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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 

bölgelerde üretim geçimlik düzeyden Pazar 

ekonomisine yükselmiştir. Bilhassa sanayi 

bitkileri fiyatlarının daha uygun olması 

dolayısıyla Avrupa’ya yönelmiştir. Devlet 

bazı tedbirler aldı ise de bunda başarılı 

olamadı. 1858 Arazi Kanunnamesi ile özel 

mülkiyet getirildi. Toprak üzerinden alınan 

vergiler, Aşar dışında kaldırıldı

Hayvancılık: Tarım 

alanında görülen 

gelişmeler bu alanda da 

aynı şekilde görülmüştür. 

XIX. Yüzyıla gelindiğinde 

özellikle hayvancılık 

alanında önem taşıyan 

bölgeleri, özellikle 

Balkanlar, Avrupa’nın 

talepleriyle karşılaşmış, 

bu durum bölgeyi 

geçimlik ilişkilerden Pazar 

ekonomisinin kurallarına 

bağlamıştır.

Sanayi İnkılabının Osmanlı Ekonomisi 

Üzerindeki Etkileri

- Coğrafi keşiflerle zenginleşen Avrupalılar; artan 

tüketim eğilimlerini, elde ettikleri altın ve gümüşle 

Osmanlı pazarlarından karşılayınca  esnaf hammadde 

bulmakta zorlandı.

- Sanayii inkılâbı sonucu bol ve ucuz, üstelik 

kapitülasyonlar nedeniyle düşük gümrüklü Avrupa 

mallarıyla Osmanlı esnafı rekabet edemedi.

-Lonca teşkilatı olumsuz etkilendi. Üretimdeki payları 

azaldı, zamanla teşkilat dağıldı.

-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 kadar belki onlardan da 

önemli olarak içte alınan bir 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 imzalanan 

antlaşmalar, Osmanlı pazarlarının ve hammaddelerinin Avrupalı 

ticaret ve sanayi sermayesinin çıkarları doğrultusunda dış 

ticarete açılması için gereken hukuki çerçeveyi hazırlamış 

oluyordu.

a-Ulaşım ve Haberleşmedeki 

Gelişmeler 

Sanayi inkılabına paralel olarak ulaşım 

ve haberleşmede de gelişmeler 

görülmüştür. Osmanlı Devleti’nde de 

telgraf, telefon, demiryolu ve 

denizyollarında gelişmeler oldu. XIX. 

Yüzyılda İzmir limanı Anadolu’nun 

ihracatını gerçekleştiren önemli bir 

tesisti.



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 im-kan 

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): 

İngiltere ile II. Mahmut döneminde imzalanmıştır. Bu antlaşmayla 

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 desteğini kazanmaktı.

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

genişletilerek verilmiş ve Osmanlı ülkesi Avrupa Devletlerinin bir "açık 

pazarı" haline gelmiştir.

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

Hıristiyan birliğini bölmekti. Kapitülasyonlar I. Mahmut zamanında (1740) 

sürekli hale getirildi. Kapitülasyonlar 24 Temmuz 1923'te LOZAN 

ANTLAŞMASI ile kaldırıldı

Ç-Para ve Bankacılık

Tanzimat ile birlikte, 

getirilen önemli yeniliklerden 

birisi kredi konusunda sarraf 

geleneğinden bankacılığa 

geçiştir. İstanbul’da ilk banka 

1847’de Bank-ı 

Dersaadet adıyla açıldı. 

1856 yılında İngilizler 

tarafından Bank-ı Osmani-i 

Şahane açıldı. Mithat 

Paşa’nın kurduğu 

memleket sandıkları da 

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. ) 
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3-Kamu Ekonomisi

b-Bütçe Açıkları: Borçlar

1-İç Borçlar

XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı maliyesi açık vermeye başlamıştı. 

Başlangıçta devlet bunu iç hazineden istikrazlarla (borç alma ) halletmiştir. 

Ayrıca halka ek vergiler getirmiş, yeterli olmayınca KAİME adı verilen hazine 

tahvillerini çıkarmıştı. Ancak XIX. Yüzyılda durum daha da ciddileşti. Devlet 

para ayarlamaları ile, kağıt para çıkararak iç istikraz, yani iç borçlanmaya 

gittiği gibi ,daha somut olarak Galata bankerlerinden kısa vadeli borç alma 

yolunu tuttu

2-Dış Borçlar

Osmanlı Devleti, iç borçlanma  yeterli olmayınca dış borca yönelmek zorunda 

kalmıştı. İlk Dış borç 1854 yılında KIRIM SAVAŞI sırasında İngiliz ve Fransız 

sarraflarından alındı.  20 yıl gibi kısa bir sürede Osmanlı devleti borç batağına 

saplandı.

4-TÜKETİM

XIX. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin 

sanayi, ticaret ilişkilerine, yukarıda 

açıklanan olumsuzlukları getirmesine 

rağmen, toplumu, dünya ekonomi-

sinin şartlarına bağlamış ve rahat 

yaşamaya yönelik bir tüketim tavrı 

içine sokmuştur. Toplumun çeşitli 

kesimleri, asgari hayat standardını 

tutturma ihtiyacını hissetmiştir.
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