XVI. ASRIN IKINCI YARISINDA TÜRKIYE'DE
FIYAT HAREKETLERI*
ÖMER BARKAN
Türkiye Iktisat ve Maliye Tarihi için büyük bir ehemmiyet
arzetmekte olmas~na ra~men, bu memleketteki fiyat hareketlerinin
sistemli bir ~ekilde tetkiki ~imdiye kadar mümkün olamam~~t~r. E~ya
ve hizmet fiyatlar~ na ait büyük adetlerle muntazam seriler te~kil
eden standart malzemenin el-alt~nda bulunmay~~~ , metroloji'ye
ve para tarihine dair bilgilerimizin henüz çok noksan bulunu~u..
bu durumun belli-ba~l~~sebepleri aras~ nda zikredilebilir.
Gerçekten, elde mevcut mahdut ve da~~n~k baz~~e~ya fiyatlar~n~~
ilmi bir ~ ekilde mukayese etmek; çok defa mahallin özel piyasa ~artlar~, mal~n de~i~ik kalitesi, her bölge için ayr~~ölçeklerin kullan~lmakta olmas~, mevsim farklar~, siyasi ve askeri durum ve nihayet
para ayar~n~ n bozukluk derecesi gibi türlü tesirleri hesaba katmak
mecburiyeti dolay~siyle çok güç oldu~u gibi; resmi makamlar tarafindan empoze edilmek istenilen narh fiyatlar~~ ile çar~~~ve pazarlarda fiili olarak tatbik edilmi~~olan hakiki fiyatlar~~bilhassa büyük
inflation devirlerinde, birbirinden ay~ rmak da mümkün bulunmamaktad~r.
Bu ~artlar alt~nda, geli~i-güzel derlenmi~~olan baz~~ ~üpheli rakamlara dayanarak Türkiye'deki fiyat hareketlerinin hakiki mahiyet
ve seyrini takibe ve hattâ benzeri rakamlarla haz~rlanacak istatistik
tablolar~~ve grafilderden hareketle bütün bir devrin iktisadi ve mali
konjoktür'ünü tayine ve dolay~siyle siyasi ve içtimal mühim olaylar~~
tefsire çal~~ mak tehlikeli bir yol haline gelmektedir.

* Türk Tarih Kurumu'nun 1970 y~l~ nda 25-29 Eylül tarihleri aras~nda Ankara'da toplanan VII. kongresine sunulmu~~bulunan bir tebli~in geni~letilmi~~
~eklidir.
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ILK HAZIRLIK ÇALISMALARI
Bu bak~mdan, mevcut mü~külleri k~smen de olsa ortadan kald~rm~~~olmak için, bir taraftan ilgili esnaf te~ekküllerinin mümessillerinin de yard~m~yle resmi makamlar tarafindan tanzim edilmi~~
olan narh listeleri üzerindeki ara~t~rmalanm~za devam ederken, di~er
yönden de daha sistemli bir fiyat tarihinin yaz~labilmesi için lüzumlu baz~~
ar~iv malzemesinin bulunmas~, tertip ve ne~ri i~leriyle de me~gul olmak
mecburiyeti has~l oldu :
"Edirne Askeri Kassâm~na ait Tereke Defterleri 2 " adl~~etüd ile
bas~lmak üzere haz~r bir halde bulunan "Bursa Kad~l~~~~Tereke
Defterleri" ve Türk Tarih Kurumu bas~mevinde bas~lmakta olan
"Süleymaniye Cami ve Imâreti in~aât~na ait Muhasebe Defterleri"
isimli eserler, hep bu Türkiye için az-çok tutarl~~bir fiyat tarihi malzemesini
haz~rlama çabas~n~n umumi plân~~içinde tasarlanm~~~bulunmaktad~rlar.
Baz~~imaretlere ait son zamanlarda ne~retmi~~oldu~umuz 3,4
veya ne~redilmek üzere haz~rlam~~~bulundu~umuz "Y~ll~k Muhasebe
Bilânçolar~" da, bu sahalardaki çah~malar~~çok daha verimli bir yola
sokmu~a benzemektedir. Gerçekten, bahis konusu imaretlerin mutfaklar~~için yap~lm~~~olan mübayaa hesaplar~, oldukça seviyeli bir
aile sofras~nda bir senede yap~lmas~~zaruri olan her çe~it masraflar~~
(yüzlerce defa büyütülmü~~bir ~ekilde ve hep ayru bölgede ve ayn~~
Ö. Barkan, "XV. asr~n sonunda baz~~ büyük ~ehirlerde E~ya ve Yiyecek
Fiyatlar~", Tarih Vesikalar~~dergisi, 5, 7 ve 9'uncu say~lar (59 sayfa). ~stanbul
1942. Maarif Matbaas~.
O. Barkan, "Belgeler" dergisi, cilt III, 1966 Ankara. Türk Tarih Kurumu
yay~nlar~ndan. s. 1-479.
"Tereke Defterleri" ismini ta~~yan etütler serisi, bilhassa bu vesikalar~n ölenin
miras~~aras~nda bulunan her çe~it mallar~n envanterleri ile fiyatlar~n~~verdikleri
için önemli addedilmektedir.
3 O. Barkan, "Türkiye ~ehirlerinin te~ekkül ve inki~af' tarihi bak~m~ndan,
~maret Sitelerinin Kurulu~~ve i~leyi~~tarz~na ait Ara~t~rmalar". ~stanbul Üniversitesi Iktisat Fakültesi Mecmuas~, cilt XXIII, Say~~ 1-2, ~stanbul 1963. s. 239-398.
(Bu etütte Fatih Cami ve imareti'ne ait tesislerle Ayasofya camiinin ve Saray
mutfa~~n~n 1489/1490 y~llar~~Muhasebe Bilânçolar~~mevcuttur).
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pazarlama ~artlar~~ alt~nda yap~ld~klar~~için) hakikatlara daha yak~n
ve istikrarl~~kalm~~~olmas~~lâz~ mgelen fiyatlar üzerinden vermektedir.
Bu bak~ mdan, her ne kadar piyasadaki mevsimlik ve âr~zi fiyat
hareketlerini de geni~~ölçüde ve teferruatl~~bir ~ekilde aksettirmekte
iseler de, yap~ lan hesaplarda y~ll~k otralamalar'~ n büyük ölçülerdeki
rakamlar üzerinden al~ nmalar~~ dolay~style bu dalgalanmalar~ n tesiri
azalmakta oldu~undan, imaret muhasebelerinin bilânçolar~nda kay~tl~~bulunan mübayaa fiyatlar~n~~ di~er kaynaklar~ n verdiklerinden
çok daha tutarl~~ addetmek mümkündür. Bilhassa büyük inflati on
devirlerinde, elindeki ayar~~ bozuk ve kenarlar~~kesilmi~~ufakl~k paralarla çar~~~ve pazarda kendi ba~~ na ihtikâr erbab~yla kar~~~kar~~ya
kalan ve âr~ zi tesirlerin harekete geçirdi~i günlük fiyat dalgalanmalar~n~n tesiri alt~nda ~a~k~na dönmü~~bulunan halktan ki~ilerin
ödedikleri fiyatlara nazaran imaret Muhasebe Bilânçolar~'ndaki rakamlar~n çok daha istikrarl~~ve standart fiyatlar olmak vasf~n~~haiz bulunduklar~n~~
söylemek ve bu rakamlar~~daha büyük bir emniyetle kullanmak mümkündür.
Bu suretle elde edilebilecek neticelerin k~ymet ve mahiyeti hakk~nda bir fikir vermi~~olmak için birkaç misal zikretmek faydal~~
olacakt~ r :
Edirne'deki Sultan Bayezid II. imaretine ait ne~retti~imiz
Y~ll~ k Muhasebe Bilânçolar~~ üzerinde yapt~~~m~ z tetkiklere göre 4 ;
biri 1489 ve di~eri 1616 y~l~ na ait olmak üzere bu imaretin mutfa~~nda iki ayr~~devirde sarfedilmi~~olan malzemeden belli-ba~hlar~mn
mübayaa fiyatlar~n~ n akçe olarak y~ll~ k ortalamalar~n~~ ve bu iki
tarih aras~ nda geçen 127 sene içinde fiyatlar~n art~~~nisbetlerini a~a~~daki cetvelde ayr~-ayr~~ tesbit etmi~~bulunmaktay~z.

Ö. Barkan, Edirne ve civar~ndaki baz~~ Imaret Tesislerinin Y~ll~ k Muhasebe

Bilânçolar~ . "Belgeler" dergisi, cilt I, say~~ 2, 1964. S. 235-377.
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GRAFIK NO. I
1489 - 1633 tarihleri aras~ nda Edirne'de baz~~yiyecek maddelerinin ayr~~
ayr~~ fiyatlar~~5
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6 Bayezid II. ve Murad II. nin Edirne'deki imaretlerinin Muhasebe Bilinçolar~ndan ç~ kar~lm~~~rakamlara göre tertip edilmi~~olan bu grafik, Prof. F. Brauderin
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CETVEL No. 1

Sultan Bayezid II. nin Edirne'deki imareti için 1489/1 4go ve 1616/1617 y~llar~nda sat~n al~nm~~~olan zahirenin akçe olarak ortalama fiyatlar~ndaki art~~lar.
Onitenin
cinsi
Zahirenin cinsi
Kile
Pirinç
Bu~day
,,
Un
Arpa
"
Okka
Sadeya~~
Bal
Zeytin ve susam ya~lar' "
Et
Kile
Tuz
Okka
K~rm~z~~ üzüm
Siyah üzüm
If
Safran
Karabiber
Araba
Odun
Alt~n'~n resmi Kur'u (bir adet)
/9

A
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1 0,55
11,14
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3
5,9
3,9
4,7
1,25
5,5
1,8
1,2

400
25,5
22

50

B
(1616)

ya göre
endeksi

53,46
55
53,84

506
493
41 5
666
340
320
365
616
599

20
20,1

12,5
17,2
7,7
33,5
5
5
1400

2 79

419
350
800
236

200
51
120

240

Yandaki "~ " numaral~~Cetvelde ve bu cetvelin rakamlar~na
göre tanzim edilmi~~olan grafikte (Na. ~ ) görüldü~ü üzere belli-ba~l~~
mutfak malzemesinden herbirinin fiyatlar~nda 109-1616 seneleri
aras~nda büyük art~~lar kaydedilmi~tir 6 . Bu art~~lar aras~nda 1489/1490
La Mediterran& et le Monde Wditerran&n. Vol. I. p. 470 (Paris, 1 g66), isimli
eserinde, XVI. asr~n ikinci yar~s~ nda Avrupa'da hüküm sürmü~~olan büyük fiyat
art~~lar~n~n Türkiye'ye de sirayet etmi~~oldu~unun bir delili olarak ne~redilmi~tir.
Müellif, bu vesile ile, benzeri ara~t~rmalar~n Akdeniz bölgesindeki fiyat hareketlerinin genel karakteri hakk~ nda daha sarih ve kat'i bir fikir edinmemize yarayacak
seriler halindeki fiyat rakamlar~ = günün birinde ortaya ç~karabilece~i ümidini
izhar etmi~ti. Ara~t~rmalar~m~z~ n bugün burada aç~klad~~~ m~ z neticeleri ile bu
ümitlerinin (k~ smen de olsa) halen tahakkuk yolunda oldu~unu gösterebilmi~~
olmaktan büyük bir zevk duymaktay~ z. Bundan sonraki yay~nlar~m~ z, Türkiye
Fiyat Tarihi için yapmakta oldu~umuz haz~ rl~k çal~~malar~'n~n ve "denemeler"in
çe~itli yönlerini ve Türk ar~ ivlerinin bu alanda mevcut vesika kolleksiyonlar~n~n
mahiyet ve k~ymetini meydana koymaya gayret edecektir.
Ayn~~temayülu daha evvel ne~retti~imiz (2), yahut ne~redilmek üzere yapt~~~m~z ara~t~ rmalarla da ortaya koymu~~bulunuyorduk :
Edirne kad~ l~~~ na ait Tereke Defterleri'ne nazaran, 1540-1555 tarihleri aras~nda
bu~day~n kilesinin fiyat~~ ancak 6- ~~ o akçe olarak de~i~mi~~bulundu~u halde,
1566-1573 y~llar~~içinde 9-20 akçe civar~nda oynamaya ba~lam~~~ve yükseli~~1597Beit4en

C.
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fiyatlar~ n~~ ~~ oo farzetti~imiz takdirde ~~616/1617 da pirinç 5o6'ya, bu~day 493'e, et 6 ~~6'ya, ve karabiber 800'e yükselmi~ tir. Fakat bu maddelerden herbirinin yiyecek masraflar~~umumi yekûnu içindeki hissesi ayn~~ olmad~~~ndan, hayat pahal~l~~~~endeksi'nin tesbiti bahis mevzuu olunca,
münferit baz~~maddelere ait büyük art~~~nispetleri çok defa ehemmiyetini kaybetmektedir.
Gerçekten, muayyen bir devir içinde yiyecek maddeleri fiyatlar~n~n umumi bir yükseli~~endeksini bulmak için bu fiyatlardan
herbirini hesaplara ancak muayyen nisbetlerde katmak mecburiyeti
vard~ r. Mesela, bizim yapt~~~ m~z hesaplara göre, bahis mevzuu
imarette 1489 tarihinde belli-ba~l~~mutfak masraflann~n % 40,6 s~~
ekmeklik un ve çorbal~k bu~day, % ~~3, ~~ 'i pirinç, % ~~~ ,~ 'i tereya~~,
% 5,2'si bal, % ,2'si tuz, % 7,6's~~et.. için sarfedilmi~~oldu~u halde,
karabiber masraf~~ancak bindebirdir. Bu hesaba göre, karabiber
fiyatlar~n~n (yukarda kaydetmi~~oldu~umuz veçhile) 8 misli artm~~~
olmas~ , yiyecek maddelerinin umumi maliyet masraflar~= art~~~
nispeti üzerinde fazla bir tesiri olam~yaca~~~a~ikard~r. Fakat büyük
tesire sahip maddelerin miktar ve hisselerini de her devir için ayr~~
olarak tayin etmek nas~ l mümkün olacakt~r?

~~~

YIYECEK MADDELERI IÇIN KOMPOZE B~ R
ENDEKS TERT~B~~IMKANLAR~~
Yiyecek maddelerinin hepsine birden kompoze (Compos6 yahut
syntldtique) bir fiyat endeksi hesap etmek hususunda, imaret mutfaklarma yap~lm~~~olan masraflar~ n elimizde bulunan listelerinin son
1607 tarihleri aras~ nda ortalama 40-65 akçeyi bulmu~ tur. (2 numaral~~taban notunda zikredilen eserin 447. sayfas~ ndaki tablo ve umumiyetle Tereke Defterleri'nde rastlad~~~m~ z hububat fiyatlar~n~ n statistik de~eri hakk~nda s. 445-446).
Bursa'da Sultan Orhan ~maretinin ne~re haz~rlad~~~m~z Y~ll~k Muhasebe
Bilânçolar~'nda kaydedilmi~~olan fiyatlara göre de, bu~day~n kilesinin fiyat~~15391565 y~ llar~~ aras~ nda 4-5 akçeden hareketle 7 ve nihayet 8 akçe civar~nda de~i~mi~~
iken, 1617 de 52,5 akçeye kadar yükselmi~tir. Bir kile pirincin fiyat~~ da ba~lang~çta
ayn~~tarihler aras~nda 8 ile ~~~~akçe civar~nda de~i~ mekte iken I617'de 37,5'i bulmu~tur. Bir okka sadeya~'~n fiyat~~ ayn~~müddetler içinde, 6-8 akçeden 26,8'e, bal~ n
okkas~~ise 5-6 akçeden ortalama 16,7 akçeye yükselmi~tir.
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derecede yararl~~ olaca~~~anla~~lmaktad~ r. Gerçekten, mutfak masraflar~= aile bütçeleri içindeki nispetini hesap edebilmek için,
muayyen bir devrede ve muayyen bir içtimai ve iktisadi durumda
bulunan bir ailenin beslenmek itiyad~nda oldu~u yemeklerin nevi ve çe~niterini ve her bir yeme~in malzemesinin terekküp tarz~n~~bilmek laz~m geldi~i bilinmektedir.
Bu sebeble, bugün benzeri etütleri haz~rlamak için, muhtelif
tip ve seviyede ailelerin bütçelerinde yer alm~~~bulunan yiyecek
maddelerinin her çe~ idinin miktar, nispet ve fiyatlar~na ait anketler
yap~larak bir tak~ m ortalama rakamlar elde edilmektedir. Tarihi
devirler için benzeri anketleri bugün art~k bizim tertip etmemize
imkân bulunmad~~~ na göre, belli-ba~l~~yemeklerin çe~itleri ve haz~rlan~~~ ~ekilleri ile devrin insanlar~n~n beslenme rejimi hakk~nda k~ymetli bilgileri ihtiva eden imaret mutfaklar~na ait hesap defterleri
bu hususta müracaat edebilece~imiz mühim bir kaynak olmaktad~r.
Bu bak~ mdan, imaret mutfaklar~ nda pi~ en günlük yemekleri o devirde
ortahalli bir ailenin sofras~nda bulunmas~~ adet olan yemeklere;
imaretin itibarl~~misafirleri ile dini bayram ve merasim günlerinde
haz~rlananlar~~ ise, daha zengin ki~ ilerin yiyebildikleri yemeklere
benzeterek bunlar~ n içindeki etin, ya~~ n, pirincin, bal~ n, sebzenin,
baharat~ n miktar ve nispetlerini tayin edebilmekieyiz.
Mesela, Sultan Bayezid II. nin Edirne'deki imaretinin Y~ll~k
Muhasebe Bilançolar~ ndan faydalanarak bizim 1489/490 ve 1616/
1617 y~llar~~için mukayeseli bir ~ekilde tertip etti~imiz yiyecek
maddelerinin umumi (compose) endeksleri ~u ~ekilde hesaplanm~~t~r :
Ayn~~imaretin mutfa~~ nda bütün bir sene zarf~ nda haz~rlanm~~~
olan türlü yemeklerin, ayn~~hacimde ve ayn~~miktar ve nispetlerde kullan~lacak ayn~~malzeme ile, fakat bu defa ba~ka bir y~ la ait fiyat listeleri üzerinden
sat~n al~nan zahire ile haz~rland~~~n~~farzetti~imiz takdirde, elde edilecek
mutfak masraflar~~yekünunun her iki halde de ayn~~olam~yaca~~~
tabildir.
Ayn~~nevi ve miktarlardaki mutfak malzemesinin (zahirenin)
ayn~~pazarlama ~artlar~~alt~nda, ayn~~yerlerden, ayn~~cins ölçeklerle
tedarik edilmi~~olmalar~na ra~men; aradan geçen zaman zarfinda
zahire fiyatlar~nda vukua gelmi~~bulunan farklardan ileri gelen bu
de~i~iklik bize, yiyecek maddeleri umumf fiyat~ndaki art~~~n nisbeti'ni hesaplamak hususunda yard~mc~~olmaktad~r.
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Bu usule göre, nas~l hareket etmi~~oldu~umuzu göstermek için,
1616/17 Hesap Y~l~~içinde Bayezid II. imaretinde kullan~lan muhtelif mutfak malzemesinin miktarlar~~ile, okka, kile.. olarak gösterilmi~~
olan üniteler ba~~na dü~en ortalama fiyatlar ile bu fiyatlara göre sene
içinde sarfedilmi~~olan her cins malzemenin mecmu bedeli olarak
ödenen akçenin miktar~~ ve bu miktar~n umumi mutfak masraflar~~
içindeki yüzde nisbeti a~a~~ya ç~kar~lm~~t~r :
CEDVEL No. 2

Y~l içinde
tüketilen miktar
Un
Bu~day
Pirinç
Sadeyag
Bal
Tuz

Et
Safran
Karabiber
Odun

7 225
841
3 161
4 809
3 433
551
35 950
470
9,5
1 236

( A k ç e o 1 a r a k)
enite fiyat~~ Y~ll~k tutar~~

Yiyecek masraflar~~
içindeki % nisbeti

kile
kile
kile

53,84
55

386
48 2994
55

4,2

o,4
361
12,5

1 5,3

okka
okka
kile
okka
dirhem
em
okka
araba

168 987
g6 66o
2
18
34
29
4
18

33,3
7,7
3,5

276 815
~~645

2,5
o, ~~5

200

1900

0,17

51

63 036

Yekün

35,2

~~105 552

8,7

3,9
1,6

5,7
loo

Bu hesaplara göre, 1616/1617 y~l~~içinde imaret mutfa~~nda haz~ rlanm~~~olan yemeklerin belli-ba~l~~ malzemeleri, o senenin fiyatlar~na
göre, ~~105 552 akçeye sat~n al~nm~~t~r. Ayn~~yemekleri, ayn~~ miktar
malzeme ile fakat bu defa 148911490 y~ h fiyatlar~yla sat~n alm~~~oldu~umuzu
farzetti~imiz takdirde ise, ancak 254 492 akçe ödemek kâfigelece~i, " "
numaral~~ cetvelin "A" sütununda gösterilmi~~olan fiyatlar listesinden
hesap edilebilmektedir. Bu hesaba göre aradan geçen ~~27 sene zarfinda
Edirne'de belli-ba~l~~ yiyecek maddelerinin, imaret mutfaklann~n
tertip ve çe~nisindeki bir beslenme rejimine göre, 254 492 akçeden
~~105 552'ye, yani ~~oo endeksinden 434,4'e yükseldi~i anla~~lmaktad~ r.
Bu sebeple, Edirne'de Bayezid II. imaretinde pi~en yemeklerin
nevi ve çe~nilerindeki yemekleri sofras~ nda bulundurmak isteyen bir
ailenin 1489 tarihinde ~ oo akçe sarfetmesi kâfi gelirken, 1616 y~l~nda
bu miktar 434,4 akçeye yükselmi~tir. Bu pahal~la~may~, akçenin ihtiva
etti~i k~ymetli maden miktar~~ile de izah etmek mümkün de~ildir.
Çünkü 1489/1490 senesinde tahminen 5o'si ile bir alt~n sat~n alinabi-
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lecek bir de~erde olan akçeler, 1616/1617 da ancak 120 s~~ (azami
130'u) bir alt~ n edecek kadar k~ ymetlerinden dü~mü~ tür. Yani
alt~n~ n akçe olarak fiyat~~too endeksinden 240'a ç~kt~~~~halde yiyecek
maddeleri umumi endeksi 434,4'e yükselmi~tir.
Fiyat yükseli~lerinin hakiki ehemmiyetini anlamak için yiyecek
maddeleri fiyatlar~~yan~ nda sanayi mamulleri fiyatlar~n~n seyrini
ve yükselen fiyatlar kar~~s~nda maa~~ve ücretlerin durumunu tetkik
etmek lâz~m gelece~i bilinmektedir. Çal~~malar~m~ z bu sahalarda
da bir hayli ilerlemi~~durumdad~r. ~imdilik yiyecek maddeleri için umumI (kompoze) bir tek endeks bulmak hususunda
ara~t~rma metodlar~m~ zda elde edilen ilerlemeleri kayd ile yetinmek
istiyoruz.
Yeni bir deneme
Benzeri hesaplar~~Istanbul'daki Süleymaniye imaretine ait 158511586
tarihli bir Muhasebe Bilânçosu'ndaki zahire miktar ve nispetleri esas kabul
ederek yapt~~~m~ z takdirde ise 7 , "3" numaral~~cetvelde gördü~ümüz
neticeler has~l olmakta ve bu suretle XVL asrzn sonlar~na do~ru Türkiye'de yiyecek maddeleri umumf fiyat endeksindeki büyük yükseli~in mevcudiyeti ve boy-ölçüsü daha iyi meydana ç~kmaktad~r :
Ayn~~ imaretin daha evvelki ve çok daha sonraki tarihlere it
ve her bak~ mdan tutarl~~bilânçolar~~bulunmad~~~~için, bu cedveldeki
kar~~la~t~rmalar ayn~~ ~ ekilde her ikisi de Istanbul'da bulunan, di~er
iki imaretin Muhasebe Bilânçolar~~aras~nda yap~lm~~ t~r :
Cetvelin I. k~sm~ nda, Süleymaniye Imaretinde 1585/1586
hesap y~l~~içinde sarfedilmi~~olan belli-ba~l~ 8 mutfak malzemesinden
herbirinin "kile", "okka", "kantar" ilh. gibi hususi ölçeklerle miktar
ve ortalama birim fiyatlan hesaplanm~~~ve senelik tutarlar' akçe olarak
ne~r
7 Bu Muhasebe Bilançosu, Vak~flar Umum Müdürlü~ü taraf~ndan
edilmekte olan Vak~ flar Dergisinin 9. cildinde aynen yay~nlanacakt~r.
lan kabak,
8 Muhasebe Bilânçolar~'nda baz~~mevsimlerde yemeklere kar~~t~r~
koruk, yo~urt, nâne, kimyon, maydanoz, siyah üzüm, pestil, kay~s~, incir ve çe~itli
tur~ular.. gibi baz~~yiyecek maddeleri de kay~tl~~iseler de temsil ettikleri fiyatlar~n
ehemmiyetsizli~i ve her yerde her zaman mevcut bulunmay~~lar~~dolay~s~yle hesaplar~m~za al~nmam~~lard~r.
partiler
9 Muhasebe Bilânçolar~'nda muhtelif tarihlerde k~sa fas~lalarla ayr~~
halinde sat~n al~nmakta olan zahire nevileri için fiyatlar çok defa mevsim, kalite
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gösterilmi~tir. Bu masraflar~n yukar~dan a~a~~~toplamlar~~ise, o sene
imaret mutfa~~nda haz~rlanm~~~olan muayyen miktar ekmek ve
yemeklerin hepsinin birden kaça mal edilmi~~oldu~unu vermektedir
ki bu rakam cetvellerimizde esas kabul etti~imizy~l ve imaret için ~~ 122 635
akçe tutmu~tur.
Cetvelin II. k~sm~ nda ise, Süleymaniye Imaretinin I. k~s~mda
tespit edilmi~~olan 158511586 Muhasebe Bilânçosundaki miktar ve nisbetlerdeki zahirenin (fiyatlar~n çok daha dü~ük oldu~u) Fatih imaretinin
148911490 y~l~~Muhasebe Bilânçosundan ç~kard~~~m~z ortalama birim fiyatlar~~
ile hesapland~~~~takdirde kaça mal edilmi~~olabilece~i aram~~t~,- ki bu rakam~n da 615 194 akçe oldu~u anla~~lm~~t~r.
Cetvelimizin III. k~sm~nda da, yine Süleymaniye imaretinin 158511586
Muhasebe Bilânçosunda o sene içinde sarfedilmi~~oldu~u tespit edilmi~~bulunan
miktar (bu sütunun rakamlar~~Cetvelde italik olarak dizilmi~tir) ve
nispetlerdeki zahirenin bu defa Bayezid II. nin Istanbul'daki imaretinin
1604./1605 y~l~~ Muhasebe Bilânçosundan ç~kard~~~m~z ortalama
birim fiyatlar~~ile sat~n al~nm~~~olduklar~n~~farz ve kabul etti~imiz
takdirde, y~ll~k mutfak masraflar~= kaç akçeye mal olaca~~~hesaplanm~~t~ r ki bu suretle elde edilmi~~olan rakam da 2908618 akçeyi
bulmu~tur.
Bu ~ekilde mümkün oldu~u kadar ayn~~bölgelerden, ayn~~ pazarlama ~artlar~~ alt~nda, ayn~~kalitelerde olmak üzere, ayn~~cins
ölçeklerle, ayn~~miktar ve nispetlerde tedârik edilmi~~olduklar~~kabul
edilebilecek olan zahirenin maliyet hesaplar~nda büyük farklar
mevcut oldu~u ve 1489/1490 y~l~ nda 615 194 akçeye mal edilmi~~
olan malzemeyi 1585/1586 hesap-y~l~~içinde sat~ n alabilmek için
~~ 122 635 ve 1604/16135 y~l~ nda 2 908 618 akçe ödemek lâz~mgeldi~i
anla~~lmaktad~ r. Bu hesaba göre, Istanbul imaretlerinin yiyecek
maddelerine ait synthdtique yahut compos6 fiyat endeksinin, 14.89/1490
y~l~nda Fatih Imareti için bulunmu~~olan 651 194 rakam~n~~100 farz
veya pazarlama ~artlar~~dolay~s~yle, oldukça farkl~~kaydedilmi~tir. Bu gibi hallerde
sat~n al~nan zahire miktar~n~~muhtelif tarihlerde ödenmi~~olan akçe yekünuna
taksim etmek suretiyle bulunan ortalama fiyatlar kullan~lm~~t~r. Bütün bir güne~y~l~'n~~kapsayan bilânçolarda bu suretle mevsim farklar~ndan gelen fiyat yükseli~leri
k~smen bertaraf edilebilmektedir.
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edecek olur isek, 1585/1586 y~l~nda 182,49 ve 1604/1605 de, 472,79'a
yükselmi~~oldu~u anla~~lmaktad~r.
* * *

Türkiye'de XVI. asr~n sonlar~na do~ru h~zlan~p XVII'nci asr~n
ilk yar~s~nda da bir müddet devam etmi~~olan fiyat art~~lann~n seyrini
daha yak~ndan ve teferruath bir ~ekilde tetkik etmi~~olmak için, Istanbul'daki
Imaretlerin Y~ll~k Muhasebe Bilânçolar~~üzerindeki tetkiklerimizi
geni~leterek (yukar~da izah etti~imiz usullerle) a~a~~da "4" numaral~~
cetveldeki neticeleri elde etmi~~bulunmaktay~z °°.

1° Bu cetveldeki rakamlar, 2 ve 3 numaradakiler hariç, istanbul'cla bulunan
büyük Sultan imaretlerPnin Y~ll~k Muhasebe Bilânçolar~ndan al~nm~~t~r. Ayn~~
imarete dair, oldukça tam say~labilecek seriler mevcut olmad~~~ndan, cetvelimizi
muhtelif imaredere ait rakamlarla te~kil etmek mecburiyetinde kald~k. Bu suretle
"1" numaradaki rakamlar Fatih, 4-7 numaradakiler Süleymaniye, 8-16, 18-23
numaradakiler Bayezit II., 17 Selim I. ve 24 numara Sultan Ahmet Imareti'ne
aittir.
2 ve 3 numaradaki rakamlar ise, Istanbul Saraylar~n~n mutfak masraflarma
ait Muhasebe Defterleri'nden al~nm~~t~ r.
Tetkik etti~imiz Muhasebe Bilançolarfn~n ayn~~ ~ekilde kusurlu say~lmas~~
mümkün di~er baz~~ taraflar~~ da ~unlard~r:
Bu bilânçolardan baz~lar~~ bir güne~-y~l~n~~ tam olarak kapsayan ve dolay~s~yle
fiyatlar üzerinde yap~labilecek ortalama hesaplanyle mevsimlik fiyat hareketlerinin
tesirlerini k~smen bertaraf etmek mümkün olan bilânçolar de~ildir. Mesela, 9, 12,
15 ve 19 numaral~~bilânçolar alt~~ay veya daha k~sa bir zamana aittir. 16 numaral~~
bilanço ise, bir sene sekiz ayl~kt~r.
Di~er taraftan, bir evvelki y~ldan arnbarlar~nda kalm~~~olan stoklardan faydalanarak, sene içinde ancak ufak bir parti halinde sat~n al~nm~~~malzeme ile yetinilmi~~olan baz~~hallerde, bu malzemenin fiyat~n~n o senenin ortalama fiyatlar~nclan
farkl~~olmas~~mümkündür. Baz~~bilânçolarda, o senenin mubayaa fiyatlar~~ aras~nda
kayd~~bulunmayan baz~~ zahirenin birim fiyatlar~n~n ise, büyük bir ehemmiyet
arzetmiyen baz~~ nadir hallerde, hakikate yak~n olarak taraf~m~zdan doldurulmas~~ icap etmi~tir.
Tetkik Konumuz "4" numaral~~ cetvelin 2'inci sütunundaki "defter numaralar~", ~stanbul Belediyesi Kitabl~~~, M. Cevdet yazmalar~~ aras~nda bulunan
"1" numaral~s~~hariç, di~erleri Ba~vekâlet Ar~iv Umum Müdürlü~u'nde muhafaza edilmekte olan "Maliyeden devredilmi~" defterlere aittir ve imaretlerin Muhasebe Bilançolarm~~ald~~~m~z yerleri göstermektedir.
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CETVEL No. 4
Imaret Muhasebelerinin muhtelif tarihlere ait bilançolar~ndan ç~kar~lm~~~
olan birim fiyatlar~na göre ve Süleymaniye imareti 158511586 y~l~~bilânçosundaki miktar ve nisbetler esas al~narak hesaplanm~~~olan mutfak masraflar~n~~ve bu masraflara göre bulunmu~~olan yiyecek maddeleri kompoze fiyat endekslerini :
I) O y~llarda kullan~lm~~~olan akçe adedine ve II) bu akçelerin ihtiva
etti~i gram-gümü~~miktarlar~ na göre hesaplanan endeksleri gösteren cedvel.
~~~
(Gram- gümü~~olarak)

(Akçe olarak)

o
.5
Defter
S~ra
No. Tarihler numaralar ~~
1)
2)

1489/1490
1555/1556

3)
4)

1573
1585/1586
1586/1587
1587/1588
1588/ 1 589
1595/1596
1596/1597
1599/1600
160o/1601
1601
1602/1603

5)
6)
7)
8)
9)
1o)
~ l)
12)
13)

19)

1605
1605/1606
1623/1625
1628/ 1629
1629
1632/1633

20)

1634/1635

21)

1635/1636
1636/ 1637

14)
15)
16)
17)
18)

22)
23)
24)

1648/ 1649
1655/1656

o

1
1

45 1
c~p ....,

Z.:,' o 4.)

-o
"4
o
9

c~)
°.> -]
100

2 716 593
3 273 274
2 572 694

100
142,26
179,97
182,48
268,20
318,50
365,52
44.1,58
532,07
418,20

2 831 130

460,20

2 g66 493
2 go8 618
3 788575
3 879 814
3 650 751

482,20
472,79
615,83
630,66
593,43

6019

2 635 718

428,44

5813
632

2 603 421

423,19

3 103609
2 957 876
2 986 go4

504,50
480,80
486,52

949 704

201

905 I10

1 91,57
193,45

2 961 130

481,30

go6 ~~o6

191,78

2 892 179

470,12

2 841 328

461,86

885 007
869 446

187,31
184,02

O .91
7098
6278
1954
1954
5833
5832
5039
5039
5039
5039
5039
5039
5039
5039
5039

682

682
682
580
g8g

615 194
875 184
~~1°7 173
I 122 635
1 649 975
1 959 381
2 048 665

63
4 7924
75699
755 og2
765862
633 590
02
75; 48
86 4 7
~~o43 172
~~256 937
987 914
9 1 4 455
958 177
939 483
1 223 709
~~253 179
~~179 132
806 529
796 646

913 992

135,41
159,82
162,10
134,10
159,25
182,76
220,80
266,20
209,10
193,55
202,80
198,85
2 9
2565,24

249,57
170,70

168,6i

"4" numaral~~cetvelin rakamlar~n~~ve bu rakamlara dayan~larak
haz~rlam~~~oldu~umuz "2" numaral~~grafi~i manaland~ rabilmek
için baz~~ aç~klamalarda bulunmak gerekmektedir :
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Cetvelin I. k~sm~ nda, Imaret muhasebelerinin muhtelif' tarihli
bilânçolanndaki fiyat rakamlar~n~ n ortalamalanna nazaran ve Süleymaniye
Imareti'nin ("4." numaral~~cetvelimizin I. bölümünde gördü~ümüz
veçhile) 15851'586 y~hnda sarfedilmi~~olan miktar ve nispetler esas tutularak
bu imaretlerden herbirinde belirli y~llarda yap~lm~~~olmas~~laz~m gelen
mutfak masraflar~n~n akçe olarak (nominal) tutar~~ kaydedilmi~~ve (Fatih
Imareti'nin 1489/1490 y~l~na ait 615 ~~94 akçelik masraf rakam~~
oo farz edilerek) di~er senelere ait masraf yekünlarm~n endeksleri
hesap edilmi~~olup grafi~imizin üstteki düz siyah çizgisi bu endeks
rakamlar~na göre tayin edilmi~tir.
Fiyat hareketlerinin arkas~nda di~er tesirler yan~ nda bu fiyatlar~~
ölçmeye yarayan paran~ n (akçenin) k~ymetli maden de~erinin devlet
eliyle veya kalpazanlar taraf~ ndan maruz b~ralulaca~~~de~i~ikliklerin
büyük bir tesiri bulundu~u dü~ünülerek, her defas~nda sarfedilen
akçe adedini bu akçelerin ihtiva etti~i saf gram-gümü~~miktanna tahvil ederek
yiyecek maddeleri fiyatlar~n~ n hakiki (riel) ölçülerini mütalâa etmek ihtiyac~~
duyulmaktad~ r. Bu ihtiyaca cetvelimizin II. k~sm~~cevap vermekte
ve "2" numaral~~ grafi~imizin noktal~~alt çizgisi bu rakamlara göre
tertip edilmi~~bulunmaktad~r.
Bu maksatla her defas~ nda o devir için bir akçenin ihtiva etti~i
gram-gümü~~adedini akçe adedine zarbederek ödenmesi laz~m gelen
akçelerin mecmuunun kaç gram gümü~~etti~ini hesaplamak ve bu
yekünlardan "~" s~ra numaras~ndaki 472 469 rakam~ n~~ ~ oo farzederek di~erlerinin endekslerini ona göre tertip etmek ka'fi gelmektedir.
Bu bak~ mdan muhtelif tarihlerde bir akçenin ihtiva etti~i gümü~~
miktar~~ ile a~~rl~k ve ayar~~belirli bir alt~ n paraya nazaran luymeti ve
bu k~ymet nispetlerindeki de~i~iklikler hakk~nda baz~~bilgiler vermek
faydal~~olacakt~r:
A) XVI. asrm ilk yar~s~ nda, (1491-1566 tarihleri aras~nda) yüz
dirhem gümü~ ten en çok 420 akçe kestirilmekte oldu~una göre n,
~~~Akçenin muhtelif tarihlerde ihtiva etmi~~bulundu~u gümü~~miktar~~ ve
alt~na nazaran de~eri hakk~ ndaki rakamlar~= Doçent Dr. Halil Sahillia~lu'nun
henüz bas~lmam~~~olan "Kurulu~undan XVII. Asr~n Sonlar~na Kadar Osmanl~~Para
Tarihi Hakk~nda Bir Deneme 1958" isimli doktora tezinden al~nm~~t~r.
Kendisi bu hesaplar~ , XVII. asr~n sonuna kadar Türkiye'de kullan~lm~~~oldu~unu ileri sürdü~ü 3,072 gram a~~rl~~~ndaki Tebrizi dirhem esas~na göre yapm~~t~r.
Bu tarihten sonra kabul edilmi~~olan ve Rum( denilen yeni dirhemler ise 3,207 gram
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bir akçe 0,73 gram gümü~~ihtiva etmekte ve bu akçelerden i49
I 5 ~~6 tarihleri aras~nda 52, I 5 I 7- ~~ 54g y~llar~ nda 55 ve ~~550-1566
senelerinde 6o tanesiyle bir Osmanl~~ alt~n~~ al~ nabilmekte idi. Bu
hesaba göre bir gram alt~n~n k~ ymeti 1491'de 10,64 ve 1560'da 11,52
gram olarak tesbit edilmi~~bulunuyordu.
1566 tarihinde Selim II. nin tahta geçmesinden sonra bu nispetler bozuldu ve yüz dirhem gümü~ ten 4.20 akçe yerine 4.50 akçe
kestirilmeye ba~land~~~ ndan akçelerin ihtiva etti~i gümü~~miktar~~
da 0,731 gramdan 0,682 grama dü~ürülmü~~oldu. Buna ra~men,
bir Osmanl~~ ak~n~n~ n yine 6o akçeye tedavül etmesi istenildi.
Bu s~ralarda Osmanl~~paras~~ büyük bir buhran içine girmi~~
bulunuyordu. Kalp-para basanlar ve akçelerin kenarlar~n~~kesenler
akçenin içindeki gümü~~miktar~n~~durmadan azalt~yor ve bu hal
resmi-kur ile fiyat~~6o akçe olarak tesbit edilmi~~olan alt~nlar~n halk
aras~nda 8o veya 'o° akçeye kadar al~n~ p verilmesine sebep oluyordu.
Ayar~~bozuk bir paran~n yaratt~~~~enflasyon, çar~~~ve pazarlardaki e~ya ve yiyecek fiyatlar~n~n nisbetsiz ve karars~z bir ~ekilde yükselmesine, ihtikâr ve karaborsa kazançlann~n te~ekkülüne ve cemiyet içinde
ekonomik ve politik düzeni tehdit eden büyük bir huzursuzlu~un meydana gelmesine sebep oldu~undan, devlet yeni bir ayarlama yaparak akçenin
içinde bulundu~u fiili durumu resmen tan~ mak zorunda kald~~ :
B) 1584-1586 (992 - 994) y~llar~~aras~nda geli~tirilen bir hükümet
karar~na göre, o zamana kadar ~oo dirhem gümü~ten 450 adet olarak
kestirilmekte olan ve beheri 0,682 gram a~~rl~~~nda gümü~ü ihtiva
eden akçeler yerine, ~oo dirhem gümü~ten 800 adet kestirilerek a~~rl~klan
0,384 grama dü~ürülmü~~akçeler konulacakt~.
Ayn~~karara göre, zaman~n 3,517 graml~k Osmanl~~altmlanndan
bir tanesi, k~ymet itibariyle bu akçelerden 12o'sine kar~~l~k kabul
ediliyordu. Bu suretle eskiden mecmuu 40,920 gram gümü~~ihtiva
a~~rl~~~nda idi. Yine Sahillio~lu'~ze~~göre, Sultant denilen bir Osmanl~~ alt~n~, 1552
tarihlerine do~ru 3,572 (Venedik dükas~~3,559) gram a~~rl~~~nda saf alt~n~~ihtiva
ediyordu. Bu alt~n 1552-1560 tarihleri aras~ nda 3,544, 1563'de 3,517 gram geliyordu. 1641 y~l~nda ise 3,490 veya 3,464 grama dü~mü~tü. (Venedik dükas~~ da
1560-1641 aras~nda 3,426 gram olmu~ tu). (Burada A, B, C, D, E, F harfleri ile ayr~~
ayr~~tetkik etti~imiz mühim merhaleler "2" numaral~~grafi~in taban çizgisi üzerinde
ayn~~harflerle i~aret edilmi~tir).
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eden 6o akçe ile al~nabilen bir alt~na yeni kur'da 46,080 gram gümü~~
ihtiva eden 120 akçe ödemek lâz~m gelecekti. Bu operasyonda bir
gram alt~n~n fiyat~~11,52 gram gümü~ten 13,1 o gram gümü~e ç~kar~larak alt~na prim tan~nm~~~oluyordu.
Bu çapta büyük bir devalüasyon operasyonunun, do~urmas~~
muhtemel büyük tehlikeler meydanda idi. E~ya ve yiyecek fiyatlar~~
nispetsiz bir ~ekilde f~rlam~~, firsattan faydalanan ihtikâr erbab~~
karaborsa fiyatlar~ yla cebini doldururken halk ve sabit gelirliler
soyulmu~tu. Nitekim, askerin ayl~~~m bu yeni akçelerle ödeme~e
kalk~~an devlet idaresine kar~~~Istanbul'da büyük bir isyan hareketi
patlad~~ve bu vaziyete sebep olduklar~~iddias~yle yeni sikke kestirilmesine memur edilmi~~olan Rumeli Beylerbeyi Mehmed Pa~a ile
defterdar öldürüldü 12 .
1 2 Kendi zaman~nda cereyan etmi~~olan bu kanl~~vak'a hakk~nda Selaniki
Mustafa'n~n Tarihi'nde vermi~~oldu~u baz~~bilgiler türlü bak~mlardan dikkat
çekmektedir :
"Bir gün sipahi güruhu cemiyetle hurde akçeyi ellerine alup ~eyhülislâm ~eyhi
Efendi huzuruna iletüp bu makule akçeyi bize ulüfe deyü virirler, lâkin ehli sf~k
bizden almazlar. Mek~llât ve melbusâta darbi (cebri) virdü~imizde aldu~~m~z
helal olurmu? deyü sual ettikde "haramd~r" deyü cevap virilicek.." iyân etmi~lerdi.
isyanc~lar~n Mehmed Pa~a'y~, askere hiç böyle bir ullIfe verildi~i görülmü~müdür? "sen gelüp mukarrib olub, memlekete akçe sald~ rub bid'at ihdâs etmeyle
sikkemi tashih itsen gerekdir?" diye itham etmi~~bulunmalar~, kendisinin sikke
tashihi i~ine memur edildi~i zaman, gereken sermayeyi devlet hazinesinde bulamay~nca, varl~kl~~ ki~ilerden iktidarlar~na göre bir vergi tahsil etme~e kalk~~masm~n
ve bu hususta müsamahas~z davran~~~n~n o zamana kadar emsâli görülmemi~~bir
bid'at telakki edilerek ba~~na gelen felaketin belli-ba~l~~bir sebebi oldu~unu göstermektedir.
Katli s~ras~nda cellad~n defterdara "sekiz akçe üstüne madenlerden akçe kestiren senmisin?" diye hitap etmi~~bulunas~~da, devalüasyon esnas~nda yüz dirhem
gümü~ten 800 akçe hesab~~üzere akçe kesilece~i hakk~ndaki hükümet karar~n~n bu
vak'adan evvel tatbik mevkiine konulmu~~oldu~unu ~spatlamaktad~r.
Bu suretle devalüasyon karar~n~n tatbik haline konmas~~ tarihinin tâyini bak~m~ndan ehemmiyet kazanm~~~olan askerin isyan tarihi maalesef münaka~al~d~r.
Çünkü Selanik t Tarihi'nin bas~lm~~~nüshalar~ nda 996 Cemaziyelevvelinin ~enbih
(Cumartesi) günü olarak kaydedilmi~~(s. 252-255) bulunmakta olan bu tarihin
y~l~n~n, türlü nedenlerle, 997 olmas~~ lâz~mgelmektedir ki, bu ~ekliyle vak'an~n tarihinin 1589 senesi Nisan ay~~ba~lar~~olarak kabulü mümkündür. (Nuruosmaniye Ktb.
3132 numaral~~yazma, ypr. ~~~~o) Matbu nüshalardaki 996 tarihinin de daha ziyade
Mehmed Pa~a'n~n sikke tashihi için varl~kl~~ ki~ilerden sermaye toplama ~eklinde bir
"bid'at" ihdâs etti~i tarih olmas~~ lâz~mgelmektedir.
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Böyle mühim bir karar~ n eski ayar~~bozuk ve kesik akçeler tedavülde iken tatbik edilme~e kalk~~~lm~~~olmas~~ve daha evvel yenilerin
haz~rlanmas~~için devletin lüzumlu sermayeyi tedarikten dciz kalmas~, eskilerle
de~i~ tirilecek yeni akçelerin kestirilmesi i~inin ancak 1589-1590
(998-999) tarihleri aras~ nda tamamlanabilmi~~bulunmas~, ba~ar~s~zl~~~n belli-ba~l~~sebeplerinden birisi gibi gözükmektedir*.
Fakat, akçenin de~erini gittikçe daha fazla kaybetme~e mahkûm
olu~unun her halde di~er daha mühim baz~~sebeplerinin mevcut olmas~~
laz~m gelir :
Milletler-aras~~ k~ymetli maden ceryanlann~n, devaml~~harpler dolay~s~yle
devletin yapt~~~~büyük harcamalar~ n ve ticari hareketlerin hacim ve sür'atinde
vukua gelen de~i~iklikler ve sür'atli bir nüfus art~~~~gibi türlü sebeplerle _fiyatlar~n durmadan yükselme temayülünde olmas~, Osmanl~~ paras~n~n içine
dü~tü~ü buhranlar~ n ve bu cereyanlara hâkim olmak hususunda
devletin izhar etti~i aczin sebepleri aras~ nda bulunmakta idi n.
Bu sebeple onlar~~sadece Osmanl~~imparatorlu~una mahsus özel ~artlar
veya i darecilerin bilgisizli~i ile izah etmek do~ru olam~yacakt~r.
Nitekim bir müddet sonra akçeyi bu ayarda da muhafaza etmenin imkans~ z oldu~u anla~~ld~. Türkiye, Milletler-aras~~büyük bir
enflasyon hareketinin çarhlar~~içine girmi~~ve her türlü tedbirlere ra~men,
k~p~rdad~kça bu bata~a daha fazla saplanmas~~mukadder bir hale gelmi~tir.
C) 15 Kas~m ~ 600 tarihli bir narh defterinin mukaddemesinden °4 anlad~~~m~ za göre; 1584-1586 seneleri aras~nda yap~lm~~~olan
*) H. Sahillio~lu, z. k. geç. tez. s. 220 - 222
13 Prof. F. Braudere göre, bu tarihlerde ayn~~büyüklükte bir divaluation
iran'da da
yap~lm~~t~ . (La Mediterranee et le Monde Mediterraneen â l'poque de Philippe
II, 1966. Vol. 1, P• 490)• Ayn~~ eserin 4.8o'inci sayfas~ndan al~ p "6" numara ile
a~a~~ya aynen aktard~~~m~z grafi~e nazaran, bir çok Avrupa memleketlerinin
paralar~nda bu devirde büyük ddvaluation hareketlerinin görülmekte olmas~~da, dikkati çekmektedir. (Bu grafik "25„ numaral~~ taban notunun bulundu~u sayfada
izah edilmi~tir.)
14 ~stanburcla Belediye Kitapl~~~, M. Cevdet Yazmalar~~
No. B/9. "2"
numaral~~taban notunda ismi zikredilmi~~olan "... Tereke Defterleri.." isimli etiidümüzde bu hususta daha ayr~nt~l~~bilgi verilmi~tir. s.
Bu Narh Defteri'ndeki baz~~kay~ tlardan anlad~~~m~ za göre, ayar~~bozuk akçelerin k~ymeti o kadar dü~mü~tü ki resmi fiyatlara göre 120 tanesinin bir alt~n de~erinde
olmas~~gerekirken bir alt~ n almak için 18o akçe ödemek Uzun geliyordu. Di~er e~ya fiyatlar~~
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büyük ayarlama ve devalüasyon operasyonundan bir müddet sonra sikkenin
ayar ve k~ymeti tekrar bozulma~a ve bu bozulma ile ilgili olarak
da e~ya ve yiyecek fiyatlar~~geli~i-güzel yükselmeye ba~lam~~t~.
Iktisadi hayat~n bozulan düzenini iade edebilmek için devlet,
piyasadaki ayar~~bozuk ve küçültülmü~~paralar~~toplat~p onlar~n
yerine ayar~~tashih ve standardize edilmi~~yeni akçeler ç~kard~~ ve her zaman
oldu~u gibi vaktiyle yerinden oynam~~~olan fiyatlar~~eski ve normal hallerine
döndürmek için teferruatl~~bir narh cetveli tanzim ettirerek çar~~~ve pazarlarda tatbik edilmek üzere ilân etti.
Yeni kestirilen akçeler, eskiden oldu~u gibi, ~~zo'si bir alt~na
muadil olarak kabul ve muamele görecekti. Fakat bu defa da devlet
piyasadan toplataca~~~ayar~~bozuk akçeleri kendi hazinesinden
tamamlay~p eski resmi ayar~na göre, aynen kestirmeyi göze alamad~~~~
gibi, bu f~rsattan faydalanarak içinde bulundu~u mali s~k~nt~lar~~
biraz azaltm~~~olmak için akçeyi bir miktar daha devalüe etme~e
karar vermi~~ve ~oo dirhem gümü~ten 800 yerine 950 akçe kestirmek suretiyle
1586 devalüasyonundan sonra a~~rl~~~~0,384 grama indirilmi~~olan
da ayn~~nisbetlerde ve belki de daha fazla yükselmi~ti. Gerçekten, Flori ~ 8o akçeye
al~nd~~~~devirdeki fiyatlar, sikke tashihi ile alt~n 1 20 akçeye dü~ürüldü~ü zaman bu
1/3 nisbetindeki dü~ü~, e~ya fiyatlar~na ayn~~ ~ekilde aksettirilmemi~, baz~~mallarda
fiyatlar 2/3 nisbetine kadar dü~ürülebilmi~tir. Bu demekti ki, devalüasyon s~ras~nda
bir k~s~m fiyatlar, akçenin k~ymet kayb~na nazaran, nisbetsiz bir ~ekilde artm~~~
bulunuyord~.
Nitekim, sikke tashihi operasyonundan sonra, narh cetvelini tanzim edenler
baz~~fiyatlarda a~a~~daki indirmelerin yap~lmas~n~n mümkün olaca~~n~~tespit ettiler:
Bir akçeye 115 dirhem verilmekte olan esmer ekme~in 200 dirheminin bir akçeye
sat~lmas~, 8o dirhemi bir akçeye sat~labilen has ekmekten de bir akçeye 120 dirhem
verilmesi; un'un kilesinin 120 akçeden 8o'e, daha az makbul bir un'un kilesinin
75'den 5o'ye; pirincin kilesinin 56'dan 39'a, koyun etinin okleas~n~n ~ o'dan 8'e,
tereya~~= okkas~n~n 26'dan ~ 9'a, bal'~n okkas~n~n 2o'den 13'e indirilmesi mümkündü. Bu indirmelerin ithal-mal~~baz~~lüks e~ya nevileri üzerinde ise daha büyük
nispetlerde yap~lm~~~olmas~~da ayr~ca dikkati çekmektedir :
Mesela, Firengi a<la kadifenin zira~~zoo'den 55o'ye, Ceneviz kadifesinin
zira~~88o'den 400'e, "Nev-peyda" ç~~kalar~n a`lis~n~n zirai 300'den ~ 2o'ye indirilmesi mümkün görülmekte idi.
Bu narh listesinin tanzim ve ilan tarihinden bir sene sonra tertip edilmi~~olan
Istanbul'daki Bayezid II. ~mareti (cetveli~nizde 1 2 numara) Muhasebe Bilânçosu'nda da; bu~day~n kilesinin ortalama fiyaun~n 73,14'e, pirincin kilesinin 88'e, tereya~~= okkas~n~n 26'ya, bal'~n ~ 6'ya, koyun etinin okkas~n~n ~~o akçeye kay~t
edildigi hesaplanm~~t~r.
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akçeyi daha fazla küçülterek 0,323 grama dü~ürmü~tür. Bu suretle
eskiden 0,384 graml~k akçelerden 120'si, yani 46,80 gram gümü~~
ile bir alt~n al~n~rken, ~imdi ayn~~alt~n bu defa daha fazla küçültülmü~~
akçelerin 120'sinin a~~rl~~~~olan 38,76 gram gümü~~ile al~nabilecekti.
Bir müddet evvel bir gram alt~n 13,10 gram gümü~e kar~~l~k tutulurken, ~imdi ~~ ',o' gram gümü~~olarak hesaplan~yordu.
Bu ~slahattan sonra 1611-1618 y~llar~~aras~nda alt~n~n fiyat~n~n 120- ~~ 3o akçe aras~nda kalabilmi~~oldu~unu biliyoruz 15. Fakat
1618 y~l~n~n sonunda, ~ oo dirhem gümü~ten 950 yerine '000 akçe
kestirilerek akçenin a~~rh~~~0,306 grama dü~ürülmü~~olmas~na ra~men, bu defa da 3,517 gram a~~rl~~~ndaki bir alt~n~n 120 akçe say~lmas~nda ~srar edilmi~~oldu~una göre, bir alt~n~n 38,760 yerine
36,840 gram gümü~e kar~~l~k olacag~~kabul edilm~tir.
Sebepleri ne olursa olsun, k~talar-aras~~muazzam bir enflasyon
cereyan~n~n ak~m~na kendisini kapt~rm~~~ bulunan Osmanl~~Imparatorlu~u,
devrinin fiyat hareketlerine ve bu fiyat hareketlerini daha fazla h~zland~rmakta olan akçe devalüasyonlar~n~n tesirlerine kar~~~gelemiyor, bu vüs'at
ve ~iddetteki cereyanlar~~ zapt ve rapt alt~na almaktan âciz olarak
bir mali buhrandan di~erine sürükleniyordu. Bu sebeple, burada
tetkik etti~imiz devalüaDon operasyonlar~~muayyen bir mali ve iktisadi
politikan~n emrinde iyi dü,s~inülmii~, imkân ve ~artlar~~itina ile haz~rlanm~~~
olduklar~~için muvaffak~yet ~ans~~bulunan te~ebbüsler olmaktan ziyade, hergün
~iddetini artt~rarak devam etmekte olan mali buhranlar~n önü s~ra,
ümitsiz ve etkisiz bir halde sürüklenilmi~~olan olaylar ve çok defa bu
te~ebbüslerin icrac~s~~veya ilhamc~s~~rolünde gözüken devlet büyüklerinin hayatlar~na mal olan kanl~~ihtilâllere vesile te~kil ediyor ve
devletin içine dü~tü~ü ekonomik ve siyasi buhranlar~n daha fazla
artmas~n~n mühim sebeplerinden biri haline gelmi~~bulunuyorlard~ ".
Nitekim 1619 y~l~n~n ba~~nda te~ebbüs edilmi~~olan sikke
tashihi operasyonunun arkas~ndan ve 1620 y~l~ndan itibaren piyasadaki
alt~n fiyatlar~~tekrar yükselmeye ba~l~yarak, ~~623'ün ilk aylar~nda
200 ve 240 akçeye, daha sonra da 275'e ve 3~ o'a ve nihayet 1624'ün
15 Dr. Halil Sahillio~lu, "XVII'nci asr~n ilk yar~s~nda Istanbul'da Tedâvüldeki
Sikkelerin Rayici". Belgeler Dergisi C. I, Ankara 1964. S. 2, S. 223-228.
15 Ahmed Refik, Osmanl~~ imparator;u~unda Meskükât, Türk Tarih Encümeni
Mecmuas~. No. 6, 7, 8 ve ~ o. Istanbul 1330-1340.
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ba~lar~ nda da 400'e yakla~ mas~ yle devletin yeni bir müdahalesine
zaruret has~ l oldu.
Bu münasebetle giri~ilmi~~olan sikke t~~shihi te~ ebbüsünün mahiyeti ile ilgili olarak Bursa'da tanzim edilmi~~olan bir Narh Defteri
mevcuttur 17. Bu deftere göre, 21 Kas~m 1624 tarihinde Istanbul'dan
gelmi~~olan bir emirde Bursa'da o s~ rada kestirilmekte olan " ~ o
tanesi bir dirhem gelir halis ve ayar~~sahih akçclerin" tedavüle, e~ya
fiyatlar~ nda yeni rayice göre haz~ rlanacak bir ayarlama ile birlikte,
ç~kar~lmas~~ ve bu yeni akçelerin ~ 2o'sinin bir alt~ n ve 8o'ininin bir
Riyal (Ispanyol kuru~u) olarak tedâvül ettirilmesi emredilmektedir.
Benzeri tedbirlerin Istanbul'da da al~ narak yeni sikke rayiçlerinin 24 Kas~m ~~ 624'te ilan edildi~i anla~~ lmaktad~r.
Bir-iki y~ l kadar mü~ külâtla muhafaza edilen bu rayiçler, alt~n
fiyatlar~n~ n tekrar yükselmeye ba~l~ yarak evvela ~ 3o'a sonra ~ 0361039 (1626 - 1629)'da ~ 8o'e, ~ o4o-~ o4~ 'de 200'e, 1 042-1044'de 220'ye,
~ o45-1o46'da 24o'a ve nihayet ~~048-1 o5o ( ~ 638-164o) aras~ nda 250'ye
ç~km~~~olmas~~neticesi, yeni bir sikke tashihine lüzum görülmü~tür.
F) 1 Ocak 1641 (17 Ramazan 1050) tarihinde ilan edilmi~~olan bu
sikke tashihinde de ~~ oo dirhem gümü~ten yine ~~000 akçe kestirilmi~~
ve 0,307 gram a~~rl~~~ nda olan akçclerden 120 adedinin o devirde
3,490, yahut 3,464 gram a~~rl~~~ nda olan bir Osmanl~~ alt~n~na mukabil al~ n~ p verilmesi kararla~ t~r~lm~~t~ r".
17

Bursa Arkeoloji Müzesi Ar~ivi'nde bulunan B/44 numaral~~ Kad~~Sicili,

YP • 90-91 .
Bu narh listesinde Bursa için yemeklik iyi bir bu~day~ n kilesinin fiyat~n~n
55, di~erlerinin 40 akçe; arpan~n 20, M~s~ r pirincinin 50, yerli pirincin 40;
tereya~~n~n okkas~n~n 20, zeytinya~~ = 16, bahn 12, koyun etinin 8 akçe ve karabiberin 2,5 dirheminin bir akçeye olarak tesbit edildi~i gört~lmü~tür.
~it
18 Bu sikke tashihi ile ilgili olarak da elimizde bu tarihte Istanbul'da her çe
~~
yeni
para
rayiçlerine
göre
tanzim
etmi
~n~~
e~ya ve yiyecek maddeleri fiyatlar
olan bir Narh Defteri mevcuttur. (Topkap~~ Saray~~ Müzesi, Revan Kitapl~~~~No.
1 934)•

Bu defterdeki fiyatlar~n, para rayiçleri ayn ~~ kald~~~~halde ~~~~ ve 12 numaral~~
notlarda kaydedilmi~~olan 1600 tarihli Narh Defteri'ndekinden biraz daha yüksek
tutuldu~u dikkati çekmektedir. Mesela: Ekme~in 200 yerine 150 dirhemi bir akçeye;
koyun etinin okkas~~ 8 yerine 9 akçeye, tereya~~= 19 yerine 24 akçeye, balm 1-13
akçeyedir. Bu hal, yiyecek fiyatlar ~n~ n durmadan yukselmek zaruretinde oldu~unu
resmi makamlar~ n da kabul etmi~~bulunduklar~n~~gösterir.
Benet" C. XXXIV, 37
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XVI. ASRIN IKINCI YARISINDA AVRUPA'DA VE
DOLAYISIYLE TÜRKIYE'DE VUKUA GELEN
FIYAT HAREKETLERININ SEBEPLERI
Grafi~imizde aç~ kça görüldü~ü veçhile, gerek Imparatorlu~un
hesap paras~~ olan akçelerin nominal k~ ymet ölçüleriyle, gerekse
akçenin ihtiva etti~i halis gram-gümü~~miktarlar~ nda zamanla vukua
gelen de~i~ melere göre (ntel olarak) hesaplanmalar~~halinde, Türkiye'de yiyecek maddelerinin kompoze endekslerinin 1585 y~l~ ndan itibaren
sür'atle yükselerek ~ 6o6'da en yüksek bir seviyeye vard~~~n~~ve ondan
sonra bir miktar dü~ mekle beraber, XVII. asr~n ortalar~na kadar
belirli bir yüksekli~i muhafaza etti~i anla~~lmaktad~r.
~~490 fiyatlar~n~~ 'o° kabul etti~imiz takdirde, 1585 y~l~na kadar
(yüz seneye yak~ n bir müddet zarfinda) nominal akçe adedi olarak
ancak 182 ve gram-gümü~~miktanyle hesaplanan daha reel ölçülere
göre 162 endeks'ine kadar yükselmi~~olan yiyecek maddeleri fiyatlar~n~ n 1585-1606 tarihleri aras~ndaki yirmi y~ l içinde akçe adedi
hesab~yle 631'e, gram-gümü~~itibariyle de 265'e ula~m~~~bulunmas~,
bahis konusu fiyat hareketlerinde akenin bu müddet içinde büyük ölçüde
devalüe edilmi~~olmas~n~ n rolü ne olursa olsun, bu tarihler aras~ nda Türkiye'nin
milletler-aras~~büyük bir enflasyon ak~m~n~ n çarhlan aras~na dü~mü~~oldu~unu
ve tarihte emsaline az tesadüf edilen "ihtilâlci" bir fiyat yükseli~inin
do~urmas~~tabii olan buhranlara maruz b~rak~lm~~~bulundu~unu göstermektedir 19.
Sözü edilen milletler-aras~~ büyük enflasyon ak~ m~n~n, XVI.
asr~n ikinci yar~s~ nda Bat~~Avrupa memleketlerinde meydana gelen
ve iktisat tarihçileri tarafindan "ihtilâlci" olarak s~fatland~r~l~ p sebep
ve neticeleri ile vüs'at~~etrafl~~bir ~ekilde tetkik edilmi~~bulunan fiyat
hareketleri oldu~u ve Türkiye'deki fiyat yükseli~lerinin de böyle umumf
dünya tarihinin daha geni~~bir plân~~içinde tetkikinin yerinde olaca~~~a~ikârd~ r:
ig Gram-gümü~~esas~~üzerine yap~lm~~~olan hesaplar~ n nisbeten dü~
ük olmas~n~n, fiyat art~~~~olay~n~n zaman~ nda pek büyük olmu~~bulunan etkilerinin küçümsenecek bir mahiyet ta~~mad~~~~da söylenebilir. Çünkü, vergi borçlar~n~n toplanmas~nda ve maa~lar~ n ödenmesinde nominal olarak akçe adedi ve alt~n~ n resmi kur ölçülerinin
kullan~lmakta olmas~~keyfiyeti, devlet bütçelerinin mali imkanlar~n~n ve halk kitlelerinin geçim s~kmt~larm~n derecelerini tayinde nominal rakamlar, gram-gümü~~esas~~
üzerinden yap~ lacak hesaplardan ziyade bizi realiteye yakla~t~rm~~~olmaktad~r.
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Umumiyetle bilindi~i üzere, Bat~ -Avrupa memleketlerini dünya
hâkimiyetine namzet k~ lan tarihi geli~melerin ba~lang~c~, XV.
asr~n ikinci yar~s~ nda görülen zihni ve iktisadi ink~ laplard~r. Baz~~
Atlantik sahili gemici milletlerin Afrika'n~n Bat~~ k~y~lar~~boyunca
devam eden ve Büyük ke~ iflere kadar 70-80 sene her y~ l daha ilerilere
do~ru uzanarak süregelmi~~bulunan yay~ lma faaliyeti, bu sahillerden
temin edilen alt~n tozu, fildi~i, esir., gibi k~ymetli metalar~n tesiriyle
hummal~~ bir ~ekil alm~~, büyük denizlere aç~ lma yolunda gemicilere
teknik ve ilmi terakkiler sa~lam~~ , bu maksatla sermaye birikimleri
meydana getirmi~~ve bu sahada yeni te~ ebbüslere geçme meylini
kamç~lam~~t~ . Bilhassa, Akdeniz memleketlerinin ekonomik hayat~n~n yüksek oktanl~~benzini olan Afrika alt~n~n~ n bu suretle deniz
yollanyle, kaynaklar~ na çok daha yak~n yerlerden bol miktarda ve
elveri~li ~artlarla ele geçirilerek do~rudan do~ruya Bat~~ Avrupa
memleketlerine aktar~lmaya ba~lanmas~ , bu memleketlerin ekonomik
hayat~n~ n Akdeniz ticareti aleyhine canlanmas~ na sebep olmu~tu.
Bu geli~meler sonunda, bir taraftan Amerika'n~n ke~fi (1492) di~er
taraftan Afrika'n~n güneyinden dola~~ p Hindistan'a giden denizyolunun bulunmas~~(1498), mümkün olmu~tu.
Avrupa'da Müstemleke Ticaretinin ve Modern Kapitalizm'in inkisaft
Afrika'n~n güneyinden dola~an deniz yolunun ve Amerika'n~n
ke~finin bir k~s~ m Avrupa memleketleri yarar~na sa~lad~~~~yeni
imkanlar, o zamana kadar duruma hâkim olmu~~bulunan cihan
iktisadi ve siyas~~müvazenesini bozmu~~ ve dolay~s~yle Osmanl~~ ~mparatorlu~unu da iktisadi ve siyasi türlü buhranlara sürüklemi~ti.
Bu inki~aflann ba~~ nda türlü sahalarda Eski Dünya teknik ve
medeniyetinin mirasc~s~~bulunan Avrupal~lann Bat~~Afrika'da ve
Amerika'da büsbütün ayn ~artlar alt~nda geli~en medeniyetlerle temasa
girerek bu üstünlüklerini geni~~ölçülerde sömürmeleridir. Mesela,
ate~li silahlar ve z~ rhlarla mücehhez olarak at s~rt~nda dö~ü~en
Avrupal~ lar, Eski Dünya medeniyetinin bu ke~iflerini tan~mayan
K~z~l-derilileri veya Afrikal~~zencileri kolayl~kla esarete sürükliyebildiler ve bu memleketlerde as~ rlar boyunca biriktirilmi~~alt~n ve
gümü~~stoklar~n~~ellerine geçirdiler.
K~sa bir müddet devam eden bu ya~mac~l~ k devrinden sonra,
yeni metotlarla ve esir eme~iyle madenlerin i~letilmesi devri geldi.
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Yap~lan baz~~hesaplara göre, 1521-1660 seneleri aras~
nda Ispanya'ya
ithal edildi~i resmen kay~tl~~ bulunan k~ ymetli madenlerin miktar
~~
18 000 ton gümü~~ve zoo ton alt~n~~geçiyordu 2°. Hakiki miktar~n
ise bu resmi kay~tlar~ n iki misli olabilece~i tahmin edilmektedir.
Bu miktarlar, 1492 tarihinde Avrupa'da mevcut k~ ymetli maden
stokunun türlü tefsirlere göre 3 ve hattâ 5 misli artmas~~demekti.
Avrupa iktisadi bünyesine zerk edilen k~ ymetli maden stoklar~=
birdenbire bu nispette art~~~ , bu memleketlerde hummal~~ bir ticari
faaliyetin ba~lamas~ na, krall~klar~ n harp gücünün artmas~na ve siyasi
gerginliklerin fazlala~mas~ na sebep oldu.
Tabii, deniz-a~~r~~memleketlerle tesis edilen münasebetlerin
Avrupa memleketleri için sa~lad~~~~kazançlar k~ymetli maden istihsal
ve sevk~yat~ ndan da ibaret kalmad~. Bu madenlerin temin etti~i
sa~lam
paralarla milletler-aras~~ticaret son derecede inki~af etti~inden, uzak pazarlar
için çal~~an istihsal kollar~ , esnaf cemiyetlerinin kay~tlar~~ d~~~
nda yeni
metotlar bulma~a ve kapitalist bir mahiyet alma~a sevkedildi. Gemi
in~a tekni~inde, deniz nakliyatç~li~~ nda yenilikler, harp silahlar
~nda
ve usullerinde büyük de~i~iklikler oldu. Bir taraftan yeni ke~fedilen
memleketlerin yerli halk~n~ n en basit ihtiyaçlar~n~~Eski Dünya memleketlerinin rekabet kabul etmez ileri tekni~i ile Bat~~Avrupa ülkelerinde haz~ rlanan sanayi mamullerini artt~r~yor; di~er taraftan fatih ve hâkim bir s~n~ f olarak müstemlekelere hicret etmi~~olanlar~ n Avrupada
20 Herbert Heaton, Histoire Economique de l'Europe. Vol. I. 1950 Paris. p.
208-213 (ve "3" numaral~~grafik).
Pierre Chaunu, (L'Am&ique et les Am6riques. Paris 1964 P. 93-96) Amerika'dan
Avrupa'ya gönderilmi~~olan k~ ymetli maden miktar~n~~tetkik ederken,
E. 1. Hamitton'~ n, 1503-1660 y~ llar~~ aras~ nda, resmi kay~
tlara göre, Ispanya'ya gelmi~~olan
k~ ymetli madenleri 181 ton 333 kg. alt~ n ve 16 886 ton 815 kg. gümü
~~olarak tesbit
etti~i gibi, kaçak olarak sevkedilmi~~olanlarla bu miktar~n
300 ton alt~ n ve 25000
ton gümü~~olarak hesaplanabilecegini yazmaktad~r. (Ayn~~müellif, ayr~
ca 1650-1800
tarihleri aras~ nda Brezilya'dan ç~kar~ lan !000 ton kadar alt~
n ile, 1570 den sonra
Pasifik üzerinden Uzak ~ark'a giden veya Amerika'da al~konulmu~~olmas~~
laz~mgelen gümü~lerle birlikte Amerika'dan, ~ soo-1800 tarihleri aras~nda,
karma k~ ymeti
gümü~~olarak 85-90 bin ton tahmin edilebilecek olan k~
ymetli maden istihsal edildi~i ve bu miktar~n ayn~~müddet zarf~ nda bütün dünyada elde edilmi
~~olan k~ymetli madenlerin % 8o-85'ini te~kil etti~ini kaydetmektedir).
Ke~. E. y. Hamilton, En p&iode de r6mlution economique : La monnaie en
Castille. (1501-1650). Annales d'Histoire conomique et Sociale, t. IV, 1932, pp.
140-149, 242- 256; Ayn~~ yazar, American Treasure and the Price Revolution in
Spain, Cambridge (Mass.) 1934.
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GRAFIK No.: 4
1500-1650 y~llar~~aras~nda Ingiltere'de fiyatlar (Mauro'dan)
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al~~~k olduklar~~veya özledikleri her türlü konfor ve lüks imkânlann~~
temin etmek için te~kilâtlanm~~~olan sanayi kollar~~ve ticaret evleri
geli~mekte devam ediyord~. Ayr~ ca, müstemlekelerde Avrupahlann
kurduklar~~yeni çiftliklerde çal~~t~r~ lan esirlerin istihsal etti~i pamuk, tütün, kakao, ~eker kam~~~ , gibi maddeler de Avrupal~ lar için mali kaynaklar~n verimini artt~rma~a sebep oluyor ve k~ymetli maden bollu~unun
bu suretle yeni bir motor gücüyle i~let~ne~e ba~latt~~~~muazzam bir emmebasma tulumba, her gün daha uzaklara mal sevkedip gelir toplama~a
kudreti yetecek bir kapitalist organisation, ticari faaliyetlerin hacm~ nda ve metotlannda büyük de~i~ ikliklere yol açm~~~bulunuyordu.
* *

Bu suretle, bir taraftan alt~ n ve gümü~~bollu~u di~er taraftan
bir çok memleketlerde paran~n ayann~n kasten veya baz~~zaruretlerle bozulmas~~gibi tedbirler neticesi, Avrupa'da 16. asr~n ikinci
yar~s~ nda fiyatlarda ihtila1ci diyebilece~imiz bir yükseli~~kaydedildi.
Amerikal~~iktisat tarihçisi E. J. Hamilton'un yapt~~~~hesaplara göre,
~~600 tarihinde Ispanya'daki e~ya fiyatlar~~ ~~5oo senesindekinin üç
misline ç~km~~ t~~ve dikkate ~ayan olan, bu devirdeki fiyat yükseli~lerini Ispanya'ya ithal edilen k~ymetli maden miktanyle mukayeseli
olarak gösteren grafikteki (No: 3) fiyat çizgisinin k~ymetli maden
çizgisi ile tam bir paralellik halinde seyretmesidir.
Muhtelif memleketlerde çe~itli e~ya ve hizmet nevileri için farkl~~
nispetlerde olmalar~ na ve hesaplar~ n zirai mahsullerden yaln~z birine
veya tümüne ait kompoze bir fiyat esas~~üzerine yap~lm~~~bulunmas~na;
fiyat endekslerinde sanayi mamulleriyle zirai mahsullerin birlikte
i~lenmi~~olup olmamalanna ve kullan~ lan para birimlerinin gramgümü~~veya alt~n esas~ na irca edilip edilmemesine göre farkl~~rakamlar
ve de~i~ik grafik çizgileri ile ifade edilmekte olmalar~na ra~men 21 ,
16. asr~ n son 25 ph içindeki fiyatlar~ n, bu asr~n ilk 25 y~l~~fiyatlanna
nazaran, ortalama 3-4 misli artm~~~oldu~u kabul edilebilir.
21 Nitekim "4" numaral~~grafikte görülebilece~i gibi Ingiltere'deki fiyatlar
yiyecek maddeleri ile mai mamuller için ayr~~ayr~~hesap edildi~i zaman çok hususi
~ekiller alm~~~bulunmaktad~r. "5" numaral~~grafik de bu~day ve çavdar fiyatlar~n~n
Paris zahire pazarlar~ nda XVI. asr~n ikinci yar~s~ nda kaydetti~i yükseli~in seyr ve
viis'atm~~göstermektedir. (Her üç grafik Fridttric Mauro'nun Le XVIe scicle
Europf.en. Paris 1966. isimli kitab~ndan al~nm~~t~r. p. 215, 220 ve 223).
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Bat~~Avrupa memleketlerinden ba~lay~ p, oradan Italya'ya ve
bütün Orta ve Do~u Avrupa memleketlerine geçmi~~olan bu fiyat
yükseli~ lerinin bir müddet sonra, ayr~~bir din ve kültür sahas~~olarak
tamamen kendi içine kapal~~ayr~~bir âlem te~kil etti~i zannedilen,
Osmanl~~Imparatorlu~una da kolayl~kla ve ayn~~tempo ile sirayet
etmi~~olmas~~ve bu memleketin geleneksel sosyal ve ekonomik yap~s~~
üzerinde y~k~c~~tesirler yapm~~~bulunmas~, üzerinde durulmaya de~er
bir mevzu te~ kil etmektedir.

IV.
XVI. ASRIN IKINCI YARISINDAKI FIYAT
YOKSELISLERININ TÜRKIYE'NIN MALI
DURUMU ÜZERINDEKI TESIRLERI
Bu derece ~ iddetli bir fiyat yükseli~inin Avrupa memleketlerinde
sebep oldu~u içtimal ve siyasi buhranlar bütün ayr~nt~lanyle etüd
edilmi~tir. Bizim için burada incelenmesi gerekli olan mesele,
baz~~Avrupa memleketlerinde ticaret ve istihsal usulleriyle, k~ymetli maden
stoklar~ndaki büyük geli~meler sonucu ihtilâlci diyebilece~imiz bir ~ekil alm~~~
olan fiyat yükseli~lerinin Osmanl~~imparatorlu~u üzerindeki tesirleri meselesi
olacakt~r 22.
Bu tesirlerin en mühimi, ~üphesiz, fiyatlar~n çok dü~ük kald~~~~
Türkiye'den, ba~ta bu~day olmak üzere, her türlü g~da maddeleriyle
deri, yün, pamuk, ipek, balmumu, ~ap ve canl~~hayvan gibi ham
maddelerin, bu maddelerin fiyatlar~n~n büyük bir art~~~kaydetti~i
Atlantik iktisat bölgesi'ne do~ru emilme~e ba~lamas~~ve Türkiyenin, bir
k~s~ m Avrupa memleketleri için cazip bir ham madde pazar~~haline
girmesidir ki, bu hal, a~a~~daki neticeleri do~urmu~tur :
Bahis konusu fiyat hareketlerinin Türkiye'deki ekonomik ve sosyal yap~~
üzerindeki tesirleri, Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti'nin 1963 y~l~nda
istanburda Ç~ nar Otelinde tertiplemi~~oldu~u seminerde taraf~m~zdan etrafl~~bir
~ekilde tetkik edilmi~~ve tebli~imiz Türkçe ve Ingilizce olarak ne~redilmi~ti. Ayn~~
tebli~in Istanbul'da ayl~ k bir dergi taraf~ ndan da daha geni~~bir okuyucu zümresi
için yay~nlanm~~t~ . Bugün burada, bu mevzuun bütün ayr~nt~lariyle ve çok daha
geni~~bir plan içinde incelenmesini ba~ka bir etüdümüze b~ rakarak, ortaya ç~kan
di~er baz~~problemleri ana çizgileriyle, k~saca vaz ve tahlil edece~iz.
22
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A — Türkiye'de yerli sanat ~ubeleri için bir ham madde buhran~~
ba~lad~. Esnaf kâfi derecede i~ leyecek ham madde bulam~yor ve
mevcut ham maddelerin kontrolü ve da~~t~m~~ büyük ihtilâflara
yol aç~yordu. Büyük ~ehirlerdeki halk~n ia~e zorluklar~~da daha fazla
artt~~ve neticede Devletin bütün tedbirleri alm~~~olmas~na ra~men,
fiyatlar durmadan yükselme~e devam etti.
Di~er taraftan, Atlantik iktisat Bölgesi'ne dahil memleketlerle
olan ticari münasebetlerimizin artmas~yla Türkiye'de meydana
ç~kt~~~na ~ahid oldu~umuz iktisadi darl~~~~ve mali sars~nt~lar~~yaratan
âmiller aras~ nda yaln~ z zahire ve ham madde buhramn~~ saymak
do~ru olm~yacakt~ r. Yeni iktisadi münasebetler nizam~~ içinde d~~~
ticaret muvazenemizde ve Bat~~memleketleri ile olan ticaretin bilnye ve
metotlar~nda vukua gelen esasl~~de~i~melerin de yerli sanayiin içinden ç~k~ lmaz
buhranlara sürüklenmesinde ve mali kaynaklar~m~z~n kurumas~nda hissesi
büyük olmu~tur.
Gerçekten bu devirde d~~~ ticaretimizin mahiyeti bir hayli
de~i~mi~tir. O zamana kadar yaln~ z mahdut bir zümrenin lüks
ihtiyaçlar~ na cevap veren, hacmi ve mahiyeti itibariyle de yerli
sanayie rakip olacak bir ehemmiyet arzetmiyen mamul e~ya ithali,
bu defa müstemleke ticareti için kapitalist metotlarla büyük çapta organize
edilmi~~olman~n temin etti~i yeni teknik ve ticari terakkilerle tehlikeli bir
rakib haline gelmi~ti. Yeni ~ekilleriyle ithal mallar~, geni~~halk kitlelerinin ihtiyac~ na cevap verecek (harc-~~âlem) ucuz, göz-al~c~~yeni
moda (nev-peydâ) kuma~larla Avrupa'da yine bu devirde büyük
terakkiler kaydetmi~~olan madeni e~ ya ve silâh.. gibi gün geçtikçe
daha fazla ihtiyac~m~ z olacak mallar idi.
Ayn~~surette, yeni ticari münasebetler muvazenesinde eskiden
belli-ba~l~~ihraç metalar~m~z aras~ nda bulunan sof kuma~lar, kadife
ve ipekliler; hal~, ~ap, boya, bak~ r-kab~~ile deri-e~yan~ n sürümleri de
gittikçe daralmakta idi. Eskiden satt~ klar~~baz~~lüks e~ya ve maddelere
mukabil bizden ayn~~ ~ekilde bahada a~~r k~ymetli e~ya sat~n alan Avrupal~lar, bu defa yaln~ z ucuz fiyatla ham madde topluyorlar ve kendi sanayi
mamullerini, istihsal metodlar~n~ n, ticari organizasyon ve nakliyat servislerinin üstünlü~ü sayesinde bize satarak, Türk yerli sanayii zarar~na
i~-hacimlerini ve ticari Urla= her gün daha fazla artt~r~ yordu. Bu
suretle, o zamana kadar yaln~z Do~u memleketlerine kar~~~aç~k veren
d~~-ticaret muvazenemizin bu defa Avrupa ile geli~en münasebet-
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lerinde daha tehlikeli bir ~ekilde pasif olarak kapanma~a ba~lam~~~
olmas~~ da Türk paras~n~n ve devlet maliyesinin içine dü~tü~ü buhranlarm
sebeplerinden biri haline girme~e ba~l~yordu.
Gerçekten, eskiden Bursa'dan kadife ve ipekli kuma~~sat~n alan
Avrupal~lar, bu defa ipek ipli~i almakla yetiniyorlard~. Bir müddet
sonra ise yaln~z ipek alma~a ba~l~ yacaklar ve hatta. daha hesapl~~
bulduklar~~yerlerde ipek böce~ini de kendileri besliyecek ~ekilde
tertip alacaklard~. Ayn~~ ~ekilde eskiden Ankara'dan sat~n al~nan
sof kuma~lar yerine ~imdi sof ipli~i alarak d~~~pazarlarda bizim soflar~m~zla rekabet eden kuma~lar dokuma~a çal~~~yorlard~~23.
23

Dalsa~, Bursa'da ~pekçilik; iktisat Fakültesi yay~nlar~ndan. ~stanbul 1960.

S. 291-313.

Prof. Mustafa Akda~, "Kurulu~~ve inki~af devrinde Türkiye'nin Iktisadi Vaziyeti" Belleten, Say~~ 51 ve 55, ~~g49-~ g5o.
Bu devirde Türkiye'nin d~~-ticaret münasebetlerinde büyük bir de~i~iklik
oldu~unu gösteren alâmetlerden di~er birisi de, ~spanyol riyallerinin Türk piyasas~n~~
istilâs~~ yan~ nda, bu ticaretin Venedik, Cenova veya Floransa gibi Akdeniz
~ehirlerinin temsilcilerinden ziyade ~ngiliz, Hollandal~~ve Frans~z gibi yeni do~an
Atlantik iktisat Bölgesi tüccar ve gemicilerinin elinde bulunmas~~idi.
Devlet adamlar~~ ile baz~~tarihçiler memlekette fazla alt~n ve gümü~ün toplanmas~n~~te'min ve d~~ar~ya k~ymetli maden ihrac~n~ n men'edilmesi gibi tedbirlerin
lüzum ve ehemmiyeti üzerinde durmak suretiyle iktisadi doktrin ve sistem olarak
merkantilizm'e yakla~an bir tutuma sahip olmu~lar ise de, memleket sanayiinin ham
maddelerinin d~~ar~ya sat~lmas~~ile ayn~~~ekilde bu sanayii tehdit eden di~er ak~mlar
ve memlekete daha fazla k~ymetli maden çekmek için en tesirli bir yol olarak sanayile~menin
lüzumu hakk~nda sarih bir fikirleri bulundu~unu gösteren deliller b~rakmam~~lard~r.
Tarihçi Naima (cilt IV, s. 286) "Ahar devletin ikliminde has~ l olan metâ ve
e~yaya padi~ahlann ra~bet etmesinin" (bu s~rada samur kürk modas~n~n) giderek
bu mallar~n revaç bulmas~ na ve neticede memleketin hazinelerinin âhar memlekete gitmesine sebep olaca~~n~~belirtiyor ve yabanc~~memleketlerden inek] getirip
satanlann ald~klar~~para ile isldm memleketlerir~den kendilerine ldz~m olan e~yay~~alma~a
mecbur edilmeleri lüzumu üzerinde duruyor.
Fakat, sat~n al~nacak e~yan~n neler olabilece~ini tayin ve tahdide lüzum
görmüyor. Hattâ, Avrupa memleketleri tuccarm~n çuha ve kuma~~getirip Türkiye'den mamul e~ya yerine yapa~~, tiftik, maz~, ~ap ve sair "sat~lmas~~yasak "
(memlYü'l-bey') maddeler al~ p gitmesini zararl~~görmüyor. Üstelik ~zmir, Payas,
Sayda ve Iskenderiye iskelelerine gemiler dolusu arslanl~~alt~n (?) bo~altarak Ankara, Halep, Sayda ve Trablus gibi ticari merkezleri bol paraya kavu~turmalar~n~~
faydal~~görüyor. Buna kar~~l~ k Moskova diyar~ ndan gelen kürklerle Hind metalanna verilen paran~ n, bu memleketler tüccar~n~n Osmanl~~ülkesinden bir ~ey sat~n
alma~a ihtiyaçlar~~olmad~~~~için, memleket d~~~na ç~kmakta oldu~unu, "gümrük
veriyorlar, bu suretle devlete gelir sa~lan~yor" diye bu tüccara f~ rsat vermemek
lâz~m geldi~ini öne sürüyor.
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B — Ispanya'ya gelen Amerikan gümü~lerinin oradan büyük
bir sür'atle di~er Avrupa memleketlerine ve Türkiye'ye yay~lm~~~24
oldu~unu gösteren alâmetlerden en mühimi, riyal (real) ismini
ta~~yan ~spanyol kuru~lar~n~n ve bunlar aras~nda bilhassa "tam"
veya "kâmil" unvaniyle an~lan ve sekizi-birarada olanlar~n~n k~sa
bir zamanda halk aras~nda ve devlet maliye bürolar~nda büyük bir itibar
kazanarak piyasaya hâkim olmas~d~r. Ticari mukavelelerde ve borç-senetlerinde tercihan zikredilen, devlet hazinelerinin envanterlerinde ve ölenlerin
"tereke"si aras~nda bol miktarda rastlanan ~spanyol Riyalleri'nin Türkiye'deki bu itibarl~~mevkii o kadar büyük olmu~tur ki bir müddet
sonra sahteleri ç~ kar~l~p Türkiye'de sürülrne~e ba~lam~~~olmas~na
ra~men, halk~n ra~beti uzun müddet devam etmi~tir. Bas~lma tekni~i ve ayar mükemmelli~i dolars~yle, vezin ve ayar~~durmadan
bozulmakta olan akçeye kar~~, sa~lam ve kullan~~l~~bir para rolünü
oynayan Ispanyol Riyalleri'nin aynen kullan~ld~~~~devirler boyunca Türkiye'de
bu ayar ve itibarda bir gümü~~para basmak mümkün olamam~~, eski istihsal
metotlan ile çal~~malar~~veya zamanla tükenmi~~bulunmalar~~dola24 Prof. F. Braudel (p. 443) ~spanyol kuru~larm~n Akdeniz memleketlerini
istild etti~ini, Türkiye'ye her taraftan sekizi-birarada ~spanyol riyallerinin ya~d~~~n~~
yaz~yor ve bilhassa ~~58o'den itibaren gümii~lerin yaytlma merkezinin ~spanya'dan
ziyade iktisaden çok iyi organize edilmi~~olan ve Do~u memleketleri ile s~k~~ ticaret
münasebetleri muhafaza eden zengin ~talyan ~ehirlerinin bankerleri olmas~~dikkati
çekiyordu. Onlar ~ark'a gümü~~gönderip ~spanya krallar~n~n Hollanda'da devam
ettirdikleri harp masraflar~~için ihtiyac~~olan alt~n~~temin ediyor ve bu rollerinden
dolay~~büyük karlar elde ediyorlard~ . Gümü~ün Do~uya do~ru gittikçe k~ymetinin
artmas~~ve Bat~~Avrupa mernleketlerinde bu devirlerde muhtelif tarihlere ve yerlere
göre alt~n~n ~~/12 - / ~ 5'i nisbetinde k~ymetli say~lan gümü~ün Do~uya do~ru
de~eri derece derece artarak Iran, Hindistan, Filipinler ve nihayet Çin'e 1/4 e
kadar yükselmesi, gümü~ün bu tarihi muhaceret yolu'nu bu devirde büsbütün k~ymetlendirmi~~bulunuyordu.
Bu yollar~~kontrol eder durumda olan Türkiye'nin para politikas~~türlü sebeplerle yenilmez mü~ktillerle kar~~~kar~~ya idi. Do~u memleketlerine do~ru olan
bu gümü~~ak~m~na, türlü yasaklar~na ra~men, mani olam~yor ve memlekete gelen
k~ymetli madenlerin bir k~sm~~bu yollardan kaçarak para darl~~~n~~ve k~ymetli maden
açl~~~n~~devam ettiriyordu. Tuccarlar, Do~u'ya gittikçe alt~na nazaran k~ymetinin
artaca~~ndan emin olduklar~~için, Turkiyedeki ~spanyol riyallerinin Kur'unu 7-8
akçe artt~r~p topluyorlard~. Bu kaç~~a mani olmak için devlet de kuru~lar~n akçe
olarak k~ymetini artt~rmak mecburiyetinde kal~yordu. Bu defa, alim veya kuru~~
almak için eskisinden fazla akçe ödemek mecburiyetinde olan halk ve sarraflar
akçelerin kenar~ndan keserek zararlar~n~~önleme~e çal~~makta ve bu suretle zincirleme olarak para i~leri kanuni nizammdan d~~ar~~ ç~km~~~oluyordu.
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y~s~yle rand~manl~~ bir ~ekilde i~letilmesi mümkün olmayan k~ymetli
maden ocaklar~~gibi, büyük bir k~sm~~Türkiye darphaneleri de uzun müddet
terkedilmi~~bulunuyordu.
Bir memleket için kendi paras~n~~tamamiyle kendisi basamaz
bir hale gelmek, sikke kesme i~inin kendisine verece~i kontrol imkanlanndan ve mali kaynaklardan mahrum kalmak, verdi~i kapitülasyonlarla yabanc~~devlet paralar~n~~(nükud-~~meskûkesini) Türk paras~na tahvil etmek mecburiyeti olmaks~z~n serbestçe sokmak hakk~n~~tan~mak, kendisini milletleraras~~fiyat ve k~ymetli maden hareketlerinin kaderine terketmek ve bu bak~mdan çok mü~kül durumlar~n meydana ç~kmas~na sebep olmak demekti.
Fiyat Yükseli~lerinde Di~er Etkenler
~üphesiz, Bat~~Avrupa memleketlerinde vuku bulan iktisadi
geli~meleri ve bu geli~melerle birlikte meydana ç~km~~~olan fiyat
yükseli~lerini münhas~ran Afrika ve Amerika'dan müsait tarihi
~artlarla elde edilen büyük alt~n ve gümü~~stoklanna ba~lamak ve
fiyat te~ekkülleri ile enflasyon olaylar~n~n izah~nda sadece Paran~n
Kantitatif Teorisi'ni ön plana almak do~ru de~ildir. Esasen bu hususta
tedavüldeki madeni para hacmi kadar, bu paran~n tedavül sür'atini,
harc edili~~saha ve ~ekillerini, thdsauris6 edili~~miktarlar~~ve nihayet
kredi mektuplar~~ve ticari senetler halindeki vadeli veya vadesiz
ödeme vas~talann~n yaratabilece~i imkanlar~~da hesaba katmak
laz~m geldi~i bilinmektedir.
Bu devre hâkim fiyat hareketlerinin sebepleri aras~nda a~a~~daki
etkenleri de daima gözönünde bulundurmak icap etmektedir:
~~— Evvela, unutmamak laz~m gelir ki Amerika'daki alt~n ve
gümü~~madenlerinin i~letmecili~ine ve sevkiyat~na ait iktisadi mekanizma, kendili~inden ve otomatik bir halde i~leyip XVI. yüzy~l~n
iktisadi konjonktür'ünü ba~hba~~na tayin etmek kudretine bizatihi
sahip de~ildi. Bütün bir k~t'an~n k~ymetli maden cevherini böylesine
kusturacak (s~k~p suyunu ç~kartacak) güçte bir emme ve basma
tulumba, asl~nda Bat~~Avrupas~~memleketlerinin kapitalist te~kilât ve mali
güçleri taraf~ndan uzaktan idare edilmektedir. Nitekim, Avrupa memleketlerinde de para ekonomisinin inki~afi ve ticari muamelelerin
hacminin daha fazla para halinde k~ymetli maden kullanmay~~bir zaruret
haline sokmu~~olmas~, daha XV. as~rda Orta Avrupa'daki gümü~~mâdenlerinin
geni~~ölçüde i~letilmesinde ve alt~n'a aç~lan yollar~n durmadan ~srarla aran-
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mas~nda büyük bir rol oynam~~t~r. Fiyatlar~n türlü sebeplerle umumiyetle
yükselme temayülünde bulunmas~, tedavüldeki para hacminin ayn~~
nispetlerde artt~r~lmas~~zaruretini de do~urmu~~olmas~~ laz~m gelir.
2 — Di~er taraftan, zirai mahsullerle endüstri metalar~ n~n
piyasada mevcut sat~n alma gücünü kar~~layamaz bir duruma dü~mesi ile meydana ç~kan enflasyon ve fiyat yükseli~i halleri, bu olay~n
arkas~nda "talep hacm~"n~~ durmadan ~i~irerek, bilhassa kapitalizmöncesi ekonomilerde ve zamanlama göre ekonomik geli~meleri gecikmi~, "geri
kalm~~" memleketlerde, aradaki aç~~~~bir türlü kap at~lamaz bir hale koyup
hakiki (k~rl~k buhranlar~~yaratacak olan bir nüfus art~~~~ile de izah edilebilir.
Nitekim, XVI. asr~n ikinci yar~s~nda Bat~~Avrupa memleketlerinde
görülen fiyat art~~lar~, bu memleketlerde ayn~~devirde kaydedilmi~~
olan büyük bir nüfus art~~~~ile ayn~~zamana rastlamaktad~r 25.
3 — Ayn~~ ~ekilde, fiyat art~~lar~n~n hakiki izahlar~~ara~t~r~l~rken,
bu art~~lar~~hesaplamak için kullan~lan para ölçüsünün k~ymetli maden
de~erindeki de~i~meleri gözönünde bulundurmakda icap etmektedir.
Bu bak~mdan, XVI. asr~n ikinci yar~s~nda Avrupa memleketlerinde ve Türkiye'de gördü~ümüz paran~n k~ymeti maden de~erini
(vezin ve ayar~n~) dü~ürmek (devalüasyon yapmak) operasyonlar~n~n
ehemmiyeti büyüktür. Prof. Braudel'in yukarda zikri geçen eserinden
(p. 4.80) aynen nakletti~imiz "6" numaral~~grafik bu hususta üzerinde
durulmaya de~er görülmektedir :
25 F. Braudel, zikredilen eser, Vol. 1, p. 36 I -383 . 520- ~~535 ve ~~57o- ~~58o
tarihleri aras~nda yap~lm~~~olan iki Nüfus ve Vergi Tahriri'ne göre, bu devirde di~er
Akdeniz memleketlerinde oldu~u gibi, Türkiye'de de Anadolu vilayetlerinde ortalama % 55,9 ve bir k~s~m Rumeli sancaklar~nda da % 71 nispetinde bir nüfus
art~~~~kaydedilmi~~bulunmaktad~r. Ayr~ca, ayn~~ tarihler aras~nda Türkiye'nin
(Istanbul, Halep ve ~am hariç) en büyük 12 ~ehrinde % go bir art~~~ortalamas~~
hesap edilmi~tir. Bu nüfus art~~la~lyle Türkiye'de bilhassa 1584-1586 büyük devalüasyonundan sonra ba~layan süratli fiyat yükseli~leri aras~nda do~rudan do~ruya ve orant~l~~bir münasebet
bulundu~unu iddia etmek her nekadar güç ise de; bahis konusu nüfus art~~lar~n~~devre
hâkim fiyat hareketlerinin sebep oldu~u buhranlar~~daha tesirli ve tehlikeli bir hale sokan
etkenler aras~nda mütalaa etmek mümkündür. Bk. Ömer Barkan : "Essai sur les donnees statistiques des registres de recensements dans l'Empire ottoman aux XVe
et XVIe siecles". Journal of the Economic and Social History of the Orient, i, 1957;
s. v. Deftar-~~Khakanl; "Research on the Ottoman Fiscal Surveys", Studies
in the Economic History of the Midle East. London, Oxford University Pres, New
York Toronto 1970, S. 163-17 ~~.
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No, : 6

14.40-1760 y~llar~~aras~nda muhtelif Avrupa memleketleri paralar~nda
devaluasyonun seyri (F. Braudel'e göre)
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Bu grafi~e göre, 144o-176o tarihleri aras~nda, grafikteki s~ras~yla
yukardan a~a~~~Ingiltere, Moskova, Frankfurt, Avusturya, Hollanda,
Cenova, Venedik, Napoli, Türkiye, Polonya ve Ispanya'n~n kanuni
(cari) hesap paralar~ , muhtelif devirlerde, türlü maksatlarla, muhtelif
derecelerde devalüe edilmi~tir ve bu paralar~n k~ymetten dü~ü~ünün
seyri, bilhassa 1550-1650 y~llar~~aras~nda, dikkati çekecek bir ~ekilde
h~zlanm~~~bulunmaktad~r.
Ticari faaliyetlerin hacminde ve metodlannda bu devirde
meydana gelen büyük de~i~ikliklerin bir k~s~m Bat~~Avrupa memleketlerine sa~lad~~~~kazançlar ve Amerika'dan büyük ölçüde ithal
edilen alt~n ve gümü~ün Avrupa'n~n k~ymetli maden stoklanm ziyadesiyle zenginle~tirdi~i bir devirde Fransa, Venedik, Cenova veya
Ispanya.. gibi en zengin memleketlerin paralar~n~n bu ~ekilde büyük ölçüde
devalüe edilmesi ilk bak~~ta garip (paradoksal) gözükmekte ise de, devre
hâkim baz~~olaylar, bu garabeti k~smen izah edebilmektedir :
Gerçekten, genel olarak fiyatlarla birlikte harp ve idare masraflar~~da ziyadesiyle artm~~~olan "modern" devletlerin kendileri
için ilâve bir gelir kayna~~~elde etmek ve bütçe af ~klann~~kapatmak için
s~k s~k devalüasyon'lara ba~~vurduklan anla~~hyor. Bu takdirde
Osmanl~~Imparatorlu~unda da çok defa görüldü~ü gibi, paran~n
vezin ve ayar~~-~~n dü~ürülmesi (ta~~i~i) ~eklindeki operasyonlar,
Hazinedeki para miktar~n~~sun'i olarak art~rarak harp masraflar~n~~
ve merkez ordusunun ayl~klar~ m kar~~lamak gayesiyle yap~lm~~~
olmaktad~r. Bu suretle piyasadaki para miktar~n~n ~'~ d olarak ve büyük
ölçüde ço~alt~lmas~~ise, mnl~2m yollardan enflasyonu h~zland~raca~~~için,
yeni fiyat art~~lar~ ndan (piyasadaki en büyük ahc~~ve tüketici olan)
devletin yine bizzat kendisi müteessir olarak bütçe aç~ klan durmadan
daha fazla büyüyebilir veya mali durumunu düzeltmek için devletin
a~~rla~t~rmak mecburiyetinde kald~~~~yeni vergilerle istihsal gücü
azalan mükelleflerden gelir toplamas~~her gün daha fazla güçle~rni~~
olaca~~ ndan, bu yollar, devlet maliyesi için büyük buhranlann ,
sebebi olmu~tur.
Devletin paran~n vezin ve ayar~~ile oynamas~~ve bilhassa alt~n ve
gümü~~aras~ndaki k~ymet nispetlerini s~k s~k ayarlama te~ebbüsleri,
bazan (ve bilhassa tetkik etti~imiz devrelerde) muayyen bir iktisat
ve para politikas~n~ n hizmetinde müessir bir vas~ta olarak da kullan~lm~~t~r:
Cari hesap paralar~n~n alt~na nazaran kur'unu dü~ürmek suretiyle yabanc~~memleket tüccarlar ve bankerlerinin bu kur fark~ndan
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(arbitrage) faydalanmak için ellerine geçirebildikleri alt~n~~ fazla
gümü~~para ile de~'i~tirildi~i memleketlerde bozdurmak ve bu suretle
ayn~~memleketin ucuza sat~n al~ nabilecek olan mallar~na mü~teri
olmak durumundan faydalanmalar~n~~ temin gibi iktisadi ve mali
bir politikay~~benimseyen devletler bu devirde çok olmu~tur. Bu
takdirde ise bahis mevzuu memleketlerin artacak olan mal talebini
kolayl~kla kar~~ layabilecek bir iktisadi bünyeye sahip olmas~~ lâz~m
gelir. Aksi halde, fazla revaç dolay~siyle yükselecek olan fiyatlar~n
daha evvel kas~tl~~olarak yap~lm~~~olan mali operasyonu tesirsiz bir
hale sokmas~~mukadderdir. Baz~~memleketlerin de kendi alt~ n ve
gümü~~stoklann~~ muhafaza için, rakiplerinin bu iktisadi harp ve
istilâ silâhlanna kar~~~yeni baz~~mali politika tedbirleriyle mukabele
etmeye mecbur kald~klar~~ s~k s~ k görülmekte ve bu suretle devletler
aras~ ndaki iktisadi rekabet harbi sinsi bir ~ekilde sürüp gitmektedir.
~~te XVL yüzy~ l~n ikinci yar~s~ nda Avrupa memleketlerinde ve bu arada
Türkiye'de görülen fiyat art~~lar~n~:1 bir k~sm~n~ n, bu suretle fiyatlar~n ölçüsü
olan para birimlerinin k~ymetli maden de~erindeki dü~ü~lerle izah~~mümkündür* ve "2" numaral~~grafi~imizde alttaki noktah çizgi de, akçedeki
* "Tarihte Darl~k Buhranlar~~ve iktisadi Muvazenesizlik Meselesi" isimli
eserinde, (iktisat Fakültesi yay~nlar~, No. 56, Istanbul 1951) kapitalizm-öncesi
devirlere hâs buhranlar~ n tipik örnekleri olarak XVI. ve XVII. as~ rlar Türkiyesi'nin maruz bulundu~u iktisadi muvazenesizlik ve ia~ e buhranlar~n~~tetkik etmi~~
olan Prof. Sabri F. ülgener, bu husuga istihsal kuvvet ve te~ kilat~n~n takats~zl~~~~
kadar para ayar~m~z s~k s~k bozulmas~= ihtikdr erbab~na temin etti~i firsatlarla meydana
ç~kan ve bazen ölçüsüz bir ~ekilde geli~mekte olan bir fiyat yükseli~i'nin ehemmiyeti üzerinde durmakta ve imparatorlu~un durmadan artan ordu, Saray ve emsali masraflarnun tazyiki alt~nda son çare olarak meskükdt ayar~n~~bozan ve böylece "daha ka~~t
para rejimine ayak bas~lmadan evvel enflasyonun ilk örneklerini veren" zararl~~müdahalelerden
misaller vermektedir (s. 55-60).
Bu asra hâkim "ihtilâlci" fiyat yükseli~lerinin ve akçe devalüasyonlar~ n~n
~ahidi durumunda bulunmu~~olan baz~~Osmanl~~tarihçileri de, zamanlar~n~ n ia~e
darl~klart ve fiyat hareketleri üzerinde paran~n k~ymetli maden de~erindeki azalmalarm ba~l~ba~tna ve otomatik ~ekilde tesiri oldu~una inanm~~~gözükmektedirler. Mesela Seldniki, bu
devirde içine dü~ülmü~~olan enflasyon ak~m~n~~ ~u sözlerle tavsif ve izah etmektedir:
"Guru~~kadimden 40 akçeye iken 8o akçeye al~n~p verilir oldu ve alt~n 6o
akçeden 120 akçeye ç~k~p ve buna göre cümle narhlar tüccar beyninde iki bahdya
itibar olunup ve me'külât ve melbusât dahi bu ecilden ziyadeye ç~kmalda, farazâ
herkes uhlfe on alt~n al~rken be~~alt~n alma~a ba~lama~~n.." (s. 252).
Ali de Künkü'l-ahbar'da : "Te'âmül-i nâs ki narh ve es' dr'da le' ddül ile Filori
12o'ye ç~kt~~~~gibi her nesnenin bahas~~ mütezaif (iki misli) oldu: Vak~yyesi be~er'e
&lisem C, XXXIV, sO
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benzeri de~er dü~ü~lerinin muhtemel tesirlerini ölçmek maksad~yla
tertip edilmi~tir :
Dikkat edilecek olursa, akçenin ihtiva etti~i gram-gümü~~miktanyla yap~lm~~~olan hesaplamalarda k~ymetli maden miktar~ndaki
azalmalann tesiri, fiyat yükseli~lerini tamamiyle izah edecek bir vüs' at ve
nitelikte de~ildir. Bu sebeple, nominal olarak akçe adedi ile yap~lan
fiyat hesaplar~ndaki yükseli~~endeksleri, 1586-1640 tarihleri aras~ nda,
~ oo den sonra 182, 336, 532, 631, 593, 504, olarak yükselmi~~bulundu~u halde, gram-gümü~~adedine irca edilerek tayin edilmi~~olan
fiyat endeksleri 162, 220, 267, 259, 265 ve 249 rakamlar~~ aras~nda
dü~ük bir seviyede kalm~~lard~ r. Bu sebeple, hiç olmazsa, grafikte üstteki
düz siyah çizgi ile alttaki noktal~~ çizgi aras~ndaki büyük bo~luk,
yaln~z para ayarlar~n~n dü~ürülmesi sebebiyle izah edilemiyecek büyük bir fiyat yükseli~ine atfedilebilmektedir.
* *
Burada, "Paradoxes" isimli bro~ürü ile (1566), devrin insan~n~~
~a~k~ na döndüren "ihtilâlci" fiyat yükseli~lerinin hakiki olmay~p,
fiyatlar~~ ifade için kullan~ lan hesap paralar~n~n k~ymetli maden
miktarlar~ nda meydana getirilen dü~ü~ün veya alt~nla gümü~~k~ymetleri aras~ ndaki nispetlerin kas~tl~~olarak bozulu~unun do~urdu~u
aldat~c~~bir görünü~~oldu~unu iddia eden Malestroit'~n fikirlerini hat~rlamamak mümkün de~ildir.
Jean Bodin'in bu teze kar~~~1568 y~l~nda verdi~i "cevaplar" ise,
realiteye daha uygun dü~ mek ve onu tamamlam~~~olmak dolay~s~yla
daha büyük bir ~öhret yapm~~t~r. (y. Bodin, La vie chere au XVIe
siecle. La reponse de Jean Bodin â M. de Malestroit. Paris 1932).
Gerçekten, bu devirdeki fiyat art~~lanyle paran~n reel k~ymetindeki
dü~ü~ler aras~nda a~ikâr bir nisbetsizlik mevcut oldu~u ve bu nisbet farkin~n
sebebini de di~er etkenlerle izah etmek lâz~ m gelece~i, bugünkü ~ekliyle
ar~iv malzemesi üzerinde istatistik metodlar~~ile yap~lmakta olan
tarih ara~t~ rmalanyla (bu münaka~alarm yap~ld~~~~devrin ampirik
mü~ahadelerinden daha büyük bir katiyetle) ortaya ç~kar~lm~~~ bulunmaktad~r.
sat~lan me'kâMt onar'a verilmek ol vehlede vuku buldu. Giderek artmas~~ehl-i s~lk'~n
himmet ve insaf~na ta`lik olund~" (Üniversite Kütüphanesi No. 591, YI). 423)
diyerek, fiyat art~~ lari ile devaluasyon nisbederi arasmda kantitatif münasebetler
bulunabilece~i teorisine örnekler vermi~dir.
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Esasen, J. Bodin de zaman~n~n fiyat yükseli~lerinin ve bu yükseli~lerin do~urdu~u buhranlar~ n mühim bir sebebi olarak ileri
sürdü~ü Amerika'dan gelen k~ymetli maden ak~m~~ yan~nda, di~er etkenleri
de bahis konusu ederek tezini kuvvetlendirmi~~bulunmakta idi. Bu
s~rada üzerinde durdu~u baz~~konular Türkiye'deki olaylar~~ izah
etmek için de önem ta~~ maktad~r: Mesela, fiyatlar~ n genellikle büyük
bir rahatl~ kla ve kendi kanunlanyla otomatik bir ~ekilde te~ekkül
etmemekte oldu~u hat~rlat~ larak, Tüccar ve Esnaf Birlikleri'nin veya
baz~~içtimai zümrelerin kendi güç ve imtiyazlar~na dayanarak piyasaya empoze ettikleri monopol ~artlar~~veya devlet müdahaleleri
bahis konusu edilmi~, ithal mal~~ baz~~lüks e~yan~n israfl~~bir ~ekilde
kullan~lmaya ba~lanmas~~ ~ eklinde toplum psikolojisi ile ilgili geli~meler ve nihayet Fransa'da oldu~u gibi; çok yüksek bir seviyeye
eri~mi~~olan d~~~piyasa talebini kar~~ lamak için ihracat sanayiinin
iç piyasada yaratt~~~~darl~klar kaydedilmi~tir.

J. Bodin'in para üzerindeki spekülâsyonun yarataca~~~ölçüsüz fiyat
yükseli~lerini önlemek için, alt~n ve gümü~~aras~ndaki k~ymet nisbetlerini
devaml~~olarak muhafaza eden ve ayar~~s~k s~k de~i~tirilmeyen sa~lam
bir para sistemini muhafaza etmenin lüzumu üzerinde durmas~~ da,
halk~n elindeki paraya kar~~~itimats~zl~~~~önlemek suretiyle bir k~s~m
fiyat yükseli~lerinin fok çe~itli sebepleri üzerinde durmakta oldu~unu göstermektedir.
C — Devlet Maliyesindeki Bozukluklar:
XVI. asr~n ikinci yar~s~nda Osmanl~~imparatorlu~unun Orta
ve Do~u Avrupa'da, Akdeniz'de ve Hind Okyanusunda çarp~~t~~~~
askeri kuvvetler, Afrika altm~, Amerikan gümü~ü ve kapitalist
bir müstemleke ticareti ile zenginle~mi~~ülkelerin veya bu ülkelerin mali ve iktisadi gücünü ve teknik ilerlemelerini payla~m~~~bulunan devletlerin kuvvetleri idi. Bu bak~mdan onlar~~tehlikesiz
bir hale sokacak zaferler kazanmak her gün biraz daha zor ve y~prat~c~~harplerle mümkün oluyordu. ~randa geli~mekte olan siyasi
iktidar~n da tehlikeli dü~man tav~rlar tak~nd~~~~ve yeni dünya ~artlar~n~n ortaya koydu~u bu s~k~~~k ve buhranl~~devirde meydana
ç~km~~~olan imkanlardan faydalanmak için Osmanl~~Imparatorlu~u
zaranna bir tak~m tedbirler alma~a ve anla~malar yapma~a çal~~t~~~~
gözden kaçm~yordu. Bu sebeplerle Osmanl~~Imparatorlu~u hudutlar~~
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boyunca kabarmakta olan dü~ man kuvvetlerini daha fazla tehlikeli
bir ~ekil almalar~ na meydan vermeden ezmek için daha fazla harp
etme~e ve bu harpleri kazanabilmek için de gelir kaynaklar~n~~zorlama~a kendisini mecbur hissediyordu. Bu sebeple, Imparatorlu~un
16. asr~n sonlar~na do~ru yapma~a mecbur kald~~~~ harpler uzun
sürmü~~ve son derece y~prat~c~~olmu~tu. Bu devirde büyük zaferler ve arazi
ilhaklar~~henüz devam etmekle beraber, elde edilen kazançlann
devletin mali gücüne (bu harpler dolars~yle yap~ lan ve daha sonra
da muhafazalan için yap~ lmas~~icap edecek olan fedakarl~klarla
mütenasip) yeni kaynaklar ilave etti~i söylenemez.
Esasen, Osmanl~~fütuhat~~ optimum bir seviyeyi bulduktan sonra bu
hudutlan a~ mak veya kazan~lan~~muhafaza için yahut da harbi dü~man memleketlerinde kabul etmek maksad~yle yap~lm~~~olan harpler,
mali bak~ mdan "rantabl" birer te~ebbüs olarak, merkezi devlet bkelerinin
"gelirleri" fasl~nda devaml~~bir artma temin edememi~~idi. Çünkü, bu memleketlerin bütün gelirlerini dü~man~n buralardan geçen istila yollar~n~~
t~kam~~~olmak için hudut boylar~nda yap~lmas~~gereken kal'a in~aat~ na ve bu kal'alara konacak muhafizlann maa~lanna tahsis etmek
icap ediyordu.
Nitekim, Macaristanla Avusturya'dan al~nan bölgelerin varidat~~
ayn~~sebeplerle, ötedenberi merkezi devlet bütçesine intikal edemeden (Istanbul'dan yap~ lmas~~ laz~m gelen di~er külliyetli yard~mlar~ n da ilavesiyle) daima mahallinde sarfedilmekte idi. Ayn~~sebeplerle, 16 nc~~asnn sonlar~na do~ru Iran'dan zaptedilen memleketlerin
muhafazas~~masraflar~~da bu bölgelerin kendi gelirlerini yuttuktan
ba~ka (gerek harplerin devam~~müddetince ve gerek harpten sonra)
Diyarbak~ r, Erzurum, Halep.. gibi bir k~s~ m kom~u vilâyetlerin
asl~ nda devlet merkezine gönderilmesi laz~m gelen gelir fazlalann~n
da uzun müddet buralara sarfedilmesini icap ettirmi~ti.
Bu devirde yap~ lan harplerin devlet bütçesine yükledi~i masraflar~n gittikçe daha a~~ r bir ~ekil almas~n~ n ikinci bir sebebi de "modern" ça~~ n harp silâhlanna ve strateji'sine getirdi~i yenilikler idi.
Yeni do~an iktisadi ~artlarla canlanan bir k~s~ m Avrupa monar~ilerinde ate~li silahlarla mücehhez ayl~kl~~meslek ordular~~ehemmiyet
kazanm~~ ; harp sanayii geli~mi~, harplerin finansman~nda yeni
usul ve kaynaklar bulunmu~ tu. Bilhassa deniz kuvvetleri, deniz-a~~r~~
ke~iller ve ticaretin tesiri alt~nda ate~~kuvveti, teknik ve tecrübe
bak~m~ ndan büyük terakkiler sa~lam~~~ idi.
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Bu geli~melerden faydalanan dü~manlar~~ile boy ölçü~ebilmek
için Osmanl~lar da harp teçhizat~n~, ordular~n terekküp tarz~n~~ve
harp usullerini de~i~tirme'~e mecbur oldular. Bu yenilikler kar~~s~nda
Osmanl~~ordusunun geleneksel kuvvetini te~kil eden timarl~~sipahiler,
Ortaça~~tipi bir te~kilât olarak "modern" zamanlar~n harpleri için elveri~siz
görülme~e ba~lad~. Ate~li silahlarla mücahhez talimli meslek ordusunun (Istanbul'daki Kap~kulu Ocaklar~'mn) asker miktar~n~~ ve
tahsisat~m durmadan artt~rmak icap etti.
Gerçekten, timarl~~sipahiler geleneksel "dirlik" (fief) sisteminin
kendilerine sa~lad~~~~tahsili güç ve kifayetsiz gelir kaynaklar~~ile bu
kaynaklardan çok uzaklara sürülmü~~olan hudud boylar~nda zorlu
dü~manlarla yap~lan y~prat~c~~harplerde mali durum bak~m~ndan tükenmi~~olduklar~~gibi, silah kuvveti itibariyle de tesirsiz kald~klar~~görülerek,
türlü vesilelerle tasfiyeye tabi tutuldular ve dirliklerinin gelirleri,
padi~ah~ n merkez ordusunun gittikçe artan masraflar~n~~kar~~lamak
üzere merkezi devlet bütçesine aktar~ld~. Timarl~~sipahili~in bu suretle
yava~~yava~~tasfiyeye mahk~im olmas~~veya yeni ~artlar kar~~s~nda mahiyet
ve ehemmiyetini kaybetme~e ba~lamas~, Osmanl~~imparatorlu~unun klâsik
idare ve toprak rejiminin temellerinin büsbütün sars~larak yeni do~an iktisadi
kuvvet ve cereyanlar~n eline müdafaas~z ve te~kilat= terkedilmesi
demekti.
Ate~li silahlar~n sebep oldu~u yeni masraflarla yüksek fiyatlar
üzerinden yap~ lan yeni harp malzemesi mübayaalar~, ult2feli merkez
ordusunun zaptedilmez bir ihtilâl kuvveti haline gelerek zorla kabul ettirdi~i
yeni baremlere göre ödenmek mecburiyetinde kal~nan yüksek maa~lar
ve cühls bah~i~leri, devlet bütçesinin muvazenesini bozdu. Bütçe zaruretleriyle para ayar~mn bozulmas~~ise, yeni bir enflasyon âmili halinde
iktisadi ve mali buhranlann ~iddetini büsbütün artt~rarak devletin yap~s~n~~
temellerinden sarsma~a ba~l~yan siyasi veya askeri bir tak~m isyanlar için
zemini haz~rlad~. Gerçekten fiyatlar devaml~~bir yükselme temayülü
gösterdi~i için, satmalma gücü dü~ük kalan bir para ile ödenen ücret
ve maa~lar kifayet etmeme~e ba~lam~~, bilhassa dar gelirli maa~~sahibi
askeri zümreler aras~ ndaki huzursuzlu~u artt~rarak iftimat ve siyasi dâvalar
için havay~~müsait bir hale koym~~d~.
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"Bütçe"lere akseden ~ekliyle XVL asr~n sonlar~na do~ru imparatorlu~un mali durumu.
Devletlerin bütçeleri onlar~n politik ve askeri gücü ile alakal~~
bulundu~~~gibi, büyük fiyat dalgalanmalar~ n~n hem sebebi olarak,
hem de neticelerini rakamlarla en hassas bir ~ekilde aksettirmi~~
bulunmak itibar~yla ehemmiyet arz eden belgelerdir.
Milli gelirin büyük bir k~sm~n~~vergi olarak toplayan ve kendi
sosyal yap~s~ n~ n hususiyetlerine göre onu gelir ve maa~~halinde da~~tan
veya masraf olarak harcayan bir emme-basma tulumba olarak devletler iktisadi konjonktürlerin te~ekkülünde ~üphesiz ki etkili olmaktad~ rlar. Ordular~~ve saraylan için kitle halinde yapt~klar~~mübayaalar~~ile piyasalarda fiyat te~ekküllerinde tesirli olduklar~~muhakkakt~ r.
Devletin bilhassa harp esnas~nda, s~k~~t~ r~c~~ ve acil ~artlar alt~nda
çok miktarda ve yüksek fiyatlarla mal ve zahire sat~n almak mecburiyetinde
kalmas~, (devrin istihsal kapasitesi ve nakil imkanlar~~mahdut olan
zay~f ekonomik yap~s~~içinde) fiyatlar~n anormal bir ~ekilde pompalanmas~na sebep olmakta ve normal zamanlar avdet ettikten sonra
da bu suretle meydana ç~ kan muvazenesizli~i düzeltip eski fiyatlara
dönü~~kolay olmamaktad~ r. Tetkik etti~imiz devrede ise "modern"
harplerin masraflannda büyük artmalar olmu~, harp sanayiinde
ve gemi in~aat~ nda müdahaleci bir iktisat siyaseti ve hattâ do~rudan
do~ruya bir nevi devlet kapitalizmi ortaya ç~ km~~t~r.
Devletin büyük fiyat hareketleriyle olan ilgisi ve fiyatlarla
birinci derecede alakal~~bir tüketici olmas~, devlet taraf~ndan yapt~ r~lmakta olan abidevi büyük in~aat dolay~s~yla da dikkati çekmektedir. Bilhassa XVI. asr~n ikinci yar~s~nda Türkiye'de birbiri
arkas~ ndan seri halinde birçok cami, imaret, suyolu, han, hamam,
kervansaray., gibi binalar yap~lm~~ ; köprüler, kaleler yeniden in~a
veya tamir edilmi~tir. Bu gibi dev-in~aat hareketlerinin memlekette
mevcut i~-hacmini artt~racag~~ ve in~aat malzemesi fiyatlar~yla için
gündeliklerini yüksek bir seviyede tutaca~~~söylenebilir.
*
*
XVI. asnn sonlar~na do~ru Osmanl~~Imparatorlu~unun içine
dü~tü~ü milletler-aras~~büyük fiyat hareketlerinin ve ticari cereyanlar~n bu imparatorlu~un geleneksel sosyal ve ekonomik yap~s~n~~
temellerinden sarsabilecek güçte idi. Bu tesirlerin devlet maliyesi
bak~m~ndan do~urabilece~i neticelerin mahiyetini anlayabilmek

TÜRK~YE'DE FIYAT HAREKETLERI

599

için, devletin mali güç ve durumunu aksettirmesi laz~m gelen "bütçe"
lerinin k~saca tetkiki faydal~~olacakt~r. Tabiat~yle, buradaki "bütçe"
tabirini modern devlet bütçelerine nazaran mahiyet ve ~ekil bak~mlar~ndan farkl~~ bir mânâ ta~~d~~~n~~unutmamak laz~m gelir. Tetkik
konumuz olan "bütçe"ler, her mali y~l sonunda hesaplar~n kat'iyet
kazanmas~~için, Sultan~ n tasdikine arzedilmesi adet olan Devletin
Umumi Muhasebe Bilançolar~~mahiyetinde "icmaller"dir. Zaman~m~ za kadar muhafaza edilmi~~olanlar~~pek az oldu~u gibi, çok
defa bir-birinden farkl~~usullere göre tertip edilmi~~olmalar~~yüzünden
de her türlü ilmi tecessüslerimizi tatmine müsait bir ~ekilde seriler
halinde mütalâaya ve teferruatl~~ bir kar~~la~t~rma~a müsait de~illerdir 26.
Tetkik konumuz 4 bütçede merkezi devlet idaresinin y~ll~k gelir ve giderleri
a~a~~daki 2 cetvelde görülebilece~i veçhile, ~u ~ekillerde hulâsa edilmektedir :
A
1527/1528
Gelir(akçe olarak)
" (alt~n ") 27
Masraf (akçe)
Fark (akçe) 28

221 582 402
(4 028 771)

150 228 282
+71 354 114

CETVEL No. 5
C
B
1581/1582
1567/1568
279 649 967
229 034 916
(4 66o 832)
(3 817 248)
277 578 755
221 532 423
+2 071 967
+7 502 493

D
1669/1670
592 528 960
(4 937 741 )
637 2o6 348
—44 677 388

A~a~~daki bilgileri bu "bütçe"lerden oldukça tutarl~~buldu~umuz ve içinden
üçünü de ne~retmi~~bulundu~umuz dört Osmanl~~bütçesini esas tutarak vermekteyiz. Istanbul Üniversitesi "Iktisat Fakültesi Mecmuas~"nda "Osmanl~~imparatorlu~u bütçelerine ait notlar" ba~l~~~~alt~nda lüzumlu aç~ klamalarla aynen
ne~retmi~~oldu~umuz bütçelerin ait olduklar~~ mali y~llar ve ne~redilmi~~olduklar~~
mecmualar~n cilt numaralar~~ve tarihleri ~unlard~r :
1527 / 1528 y~l~~ bütçesi, cilt XV 1955
, cilt XIX 196o
"
1567 / 1568 "
, yak~nda ne~redilecek
"
1581 / 1582 "
, cilt XVII 1961
"
1669 / 167° "
27 Bütçelerde akçe olarak (nominal bir ~ekilde) kay~tl~~ senelik gelir rakamlar~, ifade ettikleri reel bir k~ymet ölçüsünü bulabilmek için, taraf~m~zdan ayr~ca
alt~na tahvil edilmi~tir. Alt~nlar~n rayici ise, zamanlar~n~n resmi-kur'una göre,
"A" bütçesi için 55, "B" ve "C" bütçeleri için 6o ve "D" bütçesi için ise 120 akçe
üzerinden hesap edilmi~tir.
Yukar~da 14 ve 15 numaral~~taban notlar~n~ n bulundu~u yerlerde, gösterildi~i
veçhile, akçenin k~ymetini devaml~~ve sür'atli olarak kaybetmekte oldu~u enflasyon
devirlerinde, bu resmf-kurlar~n yan~nda vakit vakit alt~n için farkl~~serbest piyasa kurlar~~
te~ekkül etmekte ve bu ikilik yeni bir ayarlama yap~l~ ncaya kadar dar-gelirli maa~~
sahiplerini ve devlet maliye idaresini türlü güçlüldere sokmakta idi. Mesela, para
26
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Bu suretle belirtilmi~~olan gelir rakamlar~n~n hakiki k~ymet ve
mahiyetini anlamak için Osmanl~~"bütçe"lerinin hususiyetlerinden
birini daha hat~rlatmak laz~m gelir: Gerçekten, "senelik gelir" bölümünde kaydedilmi~~olan rakamlar, Imparatorlu~un o tarihlerde
mevcut vergi geliri kaynaklar~n~n hepsi de~ildir. Mesela, bu hususta
çok tutarl~~aç~klamalar~~ihtiva eden ve yukarda "26" numaral~~notta
"A" rümuzu ile gösterilmi~~bulunan 1527/1528 Mali Y~l~~bütçesine
nazaran (vak~ f ve müllderin geliri de dahil) memleketin umumi
piyasas~n~n böyle buhranl~~bir devresine rastlam~~~olan "D" rumuzlu 1669/1670
y~l~~bütçesi için kullanm~~~oldu~umuz ~~ alt~n = 120 akçe resmi kur'u yerine çar~~~
ve pazarda alt~n~n 225 ve hattâ 250 akçe üzerinden muamele gördü~ü tespit edilmi~~
bulundu~una göre, bu cetvelde ve onu takip eden "6" numaral~~~eklinde, butçedeki
akçe miktar~n~~ayn~~rayiç üzerinden alt~na tahvil edecek olursak alt~n adedini
gösteren rakamlar~n yar~~yar~ya dü~mesi gibi hakikaten dü~ündürücü rakamlar
elde etmi~~olmaktay~z.
Di~er taraftan, bilhassa "D" bütçesi devresinde bir çok timarlar~n la~-vedilerek
gelirlerinin Kap~-kulu Ocaklar~~mensuplar~n~n maa~lar~na kar~~l~k Merkezi Devlet
Bütçesine al~nmas~~ ile gelir rakamlar~n~n daha fazla artm~~~olmas~~ laz~m gelir.
28 "5" numaral~~cetvelimizde dikkati çeken hususlardan birisi de aç~k vererek
kapanm~~~olan tek bütçenin 1669/167o (D) bütçesi olmas~d~r. ~üphesiz "C" ve
"D" bütçeleri aras~ndaki devrede (1567 - 1581) mali bak~mdan çok kar~~~ k ~artlar
alt~nda büyük aç~klar vererek, hatta baz~~dönemlerde turlu sebeplerle gelecek y~l~n
gelirini de tahsil edip tüketmi~~olan Y~ll~ k Muhasebeler mevcut bulunmu~tur.
Nitekim, 1652-1653 (H. 1063) mali y~l~ nda, devlet bütçelerindeki aç~klar~n sebep
ve çarelerini ara~t~rmakla görevli bir dan~~ ma komisyonunda çal~~m~~~ve bu vesile
ile son on y~la ait muhasebe bilânçolar~n~~tetkik etme f~rsat~n~~ bulmu~~olan ICktip
Çelebi, Düstur al-a~nel ft ~slak al-halal isimli eserinde bu aç~klardan bahsetmi~tir. Fakat
bu rakamlar~n s~hhatini ve aç~~~ n mahiyet ve sebebini kontrol etmek bizim için
mümkün olmad~~~ ndan, onlar üzerinde durulmam~~t~r. Esasen, Osmanl~~ bütçelerinin çok ampirik mahiyeti, bu rakamlara luzumundan fazla ehemmiyet vermeme~i icap ettirmektedir. Çünkü, bu nevi y~ll~ k Muhasebe Blançolar~nda herhangi
bir aç~k, türlü aktarmalar ve tertip ~ekilleriyle va bizim bilmedi~imiz yollarla kapat~lm~~~
olabilir.
Di~er taraftan, bu devrin devlet bütçelerinde benzeri aç~klar~ n ve mali s~k~nt~lar~n bulunu~u her memlekette görülmü~ tür. Modern harplerin son derece yüksek
masraflar~, Ispanya gibi bu devirde arkas~nda Amerika'n~n gümü~leri ve Avrupa
bankerlerinin inki~af etmi~~kredi kaynak ve te~kilat~~ mevcut bulunan bir devlet
bile, birçok defa, borçlar~n~~ödeyemez hale dü~mü~tür. Bu sebeple, bu imkanlarcian
mahrum bulunan Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun geçirdi~i mali buhranlara, bütçe
s~k~nt~lar~na ~a~mamak laz~ m gelir. Onun, daha büyük ve uzak cephelerde ve daha
uzun zamanlar içinde modern harplerin bu y~k~c~~masraflar~na dayand~~~~göz
önünde tutulmal~d~r.
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vergi geliri o sene için 537 oo6 akçe olarak tesbit edilmi~~bulundu~u
halde, bu gelirin ancak % 5 ~ 'i (yâni 276 977 724 akçesi) Padi~ah
Haslar~~ nam~~alt~ nda Merkezi Devlet Idaresine ait bulunmakta idi.
Geriye kalan gelirden % 37'si irili-ufakl~~ 37 512 timar sahibinin
elinde bulunmakta ve bu ~ah~slar taraf~ndan kendi nam ve hesaplar~na
tahsil ve sarf edilmekte idi. Umumi gelirin % 2'si olarak tahmin etti~imiz emlak ve evkafin geliri de, baz~lar~n~ n idari-mali geni~~muhtâriyeti bulunan valuflar~n idarecileri taraf~ ndan ayn~~ ~ekilde ve
do~rudan-do~ruya bu tesislerin nam ve hesab~na tahsil edilmektedir.
Di~er taraftan, memleket gelirinin Merkezi Devlet Idaresine
ait olan % 5 'inin de hepsi devlet bütçesine ithal edilmemektedir.
Mesela, ayn~~bütçede Padi~ah Haslar~'n~ n gelirinden 35 395 322
akçe, M~s~ r, Halep, ~am ve Diyarbekir eyaletlerinde Be~ler-be~ilerinin emrindeki devlet bürolar~~ile o bölgelerin ayl~kl~~askeri k~talar~ na ve bu eyaletlerdeki baz~~kal'alar~ n muhafizlarma mahallinde
sarfedildi~inden, merkeze gönderilememektedir.
Ayn~~ ~ekilde, uzay~ p giden harp hallerinde ortaya ç~kan fevkalade masraflar~~ kar~~ lamak için oldu~u gibi, hudut boylarma yak~n
eyaletlerin çok defa bütün gelirleri mahallinde sarfedilmekte veya
cephe kumandanlar~n~ n emrine verilmekte olduklar~ndan, umumiyetle devlet bütçelerinin gelir ve masraf hesaplar~~ aras~nda yer
almamaktad~r. Baz~~imtiyazl~~eyaletlerin veya tabi devletlerin haraç
vergileri de do~rudan-do~ruya sultanlar~ n Iç-hazinelerine ait oldu~undan, merkezi devlet bütçelerine ithal edilememektedir. Bir
k~s~m bütçelerde M~s~ r vergisinin bile kaydedilmi~~bulunmamas~~
bu bak~ mlardan izaha muhtaç bir mesele te~kil etmektedir 29.
Osmanl~~ "b~ltçe"leri nam~~ alt~nda ele al~nan merkezi devlet idaresinin
baz~~Y~lll~ k Muhasebe Cedvellerinin, fi'li durumu muhakeme etmek hususunda,
dikkatle kullan~lmas~~ laz~mgelece~i a~ikard~r. Bu bak~mdan ~ç Hazine'den temin
edilmesi mümkün yard~mlar yan~ nda benzeri yard~ mlar dolay~siyle bu hazineye
kar~~~has~ l olan borçlanma durumlar~n~~ veya bu gibi zaruretlerle devletin normal gelir kaynaklar~ndan bir k~sm~n~n do~rudan do~ruya ~ç Hazine'ye tahsisi
zaruretlerinin ve harp masraflar~n~~ kar~~ lamak üzere eyalet bütçelerinden serdârlann emirlerine havale edilen mebla~lann zamanla merkezi devlet hazinesinde yarataca~~~bo~lukla r~~ve bunlara kar~~l~k salgun ~eklinde veya müsaderelerle
halktan temin edilen fevkalade gelirlerin miktar ve sarf~~ ~ekillerini her zaman
katiyyetle tayin etmek güç olmaktad~r.
Bilhassa tahta yeni bir padi~ah~n geçmesiyle da~~lmas~~gereken Cülüs Bah29
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"D" rümuzu ile göstermekte oldu~umuz 1669-1670 bütçesinde
kay~ tl~~gelir miktar~~ da bu bak~mdan tetkik edilecek olursa (yukar~daki bütçe için oldu~u kadar sarih ve sa~lam hesaplara dayand~r~ lmamakla beraber) bu tarihlerde 2 milyar 400 milyon akçe
civannda oldu~u tahmin edilen umumi memleket gelirinin (daha
evvel kaydetti~imiz 592 528 960 akçe ile) ancak ~~/4 inc yak~n bir
k~sm~n~n hesaplar~n~~ihtiva etmektedir.
Ayn~~sebeplerle, yeni fetihlerle memleket büyüdükçe Merkezi
Devlet Idaresi'nin kullanabilece~i gelir kaynaklar~n~n ayn~~nisbette
artaca~~~ve devletin eline yeni mali kaynaklar geçece~i fikrinin de
as~ls~zl~~~~ortaya ç~kmaktad~r.
* *
Bütçelerimizin masraf fas~llanna gelince; bu fas~llar~n en mühim
k~sm~n~~askeri ihtiyaçlar~~kar~~lamak için yap~lan harcamalar te~kil
etti~i ve bu arada Sultan~n Kap~-kulu Ocaklar~~denilen Hassa ordusu
efrad~n~n maa~lar~n~ n gittikçe daha büyük nispetlerde a~~ r bir yük
te~kil etmi~~bulundu~u malümdur. Bu husus~~daha iyi ayd~nlatm~~~
olmak için, bu ordunun en mühim iki bölümünü te~kil etmekte olan
Yeniçerilerle Kap~-kulu Sipahilerinin muhtelif bütçe y~llar~ ndaki
s~ra ile :
) mevcut adetleri, 2) maa~lar~n~ n senelik tutar~n~, 3) bu
tutarlann y~ll~k bütçe harcamalar~~yekünu içindeki % nispetlerini
~~~lar~'mn ve maa~lara yap~lmas~~gereken terakki zamlar~n~n muazzam yekûnu,
bilhassa bu gibi de~i~ikliklerin s~ k vukua gelmesi hallerinde, devlet maliyesini
temelinden sanm~~~bulunmas~~ihtimallerini hesaba katmak laz~mgelmektedir.
Selaniki Tarihi'nden (Nur-~~Osmaniye Yazmas~, yp. 208) nakletti~imiz a~a~~daki misâller, benzeri konular üzerinde dikkat çekici bulunmaktad~r:
III. Murad'~n 1595 (1003) y~l~ nda ölümünu müteakip, yerine geçen Mehmed III. cultis Bah~i~ i için Iç Hazine'den herbirinde onar bin filori bulunan
130 kise altun
300 000 altun) ç~ kartt~. Bu paran~n içinden 55 kisesi Yeniçeri
taifesine da~~t~lmak üzere hemen A~a Kapusu'na gönderildi. Yeni padi~ah, ayr~ca Saray, mutfak, Has Ahur ve tersâne mühümmât~~ olarak paras~~ödenmeden
sat~n al~nm~~~malzemenin borçlar~~için de Iç Hazine'den 500 yük (50 milyon)
akçe ç~kar~ p vermek ihtiyac~n~~duydu. Devletin halktan ki~ilere bu derecede
borçlu kalmas~n~n do~ru olnuyaca~~n~~ takdir eden yeni padi~ah, bir mali reform
tedbiri olarak da ~öyle bir beyanda bulumu~~idi: "Memâlik-i Mahrusenin mahsulât~~mesarife niçün kifayet etmez? Minba'ad diyar-~~ M~sriyye hazinesinden gayr~~
Enderun'a hazine al~nmasun, Ta~ra Hazinede zapt olunsun".
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ve ayn~~senelerde bunlardan her birine isabet eden ortalama maa~~n:
4) akçe olarak ve 5) alt~ na çevrilerek tutar~n~~ a~a~~ya ç~karm~~~bulunuyoruz. Listedeki rakamlardan üstte olan~~(Y. ler) Yeniçerilere
ve alttakiler (S. ler) ise Kap~-kulu Sipahilerine aittir 30.
CETVEL No. 6
A
(1527/1528)

B
(1567/1568)

( 1582

/1583

D
(1669/1670)

7 886
5 o88

I 2 798
8 739

18 905
8 366

53 449
1 4 070

Maa~lar~ n senelik tutar~~Y. 15 423 426
S. 30 957 3oo
(akçe)
Bu tutar~n y~ll~k harca- Y. % ~~0,26
S. % 20,60
malara nisbeti

34 26 4 772
59 46o 182
% 15,42
% 26,84

39 oc~8 o~ 9
49 799 767
% 14,15
% 18,06

133 g68 556
69 456 552
% 21,02
% 10,90

. c Yeniçeri
.p •
Adetler~~ Sipahi

Bir ki~inin senede orta- Y.
lama eline geçen akçe S.
Bir ki~inin senede orta- Y.
lama eline geçen alt~n32 S.

I 955
6 084
35,50
~~10,62

26,77 3°
6 804
44,62
113,40

20,63
5 952
34,38
99,21

24,87

4 936
2°,73

41,14

3° Yeniçeri ve Alt~~ Bölük Sipahilerinden ayr~~olarak Kap~ -kulu Ocaklar~~
içinde 8- ~~o bin ki~ ilik mevcutlanyle Acemi O~lanlar~~(Yeniçerili~e geçmeden evvel
ba~çe, nakliyat veya in~aat i~lerinde çal~~t~r~ lmak üzere amele taburlart halinde
te~kilâtland~r~lm~~~olan gençler), maa~lar~, gündeliklerinin azl~~~~dolay~s~yle, devlet
bütçelerinden yap~ lm~~~olan masraflar~n ancak % 1,98-3,07 k~sm~n~~te~kil etmekte
idi. Bu dört bütçede mevcutlar~~ s~ras~yle 1377, 1689, 1645 ve 2445 olarak de~i~mi~~
olan Topçu ve Cebecilerin senelik maa~lar~~tutar~~da bütçelerin masraflar bölümünde % 1,983,07 nispetinde bir yer i~gal etmektedir.
miktar~n31 1567/1568 bütçesinde nefer ba~~na dü~en ortalama senelik maa~~
~n tahta
olan
cühls
(yeni
bir
padi~ah
~~
kinlik
bir
sene
kadar
evvel
vuku
bulmu
daki ~i~
geçmesi) dolay~s~yle askerin maa~lar~ na günde 3-5 akçe hesab~yle büyük bir zamm~n
yap~lm~~~bulunmas~~ile izah edilebilir. Nefer say~sm~n artmas~yla maa~lar yek0.nunun kabarmas~~da, yeni Sultan Selim II. nin daha evvel saltanat namzetli~i için
Anadolu'da karde~leriyle yapt~~~~sava~larda kendisine yard~mc~~olmu~~bulunan
Kapu'su halk~ 'ndan 5000 kadarm~~Manisa'dan beraberinde Istanbul'a getirip Ocaklara yazd~rm~~~olmas~~ile izah edilmektedir. Bunlardan büyük bir k~sm~n~n
(Istanbul'daki Kap~-kullar~~ aras~nda uyanm~~~olan büyük bir ho~nutsuzlu~u
ber-taraf etmi~~olmak için daha sonra kendilerine Anadolu'da tirnar verilmek
~arnyle Ocaklardaki kay~tlar~~silinmi~~ise de) bütçede sebep olduklar~~ ~i~kinlik bir

müddet devam etmi~tir.
32 Bu raka~nlar, ortalama senelik maa~lar~n alt~ n olarak ve resmf-kur üzerinden
hesaplanarak verildi~i takdirde alikahlar~n eline geçecek alt~n miktar~n~~göstermektedir.
Alt~n~ n resmi-kur'u ile serbest piyasa rayiçleri aras~nda büyük farklar has~l
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Sultan~ n Hassa ordusunun iki büyük gurubuna ait olmak üzere
yukar~ya ç~kard~~~m~z tablonun verdi~i bilgilere göre; bu ordunun
mevcudu XVI. asr~n sonlar~na do~ru sür'atle yükselerek 1528-1670
tarihleri aras~ nda Yeniçerilerin adedinin yakla~~ k olarak 7 misli,
Sipahilerinki ise 3 misli artm~~~oldu~u anla~~lmaktad~ r.
Bu guruplara tahsis edilmi~~olan y~ll~k maa~~ödemelerinin tutarlar~~da akçe olarak hemen-hemen ayn~~yükseli~~temposunu muhafaza
etmi~~ise de, zamanla akçenin k~ymetli maden de~erinden büyük
ölçüdeki kay~plar~ n~~aksettiren alt~ n fiyatlar~~ile mukayese edilince
maa~lar~ n gittikçe azalmakta oldu~u göze çarpmaktad~ r. Bilhassa
1584-1586 büyük devalüasyon operasyonundan sonra bu kay~p
büyük nispetlerde artma~a ba~lam~~t~ r. Mesela "D" bütçesinde
Yeniçerilerin y~ll~klar~ nda "C" bütçesine nazaran akçe olarak 1/4
derecesinde nominal bir art~~~kaydedilmi~~oldu~u halde, bu miktar
akçe, (225, hattâ 250 akçe üzerinden alt~n~n al~c~s~~bulunan serbest
piyasa rayicine nazaran) çok dü~ ük bulunan resmf-kur (120 akçe)
üzerinden hesap edildi~i takdirde dahi, yeniçerilerin "C" bütçesinde
ortalama 34,38 alt~ n olan y~ll~klar~~ "D" bütçesinde 20,73 alt~na
dü~mü~ tür. Bu tarihlerde alt~n~ n piyasa rayici olan 225 (yahut 250)
akçeye göre hesap edildi~i takdirde ise, ortalama y~ll~k maa~~n 11,05
alt~na ve hattâ daha a~a~~ya dü~mü~~oldu~u anla~~lmaktad~ r. Sipahilerin ortalama y~ll~ klar~~ da 99,21 alt~ndan 41,14 alt~ na ve hattâ
resmf-kur'a göre de~il de serbest piyasa rayicine göre hesap edildi~i
takdirde 21,93 alt~ na ve daha a~a~~ lara dü~mü~~olacakt~r.
oldu~u devirlerde maa~lar~~ödemede kullan~ lacak para nev'inin tayini hususunun
çok büyük bir problem te~kil edece~i a~ikârd~r.
Bir taraftan devlet, vergi borcu olarak halktan resmi-kur hesabiyle toplayabilmek için çok zahmet çekti~i alt~nlar~~veya gümü~~yabanc~~kuru~lar~~mühim
ödemeler için saklay~ p, mecbur olmad~kça piyasaya nazaran dü~ük bir resmi-kur
üzerinden elden ç~karmak istemiyecektir. Di~er taraftan, alt~na nazaran k~ymetini
kaybetmi~~bozuk ayarl~~ ve a~~rl~~~~noksan akçelerle ödenecek maa~~n piyasadaki
sat~n-alma gücü çok dü~ük oldu~undan, alâkahlar tamamiyle bu akçelerle yap~lacak
ödemeleri kabul etmeyeceklerdir. Bu sebeple, maa~lar~n~n mümkün oldu~u kadar
büyük bir k~sm~n~~ alt~ n olarak ödetebilmek için uzun pazarl~klara giri~ilecek ve
meselâ "D" bütçesi devresinde oldu~u gibi, maa~lar~n~n bir k~sm~~için resmi-kuedan
120 akçe hesab~yle ald~klar~~alt~nlar~~piyasada 225 ve hattâ 250 akçeye bozdurarak
maa~lar~n~n alt~na nazaran piyasa de~eri çok dü~ük akçe olarak ald~klar~~k~s~mlar~n~n zararlar~n~~telâfi etme~e çal~~acaklard~r.
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Maa~lar~n alt~n para olarak de~erinde görülen bu dü~ü~e, bir de
(umuml fiyat yükseli~leri kar~~s~nda) alt~n~n sat~n-alma gücünde
vukua gelen azalmay~~katacak olursak, maa~~sahipleri için hayat
pahahl~~~n~n ne kadar artm~~~olaca~~~kolay anla~~lmaktad~r. Osmanl~~
ordusunun en gözde ve seçkin askerlerinin alt~ n hesab~yle ve hakiki fiyat yükseli~leri dolars~ yle gelirlerinde bu nisbette bir dü~ü~ün meydana gelmi~~bulunmas~~neticesi bu askeri zümrelerin geçimlerini temin için ayniyat halindeki devlet yard~mlar~n~~ art~rmak, onlar için ek-kazanç sahalar~n~~ aç~k tutmak mecburiyeti has~l olmu~~ve bu suretle askeri disiplinin büsbütün bozulmas~na yol
aç~lm~~t~r.
Benzeri bir mü~ahadeyi yukarda "4" numaral~~taban notunda
zikretti~imiz etüdümüzde de yapm~~~ve Edirne'deki Bayezid II
Imaretinin 1489 y~l~~Muhasebe Bilançosuna nazaran imarette çal~~an
vazifelilerin eline senede ortalama 27 alt~n geçmekte iken, 1616
y~l~nda bu miktar~n 12,8 alt~na dü~tü~ünü, bu miktar alt~n~n da
ayn~~vezin ve ayarda olmakla beraber yiyecek maddeleri fiyatlar~ndaki yüzde 434,4 yükseli~~nisbeti kar~~s~nda 1489 y~l~ndaki alt~nla=
sat~n-alma gücünün ancak yar~s~na yak~n bir k~sm~n~~temsil eden
alt~nlar oldu~unu meydana koymu~tuk. Ayl~klar~n~n sat~n-alma
gücünün bu derece azalm~~~olmas~na ra~men, imaret kadrolannda
bo~~bir yer bularak "kap~lanmak" için yap~lan müracaatlar~n çoklu~u
kar~~s~nda zamanla hizmet hacmi çok azalm~~~olan müessesede
kullan~ lan memur ve hizmetlilerin adedinin ziyadesiyle artm~~~olmas~n~n bu devrede Türkiye'de i~sizli~in fazlal~~~n~~gösteren bir misal
olarak kaydetmi~tik (s. 256-258).
Devlet bütçelerinin bünye ve imkanlar~n~n tahliline devam
edecek olursak bu bütçelerde padi~ah~n Hassa ordusu mensuplar~n~n
maa~lar~~yan~ nda bu Ocaklarm et ve ekmek tazminatlan, elbiselik
kuma~, silah ve cephane masraflann~ n ve bilhassa donanma masraflariyle baz~~kalelerin muhaf~z askerlerinin ücretlerinin de büyük
bir mevkii i~gal etti~i görülmektedir.
"D" Bütçesinde benzeri askeri masraflar, a~a~~daki miktarlarla, bu bütçede 637 206 348 akçe tutan umumi masraflar yekûnunun (398 393 602 akçe ile) % 62,5'unu te~kil etmektedir :
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akçe

Kap~-kullar~n~n mevacibi (maa~lar~)
Et, ekmek ve elbiselik kuma~~masraflar~~
Tersane i~çilerine ve baz~~donanma kumandanlar~na
Tersâne ve tophane için malzeme, barut ve peksimet
bahalar~~
Baz~~kalelerin muhaf~zlar~n~ n ücretleri
Askeri masraflar yekiinu

226 ~~o6 740
45 22 3 498
41 291 8o8
23 766 976
62 003 602
398 392 602

Bu suretle "D" bütçesinin umumi plan~~ ~u ~ekli almaktad~ r :
akçe
) Askeri masraflar
398 392 602
62,5
Saray masraflar~~
189 208 403
2 9,5
Divana tabi bürolar~n
mensuplar~na
5 o32512
0,7
Di~er masraflar
831
44 572
7,5
Yekün
637 206 348
oo
I . Yukardaki listede görüldü~ü gibi, imparatorluk bütçelerine
aksetmi~~oldu~u ~ ekliyle merkezi devlet idaresinin elinde bulundurdu~u gelir kaynaklar~ ndan en büyük k~sm~~(% 62 gibi yüksek bir
nispetle) merkez ordusunun maa~ lariyle di~er askeri masraflara
ait bulunmaktad~r.
II . Askeri masraflardan sonra, % 29,5 nispetle saray masraflar~~
gelmektedir. Saray masraflar~~içinde dikkati çeken mühim bir fas~l
padi~ah~n ~ahs~na tahsis edilmi~~olan paralard~ r :
"M~s~r hazinesi" nâm~~ alt~nda yar~m milyon alt~n~~mütecaviz
bir gelir ile "A" bütçesinden 3,47, "B" bütçesinden 4,58, "C" bütçesinden 6,67 ve "D" bütçesinden 4,5 milyon akçe do~rudan do~ruya
padi~ah~n ~ahs~na ödenmi~tir. Ayr~ca sultan~n "bah~i~" veya "sadaka"
nam~~ alt~nda da~~ tt~~~~paralarla, merasim elbiseleri (h~ l<at), dü~ün
ve seyahat masraflan da yine devlet bütçesinden ödenmektedir.
Bu fas~lda Saray mutfaklar~n~ n masraflar~~da büyük ehemmiyet
arzetmektedir. "4" bütçede s~rasiyle bu masraflar gerek yiyecek
maddeleri fiyatlar~n~ n büyük nispetlerde artmas~~ ve gerek Saray
halk~n~n ço~almas~~ dolay~s~ yle 2,50 - 5,50 - 13,43 ve 52,50 milyon
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akçe olarak artm~~~ve "A" bütçesine nazaran "D" bütçesinde 20
misline varm~~t~ r. Saray mutfaklar~nda çal~~an a~ç~~ ve yamaklar~n
adedi de, i~~hacmi ile mütenasip olarak, bu müddet zarf~nda 277,844
ve 1372 olarak artm~~t~r.
Saray masraflar~~ aras~nda Has Ah~rlar~n masraflan da mühim
bir mevki i~gal etmektedir. Ot, arpa, ko~um aletleri ve araba sat~n
almak ve yap~lm~~~olan baz~~masraflar için bu bütçelerde s~rasiyle
5,6 - 6,73 - 5,51 ve 2 ~~milyon akçe kay~ tl~d~ r. Bu ahurlarda çal~~anlann
adedi de 2830, 4341 ve 3633 olarak de~i~mi~tir ve bunlara ödenen
maa~lar~ n y~ll~klan da 5, 6, 7 ve 8 milyon akçe civar~ nda olmu~tur.
Bu masraflarda görülen art~~~n sebepleri aras~nda saray hizmetlerinin hacim itibariyle artmas~, eua ve yiyecek fiyatlar~ndaki art~~lar
kadar lüks'e ve merasime fazla yer verilme~e ba~lanm~~~bulunmas~n~n
da tesiri büyük olmu~tur. Saray kap~c~lan mevcutlar~ n~n, dört
bütçede s~rasiyle 319, 467, 716 ve 1856 olarak artm~~~ olmas~n~~da
bu hususta bir delil olarak zikredebiliriz.
Saray~n muhtelif atelyelerinde çal~~makta olan ustalar~n adetleri
de muhtelif tarihlerde 886, 1505 ve 949 olarak de~i~mi~tir.
"D" bütçesine nazaran, "d~~~hazine" de (devlet hazinesinde) 18
hazinedar ile 67 yard~mc~~ (~akird) çal~~maktad~r.
Padi~ah~n hususi hazinesinde (iç hazinede) de 3 kâtip ile 16
yard~mc~~ mevcuttur. Divan kâtiplerinin adedi 37, Saray doktorlar~nki 15 dir.
Yukardaki icmalde bütçelerin "di~er masraflar" nam~~ alt~nda
toplam~§ oldu~umuz IV. bölümdeki masraflar aras~nda müstakil
vak~f tesisleri bulunmayan baz~~Sultan camilerinin vazifelerinin
maa~lar~~ile, her sene Hac merasimi münasebetiyle gönderilmesi
adet olan hediyeler, Tatar hanlariyle, Çerkez emirlerinin y~ll~klar~,
sefirlere ve maiyetleri halklar~na yap~lan masraflar mevcuttur.

