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İltizam Sistemi



 Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi içine yerleştirilemeyen faaliyetlerin gerektirdiği parayı 

hazineye intikal ettirebilmek için tımar sisteminin yanında bir de iltizam sistemini uygulanmıştır. 

İltizam usulü, kanunların saptadığı vergileri, yükümlülerden toplama ve devlet hazinesine intikal 

ettirme görevinin, açık artırma yoluyla ve belli şartlarla havale edilmesi sistemidir. 



Bu görevi üzerine alan kişiye mültezim denirdi. Mültezim üzerine aldığı görevi yerine

getirirken, belli bir miktarı da geçimi için alıkoyardı. Mültezimde aynı tımar sahibi gibi, vergiye

konu olan faaliyeti yapan zümreleri ve bölgeyi bu açıdan yöneten kişiydi ve dirlik sahibinin

hakları ona da tanınmıştı. Bu bakımdan bu iki uygulama birbirini tamamlıyordu.



 Osmanlı klasik döneminde (XV. ve XV. yüzyıl),tımar sisteminin uygulandığı eyaletler saliyanesiz,

uygulanmadığı eyaletlerde saliyaneli diye adlandırılmıştır. Saliyaneli eyaletlerde yıllık maktu bir 

vergi alınıyordu. İşte bu vergiye “yıllık” anlamında saliyane deniliyordu. Rumeli, Budin, Karaman, 

Dulkadir, Sivas, Diyarbekir, Erzurum, Halep, Şam, Trablusşam saliyanesiz eyaletlerdendir. 



Buna karşılık Mısır, Habeş, Bağdat, Basra, Yemen ile Cezayir-i Bahr-i Sefid eyaletlerindeki bazı

sancaklarda gelirler ise, doğrudan doğruya devlet hazinesi tarafından çeşitli vergi birimleri

halinde her yıl iltizama verilmişti. Bu eyaletlerin yıllık gelirlerinden bir bölümü, beylerbeyi,

sancak beyi, askerler ve diğer görevlilerin maaşları için ayrılır, kalan miktar devlet hazinesine

aktarılırdı.



16.yüzyılın ikinci yarısına kadar geçen dönemde mukataaların Osmanlı toprakları içindeki payı oldukça

düşüktü. Ancak aynı yüzyılın sonlarına doğru devletin nakit para ihtiyacının artmasına bağlı olarak bu

durum değişti. Devlet hızla artan giderleri karşılamak amacıyla dirlikleri mukataa haline getirip iltizama

vermeye başladı. Böylece, Tımar usulü önemini kaybedince ayanlar iltizam topraklarını almaya

başlamışlar ve böylece hem yönetici, hem de vergi toplamaya yetkili kişiler konumuna gelmişlerdir.



XVIII. yüzyıla kadar devlet, tımar sistemi dışında kalan toprakların gelirlerini açık artırma

yoluyla mültezim denen kişilere kiralıyordu. Bu yüzyıldan itibaren iltizam uygulamasından

vazgeçilerek vergi kaynaklarının hayat boyu kiralandığı Malikane sistemiyle mukataa topraklar,

muaccele denen satış bedeli karşılığında, hayatı süresince olmak şartıyla kiralanıyordu.

Mültezimler genellikle mukataa mahalline yerleşmiş ayanlardı.
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