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OSMANLI 
EKONOMİSİ

OSMANLI EKONOMİSİNİN TABİİ 
KAYNAKLARI:

İNSAN 

Bir yer fethedildiğinde ya da 

belirli aralıklarla kaza ve 

sancakların vergi yükümlüsü 

"erkek nüfusunu" ve bunların 

ödeyeceği vergi miktarını 

saptamak amacıyla "TAHRîR" 

denilen bir sayım yapılırdı. Tahrir 

defterlerini "Nişancı" tutar, bir 

örneği de Eyalette saklanırdı.

TOPRAK

Osmanlı Devletinde ekonominin en önemli  kaynağı 

topraktı. Osmanlı Devleti,ekonominin en ö-nemli 

kaynağı olan toprağı,genel olarak miri arazi 

tanımıyla kendi mülkiyetinde tutmuştur. Osmanlı 

Devleti,toplumun 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

Gelir ve gider

hesaplarının tutulduğu bu teşkilatın başında

sadrazama karşı sorumlu olan baş defterdar

(Rumeli Defterdarı)

bulunurdu. 

Vergiler: Müslümanlardan alınan ürün 

vergisi öşür, gayrimüslimlerden ise

haraçtı. Cizye gayrimüslimler erkeklerden 

alınan korunma vergisi idi. Hayvanlar 

sahiplerinden alınan vergi adet-i ağnam  

idi. Olağanüstü zamanlarda alınan vergi 

avarız vergisi idi. 

b- Tımar Sistemi

Osmanlı mali siteminde 

tımar; bir kısım asker ve

memurlara geçim, 

hizmet veya masraflarına 

karşılık belirli

bölgelerin vergi 

kaynaklarının tahsis 

edilmesidir.

c- Vakıf Sistemi

Türk-İslam devletlerinde olduğu 

gibi Osmanlılarda da servet ve

mülkiyetin toplumun tüm 

katmanlarına mümkün olduğunca 

eşit

yayılması ve halkın temel 

ihtiyaçlarının karşılanmasına 

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 edinen bir mantık 

ile hazinenin gücünü 

sürekli artırmaya çalışan 

ve güçlü kalmasını isteyen 

vergi kaçağını sıkı bir 

denetimle önlemeye 

çalışan sisteme Fiskalizm

(Gelircilik) denir. 

Bu ilkeye göre reayanın refahını 

sürekli kılmak için öncelikle 

piyasalarda istenilen kalitede 

uygun fiyata yeterli miktarda mal 

bulunmalıdır. Bu nedenle Osmanlı 

ekonomisinde üretime büyük önem 

verilmiştir. Büyük çapta ve seri 

üretiminin olmadığı bir ortamda, 

küçük işletmelere dayalı yüksek bir 

üretim potansiyeline erişilmişti. 

İthalat serbestti. 

Gelenekçilik, sosyal ve iktisadi 

ilişkilerde yavaş yavaş oluşan 

dengeleri eğilimleri mümkün 

olduğu ölçüde muhafaza etme 

ve 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 TARIM ESNAFLIK (SANAYİ) MADENCİLİK
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OSMANLI EKONOMİSİ

OSMANLI DEVLETİNDE ÜRETİM YAPISI

A- Hayvancılık

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.

B-(Ziraî Üretim)

Osmanlı 

ekonomisinin en 

önemli sektörü 

tarımdır. 17. 

yüzyılın başlarına 

kadar Osmanlı 

devleti tarım 

ürünleri 

bakımından 

kendine yeten bir 

ülkeydi. 

C-Sınaî 
Üretim

Osmanlı toplumunda 

esnaflar LONCA adı verilen 

teşkilatlara sahiptiler. Her 

esnaf muhakkak bir loncaya 

kayıtlı olur, loncasının 

koruması ve denetimi altında 

bulunurdu. Bugünkü tabipler 

odası, mimarlar odası, 

şoförler cemiyeti gibi...  

Dükkan açma hakkına 

GEDİK denilirdi. Gedik'e 

sahip olmak için çıraklık, 

kalfalık yapıp, ustalık 

belgesini almak gerekirdi.

D-Madencilik ve 
Maden Sanayii

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.6



OSMANLI EKONOMİSİ

Esnaf Birlikleri

Osmanlı iktisadi hayatında, geçimini 

ticaret ve zanaatla sağlamak, bir dükkân 

açmak “gedik” denilen bir işletme iznine 

tabiydi. Gedik sahibi ölünce dükkân veya 

imalathane o işin başında bulunmak, 

çalışmak şartıyla evladına kalırdı. Evladı 

yok ise veya baba mesleğini terk etmiş 

ise o “gedik” devlete kalmış sayılır ve 

lonca tarafından, layık görülen bir 

kalfaya devrolunurdu. Eski gedik 

sahibinin mirasçısına da işi terk eden 

evladına

da dükkânda kalan mallar, alet ve 

edevatın değer bedeli ödenirdi.

Narh Sistemi

Eksik rekabet şartlarından dolayı fiyatlara

müdahale edilmesi olarak tarif edilen narh 

sistemi klasik dönem Osmanlı ekonomisinde 

fiyat politikasına esas teşkil etmiştir. Osmanlı 

narh uygulamasında temel ölçü, arz ve talep 

şartları olup tekelci eğilimlerin önlenmesi 

istenmiştir. Özellikle zirai ürünlerde arz 

şartlarının çok

değişken olması böyle bir uygulamayı zorunlu 

kılmıştır. Yine talebin arttığı Ramazan ayı 

öncesinde fiyatların yeniden tespiti 

gerekirdi. Muhtesiplikçe onaylanmış bir narh 

defterinin her ay İstanbul şehreminine teslim

edilmesi bir gelenekti.
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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. Bilecik'in fethi ile buradaki demir madeni işletilmiştir.
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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

Nehri’nin ulaştırma ve nakliyata elverişliliği bu konuda istisna oluşturmaktadır. 10



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

“mecidiye” adıyla yeni para çıkarıldı.100 kuruş bir Osmanlı lirası olarak

belirlendi ve temel para birimleri kuruş ve mecidiye oldu.
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