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C) OSMANLI DEVLETİ’NDE EKONOMİ

4.3. Osmanlı Devleti’nin Klasik Dönem Ekonomik Yapısı

• Ekonomik faaliyetler, insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için
son derece önemlidir. Çünkü insanlar beslenme, giyinme ve barınma gibi

temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu faaliyetlerde bulunmak
zorundadır. İhtiyaçların karşılanması amacıyla gerçekleştirilen ticari
faaliyetler, toplumlara ve kültürlere göre değişiklikler gösterir.

• Bolognalı Orgeneral Kont Marsigli’nin
İstanbul’da yaşadığı dönemle ilgili
olarak söylediği yukarıdaki sözlerden de
anlaşılacağı gibi Osmanlı halkının
ekonomik yapısını, bu toplumunun kendi

geleneksel değerleri ve yaşam tarzı
oluşturmuştur. Osmanlı’daki ekonomik

sistem; Türkistan tecrübesinin ve İslam
dininin belirleyiciliği altında, eski
Anadolu geleneklerinin de önemli
olduğu bir etkileşim sahası içinde
doğmuştur.

• Klasik Dönem Osmanlı ekonomik sisteminin temeli, talep (isteme) yönlü değil arz
(sunma) yönlüdür. Bu anlayışta kanaatkâr fakat aynı zamanda girişimci olan insan
tipi merkeze alınmıştır. Fiyat istikrarını sağlamak amacıyla, siyasi nüfuza neden

olan büyük toprak mülkiyetlerine engel olunmaya çalışılmış, üretilen malların
kaliteli ve standartlara uygun olması sağlanmıştır. Ayrıca, üretici ile tüketiciyi
korumak ve vatandaşın mutluluğunu sağlamak amacıyla arz yönlü ekonomik
sistem benimsenmiştir.

• Klasik Dönem Osmanlı ekonomisinde; iaşecilik, gelenekçilik ve fiskalizm gibi
üç ana ilkenin etkili olduğu görülmektedir.

Bu üç ilke etrafında şekillenen Osmanlı ekonomisinde Ahiler önemli bir rol

oynamışlardır. Esnaflar birbirleriyle yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak
amacıyla esnaf birlikleri kurmuşlar ve kurdukları bu esnaf birlikleriyle
teşkilatlanmışlardır. Osmanlı Devleti’nde oluşturulan bu yapıya ise lonca
teşkilatı denilmiştir. Özerk ve demokratik kuruluşlar olan loncalar, kendi iç
denetimlerini kendileri yaparak devletin işini de kolaylaştırmışlar, Narh

Sistemi’ni (fiyat belirleme) uygulayarak üretilen malın fiyatını, kalitesini ve
standartlara uygunluğunu denetim altına almışlardır.

Ürünlerin fiyatlarını duvarlara asarak halkın bilgilenmesini sağlayan
Lonca Teşkilatı’nın geçmişte yaptığı görevlerin bir benzerini,
günümüzde Esnaf Odası, Pazarcılar Odası ve Şoförler Odası gibi

kurumlar üstlenmiştir. Osmanlı şehirlerindeki ekonomik faaliyetler
belirli şartlara bağlandığı için her isteyen zanaata ve ticarete

atılamazdı.

Şehirlerde plansız iş yeri açmayı önlemek ve bölgeler arasında

ekonomik dengeyi sağlamak için çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu
tedbirlerden biri de gedik hakkıdır. Gedik hakkı, ihtiyaç
duyulduğunda gerekli mesleki yeterliliğe sahip olan kişilerin dükkan
açma hakkıydı. Gedik hakkı sayesinde ticaret, ziraat ve sanayide
dengeler korunmuş, ekonomik düzenin devamlılığı sağlanmıştır.

Osmanlı esnafı, İstanbul’da bulunan kapanlarda geçici olarak
depolanan un, zeytinyağı, bal vb. malları tartıp kayıtlara geçtikten
sonra, halka satmak üzere, perakende satış merkezi olan kapalı bir

çarşıda yan yana bulunan dükkanlara getirirdi. Kapalıçarşı içindeki
bedestenler, sarayın kıymetli eşyalarının korunduğu hazine gibi

değerlendirilir, bu yönüyle ticaretin merkez bankası ve parasal
düğümü olarak görülürdü.

Halk, aradığı her türlü malı vakit kaybetmeden Kapalıçarşı’da
bulabilirdi. Kapalıçarşı’nın, ekonominin kalbinin attığı yer olması,
burayı diğer ülkelerle rekabet merkezi hâline getirmişti. Ticaret
yoluyla sermaye birikimi de yapılan Kapalıçarşı, bir finans merkezi

olarak da önemli bir yere sahipti.

• Osmanlı Devleti, büyük oranda tarıma dayalı sosyo ekonomik bir yapıya
sahipti ve nüfusun çoğunluğu köylerde yaşıyordu. Köylülerin büyük bir
kısmı vergi vermekle yükümlü reayadan oluşuyor ve Çifthane Sistemi

içerisinde tarımla uğraşıyorlardı. Halkın çok az bir kısmı da mukataa
denilen işletme biçimindeki yerlerde yaşıyordu. Toprağın mülkiyeti
devlete, kullanma hakkı ise köylülere aitti. Köydeki her bir aileye bir çift
öküzün sürebileceği bir arazi verilmekteydi.

• Köylüler dirlik sahibine çift vergisi öderler, ellerinde tuttukları
topraklarda ürettikleri koyun, keçi ve bal gibi ürünlerin üretimi
üzerinden belli miktarda vergi verirlerdi. Bu vergiler de yine dirlik
sahiplerine ödenirdi. Köylüler toprağı üç yıl üst üste ekmezse,
köylünün elinden toprak alınır ve başkasına verilirdi. Toprağı üç yıl
üst üste ekmeyen köylü, ceza olarak çift bozan vergisi öderdi.

• Osmanlı Devleti üretimi arttırmak ve üretimde devamlılığı sağlamak
amacıyla bir kısım ekonomik tedbirler almıştır. Tarım arazilerinin boş
kalmasını önlemek ve üretici kesime vergi indirimi sağlayarak üretimi
teşvik etmek, alınan bu tedbirlerden bir kısmıdır. Osmanlı ekonomik
sistemi, küçük üreticiliğe dayanırdı. Bu yolla ekonomi kendi kendine
yeterli hâle gelmiş, hatta dış piyasaya yönelik tarım ve sanayi ürünlerinin

üretimine de sahip olunmuştur. Siyasi nüfuza neden olacak büyük toprak
mülkiyetleri oluşmamış, çiftçiler işleyecekleri toprakta hak sahibi
olmuşlardır.

• Osmanlı’da üretim, devletin değil kişilerin faaliyet alanı olarak
görülmüştür. Bu alanda devlete düşen görev üretilen malın denetiminin
yapılması, adalet ve güvenliğin sağlanması olarak belirlenmiştir. Klasik
Dönem tüketim anlayışı köylerde, kasabalarda ve şehirlerde farklılık

göstermiştir. Şehirde yaşayan insanların tüketim imkânları daha genişken,
köyde yaşayanların tüketim imkânları daha kısıtlı olmuştur. Osmanlı’da
toplum, XVII. yüzyıla kadar lüks eşya tüketimine yönelmemiş, halk
tasarruf anlayışını merkeze almıştır.

İnsanlar köylerde ve şehirlerde kendi geçimlerini sağlayacak kadar
ekonomik faaliyetlerde bulunmuştur. Köylüler ellerinde olmayan

malların tedariki için pazarda ürünlerini satmış, halk; barınma,
giyinme, beslenme ve hayatlarını devam ettirmeye yönelik bir
tüketim anlayışını benimsemiştir. Tüketiciyi koruma konusunda ise
kadı ve muhtesiplere önemli yetki ve sorumluluklar verilmiş,
tüketiciyi korumak için çeşitli tedbirler alınmıştır.

• Osmanlı Devleti, ticarete verdiği önemden dolayı Sultan II. Bayezid
Dönemi’nde (1502), Bursa İhtisap Kanunu’nu (Bursa Belediyesi Kanunu)
çıkarmış ve bu kanunla ticari ilişkilerde standardı sağlayacak ilk adımı
atmıştır. Birçok yerin mahallî özellikleri ve üretim çeşitliliği göz önünde

bulundurularak ticarete standart kurallar konulmuş ve bu kuralların
uygulanmasına büyük önem verilmiştir. Bursa İhtisap Kanunu’yla birlikte

ürünün kalitesi, narh ve ceza hükümleri de belirlenmiştir.

Osmanlı toprakları, Doğu ve Batı ekonomilerini birbirine bağlayan İpek
ve Baharat Yollarının Akdeniz’e ulaştığı bölgede bulunuyordu. Bulunduğu
konum nedeniyle Osmanlı’da dış ticaret ve transit ticaret teşvik edilmiş,
elde edilen gümrük vergileriyle devlet için önemli bir gelir kaynağı

oluşturulmuştur. Bu nedenle ticarette denetimin yapılmasını ve yol
güvenliğinin sağlanmasını bizzat devlet üstlenmiştir. Güvenli bir piyasa
ortamı oluşturmayı ilke edinen Osmanlı Devleti, dış ticarette altın ve
gümüşün yurt dışına satışını yasaklamıştır.

• Ticaretin gelişmesi için yollar üzerine kervansaraylar ve köprüler
yaptırılarak bayındırlık hizmetleri arttırılmış ve bu yerlerin

koruyuculuğunu devlet üzerine almıştır. Ticaret yolları üzerinde
güvenlik amacıyla derbent (karakol) teşkilatı kurulmuş, tüccarların
ulaşımını kolaylaştıracak olan taşımacılık işlerini yapan mekkari
taifesi ile kervanların dinlenebilecekleri kervansaray, han, imaret ve
misafirhane gibi yapılar zengin vakıf gelirleri kullanılarak bizzat
devlet tarafından finanse edilmiştir.

• İstanbul, İzmir, Antalya, Alanya, Sinop
ve Trabzon gibi limanlar karayollarının
bitiminde yer aldıkları için önemli birer
ticaret merkezi olmuştur. Taşıma
maliyetleri oldukça yüksek olan ticari
malların iç piyasaya dağıtımında
genellikle deve ve tekerlekli araçlar

tercih edilmiş, İpek Yolu üzerinde
bulunan taşımaya elverişli düz yollar

daha çok kervan ulaşımı için
kullanılmıştır.

• Osmanlı Devleti, Anadolu’nun transit bölge olma özelliğini korumak ve
buranın güçlendirilmesini sağlamak amacıyla dünya ticaretinin kalbinin

attığı Akdeniz’de kapitülasyon (ayrıcalık) ve gümrük politikaları
uygulamıştır. XVI. yüzyılda iç ve dış ticaret dengesi sağlanmış olmakla
beraber bu dengenin devamı için hububat, barut, silah, kurşun, at, pamuk
ipliği, sahtiyan (cilalanmış deri), balmumu, donyağı, gön, meşin, koyun
derisi ve zift gibi bazı maddelerin yurt dışına çıkarılması yasaklanmıştır.

• Yasaklanan bu malzemelerin genelde savaşlarda kullanılan malzemelerle yerli

esnafın ham madde ihtiyacını karşılayan mallar olduğu ya da halkın ihtiyacı olan
gıda maddelerinden oluştuğu görülür. İhracata getirilen bu sınırlama orduyu,
esnafı ve tüketiciyi koruma amacıyla yapılmıştır. Osmanlı Devleti daha çok
giyecek ve yiyecek maddeleri ile tüketim mallarının üretimine önem vermiş,
sanayi kuruluşlarının yerini iklim ve nüfus şartlarına göre belirlemiştir.

Osmanlı’da bilhassa dokuma sanayi çok gelişmiş ve dokuma sanayisinin
ürünleri, Avrupa’ya büyük meblağlarla satılmıştır.

• Denizli’de pamuklu sanayi; Musul, Bursa, Bilecik, İstanbul ve
Üsküdar’da ipekli sanayi; Erzurum ve Erzincan’da ise yünlü
dokuma sanayi kurulmuştur. İstanbul, Edirne, Bursa, Tokat ve
Doğu Anadolu’da deri işleri yapılmış Karaman’da kaliçe (küçük
halı), Demirci, Gördes ve Kula’da halı ve kilim dokumacılığı
gelişmiştir.

Kendir

• Çuha Antalya’da, keten ve kendir sanayisi ise Karadeniz
sahillerinde gelişmiştir. Kök boyalarla yapılan Edirnekari pamuk
boyama işi hem içeride hem de dışarıda ün kazanmış, ülkenin
değişik yerlerinde; tophane, kumbarahane, fişekhane, baruthane vb.
işletmeler kurulmuştur.

• 1518-1532 yılları arasında Floransa
şirketlerinin ihracatında Osmanlı

Devleti’nin payı %42 gibi yüksek bir
orana sahipken 1544’te bu oran %13’e
düşmüştür. Venedik ve Floransa
tüccarlarının en büyük rakipleri ise
Osmanlı tebaası olan Yahudi tüccarlardı.
İngilizler de tıpkı Floransalılar gibi
İngiliz yününden yapılan çuhaları

Osmanlı pazarında satıp karşılığında ham
ipek almışlardır.

• İngilizler, Ortadoğu’dan gerçekleştirdiği ham ipek alımını, 1621-1671
yılları arasında %275 oranında arttırmış ve XVII. yüzyılda ipek ithalatını
Osmanlılardan yapmıştır. Osmanlı ekonomisi Klasik Dönem’de madenî

para sistemine göre işlemiştir. Altın ve gümüş; eşya olarak değil bir
değişim aracı olarak kullanılmış, bu sistem istikrarlı bir para rejiminin
ortaya çıkmasını sağlamıştır.

• Osmanlı Devleti’nde yaşayan şehir halkının önemli bir kısmı,
loncalar hâlinde bir araya gelmiş meslek gruplarına bağlı
zanaatkârlardan oluşmuştur. Esnaf zümresine bağlı bu kişiler kendi
mesleki alanlarında ürettikleri malları dükkânlarda satarlar, ucuz ve

kaliteli mal çıkarmaya dikkat ederlerdi. Bu esnaflar arasında
nalburlar, ayakkabıcılar ve bakırcılar gibi zanaatkârlar da vardı.

Merkez Maliyesi ve Hazine Yönetimi

• Çandarlı Kara Halil Paşa ve Karamanlı Rüstem Paşa tarafından oluşturulan
Osmanlı Devleti Maliye Teşkilatı’nın başında defterdar bulunurdu. İlk kez II.
Murat zamanında bahsi geçen defterdar, sadrazama karşı sorumluydu ve

padişahın malının mutlak vekili sayılırdı. Para ve defter hazinesi defterdar
huzurunda açılır ve kapanırdı. Yıllık bütçenin yapılması ve ulufe (maaş)
özetlerinin padişaha sunulması, devletin tımar ve vakıf sistemi dışında kalan nakit
harcamalarının bütçe olarak yazılması da baş defterdarın görevleri arasındaydı.

• Defterdarın idaresindeki Osmanlı hazinesi; iç hazine ve dış hazine olmak
üzere iki kısma ayrılır, hazinede para ve çeşitli kıymetli eşyalar
saklanırdı. İç hazine (Hazine-i hassa): Padişaha ait hazineydi ve gerektiği
zaman devlet hazinesine buradan para aktarılabilirdi. Dış hazine (Devlet
hazinesi): Örfî ve şerî vergilerin, ganimet gelirlerinin ve diğer gelirlerin
toplandığı hazineydi. Osmanlı Devleti’nde gelir ve giderler düzenli bir
şekilde tutulur, defterdarın izni olmadan bir akçe para ne hazineye
girebilir ne de hazineden çıkabilirdi.

Hazine Gelirleri
Osmanlı Devleti’nin mali sistemi; merkez maliyesi, tımar ve vakıflardan
oluşmaktadır. Bu gelirler; mukataa gelirleri, cizye gelirleri ve avarız gelirleri
olmak üzere üç başlık altında toplanabilir.

Devletin en önemli giderleri arasında asker maaşları (ulufeler) ve savaş harcamaları
vardı. Ulufeler devlet giderlerinin %70’lik kısmını, savaşlar ise %30’luk kısmını
oluştururdu. Günümüzde kamu yatırımı olarak değerlendirilen harcamalar bu

bütçeden karşılanmazdı. Çünkü bayındırlık, eğitim ve sağlık harcamaları ile diyanet
işleri için yapılan harcamalar hazineden para çıkışı ile değil; vakıf gelirleri, ocaklık
vb. gelirler ve vergi muafiyetleri ile yapılırdı. Vergiler ise; şerî ve örfî vergiler olmak
üzere ikiye ayrılırdı.

Osmanlı Devleti’nin toprakları üzerinde tek tip vergi düzeni yoktu.
Fethedilen bölgelerin coğrafî şartları, etnik ve kültürel özellikleri ile
sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alınarak vergi konusunda ayrı

ayrı düzenlemeler yapılırdı. Dönemin şartlarında Osmanlı’nın bu
vergileri nakit olarak merkez hazineye toplayıp harcaması güç

olduğu için Tımar Sistemi içinde vergi toplama hakkı dirlik
sahiplerine ve vakıflara bırakılmıştı.

Osmanlı Devleti XVI. yüzyılda mali sistemini; merkez hazine, tımar
sistemi ve vakıf gelirleri olmak üzere üç ana unsur üzerine

kurmuştur. Toplam kamu gelirleri içinde merkez hazine gelirleri
%51, tımar sisteminden elde edilen gelirler %37 ve vakıflardan elde
edilen gelirler de %12’lik bir paya sahipti.

Tımar Sistemi
• Tımar Sistemi, devlete ait arazilerin gelirlerinin asker ve
memurlara maaş karşılığı verilmesidir. Bu araziler sipahilerin
gözetiminde köylüler tarafından işletilir, devlet ziraattan
alacağı vergiyi, büyük bir bölümü asker ve memur olan tımar
sahiplerine bırakırdı. Bu uygulama sayesinde üretimde

devamlılık sağlanmış, toprakların boş kalması önlenmiş ve
ücretsiz asker bulundurulmuştur. Tımarlı sipahiler barış
zamanında yol ve köprü yapımı, su işleri vb. gibi belediyecilik

işlerini yaparlar bulundukları yerin asayişini sağlarlardı.
Devlete ait olan tımar toprakları miras bırakılamaz,
vakfedilemez ve bağışlanamazdı. Devlet de bu toprakları
köylü ve sipahilerin elinden keyfî olarak alamazdı.

• Tımar Sistemi’nin zamanla bozulmasıyla
birlikte güvenlik sorunu ortaya çıkmış,
köylüler ve sipahiler toprakları bırakıp
şehirlere göç etmiş, boş kalan tımar
toprakları ise daha sonraları özel mülk

hâline gelmiştir. Tanzimat’la birlikte Tımar
Sistemi’nin hukuki varlığı bitmiş, liberal
bir toprak sistemine geçilmiştir. 1858’de
Arazi Kanunnâmesi ile ziraî topraklarda
özel mülkiyet ön plana çıkmış, mirî

toprakların (devlet arazileri) büyük bir
kısmı şahısların eline geçmiştir.

Vakıf Sistemi

• Yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi vakıflar, yardımlaşma ve
dayanışmanın kurumsallaşmış şekli olarak toplumsal hayatın
kolaylaştırılması için önemli görevler üstlenmiştir. Vakıf Sistemi; ülkedeki
eğitim, sağlık, bayındırlık ve dinî yatırımları yürüten sosyal güvenliğin

temel kurumudur. Bu sistem toplumun inançları gereği, malını hayır
yolunda harcamaları sayesinde gelişmiştir.

• Vakfın esası; bir malı, insanların yararlanması için kendi mülkiyet
sahasından çıkarıp toplumun yararına sunmaktır. Vakfa bağışlanan
mallar taşınır ve taşınmaz olarak ikiye ayrılır. Asıl vakıf, akar da
denilen taşınmaz malların vakfıdır. Han, hamam, çarşı, zirai
topraklar gibi taşınmaz malların gelirleriyle hayır kurumları finanse
edilmiştir. Bu sayede toplumun ihtiyaçları karşılanarak iktisadî refah

seviyesindeki dengesizlik en az seviyeye indirilmiştir.

• Günümüzde eğitim, sağlık, sosyal güvenlik
ibadet ve bayındırlık faaliyetlerinin, devlete
olan maliyeti düşünüldüğü zaman Osmanlı
Devleti’ndeki vakıfların ekonomiye ve sosyal
refaha katkısı daha iyi anlaşılacaktır. Osmanlı

Devleti’ndeki vakıflar insanlar arasında din,
dil ve ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç

sahiplerine gerekli yardımı götürmüşlerdir.
Osmanlı halkı sahipsiz hayvanların
ihtiyaçlarının karşılanması için “Kuşları
Koruma Vakıfları” gibi vakıflar bile
kurmuşlardır.

• Cumhuriyet ilân edildikten sonra 1924 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü

kurulmuş, 1970 yılında ise bu kurumun çalışma alanı genişletilmiştir.
Günümüzde vakıflar illerde valilerin, ilçelerde de kaymakamların
yönetiminde yardıma muhtaç insanların yiyecek, giyecek, ısınma, sağlık ve
eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Vakıflar maddi
durumu iyi olmayan ailelerin yılda birkaç kez yiyecek, giyecek, ısınma ve
eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta; sel, deprem ve yangın gibi olağanüstü
durumlarda da insanların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaktadır.

Osmanlı ve Avrupa Devletlerinin Ekonomi Anlayışı

• Osmanlı Devleti’nin ekonomi anlayışı sosyal refahın sağlanması
için piyasada yeteri kadar malın bulundurulması esasına
dayanmış, yöneticiler halkın en iyi şekilde yaşatılması için

çabalamışlardır. Çünkü üretimin artması, devletin hazine
gelirlerinin çoğalması, devlet ve ordunun güçlü duruma gelmesi,

halkın huzur ve adalet içerisinde yaşamasına bağlıdır. Bu nedenle
Allah’ın bir emaneti olarak da değerlendirilen reayanın sıkıntıya

düşmeden bolluk içerisinde yaşaması için gerekli tedbirler
alınmıştır.

• Osmanlı Devleti bütün sektörlerde talebi karşılamak üzere üretim
ortamı hazırlamış, bu ortamın devam etmesi için de kanunlar
çıkarmıştır. Halkın refahını hedefleyen Osmanlı ekonomik
anlayışında rekabetten ziyade işbirliği ve dayanışmaya önem
vermiştir. Osmanlı’da durum böyleyken Batı’da kralın yanında
toprak zenginlerinden oluşan feodal bir yapı vardı. Halkın refahı ve
huzuru ise feodal beylerin inisiyatifine bırakılmıştı

• Yöneticiler mal ve hizmet üretimini
sağlayıp toplumun refahını yükseltmek
yerine, kendilerini dışarıdan gelecek

saldırılara karşı korumakla uğraşıyordu.
Burada ekonomik güç Osmanlı’dan

farklı olarak siyasi güce
dönüşebiliyordu. Osmanlı Devleti’nde
toprak devletin mülkiyetinde olduğu
için buralarda büyük toprak sahiplerinin
oluşması engellenmişti. Kamulaştırılan

topraklar ise Tımar Sistemi
doğrultusunda ekilip biçiliyordu.

• Bu sistemde sipahi, Batı’da olduğu gibi

köylünün başındaki bir derebeyi değil devletin
ve halkın hizmetinde olan bir memurdu. Batı’da
ise serf (köylü) devletin vatandaşı değil feodal

yapının hizmetkârıydı. Osmanlı Devleti’nde
kamu harcamalarının büyük bir kısmı vakıf
kurumları tarafından karşılanmaktaydı.
Avrupa’da ise böyle bir kurum yoktu. Osmanlı
Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki
farklılıklar daha çok siyasi sistem, toprak rejimi
ve mülkiyet yapısından kaynaklanıyordu.
Osmanlı topraklarında seyahat eden Kont
Marsigli, Osmanlı ve Avrupa ekonomisini şu
şekilde karşılaştırmıştır:

Coğrafi Keşifler ve Kapitülasyonların Osmanlı Ekonomisine Etkisi

• Osmanlı Devleti ticarete büyük önem vermiş
ve ticareti geliştirmek amacıyla çeşitli
tedbirler almıştır. 14 ve 15. yüzyıllarda Doğu
Akdeniz ticaretini ellerinde tutan Ceneviz,
Venedik ve Floransa gibi Avrupa ülkelerinin
gemilerine ve tüccarlarına verilen bazı
imtiyazlar, ticareti kolaylaştırmak amacıyla
alınan tedbirler arasında yer almıştır.

• Osmanlı Devleti XVI. yüzyıldan itibaren coğrafî keşiflerin olumsuz
etkilerini azaltmak, Avrupalı tüccarları Doğu Akdeniz’e çekmek ve
siyasal dostluklar kurmak amacıyla, önce Fransa’ya daha sonra da
İngiltere ve Hollanda gibi diğer Avrupa ülkelerine de kapitülasyonlar
(ayrıcalık) tanımıştır.

• Coğrafi keşiflerle birlikte sömürgecilik faaliyetleri hız kazanmıştır. Başta
Portekiz, İspanya, Hollanda ve İngiltere gibi Avrupa ülkeleri dünyanın
çeşitli coğrafyalarında sömürge amaçlı koloniler kurarak o bölgelerin
yeraltı ve yerüstü zenginliklerini kendi ülkelerine aktarmışlardır.
Sömürgecilik, sanayi inkılâbı ile ayrı bir ivme kazanmış İngiltere bu
dönemde büyük sömürge bölgeleri oluşturmuştur. Sömürgecilik faaliyetleri

sonucunda zenginleşen Avrupa ekonomisi karşısında Osmanlı Devleti zayıf
kalmıştır.

• Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlere verdiği kapitülasyonlar ilk dönemler için

ticaretin canlanmasına, rekabet ortamının oluşmasına ve Osmanlı’nın ekonomik
ilkelerinden olan iaşe ilkesi gereği piyasada yeteri kadar malın bulundurulmasına
katkı sağlamıştır. Osmanlı Devleti’nin başlangıçta ticareti canlandırmak için verdiği

kapitülasyonlar, ilerleyen dönemlerde Osmanlı ekonomisini dışa bağımlı hâle
getirmiş ve Osmanlı’nın mali kaynaklarını azaltmıştır. Zira XVIII. yüzyılın
sonlarına doğru gelindiğinde Osmanlı Devleti’nin Avrupalı tüccarlara tanıdığı

haklar, kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların önüne geçmeye başlamıştır.

• XIX. yüzyıla gelindiğinde ise İngiltere ile imzalanan Balta Limanı

Antlaşması (1838) Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden çöküşünü
hızlandırmış, bu antlaşma sonucunda Osmanlı Devleti dış ticarette
bağımsız ekonomik politikalar uygulama şansı bulamamıştır.
Kapitülasyonların olumsuz etkileri nedeniyle, Osmanlı Devleti sanayi
açısından Avrupa ile rekabet edememiş ve Osmanlı sanayisi çökme

noktasına gelmiştir.

4.4. XVII. Yüzyıl Sonrası Osmanlı Devlet Ekonomisi

• XV. yüzyıla kadar ticaret yolları büyük ölçüde Osmanlı Devleti’nin
kontrolü altındaydı. Coğrafî keşifler sonucu Osmanlı’nın Akdeniz ve
Karadeniz’deki ticaret limanları önem kaybederken Atlas Okyanusu’na
kıyısı olan Avrupa limanları önem kazanmaya başlamıştır. Ayrıca

Amerika’nın altın ve gümüşünün Avrupa’ya girmesiyle birlikte Osmanlı
Akçesi değer kaybetmiş, bu durum Osmanlı ekonomisini olumsuz
etkilemiştir.

• Osmanlı ekonomisinde Tımar Sistemi
önemli bir yere sahipti. Bu sistem

sayesinde ordunun temelini oluşturan
tımarlı sipahilerin ihtiyaçları kırsal
nüfustan toplanan ve yerinde harcanan
kaynaklarla karşılanabiliyordu. Devlet,
başlıca gelir kaynağı olan tarımsal
üretimi Tımar Sistemi’yle kontrol
edebiliyor, doğrudan vergi toplama

yükünden kurtuluyor ve askerî
harcamalara da kaynak bulabiliyordu.

• XVI. yüzyılın sonlarına doğru bozulmaya
başlayan Tımar Sistemi, XVII. yüzyılda da
devam etmiştir. Ehil olmayan kişilere tımar

verilmesi, rüşvet ve kayırmacılık gibi
nedenler sistemin bozulmasına sebep
olmuştur. Tımar Sistemi’nin bozulmasıyla
güvenlik sorunu ortaya çıkmış, köylüler ve
sipahiler toprağı bırakıp şehre göç

etmişlerdir. Bu durum üretimin azalmasına
ve ordunun ihtiyaçlarının merkez hazineden
karşılanmasına sebep olmuş, bu nedenle
bütçe açıkları artmıştır.

• Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda uzun süren ve üst üste kaybedilen
savaşlar nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntılar yaşamış, devlet bütçesinde
açıklar oluşmuştur. Oluşan bütçe açıklarını kapatmak amacıyla halktan yeni

vergiler toplanmış, toplanan bu vergiler çeşitli isyanların yaşanmasına
sebep olmuştur. Yeni vergi gelirleri de yetersiz kalınca ihtiyaçların
karşılanması için kısa ve uzun vadeli borçlanma yoluna gidilmiştir.
Aşağıdaki tabloda 1608-1654 yılları arasında bütçe gelir ve giderleri
görülmektedir.

• Koçi Bey XVII. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin gidişatı ile ilgili
Sultan İbrahim’e sunduğu rapordaki tespitlerinden bir kısmı
şöyledir: “Yöneticiler para idaresi ile daha yakından ilgilenmelidir.
Çiftçi sınıfından tahsil edilen vergilerin oranı yüksektir. Reayanın

güçlü olması devlet hazinesini de güçlendirecektir.” Osmanlı
Devleti, Tımar Sistemi’nin bozulmasından sonra İltizam Sistemi’ne
geçmiştir.

• Bu sistem, devletin vergi kaynaklarının
(mukataa) işletilmesinin açık artırma usulü
ile belli bir süreliğine mültezim adı verilen

görevlilere verilmesine dayanıyordu. İltizam
Sistemi’nin amacı, hazineye hızlı nakit para

girdisi sağlamaktı. Mültezimler vergi
verenlere iyi davranmak ve vergi gelirlerini
artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak
zorundaydı. Aksi hâlde mültezimin
mallarına el konulur ve mültezimler şiddetle
cezalandırılırdı.

• İltizam Sistemi’nde sık sık değişen mültezimler, fazla kâr
sağlamak amacıyla vergi kaynaklarını talan etmeye başlamışlardır.
Bu durumu engellemek ve vergi devamlılığını sağlamak amacıyla

vergi kaynaklarının mültezimlere ömür boyu verilmesi anlamına
gelen Malikâne Sistemi’ne geçilmiştir. Bu sistem ayanların

güçlenmesine neden olmuş, devletin karşısında güçlü bir zümre
ortaya çıkmıştır.

• Giderek büyüyen askerî harcamalar karşısında Osmanlı Devleti’nin
ekonomisi zor duruma düşmüştür. Bu durumdan kurtulmak isteyen
Osmanlı padişahları, kendilerine tahsis edilen iç hazineden merkezî
hazineye aktarmalar yapmışlar, ancak yapılan bu aktarmalar da
yeterli olmamıştır.

• XVIII. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti eyaletlerdeki bazı

yerel güçlere iltizam vermek zorunda kalmıştır. Yerel ailelere
verilen iltizamlar sonucunda bu aileler, Anadolu ve Rumeli’de
merkeze karşı bağımsız sayılabilecek siyasi egemenlik alanları
oluşturmuşlardır. Osmanlı Devleti bozulan ekonomiyi düzeltmek
için yeni vergiler koymuş, konulan vergileri ödeyemeyen halk
köylerden şehirlere göç etmiştir.

• Bunun neticesinde köylerin nüfusu azalmış, şehirlerdeki nüfus
artmıştır. Köy nüfusunun eksilmesine bağlı olarak tarım ürünleri ve
köylülerden elde edilen vergiler de azalmıştır. Büyük şehirlerde gıda
sıkıntısı yaşanmış ve işsizler ordusu ortaya çıkmıştır.

Batı’da Yeni Ekonomik Yaklaşımlar ve Osmanlı
• XV. ve XVIII. yüzyıllar arasında Avrupa’nın ekonomi anlayışında
yeni yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Merkantilizm denen bu iktisadî
akımda, devletin büyümesinin ekonominin güçlenmesi ile birlikte

olacağı savunulmuştur. Merkantilizmde; millî ve güçlü bir devlet,
dış ticaretin gelişmesi ve değerli madenlere sahip olma gibi üç
temel ilke ön plana çıkmıştır. Bu anlayışa göre altın ve gümüş gibi
değerli madenlere sahip olunması, ekonominin güçlü olmasının
en büyük göstergesiydi. Dışarıdan içeriye ne kadar altın ve

gümüş girerse ekonomi o kadar iyi kabul edilirdi. Bu nedenle
devlet dışarıya değerli maden satımını bile yasaklamıştı.

• Merkantilizm, Avrupa’da uygulama alanı bulduğu ülkelerin ekonomi
alanında büyük değişikliklere sebep olmuştur. Bu ekonomik anlayışa
göre birey ile devlet arasındaki tercihte, devletin çıkarları ön plana

çıkmıştır. Merkantilizmde zenginlik, güç, güvenlik ve saldırı önemlidir.
Bu inanca göre güç zenginliğin devamını sağlar. Bu nedenle zenginlik
ve güç, ulusal politikanın da amacıydı. Merkantilizmde, Makyavelizm
anlayışında olduğu gibi ekonomide de amaca ulaşmak için her yol
denenmelidir ilkesiyle hareket edilmiştir.

• Osmanlı Devleti’nin ekonomi anlayışı,

Merkantilist anlayıştan farklıydı. Çünkü
Osmanlı’nın ekonomi anlayışında insanların
ihtiyaçlarının karşılanması esas alınıyordu.
Osmanlı’daki anlayışa göre üretim yapanlar
önce kendi ihtiyaçlarını karşılamalı, daha sonra

toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeliydi.
Osmanlı Devleti’nde piyasada bol, ucuz ve
kaliteli mal bulundurulmasına dikkat ediliyor

ve ticarette halkın refahı gözetiliyordu.
Osmanlı, ticareti bir amaç olarak değil araç
olarak kullanıyor, ithalat çoğu zaman
özendiriliyordu.

• Merkantilizmde ise tam tersi bir anlayışla ithalat kısıtlanıp ihracat
destekleniyordu. Osmanlı ekonomik anlayışı Avrupa’nın Merkantilist
yaklaşımındaki zenginleşme, ihracat ve ithalat politikalarına da
uymuyordu. Çünkü Osmanlı, rekabetten ziyade işbirliğini önemsiyordu.
Merkantilist anlayışı benimseyen Avrupa devletleri, Osmanlı ticaretine
hâkim olmak için mücadele etmişlerdir.

• XVI. yüzyıldan itibaren Fransa ve İngiltere, daha sonra da Hollanda,
Osmanlı sınırlarına gelmeye başlamış Venedikliler, tekstil ürünleri
üzerine ticari ilişkiler kurmaya çalışmışlardır. Coğrafî keşifler sonucunda
Avrupa’ya bol miktarda değerli maden girişi yaşanmış, değerli
madenlerin Osmanlı’ya girişi ise enflasyona sebep olmuştur. Bununla
birlikte ticaret yollarının yön değiştirmesiyle Osmanlı’nın elindeki
Akdeniz limanlarının önemi azalmış, kapitülasyonların sürekli hâle

gelmesiyle Osmanlı Devleti artık açık pazar hâline gelmiştir.

• Osmanlı Devleti Avrupa’daki ekonomik yaklaşımlardan farklı bir yöntem
takip etmiş, Batı’da gelişen yeni ekonomik anlayışlar, Osmanlı Devleti’ni
olumsuz etkilemiştir. Zenginleşmekten ve ihracattan ziyade ithalatı ve aza
kanaat etmeyi ön plana çıkaran bu anlayışın etkisi, Osmanlı’da küçük
atölyeleri iflasın eşiğine getirmiştir. Çünkü Osmanlı’da aşırı zenginleşmeyi

önleyen bir sistem hâkimdi. Kâr oranları %5 ile %15 arasında olmak
zorundaydı. Osmanlı bu şekilde bir ekonomik anlayışı benimseyerek
kapitalist ekonomik anlayışa karşı bir tutum geliştirmiştir.

Osmanlı Devleti’nde Para politikası
• Osmanlı ekonomik sisteminde
yaşanan olumsuzluklar, yetkilileri para
ayarında oynamaya (tağşiş) mecbur
bırakmıştır. Akçe içindeki gümüş
miktarı neredeyse yarı yarıya
azaltılarak %90 civarında bir

devalüasyon gerçekleştirilmiştir. Akçe
giderek değerini kaybedince 1623’te
para adında yeni bir sikke kestirilmiştir.

• XVII. yüzyılda tağşiş uygulamasından sonra maaşları yeni
paralarla ödenen ve satın alma gücü azalan Yeniçeriler ayaklanmaya
başlamıştır. XVIII. yüzyıl başlarında akçe temel para ölçü birimi
olma özelliğini yitirmiş ve ekonomideki yerini kaybetmiştir.

1760’lardan sonra savaş ve ordu masraflarının artması üzerine mali
bunalım sürekli artış göstermiştir.

• Devlet bir yandan sarraflardan borç para alırken
diğer taraftan paranın değeri düşmeye devam
etmiştir. Dünya ekonomisiyle ilişkilerin arttığı
yeni dönemde, ilk defa kaime denilen kâğıt
paralar basılmıştı. Kaime fazla miktarda basılınca

Kaime-i nakdiyyeyi mutebere

bunların da değeri düşmüş, daha sonra da
kaimeler piyasadan çekilmiştir. 1844’te tashih-i
ayar ismiyle yeni madenî para düzenlemesi
yapılmış, bu düzenlemeden sonra bir gram saf

Mecidiye

gümüşü bulunan birime kuruş, yirmi kuruş

değerindeki gümüş paraya mecidiye ve yüz
gümüş kuruş değerindeki altına lira adı
verilmiştir.

Osmanlı Lirası

• Bu yüzyılda devlet kendi parasına sahip çıkıp onu koruyamadığı için
devletin ekonomi üzerindeki denetimi de azalmıştır. Bunun üzerine Osmanlı
piyasalarında bütünüyle yabancı paralar dolaşmaya başlamış ve bu durum
siyasi açıdan olumsuz bir görüntüye sebep olmuştur.

Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Ekonomisine Etkisi

• XVIII. yüzyılda İngiltere, Sanayi Devrimi’ni tamamlayıp
sanayileşme konusunda önemli bir yol alırken Osmanlı Devleti sanayi
ve ticaret politikası yüzünden gerilemişti. Loncalar, tefeciler için gelir
kaynağı olmuş, üyelikler ve imâlathaneler parayla alınıp satılır hâle
gelmişti. Osmanlı Devleti’nin sanayisi pek nitelikli olmamasına
rağmen bu sanayinin işlem hacmi, farklı ülkelerle yapılan serbest
ticaret antlaşmalarına kadar varlığını sürdürmüştür. Fransa, serbest
ticaret antlaşmaları sonucunda 1788 yılında Osmanlı’dan 2,3 milyon
livre kıymetinde pamuklu bez almıştır.

• XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’nın sanayi malları
Osmanlı pazarlarını âdeta istilâ etmişti. El işçiliği gerektiren
bakırcılık, kunduracılık, terzilik ve fırıncılık gibi bazı meslek dalları
dışındaki ürünlerin çoğu o dönemde dışarıdan sağlanmıştı.

Tanzimat’la birlikte yeniden millî bir sanayi kurma çabaları olmuşsa
da; kapitülasyonlar, ticaret sözleşmeleri ve sanayinin gelişmesine
imkân tanınmaması yüzünden millî sanayi kurma konusunda başarılı
olunamamıştır.

• Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda merkez teşkilatının artan ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla dış borçlanma yoluna gitmesi, ekonominin çöküşünü
hızlandıran en büyük etken olmuştur. 1842 yılında Osmanlı Devleti’ndeki
ekonomik bunalım doruk noktaya ulaşmasına rağmen, dışarıdan borç alma
konusunda isteksiz davranılmıştır. 1853 yılında başlayan Kırım Savaşı
sırasında Osmanlı 1854 yılında dışarıdan borç almak zorunda kalmıştır.
İlk borç İngilizlerden alınmış, daha sonra da borçlanmalar devam etmiştir.

• Borçların yüzde doksanı özel kişilerden ya da bankalardan alınmıştır.

Osmanlı Devleti dış borçların faizlerini bile düzenli olarak ödeyemeyince
borç alınan devletlerin baskısıyla 1881’de Muharrem Kararnamesi’ni
imzalamak zorunda kalmış, Avrupalılar bu kararname ile kendilerine olan
borçların düzenli ödenmesini sağlamaya çalışmışlardır. Mevcut borçların
düzenli olarak ödenmesi için Düyun-u Umumîye İdaresi (Genel Borçlar
İdaresi) kurulmuştur.

• Osmanlı Devleti’nden iki, yabancı devletlerden de beş temsilcinin
görev aldığı bu idare, karma bir yapıdan oluşmuştur. Borçların büyük
bir kısmı İngiltere ve Fransa’ya yönelik olduğu için bu iki ülke
temsilcileri Düyun-u Umumîye İdaresi’nin başkanlıklarını

dönüşümlü olarak yapmıştır.

• Devlet gelirlerinin bir kısmını toplama yetkisine sahip olan bu idare;
temettü vergisi, Anadolu ipek aşarı, tuz, ispirto ve damga vergisi gibi
gelirleri toplamış ve toplanan bu gelirlere el koymuştur. Devlet
gelirlerinin üçte birini oluşturan bu vergilerin önemli bir kısmına
yabancılar tarafından el konulduğu için Osmanlı Devleti yeni

borçlanmalar yoluna gitmek zorunda kalmıştır.

• OSMANLI EKONOMİSİ-ÖZET

OSMANLI
EKONOMİSİ
OSMANLI EKONOMİSİNİN TABİİ
KAYNAKLARI:

İNSAN

TOPRAK

Bir yer fethedildiğinde ya da belirli

Osmanlı Devletinde ekonominin en önemli kaynağı

aralıklarla kaza ve sancakların vergi

topraktı. Osmanlı Devleti,ekonominin en ö-nemli

yükümlüsü "erkek nüfusunu" ve

kaynağı olan toprağı,genel olarak miri arazi tanımıyla

bunların ödeyeceği vergi miktarını

kendi mülkiyetinde tutmuştur. Osmanlı Devleti,toplumun

saptamak amacıyla "TAHRîR"
denilen bir sayım yapılırdı. Tahrir

defterlerini "Nişancı" tutar, bir
örneği de Eyalette saklanırdı.

beslenmesi için özellikle ,susuz tarım yapılan,yani büyük
ölçekli hububat üretimi için gerekli topraklar başta olmak
üzere,ekim yapılan kasaba ve şehir sınırları dışında kalan
toprakları,tasarrufu köylüde olmak üzere,kendi
mülkiyetinde tutmuştur.

Klasik Dönemde Ekonomik Yapı

A-Merkez Maliyesi

b- Tımar Sistemi

Gelir ve gider
hesaplarının tutulduğu bu teşkilatın
başında
sadrazama karşı sorumlu olan baş
defterdar (Rumeli Defterdarı)

c- Vakıf Sistemi

Türk-İslam devletlerinde olduğu

Osmanlı mali siteminde

gibi Osmanlılarda da servet ve

tımar; bir kısım asker ve

mülkiyetin toplumun tüm

memurlara geçim,

katmanlarına mümkün
olduğunca eşit

bulunurdu.

hizmet veya

yayılması ve halkın temel

Vergiler: Müslümanlardan alınan ürün

masraflarına karşılık

ihtiyaçlarının karşılanmasına

vergisi öşür, gayrimüslimlerden ise

belirli

haraçtı. Cizye gayrimüslimler

bölgelerin vergi

erkeklerden alınan korunma vergisi idi.
Hayvanlar sahiplerinden alınan vergi
adet-i ağnam idi. Olağanüstü zamanlarda
alınan vergi avarız vergisi idi.

kaynaklarının tahsis
edilmesidir.

büyük
önem verilirdi. Bunu
gerçekleştirmek için özellikle
vakıflar, sosyal
refahı artırmaya yönelik bir çok

yatırım yapmışlardı.

Osmanlı Ekonomisi

Klasik dönem Osmanlı ekonomisinin temel ilkeleri İaşecilik, Gelenekçilik ile birlikte
Fiskalizm, hazineye ait gelirlerinin ulaştığı düzeyin altına inmemesine dayanırdı.

Ekonomide devletin
gelirlerini artırmayı ve
giderlerini daraltmayı amaç

Bu ilkeye göre reayanın refahını
sürekli kılmak için öncelikle

Gelenekçilik, sosyal ve iktisadi
ilişkilerde yavaş yavaş oluşan

piyasalarda istenilen kalitede

edinen bir mantık ile

dengeleri eğilimleri mümkün

uygun fiyata yeterli miktarda mal

hazinenin gücünü sürekli

olduğu ölçüde muhafaza etme ve

bulunmalıdır. Bu nedenle Osmanlı

artırmaya çalışan ve güçlü

ekonomisinde üretime büyük önem

kalmasını isteyen vergi

verilmiştir. Büyük çapta ve seri

kaçağını sıkı bir denetimle

üretiminin olmadığı bir ortamda,

önlemeye çalışan sisteme
Fiskalizm (Gelircilik)
denir.

küçük işletmelere dayalı yüksek bir
üretim potansiyeline erişilmişti.
İthalat serbestti.

değişme eğilimlerini engelleme ve
herhangi bir değişme çıktığı
taktirde, tekrar eski dengeye
dönmek üzere değişmeyi ortadan
kaldırma iradesinin hakim olması
şeklinde tanımlanabilir.

OSMANLI EKONOMİSİ
OSMANLI DEVLETİNDE
ÜRETİM

HAYVANCILIK

ESNAFLIK
(SANAYİ)

TARIM
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MADENCİLİK

OSMANLI EKONOMİSİ
OSMANLI DEVLETİNDE ÜRETİM YAPISI
A- Hayvancılık

B-(Ziraî Üretim)

C-Sınaî Üretim

D-Madencilik ve Maden
Sanayii

Osmanlı toplumunda

Hayvancılık,tarım ekonomisinin
ve genel ekonominin önemli
unsurlarından biridir. Genel olarak
göçebelerin uğraşı olsa da,köylüler
de bu alanda önemli bir rol
üstlenmişlerdir. Sadece
göçebelerden alınan resm-i yaylak
ve resmi kışlak yerine, hayvan
besleyen herkesten adet-i ağnam
denen vergi alınıyordu.

esnaflar LONCA adı verilen

Osmanlı
ekonomisinin en
önemli sektörü

teşkilatlara sahiptiler. Her
esnaf muhakkak bir loncaya
kayıtlı olur, loncasının

tarımdır. 17.

koruması ve denetimi

yüzyılın başlarına

altında bulunurdu. Bugünkü

kadar Osmanlı

tabipler odası, mimarlar
odası, şoförler cemiyeti

devleti tarım

gibi... Dükkan açma

ürünleri
bakımından

hakkına GEDİK denilirdi.
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Gedik'e sahip olmak için

kendine yeten bir

çıraklık, kalfalık yapıp,

ülkeydi.

ustalık belgesini almak
gerekirdi.

Osmanlı Devleti'nde
madenler iltizam olarak
dağıtılırdı. Çıkartılan
madenlerin çoğu ülke
içinde işlenemediğinden
dışarıya ihraç edilirdi.
NOT: Osmanlılarda ilk
madenin işletilmesi
Osman Bey
zamanındadır. Bilecik'in
fethi ile buradaki demir
madeni işletilmiştir.

OSMANLI EKONOMİSİ

Esnaf Birlikleri

Narh Sistemi

Osmanlı iktisadi hayatında, geçimini ticaret

Eksik rekabet şartlarından dolayı fiyatlara

ve zanaatla sağlamak, bir dükkân açmak

müdahale edilmesi olarak tarif edilen narh sistemi

“gedik” denilen bir işletme iznine tabiydi.

klasik dönem Osmanlı ekonomisinde fiyat

Gedik sahibi ölünce dükkân veya imalathane

politikasına esas teşkil etmiştir. Osmanlı narh

o işin başında bulunmak, çalışmak şartıyla

uygulamasında temel ölçü, arz ve talep şartları

evladına kalırdı. Evladı yok ise veya baba

olup tekelci eğilimlerin önlenmesi istenmiştir.

mesleğini terk etmiş ise o “gedik” devlete

Özellikle zirai ürünlerde arz şartlarının çok

kalmış sayılır ve lonca tarafından, layık

değişken olması böyle bir uygulamayı zorunlu

görülen bir kalfaya devrolunurdu. Eski

kılmıştır. Yine talebin arttığı Ramazan ayı

gedik sahibinin mirasçısına da işi terk eden

öncesinde fiyatların yeniden tespiti gerekirdi.

evladına
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Muhtesiplikçe onaylanmış bir narh defterinin her

da dükkânda kalan mallar, alet ve edevatın

ay İstanbul şehreminine teslim

değer bedeli ödenirdi.

edilmesi bir gelenekti.

OSMANLI EKONOMİSİ
OSMANLI DEVLETİNDE
ÜRETİM

MADENCİLİK

Osmanlı Devleti'nde madenler iltizam olarak dağıtılırdı. Çıkartılan

madenlerin çoğu ülke içinde işlenemediğinden dışarıya ihraç edilirdi.
NOT: Osmanlılarda ilk madenin işletilmesi Osman Bey zamanındadır.
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Bilecik'in fethi ile buradaki demir madeni işletilmiştir.

OSMANLI EKONOMİSİ

OSMANLILARDA TİCARET

Osmanlı Devletinde tüccarlar niteliklerine göre üç gruba
ayrılmışlardı:

a)- Sermayedar(Tacir-i mütemekkin):Bunlar çoğunlukla bir
malı ucuz ve bol bulunduğu dönemde alır ve fiat yükseldiğinde
satarak kar ederlerdi.
b)- Taciri Seffar: Bunlar bir malı ucuz olan bölgeden
alarak,pahalı olan bölgeye getirerek satarlardı.
c)- Örgütlenmiş Tüccar: Belli bir yerde mal gönderebileceği
güvenilir temsilcileri olan tüccarlar.

OSMANLI EKONOMİSİ
Ticaret ve Ulaşım Sistemi

Osmanlı toprakları, Doğu ve Batı ekonomilerini birbirine bağlayan İpek ve Baharat yollarının üzerinde
bulunuyordu. Bu yollardan elde edilen gümrük gelirleri devlete önemli bir kaynak sağlıyordu..
a. Deniz ve Nehir Ulaşımı

Anadolu’nun coğrafi konumu ve ilk çağlardan beri transit ticaret bölgesi olması deniz ulaşımını gerekli
kılıyordu. Selçuklulardan beri Kırım, Avrupa, Mısır ve Suriye limanlarıyla Kuzey ve Güney Anadolu limanları
arasında yoğun bir ticaret vardı.
b. Kara Yolu Ulaşımı
Osmanlı ulaştırma şebekesi içinde kara ve deniz ulaşımı bütünleşmişti. İstanbul, İzmir, Antalya, Alanya, Sinop
ve Trabzon gibi limanlar aynı zamanda kara yollarının bitiminde bulunuyorlardı. Ayrıca buralarda esnaf örgütü
kuralları içinde taşımacılığı meslek edinmiş Mekkâri taifesi, özel ulaşım ve ticari mal naklini üstlenmişlerdi.
Osmanlılarda nehir ulaşımının çok önemli olmadığı söylenebilir. Zira Kuzey Anadolu Bölgesi’nin dik ve hızlı
akan dar nehirleri, ulaştırmaya elverişli değillerdi. Fırat ve Dicle üzerlerinde sınırlı bir ulaştırma faaliyetiyle
Tuna
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Nehri’nin ulaştırma ve nakliyata elverişliliği bu konuda istisna oluşturmaktadır.

OSMANLI EKONOMİSİ

Para ve Finans Sistemi

Bütün geleneksel ekonomilerde olduğu gibi Osmanlı
ekonomisi de madenî para sistemine dayanıyordu. Devlet altın
ve gümüşün eşya olarak kullanılmasının önüne geçmeyi ve
özellikle para olarak kullanılmasını amaçlıyordu. Osmanlılar XIX. yüzyıla kadar
madenî para kullanmışlardı. Madenden
kesilen yassı, yuvarlak parçacıklara sikke; gümüşten kesilen sikkelere
akçe; altından kesilen sikkelere sikke-i hasene denirdi. Tanzimat Döneminde
1839’da çıkarılan “kaime” adlı kâğıt para
karşılığı olmayıp bono olarak düşünülmüştü.1844’te 20 kuruş değerinde
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“mecidiye” adıyla yeni para çıkarıldı.100 kuruş bir Osmanlı lirası olarak
belirlendi ve temel para birimleri kuruş ve mecidiye oldu.

Dünyanın Değişen Şartları Karşısında Osmanlı Ekonomisi
Üretim

Tarım: Avrupa sanayi toplumuna
doğru yol alırken, azalan tarım
üretimi sebebiyle, çevresinden
tarım ürünleri talep etmeye başladı.
Bilhassa Avrupa’ya yakın

Hayvancılık: Tarım
alanında görülen
gelişmeler bu alanda
da aynı şekilde
görülmüştür. XIX.

Sanayi İnkılabının Osmanlı Ekonomisi
Üzerindeki Etkileri
- Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupalılar;
artan tüketim eğilimlerini, elde ettikleri altın
ve gümüşle Osmanlı pazarlarından

Yüzyıla gelindiğinde

bölgelerde üretim geçimlik

karşılayınca esnaf hammadde bulmakta

özellikle hayvancılık

düzeyden Pazar ekonomisine

zorlandı.

alanında önem

- Sanayii inkılâbı sonucu bol ve ucuz, üstelik

yükselmiştir. Bilhassa sanayi

taşıyan bölgeleri,

kapitülasyonlar nedeniyle düşük gümrüklü

bitkileri fiyatlarının daha uygun

özellikle Balkanlar,

Avrupa mallarıyla Osmanlı esnafı rekabet

olması dolayısıyla Avrupa’ya

Avrupa’nın

edemedi.

yönelmiştir. Devlet bazı tedbirler

talepleriyle

-Lonca teşkilatı olumsuz etkilendi. Üretimdeki

aldı ise de bunda başarılı olamadı.

karşılaşmış, bu

payları azaldı, zamanla teşkilat dağıldı.

1858 Arazi Kanunnamesi ile özel

durum bölgeyi

mülkiyet getirildi. Toprak

geçimlik ilişkilerden

üzerinden alınan vergiler, Aşar

Pazar ekonomisinin

dışında kaldırıldı

kurallarına
bağlamıştır.

-Daha önceleri dışarıya mamül madde satan
Osmanlı Devleti zamanla yarı mamül, bir süre
sonra da hammadde satmaya başlamıştır.
Dolayısıyla kar hadleri düşmüştür.

Dünyanın Değişen Şartları Karşısında Osmanlı Ekonomisi
Ticaret

Ticaret: Osmanlı klasik döneminde, ticaret
faaliyetlerinin vergilendirilmesinde, dış gümrükler

a-Ulaşım ve Haberleşmedeki

kadar belki onlardan da önemli olarak içte alınan bir

Gelişmeler

çok vergi vardı. 1874 yılına kadar rüsumat-ı dahiliye

denen iç vergiler kaldırıldı.1838’de yabancı devletlerle
ticaret sözleşmeleri imzalanmaya başlandı. Ancak bu
tarihten sonra yapılan bu ticaret sözleşmelerinde tek

yanlı hükümler bulunuyordu. 1838 ve sonrasında

Sanayi inkılabına paralel olarak
ulaşım ve haberleşmede de

gelişmeler görülmüştür. Osmanlı
Devleti’nde de telgraf, telefon,
demiryolu ve denizyollarında
gelişmeler oldu. XIX. Yüzyılda

imzalanan antlaşmalar, Osmanlı pazarlarının ve

İzmir limanı Anadolu’nun

hammaddelerinin Avrupalı ticaret ve sanayi

ihracatını gerçekleştiren önemli bir

sermayesinin çıkarları doğrultusunda dış ticarete

tesisti.

açılması için gereken hukuki çerçeveyi hazırlamış
oluyordu.

Dünyanın Değişen Şartları Karşısında Osmanlı Ekonomisi
Ticaret

b-Ticari Dengelerin Bozulması:
Osmanlı Pazarlarında Osmanlı Malları

Sanayi inkılabının bir sonucu olarak Osmanlı ülkesinde Avrupa malları rekabet etmeye imkan bırakmayacak bir biçimde bollaştı. Buna karşılık Osmanlı tarım ürünleri, başlıca ihraç
maddeleri haline dönüştü. XIX. Yüzyılın siyasi ve diplomatik gelişmeleri de bunu

desteklemiştir.
c-Kapitülasyonlar
Kapitülasyon: Gümrük, Hukuk, ve ekonomik konularda verilen ayrıcalıklara denir. İlk ticari
imtiyazlar ORHAN BEY tarafından CENEVİZLİLER'e verildi.
İstanbul'un fethinden sonra Fatih "Ceneviz" ve "Venedikliler'e" ticarî imtiyazlar tanıdı.
Kanuni Sultan Süleyman 1535' de Fransızlarla Osmanlıların "AHİDNAME", Fransızların
KAPİTÜLASYON dediği anlaşmayı yaptı.

Dünyanın Değişen Şartları Karşısında Osmanlı Ekonomisi
Ticaret

BALTA LİMANI ANTLAŞMASI(1838):

Ç-Para ve Bankacılık

İngiltere ile II. Mahmut döneminde imzalanmıştır. Bu antlaşmayla

Tanzimat ile birlikte,

ihracattan alınan vergiler artırılırken (%12), İthalattan alınan
vergiler azaltılıyordu (%5). Ayrıca yerli tüccar % 8 iç gümrük vergisi
öderken yabancı tüccar bu vergiden muaftı. II. Mahmut'un bu
antlaşma ile amacı Mehmet Ali Paşa'ya ve Rusya'ya karşı İngiltere'nin

getirilen önemli
yeniliklerden birisi kredi
konusunda sarraf

geleneğinden bankacılığa
geçiştir. İstanbul’da ilk

desteğini kazanmaktı.

banka 1847’de Bank-ı

NOT: Balta Limanı Anlaşması'ndan sonra diğer devletlere de aynı

Dersaadet adıyla açıldı.

haklar genişletilerek verilmiş ve Osmanlı ülkesi Avrupa Devletlerinin

1856 yılında İngilizler

bir "açık pazarı" haline gelmiştir.

tarafından Bank-ı

NOT: Kanuni'nin amacı Şarlken'e karşı Fransa‘yı yanına çekerek,

Osmani-i Şahane açıldı.

Avrupa Hıristiyan birliğini bölmekti. Kapitülasyonlar I. Mahmut

Mithat Paşa’nın kurduğu

zamanında (1740) sürekli hale getirildi. Kapitülasyonlar 24 Temmuz

memleket sandıkları da

1923'te LOZAN ANTLAŞMASI ile kaldırıldı

zamanla Ziraat
Bankası’na
dönüştürülmüştür

Dünyanın Değişen Şartları Karşısında Osmanlı Ekonomisi
KAMU EKONOMİSİ

a-Bütçe: Tımar sisteminin bozulmasıyla, "Dirlik topraklar" MİRî MUKATAA'ya çevrilerek, yani

gelirleri hazineye devredilerek, peşin alınan bir bedel karşılığı üç yıllığına "İltizam"a verilmeye
başlandı. Fakat daha önce Tımar sistemi ile görülen hizmetler, hazineden alınan paralarla görülmeye
başlanmıştır.
NOT: Mültezîm denen iltizam sahipleri daha fazla vergi toplamak için halka baskı yapmışlardır. Bu
durum "Celali isyanlarına" veya vergisini ödeyemeyen köylünün toprağını terk ederek büyük şehirlere
göç etmesine neden olmuştur. Devletin artan masraflarının karşılanması için Mukataalar mültezîmlere üç
yıllık dönemler için değil, ömür boyu verilmeye başlandı. Bu sisteme MALİKANE USULÜ denilir.
(1695'te)."Malikane usulüyle" sağlanan gelirlerde yetmeyince, bu defa Mukataaların yıllık kârları
paylara ayrılarak satılmaya başladı. Bu usule de ESHAM USULÜ denilmiştir. (1775)
Tımar ve zeâmet sistemi II. Mahmut zamanında kaldırılarak başta valiler olmak üzere devlet
memurları maaşa bağlanmıştır.

XVIII. Yüzyılın sonlarına doğru tek hazine sisteminden çoklu hazine sistemine geçmiştir. (İrad-ı cedit,
Tersane, Darphane hazinesi gibi. )

Dünyanın Değişen Şartları Karşısında Osmanlı Ekonomisi
3-Kamu Ekonomisi

b-Bütçe Açıkları: Borçlar
1-İç Borçlar

4-TÜKETİM

XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı maliyesi açık vermeye

XIX. yüzyıl, Osmanlı

başlamıştı. Başlangıçta devlet bunu iç hazineden istikrazlarla (borç

Devleti’nin sanayi, ticaret

alma ) halletmiştir. Ayrıca halka ek vergiler getirmiş, yeterli

ilişkilerine, yukarıda açıklanan

olmayınca KAİME adı verilen hazine tahvillerini çıkarmıştı. Ancak

olumsuzlukları getirmesine

XIX. Yüzyılda durum daha da ciddileşti. Devlet para ayarlamaları

rağmen, toplumu, dünya

ile, kağıt para çıkararak iç istikraz, yani iç borçlanmaya gittiği gibi

ekonomi-sinin şartlarına

,daha somut olarak Galata bankerlerinden kısa vadeli borç alma

bağlamış ve rahat yaşamaya

yolunu tuttu

yönelik bir tüketim tavrı içine

2-Dış Borçlar

sokmuştur. Toplumun çeşitli

Osmanlı Devleti, iç borçlanma yeterli olmayınca dış borca

kesimleri, asgari hayat

yönelmek zorunda kalmıştı. İlk Dış borç 1854 yılında KIRIM

standardını tutturma ihtiyacını

SAVAŞI sırasında İngiliz ve Fransız sarraflarından alındı. 20 yıl

hissetmiştir.

gibi kısa bir sürede Osmanlı devleti borç batağına saplandı.

tariheglencesi
Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.

