
5.3. EKONOMİYİ DÜZELTME 

ÇABALARI



 Balta Limanı Antlaşması, Sanayi 

Devrimi’ne yeterince ayak 

uyduramayan ve uluslararası 

pazarlarda direnmeye çalışan yerli 

Osmanlı sanayisine büyük zarar 

vermiştir. Bu tarihten sonra yabancı 

sermaye giderek güçlenmiş, dış ticaret 

dengeleri daha da bozulmuş ve ülke 

dış borçlanmaya mecbur kalmıştır.



 Osmanlı Devleti’nde yaşanan mali bunalımlar 

sonucu ortaya çıkan bütçe açıkları, dış 

borçlanmanın en önemli sebebidir. Fetihlerin 

durması, artan savaş maliyetleri ve vergi 

gelirlerinin azalması bütçe açıklarına neden 

olmuştur. XVII. yüzyılın ortalarına kadar 

yaşanan bütçe açıkları, Galata bankerleri olarak 

bilinen sermaye sahiplerinden alınan kredilerle 

kapatılmıştır. Ancak Osmanlı’daki idari yapı ve 

ordunun modernleştirilme çabaları, devlet 

harcamalarının daha da artmasına neden 

olmuştur.



 XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa, Osmanlı Devleti’ne sadece mal 

satmakla yetinmeyip sermaye yatırımı da yapmaya başlamıştır. Büyük bankalar 

tarafından tahviller aracılığı ile devletlere borç vermek kazançlı bir iş hâline gelmiştir.

Böylece Avrupa devletlerinin borç alan ülkeyi mali kontrol altına alması da 

kolaylaşmıştır. Bu yüzden İngiltere ve Fransa kendilerinden borç alması için 

Osmanlı’ya baskı yapmıştır.



 1853 yılında başlayan Kırım Harbi 

, Osmanlı maliyesini zor durumda 

bırakmıştır. Osmanlı yöneticileri, 

Kırım Savaşı’nda destek veren 

İngiltere ve Fransa’nın kredi açma 

konusundaki tekliflerini kabul 

ederek ilk borç antlaşmasını 24 

Ağustos 1854 tarihinde İngiltere ve 

Fransa ile imzalamıştır. Böylece 

Osmanlı tarihinde dış borçlanma 

dönemi başlamıştır. 



 İlk borcun üzerinden henüz bir sene 

geçmişken savaş giderlerini karşılamak 

için devlet, çok daha ağır koşullar altında 

İngiltere’den ikinci kez borç almıştır. 

Osmanlı, aldığı bu borca karşılık Mısır 

gelirleri ile Suriye ve İzmir gümrüklerini

teminat göstermiştir. 1881 yılına kadar 

Osmanlılar, Avrupalı devletlerden toplam 

on altı kez borç almıştır. Her borç alışta 

devlet, gelir kaynaklarını teminat olarak 

göstermiş ve bu durum ülkeyi ipotek 

altına sokmuştur.



 Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıl boyunca daha fazla ve daha yüksek faizle borçlanmaya devam 

etmiştir. Alınan dış borçların sadece %7,8'i Rumeli demiryolu yatırımına ayrılmıştır. Geriye 

kalan büyük kısım ise plansız ve kontrolsüz kamu harcamalarına, borç taksitlerinin 

ödenmesine, sarayların yapımına, orduya ve devlet memurlarının maaşlarının 

ödenmesine harcanmıştır. Böylece ödenemeyen dış borçlar yeni borçlanmaları da 

beraberinde getirmiştir.



 Dış borçlanmaya rağmen 

masraflarını karşılayamayan Osmanlı 

Devleti, bir iç borçlanma anlamına 

gelen kâğıt para basımına 

başvurmuştur. “Esham-ı cedide” adı 

verilen bu senetler bir tür hazine 

bonosudur. Hazinenin senelik borç 

yükünün ağırlaştığını gören Sultan 

Abdülmecid, düzenli bir bütçe 

çıkarmak ve uygulamak için bir 

komisyon oluşturulmasını emretmiştir. 



 Ancak kamu harcamalarında tasarrufa 

uyulmadığı için bu komisyon olumlu bir 

sonuç elde edememiştir. Bu durumda 

günlük giderleri bile karşılamakta sıkıntı 

çeken hazine, yabancı piyasalardan borç 

almaya devam etmiştir. Ekonomik hayatı 

canlandıracak yatırımlara kaynak 

ayrılamadığı için borçlar giderek 

ödenemez olmuş ve en sonunda da 

Osmanlı maliyesi iflas etmiştir.



 1876’da tahta çıkan Sultan II. Abdülhamid, 

Osmanlı borçlarının devletlerden değil 

şahıslardan alındığını ifade etmiştir. Bu 

sebeple borçlar konusunun siyasi yönünün 

bulunmadığını söyleyen II. Abdülhamid, 

meselenin doğrudan alacaklıların 

temsilcileriyle çözülmesi gerektiğini 

belirtmiştir. II. Abdülhamid, dış borçlar 

meselesinin bir an önce çözüme 

kavuşturulmasını, devletin çıkarları 

açısından gerekli görmüştür. 



 Böylece Avrupa’nın her 

fırsatta borçları bahane 

ederek Osmanlı Devleti’nin iç 

işlerine müdahale etmesi 

engellenmek istenmiştir. Bu 

nedenle Bâbıâli, 3 Ekim 1880 

tarihli bir nota ile alacaklıların 

temsilcilerine görüşme 

çağrısında bulunmuştur.



 Temsilcilerle yapılan görüşmeler 

sonucunda 20 Aralık 1881’de 

“Muharrem Kararnamesi” 

yayımlanmıştır. Bu kararnameye göre 

Maliye Bakanlığı dışında bağımsız bir 

Düyûn-ı Umûmiye yönetimi 

kurulmuştur. Bu yönetim; İngiltere, 

Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, 

Osmanlı ve Galata bankerlerini temsil 

eden yedi kişilik bir konseyden 

oluşmuştur. 



 Osmanlı Devleti, Düyûn-ı 

Umûmiye yönetimine altı 

kalemden oluşan vergi gelirlerini 

vermeyi kabul etmiştir. İdareye 

bırakılan altı kalem vergi (Rüsum-

u Sitte); tuz tekeli gelirleri, tütün 

tekeli gelirleri, damga vergisi, pul 

gelirleri, içkiler üzerinden alınan 

vergiler, balık avı vergileri ve 

kararnamede isimleri yazılı 

vilayetlerin ipek gelirlerinden 

oluşmuştur.



 Düyûn-ı Umûmiye İdaresi; kendisine 

verilen gelirlerin toplanmasından, 

işletilmesinden ve alacaklıların 

borçlarının ödenmesinden sorumludur. 

Bu idare, Osmanlı Devleti’nin hem dış 

borçlarını hem de iç borçlarını 

ödeyecektir. Osmanlı Hükûmeti, 

Düyûn-ı Umûmiye yönetimine 

vergilerin toplanması konusunda her 

türlü yardımda bulunmayı taahhüt 

etmiştir. 



 Konsey, başlangıçta yalnız 

kendisine bırakılmış olan 

vergileri toplamakla 

yetinmiştir. Düyûn-ı 

Umûmiye sonradan 

sanayide ve ticarette 

yatırımlar yapmak yoluyla 

etkinliğini artırmıştır.



 II. Abdülhamid'in reformları 

ve Düyûn-ı Umûmiye İdaresi 

ile yeniden güven kazanan

yabancı sermaye sahipleri, 

Osmanlı Devleti'nde yeni 

yatırımlara girişmiştir. II. 

Abdülhamid Dönemi’nde 

bütçeyi dengelemek için yeni 

borçlar alınsa da ekonomik 

hayatı canlandıracak yatırımlar 

yapılmıştır. 



 Ancak Düyûn-ı Umûmiye

İdaresi’nin kuruluşundan sonra 

Osmanlı ekonomisinin önemli bir 

kısmı kademeli olarak 

yabancıların denetimi altına 

girmiştir. Bu durum Osmanlı 

hazinesinin değil Avrupalı 

alacaklıların zenginleşmesine 

sebep olmuştur



 Osmanlı ekonomisi, yapılan ticari antlaşmalar ve kapitülasyonlar ile XIX. yüzyılda 

dışa bağımlı duruma gelmiştir. Dış borçlar giderek artmış, yabancı sermaye ülkenin 

bütün ekonomik girişim alanlarını ele geçirmiştir. Gayrimüslim girişimcilerin 

yanında, yabancı sermaye sahipleri de Osmanlı’nın sanayileşme çabalarını sevk 

ve idare etme konusunda tam yetkili kılınmıştır. 

 Millî İktisat Politikası



 Ancak bu sermaye sahipleri 

ellerindeki imkânları genellikle 

devletin kalkınması için değil 

kendi kişisel çıkarları uğruna 

kullanmıştır. Galata bankerleri 

olarak bilinen gayrimüslim 

sermaye sahipleri, Tanzimat’la 

birlikte hukuki olarak canlarını 

ve mallarını güvence altına 

almıştır.



 Osmanlı yöneticileri, 

aslında XVIII. yüzyılın 

sonlarından itibaren ülkenin 

ihtiyaçlarını dikkate alan pek 

çok sanayileşme hamlesi 

yapmıştır. Ancak gerçek 

anlamda fabrikaların 

faaliyete geçmesi XIX. 

yüzyılın başlarını bulmuştur. 



 Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 

fabrikalar çoğalmış, aynı yıllarda 

özel teşebbüse de fabrika kurması 

için çeşitli teşvikler ve kolaylıklar 

gösterilmiştir. XIX. yüzyılda 

ordunun, donanmanın ve sarayın 

taleplerini karşılamak amacıyla 

Osmanlı Devleti, en son kullanılan 

teknolojiyi Avrupa’dan ithal ederek 

bir dizi fabrika kurmuştur.



 Bu durum onların faaliyet 

alanlarının olabildiğince 

genişlemesine olanak tanımıştır. 

Avrupalı girişimcilerle de iş birliği 

yapan gayrimüslim sermaye 

sahipleri, Osmanlı ekonomisinin her 

alanına hâkim olmaya çalışmıştır. 

Bunun sonucunda gayrimüslimler, 

hükûmetin para ve maliye 

politikalarını yürütür konuma 

gelmiştir.



 Toplumun çoğunluğunu oluşturan 

Müslüman ve Türk nüfus, sermaye ve 

üretimin ancak %15’ini elinde 

bulundurmuştur. Geri kalan %85’lik sermaye 

ve üretim ise Rum, Ermeni ve Musevilerin 

elindedir. Osmanlı sanayi tesislerinin büyük 

çoğunluğu İstanbul ve İzmir’de kurulurken 

Anadolu şehirleri, sanayileşme hamlesi içine 

dâhil edilmemiştir. Müslüman ve Türk nüfus 

ise daha çok tarım, hayvancılık, küçük 

esnaflık, zanaatkârlık ve askerlikte kendini 

göstermiştir.



 II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihat 

ve Terakki Partisi iktidara gelmiştir. Bu 

dönemde giderek güçlenen milliyetçilik 

düşüncesi, Osmanlı aydınının iktisadi 

fikirlerini de etkilemiştir. İttihatçılar, Millî 

İktisat Politikası’yla hem Batı 

kapitalizminin Osmanlı ekonomisi 

üzerindeki etkilerini giderebileceklerine 

hem de ülke içinde giderek güçlenen 

azınlık tüccarlara karşı millî burjuvazi 

yaratabileceklerine inanmıştır. 



 Dönemin düşünce adamlarından 

Yusuf Akçura bu konuda, “Eğer 

Türkler kendi içlerinden bir 

sermayedar burjuva sınıfı 

çıkaramayacak olursa yalnız 

memur ve köylüden ibaret 

Osmanlı toplumunun muasır bir 

devlet hâlinde devamlı 

yaşayabilmesi zordur.” demiştir.



 İttihatçılar, “Her savaşta Türk 

olmayan unsurlar servet sahibi 

oluyor, Türkler evlatlarını savaşa 

gönderdikleri için geçim sıkıntısına 

düşüyorlardı; bu nedenle Türkleri 

ticarete teşvik etmek ve kendilerine 

kolaylık göstermek gereklidir.” ve “Bu 

sefer Türkler zenginleşsin.” gibi 

söylemlerle Millî İktisat Politikası’nı

uygulamaya koymuştur. 



 Millî İktisat adı altında Müslüman 

Türkler, girişimciliğe özendirilmiş ve 

sermaye birikimini hızlandıran 

kazançlara yönlendirilmiştir. İttihatçılar, 

Millî İktisat Politikası kapsamında yerli 

burjuvazinin sanayi yatırımlarını 

desteklemek amacıyla Teşvik-i Sanayi 

Kanunu’nu çıkarmıştır. İttihatçılar, 

serbest dış ticaret politikasından 

vazgeçmiş ve koruyucu bir dış ticaret 

politikası uygulamıştır.



 Millî İktisat Politikası, I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla uygulamaya konmuştur. Bu 

süreçte Müslümanlara ait birikimlerle bankalar kurulmuş ve savaş sırasında 

kapitülasyonlar tek taraflı olarak kaldırılmıştır. Savaş döneminde deniz ticaret yolları 

kapandığı için ithalat aksamıştır. Bu nedenle büyük şehirlerin yiyecek ihtiyaçlarının 

karşılanması için Anadolu’nun üretim kaynaklarından yararlanılması düşünülmüştür. 



 İttihat ve Terakkinin taşra 

örgütleri, kredi ve satış 

kooperatifleri kurarak üretici 

ve Müslüman tüccarları 

örgütlemiş ve böylece 

piyasayı denetimleri altında 

bulunduranların karşısına 

tek satıcı olarak çıkmıştır.
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