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!il M . AKiF AYDIN 

D) Mali Yapı. Osmanlılar'da mali yapı
nın geçirdiği safhalar devletin kuruluşun
dan çöküşüne kadar üç dönem halinde ele 
alınabilir. Bunlardan ilki maliye teşkilatı
nın kuruluşundan 1 790'lara kadar uzanan, 
devletin yapacağı harcamaların finansma
nı için kurulan tek bir hazine etrafında şe
killenen mali yapının çeşitli bürokratik de
ğişimler geçirmekle birlikte sistematik bir 
dönüşüme uğramadan varlığını sürdürdü
ğü dönemdir. 1790'lardan itibaren mali 
yapıda hazine-i amirenin yanında askeri 
harcamaların finansmanı için Irad-ı cedld 
ve mansfıre hazinelerinin oluşturulduğu 
çoklu hazine devri başlar. Yeni hazineler 
kurulmakla birlikte geleneksel mali politi
kalar da sürdürüldüğünden bu dönemi ge
çiş dönemi olarak değerlendirmek müm
kündür. 1840'lardan itibaren Osmanlı ma
liyesinde köklü değişimierin yaşandığı Tan
zimat devri başlar ve bu süreçte modern 
mali tecrübeler geleneksel politikaların ye
rini alır. 

Kuruluş ve Gelişim. Başdefterdarın yö
netiminde örgütlenen Osmanlı maliyesi, 
ilk iki dönemde esas itibariyle merkezi dev
let gelir ve giderlerinin gerçekleştirildiği 
devlet hazinesinin (hizane-i amire) idare
sinden sorumluydu. Bu vazifeyi muhase
be, rfıznamçe, mukataa ve tezkire gibi 
mali kalemlerde istihdam edilen Hazine-i 
Amire katipleriyle yerine getirirdi. Hazine 
katipleri dışında defterdarın idaresinde 
çalışan memurlar mevcuttu. Bu memur
lar arasında başbaki kulu, cizye başbaki 
kulu, veznedarbaşı, sergi nazırı ve sergi 
halifesi yer alıyordu. Bunlar borçların tah
sili, ödemelerin kontrolü, madeni parala
rın ayarı, hazine işlerinin defterlere geçi
rilmesi gibi işleri yapardı. Maliye teşkilatı
nın başındaki görevliye başdefterdar den
mesinden dolayı maliye teşkilatı defter
darlık adıyla anılmıştır. 

OSMANLlLAR 

Osmanlı Devleti'nde maliye teşkilatının 
İlhanlılar'ın maliye tecrübesi esas alınarak 
kurulduğuna dair tarihçiler arasında gö
rüş birliği vardır. Zira Osmanlılar, İlhanlı
lar'ın sadece mali terminolojisini değil ay
nı zamanda defter tutma ve vergi topla
ma gibi mali uygulamalarını da benimse
miştir. Teşkilatın kuruluşu hakkında, birin
ci elden kaynak niteliğindeki arşiv malze
melerinin kıtlığı sebebiyle kesin bir tarih 
verilememektedir. Devletin mali gelir ve 
gider işlerini görmek üzere hukuki, siyasi 
ve idari diğer birimlerden bağımsız olarak 
ve kendi içinde nisbeten uzmanlaşmış bir 
kadronun veya bürokratik bir organizas
yonun varlığına işaret eden en erken de
liller ı. Bayezid devrine inmektedir. 

Maliye teşkilatının yapısı ve işleyişine ait 
en erken toplu bilgilere Fatih Kanunna
mesi'nde rastlanır. Burada devletin hazi
nesinin vekili ve nazırı olarak bir başdef
terdardan söz edilmektedir. Bunun temel 
görev ve yetkileri arasında hazineden so
rumlu olmak, hazineyi açmak ve kapat
mak, hazinenin yıl sonu hesaplarını yapa
rak padişaha sunmak, maliye katiplerini 
tayin etmek, hazine işlerin i vezlriazamla 
görüşmek, hazineye ait gelir kaynakları
nın işletilmesini sağlamak gibi işler sayıl
maktadır. Başdefterdarın dışında kanun
narnede defterdar ve mal defterdan ta
birleri geçmekteyse de bunların kim oldu
ğu konusunda bir açıklık bulunmamakta
dır. Kanunname tayin ve azli defterdarla
ra bağlı olan rüznameci, muhasebeci, mu
kabeleci, sipahiler katibi, mukataacı, tez
kireci ve reis katibi gibi katipierin varlığın
dan da söz etmektedir. Kanunnarnede 
Anadolu ve Rumeli eyaletlerinin mali işleri 
birbirinden tefrik edilmese de Y0/. yüzyı
lın son çeyreğinde başdefterdarın sorum
luluğunda Rumeli defterdarlığı ve diğer 
bir defterdarın sorumluluğunda Anadolu 
defterdarlığının oluştuğu anlaşılmaktadır. 

XVI. yüzyılın başlarından itibaren maliye 
teşkilatı, imparatorluğun bir yandan hem 
doğu hem batıya doğru coğrafi genişle
mesine, öte yandan merkezlleşen devlet 
anlayışına paralel biçimde yeniden orga
nizasyon sürecine girdi. Y0/l. yüzyılın ilk 
çeyreğinde fethedilen Arap ve doğu vila
yetlerinin mali işlerini takip etmek üzere 
yeni bürolar kuruldu. 1 S30'lara gelindiğin
de merkez maliyesi içerisinde mali işler
deki uzmaniaşmadan dolayı kalem heyet
lerinin (bürolar) sayısı hem nitelik hem 
nicelik bakımından artış kaydetti. Nitekim 
rfıznamçeci kadrosu altıya yükseldi, mer
kez maliyesinde rastlanmayan mevcudat
çı ve teslimatçı gibi kadrolar ortaya çıktı. 

521 



OSMANLlLAR 

KanCini Sultan Süleyman'ın saltanatının ilk 
yıllarında Rumeli ve Anadolu defterdarının 
yanında şıkk-ısani adıyla üçüncü bir def
terdar görevlendirildi. Bu değişim, bazı 

tarihçilere göre Osmanlı maliyesinin eya
letlere dayalıjeofiskal bir düzeni öngören 
İlhanlı maliyesinden kopuşunu temsil eder. 
Zira bu üçüncü defterdarlık, herhangi bir 
eyaJet esas alınmadan istanbul'daki mu
kataa gelirleriyle birlikte Anadolu ve Ru
meli eyaJetlerinden ayrılan bir kısım ge
lirlere nezaret etmek üzere kurulmuştu . 

Merkezdeki defterdar sayısı XVI. yüzyılda 
sözü edilen üç defterdarla sınırlı değildi. 
Yüzyılın sonlarına doğru Tuna bölgesine 
nezaret etmesi için şıkk- ı salis adıyla bir 
defterdarlık daha teşkil edilmişse de bu 
defterdarlık uzun süreli olmadı. 

Yeni fetihlerle birlikte imparatorluk coğ
rafyasının genişlemesi yeni vilayetlerin 
mali yönetiminin merkezden görülmesini 
zorlaştırınca XVI. yüzyılın ikinci çeyreğin
den itibaren merkezdeki maliye teşkilatı
nın birer prototipi sayılabilecek taşra (ke
nar) defterdarlıkları ve hazineleri teşkil edil
meye başlandı. Temel vazifesi ilgili eyaJet
teki doğrudan merkez hazinesine mahsus 
gelirleri kontrol etmek olan taşra defter
darının muhasebe, mukataa, ruzname, 
mukabele vb. kalemlerden müteşekkil ha
zine teşkilatı vardı. İlk taşra hazinesinin ve 
defterdarlığının ne zaman ve nerede ku
rulduğu kesin olarak tesbit edilebilmiş de
ğilse de konuyla ilgili bilgiler veren Arı Mus
tafa ve Peçuylu İbrahim ilk taşra defter
darlığının, merkeziHalep veya Şam'da ol
mak üzere Arap ve Acem vilayetlerine ne
zaret eden Arap ve Acem defterdarlığı ol
duğunu söyler. ömer Lütfi Barkan'ın ya
yımladığı 1 527 yılı bütçesinde ve i. Metin 
Kunt'un neşrettiği aynı tarihli tevclhat def
terinde taşrada hazine defterdarlıkianna 
rastlanır; fakat sadece ikincisinde Mısır vi
layetinde 400.000 akçeye tasarruf eden 
bir nazır-ı emvalden SÖZ edilir. Merkezi ha
zineye mahsus maaş defterleri incelendi
ğinde Arap ve Acem defterdarlığının 1 535'
ten hemen sonra teşekkül ettiği izlenimi 
edinilir. İlgili defterlerde bu vilayetlere ait 
marı hesap ve işlemlerin 1 535 yılına kadar 
merkez maliyesi içinde kendi ismiyle anı
Ian "mukataa-i Arab, muhasebe-i Arab, 
tezkire-i Arab" bürolarında yapıldığı ve bu 
tarihten itibaren söz konusu büroların kalk
tığı görülür. 

EyaJetlerde hazine defterdarlıklarının 
kuruluşu tedricen gerçekleşti . 1 540'lardan 
1 580'lere kadar Arap defterdarlığı bölüne
rek Şam, Diyarbekir, Halep, Erzurum ve 
Trablusşam'da müstakil hazine defterdar-
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lıkları teşekkül etti. Yine aynı tarihler ara
sında Karaman ve Sivas'ta (Rum) Anado
lu defterdarlığından ayrılarak müstakil bi
rer taşra hazine defterdarlığı oluşturuldu. 
Bağdat, Budin, Basra, Cezayir, Dulkadir, 
Van, Musul, Maraş ve Yemen gibi eyaJet
lerde de hazine defterdarlıkları vardı. Yüz
yılın sonlarına doğru yirmiye yakın taşra 
hazinesi ve teşkilatı imparatorluk geneli
ne yayıldı. 1 540'lara kadar taşrada hazine 
teşkilatları kurulmadan önce merkezi ha
zineye ait iltizam ve mukataa işlerinin tev
cih, tahsil ve muhasebe kontrolü önceleri 
genellikle kadılar eliyle yürütülen nezaret -i 
emval kurumuyla gerçekleştiriliyordu . Taş

rada hazineler kuruldukça ve defterdarlar 
tayin edildikçe ilgili eyaJetlerde "nezaret-i 
emval"in, beylerbeyi-defterdar ikilisinden 
birine -diğerini denetlernek üzere- tevcih 
edilen ve eyaJetteki en yüksek mail otori
teyi temsil eden bir unvan olarak varlığı 
XVII. yüzyıla kadar sürdü. Taşra hazinele
rinin bulunmadığı ve merkezden yönetil
diği Anadolu ve Rumeli'deki bazı sancak
ların mail işleri de yine bu kurum vasıta

sıyla görülüyordu. Hazine defterdarlıkları 
olmayan diğer bir kısım eyaJetlerde mail 
mükellefiyet valilerin taahhütleriyle yeri
ne getiriliyordu. Taşra hazine defterdarlık
larının teşekkülü ile merkez maliyesindeki 
ulüfeli kadro sayısında 1 535'1ere nisbet! e 
1 550'lilerde yarı yarıya azalma oldu. Öte 
yandan XVI. yüzyılın ikinci yarısından iti
baren merkez maliyesinde aralarında İs
tanbul, Bursa, Eğriboz ve Kefe'nin de bu
lunduğu Anadolu ve Rumeli'de bazı san
cak ve kazaların mukataa hesapları ken
di adlarıyla anılan bürolarda görülmeye 
başlandı. Bunlardan başka "maadin, Ha
remeyn, haslar, cedlde-i Ola, cedlde-i sa
ni" adlarıyla bürolar teşekkül etti, cizye de 
ayrı bir büro olarak örgütlendi. 

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
maliye teşkilatında görülen en dikkat çe
kici gelişmelerden biri, maliye büroları için
de ruznamçe ve muhasebenin başdefter

ctara tabi olarak Rumeli ve Anadolu def
terdarlığının üzerinde adeta Haz'ine-i Ami
re'nin müstakil kalemleri konumunu ka
zanmasıdır. XVII. yüzyılın başlarından iti
baren önemli gelişme , tıpkı bürolar için
deki Muhasebe-i Ewel Kalemi'nin önemi
nin artması gibi başdefterdarlık kadrosu
nun hem Divan-ı Hümayun üyeleri nezdin
de hem de maliye teşkilatı içinde Rumeli 
ve Anadolu defterdarlıkianna nisbetle da
ha çok ağırlık kazanması ve sözü edilen 
diğer defterdarlıkların işlevlerinin azalma
sıdır. Hazine-i Amire etrafında teşekkül 
eden Osmanlı maliyesinin XVII. yüzyılın 

başlarındaki kurumsal şekli, XVIII. yüzyı

lın sonlarında ortaya çıkan çoklu hazine 
dönemine kadar ciddi bozulmalar yaşa
madan yaklaşık iki yüzyıl boyunca impara
torluğun mail hedef ve politikalarına hiz
met etti. 

1792'de Osmanlı-Rus harbi sona erince 
askeri sahada yapılmak istenen reformla
rın bir uzantısı olarak lll. Selim zamanın
da Iract-ı Cedld Hazinesi müstakil bir mües
sese halinde kuruldu. Böylece tek hazine 
sistemi terkedilerek çoklu hazineler dö
nemine geçildi. Bu hazinenin varlığı yeni 
ordunun lağvedilmesine kadar sürdü. Da
ha sonra tersane ve donanma harcama
ları için tersane hazinesi ve defterdarlığı 
oluşturuldu. Kapıkulu ocaklarının kaldırıl

masıyla Hazine-i Amire önemini büyük öl
çüde yitirdi. Asakir-i Mansure birliklerinin 
finansman ihtiyacının yeni kurulan Muka
taat Hazinesi'nce karşılanması planlandı. 
Mansure Hazinesi bu devrede ortaya çıktı. 
Bu geçiş döneminde savaşlardan doğan 
masrafların ve askeri reformların finans
manı için maliye teşkilatında önemli ku
rumsal değişikliklere gidildiyse de uygula
maya konulan tedbirler ve politikalar klasik 
döneme özgü olmaktan öteye geçemedi. 

Geleneksel mail kurum ve politikalarda 
kırılma üçüncü dönem olan Tanzimat dev
rinde gerçekleşti. Bütün devlet teşkilatı 

yeniden organize edildi; maliye devletin 
masraflarını karşılamak üzere "milli Msı
Ia"dan kamuya aktarılan hisseyi yüksel
tecek politikalara konu oldu. Maliye teş

kilatında defterdar tabiri terkedildi, Ma
liye Nezareti kuruldu. İdarede merkezlleş
me politikalarının bir uzantısı olarak bü
tün hazineler birleştirildi. Her çeşit devlet 
gelirinin merkezi devlet hazinesine trans
fer edilmesi, yine bütün masrafların ay
nı hazineden karşılanması belki de Tanzi
mat'ın en önemli mali hedeflerindendi. Bu 
girişimi desteklemek üzere kamu görev
Iilerinin maaş almak yerine bazı kamu ge
lirlerini kendi hesaplarına tahsil etmeleri
ne son verildi. Bazı vergi muafiyetleri ve 
ayni yükümlülükler, angaryalar kaldırıldı. 
Kurulan mal sandıkları ve daha sonraları 

Bank-ı Osman! ile yapılan anlaşma gereği 
eyaJet ve sancaklardaki gelir fazlaları mer
kezi hazineye aktarıldı. Tanzimat döne
minde yeniden organizasyon dolayısıyla or
taya çıkabilecek mali meselelerin halledil
mesi amacıyla Meclis-i Muhasebe-i Maliy
ye, Meclis-i Ail-i Hazain, Divan-ı Muhase
bat gibi pek çok komisyon ve meclis oluş

turuldu. İltizam usulü kaldırıldı. Tanzi
mat'ın uygulandığı bütün kaza ve san
caklarda vergi tahsil işlerinde görevlendi-



rilmek üzere muhassıllık teşkilatı kurul
du. Vergilerin yeniden hak ve adalet ilke
lerine uygun biçimde belirlenmesine baş
landı. 

Gelir ve Giderler. Osmanlı Devleti'nde 
mail gelirler düzeninin merkez maliyesi, 
tirnar (dirlikler), vakıf olmak üzere üç te
mel birleşeni vardı. Bunlar aynı zamanda 
devletin milli hasıladan aldığı payı temsil 
eder. Merkez maliyesi merkezi hazine veya 
hizane-i amire etrafında teşkilatianmış bir 
kurumdur. Merkezi hazinenin gelir ve har
camaları, tahrir kayıtlarında havass- ı hü
mayun veya havass-ı padişahl adı altında 
toplanan kaynaklara dayanırdı; temel ama
cı da merkezi hükümetin gelir ve harca
malarına nezaret etmekti. Tirnar alanı ha
sılatı doğrudan merkezi hazineye girme
yen, belirli görev ve sorumluluklar karşı
lığında askeri zümreye verilen dirlikleri 
kapsardı . Gelirinin yüksekliğine göre ti
mar-zeamet-has olarak sınıflandırılan dir
Iikierin teşkilat ve yapısının oluşumunda 
tahrir geleneğinden faydalanılmıştır. Va
kıflar ise tahrire ve devlet denetimine ta
bi olmakla birlikte nisbi özerkliği olan ku
rumlardır. Mail gelirlerin paylaşım ve kul
lanımında göz ardı edilemeyecek payı olan 
vakıflar, nisbi özerkliğine rağmen merkez 
maliyesiyle padişah vakıfları yoluyla bir iliş
ki içindeydi. Ömer Lutfi Barkan tarafın
dan neşredilen 933-934 ( 1527 -1528) yılı 
bütçesinde toplam marı gelirlerin sözü edi
len mail kesimler arasındaki paylaşımı ve
rilmektedir. Buna göre mail gelirlerin % 
S1'i merkezi hazineye, % 37'si diriikiere 
ve % 12'si evkaf ve emlake gitmekteydi. 
Bu üç sektörden tirnarlar sayı ve hacim 
olarak XVII. yüzyılın başlarına, hatta muh
temelen ortalarına kadar genişlemeye de
vam etmiş ve ancak ondan sonra çok ya
vaş görünen bir tempo ile daralmaya baş

lamıştır. Bununla birlikte devlete ait ge
lirlerin diğer unsurlarındaki büyüme biraz 
daha hızlı o lduğu için sektörün payı da 
azaldı. Nitekim XVII. yüzyılın sonlarında bu 
pay % 25 civarına gerilemiş bulunuyor
du. Bu oran da 1527-1528'deki oran gibi, 
bütçelerde yer alan büyüklüklere göre de
ğil timarın da dahil edildiği bütün gelirle
re göre bulunmuştur. Bütçede yer alan 
meblağlara göre hesaplandığında 1527-
1 528'deki oran% 72, XVII. yüzyılın sonla
rındaki de % 33 olarak bulunur. Bu ise 
1 SO yılda önemli bir daralmayı ifade eder. 
Ayrıca yüksek rütbelilere tahsis edilmek
te olan hasların XVII. yüzyılın sonlarından 
itibaren tirnar sektöründen ayrılarak büt
çeye dahil edilmesiyle daralmanın daha da 
hızlandığı söylenebilir. İlk defa 11 03 ( 1691-

92) yılı bütçesinde görünen hasların büt
çeye katkısı% 6-7 civarındadır. Tirnar sek
törü içinde hasların oranı % 20-25 farze
dilirse sektörün kalan bölümünün bütçe
ye oranı da % 2S'in altına iner. Tirnar sek
töründeki daralma XVIII. yüzyılda biraz 
daha hızlanarak devam etmekle birlikte 
tamamen ortadan kalkmadı, Tanzimat yıl

larına kadar varlığını sürdürdü. 

Barkan'ın tahrir defterleri verilerine da
yanarak hesapiayıp 1527-1528 bütçesine 
ekiediği rakamlara göre o tarihte devlete 
ait gelirlerin % 12 kadarını ihtiva eden va
kıf sektörünün zaman içindeki değişme
leri hakkında herhangi bir toplu nice! veri 
oluşturulamamaktadır. Padişahların ve 
yüksek rütbeli devlet görevlileriyle saray 
mensuplarının yaptıkları, gelirini daha zi
yade kamusal kaynaklardan sağladığı için 
literatürde "irsadl" diye nitelenen bu va
kıflar her padişah döneminde yeni ilave
lerle kümülatif olarak büyümeye devam 
etti. Ancak tahsis edilen gelir kaynakları 
içinde devlete ait vergiler yerine zamanla 
özel sektörde yer alan gelir getiri ci ticari 
tesislerin ağırlık kazanmaya başladığı dik
kati çeker. Uzun vadede bütçeler üzerinde 
ordu ve savaş harcamalarının baskısı art
tıkça vakıflara ayrılan kaynakları kısıtla

ma eğiliminin hakim olduğu anlaşılmak
tadır. 

Osmanlı Devleti'nde mali yapıyı temsil 
eden merkez maliyesinin gelir ve giderle
rinin muhteva ve uzun vadeli değişim eği
limi hakkında bütçe kayıtları belirleyici ola
bilir. Bütçeler yakından incelendiğinde mer
kezi hazinenin gelirlerinin esas olarak ciz
ye, avarız ve mukataadan oluştuğu görü
lür. Cizye, sağlıklı ve çalışan gayri müslim 
erkeklerden altın veya gümüş olarak tah
sil edilen şer'l bir vergidir ve her zaman 
tamamına yakın bölümü merkezi hazine
ye intikal eder. Cizyeden belirli hizmetler 
karşılığı muaf tutulma son derecede na
dir olduğu gibi merkezi hazine dışında baş

ka bir gruba bırakılması da çok istisnai
dir. Avarız ise maliyenin ihtiyacına göre 
devletin halka yükleme yetkisine sahip ol
duğu vergilerdir. Halkın servet ve gelir dü
zeyine göre belirlenen bu vergiler sadece 
merkezi hazinenin kontrolündedir ve baş
ka bir gruba hiçbir zaman bırakılamaz. 

Merkezi hazinenin bu iki önemli kayna
ğının üç yüzyıl boyunca merkez maliyesi 
hesaplarındaki konumunda pek çok değiş
me gözlenir. Cizyelerin diğer gelirlerden 
ayrılıp müstakil bir kalem olarak merkezi 
bütçede yer alması 1690'dan sonradır. Ava
rız vergileri grubu hep müstakil olmakla 
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birlikte her yıl toplanan düzenli bir vergi 
niteliği taşımadığından XVI. yüzyıl bütçe
lerinde normal dışı gelir kalemi içinde yer 
almışken XVII. yüzyıldan itibaren düzenli 
hale gelmiştir. Merkezi hazineye ait bir 
vergi alıp yalnız para değil çok defa mal 
ve hizmet şeklinde de ödenebiten esnek 
bir vergi kalemidir ve bütçede görünen 
miktarlar bu kaleme ait gelirlerin genel
likle bir bölümüdür. Kalan kısmı çeşitli mal 
ve hizmet olarak tahsil edildiği için bütçe
lerde kaydedilen parasal karşılığı olduğun
dan daha düşük görünür. 

Merkez hazinesinin üçüncü gelir kalemi 
olan mukataalar her türlü iktisadi faali
yetten alınır, büyük çeşitlilik gösterir ve 
çoğunluğu vasıtalı vergilerden meydana 
gelir. Devlet bu kategoriye ait gelirlerin 
tamamını merkezi hazineye inhisar ettir
mez. Tirnar ve vakıf sektörlerine bırakılan 
gelirler de aynı kategori içindeki vergi kay
naklarından oluşur, yani devlet mukataa 
gelirlerini bu iki sektörle bölüşür. Bölüş
mede devletin temel kriteri nakdi gelire 
dönüşme kapasitesidir. Doğrudan ve ko
laylıkla nakde dönüştürülebilen büyük ve 
düzenli gelir getiren birimleri merkezi ha
zineye tahsis edilirken bu niteliği daha az 
olanları söz konusu iki sektöre bırakıma 
eğilimi dikkati çeker. Uzun vadede hem 
ekonomide nakdi sektörün genişlemesi 
hem de timariarın XVII . yüzyıldan itibaren 
yavaş yavaş daralması sonucu mukataalar
dan merkezi hazineye sağlanan gelirlerde 
önemli artışlar görülmüştür. 

Merkezi maliyenin kontrol ettiği gelirler 
esas itibariyle ordu ve bürokrasinin ma
aşlarını, askeri kurumların giderlerini ve 
saray masraflarını karşılamak üzere kul
lanılırdı. Bütçelerde yer alan merkezi ha
zinenin en önemli gider kalemi, mevacib 
başlığı altında merkez ve kalelerdeki as
kerlere ve devlet görevlilerine üç ayda bir 
yapılan maaş ödemeleriydi. Bunların ya
nında çeşitli görevler yapan ağ alar. saray 
içinde ve dışında çeşitli vazifeler icra eden 
kapıcılar, müteferrikalar, sarayda hizmet 
gören esnaf ve sanatkarlar ve matbah-ı 

amire, tersane-i amire. ıstabi -ı amire gibi 
kurumlarda çalışan hizmetiiierin maaşla
rı bu giderlere dahildL Askeri görevlilere 
ödenen maaşlar, XVI-XVIII. yüzyıllar ara
sında toplam bütçe giderlerinin % 45 ile 
% 70'i arasında değişiyordu . Özellikle sa
vaşlar hem asker sayısında hem bu oran
daki artışların en büyük sebebiydi. Mer
kezi hazinenin ikinci önemli gider kalemi 
"tesllmat" başlığı altında sarayın iaşesi. 
askeri kurumların mühimmatı ve askeri 
zümrenin bazı yiyecek ihtiyacı için yapılan 
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harcamalardan oluşurdu. Bu giderlerin 
toplam giderler içindeki payı XVI. yüzyıl
dan XVII. yüzyılın ortalarına kadar o/o 30'
lardan o/o 1S'Iere gerilemiştir. Osmanlı büt
çe kayıtlarında üçüncü ana gider başlığı 
"ihracat"tır. Bu başlık altında hac masraf
ları, Mekke ve Medine'ye gönderilen sur
re, hac emirlerinin harcırahları, teşrifat 
masrafları, hazinenin kırtasiye harcama
ları, üst düzey idareciler için kaftan ve 
hil'at harcamaları, saray ve diğer önemli 
kurumların onarım masrafları, mlrl kal
yonlar ve bunların personeline ayrılan öde
nekler, giyecek tazminatları , ulaştırmada 

kullanılan menzil hayvaniarına yapılan mas
raflar vb. yer almaktadır. XVI. yüzyılın baş
larında toplam harcamalarda o/o 1 O'luk bir 
paya sahip olan ihracat harcamaları yüz
yılın ortalarında o/o 20'ye, ardından o/o 30'a 
ulaşmış, yüzyılın son çeyreğinden itibaren 
o/o S-1 S arasında değişmiştir. Bu harca
maların bir özelliği hazine gelirinin hazi
neye giriş yapmadan harcama alanına ak
tarılmasıydı. 1700'de ihracat harcamala
rında ciddi azalış olmuş, fakat 1704 yılın
dan sonra yeniden dikkat çekici oranda 
yükselmeye başlamıştır. 1787'ye gelindi
ğinde hazine harcamaları içinde ihracatın 
payı 1748'e nisbetle iki kat artmıştır. Di
ğer bir gider kalemini ise has ve salyane 
başlığı altında vezir, beylerbeyi, hanım sul
tan gibi saray ve eyaletlerin en üst düzey 
yöneticileriyle deniz kumandanları, Kırım 
ham ve prensleri, Çerkez beylerine vb. ay
rılan ödenekler teşkil etmekteydi. Bunun 
toplam giderler içindeki payı, XVII. yüzyı
lın ikinci yarısı ile XVIII. yüzyılın ilk yarısı 
arasında o/o S ile 1 S arasında değişmiştir. 

Akçenin saf gümüş içeriğine göre yapı
lacak bir hesaba göre reel olarak hem ge
lir hem harcamaların 1 S00-1800 arasın
da bir artış eğilimi sergilediği, XVI. yüzyıl 
boyunca bütçe gelirlerinin harcamalara 
nisbetle daha fazla artış kaydettiği, XVII. 
yüzyıldan itibaren ise harcamaların gelirle
re nisbetle daha fazla arttığı anlaşılır. XVII. 
yüzyıla ait ısiahat layihalarında hazinede 
önemli darlıkların yaşandığı belirtilir. Özel
likle 1648-1670 yılları bu açıdan öne çıkar. 
Bunda uzun süren Girit savaşlarının payı 
vardır. ll. Viyana Kuşatması'ndan Karlofça 
Antiaşması'na kadar olan dönemde de dar
lık görülür. Osmanlı maliyesi XVII. yüzyılın 
ortalarından itibaren sıklaşan bütçe açık
larını kapatmak için yukarıda değinilen ge
lir kategorilerinden iç borç kaynağı olarak 
değişik şekillerde faydalanmak suretiyle 
tedbirler aldı. Özellikle mukataaların artan 
peşin ödeme ile iltizama verilmesi açıkları 

kapamanın bir yolu olarak kullanıldı. Ava-
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rız vergileri, diğerlerine oranla devletin ih
tiyaca göre miktarını belirlemede oldukça 
esnek davranabildiği bir kategoriyi oluş
turduğundan artan açıkları kapatmada da
ha büyük bir paya sahip oldu. Ancak dev
letin bu esnekliği halkın vergi yükünü iti
dal sınırlarını aşacak ölçüde zorlamadığı 
da anlaşılmaktadır. Bütçe açıklarını kapat
mada devlet adamlarından, bazı zengin 
tüccarlardan alınan kısa vadeli borçlar ya
nında iç hazineden imkan bulundukça alı
nan ve bazan hiç geri ödenemeyen kredi
ler de önemli rol oynadı. Kalan açıklar ise 
gelirleri arttırarak değil giderleri kısarak 
veya ödemeleri geciktirerek kapatılmaya 
çalışıldı. Ayrıca sağladığı mal veya hizmet 
karşılığı alacaklı olan çoğu askeri zümre 
mensupianna · yapılan ödemelerin kısılma
sı da bir başka tedbir olarak dikkati çeker. 
Maaş ve u!Qfelerin geciktirllmesi, devlet
ten alacağı olanlara gelecek yıllarda öden
mek üzere hazine tezkireleri verilmesi, 
önemli ve mecburi bir iç borç kaynağı ola
rak bakiye kalan bu açıkların başlıca ka
patılma yöntemidir. Ayrıca imdad-ı sefe
riyye ve imdact-ı hazariyye gibi yeni vergi
ler ihdas edildi, paradan bir finansman 
aracı olarak yararlanıldı, evkaf cihetleri 
vergilendirildi. 

Bu açıkların görüldüğü dönemleri takip 
eden yıllarda, yani XVIII. yüzyılın ilk yarı
sında Osmanlı hazine gelirleri harcamala
ra nisbetle ciddi bir reel artış kaydetti ve 
imparatorluk maliyesi rahatladı. XVIII. yüz
yılın ikinci yarısından itibaren özellikle Rus
lar'la yapılan savaşlar maliye üzerinde yı
kım etkisi yaptı. Hazine açıkları geçiş dö
neminde de Tanzimat döneminde de ma
liyeyi en çok uğraştıran konu oldu. Bu de
virde hazine açıklarının kapatılması için 
öncelikle iç borçlanma yoluna gidildi; yu
karıda sözü edilen geleneksel politikaların 
bir kısmının yanında esham ve daha sonra 
kaimeden bir iç borçlanma yöntemi olarak 
faydalanıldı. Galata bankerieri Osmanlı ma
liyecileri için bu dönemde borç veren önem
li bir kesim oldu. Nihayet XIX. yüzyılın or
talarında dış borca müracaat edildi (bk. 
DÜYÜN-ı UMÜMİYYE). 
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lJ!III/!I EROL ÜZVAR 

E) İktisadi ve Ticari Yapı . Osmanlı tari
hini siyasi, askeri ve idari alanlardaki de
ğişmelere göre birçok döneme ayırmak 
mümkündür. Ancak iktisadi ve ticari yapı 
bakımından değişmeler çok daha yavaş ve 
uzun vadeli olduğu için Osmanlı tarihini 
kronolojik bakımdan hiç de simetrik gö
rünmeyen başlıca iki ana döneme ayıra
rak incelemek gerçeğe daha uygun görü
nür. Temel kurumları, değerleri, hedefleri 
ve dayandığı ilkelerle önemli sayılabilecek 
bir değişmeye sahne olmadığından klasik 
veya tipik olarak nitelendirilebilecek Os
manlı iktisadi yapısının birinci dönemi baş
langıçtan XVIII. yüzyılın sonlarına kadar 
çok uzun bir süreyi kapsar. XIX. yüzyılın 
başlarından itibaren yavaş yavaş temelle
ri atılan, fakat yüzyılın ortalarından sonra 
netlik kazanan değişmelerin çerçevelediği 
ve modernleşmeye yöneldiği açıkça belli 
olan ikinci dönem ise yüzyıldan daha kısa 
bir süreyi teşkil eder. Klasik veya tipik Os
manlı iktisadi ve ticari yapısı kapsadığı bu 
çok uzun süre boyunca üretilen malların 
türü, hacmi, kullanılan teknoloji, mübade
lenin muhtevası, ticari rejim, ulaşım araç
ları ve örgütlenmesi, tüketim alışkanlıkla
rı, devletin ekonomideki rolü ve dış tica
retin şartları bakımından uluslararası kon
jonktürün de etkisiyle zamana ve bölgele
re göre çok büyük çeşitlilikler göstermiş-

tir. Ancak bütün bu çeşitliliklere rağmen 
iktisadi ve ticari yapının temel kurumları, 
değerleri , hedefleri ve dayandığı ilkelerde 
önemli bir değişmenin olmadığı, hatta ün
lü deyimiyle "değiştikçe aynı kaldığı" gö
rülür. 

1. Osmanlı İktisat Politil<asının ilkeleri: 
a) Provizyonizm. Klasik dönemde Osman
lı yöneticilerinin iktisat anlayışı ihtiyaç kav
ramında temelleniyordu. Onların zihin dün
yasında iktisadi faaliyetin özü bütün kat
manlarıyla toplumun ve devletin ihtiyaç
larını gidermekten ibaretti. Bu anlayışla 
iktisadi hayatı düzenlerken birkaç ana il
keye göre hareket ettiler. Dikkate aldıkla
rı birinci ilke provizyonizm idi. Buna göre 
iktisadi faaliyetin amacı ülke içinde mal 
ve hizmet arzının mümkün olduğu kadar 
bol. kaliteli ve ucuz olmasını sağlamaktı. 
Mal ve hizmet üretenler önce kendi ihti
yaçlarını karşılamalı, daha sonra kademe 
kademe toplumun ihtiyaçlarına cevap ver
meliydiler. Verimliliğin düşük ve arttırıl
masının son derece zor olduğu , ulaştırma 

maliyetinin çok yüksek bulunduğu bir ik
tisadi muhitte provizyonizmin gereklerine 
cevap verebilmek için üretim ve mübade
le üzerinde ziraattan başlayarak esnaflık 
ve ticareti de içine alan kapsamlı bir dü
zenlemeler dünyası inşa ettiler. Ziraatta 
mümkün olan en yüksek düzeyde üretimi 
gerçekleştireceğini düşündükleri işletme 

tipi küçük ölçekli aile işletmeleriydi. Top
rağın verimine göre 60 ile 1 SO dönüm ara
sında bir arazi ile sınırlı bu aile işletmele
rinin sürekliliğini temin etmek üzere zirai 
toprakların mülkiyet hakkı fertlere bıra
kılmaz, beytülmal adına devletin elinde 
tutulurdu. Bu sayede işletme biriminin 
miras yolu ile parçalanmadan babadan 
oğula geçmesi sağlanırdı. Devlet, üretim
de herhangi bir aksamayı önlemek için 
mülkiyetini elinde bulundurduğu toprak
ların fertler arası transferini izne bağladı
ğı gibi köylülerin toprağı terkederek baş
ka yerlere gitmelerine veya işlemeden bı
rakmalarına da müsaade etmezdi. 

İmparatorluğun Asya ve Avrupa'daki 
topraklarının çok büyük kısmında geçerli 
olan bu ideal düzenlemelerle azamileşece
ği düşünülen üretimin, ihtiyaçları denge
lernesi arzulanan temel mekan birimi kaza 
idi. Merkezinde genel olarak 3-ZO.OOO civa
rında bir nüfusu barındıran kasaba veya 
şehirle ona bağlı , sayıları Z0-30'dan ZOO'e 
kadar değişebilen köylerden meydana ge
len, alan olarak 500-3000 km2 büyüklü
ğündeki bu dar bölge çeşitli fonksiyonları 
içeren geniş yetkilerle donatılmış bir ka
dının denetimi altında yalnız iktisadi de-
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ğil aynı zamanda mali ve idari bakımdan 
da temel birimi meydana getiriyordu. Zi
raattan gelen ürünler, bu birimin merke
zinde yer alan ve işletme boyutları tıpkı 
ziraattaki gibi küçük ölçekli esnaftan olu
şan bir grubun pazarlaması ile ihtiyaçla
ra cevap veriyordu. Bölge içinde üretilen 
zirai veya sınai malların hiçbiri kazanın ih
tiyaçlarını karşılamadıkça bölgenin dışına 
çıkarılamazdı. Kazanın ihtiyacı karşılandık

tan sonra kalan mal kademeli şekilde ön
ce ordu ve sarayın ihtiyaçlarını gidermeye 
tahsis edilir, kalanı da çok kalabalık nüfu
su sebebiyle İstanbul'a yönlendirilirdi. Bu 
kadernelerin ardından imparatorluğun baş
ka bölgelerine gönderilmesine, ülke içinde
ki ihtiyaçların tamamı karşılandıktan son
ra da ihracına izin verilirdi. 

Provizyonizm ilkesine dayanan Osman
lı iktisadi anlayışında ihracat üretim faali
yetinin hedefi değildir ; asıl hedef ülke içi 
ihtiyaçların karşılanmasıdır. İhracat, ülke 
bakımından iktisadi deyimiyle marjinal fay
dası adeta sıfırlanmış malların satılması 
demektir. ihraç edilen malların gerçekten 
bu nitelikte olması için devlet bu alanda 
elinden geldiğince en sıkı müdahaleyi gös
terir ve hangi maldan ne miktarda ihracat 
yapılacağı özellikle izlenir, ayrıca zamanla 
arttırılabilen bir gümrük vergisine tabi tu
tulurdu. Buna karşılık ithalatın pek yük
sek olmayan bir gümrük vergisi dışında 
hiçbir sınırlamaya uğratılmadan serbest
çe yapılmasına müsaade edilirdi. Çünkü 
ithalat ülkede ihtiyaç duyulan, maıjinal fay
dası yüksek olan malların getirilmesi an
lamında arzu edilen bir faaliyet olarak ko
laylaştırılır, hatta teşvik edilirdi. Provizyo
nizme dayanan bu iktisadi anlayış dış ti
carette ihracatı zorlaştırıcı ve kısıtlayıcı , it
halatı ise kolaylaştıncı ve teşvik edici nite
liğiyle Osmanlılar'ın çağdaşı Avrupa'da uy
gulanan merkantilist korumacı politika
lara hiç benzemeyen bir hüviyet göster
mektedir. Dış ticarette yabancılara tanı
nan kapitülasyonların bu hüviyetten bes
lenen kurumlardan biri olarak gördüğü 
fonksiyonun önemi dolayısıyladır ki Osman
lı Devleti, en güçlü olduğu zamanlarda bi
le onu sınırlandırmak şöyle dursun aksine 
güçlendirdi, korudu ve klasik diye nitele
nen dönemin sonlarına kadar muhafaza 
etti. 

b) Fiskalizm. İktisadi kararlarda dikkate 
alınan ikinci ilke olan fiskalizmde esas he
def hazineye ait gelirleri mümkün olduğu 
ölçüde yüksek düzeye çıkarmaktır. Hazine 
gelirlerinin yükseltilebilmesi, ekonomide 
üretim kapasitesinin ve parasal mübadele 
hacminin genişleme hızına bağlı idi. Verim-
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