~MPARATORLUKTAN CUMHURIYETE, TÜRK MAL~~
POLITIKAS~NA BAK~~~
NECDET EKINCI*

GIRI~~
Bir devletin sosyo-ekonomik yap~s~ n~~ yans~tan ve ça~da~~de~er sistemlerine göre kalk~ nma düzeyini gösteren en önemli faktörlerden biri, hiç
~üphesiz o devletin maliye politikas~~ ve o politikan~n ortaya koydu~u mali
düzenlemelerdir.
Bu mali düzenlemeler, ister geçmi~te olsun, ister günümüzde olsun; o
devletin yönetim biçiminde tutan, ekonomik ve politik etkinliklerine kadar
uzanmakta ve bunlar~n sayesinde ~ekillenerek vücut bulmaktad~r. Devletin
maliye politikas~n~ n sa~lam ve gerçekci temellere dayanmamas~~ ve ça~~n
gerisinde kalarak kendini yenileyememesi, buna paralel olarak mali düzenlemelerde yap~lan hatalar, o ülkede sosyal çalkant~lara sebep oldu~u gibi,
bazen o ülkenin siyasi ba~~ms~zl~~~n~~ bile tehlikeye dü~ürebilmektedir. Bunun en güzel örne~ini dünya tarihinin en uzun örnürlü ve en iyi organize
edilmi~~devletlerinden biri kabul edilen Osmanl~~ imparatorlu~u vermektedir.
XX. yüzy~l~ n ba~lar~na gelindi~inde Osmanl~~ imparatorlu~u da di~er
ça~da~lar~~ gibi siyaset arenas~nda ki görevini tamamlam~~, zamanla y~pran~ p da~~lm~~t~r. Bu da~~lma esnas~nda imparatorluk, vergi sisteminin do~urdu~u ekonomik ve sosyal dengesizliklerden dolay~~ geni~~boyutlara ula~an sosyal çalkant~lara sahne olmam~~t~r. Fakat bu vergi sisteminin yetersizli~inden dolay~~ XIX. yüzy~ldan itibaren uygulam~~~oldu~u hatal~~ mali
politikalar ve borçlanmalar yüzünden yan sömürge durumuna dü~mü~~ve
I. Dünya Sava~~ndan sonra da ba~~ms~ zl~~~~son bulmu~tur. Bu koca ç~nann devrilmesinden sonra, onun kurumu~~kölderi aras~ndan yeni, taze bir
filiz belirmi~, bu büyük devletin yerini alm~~~ve kuruculan taraf~ ndan ona
Türkiye Cumhuriyeti ad~~ verilmi~tir.
Her kurulmakta olan devletin meydana geli~i gibi Türkiye Cumhuriyetinin olu~umu da kolay almam~~t~r. Büyük sava~lar, iç ve d~~~mücadele* Akdeniz Üniversitesi Atatürk ~lk ve ~ nk. Tarihi Ara~t~ rma Merkezinde Uzman.
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ler verilmi~, ama milli ~uurun ve milliyetçilik duygusunun vermi~~oldu~u
dinamizm ile her güçlü~ün üstesinden gelinmi~tir.
Kazan~ lan bu zaferlerden sonra yeni Türk Devletini sa~ lam temellere
oturtmak gerekmekteydi. Cumhuriyetin kurulu~undan sonra ilk onbe~~y~ lda, devletin olu~turan çekirdek kadronun ve Türk Milletinin bu u~urda
büyük çaba ve fedakarl~ klar~~ görülür. Cumhuriyetin ilk y~ llar~~ Türk Toplumu için bir intibak dönemi olmu~, eski düzenden yeni düzene geçi~te
büyük s~ k~ nt~~ ve bocalamalar kendini göstermi~tir.
Bu s~ k~ nt~ lardan biri ve en önemli Düyün-u Umummiye Te~kilât~ ndan kaynaklanmaktayd~. Bir ba~ka önemli s~ k~nt~~ ise tar~msal faaliyetlerde
a~ar vergisi ile ya~amaktayd~.
Cumhuriyeti kuran çekirdek kadronun eski devlet gelirleri sisteminde
yapm~~~oldu~u de~i~iklikler özellikle ~u iki ana sorunu çözmeye yönelik
olmu~tur. Tar~ m kesimi üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi ve en
önemli ekonomik ve siyasi ba~~ms~zl~~~ m~za gölge dü~ürmekte olan, milli
~erefimizi aç~ kça lekeleyen, Duyün-u Umumiyenin kald~ r~lmas~, devlet gelirlerini toplama yetkisinin tamamen Türk Devletine devredilmesi.
Duyün-u Umumiyenin kald~ r~ lmas~n~n Lozan antla~mas~ ndan bir kaç
ay önce gerçekle~mesinden sonra, cumhuriyeti kuran kadro eski Osmanl~~
vergi sistemini hemen tasfiyeye giri~mi~~ve onu yerine daha adaletli ve daha ileri bir vergi sistemi olu~turmaya çal~~m~~t~ r 1 . Türk Vergi Sisteminde
gerçekle~tirilen önemli bir ba~ka de~i~ik ~ubat 1925 tarihinde a~ar~ n kald~r~ lmas~ d~ r. A~ar vergisi 1923 y~ l~~ ~ubat ay~nda toplanm~~~olan, ~zmir Iktisat Kongresinde ele al~ nan ve kald~ r~lmas~~ dü~ünülen vergilerden sadece
bir tanesiydi. Bu bak~mdan Cumhuriyet Döneminin kurmak istedi~i vergi
sistemini anlay~ p de~erlendirebilmemiz için, onun geni~~ölçüde tasfiye etti~i Osmanl~~ Vergi sistemine ve maliye politikalar~ na bir göz atmamaz~~ gerekecektir.
1. OSMANLI VERGI SISTEMININ ANA HATLARI
Osmanl~~ imparatorlu~u ilk kurulu~~ve yay~ lma y~ llar~ nda bir "vergi
devleti" ~eklinde olu~turulmam~~t~. Ba~ka bir deyi~le, uyruklardan egemenli~e dayanarak akçe olarak ald~~~~düzenli vergilerle ya~ayan bir devlet deProf. Dr. Kenan Bulutoglu, Türk Vergi Sistemi say. ~stanbul 1970.
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~ildi 2. Geni~leme y~ llar~nda merkezi gelirler daha çok ba~~e~dirilen devletlerden al~ nan haraçlardan ibaretti. Fethedilen topraklarda kamu hizmetlerinin arz~~ da, ço~u kere, bu hizmetleri görecek kimselere (mans~ plar) belli
bir yörenin a~ânn~~ bazan a~nam (hayvan vergisi) gelirlerini tahsis etmek
yoluyla sa~lan~yordu. Bu bölge görevlilerinin merkeze kar~~~ba~l~ ca edimi:
bir miktar asker beslemek ve bunlar~~ sefer zamanlar~nda merkezi otoritenin emrine vermekti. Yoksa mahallinde toplanan bu vergilerden pek az~~
Merkezi devlet idaresinin hazinesine girerdi. Bunlardan ba~l~calan, sultan
ve ümeraya ayr~lan "havass~~ hümayün” un a~âr gelirleriydi. Cizye ad~~ alt~nda müslüman olmayar tebaadan al~nan vergiler de her zaman padi~ah
hazinesinde toplanm~~t~r 3.
A~âr ve bazen a~nam gelirleri mülki ve yerel yöneticilere ~u adlar alt~nda tahsis edilirdi: T~ mar ve Zeamet erbab~na verilen gelirlere "dirlik"
padi~ah ve ümeyraya aynlanlara "has" ha~rpte yararl~l~ k gösterenlere ve veli
s~ fat~yla baz~~ ~eyhlere ve bunlar~n tekkelerine tahsis edilenlere de "tahsisat
veya müstesna evkar denirdi.
Önceleri yaln~ zca "havass~~ hümayün" için ayr~ lm~~~olan k~sm~~ hazineye giren a~âr gelirleri, XVII. yüzy~ldan sonra mukâtaa ve müzayedelerle
yava~~yava~~hazineye mal edilmeye ba~lanm~~t~. Müslüman olmayanlardan
al~ nan cizye vergisi ise Tanzimat Ferman~ ndan sonra tebaa aras~nda e~itlik
vaadedildi~i için kald~r~lm~~, fakat gelir "bedel-T askeriye" ad~~ alt~nda toplanmaya devam edilmi~tir'.
Asl~nda Osmanl~~ Vergi sistemi devletin kurulu~dan itibaren ~elcillenmeye ba~lam~~, geli~me dönemlerinde ise devletin yap~lanmas~ na uygun
en ideal ~eklini alm~~t~ r. XVII. Yüzy~ lda (1683) ii. Viyana ku~atmas~ ndan
sonraki dönemleri, imparatorlu~un gerileme dönemleri olarak al~ rsak, bu
döneme kadar, sadece vergi sisteminde de~il, tüm osmanl~~ devlet sisteminde en ufak bir aksama söz konusu de~ildi. Bu dönemlerde Osmanl~~
devlet sistemi Bat~~ için ilgi kayna~~~te~kil ediyordu. Bu dönemde Avrupa
feodal yap~dan ticari kapitalizme geçmekteydi 5.
Prof. Dr. Memduh Ya~a, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi say. 596 ~stanbul
1980 Akbank yay~ nlar~ .
' Guillaymin Les Finances de la Turquie, Passim Paris 1902.
Rausse au Editeur, A du Valey Essai sur l'hustoire Financiere de la Turquie Passim, Paris 1903.
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tabako~lu, Gerileme dönemi ba~lar~nda Osmanl~~ Mali Te~kilat~ , Marmara Üniversitesi Iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: say~~ isay.255
1984 ~stanbul.
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Avusturyal~~ tarihçi Vocelka'ya göre, Osmanl~~ Devleti bir bütün te~kil
edçn yap~s~, güçlü yönetimi, tebaa aras~nda görülen e~itlik ve iktisadi
müesseselerinin mükemmelli~i ile ideal bir devletin mü~ahhas bir örne~ini
veriyordu. Yine Vocelka, osmanl~~ te~kilat ve müesseselerinin bat~l~~ ça~da~~
benzerlerinden iki yüz y~l daha ileride oldu~unu savunur 6.
Osmanl~~ iktisadi müesseselerinin güçlülü~ü gerileme dönemlerinde bile kendini hissettirmi~tir. Bu dönemlerde bir çok yabanc~~ ticari gemi, baz~~
ayncal~ klardan da faydalanabilmek için, osmanl~~ tabiyetine girerek onun
bayra~~n~~ ta~~maya tercih etmekteydiler.
Dünyaya hakim sistem olma yoluna giren avrupa Kapitalizmi kar~~s~ nda, klasik dönemini ya~ayan osmanl~~ düzeni, geleneksel gücünü te~kilat
ve iktisadi müesseselerine yans~tmas~ na ra~men, o da dünyada geli~en siyasi ve ekonomik olaylar~n d~~~nda kalamayacakt~r.
XIX. Yüzy~l, Osmanl~~ imparatorlu~unun parçalanma ve çökü~~sürecinde yeni boyutlarm ortaya ç~kt~~~~ve de olaylarda gittikçe artan bir h~z~n
görüldü~ü dönemdir. Bu dönemde osmanl~~ sistemini ayakta tutan statik
dengelerin alt üst olmas~yla birlikte merkezi otorite de büyük zaafa u~ram~~t~. Halbuki Osmanl~~ Hükümeti ülkenin iktisadi hayat~~ üzerinde çok etkin bir role sahipti. Bir yandan küçük zanaatkarlarm çal~~ma kurallar~ n~~
tesbit ederken, di~er yandan da üretici ve tüketicilerin korunmas~na önem
göstermek ve tedbirler almak zorundayd~. Ama sistemde, zaman zaman
yap~ lan de~i~ikliklerden dolay~~ bu sistem çok karma~~k bir hale gelmi~ti.
Bu sebeple her kural uygulay~c~lara göre ayr~~ özellikler arzetmekteydi.
Osmanl~~ Devletinin, XIX. Yüzy~l itibariyle, önemli gelir kaynaldann~n
~öyle s~ralanmas~~ mümkündür.
Müslüman tebaan~n üretiminin ~~/ ro'u oran~nda al~nan hayvan vergisi. (a~nam)
Gümrük, maden ve orman rüsumat~.
Otonom bölgelerin gönderdikleri vergi ve hediyeler.
Topraktan al~nan a~ar vergisi.
Bu vergilerden a~nam ve a~ar vergileri de dahil olmak üzere büyük
ço~unlu~u "mültezimlern taraf~ndan toplanmaktayd~. Toplanan verginin
büyük bir bölümü toplama maliyeti ad~~ alt~nda bu zümrenin cebine gittiKarl Vocelka "Avusturya-Osmanl~~ çeki~melerinin etkileri" Tarih dergisi say. 31 ayn
bas. say. 22-23 1978 ~stanbul.
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~i için, devlet hazinesine fazla bir ~ey kalmad~~~~gibi, mültezimler vergiyi
istedikleri gibi toplad~klar~ndan, vergide e~itlik prensibinden bahsetmekte
memkün de~ildi'.
O zaman ki ~artalar alt~nda Devlet en büyük gelir art~~~ n~, gümrük
vergilerine yap~lacak zamlarla sa~layabilirdi. Ancak osmanl~~ ekonomisi kapitilasyonlar sebebiyle bir aç~ k pazar ekonomisi durumuna sokulmu~tu.
Gerek koruyucu, gerek gelir art~rmak amaçl~~ bir gümrük politikas~~ izlemek, sanayile~mi~~bat~l~~ ülkelerin izni olmadan imkâns~zd~. Baz~, ~stanbul,
~zmir gibi limanlann ~ehirlerinde yerle~mi~~olan yabanc~~ ~irketlerden ve
yerli az~nl~~a mensup tacirlerden vas~tas~z vergi al~nmas~~ da Devlete gelir
sa~layabilirdi. Ancak böyle bir vergi te~ebbüsü de kapitilasyonlar duvar~ na
çarpmaktayd~. Nitekim ~~ 863'den itibaren toplanmaya ba~layan temettü
vergisi ödeme gücü olan liman ve aç~k pazar i~letmelerine uygulanamad18.

TABLO I. OSMANLI ~MPARATORLU~UNDA DEVLET
GELIRLERININ DA~ILIMI
GELIR KAYNAKLARA
VASITASIZ VERGILER
Arazi Vergisi
Mükellefiyet-i askeriye
(Bedel nakdisi)
Temettü (patente)
A~nam (Hayvan vergisi)
A~nam (Mahsülden al~nan vergi)
Sair

53.0

10.0
3-5
1.5
8.o
25.0
5.0

VASITALI VERGILER
Harçlar ve Resimler
Gümrük
Tekeller
Di~erleri

8

34-2
4-7
15.o
~~1.0
3-5

D.~.E. Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik geli~menin 50. Y~l~~ pasim.
Prof. Dr. Kenan Buluto~lu A.g.e. s. 3.
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ÇE~ITLI GELIRLER
Devlet i~letmeleri
Devlet Mülkleri
Haraç
Çe~itli
Toplam

12.8
1.6
2.6
3.0
5.6
100.0

KAYNAK: ~ g~~ ~~ Mali Y~ l~~ Bütçesi, Prof. Dr. Kenan Buluto~lu A.g.e den
naklen.
Devlet gelirlerinin denetimi ve yönetimi ise Osmanl~~ Devletinin kendine has, Merkez Maliye Te~kilat~~ ile sa~lanmaktayd~ . Bu Te~kilat imparatorlu~un en uzak vilayetlerine kadar uzanmaktayd~ . Ama daha sonralar~~
Osmanl~~ Maliyesi giderek merkezile~mi~tir. Bunu çe~itli dönemlerde yapilan bütçelerden de anlamak mümkündür. Mesela XVI. yüzy~l bütçelerinde eyaletlere göre bir tasnif göze çarpar.
~~ 66g'da yazd~~~~eserine ald~~~~bilgileri, büyük ölçüde Ayn~~ Ali efendinin 1608-1609 y~ llar~nda kaleme ald~~~~Kavanin4 A14 Osman isimli eserine dayand~ ran Hezarfen Hüseyin Çelebi Osmanl~~ Devlet bünyesi içerisinde 32 eyâlet sayar'. 1676 y~ l~ nda kaleme al~nd~~~n~~ bildi~imiz Abdurrahman Pa~a Kanunnâmesine göre Osmanl~~ Devletinin 38 eyaleti vard~ r
Hazarfen Hüseyin Çelebi'ye göre, has ile idare edilen, dolay~s~yla t~mar sistemine dahil 24 eyalet vard~ . Bu eyâletler sancaklara, sancaklar kazalara, onlar da dirliklere (zeâmet ve T~mar) bölünmü~tü.
Asl~nda kendilerine has, zeâmet ve t~mar verilen askeri pPrsonelin temel görevi seferlere kat~lmakt~ .
T~mar~n yöneticisi olan sipahi ile, onun t~ mar topraklar~nda çal~~an
reayan~n ili~kileri merkezi otorite taraf~ndan kanunla düzenlenmi~ti. Buna
göre reâya ezenin topra~~~elinden al~ n~ rd~ . Vergi ise belirli zamanlarda al~nacakt~ r. Bu zamanlardan önce, vergi ödemesi için, reâya zorlanamaz; ayn~~ zamanda reâyadan fazla vergi al~namaz; reayan~n "gasba" kar~~~korunmu~~olan ta~~nabilir ve ta~~namaz mallar~~ üzerinde iktan~n hiç bir hakk~~
yoktur 11 .
Yrd. Doç. Dr. Ahmet 'Fabako~lu a.g.e s. 270.
1(1

Abdurrahman Pa~a Kanunnamesi, Passim.

Necdet Ekinci, Atatürk 'Fiirkiye'sinin Ekonomik yap~s~~ ve TArihi Geli~imi, Akdeniz
Universitesi Atatürk ~lk. ve Ink. Tarihi Ar~. ve Uyg. Merkezi Dergisi Cilt I Say~~ 1. Say. 128
Kas~m 1989 Antalya.
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Gerçekte Osmanl~~ sosyal dü~üncesinde bat~ l~~ anlamda bir s~n~fla~ma
sözkonusu de~ildi bir çok bat~ l~~ yazar, bu arada XVII. yüzy~l~n sonlar~ nda
uzun süre Istanbul'da kalm~~~olan Bo~dan Voyvodalar~ndan Dimitri Kandemir, eserinde h~ ristiyanl~~~n etkilerinin aç~ kca görülmesine ra~men, sistemden kaynaklanan bu gerçe~i "soylulu~un" babadan o~ula geçmedi~ini,
aksine erdem ve iyi hareketler sayesinde kazan~ld~~~n~" aç~ kca belirtmektedir'
T~ mar kesiminde topraklar~ n mülkiyeti devlete, Yararlanma hakk~~ reây~~ aitti. Reân~n idaresi, i~letmeye nezaret, vergilerin toplanmas~~ görevi sipahiye verilmi~ti. Bu yetkilerin denetlenmesi de kad~ lara aitti. Reâya mensup her ailenin i~letti~i toprak parças~~ ise ödeyece~i verginin matrah~n~~
te~kil ediyordu. Topra~~n büyüklü~üne, verimine göre vergi miktar~~ hesaplan~yordu. Bu vergileri merkeze kar~~~askeri ve mali yükümlülü~ü olan
dirlik sahipleri devlet ad~ na toplarlard~.
Osmanl~~ Türk toplumundaki vergi sistemi ve mülkiyet ili~kileri Osmanl~~ toprak sistemi ile s~ k~~ s~ k~ya ba~lanm~~~girift bir ~ekilde birbiri içine
girmi~ti. Osmanl~~ Toprak sistemini anlamadan, Osmanl~~ Vergi sistemini
anlayabilmek mümkün de~ildir.
K~sacas~, Osmanl~~ Devletinde topraklar~ n mülkiyeti devlete aittir. Sipahi varl~~~~bu miri toprak düzeninde bir çeli~ki yaratmamaktad~ r. Buna
kar~~l~k; vak~flar, asker ve uleman~ n malvarl~~~, hem ayr~cal~ k gösteren bir
müliciyet rejimidir, hemde sürekli olarak devletin s~ k~~ denetimi alt~ ndad~r.
Enderündan veya ülemadan ülkenin en zengini kabul edilen bir adam,
ertesi gün herhangi bir ba~ar~s~zl~~~ ndan dolay~, mallar~ na devlet taraf~ ndan el konuldu~u için, imparatorlu~un en fakirlerinden biri haline gelebilmektedir. Osmanl~~ üretim tarz~ n~ n en önemli özelliklerinden biri olan bu
durum, as~rlar boyunca Osmanl~~ toplumunda sermaye birikimini olumsuz
yönde etkilemi~, ayr~ca elit bir sermaye s~ n~ f~ n~ n do~mas~ n~~ önleyici faktör
olmu~tur ".
Sosyal adaleti sa~lar gibi görünen bu durum, Osmanl~~ Toplumunu
Bat~ 'da görülen sanayi devrimi d~~~ nda b~rakt~~~~gibi, devleti sa~lam gelir
kaynaklar~ ndan mahrum etmek suretiyle, geleneksel mali sistemin modernle~ mesine de engel olan en önemli ögelerden birini olu~turmu~tur.
12 Dimitri Kandemir, Osmanl~~ imparatorlu~unun Yükseli~~ve çökü~~Tarihi Çvr Ö.
Çobano~lu Passim Anakara 1978.
13 Necdet Ekinci A.g.e. say. 128.
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II. OSMANLI MAL~~SISTEMININ BOZULMASI
Yükselme devrinde Osmanl~~ Mali Sisteminin en önemli payandalar~ ndan birini olu~turan T~mar Sistemi XVII. yüzy~ l~ n ba~lar~ndan itibaren
dünya ekonomisindeki yap~ sal de~i~ikliklere ayak uyduramaz hale gelmi~ti. Bunun en önemli sebeplerinden bir kaç~ ; dünyada parasal ili~kilerin
yayg~ nla~mas~ , fiyat devrimi, harp teknolojisinin geli~ erek profesyonel ordulara gereksinim duyulmas~~ ve sanayi kapitalizmin do~u~ udur. Halbuki t~mar sistemi devletin mali sistemi içerisinde yerel bir sistemdi. Bu sebeple
yörelere göre de~i~en, bir birinden farkl~~ özelliklerden dolay~ , uygulama
zorluklar~ na s~ kça rastlanmaktayd~. Yukar~da aç~ klamaya çal~~t~~~ m~z sebeplerle, yöresel özellikler ta~~yan t~ mar sisteminin önemini kaybetmesinde
devletin artan merkezi harcamalar~n~~ finanse etmek yan~ nda, imparatorlukta merkezi profosyonel bir orduya ihtiyaç duyulmas~ , önemli rol oynayan faktörler olmu~tur.
Merkezi otoritenin zay~ llamas~yla birlikte, bu ortam~~ f~rsat bilen baz~~
t~mar sahipleri de topraklar~ n~~ malikâneye dönü~türmeye ba~lad~ lar. Kendisini devlete ba~l~~ hisseden baz~~ erler ve t~ mann~~ çe~itli sebeplerden dolay~~ kaybetmi~~bulunan sipahiler ise, bu yöreleri terkederek, devlete s~~~ nd~lar. Bu durum ise kap~ kullar~ n~ n say~s~ n~~ oldukça fazlala~t~rd~.
T~ mar sisteminin merkezçi hazineye ba~lanmas~~ yolundaki geli~meler,
kap~ kulu dengesini tersine çevirmi~ti. XVII. yüzy~ l ba~lar~ nda t~marl~~ ordusu miktar~~ loo.bin civar~ nda iken, XVIII. yüzy~ l ba~lar~ nda kap~ kullann~n
say~s~~ ~~ oo.bine varm~~t~~14.
Yani iktidara ortak olma gelene~i, XVII. yüzy~ ldan sonra kap~ kullar~na aittir. Köprülüler sülâlesinin kurup, sürdürdü ~ü kap~ kulu diktatoryas~~
yüzy~la yak~ n bir süre devleti elinde tutmu ~, yönetmi~ tir. Köprülülüerden
sonra üleman~ n iktidara ortak olmas~~ geçici olmu~~ve çok k~ sa dönemlerde
gerçekle~mi~ti'''. Kap~kullann~ n ve kölelerinin iktidara ortak olmas ~ve say~lar~ n~ n yükselmesi ve t~ mar sisteminin kilitlenerek çal~~amamas~ , devleti
önemli gelir kaynaklar~ ndan yoksun b~rak~ yordu. Buna paralel olarak merkezi harcamalar da h~ zla artmaktayd~ . Bu durum zaten yap~s~~ sebebiyle,
toplumuna yabanc~la~m~~~olan devlet örgütünün daha da yozla~masma sebep olacakt~ r.
14
~S

A. Tabako~lu "1680-1750 Osmanl~~ Mali Tarihi" Doktora Tezi s. 128 1981 ~stanbul.
D.~.E. A.g.e. s. 11, 1973 Ankara.
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Merkezile~mi~~bir vergi sisteminin kurulmas~~ihtiyac~, imparatorlu~un
çökü~~y~llar~ nda, özellikle XIX. yüzy~lda kuvvetle hissedilmeye ba~lad~.
Mans~plar ve devlet hizmetlerinin, bölgeden arazi a~k~n~n tahsisi yoluyla
kar~~lanmas~~ usulü, Tânzimat Fermanlyla birlikte, kald~r~lmaya ba~land~.
Gerçekten tanzimat devlet maliyesinde toprak üzerinde zilliyetlik imtiyaz'
veren "ayni bölgecr sistemden "merkeziyetçi ve naktr ödeme sistemine
geçme yolunda reformlara giri~mi~ti. Ancak bunun yap~lmas~, merkezi
otoritenin gittikçe artan vergi gelirlerine dayanmas~n~~gerektiriyordu 16. Sosyo-ekonomik sebeplerden dolay~~ bunlar~~ gerçekle~tirmek hiç bir zaman
mümkün olmad~.
Bu durum kar~~s~nda; devlet merkezi te~kilat~n~n artan gelir ihtiyaçlar~n~~ ister istemez d~~~borçlanma yoluyla kar~~lamak zorunda kalmas~,
çökü~ü h~zland~ran en büyük etkenlerden biri olacakt~r.
DI~~BORÇLAR VE DUYON-U UMUM~YE SORUNU
Tanzimat ve onu takip eden y~llardaki di~er reform hareketleri, Bat~~
emperyalizminin ileri karakollar~n~~ Türkiye'ye getirmi~ti. Kapitilasyonlar
ve di~er ticari imtiyazlar, Osmanl~~ imparatorlu~un ekonomik aç~dan teslim almak at~lan ilk ad~mlard~. Bu ad~mlar~n daha etkili, d~~~müdahaleye
olan direnci laracak, tedbirlerle geli~tirilmesi gerekiyordu. Borçland~rma
hiç bir zaman eskimeyen bir müdahale arac~~ olmu~tur. Bu noktada Tevfik
Çavdar, Osmanl~~ padi~ahlann~n ve bunlara ba~l~~ yöneticilerin a~~r~~ lükse
ve sefahate dü~kün ki~iler olmas~~ sebebiyle d~~~borçlanmaya gidildi~i yolundaki yarg~lara pek kat~lmaz. Ona göre, böylesine bir borçland~rma olay~n~~ tek ki~inin, ya da bir grubun davran~~~na ba~lamak, sorunu gerçekci
çözümlere götürmez. Ki~ilerin birey olarak bu i~te ki etkisi s~n~rl~d~r17.
Osmanl~~ toplumunun adil bir vergi vergi sistemine ba~lanmamas~~ yan~nda, bat~la~man~n da etkisiyle lüks tüketime yönelinmesi, kap~kullann~n
ve vergilendirme d~~~nda kalm~~~olan, müslim ve gayri müslim az~nl~~~~
tüketim harcamalar~, Osmanl~~ toplumunun üretim kapasitesini a~makta ve
d~~~ödemeler dengesinde büyük bir aç~~a sebep olmakta idi.
Yine, Tevfik Çavdar: "Bat~dan borç alma kolay olmam~~t~r. Bu zorluk
borç veren kaynaktan daha ziyade, alan grubun isteksizli~inden ileri gelmi~tir" der. Gerçekten imparatorluk ekonomik dar bo~azlardan bir türlü
Prof. Dr. Kenan Bulutoglu A.g.e. Passim.
D.~.E. A.g.e. Passim.
16 (idem).
16
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kurtulamamas~ n~~ ra~men sultan ve yöneticiler bat~~ ülkelerinden borç almaya yana~m~yorlard~. Yani Türk Devlet adamlar~~ ilk f~ rsatta bat~ya el açmad~ lar, bat~~ onlara bir anlamda zorla borç verdi.
Osmanl~~ Devletinin içinde bulundu~u ekonomik bunal~ m doruk noktas~ na 1846 y~l~ nda ula~t~. Bat~ya aç~ k devlet ricalinin (Ali pa~a v.b) borç
alma arzusunu ra~men Sultan Abdülmecit böyle bir çözüme yana~mamaktayd~~ '9.
Bir çok tarihçiye göre Osmanl~~ Hükümetinin borç alma Konusundaki
direncinin k~ r~ lmas~nda "K~ r~ m Sava~~ n~ n" etkisi büyüktür ve 1854 y~ l~nda
"Devlet-i Ali'ye" ilk defa bat~dan borç alacakt~ r.
TABLO 11. 1854-1877 TARIHLERI ARASLIVDA IMPARATORLU~UN
BORÇ KATIVAKLARI
B. Tarihi B. Veren Kaynak
1854 Palmer ve ort. Gold
Schimid ve ort.
1855
Fransa ve ~ ngiltere
1858 Deu.Palmer ve ort.
I 86o
M ires
1862 Osmanl~~ Bankas~~
1863 Osmanl~~ Bankas~~
1865
Osmanl~~ Bankas~~
1865
General Credit
and France
~~86g
Comptair D'escompte
1870 Baron Hirsck
1871
Credit General
Ottoman
1872
Credit General
Ottoman
1873
Credit General ve
Credit Mobilier
1874
Osmanl~~ Bankas~~
1874
Osmanl~~ Bankas~~

B. Miktar~~

Faiz

~. Fiat~~

5.000.000 ~ ng Lr. % 6 % 8o
5.000.000
%4
5.000.000
% 6 % 76
400.000.000 Fr.
°, '0 6 % 53 3/4
200.000.000 Fr.
% 6 % 68
200.000.000 Fr.
% 6 % 68
~ 5o.000.000 Fr.
% 6 `)/0 66
40.000.000 ~ ng. Lr. % 5 % 50
555.550.500 Fr.
`)/0 6 % 54
792.000.000 Fr.
% 3 % 32 1/8
5.700.000 Ol.
278.155.000 Fr.
694.444.500 Fr.
.000.000.000 Fr.
5.000.000 Fr.

% 6 % 73
%g

ciio 98 1 / 2

% 6 % 54
°/<) 5 % 43
% 5 °/.3 52

1877 y~ l~nda Osmanl~~ Hükümeti borçlar~ n~~ ödeyemiyecek hale gelmi~tir. Borç toplam~~ 190.997.890 ~ ngiliz liras~ na eri~mi~ti. Bunun faiz ödeme(idem)
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leri ise yalda~~k 61.803.905 ~ngiliz liras~d~r. K~sacas~~ faizi ile birlikte Osmanl~~ Hükümetinin d~~~borç yekünu, 252.801.885 ~ngiliz liras~n~~ buluyordu ~o.
Bu borçlar kar~~l~~~ , M~s~r vergisi, Bursa, Edirne ipek a~arlan, Midilli,
Bal~kesir ve ~zmir zeytinya~~~a~ktan, Halep, Adana, Suriye, Yanya, Trabzon, Bursa, Merte~e varidatlan, Edirne, Tuna ve Selanik vilayetleri gelirleri, Anadolu A~nam vergisi, ~stanbul tütün rejisi gelirleri teminat olarak
gösterilmi~tir. Ancak 190 milyon ~ngiliz liral~k söz konusu borcun, ihraç
fiyatlar~n~n dü~üldü~ünden dolay~, sadece ')/0 531ük k~sm~~ Osmanl~~
Hükümetinin eline geçebilmi~tir. Borçlar~n hemen hemen % 90'1 özel ki~ilerden ve bankalardan al~nm~~t~.
Osmanl~~ d~~~borçlar~n~n ve faizlerinin düzenli bir biçimde geri ödenemeyi~i kar~~s~nda, alacakl~~ finans kurulu~lar~~telâ~a dü~tüler. Mensubu bulunduklar~~ bat~l~~devletler kanal~yla Osmanl~~ Hükümeti 1881 y~l~nda "Muharrem Karan~amesi"ni imzalad~.
Duyün-u Umumiye idaresi de "Devlet borçlar~n~ n tahlcimi" (Consolidation) ile ödeni~lerinin muntazam bir plana ba~lanmas~n~~ öngören bu
kararname ile do~mu~tur. Borçlara kar~~l~k belirli devlet gelirlerini bizzat
toplamak yetkisine sahip olan bu idare, ikinci bir maliye bakanl~~~~niteli~indeydi. Duyün-u Umumiye idaresine b~rak~lan gelirler aras~nda; temettü
vergisi, Anadolu ipek a~an, Anadolu A~nam~, tuz tekeli, damga resmi, alkollü içkiler vergisi gibi vergiler has~lat~~ yer almakta ve bu surede Duyün-u Umumiye Te~kilat~ , devlet gelirlerinin üçte birini toplamaktayd~~ 2'.
Muharrem kararnamesine göre Osmanl~~ borçlar~n~n kaynak ülkeler
itibariyle da~~l~m~~ ~u görünümdeydi 22 .
Fransa
~ngiltere
Türkiye (iç borç)
Hollanda
Almanya
~talya
Avusturya Mac.

% 40
% 29
% 7.93
% 7.60
% 4-70
% 2.6o
'Yo 0.97

(idel)
r' Alptekin MUderriso~lu, Kurtulu~~Sava~~n~ n Mali Kaynaklan, Maliye Bakanl~~~~50.
y ~l yay 'n~~ 5.126.127.
2 ' Di E. A.g.e ¼ay~a ~ 8

768

NECDET EleNC~~

Hazinenin Duyi~ n-u Umumiye sebebiyle temel gelir kaynaklar~n~n
kaybetmesi kar~~s~ nda, Osmanl~~ devleti borçlanma yoluyla para bulma palitikas~n~~ devam ettirmek zorunda kald~ . Fakat her yeni borçlanma, yeni
siyasi ve ekonomik tavizler demekti.
Osmanl~~ devlet adamlar~~ bu tehlikeli gidi~in fark~ ndayd~lar. 1886-1908
y~llar~~ aras~nda 37 milyon liras~~ (800 milyon frans~z frang~) tutar~nda bir
borçlanma daha yap~ ld~ . Ancak daha öncekiler gibi harcama yap~lmaktan
kaç~n~ld~ . II. Abdülhamit yönetimi bu borçlar~, bütçe aç~ klan ve dalgal~~
borçlar~n kapat~ lmas~ , zorunlu askeri harcamalar ve demiryolu yap~m~~ için
kulland~.
D~~~politikas~ nda Almanya ile yak~ n ili~kiler kuran II. Abdülhamit,
Ba~dat Demiryolu yap~ m~n~~ 1903 y~l~nda yay~nlad~~~~bir ferman ile Alman
~irketlerine verdi. Buna göre; ~irket demiryolu hatt~n~n 2o km. etraf~nda
bulunan saha içindeki madenleri ç~kart~p i~letme yetkisini elde ediyorsa da
bu onlara hiç bir zaman tekel kurma hakk~ n~~ vermiyordu. E~er XIX.
yüzy~l sonlar~nda Orta Do~u'da petrolün varl~~~n~ n bilindi~i dü~ünülürse,
bu i~te küçümsenmeyecek bir ayr~cal~kt~ . Demiryolu yap~m~nda uygulanan
"Kilometre Güvencesi" sistemide hazineye ayr~~ borç yüklerini getirmekte
gecikmedi 23.
TABLO 111. 1886-1914 TARIHLER' ARAS~NDA ~MPARATORLU~UN
BORÇ KATNAKLAR
B. Tarihi B. Veren Kaynak
1886
888
1890
890
891
t 896
1902
903
903
904

Osmanl~~ Bankas~~
Doyçe Bank
Osmanl~~Bankas~~
Osmanl~~ Bankas~~
Rothschild B.
Osmanl~~Bankas~~
Osmanl~~ Bankas~~
Doyçe Bank
Doyçe Bank
Osmanl~~Bankas~~

B. Miktar~~
6.5oo.000 OL.
30.000.000 DM.
8.609.996 OL
4.999.500 OL.
6.316.920 OL.
3.272.720 OL.
8.600.000 OL.
48.960.000 DM
2.376.000 DM.
2.750.000 OL.

Faiz

%5
°k 5
%4
%4
%4
%5
%4
%4
%4
"'k 4

ihraç F.

% 7o
% 75
% 76

% 81
% 8o

23 Doç. Dr. Ünsal Yavuz, Atatürk imparatorluktan Milli Devlete s. 14-15. T.T.K. Ankara iggo.
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1905
1905
1908
~ gog
~ gio
1911
1911
1913
1913
1914

Osmanl~~ Bankas~~
Doyçe Bank
Osmanl~~ Bankas~~
Osmanl~~ Bankas~~
~zmir-Band~rma D.~rk.
Hüdeyda Sana D.~rk.
Doyçe Bank
Anadolu D.~rk.
Armstrong Whitwast
and Company
Osmanl~~ Bankas~~

5.306.664 OL.
2.640.000 OL.
4.711.124 OL.
7.000.000 OL.
I .7 2.3o4 OL.
.000.000 OL.
7.040.000 OL.
818.970 OL.
.487.000 OL.
5.00.000.000 Fr.

769

°/0 4
°/0 4
%4
%4

°/0 8o
%
°k 85
% 86

%4
%4
%4
<3/0 5

% 84
% 84

ok 5.5
%5

`)/0 88

KAYNAK D.~.E, A.g.s.t8

1914 y~l~ndaki Osmanl~~ d~~~borçlar~, Düyun-u Umumiye yönetiminin
Paris Maliye Konferans~nda vermi~~oldu~u tebli~e göre, yukar~daki toplumuzda görülece~i üzere toplam, 153.7 milyon liras~yd~.
Osmanl~~ d~~~borçlar~ n~n !go° ve 1914 tarihleri aras~nda devletler aras~~
oransal da~~l~m~~ ise ~öyledir:
Devletin Ad~~
Fransa
~ngiltere
Almanya
Belçika
Hollanda
~talya
Ayus-Macaristan
Türkiye (iç borç)
Toplam

1900 %)

1914 "1/0

45

49
49

~~~

~~2
~~8

20
II

4

3

2

7

8

100

100

KAYNAK: D.~.E., A.g.e, s. ~ g
Bellek,: C. LV, 49
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1. Cihan sava~~ n~ n ç~ kmas~ ndan sonra, Sait Halim Pa~a Hükümetinin
ço~unlu~unun sava~a kar~~~olmas~ na ve tarafs~z politika izlenmesi yolunda
a~~r basmas~ na ra~men, 2 A~ustos 1914.'te bir Osmanl~-Alman antla~mas~~
imzaland~. Osmanl~~ Devleti e~er, Avrupadaki çat~~ma Almanya-Rusya sava~~ na dönü~ürse tarafs~zl~ k politikas~ ndan aynlacakt~ r. Fakat, Almanya bir
d~~~borçlanma teklif ederek Osmanl~~ Devletini yan~na çekmeye çal~~maktayd~. Buna göre; 1915 y~ l~ nda ba~l~yarak, her y~ l °k 6 faizli 5000.000
alt~ n lira avans verecekti. 1915 y~ l~ na ait ödenemenin 250.000 alt~ n liras~,
antla~man~ n imzalanmas~ ndan ~~ o gün sonra, 750.000 alt~ n liras~~ sava~~ n
ba~lad~~~~I o gün içinde ve sava~~sürdü~ü sürece her ay 4.00.000 alt~ n lira
olarak ödenecekti. Bu antla~madan Ba~bakan Sait Halim, Sava~~Bakan~~
Enver, ve ~çi~leri Bakan~~ Talat d~~~ ndaki hiç kimsenin haberi yoktu 24.
Bu ~artlar alt~ nda, sat~ n al~nd~~~~bütün dünyaya ilan edilen Göben ve
Breslau adl~~ alman z~ rhl~ lan yaln~z Enver Pa~an~ n bilgisi dahilinde karadenize aç~lm~~, Rus limanlar~n~~ topa tutarak, bir oldu bitti~i takti~i ile Osmanl~~Devleti sava~a sokulmu~tur.
Osmanl~~ Devleti bu büyük sava~ ta Çanakkale'de ve baz~~ cephelerde
ba~ar~lar elde ettiyse de, sava~~süresince sa~lam gelir kaynakla.r~ na ve buna ba~l~~ olarak, düzenli i~leyen ekonomik bir sisteme sahip de~ildi. En
zaruri sava~~giderleri bile Almanya'dan al~ nmakta olan borç para ile kar~~lamaktayd~ . Sonunda Devlet o hale geldi ki; bir çok önemli cepheye gerekli olan malzemeleri gönderemedi~i gibi, bu cephelerde çarp~~an erlerin,
ia~elerini, subaylar~ n maa~lar~ n~~ bile veremedi.
1. Dünya Sava~~'nda Devletin içinde bulundu~u durumu bütün ayr~nt~lar~yla içeren çok önemli bir rapor haz~ rlayan Mustafa Kemal 20 Eylül
1917 de bunu Ba~komutanl~~a verdi. Rapordu vurgulanan önemli noktalar ~unlard~:
Mülkü ~dare güvenilmiyecek durumdad~r.
Ticari ve iktisadi hayat felce u~ram~~t~ r.
Ordu madden ve manen çökmü~tür.
— Bu durumda en tehlikeli çarp~~malar~ n beklendi~i cephede ordunun kadefinin yabanc~ lara verilmesi yanl~~t~ r.
Ba~komutanl~ k bu raporu nazar-~~ dikkate almad~. Ama ac~~ haberler
çok çabuk gelmeye ba~lad~~25. Sava~~ n sonunun ne olaca~~~belirmeye ba~la24 Do
25

ç.Dr. Ünsal Yavuz A.g.e. say. 33
Doç. Dr. Ünsal Yavuz A.g.e. say. 36.
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y~ nca, itilâf devletleri de kendi aralar~ nda gizli payla~ma antla~malar~~ imzalamaya ba~lad~ lar. Ve 30 Ekim 1918'de Mondros Ate~kes antla~mas~~ imzaland~. Bu antla~man~ n 7. maddesine dayanarak, Anadolunun stratejik ve
verimli bölgelerini i~gal eden itilâf devletleri, Ankara'dan yükselen
Türk'ün sesini bo~abilmek için, Yunan ordusunu bu milliyetçi hükümetin
üstüne sald~ lar. Baz~ lar~ na göre bu ümitsiz bir durumdur. Pek haks~zda
say~ lmazlar. Bir tarafta dünyan~ n büyük, en güçlü ordular~, di~er tarafta
bir avuç milliyetçi, ve insan gücü bak~ m~ ndan olsun, mali kaynaklar bak~m~ ndan olsun bitap dü~mü~~Anadolu. Ne yapabilirlerdi ki? Ama tarih, insan~ n mant~~~ n~~ ~a~~ rtan, en ince hesaplar~~ ve plânlan altüst eden olaylara
nadir de olsa ~ahit olabiliyordu. Art~ k baz~ lar~ n~ n dedi~i gibi Türk'ün
ate~le imtihan~~ ba~lam~~t~. Bu imtihanda ba~ar~l~~ olabilmek için tek çare
Anadoluyu insan ve mali kaynaklar~~ bak~ m~ ndan yeniden organize edebilmekti.
III. KURULU~~SAVA~I VE MAL~~KAYNAKLAR
Mustafa Kemal Ba~komutan seçildi~i zaman, eldeki mali kaynaklar~ n,
uzun sürecek bir ba~~ms~zl~ k sava~~~için, yeterli olmad~~~ n~~ biliyordu. Bu
nedenle, te~kil edilen bakanl~ klardan, Savunma Bakanl~~~~hariç di~erlerinin harcamalar~n~ n s~ n~ rl~~ tutulmas~ n~~ istemi~ti. Gerçi B.M.M'nin aç~lmas~yla birlikte, devlet gelir ve giderlerini düzenleyici, baz~~ yasalar ç~ kar~lmaya ba~lanm~~t~~ ama, as~ l olan ~ey, yeni devletin gelirlerini sa~lam kaynaklara ba~lamakt~.
Günümüzün en geli~mi~~ülkelerinin bile, uzun süreli sava~larda, gerek
teknik-techizat ve cephane yönünden, gerekse halk~ n ve ordunun ihtiyac~ n~~ kar~~layacak olan temel g~ da maddeleri yönünden, sadece bir ayl~ k
stoklara sahip olduklar~ , bir aydan daha uzun süren sava~larda, ülkenin
bu ihtiyaçlar~ n~~ ya kendi üretim araçlar~~ ile, veya d~~~yard~ mlarla sa~lay~ p
sava~~~sürdürebilecekleri kabul edildi~i dü~ünülürse, Ankara Hükümetinin,
o zaman~ n ~artlar~ nda içinde bulundu~u güç durum daha iyi anla~~lacakur.
Bu a~amada Mustafa Kemalin, Kurtulu~~Sava~~ n~~ sürdürebilmesi için;
ya kendisini destekleyen bir k~ s~ m halk~ n ba~~~lar~na ve d~~~ülkelerin yard~ mlanna dayanmas~~ gerekecek veya kendi öz mali kaynaklar~ n~~ yaratarak,
büyük ölçüde kendisi için zaruri olan gereksinimleri bu kaynaklar vas~ tas~yla sa~layacakt~ r...
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O dönemde bu iki alternatifin çok iyi dahlil edilmesi gerelcmekteydi.
Türk Kurtulu~~Hareketi, ~ayet sadece kendi taraftarlann~n ba~~~lama ve d~~~
yard~mlara dayand~nlsayd~ , bu çevrelerin zaman içinde daima fikirleri de~i~ebilece~i gibi, hareketin kendisine yard~mc~~ olan iç ve d~~~güçlerin
güdümüne girme tehlikeside her zaman mevcut olacakt~. O zaman bu hareket basit bir direni~ten öteye gidemiyece~i gibi daima da~~lma ve parçalanma tehlikesi ile kar~~~kar~~ya bulunacakt~. Bunun sonucu olarak hiç bir
zaman kesin bir sonuca ula~am~yaca~~~gibi, kendisine kaynak ve finansman sa~layan iç ve d~~~güçlerin emellerine hizmet etmesi gerekece~inden,
onun ba~ar~s~~ bu çevreler taraf~ ndan da arzu edilmeyecekti*.
Mustafa Kemalin belki de en önemli ba~ar~~ nedenlerinden kabul edilen özelliklerinden biri, kolay olan~n~~ de~il, en zor olan~ na yönelebilme cesaretini gösterebilmesidir. Gerçi Kurtulu~~Sava~~~boyunca; Sovyetler Birli~inden, Hint Müslümanlar~ ndan d~~~yard~ mlar al~nm~~t~r. Ama Mustafa
Kemal hareketini büyük ölçüde, kendi hakim oldu~u yerlerin sa~lam kaynaklanna ba~lamay~~ tercih edecektir. Sözü edilen d~~~yard~mlar hiç bir zaman hareketin kaderini tayin eder ölçülere ula~mam~~t~r, Sovyet yard~ mlan siMh ve cephanenin yan~nda, 1921-1922 y~ llar~~ aras~nda baz~~ kaynaklara
göre to milyon alt~ n ruble, di~er kaynaklara göre de ii milyon alt~n ruble
para yard~ m~d~r. Sovyet para ve malzeme yard~ m~n~n o dönemin Türk liras~na göre ii ile 13 milyon lira dolay~ nda oldu~u hesaplanmaktad~ r.
Bugünün Pakistan Devletini kuran Hint müslümanlar~ n~n Ankara
Hükümetinin yapm~~~oldu~u yard~ m~ n temelinde, Türk sempatisi ve hilfete ba~l~l~ k yatmaktad~ r.

* Günümüzde bunun en güzel örne~ini Filistin Kurtulu~~örgütünde görmekteyiz. Bu
örgüt 6o'll y~llarda, ~srail taraf~ndan i~gal edilen Arap topraklar~nda ba~~ms~z bir Filistin
devleti kurmak için ortaya ç~kt~. Bu amac~~ için silahl~~ mücadeleyi tek yol olarak seçti~ini
tüm dünyaya ilan etti, ama bu hakl~~ mücadelesinde mali kaynaklann seçiminde büyük bir
yan~lg~ya dü~tü. Gelir kaynaklann~n hemen hemen tamam~n~~ Filistin halk~n~n ba~~~lanna ve
zengin Arap Devletlerinin örgüte yapacaklan para ve silah yard~mlanna ba~lad~. Kendisine
yard~m eden Arap liderleri ve ~eyhleri, bir zaman sonra bu örgütü kendi ç~karlan do~rultusunda ve dü~manlanna kar~~~bir bask~~ ve cayd~r~c~lk~~ unsuru olarak kullanmaya ba~lad~lar.
Uluslararas~~ platformlarda ise Filistin halk~n~n haklar~n~~ ço~u kez pazarl~k konusu yapmak
için gündemde tutmay~~ tercih ettiler. Bu Arap liderleri gerçekte ve hiç bir zaman Ba~~ms~z
Filistin Devletinin kurulmas~n~~ istemediler. Çünkü böyle bir ~ey, güçlü bir bask~~ unsurunu
kaybetmeleri demek olacakt~. Örgütün liderlerinden baz~lar bu gerçe~i farkettilerse de, bu
örgütü parçalanmaktan kurtaramad~lar.
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Yard~ m~ n miktar~~ yine çe~itli kaynaklara göre 70 bin ile 125 bin ~ngiliz liras~~ olarak de~i~mektedir. Bu da o günün Türk liras~~ olarak 500 bin
ile 700.000 lira etmektedir.
S. Selek Anadolu ihtilali adl~~ eserinde, Mustafa Kemal'in gelen yard~ mlar konusunda oldukça titiz davrand~~~ n~, imkanlar elverdikçe iç kaynaklardan faydalanmay~~ tercih etti~ini söyler.
Ulusal Kurtulu~~sava~~~ s~ ras~ nda Yunanistan~~ destekleyen yer yer
Türkiye ile sava~an ~ngiltere, Fransa, ~talya gibi devletlerden Ankara'n~n
yard~ m almas~~ beklenemezdi. Fakat bu devletler aras~nda kurtulu~~sava~~~
boyunca Ankara Hükümeti ile ilk olumlu ili~kiye giren ülke Fransa olmu~tur.
Bilindi~i üzere, Fransa di~er itilâf devletleriyle birlikte Anadoluya asker ç~kartarak Güney illerimizden baz~ lar~n~~ i~gal etmi~ti. Ama bir süre
sonra, Pierre Loti ve Claude Farrere gibi Türk dostu Frans~z ayd~ nlann~n,
Frans~z bas~ mn~ n da yanlar~na alarak, bu tür bir i~galin Frans~z milli ç~karlar~n~~ ayk~ r~~ oldu~unu savunmalar~, Frans~z kamuoyunda Mustafa Kemal ve onun kurtulu~~sava~~na kar~~~bir sempati do~mas~ na ,neden oldu.
Bunun sonucunda 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara'da Türk-Frans~z antla~mas~~ imzaland~.
Frans~zlar, Adanay~~ terk ederken ellerindeki malzemelerin bir
bölümünü ba~~~, di~er bölümünü de sat~~~ ~eklinde Ankara Hükümetine
b~ rakm~~lard~r.
FRANSIZ BA~I~'LARI VE SATIN ALMALARI
Tüfek
Adet
4,484
3.865
~~o

.730
0.089

Cinsi
Türk
Alman
Manliher
Büyük çapl~~ mavzer
Gra
Schneider
Muhtelif
Büyük çapl~~ martin
Toplam

Fi~ek
Sand~k
574

2 47
IO

577
6

~~.505
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Cinsi

Adet

Brege tayyaresi
Hangar(*)
Yedek motor(*)
Telsiz ~stasyonu(*)

~~ o
~~o
4
3

(*) i~aretli olan sat~ n alma, di~erleri ba~~~t~ r.
Kaynak : Kaz~m Özalp, Milli Mücadele 1919-1922, C: I , 5.221 .
Mustafa Kemal'in sa~lam~~~oldu~u di~er bir yard~m~~ da Sovyetlerin Silah
ve Malzeme yard~ m~~ olu~turmu~tur.

SOVrET S~LA- IL CEPHANE VE MALZEME rARDIMI
(1920-1922)
Tarih(*)
21.9-15.10.20
15.19-4.1 1.2o
16.12.20
Ocak 1921

Cinsi
Tüfek

Kayna~~~
~ ngiliz

55

55
7-25.6.21
25.7-5.10.21
55
26.10.21 - 14.6.22

Say~s~~
2.815
625
345
198
4.013
3.562
472
I 2.030

16.12.20
20.6-24.7.2 I
26.10-21-14.6.22

Avusturya

22-30.5.21
7.6.21
25.7.21
26.10.21-14.6.22

Rus
Alman
33

55

93
9.049
2.7 ~~o
I 1.852
1 1.920
920
471
4.022
5.395
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Tarih(*)

Cinsi

26.10.21-14.6.22

55

26.10.21-14.6.22

15

Say~s~~

Frans~z
Japon
Osmanl~~
Belçika
Çe~itli
Çe~itli

26.10.21-14.6.22
26.10.21-14.6.22

Kayna~~~

55

25.7.21-5.10.21
5.1.22

775

529
279
1.703
293
892
288
3-984
45.181

Toplam:
Tarih(*)
22-30.5.21
21.9- T5.1,3.20
16.1o.-4.11.20

Cinsi
Süngü
Piyade cephanesi

Kayna~~~
Rus
~ ngiliz

9.520
1.885 sand~ k

55

1.576
J/

16.12.20

Ocak 21
25.7-5.10.21

Say~s~~

35

55

410
43
5-803
9.717

Rus

9.062

19.8-4.10.21

55

4-497

19.10.21-12.5.22

55

283

22-26.5.2 I

13.842
16.10-4.11.20

4421
2.4.2 ~~
19.8-4.113.21
26.5-16.7.21
19.8-4.113.21
5.1.22
2.4.22

Alman
Alman
Avusturya
Alman
Avusturya
~~~

19.10.21-12.5.22
22.5-6.7.21

59
1.392
2.500

371
842
1.691

479

99
95

325

99

2.951

55

~~~

Frans~z

95
55

6.564
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Frans~z
Belçika
Belçika
Osmanl~~

19.8-4.10.21
2.4.22
19.10.21-12.5.22
19.10.21-12.5.22
19.10.21-12.5.22
1.12.21
1.12.21
1.12.21

Mavzer Cephanesi
Manevra mermisi
Mermi kovan~~
Mermi kapsülü
Mermi çekirdeld

410
20
2. 185

8.383

,,

7 17

Rus
,,

48
8

,9

104

Toplam

Tarih(*)
4.11.20
19-20.8.21

7-24..6.21
19-20.8.21
19-20.8.21
23.1(3.21
11.5'7.6.21

Cinsi
M. Tüfek hafif
,,

~,

~>

>3

57

/I

,,

,,

,,

fl

f)

,9

95

f)

/5

),

"

A~~r

52.599

Kayna~~~
Lewis

28-30.6.21

5.1-254.22
3-17.8.21

A~~r Mk. Tüfek Cep.
1 20 mm.lik top
Sahra topu
Sahra topu
))
)9
mm.lik
Top

~u~e
Avusturya

1 20

)9

2
2
36

)1

4
18
32

Rus

2

mm.lik top mermisi

Sahra topu
Top mermisi

310
~~.1 23

Frans~z
~ngiliz

Toplam
Ocak 1 921
Ocak 1921
8.2.21
5.4.21

93
6o
~~
9
99

9,

5)

Sahil topu

20
28

Toplam
26.5.21
Ocak 1921
8.2.21
3-17.8.21
4421

Say~s~~

Frans~z
~ngiliz
Rus

96
9°2

99
1.296
2.544
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2.6-17.7.21
16-19.7.21
26.6-22.7.21
2.8-10.9.21
30.5- ~~1.7.2 i
2.8-10.9.21
2.8-10.9.21
2.8-10.9.21
5.1.22
5. ~~.22
Ocak 1921
Tarih(*)
Ocak 1 92 1
Ocak ~~92 ~~
Ocak 1 92 1
Ocak 1921
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20.481
18.020

75 mm.lik top mermisi
/5

88
,,

5,

Rus
~ ngiliz
~ ngiliz
,,

33

/3

,,

105 mm.lik obüs "
"
120 mm.lik top
Sahra ve da~~topu"
75 mm.lik top mermisi
Sahil topu mermisi
105 mm.lik obüs
Çe~itli ilaç
Cinsi
Yatak çar~af~~
Yast~ k k~l~f~~
Don
Gömlek

9-794
36. ~~46
9.175
1.946
24.103

Frans~z
Rus
Avusturya
Rus

248
500
1960
~~o

" sand~k
Kayna~~~
Rus

Say~s~~
3-692
3.761
3.440
3-496

Kaynak : Türk istiklal Harbi, C: VII, idari Faaliyetleri, (15 May~s 1919-2
Kas~ m 1923) Ankara, 1971'den aktaran Stefanos Yerasimos, A.g.e, s.631634.
Mustafa Kemal ve arkada~lar~~ hareketin ilk ba~lar~nda bir bocalama
dönemi geçirmi~lerdir. Bütün çabalara kar~~ n, devlet gelir ve giderleri bir
düzene sokulamam~~, Kurtulu~~sava~~ n~ n yürütülmesi ve iç ayaklanmalann
bast~ r~lmas~~ için gerekli gelirler toplanamam~~t~. Bu arada, Do~u ordusu
hükümetten hiç bir yard~ m almadan sava~~~sürdürmü~~ve Ermenilere kar~~~
büyük ba~ar~lar elde etmi~ti 26.
Devletin gelir kaynaklar~~ yeterli olmad~~~~için Bat~~ cehesindeki orduya
ayr~lan 1.200.000.- lira 3 ay içinde ödenmesi gerekmesine kar~~ n, 6 ay
sonra bile ödenememi~ tir. Posta idaresi, havale edilmek üzere verilen paralar~~ memur ayl~klar~~ ve di~er hizmetler için kullan~yor, sahiplerine
gönderemiyordu. Örne~in 1921 y~ l~~ ocak ay~nda Erzurum posta idaresi
halka bu türden 350.000.- lira borçlu durumdayd~. Bu arada düzenli ordu
26

1982.

C. Duru-K. Turan-A. öngeo~lu. Atatürk Dönemi Mali Politikas~~ say. 265 Ankara
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kurma çabalar~~ art~ kça, mali sorunlar artmaktayd~. Sava~~giderlerinin giderek artmas~~ kar~~s~ nda gelir gider dengesini sa~lamak için hükümet ~u yollara ba~vurmu~tur 27.
Osmanl~~ Devletinin vergi yasalar~ n~~ de~i~tirmek, vergi oranlann~~
art~ rmak ve yeni vergiler koymak
Sovyet Rusya'dan al~ nan yard~ mlar~~ ve çe~itli emanet paralar~~ aç~ klar~~ kapatmakta kullanmak
Düyun-u Umumiye faizini ödemiyerek çe~itli gereksinimler için
kullanmak.
Ankara hükümetinin alm~~~oldu~u mali tedbirlerin ba~~nda DüyunUmumiye te~kilat~~ ile anla~ma sa~layarak, bu te~kilat~~ vergi toplama i~levinin yerine getirilmesinde kullanmas~~ gelmektedir. Bu uluslararas~~ te~k~ iât
kendi menfaatleri do~rultusunda, Kuvai milliyetin hakim oldu~u Anadolu
topraklar~nda toplam~§ oldu~u vergileri kendi vergi toplama maliyetini
dü~tükten sonra bir makbuz kar~~l~~~ nda, kuvai milliyenin kendi te~kilat~na zarar vermemesi ko~ulu ile Ankara Hükümetine teslim etmeyi, faizlerini sava~tan sonra ana paralar~yla birlikte geri almay~~ kabul ediyordu. Bu
uzla~ma iki önemli olguyu ortaya koymaktayd~. Birincisi Bat~l~~ finans çevrelerinin Ankarada'ki hükümetinin ba~ar~l~~ olaca~~n~~ sezmi~~olmalar~~ ve ister istemez Ankara'n~n isteklerine boyun e~meleri, ikincisi ise Ankara'n~n
eski Osmanl~~ borçlar~ n~~ kabul etti~ini, Düyun-u Umumiye ile ili~kiye girerek, yine bu çevrelere hissettirmesidir.
Mustafa Kemal'in ileri görü~lülü~ü, keskin zekas~, maceraperestlikten
uzak, gerçekci politikalar~ ; itilaf devletleri aras~ndaki bir anla~mazl~~~, ülkedeki ve dünyadaki yeni bir geli~meyi, an~ nda de~erlendirmekte, milli menfaatler do~rultusunda rahatça kullanmas~n~~ bilmektedir. Bunlardan bir tanesi ve de en önemlisi ingilizlerin yapm~~~olduklar~~ taktik hatas~d~ r. 1918
y~l~nda Osmanl~~ Devletinin bütçesi ç~ kar~lm~~, 1919 y~l~ndaysa Meclisi Mebusan ve Ayan Meclisi toplanamad~~~~için, bu bütçe yasas~~ ç~kanlamam~~t~. Bunun üzerine Osmanl~~ Hükümeti 1918 y~l~~ bütçesini 1919 y~l~ nda da
uygulanan Meclisi mebusan ve Ayan Meclisi, bütçe çal~~malar~na ba~layamadan ~ngilizlerce da~~t~lm~~t~ . Bu olay ülkenin bütçesiz kalmas~ na sebep
oldu~u gibi, Anadoluda ~stanbul hükümetine sad~k kalm~~~olan vali ve
resmi daire amirlerini Ankara'ya yakla~t~rm~~ t~. Bu otorite bo~lu~u Ankara
27 Sabahattin Selek Anadolu Ihtirali s. 523-524.
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hükümeti taraf~ ndan dolduruldu. Böylece Ingilizlerin Osmanl~~ bütçesini
ç~kmas~ na izin vermeyerek yapm~~~olduklar~~ hata, Anadolu Osmanl~~ gelirlerinin Ankara hükümetinin eline geçmesine sebep olacak, bir kaç ay sonra B.M.M. bütçe kanununu kabul ederek, yeni kurulan devleti teoriden
prati~e geçirmi~~olacakt~r. 1920 y~l~~ bütçesi 28 ~ubat 1921 tarihinde
B.M.M.nin ~~o3 say~l~~ yasas~yla kabul edildi~inde tüm dünya Ankara'da
ciddi bir hareketin varl~~~ n~~ kabul etmek zorunda kalacakt~r. Bu olgu itilaf
devletlerinde zaten varolan görü~~ayr~l~ klann~~ daha da derinle~tirecek,
Fransa, ~ talya gibi devletlerin Ankara hükümetiyle anla~malannda ve
Türk Kurtulu~~sava~~n~ n kaderini tayin etmede önemli rol oynayacakt~r.
~ lk bütçe, önemli devlet gelirleriyle donanm~~~olmas~na ra~men, sava~~
giderlerini kar~~ layacak düzeyde de~ildi. Devlet gereksinimlerini ve ordu
giderlerini kar~~ layabilmek için, 1921 y~l~ n~ n ortalanndaki ulusal kurtulu~~
sava~~n~ n endi~e verici durumu içinde, gelir sa~lay~c~~ karar ve önlemler konusunda ~u önemli noktalar~~ gözönünde bulundurmak gerekiyordu.
Devlet gelirleri aç~s~ ndan her dönemde akla ilk gelen kaynak, eldeki vergilerin art~r~lmas~~ ya da yeni vergiler getirilmesidir. Ancak
1921 yaz~~ ortalar~ nda Mustafa Kemal'in bu yolu denememesinin,
hasat mevsiminin tamamlanmam~~~olmas~~ ve tar~msal gelirlerde k~sa
sürede gelir elde edilmesinin zorlu~udur.
D~~~borçlanma yoluyla gelir elde edilmesine de siyasal ortam
müsait de~ildir.
En son ba~vurulacak mali kaynak emisyon yoluyla gelir sa~lamakt~ r. Ancak para basma olay~~ ekonomik ve mali yönden zararl~~ sonuçlar do~uracakt~r.
Bu nedenlerle Mustafa Kemal yine iç mali kaynaldara yönelmi~, ancak klasik ve gönüllü iç borçlanma yerine zorunlu iç borçlanmay~~ denemi~tir. O dönemde k~ sa sürede ve yeterli gelir elde etmenin pratik yolunu
bulmu~, dünya maliye tarihinde ilk defa geni~~çapta uygulamaya konulacak gelir art~r~c~~ bir yöntem olan "Tekallifi Milliye Emirlerini" "ulusal vergi buyruklan" yay~ nlam~~t~r 28.
7.8 A~ustos 1921 günleri ~~ o tane buyruk yay~ nlayan Mustafa Kemal
bu buyrulclan amac~n~~ ulusa ve orduya bir bildiriyle ~öyle aç~klam~~t~:
28 C.

Duru. K. Turan. A. öngeo~lu A.g.e. s. 286.
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"Memleket ve Milletin maddi ve manevi bütün kuvvetlerini neticenin
istihsali tarikine sevk ve imale için hiç bir tedbir ve te~ebbüste müsamaha
edilmeyerek; ve zemin ve zaman~~ ile ve nede vatan mefhumu kar~~s~ nda
teferruattan ibaret kalan mülâzat~~ saire ile mükayyet olm~yarak dü~man
ordusunun imhas~ ndan ibaret olan bu tek gayenin istihsali için muktazi
her ~ey yap~lacakt~ r"".
Bu buyruklarla al~ nan borç paralar, sava~~s~ ras~ nda kurulmu~~olan
Tekâlifi Milliye Emirleri kurulunun düzenlemi~~oldu~u tutanaklar do~rultusunda Kurtulu~~Sava~~n~n bitimini izleyen y~ llarda halka geri ödenmi~tir.
YILLAR
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

MIKTAR
4.340-508
. 45.053
236.949
189.988
86.564
4.601
6.003.663 TL.

KAYNAK: C. DURU, K. TURAN, A. ÖNGEO~LU A.g.e., S. 298.
Yeni kurulmu~~olan devletin temellerinin sa~lamla~mas~nda ve geni~~
halk sitlelerinin güvenlerinin sa~lanmas~ nda Tekalifi Milliye emirleri ile
halktan el kolma metodu ile al~ nan borçlar~ n~ n düzenli bir biçimde geri
ödenmisinin rolü küçümsenmeyecek kadar büyük olmu~tur. Ayn~~ ~eyleri
Atatürk'ün d~~~politikas~nda Osmanl~~ borçlar~~ içinde söylememiz
mümkündür.
1920 YILI BÜTÇESINDE GIDERLERIN DA~ RELERE DA~ILIMI

(A) CETVELI
Zat~~ Hazreti Padi~ahi ve Hanedan~~ Saltanat
Divan~~ Muhasabat (Sayi~tay)
Maliye Vekaleti
29

Kaz~ m Özalp Milli Mücadele C. I. s. ~~go.

551.012
26.096
6.413.629
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Müdafaai Milliye Vek. (Milli S. Bakanl~~~)
imalat~~ Harbiye (Sava~~araçlar~~ yap~m~)
Bahriye (Deniz Kuvvetleri)
Naf~a Vekâleti (Bay~nd~ rl~k Bakanl~~~)
Maarif Veklâti (Milli E~itim Bakanl~~~)
Hariciye Vekaleti (D~~i~leri Bakanl~~~)
Adliye Vekaleti (Adalet Bakanl~~~)
Posta ve Telgraf
~er'iye Vekaleti (Diyanet ~~leri)
S~ hhiye Vekaleti (Sa~l~k ve Sosyal Yard~m
Bakanl~~~) Dahiliye Vekaleti
iktisat Vekaleti (Ekonomi Bakanl~~~)
Rüsumat (Gümrük Idaresi)
Düyunu Umumiye
Emniyet Umumiye (Emniyet Genel Müdürlü~ü)
~urayi Devlet (Dan~~tay)
Defteri Hakani (Tapu ve Kadastro)
Jandarma (Jandarma Genel Komutanl~~~)
Riyaset (Büyük M. Meclisi Ba~kanl~~~)
Meclis Bütçesi (Büyük Millet Meclisi)
Matbuat ve istirahat
(Bas~n ve Haberalma Genel Müdürlü~ü)
A~air ve Muhacirin (Kabileler ve Göçmenler)

27.576.039
752.969
289-548
620.396
577.061
303.748
2.759.274
527206
~~.42
:898
2
613.141
2.73 ~~.o23
~~.264.92 ~~
356.160
7.680.969
.354.688
403.31!
4.858.976
18.375
953-996
88.000
874.735

TOPLAM 63.018.354
Gider bütçesinde yer alan daireler ayr~ lan ödenelderin genel toplam
içindeki paylar~~ a~a~~daki tabloda gösterilmi~tir.
1 920 YILI BÜTÇESINDE YER ALAN GIDERLERIN MIKTAR VE
YÜZDE OLARAK DA~ILIMI
Daire

Lira

Milli Savunma Harcamalar~~
33.477.532
27.576.039
M. Savunma Bakanl~~~~
Jandarma Gen.Kmt.
4-858.976(463)
Sava~~araçlar~~ yap.
752-969
Deniz Kuvvetleri
289.545

G.Top.~.O.
°k 53,1
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Daire

Lira

Düyunu Umumiye
Maliye Bakanl~~~~
Adalet Bakanl~~~~
Içi~leri Bakanl~~~~
Posta ve Telgraf
Emniyet Genel Müdürlü~ü
Ekonomi Bakanl~~~~
Di~erleri

7,680.696
6.413.629
2 .759.274
2.73 ~~.023

TOPLAM

1 .427.898

G.Top.~.O.
Yo 12,2
%

10,2

% 4,3
% 4,3
% 2,3
%
%

I .354.688
.264.g2
5-9°8.693

% 9,4

63.018.354

`10 100

2,1
2 ,O

Kaynak C. Duru-K. Turan-A. Ongeo~lu A.g.e. s. 279
1920

YILI BÜTÇESI GELIR TAHMINLERI
(B) CETVELI
Lira

Paul Gelir Çe~idi

(Dolays~z Vergiler)
I. Bölüm-Bilâ vas~ta al~nan vergiler
2.540.689
Müsakkafat ve arazi vergileri
2.083.756
2 Temettüat vergisi
200.000
3 Harp vergisi
7 A~nam, Deve, Camus ve Canavarlar
5.783.586
(Hayvanlar vergisi)
13.641.079
8 A~ar
1.86o.146
9 Hissei iane (Ba~~~tan al~nan PAylar)
~~ o Hususi ormanlar hasilao
30.000
(özel Ormanlar Gelirleri)
~~ ~~Maadin (Madenlerden Alman Vergi)
375-000
1 2 Vergi Tezakiri (Vergi Tezkereleri)
75.000
1. Bölüm Toplam

26.589.256

II. Bölüm-Damga, harçlar, kaydiyeler, cezayi naktiler
272.137
~~ 3 Damga resmi
~~75.c~oo
14 Hazine pullar~~
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15 Harçlar
~~ 7 (Kaydiyeler (Kay~t Ücretleri)
18 (Cezay~~ naktiler (Para Cezalan)
II. Bölüm Toplama

783

237.055
24 .265
43-437
968.894

III. Bölüm-Bilvas~ta Al~nan Vergiler (Dolayl~~ Vergiler
20 Tömbeki bey'iyesi
48
10.361.221
21 Gümrük rüsumu (Gümrük Vergileri)
23 Rüsumu bahriye (Deniz Vergileri)
4000
5.000
24 Rüsumu s~ hh~ye (Sa~l~ k Vergileri)
25 Saydi berri ve bahri
68.626
(Deniz ve Kara Avc~ l~~~~Vergileri)
M. Bölüm Toplama
IV. Bölüm-Inhisar (Tekel Gelirleri)
26 Tuz
27 Tütün
31 Posta ve telgraf ve telefon
IV. Bölüm Toplama

10.438.835

3.500.000
808.095
47.5.1 49
4.783.244

V. Bölüm-Müessesat (Kurulu~lar Geliri)
32 Mekâtip ve müessesat~~ s~naiye ve ziraiye has~lat~~ (Okullar, S~nai ve Zirai
Kurulu~lar Geliri)
34 S~hhiye müdiriyeti h~salat~~
(Sa~l~ k Müdürlü~ü Geliri)
35 Hükümet Kinini
(S~ tmaya Kar~~~Ilaç S. Geliri)
38 Maadin (Maden i~letmeleri Geliri)
Bölüm Toplama
Bölüm-Emlâk ve e~yay~~ emiriye has~lat~~
4o Emlâki emiriye has~lat~~
(Devlet Mallar~~ Gel.)

45-000
I 00
50.000
I 5.386

110.486

66o.000
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41 Miri ormanlar has~lat~~
(Dev. Ormanlar~~ Gel.)
42 Für~~ ht olunan e~ya bedeli
(Sat~lan E~ya Gel.)
43 Konya ovas~~ ameliyat~~ iskaiye varidat~~
(Konya Ovas~~ Sulama Tesisleri Geliri)
4.3/A Ankara-sivas hatt~~ varidat~~
(Ankara-Sivas Demiryolu ~~letme Geliri)
VI. Bölüm Toplama

908.2oo
400.000
12.000

29.450
2.015.650

VIII. Bölüm-Has~ lat~~ mütenevvia (Çe~ itli Gelirler)
46 Hazine muamelat~ ndan has~l olan
(Hazine i~lerinden Do~anlar)
48 Has~ lat~~ müteferrika (Çe~itli Gelirler)
49 Tekaüt tevkifat~~ (Emekli Kesenekleri)
51 idaresi hususiye
Özel ~ darelerden Gelen Gelirler
Bölüm Toplam~~

IX. Bölüm-~ stirdadat (Geri Almalar)
53 Tevziata mukabil istirdadat
(Da~~t~ mlar kar~~l~~~~geri al~ nanlar)
Bölüm Toplam~~

X. Bölüm-~stihlak resmi (Tüketim Vergileri)
56 Sigara ka~~d~~ istihlak resmi
57/A Oyun ka~~d~~ istihlak resmi
57/B Bilârdo, dama ve saire resmi
58 Kibrit ve kav
X. Bölüm Toplam
Gelirler Genel Toplam~~

506.443

400~
702.000
150.000

1.758.443

35.000

35.000

100.000

5.000
5.000
30.000

140.000
46.839.868
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Gelir bütçesini olu~turan (B) cetvelinde yer alan gelir bölümlerinin
toplam gelirden ald~ klar~~ paylar a~a~~daki tabloda gösterilmi~tir.

1 920 YILI BÜTÇESINDE DEVLET
GELIRLERININ DA~ILIM
Lira

Gelir Bölümleri
Dolays~z Vergiler
Damga V, Harçlar, Para cezalar~~
Dolayl~~ Vergiler
Tekel Gelirleri
Kurulu~lar Gelirleri
Devlet Mallar~~ Has~lat~~
Çe~itli Gelirler
Geri Almalar
Tüketim Vergileri

26.589,256
968.894
~~0.438.835
4.783.244
~~0.486
2.015.650
~~.758.443
35.000
~~ 4o.000

TOPLAM

46.839.868

Tüm G.~. Pay~~
26.77
2.07
22.29

10.21
0.23
4-30
3-75
o.o8
0.30
~ oo.00

Kaynak: 1920
Y~l~~ Bütçesi (B) cetveli.

ÖNEMLI GELIR ÇESITLERININ BÜTÇE GELIRLERI
IÇINDEKI PAYI
Gelir Çe~idi
A~ar
Gümrük Vergisi
A~nam
Tuz Tekeli
Bina ve Arazi Vergileri
Temettü Vergisi

Lira
~~ 3.641.o79
10.361.221
5.783.586
3.500.000
2.540.689
2.083.756

T.G.~.Pay~°/0
29.1
22.1

12.3
7.5
5-4
4-4

Bel/elen C. LV, 50
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CUMHURIYET DÖNEMINDE KAMU MAL~YES~NE TES~ RLER~~BAKIMINDAN ~ZMIR IKTISAT KONGRESININ KISA TAHL~L~~
Kurtulu~~Sava~~~ s~ ras~ nda Ankara Hükümeti sava~~giderlerini kar~~layabilmek için düzenli bütçeler yapmakta, bu bütçe giderlerinin yakla~~ k
dörtte üçünü vergiler yoluyla sa~lamaktayd~ . Geri kalan bölümde tekel gelirleri ile devlet mallar~~ has~ lat~ndan elde edilmekte idi. 1920 y~l~~ bütçesi
incelenirse cYo 56's~n~n vas~ tas~z vergilerden, °A) 22'sinin vas~ tal~~ vergilerden
sa~land~~~ , geri kalan bölümünde tekel gelirleri ile devlet mallar~~ has~lat~~
ve çe~itli gelirlerden elde edildi~i görülür 30. Vergi gelirleri esas olarak tar~ma ve k~smen d~~~ticarete dayanmakta ve azgeli~mi~~ekonomik yap~lar~ n
vergi sistemlerinin özelliklerini göstermekte idi. Yine 1920 bütçesinin gelirleri için de a~ar~n % 29 ile en büyük paya sahip oldu~u, onu °k 22 ile
gümrük vergisinin ve % 12 ile a~nam vergisinin takip etti~i görülmektedir'. A~ar ve a~nam vergilerinin tanmdan al~ nmas~, ayr~ca tütününde tekel gelirleri aras~ nda önemli bir paya sahip olmas~, tar~m~ n devlet gelirleri
aras~ nda önemli bir paya sahip olmas~, tar~m~ n devlet gelirleri aras~nda
önemli bir yer sa~lanmas~ na sebep olacakt~ r. Bu durum uzun y~llar Türkiye'yi yönetenleri tar~ ma önem vermek zorunda b~rakacakt~ r. Ama ne varki
gerek a~ar vergisi, gerekse a~nam vergisi dünyada uygulanan modem vergi sistemlerinin e~itlik ilkesinede ayk~ nyd~. Fakat bu a~amada bu iki verginin kald~r~lmas~ , devlet gelirlerinde önemli ölçüde bo~luk yaratacakt~. Bu
sebeple her ikisinin uygulan~~~~ kurtulu~~sava~~~boyunca ve Cumhuriyetin
ilk y~llar~ nda da sürdürüldü. Ankara'da Büyük Millet Meclisinin kabul etmi~~oldu~u bir numaral~~ kanunun bir vergi kanunu olmas~~ da dikkat çekicidir (244.1920). Bu kanun Osmanl~~ Meclis-i Mebusan~ nda 4 misli zam
hakk~nda yar~m kalm~~~ te~ebbüse aç~ kl~ k getiriyor verginin eskisi gibi al~naca~~n~~ belirtiliyordu. Böylece Büyük Millet Meclisi a~nam konusunda
baz~~ illerde görülen zaml~~ tarife uygulamas~ na son vererek halk kitlelerinden destek sa~lamaya çal~~~yordu 32 .
1923 y~llann~ n ba~lar~ na gelindi~inde yunan ordusu ile s~cak sava~~bitmi~ti. Fransa daha önce Ankara Hükümeti ile anla~maya varm~~, güney
illerimizi bo~altm~~, ~ ngiltere ise kendi kamuoyunun etkisiyle, Ankara'ya
sempati ile bakmaya ba~lam~~t~. Ama as~ l onlar~~tedirgin eden ~ey, eski
Osmanl~~ borçlanyd~. ~stanbul Hükümetinin kemalistlerin bol~evizm yanl~s~~
m' Alptekin Müderriso~lu A.g.e. s. 337.
3 ' A. Müderriso~lu A.g.e. s. 338.
32

Prof. Dr. K. Buluto~lu A.g.e. s. 4.
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oldu~u yolunda yapt~~~~propaganda, sava~~s~ras~nda Ankara-Moskova yak~nla~mas~, sadece ~ngiltere, Fransa ve Amerika Birle~ik Devletlerinin de~il, tüm bat~l~~ülkelerinin ve hatta ülke içinde baz~~ kesimlerinde Ankara
Hükümetine ku~ku ile bakmalarma sebep olmaktayd~. Ankara Hükümeti
tüm bu kesimlere teminat vermek ve anlar~~ yat~~t~rmak zorundayd~. Bu
bak~mdan 1923 y~l~n~n ~ubat ay~nda toplanan Izmir iktisat kongresi, baz~~
yazarlarca bir iktisat kongresinden daha çok bir bildiri kongresi olarak kabul edilmektedir. Prof. Dr. Erol Zeytino~lunun Atatürk döneminde Türkiye ekonomisi seminerinde yapm~~~oldu~u konu~ma bu fikri teyit eder niteliktedir 33.
"Izmir iktisat Kongresi topland~~~~zaman kesin tarih 17 ~ubat-4 Mart
1923 (Sic) henüz s~cak sava~~bitmi~~ama, zafer sonuçlanmam~~~Lozan
Konferans~~ sonuçlanmam~~, aksine kesintiye u~ram~~. Ismet Pa~a Türkiye'ye dönmü~~~stanbul i~gal alt~nda Istanbul'da henüz ~ngiliz i~gal kuvvetleri durmaktad~ r. Henüz devletin siyasi rejimi belli olmam~~t~r. Acaba
böyle bir ortamda, devlet belli de~ilken, siyasi rejim belli de~ilken, henüz
zafer tescil edilmemi~~iken, henüz Lozan Andla~mas~~ sonuçlanmam~~~iken,
acaba Atatürk'ün Izmir'de bir iktisat konfresi toplayarak Türkiye'nin ekonomik gelece~i, ekonomik sistemi ekonomik yöntemi saptanabilirmiydi?
~zmir iktisat kongresinin olu~umunu tetkik ediyoruz. ~zmir iktisat
Kongresinin olu~umundan Ankara'daki Büyük Millet Meclisi Hükümeti,
Büyük Millet Meclisi son anlarda Bas~ndan haberdar olurlar. Halbuki
Büyük Millet Meclisi yetkilidir. Fakat kongrenin olu~umunu gazetelerden
ö~renirler ve böyle bir kongrenin gereksizli~inden bahsederler.
~zmir iktisat Kongresine Türkiye'nin o devirdeki ko~ullar~~ içerisinde
en kötü bir mevsim olan Mart ve ~ubat aylar~nda yap~lmas~~istenir ki bu
nedenle davet edilen 1565 ki~iden ancak 1135 ki~i kongreye gelebilir. Ankara'dakiler dahi büyük güçlüklerle, kaç günde Izmir'e gelebilirler. Binaenalyh do~u bölgesinin hatta Anadolu bölgesinin Izmir'e gelebilmesi
mümkün de~ilken, acaba ~zmir iktisat Kongresinin böyle k~~~ay~nda, acele
bir ~ekilde yap~lmas~n~n ba~ka bir anlama yokmudur?
~zmir iktisat Kongresi e~er gerçekten Türkiye'nin ekonomik gelece~ini
tart~~acaksa, burada her ilçeden 7 veya 8 ki~inin davet edilmesinin anlam~~
" Prof. Dr. Erol Zeytino~lu, Izmir Iktisat Kongresinin anlam~~ ve de~erlendirilmesi
üzerine genel görü~me, "Atatürk diinerninde Türkiye Ekonomisi Sentineri" Yap~~ve Kredi Bankas~~ Atatürk Y~l~~ arma~an~~s. 56 Istanbul 1981.
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nedir? Izmir iktisat Kongresi olsa olsa iktisatç~lar~ n olu~turaca~~~bir kongre olmas~~ laz~ m gelir iken, ilçelere kadar inilmek suretiyle, adeta halk temsilcileri davet edilmek istenmi~tir. E~er, çe~itli kesimlerin, çe~itli gruplar~n
veya çe~itli bölgesel sorunlar~n saptanmas~~ gibi bir iddia, bir iyiniyet ileri
sürülebilirse, o devrin ko~ullar~~ ekonomik ve sosyal ko~ullar~~ Mustafa Kemal taraf~ ndan bilinmiyormuydu? Büyük Millet Meclisi taraf~ndan bilinmiyormuydu da, inçelerden toplanan 8 ki~iden ekonomik görü~ler istenecek, içinde bulunduklar~~ sorunlar satanacakt~?
Binaenaleyh kompozisyon tetkik edildi~i zaman görülüyorki, bu kompozisyon Türkiye'nin ekonomik sorunlar~ n~~ ortaya koymak gibi bir fantezi
ve birde gelece~ini saptayabilecek nitelikte bir kompozisyon de~ildir.
O zaman akl~m~za ~öyle bir ~ey geliyor, daha do~rusu bendenizin akl~na geliyor ve onu ö~renmek istiyorum. Henüz zafer sonuçlanmadan,
henüz daha hatta Türkiye'nin Kurtulu~~Sava~~~boyunca muhafaza etti~i
Sovyetler'le, Rusya ile ili~ kileri son bulmadan, acaba Atatürk bu kongreyi
toplamak suretiyle Rusya'ya kurtulu~~sava~~~boyunca, angaje oldu~u baz~~
hususlarda halk temsilcileri vas~ tas~yla cevap m~~ vermek istemi~tir? veya
bu kongre Lozan'dan geri dönen ~smet Pa~a'n~ n veya Lozan. 'dan gelen
bilgilere kar~~~Bat~~ ülkelerine kar~~~Türkiye'nin gelecekte Baz~~ ile olan ili~kileri Bat~y~~ tedirgin etmektedir. Bat~~ ülkelerini Lozan'da Türkiye ile beraber masaya oturan ülkeleri en fazla tedirgin eden husus, Türkiye'nin ekonomik gelece~idir.
Türkiye acaba kurtulu~~sava~~nda yapt~~~~gibi Rusya yan~ndam~~ yer
alacakt~ r. O ekonomik sistemini mi binemseyecektir. Türkiye Bat~n~ n pazar~~ olmaya devamm~~ edecektir. Bat~~ ile ekonomik ili~kiler devam edecekmidir? Binaenalyh Lozan'da anla~may~~ imzalayabilmek için Bat~ya bir nevi taahhütte bulunmak mecburiyetindemidir? Ve ~zmir Iktisat Kongresi
bat~ ya verilen bir taahhütmüdür? Çünkü bu fevkâlede acele olarak toplanan ~zmir Iktisat Kongresinden sonra Lozan imzalanm~~t~r."
Prof. Dr. Erol Zeytino~lu'nun fikirlerine kat~lmak mümkün de~il. Kan~ m~zca ~zmir iktisat Kongresini bir akademik kongre gibi anlamak ve konuyu bu ~ekilde yakla~mamak gerekir. Bu bir akademik kongre de~ildir.
Kongreden daha ziyade milli bir bildiridir. Atatürk'ün ekonomi ile ilgili
fikirleri çok daha evvel bilinmektedir. Daha ittihak-Terakki cemiyetindeki
günlerinde, her tart~~mada bu fikirlerini ortaya sürmekteydi. Ama bu kongrede ilk defa olarak milli ekonomi (ekonomi milli) görü~ü getirmek yan~ nda, sosyal dü~üncelerinide millet temsilcileri önünde ortaya koymu~tur.
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Yine millet temsilcilerinin önünde bundan böyle yan sömürge bir ülke olmayaca~~m~z~~ kesin bir dille belirtiyordu. Ve daha yolun ba~~nda fikirlerine millet temsilcilerinin önünde me~ruiyet kazand~ r~yordu. Atatürk'ün temel özelliklerinden binde me~ruluktur. Kongrenin Bat~ya ve Sovyetlere
mesajlar verme özelli~inin yan~ nda Kollektif-~uur denilen halk~n heyecan~da ileride yap~ lacak kalk~nma hamlelerinde, kurulacak iktisadi düzende dinamizmi olu~turacakt~. Bu yakla~~m bugünkü ça~da~~kalk~nma teorilerinede uymaktad~r. Kongreye Türk Toplumunun tüm sosyal dilimlerinin davet edilmesi ve onlara söz hakk~ n~ n verilmesi, kesilmi~~olan Lozan Konferans~ na Türk Milletinin kararl~l~~~ n~~ göstermekte idi.
Kongrede yeni Türk Devletinin takip edece~i iktisadi sistem belli olmu~tur. "Liberal kapitalizm" Buna ba~l~~ olarak Mali sistemde kendili~inden ortaya ç~ kacakt~ r. Bu konu ile ilgili kongrenin alm~~~oldu~u kararlardan baz~lar~~ ~unlard~ r.
Koruyucu gümrük vergileri yoluyla yerli sanayinin korunmas~~ ve
bu sanayi için ithal olunacak mallara gümrük muafietinin tan~nmas~.
Bir ana Ticaret Bankas~~ kurulmas~~
Borsalar~ n kurulmas~~
A~ar vergisinin kald~ r~ lmas~~
Tütün ekimi ve ticaretinin serbest b~ rak~ lmas~~
Reji'nin kald~ r~ lmas~~
— Asgari ücretin belediyelerce saptanmas~~
Ücretlerin para olarak gününde ödenmesi
Bu kararlar eski sistemin tasfiyesinin bir ba~lang~c~~ oldu~u gibi, devlet
gelirlerinin geli~iminin, modern bir vergi sisteminin ve onu besleyecek bir
sermaye piyasas~nda kayna~~n~~ te~kil edecekti. Bu kararlar~n baz~lar~~ Lozan antla~mas~~ ile uygulama alan~~ bulurken baz~ landa 2-3 y~ l sonra ancak
uygulanabilecektir.
MODERN VERGI SISTEMININ OLU~UMUNA PARALEL
DEVLET GELIRLERININ GELI~IMI
Lausanne antla~mas~~ ile Türkiye Cumhuriyeti mali, iktisadi bütün
egemenlik haklar~ n~~ yeniden kazanm~~t~. Düyun-u Umumiye idaresine son
verilmi~ti. Bu dönemde vergi sistemini iki ayr~~ safhada incelemek gerekecektir. Birincisi Osmanl~~ sisteminin tasfiye edilmesi ile kurulan vergi sis-
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teminin sürdü~ü dönem (1926-1950) ikincisi ça~da~~gelir vergi sistemine
daha yak~ n bir sistemin uyguland~~~~1950 y~l~ ndan günümüze kadar olan
dönemdir.
Cumhuriyetin ilk y~ llar~ nda ister istemez idare, eski Osmanl~~ vergilerini toplamakla ve bunlara baz~~ zamlar yapmakla yetindi. Fakat 1925 y~l~ nda a~ar~ n kald~r~ lmas~, yeni bir vergi sisteminin kurulmas~na ba~lang~ç olacakt~r. Cumhuriyet ba~lam~~t~r. Devlet gelirlerinin yetersizli~ine ra~men,
yeni idare bunu yapmak zorundayd~. Bunun yap~lmas~nda amaç, köylü
üzerinde çok a~~r bir yük olan ve tahsil eden arac~ lar taraf~ndan katmerle~tirilen bir vergiyi kald~ rmak suretiyle genç cumhuriyetin temellerini geni~~halk kitllerine mal etmek istenmesidir. Çünkü bu verginin kald~ r~lmas~~
~zmir iktisat kongresinde bizzat çiftçi ve i~çi temsilcileri taraf~ ndan istenmi~~geni~~bir kesim taraf~ ndan da desteklenmi~ti.
A~ar~ n kald~r~ lmas~~ devlet gelirlerinde önemli bir bo~luk yaratmaktayd~. Birazda bu bo~lu~u gidermek amac~yla, tar~m ürünlerinin demiryolu
ve denizyolu ile piyasaya sürülen miktar~~ üzerinden bir dolayl~~ vergi al~nmas~~ kabul edildi. Ayr~ca a~nam vergisi ile yol vergisine zam yap~ld~ .
Bu dönemde di~er önemli de~i~ikliklerden biride 1914 y~l~ nda Frans~z
patent vergisi model al~ narak yürürlü~e konan Temettü vergisi kald~r~lmas~~ ve, yerine sanayi ve Ticaret kesimlerini daha ciddi bir ~ekilde vergilendirecek olan "Kazanç vergisinin yürürlü~e konmas~d~ r. Kazanç vergisi konulurken daha geni~~bir kapsam dü~ünülmü~~fakat sermaye birikimi göz
önünde tutularak bundan vazgeçilmi~tir. Kazanç vergisi nitelik olarak,
günümüz gelir vergisine çok yak~ n bir vergiydi. Yükümlülüer iki ana
grupta ele al~nmaktayd~. Birinci grup gerçek kazanç üzerinden vergiye tabii olan beyannameli yükümlülerdi. ~ kinci grupta ise beyannameye tabii
olmayan ve ikinci s~ n~f yükümlüler ad~n~~ alan kesim yer al~yordu.
Kazanç vergisi bu dönem için k~smi bir gelir vergisidir. Bu vergiden
amaç gerçek kazançlar~~ kavramak olmu~, ancak gerek kanundaki baz~~ eksiklik ve yete~sizlikler, gerek vergi idaresinin yetersizli~i nedeni ile, veri
umulan ölçüde ba~ar~ l~~ olmam~~t~ r. Özellikle beyan sisteminin tam olarak
uygulanmamas~~ sebebiyle 1927 y~l~ nda kazanç vergisi kanununda baz~~ de~i~iklikler yap~lm~~, bu arada beyannameli yükümlülerin alan~~ daralt~ lm~~t~ r'. Nitekim kazanç vergisi daha sonraki y~llarda bir kaç defa de~i~tirilerek esas itibariyle d~~~belirtilere dayanan bir ticaret resmi haline getirildi.
3°

Prof. Dr. M. Ya~a A.g.e. S. 939.
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Cumhuriyetin ilk y~llar~nda KDV'ye benzer bir uygulama
Bu dönemin göze çarp~c~~ uygulamalar~ndan biri de, 1926 y~l~nda
"Umumi istihlak vergisi" nin kabulü olmu~tur. Bu vergi esas olarak sat~~lar~~ vergilendirdi~inde ayr~ca hizmetleri hedef alan bir "Hususi istihlâk
vergisi" de kabul edilmi~tir. Umumi istilâk vergisi kapsam~~ oldukca geni~~
tutulmak istenen bir "yayg~n muamele vergisi" niteli~indeydi. Bat~~ ülkelerinin birço~unda ve son y~ llarda günümüz Türkiye'sinde uygulanan "Katma de~er Vergisi"sinin Cumhuriyet ilk y~llar~nda ilk ~ekliyle uygulan~~~~
dikkate ~ayand~r. Ancak Türkiye ekonomisinin o günkü yap~s~~ bu verginin
ba~ar~l~~ bir biçimde uygulanmas~na elveri~li de~ildi. Bu sebeple 1927 y~l~nda yap~lan bir de~i~iklikle umumi istihlâk vergisinin yerini "Muamele vergisi" alm~~t~ r. Muamele vergisi, umumi istihlâk vergisinin aksine toplu nitelikte idi. Bu vergi muharrik kuvvetten yararlanan s~ nai i~letmelerinin
ürünlerini ve banka ve sigortac~l~ k faaliyetlerini vergilendirmekteydi 35.
Ama ne yaz~ k ki bu vergi tipi sanayi i~letmelerini vergiden kaçmak amac~yla, ilkel üretim metodlanna yöneldi~i için, ekonomi üzerinde olumsuz
etkileri görülmü~, bir süre sonra da terkedilmi~tir.
Di~er revizyonist vergi uygulamalar~~
Cumhuriyetin ilk y~llar~nda yap~sal de~i~ikli~e u~ramayan fakat küçük
baz~~ de~i~iklikler gören önemli vergiler aras~nda "A~nam vergisi" ve "Bina
ve arazi vergileri say~labilir. Bunlardan a~nam vergisi 1924 y~l~nda "Say~m
vergisi" ad~n~~ ald~. Say~m vergisinin bütçe gelirleri içindeki pay~~ Osmanl~~
imparatorlu~u'nun son y~llar~nda "Yo 8 cumhuriyetin ilk y~llar~nda °k 5 dolaylannda olmu~tur 36.
Bina ve araziden al~nan "Musakkafat Vergisi" ile arazi Vergisinin pay~~
ise Cumhuriyetin ilk y~llar~nda dolays~z vergiler grubundan kazanç vergisinden hemen sonra gelmekteydi. A~ar~n kald~r~lmas~yla do~an bo~lu~u gidermek için, arazi vergisi önceden a~ara tabii olan arazide yükseltildi.
Arazi ve bina vergiler 1931 y~l~nda yeniden düzenlendi. Ayr~ca yeni bina
vergisi kanunu safi irat esas~n~~ getirmi~ti. Servet transferlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak at~lan bir ad~mda, gayrimenkullerin ba~~~lanmas~nda ve mirasc~lara intikalinde al~nan tescil harc~n~n, 1926 y~l~nda kabul edilen bir kanunla "Veraset ve Intikal Vergisi" haline dönü~türülmesidir37.
" Prof. Dr. M. Ya~a A.g.e. s. 6o ~~.
36
~.~.T.~ .A. Türk Ekonomisinin Elli Y~l~~ s. 277 ~stanbul 1974.
.
37 Prof. Dr. M. Ya~a A.g.e. s. 6o~
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Osmanl~~ döneminde kalan vergi kanunlann~, özüne dokunmadan revizyondan geçirip, günün ~artlar~na uydurman~ n iki önemli sebebi, bu kanunlann kald~r~ lmas~n~ n, meydana getirece~i bo~luklar sebebiyle, devlet
gelirlerindeki azal~~~ile ülkedeki iktisadi motivasyonlar~~ bozmadan toplumu
yeni vergilere adapte edebilmektir.
Merkezi Devlet Gelirlerinin yap~sal geli~imi
Cumhuriyet döneminin ilk y~llar~ nda çe~itli vergi gelirlerinin, devlet
gelirlerindeki paylar~n~ n art~~~~daha önce sergilemeye çal~~t~~~ m~z bir reform çercevesi içerisinde gerçekle~mi~tir. Devletin temellerinin sa~lamla~mas~, ekonomik sistemin yava~~yava~~ray~ na oturmas~yla birlikte, Gelir ve
servet üzerinden al~ nan vergilerin paylanda azalt~lmak yoluna gidilmi~tir.
Fakat eskiden tar~ m kesiminden al~ nan bu tür vergiler art~k tar~m kesimi
d~~~na yöneltilmi~ tir. Bu yolla tar~ m nüfusu üzerindeki vergi yükü hafifletilmi~, böylece tar~msal üretim art~nlm~~t~r. Bunun bir ba~ ka sebebide,
1929 Dünya ekonomik bunal~m~~ sonucunda, iç ve d~~~piyasalarda tah~l
ürünlerinin h~zla de~er kaybetmesi ve bundan zarar gören Türk
köylüsünün korunmas~d~ r.
Türkkiye'de vergi gelirlerinin tarihi geli~imi hakk~nda daha iyi fikir
sahibi olabilmek için, çe~ itli vergilerin, dönemleri içinde, milli gelirdeki
paylar~n~n geli~imini gözlemek gerekir. Ancak bu ~ekilde Türk vergi sisteminin nerelerden nerelere gelebildi~i daha iyi anla~~lacakt~r.
ÇE~ITLI GELIRLERIN MERKEZI DEVLET BÜTÇESINDEKI
PAYLAR! OSMANLI DEVLETI

1840
1863-64
1874-75
1877
1895
1900
1901
1910
1911

Gelir ve
.er.Ver.

D~~~Tic.
al~ nan V.

~çerden A.
D. Vergi

Resim H.
Dam.resmi

Di~er
gelir

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

62.58
57.66
63.69
60.75
56.45
58.58
55-74
47-21
45-21

~~ 1.75
16.61
8.36
12.90
10.62
10.79
~~ 1.47
16.53
16.39

20.48
8-97
~ o.6o
~~ 1.36
16.28
16.05
15.66
13.81
1 4.44

~ o.6o
8.o6
4.64
5-73
5-72
8.40
7.80
8.15

4-79
6.16
9-29
143.35
10.92
8.86
8.73
14.64
15.82

~ oo
~ oo
~ oo
loo
~ oo
loo
100
~ oo
~ oo

Kaynak: ~~84o, ~~ 863-64 Du Vellay, I 874-19 ~~ , Mali istatistikler. Genel
Müdürlü~ü nak. Prof. Dr. K. Bulutoglu A.g.e. s.15
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CUMHURIYET DÖNEMINDE ÇE~ITLI GELIRLERIN DEVLET
GEL~RLER~NDEK~~PAYLAR~~

1924
1925
1930
1935
1 940
1945
1950
1955
1960
1965

Gelir ve
Ser.Ver.

D~~~Tic.
al~nan V.

~çerden A.
D. Vergi

Resim H.
Dam.resmi

Di~er
gelir

Top.
Gel.

(I )

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

37.07
34.79

20.91
26.63
26.88
I 8.67
3.34
841
i 9.66
I 7.23

I 2.36
25.67
25.80

4-05
10.33
5.63
5.14
2.92
3-79
4-49
5.51
5.52
6.51

25.61
12.58

I °o
ioo

20.09

25.63
18.34
38.31
31.57
25.31
30.37
22.92

21.43
18.39

21.61

20.26
37.42
3 i .83
28.54
21.42
21.57

21.60

I 00

28.95
53.14
12.07
12.45
2341
21.26
30.61

~~oo
~~oo
)(00
100
I oo
i oo
i o°

Kaynak: Prof. Dr. K. Buluto~lu A.g.e. s.15
ÇE~ITLI MERKEZI DEVLET GELIRLERININ MILLI
GELIRDEKI PAYLAR~~

1927
1928

1930
1935
1940
1941
1942
1944'5
1950
1 955
1960
1 964

Toplam
Gelirler

Gel.ve Ser.
Vergiler

D~~~Tic.
al~ nan ver.

~.al~nan
dolayl~~ V.

T.vergi
gelirleri

Ba~l~ca
gelirler

(1)
°k
I 1.24
12.08
i 1.94
17.1 i
2 4-55
2 4.75
19.33
1 3-79
15.82
i 7.76
17.13
20.75

(2)
ok

(3)
oh

(4)
ok

(5)

2.50
2.39

348
3-66

2.40

3.21

4.39
4.50
4.64
8.86
4.75
5.00
4-49
5.20
4.76

3.19
i .31
1.75
1.72
1A1
3.1 I
3.06
3.67
3.81

3-68
4.11
3.75
4.58
5.69
5.82
5.28
5.84
5-74
6.05
4.62
5.83

19:
o /.°14.
66
9.36
12.16
i 1.5o
12.21
15.86
i 1.7o
13.85
1 3.60
i 3.49
1 440

(6)
°k
1.58
1.94
2.58
4-95
13.05
12.54
3-47
2.09
1.97
4.16
3.64
6-35

Not: (a) Borçlanma dahil.
Prof. Dr. K. Buluto~lu A.g.e. s.16
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SONUÇ
Osmanl~~ imparatorlu~unun kendine özgü ekonomik ve sosyal yap~s~,
buna ba~l~~ olarak geli~ip ~ekillenen maliye ve vergi politikalar~, daha ilk
kurulu~~y~ llar~nda belirlenmeye ba~lam~~, Olgunluk ve geli~me dönemlerinde ise, en ideal halini alm~~t~r. Osmanl~~ devlet yap~s~n~, dolay~s~yla mali
sistemini ayakta tutan "statik" denglerinin bozulmas~ n~n yegane sebebi ise;
Osmanl~~ ekonomik sisteminin kendi iç çeli~kilerden daha çok, Bat~n~n
olu~turdu~u d~~~çeli~kilerdir. Bat~da geli~en ticaret ve sömürgecili~in, uzak
deniz yollar~ n~~ da kullanarak "markantelizm"i yaratmas~, bunun sonucu
olarak geli~en sanayile~me, "Kapitalizm"in do~u~u, Bat~~ ile Osmanl~~ aras~ndaki çeli~kilerin izlerini daha da derinle~tirecektir.
XVI. ile XIX. yüzy~llarda ba~döndürücü bir h~zla sosyal, ekonomik,
kültürel de~i~im sürecine giren Bat~~ kar~~s~nda, toplumsal yap~s~yla, ekonomik sistemiyle, dünya görü~üyle tamamen de~i~ik bir durum gösteren
Osmanl~~ devletinin bu sürece uyum göstermesi beldenemezdi. XIX.
yüzy~la gelinceye kadar Osmanl~~ devleti Bat~n~n bu de~i~imiyle hiç ilgilenmedi~i gibi, buna gerekte duymad~. A. Hamdi Tanp~ nar'~n .dedi~i gibi,
"O kendi tarihini, yine kendisi yap~yordu."
Neticede XIX. yüzy~lda Bat~n~ n eri~ti~i ekonomik düzeye kar~~n, Osmanl~~ imparatorlu~u yap~s~ndan kaynaklanan sebeplerden dolay~~ bir sermaye s~n~ f~n~~ yaratmad~~~~gibi, büyük ölçüde Topra~~~dayanan vergi sisteminede hiç bir zaman ça~da~~bir nitelik veremedi. Bunu ba~arabilseydi,
belki d~~~ticaretin ve sanayinin devlet taraf~ndan organize edildi~i kendine
özgü bir devletçi modern sistemini yaratabilirdi. Ama kapitilasyonlar sebebiyle buna bat~n~ n izin vermesi dü~ünülemezdi. Kaynaklar~ n~~ kullanma
imkan~~ kendine verilmeyen, sosyo-ekonomik sorunlar~ na geçerli çözüm
yollar~~ arama f~ rsat~~ bulamam~~~Osmanl~~ Devleti 1840 y~l~ndan sonra mali
bak~mdan, Bat~~ devletlerinin ve sermayedarlann hegamonyas~ na boyun e~mek zorunda kalm~~t~. Bundan sonra yap~lacak olan her ~slahat hareketi,
batakl~kta ç~rp~nan insan misali, devleti daha çok bata~a saplam~~, Düyun-u Umumiye'ye kadar gelinmesine de sebep olmu~tur.
Osmanl~~ toplumunun geri kalm~~l~~~, Bat~~ kar~~s~nda aciz ve yar~~
sömürge haline gelmesi Osmanl~~ entellektüelleri aras~ ndaki fikir hareketlerinin güçlenmesine sebep olmu~tur.
Bu fikir hareketlerinden ittihat ve Terakki, Enver Pa~an~n da yard~m~yla, güç kullarak iktidara geldi. Bu hareketin ortaya ç~k~~~, ekonomik
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sebeplerden daha çok siyasi sebeplere dayanmas~ na ra~men, parti içindeki
Ziya Gökalp, Pavlus efendi Alp Tekin gibi dü~ünürler de ~öyle bir kanaat
hakimdi: imparatorlu~un ilerleyememesinin yegane sebebi, ~ ngiltere ve
Fransa gibi ülkelere verilen zorunlu ticari imtiyazlard~. Bu dü~üncenin
partide hakim görü~~olmas~, I. cihan sava~~ nda Almanya'n~ n tercih edilmesinede sebep olacakt~r. sava~~esnas~nda, partinin d~~~ticaret gümrük
hadlerinin yükseltilmesi bu görü~ü destekler niteliktedir.
Ama ne yaz~ k ki, Mondros Ate~kes antla~mas~ndan sonra, itilâf devletlerinin iste~i do~rultusunda gümrük duvarlar~~ kald~nlarak kapitilasyonlar yine insafs~zca uygulamaya konulmak istenecektir.
Kurtulu~~Sava~~~ y~ llar~ nda, Mustafa Kemal'in kaynak yaratma ç~ rp~n~~lan, sa~lam onurlu, pratik çözüm yollar~na yönelmesi ve bunlar~~ bütçe
üzerinde ifade etmesi, günümüz modern maliye ve vergi sisteminin temellerini te~kil edecektir. Düyun-u umumiye konusundaki tutumu, ~zmir iktisat Kongresi, kuraca~~~devlet sisteminin izleyece~i vergi ve maliye politikalar~, bütün bunlar~~ Bat~ya kar~~~mesaj verme araçlar~~ olarak kullanmas~,
kesilmi~~bulunan Lozan görü~melerinin yeniden ba~lamas~nda önemli rol
aynayacakt~r.
Cumhuriyetin ilk y~ llar~ nda Osmanl~~ vergi sisteminin kal~nt~lar~~ h~zla
tasfiye edildi. Kazanç, umumi ve hususi istihlâk vergileri denendi. Yeni
gümrük tarifesi, miras vergisi, Bina ve arazi vergileri yürürlü~e kondu.
Böylece XIX. yüzy~ l boyunca Osmanl~~ Devletinin ayni-bölgeci sistemden,
nakti-merkezi sisteme geçme u~ra~~lan Cumhuriyetin ilk y~llar~nda ba~ar~ya dönü~tü. Çünkü Mustafa Kemal, ülkelerin ekonomik geli~meleri ile
devletin elde etti~i gelirlerin s~ k~~ bir ili~kisi oldu~una inanmaktayd~.
~ 925'lerin Türkiyesi henüz al~~veri~~yani tüketim ekonomisine girememi~,
bünyesi itibariyle kendine yeterli tar~ m üretim birimlerinden olu~an bir
ekonomi ile ayakta durmaktad~ r. Devlet gelirlerinin en önemli kalemleri
bu kesimden sa~lanmaktad~ r. Hem ekonomiyi, hemde devlet gelirlerini
dengde tutabilmek, tar~m vergi bo~lu~unu doldurabilmek için al~~veri~~
ekonomisi geli~tirilmi~, mal hareketlerinden al~nan yurt içi ve yurt d~~~~
gümrük vergileri ile tüketim vergilerinin uygulanmas~~ sa~lanm~~t~ r.
mo'larda iktisadi kriz sebebiyle, Tüm dünyada tah~ l f~yatlar~n~ n
dü~mesi, Türk ekonomisinin bundan olumsuz olarak etkilenmesi sonucunda bir çok verginin oranlar~~ yükseltildi. iktisadi krizin Türk Ekonomisi
üzerindeki etkileri henüz silinememi~ken, 1939 y~l~ nda patlak veren II.
Dünya sava~~, mevcut vergilerin oranlann~~ yükseltmi~, varl~k, toprak mua-
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mele vergisi gibi ola~anüstü yeni vergileride beraberinde getirmi~tir.
Varl~ k vergisinin kazanç üzerinden al~ nmay~ p, direkt olarak servet üzerinden al~ nmas~ , ve ekonomi üzerinde olumsuz etkilerinin görülmesi bu verginin ekonomik sebeblerden daha çok, siyasi sebeplerden dolay~~ kondu~u
tart~~malar~ n~~ gündeme getirmi~tir.
II. Dünya sava~~ n~ n bitiminden sonra bu tart~~mal~~ ola~anüstü vergiler
kald~ nlarak mevcut vergilerin oranlar~~ azalt~ ld~. Sonra da Gelir Vergisi,
Kurumlar vergisi gibi ça~da~~vergiler Vergi usul Vergisi, Kurumlar vergisi
gibi ça~da~~vergiler Vergi usul kanumuzda yap~lan baz~~ de~i~ikliklerle
Türk Toplumuna adapte edilmee çal~~~ ld~~ (1950). Yine bu dönem muamele vergisi, özel istihlak vergileri "Gider Vergisi" ad ~~ alt~nda birle~tirildi.
196o'dan sonra yap~ lan tüm de~i~ iklikler, yeni bir sistem getirmekten
çok, ellili y~ llarda getirilen sistemin düzeltilmesiyle ilgilidir. Bu y~ llarda
Gelir vergisinin kapsam~~ geni~letilip, tar~ m kesiminin bir k~sm~~ da, bo~luklar~~ doldurmak için, bu veri kapsam~ na al~ nd~. Ayr~ca ekonomik geli~meyi
te~vik edici bir tak~ m düzenlemeler üzerinde durulmu~tur.
Geriye dönüp bakt~~~ m~zda, Türk vergi sisteminin, ça~da~~bat~~ vergi
sistemleri aras~nda yerini ald~~~ n~~ görmekteyiz. Ancak objektif bir vergi sisteminin varl~~~~hâla günümüz Türkiyesinde en fazla tart~~~lan konular~n
ba~~ nda gelmektedir. Buna sebep olarak Gelir Vergisinin uygulan~~~ ~ekli
gösterilmektedir. Türkiye'de geçmi~~y~ llarda ve günümüzde ücretlerin vergilendirilmesi di~er kesimlerden daha ba~ar~ l~~ olmaktad~r. Ele~tirilerden
bir k~sm~da tar~ m kesimi üzerinde yo~unla~maktad~ r. Bir k~s~ m ele~tiriciler
bu kesimin politik sebeplerden vergi d ~~~~ b~ rak~ ld~~~~ku~kusunu ta~~ maktad~ rlar.
Ama unutmamak gerekir ki Türkiye gibi geli~mekte olan ülkelerin en
önemli sorunlar~ ndan biri e~itimdir. Dünyada uygulanmakta olan en geli~mi~~modern vergi sistemleri ba~ar~s~ , devletin yapt~ r~ m gücünden daha
çok e~itilmi~~kitlelerin vergiye yakla~~m tarzlar~ na ba~l~d~ r.

