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Belkl enen
1

Değiş·

piyasasındaki

tipik davranış uzun dönem tahvill erinkısa dönem tahvil leri faiz haddin de ve kısa döneriı
tahville~inden çak uzun dönem tahvil leri
fiyatlarında
daha
yaygın ölçüde ortaya çıkan dalgal anmal ar biçimi
nde gözlemlenmiş tir. Böyıle bir gözlem, bekleme ela.Stikiyetin
in genellikle sıfır
ve bir arasında olduğunu ileri süren varsayımla tutarlı olmak tadır. Faiz oranındaki . bir artış bir . bekleyişin
yaratılmasına yol
açar ki bu da gelecelkte karŞQt yönde olm.ıık üzere bazı etkiler ya~
ratır. Ancak bu durum da faiz haddi değişmeden,
önceki düzeyin
bir dereceye kadar üstünd e kalacaktır.

Piyasamın bu dumu veri olduğunda, f:onlarını
uzun dönem
için borç vermede kullan acak olan kimse. yatırımI:annın piyasa
değerinde daha büyük dalg.a lanma larla karşılaşır.
Bunun i Çin öızel
yatırımcının uzun vadeli devlet tahvill eri saıtın
aldığını ve bundan sonra faiz haddin in yükseldiğini düşünelim. Devlet tahvillerinin piyasa değeri vadesiıne bağlı olarak düşer ve değerde ortaya çıkan azalış eğer kısa dönem için yatırılsaydı, ortaya çıka
caık alım ruzalıştan daha büyük olur.
Bu nedenle borç verenler . fonlarını uzun dönem devlet tahvil ine bağlamaktan çekine
cekıtir. Fakat, aynı zaman da, borç veren kimse
e·ğer faiz haddi
vade sonun da dü§ecekse, uzun dönem için borç verme yönün den
istekli olacalktır. Bütün bu · ilkeleri, yatırımcının piyasanın görünümü nü değerlendirirken başlangıçta gözönünde bulundurması
gerekir. Şimdiye kadark i açıklamalarımıza ilişkin olarak, borç veren kimsenin kısa veya uzun dönem yönün den niçin bireysel bir
tercihi olması ~çıin herthanıgi bir neden görmedik.
1

F.: 15
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Kredi piyasasının mükem mel 1şlediği varsayıldığında, k.ısa
vade için de olsa, herha ngi bir yatırımcının cari piyasa faiz haddinden borçlanaJbiılece·ği bu konud a söyleyebileceğimiz tek şey
dir. Uzun dönem için borçla nan bir yatırımcıyı düşünelim. Bu
de karşılamak ·ister.
yatırımcı borç yükümlülüğünü kJJsa dönem
değeri eğer düşerse,
piyasa
Yatırımcının uzun dönem borçlarının
e
zarar etme pahasına · borcu nu tasfiye etmey zorlanabiılir. Borçla
ayrı
için
mek
nan kimse borç verenlerin iste!kler.ini karşılayabil
ca yenide n borç alma zorun da bile kalabilmektedir. Ne yazık ki,
durum ·buduır. Ancak, sorun yine sadece yanlış bir yatırım karanmn verfümesi nedeniyle çekilen bir ceza olmaktadır. Bu öyle
bir cezadır ki, eğer faiz oranı düşerse daha fazla kazan ç elde etme olasılığı ,i~e· karşılaşılabilecekıtir. Yine, yatırımcının uzun ve
bir neden bulunmakısa dönem iç'in borçlanması için herha ngi
maktadır.

Bunun la birlikite. bu açıklama biçimi sorun u realist bir biçimde ortaya koymamaktadır. Yatırımcı elde tuttuğu devlet
n bir piyasa da sat·
borçları tahvil lerini az çok mü!kemmeıl iŞleyeı
ma yönün den önemsiz bir güçlükle karşılaşırken ek finans man
faiz haddi üzerinihtiyaçlarını karşı!layacak biç imde cari piyasa
den her zaman ıborç elde etme durum unda olmayabilir. Bunun
iki neden i vardır. Birincisi, kısa vadeli ek finans man 'fonu buldaha yükselk bir faiz
ması yönün den zaman baskısı ya.tırımcıyı
teklif eıtmeye zorlıaması biçiminde piyasa aiksak olarak işleyebi
lir. İkincisi veya daha önemlisi, yatırımcının borçlanabilme karpiya:sa değerindeki
şılığındaki yükleneceği maliye t, :varlıfklarımn
ir. Bu durum da
decekt
meyle
meye
düşmeye parale l olarak yüksel
olup. ayrı
kla~mış
unda
yatırımcı krıedi riskin i yülklenme durum
Diğer ko-·
•
adır
ca tekrar ris!k yüklen me ilişkisi ile karşılaşmakt
niçin
mcının
kla yatırı
şullar aynı olduğunda bu Hke en az olasılı
açıklayan bir nekısa dönem için borç vermeyi tercih edeceğini
den elde etmemi:zi sağ~ar. Aynı nedenlerle, ö,zel yatırımcı uzun
vadeli borçlanmayı tercih edeceıktir. Kısa dönem için beklenıtile1

17

yatırımcmın durumu(17.) Bu sonuc, sadece öz sermayeyi borçlanmaıc:lıa kullanan
yer alırsa ve borç
-ifinıc:le
s
paı
na özelHkle uygul'anahilir. Eğer borç blonçonun
olaıra 1 k bağ
devamlı
e
d'irmeıy
değerlen
yapılan
n
·
verenin piyaısa fiyatı üzeri·nde
orta.ya çııkan düşme borclan n
lı kaldığını varsaıyarak: varlıkl·ann değerinde
arşıl'Onoıbilir veya borcun d&k
'
değerinde ortaya çıkan düşme ile az çok
qneımH ol·an, g·elirdeki deBurada
olabilir.
~er-indeiki düşmeden doha önemn
ye oııa:n oranıdır.
sermaye
öz
lonn
k
alaca:
t
ne'
tutulan
elde
ğişmeden önceki
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:rin fai'z haddi nin değişmeyeceği -vey a liicks 'in anladığı gibi
bekleytş elıJ.stikıiyetinin birim olduğunun kabul
edildiği bir durum da;
U'ZUn dönem faz haddi nin kısa dönem faiz had4i üzerin de
seyredeceğini varsıaym.ıik için bir neden bulun
maktadır. Devle t özel
yatırımcıların görüşlerini benimsemeyebiliri
ken, ancak borç veren
ö~el kimse lerin kredi riski yülde nmele ri
nedeniyle karşilaştıkları
zararı giderm ek durumundadır ve uzun
dönem borç tahvil lerini n
satışı için daha yükse k orand a bir faiz
ödemeye hazır olmah tıırıs.
Piyas a hakkındaki değerlemelerin borç yükle nme süresi
nin
uuznluğunu arttırdığı hakkındaki başka
belirsizlik g'Örüşlerini göz
önünd e bulundurduğumuzda varılan bu sonuç lar zorlanmalkta
dır.
Aıksaık piyas a koşullarının yokluğunda
söz konus u bu belirsizlik
olası tahvil gıelir:lerini olduğu gjJbi kayıpl
arını da çoğaltabilir ve
bir veya diğer tahvi l geliri nin daha yükse k olması için herha
ngi

bir neden sağlamaz. Önceki para~aftaki belirtilen aıksak
piyas a
ve bunun sonuc u olarak ortay a çılk!an gelir kaybı veri
olarak; alınarak; borç yükle nme süresi nin uzunluğu ile belirs
izlik
faktö rü arasındaki pozitif bir ilş:kinin var lığının, uzun
dönem
borç tahvil i gelirinde artışa yol açacağı söy1enebilir.
koşulları

Kurum sal Faktö rler
Fai~ haddi ndeki değişme beklenıtilerıine dayan
an, faiz haddi ne iliışlkin allmdemilk teori sorun a yararlı bir yaklaşım getirm
ektedir. Ancak bir teori, bir seri kurnmsıa:J görüşlerle desteı
klenme
liıdir. Uzun ve kısa dönem arasında borç
yüiklenme tercih i sadece
bir fai!Z haddi bekleyişi soruınu değildir. Söz konus u terci!h
, özel
alacaklı ve borçluların gerek sinme ve yüküm
lütükl erine aynı derecede bağlı bulunmak.tadır. Bu yükümlül:Ü.lkler ve gerek
sinmeler ise piyas a koşulları ile ilişkili bulunmıa~tadır.

Klasi k konum da faiz hadidi yapısına önem li ö~üde bağlı
hulunan fonla ra (veya özel borç sunum u) olan talep düzey
inde niteliks el ol'duğu kadar niceliksel değişiklikleri gözlemleyebi
liriz.
Böyle bir konum da, uzuın dönem yatınmllan kısa dönem
kredileriyle veya kısa dönem yatırımları uzun dönem kredil eriyle
fi(18) Bu acııkl·amalar:a bir
op. cit. bölüm, 13.

dereceıye

kadar benzer

tortışmalar

l1cln bkz. J.R. _Hlcks,
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nanse edilebilir. Ancak, tipik keyz bu olmamaktadır. İHşlkiısi bu'lunıan ö~el faaliyetlerin niteliği vıe sermaye piyasasının yapısından
doğan doğıa~ nedenlerle, çeşitli ya-tırımlar genellikle belli vadeli
!borçlanmalarla finanse edilmektedir. Buna göre, stoık birikimi için
ger~kli finansman fonu içiın sık olamk kısa dönem borçlanmaya;
inşaat ve f~brikanın genişletilmesi için gereksinme duy1J.lan fon~ar nedeniyle uzun döneırn için borçlanmaya; tüketim mallarının
taksi.t.ıer le satın alınması genellikle orta vadeli borçlanmaya; tahvil spe!külasyonu ve diğer işlemler ise geneHikle kısa dönem için
borçlanmaya başvurmayı gerektirmektedir. Konjoktür dönemi
boyunıca bu işlemlerin nisibi önemleri deği'şirken; özel borçlann
Ç'eşitli tür lertnin arzı da deği§me1kteıdir. Özel borçlanma türlerinde
ortaya çıkan bu değişmeler -kamu borçlanmasında tam.ımlayıcı
niteliktelki değişmelerle giderilmedikçe; piyasa ko§ulla.rında ortaıya çıka:n söz konusıu değişmeler faiz oranlarında kıarşılıklı olmaık üzere değü~melere yol açacaktır "
1

10

uzun dönem faiz haddine
dönem faiz haddinin yükselme mey!inde olacağı
görüşü, yatırımcıların refah döneminiın sona erece·ği ve faiz hıad
dinin düşeceği halkkındaıki belkleyişlerine ilişkin hipotez ile tutar. lı bulunmaktadır. Bununla birlikte, fiyatlarda geçici bir yükselişin ·beklenmesine ve . stok spekülasyonuna dayanan kısa dönem
krediileri için arıtan talep yönünden, al tematif veya tamamlıa
yıcı bir açıklama biçimi bulunabilir.
Koıijootürün yükselişi sıra.ısında,

kıyasla kısa

1

Eğ·er -uzun döneme ilişkin olan bir görüş ele alınırsa, piyasahesaba katılmalıdır.
nın bileşimindeiki belli yapısal değişmeler
·Kurumsal tasarruflarda ortıaıya çıkan önemli artış - hayat si-

tröstleri ve son zamanlarda emekli
fonları biçimindelki - piyasada yapısal değişmelere yol a&amaızsa
da, anca.ık çeşitli borç türlerine olan . talep üızerinde çok önemli
etkileri olmaıktadır. Büyük firmalar tarafından yıapılan borçla;nmada banka yerine iç finansmanın öıneıminin artması, özel borç
arzının yapısıını etkile·r ve kamu borcu arzı çeşitli türdeki özel ·
fonlar~a' rekaıbet durumuna. girer. Faiz .oranlarının yapısında ortaya çıkan tarihsel değişmelerin açıklaması sırasında bütün bu
gortası kurumları, yatırım

(19} Verg·i oranı yapıısının bu acı:klamalar doğrultusunda•ki bir · an;al·iZ·i icln bkz.
John M. Cul'butsıon, <ffhe Term structure of lntereıs Rıateıs», Ouorterly Journıcl of Econıomics, voı. 7'1, no. 4., s. 485-5117, Nıov. 1957.
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faktö rler gözönünde bulundurulmalıdır. Gelecektelki faiz .oranın
a.a
qüşmeye ilişkin beikleyiş s:orunla Hgili bir
faıkıtör olmak la birlik te.
ancaık t·elk başına önem taşımamaiktl.ldır.
C.

OPT'.İMAL VADE YAPI'SI

Şimdi optim al vade karmasının · nasıl s·apta
nacağına. ilişkin
politi ka sorun una dönüy oruz. Bü:tün borçların paızarlanaıb
ilir ve
gönül lü ver:ildiğ'i bi·çimindeki daha önce Heri sürüle n varsa
yımı

alıkoyacağız.

Borç Finansmanının Klasi k Keyzi

Borç yöntemi

içiın. öngör ülen klasik reçete ye göre; sağla
m bir
borç politikasının aışağı yukarı uzun dönem tahvil leri ile
finanse
edilmesi gerekmekted.ir2 0 • Kısa dönem veya dalgalı borçla
r devleti s.aıbırsız ·a.1lacaklıların insafiyle karşı kar:şıya bırakmakta
olup;
ayrıca bütün borçla r banka lar tarafından
ka·rşılanmaıkta ve böylece enflas yonis t etki yaratmaktadır. Bu neden lerle barış
döneminde yapıla:eıa·k borçl anma uzun vadeli, olduğu ve eğer,
harb
borçlanma~21 önce uzun vadelıi olaralk yapıl
mamışsa, savaş sonrası
dönem i kapsa~aca!k :biıçimde uızun vadeye bağkmmasmın
borç
yapısında ba·s itlik ve sadeliğin sağlanmasında
e!k bir avant aj sağ
ladığı ve borcu n itfıası için düz.enH nlbir planl
amay a bağlanabile

ceği sö~lenebilir.

Böylece uzun dönem borçlanması halklkında ileri sürüle
n
önemli tez, borcu n ödenm esine ilişıkin olarak alacaklıları
n ani
yükle nmele rinin Hazineyi iffaıs eşiğine yalklaştırncak olan
sallan tılarına karşı sağladığı koruy uculu k olarak
savunulmuştur. Dev·
1et borcu nun gene'llikle önem si z bir yatırım _olarak sayıld
ığı ve
borcu n fina~manınm daha çok küçük finans man kurumların
daın
sağlandığında; devle tin merk et banlkası
kaynaiklarına başrvurma
dığı bir zamand!a· bu tez. realis t ve anlamlı olmuş
tur. Öte yanda n
1

(20)

Bkz. Oavıid ıR1iıcardo, <<iEısısay on tıhe Funainıg Sysıtem
», Wotkıs and Correısıpoın
dence, vol. iV (19!511), . ed. P. Smtf.a, Gam'briıd!g1e Univers
ity Presıs, Neıw York,
1'951-19155. Ayrıoa b'kz. C.F. Baştable Public Finance
, 3ıd ed., The Macmi llan
Comp.any, New oYrk, 192·8; ve Pulbl'i·c Deıbts, H.C.
Adams, D. A:ppteton ve
Company, ine., Neıw York, 1fü~l2, kı:sım 4, bölüm 2.
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devletin parasal otoritesin in bulunduğu ve kamu borcunun ülkenin finansal yapısında bütünleyi ci ve devamlı bir faktör .olarak
sokulmuş bulunduğu Baıtı ekonomil erinin modern konumun da bu
görüşler geçerli bulunmamaktadır.
Tam

işleyen

bir

piyıa 1sada

finansal yapıda ortaya çıkan bu
borcun geri ödenHmesinin sözde önemkazanmasını sağlar. Şu veya bu devlet tahvilini n vadesinin gelmesi gerçeğimn çeşitli tıürlerd~~ki d~let tahvili almaik yönünden
yatırımcının temeı istekliliği üzerinde hiç ebki'si yoktur. Borcun
geri ödenmesi sorunu böylece, optimal bir borç yapısını devam ettirmek için borçların her zaman değiştirilmesi (vadesi gelse de
gelmese de) işinden ayırde'dilmeyen bir formalite olmaktadır.
değişiklilk

en az

olasılılkla

Daha gerçekçi koşuHıar altım:la borcun vaeiesi geldiğinde geri
ödenmes i sorunu önemini devam ettirmekt edir. Vadesinden başka
borç

yapısında değişikliklerin yapılması o~a 1ğan olmadığından, kı-

sa vadeli borçların dalha .sık yapılması verıgi yapısını değiştirme
yönünde n borçluya daha fazla serbesti verir. Bu, kısa vadeli ·tahvillerin bir -aıvanıtajıd1~1 •
Aksaık işleyen bir piyasada vadesi gelen -borcun gen ödenme-:
sinin pazarlam a sorunlarını artıracağı gözönüı~den u:zak tutulmamalıdır. Likitdite kontrolü nün bütün durumlarında olduğu gibi, istikrar politikasının tahvil gelirlerin in yükseltilm esini ve tahvil fiyatının düşürülmesini öngördüğünde, bu tür pazarlam a güç-

(21)

ısirleışilk

Devletle 1 rdeık-i ş·lmdi'kl düze.nleme borç yönetimindeki serbeıstiye ikili
bir sınırlama koymaktıadır. Vadeıs·inden önce borçlarla Hgil'i işlemler acık
piyasa işlemlerıi bicimi1ndeki para ve borç
değişimi arasında değişmeler
yönünden sınırl·andırılmış olup, Feder·al Merkez Bankası böyl·e bir borçlanmaya anoak portföyündeymiş g'ibi gideıb'i'Hr. Hazine is e bu tür işlemlerle uğ
raşmamakta oluıp, gerçe'kte başa başın üstünde borcunu ödeyemez.
Her ~ki
sıınırlamadan hiçbiri de a·nlamlı görülmeımekıteıc:lıiır.
1

ıAcı'k

piyasa işlemleri yapıldığında,
da!ha fazla eısnekliğ·in sağlanması
ilk adım olıarak, · Federal Merkez Banikasının gıerekH olduğunda
bell'i türde·k'I borç türleri ile değ'iştirme·ni·n yaıpılalbilmeıs 1i için yeıt:kili kılındı
ğında Federal Rezerv Si·stemi tamfından alınan bo-rclıar ge·ne•I bir
ve faizsiz
. ıtahvill·ere çevrUebllir. l:k1i 1nıei adım ol-ara:k, a·cl'k piyıaısa işleml·e· ri kavramı borç
ve para amsındCJ\kl değlşmele·r'i olduğ.u gibi borç türleri araısmdaki değiş
melerıi olduğu gibi bo·r c türleri arosındak:i
deği•şmeler·i icernceık biçimde
genlşlet'ilebilir. Bu değişmelerin Federal Reserv Sis•temi veya
Hazine vey.a
likidite politikasını yürüıtmeıkle yeıVkil'i orto·k bir otor·ite tm1a.fında·n yapılması
·lçiın

Oitılan

1

gereği düşü·nülmemlştlr.
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.

lükleri enflasyon koşullaT altında oldulkıça ciddi olabilir. Bu tür
bir piyas,a koşulları altında, vadesinde ya1tırımlıaırın borçla deği
şimi hiç zarara yol açmayacağından, yatırımcılar ellerinde ki tahvilleri daha iyi koşullar aLtında elden çıkarmıaık isteyebilirler. Vadesi gelen borçlan ödeıdiğinde Haızine, eldeıki tahvilleri çıikarmaık
Lsteyen birçıdk borç ·verici veya alacaklı gurubu He ilişkili bir
pozisyona girer. Böylece, devlet taihvillerinin uygun koşullısrda
çıkarılmasının kar.a,rlaŞtırılmasım
güçleştiren aksak bir piyasa
durumu gelişebilir. Eğer borç krna vadeli ise, daha sık zaman
aralıklariyle vadesi . dolaca.kıtır ve borcun ödenmes i yönünden bu
sorunla daıha kısa zaman aralıklarında karşı karşıya gelme zorunluluğu .vardır. Bununla birlilkte sorun ortaya çıktığında daha
az cidfü olacaikrtır.
Neticede bu görüşler, borcun vakiesinde ödenmesine veya
vadesinde ödenmemesine bağlı olarak bize ye~rli bilgiyi vermemeUdedir. Bu nedenle, durağanlık veya harcama da bulunma manın arzu edilen derecede sağlanmasını verecek olan en et!kin
yolun ne olduğUnun araştırılması bi,çimindeki temel sorunu incelemeye dönmemiz gerekmektedir.
Yatırım Düzeyi İçindeki Borç Yapısındaki
Değişmelerin

Şimdi,

özel

Etkileri ·

yatırım haTcamaları

düzeyindelki borç yapısında
etkUerini -Orüşünelim. Yatırım istikrarı üzerinde
belli bir borç yapısının etkileri daha sonraki açıklamalara bırar

ki

değişmel1erin

kılacaktır.

Belli bir derecede sınırlama, kompozisy:on ve toplam miktar
yönünden f::liı1dı olan devlet borçlartm n çeşitli bileşimleTiyle elde
edilebilir. Böylece sorun, en az maliyet koşulla~ında arzu edilen
sınırlamayı sağlayacalk olan kombineızyonun elde edilmesidir. Bu
SOT'Una ilişlkin olıaralk başka görüşler de ortaya· çıkarsa da, en az
maliyet koşulu sorun:un çözümü konusund a hiç olmasa bir başlan

gıç noktasını oluşturmalktadır.

Bu : sorunıa ba sit eş maliyet ve eş harcama diyagram lariyle
yakla1şılması .oldukça çekici bulunmaktadır. Buna göre, uzun ve
kısa valdeli borcun çeşitli bileşimlerini yatırımcıların hangi maliyet koşuHan a1tında1 elde tutmaJk isıtedikleri CC veya eş mali1
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yet eğrileriyle şekil 24-5'de gösterilmiştir. CıC 1 üzerindeki herhangi bir nokta, . belli bir g.elir veya faiz geliri karşılığında yatı
rımcılıann elde tutmaya i:sıtekli oldukları kısa ve uzun dönem borç
bileşimlerini göstermekt edir. Buna göre, C2C2 ve daha yukarıda
ki bir eğri daha yüksek bi~ faiz geliri karşılığında yatırımcının
ka:bul edebileceği borÇ bileşimini göstermekt edir.

eğrisinin çi'zimi sıraısında, herbir eş maliyet _ eğrisinin solsağa doğru eğiminin a·zalması gerektiği gerçeği gözönünde
tutulmalıdır. Kısa veya uzun vadeli borçtan birisinin elde tutul-

CC

dan

ma'Sı

likiditeden vazge çmeyi veya bir kayıpla· karşılaşmayı gerek. tirdiğinden ve kar sağlanılacak olan alternatif bir yatırımın gelirtnin kayıibına yol açacağından, eş maliyet eğrilerinin eğimi anlaıbılan biçimde olmalıdır. Elde edilen fai'Z geliri, 8a)bit olduğun
dan, e:ğer sadece ·elde· tutacakları uzun vadeli borç miiktarı azaltılır.~a yaıtırımcılar şekle göre, 'daha çok
miktarda kısa vadeli
borcu elde tutac~aıklardır. Ayrıca, CC eğrisinin eğiminin -l'deıi
daha küçük olacağım ka:bul edebiliriız. Eğer, uzun dönem için
. borç vermenin daha yüksek düzeyde ris:k yüklenimin i ve likiditeden vazgeçmeye neden .olduğundan, daha yüksek gelir talelbinde bulunmayı gerektirdiğini düşünürseık- herhangi bir CC eğ
risi üzerinde aşağı doğru inersek, yatırımcıların daha fazla uzun

232

1

vadeli borç verm e karşılığında daha çok kısa vade
li borç vermeden .vazgeçeceklerini düşünmek anlamlı olmaktadır
. Kıısa döne m
fai z hadd inin düşmekte olduğuna• ilişlkin b ekleyi
:şl'erin olmadığı
kaföul edildiğinde, bu · açıklamaların daha önce
elde ettiğimiz sonuçl arla tutarlı ol!duğunu görü rüz. Orta lama
vade uzatılmken,
topla m borç miktarı ~aızalrtıldığından; açık piyas
a işlemleriyle kısa
vadeli borç yerin e uzun vade li borc un ikam e edilm
esi para arzın
da bir artışı gereıktirmektedir1212 • Sold an sağa
doğru inildiğinde
~on olara k, herh angi bir OC eğris
inin e·ğjminin arttığını düşü
neföiliriz. Hart'ın soru nu risk faktö rüyle ilişk
ilendirdiği ilkel ere
benz1er sebe pler ·için her krna dönemli borc un uzun
döne mli borc a
ıÇevriJmesi liıkidit.edeıki azalışı artırı
r!ken; herr para artışının likidited e azala n artışlara yol açtığı söyle nebm r·23
• Bu nede nle, CC
eğrisinin orijin e içbü key olmasını
umab iliriz . .
1

CC

·eğrilerine karşılık olan E.E veya
eş harca m:l eğrilerinin
yapısını düşüneli~. Herh angi bir
eş harc ama eğrisi üzeri ndek i

nokt alar; .özel

yatırım harcamaları

üzeri nde aynı derecede daral - borç .komibinezyonlari ile daha birbi rini izleyen
EE eğrileri üzeri nde ilerlediğimiızde artm akta
olan harcamaları
gösterir. Kısa vadeli borçları değiştirmeden uzun
vade li borc un
. arttınlmasi özel yatırım harcamalar~ üzeri nde
daraltıcı bir etki
yaa tır. Eığ1er; harcıama düze yi saıbit tutul acak sa,
bu nedenle kısa
vaıdeli borç az:ılıtılmalıdır. Sold an
sağa doğru gidildiğinde herhang i bir EE eğri:sinin eğimi düşmektedir. Eğer
uzun vade li borcun kı 1 ~a vadeli borç tan daha fazfa damıtıcı bir
etki yarattığını
kabu l edersek; E:E eğrisinin eğimi yine -l'de n
küçüik oJmalıdır.
Ortal-am~ borçl!.mma vade sinin uzatılması
telkrar · para arzında
bir artışı gerek tirme ktedi r. Son .olarak, elde tutul
an kısa vadeli
borçların a;zaltımlası -ve parn arzın
ın arttırılmasının özel harc am:ı.laıı genişletici etlkileri azalırken,
herh angi bir EE eğrisi üze~
rinde aşağı doğru ihdiğimizde uzun va!deli borç
ikam esini n . artıcı e1tıki y.:ıratan

(22)

ıBıaşka

b'ir bicimd e·,

i 1sıte·r

mal·i avorla ma·l ar veya

iıs'ter

reserv

gere'ksıinmele·

rıindeıkıi değişmel'er yolu ile olsun,
pıar.a arzının saıbit tutulduğu varsay
ımına
day·anaraık OC eğrisini cözeıbiliriz.
Mal.i ayarlamaların yapıldığı birinci du-

ruma, hic olmazsa kısa dönemde Q·elir e
tki'Sinin varlığı gözönµnde
Sonra'ki durum da i1se, reserv gere;k.s:inimi nde
yapıla
1

'durulmalıdır.

bu·ıun

n

bir artışın durıağanlığı sağlamaının beıdelıi
ni azalttığı acı'kca görülmeıkteıdir.
Re:s.e·rv
gereksinimi·deki bir artış zorunlu veya faizısiz
kredile rle ifi.ş:kilendirileıbilir . .
(23) B'kz. A.g. Hart, Money, Debt anıd Econıo
mic A·ctivi ty, New Y.ork, Prenti ce
Hail, ınc., Engiewood Cl iffs, N.S. 1948, s. 198 tt.
1
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tan bir biçimde ciddi daraltıcı etkiler inin olduğunu kabul etmek
EE eğrisi OI:"ijine dış bükey
oldulkıÇa anlamlıdır. Bu nedenlerle,
olarak görülm ektedi r.
iÇ bükey veya düz olmaları
taryan sal çözümlerden uzak
24
seriler inden birisi
kalmaktayız ' • Tarya tsal bir çözüm, eğer eğri
unda yinede
durum
olması
bükey
dış
diğerine kıyaslıa. daha f a:zla
ü veren
çözüm
iyi
En
r.
eld~ edileibilir. Ancalk, sorun bu değildi
vekQsa
en
tamam
,
tek bir çözüm biçimi olmayabilir. Veyıa çözüm
r.
olabili
nde
ya tamam en uzu;n vadeli borç alma polıitilkası biçimi
CC
,
ardan a~rı olarak
Telmolıoji vıe zevık gföi oldukç a farklı koşull
ilişkili ve özel yatı
mşıyle
davr.a
m
yatırı
ve EE eğTilerinin aynı
e bağlı olduğu
serisin
işler
bekley
rımlar tçin aym · fırsatlar .ve
syon (azala n
forma
-trans
durum da; farksızlık eğrileriyle üretim
gelire bağlı olmaik koşulu ile) eğrilerinin yer almasıru gerekt iren
bir .sisteme tipik olaralk uydurulahilıen kıesin sonuç, bu keyz için
uygula nmaya bilir. Gerçek~en, her iki eğri setinin de aynı olup
25
olmadığı sorulalbilir · •

eğri seriieriınin onJıne
durumlarının ortaya çıkaracağı ince

Böylece,

eğ1 r'iısinıi ise orijine
Böyle bir sıonuc OC eğriıs;ini•n- orijine dış bükeıy f.a'kıat EE
tedir. Bkz. Ecri
edilmek
elde
an
iş bükey olarak ciz·en Ecri R. Rolph tarafınd
ic Rer·iew.
Econom
n
America
ment»
Maına·ge
Deıbt
!R. Ro•lph, «Prinıdipleıs of
1 sinıin biçimi borcun vades·ini n uzatılmasının bir sonucu
eğr.i
OC
!Buna göre,
1
vaıdeH borc geHrlndeiki yıü'k
·ol·arıaık, kı:sa vadeıli borc g·eHriıne kıvıa;sl 0 uzun
1
1
'Rolph s. 3!16). BE eğriıs·ini·n
(Bkz.
dır
anmakto
kl
ısel:işi . ba,s itve gösıtererelk acı
bovuınıca yüks,elirke:n, boreğri'Sıi
8E
aynı
1si·n1i a· cı'klarıken,
Rıolph,
/ ·elde edilme
ve buna karcun vadeısinin k ıısa'ltılmaısı, topl·am borc miiktannda bir artışı
biçılmde ile·fil
bir
dloğru
diğ·in:i
goerektiı
ı
azolmay
şılık otıaraik para a;rzınıdıa bir
kısa vadeli
de,
20
not
3,
1
3'
s.
R:olıph
le
hareket
i'lıkedre'n
doğru
sürmeıktedir. Bu
boroundönem
uzun
n
olo·
ib orc miıktarındıa yapılan artl'Ş, hemen yarpıla:caık
gördüğüm kom
Beni;
ktadır.
1 nmalıdır son:ucunıa
ı.tl'Oşmoı
dafkl azalışla karşıla
eğer kısıa vadeli borc
ıdarıyla karşııt görüş geçedi olma!ktadı·r. Buna göre,
borçta zayıf b-lr
vodelii
para icin zayıf bir i'kôme olursa, bu durumda uzun
g:ibi ovnı etkiyi
borc
vıadeli
uzun
borc
1
ikame olmaıktaıdır. Ve eğer kı:sa vadeli
ile iikôme edilborç
vadeli
uzun
mU<lta·rı
azolon
t;>oroun
.yaparsa; kıısa vadel'i
meMdir.
1
dieıvlet taıhville·r'ine yatı
(215) 1Eğ 1er ya'tırımıcılar aıynı getıır gelir·i s•ağl ayan X ve Y
bü tün
1 arsı a, sade·oe deıvle·t bOrclorı yönünden değil faıkaı t ayrıoa
nm yapmışl
ndurumu
görmeık
fortföyler:i yönünden eşit tatmi,nıkôr pozi~nda oldu'klonnı
zyonukombine
Y
zyonu
kombine
X
n
·
dadırlar. Eğer, özel yatırı.mim yönünde
sağlıo/()rısa, yo·tı
no kıya'Sla daha üstün bir po·zi1svonda bul·unmayo olona'k
ındo bile e.ıde tutma.il< is10
ka·rşılığ
gelir
bir
düşük
dah
nın
yatırımı
X
rımlar
durumları böyteyeceklerd'ir. Böylece, neıt devlet toıhvillerıi ci;nısıinden portföy

(ı214)

1

1
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Hazin enin görüş açısından ele alındığında, uzun dönem borçazalta n görüşler -eğer eş harca ma eğ
rilıerini özeil yatırimcıların tercih yapılarrınıda yansı
tılmayan diğer
gfüüşleri de- Ha!zinenin görüş açısından
ele alındığında, uızun
dönem borçlanmasının çekicilini azalta n görüşler - içerec
eik biç,imde tanım~arsalk, durum daha kararlı bir hıaI alır. Borç
yapı
sınıın vades inin uzatılması düzen li bir
piyasanın durum unu güçleıstirebMmeıkte ve eğer faiz haddi uzun dönem
(pm. pecıt) yönünden azalıyorsa, u:mn vade için borç verilmesi dezavaıntajlı
olmaJktadır. Öte yanda n borç yapısının vıaldesinin uzatıl
ması, Haz.inenin
görüş açısı yönün den uzun dönıem hoırçlanmasının
çekiciliğini
yük:selt,en, yapısal istikraır unsur u olarak borçlanmanın
etkinliğini artırmaktarlır. Sonuç ta, bu yaklaışım~ar
eş harca ma eğrile
rinıin (şimdi daha doğu olarak eş istilkr
ar eğrileri olaralk gösterilen) 24-5 nolu şekilde gösterildiği gibi orijin e iç bükey
olmasını
sağlamalktadır. Bu durum da, h!arcamaları
n çeşitli düzey deki optimum bi1eşimleri AD giıbi bir anlaşma eğri1si üzerinde bulun
a!bilmeıktedir. Bu anlaşma eğrisi üzerin deki
uygun nokta,· diğer poliUka ve lik~dite kontr olünü n arzu edil~n sınırlayıcı karma
sı tarafından belirl enme ktedir . Bunu nla birlik te, bu
ince çözüm un uygulanması için hiıÇbir garan ti yoktu r.
lanm1sımn çekiciliğimi

1

YatırımJarın Değişebilirliği
Yapısıının

Etkile ri

Üzerincle Belli Bir Borç

Şimdi, belli bir borç yapı.sının özel yatır
ım harca ma düzeyindeki olası değişmeler üzerindeki etkile rini veya borç yapısı
nın
ekonominin yaprnal isti!kr an ürerinıdeki etkilıerini incelemeye
dönüyoruz.
Kapatılma.
Kısa

l!ar

Etkis i:

vadel i borıca kıyasla uzun vadeli borcu n özel
daha çoik tercih edildiği ve bu borcu n

tarafından

yatırımcı

değiştiril-

le·ce her iki durumdado aynı derecede ce<ki!Ci Ol'a,caıkt
ır. Eğr bu aynı m:Fk1tarda özl yatırım yapıl·a.oağı an~amınıa g,e.ıiyorsa, eış
haroama eğrileri eş
maı.iy,et eğrisiyle aynı olmakt a oluıP·, X ve
Y nin bütün kıomıbinezyonları üzeriindeıki bu eğrHe·rden he·rhanıgi b'h'~inin
etki'S'i aynı deıre·cede
olmaktadır.
Çeşi 1tli öwl yatırımlıar arasındaki rrsık-·gelir
ilişk•i·si fıar'kll olıaıbileceğinden, söz
konuıs.u durum ge,cerli olmaya ıbil'ir. Buna
karşın böyle· bir vorısa;yımın yapılması anlamsız do değHdir.
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kez füeri sürülür'. Ellerinde kısa vadeli _devtutanlam kıyasla uzun vadeli devlet tahvili tutan alave
cak1ılann bu tahvilleri ekonomik faaliyetlerin canlı olduğu
faiz h!addinin yükıs.eldiği dönemlerde satma olasılıklarının daha
aız olduğu görü§ü savunulmakibadır. Bu niteliği nedeniyle, uzun
döınem borçlanmanın lilkidıiteyi kısııtlama yönıünıden daha etlkin bir
araıç olduğu ileri sürülmüştür. Söz konusu görüşün esası oldukça basit olup şu biçimde özetlenebiılir: Faiz haddi yülkseliTken,
uzun vadeli devlet tahvilinin, fiyıatı krna vadeli devlet tahvilininkine kıyasla daha hTzlı bir biçimde. düşet • Bu nedenle, uzun
vadeli devlıet tahvilini · sata.rk en yatırımcılar daha fazla biır kayıpla karşılaşırlar. Böyle bir kayıpla karşılaşışmamak iç'in alacaklılar uzun vadelıi tahvillerini satmayacaklardır.
mediği görüşü çoğu

let

tahvi~i

26

1

Bu gfüüş rÇeşitli biçimlerde yorumlnabilir. Eğer bu yatırımcı
sermaye varlıklarının. değerinde ortaya çııkan bir düşme ile karşıhı:şırsa; bu düşşüş yatının poliıtikasında daha önce yapılan bir
yanlı:şlığın gösrterges:i olm:a!kıtudır. Kararın ge.r~çelkleşme1si hoş olmayan bu durumun kapalı da olsa kabul edilmesini gerekıti1rmekte
dir. Böıyl·ece, yatırımcı zarar ettiğini kabul etme:Sinin rasyonel
oJmasma. karşın, Zl9.rarlı durumunun gerçe1k1e§tiğini reddedebilir.
Yatırımcıların. varlıklarını piyasa k1ymeti yeriıne vadesi sıraısm
da:ki kıymetine göre değerlendiımeleri (irrasyonel olarak) koşulu
ile zarar durumunun ge]}Çel.k1eşmesi ayrıca, kredi olanıakfarını
olumsuz bir biçimıde etkiler. Bu durumlarda zararın realize edilmesinden kaçınılmalıd1. Uzun dönem devlet ta)ıvilini elinde bulunduran yatırıma böylece ccıkapana sıkıştırılmış» olup, başka
alanlara yatırımını kaydırmaktadır'2· •
1

Bu
cıların

bir tarafa hırıakarak,
da:Vrandılklannı varsaaylım.

görüşleri şjmdi

·rasyonel

bütün ilgili yatırım
Elindeki devlet tah-

(26) Dkz. s. 596.
(2.7) Oaha önce (s. 597) elde tut1tıuğu uzun v·a:deN tahvilleri·n p'iyaısıa değe·rind·elk:
ani bu düşme.nin sonucu olarak yatırımcının kredi bulma ol·anağı üze-rinde:ki
ıJ<ısıHayıcı et'kileriıiden kaçınmak amaciyl-e uzun dönem i·cin borç · verme
yerine kı'S·a dönemli tıa:hvillere yaıtırıırn yapmayı tercih ede:bi'fe·c.eğinl açık
l1amıştı'k. Böyle-ce, va.rs· ayım borc veirenl·erin borç ala1nlann varlıklmını pi'biçim'inde· formüle edilmişti. Buno
yasa kıymeti üze.r:inden değ•erlediıkle·ri
karşın şimdi ileri sürülıe·n sııkıştırılma etkiısiyle il·Qlif'i ya'kl·a·şım, borç vere·nleri·n değerlemeyi vade· tari'hinıde yıaptıklmı varsayımına day1anmaktodır. Böylece her iki ya'kl-aşım birbiriyle tutarlı olmayıp, $Onralki , y·akl.aşım sıkıştın ima
etkisi He neyin a1 nl 1aşılması ger·ektiğıini a-cıklama amacıyl1a ku'llanılmaıkıtadır.
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villerinin değeri bir defa düştümü, hunu n sonuc u olara
k yatırım
cı zarar etme duru mu ile karşılaşır. Bu ~arar
ın gerçekleşmemiŞ
olup, olmamaısı onun gerçe kten var olduğunu. ~tkileme·
z. Bu tahvilleri satıp satmamayı belirleyen tek neden, başka
_ yatırımlara
kanal ize e!dildiğiınıde elde edilecek o~an karla , söz
konu su elde

tutmanın gelecekıte sağlayacağı karın

Şimdiiki

karrşılaştırılması olacaktır.

devle t tahvm erini n değerinde- .ortaya çıkan geçmişteki
bu. tür deği§meler, anca k değişmelerin gelecekteki
fiyat ve karlıktn neden olacağı değişiklilk1erin bekle
nim1ne yol açması ölçüsünde ilgm bulunmaktadır.
Rasyonıel

da vraınan

yatırımcı taihvillexinin piyas a ve paras
al
biçimde var lılk1larının değerini bir sıraya
koya r ve değişik vadeli tahvi l satmalımı.ndan hang isinin
en fazla
kar sa.ğlayan portf öy bıileşimi olacağı görüşünden
harek etle kararını verir. E]dıeki es!ki tahvi Herin
s3'tılması veya yeniden sa tın
alınmasıında da benızer i1ıke uygulıanır.
Olası g,elir etkile ri yarat maları k~uluyla, eskid en beri elde
tutul an tahvHlerin zararlı
olma ·ları duru mund a · söz konu su · ilke geçer
li değildir. ·Elindeiki, ·
devle t tahvi linin değ~indeki bir düşme nedeniyle zarar
la karşı
laşan yartırn:µcı x;, elde para tutara
ik söz. konu su değer kaybın
dan etJkilenmeyen yatırımcı Z ile aynı durumdadır.
Her i!ki ya. tırımcı dıa, ge·çmişıte!ki gelir artırının piyasanın gelec
ektelki davranışı nasıl _etkiley1eceği sorun u ile
ilgilenmektedir.

değerlerini

de

içereceık

Değişiklikten

önce; devl.e t tahvmerind.n 100 dolar a

satıldığını,

% 5 veya 5 dolar tutannıd:a bir kupo n taşıdı
ğını düşünelim. Özel
sektö r tahvi lleri ise 100 dolar a s1atılma!kta olup, % 7
veya 7 dolar
tutıarında bir kupo n taşımaktadır
% 2'lik mutf ak faıik, özel sefktör tahvill'erinin daha a'z pazarlanaıbilirJ.iği ve ödemeı
dıe güç·İülkle

karşılaşma ula'Sılığı

nedeniy1e borç veren yatırımcıların karşılaşa
ta:z min eıtme!k için gerekli .olan risk p~imidir. Şim
di, devle t tahville'finin fiyatı 50 dolar!a düşsün. · Bund
an sonra!ki
değişmeler bekleyişler elasti kiyet ine
bağlı bulunmaktadır.
cakları zararı

Şimdi

bu elastiıkiyetin sıfır olduğunu düşünelim. Daha özel
olara k, bir sene sonra uzun vadeli devlet tıahvilJnin
% 5 oranında
bir gelir getireceğini beklediklerini varsay!alım. Devle
t tahvi line
yapılan 50 dolar tutarınıdalki yatının
böylece, . 50 dolar tutarında
bir serm aye geliri ile 5 dolarlık bir kupo n geliri sağla
yacaktır.
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Sağlanan

gelir yüzdesi 55 x 100/50-=110'dur28 • Eğer Özel borç iıÇİn
yapılacalk bir yatırımın aynı derecede karlı olması isteniyorsa, karlılık oranı % 112 olmalıdır-. Özel borcun değerinde ortaya çı!kaın
50 dolarlık azalış, çok yülkseık olan karlılılk oranı 57x100/50=114
e yükseltebilir. En uygun sonuç eğer fiyat 50.47 dolara düşerse
elıcle edil€~ilir. Bu durumda, beklenen sermaye geUri 49.53 dolar
alıp, buna 7 dolar-lıJk kupon
bedeli elklendiğinde karlılık oranı
56.53x100/50 = % 112 o~arak bulunur. Bu koşullar, yatırımcının
dıevı1'et tahvili sartınalma ile Öızel borıç verme alternaıtifleri arasın
da lkayıt.sl'z kaldığını gös,termekıtedir .
1

Şimdi piyasanın borç alan k1smına dönerelk, devletin % 10
veya 10 dolar dıeğerinde kupon teklif ederek 100 dolar tutarında
uzun vadeli devlet tahvili sataıbileceğini belirtelim. 100 dolarlılk
borç para. elde, etmek ist.eyen borçlanacalk kimseler, 7x100/50.47
= 13.9 dolar tutarında kupon bedeli ödemeyi teklif etmelidirler.
Böylece, devletle rekabet edebilme'k için borç alan özel kişiler,
dıevl, etin sadece % 5'lilk borç maliyetine karşın % 6.9 oranında bir
artışı k:aıbul etmelk zorundadırlar ..· Hesıaplamaları sadeleştirmek
için bu karşılaştırmaların uzun vadeli devlet ve özel tahviller arasında yapılac!ağını b~lirtelim. Çeşitli vıadeleır söz konusu edildiğinde; borcun vadesi ne kadar uzun olursa kamu ve özel borcun
maliyetine eklememiız gereken yüroeler arasmıdaki fark da o derece büyülk placaktır12°.

Öıi,el

borç verme karşılığında talep edilen prim, devlet borcu- .
g:elirin bir kesri üzerinden tanımlanırsa; benzer
görüşler geçerli olur ve varılan sonuç~ar desteklenmiş olur. Aynı
yüzde 5 ve 7 oranlarının gerçekleştirildiğini var.sayarak, özel
borç verme karşılığında gerekli görülen kupon gelirdnin devlet
nun

sıağfadığı

('28) y .geliri, p

p:iyaısa fiy,ahnı

ve c de kupon bedelini

göste·rdiğ,inde,

{100-p+c) 100

v=------· değerini

elde ederiz.

(29) Bu para1grafya yer aııan temel görüş Warren L. Smith''i:n «'On the Effective1 neısıs
of Moneıtary PoHoy ıAmerican Economic R'evıiew,· vol. 46. no. 4, September
1956'da yaymlanıan makales,inıden alınmıştır. Bunun·ıa birlikte burada acıık
lonaın ilke, herhangi bir yaıtırımcının 'gecmiş1te, borcl,anma nedeniyle zararlı

olup
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olmaıdığıno baıkılmoksızın

da:hıa

genel anlamda ele

alınmıştır.

tahvilin in

.

~!irinin

7

--'ne
5

eşit olduğunu düşünelim.

:Suna göre,

devlet tahvill erinin sağladığı ~upon geliri % llO'na yükselirken.,
özel boı:ıçların sağla~acağı tahvil gıelirinin % 154'e yükselmesi gerekdr. Bunun gerçekleşmesi için üzel borç bonolarının değ:erinde
(57.9+ 7) /42.1 = 1.54 dolarlık bir düşme sağlanarak, tahvil değeri
52.10 dolara inmelidir. Özel borç alan firmala r şimdi 100 dolar
değerinde tahrvil .sata!bilme.k için (7 x 100) /42.1 = 16.7
dolar tutarında bir kupon bedeli ödemek zorundadırlar. Böylece
, özel firmalar borçlanaıbilmek için devlet için % 5 olan borçlan ma maliyetine ek olarak % 9.7 lik bir artışı kabullenmelk durumundadır
lar. Yine, vade ne kadar uzun olursa özel ve devlet borçlanması
nedeniyle ödenilecek tahvil faizleri arasındaki farkında o derece
büyük olacağını belirtelim.
·
Ulaşılan. bu sonuç yeterli olmakl a birlikte borç verenle
rin sermaye kaybı nedeniyle sı!kışfanlma etkisi altında kaldıklannın . ileri süt-en tezi kolayc a desteUdeınemetktedir. Aksine, böyle bir sonuca göre, eğer devlet uzun dönem boııç~arimasınm maliye tindeki belli bir artışı kalbul ederse, bunun sonucu olarak öıZel yatı. .
rımcılar yönünd en elde edilen tahvil gelirind e
dalha büyük bir
artış olacaıktır. Devleti n kısa dönem · yerine uzun dönem için
borç~
laµması durum undla, özel ve devlet tahvill eri gelirler
i arasında
ki fark büyüyeceğinden, bu yaklaşım borç veren y.atırımcılar lehinde işlemektedir.
Bunun la bii'li\kte, bumda varılan sonuç yatırımcılar eski
düzeyde kar elde etmeyi bekledikleri varsayımına dayandığını
belirtelim. Bek;leyiş elastik iyetinin birim olarak düşünürsek, fa[z .
oranlarının daha yüksek düzeyd e olmasının beklenm
esi için yaklaşım geçerli .olmaz. Bu durum da devlet tahville rinin
değerinin
50 dolam düşmesi faiz gelirıini % lO'a yüksel tir ve daha yu!karı
bir orana yüıksıelrtmez. İki yüızıde arasmd aki mutlak bir farklılığı
öngöre n v.arsayıınıa dönere k, devlet tahviıilerinin faizinin % 10
yülkselmesine karşılık, değeri 58.3 dolara düşer özel sektöi- tahvilinin faiz haddi % 12'ye yü!kselmek zorunıdadiır. Borç paıra almanın maliye ti hem özel ve hem de kamu borçla
nması için % 2
oranında yükselm ektedir . E,ğer devlet ve özel sek.tör
borçlarının
sağfadıkları g.e lir bi.rfbirine göre s-abiıt b~r o:rıanda ise, · şimdi
devlet
ve özel sektör borıçlanma maliye tinin aynı oranda arttığı sonucu -

na

varınz.
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Düzenli İşleyen Piyasa :
bütün koşullar aynı olduğunda, Hazine
yönünden uzun dönemli borç yapılmasmın karlı olduğu sonucu
çııkmaIB;:1 tad.ıT. Şimdi Le, karşıt yönde bir durum yara.tan proib~e
. min başıka bir yönünü ine.elemeye dönelim,.
Yukarıldaki varsayım,

olan, ellerindeki tahvilleri za"."
rarla satmak için tahvil sahiplerinin gösterdikleri duralksama,
fafa haddindeki yükselişin ve tahvil fiyatındaki düşüşün geçici .
olduğu yıakla§~mına dayanmaktaıdıT. Dürenli işleyen bir piyasayı
devam ettirme sorurunun temelini oluşturan şimdiki görüş, ge1ıir beık·leme elaştiikiyetinin ı 'i geçtiği ve yatırımcılann piyasada
devamlı bir düşmeyi umdukları bir durumu göstermekted ir. Tah~
vil fiyatları ılımlı ve yavaş bir biçimde düşerken, yatırımcıların
bekleyişleri tahvH gelirinin aşağı yu!karı nonnal düzeye · döneceği
yolunda olacaiktır. Tahvil fiyatlan düşmeye devam ettiğinde ve
özefükl·e bu düşme artan bir oranla seyrederse, yatırımcıların ·
Kapatılma yaklaşımının esası

davranışları değişelbilir.

bir piyasa üzerine spekülasyond a buluınaca!klar
çevirmeye devam edeceklerdir. Vade ne
paraya
ve yatırımlarını
kadar uzun oluırsa, gelecekteki ola3ı kayıplar da o derece büyük
olacakfar. Böylece, yatırımcılar yatırımlarını daha çok paraya
ç·e virme arzusunda olacaiklardır. Bu nedenle, tahvil fiyatlarında
hızh bir biçimde düşmeye yol açan bozuk işleyen bu piyasa koşulu yamtılacaıktır. Oldukça büyü(k çapta uzun dönem borçlandüşmeyi hareikete
ı:nası daraltıcı para poHtikalarmın. böyle bir
geçirme biçimin bit tehlike yaratacaktır. Böyle bir tehlike ise, .
bu tür bir daraltıcı pofüiıkanın uygulanmasına gereksinme duyulduğunda kuıllanımı yönünden bir engel yaratmaktadır.
Yatırımcıl1aır

·,

tahvil fiyatlarının düşmeşd yönünden .piyasadaki aksaklığın etkisi olmad~ğı görüşü savunulabilir . Fai'z p:addini yükseltme ve tahvil fiyatlarında· bir düşme sağlıanması likiditeyi kıs
maının alktif bir politikası için esa;s olmaktadır. Böyle bir politikanın uygulanması olanağını geliştiren piyasa . güçleri daraltıcı
para politikasının aracı olmaktadır. Ayrıca, eğer'· vade uzunsa,
arzu edilen sonuca ulaşma yönünden daha az kısıtlayıcı önİem
lrre gereksinme duyulabilir. Büyük çapta ve kapsamlı bir devlet
borçlanmasının avantajlarından b~riısi de. f:aiz· oranlanndak i ve
Şimdi,
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sağlama koşullarındaki
değişmelerin doğrudan piyasanın
tamamını etkilıemesine uygun bir ortam yaratmas iyle ilgili bulunmaktadır. Ancaik bu etkileme mekani'zması pay senetleri ve

kredi

gelirlerini

deği'Ştirmeık.3izin.

söz

.konusıu olamayacalktır3°.

Tahvil
en sonunda minimum dıüz,e
ye inecek ve piyıasa k1endiliğindıen tahviıl fiyatlarını yükseltici .
yönde işleyecektir. Bu görüşler yararlı olmakla birlikte öte yandan, düz.ensiz işleyen bir piyasayı tam . olar.ak hangi falktörlerin
belirlıediğ'ini tanımlamak gerçekten . gü çtüT. Buna karşın, düzenli
1
Işl· emeyen bir piyasanın beklenme dik bir biçimde ortaya çılkışı
sorumlu istikrar sağlayıcı politika t~arafından güzden uzak tutulamaıZ. Kamu politikası tahvil fiyatlarında hızlı bir oranda . kümülatif bir düşmeye izin veremez. Modern ekonomide kamu
~dolayı:siylı e özel borç mali yapının çoik önemli bir· unsurunu
ve
kamu kredisi kamu maliyesi politikasının çok önemli bir unsurunu oluşturur. Ancak, para poli:tiika, sıınm. e.tlkinJiğini azalttığı için
borçlanm a durumundıa.n kaçınılmalıdır. Böylece kamu borçlanmasına bir politika önlemi olara'k
başvurulması, borç ve para
fiyı.ıtlarındaki

.spekülati f bir

politikaları · arasındaki

d'füşme

çatı1şmanın esasını oluşturur 3ı.

Burada önemli olan, eğer elde!ki .borcun vadesıi uzunsa, dübir piyasaının .o rtaya çıkma olasılığı da o kadar
fa:z.bıdır. Bundan ·dolayı, borç vadesinin uzat1mı mevcut borcun
doları ba:şına durağanliğı artırmak
zorunda değildir. Vade ve
arasınıdaki pozitif ilişki, belli bir
vıadeldıen öteye bor1çlanmariın
devam ettıirilmesi durumum la kendiliğinden tersine işler. Aksak
işleyen bir piyrusıa - d:jizeıninden kaçınmak için eğer merkez bankasının önlem alma,sı gerekiyor .v.e böylıe bir borçlanmanın bedelini ödemesi g·erekiyorsa, son derec·e uzun vadeli bir borç çdk kı
sa vadeli borcun niteliğine dönüşür.
zen:sıi.z işleyen

Bütün bu açıklamalardan çıkan'. sonuca göre, bfr borcun vadesini belli bir sürenin üzerinde um:tmaık ha zineye ~ar de·ğil za1

(130) Bkz. R.V. Roos'a «lnterest Raıte-s and the Centml Bank», in Moneıy anıd Trade
an Economic Growt'h; in Honor' of John Heınry Williams, Tlhe Maomillan
Compaıny, New York, 1951
1, s. 27'0-295.
(31) 1950'1·erin deneylerıi, hemen harp·ten sonr·a'ki senelerde düzenısiz piyaısa korkusunu ve özellikle, «Tahvil fiyatlarının başa başın altfna düşmeme.si» ge- .
rekti bi-cimindeki yanlış ·anflaıyı·şı ortaya k1oymuş:tr. Öte · yandan, bu sene·ıer
deki gelişmeler ayncCı düzenli işleye·n piyas·a koşullarıının ihmal edilmemes:i
gerektiği ~e ileri _ sürülmüştür.
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olarak
tar yüikiemekoodar. baha önC"ede belirtildiği gibi borçl anan
aynabir
e
hazin enin ·tercihleri, borç veren ö·zel kimselerin sadec
sı olaralk düşünülmemelidir.
Tüke timin Değişkenliği ve Düze yi Üzerinde Borç
Yapısının Etkile ri

etikiletine ilişkin daha önceki
vadeli boTçların piyas a
açıklıamalarımıe;, sımsıında., toplam uzıun
de tutudeğerinin ar.tmaısı koŞuıu ile para arzı salbit bdr düzey
artıra
imi
tüıket
yle
etkiıs:i
Pigou
n
luTtken, borç arzındaki bir artıışı
artış
1
aki
arzınd
borç
dönem
cağını tarbşmış bulunuyoruzs: :ı. Kı .sa
n
borcu
likte
biLr
için de :aynı sonuç geçerli olmaktadır. Bun.unla
r
b~rçla
i
toplam piyas a değerini değiştirmeyen kısa ve uzun vadel
n
ı farklı olan tüketi cileri
arasında yapılan ikame ler reaksiyonlar
değişmelere bağlı olsıra!k
&ıkan
a
ma.ı varlılk.la::rı dağılımında ort·ay
·
tüket im yapısını değiştirebi'lir.
boyunca tüik etim
ayrıca devre
·Borçılanmanın vıade düzeni
ciıJerin likit
tüketi
harcamalarının istikrannı etkileyebilir. Önce,
mamaısına yol açvarlıkları elde bulundurması tasar rufta bulun
verme'Si gelirdeki belli bir
maktadır. Böylece, tü\keticinin borç
i aızalışı yavaşlataıbilir.
indek
düzey
düşme sonuc u olamik tük etim
gelirin yükseld~ği
mesi
çevri'l
Aynı zama nda alacakların paray a
Soıraıbilir.
hızland
bir devrede tüket im harcamalarında arıtışı
u
durum
ik
nuçta , konjo ktürü n yütkıseiişi dönem indek i :iJStikm~sızlı
doğru
lle konjo ktürü n düşme dönem inde istikrarlı bir durum a
dönem borcu daha
meylıeden. yapısal e1snekliğ· e ulaşırız. E,ğer kısa
.vade·si ne kadar
borç
,
iyorsa
kolay bir biçimde paray a çe·vrilebil
o derece kolay
ri
kısa olu~so. '. bu yapısal istikr ar sağlayıcı etkile
t borçları kolayca paişleyecektir. Bunu nla birliıkte bütüın devle.
hem de uzun vadeli alazarlanabilddğinıden, tüket ici hem kısa ve
r. Gerçe kten, konjokcaklarını kolay ca pamy a çevirebilmekteı'di
kaytürün iniş döneminde faiz haddi nin düşıtüğünde tüketıicinin
bir
len
ödeni
aynca
olara\k
bım önlemek için bir teşvilk ön[emi
ı
yukar
n
ktürü
Konjo
prim üz,erıinden aııacaık paray a ıÇevrileibilir.
za~
ak
çıkac
a
döndüğü devre lerde alacaklının serma yesind e ortay
ekran giderm ek içıin benze r biçimde alaca klar paray a çevrilebilm
Borcu n tü!ketim

ü~erinJdeki

1

1

tediır.

(32) Bkz. s. 537.

242

Şimdi, tüketi cinin alacaklarını paray a çevirnıediğini
düşü
nelim. Eğer f ai·z haddi konpo ktür dıevre.3inde dalgalanırsa, uzun
dönem borcun un serma ye değıeri V·e .böylece servet etkisin in gücü
konjok türe karşıt bir biçimde dalgalıanır. Tüket im üzerindeki etkileri söız konus u olduğunda, uzun dönem borçlan:masının istikrar sağlayıcılığının derecesi kısa döneminlkine kıyasla yüksek olmak:tadır33.
·

Borçla nma

Yapısında

ve

Değişmeler

Zamanlamasındaki

Şimdiye kıadarki açıklamalarımı~Iıa mevcu t bir
uzun veya kı
sa dön~m borçta n hangis inin elde tutulmasının avantajlı olduğu
konusu ile ilgilenmiş bulunu yoruz. Şimdi i·se, mevcu t biır borcun
vadesinin . ne zaman uzatılmaısı veya ne zaman kıısaltılması gerektiği sorun unu düşünelim.

Zaman Persp ektifi :
Kısa dönem horçlanmaısı yerine para i!kamesi nasıl
ki lik~di
teyi azaıltıyorsa; belli bir toplam borç için ·de, uzun vade1i bor:çlanma mn kısa vadeli borç'lanmarya ikamesinin de aynı biçimde likiditeyi azaltacağı görüşü ge·nelikle ileri sfuülmüştür. Bu görüş
t·en genellikle enflasyonist koşullar altında başvurulan, uzun dönem borçlanmaı3ının kısa dönem borç[anmasına ikame edilmesinin da~altıcı politik a için uygun bfr araç oldugu ·sonuc u çıka
rılmaktadır. Bu enflasyoniıst koşullar orta lama
konj-oktür devre~
sindek ine kıyasla faiz. hadlerindn yü1k sek olduğu v,e bu nedenl
e
g·elecekteiki düşük faiz hadler ine ilişkin beıkleyişlerin artma kta
olduğu durum larda söız konus u olmakıtadır. Eğer ha·
zine özel borç
alan bir kimse gibi davransaydı, böyle bir harek et biçimi bo~
ların ·vades ini kısaltmayı g erektir irdi. · Ancak,
Ha:zineın:in telafi
edici bir organ olarak harek et etmesinin gerekl i olduğu durum da
1

1

1

(33) Özel bir sıorun yaratan taıs:arruf bonıol·arı g;ibi paz·arlan
may·an borcı1ad1 a ilgilenmemekteyiz. Borcun oriijinal değerinin vaıde boyunca
S·abit oııar.a ·k S·aptandığı .durumda, piya·sa fiyatında dalg 1 al 1anhı•ala-r
ortaya cı.komaz. 8'orc veren kimsenin borcu parny·a cevirmeye·ceği deıvre boyun ca
bir t·e·şvik önlemi
olarak kendisine bir prim veril·ebillir. 'Ancok bu prim önceden 1
s abit olarak
saptandığından konjoktü rel da'l·galaınmal 1ara tabi
değHdi 1 r.
1
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gerekir. Ayni şey Hazinenin gelebedeli ödeme.si duru . cek dönemlerde de daha yüksek bir kupon
mun da kaıması sırasında bile geıçerli olacaktır.
bir mali yet SÖıZ konusu oldu'Başlangıçta belirttiğimiz gilbıi,
inde liikidite · Sınırlamasını kağundan dolayı en az mali yet ilkes
, soru n en az ·mabul etme yen bir duru m yokt ur. Aynı zamanda
olmaktadır. Böyleliyetle arzu edilen sınır lamariın başarılması
un saptanması S'O['Uce, mali yetin ölçülebileceği zam an periy odun
iğL gibi, bu zam an
tild
nu orta ya çıkmaktadır. Dah a öncede beHr
yet.ini kap3ayacak
penspelktiifi tıeklif edilen en uzun vade nin mali
ası uzunluğu, plan derecede uzun olmalıdır. Uyıgun vade karm
fa:iz hadi ni sağ
lama devre:si boyunca ye.terli görü len ortaiıama
idd.r. Açık piya sa işlem
layıacak ·kad ar ~ir sü~·e olara k düşünülmel
rulmasında ne kaleriyle borç lanm ada borçılaıı:ınta yapısının uydu
ı o k·a da·r uzun
dar az esnekHk olurs:a, bu plan lama dönenlinlı
a yönetiminin devamlılı
olması gere kme kted ir. Böylece .borç lanm
için uygulana/bilen mali ve
ğının doğa:l niteliği, özel duru mlar
deki değişmeler)
salt .para sal po~itiıkalara (Te-se:rv gereksinimin
ıtirmeıktediı-8 • ·
gerek
esini
ma devr
kıyasla d:aiha uzun b:ir plan l•a

tse,

karşıt

yönde

davranması

4

sal, borçlaınma
Bun unla birM1kte herh angi bir zam anda para
arasında bir
ar
aşım~
ve mali araçları içere n çeşitli daraltıcı yaild
ktadır. Bu yaklaşımlairdan biriseçıim yapı:Iması sö~ konu su olmai
ge[':e'ken bir soru nla
sine v·erHeceık ağırlık hem en Ç'Özümlenmesi
uzun dönemdeki görü nüm lerin e de
olduğu kada r bunl:arın daha
devamlı bir durg unlu k döne mi
bağlı bulunmaktadır. Böylece
geçi!ci bir daraltıcı önlem alma
beklenmelkte~s.e vade yi uzat arak
eyefbHir. Veya, dahıa
gereksinimini kaırşılama duru mu aı:ızu edilm
syon döneminin baş
sonr a geleC'eık dönenıleroe devıamlı bir enfla
istih dam düzeyinıin altında kalını
layıacağı belde nmel kteys e, tam
arzu edilebilir. H&
lan devrelerde borc un vade sinin u~aıtılması
ma para ve maiki kara r da uzun döneme bağlı olup, bu iki kara
n ,önlemlerle kaırşılan
li politika alanında alınacak olan uygu
malıdır.

Uygun Zaman Düz eni:

Bütü n bu

azaltılan harcamaların
(34) Bkz. s.
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Ş01.

lilddite daraltılırken özel sekt örde
türü ne ilişkin belli kali tatif göruşleri tek-

anfatılanlara,

rar el!dememi'Z gerelkmektedir. Uzun dönem borç:Iarının kisa dQnem borçları yerine ilkame edıilmesi, ktsa döneme kıyasla uzun
dönem faiız haddini yü!kıseltir. Bu ikame durumu, borç alan ö·zel
kişiler için uzun dönem fmıl1arını azaltıriken, kısa dönem f onfairını
yükseltir. Ve eğer kamu boı;çlan azaltılırsa aksi durum ortaya
çıkar. Böylece, kamu borçlarının · bileşimi özel yatırımların çeşitli türlerinin nisıbi maliyetini ve vıarhğını et/kiler. Başka bir deyişle lilkiıdit.e kOntrolu fa,iz :tıadıdinin sadece uygun bir düzeyıde
saptanmasını değH fakat .ayrıca uyıgun bir biç1mde belirlenme·
. sini de gerektirmektedJh'.
Konjoktürel konumda refah dönemimde kısa dönem faiz haddinin_uzun döneme kıyasla oldukça yüksek olması gerektiği ancaik onun üsıtünıde olmamasi g,eııektiği görüşü ileri sürülmüştür.
Kısa dönem ~çin e·ğ,er öız·el giı:ıişimcilere
borç vernecek fonlar
Via·r sa bunlar i'Sıti!kra.rı bozucu türıdeki s~ülatif aılanlara doğ~
meylederken, uz:Un dön:em için borç verilebilir f.onlar daha anlamlı yaıtırımlara kıayıar: Bu nedenle özel seıktör,e bo:vç verilebfür
fonların kısa dönemden uzun döneme yöneltilmesi ge relkir. Stokların paraya. çevrilmesi durumunda olduğu gibi kısa dönem yatı
1

rımlannıa başlanılmasının beklenildiği depreısyonun iyileşme·

dö-

neminde, böyfo bir yönlendirmeye gere!k yoktur. Piyasa tarafın
dan fai'z haddinıde yol açılan dalıgalanma.Iarı hızlandırarak borçl1aiıma politikası böylece sermaye afkımının yönünü düızenleyici
bir rol oynar.
·
Asıırlık

konjoktürel konumda

geniş

çapta uzun dönem borç

arzı sigorta şir:ketıe.ııi gibi ya tırınicılara faydalı olacak ve örneğin özel demiryoUan veya k.a mu
hizmetleri lçin mevcut olan
uzun dönem yatırım fonLan arasında rekabete yol ·açacalkıtır. Orta . vade·Ii borçlanmayıa. ba;şıvuruılmas.ı tasarruf ve kreıdıi şirlkeıtle:
rinin yatırımlaJrı -için yararlı olabilir ve bu tür borıçlar ipotekten
elde edilen pamlarla reka!bet durumunda olacakıtır. Kıısa V13'deli
borç1a.r tıicarıi banka1ıann ~ehine olacıalktır ve bu tür borçlar i'Se, ·
ticari kredi ve benızerl·eri ne rekabet edecektir. Daha. gen:el bir
esaısa göre; kamu borcu arzınidıafki herhaıng~ bir artış özel girişimcinin öz kayna:kranına kıyasla borçlanabileceği paranın , maliyetini yükseltir. Kamu borcundaki artış böyl:eıce, özel sermaye
birilkimini ö:z kaynalklardan finanse edjlen endüstrile,r e doğru
yönlendirir.
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He:rhanıgi

bir özel kredi türünün sınırlandırılması veya heı ·
hangi bir türdeki kamu borcu tahvillerinin çıkarılmas1 para ve
sermaye piyasasının öLZel kısmın~a tela.fi edici kaymalara yol
açaıbilir. Bununla birlikte, bu tür telafi edici etik.Her sadece kıani ·
bir türde o}aıbilir. Borçlanma p:oliıtilkasının ka1i:tatif güçlüklerinin kolayca saptanamayacağı g1erçeği bu sorunun mevcut olamayacağı biçiminde bir rastlantı (kredi kontroluna ilıişkin
olar.ılk
·çok sık bir biçimde yapıldığı giıbi) olarak ele alınmalıdır. Bu tür
borcun kalıitaıtif olaralk başka birine terciih erdilmesinıe yol a,çtığı
bir durumda aynı derecede dumğanılık (veya öz·el harcama düzeyindeki azalış) daha yü!kse(k bir maliyetle sağlansa bile söz konusu terciıh yapıla;biılir •
1

1

35

Borçlanma poUtilkasının gözönünde tutulması gere!ken kalitati.f .etıkiler'inıden kaçınma olanağı ydktur. Mükemmel işl 1eyen bir
piyasa durumu veri olara!k alındığında mindmum maliyetle likidite sınırlandırnıa.sının g erç,e!kten nötr bir çözüm sağlayacağı görüşü sa vuınulabıUir. Ancak, daha- yukarıda da belirtildiği gibi alacaklar yönünlden piyasa mükemmel bir biçimde i!şleme·z. Temel
faktör be:Jirsi1zlıiğe elk .olarak, borç veren kurumlar üzıerine konu1

('35) Uygun vade secimi ka_rmaısı sorunu göz önünde

tutulduğunda, Simon'un ·
«'b ütün devlet ala·cakı.mının ya para yo da k·onısıal borçlar biçiminde olma·sı
. ,gere:k'.i'r (und 5,onst garnic:hts, to g:uote Marlene Diie trich)» bi-çi. mi:ndeıki açık
lamalmma dayanmak ger·eıkir. · Sorun bu sihirli bi·cimde sadeleştirildiğinde
devlet borcunun zamanl·aıma güçlüğü ortadan k·aldırılmaktaıdır. Böyl·ece, para
ve konsoll·arın uyum düzeyde arzı sağlanar·ak sorun daha d:a baısitleş·tirıi
·l ebilir.
1

('8kz. Henry C. S1imons, Econom.i·c Poli'cy far a Free Society,
of Ohicago Pres;s,- Chicag 0, 1848, 9 ve 10 ncu bölümler).

universıity

1

Tımalk içindeki kı 1 sımlar dışındaki bu görüş haik'kında çok az şev söylenebHir. Konısoll'ara güvenmek, ki bu acık piyasa iş·Ierrilerindeık· i t· ahvillerıden
perk fıarklı olma.yıp, en iy'i oıa~sılı'kla likidite politiık·a ısımn kuHanımı üzerine·
ıge1 rek'siz sınırlamaııar getirir ve eıt politikanın
etkinliğini ciddi bir ,.bicimde
~ bozar.
Durağ.anlığıın mafıiıyetin'i düşürme:k ve borç verenlerin p·ozisyont.arını iyiı:eştirmek iciın devletin borç verenlerin değişik vadelerde tercihi.erine uygun
olara'k hare'keıt . e1tmelerine olona1k s·ağlamamosı icin bir neden yoktur. Bere
verenlere bu olonağın sıağlanmaısı ile mavi elb'i1S•e vey.a seıkiz sıil'indirli araba üreti:n:ıi · k·onusı unda verile• ceık ka·rar arasında doğal olar:aık çok az fark
varıdır. ' Bu tür reçetel·er e:konomi:k prese.si S·aıdeleştirHeıbilir ancaık, ekonomilk
refah yönünden yeterli değildirler.
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lan sınırılamalar ile sermaye piyasa1sının ç·eşitli sektörleri arasın. da.ki mükemmel fon akımını engeHeyen unsurlar nedeniyle baş
ka aksaildıklar da orıtaya çılkar. Li!kidiıte sımr~:mdırmasına iliş
kin olarak başvurulan para-politikası yaklaşımlaxı için de en az
aynı şeyler söylenebilir. Kxedıi t'.ayınlama;sı konusundaki son tartışmalar ve borç ver'iıle:bilir fonlara verilen önemin de, gösterdiği
gibi, likidite sınırlamasının doğal olarak tarafsı1z; buna karşın
mali sınır lamanın taraisı1z olmadığına: ilişlkin geleneksel görüşün
esa·slı bir dayanağı ydktur36 •
D.

İSTİKRAR POLİTİKASININ YANSIMASI

Şimdi,

li!kidite

sınırlaması

sorunundan daha

g·eniş kapsamlı

iı.st:ikrıaır poli;tiıkasının incelemeye dönelim. İstilkrar politilkasının mevıcut bi çiminin -İıstikrar Branşının
transferleri veya

olan

1

düz oranlı verıgileri, banika reservleri.nin düzeyi ve borçlanmanın
yapısını

da

i·Ç'erıecek

bi·ç imde- toplam tal'ebin uygun düze~de
bix durumla açıklam.afarımızıa baş:layalım. Buna
gıör.e, ömeğin Kaynak T'ahsi si Branşının harcamalarmıda bir artışın veya özel se'ktörün harcama fonk'siyonu.ndıa·
yukarı doğru
belli bir .kaymanın olmaısı biçiminde belli değişiklilkledn ortaya
çıktığını düşünelim.
Bunun sonucu olarak başlk'a sınıırlama.Iara
gerelksinme duyulacakıtır. Bu politikıa: sınırlamaları birçok bi,çi.mde
gerıç.ekleştirildiği

1

başarılabilir.

Böyle bir

politilkanın

uygul'.anmasına

verıgıilerin oranı yükseltilebiıiir,

(36)

lişkin

re:serv bulundurma

olarak

ç:eşitli

z.orunlulukları

Tıayınl•ama

terimi· burada, bell't tiir borç verileıbiliır f()nun piya1samn t:o.şıyabf..
bir maliyetle borc verenler ar.a!sındo dağıtı'lma1sını acıik
l•ailil'ada 'kuflıanıl.mıştır. Ancak bu terimin anramı, f.arklı tiptelki borç alan kimıse·l·er Me ara:sın:da•ki borç verenlerin tercih'leıriyle buna uygun of.arak portföy
'bHeş·iminde yapılan a'yorla:ma ·-he·r b1ir .borç türü jç:in piıyaısıa tarafından
fiyatın belirlenmeısıi sıraısında bir ayarlama durumu · ort·ayıa cııkarken- He
korş11ıaştırmamalııdır. Ke 1yıneıs''in «doyuma ulaşmamış borc alanların mıüıkôfa·
tı» kiavr:amının esaısını
oluşıturan bu i:kinci tür
a•yorl•ama terimi para:sal
sınırlamarnın ge·lene:kıs1el a·nl·a·yışı ile olduıkc·a bağdaşmıa'k'tadır. Te.rim s·aıdece
plyas·amn borc v·erenler kısmı ve ceşlitl:i borcıcnn heıtomje.nl'i'ğ'i üzerine ağır
lıık ver:meıktedir. Piy·a·sa dışı kaynakl.a.rıa dayanıan f.onlıarıın tahsisi ile ilgl11
tayınlama k·a.vramımız, kredi
piy1aıs·a:sınıda bir akısaıklığı gô1s·teren olqukca
~arklı başıka bir l(IQvr:amı ortaıyo crk·armıa'k'taıdır. Son sene.ferde· yoıygın bir b'ic'fm lşWlen -daral:tma et1ki1 nliğiinıin yatınro eğri1sin:in elaıs:tiki·yeıtine baOlı
olmadığı· - bicimi.ndeki Mpot·e·zi o·çıiklı0~1aın şey, piyasıanıın bu a:k.saık işleıyen
leceğiniin

altında

1

yönıü ol:maıkJt,aıdır.
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satış işlemleri yapıla;bfür

veya borçlanmayla ilgili de·vre uzatılaJbilir. Hangi yaktaşımın veya yaklaşım
lar kombenizyonunun seçildiğine bağlı ola;raik, elkonomide neden
olunan eıtıktıer de değişıece~tir. İstikrar politiıkasiyle ilgili .olarak
getirHen çeşitli yaklaşımlar farklı gelir dağılımı veya yansıma
ortaya çıkmasına yol
durumlarıyla farikh büyüme oranlarının
açalbi1ir. Gelir dağılımı .veya yanısımaya iliş!kıin görüşler bi·zi çeşitli i'stikrarı s:ağlayıcı paketleri n daha önce· açıklanan diferansiyel yan!31ma konusuna götürmek tedir.
arttırılabilir, açık

Parasal

piyasa

Kısıtlamalara Karşı

Mali Politika

Konuyu daha açılk bir biçimde ele alabilmek ıçın; özel sektördeki bir v·e ya başka harcama fonıksiyonunda yukarı doğru bir
1
kaymanın olduğunu düşünelim. Ayrıc:a, bu genişılemenin:ı : İstik
rar Branşının mali sektörü taraf mdan izlenen politilkş.nm t.ipi!k
bir biıçimi olan düz oranlı bir v:e rginin · konulması veya res.erv gel}eiksinmelerini karşılayan para mikrtanm yük:rnltereık alınan parasal - sınırlayıcı önlemlerıi karşılamanın sonucu olarak ortaya
çıkan geıJir dağıhmına ilişkin sıonuçl'arını karşılaştırmamız gerekir. Ayrıca, arzu edilıen sonucun vergıi :konulmakla kendiliğin
den elde edildiğinin varsayılması ve konulan verginin kaldırıl
vergi yerine daraltıcı
ması veya azal tılmas.ı veya buna karşılı~
.
n
parasal önlemler alınıdığında ne olacağını incelenmeısi daha yararlı .olı3caktır. Sonuç, parasal daraltıcı önlemlerle vergi politika·
ları arasındaki di:feransiye'l y~nsımayı gösterece ktir.
1

Kaldırılması

Gelir Vergisini n

:

Gelir veı.ıgi1sıinin kaldınlmasiyle eısıki yatırımlardan elde etlilen sermaye geliri ve emek geliri elde edilen her iki grup da yararlanmaktmıciır. Aynı zamanda~ da.ha . önce ulaştığımız sonuçfar
nedeniyle verıginıin kaldırı1masiy1le tüketicile re ni'sbetle tasarrufta. bulunanl ar daha karlı çılkacakla:rıdıt38 • Gelir skalasının üst düzeyine yü!kseldiikıçe tasarrufl ar :arttığından, verginin kaldırılma
sının net etıkıisi azalan oranlı olacaktır.
1

(37) Burada muaıfiyetle·ri ice rmeyen düz er.anlı bir vergi olan gerceık bir Msbi
oranlı gel!ir vergıiıs'lnl düşünme;kteyiz.
1
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Parasal Daraltm alar :

Borçlan ma için yapıl~n yeni sö~leşme1lerin durumu parasal
daraltm a.Iar konulduikça faiz oranlarını da yıüikseltir. Bu durum,
elinde borç verilebilrecek fonları bulunan.lıarın lehinde olurken, borç
para bulmalk isteyenler.in aleyhine olacaktıi'.
Borç alanlar arasında, devletin kendi durumu da gözönünde
bullınduruJ mahdır. Eğer mevcut borcun vadesi oldukça
uzunısa
v,e bunıa karşın paraısal daraltıcı önlemlie~ kısa bir dönem

i·çin
haddind eki yıülks:eli'ş sadece dev let.in borçlan ma
maliyeti nde önemsiz bir dereced e yamıtılır.. Bununl a birlikte,
borcun tamamının daha yükselk fai:z haddi üzerind en teikrar uzafala;bilmesi i·ç in vadesin in yıeter H derecede kısa. veya parasal daralıtıcı önlemin. ise yeterli dereced e uzun bir dönem için
alındığını
dü:şüneUm. Bundan elinde devlet tahvili bulunduranların vergi
mükeUeflerinin sırıtın.dan gelir sağladıkları anlamı çıkarılır. Gelir dağıtımında ort~a çılkan bu kayma, tahvH f ai·z.Iexini kimin
elde ettıiğine ve borçlanmanın finansmanı için kimlerin katkıda
buiundukta.rma bağlı olmaıktadır •
alınmışsa;

fıai'.~

1

39

Vergi-faiz dönıgfüsü sonucu olaralk net kazançla.rn dağıtımını
tahmin ede.b ilmek için, çolk sayıda sorunların çözümlenmesi gerekmektıeıdir. Önce, bor1çlanmanın fıinıansmanı için hangi tür verginin kullamtlniasmın adiıl olacağının saptanma:sina mşıkin sorununu n çözümlenmesi gerekir. · Bunun Lçin mevcut v·e rgi sisteminin geçerli olduğu bir durumd a, gelıir dağılımında ortalam a
v,erıgi dıolarıriı. mı yoikısıa, marjinıal vergi dolarını mı esas
. alacağıız? Bu soruya v erilecek yanıt
finanse edilecek olan borcun
türüne ve devlet tahville rinin kimleri n ellerinde bulundu rulduğum.. bağlı bulunmaktadır. Öte yandıan V·erilecelk yanııt ayrıca,
ticari bankala r giibi bazı kuruml ara öden.Hen farain nasıl değer1endirildiğine de bağlı .olacaktır. Eğer ticari banika.lar kamu borçlarından eMe ettikleri f ai·zle de2:t eklenme zse servis giderler
inin
yüksek olacağı varsayımı üz·e rinden harıeket . edildiğinde; fai:zıin
banlka hhsıse sene.ıcli . sahipler ine veya .müşterHerine gittiği biçi1

1

(38) Bkz. s. 2163. ·
(:39) Faıiz geliri elde ede·nler He ver.gi mük·elleflerinin harcama meyline bağlı
ol·ara'k, borcun fiın.ansmarn i·oin gereıkli verg·i miktmı, fa;iz miktarım gece'bi!lir
vey·a altında kra!aıbilir.
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Böyl ece, vergi-faiz döngüsüı~ün
edilmes inin hiç de basit bir i§ olmadığı
yanısımasının tahmin
anlaışılmalıdır. Ortalam a vexıgi dolarının dağıtımda esas alındığı
fegö1zönüınld1e bulundurulıaraik, Birle.şiik De:vletlerin harp sonrası
nötr
yukarı
aşağı
rünün
dönıgli's
z
ii
vergi-fa
derıaı bm"çlanmaısınıda
olarnk yan:sıdığı düşüınülebilir4 0 • Borçlanmanın finansmanının düz
yansıma
oranlı bir gelir vıergiısine dayandığı vaıısayıldığında i'se,
açık1ça geniye doğru olmaktadır.
Özel borıç piyıaısasma dönüldüğünde yeni fonlarda n borçlanmalk i:sıteyenılerin şimdiki durumld a dezavantajlı çıktıkları görülür. İpotek kar1şılığı borıÇl1anma veya tüketıi.cilerin durumu göz- .
artan maliyet i doğ
ön'ündıe bulundurulduğunda; borÇlan marun
rudan doğruya tüketici ler ta,rıafından hissedil mektedi r. Böyle bir
borcun gelire olan oranı gelir skalası boyunca ilerlendiğinde bir
ndk'taya · k:aıdar yüikselirıs,e de, daha sonra gelir dilimler i için
a!zalır. İ'§letme borçlanmasınıdıa durum daha da karışıktır. İşlet
menin borçılanması nedeniyle yüksek düzeyde faiz ödemesi söz
konusu olduğunda, artan maliyet fiyata eklenir. Bu durumd a
borcun ·faizi üretilen mal veya hizmeıti satın alan tüketici tarage- ·
fından ödenilir. Böylece, borçlanmanın fai2inin ödenme sinin
lir dağıtımı üzerind eki etkisi geriye doğru ola.cafktır. Borç·l anma
faizinin finansmaınında
maliyeıtinin dıağııtımı .kamu borcunu n
konulm aolduğu gibi s ermaye yoğun malın üzıerine satıış vergisi
siy1e öızel borcun giderini n karşılanması aynıdır. Ayrıc~, özel borcun fai z giıderlerinin yQnsıtılma:sı de1v'leıt borcunu nkine kıyasla
daha a:z adrildir. öte yandan. artan sermaye maliyet i ücretler in
a da
a:zalması bjıçiminde yansıtılabilir ki, sonuç her iki durumd
etki
bir
Böyie
.dır.
gelir dağılımını tüketici ler aleyhine bozmakta
e,
dönemd
Uzun
kıısa dönemıdıe ortaya çıkacaktır.
hiıç olmazsa
de a~ı
yatl'rımfa.rın djizeyi ve etkenliği ü:zerindeıki etkilerin in
gere!kir.
rulması
bulundu
biçimde gö·z önünde

mdnıde değerlendirme yapılıalbilir.

1

1

1

1

Parasal Daraltm a; Borçlan ma için
Sözleşmelerin Durumu :

.Bu !konuya dönmed en

ön:cıe,

Yapılan

Eski

faiz hadlerin deki

artıştan

önce
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llievcut olan borç. tahvıillerinin piyasa değerinde ortaya çılkan
azalışı ele alalım. Bir anlıamda bu azahş borç veren
e:sıki alacak lıların aleyhi ne ve eskide n borç alanların
lehine olacaktır. Bununla. birlikte, söz konu:sıu avanta j ve . deıza.vanıtaj sadece kıalitaıtif
anlamdadır. Bölye bir devl0eıt tahvil ini e1inde
bulun duran alacak lı gelir akımında bir azalış~a karşı•laşmaz ve
daha önce olduğu
gfüi borcun vadesi sırasında. da kendisine aynı ödemenin yapı
lacağmı belkler. Yatırımlarının
piyasa değerinde ortaya çılkan
düşme ·sadece, e.Undelki tahvil.lenin vadesi
gelinceye kadar yüksek ge'lir1.i borçla nmala rdan yararlanamayacağı gerç·eğini yansı
tır. Borç alan yönün den aynı düşme, borcun
vadesine kadar daha
yüks·ek bir faiz haddi üz·e rinden borcu n geri ödenmesinin ert.e1enmeısi neden iyl·e elde edilen ge çici bir
kazancı yansıtır. Mük· emmeı i'şıleyen bir piyasa i·ç in söylenmesi
·gereken büıtün şeyler
bu kadardır. Aynı zaman da eğer kredi piyasıEtısı aksak işliyorsa
borç v·eren kimsıe mutıla!k bir kayıpla karşıla'§ır ve bu durum da
kredi durum u tahvil lerin vade tarihin deki değerinden ziyade piya'Sa degeri He ili~lk:Ui bulunmalktadır41. Bu durum da tahvıillerin
piyasa değerinde ortaya çıkacalk fark kadar borç alan kimse karlı
ç1ikacaktır. Eğer borç verenl er yüksek ; borç alanla
r is·e, düşük gelir grubu içinde yer a:lıyorlarsa, net değişıim borç alanla r lehind
e
bir etki yaratacaktır.
1

Parasal Daral tma :

Büyüm e Durum u : Sorun u uzun dönemde ele aldığımızda,
düz oranlı bir geılir vergisiyle yapılan daralt~anın yerine parasal daraltmanın ikame edilmesinin cari tüketi me kıyasla serma
ye birikimini azıaltacağını v.e bunun i·se .daha düşük oranlı bir
büyüm e haddin e yıol açacağını belkleyebiliriız. Ancak, her tür parasaıl ve mali daraltıcı önlem ler·e başıvurulmas
ı durum unda daima bu sonuc un ortaya çıkması beklenemez,. Kar üz.eri:r;ıe konuia
n
bir vergi ~erine kredi taksitıe~i üzerine konula n bir sınırlama
nın ikaı~ıe edilmefsi,. tam karşıt yönde bir etki
yaırataibHec·ektir! 2 •
(4'1)

Bkı.

(42)

Eğer

s. 597.

kredi taik:sitl·eri üzerine k:onul1an sıınıırlamal·ar do·yanıık1sız tüke1
tiim maNasaıtmalıımını azol'tırs.a, böyl·e bir durum açılkoa
keıyze uyg,un dıüşmelk
tedir. Sun'a karşın, eğer dayanıklı mallann üretimi aı:altılır
s·a, daha az m'i1ktarda gele,ceıkte tüketileceık mal üretileceğinden, büyüme
hızı düşürüle 1ceık
tir.
rının
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arın etkile riBunu nla· bd:rli!kte, genel paras al ve mali sınırfamal
düşeceği varsa . nin karşılaştırılması yönü nden büyü me oranının
yımı akla yatkın g.elme:ktedir~
açıyorsa, bu
·Eğ·er ikam e büyü me hadd inin azaltılmasına yol
faktö r payi
n!daik
ara:sı
azalış şimdi eme!k ve kapit al fıalktörleri
in1 etkile r.
biçim
ımının
larının dağılımını ve böylece· g.efü dağıl
payına kıyasla
Milli geHrdelki serma~e faktö rünü n payınm ücret
iUışlki:n herha ngi bir lehte . neartması gerektiğinin beiklenmesine
olum lu baş
den yoktu r. Veya bunu n kasin i belklemeyi gerelktiren
ilir. Böy413
çıkıa!b
a
oııtay
çta
ka bir nede n de yoktu r • Her iki sonıu
irHme
leınd
değer
nın
ıması
lecı e, iki poHtikamızın düera nsiye l yanıs
ması
durul
bulun
sinde büyü me üızerinıde!ki etkileriın gözön ünde
olduk ça güç olmaktadır.
a artar sa,
Ka piıtal stoku azaltılır.ken veyıa daha az bir oranl
veya daha az oranl a azalır..
ya:tırımın marj inal verimliliği artar
birim kapit al başına ürebir
Aıksi duru m söz konu su olmakısızın
e bir artış oltim miktarı daha fa zla olur ve kapit al maliy etind
bir faiz ödenilefbilir. Böylenıadıan işletme borcu için dıah:a. fa:zla
ücret geliri ce, tüket ici üzeri ne konu lan bir gider vergisi veya
yani borç üzeelde eden kims e üzeri ne konulaın bir· g,e lir Vierg~siele alınan
önıee
daha
ında
rinde ki etJktlerinin incel enme si sıras
meyl inded ir.
e
ediılm
be
artan serm aye etkinliği tarafından albsor
bir büyü me
ılan
En son durum , fıaktö,r payları üzeri nde azalt
hadd inin etkile rine bağlı olacaktır.
Bu, tüSoru nun ele alınacruk başka bir yönü ka'lmaktadır.
i yükseliş
ketic iye kıyasla· tasar rufta . bulunanın faiz hadldinde\k
Faiz
dır.
makta
bulun
1
Hgm
neden iyle karlı &ıık acağı gerçeği He
yailere
gelirl
ek
yü!kl::
la
s
hadıdindeıki yülk1seliş düşülk gelirlile·r e kıya;
a
açıkl
iyle
neden
rar sağlar ve bir gelir verg~sinin kaldırılması
~uv
.
ri
_eıbkHe
nan gelir dağıJrmını dü_şük gelirılHer aleyh ine bozan
lerini n .figider
faiz
ınun
borcu
t
devle
lki
veıtlendirir. :Büyük çapıta
oranlı vergi kullanılması
narnsmanı için oldulkça. yükse k artan
ce, ·politiıka
veya ücret payını ayırıcalıklı olara k artırarak, böyıle
k gelirl iler
düşu
ın
masın
ları ikam e eıtmemizin difera nsiye l yansı
açık olma:..
peik
aleyh ine olacağıl).ı öngö ren ---4bUnunla birlik te
karş11laştırına
, yan - bir varsayımla karşıla:şmıŞ oluruz. E.ğer,
1

1

(43) B'kz. s. 37e.
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artan

oranlı

makitıaysa

bir vergiyle mali daraltıcı poliıtiıka arasında yapıl
bu sonuç daha açık bir biıçimde ortaya çıkıacıaiktır. ·

Benzet karşılaştırmaılar genel para:sal daraltıcı poliıti!ka önlemleri ve borç:lanmıayı uzun vadeye çevirme biçimindeki çeşitli
türdeiki likidit·e sımrlamaları arasında yapılaıbilir. Bu ise mali
daraltmaya yol açaın çeşitli yaklaşımlarla karşıiaştınlabıilir. Da- _
ha önee de açıkladığımız gibi, yansıma sorunu vergHeme · açı
sından iıstikrarı sağlamaya t ek bir uyguılama
alariı sağlamaz.
· Ayrıca, aynı biçimde iı.stikrar politikasının diğ·er formlanna da
uygulanabilir. Yansımalıar arasındaki f a:rlk'la.r isrtiikrarı sağlamaya
yönelik çeşitıli yaklaşımlar arasından birisinin seıçilmesi sırasında
göronünde bulundurulmalı ve bu yaklaşımlı:1r araısındaki far!klaır
g·enel bütçe planının saptanması sırasında , Geiir Dağıtımı Branşının poliıtikalarında yıapılacak olan ayarlamalar la düzeltilmelidir. Etkin bir politika genel bütçe planı içinde isıtilkrar foniks.iyonundan f.e_dalkarlı\k edilmesini ve b:unıa karşın Kayına!k Tahsisi
ve Gelir Dağıtımı Branşları tarafından yeri:iıe · getirilen diğer
f onksiyonlıara yeterli önemin verilmesini g·erektirme!ktedir.
1
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GERİLEME DÖNEMİ BAŞLARINDA OSMAN LI MAL·İ
TEŞKİLATI

Yrd. Doç. Dr. Ahmet

Tabaıkoğlu

XVII. yüeyıl sonlarına doğru II. Viyana. kuşatmasıı (1683) ·
er.tesinde gerilem e dönemin e gi'rdiği kabul edilen Osmanlı Devl eti
birçok ba1kımdan Batı ·i çin ·Hgi kayll!ağı t• eşkil ediyordu. XVI. yüzyıl başlarından itibaren fe.odaliteden
tıicari kapitaH zme geçme
safhasına giren Avrupa kuvv·eıt1i bir merkezi devlet yönetim
ine
i!htiyaç duyuyor du. Avusturyalı tarihçi Voce1ka'ya göre Osmanlı devleıti bir bütüın teşkil eden yapısı, mu.t.ıaik yönetim
i, teiba
arasında gö rülen eşitlik ve
müess;eselerinin mükemmelliği ile
böyle bir devleti:n müşahhas bir örneğini veriyord u. Yine Vocelka Osmanlı · t1e~lkilat ve müesse2elerinıin Batılı çağdaş benzerle rinden iki· yüzyıl ilerde olduğunu savunur . Bu vaikıa Batı'nm .dikkatini çekmed e geciıkmemiş, Doğu'dı.ılki - bu- merkezi devletin büyük ve sürekli başarılarının sırrını çözme i:sıteği uyanmiştı 1 • Bu
maksat:la yüks·elme dönemin de bir çok Batılı gözlemci · Osmanlı
nizamının özelliklerini öğrenmek ve öğr·etmelkle görevlen
dirilmiş
ti. Bu gelişme gerilem e dönemin e gıirerlken bile sıürıdü. Mesela
1680'lerd'e: Polonya'lı bHgin Marsigl i cchıristiyan hüıkümetlerde
böylesi yoktur» .ddyerek2 Osmanlı si:sıteminin, bu arada iktisadimali _te,şıkilatınm Avrupa 'ya olan kesin üstünlüğüne tanıklık ed1yıordu. Öte yandan bu dönemd e bile Batılı'lar Osmanlı baındras.ı
taşıyan bir geminıin açık deni ooe bir limanda ki kıadar
güvenliğe
1

1

1

(1) Kari Vocelka, «ıAvus'turya-Osmonlı çefk:işmelerinin dahili etkileıriı» Tarih
Dergtsi, S. 31, ayrı ba 1sı, iıs:t., 1978, s. 22~213.
(2) ·Gra-f Marsı i1911li, Osmanlı İmparaıtorluğu'nun Zuhur ve· Teraıkki.sinden İnhrta·
tı
Zomanma Kaıdor Asikeri Vatiyeti, CeıV.:. M. Nıazmi. Ank:aro, 19314, s. 2'1-22.
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sahip olduğu izlenıimini yaşatıyorlar ve Osmanlı devleıtiyle · barış
3
ve ittifa~ iç·ersıinde olmaıya ön.em veriyorlardı •
Hakim sıistem olma yoluna giren kapitJ.li'Zm karşısında son
klasik dönemiınıi yaşayan Osmanlı düreninini gelenelksel gücünü
teşQdla t ve m.üe.:seseleri aksettirmesıine rağmen bütün bunlar da

olayların gefi<şm·esinin dı·şındıa kalamayıacaklardır. Osmanlı ülik~
si kapitaliz min tesir sahasına gire-riken Osmanlı bürokrasisıi. de
Batılıl:aı§ma yolundak i dön'üşüme kendini çolk önceden hazırlama

ta,r ihçi Silahdar XVIII. yüzyılın başların
da «yeni yetişme devılet adamlarının töreleri unuıttuiklarını ya4
hut onlara kulak asmaz olduklarını ya~ma!ktadır • Bu ya'zıda Osmanlı mali teşkilatının. son klasıiik halini tasıvir etmeye çalışa

ya

başlamıştı. Niıte!kim

cağız.

I. . MERKEZ MAL.İYESİ
A.

HAZİNE YÖNETİMİ

tç ve dış haz:inıe olmak üzere iki tür hazıine
vardı. Sultanın özel geliri iç hazine (H:a·zıine'"i End.eırun, Hazine-i
has~a) diye adlandırılan sarıaym iç bfüümler inden birinde saklanırdı. Dış h31zine (Miri hazıine:, Divan-ı hümayun ha,zinesi, Hazine-i birun, Taşra hazines) i ise -Maliye dairelerin den Ruznamç e
kalemi tarafından kayıtları tutulan, yönetim .sorum~uluğu sadve diğerinden daha çoık
rammın ve defterdarın üzerinde olan
iktıi:sat ve maliyesin i iç
Kamu
ir.
önem taşıyan devleıt ha:zinesird
1
ha·zinendn yapı ve işl evlerinden çok dış ha'zine ilıgilendh'me!ktedir.
Netice it!i.lbariylıe bu hazinenin ge1fr ve giderleri devletin bütçe..
sine yansıyan devlet g·e lfr ve gider1eridir. Ruznamç e kaleminin ·
çalışması anlatılırlken .dış hazine hakkında da bilgi :verHecektir.
Osmanlıları~a

1

gelirler i.ç hazineye alınır, çeşitli değ.erli eşya burada
korunurd u. İç hazinede n Çııkışl1ar Padişahın. emriyle yapıla:bilirdi.
Bu haziine paıdiş1 9.lh iÇin bir örtülü ödenek re:zervi · şeklinde kullanıldığı gfüi dış hazine için de, siyasi konjonkt üre bağlı olara:ık
Beı:irli

1
1
Dimitri Ka:nıt,em+r, Osmanlı İmparotorl1 uğu'nun Yülkseli ş ve Çöküş Tarilhi,
1
·
t8.
s.
197'8,
Cv.: ö. Ç oıbanoğlu , 1'11, Ankara,
(4) SiJ.ahdıa-r, Nu sretnôme, N. Parma 1 k!sızoğlu neşri , fi, İ,stanbul 1963, s. 34.

('3)

1
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bazan bir destek ha·zinesi bazan da bir kredi krumu
bir çeşit merıkez banka!s~ görev·i ni de sürdürmüştür5 •

vasıflarıyla
·

İç h:a.zine sarayda. muhafa za edilen biTkaç alt-haızineden
teşe[d{ildi: Bodrum hrezinesi, İfraz hazinesi, ÇHhane haızine·si,

müHas
oda ha·ıfaesi, Has abur hazinesi , Cey!b-i hümayü n (Harem- i hümayun) h~;zinesi. İlk dört hazine çeşitli eşyaları, sıikke çubuiklannı, silkkeleri ihtiıva ederdi. İhtiyaç halinde bunlar Darphan eye
· gönderHereık sikke kestiriliridi 6 •
İjÇ

hazinen in bi~m açımızdan önemli bir kısmı .olan ceyb-i
gündeli k masraflarını karşılama
gayesiyle kurulmuş olmalıdır. Bu hazinenin. başlıca gelirleri ni
ba:zı haslar, evkaf-ı ıse'la:tin avayid ve zevayidi (!ba·zı sultan
vakıflarının gelir'l eri), Yeniil türikme nleri mukataası gibi
b~zı muk1a taa (devlet işletmesi) gelirlıeri, Misır irsaliyesi. darphan e gelirleri (dar\bhane hakıkı, ücreti ve kan), cMze ve hediyeler, müsaıQ.ereler son.und a elde .edilen muhalle fat gelirleri vs. idi.
Gitlerler i1se harem aıyılıkları, çeşitli ihısanlar, bahşiJşler, sadaka:lar,
fitre, surre, hediye ;vs. idi7. G:ere'.ktiıkçe kesilen yeni· siklkeleT ceyıb-i
h'ilmaıyun hazinesi ne lrnnurdu 8 • Ayrıca dış haziınemn geılir
fa21lası
da burada muhafa za edilirdi 9 •
ha!zineye tahsis ediilen geli:rıle
rin belli bir miktarının her ay padişaha tesldm edildiğini biliyoruz.· 1075/1'664-5 y1lına kadıar ı kese olan bu miktar bu yıldan
sonxa 5 keseye yüıkse~tilmişti1<>.
hümayfuı ha~zines,i padişahın

Bu

f5) 'iç hazine ha'kkınldo döneml• eşmenin pe'k dikkate alınmadığı bıir inceleme:
t Ha:k!kı Uzuncarşılı, «Osmanlı Devleıti Maliyeıslnin Kuruluşu ve Osmanlı
ıDeıvleıt1i 'ic H'azinesl», Belleten, C. ~Llil, S. 165 (Ocak 1978).
(6) Uzuncarşılı, a·gm., s. 7'2-82, 17"1'8 yılında Bodrum · haz·ineısinden 6116
va·kryye
17:2 dirhem gümüş, İfraz hazines1inden 205,5 vak:iyye 427 dirhem kullanıl
maz hale gelmiş gümüş kap cıkıartılaraık sikıke keısfirHdi. Has ahur hazı
nes:i ınıcfeikr raıhtl·ar da tom1ir edildiı: ·Raşid, Tarıih, l'V, ıist., 1282, s. 391-2.
1723
de de dış ve ·i·c hazineler Damat lbroıhim Paşa tarafından te1füş edl'lmlşıtt:
(~ücükceleıbizaıde ~ısım, T arih, İ!st., 11282, s . .19-2'0.
(7) Topkopı Sarcııyı !Arşiv.i rrs. A'), E. 3329 a-b: 8027ı: D. 2184, 31 ı12, 4'108, 7193.
iAynco bk. Uzuncarşılı, a·gm., s. 7'3-82.
{8): «... Ceylb-'i hümayunlaırı ic'in cedld pôre ikıtiza i 1tmeğle 600. 000 akceifilk
cedid
pôre miri hrsabı üzre ·Iistanlbul'da darphanede k1aıt' olunmak babında ••.
»·
ıBa·şıba:kanlıik Arş·iıvlr ('BA) Ma'li'yeden Müdewer Def:terler
tasnifi (MM), 7647,
s. 4ı7: 16 3, 1 ı109/4 Vl'll 1697; s. 63: 17 1 .fll'Ol26 Vlll 1698.
(9) Ala, T~rfü-l 'Enderun, 1, i.st., 1292, s. 98.
(10) cHôlô ceyb-i hümaıyun harclıık1ları ciyda be·ş•eır kise olma:k üzere
hatt-ı hümo·yun-ı s1aaıdet-maıkrun sôdır olmağla muC'ibince s·efer-l hümayun
ruznam1

F: '17
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İhtlya;ç anında başka

bir imkan da bulunamazsa, ödeme sı
gide,r mek ve bunalımı atlatmak gayeısiy~e iç hazine d1ş
ha'zineye ikrazda buhmabHird'i.
Yine tımarlı sipahiler sefere
glider'k en mahsullerini ve gelirlerini henüz elde etmedilerse kendd.lerine iç hazineden borç verilirdi. Bu bakımdan da
~ç ha~ine dış haziınenin ender ba~urufan ıbir finansman ve kredi
kıaynağıydı. Ödünç vezir-i azam, yoıksa vekili ve Baş defte,r dar
kefaıJeti He alınır, durum düızıelinıce borcun ödenmesine çalışılırdı.
~VII. yüzy1.·lın sonlarına doğru ortaıya. çıkan bunailımlı dönem.de
bu yıol olağan hale ,g:elmiş, 1683'den sonra ise özeHilkle sefer yıl
larında iç hamıeden dış hazineye ikraz edilen. meıbl,ağ:larid!a bir
yü'kselme görüJmüştür. Zira geUşen olayla,r dış ha!zıinenin taikatii.ni aşıyor, savaş ve ayaklanma t ehditleri altında padişah isıtik
raz talebini reddedecek kıatılığı gösteremiyordu. Alınan ödünçler
sefer, asfkeri riıühimmart ve tayinat, kale tamirleri vıs. için yapı
lan harc!amaları finanse ed[yordu. Bu ödünçfor'in gfü'i verilmesi
ağır harp şartlarının getirdiği mali sıkıntı karşısmda . imkansız
laşıyor, yalnız ·z aman :öaman ödeme · yapılabiliyordu. BiTçoık yılda
zaten kısmen yapılabilen ödemeler yirmi yıl, bazan daha uzun
bir zaman dilimi i(~ersdne yıayılalbıiliyıortju. Bütün bu hususlar iç
hazıiıneden dı1ş hazineye verilen. ödünçl,e'fi baızı yıHar için gösteren Tablo I açııkça belirmektedir11 •
kıntısını

1

1680 yılında iç hazinede bir yolsuzluik görulereık 1675-80 he·
sapları gözden geçirilmiş ve bu arıada mevcut olan nakitler, mü-

cevherler,
· rıltnıştı12 •

ve gümüş kaplar ve sair eşyanın eınvanıteri çıka- ,
iç hazineye nıaıkit olarak giren ve ,çıikan melblağlan ka:ydetmeik üzere, gelir için altın ve gümüş pıamlara göre ayrı .aıyrı deıfter ve giderler için buna müva!zi olarak iki defter daha tµrtulmuş, ,gmş . tarihiyle g,elirler ve Çıkış tarihiyle giderler günü gilnüne tutulmaya başlanmıştır. Bu deftere göre 1680
altın

Ayrıca

ces ine ~&yd olunub her ayda beş,er kise ci:I akçe, Aıs'it1ane,-i saadet hazine~
sinden ri'kab-ı hü.maıyunl,arına te:s.liım üzere Ordu-yı hümayun tarafından iım
zalu defte,r vôrid oı.ulb ... » MM. 287'3 (K Mh ., s. 12 1}: 12 6 1075/311 X'M 16714.
( 1ı 1 ı) ıMM. .115 8416 ('1 '0!81"-1 '0~) iC haz'ine cıkı·şlmr): 20 739 (IMuharr·em 10913-Zilhicce 11102 i'C hazine cıkı:şlan. Pi'ilen 10919',a kadar geHyor); TS. A. E. 26.
ıAıynca bazı tımarlı muıharipleriın ic ve dı:ş hazineden aldılkları ödünçler icin
b1k. Silaıhdar, ııı, Tarih, İısıt.,· 1928 s. 135-·136, 1B8, 190; Raşid, 1, Tarih, i1st,
1282/1005-6, s. 488; BA. i.bnülemi-n, MaM~e. 26718.
(112) Defterdar Sıarı Melh'med, Züıbde-i ve1 kaıyiot, Süle.y maniye K1ıp. Esad Ef. Ktt.
No. 2002, v. 515 O': Raşid , 1, 360.
1

1

2'58

1

Çekile n {ak~e)

TABL O Yıl

t1ı7

852 120

1090/1 679-80

8ı8

681f.I 090

1091/1 680

00 370 320
1'211 8916 012

100G/1002:

109e/1 681-2

251' 83e' 000

10914/1683

285 2'09' 7'6 0

1005/ı1004

2164i 432 280

1096/1 68'4-5

401( 950 ()156

1097/ ;168!5 -6

131 872 408

1098/1'686-7

...............
18 000 000

l11139/l7 26

5 100 000
32 4112\ 360

tt149 /1736
1

111512/1739
111!56/'17W2.'

194 625 000
66 000 000

.1 159/17 46

~

Vıl

12 000 000

Aynı yıl

18

coo

000

Aynı yıl

90 000 000

Ay~ı yıl

3 S8J4l 720
3l2 4•1Z 300

a oooı

·1'1157 /1714i4-5

2111 000 OÇIO

1

Ödenen Lak9e}

Aynı yıl

1:153-4/,1740-2

oooı

1182/'~768

11812/1768

372 620

'1 11611 ; :1748

3 0001 000
3S 678: 000

1(1 078 640

1 '163/1~50

11 07 8 640

41 ' 340 000

1164/il7151'

1

11161-82/117i48-66
l18e/1 768

Mayısında

iç hıa·zine değen 214 077 ı 70 akçey i bulan şerifi,
ma,ve freng i altın, esedi guruş, Mısır pares i ve «cedi
d»
aıkçe
mevcrutt.u1-s. Aynı yılın 'l'emmuz-Ağustols aylaırında yeni
bir mevcutla r dökü m defıt1eri hazırlanmıştı. Bu defte rin
başındaki hükümd e iç hazin e· ile ilgi,~i her türlü giriş ve çıkışl
arın müfr edatıyla kaydediilmeleTi ist,enmi:şti 14 • 11
Ekim tarih li bir haıtt~ı hümayunla. iç hazin e tekra r sayılmış ve defte rler
yenilenmişti1 5 •
Bu serid eki kayıtlar II. Süley mam n cü:lusunıa kada
r (8 XI 1687)
devam ettirilmişti. Bu tarih ler arasında iç hazin
enin geliri
2 168 843 400 aık,çe, gider i 2 164 740 6 60 akjçe idi.
Arad aki fark
yani döne m sonu nda. ha:zine mevc udu 4 102 800 ·a
!kçe idıi • Bundlan sonra ki iıç hazineniın ka~t devre lerini a
setıtiren belge ler
cıari

1

16

(13) T1S . .k D. 1J2 A, v. 8 b: 4 .1 091/V 1680.
S:u tori!hıte ic hazinede ceşitl'i kıy- .
metli eşyala11dan ba 1şka şu si:k:ke oinısleri• vorıc:h:
Şerifi, frengi altın, esedi
g'Uruş, Mısır pôresıi,

('14) ~ynı defter,

yeni ·aık·ce.
(mülSt· aıkil dökü:mıer: 7 1001Nııı-vıııl!I 1680.
3 b: 16 8 1091/'t 1 IX 1·680.

v. 73 a

('1 5) TS. A. D. 14, v.
(16) MM. 22 2149, s. 267-200; TIS. A. D. 113, s. SG.
1

2'59

11
arasın1 18 kap21 V 1695 - 20 I 1707 ile 20 ı 1707 - 26 VI 1714
1
sayımı yapıJ.nuştır '.
samaıktadı~. İç ha~zinenin 1716 'da yenid en
tabi tuıtul
Bu tarih ten iıtibaren iç hazine düızıenli olara k sa~ma
tlarının
mevcu
ki
rında
sonla
muştur20. Bunıa. göre ha:mıenin sene
dökü mü ~ğıdadır :

Sene

Mevcu t

Sene

1129/117117
111!30/'1718
1131/117119
11'32:/1720

9 003 220
~ 44l4 388
7~ 262 000

1'147/1735
1'1'48/11736
11149/.1737
1'1150/11738

134 696 682,5
203 253 560,5

11133/.17eı1i

1!1341..17e21
1135/1 M3
11136/1704
1•137/1725
1'1381:1.726

239 947 572.5

mını1m

406 500 719
4156' 711 g 276
534 3841 910

371 263,5
820,5
47.1
4l30
4711· 678 1'51
3~7

393 1ı4 7ı 633

1140/11728
11'\f41 / 1729
1'1'412/l17!30
1143/1731
1144/1732'
1

114ô/17.M

1'1 '54!/1714~

1'1155/1l 743
1ı1ıss./lt744
111 !57'/17~

l.1'581ı.17ı46

441 065 712
663 1'127
2161 803 121
19 899ı 1412

~00

79 500 7Ştll
·1(311 1 490 810
168 352 42l
2L@ 409 724!
ı1s1, 140 182
.104 864 862
92 836 46S
1:19 048I 989
22~ 0071 069

1n

11159/117471
1160/1748

603 693 ~'63
7113 721 221
672 102 981
003 870 629

1116.1/'1~

400 1P2: 294

1162/.1749
11163/1150
1'.164/17151:

4031 31 51 060
~2 ~65 541
517 368 708

s63 832

1'145/1'700ı

.1'151/17319
1l152/1i740
111163'/1741

Mevcu t

1

2rJ4' 819 569
1

ak eğilin
banş-saıvaş yıllarını göz önründe tutar
n da ise
nlan.
zama
savaş
ce bunların banş zamanlarında yükseik,
ir.
düşük bir servtyede oldukları görül ecekt
Raka miara ,

B.

MALİYE DAİRELERİ

Bunl ar
Amire veya

Bab-ı defte ri, Defte rhane -!
Osmanlı maU~e dilind e
dı. GelirDetterdarlık kapu su giıbi ünva nlarl a aru.Iır

ı:5: 7 10 1'106-5 10 rrl7.
6 111 26.
(18) TS. A. O. .16 ('iırôd kaydı): .15 10 1'118-13
.
1716.
'lılıl
1
1!128/3
7
(19) TS. A. D. 18:

(17) TS. A. D.

4

(20) TS. A. O. 6046, 18 Aı-B, .19 A-B, 23.
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Ierin

teşeıkikfü

ediip

dış

hazineye teslimi ve buniann harcamaya
dönüşme vetiresıinin muhteliıf safhaları gelirlerin veya giderlerin
özelliğine göre değişen maliye daireleri veya .kal~leri tarafın
dan idare edil'irdi. Bu kalemler devletin merkezi ma:liye teşkila
tını oluşturmaıktadır.

MALİ BÜROKRASİ

1.

'Defterdarlık

a.

:

Osmanh devlet teşkilatında ·m ali işleri yürüten en üst madefterdarlıktır. Baş defterdar bugünıkü yaklaşımla maliye
bakanına benzer. Merkez ve taşra maliye teşkilatı ona bağiııdır.
Defteııdarlığın yönetimindeki çeşmi
kalemler haızinenin çeşitli
gelir ve gider hesap~arınm tutulduğu bürolardan ve yardımcı di..
ğer bürolardan oluşuyordu.

kam

BaŞdefterda;r

sadrazama karşı sıorumluydu21 • XVII; yüzyılın
ilk yarısına kadar mali işlerin Rumeli için iki, Anadolu için hazan bir bazan dta ill~i defıterdar He yönetildiğini biliyoruz.
1

Tevkii A!bıdurahmaı11 Paşa'nın 1676'da tedvin ettiği kanunnfuneden öğrendiğimi1ze göre cemal vekili» olan Başdeıfterdar konağıntla Divan kurup maliye ile ilgili dava.fan dinleme ve hüküm verme yeıtkisine sahiptir. Mültezimlerin zıulrümlerini önlemek ve reayayı · himaye etmek görevleri arasındadır. Mulkatıaa
lan tevcih yetkisi onundur. Hazine ile HgHi bütün işlerin üst
merc:iidir. Askere ulufe çıktığı günlerde ve·z irler arza girdilkletinde telhis gerekçesfili padişahın huzurunda okurdu. Onqan başka
iki defterdar daha varclır. Birine Anadolu defterdarı diğerine de
Şıklk-ı sani defterdarı denir. Bunlax d~ Baş defterdar ile birlikte
Divan-ı hıümayun'a devam ederler. Fakat uızun bir süreden beri
işlevsiz kalmışlardır. Ancak sefer zamanlarında baş
def.tertiar
ordu .i'le git~tiğinde onun yerine Anadolu defterdarı İstanlbul'da,
Asitane defıterdan (veya Defterdar vekili) unvaruyl a vekMet
1

ederdil22 •·

XVIII.

meli

yüzyıl başlarıından itiıbaren Baş

defterdarı

(21) TS.

da denirdi)

Ş1'klk-ı

evvel,

defterdara (Bu~ RuAnadolu defterdarına

A. D. 3208.

(e2) A.bdurrıa'hman

Poşo

Kanı..mnômesi,

Mi'lli Teteıbbul-ar Mecmuaısı. c. ı, Sayı·:

3, s. 517.
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Şıkk-ı

Şııkk-ı salis ismi verilsunulan bir arzda §ıkk-ı sani
belitr1i bir hitzmet1eri kalmadı

sani ve bir üçüncü defterdara da

mişti23. ı 717 başlarında Bacti.şaJh'a

salis defterdarlıklarınm
kentU!erine ta;hsıis edilen hasların hazineye alınmak üzere
kaldırıldığı bildirilmiş fakat sonradan
Divan-ı h'ümayfuıdafki
<dzıhar-ı şevket ve salabet-i devletıı iıçiın bu işlemin iptal edilmesi istenmişti 24 •
ve

şıikik-ı

ğından

Baş derft1 eırıdann

i'şlıeri

Ha'.z ine

ile HgHi

beş yardımcısı vartiı

- Başbakıi kulu :
Devlet gelirlerinin ilık t,ahsH meınuruyıdu. Eımrindekıi
kullan hazine alaca!kla.rının taıhsH:iyle ilgiliyd'iler.
Cieye Başbaki kulu :
Müslüman olmayıaınlardaı:n
caJklan takip ederdi.

:

Baki

-

alınan

cizye vergisi ile ilgili ala-

-- Vezneda~başı :
GeUr tahsili ve ödemelere nıemret ederdi. Emrinde veznedarlar vardı. Bunlar sikkelerin ayar ve vezinlerini de denetlerlerıdL
-- Serıgi nazıTı ve.sergi haliiıfesi :
Ha!zıine

işlemlerinıin

Se:rıgıi na:zın

deftederini tUıtarlardı25 • VeıznedaJ:ibaşı,
ve Sergi halifesini n kadroları Ruzn:amçe kalemiındey
1

di.
b.

Ruznamçe Kalemi :

RuznMnçe-i evvel, Büyük Ruznamçe veya Ruznamçe-i hümayftn ünvıanlarıyla da anılan bu kalem, haz1nen:in büıtün geUr
ve gider işlemlerindn yıapıldığı bürodur. Bu gelir ve gider kayıt
farının tu~uLduğu defterlere de Ruzınamçe defıteri deniyortlu!26 •
(23) ıVsımoil Hoık'kı Uzuncarşılı, Osmanlı De,vleHn1i1n Me1rkez ve Bıa!hr:iıye Teşıkilôtı
wn,kara,
l~~. s. 3132.
.
.
(24)

8u ha:slıann bedeli olarak Haziınıe'den senede dörıt t·a'ks'i t ile 250 000 a'kce
sôni olanlara, 1'50 000 akce de sıkl:<-ı sfüiıs olanl1ara tahısıis edHımiştıi.
s:k. BA. Cevdet, MaHye, 71546: 5 2 11129/19 1 17117.

1

sıkk-ı

{251
{26)

Uzuncarşı'lı,

s. 3314.
B'i'r te·lhiist,e «••• hazine·-i ômire n1in trıad ve me sarif.i bilcüml,e ruz:nômce-r hümayun l'le . m:azıbut ... » olduğu beHrtili.yordu. Blk. ' İbnülemin, Tevclhôt, 12213:
1

23 5 111115/4
1
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x 1703.

1

l 726'da ha~ineye gınş ve ç1kı1şlan yenide n düzenl eme talebiyle yazıl·an telhi:s:e göre günlüık gelıir ve giderle rle ilıgili meb'ıağlar tahsdl veya ödeme günün ün ikindi vaiktfaıe kadar cümle
(giriş) kapısının yanındaki odada. saiklanıroı. Tahsila
t yapıldı·
ğmda parayı mehter hane ocağının gü\nenıilir bölüikba
şı1arı arasın
dan seçilen veznedarlbaşı teslim :alırdı. Teıslim s~rasında ayrıca
vezned arlar, ruznam çeci ef'endilıer, çadır mehterhqıları, sergıi
na:zın ve .sevgıi kMi!bi bulunu rdu. Ser.gi katJ.ilbi Ruznam
çe-i eiVVel
kalemi ka tiple ri arıasından seçUirdi. Vezneıdar!başı bunların denetimi nde talh'silat veyıa ödeme yapar!ken sergi katiibi bunların
çeşitler:inıi sergi pu:sulaısına ya·zardı. İlk\indi vakıtıinde vezneda
rlbaşında artan rrielbla.ğ:l1ar sergi pusulalarıyla karşılaştırıla
~ak hazine
m.e\neudu kontrıol edıHiır ve sıaJklanacaJk yere konara k mühürl enirdi. Bu arada vezneda:rlbaŞQ elinde cari ma:s raf'lar i1ç ıin ancak 4-5
kese civarında bir meiblağ bırrukılırıdı. Telhlıs ö1zeıllfil{le .veıznedar
başının ferman olmaıksızıın ve tek başına ödeme
yapmaması üzerinde ısrarla d urmaıkıtadır:21 •
Baş\kenıte gelen gel:irler
Baıb-ı hümay un'da heısaplandılktan
sonra Ruznamç.e kalemi nde . geliri.. g etiren amil, mültez im veya
tahsild ara bir pusula verilıirdi. Eğer sefer zamanıyısa bu meblağlar orduy-ı hümay un'a gönder ilip gelirin kaynağı belirtiliT
ve
aded ve para c:inslerıiıyle tu:t ulan k1ayıtları ruıznamçe kalemi nde
1

1

korumırdu28 •
laın

Ruznam çe kalemi merkez i bir kuruluştur. Bu kalemd e tu:tugünlük hazine kay1.ıtları 1740 tarih'li bir hükümd ek!i ifadeyl e

(27) Tel:hlıste «... f.erman olımaıdı'koa h·az·iıne•-i ômire mEW·cuduiıda·n
klmeısneye· bir
aikce ve bir_ haıbibe virilımeıyülb ve mesmif-·i k·eısire i'cün bôlb-ı
hümôyOnda
mühürlü olıan hazıineıden aıkce cı'karılma:k iıktizo eyledi'kte ruznômıc
e•ci efen·
dil·er varµıb ve mehıterlbaışı ve se·rg,i nôzın marifetiy le' acup fermanda
~ayin
olunan mi1 ktmı alkce cıkarıl·uib... » geri kakm mi:k'tarımn gereği
giıb:i korunması i'stenmi'şti. B'k. s:A Keıpeci ta 1s:nifi, 21Q/5'8 (GeMr
Rz.)·: 118 2 1139/1"5 X
\171216. ~ine alkiôm hÔ'oe.ıeri· v·e hulefô'sıının «hône· tenziH ,bir kazıadan
b!ir k·a-.
:z!aıya ve bi·r mu'kaıtıa·adan bir muıkaıta:aya n·aıkl ve· mahısuba
t ve eda tezk:ireıs'i»
gibi işleml·erin ferman olmadan yıapılmamaısı iısıtenirdi. Bk. Kepe1ci,
2'012 (Gelıir Rıuznôımceısi): 29 X 1'10!51'2B Vr 1694. Ayrıca b'k.
BA. Mlühimme Defterleri
(MÜDı(. 98, s. 21314/8413: A lO J'100/Vıll 1i6'ı89.
(eB) ;hgitıi te.rh'iıstıe «••• gelen akçeler adeıd ve eonôsı ile bôb-ı
hümôyOnda oıd ve
vezn olun:ub miri i·cün a'hz ve· 'kıalbz olunduktra1n s·onra ... pusla idüp
••. oeıste
ha·zinıe otıuıb orıduy-ı hümô.yuna gönderildi 1 kıcle k:aınıgı
maldan aıkce ge;lm:iş
iıs1e vir'.ile·n p·uıs,la mucıilbiınıoe aıded ve e·c·nıôıSııyıla deıf'teır
Hdirüıp 'Ruznôımçe-'i hümôyCında hı.fz ... » edilme·sli befüt.ilmişti. Sik. BıA. Kepeci
tas·ni;fi, 201B (1R'uznômce)': s 12 1 :~06/20 v:n 1695.
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bir ccm.iızan-ı adl»dir. Bu baıkımdan defterıdarlığ 1a · bağlı gelir veya
giderlerle ilgili muhJaseibe kalemlerinıin kayıtlannda hata varsa
bunlar Rumamç e kayı.tlarıy1a kaırşılaştırılaraik bulunurd u. 1740'da
bu konıtroHe:rin daıha sağlam temellere .dayandırılması endişe
siyle Baş Mulhaselbe, Anadolu Muhaseibesi özellilkle Büyüik :ve Küçüik Kaleler ve S-alyaıne kalemi ve bunlara benz·e r gider kayıtlan
tuıtulan kalemler in her sene muhaseb e defterler inin birer suretini Rumamç e kalemine gönderm eleri istenmiştir. Ha·zineden nakit ödeme gereıkıtimıeyen durumla rda mukata:a mültezim ve
eminlerin in havale şeklıinde yaptıkları ödemeleTin Ruznamç eye
ilgili kalemtjen gelen defıterle tatbik olundukt an sonra işlenmeısi
bildirilmiştir. Zira bu mahsup ödemeler in Ruznamç eye kaydedilmesi gecıikme He oluyordu ve müılıteızimlıerle hesaplıaşma zamanı
29
nı bekliyord u •
1

c.

Ahkam-ı

Maliye Kalemi :

ve .emirlerin yazıldığı kalem
«evamir-i maliye» veya
emirler
Bu
ahkam-ı maliye kalemidiır;
Defterd!arJık teşkila
rdi.
«ahlkam-ı maliye» defterlerıine kaydedili
tını ilgıilendıiren fermanla T kalemler den gelen yazılara dayanıla
rak burada yazılırdı.
Mali

d.

yazJJşmaların

idare

edlıldiği

Tarihçi Kalemi :

'Darthçi kalemi, Ahkam- ı maliıye kalemind en çıkan . evraka
tarih koyar ve ~eşitli g.elirlerden alaiağı olanlara verilecek h~va
leLeri hazırlardı. XVIII. yüızyılıın ilik yarısınlda kapılkullarının mebazı mukaıtaa, cizye,
vacipleıi, ümera-yı deryanın salyanelerd.,
avarız ve bedel-i nüru1 gelirlerin den yapılacak havaleler in ge·relkçelerini de bu kalem yazardı 3 <>:
Yukarda belirtilen daireler mali bürak:r.asi ile ilgili işlemler
de ikoordiinasy:on görevi yaparlardı. Gelir ve gider kalemleri ise
belirli g·elir ve gıiderlerin denetlenm esi başlıca görev olia:rruk yüklenmiışlerdi. Bunların çalışmaları Baş Muhaseb e kalemini n gözetimi altındaydı. Ci zye, muıkatıaa, avarız ve bedel-i nüzüI geliTle1

(29) Cevdet, Mo11iye, 704!5: 23 10 11152/23 1 1140.
(30) MM. 2'50.1. (MevkOfo·t, s. 1·): .13 5 1'1G8/17 1 172'6.
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rinin, tahsili, nıukaıtaalann satışı ve gerekli bazı ödemelerin yapılma:sı için paldi"şaha bir telhis sunulur, inceleme sonunda i zi.n
· verildiğine dair 'b ir hatt-ı hümayünla yürütme emri olarak bir
ferman neşre\dilirdi. Maliye kalemi tarafındıan yazılan mali işler
le ilgili te.ıikirelerin gerektirdiği fennanların a:slı da, diğerleri gi~
bi, Baş MuhaJseıbe'de korunur, ilgili diğer dairıelerine de kaime
ve ilm-i haiber gönderi1irdi 31 •
1

Gelir ve gider kalemleri bürokratik işlem1erden ziyade ko-

nularına

göre mru'katıaaların srutış, el değiştirme gibi işlemleriy
le ve cieye ve avanz geli!rleriniın tahsili, ödemelerin yapılması vs.

işlerle uğraşırlardı.

Ruznamçe defterlerinin hazinenin günlü\k giriş, çıik:ış ve mruh&up kayıtlarım hiçibiir tasnife özenmeden kaydetmeleri ne karşılık
·bütçelerden önemli bir bölümü gelir ve gider hesaplarım maliyıe kalemlerine :g öre tasınif etmeıkrtediır. Bir dereceye k adar coğ
rafi bir iŞbölümüınü aksettiren bu maliye ka:lemleri. hak!kında aşa
ğıda. kı:sa bilgi verilmiştir32 • .
1

2.

GELİR KALEMLERİı

a.

Muihaısebe-i

evvel .(Baş Muhasebe)

Bu büro gelir ve giderleri dene:tlemeik görevini yüklenen ve
bütçelerde yer afan maliye kalemlerinin de yönetiıciısi durumundlardır. 169'1 cizye refoımund.an .önce gelirlerin. en büyülk: kısmını denetlemekteyldi. Bu dönemde .denetlediği gelirler arasında cizye,
mulkıaıtaa gelirleri, tımar ve reamet sahipleriınin bedelleri, bazı
eyalet gelirleri ve avanz türü l:>ir vergi· olan iştira bedelii. önemliydi.
Cizye reformundan sonra dtğer büıtün kıafomler gibi bu kalemin içıertliği gelir kaynwklan da yapıısal bir değişikliğe uğradı.
Bu büro diğer bürolardan fa:rtklı olamfk Rumeli ve Anadolu'da
çok da;oo geniş bir :alanın gelirlerini deneıtlemeıkrte idi.
(31)i MM. 3~'3 (MevlkOf.at s. 3):: 10 4 1'127/115 iV 1ns.
(132') ıau konU'da· daha fazl·a malumat i·ci·n t>k. ya'kıında cııka,caık olon Ahmed Tıa
baiko~lu «XVl:I ve XVll:M. Yüzyıl Osmanlı Büıtçeıleri;>, Ömer Lütfi Bark,an'a Armağan i'Ol1nde.
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Cizye

b.

Muhaseıbesi

Ci zye Muhaselbesıi. 1691 ref!ormunıdan soınra en büyük gelir kalie mi olmuştur. Bu büııo bazı gider heısapılarrıyla da ilgileniyordu.
Esas olarak Hrrisıtiıyan ve ~aJhudiıleroen alman cizyenin her türlü
~dari ve mali işine, bu arada cizye . kağıtlarımn haızırlamp dağı
tımına ve özellilkle cizye vevgisinıhı tahsiline bakıaroı. Ba·zı mütekaid ve duacıların vazife denen aylıklarrı ile bazı adet-i ağnam
gelir ve has ve salyane gider işlemleri bu kalemde yapılırdJ. .
1

c.

Haxemeyn

Muihaseıbesi

Büyük camilerle hac yönetimi ve mu!kıaddes beldeler (Mefkke, Medine, Kuldıüıs;) evlkafı gıeliTleTıin!in tahısil :ve sarfı ile uğraşır
dı. Bunun yamnda a~rıca bazı kale neferleri mevacipleri ile müte.kaid ve duacı vaızifelerini bu büro denıetlerdL
Denetlediği gelir kıaynafkla!i Güney ve
ve Ba.tı Anadolu'da toplamnışıtır.

d.

Haremeyn

Mukaıtaası

Güneydoğu

Anadolu .

_

Haremeyn Muhruseıbesinin konusuyla ilgili ba:zı muikataalan
yönetirdi. Bazı mütealkid ve duacı vıa~zifeleriyle has tevcihleri tle
bu büroda yapııırdı. XVIII. ~üz.yıl orıtalarma doğru önemini kaybetmiştir.

e.

Mevkw~t

avarız haolan
görevli
ile
yöneıtimi
rgi.ıerin
e
:v·
alman
·
üzermiden
ne:si hesaibı
1
her
ülkenin
bh"likte
muafiyetlerle
bürodur. Avarız haneleri ba zı
gelir
bir
tarafına yayılmıştır. Bu kalemin diğer kalemlerden ayrı
·
(vergi) toplama sistemi vardır.
Ava:rıtz

f..

aik çesi, bedel-i ·nüzul ve bedel-i sürsat giJbi
1

Mukataa-i evvel

(Baş Mukataıa.)

Örellilkle Rumelindelkd. bazı :mukrutıaaların geliTlermi ve bu
arada ba·zı vazife, has, saly~ne tahsislerini denetleyen bir kalemdir.
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Önem li belir kaynaıkları Rumeliıilde toplanmıştı. 1683'den
sonra özellilkle Balka nlar dıa büyrüik kayıplara yol açan
saıvaşlar

sebebiyle mukataaların kimi işgal bölgesinde kaldığından
Mulkataa kalem i önemi ni büyülk ö}&ütle k!aıy'beıtmiştir.
g.

Ziyade -i

Baş

Ci~e

Sultan , vezir vs. va!k1.flarındalki ciızye, adet-i ağnam ve avarız
türünd en ba:zı gelirle r ile il:giliyd'i. Bu bür:o 1691 cizye refOTm
undan s.onra. lağvedilmiş vıe gelir kayna! k'lanm n hemen hepsi Cizye
Muhas ebesin e alkıtanlmıştır.
Maden Mukartıaası

h.

İsıtanıbul gümrüğü gilbi büyük gümxü ik mu!kafaalannı,
Rumeli kıpt.ilerinin ci:zye vıe ispenç e vergile rini; tüıtün, ka!hve ve
üzümden alınıaın resiml eri ve çeşitli maden lerin g·eHrler.ini vs. denetl
eyen büyü!k bir büroyd u.
ı.

Bursa

lBursa,
da!ki

bıazı

Mulkartaası

Biıga, Bolu. Adapa·zıan, Kasta monu, Çanlkır
ı (Kenlkiri)
mu!ka taalarl a mdzan-ı harir (ipeik kapanı) muikataası

nnın ve Aikdeniız aıdaılarmdaki_ çeşiıtli muamrtalarıı
n . geUır1erini denet·ıeyen ve Rumelinıdek~ kimi kale muıhafızlarının mevac ip hesaplarını tutaın bürod ur.

j.

İstanibul Muikataası

Bu büro, İsıtanJbul ve Efüırnıe ihtisafbı, Selanilk gümrü ğlü, Mora islkeleleri mulkatıaalıanm denetl erdi. 1733 yılında Kefe Mulkataası He birleştirJ.lmişti. Öz:eUikle 1'6-83-1699 büyüfk
sa:vıaş dönetn~nıde bi,r çok mulkataası işgal alıtınıd:a . kalan
bu büron un XVIII .
yüzyıl ortalarıınıda istikrarlı bir gelişme iç·e
rsine .giTdiği ·söylenebilir.
!k.

Aıvlonya vıe Ağriboz Muikataası

Bu bürq Arnıavuttlufk,
g·elirleriıni denert1'emelkıteyldi.
tirilmişti.

Tesely a böLg·e:lerindeki bruzı muka;t aa
1748'de Bursa Mukataası ile · birleş
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l.

Ha.ıslar Mu!kataası

mukataa gelirlerini ve bUll!lardan vezir vs. gibi devlet
tahsisaıt:ıı denetlerdi. Bu
adamlarının haslarına kaTŞılık ayrılan
araıda aıctet-i a.ğnam giibi geliT kaıynalklannın hesalbım tutar; özellikle Rumeli ve Güneydoğu Aınadolu'daAG bazı muikaıtaaları ve
mahalli kalemleri ve bunların gelirinden vıezir vs. haslarına karşılılk ayrıl3ı!l tahsisatı yönetirdi.
Bazı

m.

Kefe

K1rım

Mukataaısı:

ile Ege sahil ve

adalarındaki ba:zı mukaıtaal:arn

gelir-

leri ile bazı kale mevacipleri, vazifeler ve salyane harcamala~nı
denetler, İzmir, Aydın, Kınm'da bazı önelµU mu!kataalann hesabını tutardı. 1?33'de İstanlbul Mukaitaası .ile bixleşmiştir.
n.

Anadolu Mulhasebesi

Bu büro küçük bir gelir kalemine karşılı!k ülketru.n Anadolu
ve Suriye taraflarında kalan kalelerindeki neferlerle mütea!kid ve
duaıcıların maaş hesaplarına bakardı.

o. ·

Ağnfum Mulkataası

Özellikle Rumeli sahasındaki koyun vergileri (adet-i ağnam
ve ağnıam-ı eelebke§an) hesaplarına balkanlı.
p.

Şıkk-ı

sani (Pis!kopos)

mu\kataamn önemli olmayan gelirini de. netlerdi. Muhtemelen şıkk-ı sani defterdarının sorumluluğu alBu isimle

anılan

tıındayd.ı.

3.

GİDER KALEMLERİ

a.

Yeniçeri Kalemi

ve taşT.a kalelerindeki muhafıız olarak görev yapan Yeniçeriler.le acemi oğ;lanlam, sara~ bahçeleri görevlilerine,
baltacıfara yapılan ödemeler bu kalemin sorumluluğu altıntlay
dı. 1079/1669-70 bütçesinde yeniçeri mevaciplerl Piyade MukaMerkeızdlelki
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belesi

kalemiınde

pılan

ödemeler

yer ahyordu. Bir kaıç sene sonra yeniçe~ere yaol:ara'k bu kalemden yönetilmeye baş

bağımsız

landı.

b.

Piyade Mukabelesi

Meııkez

ve lmlelerdeki yelliİçeri, cebeci, topçu, top ara:bacı
larla alemdar, hassa terzileri, camıeşuylar (çamaşırcılar)' matbah, kiler h'.hmıetçileri, hayme , (çadır) mehterleri, ehl-i hır~ gilbi
görevlilere verilen mevaciplerıle ilgilliydi. Yeniçerilere yapılan ödemeler sonradan müstakil olaralk yeniçeri kalemine · bağlanmış
tır.

c.

Süvari

Mulk:aı'belesıi

Sipahi, silahtar .:ve dört bölüğe
ve $01 garipler) verilen mevaıeiplerle

(Sağ

ve sol ulefeciler;

d.

Te2Jltire-i kal'a-i evvel; Tezkire-i ka:l'a-i küçük

Bu

iıki

kalem hemen hepsi Runielide bulunan

hafıızlarına verileın

e. Küçük

mevaciplerle

sağ

Hgileınirdi.

bazı

kale mu-

ilgiU~.

RUzııamçe

Dalha ıÇo!k Rikab ağaları, mütek9-id Enderfin ağaları, müteferrtkalar, hazine memurları, baza defterhane katipleri, divan katipleri, hassa talbipleri giibi müşalherehoran (yani aylı'k aJan) bazı görevlileriın ma:aş hesaplanriı tutardı. Yani bu büro saray ve
dirvan · memuru sıtatıüsündeıkilerin maaşlannı denetliyort:iu. (Rftznamçe, Maliye, Tarihçi kalemlerinde çalışan birçok görevlinin
hazineden maaş aJlmadı~dan, kayıtlar ve tesciller dolayısıyla tahsil ettikleri resim :ve harçlarla geçindikleri billinmektedir).
f.

Teşrıfat

Bu büro

Kalem!

adından

da

anlaşılacağı

giibi

teşrifatla.

ilgili harca- .

maların hesaplarım tuıtuyordu .

g. Salyane

Mukataası

Bu büro umera-i
tanlarımın,

Tatar

deryanın,

sultanlarının

Akdeniz ve Tuna donanması kapsalyanelerinin hesaplarını tutar
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ve onlara gerekli ödemeleri yapardı. Aıdından anlaşıldığı gilbi bü
büm asıl l~levi olan bazı sa1yane (yıllıik maaş) leriın mu!kataa
şeklindeki gelir kaynaklarını da deneUiyordu.
zamanda ba!Zı giderlerin he!saJbını tutBunlar önem sırasıyla Muhaselbe-i Evvel
Cizye Muihaısebesi, Aınadolu Muhasebesi, Harameyn Muih'aselbesi,
Mukataa-i Ewel, Ke1"e Mukataası, Haslar, Bui'lsa, Haremeyn, Av··
lonya, Maden Mulkataaları He Meıv!kufaıt kalemleridir.
Ba:zı

mayı

da

bürıoları aynı

gelir

üstlenmişti.

II.

EYALETLER MAL[YESi'.

maliyesi giderek mer!kezile§miş:tir. Bunu bütçeierden anılamak mümkündür. XVI. yüzyıl bütçelerinde eyaletlere
göre bir tıasn!if göze çarpar. Mısır, Şam, Halep, Diyarlbalkır, Bağ
dad, Ba-sra, Tamıış:var, Budin (" ve XVII. yüzyıl başı~aırında da Ke-f e, Belgrad Bosna vs. gilbi eyaıleıtler ayrı bütçe düoonleyen ve
mahalli gelir fa~lasını merlke:ze (ibunu!ll belgesi olan bütçelerle)
gönıdereıiı eyaletle:rdi. Fakat ara1ştııma konusu dönemde bunların
Di~Tbakır giıbi eya;leıtler
ıba,zılaırı öızelli!kle Mısır, Şam, Haleib,
ıbütçe düzenlemeye de~am etUleTse dıe artıik mer!ke:z de düzenlenen bü~çeler merikez ve eyaleıt.11er bütçeleri toplamı şe!kılinde olmayıp b\l eyaletlerin geliri . (Mısır hariç) Muhaseibe-i evvel kalemi hes:aplarıı. içersinde· yer alıyordu.
Osmanlı

1

eserine aldığı bilgileri. büyü!k ölçüde Ayni ·Ali
·EfenıcM'nin W08-9'da ka:l eme aldığı Ka:vfünin-i Al-i Osman'a da. yıan!dıran Hezarfeın Hüseyin Çelebi Osmanlı Devleti bünyesi içinde 32 eyalet sayar 3 3 • 1676'da ka[eme alındığım bildiğlnııiz Albdurırahman Paşa kanumıamesine göre Osmanlı Devleti'nin .38 eyaleti va:rdır3 ·4 • Mars~gli'nin 1680'ler.ıe aiıt verdiği tabloda 24 eyMetle
4 t;aıbi devlet mevcuttur35 • XVII. yüzyılın sOD!larına. ait olduğunu
36
1sandığımız bir beLgeden 44 eyalet. ve mahalli iıdare çıikarıyoruz •
37
1703 yılına ıaiıt bir liiısıtede 35 eyalet mervcuıttu:r • 1726 yılında salı669'da ya~dığı

(33) Hezurıfen, Te.f:hisu'l-Bey;an fi

Kavôn'in-i Al-i Osman (18/A.

fotokopi'), v. 1$ ·b-14 a.
{3-ı)

!Albdur~a:hman Paş·a K 1anunnômesi, s.

(35)

McırıS'ig!(:i,

s.

111'5-'137 ..

('36) MM. 22 249.
('37) MÜD. 12i4/il ,
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s.

j2-14.

529.:5 30.

Kü·tüphanes.fındeık1i

dece Anadolu caınfüinde 19 kadar eyale t vardı 38 • 1730
yılında
Anadolu'dalki eyalet lere Heme dan, Tebri z.ve Tiflis 'de katılm
ıştı 39 •
(Bu verile rin ışığında XVII. yüzyılın ikinci yansıyla XVIII
. yüzyılın ilik yarısındaki Osmanlı eyale t teşkil
atı hakkında bk. Taiblo 2).
Eyafo tlerin mali açıdan Haıs ve Salya ne He idare ed'i.len
ler
ilkiye ayrılması bir geleneikti. Has ile idare edilen eıyale:tle

rin beylerbeyle'fine, sancaık:beylerine, merke z teşkil
atındaki ve2'irlere, bazı hamın sultan lara verildiği g~ibi has şeklinde
dirlilkler
verilirdi. Bunla r baslarını mülte zim veya eminl er eliyle
yöneltir,
gelirl erini onlar elyle tahsl ederle rdi. Bu eıyale-tlerde ilkıtiıs
adi ve
mali yapının çatısını tımar ni·zamı oluştururdu. Eya:Iet
gelir ve
giderl erinin ilke olaraik kendi bünye leri içersiınde yöneıt
ilmeleri
söz konus uydu. Dolayısıyla mali açıdan befü. bir muht
ariye te
sahipt Her.
olarıaik

İkinci

tür eyale tlerde ise beyle rbeyil er ve sancakibeylere dirbaşında bulundukları
eyaleıtin hazin esind en
nakit olaraik salya ne (yıllılk maaş) verilirdi. Salya neleri
n miiktar lan umum iyetle kanınınamelerle tesbi:t edilmişti. Bu
tür eyalerden Mıısır, Bağdat ve Basra gelir fazlalarını her sene
merke ze
belirl i bir irsaliy e olarak göınderme!k zorundarydı.
1l!k tahsi s;i yerine
1

Bunla r dışmda çe!şitli idari birim ler va,rdı. Bunla r arası
nda
yer alan hükrü met veya meli!klti.lkler muhıtar biT yapıya
sahip tiler. Yine talbi de;vletler de yarı bağımsı'Z bir hüviy ete sahip
olup
her senie devle te cieye kateıg:oriısine dafhil bir vergi öderle
rdi.
A.

HAS

İLE İDARE.

ED1LEN EYAL,E TLER

Hezar fen'e gö:re~ 0 has ile idare ed'i!len dolayıısıyl:a; tınıar
sistemin e dahil olan 24 eyale t vardı: RumeM, Anadolu, Karam
an.,
DiyarıbekiT, Şam, Si:vaıs, Erzur um. Van,
Budiin, Cezayif-i Bahr-ı
sefid (Akdeniz adafarı), Halep , Maraş, Kı!bns, Girid, Bosna
, l'a.(38) TS. Kltp. Hazine Kit. Np. 447.

(39) fran savaşl·arımn bu yıllma ra:stlıayan dönem
inde E'Şref Şaıh ile· sulh yapıl
ması üzerine 1 İron'ıcfan alınan topra!klorda mfüki
düzenl·eımelere Q'ir:işilmişti.
Bk. MOD. 135; A 1 1i1412N11 17129; MiM. 22 2:16, s.
1-2: 6 l'O l'li4ı2/24 iV 1700.
(4<>) Hezarfen, v. sş b"~ a.
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TABW~2
Araştınna ıDöneminde Osmanlı Devletin'l n Eyôletleri

Yıllar

1669

~676

1680

1680.-6

1703

x
x
x
x

x
x
x

x

1726

Eyôletler
A. Rumeli Canibinde

x
x

Rumili
Bosna

x

Budun t1j
Mora (2)

x
x
x

Kan!ije (3)
Eğri

('4)
Varat
Özi
Kamanice
Kefe
G'.l rid
(5)

x

Silistre {6)

x

x

x
x
x

Uyvar
Tamı•şvar

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

B. Anadolu Canibinde
Anadolu (Kütahya)

x

Karamaıhi

x

(7}

x
x

Kıbrıs

Sivas
Adana (8)
Maraş

Şam
Trabtusşam

Halep
Trabzon (9)
Erzurum
Kars
Çıldır

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

Van

x

x

x

Diyarbel<'ir

x

x

x
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x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1730

. Yıllar . 1669

Ra:1<ka

J(

Musuı

x

ŞehrizOr

x

Bağdad

x

MısJr
Habe·ş

Cezayir-'i Bahr-i sefid
(Kapudanlık-ı deryô)
Basra
Lahsa
Cezayir-i garb
Trablus-ı

garb

Tunus

1676
x
x
x
x

1680

x

x

x

~

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

~

x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

Yemen

1680-6
x
x

1703
x

x
x
x
x
x

1726

1730

.X

.X

x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x

Safed-Sayda-Beyrut
Hemedan
Tebriz

x
x
x

Tifli·s
C. Tabi Devietler
Kırım

x
x
x
x

Boğdon

Eflôık

(10)
Erdal (11)
MeH'klikler

x

x

x

x

x

(1') Budiın 1686'da Avusıturya eline geçti.
(2) Mora 1680'de R'lJlmeli eyôletine dahildi, 1687-1716 arası·
nda da Venedi'kliile·r
elindeydi.
Kanije

(4)

1~0'de B•Jdin'e paşalık iısmiyle dahildi.
1680'de paşalıık ismiyle Rumeli'ye dahil ol·an
ne ge·cti.

f5)

Tamışvar

· (3)

Eğri·

1687'de

Avusturya'nın

eti-

1718'de Avusıturya'ya gecıti.
(6) 1680'de Rumeli'ye, sonra Özi eyôletine dahi'ldi. Eyôletin
merkezi (Belgrad)
1718-1739 arasında Avusturya'ntn elindeydi.
'(7) Kıbrıs sancak olmakla birlikte vezir rütbesinde birils·
i tarafından yönetilirdi.
1718-1721 arasında sancaıklığı kaldırılmış ve nuhassılhkla
yönetilmişse de
tekrar sanca·k olm ıştır.
(8) Bir ara .eyôle•t statüsünden cıkarıılon Adana 1698'de tekrar
eyôlet olmuştur.
· (9) 1600~6'da Batum'a daıhil gösterilmişıtir.
(10) Batı Eflôk 1718-1739 arasında Avusturya elindeydi.
(11)

Erde·ı

F~: 18

1687'de Avuswr ya'nm eline

geçmiştir.
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ınışıvar, Trablus;ı Şam,

Kars

Şehrizur, Çıldır,

ve Musul.

Bu tür
-

Trabzon, Kefe, Rak!ka,

eyaleıtıerin toprakia:rı

Hav3;ss-ı
rafından

üç bölümdü :

hümayün (Padişah haslıarı). Bunlar Ha.zine tavoyvodalara ve mültezimlere verilerek iş'letilir

di.

-

Vezir, beylerbeyi vesair devlet ricalinin hasları. Bu hasların geliır lıeri kendilerine aitti.
Zeamet ve tıma.r. Da:ha alt rütbelerde olanlara tahsis edilirdi.

KendHeri:ne has, zeamet ve tımar verilen askeri personelin ·
temel görıevi ·.seıferle.re kat.ılmaktı. E.ğer herhangi bir se1beple bu
görevi yerine g.etir•emezlerse kendilerinden bedel almırdı •
41

Eyale tler merıkez ha'Zinesine avarız h!anıeleri yoluyla bağlıy
dılar. Bu hanelere göre toplanan avarız ve· bede'•l-i nüzul gelirleri
toplanıp merkeze gönderilirdi.
H.er eyalette merkezi hazineye
gönderilecek gelirlerle· Hgili bir defterdar ile tımar gelirlerini denetleyen bir tımar defterdarı bulunurdu. Padişaıh has·Iarı ile sa,.
hipsiz kalan ze1ameıt ve tımarların gelirleri defterdarlar tarafın
dan toplanıp hıa:zineye . göınderilirdi4 :2 • Bazan eyalet gelirlerin.d en
beylerbeyilıere düşen has gelirleri herhangi bir sebepten hazineye · alınabilirdi ; .1

48

Taşm maliye ve muhaıssıllı!k teışikilatma dahil olan bazı eyaletlerin tımar kesimleri dı:şındaki gelir ve giderlerıi. için zaman zaman icmaller yani bÜJyçeler tertipleniıxli. Bunlardan aırilaşıldığına
1

(411) Diyo·rbek·i r valii'sine y·azılan bir hükümde Pod:işo1h: «1099 s•enıe.sinde voıJd
sefor-'i hümôyOnuma gelmedikler;i mu'kabe·lesinıde taht-ı hükümetinde vaki
ıseıkiz nefer sanıcalk beğ·leri s·efer-i hümôyünum bedeH müte·ahhid (olmuş
·lordı)» diyor ve bu bedeliin t1ahsili rci·n volinin gerekM teşebbüsl·ere giırıiş
mesinj iısıtiyorıdu. Bk. MÜD. 98, s. 60/184: B 2 11100/XH 168'8.
t42) Meselô Tıamışvar eyöle ti defıterdarına gönderilen bir hükümde onun «môl-ı
miriye mütealliık cüz'i ve külli maihsulô:t · V·e rusümötı» t1opl-aıyıp «mu'tad-ı
kadim üzre» bu zi!kredi'len «hai\la1s ve kura re,ayalmına, . ... defterdarlıik ve
ın:ı·u'kataa umuruna» kimse yi kmıştırmıaması i'stenmişti. B.k. MÜD. 1'111, s.
'514: B 10 111zııt1 1701.
(43) Me·selô Sivas eyföeti 1713 tarihinde beylerbeyini·n borcuna karşılık «taraf-ı
miıriden zaptolunma!k» üzere «be·r ·vecıh-i emôneıt» bir mü•teıs·eHimiın idares'ine bıroıkı· lmıştı. B'k. MÜD. 1eo. s: 13: c 7 11l215/Vl'l'I 1713.
1

1
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gö re ge lir ka lem ler i
de vle te int ika l ed en

mukataa.ıarla,

öle n de vle t adamlarınd
an vs.
ge
lir
ler i oluşturuyıortdu. Ye rin
yapılan harc:anı
de
aların ön em li bir
kısmını i:Se me va
cip öd em ele ri
teşkil ed iyo rdu44 •
Bu icm al kayı.tlarınm
me rke zd e tat bik ler ini n
yapıldığmı bil iyo ruz4 s.
muıhallefat

Bu ey ale tle r san ca kla ra,
san ca kla r ka za lar a, .onl!ar
ler e (zeame ıt ve tımarl
da dir lik a:ra ayrılırdı. E~a
letlerin başında be
be yi (vezir ka dro su nd a
ylerise v:ali) sancakların baş
ında sanca!kbeyi
ka za lar da kadı bu lun urd
1
u. XV II. yüzyı'lın başlar
ından itiıbaren ve. '.Zir kadro~arında bir g.e
ınişleme görüldüğ
ünden ve be yle rbe
mansıbı ola n ey ale
yle rin in .
tle r vez irl ere tev cih olu
na geldiğinden be yle rbe yil er iki nc i de rec ey e
düşmüşler ha tta
uh de ler ine s:a nc ak lar veril me ye başlanmıştı. Me
vc ut eyıaletler ve zlr ler e
de ye tm ez ha le
gelince ey ale tle r da hil ind
ek i san ca kla rm ba:zıla
rı birleştirilerek
ve zir ler e ve ril me ye başlan
dı. XV III . yüzyıl
da!ki bu ka dr o
lem esi . adetıa şimd1Jki me
geniş
rlkez va lile rin e be nz er
bi!r «merkez beyler be y leri» zü mr esi yara:t
acaiktır.
1

Bazı ser'hıaıt ka lel
eri nin , me sel a Elflaık ve
Boğdamn sınırları
f,çinde kalaın Ho tin , Be
nd er gilbi kale1eTin muhafı
zları ola n ve·zir
ve kumandanların mans
ıplarına
Ru
me
li
ve
Anadolud:an başlka
sancaJda.r ek len ir olmuşt
u. Zi ra bu gi!bil
erin ge çim ve hü kü m sahaları old uk ça dardı.
Üs tel ik ha s tay inl eri de
a:zıaJmaya yü z tut muştu. Öt e ya nd an
bir sa nc ak tak i mi ri mu
ka taa lar çok, tımar
ve valkıf tcpıraklar a:z ise
o sancı.ılk: ·va lile r içi n ve
rim li .sayılıTdı.
Alksi tak dir de ccbi-haısıl»
iti ba r olu nu rdu . Zi ra tı
ma
r ve ze am et top raklarını dirliik
·m hip ler i, vakıfları mü tev
ell ile ri işletirler, bu nla..
rın g-elir'lerinden va
lile re ön em li bir pa y ayr
ılmazdı. Mi ri muika
taa lar ise çolk ke re va lile
re ilz am ed ilm ek te on lar
da bu mu ka taa farı da ha yüfk:sıek
bir bedelle bdr ba~a1sın
a ilt iza ma . ve rm ek
'diler46.
tey 1

l.

TI MA R NİZAMI

Osmanlı

de vle ti zir ai top rak lar da
ilke .olarak de vle t mü lki
-

(44) '1154 Şam büt çes
inin gel 'iri .16 190 112
akçe, gideri ise 1'5 889
tuy ord u. Bk. Kepe·ci, 234
7:64 akç e tu3.
(L'.'5) Meselô 11'59 yıl
ında Şam mU'haselb
eıs 1 iniın Baş Muhas
ebe ve Anado'lu Mtr
haısebes.i kal em leri
nde tatbilki yapılmıştı.
B'k. Kepeci, 21346.
(46) M. Nuri Paşa, Ne
tayicu'l-vuküa:t, flıl i·s,t.,
.1327/1909, s. 79-80.
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bunun uygulamasıydı. Tımar
«geçimlerini veya hizmetlerine ait masrafları
!karşılamak üzere bir kısım asker ve memurlara, muayyen bölgelerden .k endi nam ve hesaplarınıa tahsil selahiyeti ile birlikte
tahsis edilmiş olan vergi kaynaklarma» 48 veırilen isimdi. Geçmiş
İslam Dev leitlerinıden bu arada Selçuklulardaki ikta nizamından
tevar~s edHen tımar Osmanlı tatbikatında üç kısma ayrilmıştıT;
Senelik hasılatı 20 000 a!kçeye kadar olan topraklar -dar manasıyla..: tımar uınvanını korurlarken, 20 000 - 100 000 . akıçe gelirii
bölgelere zıeamet, 100 OOO'den faz1a. gelirli bölgelere de has ismi
..
verilmiştir.
yetini

benimsemişti47 • Tımar siıstemi

geniş

manasıyla,

sipahi denen eyalet askerlerine tahsis edilirdi. Sipahi
bu hizmete giren herkes için başlangıçta verilen çekirdek kısmına «kılıç» deniyordu. Bu toprak parçası sipahinin
gö~terdiği yararlı!klada «terakki» alarak büyüyebilirdi. Tımarlar
mahiyet itibariyle üç_bölümde efo alınabilir4 :
Tımar,

tımarının

9

-

en büyük yeri teş
kil eden sipahi tımarıdır. -B unun mutasarrıfları olan sipahiler alaybeğisi bayrağı altında memur oldukları sefere <<eşerl~rdi». Beraberlerinde tıma~larının taka tine göre cebelü (köylü aslker) getirme!k mecburiyetleri vardır.
Sefere gelmedikleri yıla ait vergi hasılatı devlet tarafın
dan alınırdı. Sipahi ölünce dirliğinin kılıç kısmı berat ile
Eşkinci tımarı

(mmk

tımar): Sıisıtemde

çocuıklanna bıra~ılırdı 50 •

-

Mustahfız tımarı:

Kale

muhafızlarına

veriien

tımardır.

--'-' Hizmet tımarı: Baz1 sınır boylarında bulunan camilerin
imam ve hatipliğine, bazı saray hizmetlerine mahsu3:tur.
Ba·zan da padi§ahlar sipahi emektarlarına mut1a:sarrıf oldu!klan tımarları temlik etmişler' bunlar da varislerine
intikal ertmişrtir.
1

(47) ı... mülk bağçes: ine sobaın kıoyub zira-at eyleyen klniesneden sahi'b-1 arz
öşr almak kanundur ... saban g'ire arz mkid'ir, tapu ile vir:ilür ••. ». Kanunnôme-i oedid, Süleyman:iye Ktp. Esad Ef. Ki1t. No. 853; v. l1 a.
{46) Ömer Lütfi Barkan, «Tıımon, İ·slôm Ansiklopedisi, · X·lil/1, s. 286.
(49) M. Nuri, 1, 121.
(50) Barkan, ogm., s. 295-6; DeHerdor Meıhmed Paş,a, Nes.ayihu'l-Vüzera ve'I·
ümerô, (Devlet Adomlorıno Öğütler başlığıyl·a hazırlayan H.R Uğural, Ankara 1969), s. J31-133.
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Tımarın yöneticisi olıan sipa hi ile tıma
r topr akla nnd a çalı

şan reayanın ilişkileri

nın toprağında.

kanu nla dü~enlenmişti. Bun a göre reayagüvenlik iç.ersinde çalışması esasıtı 51 •

Osmanlı topl um ta;bakJalm~masın
da yer alan reay a ve aske ri
(ilmiye dahi l) züm rel eti ilke olar ak birib
irlerinden ayrılmışlardı.
Reayanın, yararlIJk göst erm esi
halinde, aske ri züm reye katılma
sında bir enıgel olm ama kla
birli kte bu yolu n alabildiğine açık
tutulmasıyla reayanın azalıp
üretlimin ve umu mi hasılatın düşe
ceği düşünülürdü. Bun unla birli
ıkte devl etin teme lini reay a oluş
turduğu iıçin onu him aye .etm ek ge-re
klidir 5:2 • Reayanın kayıtlı olduğu dirli kten ayrılıp başka
bir iş tutması da sımrlamnıştı.
Tımar siste mi ülke nin zira i
iktisadiyatı ile aske ri yapısını
n
teme li o~arak klasi!k donemde önemle kend
isini göstermişti:r. Elde
buluınan ilk büt.çel~rden 9334/15 27-8 bütç esin e göre 537 929 006
akçe olan devl,eıt gıelirlerinjn % 37'si irili
ufaklı 37 521 kılıçtaki
tımar .s ahib inin tasa rruf und a idi. ·
Bu tımarlardan 9 653' ü kale
mustaJhfıızları tımarı, geri ka~a
n 27 868' i ise eşkinci tımarı
idi. Bu
1

(51) «... ve ehl-i insaf k.atında rnaya
y(] vel'iyyu'n-nıiıam ıtlaıkı saıhih. olur ...
ne·f .su'l-emr bu cihetten dahi reayanın
himaye olunmaısı devlet-i aliyyen:ln ziyade ehemm ve elzem ol·a·n umurunıdaıdı
r». Nesayilh, s. 15.
f52) Gerçekte Osma·nlı ı·çtimai düşün
cesinde batılı anlamda bir
sınıflaşma kavramı yer e•tmemişti. Birço k
Batılı yazar, bu arada XVl'I'.
yüzyılın sonlarıınıda
uzun süre istanıbul'da kalmış ol an
Boğdan voyvodalarından, Dimit ri Kan"'.
temk bile hı·ristiyanlı'k gayretin'in büyü
k bir yer tuttuğu eserinde Türklerde
ısoylul.uğun babadan oğula
ge·cmediğin:i, aks·ine erdem
ve ·i'Yi hareketler sayesinde elde edildiğ·ini gözlediğini yazar
. Bk. 1, 149; M'I, 380. Osmanlı yazorıJarma göre de «umOr-ı düny
ôda hakikaten nazar olunca bir taife
taife- ·ı
. uhrô üzerine tercih ve tafıdil olunmağa
seıbe:b yo1ktur» ve Gemiyet dört
beş
züm.renıin işbölümünden teşekkül
etmiştir: Ziraa tciler , ticare t ve sana
t
·
ehli,
ôliml er ve askerler, B;k, M. Galib. «Tal'i
mat-ı Şeıhiıd AH Paşa», Tari·h-'
i Osmani Encümeni Mecmuası, Sayı. 3,
ist., 1328, s. 148. Halk özelli'kle maH
acıdan reaya ve aske ri zümreye ayrılm
ıştı. Aske ri ·zümre reay.arnn . verdiğ·i
öşür, avarız aıkceıs ;i gibi bazı
verg'i'lerden muaftı. Yukarda belirti.len
ilk i1ki
zümre re·ayayı oluş:turuyordu . Miml·er
(ulema) He askerler ise aıs'keri zümreyi meydana getirmektedir. Reayônın
·ask·eri zümreye ge·cmes:iınde nazari
bir engel yoktu. Bazı vergHerin müke
llelfi ol'aro'k ·reaya himaye edilmelidir: «.. . hazine reayamn kesreti ile
olur. Reôya vedi.a-yı Hôliıku'l-berôyôdır.
Salta nat anlar ile anl ardan tahsil oluna
n hazine ile olur.. . Reayadan biri
!külli hizmette bulun up... tımara müst
ahaık olup sıipa•h'i olsa akrıbcİsını
ve
ba'b.asıını · sı·yQıne·t itmeme·k gerek
tir ve y.a hud danişmeınd olso raiıyy
etden
kurtulur.». Nesayilh, s. 715-77. Burada
tımarlı sipah i olanı ·arın veya .
il'im yolunu seçenlerin askeri zümreye geçecekle
ri belirt iliyor .
1

1

1
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sahiplerinin harıqe beraıberlerinıde götürmek zonmda bulundukları '6ebelu' denen silahlı ve zırhlı askerl:erle
70-80 bin kişililk bir eyaletler ordusru teŞ[kil ettikleri tahmin ediliyor. Aynı dönemde merkezi orduyu oluşturan kapıkulu ocaikla53
rının mevcuıdu ise 27 bin civıa:rıında idi · .,
eşkinci tımarları

idari-mali ö·zeDklikle gelirleri belirli hizmetlere
tahsis edilen vaikıfların % 12'liik bir paya sahip olduğunu göz
önüne alırsak padişah hasları veya mukataa sistemi yoluylıa devlete intikal edeın gelirlerin % 51 olduğu sonucunu çıkartırız. Görü1düğü gifbi bu dönemde merkezi hazine ile tımar ve vaıkıf gelirleri hemen hemen eşit . oranlardadır.
Aynı büt,çıede

ve Hazerf en'in bazan yanlı§ olarak teikrarladığı ralkamlarıa göre XVII. yüzyüda toplam kıhç miktarının 40 biıni, cebelülerde birlilkte eyalet asik erlerinin de 100 bini aştığı görülmektedi r. ·
Ayni Ali Ef eındinin

kaydettiği

1

1

ait durumu
aksettirmeı3i ger~ken beyan~armdan 70-80 bin adetlilk bir kılıç
yeıkunu çıkıyor. 1654 yıhnda yazdığı risalede Sofyalı Ali Çavuş
da Osmanlı tımar siısıteminin tıaıtibik edildiği 23 eyalette 56 089 tı
mar ve zeamet sahiıbinin cebelfüerle birlikte 200 bin kişilik bir
as!keri kuvvet teşlkil ettiğini kaydetmişt:i.r. İki y~tzarın verdiği kı
lıç rakamlarının f!arlklılığı Evliya Çelebi'de mevcut olan bazı eyaletlerin ve muhtemelen bazı sıınuır ve idare değişikliiklerinin Ali
54
Çavuş risalesinde kıa~dedilmemesinden kaynaklanabH ir •
Evliya

Çeleıbi'nin

yine XVII.

yüzyılın ortalarına

XVII. yüzyıhn sonlarında has'lı eyaletlerin gelirleri, Marsigli'ye göre 4 milyon guruşa yaklaşan (450 milyon aikçeyi aşan)
bir .meblağ oluşturuyordu. Yine Marsiıg'li'ye göre ülke çapında
3 OOO'den fa·zla zeamet, 51 OOO'i aşan tımar mevcuttu. Eyalet askerlerinin mevculdu ise 126 OO'i aşıyordu 55 • Aynı yıllarda devletin
nakdi gelirleri 600 milyondan fazl'. a~dı. D0Iay1131yla tımar gelirleri toplam gelirlerin % 40'ına yaklwşıyordu.
1

(53) Barkan; a·gm., s. 287.
('54) Barkan, 'Clıgm., s. 289-293.
(

1

55)
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Marsigli, s . .HS-137.

2.

TIMAR KES1İMİNDE VERGİLEME DÜZENİ

a.

Reayanın

aa.

Dirlik Sahibine Olan Mali Mükellefiyetl eri

Toprak Üzerinden Ahnan

Ve~giler (harac-ı muvaz~3.f) 53

Tımar

kesimindtelki toprakların rakıaıbesi devlete, tasarruf
reayaya aitti. Reayanın idaresi, işletmeye nezaret ve vergilerin tahsili sahiıb-i arz (topralk sahilbi) denilen ve çoğu sipahi
olan dirlik sıahiplerine bıxakılmıştı. Bu yetlk.iniın denetlenmesi görevi de kadılam aiıtti. Her köylü ailesinin işlet.tiği topr.aik parçası
bi,r veya yarım çifıtllik olarak köylünün ödemekle yükümlü olduğu çift resminin matrahım teş1kil ediyordu. Çiftliğin alanı verimine göre değişiyordu. Çiftçilerin tasarruflarına tevdi edilen bu
toprakların mülkiyeti devlet,e ait olduğundan mülkiyet hakkının
gereği olan satış, hiibe gibi yollarla elden çıkarılması kanun dışı
idi. Reaya öldüğü zaman çirftliğin parçalanmad an bir bütün olarruk oğullıarına g,e çmesi gerekiyordu.
haıkikı

Yerleşik
rağa karşılık

veya konar-göçer ~eaya, taımrrufuna bırakılan topsahiJb-i arza bir taikım vergiler ödemekle mü!keUef-

ti:
-- Resm-i çift: Bir çiftlik toprak ~çin yı'lda bir defa. alınırdı.
Yarım (nim) çiftlik için bunun yarısı ödenirdi. Yerleşik
reayanın topraklarında ziraıaıt ,eden konar göçerletr de aynı ve rgiyi verirlerdi. Konar göçerlerin ihya ettikleri topraklar için daha az Çift resmi :alınıı:ıdı. Bu birçok yerde
değişiıklik gösterirdi 57 •
1

(56) Horac, İslôm vergileme düzeninde 'anvet:en -silah kullanarak- feıtih yo luyla
ıe·ı.e gec·i rilen topraklardan % 50'ye kaıdar alınabileceği kaydedilen vergiydi.
Harac-ı muvazza·f ve ham·c-ı mu:ka:seme olaraık ikiye ayrılmış•tı. Hamc-ı
muvazza.f toprak üzerine maktu olaraık k•onula•n vergiydi . . Osmanlı tafüilkaıtınd bunun cift a!kcesi, ba1sma aıkcesi, kulluk a'kceıs·i, zemin re1smi, Ru.me·
linin bircok yerlerinde ispençe resmi, boyunduruk hakkı .;:simler.indeki ve·rgHeri kaps·adığı kabul edilir. Bk. Süleıymôn Sudi, DeHer-i muıktesid, C. il,
:i·st., 1607, s. 515.
·
1

(

57) Neşet C·ağ.at,ay, «O:smanlı İmparatorluğunda re:ayadan a'lıınan verg i ve rüısümlar», DTCF. D. C.V. Ankara 1947, s. 49'5,' 510!1; Halıil inalcılk, Osmanlı
larda ra·iyyet rüsumu, Be lleten, XX 1!1'l, Aınıkm·a 19159, s. 5811-2. Konaır göçer·
l,erin tabi oldukları mali düzen için blk. Cen1g:iz Orhonlu, Osmanlı İmpa. ra,torluğunda aşiretlerin i'S'ka·n teşeıbıbüsü (16911-1696) İ'st., 1963, s. 22-25.

1

1

1
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-

(:58)

ların düzenResm-i çift bozan: Devlet il!ke olar8.k t·oprak
çalışmak isteli bir şekilde işletilmesini isıtiyordu. Fazl a
58 • Bun un yanm da toprağın
yen çiftçiler teşvik ediliyordu
m müe yyid eler getirilmiş
boş bıra:kılmaması için bir takı
üste boş bı
ti Tasa rruf una bırakılan toprağı üç sene üst
asına veribaşk
bir
alınıp
raıkan çiftç inin toprağı elinden
ra uğra
~:lra
lirdi59. Köylünün toprağı ccboş» bırakmasıyla
rda çalışmış
yan dirlik sahipleri, eğer köylü başka bir tıma
isteme!k hak!k'.ı.na sahipıti6°.
iı2e tekr ar öşür ve çift reısmi
toprağını t'erkedip
anıacıyl~a:.
Başka mesleklere girme!k
i veya leventli!k
resm
n
«çift bozan» reay adan ise çift boza
61
an hem zirai
yand
akçesi denen bir tazminaıt alınırdı • Öte
ilerinin düş
üret imin hem de hazineye gide n avarız verg
ülerin bumesi ni önlemek için topralk~arını terke den köyl
mışfarsa . ve
lund ukla ri yerde avanz hane sine kaydolm,a
n başına gerını
akla
topr
arad an on sene geçmemişse zorla
62 •
tirilmeleri gere1kiyord.u
veya konar-gö- Resm-i zemin ve resm-i dönüm: Yerleşik
akla r için
çer reayanın çiftlik sfartüsünün dışındaki topr
verimine göödedi!kleri verg ilerd i Bun lar· dönü mün e ve
iroi168 •
re senelik vıe mak tu olara k sahiı~i arza öden
i'se onun gibilere ağaları mani ol«Ziyade re·nçberliık eıtmek murad ider
&frla·rda Osmanlı İmparatorluğunda
a·
XVI.
ve
.moya». Bk. ö.L. Barkan XV
C. 1, (Kanunlar), s. 132, «Kodir
zirai ekonominin hukuk i ve mali es·a·sları,
-eker.se me·n ' -yo.ktur», s. 65.
ıoldu~u takdir de her ne y e·rtde
Konunlor, s. 3. 7, ~5. 47, 511.
Age., s. 31, 79, 234, 27'5.
Age., s. 59, 79, 288.
1
1
teıferri k ola sipahi gocurup yerine
«Ve re:aya taifesi ki elinde yeri olub mü
ziyaqe v·arub bir yerde mutavattın
götür mek kanundur. Amma on yıldan
memnudur.», Kanunl·ar, s. 65, 2:54.
klımesneıyi göcür üp götür me k
(pamuk) biter yaıhud su ba'S ar yer«:Resm-i zemin be-gay·et has bir penbe
dönüme 1 a'kce edna yerden beş
de·n i'kl dönüme 1 aıkce evset yerdıe·n iki
derl·er ki ha·s yerden 70-.S.O dönüm
dön:üme 1 akce alınır . Bir cif'tliık ver ana
n 130-1'50 dönüm yer bir ciftli'k
ye·rde
ve evsat yerden 100 dönüm ve edna
erri'k a ile tOl·an ve arzon kırk
mütef
t-ı
hutuva
i
h
do·
itibar olunur. Dönüm
E·s'ad Ef. Kit. Nu. 854, v. 51 b-512 a.
hatvedir.» Kanunnôme, Sfüe·ymanive Ktp.
k işlerse bunun i·cin reısm-i zemin
topm
Bennôk kaydoluna·n hal'k bir m~ktar
re smi
1 sımindeın fazla tutars:a sade-ce zemi·n
re
·k
benna
verirdi. Zemin resmi
ktopra
az
teın
ciftl.ik
yarım
n ve
_alınırdı. Tam ve yarım ciftli'k küsuraıtında
timar
ve
k
sanca
başka
veya
r
-göçe
lardan da dönüm resı:ni alınır. Bir konar
nlar,
Kanu
5;
i. Çağata·y, s. 504-50
dan gef'iıp zimat eden zemin resmi verird
İ· nalcıik, s. 582.
32'6:
196,
193,
169,
32,
1
_
51,
s. 8-12, 25, 46,
1

('59)
(60)
(61)
(62)

1

1

(63)

1

1
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Resm-i tapu: Bina yapılarak veya harman yeri olarak
kullanüaralk zirai faa'liyetin dışında bırnkılan miri topmik. !ardan maktu olarak alınırdı. Sonraları bedel-i öşr, mulkıa
taa-i zemin veya icare-i zemin doo.ilmlştirtı 4 •
Resm-i aı2iyab: Birlik i'çersinde
maktu olarak alınırdı65 •
bb.
-

işlet.ilen

değirmenden

Kişi Üzerinden Alınan Vergiler

Resm-i ispenç:· Rumelinde umumiyetle m'il:slüman olmayan reayadan alınan · bir baş vergisiydi. Bunu ödeyenler
çift resmi verme:zlerdi66 •
Resm"."i bennak ve resm-i mücerred: Bir tımara kaydolup
toprağı olmayan ve fakat başka bir işle meşgul olan evli
reaya bennak resmi, babJsmm yanında veya kendi başına çalı:şan. bekar reaya mücerr;e d resmi öderlerdi. Bunlar da çift resmi vermezlerdi67 •

64) Ala yereden 5'0; ort a yerden 30-40, a·şağı yerden 20 akçe alınırdı. Bk. Abdurrahma·n Vefiık, Tekalif kavıfüdi, 1, ist., 132:8, · s. 40.
(65) Değirmen bir sene işl·erse 610, altı ay işlerse 30, üç ay i·şlerse 115 a.'kçe .
alınırdı. Bk. Kanunnôme, not. 63, v. 58. a-b.
.
(66) Kanunlar, s. 10e, 132, 174, 1 ıa1, 189.
(.67) <<'Re.sm-i bennôk ve reısm-i müoerred ve i'spe'n ce ve reısm-i du!han ve çif't
resminin cem-i zamanı Mart ayının ibf.idasıdır.» Kavônin-i orfi:yye-i Osmani,
Süleymaniye Ktp. Es'ad Ef. Kit. No. 2362, v. 53 a. «Resm-·i çift ve bennôk
ımut'tarid değ'Hdir. Bazı Vilavette defterde·n az bazı y·erde ziyade yazılı·r.
Defter-i cedidde her vi'layetin mu~a 1sıs ıal de.fteri zehrinde olan kanunname·sinde ne vecihle yazılmış ise ona göre a·ıınır. RuOs-ı kefereye emr-i şerif
ıispençe vaz olunmuştur. Müzevve1 cinıden ve mücerredi,nden topraklısında·n
ve topraksızındaın her bir ne·ferinden 2s akçe i·spence alınur deyu bu hu·sus vilaye·t-'i Rum'un kanunnômesıinde mukayyeıtt'ir. 'Reısm-i mücerred mutt.ariıc:f değildir. Müsto'ki'I kôr u ki'Sbe kadir olan mfrslüman m·iyyet oğulla
rından mücerred 6 akçe alıınur kafir oğuHarında.n mücerred olsun müzeıv
ve·c ol·sun yılda 20 akoe is.pençe alınır. İ:spe.nçe kanunu müsl.ima:n 22 akçe
ve kafir dahi 215. akçedir. Hôlô re·avô harac-ı muvazz.afını çi·f t arkceıs ~i 10
ve. harac-ı muıkaısemes.in'i öşr adına virirler. Ha·rnc-ı muvazzafa Türkide· ç•if:t
hakkı ve boyunduruk hakkı dirl,er; Kafirle·r dilinıde i1spençe dirler.» Kanıun. nôhıe, not. 63, v. 63 a-b.
(

1

1

1

«Bir miyyet deft·erde bennôk veyahud mücerred yazıfıs'a ya defterde yasonradan buın:dan cift, varım çift y·a dahi eık1all yere malik ol sa
tekrar velayet y•azılub tasmrufunda olan yer def'te·rde üzerine yazılıncaya
dek ölürse heni resm-·i · bennôk ve heım taısıa.rrufunda ol;an yeri·nin resmini

zı·lmasa

1
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Hesm-i arüs·: Evlenen k1·z .v;eyıa kadınlar için erkeklerinden
alman maktu resimdir 68 •
-

Bad-ı

heva; Bir kimsenin mal, müllk ve
verenlerden alıınan cezaydı •

davarınıa

zarar

69

Resm-i cürüm ve cinayet (öışr-i diyeit ): Dirlilk toprakları
dahilin:de iışlenen ,;uçlardan alınan para ce~alarıdır 10 •
-=---

Yave (k!a:ç!kun) resmi: Kaybolmuş hayvan ve kölenin bulunma:sı halinde sahibinden alman resimdir 71 •

cc.

Üründeın A'lınan VergiıJe;r (Harac-ı

Mukaseme) 72

aaa. Zirai Vergiler:
\Bunlar umumiyetle öşür adı altında toplanır. Müslümanlıar
dan alman, mülk topıraik:larının mahsullerinin zekatmı ifade eden
öşür onda bir demektir. Ma111af ih Osmanlı uygulamasında harac
ver.gisinin ·en alt dilimi olarak görüınmüışıtür. Öşür, topra!k mahsuUerinden vezir, kumandan v:s. lere ayrılan pay olan salariye
ile birliikte tnhsil edilirdi. Kanunnamelerde buğday arpa ve ça~
daııdan öşür ile salariye ahrracağı belirtfür. Buna göre safariye
öşrün tamamlayıcı1 sı (mütemmim-i öşr) dır 73 •
Öşür

ve ,salariye hububat iıstihısalinde bulunan bütün çiftçi·
leıderi alınırdı. Bu vergiler bir yıanıdan tımar kesim[ içersıilııde

f68)
(69)
(70)

(71)
(712)

viriır. Müısta1<H kör -u ki·srbe kadir mü·oerreıd ise hem reısm-'i' berrök ve hem
y,erinin resmini V'irir. Amma hin-ı tahrirde bir miyyeti:n el'inde bütün çift
yer buluınuıb üzerine kayd olunsa ol re,ayadan resm-i bennıôık ahnmaz ..•
·cift resmi alınır. Amma ol ciWi'k s 1onradıan kimin eı+ne düşerse resm-i
(bennök v1e hem ç'ift reıs1mi a'lınur. Bir ra 1iyyetin eHnde nim çiftten ek1a.ıı bir
miktar yeri olulb defterde ekinlü bennöık yazı'l:s·a 18 alkce alınur. Amma
müstakil kör u kisıbe kadir i'S·e 6 akce almur.» Aynı K1 anunınôme, s. 64 a-b.
Müslim kızlarda·n 60, dul'lar:dıan 30, gayri müısMm kızl!ardan 30, duUardan
1'5 a'kce ahnırdı. Kanunl;a rt.. s. 68, 1'29..
Çağatay, s. 506-507.
lA.. Vefiık, 1, t:•3.
Kanunlar, s. 13, 123.
Harac-ı muka seme toprak haısıl1atından . «yerin t:ahammülüne göre· öşürde,n
nısfa kadar» (% 10-50') tay:in olunan vıergiydi. Öşür, reısım-'i bağ ve bağce,
resm-·i kevôre, resm-:i seıbzevöt ve emsali re s imleri ihtiva ederdi. Sudi,
fi, 55.
·~.; . 1
Kanunnöırne, noıt. 63, v. 54 b-1515 a.
1

1

(73)
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1

dirlik sahiplerinin gelirlerinin en önemli kısmım oluşturuyor dolayısıyla ey:a let ordularının masraflarını karşılıyor bir yandan da
mülk topraiklardan ve padi:şah haıs~armdan alındığı vechiyle devlet
hazinesine intikal eden mukataa gelirlerıfaün önemli bir kaynağını oluşturuyordu. Öte yandan vakıfların da en önemli g.elirlerindendi. Bu vergilerin a~nen tahsHi mecburiyeti vardı 74 • Beylerbeyleri, sancalkheyleri, zeamet ve tımar sahiplerin reayadan bu~
nun nakdi karşılığını istemeleri yıasaktı 75 • Hulbubat üzerinden .alı
nan avarız tüf'4nden. b!ir vergi olan nüzül ile köylünün devlet
tarafından fiyatı ve miktarı tesbit edilen hubuibatı devlete saıt~
masını ifade eden sürı .::attan farklı olarak öşür ve sa:lariye, İstan
bul kilesiyle taıhsH edilmiyor, mahalli ölçeklerle alınıyordu 7 n.
Zirai

ürünlıerden

dirlik s!ahiplerine tahsis edilen öşür türü
meyve ve bahçelerinden alman bahç·e, kavun, karpuz ve hıyardan bostan; üzüm bağlarından bağ; çeşitli
meyvelerden fevakih; turfanda meyve ve sebz1eıden kevare; baldan
kovan, pamu!ktan peıibe; ipek kozalarından harir; şıradan şıra
resimleri ile iktisadi değer taşıyan çeşitli bitkHerden alınan resim1'er mevcuttu. Bunlar mahsul yetiştiği wman kıyye. adet veya alan üzerinden kanunlarla beUrlen,:en miktar ve nisıbetlere
göre alınırdı77 •
diğer vergiıler a:rasında

bblb ..· Hayvanlarda:n
XVI-XII.

Alınan

Vergiler

yüzyıllarıda Osmanlı üllkıesinde geniş

bir bıayv!an yeziraat ile meşgul olan köylülerin ,s:f üfüeri olduğundan baş!ka, büyük ölçüde hayvancılıkla geçinen konar-göçer reaya öıtedeın beri mevcut olagelmiştir. Sürüler ç.oğunluikl:a . köylerin hududu dahi'lindeki meraılarda beslenirdi.
Birıçok .·köyün kendilerine m8.h:sus yaylaları vardı 78 • Ül!kede yerleşik veya konar-göçer reayadıan. alınan hayvan vergileri şunlar~
dı :
tiştirme fıaaliyeti vardı. Yerleşik

(7'4) !Lütfi Gücer, XVl-XWI. .Aısırlarda Osmanlı İmpıaraıtorluğunda hububat me'seles·i ve hububdttaın alınan vergiler, j,st., 1'9614, s. 515. Ta1 hıllor ilre ba 1 kl.iyatı·n
öşürleri oynen ahnıyor, liflii bitkiler, seıbze ve meyve·lerin öşrü, ôdeıt-i ağnôm,
resrn-i kovan ve· gümrükte alocaklısma seçme hıa·kikı t:anımrdı, s. 82.
·
(715) Kanunlar, s. 114-1;1 15, .1!812, 189.
(76) Gücer, s. 65.
177) Sudi, iri, 52-3.
(78) Gücer, s. 13.
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Otlak resmi (şanu'l-mer'a): Hayvanın otlatıldığı diUiğin
· verilen resimdir. Sancak içindeki sürüden alınmazdı.
Buna başka sancağa kayıtlı olanlar özel1ikle konar-göçe rler tabiydi79.
.
-

sıahibine

-

Yaylaık

ve kışla!k resmi: Sürü sahiplerini n sürülerini otyaylruk ve kıış1a(ldıann dahil olduğu dirliğin · sahibine ·
-bazı yerlerde sürü bazı yerlerde hayvan başına- yılda bir defa
ayni v·e ya nalkdi olarak ödeikleri resimlerdi. Köylülerin kayıtlı bulundukları tımar hududu içinde otlattıkları koyunlarda n yaylak
ve kışlak re'Smi alınmazdı. «Hariç.ten v·e yahut gayri karyeden gelip bir karye· sınırında kışlaısa ve otlayıp yayılsa her koyun sürüsünden yı1da bir kereıı resim alınırdı. Yaylak ve kışLa\k resimleri öşür veya herhangi bir resim verilmesi halinde düşerdi •
lattı:kları

80

- Resm-i ağnam, adet-i ağnam: Adet-i ağnamın öncelikle
merkez hazinesine giden bir koyun-ikeçi vergisiydi. Fakat tımar '
kesiminde alınaın adeti ağnam · dirlik snhiplerine a.ttir. Padişah
veya vezir ha:slarında ·a det-i ~ğnam olarak bir koyundan bir akçe alınırdı. Sair tımar ve ze1ametıerle, beylerbeyi ve sancakbeyi
n;ı.slannıda ve vaikıfla:rıda iıki koyundan bir akçe alınmak «kanun-ı
kadim»iıdi 81 • Kanunnam elerde aıdeıt-i ağnamın 100/1595-6 yılların
da ihdas edildiği kayıtlıdır82 • Oyı2ı:ı: tapu defterlerin de mesela
1583 yılında adet-i ağnamm mervıcudiyeti: görülüyor83 • Galiba bazı
adet-i ağnam gelirlerinin mukataa yoluyla merkez hamnesine
ba.ğlıanmasın.ın başlangıcı 1004/1595-B'dır.
Aynı verginin tesm-i
ağnanı veya resm-i genem ismiyle çok daha öncelerden mevcut
.olduğuınu biliyoruz. Sipahi ve zaimlere tahsis edilen adet-i ağna
ma b!aşka devlet görevlilerinin, bu arada de:vlet adına mukataa
işleten eminlerin müdahale etmesi yasaıktı •
1

84

(79) Kanunlar, s. 12, 26.
Sürü (300 koyun) başına, ôla sürüde·n 1, adeıt koyun, e·vsatı·ndan 1 şişerk,
ednôsıından 1. tokl·U alınırdı. Kanunnôme, net. 63, v. 50 b-51 a; Kanunlar,
s. 47, 142, 290. Bozulus aşiretinden 1ıoo koyundan adet- i coıbanıbey.i veya
resm-i 'kışl·aık adıyla 40 aıkce a.ıınma:sı naıkd1 verg.i uygulamasına bi r örnektir, s. 140.
(i81) IKanunnôma, not. 63, v. 61 b.
(82) Mes·e'lô bk. K·anunnôme, not. 63, v. 61 b.
f83) BA. Tapu, No. 604, s. 204.
(8<•) B·iga ve Unıye kadrlıklarına bu hus·usla ilgiı:i olarak gönderilen bir hü'küm
için bk. BA. Kepeci, 2471. s. 101.
(00)

1

1
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-- A~ıl resmi: Adet-i agnama. eik olarak ahnan 300 koyun
4 aıkçedir 8 5 • Bazan bunun yerine bir koyun veya kuzu ve. rildiği de olurdu. 1705 tarihinden itilbaren her türlü adet-i ağ
nam vergisi merkez hazinesinin mukarrer (düzenli) geliİ'leri arabaşına

sına katılacaktır.

b.

Dirlik Sahiplerinin Me·r keze Olan Mali
Mükellefiyetleıi:

- Cebelü bedeliyeleri: Sipahiler sefere· geimedi!kleri zaman
devlete bir miktar bedel öderlerdi. Bundan başka. beraberlerinde .
sefere getirmeleri gereken her bir cebefü için -eğer getirme·zleruecebelü bede1iyesi ismiyle devlete bir bedel ödemeleri gerekiyordu.
Buna çocuk . (sı.byan) ve emekli (müteikaid) lerin tasarrufu altın
daki tımarlar da dahildi. Bunun XVII. yüzyılın sonlarında nefer
başına 40-50'-şer guruş olduğunu biliyoruz 8 0 • ı 738'1erde İran savaşlarının etkisiyle cebelü bedeliyes'i mükellefiyetinin tımar sistemi dışına taşırılarak malilkanelere de yülklendiğini görecegız.
XVIII. yüeyılın ortalarında. bile bu vergi önemini korumaktadır 87 •
rı

. .-- Bedel-i gedik: Ze·a met .s ahiplerinden mutasarrıf oldu!kladirliklerine gedilk ilhaik ettilklerinde alınan resimdir88 •

Bunlardan başka dirlillderiınde bulunmayan sipahi ve zaim- ,
lerden alınan bedel-i tımar dönemimizde geniş kapsamlı olarak
uygulamaya konan o1a:ğanüstü bir ·vergi olarak görünmektedir.
'

'

(85) Kanunnôme, not..63, v. 62 a.

(86) Bolu sancağındaki kadılara ve al1ay'beğis'ine yazılan bir hükümde 1100 s1e·
nesi sefer masrafları icin «Anadolu eyôlet'inde vaki s.anca'kl,arda enbôb-ı
tımarın saıbi ve emeıktar oluıb sefere g·itmeğe iktidarları (olmadığından ve.)
·Cebelüsü ge·ldüğ·I sıUreıtte dahi müısellah ve mür·etteıb olma.yub erba·b-ı seferden oJmamağla ••• hallerine me·rhameıten her biır ceıbelü:sündeın 40 ar esedi
guruş» toplanması i'steniyordu. MÜD. 98, s. 20/'54: C. ı; 1100.ıxı 1688. ·KocoHi~ Suğla, Biga, Gel'ilbolu, Kütahya S·ancaıklarındaıki kadı ve alaybeylerine yazılan bir hÜikümde i·se mensuhat kaleminde olan tıma 1 r ve wame~
sahiplerinden getirmek zorunda oldukları her oir cebel'Ü ici•n 50 · şer guruŞ
bedel olaraık i•s·tenn:ıişti: MÜD, 98, s. 1011331: C. 4, 1 ' 1:QIQı/lM 1689.
(87) Bu verginin tahsili alayıbeyleriınin sorumlul·uğunıa bırakılmıştı: Nesôy'ih, s.
17. Cebelu bedeliyelerini vermeyenler dirli:kler·inin havasıs-ı hümayuna aktarılması ile tehdit edilmeıkteydıi'ler: Oevdet, Maliye, 3D 900: 7 2 1'16117 il' 1748.
{88) Kepeci, 2001: 11 9 ~ ·141/10 iV 1729.
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3.

TIMAR SİSTEMİNDEKİ DEGİŞİM

Amerika'mn

keşfiyle

dünya ekonom~sli nakdi mübadelenin
bir gelişme göstermişti. Piyasaya
yönelen kıymetli madenler, özellikle gümüş~ satın alma gücünü
destekleyerek tal·ebi yükseltiy.or ve böylece fiyatlarda bir kıpır
danmaya yol açıyordu. Batının yüksel.en satın alma gücü ve yüksek fiyat seviyesi nakit sağlamada önemli darboğazla.rla karşılıa.
şan ve f:iyaıt yapılarmıdalki favklılıktan dolayı piyasasındaki afün
ve gümüşü MJJsır'a ve Doğu'ya kaptıran Osmanlı üMmsinde daha
şiddetli bir para darlığı yar:aıtmıştı. Bu darlık 1683'den rnnrıa mali basıkıların · şiddetlenmesiyle eıkonomideiki . nakdileşmeye doğru
olan eğilimi güçlendirmiştir.
yaygmla§masına doğru öınemli

Tıma.r

sist.emi XVII. yüzyılın başlarından itibaren dünya ikbünyevi deği:şiıkliklere (para ilişkilerinin y3ygın
laşması, ccfiyart devrimi», harp teknolojisinin meslekten (prof esJ710nel) orduları · gerektirmesi, mali kapirtalizmden sanayi kapitalizmine geçiş vs.) paralel olarak kurulmakta olan yeni dünya iktisadi dengeılıeri içe:rsıinde esiki önemini kaybetmeye başlamıştı.
Tıma.r kesiminin merkezi para iktisadına bağlanma,:.ı yani
topraklarının Htizıaınlaı§ması bu vetireniın önemli bir unsurudur. Vezirlerin, beylerbeylerin in, sancaıkbeylerinin büyük ve verimli hasları ile zeamet ve . tımarlar derece derece miri mukataa haline
dönüştürüle!'ek Utizam veya emanet yoluyla merkez hazinesine
bi.1.ğlanıy.ordu. Bunun yanında artık sipahileri besleyemez duruma düşen küçük tımarlarda bir temerküz eğilimi göze çarpıyor
du. Sipahiler böylece topraklarını kaybedere!k çok güç durumlara düşüyörlardı.
tisadiyatındaki

1

Tımar siı.~temini belki tamamen bir ayni ekonomi kesimi olarak görmek mümıkün olmayıaıbilir (Çünkü bu kesim de piyasaya
ba,ğh idi. Yalnız deviet aradan ç.eıkilıer·e!k gelir ve gider konula~
rını karşı karşıya getirmişti) . Fakat kesinlikle mahalli bir sis..
temdi. Devletin ~s:elen merkezi giderleri finanse etmek ihtiyacı iç ersinde bu keısimi merkezi ekonomiye bağlama eğilimi tımar
lı sipahiler yerine meI'1kezi ordunun önem kazanmasına da yol
açmıştır. Ele aldığımız dönemde tımarlıların çoğu ancak geri hi'zmetlerde istihdam ediliyorlardı.
Tımarların iltizama verilip mulkataa dönüşıtürülmesi
vergi
konusu olan zirai iışletmeleri verimsizleştirmeleri ile sonuçlandı.
1
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Bunun üzerine de tımar sisteminde evve[ce var olan güvenliğin
mukataa sisteminde ihya edilmesi i çin 16916 'da malikane sistemi
getirildi. Böylece tımarda!) ilti~ama, ilıtizamdan da malikaneye
doğru bir eğilim belirdi.
1

Vezir, beylerlbeyi, ısancaikıbeyi gibi haıs tahsis edilen devlet
görevlileri kendile~ine ayplan miktarı bu işle görevlendirdikleri
mültezimler eliyle tahsil ederlerdi. Haslı ·sancak ve eyalet beylerinin gelirlerinin hizmetleriyle orantılı ölarak. artıış gösterdiği
anlaşılmaikıtadır. Oysa ufak dirlikler bu dönemde zorluklarla karşıla·şmarktadır. Üsteli!k devlet savaş sırasında reayasmdan ek ver- '
giler i!Sterken tımar erleri ve hatta vakıf mürtezikalarmdan sörunü ettiğimiz «ibedel-i tımar» talebinde bulunuyordu.
1683 yılından iUbaren harp ~aruretıerinin mali yıapıyı şid
detle sıkıştırması sebeıbiyle 1690 yılında Anadolu eyaleıtinde!ki bütün mustahfız tımarlarının Y.allli kale neferlerine taihsiiS. edilen tı
marların gelirleri, herhalde bedel-i tımar türünden bir vergi olarak, hazineye :alınmıştı 89 •
1699 Karlofça anıdla:şmwsından önce ve sonra. bazı valilere
yani has tayinleri yapılmıştı. 16 sene süren Viya:na Harpleri devresi halkı ağır vergilere maruz bıraktığı gföi emek unsurunu şu
veya bu şekilde zirai faaliyetten alıikıoyarak üretimin ve gelirin
düşmesine yol açmaikıtaydı. Bu sebeple kendilerine tayin edilen
hasların geliriy'l·e geçinmeleri ve reayaya zulümden ka 1çınma1an
öğiitlenmişti90 ••

XVIII. yüzyılın b!J.şlarmda tımar kesiminin dışmda özel statüye tabi olup tahrir defterine kayıtlı olmayan (hariç ez defter)
köylerin varlığını tanımama eğilimindeydi. Fakat birçolk dirliğin
iltizama ve malikaneye veya doğrudan malikaneye dönüşme vetiresi içersinide bu tür toprak~arın yeni işletmecHeri reayanın hari1ç ez defter ka.ydedHmesinıe çalışıyorlar, böylece onların devlete
ödedilkleri vergileri kendilel'ine çevirmeyi umuyorlardı. Bu durumda olan reaya maliye tarafından yerini yurdunu terkedip baş
ka yere yerleşenler araısmda zıik['ediliyordu. Bundan başka daha
önce ilti·z ama verilmeleri yasaklanan beylerbeyi haslarıyla bazı
(89) Bu, uyg-ulama, kal'a

muısta'hfızlannın

teıpıki;siyle

karşıl·aşmıştı:

Kepe ci,
1

2~72.

s. l12-3: 19 6 1101/30 111!1 1690.
(90) M: Nuri, H'I, 78.
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zeamet ve tınıarların malikane olarak verilmesi eya.Jet aSkerlerinin çöıküşüınü hızlandırmaktaydıl:ar. Devlet 1704 yılında neşret
tiği bir hükümle 91 o zam_ına kadar bu şekilde yapılan uygulama1a:rı tescil ediyor, bundan sonrası için ise, büyük bir ihtimalle .
g-eçersi'z kalacak, yasaklama emrini tekrarlıyordu. Böylece tınıar
topraklarının malikaı:ieleşmesi ve dahası özel mülkleşmesi vetire~
.si ~ürecektir. .
aiktarılm:ası temayülü
'rımar gelirlerinin merke·z ha·zinesine
... Valiler
şiddetleniyordu
huzurısuzluğu
de
sürerken sipahilerin
akçesi
arz
bakmaksızın
mahlul kalan ze·a met ve tımarı ehliyete
92
ismiyle en çok para -ve rüşvet- verene tevcih ediyoırlar , bunun
yanında görevi bJ.şında olan sipahilerin tımar ve zeametlerini
bir bahane ile başkasına vermekten çekinmiyorlardı. Üstelik tı
marlı konusunda bilgisiz olduklarından birçok dirliği kılıçların
daın ayırıp ve-Timsizôırakıyorlar, ancak birkaç kılıca mutasanıf
olan tımarlılar sefer ma.sraflarırıl karşılayabiıliyorlardı. Küçük tı
marlar tasfiye olduğundan bir toprak temeVküzü başlıyordu • Tek
bir kılıcın sipahiyi besleyernemesi önemini giderek arttıracaktır.
39

fermanlarda eyalet as!kerlerinin Devlert-i aliyyenin güvenilir a~lkerleTi .olduğu fakat 1683-1699 savaş döneminin
üretimi düşürdüğü ve askexleri yıprattığı kaydedilerek iki, üç
bazan beş kılıcıın birleştirile-Tek bir teık nefere tevcih edilmesine
ruhsat verilmesinden dolayı eyalet askerlerinin azaldığı ve düzenlerinin bozulduğu bildirilmekteydi94 • Kılıçlar alım-satım metaı
Yayınlanan

«••• Bu ana dek virilenl·erden g·ay~i fima ba'd bu ma1kule hari.c ez defterden ve mirmiran havassı ve tımar ve zeameıtten arz gönderub arzuhal
'.idenler Detterhône-i ômirnye vardıkta der kenar olmayub... ve ağalık ve
kethüdô'lı'k ve· kitabe•t ve bunun emsoli rüsuma dair hususlarda dahi ma·
Hkaneye müsaade olunmayub ... » MM. 84'57: 2'0 6 1H6/20 X 1704.
(92) Neısayih, s. 115.
(93) Rumeli beylerbeyine ycizıl·an bıir hükümde RumeH eyôlet:indeki voli, beyler·
beyleri ve alaybe,ylerinin « ••• bir iki kılıç tımar tasarrufu hilôf-ı kanun i'ken •..
tama'-ı hamlarından nôş,i eyuce ve ı·slôha ve sef.er virmeğe vüs'at ve tahammülü ol·an kılıç tımarların iki üç kılıcı bir . berôt itmek üzere» biriık
tirdikleri ve bu durum·un önlenme:si gernıktiği bildiri'lmişti. Bk. MÜD. 108,
.
s. ~00: B 2 1108/IX 1696..
(94) Ana·dolu, Rumeli, öz·i, Sivo•s, Karaman, Maraş, Adana, Haleb, Trabzon ve
ıl=rzurum e·yôleUerine gönderilen bir hükümde de «imHda d-1 eısfôr hasebiyle
zeômet v.e tımarlora ve erbôbma za'f tôri olduğundan ikişer, üçer ve baolunarak» eyôle·t askerinin
zon dörder beşer tımarları bir ne.fere teıvci'h
(91)

1
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haline

geldiğinden

sipahiler

lardı95.

lBir

gerektiğinde

harbe

iştirak

edemiyor-

tımar

erinin geçimine yetmeyen dirliıkler sahipleri tara-Yoklama sonucu durum tesfbit edilince· de .
çoğuınluikla bu dirlikloc ka:ldırılıp · hasılı hazineye alınma!k üzere
iltizama verHiyorldu96 •
fından teMedıiliyordu.

Bazı tımax ,v e zeametle r gelideırinin azalma'Sı ileri sürüloce!k
belkletiHyıor. işletmeye verilmiyo rdu. Bu · tür tımarlar beratı sepete konmuş nıana!sına sepert tımarı olarak adlandırıılnuşlarclı.

Oysa içlerinde verimli tımarla\l' olduğunıdan bunlara tımar teıvcih
yetkii.sini hai'z vali ve· afayıbeyleri taısıarıruf ediyorlardı. Hatta bazı
ları için meçhul birisi 'i çin. dahi berat veriyorla r ve toprağın sahipli olduğunu ileri sürerek asıl hak sahipleri ne ~Tmiyorlardı~n.
1

Yine biaızı zengin. tımar ve zeamet sahipleri vali ve alayıbey
lerine rüşrvet ,vexerek seferden kaçınrubiliıyiorlaıııch. Onlar yerine de
«'ZUafoa ve fukara» dan olan sipahHer göreıvlenıcliriliyorlardı. Bu
da eyalet aıs!kerlerıinin vasıflarının düşmesi demekti. Ba·zıları devletten ulufo almadıadarından seyisliık gtbi işler yapırrialk zorunda

kalıyorlardı98 •

frımrur s~slbemimın

merlkezi hazineye bağlanma ve·tiresi eyalet
dengesini temine. çevirmişti. XVII. yüzyıl başla
rınlda tımarlı· ordusu 100 bin civarında iken XVIII. yüzyılda kapıkul~an 100 bine varmıştı . MaTsigli'nin ifadesine göre 1680'1erde tımarlı stpa;hiılerin anıcak altıda biri haribe gitmeıkrteydi. 5000
aslkeri

kapılkulu

99

ozaoldığı

ve düzen'lerini·n boz·ulduğu beloir'tilmişti. Bk. MÜ'D. 1(1i4'/f, s. 124:

1ü 1115/1111 H04. Ayrıco - bk. MÜ.O. tfö, s. 4'6131: A 10111119/4 1708; 136, s. 297: 8

4 '111'4G/Xıl:lı 1730.

{95) 'fine Erzurum vafiısine gönde rilen bir hÜıkümde valilerin «mahlul olan zeô0

meıt

ve 1ımar ic:in is'tediikleri koıdar aıkce al 1 madı 1 kca teıJk:ire v:irmeyüıb ve
v!ird ilkleri süre·t daıhi ocaıklaro ve cenk ve harbe kôdir erıbôib-ı istihıka'ka vir·
meyüb ziıyötle akçe» verenlern tevcih eott1ilkler1 bunun da «O'Sikerin kılletine
ve nlj.ce mıaıhzurat ve mefo1srdi·n vıukuuna» ne'Cien olduğu bel'irtHmişti. Bk.
MÜD ..120, s. 143: C 2 l126/l'rt 1714.
CeşiıtıH s~mca1kl·a.nda!ki zeamet ve tımar saıhiıpleri saıvaşl•ara· kotılırl<eın czeômet ve tımarları mültıe1zim yedlıerıinde ktrluıb harob ve perıişani» oluyordu .
.Sk. MÜD. 114J1, s. 67: B 7 1 '1~18/)(il'·Xlıl 1735. Aynıca !Jk. Nteooyih, s. 115.
Nesôyih, s ..1'1'5; ·M. Nuri, il, 95.
M. N'uri, IH', 95.
A. Taba:koğlu, «1000-17i50 Osmanlı Mali Tarihi» Basılmamış (doktora tezi),
lıst., 1981, s. :128.
1

{96)1

(97)
(98)
{99)

F.: l9
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aJkçel& bir tımar bir nefere kafi gelmeme kte ve barış zamanında
silaıhla Hgisini keısmiş bulunan zaimler ve tımarlılar aıncaik geri
100
hizmetıerıcte istihdam edilelbilme!ktediTler • 3- 6 keseliilk hasıia.ta
sahip olan tıma·rhlar da ce'belü beslemeik şöyle dursun bu miktar
101
yetmediğinden çoğunluikla iS:e fere yalmz gelir gider olmuşlardı •
1

1

1697-8 yıHıa.rında yayınlanan bazı hülkümleırden belli bir se..
viyeden soma sancalklbeyi tezlkiresiyle verilen diT'likleırin merkezden beratla alınması gerekirke n XVII. yü~yılın ilk yarısından
beri, bazı bölgelerde tımaı:farıın bemt olunmadığını .ve dört beş
2
nesil sipahinin kayda geçmediğini oğTeniyoruz.1 ° • 1700 yıllarında
yayınlanan hü!kümlerle süretli olarak beratlaTm yenilenm esi istenmişti. Bu tJarih:lerden .sonra tıma·rlı sipahiler Doğu Anaddılu
aşiretleriınden çağrıılan a'Sı'.keder ve Matarist an'dan gelen yetişmiş
sipahilerl e taJkviye edilmişlerdi1° 3 •
ma!hlül karan (boşalan) tı
da yoksa alkraibaOysa onıaltı yıllık
Viyana savaışları devresinde baızı zeamet ve tımarlar vaiiler taki
rafından yıaıbancı:lara verilmiştiuı • Bunl!arın bir çoğu merkeZde
nakit sıkıntısında tesiriyle Yeni çeri'l er ve adamlarıına, bir kısmı
ülemaya tevıciıh ediliyor ve sonuncul ar asker olmadıklarındıan bedel dam yermiyorla~dı 105 •
sebebiyle ek gelir
ye~tersiızliği
Bazı sipahileri n, dirliıklerinin
Bunların yerrtiu.
görülüyo
leri
terketıtilk
rım
aramak için toprakla
mühlet verHsenelik
iki
da
lerine dönmeleri için 1707 haziranın
Tımaır

ve zeamet

saıhipleri öılünce

marları oğuUaırına, y:~sa . kardeşlerine bunlar
sına verilir, yaibancı bir kimseye veriılmezdi.
4

1

(100) Ma·rs'igli, s. 290.
{'101) «Ve kem::lu dahi

yaramaz ... » B1k. Ne'S·OYih,
169'5'de, as'kere ol·aın
1
ka dirHkler'i hosıl·atı
bcrş
n
ıi·ht:iyaç ile büyük dirlik sahiplerine ce'belülerde
1
geıtirmeleri emreıdildaha
aslker
r
bi
+c·in
aıkce)
000
{60
gruşu
nın her 500
1
. miştıi: Nıuısretnôme, v. 227 a: 7 3·1'1'071'1'6 X 16915.
{'102) K·imi tımarlmın «{ıbin) kır1kaltı ve {ibin) e'11i s·ene•lerinden beru berôt ol·unmayu'b rrı·irm:irôn te·Z'kireıs1 i ve tahviH ve ale1ybeyi arzıyla za!bt ve tasarruf
ge1ctiğl
olunmağla ol zama·ndan beru dört beş belki daha ziyôde nefere·»
1'697.
ib ilinmeik1eydi. Bk. MÜ:D. 1:1'0, s. 1'14: A 3 1ırneı:ıx
{100) MÜD. 11111, s. 4'1 8, 616, 682: C 4 111'12- B 5 flil3/X 1700-X 1701: 'lıl4, s. · lıl3, 172.
lAyrıca blk. Shaw, s. 226.
(104) Meselô bk. MÜD. l10, s. 1'24: A 3 1109/l'X 11697; 1Ml'I, s. 158, 253: G 10
1115/-ıA 2 .1'116/illıı-tV 17014: 130, s. 10: A 2 11133/lıl 1720.

s. 1'115.

miıs'k in
1

suretine gimb bir

üstelıiık Vi1ya·na seferini ta:k:ip eıden

1

(105)
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MÜD. 1'fü, s. 4112: A 7 1119/11X 1707.

i'şe

deıvrede,

miş,

bu süre içinde dönmeyenler1n dirli kleri nin
eller inde n alına
Fak at bu çağrıya olum lu bir tepk i göısterilm
e
miştir1 06 . Zam an zam an tekra rlana
n. bu çağırılara 101 . rağmen beraıt
yeni lenm €i.S i için başvuru azlığının btr sebe
bi de beraıt harcı vermelkten k'açınmaikıt1 .
cağı bildirilmişti.
1

1

108

Tımar

si!Srteminin bozulmasıyla iç güvensizliğin arıtm
ası etkiBu süre ç i çersi nde de reay a topraklarını
bı
ra!kıp sürekıli olaraık yer deği:ş
tiriyor, göç ediy ordu .· Aya n ve
tefecilerni b:asikısımı sıaiT «ehl-i örf» giıbi z.e ame
t ve tımar sahip lerinin de re1ayayı c<rusüm-ı mübıtedia» (yeni,
bida t verg iler) istemleriy le sılkıştırmafarı kar.şı:smıda devletin. yaptı
ğı tehdirt1er söı?de
leşim halinıdey1di1° 9 •

1

kalı~ordu 11 1 •

XVI. ve XVI I.

yüızıyılın klfü~:iJk tımar tasn ifine
XVII. yüzyılın .
sonlarına dıoğru humıbaracı ve
~ağımcılar gilbi merike1zi ordu nun
levazım ve· istih lkam birli kleri
nin de kaıtıldığım görüıy:oruz. 1667

Kan diye muhasail'ası esnasında Sadr azam
F'a:zıl Ahmeıt Paşa· Ru- .
meli ve Anad olu eyMetlerintdeki bazı eş/kinci
tımar ve zeam etler ini hum!baraıcı ve lağımcılara. vecr:-mişıti. Bun
lar ordu nun aym zaman da tekn isye nleri n teşkil etUlk'leil'ind:en
tımarlann da
ehil
kims elere veriılme'Si ·amaıçlandığınd'an imti hana
112
taıbi tuıtulup
ih(106) MÜ:D. 11'5, s. 461: A 10 1119/Xl'I 1'707.
(107)> ıMÜD. 120, s. 246: B 10 1;1261/X 1714.
f1'08) \MÜD. 129, s. 130: C 11 11Gi1/X 1119.
(109~

«Zeôme1t ve tımaır ahvannde aısıhab-ı
teıvciıhôt-ı kudema gereği g·föi
ihtimam etmedPkleriı nıden muht el olub tashih
e muht-aç olmuştur ... ol zeôm et
ve tımarlıan elkalbi-r ve ayan vs. dirlikl ern
muıta 1sarrıf olanla r eık:ser az·adsız
kölele,r i üzenine veıy1ahud bir ism-i bi ci 1
sme be.ııa 1 t e1yleyüıb beş altı tımara
mutd'Sarnf ödem vardır deyu beyne'nnô 1
s meşhur ve· mütevaıtirdir... Zeômeıt ve tımar bu tariıkıe yağma ve pôyırrİ1
ôı olımağl 1a g.erek düşmen-i dine
· ve gereık A'nad!ol 1u canib inde ııuıhur ide1
n eşkiyayo ve RumeHnde haydud
kef1ereıs'iınıe is ti:l:ay-1 bfös-i fÜrce oluır. Bunl'C
rın dıah·i tm;hi'h:lne himm et olun·
ma'k elzeım-i ı~,vazımda1 nıclır.» Neıs,ayi'h, s.
117-1'19.
(110)1 NOOao/i!h, s. _l9.
1

(11'1) MÜD • .1)14.
(112) IRum'ilıi vöHs1 lıne gönde.rilen ve Aın.ad
olu il'e özi eyôle tlerine suretl eri yoMo·
nan ilgili hüküm . icin bk. · MÜD. 114/1,
s. 2'16: 12 1'1'115/11V-V 17014.
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tiyaç

duyulruı sınır boylarına

münavebe ile gön:deri Imeleri karar1

laşitırılmıştı m.

Kale neferlerine veri'Ien tımarlar da zamanla azalnmktıa~.
1730 yılına ait bir hük:ümden ise kaıle muhafızlarına artık tımar
· yerine tamamen ulüfe verildiğini öğreniyıoruz114 •
.ait bir hü~üm tımar düızenill[i. ayakta tutan üç
esasın alaylbeylerinin eıh:i1l ve 1iyıaikaıtlı :kümseler olması, zeamet
ve tımarIann yalnıız bunların aırzlan üzerine verilmesi ve tımar
ve zeamet sahiplerinin biz'zaıt ;Sancaklarında oturup sefer zaman..;
lannda alaylbeylerinin emrine gixmeleri olduğu belirtiliyordu.
Oysa A:vusıturya .seferlerinden soma bu üç hususa da riayet edJilmemişti. Bu yü:21den yukıarda ayrmıtılanyla ele aldığımrz durumlar
ortaya çıkıyordu. Devlet sipahilerin tımarları ba'§ında bulunma..
sım ,ve eski kural'lann geçerli kılınmasını istiyordu115 •
1732

Ocağına

1

özetle dönemimizde ktiıçük tımarlann birleştirilmesi ve küçü!k sipahfile·rin fakideşip eyalet ordularının önemleriıni kaybetmesi yamnida verimli tımarların iltizama, sonrra da. malikaneye
çevrilmesini yani merikezi para ekonomiSinin bu kesimi tesiri al-

tıpa alınaıs.ı ~asıyla karşılaşılmaktadır.
ömer L. Barlkan'ın çalışmala['ından XVI. yüzyılın il!k yarı
sında toplam d~let geliıılerıinin % 12'sini denetlediğini öğrendi
ğimiz vakıflar

cm

tıpkı

didikler gifbi merkezi hazine denetiminin
dışındaydı. Döneımimi zde iltiızam ve özel mülkleşmeye doğru olan
akım vaikıflann da bir m:ilktar genişlem~ine yol açmış olmalı
d.ır116. Bunun yaınında ba·zı konar-göçer aşiTetlerin bağılı olduğu
1

(113) Anadolu, Rumm, Özıi ve Cewyir eyôleıtlerine gönıder;Hen hüküm ıcıın bk.
MÜD. 15, s. 2156: C 1.2 1'1118/IV 1707.
(114) Tebriz muhafaia'Sma· ve tımar ve zeômet dağıtımına memur olan paşaya
gönderHen hükümde «bazı kılô' neferôtından tımar ve zeômeıt imıkônı ol- ·
:moyub me,vıci'b ile ta.yiın olunan neferôt esômiler inden ekiS·eri zabitôn me''kel'i ol'duğuınıdan ne.ferôt-ı mevcudeleri eikall-i k:a'lil» olduğu belirtiliyordu.
Bk. MM. 18 007, (!A'hikô'm, s. 6): A 10 1'1142ytV 1730.
(11'5)
alay!beğfü·k erbôb-ı istihkaka me·r'but ve zeômet ve tımar tevcihôtı
·ala·y®ğ·i·leri·n arzlarına münhasır ve menüt ve züemô ve ertbôb-ı tımar bi'nnefs sancağındıa· saık·i·n · ve alaybeğisi boyrağı altında mevcud bulunırualk .
üzere meşruıt kı·lınub bu hôlôt-ı selôıse nizam ve kanunlarının e'SC's-ı küllisi» idi. MÜD. 138, s. 1.:86-191: A 7 1'1~/l17'32.
('116) Mesela 1703'de ölıdürül&n Sey'hfüiısıôm Feyzulkıh Efendi'n!~n blrcok verimli
toprağı kendine maf:i'kane yaptığı gibi vaikıfl.ar da kurduğu naıkledHm'iştlr.
Öte yandan vakıflann -evlatlık vakıfların- bir müsadereden kurtuluş yolu
olduğu görüşünü M. Nuri Paşa reddeder, Bk. ı:ı, 104-6.
1

«...
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Üs'küdar Va;lide Sulıtan Cam ii vakıflar
ı giibi bazı va!kıflar1' J da çe
şitli sebe pler le haz iney e alın
dığım biliyoruz. Yin e vakıflar
bazı
müt eka id ve duacılann vaizife den en
maaşlarını öde mek le yük ümlüyd üler . Vakıf reaya:sı da bazı avar
ız verg iler ine taıbidir1 11 • Bu
gi:bi işlemler mer!kezi haz inen in yük
ünü bir dere cey e kad ar .haıfif
leti yor du .
. 1713'lerde İstanıbul, Edi rne· ve Bur
sa gibi şehirlerdeki birçok
vakfın EVkaf Mmaıse'besi
adıyla bağı~ı·z bir kale m
oluşturduğu
kayn8.ık
1arımı~da ziikredilme!kıteldir118
•

B, SALYANE İLE İDARE EDİLEN
EYA LET LER

Bu eyMetlerin bey lerb eyle rine dirl
ik tahs is edilmediğinden
bun lar başında . bulu ndu !kla n eya leti
n ha·z ines inde n nak it par a
olar ak saly ane (yıllık) adı a:ltında
belli bir meblağ alırlardı. Bu
tür eyıaletlerin saly ane mıktan umu
miy etle kan unn ame ler tara fından tesb it edilmişti.
Sal yan e

ile idar e edilen. dok uz eyMeıt mev cutt
ur: Mıısır, Bağ
d~t (bazı sancafklıarmlda tım
ar sist emi yür ürlü ktey di) ,
Bas ra, Habeş, Yemen~ Laıhsa. Gar p
ocaıkları ('Cezayir'i garp ,
Tun
us, Trıafb
lUS-1 gar!
1

b). Ayrı ca Kefe, Girid, Cezayir-i Bah
r-i sefid (Akdeni~
ada lan ) ile Hal ep eya leti nde ki bazı
san cak lar da saılyan,e ile idare edilirlerdi. Bu staıtüdeıki: böLgele
r tımar sistem inin dışınday
dılar ve büıbün verg i geli
rler i doğrudan devlete aitt ir. Bu geli
rler eya let defterdarları taraıfınldan
toplanıp beyler:beyine. sanc
a!kbeylerine bu - meblağdan saly ane ve
kul taif esi için uılufe ayrılır;
fazlalık olma.ısı halin~e bu
merlkeze gönderilirdi1 19 • Sad ece Mıısı
r,
Bağdat ve Bas ra eya letl·e ri her
yıl düırenıli' olar ak İsıtanbul'a
irsa
liye yoll.arlardı.
1

('1117) Bu yüzden «vezir-·ı a'zam
Hüseyi'n Paışa'nın nezıoretl altında·
olan evkôf-ı
·sel'ôti'n ve sôir evkafın bazılarına
ihdos.-ı vezao/if ve· b0;zı a.vôr
ız haısebiyle
za'f ve fütur onz» olmuştur. Bk.
· MÜD. 112, s. 96: C 7 11'1 3/Xl'I
1701.

{'1'18)

ıRaşid, ıv, 1aoı-·.1;

M. Nuri,

ı 1 rı,

ro.

('119) M. Nuri, ı. 131. Ona göre
S·alyône ile idare eıdıi'len eyôletler
Bağdat, Basrn,
Mısır Yemen, Habeş,

Lahs.a eyôleıtleriyle
idi.

eyfüeıHndeıki bazı sonoaıklor

Cezayir~i

Baıhr-ı

sefid ve Halep
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l.

MISIRJ

20
merlke'z.i haızineyi besleyen en ön€mJi · eya1etıti1 • 1699
sinden tahyılına. ait bir hük:ümdeın Mısır valileri ne· eyalet hazine
121
sis edilen saılyanenin 6 637 500 akçe olduğunu öğreniyoru.z •
1517'de ki fetihte n sonra Osmanlı devletiınin büt1çe açıklarını
kapata n Mıısır i1rs~liyeleri zaman zarrıan aJksamışıtır. Bunun önemli bir sebebi olan Kölem en etk~s:irrin tekr ar Mısır'da güçlenme'Si
Yeaynı ~amanda Krzıldeniz'ıdeki Osmanlı nüfuzu nun aza.laraık
eyaleHaıbeş
ve
e
inı
geıçmes
eline
men'in Al-i Muıtahhar imamları
tinde sadece Sevaki n ve Musav va' (Massava) i:sk'elelerini n tuıtu- ·
la;bilmesine yol a9rmştı 12 2 • . öte yıandıan. Osmanlı devleti toprakları
içeminde altın ve gümüş parala r Mrsır'a. kaçma eğilimi içersinde

Mısır

1

olmuştur.

taa

ri ile mukaMısır eyıale-tinin 'ba;şlııca gelirler ini topralk ver:gile
1
erinden ,
ödemel
ş
maı1ı
se
i
r
Giderle
ıT.
g.elivleri oluşturmaktıad

i'Çin yapılan harıcamalardan, Hac emirler ine yapılan ödemelerden, Mekke, Medine ve Kuıdüıs'e göınıderilen surrele rden ve saray için yapılan h!1xcamalardan oluşmaJktad.ır. Gelir fa~laları irsaHye olaraJk merkez e gö:nderHmelktedir. Kanun i'nin Sadrazamı
. İbrahim Paşa 'nın rsıl'ahaıtınıdan itfüare n · bu . i~saliyenin mi!ktan
500 000 - 600 0000 altın idi'1 2 3 • Amerilkap gümüşler1nin Orta Doitibare n irğu'ya inıtiıkali dönem inde XVII. yüzyıl bfüşlarından
ve bu yüzolarak
saliye, altın yerine bir gümüş pam olan guruş
ebilmişt:ir.
yılın i!kin:ci yarısında · kısmen p0liçe oJa.rak göniderH
insaliye\Sin·
Mısır eya~eti gelir fazlasınıa. kaynaklarımız Mısır
de verisimler
gibi
i
hazines
e
i:rısaliy
ve
deın başlka M]slr hazines i
a hem
\!Oğund
rinni
bütçele
mi·şlerrli. Mısır ha:Zineısi XVI. yüzyıl
olarak
kalem
bir
gelir hem gMer ola.ra!k yer alıyordu. Gelirde ayrı
teslim
ha
kaydediliyor, giderıcte ise teslima t bölümü nde padişa
Mısır

1
Pinancio l
Bu konuda ya;pı1an müsta'kil bir calışma: J. S:t anford Sihaw, The
Otıtoman Eg,ypt, 1517of
pment
1 sıt 1 aı trve orıgan:ization ·anıd
o
de~f'
ond admiıni
·1798, New Jer.sey, .1962.
Mıısır salyônes·intn 487
(11211) MÜD . .l1!1, s. 41: B .1 1111/Vif;f 1:699. M. Nuri Raşa
XVfıl'I. yüzyılın bıaşlo
e
iıs,
Sıhıaw
r.
k·ayderde
olduğunu
aıkce)
lkeıse (1714l80 000
1
bk.
rı i'Cin va:f:ileırin topl,am gelirle·rİni 47 71411 000 akçe olaraık teısıbi. t eıdıer,

(1?0)

s. 327.
(122) M. Nur,i, rı, 88.
1827.
(123) Mı'sır Kanunnômeısi, Süf.eymoniye_ Ktp. Esad Ef. Krt. No.
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edildiği belirti liyord u.
1683'den sonra savaş harcamalarının
ağırlaşması ü~erine irsaliy e doğrudan dış hazine
ye alınabilmişti.

Fa~~;t bu, sadece 1103/1 691-2 bütçes ine yansımış ve
800 keseliik

(40 milyon ~çe) ayrı b[r ra!kam olarak g.e:lir bölüm ünde yer almıştır. Gider bölümünide ise buna bir atıf
yoıktur.· G~rçi «Te:slim-i Hazine-{ Enderün-ı Hüma yun) olarak 202 kese kayıtlı ise
de bunun kaynağının MIJsır ht.tzine:si olduğu belirtilmemi 1ştir124
•
Yine savaş şartları dolayısıyla irsa.Iiyenin bir bölüm ü donan ma
giderl erine aynlmış, ı 718'de lse tamamı buna tahsis edilmişti1 25
•
.FakaJt 1114-1 123/17 02-172 yılları 1arasınıda. Mısıır irsaliyesinin
iç
ha·zineye alındığı anlıaşl'lmaikıtadır •
126

TABL O -

3

Mısır ·i rsaliyes inin Yıllara Göre Dağılımı (Akçe Olarak)
Vıl!!:!r

Kaynak lar

Net irsaliye (b}

1OS6/1167'5-6ı

TS. A. No. D. 814!59'

.::1

1100/169'8-9
1i114/17QQ·-$

1bnülem1n, ·MaHye; .:".<8'9t2.
Kepeıci,

2325

1.1'1'5/1703-/.f

Kepeıci,

2325

1116ı/170l4-5

Kepeıci, 2~15

1-1117 /:1705-6
1'1'181:1706-7
1119/l70 7-B

· Keıpe1 ci, 2325·

1120/170'8>-9

1'12:111709-10
1.122/1710-1
1 !12G/17'1'1-~

11'30i/1717-S
1132ı;ı1İ]n9..eoı

Kepeci,

s wCY 009

413! 596 729
581 6301 8'56
51' 193 200
56 107 884
4~

5261 420

23~15

514 224l 460

Kepeci, 23215

()1: 40131 8120

Kepe·Ci, 2325

57' 902' 040

Keped, 2~5

3:gı oıoo 150
43 1330 000 .

Keıpeıci,

232!5
Kepe1ci, 2325
TS. A. Nıo. D. 6·8159
· TS. A. No. D. 61315!

.t:()J 185 8140

53

""

5i3':3 ı

6!50'

00 4231 694·

(124)' MM. 12 603; 2e 2149.
(125) ıiısıtanlbul ka:iım makamı, ka:pt·an paşa ve de.fterd
ar vekHine yazıl 1an bi·r hü·
!kümde P.adiş·aıh, «M1 1sır ha.zines1i iıstanlbul'·a · gelü!b .dafı!j-1
olduğu gibi rüy-ı
\c:fery·a~a

çı;k:a·calk kalyonl·a r ri:oal'iınin mevo'C'ibler·i icün
haz:ine-i merkum e
'.i·cün maan g1e·len hulvôn-ı kura rr;ralından 800 rümi ki'se
aikce ifrôz ve
ıAsliitône-i sa:adetir nde Baıb-ı hümôyü num
hazineıs'i'ne teıslim . .. » edilmes in;i
Jısıteımiştl Blk. MÜID. 26, .s. 27: A 5 l129!/ IV 17!17.
irıs.alıiyenin
tümüıyle donanma g'iıcfıerler:ine a·ynlma!sı halkıkında bik. SHıahdor, N'u'Sreıt
ınôme, Baye·:z:iıcl
Devlet Ktp. Ve·l iyüddin Kit Nb. 2369. v. 320 a.

(1'26)

Keıpeci, 2G~i5 (Baş Muhaısebe).
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1133/1720--'.1

TS. A. No. D. 2891

1134/1721-2

TS. A. No. D. 2891

1i1ı3'5/1722-$

TS .. A. No. D. 2891
TS. A. No. D. 2891

1186/1723-4
1142/1729-00

TS. A. No. D. 2891
T!E. A. No. D. 61G16

11 ~·/1731 -2

Tıs.

1137/1724-5

80 600 223
eg: 1731 295
75 3961 267
71 57l 996
89l 961 1'59

64 655 146
231 263' 177

A. No. D. 6136
TS. A. No. D. 61:44

27 506 805

1148/1736-6

TS. A. No. D. 4969
TS. A. N'o. D. 675 A

37 805 5a,7
65 009 ;109

1149/1736-?i

TS. A. No. D. 28414; 5i4i312

561 3941 249

11'5011737-8

TS. A. N'o. D. 2844; 5400

75' 61S5l 003

1'151/1738-9

TS. A. No. D. 28414;
ııs. A. No. D. 28414;
TS. A. No. D. 28414;
TS. A. N'o. D. 28:44;
TS. A. No. D. 28414;
TS. A. No. D. 28414;

5l400

58 4"1ei 774

1146/1732-3
1146/1700-4

11152/1700-40
1\153/'1740-1
11 '54/17ı.t1 -2:
1155/17~e-3

1·100/1743-41

5l43e'

50! 6361 922'

541312

721212' 4691

54G/21

371 76~ 126
221 ~4 ~,7ş

1

5400

521000 728

5400

3157ı

56i 2t38i

11'59/17146-7

l'S. A. No. D. 67 5 B
TS. A. No. D. JO7158 Al

1161/1148

TS. A. No. D. 7694i

51 900 000

1!162/1748-9

Keıpe·Cİ,

1163/1749-~

TS. A. No. D. 26014l

11164/1760-1

TS. A. No. D. 6283

1:157/1744-5

1

48 306159'7
64 2146 731

23148

30 '625 000
)'1 : 1791 620

Not~

o) 'Benzer taiblo icln bk. J. Stıanıford S'haw, s. 400-40:1.
b)

Net l'rsoliıye miM'arlorı Mı$ır'do yapılan ha·rcama'lann cıiJ<ıanlmaısıyl·a bulunmuştur.

Araştırma

dönemi

tın değerine karşıh\k

}çersiınıde Mıısır

olara!k

a§ağıda!ki

irsaliyelerinin 600 000 al-

miiktarlardJa

olması

karar-

laştınlmıştı:ı~1.

(1127) hmülemin, Mal-iye 4122': 2 4 1106/20 XI 11694; MÜD. 106, s. 217-223: C 3-ıA
4 1;1061.Xll--X!lll 1600'; 108, s. 249: B 10 11'07N 1697: 11 15, s. 1\13: A 6 l'N8/
fX 1706; Kepedi, 2Gl4ı8 ('Baş Muıhoseıbe'): 1162/17149.
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Yıllar

Miktar

1001>-1'107/167'0-1'695

- r' 2001 Mı·sri1 kese

111.01-11162/11·695- 1'M9

11 268!

Mı:sri l<eıse

1'16'2-

1 411!5

Mıısrif

/17'49-

kese

( 90 000 000 alkce)

19 015151 pôre

6

~ pôre

( 95 151 1651 oıkıce)
~106'

14!5 84~ akçe)

Eya:Ietin gerçekleşmesi iıs:tenen gelir tuıtarı bu olmakla birlikte net irsaliye tuıta.rı eyalet giderlerinin çı!kmasıyla oluşuyordu
(Bk. Talblo 3). lrsaliye çoğunlukta bir defada gönderUemiyt>rdu.
Eyalet gell:rılerinden valilerin zimmetılerinde kalan bakiyeler geç
ve güç tahsil edHebiliyordu. Halef-selef arasında hesap karışma
sı da olunıca bir yılın gelirlerinin tamamının mer.kez hıaızinesine
giri'şi 5-6 yıJa dağılaıbiiiyordu1~ 8 •
1

Mısır

hazinesinden bazı merkeızi ihrtiıya·ç:ları (Matıbaih-ı amire,
amire ve tersane-i amirn vs.) karşılamaik için yapılan harcamalar XVII . .yüzyıl boyunca sürekli bir düşme gö!srtermişıti.
Bundan ayrıılaın me~blağ1ar Mı!sırlı kumantkmlan n ve Kölemen
beylerinin büyük arıtış gösteren maaş vıs. g.ihi harcamalarını karşı
lamak için kullam.ldığından ·.o rtaya ç.ıkıan aıçık irsaliyeden
alk!tarılan mebhfuğıla kapatılır olmuştu 129 • öte yand!an 1695 ref-ormunu takip eden elli yıl içersinde mahani harcamalar artmaya
deıvam etti. Bunlar Mısır'ın iç kaynaıklanyla karşı1anmaya çahşılidı. XVIII. yüzyılın ortahırında her yıl .ir:sa;liyenin 60 _
000 000
a;kç-eden bira:z fazla ·bfa." miktarı fiilen hazineye ulaşır olmuşıturn°.
Mısır'm iç harcamalarındaki sürekli ar!tış ·zıaman zamaın yapılan
düzenlemeler e rağmen irsaUyeıtin hiçbir zaman tam olarak iç hazineye uJ!aşamamasına yol açmıştır.
kHar-ı

2.

BAGDAT

Beyler1beyi ile sancaQOOeylerinin ç:oğu sal;Yane ile görevlendiolmakla birlik be bazı sancaıklbeylerine haslar verilmiş bu-

rilmiş
f112ı8)

1

'

11~M17109:..10 yı•lınıc:fa· Mıısır vcıli'si olan ·İlbroahim Paış.a borcunu
yinceye kadar ha 1 psedilm 1 işti. Bk. Keıpeıci, 232!5 (.S-aış Muihaıseıbe) ve
retnôme, v. 302 b. Yine 1'1123/1712-0 de Mı.sır vfüiısi i'ken 7 800 8'~-0
borcu olduğu biHnen (ıKeıpeci, 213215) VeM ~şa 1'128/:17116 da Mı1sır
Jıi'ğ.l'nden a 1lmmı 1ş ve 1300 keıse (ı65 milvon alk~e) ye. yükıs·eten hazine
cunu ödeyeroediğ1 i 'i çin idam edilmiş1i. Bk. Nluısr;eıtnôme, v. 31.5 a.
{1'29) Shaw, s. 281.
(130) Age., s. 297.

Mese lô,
1

öde·Nıus

akçe
vôl'ı

bor-
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ralarda tımar sistemi geçerli olmuştur. M. Nuri Paşa'ya göre
XVII. yüzyıltla Bağlctı1t beyleıı'beylik salyanesi 1 400 000 aıkçeydP 31 •
Hezarfen Ba~dat'ın yıllık geliriıniın 73 498 875 akçe 1:32 • Marısigli
ke irsaliyenin 5 841 600 aıkçe 133 olduğunu belirtirler. XVII. yüz,..
yılın sonlarında eyaletin cdrad-ı muikaırreresi)) 29 239 400 a!kçe
idi 134 • Belıgeler, irsıaıliye .olarak 50 000 guruş Ye «Bağdat tıa:ah:hü
dü)) olarak 50 000 guruş olmaik üzere toplam 100 000 guruş
(1'2 000 000 ·akçe) gönderilmesi gerekıtiğini bildirmeiktedir! 35 • Baş
Muhasebe kalemine bağlı olaralk devletin umumi muikataa hest1plarma dahil olan Bağdat gümrük, irsaliye ve taahhüd . olaraik
111O/1698-9 yı1lında 15 mi1yıon aikçeye yaikıın bir meiblağ göndeT~
mişti. Gümrük kayıtlarına her zaman rastlamamız mümkün iken
özellikle taahhüde bir daha rastlıyamıyoruz.
Bağdat eyaleti dönemimizde kargaşalıik içine düşmüş ve ur. b.an eşıkiya'Sı denen sojTıguncu arap aşiretleri 'bölgede güvenliği
tehdit · etmeye başlamışlardı 136 • Bunun yanında reayası salgın
hastalık, kıt:ltk ve güvensi!z:lik ortamında kırılmış kimi de yerlerini terketmişle1rdi. Bu yüzden toprnkları boş kalmış ve netice
olaralk eyiful€/t gelirlerinde. bir düşme· olmuşıtur. Üsteliik yerlerine
terlke1den reayanın vevgi yükü de mevcut. reaayanın üzerinde !kalmıştı. Durum tesfb1iti için 169'2 'de bir tı1!hrir (ı~ayım) yapılması
ve buna göre boş toprakların yeniden iisikan edi!lmesi istenmişti.
Tahrir edilen eyıMeıt reayasından raiyıyet resimlerinin ve öşürle. rinin saıdece yarısı toplanacak ve başka yerlerdelki Bağdat'a ka-

M. Nuri, ı, 1'3.1.
Hezarfen, v. 73 a.
Mars'.i1gH, s. J28.
:MÜıD. 105, s. 9ı3': 5 l100/I 1005.
Ba·ğ'dıaıt vôf!!sine gönıderilen bir hükümde «... beher sene irsaHye malıcün
i50000 guruş ve Bqğdad taaihhüıdü için 50000 guruş cem'an 100 000 gıu
ruş (12 milyon a'kce) rikôb-ı hümôyOn hıazineıstne teısMm olunmd'k mutad-ı
!kadim» ol1 duğ·u bel'i· rti'lmeıklecfü. MÜD. 9'8, s. 14:1/462·: C 5 11106/1 1695. Yine
1·69!5 yılına aH biır hüokümden irs·atiye, ta.aihhüd, bedel, ca·iı;e, müjde, pişıkeış
ve ceş'itıli harçlar olma'k üzere toplam ola mık Bağdaıt't:an merkeıze 20 29'0 000
·akçe gönde-rild'iğin•i öğrı eniyoruz. Bk. M!Ü'D. 105, s. 9ı31 : · C 5 1'106/I 1005.
(136) M. Nuri, M, 88; Ba~dat mollıasma ve Bağdat muihafızı ve.z ir Alhmed .Paışa'
ya y.azıl·an bir hO'kümde «'8ağdrad'ın mumr-ı eıyyam ile reayôsı aıhvali
muhıtel ve pe.riş·an ve müşeweş olıup e1k1seri iısqbe1t iden ôfôt-ı s·emôv:iyeden fe·vıt olub ve meıvcud ol a:n reôyôdan nôme•vcudıun ma·ıı ttıleıb oıunmağla
firor ve perokende ve perişan ve yirleri hôll ve nô me zrO ... » k·a·l 1dığı belirtilmişti. Bk. MM. 18 5!40 tAh. M. s. 23)': 10 10 1 '103/2~ vı 1692.

(131)
(132.)
(1!33)
(134)
(135)

1

1
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yıtlı reayanın

l,ç in

eski yerlerine -gelmeleri

bunılıa~dan ÖŞÜ['

:v·e raiyyet

teşvik

edilecekti.

İlk

sene

reısimleri alınmayacaiktı 137 •

Bu ta. dhıten sonra da bütün arazi gelirleri devlet için toplanacaik yani
eyMetteki tımar .s:isıtemi tamamen bertaraf e:diiecekti. Civar eyaleüerden Basra, Mmsul, Şeihrizür valilerine de bölgelerindeki Bağ- .
dat reaynsımn 8.JSJ.l yerlerine isıkanlarına yardımcı olmaıları isteniyorduı.3s.

Muraıd'ın Bağdat'ı

fethinden soınra eyaletin bütün sandevlet mülkiyeti altına alındığı ilan
edilmişti. Üretilen mahsul ve oluşan
geli:rıler Ba,ğıdat muhufız
.k uvvetlerinin mevacip ve . zahiresini finanse edecekti. Fa1kat yukarda belirttiğimiz sebeplerden dolayı boş ka,l an zir:ai toprakları
bazı kimseler devletten -sıatıın alıyorlar ve mülkiyet iddia ediyorlardı. Fakat kenıdHeri bu toprakları işlemediik1eri gibi başikaları
nın da i.şlemelerine mani oluyorlaı'dı. Devlet 169,2 'de yayınlaldığı ·
bir hükümle bu tür mülikiyet iddiasında bulunanları <<'Z'irıaat idüıb
hali bırakmayufb taraf- ı miriye nef'i olur ise mülkiyetlerine ki. mesne mani olmaya>> iıfadesiyle teminaıt altına almış ancalk ekilmeden :kall.m topraklanın teikrar devlete iınıtilkal edeceği bildiriiIV.

caklarındaıki topralldarın

miş:tiı s 9.

zıirai saihayı eıtkilıeyen .valkıa aynı şeıkHde·

muikat<aa keısimini de
velba sebebiyle mulkataafarın reayaı31 ç dk körtü duruma düşmüş, etrı1fa dağılımişıtı. Bu ·selbeprten
emam:;t y:oluylıa işletilen. muikartaalann ge'liıri düşüyor muhafızla. ün ödeneklerin!de ortaya çıkan açıklar valilerin gelirlerinden tamamlanıyortlü140.
·
etkilemiş

aT:a p

e§lkiyası, kıtlılk,

1

1

Bliğdaıt

eyaletindeki bütüın mulkaıtaalar malikane haline get,iri1mtşıti. Bu tarihten sonra valilerin «miri umuruna» müdahaıle etmemelerhı ilstenmişrti: Eyalet ruznamçecisi her üç senel 702'de

5!40, s. 23: 10 10 111'00./25 VI 1 ı692.
1138) «... mu 1 k1aıddemô taıhrir olunduğu tarihıte Bağdad'ın arazi ve reayası bilcümle miriye ba·ğlanub m1in ba'd bir kimeıs:nenin ala'ka 1sı olmayub ve b•ir
lk+meısneıye at1azi V<e reaya ifraz oılmamaık ile H'l-cümle uısfüb-ı s·aibıık üzre
miri ioün tahrir olunub... » aynı defter, s. 2141: aynı tariıh.
(1'3S) \Aynı · defter, s. 2.4: 8 11 1'100/22 vrı 1692.
(1140) IMÜD. 105, s. 9i3: C 5 1'100/1 1695. 113:0 s1 onıl·a:rına· aiıt bir hükümde Ba.ğdaıd
hozineısi muka1ta 1 aı:arının geliirinin seıneıde 107 543 guruş, 29 02!8 k'ile buğ
day ve 211 237 kile ar:pd olduğunu öğreniyoruz. · Bk. MÜD.. 11i".'/I,
s. 97:
8 8 1l15/)(l'I 1703.
(137') MM. 1'8
1

(

1
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istanıbul'a gelip eyalet hesaplarını Baş Muhasebe

de bir

karşılaştıraca!ktl

leriyle

141

defter-

•

BASRA

3.

Bu eyalet Bağdat'ın fethiyle Osmanlı ülkesine knrtılmış olup
Htizam suretiyle beyler:beylerine tevcih olunurdu. XVII. yüz.yıl
da ha:sılatı 1 milyon aıkçeye ulaşmıştı142 • 1680 yılına ait bir hükümden maısraflar çıktıiktan sonra Basra hazine's inde knian
7 200 000 aıkçenin merkeze gönderilmesin in istendiğini öğren~yo
ruz143. 1689 yılına ait bir hükümde ke her sene meırikezde gönderilmesi muıtad olan irsaliyenin 12 milyon alkıçe olduğu kayciedi·
liyordu144 ·'
1

. Basra da B1J.ş Muhasebe kalemi tarafından denetleniyord u.
Baş Muhasebe gelir kayıtlarından anlruşıldığınıı göre 1102/1690-1
9 milyon akç·e) gelir kaydı
yılından başika (tahsil edilememiş
yapılmamıştı. Bunı.ı; göıre bölgenin içine düşıtüğü karışılklı!k mali
balkımdan eyaleti devre dışı bıra!kmıştı.
GARB OCAKLARI (Cezayir-i Garfb, Tunus,
Garb)

4.

Trrublus-ı

günüinüzde!ki Cezayir, Tunus ve L!ilbya topraklarım iç'ip.:e a1Jaın garlb oca!kları merlke·ze irsaliye göndermez· lerdi. Yalnız iki-üç senede biır hediye ta;kdim ederler ve kendi'lerine t'eırsaneden top, güherÇile. barut gibi harp mühimmatı veri- .
Yaıklaşıik olaraık

lirdi1Lı5.

5.

HABEŞ

XVII.

idi1'4

6

•

Bu

yüzyılda Haıbeş betylerbeyliği salyanesi 1 180 000 akçe
eya:l etin geliırleri salyan eyi dalhi karşılayamıadığından

(14'1) MÜD. 1'12, s. 2'814: C 2 111'41/Vll 1702; 11'5, s. 407: C 6 l:Jl1'9/IX 1707.
('142) M. Nur:i, 1, 131, He:rorfen bunu 3050 0:00 akoeye yüıkıseltir, blk. v. 73 a.
(t4l3) IKepeci, 21470, s . 55: 16 4 1092/16 V 1600.
(1i414') Ba<sra vôHsıi Hüıseıyln Paışa'ya yollanan bir hükümle diğer borcl·arımn yamnda 1111'0 Ba1sra irsafiyesini oluştur.an 120 yü'k (12 milyon) a:kceyi göndermes·i isteınmi1şti. Bk. MÜD. 918, s . . 1~1/461: C 6 1100/lıll 1689; Kepeci,
2471 (ıEv. M. s. 59)': 25 6 1l1'00/17 Nil 1009.
(1415) M. Nuri, 1, 132-3; il, 87.
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beylerlbeylerine Mısır hazines~nden ödünç şeklinde yardım yapıl
maıktaydı H 7 • XVIII. yıiieyılda eyalet daha da önenıısi1zleşmi'şti. Beyleı1beyleriniın gefür düşüklüğünden dolıayı gitmelk istemedilkleri bir
eyaıetıti. 1701 Ekiminden itibaren de sürekli olara!k Cidde sıan
cağı He birli!kıte tevcih edilmeye başlanmıştı148 •
6~

LAHSAI

Bağdaıt'ın fethinıden
yüzyılda

sonra Osmanlı idaresine katılmıştı. XVII.
880 000 alkçe salyane ile beylerbeyi gönderilirdi. Arap eş

kiyasının ta'Sıallutu seıbelbiy'le

kudretli

Bağdat

valilerinin idaresine

tabi olmuşitu1!49 ·'

7.

YEMEN

Nazari olarak salyane ile idare edilen eyaletler
birlilkıte

ol-

arasında.

beri mahali imamlar tarafından
yönetilmişti 150 • Başlangıçta eyalet defterdarı · gelirleri toplayatraik
beğlere v.e Mekke muhftfız kuvvetlerine tahısisaıtlarım verirdi151 •
Eyalet dönem içersinde Osmanlı yöneıtiminde değildi.

makla

XVII.

yüzıyılıdanı

8 •. GİRİD
Önceleri tmııar kesimine daihildi 1704-5 yılında Girid adasın
daki haıvass-ı hümayfuı, zeamet ve tımar köyleri yeniden tahrir
olunmuştu. Bunların geliri senede
15 000 000 rukçeyi aşıyordu.
373 000 a!kçeli!k adet-i ağnam alınması ve z·eamet ve tımar sahiplerinin işlerine son verilerek yerlerine 1561 nefm- «yerlu uluf elu
neferat» tayin edtJnıesi kararlıaştınlmıştı152 •
1

(146) iM. Nuri, I, 132.
(,1~7) C. Orhonlu, Osmanlı ·iımıpa· raıtorlu~u'nıun güney s·iya'Setl, Hıa:be,ş eyôle·ti ist.,
1974, s ..103-5.
r1~) . Orhonlu, s. _
129-132.
(149) M . NurJ, 1, _1$1.
(1 150) M. Nuri, 1, 132.
(1'611 Moır-s:igH, s . .1.29.
(1'52) Raş'iıd, ıııır, .137-8.
(153) 'Kaıpuıdan pa 1ş:aı·ar lelin aynl:mış bulunan
Cezıôyir-i ba'hr-ı seıfid (Akd~miz
aıdal·an) cizye gel:iri 1713 de .1.00 keısedeın 50 keseye indirtlince vezirlerin
bu görevi yürütmeleri çdk zıorlo·şmıştı. S'il<:ııhıtıar, ııı , 309.
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eya.J:eti de denen Cezayir-i Bahr-i sefid (Akde15
niz aıdalai:'ı) saıncaklarmdan üıçü (Saktz, Nakşa, Melhdiye) ·\ Kıb
rıs'ın üç sancağı (Girne, Baf, Maıgosa), Haleıb'in iki, Şam'ın da üç
sancağı salyane ile idare edil'iyordu. Kefe eyaleti bir kısım toprakları tımar kesimine daihil olmaikla. birli!kte salyane He idare
edilenfor arnısmdadır. Ayrıca Van, Diyarıbe!kir, Şeıhrizur, Çı·ldır gi- bi bazı doğu eya:letlerinde yurt:lulk, ocıalklılk ve hükümet ünvanıy
la yan müsıtaikil beylikler bulunuyord u154 • "Öte yıandan Hica·z Şe
rafet'i de Cidde valile·riyle birlikıte bedevi araplan idare etme!kKaptan

Pa·şa

teyıdiı5s.

C.

TABİ

DEVLETLER

1. KIRIM HANLIGI
Kırım hanlarına Kefe Mulkaıtaasındıan 1 milyon akçe XVII.
yüzyılın i!kinıei yansından iti!baren 1.5 milyon a!kÇe salyane veri-

lirdi. KıTım Hanlığı Ruısıya ye· Lehilstan'a karşı kmreyde tampon
bir devl:et vaziife~inıi görüyordu. Sav1a.ş zamanlaırında. orduya bir
süıva:ri 11Jirliği gönderirdi. Ayrıca düşman içerlerine akınlar düzenlerlerdi. Kının hanlarına ve kalgaıylara (pr.e:rısleıre) sefer zamanlarında. çi:zme-ibahfg,, veya tirlkeş-baha adıyla yol parası gönderilird'i156. XVII. yüızyılın sonlarında Leh krallığı (4'5 000 guruş)
ve Mosk:ova. Çarlığı 90 000 guruş olmaJk üzere heT sene Kırım
Hanlığına vergi verirlerdi. Bunun 1700 İstanbul andla1şmasıyla
151
kaldırıldığını biliyoruz • Ayrıca topralk.larım müdafaa etme'1erine karşılık Boğdan Voyvodalığındaın aidat1 58 ve Kafkasya'd aki
çerkes: kaıbHelerllıden esir verg'isi 159 a.ldılkları bilinmeıkıtedir.
1

Ru:sya iıle yaıpılan ı 700 İıstanibul Andlı:ışmaısında Kırım Hanzamanda KıınmıJ.ılann
lığına öde<lilkleri ve1igi kaidınlırlken aynı
ştı. Ancak Silahtar
yasıakılanmı
yapmaları
aikın
a
Rus topraklar-m
tatar kabileleri çok
oluır.sailr
güvenecelk
ına
ve Ra§iıd'iın tanıklıklar
değillerdi. Onların
yatkın
eısktden beri zirnaıt ve ticaret hıayaıtına
(154) .sm1kan, «Tımar», s. 293; M. N:uri, ı, 127-13<>.
(11\65) M. Nıuri, 1, J34.
(1'56) ıuzunçarşflı, ll'f/2, 33.
('1:57) R'a 1şid, l'I, SOO; fülahtar, il, 86.
(1ı58) MÜıD. J29, s. 270: 7 1132.
(l59) Raşid, V, 175.
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hemen hemen telk .geçiş ka~aldarı çevrelerini yağmalamak ve
ç·a pulculuk yapmaJk.tı. And:la~manın hüküm sürdüğü yılılarda geçim darlığına düştükleri ~çin barışı bozma yollarını araştırmaya
başlamışlard1 160 • . Rusların Kırım Hanlığına ödediikleri vergi Prut
gaUbiyetinden sonra (1711) tekrar konulmuş ,olmalıdır. Zira bu
verginin 1720 andlaşmasıyla yeniden krnldırılıdığını biHyoruz 161 •
2. . EF'.LAK VE BOÖDAN VOYVODALIKLARI - ERDEL
KRALLIÖI VE DUBROVNİK CUMHURİYETİ

Bunnlar, Dufbrovnik Cumhuriyeti hariç, Osmanlı Devleti sı
nırları iıçinde yer ahrıdı. Dubrovnik iç işlerinde mü1Stalkil olup dış
işlerinde Osmanlı Devletine bağlıydı. Hepsi de bedel-i cizy_e ismiyle bir veııgi öderlerdi.
3.

MELİiKLtİKLER

Bunlar da Kafkaısıya'dta: yer alaın ve Devlete vergi veren
müstakil Dadyan, Güril ve Açıikıbaş meHklikler:iydi1 62 •

· yarı

SONUÇ

g.ilbi Osmanlı maU teşkilatı çok geniş topra!klar
üzerinde kuTulmuş hir devletin idari yapısı içt::-rr:sinde oldukça esnek bir öze1liik arzetmeıkt€dir. F'eıthedilen yerıleTdeÜ{i mahı:aHi öız.el
lilkleT ve yapı artıklaın da. hesaiba katılarak mali bütünleşme sa.ğ
Görüldüğü

lanmıştı:r.

Mali ve id~ri bakımlardH:n öızerk ve yarı özen birimler kuıv v·e tli bir merkeziyetçiliğin çerçeıvelefüği saha içersinde yerlerini
aJımışlar<hr. Aınıcaık araşıtı:rma dönemindıe merike·zi idare· zayıflar
ken ta·şradıaı yeni idari ve mali g'\iıÇier beHrmiştiT. Artaın merkezi
i\htiyaç1ar şiddıeıtH bir na!kit- sıkıntısı yar~tımış bunun sonucunda
da mahaHi bir sistem olan tımar sistemi merıkezi ekonomiye bağ
lanma vetiresi ~çersine ginni'.§rti~. Yeni mahıalli güç·l erin ortaya çı
kışı topralktıa özel mül!kiyete dayıanan yeni bir oluşuma, eyalet
ekonomHerinıi myıHatan ve buınun yaınınıda merkezi yönetimi daha da güçisüz:leştken yeni bir bozulmaya yol açmıştır.
·
('160) /S.Haih'tor, il, 1~; Raşid, rı, 566.
(1161) Mufaısıs·al Osmanlı Tarihi, V, 2433.
(162) Uzunca• rşılı, lilıl/'2, .11~; İbnülemin, Dahiliye, 2!311: 1000/16182.
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