önemli sonuçlar doğurmuştur. Bir 
defa hissedarların sayıca sınırlı tutul
masındaki gerekçeler ortadan kalktığı 

gibi talep piyasasını sadece askeri züm
renin erkeklerine inhisar ettirme zorun
luluğu da son bulmuştur. Böylece kadın
lar, çocuklar ve gayri müslimler de es
ham piyasasına çekilerek talep hacmi
nin büyütülmesi mümkün olmuştur. Ay
nı şekilde bir mukataayı hisselere böl
me imkanları da büyük bir esneklik ka
zanmıştır. Bu yeni imkanların getirdiği 
değişmeyi gösteren tipik bir örnek. es
ham sistemine bağlanan ilk vergi kale
mi olan istanbul tütün gümrüğü muka
taasıdır. Daha önce malikane olarak sa
tıldığı dönemin sonlarında 1759'da top
lam yirmi iki hissedar malikilneyi bölüş
mekteydiler ve yatırmış oldukları muac
celelerin toplamı da 250.000 kuruştan 
ibaretti. Bu tarihten on beş yıl sonra ayn ı 

mukataa eshama dönüştürüldüğü zaman 
hissedar sayısı 274'e ulaşmış, yatırdık
ları muaccelelerin toplamı da 1.800.000 
kuruşu geçmiş bulunuyordu. Malikane 
sisteminin son sınırlarına kadar geniş-
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!ediği , buna karşılık eshamın henüz baş
lamakta olduğu bir döneme ait olan bu 
örnek bile aradaki büyük farkı oldukça 
net göstermektedir. Bu fark zamanla 
büyüyerek devam etti. Eshama ait ta
lep piyasasını genişletmek ve küçük ta
sarrufların hazineye ikrazını sağlamak 

üzere hisseler giderek küçültüldü. Bir 
sehim için tesbit edilen yıllık faiz mikta
rı standart olarak 2000 veya 2500 ku
ruştu ve bu miktar daha sonra da de
ğişmedi. Ancak bir sehmi bütünü ile al
ma mecburiyeti yoktu. İ steyen bir seh
min 1 12 veya 1 1 4'ünü ve giderek 1 1 
64'e kadar küçülen paylarını satın ala
bilirdi. 

Hisselerin küçültülmesi ve halkın her 
kesimine açık hale getirilmesi sayesin
de esham sistemi malikaneye oranla da
ha hızlı bir şekilde gelişti. Ocak 177S'te 
yıllık 400.000 kuruş faiz ödeme kapasi
tesiyle başlayan sistem, on yıl içinde im
paratorluğun en büyük on bir mukata
asını bünyesine alarak yıllık faiz miktarı 
2.000 .000 kuruşu aşmış bulunuyordu. 
Ortalama ihraç haddi 5,75 yıllık olarak 
hesaplanırsa asgari 11 .500.000 kuruş
luk bir muaccele geliri sağlanmıştı r. Bu 
yıllarda merkezi devlete ait nakdi gelir
lerin yıllık yekününün 20.000.000 kuruş 
civarında bulunduğu düşünülürse % 50'
yi aşan bir iç borç stokunun teşekkül et
miş olduğu ve faiz ödemelerinin de top
lam giderlerin % 10'una ulaştığı görü
lür. Aynı yıllarda , XVII. yüzyılın sonların
dan beri uygulanmakta olan malikane 
sisteminin devlete sağlamış olduğu mu
accele yekünü de ancak bu miktar civa
rında idi. Malikane sisteminin doksan 
yıllık birikimi sonunda ulaştığı kapasi
teye esham sisteminin on yılda ulaşmış 
olması genişlemenin hızı hakkında bir 
fikir vermeye kafidir. Bu hızlı genişleme 
maliye otoritelerini de düşündürmeye 
başladı. Zira malikaneden farklı olarak 
faiz ödemesi hazinenin yükümlülüğü ve 
garantisi altında bulunuyordu. Maliyeci
ler 1786'da sistemin hazine açısından 
bir bilançosunu çıkarmaya çalıştılar. He
sap sonunda görüldü ki ölen esham sa
hiplerinin yeniden satılan sehimlerinin 
muaccele geliriyle piyasada alınıp satı

lan sehimlerden alınan kasriyed resimle
rinden sağlanan gelirlerin toplamı, öden
mekte olan yıllık faizin ancak küçük bir 
bölümünü karşılamaktadır. Esham sis
temi genişlemeye devam ettiği sürece 
hazine aleyhindeki bu farkın büyüyece
ği ve giderek faizleri ödemede karşıla-
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şılacak zorlukların siyasi istikrarsızlığa 

da yol açabileceği göz önüne alınarak 

30 Ekim 1786'da yeni esham çıkarılma

masına , daha önce satılmış olanlardan 
sahipleri ölerek mahlül kalanların da ye
niden satışa sunuimamasma karar veril
di. Kararın arkasındaki bir motif de şu 
idi : Gereğinden fazla esham çıkarıldığı 

için faizin yüksek düzeyini koruduğu dü
şünülüyor ve eğer esham arzı daraltılır
sa ileride zaruri hallerde esham çıkar
mak mecburiyetinde kalındığı zaman ha
zinenin daha düşük faizle esham satabi
Ieceği tahmini yapılıyordu. Karara ancak 
bir buçuk yıl uyma imkanı oldu. Rusya 
ve Avusturya ile başlayan savaşın (ı 7 8 7-

ı 79 1) gerektirdiği harcamalar tekrar es
ham satışına başvurmayı zorunlu hale 
getirdi. Savaştan sonra durum yeniden 
gözden geçirildi. Bu tarihte eshama 
ödenmekte olan yıllık faiz 2.500.000 ku
ruş civarında idi. Ortalama ihraç haddi 
altı yıl farzedilirse 1 5.000.000 kuruşluk 
bir borç stoku oluşmuş demekti. Hazi
ne bakımından yıllık gelir-gider muka
yesesİ sonucunda sistemin zararlı oldu
ğuna, yüksek faiz ödemesine tahammül 
edilemeyeceğine hükmedilerek 1792'den 
itibaren yeni esham satışlarına son ve
r ilerek önce hacminin dondurulmasına . 

sonra da yıldan yıla birikecek mahlül se
himlerin hazinede alıkonularak yeniden 
satışa çıkarıimamasma ve böylece birik
miş olan borç stokunun yavaş yavaş tas
fiye edilmesine karar verildi. Bu işi ida
re etmek üzere klasik iç hazinenin bir 
uzantısı ve varisi sayılabilecek olan darp
hane görevlendirildi. Irad-ı cedid hazi
nesi kurulunca da 1793'ten itibaren gö
revi o üstlendi ve karar biraz daha ge
nişletilerek ilk defa serbest piyasada es
ham alım satımı da yasaklandı. Sehim
lerini satmak isteyenler getirip irad-ı ce
did hazinesine rayiç değeriyle satabile
ceklerdi. 

Irad-ı cedid hazinesinin dört yıllık uy
gulama içinde satın aldığı ve sahibi ölerek 
mahlül kaldığı için zaptettiği sehimlerin 
yıllık faiz toplamı 1797 yılında 350.000 
kuruşa yakındı. Eshama dönem başında 
ödenmekte olan yıllık faizin % 1S'ine 
yaklaşan bu daralmaya bakarak borç 
stokunu yirmi yirmi beş yılda tamamen 
eritmenin mümkün olacağı tahmin edi
lebilirdi. Ancak bu tahminin gerçekleş
mesi mümkün olmadı. Fransa'nın Mısır'ı 
işgali ile başlayan savaşın (1798- 180 ı) 

arttırdığı askeri harcamalar yeniden es
hama başvurma mecburiyetini getirdi. 

Biriken mahlüller satıldığı gibi yeni mu
kataalar devreye sokularak esham ala
nı daha da genişletildi. Savaştan sonra 
eshamın daraltılmasıyla ilgili tasawur
lar tekrar gündeme getirilmekle birlik
te, kısa bir aradan sonra yeniden esha
ma müracaattan başka çare olmadığı 
görüldü ve XIX. yüzyılın ilk yıllarından 
itibaren esham sistemi. artık cari gi
derlerin karşılanmasında da desteği zo
runlu görünen bir metot olarak yerleş
miş oldu. Bu tarihte yıllık faiz ödemesi 
2.832.341 kuruşa yükselmiş bulunan 
esham sistemi, savaş yıllarında daha 
hızlı olmak üzere yüzyılın ortalarına ka
dar genişlemeye devam etti. İlk büyük 
sıçrama 1806-1812 savaşı döneminde 
görüldü ve savaşın bitiminde yıllık faiz 
miktarı 7.500.000 kuruşa yaklaşmış ol
du. Dönemin ortalama ihraç haddi ye
di kabul edilirse bu 50.000.000 kuruşu 
aşan bir borç stoku demekti ve bu 1800'
deki düzeyin üç katını aşıyordu. Bu yıl
larda merkezi devlet hazinesine ait nak
di gelirlerin bu miktarın çok altında ol
duğu hatırlanırsa muazzam bir borç sto
kunun oluşmuş bulunduğu anlaşılır. Yıl
lık faiz ödemesi de bütçe gelirlerinin % 
25'ini geçiyordu. 

Esham sahiplerine faizleri, genellikle 
üç veya altı ay aralıklarla yılda iki (nadi
ren üç veya dört) taksitte ödenirdi. Tak
sitleri, ellerindeki sehmin bağlı olduğu 

mukataanın emini veya sarrafı tarafın
dan İstanbul'da verilirdi. Esham sahip
leri, küçük miktarda kalem harçları dı
şında aldıkları faiz üzerinden normal yıl 

larda herhangi bir vergi veya resim öde
mezlerdi. Ancak xvııı. yüzyılın sonların
dan itibaren savaş yıllarında . savaşa kat
kı anlamında "cebelü bedeliyesi" adıyla 
yıllık faizlerinin % SO'sini hazineye öde
mekle yükümlü tutuldular. 

Esham sisteminin fiili faiz haddinin 
hesaplanması , ihraç hadlerini doğru ola
rak takip etme imkanı bulunmasına rağ
men son derece zordur. Çünkü bunu he
saplamak için ihraç haddiyle birlikte se
him sahiplerinin ortalama ömrünü de 
bilmek gerekir. Ortalama ömür hesabı 
ise esham sahiplerinin her grubu için 
farklı olduğu gibi zaman içinde de önem
li değişmeler göstermiştir. Şimdiye ka
dar yapılan sondaj mahiyetindeki ince
lemelerden çıkan ilk kaba sonuçlara gö
re esham sahiplerinin yıllık ölüm oran
larının % 1 ile % S arasında değiştiğini, 
başlangıç yıllarında nisbeten yüksek olan 
bu oranın giderek düşme eğilimi göster-



diğini söylemek mümkündür. Oranın za
manla düşme eğilimi göstermesi, esham 
sahiplerinin giderek daha genç yaşta se
him satın almalarından veya genel ola
rak ortalama ömürlerinin uzamış, yahut 
da şahıslar arası alım satırnın hızlanmış 
olmasından doğmuş olabileceği gibi 
ölümlerin varislerce gizli tutularak faiz 
almaya devam imkanı veren hileli yolla
ra başvurulmasından da kaynaklanmış 
olabilir. Ölümlerin gizlenmesi başlangıç 
yıllarından itibaren önemli konu olarak 
görüldüğü için 1780'1erden başlayarak 
esham sahibi olan birinin öldüğünü bil
direnler için ihbariye ödülü verilmeye 
başlanmıştır. Ancak geniş bir kitlenin ta
sarruflarını çekmek üzere giderek küçü
len hisseleri, sayıları 1800'1erde 4-SOOO 
kişiyi, 1830'1arda 1 0.000 kişiyi aşan bir 
kalabalığa yayan bir sistemi tam olarak 
kontrol altında tutmanın imkanı çağın 
şartlarında elbette bulunamazdı. Ölüm 
oranlarının düşmesinin bir diğer sebe
bi, berat ettirmeden esham sahibi ol
manın giderek yaygınlaşmasıdır. Esha
mı hamiline muharrer modern tahville
re dönüştüren değişmenin başlangıcı 

1800 yıllarına kadar gider. Devlet, ihti
yaç duyduğu miktarda eshamı pazarla
yamadığı hallerde kendisinden alacağı 

olan eminlere, sarraflara ve esnafa se
him kaimeleri verip ödeme yollarını de
nemeye başlaması ile hukuki olarak ih
tiyari bir borç olan esham bir nevi mec
buri borç haline gelmiş oluyordu. Fert
leri esham almaya hukuken zorlama im
kanı bulunmadığı için devletten alacak
ları karşılığında esham verilen eminler 
ve sarraflar bir alıcı bulup satıncaya ka
dar verilen sehim kaimelerini kendi üzer
lerine berat ettirmeden faizlerini almak 
üzere ellerinde bulundurma hakkına sa
hip bulunuyorlardı. Bu hak. 1813'ten 
1840'a kadar bir ila iki yıl ile sınırlan
dıran çeşitli düzenlemelere rağmen yü
rürlükte kaldı. Bu da sehimlerin mahlül 
kalma oranını düşüren faktörlerden biri 
olmuştur. 

Tavan faizi, o/o 18-19 ile ilk defa piya
saya çıkarıldığı 177S yılından itibaren 
tedricen düşmekle birlikte yirmi beş yıl 
boyunca o/o 1 S' in üstünde kalan esham 
hazine bakımından pahalı ve riskli gö
ründüğü için sözü edilen müdahalele
re maruz kalmıştı. Bu müdahaleler ise 
alıcılar bakımından riski arttırdığından 

faizi daha da yükseltmekten başka bir 
sonuç vermiyordu. Bu kısır döngüden 
1800 ·lerden itibaren kısmen kurtulmak 
mümkün oldu. devlet maliyesinin borç-

lanmaya başvurmadan yaşaması müm
kün görünmediği için bir daha riski ve 
dolayısıyla faizi yükseltici önemli bir mü
dahalede bulunulmadı. Tam olarak gü
venliğe kavuşturulduğu için esham pi
yasada tutundu ve benimsendi. Bu se
beple XIX. yüzyılın ilk yarısı içinde tavan 
faiz haddi % 1 O - 14 arasında kaldı. Bu 
dönemde devlet, yalnız fevkalade har
camaların finansmanında değil normal 
cari giderlerin karşılanmasında da es
hama başvurduğu için muaccele gelirle
ri normal bütçe gelirleri arasında önemli 
bir yer tutuyordu. 

Eshamın uzun süren bu uygulamasın
da ilk önemli değişmeler Tanzimat'la bir
likte başladı. Sistemi etkileyen en önemli 
faktör, Tanzimat'ın ilanı ile büyük çapta 
kredi ihtiyacının birden bire gündeme 
gelmiş olmasıdır. Daha önce malikane 
sistemi içinden esham uygulamasına geç
meye yol açmış olan zaruretlerin ben
zeri şimdi de esham sistemini zorlama
ya başlıyordu. Esham her yıl % 1-2 ci
varında ölenlere ait mahiOIIerle ve ge
nişleme imkanları sınırlı kalan mevcut 
kredi stoku ile belirli dengeye kavuşmuş 
bir sistemdi. Yeni ve büyük çapta kre
di ihtiyacını bu sistem içinde karşılamak 
ancak faizleri çok yükseltmekle müm
kündü. Bu ise kaydıhayat şartı ile satıl
dığı için esasen faizi yüksek düzeyde be
lirlenen eshamda hazine bakımından çok 
ağır bir yükün altına girmek demekti. 
Faizlerin çok daha düşük olduğu dış 

alemden borçlanma yolları da denen
mekle birlikte bu iş başarılamayınca, 

esham gibi uzun vadeli Çok yüksek fa
izle kredi aramak yerine faizi yüksek, 
ancak orta vadeli bir krediyi daha avan
tajlı gören Tanzimat maliye otoritele
ri esham sistemini kaydıhayat şartın
dan kopararak bunu gerçekleştirebile

ceklerini düşündüler. Eshamın kaydıha
yat şartından kopması, sahibi ölen se
himlerin hazineye değil mirasçılara inti
kal etmesi, yani ana paranın özel mül
kiyet sınırları içinde tutulması demekti. 
Kaydıhayat şartına bağlı kalan eski es
hamın % 12,2S faiz haddinde zor satı
labildiği bir dönemde faizi 0,2S puan art
tırarak % 12,S'tan hamiline muharrer 
tahvil tarzında Ağustos 1840'ta piyasa
ya sürülen yeni sehimlerin satışı başarı
lı oldu ve bütçeye % 17 civarında bir is
tikraz geliri sağlamaya imkan verdi. "Es
ham kavaimi, kaime-i mu'tebere, evrak-ı 
nakdiyye" gibi isimler verilen bu ilk de
neme ile eshamın niteliği artık değişme
ye başlamış oluyordu. Esham kavaimi iki 
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yıllık süre için çıkarılmıştı ve süre sonun
da toplanacaktı. Kredi ihtiyacı içindeki 
maliye için toplama mümkün olmadı ve 
evrak-ı nakdiyye olarak yerleşmiş olan 
yeni usul zamanla genişletilen bir uygu
lama haline geldi. Mülkiyet ve miras ga
rantisiyle mücehhez olarak rağbet gör
düğü için hazine giderek faizini indirme 
imkanını buldu. Önce% 10'a, daha son
ra % 8'e indirilen faizlerle yeni yeni kai
meler piyasaya sürüldü. Bu hızlı geniş

leme ile birlikte değeri de düşen kaime 
piyasada bir istikrarsızlık kaynağı hali
ne gelmeye başladı. Bu defa eskiden de
nenmiş, benimsenmiş ve istikrara kavuş
muş olan eshama yeniden dönme fikir
leri ortaya çıktı . Hatta kaimelerin hep
sinin toplanıp yerine esham sürülmesi 
de düşünüldü. Ancak faizi çok yükselte
ceği için bu da pek cazip görülmedi. Ni
hayet 1849'da kaydıhayat şartını. es
ham satın alanın kız veya erkek çocuk
larına da teşmil eden ve "evladiyet şu
rOtu" diye nitelenen esham türü piya- · 
saya çıkarıldı. Bu yeni türde eshamı ilk 
satın alan kişi ve ondan ileride satın ala
cak olan ikinci şahıs öldüğü zaman se
himler hazineye geri dönmeyecek ve ço
cuklara eşit paylarla intikal edecekti. An
cak bu ikinci kuşak da ölünce sehim 
mahlOI sayılarak hazineye ait olacaktı. 
Kaydıhayat şartındaki tasarruftan mül
kiyete biraz daha yaklaşan bu formül 
içinde tavan faizini % 8,2'ye kadar dü
şürmenin mümkün olacağı düşünüldü. 
Bu tür esham da çok rağbet görmedi ve 
ancak küçük miktarlarda satış yapıla
bildi. Bununla birlikte bu yıllarda artık 
"atik" diye nitelendirilen normal esham 
biraz daha yüksek bir faiz haddinde pi
yasaya sürülmeye devam edildi. Ancak 
bunlarin satış hacmi çok sınırlı ölçüleri 
aşamadı. Nitekim Kırım Savaşı sırasın
da büyük çapta kredi ihtiyacı ortaya çı
kınca atik veya evladiyet şurOtu ile es
ham satıp bu ihtiyacı karşılama imkanı 
bulunmadığı için zorunlu olarak faizleri 
çok yükseltmek gerekiyordu. Bunu da 
1840'ta olduğu gibi faizi biraz yükselte
rek orta vadeli bir kredi ile halletmek
ten başka çare görülemedi ve "esham-ı 
mümtaze" adıyla üç yıl vadeli % 1 O faiz~ 
li sehimler piyasaya çıkarıldı. Daha son
ra "esham-ı cedide" olarak adlandırıla
cak olan bu sehimlerin hitap ettiği kitle 
ve toplayabildiği kredi miktarı eski es
hamla kıyaslanmayacak kadar büyüktü. 
İlk defa Mart 18S4'te SO milyon kuruş
la başlayan bu yeni sehimlerin satış hac
mi giderek arttı ve 1860'larda birkaç yüz 
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milyonluk kapasiteye ulaştı. Bir bölümü 
yurt dışında da pazarianan ve modern 
tahviiiere benzeyen bu yeni tip eshamın 
eskisiyle isim dışında herhangi bir ben
zerliği kalmamıştı. 

Bununla birlikte eski tip esham. Os
manlı kurumlarının genellikle paylaştığı 
tedrici değişme vasfına uygun olarak 
birden bire sona ermemiş, ilham verdiği 

yeni borçlanma usulleri yanında bir süre 
daha yaşamaya devam etmiştir. Önem
li bölümünü kadınların oluşturduğu bir 
rantiye grubunu öteden beri alışmış ol
duğu bir uygulamadan mahrum bırak
mama motifiyle, sahipleri ölerek mah-
101 kalan sehimler. bütçede yerleşmiş 
faiz karşılıkları da hazır bulunduğu için 
küçük demetler halinde 1860' 1arın so
nuna kadar satılmaya devam etti. An
cak toplam kamu borcu stoku ve bütçe
deki borç mürettebatı bakımından ora
nı ve önemi giderek azaldı. Mevcut se
him sahiplerine, ellerindeki sehimleri mo
dern türden olan diğer sehimlere dö
nüştürme imkanının tanınması bu azal
mayı hızlandırdı. Bununla birlikte mük
tesep hakları ihlale varan zorlamaları 

kabul etmeyen Osmanlı hukuk telakki
si. esham sisteminin bütçedeki izlerini 
tıpkı malikane, tirnar ve zeametlerde ol
duğu gibi son sehim sahibi ölünceye ka
dar muhafaza etmiştir. 
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istanbul'da doğdu. Babası. ll. Meşru
tiyet 'ten sonra gelişen Türkçülük akı

mının önde gelen simalarından Ahmed 
Ferid Tek. annesi Fecr-i Ati dönemi ya
zarlarından Müfide Ferid'dir. Çocuklu
ğu. babasının siyasi hayatının oldukça 
hareketli bir dönemine rastlayan Milli 
Mücadele yılları içinde geçti. Babasının 
diplomatik görevleri sebebiyle 1924'ten 
sonra ailece uzun süre yurt dışında ya
şadıklarından tahsilini Fransa ve ingil
tere'de sürdürdü. Fransızca ve ingiliz
ce'nin yanı sıra Almanca'yı da öğrendi. 
Bakaloryadan sonra mimari okumak için 
Ecole de Bozar'a gittiyse de Ortaçağ 

usulüne göre eğitim veren bu okuldaki 
ağır şartlardan dolayı tahsilini yarıda bı
rakmak zorunda kald ı. Daha önce baba
sıyla annesinin de okuduğu Ecole des 
Sciences Politiques'in tarih bölümünden 
mezun oldu. Sorbonne'dan da yüksek 
matematik sertifikası aldı. Ayrıca Paris 
ve Viyana güzel sanatlar akademilerin
de mimari, resim. mozaik. vitray ve gra
vür dallarında öğrenim gördü. Sonraki 
yıllarda Necati Lugal'den Arapça ve Fars
ça, Zeki Velidi Togan'dan Orta Asya ta
rihi. Herbert Janskey'den Ortaçağ Türk
çe metinleri dersleri okudu. Paris Üni
versitesi'nde Le Dragon dans l'iconog-

Emel Esin 

raphie turque adlı teziyle sanat tarihi 
dalında doktor unvanını aldı. 

1941 yılında, babasının Tokyo'daki bü
yükelçiliği sırasında sefaret başkatibi 

olan. Plevne gazilerinden ibrahim Ed
hem Paşa'nın oğlu Seyfullah Esin ile ev
lendi. Emel Esin bu defa da eşinin gö
revleri sebebiyle hayatını yine yurt dışın
da geçirmek zorunda kaldı. Bir büyükel
çilik bünyesinde çalışan amirle memur 
aynı aileden olamayacağı için Seyfullah 
Esin New York başkonsolosluğuna ta
yin edildi. Ancak yolculuk ettikleri gemi 
savaş dolayısıyla Tokyo'ya geri dönmek 
zorunda kalınca tayini Stockholm elçili
ğine çıktı. Esin ailesi 1942 yılı baharın
da kara yoluyla Kore. Mançurya. Moğo
listan. Sibirya, Türkistan ve Azerbaycan 
üzerinden iki ay kadar süren bir yolcu
luktan sonra Türkiye'ye ulaşabildi. Emel 
Esin, kendisinde iç Asya'yı tanıma ve in
celeme arzusunu uyandıran bu ilk Orta 
Asya seyahati sırasında Çin ve Orta As
ya kültür ve sanat mirasını yakından gör
me fırsatını buldu. Eşiyle birlikte yine 
kara yoluyla Balkanlar ve Almanya üze
rinden isveç'e gitti. Seyfullah Esin'in mer
kezde görev yaptığı 1944-1949 yıllarını 
Türkiye'de geçirdi. Bu arada eşi 1947'
de, annesinin dayısı olan Sadullah Pa
şa'ya ait Çengelköy'deki meşhur yalıyı 
satın aldı. Daha sonra Yunanistan ve is
rail ' de maslahatgüzarlık, Avusturya· da 
ortaelçilik yaptıktan sonra 1954 yılında 
Moskova, 1955 'te de Bonn büyükelçili
ğine tayin edildi. Emel Esin Moskova'da 
bulundukları sırada diplomatik imkan
ları da kullanmalarına rağmen çeşitli zor
luklarla ikinci Orta Asya seyahatini ger
çekleştirdi ( 1955) Sovyet hükümetinden 
izin alarak eşiyle birlikte bütün Türk 
cumhuriyetlerini gezdi. Bu seyahat sıra
sındaki gözlemlerini Türkistan Seya
hatnamesi adlı ilk eserinde anlattı. Eşi 
1957'de Birleşmiş Milletler nezdinde Tür
kiye'nin daimi temsilcisi olunca birkaç 
yıl New York'ta oturdu. 1960 yılı sonla
rında Kahire büyükelçiliğine tayin edi
len eşiyle birlikte Mekke ve Medine'yi 
ziyaret etti. Bu iki şehre karşı duyduğu 
saygı ve hayranlık onu bu konuda bir 
kitap yazmaya yöneltti. Daha sonraki yıl
larda Suudi yetkililerinin de yardımıyla 
birçok defa ziyaret ettiği Haremeyn'de 
araştırmalarda bulunarak eserini kale
me aldı. Seyfullah Esin 1961'de Mısır'ın 
Türkiye ile diplomatik ilişkilerini kesme
si üzerine merkeze alındı ve bir yıl son
ra da Del hi 'ye tayin edildi. 1965-1967 
yılları arasında Madrid ·de büyükelçilik 


