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Sözlükte “kesmek” mânasýndaki Arapça kat‘ kökünden türeyen mukataa “kesiþmek” demektir. “Belirli bir miktar üzerinde karþýlýklý anlaþma” olarak tanýmlanabilecek bir genel anlamý vardýr. Zamana
ve sektörlere göre deðiþen çeþitli kullaným
türleri bu lugat mânasýndan kaynaklanýr.
Tarihi Abbâsîler’e kadar gitmekle birlikte
Selçuklular’ýn son zamanlarýnda ve özellikle Ýlhanlýlar döneminde yaygýnlaþmýþ görünen þekliyle mukataa “vergilerin belirli
bir meblað karþýlýðýnda iltizama verilme-

si” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Osmanlýlar da
baþlangýçta daha ziyade bu anlamda “mukataaya vermek”, “mukataaya almak /
tutmak” veya sadece “mukataa” tabirleriyle devlete ait bir kýsým vergilerin iltizama verilmesini kastetmiþlerdir. Bu dönemde mukataa kavramý ayný zamanda “sözleþmede kararlaþtýrýlmýþ olan meblað” mânasýný da içeriyordu. Mukataa, “devlete ait
bir kýsým vergi ve resimlerin belirli bir meblað karþýlýðýnda iltizama verilmesi” mânasýndan zamanla “iltizamýn konusu olan
vergi birimi” anlamýna doðru kaymýþtýr.
Osmanlý malî metinlerine göre XV. yüzyýlýn ortalarýndan baþlayarak yüzyýlýn sonlarýnda tamamlanmýþ görünen bu deðiþme
ile mukataa kelimesi, XIX. yüzyýlýn ortalarýna kadar geçerli kalan esas terim olarak
“hazineye ait bir kýsým vergilerden oluþturulmuþ birer malî birim” muhtevasýný kazanmýþtýr.
Mukataa kelimesi baþlangýçtan beri,
mülkiyeti devlete veya vakýflara ait araziden ve arsalardan ifraz edilerek özel þahýslara veya kurumlara kiralanan parçalar
için yapýlan kira sözleþmesini ve ödenen
kirayý ifade etmek üzere “mukataa-i zemîn” veya “mukataalý” gibi tabirlerde de
kullanýlmýþtýr. Mukataa ayrýca “vergi mükellefinden üretimin hacmine göre alýnmasý gereken öþür, haraç vb. vergilerin sabit bir meblað olarak belirlenmiþ olmasý”
anlamýna da geliyordu. Bu anlamda maktû‘ kelimesi de kullanýlýrdý. Bu anlama gelmek üzere Rumeli’de kesim (Barkan, Kanunlar, s. 314), Güneydoðu’da ve Suriye
bölgesinde dimos (a.g.e., I, 215, 220) kelimelerine de rastlanýr. Maktû kelimesi isim
olarak maktûa þeklinde mukataa gibi vergi birimini ifade ederdi. Ancak bu iki terim arasýnda üslûp kaygýsýný aþan bir anlam farký pek görülmez. Herhangi bir vergi birimi için “mukataa-ý âþâr / tahmîs /
gümrük” gibi ifadeler kullanýlabildiði gibi
“maktûa-ý âþâr / tahmîs / gümrük” ifadeleri de kullanýlýr. Aralarýndaki farkýn üslûp
sýnýrlarýný aþmadýðýný gösteren kayýtlara da
rastlanmaktadýr. Ýstanbul’da kahve deðirmeni mukataasýyla ilgili 1099 (1688) tarihli
bir kayýtta “mukataa-ý maktûa-ý tahmîs-i
kahve ...” (BA, KK, nr. 5035, s. 31) ibaresine karþýlýk Siroz’daki tütün dönüm resmine dair 1199 (1785) yýlýna ait bir belgede
“maktûa-i iltizâm-ý mukataa-i resm-i dönüm-i duhân-ý kazâ-i Siroz ...” (BA, KK, nr.
5203, s. 43) ifadeleri de görülür. Osmanlý
maliye uzmanlarýnýn zihninde bu iki terimin muhtevalarý arasýnda hiçbir farkýn bulunmadýðý yazdýklarý malî metinlerde bunlarýn birbirinin yerine kullanýlmasýndan da
anlaþýlmaktadýr. Bununla birlikte malî bi-

rim olarak daha çok mukataa terimi tercih edilmiþtir.
Bu birimlerin özünde iltizam mefhumu
kâðýdýn filigraný gibi hep içkin (mündemiç)
kalmýþtýr. Dolayýsýyla mûtat olarak iltizamla toplanmayan avârýz ve nüzül vergileriyle cizyenin büyük bölümü mukataa kategorisine genellikle girmez. Esas itibariyle
müslüman olan ve olmayan Romanlar’a
(Kýptîler) ait cizyeler de dahil olmak üzere ekonominin bütün sektörlerindeki üretim ve mübâdeleden alýnmakta olan her
türlü vergi ve resimleri ihtiva eden geniþ
bir yelpaze içindeki çok çeþitli gelir unsurlarý mukataa birimlerini meydana getirirdi.
Bu deðiþik vergi ve resimlerden oluþturulan mukataalar büyük bir çeþitlilik gösterirdi. Hazineye saðladýðý yýllýk gelir bakýmýndan birkaç yüz akçeden 10-20 milyon
akçeye kadar deðiþen büyüklükte mukataalar olduðu gibi bir köy veya mezraa sýnýrlarý içinde kalan mukataalar yanýnda bir
kaza veya sancaðý kapsayan, hatta birçok
eyaleti içine alanlarý da vardý. Malî kapasiteleriyle mekân sýnýrlarý bakýmýndan gözlemlenen bu çeþitliliði belirli bir yapýsal tipolojiye sýðdýracak mantýðý keþfetmek oldukça zordur. Bununla beraber ampirik bir
gözlem olarak mukataalarýn büyük bir bölümü için geçerli görünen þu tesbiti yapmak mümkündür: Mukataalarýn içerdiði
vergi unsurlarýnýn çeþitliliðiyle kapsadýðý
mekânýn geniþliði arasýnda genellikle ters
orantý bulunur, yani mukataanýn içerdiði
vergi ve resimlerin çeþidi arttýkça kapsadýðý mekânýn sýnýrý daralmakta, buna karþýlýk tek bir vergi unsuru içeren mukataanýn mekân sýnýrý o ölçüde geniþlemektedir.
Matematik bir dille ifade edilirse mukataalar, genellikle içerdikleri vergi unsurunun
sayýsý ile kapladýklarý mekânýn geniþliðini
gösteren iki eksen arasýnda hiperbole benzer bir eðrinin üzerinde yer alma eðilimindedir.
Hiperbol
Vergi unsuru sayýsý

týnda ulaþacaðý en yüce mânevî makamý
ifade etmektedir.
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Mekân boyutu

Meselâ hazine gelirlerinin % 1’i kadarýný
saðlayan tütün gümrüðü mukataasý tek
unsurlu bir birim olarak imparatorluðun
tamamýný kapsamak üzere sadece on kadar mukataa halinde örgütlenmiþti. Kahve
tüketiminden alýnan resmin bütçe gelirle129
129

MUK…TAA

rine katkýsý % 1’e yakýn büyüklükteki mukataasý da tek unsurlu bir birimdi ve imparatorluk ölçeðinde biri Ýstanbul’da, diðeri Suriye’de merkezlenmiþ iki mukataadan ibaretti. Pamuk ve ipliðinin ihracatýndan alýnan mîrî resme ait mukataa da
tek unsurlu idi ve Ýstanbul hariç olmak
üzere bütün imparatorluðu kapsayan tek
mukataa halinde örgütlenmiþti. Ayný þekilde ipekten alýnan mîzan (tartý) resmi
mukataasý ipek ve ipekli üretim ve tüketiminin baþlýca merkezleri olan Ýstanbul,
Bursa, Ýzmir, Edirne ve Selânik’i içine alan
tek unsurlu bir büyük mukataa idi. Buna
karþýlýk Konya ve Kýbrýs’ta ayrý birer mukataa olarak örgütlenmiþ bulunan mîzan
resmi mukataalarý ise daha sýnýrlý bölgelere indirgenmiþ birimler olduðu için bac,
damga, mumhâne, boyahâne gibi baþka
vergi unsurlarýnýn eklenmesinden oluþan
birer demet halinde zenginleþtirilmiþ bulunuyordu.
Sayýsý binleri aþan mukataalarý bu þekilde gruplandýrmak ancak bir bölümü için
geçerlidir. Baþka bölümü de hiperbolden
çok çan eðrisine benzer bir yapý özelliði
gösterir. Burada mukataanýn mekân boyutu ile içerdiði vergi unsurunun sayýsý
arasýndaki iliþki þöyledir: Bir uçta köy ve
mezra gibi çok dar alanda olanlar, diðer
uçta bir veya birkaç eyaleti kapsayacak
geniþlikte olanlar az unsurlu, aralarda yer
alan nahiye ve kaza gibi orta boy mekânlardakiler ise çok unsurlu birimlerden oluþma eðilimindeydiler.

Vergi unsuru sayýsý

Çan eðrisi
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Mekân boyutu

Kýsacasý bütün mukataalarý kapsayacak
tek bir modelden bahsetmek mümkün
deðildir. Mukataalarýn böyle deðiþik tipolojik yapýlar içinde bulunmasýný belirli bir
motif veya sebebe baðlamanýn imkâný olmadýðý muhakkaktýr. Bununla beraber etki dereceleri farklý birkaç sebepten bahsetmek mümkündür. Her þeyden önce mukataalarýn hazine nazarýnda birer malî hesap birimi olarak gelirleri bakýmýndan istikrar ve az çok önceden görülebilirlik özelliði taþýmasý önemliydi. Mukataanýn kapladýðý alanýn geniþliði veya içerdiði vergi
unsurlarýnýn sayýsý arttýkça saðladýðý geli130
130

rin yýllýk istikrarý da artardý. Zira bir alanda veya unsurda meydana gelen bir deðiþmenin diðerlerindeki deðiþmeme veya
aksi yönde bir deðiþme ile dengelenmesi
ihtimali söz konusu idi. Mukataa gelirlerinde istikrar hazine bakýmýndan yalnýz
harcamalarý güvenle yapma imkâný vermekle kalmaz, ayný zamanda önceden görme þansýný arttýrarak risk ihtimalini düþüreceði için mültezimlerin daha az kârla,
yani daha yüksek bir bedelle mukataalarý kabul etmelerini saðlardý.
Mukataalarýn oluþturulmasýnda dikkat
edilen önemli bir nokta da vergilendirme
masraflarýnýn fazla olmamasý idi. Brüt gelirinin genel olarak % 5-20’si arasýnda deðiþen bir masraf oraný normal sayýlýrdý.
Mukataanýn iltizam veya emanetle idare
edilmesi arasýnda bu bakýmdan bir fark
bulunmazdý. Zira vergilendirme masraflarýnýn fazla olmasý, meselâ % 30-50 gibi
yüksek oranlara varmasý, Osmanlý maliye
otoritelerince halkýn gereksiz ve aþýrý bir
vergi yükü altýna sokulmasý diye düþünüldüðü için ya vergi ortadan kaldýrýlýr yahut
vergilendirme maliyetini düþürecek þekilde baþka vergi unsurlarý ile birleþtirilerek
bir demet haline getirilirdi. Bu sayede sýnýrlý bir bölge içinde çok sayýda vergilendirme görevlilerinin toplanmasý da önlenmiþ olurdu. Mekân sýnýrlarý daraldýkça mukataayý oluþturan vergi unsurlarýnýn arttýrýlmasýnýn önemli bir sebebi bu idi. O kadar ki normal olarak mukataa kategorisine
girmeyen avârýz ve cizyenin de bu saikle
mukataalara baðlandýðý bazý nâdir örnekler de mevcuttur.
Devletin iktisadî hayatla alâkasý sadece
vergi haklarýndan ibaret deðildi. Mîrî toprak rejimiyle baðlantýlý, fakat onunla sýnýrlý sayýlamayacak iktisadî alâka ve faaliyetleri de mevcuttu. Üretim faktörleri olan
toprak, emek ve sermaye üzerinde kurmaya çalýþtýðý kontrol çerçevesinde devlet madencilik, ziraat, esnaflýk ve ticaret
alanlarýnda birçok kuruluþ ve faaliyetin de
doðrudan sahibiydi. Madencilikte özellikle altýn ve gümüþ madenlerinin hemen
tamamý ile bakýr ve kurþun madenlerinin
en büyük bölümü, þap madenleriyle tuzlalarýn tamamý, ziraatta pirinç ekimine gerekli alt yapý tesisleri devlete ait olduðu
gibi esnaf imalâtýnýn az çok önemli fizikî
sermaye gerektiren kumaþ apre tesisleri
(mengene), boya ve basma atölyeleri, mum
imalâthaneleri, kahve deðirmenleri vb.
alanlarda pek çok kuruluþun da baþlýca
sahibi devletti. Bütün bu kuruluþlarýn hemen tamamý birer mukataa olarak örgütlenmiþ bulunuyordu.

Geniþ imparatorluðun büyük çeþitlilik
içindeki bu mukataalarý kýsmen bulunduklarý bölgelere, kýsmen de muhtevalarýna
göre oldukça karmaþýk görünen gruplandýrmalarla Ýstanbul’da defterdarlýða baðlý
olarak XVI. yüzyýlýn ortalarýndan XVII. yüzyýlýn baþlarýna kadar esas profilleriyle teþekkül etmiþ bulunan, en büyüðü ve önemlisi Baþmuhasebe olmak üzere baþlýca Maden, Baþmukataa, Haslar, Haremeyn Muhasebesi, Haremeyn Mukataasý, Bursa, Ýstanbul, Kefe, Avlonya ve Eðriboz adýyla
bilinen gelir bürolarýnda kayýt, kontrol ve
takip ediliyordu. Merkezdeki bu bürolarda kayýtlý mukataalarýn birim sayýsý XVII.
yüzyýlýn sonlarýnda 400-500 kadardý (Tabakoðlu, s. 87-107). Ancak bu sayýnýn bir
bölümü tek bir mukataayý deðil bir grup
mukataayý temsil eden birimlerden oluþuyordu. Büyük çoðunluðu Baþmuhasebe
Bürosu’nda kayýtlý bulunan Tokat, Diyarbekir, Mardin, Halep, Kýbrýs, Üsküp, Kefe
gibi daha çok uzak bölgelerde yer alan
grup halindeki mukataalarýn yönetimi voyvodalýk, muhassýllýk veya nezaret þeklinde örgütlenmiþ olarak birer birim gibi muamele görürdü. Her birimde yer alan mukataalarýn sayýsý meselâ Tokat voyvodalýðýnda 1070’te (1660) yirmi dörde, Halep
muhassýllýðýnda 1102’de (1690) otuz bire
ulaþýyordu. Zamanla hem merkezde kayýtlý birim sayýsý hem grup halindeki birimlerde yer alan mukataa sayýsý büyük ölçüde artma eðiliminde olmuþtur.
Osmanlý bütçeleri baþlýca üç ana kategoriden oluþuyordu: Emlâk ve araziye tasarruf eden müslüman ve gayri müslim
reayanýn ödediði avârýz ve nüzül vergileri, gayri müslim saðlýklý ve çalýþan erkeklerden alýnan cizye ve mukataalar. Timar
sistemi içinde yer alan dirlikler bütçe rakamlarýna girmediði gibi mukataa sektörünün de dýþýnda kalýrdý. Fakat muhteva
itibariyle potansiyel olarak bu üç kategoriden sadece mukataaya dönüþebilecek
türde vergi ve resimlerden oluþtuðu için
zamanla timar sistemi daraldýkça bu dirlikler de mukataa sektörünün büyümesini saðlayan önemli bir faktör oldu. Bütçe
gelirlerinin XVI. yüzyýlda yarýdan biraz fazlasýný temin eden mukataalarýn oraný XVII.
yüzyýlda muhtemelen bu faktörün etkisiyle yavaþ yavaþ artarak % 66’ya kadar yükseldi (Çakýr, s. 207-208). Ancak XVII. yüzyýlýn sonlarýndaki savaþ döneminde bütçenin diðer kategorilerinde, özellikle 1102’deki (1690) reformdan sonra cizye gelirlerinde büyük bir artýþ olunca mukataalarýn oraný bir miktar azalarak 1104’te (169293) % 47’ye kadar geriledi. Bu orana te-

MUK…TAA

kabül eden gelirin yýllýk hacmi 4,2 milyon
kuruþ kadardý. Mukataa sektörü daha sonraki yýllarda hýzla büyümeye devam ederek 1175’te (1761-62) % 60’a yakýn bir artýþla 6,7 milyon kuruþa ulaþtý. Fakat bütçedeki oraný daha da düþük olarak % 46
civarýnda kaldý. Bununla birlikte mukataa
sektöründeki fiilî büyüme bu hacim ve
oran rakamlarýnýn gösterdiðinden aslýnda
çok daha büyük oldu. Ancak bunu XVII.
yüzyýlýn sonlarýndan itibaren bütçe rakamlarýnda bulmanýn imkâný yoktur. Zira bu
dönemde mukataa sektörüne dayanarak
baþlatýlmýþ olan bir nevi iç borçlanma uygulamasýndaki kurumsal düzenleme, mukataa sektöründen borca karþýlýk yapýlan
ödemeleri bütçe kayýtlarýnýn dýþýnda býrakmaktaydý. Bu iç borçlanma, mukataa iltizam rejimini köklü þekilde deðiþtirmiþ olan
mâlikâne sistemiyle gerçekleþmiþtir (bk.
MÂLÝKÂNE). 1106’da (1695) uygulamaya
konulan bu yeni sistemde “hazineye verdiði kredi” anlamýndaki muaccelesinin karþýlýðýnda mukataayý ölünceye kadar elinde
bulunduracak olan mâlikânecinin kazanmakta olduðu faiz geliri bütçe kayýtlarýnda yer almazdý. Mâlikâne olarak verilen
mukataalardan hazineye ödenmekte olan
ve mal adý verilen yýllýk vergiler de sistemin mantýðý gereði dondurulmuþ olduðu
için mukataa sektörü mâlikâneye dönüþtükçe bütçeye yansýyan yönüyle tam bir
durgunluk perdesi altýna girmiþ oluyordu.
Mâlikâne sistemi hýzla geniþleyerek XVIII.
yüzyýlýn ortalarýndan sonra mukataa sektörünün hemen hemen tamamýný kapsar
hale geldikçe bu durgunluk perdesi de ayný ölçüde geniþlemiþtir. Her türlü artýþý gizleyici bu perdeye raðmen mukataa sektöründe 1104 (1692-93) ile 1175 (1762)
arasýnda % 60’a yakýn bir büyümenin gerçekleþebilmesi, kolayca tahmin edilebileceði gibi yeni mukataalarýn sektöre girmesinden kaynaklanmýþtýr. Bu husus defterdarlýk bürolarýnda kayýtlý mukataalarýn sayýsýndaki deðiþmede açýkça görülmektedir. Gerçekten bu bürolarda kayýtlý mukataalarýn 1102’de (1690) 440 kadar olan sayýsý 1161’de (1748) % 126’dan fazla artarak 997’ye yükselmiþtir (Tabakoðlu, s. 84107). Ayrýca grup halindeki birimlerin bünyesinde yer alan mukataalarýn sayýsýnda
da artýþ olmuþtur. Merkezde tek mukataa olarak kayýtlý bulunan meselâ Tokat
voyvodalýðýnda 1070’te (1660) yirmi dört
olan mukataa sayýsý (BA, MAD, nr. 2519,
s. 75) 1169’da (1756) yetmiþ sekize ulaþmýþ (BA, MAD, nr. 10198, s. 230-259), benzer þekilde Halep muhassýllýðýna baðlý mukataalarýn 1084’te (1673) yirmi üç olan sa-

yýsý 1692’de otuz bire (BA, TD, nr. 834, s.
2-3, 6-7), 1117’de de (1705) seksen bire
yükselmiþtir (BA, MAD, nr. 10150, s. 9193).
Mukataa sektörünün geniþlemesini saðlayan baþlýca faktörler þöylece özetlenebilir: Her þeyden önce timar sistemindeki daralma hýzlanmýþ ve buradaki birçok dirlik
padiþah haslarýna katýlarak mukataa haline getirilmiþtir. Ýkinci olarak ekonomide
kaydedilen geliþmeler, bilhassa ticaret ve
mübâdeledeki artýþlar sonucu ortaya çýkan
yeni bazý iþ alanlarýyla birlikte, eskiden beri mevcut olduðu halde vergi dýþý kalmýþ
bulunan bir kýsým alanlarýn da vergilendirilmesini saðlamak üzere birçok yeni mukataa meydana getirilmiþtir. Ayrýca devletin özellikle XVIII. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren geniþlettiði iktisadî faaliyet ve yatýrýmlarý da yeni mukataalarýn oluþmasýna
katkýda bulunmuþtur. Nihayet özel mülkiyet alanýnda kalan birçok tesisi de (tahmîshâne, mumhâne, enfiye ve kumaþ imalâthaneleri vb.) Osmanlý maliyesi XVIII.
yüzyýlda mâlikâne sistemi içinde birer mukataa haline getirmekte sakýnca görmemiþtir. Bu da Osmanlý vergilendirme sisteminin, hazineye ödenecek vergiyi her
türlü iktisadî faaliyetin âdeta meþruiyet
temeli ve referans çerçevesi sayma eðiliminin bir ifadesi olarak mukataa sektörünü geniþleten faktörler arasýnda kaydedilmelidir.
Bu yeni mukataalarýn hemen hepsi mâlikâne olarak verildiði için kayýtlarý yapýlýrken baðlanmýþ olan yýllýk vergi miktarlarý
da bir daha deðiþmemek üzere dondurulmuþ bulunuyordu. Mukataalarýn gelirlerinde zamanla meydana gelen artýþlar hazineye yatýrdýklarý muaccelelerin faizi olarak doðrudan mâlikânecilere intikal ettiði
ve dolayýsýyla bütçe rakamlarýnda hiçbir
þekilde yer almadýðý için mukataa sektörü, XVIII. yüzyýlýn ilk yarýsýnda sayýca % 126
oranýnda geniþlediði halde bütçede yer
alan hacmindeki artýþ % 60’tan ibaret
kalmýþ ve bütçe içindeki oraný da gerilemeye devam etmiþtir. Buna karþýlýk mukataa sektöründeki bu gelir fazlalarýný faiz
olarak kazanabilmek için mâlikânecilerin
hazineye yatýrmýþ olduklarý muaccelelerden oluþan kredi stoku hýzla büyümüþtür.
1115’te (1703) 1 milyon kuruþ olan stok
1768’de 10 milyon kuruþa yaklaþmýþtýr
(Genç, s. 139). Karþýlýðýnda mâlikânecilere ödenmekte olan faiz miktarýný tam olarak hesaplamak çok zor olmakla birlikte bu
stokun % 30’u ile 40’ý arasýnda tahmin
edilebilir ki bu da 3-4 milyon kuruþ demektir. Bu tarihlerde meselâ 1175 (1761-

62) bütçesindeki mukataalara ait 6,7 mil-

yon kuruþluk gelirle karþýlaþtýrýlýrsa yaklaþýk yarýsý kadar bir meblaðýn da mâlikânecilere faiz olarak intikal ettiði tahmin
edilebilir. Bu da mukataa sektöründe oluþan gelirlerin potansiyel toplamýnýn 1/3’ü
kadarýnýn mâlikânecilere gittiði anlamýna
gelir.
Osmanlý maliye otoriteleri, mâlikâne sistemindeki borçlanmanýn çok yüksek faiz
ödemeleriyle gerçekleþtiðini gördükleri için
mukataa sektörünü bu iç borç yükünden
kurtarmak üzere bir dizi tedbiri uygulamaya koydular. Bu tedbirlerin ilki, 1173’e
(1760) doðru gelirleri hýzla artan bir kýsým
mukataalarýn mâlikânelikten çýkarýlarak
devlet adýna Darphâne’nin idaresine verilmesidir. Bu da mâlikânecilerin kazanmakta olduðu faizlerin bir bölümünü hazineye intikal ettirmeye imkân verdi. Ancak Osmanlý - Rus savaþý (1768-1774) sonunda tekrar büyük çapta borçlanma ihtiyacý doðunca mâlikâneyi yeniden geniþletmek yerine yeni bir borçlanma metodu olarak esham sistemini denediler. Daha düþük faizle borçlanmaya imkân veren
bu yeni sistemde de borcun temeli mukataalardý. Fakat mâlikâneden farklý olarak burada mukataalarýn yönetimi devletin elinde kalýyor ve borcu veren esham
sahibine belirli sabit bir faiz ödeniyordu.
Ödenen faizler mâlikânedekinden hem daha düþüktü hem de hangi borç için ne kadar faiz ödeneceði baþtan belirleniyordu;
yani maliye esham sistemiyle daha þeffaf
bir borçlanma ortamý saðlamýþ oluyordu
(bk. ESHAM). Bu tarihten itibaren mâlikâne sektörü yavaþ yavaþ daraltýlýrken borçlanma ihtiyacý da bu yeni sistem içinde
karþýlanýyordu. Her iki borçlanma sistemi
de pahalý yöntemlerdi. Giderek artan faiz
ödemelerinden kurtulmak için Osmanlý
maliyesinin baþvurduðu ikinci önemli tedbir, 2 Mart 1793’te uygulamaya konan Nizâm-ý Cedîd’i finanse etmeye yönelik Îrâd-ý
Cedîd Hazinesi’nin oluþturulmasýdýr. Bu
yeni hazine, mukataa sektörünü iç borcun
aðýr faiz yükünden tamamýyla kurtarmak
üzere her iki borçlanma sistemlerinin önce geniþlemesini durduracak, sonra da yavaþ yavaþ daralmasýný saðlayacaktý. Amaç
mukataa gelirleri üzerindeki devlet kontrolünü arttýrmaktý. Ancak gelirlerin tamamý hazineye aktarýlsa bile giderlere yetmeyeceði için iç borçlanmaya son vermenin mümkün olmadýðý kýsa zamanda anlaþýlýnca mâlikâneden ziyade esham sistemi tercih edildi. Zira bu sistemde mukataa
yönetimi maliyenin kontrolünde kalýyor ve
faiz haddi de piyasanýn imkân verdiði öl131
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çüde mâlikânedekinden daha düþük tutulabiliyordu. Îrâd-ý Cedîd Hazinesi ayaklanma ile 1807’de ortadan kaldýrýlýnca ayný
fonksiyonu görmek üzere önce Darphâne,
1827’den sonra da yeni kurulan Mukataat
Hazinesi devreye sokuldu. Bu yeni kuruluþun hedefi de mâlikâne sahiplerine ödenmekte olan faizi azaltarak mukataa sektörü üzerindeki devlet kontrolünü arttýrmaktý.
Bütün bu tedbir ve denemelerin ana
hedefi, devletle mukataa sektörü arasýnda herhangi bir zümrenin uzun vadeli haklarla yerleþerek yüksek paylar almasýný önlemek üzere mukataa sektöründeki vergi potansiyelini mümkün olduðunca maliyenin kontrolü altýna almaktý. Bu amaca
ulaþmak üzere Tanzimat’ýn baþýnda mâlikâneyle beraber iltizamýn da tamamýyla
kaldýrýlmasýna karar verildi. Mâlikâne sona
erdirildi; ancak iltizamýn kaldýrýlarak yerine modern ve rasyonel bir emanet rejiminin kurulmasý imparatorluðun sonuna kadar tamamlanamadý. Tanzimat’la birlikte
vergi telakkisinde meydana gelen deðiþmelerin sonucu olarak mukataa kavramý
iþlevini yavaþ yavaþ kaybetti. Ýltizama verme anlamýnda “maktûan ihale” tabiri yaygýn biçimde kullanýldý. Fakat iltizama verilen vergi birimi anlamýnda mukataa kavramý, 1860’lardan itibaren giderek seyrekleþen bir kullanýmla metinlerden ve zihinlerden giderek silindi. Yalnýz vakýflarda ve
mîrî arazi hukukunda “mukataa-i zemîn”
ve “mukataalý” tabirleri içinde imparatorluðun sonuna kadar devam etti (ayrýca
bk. HARAÇ; HAVÂLE; HÝKR; ÝLTÝZAM).
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MUK…TAALI VAKIF
Yerin mülkiyetinin vakfa,
bina ve aðaçlarýn mülkiyetinin
mutasarrýfa ait olduðu vakýf türü.

—

™

Mukataa kelimesi, Ýslâm tarihinde deðiþik süreçlerden geçmiþ bir maliye hukuku terimi olup mülkiyeti devlete veya vakýflara ait yerlerin belli durumlarda özel
þahýs yahut kurumlara kiralanmasýna ve
ödenen kira bedeline “mukataa-i zemîn,
icâre-i zemîn” ve kýsaca “mukataalý” denmiþtir (bk. MUKATAA). Mukataalý vakýf tabiri de uzun süreli bir kira sözleþmesiyle arsasý / arazisi üzerinde bina yapýlmasýna /
aðaç dikilmesine izin verilen vakýf türünü
ifade eder. Arabistan’da ve Kuzey Afrika’da buna genellikle hikr adý verilir.
Vakýf akarlarýn kýsa süreli ve bir defaya
mahsus kiraya verilmesi esas olmakla birlikte (bk. ÝCÂRE-i VÂHÝDE), zaman içinde
ortaya çýkan ihtiyaçlar üzerine ve belli þartlarýn yerine getirilmesi kaydýyla hem peþin bir meblað hem de yýllýk kira bedeli alýnarak uzun süreli kiralanmasýna cevaz verilmiþtir. Vakýf hayrata gelir getiren pek çok
ev ve dükkân yangýn vb. âfetlere mâruz
kalýp vakýf bütçeleri bunlarý tamire yeterli olamayýnca öncelikle bu mallarýn tamiri
için vakýf arsanýn veya binanýn gerçek deðerine yakýn bir meblaðla her yýl sonunda
da cüz’î bir kira bedeli alýnarak kiraya verilmesi yoluna gidilmiþti (bk. ÝCÂRETEYN).
Bunun da iþletilemediði durumlarda yine
bir tür uzun süreli kiralama yöntemi olan,
fakat kiracýnýn vakýf yeri üzerinde -kendi
mülkü olmak üzere- bina yapmasýna ve
aðaç dikmesine müsaade edilmesi hükmünü içeren mukataa usulüne baþvurulmuþtur.
Ýcâre-i vâhideli bir vakýf akarýn mukataaya baðlanabilmesi için kullanýlmasý ve yararlanýlmasý imkânsýz hale gelecek þekilde

harap olmasý, yeniden ihyasý için vakfýn elinde yeterli sermayenin bulunmamasý, icâre, müzâraa ve müsâkat gibi akidlerle gelir veya karz-ý hasen gibi bir yolla ödünç temin edilememesi, ücrete mahsuben vakfý
imar edecek bir tâlibin çýkmamasý ve faydalanmaya elveriþli baþka bir malla deðiþmenin mümkün olmamasý gerekir (Köprülü, XVII/3-4 [1951], s. 711-712). Bu þartlarý taþýyan vakýf yerin mukataaya verilmesi iþlemi, mütevellinin muvafakati yanýnda hâkimin kararý ve sultanýn izniyle
tamam olur; vakfiyede bu yönde hüküm
bulunmasý halinde hâkimin kararýna ve
sultanýn iznine gerek yoktur. Mîrî arazide
ise memurun izni yeterlidir.
Baþlangýçta mukataalý vakýf uygulamasý, vakfýn yerinde mülk bina yapma veya
aðaç dikme þartý içeren bir tür uzun süreli kira sözleþmesi niteliði taþýyordu. Bu
usulde kira müddetini yapýlan bina veya
dikilen aðaçlarýn ömrü belirliyor, icâre-i zemin denilen mukataa bedeli de ecr-i mislden aþaðý olamýyor, gerektiðinde bu bedel
günün þartlarýna göre yükseltilebiliyordu.
Daha sonralarý, ilk kiralama sýrasýnda “bedel-i mukataa” adýyla arsanýn kýymetine
yakýn bir para ve ayrýca her sene “icâre-i
zemin” ismiyle bir miktar kira bedeli alýnýr
hale gelmiþ, bu þekliyle mukataalý vakýflar
icâreteynli vakýflara benzemiþtir (a.g.e.,
XVII/3-4 [1951], s. 713). Bununla birlikte
aralarýnda önemli farklar bulunmaktadýr.
Ýcâreteynli vakýflarda mutasarrýftan peþin olarak alýnan para ile (muaccele) vakfýn ihyasýna gidilmekte ve bu þekilde meydana getirilen tesisler vakfýn mülkü olmaktadýr. Diðer bir ifadeyle icâreteynli vakýflarda hem zemin hem daha sonra zemin üzerinde meydana getirilen her türlü
artý deðer arsa vakfýnýn mülkiyetindedir.
Buna karþýlýk mukataalý vakýflarda peþin
alýnan icâre-i muaccele cârî giderlere harcanmak üzere normal vakýf gelirlerine eklenmekte, dolayýsýyla yalnýz zemin vakfýn
mülkiyetinde kalmakta, mutasarrýfý tarafýndan inþa edilen bina ve dikilen aðaçlarýn mülkiyeti ihya iþlemini gerçekleþtiren
þahsa ait olmaktadýr (Öztürk, Türk Yenileþme Tarihi Çerçevesinde Vakýf Müessesesi, s. 257).

Mukataalý vakýf akarlarýnda zemin aðaç
ve binalara tâbi olup bunlarýn mülkiyetine
sahip olan kiþi zeminin de tasarruf hakkýný elde eder. Meselâ bir kimse yeri mukataalý vakýf olan evinin binasýný veya bahçesinin aðaçlarýný satsa kendi tasarrufunda kalacaðýný açýkça belirtmemiþse yer de
alýcýnýn tasarrufuna girer, bunun için ayrýca mütevellinin iznine gerek yoktur. Fa-

