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Öz  
Osmanl Devleti 16'nc yüzyla kadar sürdürülebilir bir mali yapya sahip 

iken bu yüzyldan sonra bütçe dengeleri bozulmu  ve özellikle 19’uncu 
yüzylla birlikte mali yapda reform ihtiyac kendini iyiden iyiye 
hissettirmi tir. Bu kapsamda gelir ve harcama tabanl önlemlerin 
olu turdu u açk kar t politikalar yürürlü e konulmu sa da bütçe aç  ve 
borç birikimini güvenilir/sürdürülebilir seviyelere indirmek mümkün 
olmam tr. Bütçe aç  ve borç birikimi, devletin son dönemlerinde dahi 
önemli bir sorun olarak varl n sürdürmü tür. Bu çal mann amac, 
Osmanl’da bütçe açklarnn nedenlerini ortaya koymak ve bütçe aç n 
azaltmak ve ihtiyatl bir kamu maliyesini tesis etmek için uygulanan 
politikalarn, mali yapda görülen bozulmalar gidermede ba arl olup 
olmad n de erlendirmektir. 
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Ottoman Budget Deficits Problem in Post Tanzimat Period and  
Fiscal Consolidation Measures 

 
Abstract  
While the Ottoman State had a sustainable financial structure until the 

16th century, after this century, the budget balances deteriorated, and 
especially with the 19th century, the need for reform in the public finance 
became inevitable. In this context, despite the policies to reduce budget 
deficit established by income- and expenditure-based measures, it was not 
able to achieve reliable/sustainable levels in terms of budget deficits and 
debt accumulation. Budgetary deficits and debt accumulation maintained 
their existence as a major problem even in the last periods of Ottoman. The 
aim of this study is to explain the causes of budget deficits in the Ottoman 
Empire and to assess whether the policies applied to reduce budgetary 
deficits and to enhance prudent public finance were successful in addressing 
fiscal deteriorations in public financial structure. 

 
Keywords: Budget Deficits, Budget Defcit in Ottoman Empire, Post-

Tanzimat Budget Policy, Fiscal Consolidation, Fiscal Consolidation in 
Ottoman Empire 

 
JEL Classification Codes: H62, N01 
 
Giri  
Bütçe açklar devletlerin mali alanda hareket alann daraltan ve 

sürdürülebilir iktisadi politikalar izlemelerini güçle tiren önemli bir 
sorundur. Sürdürülebilir bir kamu finansman yapsnn tesisi ve 
makroekonomik istikrarszlklarn önlenebilmesi, bu sorunun giderilmesine 
yönelik politikalar üretilmesini gerektirmektedir. Bütçe açklar ve söz 
konusu açklarn etkileri, her ne kadar son yüzylda yo un olarak tart lsa 
da, tarihin her döneminde gerek karar alclar gerekse politika 
uygulayclarn üzerinde çözüm arad  önemli bir sorun olmu tur. Örne in 
16’nc yüzylda spanya’da, 17’nci yüzylda Fransa’da ve 18’inci yüzylda 
ngiltere’de görülen yüksek bütçe açklarnn kapatlmas adna önemli 

u ra lar verilmi  ve birtakm politikalar geli tirilmi tir. Bu ülkelere benzer 
ekilde Osmanl maliyesinde de bütçe açklar önemli bir yer te kil etmi tir. 

16’nc yüzyln sonlarnda ortaya çkan bütçe açklar ve kamu finansman 
sorunu 19’uncu yüzylda yapsal bir sorun halini alm tr. 

Osmanl bütçeleri hakknda literatürde çal malar bulunmakla birlikte bu 
çal malar mevcut bütçelerin gelir ve gider yapsn inceleme ile snrl 
kalm tr. Bu çal malarda bütçelerde meydana gelen açklarn giderilmesine 
yönelik tedbirlere yeterince de inilmemi tir. Bu amaçla ar iv belgeleri 
  nda Osmanl’da bütçe açklarn inceleyen bu çal mada, Tanzimat 
sonras dönemde ya anan bütçe açklarnn giderilmesine yönelik tedbirlerin 
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ele alnmas ve bu tedbirlerin mezkûr dönem açsndan de erlendirilmesi 
hedeflenmi tir. Bu de erlendirmelerin ar iv belgeleri   nda 
gerçekle tirilmi  olmas çal may önemli ve orijinal klmakta ve çal mann 
bu manada literatüre katk sa lamas beklenmektedir. Dört bölümden olu an 
çal mann birinci bölümünde “Osmanl Maliye Sisteminde Bütçenin Yeri ve 
Önemi”, ikinci bölümünde “Osmanl’da Bütçe Açklar, Açklarn Nedenleri 
ve Geli imi”, üçüncü bölümde “Bütçe Açklarn Gidermeye Yönelik 
Tedbirler”, dördüncü ve son bölümünde “Açk Kar t Politikalarn Mali 
Konsolidasyon Ba lamnda De erlendirilmesi” ba l  yer almaktadr. 

 
1. Osmanl Maliye Sisteminde Bütçenin Yeri ve Önemi 
Devletlerin kamu harcamalar ile bu harcamalarn finansmannda ihtiyaç 

duydu u gelirleri gösteren bütçeler, toplumsal hizmet taleplerinin siyasal 
süreçte kar lk bulmasnn en önemli aracdr. Bütçe gelir ve giderleri 
siyasal iktidarlarn iktisadi, sosyal, siyasal hedeflerine ula masnn bir arac 
oldu u gibi, gelir ve gider arasndaki farktan olu an bütçe fazlas veya 
açklar, ülkelerin mali durumu hakknda bilgi vermekte ve özellikle 
sürdürülemez açklarn varl  durumunda bütçe aç nn giderilmesine 
yönelik politikalarn uygulanmas yo un olarak gündeme gelmektedir. 

Tarihsel süreçte, bütçe açklar devletin çözüm arad  iktisadi sorunlarn 
ba nda gelmekle birlikte özellikle 18’inci yüzyl sonrasnda artan sava lar 
ve bunun sonrasnda ortaya çkan bütçe açklarnn tetikledi i borçlar 
sürdürülemez bir noktaya ula m tr. Açklarn sürdürülemez yaps, ba ta 
ngiltere olmak üzere Almanya, Fransa, spanya gibi ülkelerde devletin 

kamusal faaliyetlerinin snrlandrlmasn gündeme getirmi  ve bütçe 
açklarnn giderilmesine yönelik tedbirlerin alnmasn kaçnlmaz klm tr. 
Açk bütçe sorunu ve ona e lik eden a r borçlanmalar, Osmanl Devleti’nde 
de önemli bir sorun te kil etmi , özellikle 19’uncu yüzyln ortalarnda 
görülen bütçe aç  kaynakl d  borçlanmalar 20 yl gibi ksa bir sürede 
devleti mali iflasa sürüklemi tir. Osmanl mali sisteminde devletin gelir ve 
giderleri ve gelir-gider dengesizliklerinin yol açt  bütçe açklar ile bunun 
do al bir sonucu olan borçlanmalar birçok çal mada inceleme konusu 
yaplmasna kar n bütçenin niteli i ve Osmanl’nn köklü bir bütçe 
gelene ine sahip olup olmad  üzerinde fikir birlikteli i sa lanamam tr.  

Bir di er ifadeyle, Osmanl maliye sistemini bütçe uygulamalar 
kapsamnda ele ald mzda evvela Osmanl’da uygulanan bütçelerin modern 
manada bir anlam ifade edip etmedi i ve ilk bütçe yl hakknda yo un 
tart malarn ya and  görülmü  (Sahillio lu, 1967:79-80; Tabako lu, 
2005:83) ve bu bütçelerin gerek safi usulü benimsemesi gerekse tahsis 
ilkesine dayanmas nedeniyle Osmanl’nn gerçek gelir ve giderlerini 
yanstmad  ifade edilmi tir (Barkan, 1955:194-195). Ba ka bir ifadeyle 
Osmanl maliyesinde tart mal konularn ba nda ilk bütçenin ne zaman 
yapld  sorusu gelmektedir. “Batl anlamda ilk bütçe”, “modern manada 
ilk bütçe”, “bütçe hakkna uygun tanzim edilmi  ilk bütçe” eklindeki 
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tanmlamalar kullanlarak ilk bütçenin hangi mali yla ait oldu u eklindeki 
tart malar Osmanl mali literatüründe önemli bir sorun olarak kar mzda 
durmaktadr. Özellikle iktisat ve maliye literatüründe “Batl anlamda ilk 
bütçenin 1863-1864 mali ylnda” (Öner, 2007:III), “Modern manada ilk 
bütçenin II. Me rutiyet’ten sonra” ve “Anayasaya ve bütçe hakkna uygun 
ilk bütçenin 1909 ylnda” (Öner, 2000:IV) yürürlü e girdi i eklindeki 
tanmlamalar yoluyla Osmanl bütçe gelene i ve bütçeleme sistemi modern 
mali sistemin terminolojisi altnda ve dar bir kalpta de erlendirilmi tir. 
ktisat ve maliye tarihi literatüründe ise Batl anlamda bütçe 

uygulamalarndan ziyade maliye biliminin temel bir unsuru ve maliye 
politikasnn önemli bir arac olan bütçenin, asli manasna vurgu yaplm  ve 
bütçenin devletin gelir ve giderlerini gösteren bir hesap defteri olma özelli i 
ön plana çkarlm tr. Bu kapsamda, Osmanl ar iv belgelerinde yaplan 
taramalar neticesinde, günümüzde tespit edilen bütçe kaytlarndan hareketle 
ilk bütçenin hangi mali yla ait oldu u ele alnm tr. 

ktisat ve maliye tarihi literatüründe Osmanl’nn ilk bütçesi hakknda, 
Osmanl ar ivleri esas alnarak Ömer Lütfi Barkan 1527-28 yl bütçesini, 
Halil Sahillio lu (1985a; 1985b), 1524-25 yl bütçesini ve Genç ve Özvar 
(2006:22-30) 1509-10 yl bütçesini yaynlam lardr. Tüm bu bütçelerden 
daha eski bir döneme ait olan bütçeyi ise Çakr (2016) yaynlam tr. Söz 
konusu bu bütçe 1495-1496 ylna ait olup, günümüze dek ta nm  ve ortaya 
çkarlm  ilk bütçe hüviyetine sahiptir. Bu çal malara ilaveten Karamursal 
(1989:117-118, 123) Jean Baptiste Say’n “Osmanl’nn her döneminde 
bütçe gelene i hâkimdir” sözüne kar lk olarak ilk bütçenin 1564-1565 
ylnda gerçekle tirildi ini ifade etmi  ve bu tarihten sonra Tarhoncu Ahmet 
Pa a’nn hatralarnda yer alan 1654 mali yl bütçesinden bahsetmi tir. 
Ayrca Du Valay’n “Türkiye Mali Tarihi” çal masna atf yaparak söz 
konusu çal mada ilk bütçenin 1863-1864 mali ylna ait oldu unun 
belirtildi ini ileri sürmü tür. 

 Osmanl’da uygulanan bütçelerin günümüz manasnda geçerlili i ve 
gerçekle en bütçe büyüklükleri hakkndaki ele tirilere ra men, esasen 
Osmanl tarihi boyunca güçlü bir bütçeleme kültürünün oldu u, daha 
kurulu undan itibaren devletin gelir ve giderlerinin kayt altna alnmasna 
dikkat edildi i ve sava , ekonomik buhran gibi ola anüstü dönemlerde bile 
bütçe gelene ine riayet edildi i görülmü tür (Genç ve Özvar, 2006:12-14). 
Nitekim Osmanl ar ivlerinde bulunan belgeler ile bu belgelere dayanarak 
ortaya konulan çal malar, Osmanl bütçe gelene i hakknda yukarda 
yaplan de erlendirmeyi teyit etmektedir. Bu alanda yaplan çal malar 
Barkan (1953), Barkan (1955), Sahillio lu (1967), Sahillio lu (1985b), 
Cezar (1986), Güran (2011), Tabako lu (2005), Özvar (2006) ve Çakr 
(2006) eklinde sralamak mümkündür. Son zamanlarda, Osmanl bütçeleri 
hakknda yaplan çal malara esas te kil eden bu çal malar, genel itibaryla 
Osmanl bütçelerinin uyguland  dönem hakknda bilgiler ihtiva etmesi ve 
ilgili yln bütçelerinde yer alan gelir ve gider kalemlerinin miktarlarn 
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göstermesi açsndan Osmanl maliyesi literatüründe önemli bir konuma 
sahiptir. Ancak söz konusu çal malar, inceledikleri dönemlerde vuku 
bulmu  olan bütçe açklarnn giderilmesine yönelik alnan tedbirleri 
do rudan ele almamaktadr. Bu manada bu çal ma, Osmanl’da Tanzimat 
sonras dönem bütçelerinde meydana gelmi  olan açklarn “devlet yönetimi” 
tarafndan giderilmesi amacyla alnm  tedbirleri ar iv kaytlar vastasyla 
incelemeyi hedeflemesi açsndan mezkûr literatürden farklla maktadr. 

 
2. Osmanl’da Bütçe Açklar, Açklarn Nedenleri ve Geli imi 
Osmanl Devleti, Avrupa feodalizminin güçlü yllarnda kurulu unu 

tamamlayarak geli meye ba lam , feodalitenin çökü  yllarnda ise en güçlü 
dönemini ya am tr. Ancak Bat feodalizminin güçlü yllarnda bile varl n 
sürdüren ve geni leyen Osmanl Devleti, kapitalizmin kar snda ayn ansa 
sahip olamam tr. Özellikle co rafi ke ifler, yeni ticaret yollarnn ortaya 
çkmas, sömürü düzeni, sermaye birikimi ve merkantalist politikalar, Bat 
ile Osmanl arasndaki ekonomik geli mi lik farkn giderek kapatrken; iç 
dengeleri sarslan Osmanl, güçlenen Batl devletlerle arasndaki 
zenginlik/geli mi lik farkn koruyamam tr (Genç, 2013:31-33). De i en 
sava  organizasyonu ve bu de i imin finansman devlet hazinesi üzerinde 
mali basklara yol açarken askeri ve ekonomik alanda ya anan dönü ümler, 
devleti önce duraklama daha sonra gerileme evresine sokmu  ve Osmanl 
Devleti yeniden toparlanma frsat bulamam tr ( ener, 1990:18; Özvar, 
2003:16 ve Genç, 1984:52-61). Devletin mali yapsnda meydana gelen 
bozulmalar ilk olarak 16’nc yüzylda vuku bulmu , 17’nci yüzylda açklar 
artarak devam etmi tir. 18’inci yüzyln ortalarna kadar mali yapdaki 
bozulmalar nispeten yönetilebilmi tir. 18’inci yüzyln ikinci yarsnda bütçe 
açklar geçmi  yüzyllara kyasla daha da artm  ve 19’uncu yüzylda daimi 
bir hale bürünmü tür. Bütçe aç  ve borç stokunda meydana gelen 
bozulmalarn Tanzimat Dönemi sonrasnda yönetilemez hale geli i dikkate 
alnarak Osmanl’da bütçe açklarnn geli imi Tanzimat öncesi ve sonras 
dönem ba lamnda 2 alt ba lkta ele alnm tr. 

2.1. Tanzimat Öncesi Dönemde Bütçe Açklarnn Nedenleri ve 
Geli imi 

16’nc yüzylda askeri teknolojide ya anan de i iklikler, merkezde 
sürekli ve daha fazla asker bulundurmay zorunlu klm tr (Pamuk, 
2004:240). Bu durum zamanla Osmanl ordusunun belkemi ini olu turan ve 
askeri harcamalarn yakla k %30-%40’n kar layan tmar sisteminin yerini 
iltizam sisteminin almasna yol açm tr ( nalck, 2016:45). Co rafi 
güçlükler (zorlu arazi yaps), dü ük ehirle me oranlar, ta radaki ehirlerin 
ba kente olan mesafelerinin uzunlu u (Osmanl’ya kyasla daha küçük arazi 
parçasna ve daha yüksek ehirle me oranlarna sahip Bat ülkelerine 
nispetle) vergi tahsilini güçle tirmi tir (Karaman ve Pamuk, 2010:594,595). 

Modern anlamda mali yönetimin olmay  vergi tahsilinin mültezimler 
gibi araclar vastasyla yaplmasna yol açm ; vergi tahsil yetkisinin geçici 
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göstermesi açsndan Osmanl maliyesi literatüründe önemli bir konuma 
sahiptir. Ancak söz konusu çal malar, inceledikleri dönemlerde vuku 
bulmu  olan bütçe açklarnn giderilmesine yönelik alnan tedbirleri 
do rudan ele almamaktadr. Bu manada bu çal ma, Osmanl’da Tanzimat 
sonras dönem bütçelerinde meydana gelmi  olan açklarn “devlet yönetimi” 
tarafndan giderilmesi amacyla alnm  tedbirleri ar iv kaytlar vastasyla 
incelemeyi hedeflemesi açsndan mezkûr literatürden farklla maktadr. 

 
2. Osmanl’da Bütçe Açklar, Açklarn Nedenleri ve Geli imi 
Osmanl Devleti, Avrupa feodalizminin güçlü yllarnda kurulu unu 

tamamlayarak geli meye ba lam , feodalitenin çökü  yllarnda ise en güçlü 
dönemini ya am tr. Ancak Bat feodalizminin güçlü yllarnda bile varl n 
sürdüren ve geni leyen Osmanl Devleti, kapitalizmin kar snda ayn ansa 
sahip olamam tr. Özellikle co rafi ke ifler, yeni ticaret yollarnn ortaya 
çkmas, sömürü düzeni, sermaye birikimi ve merkantalist politikalar, Bat 
ile Osmanl arasndaki ekonomik geli mi lik farkn giderek kapatrken; iç 
dengeleri sarslan Osmanl, güçlenen Batl devletlerle arasndaki 
zenginlik/geli mi lik farkn koruyamam tr (Genç, 2013:31-33). De i en 
sava  organizasyonu ve bu de i imin finansman devlet hazinesi üzerinde 
mali basklara yol açarken askeri ve ekonomik alanda ya anan dönü ümler, 
devleti önce duraklama daha sonra gerileme evresine sokmu  ve Osmanl 
Devleti yeniden toparlanma frsat bulamam tr ( ener, 1990:18; Özvar, 
2003:16 ve Genç, 1984:52-61). Devletin mali yapsnda meydana gelen 
bozulmalar ilk olarak 16’nc yüzylda vuku bulmu , 17’nci yüzylda açklar 
artarak devam etmi tir. 18’inci yüzyln ortalarna kadar mali yapdaki 
bozulmalar nispeten yönetilebilmi tir. 18’inci yüzyln ikinci yarsnda bütçe 
açklar geçmi  yüzyllara kyasla daha da artm  ve 19’uncu yüzylda daimi 
bir hale bürünmü tür. Bütçe aç  ve borç stokunda meydana gelen 
bozulmalarn Tanzimat Dönemi sonrasnda yönetilemez hale geli i dikkate 
alnarak Osmanl’da bütçe açklarnn geli imi Tanzimat öncesi ve sonras 
dönem ba lamnda 2 alt ba lkta ele alnm tr. 

2.1. Tanzimat Öncesi Dönemde Bütçe Açklarnn Nedenleri ve 
Geli imi 

16’nc yüzylda askeri teknolojide ya anan de i iklikler, merkezde 
sürekli ve daha fazla asker bulundurmay zorunlu klm tr (Pamuk, 
2004:240). Bu durum zamanla Osmanl ordusunun belkemi ini olu turan ve 
askeri harcamalarn yakla k %30-%40’n kar layan tmar sisteminin yerini 
iltizam sisteminin almasna yol açm tr ( nalck, 2016:45). Co rafi 
güçlükler (zorlu arazi yaps), dü ük ehirle me oranlar, ta radaki ehirlerin 
ba kente olan mesafelerinin uzunlu u (Osmanl’ya kyasla daha küçük arazi 
parçasna ve daha yüksek ehirle me oranlarna sahip Bat ülkelerine 
nispetle) vergi tahsilini güçle tirmi tir (Karaman ve Pamuk, 2010:594,595). 

Modern anlamda mali yönetimin olmay  vergi tahsilinin mültezimler 
gibi araclar vastasyla yaplmasna yol açm ; vergi tahsil yetkisinin geçici 
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ya da uzun dönemi içerecek ekilde devri veya zimmete para geçirme gibi 
uygulamalar, mükelleflerden toplanan vergilerle hazinenin kasasna giren 
vergiler arasndaki fark giderek açm tr (Bonney, 1995). Bir di er ifadeyle, 
bu dönemde hazinenin gelir toplama maliyeti artm tr. ltizam sistemi her ne 
kadar merkezi devlet otoritesinin gelirlerinin artrlmas amacyla 
uygulamaya konulmu  olsa da merkezi idarenin iller kar snda gücünü 
kaybetmesi neticesinde bu sistemden beklenen faydaya ula lamam tr 
(Pamuk, 2004:240; Co gel, 2005:577-581).  

Merkezi hazinenin gelirleri 16’nc yüzyln son çeyre inden 17’nci 
yüzyln sonlarna kadar azalma e iliminde olmu , 16’nc yüzyln ba nda 
saylar 38.000’i bulan ve mpratorlu un gelirlerinin yarsndan fazlasn 
toplayan tmarlarn saylar ve bunlara tahsis edilen gelirler yüzyl boyunca 
artmaya devam etmi tir. Anlan dönemde merkezi idarece toplanan nakdi 
vergi gelirlerinin artrlmasna yönelik çabalara ra men vergi gelirlerinin 
büyük bir ksm araclarn elinde kalmaya devam etmi tir (Karaman ve 
Pamuk, 2010:607; Barkan, 2011:1,2).  

Klasik dönem sonrasnda Osmanl merkezi bütçesinin/hazinenin rolü, 
padi ahn ve hanedan mensuplarnn ahsi ihtiyaçlarn kar lamaktan, 
ordunun masraflarn kar lamak eklinde bir dönü üme u ram tr. Ordunun 
atl sipahiden piyade snfna do ru evrilmesi ve ok ve klcn yerini ate li 
silahlarn almas, nakdi vergilerin daha ziyadesinin savunma harcamalarna 
tahsis edilmesini gerektirmi  ve sava  ve savunma harcamalarnn bütçeye 
yükünü artrm tr (Darling, 1996:27). mparatorluk duraklama ve gerileme 
dönemine girince gerilemenin etkileri maliye üzerinde de kendini 
göstermeye ba lam tr. 17’nci yüzyla ait Ayni Ali Efendi (1609), Göriceli 
Koçi Bey (1625), Tarhuncu Ahmet Pa a (1654) ve Eyyubi Ali Efendi’nin 
icmallerinde de i aret edildi i üzere devlet bütçesi açk vermeye ba lam tr 
(Gürsoy, 1980:82). 17’nci yüzyla kadar maliye kendi iç dinamikleri içinde 
yapt  küçük ayarlamalarla mali sorunlarn a maya çal m tr (Akar, 
2001:108).  

Ancak 17’nci yüzyl sonlarnda, özellikle 1692-1693 mali ylnda bütçe 
aç  262 milyon akçeye ula m tr. II. Viyana ku atmasyla ba layan ve 
1699 ylna kadar devam eden ola anüstü artlar mali buhrann 
iddetlenmesine neden olmu tur. Sorunun a lmas için iltizam siteminden 

malikâne sistemine geçilmi tir (Akar, 2001:101). Malikâne sisteminin 
kurulmasyla birlikte (Venedik, Avusturya Habsburgs Hanedanl , Polonya 
ve Rusya ile sava  hz kesmeden devam etmesine ra men) bütçe aç  63 
milyon akçeye kadar dü ürülmü tür. 1701-1702 bütçesi ise 111 milyon akçe 
fazla vermi tir (Çizakça, 2011:76). Fakat 1730’lu yllarda kaybedilen 
sava larn etkisiyle ganimet geliri azalan Osmanl hazinesi bo alm  ve mali 
krizler birbirini tetikler hale gelmi tir (Sayar, 1977:143-146; Faroqhi, 1994). 

Berument ve Ocakl’ya (2006:67) göre, 1680-1747 yllarn kapsayan 
dönemde I. Mahmut dönemi hariç olmak üzere, bütçe açklar sürdürülebilir 
olmaktan uzak olmu tur. Söz konusu çal mada elde edilen bir di er bulguya 
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göre, cülus ödemeleri vergi artrc etkiye sahip olmu  ve bütçenin 
sürdürülebilirli ini olumsuz yönde etkilemi tir (Berument ve Ocakl, 
2006:81). 

1768 ile 1774 yllar arasnda Rusya ile yaplan sava  ve özellikle 
Rusya’ya ödenmesi gereken tazminat, askeri ve mali zafiyetleri dramatik bir 
biçimde ortaya çkarm  ve mali krizden çkmak için iç hazineden borçlanma 
ve ta i  gibi tedbirlerin yansra esham uygulamas aracl yla iç 
borçlanmaya ba vurulmasna karar verilmi tir (Pamuk, 2004:241; Akar, 
2001:101-108). 

1775'de iç borçlanmaya ba vuran Osmanl Devleti, ksa bir süre içinde 
a r miktarda borç alm tr. Ekonomik istikrarszlk tehdidinin hükümeti 
1792'de bu borcun tasfiyesine yöneltmesiyle birlikte Msr'n Franszlar 
tarafndan i gali, yeni bir iç borçlanmay gerekli klm tr. Bütçe açklarn 
finanse etme ihtiyac devleti ilk kez d  borç almaya zorlam sa da 1784-86 
yllarnda d  borç alma çabalar sonuçsuz kalm tr. Bütçe dengesini 
sa lamak için harcamalar snrlama giri imleri, geliri artrma çabalar ile 
desteklenmi tir. Bu dönemde bütçenin büyük ksm devlet görevlilerinin ve 
askerlerin maa  ve di er tazminat ödemelerine gitmi tir. Askeri malzeme ve 
ekipman almlarna yönelik harcamalar ise ikinci ana harcama kalemini 
olu turmu tur. Mali sorumlulu un geleneksel prensibi, bütçe kaynaklarn 
mevcut gelirlerle snrlandrm  ve böylelikle gelecekteki gelirlerin 
sorumsuzca tahsis edilmesi önlenmi tir. Ancak sava larn (ola anüstü) 
maliyetlerinin öngörülemezli i, sultanlarn öngörülemeyen ya am süreleri 
(cülus ödemelerinin skl  nedeniyle) ve maa  zamlar Osmanl’da bütçe 
planlamasn oldukça güç, hatta olanaksz klm tr.2 

2.2. Tanzimat Sonras Dönemde Bütçe Açklarnn Nedenleri ve 
Geli imi 

19’uncu yüzyl ba larna kadar, ekonomik ya da sosyal reformlarla ilgili 
genel bir çaba sarf edilmemi , eski sorunlara eski çözümleri içeren bölük 
pörçük önlemler hayata geçirilmi tir. Devletin tüm gelir ve giderlerini içeren 
kapsaml bir bütçenin olmad  bu dönemde, belirli gelirlerin belirli giderlere 
tahsis edilmesi, ilave yükümlülükleri kar lamak için yeni gelir kaynaklar 
bulunmasn gerektirmi  ve artan kaynak ihtiyac vergi gelirlerinin pe in 
tahsilini öngören iltizam vb. mekanizmalarn yaygnla masn sa lam tr. 
Modern (merkezi) ve kurumsalla m  bir mali yapnn mevcut olmay ,3 
periyodik finansal krizleri tetiklemi tir. III. Selim bu sorunu çözmek için bir 
bütçe sistemi kurmaya çal m  ve eski sistemin çal masn sa layacak 
reformlar hayata geçirmi tir (Jay, 1976:264).   

Tüm bu çabalara ra men 19’uncu yüzyl boyunca kronik bütçe açklar 
önemli bir sorun te kil etmi tir. Devlet gelirleri harcamalarn gerisinde 

2Ancak, Yeni Sultan'n ad altnda devlet lisanslarnn ve sertifikalarnn yenilenmesi, maliyetlerin bir 
ksmn kar lam tr (bkz. Hanio lu, A. (2008), Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton 
University Press, New Jersey, 23). 
3Hükümet yetkilileri, görevlerinde her zaman göreceli olarak ba msz olmu lardr ve ister idari ister mali 
denetim olmakszn istedikleri kadar harcama yapmalarna izin verilmi tir (Jay, 1976:264). 
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göre, cülus ödemeleri vergi artrc etkiye sahip olmu  ve bütçenin 
sürdürülebilirli ini olumsuz yönde etkilemi tir (Berument ve Ocakl, 
2006:81). 

1768 ile 1774 yllar arasnda Rusya ile yaplan sava  ve özellikle 
Rusya’ya ödenmesi gereken tazminat, askeri ve mali zafiyetleri dramatik bir 
biçimde ortaya çkarm  ve mali krizden çkmak için iç hazineden borçlanma 
ve ta i  gibi tedbirlerin yansra esham uygulamas aracl yla iç 
borçlanmaya ba vurulmasna karar verilmi tir (Pamuk, 2004:241; Akar, 
2001:101-108). 

1775'de iç borçlanmaya ba vuran Osmanl Devleti, ksa bir süre içinde 
a r miktarda borç alm tr. Ekonomik istikrarszlk tehdidinin hükümeti 
1792'de bu borcun tasfiyesine yöneltmesiyle birlikte Msr'n Franszlar 
tarafndan i gali, yeni bir iç borçlanmay gerekli klm tr. Bütçe açklarn 
finanse etme ihtiyac devleti ilk kez d  borç almaya zorlam sa da 1784-86 
yllarnda d  borç alma çabalar sonuçsuz kalm tr. Bütçe dengesini 
sa lamak için harcamalar snrlama giri imleri, geliri artrma çabalar ile 
desteklenmi tir. Bu dönemde bütçenin büyük ksm devlet görevlilerinin ve 
askerlerin maa  ve di er tazminat ödemelerine gitmi tir. Askeri malzeme ve 
ekipman almlarna yönelik harcamalar ise ikinci ana harcama kalemini 
olu turmu tur. Mali sorumlulu un geleneksel prensibi, bütçe kaynaklarn 
mevcut gelirlerle snrlandrm  ve böylelikle gelecekteki gelirlerin 
sorumsuzca tahsis edilmesi önlenmi tir. Ancak sava larn (ola anüstü) 
maliyetlerinin öngörülemezli i, sultanlarn öngörülemeyen ya am süreleri 
(cülus ödemelerinin skl  nedeniyle) ve maa  zamlar Osmanl’da bütçe 
planlamasn oldukça güç, hatta olanaksz klm tr.2 

2.2. Tanzimat Sonras Dönemde Bütçe Açklarnn Nedenleri ve 
Geli imi 

19’uncu yüzyl ba larna kadar, ekonomik ya da sosyal reformlarla ilgili 
genel bir çaba sarf edilmemi , eski sorunlara eski çözümleri içeren bölük 
pörçük önlemler hayata geçirilmi tir. Devletin tüm gelir ve giderlerini içeren 
kapsaml bir bütçenin olmad  bu dönemde, belirli gelirlerin belirli giderlere 
tahsis edilmesi, ilave yükümlülükleri kar lamak için yeni gelir kaynaklar 
bulunmasn gerektirmi  ve artan kaynak ihtiyac vergi gelirlerinin pe in 
tahsilini öngören iltizam vb. mekanizmalarn yaygnla masn sa lam tr. 
Modern (merkezi) ve kurumsalla m  bir mali yapnn mevcut olmay ,3 
periyodik finansal krizleri tetiklemi tir. III. Selim bu sorunu çözmek için bir 
bütçe sistemi kurmaya çal m  ve eski sistemin çal masn sa layacak 
reformlar hayata geçirmi tir (Jay, 1976:264).   

Tüm bu çabalara ra men 19’uncu yüzyl boyunca kronik bütçe açklar 
önemli bir sorun te kil etmi tir. Devlet gelirleri harcamalarn gerisinde 

2Ancak, Yeni Sultan'n ad altnda devlet lisanslarnn ve sertifikalarnn yenilenmesi, maliyetlerin bir 
ksmn kar lam tr (bkz. Hanio lu, A. (2008), Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton 
University Press, New Jersey, 23). 
3Hükümet yetkilileri, görevlerinde her zaman göreceli olarak ba msz olmu lardr ve ister idari ister mali 
denetim olmakszn istedikleri kadar harcama yapmalarna izin verilmi tir (Jay, 1976:264). 
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kalm  ve giderek artan harcamalar kar lamann yollarn bulmak Osmanl 
devlet adamlarnn en önemli u ra  alan olmu tur (Akarl, 1992:443). 
Tanzimat döneminin ilk bütçeleri denk bütçeler niteli ini ta rken, dönem 
ilerledikçe bütçe açklarnn miktar ve devlet gelirlerine oran önemli ölçüde 
art  göstermi tir. 1838 ylnda ngiltere’yle imzalanan Serbest Ticaret 
Anla mas’n di er ülkelerle yaplan anla malar izlemi  ve söz konusu 
anla malar yerli üreticileri yabanclara kar  korumasz hale getirirken 
yabanclardan ve gümrüklerden elde edilen gelirlerde önemli dü ü e yol 
açm tr (Pamuk, 2007:30). Anlan dönemde Krm Sava  öncesinde bütçe 
açklar (1849-1850 yl bütçesi hariç) gerek miktar gerekse devlet gelirlerine 
oran olarak önemsiz/ihmal edilebilecek düzeylerde (1846-1847 yl 
bütçesinde bütçe gelirlerinin %0,5’i düzeyinde) seyretmi tir. Krm Sava  
srasnda yaplan sava  harcamalar bütçe d nda tutuldu unda bütçe açklar 
büyümemi ; ancak sava  sonrasnda sava n etkilerinin bütçeye yansmasyla 
bütçe açklar artmaya ba lam tr. 1875-1876 ylnda açklarn bütçe 
gelirlerine oran %21,1’e yükselmi tir (Güran, 1998:83). Bütçe açklarn 
finanse etmek için d  borçlanmaya a rlk verilmi , borçla finansman 
ülkenin üretim kapasitesini artrc yatrmlarda de erlendirilmedi inden, ilk 
d  borcun alnmasnn üzerinden daha 20 yl geçmeden devlet, borçlarn 
ödeyemez hale gelmi tir (Akarl, 1992:443). 

Sava larn yansra piyasaya sürülen kâ t para da ekonomi üzerinde 
olumsuz etkiler meydana getirmi tir. Bu etkiyi gidermek için kâ t parann 
piyasadan çekilmesine çal lm sa da bütçe açklarnn ve d  borcun art  
önlenememi tir (Blaisdell, 1979:38). Bütçe açklarnn art nda rol oynayan 
bir di er unsur ise, nüfus saymlarna yeterli özen gösterilmemesi/düzenli 
saymlarn yaplmamasdr. Bu durum vergi mükelleflerinin tespitini ve vergi 
tabannn geni lemesini önlemi  ve tarh edilen vergi miktarlarnn önceki 
dönemlerle ayn seviyeden tahsil edilmesine yol açm tr. Bütçe gelir ve 
gider kalemleri üzerindeki bu basky azaltmak adna Sultann (II. 
Abdülhamid) bürokrasiyi küçültme ve bütçeyi dengeleme konusundaki 
kararl çabalarna ra men Osmanl borçlar, 1877-78 Rus-Türk Sava 'ndan 
sonra büyük bir mali krize yol açm tr (Hanio lu, 2008:135). Bu sava , 
Osmanl bütçe dengelerini alt üst etmi  ve devlet gelirlerinin 1,3 katna 
ula an bir bütçe aç  ortaya çkm tr (Güran, 2011:10). 

1879 tarihli ve Y. PRK. ML 1/68 tasnif kodlu ar iv belgesinde, Devlet-i 
Aliyenin bütçe rakamlar hakkndaki endi eler dile getirilmi  ve bütçe gelir 
rakamlarnn oldu undan yüksek gösterilerek açklarn örtülü bir ekilde 
azaltmas; ba ka bir ifadeyle bütçe aç  rakamlarnn kaytlara oldu undan 
daha dü ük yanstlmas gayesi güdülmü tür. 1879-1880 mali ylnda 
Osmanl-Rus Sava ’nn yol açt  ciddi nüfus ve toprak kayplar nedeniyle 
devlet gelir ve giderlerinde önemli dü ü ler gerçekle mi tir. Bu tarihten 
sonra (II. Abdulhamit’in iktidar boyunca) devlet gelir ve giderleri Tanzimat 
dönemindeki kadar olmasa da art  göstermi tir (Güran, 2011:7). 
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II. Abdulhamid’in iktidarnn ilk yllarnda borç ödemeleri nedeniyle 
bütçe açklar ciddi boyutlara ula m  ve Düyun-u Umumiye daresinin4 
kuruldu u 1881-1882 mali ylnda bütçe aç nn devlet gelirlerine oran 
1/3’ün üzerinde gerçekle mi tir. 1887-1888 mali ylnda bütçe aç nn 
devlet giderlerine oran %20’nin üzerinde gerçekle irken bu tarihten sonra 
bütçe açklar dalgal bir seyir izlemekle birlikte sürekli azalm tr (Güran, 
2011:10). 

Yukarda ifade edilen ve bütçe aç na yol açan tüm bu unsurlarla 
birlikte, kamusal alanlarda görülen i lerin artmasndan ötürü, 1900’lü 
yllarn ba larnda ilave kamu idarelerine, personele ve harcamalara ihtiyaç 
duyulmu ; ancak söz konusu ihtiyaçlarn kar lanmasnn bütçe aç n daha 
da artraca ndan bahisle bu istekler kabul görmemi tir. Bir di er ifadeyle 
bütçe aç nn daha da artmamas için harcama art  basklanm tr. öyleki, 
1911 tarihli DH. MB. HPS. 2/13 tasnif kodlu ar iv belgesinde “Balkan 
sava lar öncesinde, bütçe aç nn artk borçlanma yoluyla da 
kapatlamayacak a amaya geldi i ve borç bulunsa dahi, borca kar lk 
gösterilecek bir kayna n bulunmad  ifade edilirken, özellikle mali yln 
son aylarnda ödemelerde güçlük ya anmamas için devlet dairelerine tahsis 
edilen ödeneklerin bir ksmnn kullanlmamas istenmi tir. Ancak bu 
tedbirlere ra men kamu personelinin dürüstlükten uzak tavrlar sergilemesi 
ve özellikle bürokrasi kademesinde görülen eksiklik ve aksaklklar kamu 
mali yönetiminde ya anan sorunlar derinle tirmi  ve yolsuzluk olaylarnn 
yaygnla masna yol açm tr. Tüm bu unsurlar, bütçe açklarnn 
giderilememesinde bürokrasi eliyle ortaya çkm  önemli bir engel olarak 
görülmü  ve mali yönetimdeki yanl lklarn yaygnla masna ön ayak te kil 
etmi tir (Blaisdell, 1979:21-22). 

Kamu kurumlarnda görülen bu suistimallere ilaveten, toprak kayplar bu 
dönemde de devam etmi , 1911/1913 yllar arasnda Edirne ile stanbul 
arasnda kalan dar bir bölge hariç, hemen hemen tüm Avrupa topraklar 
elden çkm tr. Bu toprak kayplarnn ve 1909-1918 döneminde ya anan 
Balkan Sava lar ile I. Dünya Sava ’nn etkisiyle bütçe açklar yeniden art  
sürecine girmi tir (Güran, 2011:11).  

1500-1918 yllar arasnda Osmanl Devleti’nin bütçe gelir, gider ve 
açklarnn reel olarak geli iminin gösterildi i ekil 1-4’den de görülece i 
üzere, 1500’lü yllarda bütçe aç  ile tan an Osmanl, 1600-1700’lü yllarda 
ksmen de olsa bu aç  yönetebilmi ; özellikle Krm Sava  sonrasndaki 
süreklilik arz eden açklar d  borçlanmayla finanse edilirken 1875-1876 
Moratoryum’u ile birlikte borç bulmakta güçlük ya amaya ba lanm tr. D  
borç ödeme güçlü ü ve akabinde kurulan Düyun-u Umumiye idaresi mali 
anlamda ba mszl  tehdit eder hale gelirken kamu giderlerinde art  
kar layacak geliri bulma güçlü ü çeken devletin gider art larn 
kstlama/basklama yoluna ba vurmasna yol açm tr (Pavrus Efendi, 

4Blaisdell (1979:9), Düyun-u Umumiye kurumu hakknda “Düyun-u Umumiye Meclisi kapitalizmin bir 
ileri karakoluydu” tanmlamas yapmaktadr. 
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II. Abdulhamid’in iktidarnn ilk yllarnda borç ödemeleri nedeniyle 
bütçe açklar ciddi boyutlara ula m  ve Düyun-u Umumiye daresinin4 
kuruldu u 1881-1882 mali ylnda bütçe aç nn devlet gelirlerine oran 
1/3’ün üzerinde gerçekle mi tir. 1887-1888 mali ylnda bütçe aç nn 
devlet giderlerine oran %20’nin üzerinde gerçekle irken bu tarihten sonra 
bütçe açklar dalgal bir seyir izlemekle birlikte sürekli azalm tr (Güran, 
2011:10). 

Yukarda ifade edilen ve bütçe aç na yol açan tüm bu unsurlarla 
birlikte, kamusal alanlarda görülen i lerin artmasndan ötürü, 1900’lü 
yllarn ba larnda ilave kamu idarelerine, personele ve harcamalara ihtiyaç 
duyulmu ; ancak söz konusu ihtiyaçlarn kar lanmasnn bütçe aç n daha 
da artraca ndan bahisle bu istekler kabul görmemi tir. Bir di er ifadeyle 
bütçe aç nn daha da artmamas için harcama art  basklanm tr. öyleki, 
1911 tarihli DH. MB. HPS. 2/13 tasnif kodlu ar iv belgesinde “Balkan 
sava lar öncesinde, bütçe aç nn artk borçlanma yoluyla da 
kapatlamayacak a amaya geldi i ve borç bulunsa dahi, borca kar lk 
gösterilecek bir kayna n bulunmad  ifade edilirken, özellikle mali yln 
son aylarnda ödemelerde güçlük ya anmamas için devlet dairelerine tahsis 
edilen ödeneklerin bir ksmnn kullanlmamas istenmi tir. Ancak bu 
tedbirlere ra men kamu personelinin dürüstlükten uzak tavrlar sergilemesi 
ve özellikle bürokrasi kademesinde görülen eksiklik ve aksaklklar kamu 
mali yönetiminde ya anan sorunlar derinle tirmi  ve yolsuzluk olaylarnn 
yaygnla masna yol açm tr. Tüm bu unsurlar, bütçe açklarnn 
giderilememesinde bürokrasi eliyle ortaya çkm  önemli bir engel olarak 
görülmü  ve mali yönetimdeki yanl lklarn yaygnla masna ön ayak te kil 
etmi tir (Blaisdell, 1979:21-22). 

Kamu kurumlarnda görülen bu suistimallere ilaveten, toprak kayplar bu 
dönemde de devam etmi , 1911/1913 yllar arasnda Edirne ile stanbul 
arasnda kalan dar bir bölge hariç, hemen hemen tüm Avrupa topraklar 
elden çkm tr. Bu toprak kayplarnn ve 1909-1918 döneminde ya anan 
Balkan Sava lar ile I. Dünya Sava ’nn etkisiyle bütçe açklar yeniden art  
sürecine girmi tir (Güran, 2011:11).  

1500-1918 yllar arasnda Osmanl Devleti’nin bütçe gelir, gider ve 
açklarnn reel olarak geli iminin gösterildi i ekil 1-4’den de görülece i 
üzere, 1500’lü yllarda bütçe aç  ile tan an Osmanl, 1600-1700’lü yllarda 
ksmen de olsa bu aç  yönetebilmi ; özellikle Krm Sava  sonrasndaki 
süreklilik arz eden açklar d  borçlanmayla finanse edilirken 1875-1876 
Moratoryum’u ile birlikte borç bulmakta güçlük ya amaya ba lanm tr. D  
borç ödeme güçlü ü ve akabinde kurulan Düyun-u Umumiye idaresi mali 
anlamda ba mszl  tehdit eder hale gelirken kamu giderlerinde art  
kar layacak geliri bulma güçlü ü çeken devletin gider art larn 
kstlama/basklama yoluna ba vurmasna yol açm tr (Pavrus Efendi, 

4Blaisdell (1979:9), Düyun-u Umumiye kurumu hakknda “Düyun-u Umumiye Meclisi kapitalizmin bir 
ileri karakoluydu” tanmlamas yapmaktadr. 
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1997:29-38). 1500-1918 yllar arasnda tasnif edilen bütçelere göre reel 
gelirler 934 kat artarken reel giderler 1.140 kat artm  ve ortalama bütçe 
aç  60,6 milyon akçe olarak gerçekle mi tir. Ele alnan dönemde en dü ük 
bütçe aç  1703-1704 mali ylnda gerçekle irken (784 bin akçe), en yüksek 
bütçe aç  1877-1888 mali ylnda gerçekle mi  ve anlan ylda bütçe 
gelirlerinin 1,3 kat büyüklü ünde bir bütçe aç  (1 milyar 200 bin akçe) ile 
kar  kar ya kalnm tr. Bütçe aç nn/fazlasnn dönemsel seyri 
incelendi inde ise, reel bütçe dengesinin 1500-1600 yllar arasnda 13,2 
milyon akçe fazla verdi i, 1600-1700 yllar arasnda 8,5 milyon akçe açk 
verdi i, 1700-1800 yllar arasnda 3,2 milyon akçe fazla verdi i, 1800-1900 
döneminde 125,7 milyon akçe açk verdi i ve 1900-1918 döneminde ise 
164,6 milyon akçe açk verdi i görülmü tür. Bütçe aç nn dönemsel 
geli iminin gösterildi i ekil 1-4’den de görülece i üzere, 1500’lü yllarda 
bütçe açklar nispeten sürdürülebilir düzeyde iken 1600 ve 1700’lü yllarda 
bütçe disiplini bozulmaya ba lam  ve özellikle Krm Sava ’n izleyen 
dönem sonrasnda bütçe açklar kronik bir hal alarak sürdürülemez 
boyutlara ula m tr. Balkan Sava  sonrasnda d  kaynaklardan borç 
bulmada güçlük ya ayan mparatorluk, bütçe giderlerinde tasarrufa gitse de, 
açklardaki art  önleyememi tir. 

 
ekil (1-4): 16’nc Yüzyldan 20’nci Yüzyla Osmanl Bütçe Açklar  

 

Kaynak: Genç ve Özvar, 2006; Tabako lu, 2005; Sahillio lu, 1967; Özvar, 2006; Ye ilyurt 
ve Cural, 2015 çal malarndan derlenerek tarafmzca düzenlenmi tir. 

 
Özetle, Osmanl Devleti’nde 16’nc yüzyln sonu baz zafiyetlerin ortaya 
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temelini te kil eden tarm sistemini derinden etkilemi tir. Fransa, ngiltere ve 
Hollanda gibi ülkelere verilen ticari imtiyazlar daha sonraki yllarda Osmanl 
mali sistemini ve ekonomisini derinden etkilemi tir. Ekilebilir arazinin 
sonuna gelinmesi ve nüfus art nn tarmsal ürün arz art ndan hzl 
gerçekle mesi nedeniyle sipahiler ve üreticiler ürünlerin ço unu kendileri 
tüketmeye ba lam  ve pazarlara az miktarda ürün getirir olmu lardr. 
Madeni paradaki gümü  orannn dü ürülmesi, ksa vadede olumlu sonuçlar 
meydana getirse de, uzun vadede fiyat art na yol açm tr. Ekonomide 
meydana gelen fiyat art lar devletin vergi gelirlerinin reel de erini azaltt  
gibi, ekonomiyi de olumsuz yönde etkilemi tir. Bu dönemde yaplan 
sava larn, geçmi  sava lardan daha uzun sürmesi askeri harcamalar 
artrrken süregiden sava larla tarmsal topraklarn ve maden ocaklar gibi 
çe itli i letmelerin sava  alan içerisinde kalmas bütçe gelirleri üzerinde a r 
bir yük olu turmu , fetih gelirlerinin ve ganimetlerin yerini, mali yük 
olu turan sava lar alm tr.5 Bir taraftan kamu gelirlerinde beklenen art n 
sa lanamamas, di er taraftan artan kamu harcamalar ilave finansmana 
duyulan ihtiyac artrm tr. çerde ya anan bu olumsuz geli melerin yansra 
bu dönemde yeni kara ve deniz yollarnn kullanlmaya ba lanmas 
Osmanl’nn gümrük ve ticaret gelirlerini önemli ölçüde etkilemi tir (Kuruca 
ve Kara, 2009:953,954; Parlak ve Parlak, 2012:25-26; De er ve Anbar, 
2010:28).  

Bu geli meleri 16’nc yüzyldan 20’nci yüzyla, yüzyllk zaman dilimiyle 
ve bütçe rakamlar üzerinden ele ald mzda, ilk bütçe aç  1523 ylnda 
görülmü  ve 1608 ylna kadar, devlet harcamalar 16’nc yüzyln ilk 
çeyre ine göre %116 orannda artarken gelirdeki art  oran %89’da 
kalm tr (Özvar, 2009:98). Gelirlerin giderlerin gerisinde kalmasnn 
ardnda yatan en önemli unsurlardan birisinin, 1580’li yllarda Avrupa’dan 
gümü  istilas ve onun akabinde ya anan fiyat devriminin Osmanl maliyesi 
üzerindeki etkisi oldu u ifade edilmi  ve bu dönemde yaplan devalüasyon 
ile birlikte akçenin de erinin yarya dü ürülmesinin kamu gelirlerinde 
ya anan dü ü ün nedeni olabilece i iddia edilmi tir ( nalck, 2016:45). 

16’nc yüzyl Osmanl mali sisteminde ba  gösteren bozulmalar 
neticesinde klasik dönem Osmanl mali sistem dengesi çe itli sarsnt ve 
ypranmalara ra men 17’nci yüzyln ikinci yarsna kadar ayakta kalabilmi , 
1645 Girit Sava ’nn akabinde uzun ve maliyetli sava lar döneminin 
ba lamasyla askeri harcamalarn bütçe giderleri içerisindeki pay artm tr. 
Sava larn bütçe üzerindeki etkisi sadece gider artrc yönde olmam , art 
arda ya anan yenilgilerden sonra büyük toprak kayplarnn ya anmas ile 

5Tabako lu’ndan (1985:2008) aktaran Ylmaz (2002:188): Sava n yaratt  ortam, hem asker saysnn 
artmasna hem de sava  esnasnda gelir düzeyi dü en halkn, devletten i  talep etmesine neden olmu , 
devlet kadrolarnn i mesine yol açm tr. Öte yandan kaybedilen topraklardaki devlet çal anlarnn 
maa larnn kesilememesi cari harcamalar arttrrken askerlerin vergiden muaf tutulmalar da vergi 
gelirlerinin azalmasna neden olmu tur (Tabako lu, 1985:212). Uzun süren, birbirini takip eden sava lar 
sonucunda emek hem kalite hem de kantite olarak azald ndan, üretim dü mü , bu da vergi gelirlerinin 
azalmasna yol açm tr. 
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temelini te kil eden tarm sistemini derinden etkilemi tir. Fransa, ngiltere ve 
Hollanda gibi ülkelere verilen ticari imtiyazlar daha sonraki yllarda Osmanl 
mali sistemini ve ekonomisini derinden etkilemi tir. Ekilebilir arazinin 
sonuna gelinmesi ve nüfus art nn tarmsal ürün arz art ndan hzl 
gerçekle mesi nedeniyle sipahiler ve üreticiler ürünlerin ço unu kendileri 
tüketmeye ba lam  ve pazarlara az miktarda ürün getirir olmu lardr. 
Madeni paradaki gümü  orannn dü ürülmesi, ksa vadede olumlu sonuçlar 
meydana getirse de, uzun vadede fiyat art na yol açm tr. Ekonomide 
meydana gelen fiyat art lar devletin vergi gelirlerinin reel de erini azaltt  
gibi, ekonomiyi de olumsuz yönde etkilemi tir. Bu dönemde yaplan 
sava larn, geçmi  sava lardan daha uzun sürmesi askeri harcamalar 
artrrken süregiden sava larla tarmsal topraklarn ve maden ocaklar gibi 
çe itli i letmelerin sava  alan içerisinde kalmas bütçe gelirleri üzerinde a r 
bir yük olu turmu , fetih gelirlerinin ve ganimetlerin yerini, mali yük 
olu turan sava lar alm tr.5 Bir taraftan kamu gelirlerinde beklenen art n 
sa lanamamas, di er taraftan artan kamu harcamalar ilave finansmana 
duyulan ihtiyac artrm tr. çerde ya anan bu olumsuz geli melerin yansra 
bu dönemde yeni kara ve deniz yollarnn kullanlmaya ba lanmas 
Osmanl’nn gümrük ve ticaret gelirlerini önemli ölçüde etkilemi tir (Kuruca 
ve Kara, 2009:953,954; Parlak ve Parlak, 2012:25-26; De er ve Anbar, 
2010:28).  

Bu geli meleri 16’nc yüzyldan 20’nci yüzyla, yüzyllk zaman dilimiyle 
ve bütçe rakamlar üzerinden ele ald mzda, ilk bütçe aç  1523 ylnda 
görülmü  ve 1608 ylna kadar, devlet harcamalar 16’nc yüzyln ilk 
çeyre ine göre %116 orannda artarken gelirdeki art  oran %89’da 
kalm tr (Özvar, 2009:98). Gelirlerin giderlerin gerisinde kalmasnn 
ardnda yatan en önemli unsurlardan birisinin, 1580’li yllarda Avrupa’dan 
gümü  istilas ve onun akabinde ya anan fiyat devriminin Osmanl maliyesi 
üzerindeki etkisi oldu u ifade edilmi  ve bu dönemde yaplan devalüasyon 
ile birlikte akçenin de erinin yarya dü ürülmesinin kamu gelirlerinde 
ya anan dü ü ün nedeni olabilece i iddia edilmi tir ( nalck, 2016:45). 

16’nc yüzyl Osmanl mali sisteminde ba  gösteren bozulmalar 
neticesinde klasik dönem Osmanl mali sistem dengesi çe itli sarsnt ve 
ypranmalara ra men 17’nci yüzyln ikinci yarsna kadar ayakta kalabilmi , 
1645 Girit Sava ’nn akabinde uzun ve maliyetli sava lar döneminin 
ba lamasyla askeri harcamalarn bütçe giderleri içerisindeki pay artm tr. 
Sava larn bütçe üzerindeki etkisi sadece gider artrc yönde olmam , art 
arda ya anan yenilgilerden sonra büyük toprak kayplarnn ya anmas ile 

5Tabako lu’ndan (1985:2008) aktaran Ylmaz (2002:188): Sava n yaratt  ortam, hem asker saysnn 
artmasna hem de sava  esnasnda gelir düzeyi dü en halkn, devletten i  talep etmesine neden olmu , 
devlet kadrolarnn i mesine yol açm tr. Öte yandan kaybedilen topraklardaki devlet çal anlarnn 
maa larnn kesilememesi cari harcamalar arttrrken askerlerin vergiden muaf tutulmalar da vergi 
gelirlerinin azalmasna neden olmu tur (Tabako lu, 1985:212). Uzun süren, birbirini takip eden sava lar 
sonucunda emek hem kalite hem de kantite olarak azald ndan, üretim dü mü , bu da vergi gelirlerinin 
azalmasna yol açm tr. 
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bütçe gelirlerinde de azalmalar meydana gelmi tir. Art arda ya anan açklar, 
devlet yönetimini adeta bütçe krizi ile kar  kar ya brakm tr (Gökbunar 
vd., 2010:74-75). Bu döneme ait mali veriler eksik olsa da 17’nci yüzyln 
di er belgeleri ve raporlar bütçe krizini do rulamaktadr (Özvar, 2009:98). 
16’nc yüzyln sonlarndan itibaren ya anan ekonomik ve mali bunalm 17 
ve 18’inci yüzyllarda daha da derinle mi  ve bütçe açklar kronik bir hal 
alm tr (Anbar, 2009:29). 19’uncu yüzylda bütçe açklar geçmi e kyasla 
daha da artm  ve bütçe dengesi istisnasz (3-4 yl d nda) her yl açk 
vermi tir. Özellikle bu yüzyln ikinci yarsndan itibaren bütçe açklarnda 
gözle görülür bir art  gerçekle irken 20’nci yüzyln ba larndan I. Dünya 
Sava ’na kadar olan dönemde bütçe gelir ve giderleri (istikrarsz bir 
görünüm arz etmekle birlikte) reel anlamda azalm , buna kar n bütçe 
açklarndaki istikrar devam etmi tir. Di er bir ifadeyle devlet bütçesinin 
hacmi daralrken önceki yüzylda oldu u gibi bütçe açk vermeye devam 
etmi tir. 

 
3. Bütçe Açklarn Gidermeye Yönelik Tedbirler 
Osmanl mali sisteminde 16’nc yüzyln sonlarndan itibaren görülen 

zayflamann temelinde tmar sisteminin bozulmasnn etkili oldu u 
dü üncesi yatmaktadr. Tmar sisteminde görülen bozulma, etkisini 
sava larda göstermi  ve sava larn Osmanl aleyhine sonuçlanmasnda bu 
bozulmann önemli bir neden oldu u kabul edilmi tir. Gerek tmar 
sisteminin bozulmas gerekse sava larn kaybedilmesi, Osmanl mali 
sisteminde, özellikle yeni gelir kaynaklarnn temin edilmesinde ve mevcut 
gelirlerin tahsilinde telafisi mümkün olmayan zararlara yol açm tr. 

16’nc yüzyln sonlarndan itibaren Osmanl mali sisteminde görülen 
bozulmalar sonraki yüzyllarda mali sistemi derinden etkileyecek ekilde 
artarak devam etmi tir. Mali sistemde ya anan bu olumsuzluklarn 
giderilmesinde vergi tahsil yöntemlerinde de i ikli e gidilmesi, iç 
borçlanmaya ba vurulmas, ta i  uygulamasna gidilmesi, üst düzey 
yöneticilerin terekelerine el konulmas, iç borcu toplumun geneline yayp 
yüksek miktarda gelir elde etmek adna esham uygulamasna ba vurulmas, 
Tanzimat ve Islahat Ferman gibi reform hareketleriyle kamu gelir ve 
giderlerinin kontrol altna alnmas eklindeki uygulamalar ile ba ar 
sa lanm  olsa bile bunlar uzun vadeli olamam  ve Osmanl bütçesi 17’nci 
yüzyldan itibaren açk verme e iliminde olmu tur. Özellikle 1840 ylndan 
1900’lü yllara kadar, 1862 mali yl hariç olmak üzere, Osmanl bütçesi açk 
vermi tir (Ye ilyurt ve Cural, 2015:169). 

Tanzimat sonras dönemde Osmanl bütçesinde ya anan bu açklarn 
giderilmesi adna birtakm tedbirlerin alnmas kararla trlm  ve Maliye 
nezaratine yazlm  olan 1861 yl ar iv belgelerinde devlet dairelerinde 
israfa kaçacak ekilde harcamalarn yapld  ifade edilmi  ve elzem 
olmayan harcamalarn tehiri ile askeri personellere her kurumun bütçesinden 
ödenmek üzere ayrlm  olan “tayinat- ayniye” uygulamasna son verilmesi 
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istenmi tir (A. MKT. NZD 358/64; A. MKT. NZD 358/66). Ayn yl 
Serasker Pa a’ya yazlan mazbatada, Meclisi Mahsusu Vükela kararyla tüm 
kamu kurumlarnda tasarrufatn artrlmas ve bu yolla bütçe aç nn 
kapatlmas için 1861 ylndan itibaren, tüm kamu dairelerinde uygulanmas 
istenen “hangi masraflarda ne kadarlk bir tenzilat yaplaca nn 
belirlenmesi”ne dair emrin tatbik edilmesi istenmi tir (A. MKT. NZD 
354/20). 

1879 tarihli belgede, Devlet-i Aliye’nin bütçe rakamlar hakkndaki 
endi eler dile getirilmekte ve esasen bütçe rakamlarnn gerçe i 
yanstmad na, ba ka bir ifadeyle gerçekte bütçe aç  rakamlarnn bütçe 
kaytlarnda yazlan de erlerin üzerinde oldu una dikkat çekilmi tir. Bu 
ba lamda özellikle bütçenin gelir ksm hakknda kalem kalem 
de erlendirmeler yaplm tr. Örne in 1879 yl için gelirler 14.300.000 lira, 
giderler ise 20.000.000 lira belirlenmi se de; 2.300.000 lirann kaimenin 
ilgas neticesinde, 4.000.000 lirann da borç sözle mesi kar l nda verilmi  
olan bir avans olmas hasebiyle bütçe gelirleri arasndan çkarlmas 
gerekti i iddia edilmi tir. Yaplan bu çkarmalar neticesinde ise devletin esas 
gelirinin 8.000.000 lira ve giderin ise 20.000.000 lira oldu undan hareketle 
ivedi bir ekilde tedbirlerin alnmas gerekti i ifade edilmi tir. Ülkenin mali 
gücü, askeri gücü ile e  tutulmu  ve mali sistemin düzeltilememesinin 
“devletin sonunu hazrlayaca na” dikkat çekilmi tir. Bu kapsamda 
uygulanmas gereken tedbirlerin gelir (varidat), gider (mesarifat), kaime ve 
borçlanma ekseninde gerçekle tirilmesi gerekti ine vurgu yaplm tr (Y. 
PRK. ML. 1/68). 

Devlet gelirleri ile ilgili alnmas gereken tedbirler ba lamnda, gelirlerin 
artrlmas için birbirinden farkl birçok te ebbüste bulunuldu u belirtilmi  
ve gelir alannda ya anan esas sorunun mükelleflerin vergilerini 
ödememelerinden kaynaklanan bir sorun olmad , bilakis ödenen vergilerin 
devlet hazinesine girmedi i eklinde ifade edilmi tir. Kamu gelirlerinde 
yaplan tahsillere ra men bu gelirlerin devlet hazinesine girmemesine çözüm 
olarak vergi tahsilinde yörede bulunan dirayetli tüccarlardan faydalanlmas 
gere ine vurgu yaplm  ve bunlarn bir vergi tahsil memuru gibi istihdam 
edilmesi istenmi tir. Kimi bölgelerde bu i i üstlenecek tacirlerin 
bulunmamas durumunda ise mevcut bulunan mahallerden destek alnmas 
gerekti i fikri ileri sürülmü tür. Söz konusu bu i leyi  hakknda ngiltere ve 
Fransa devletlerinin mali sistemi örnek gösterilmi  ve ngiliz maliyesinin son 
40 yllk süreçte kamu gelirlerini 40 milyon liradan 80 milyon liraya 
çkartt  dile getirilerek bu durumun Devlet-i Aliye maliye sistemi açsndan 
dikkate ayan oldu unun alt çizilmi tir. Fransa ve ngiltere’de uygulanan 
yöntemler ile tüccarlarn memur olarak istihdam edilmesi, onlarn 
nezaretlerinde vergilerin tahsil edilmesi, maliye idaresinde slahat yaplmas 
gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi neticesinde az bir zaman zarfnda kamu 
gelirlerinin 1 kat artaca  iddia edilmi tir (Y. PRK. ML. 1/68). 
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Fransa devletlerinin mali sistemi örnek gösterilmi  ve ngiliz maliyesinin son 
40 yllk süreçte kamu gelirlerini 40 milyon liradan 80 milyon liraya 
çkartt  dile getirilerek bu durumun Devlet-i Aliye maliye sistemi açsndan 
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Kamu bütçesinde ya anan açklarn önlenmesine yönelik tedbirlerin 
ikinci boyutunu, mesarifat yani kamu harcamalaryla ilgili tedbirler 
olu turmu tur. Bu kapsamda bütçenin gider boyutunun önemine dikkat 
çekilmi  ve bütçede belirtilen harcama miktarlarna uyulmasnn hayati 
derecede önemli oldu u ve söz konusu bu miktarlarn a lmasnn devletin 
beka sorununu ortaya çkaraca  belirtilmi tir. Bu kapsamda devlet 
bütçesinde gösterilen tüm harcama kalemlerinin makul ve güzel isteklere 
dayand nn yadsnamaz bir gerçek oldu u ifade edilmi  ise de tüm kamu 
kurumlarnn fedakârlk etmeleri ve bu u urda azim ve gayrete sahip 
olmalar gerekti ine dikkat çekilmi tir. Tüm kamu kurumlarnda sahip 
olunmas istenen bu davran a örnek te kil etmesi için Padi ahn da birinci 
dereceden bu fedakârl  üstlendi i ve toplumun duçar oldu u sefaletin slah 
için Allah (cc) lütfu ve ihsanyla bu fedakârl na devam edece inin alt 
çizilmi tir. Padi ahn sergilemi  oldu u bu kararl davran n tüm kamu 
kurumlar için bir emsal olu turmas ve her kurumda hakiki manada 
tasarrufa riayet edilmesi gerekti i belirtilmi tir. Ayrca, devlet hazinesinin 
güçlü olmas ile askeri güce sahip olmas arasnda pozitif yönlü bir ili ki 
kurulmu  ve hatta bu durumun hatrdan çkarlmamas gerekti i belirtilmi tir 
(Y. PRK. ML. 1/68). 

Kamu bütçesinde ya anan açklarn önlenmesine yönelik tedbirlerin bir 
di er boyutunu, kaimenin yol açm  oldu u açklarla ilgili tedbirler 
olu turmaktadr. Mezkûr dönemde kaimenin rayiç de erinde ya anan 
dü ü ler Osmanl bütçesinde önemli bir yük olu turmu tur. Bu yükün 
hafifletilmesi ve kaimenin yol açt  problemin önlenmesi için 400 kuru  
kaimenin 1 Osmanl lirasna endekslenmesi gerekti i ifade edilmi tir. Ancak 
bu çözümün geçici nitelikte olaca  dikkate alnarak daha sonraki dönemde 
kaimenin kaldrlmasyla bu sorunun a labilece i dü ünülmü tür (Y. PRK. 
ML. 1/68). 

Kamu bütçesinde ya anan açklarn önlenmesi açsndan 1879 tarihli 
belgede gündeme getirilen tedbirlerin sonuncusunu, istikraz yani devlet 
borçlar ile ilgili tedbirler olu turmu tur. Devlet borçlarnn faizlerinin 
ödenemedi i ve borç alnan devletlerin alacaklarn tahsil etmedi i halde bu 
gibi devletlerin hâlâ borç verebildi i konusuna dikkat çekilen bu ksmda, 
devletin öz gelirlerinin giderlerini kar lamada yetersiz oldu u ifade 
edilmi tir.6 Özellikle iç borçlanmann önemine ve gereklili ine vurgu 
yaplrken sermaye sahiplerinin mali anlamda emniyeti olmadkça iç 
kaynaklardan borç alnabilmesinin zor oldu u belirtilmi tir. Bu kapsamda 
sermaye sahiplerine güven verilmesi gündeme gelmi  ve bunun için ilk 
olarak devlet maliyesinin emniyetli ve itibarl bir hale getirilmesinin 
kaçnlmaz oldu u üzerinde durulmu tur. Bu belgede ayrca, maliye alannda 

6Bu dönemde batl devletler tarafndan d  borç verme yoluyla Osmanl Devleti’nin yapt  reformlara 
kaynak sa lanm  ve d  borçlanma Batllarn Osmanl Devleti üzerindeki nüfuzunun artrlmasnn bir 
arac olarak kullanlm tr (bkz. Akdemir, T. ve Ye ilyurt, . (2017), “Borç Eti i ve Borç Eti i 
Perspektifinden Osmanl Devleti’nde D  Borçlar”, SDÜ BF Dergisi, 22(2), 396). 
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emniyet ve itibarn sa lanmas için gerekli olan tüm fedakârlklardan 
kaçnlmamas ve bu u urda önemli kararlarn alnmas gerekti ine i aret 
edilmi tir. Bu kapsamda hangi yöreden, meslekten, inançtan ve mezhepten 
olursa olsun, devlet adna hâslane dü üncelerle çal acak memurlarn 
istihdam edilmesi ve bunlardan yardm alnmas gerekti i dile getirilmi tir 
(Y. PRK. ML. 1/68). 

1890 tarihli belgede, devlet bütçesinde yaygn görülen suiistimallerin ve 
israfn engellenmesi, lüzumsuz i lerde istihdam edilen memurlarn daha 
fazla fayda sa layacaklar alanlara kaydrlmas, zor durumda kalnmadkça 
bütçe harici harcama yaplmamas istenmi tir. Ayrca kamu gelirlerinin 
tahsilinde ve sarfiyatnda baz yeni usul ve esaslarn konulmas ve tahsilatn 
hzlandrlmas istenmi tir (DH. MKT. 1730/20). 

1905 tarihli Dâhiliye Nazr tarafndan yazlm  olan belgede, kamusal 
alanda görülen i lerin artmasndan ötürü ilave kamu idarelerine ihtiyaç 
duyuldu u belirtilirken mevcut kamu idarelerine ayrlan ödeneklerin 
azl ndan ikâyet edilmi  ve ilave memur istihdam talebinde 
bulunuldu unun alt çizilmi tir. Ancak bu taleplerin devlet bütçelerinde aç  
daha da artraca ndan bahisle istekler kabul görmemi tir (DH. MKT. 
2609/104).  

1911 tarihli ve Dâhiliye Nazr namna müste ar tarafndan ele alnan 
belgede, bütçe aç nn artk borçlanma yoluyla da kapatlamayacak a amada 
oldu u ve borç bulunsa bile bu borca kar lk gösterilecek bir kayna n 
bulunmad na dikkat çekilerek, özellikle senenin son aylarnda kamu 
maliyesinde bir mü külat ya anmamas için dairelere tahsis edilen gelirlerin 
bir ksmnn kullanlmamas istenmi tir (DH. MB. HPS. M. 2/13). Bu 
duruma benzer bir soruna dikkat çeken ve Maliye Nazr tarafndan ele alnp 
Harbiye, Evkaf, Maliye, Nafa, Posta Telgraf, Ticaret ve Ziraat, Shhiye, 
Me ihat, Divan- Muhasebat, Hicaz Demiryolu, Dâhiliye, Hazine-i Hassa, 
Hariciye ve Maarif gibi kurumlara gönderilen 1911 tarihli yazda, mali yln 
son aylarnda ihtiyaç duyulmas muhtemel olan harcamalarn ifa edilebilmesi 
adna birtakm gelirlerin kullanlmamasnn gereklili i üzerinde durulmu tur. 
(BEO 3919/293906). Yine ayn yl tarihli ve Harbiye Nazr tarafndan 
nezaret içerisinde ya anan olaylar ele alan farkl bir belgede ise, ya anan 
bütçe aç ndan ötürü kamu giderlerini artracak memur maa  zamlarnn 
Meclisi Umumiyece kabul olunamayaca  bildirilmi tir (BEO, 
3851/288763). 

Borç temininde ya anan skntlara ra men 1911 ylnda bütçe aç nn 
kapatlmas için önce Fransa’dan borç alnmasna te ebbüs edilmi ; ancak bu 
giri im ba arya ula maynca daha sonra Almanya ve Avusturya 
bankalarndan borç alnmas yönünde bir irade sergilenmi tir. Bunlardan da 
olumlu bir sonuç alamayan Osmanl mali idarecileri, giderleri önceki yln 
bütçe giderlerinden daha dü ük miktarda gösterebilmek adna, nezaretlerin 
zaruri manada ihtiyaç duyduklar giderlerin kayt edilmesini istemi lerdir. 
Aksi takdirde bütçe aç  nedeniyle kar lk gösterilerek yaplan 



Tanzimat Sonras Osmanl’da Bütçe Açklar Sorunu ve Mali Konsolidasyon Uygulamalar 

254  Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2018; 174: 240-269 

emniyet ve itibarn sa lanmas için gerekli olan tüm fedakârlklardan 
kaçnlmamas ve bu u urda önemli kararlarn alnmas gerekti ine i aret 
edilmi tir. Bu kapsamda hangi yöreden, meslekten, inançtan ve mezhepten 
olursa olsun, devlet adna hâslane dü üncelerle çal acak memurlarn 
istihdam edilmesi ve bunlardan yardm alnmas gerekti i dile getirilmi tir 
(Y. PRK. ML. 1/68). 

1890 tarihli belgede, devlet bütçesinde yaygn görülen suiistimallerin ve 
israfn engellenmesi, lüzumsuz i lerde istihdam edilen memurlarn daha 
fazla fayda sa layacaklar alanlara kaydrlmas, zor durumda kalnmadkça 
bütçe harici harcama yaplmamas istenmi tir. Ayrca kamu gelirlerinin 
tahsilinde ve sarfiyatnda baz yeni usul ve esaslarn konulmas ve tahsilatn 
hzlandrlmas istenmi tir (DH. MKT. 1730/20). 

1905 tarihli Dâhiliye Nazr tarafndan yazlm  olan belgede, kamusal 
alanda görülen i lerin artmasndan ötürü ilave kamu idarelerine ihtiyaç 
duyuldu u belirtilirken mevcut kamu idarelerine ayrlan ödeneklerin 
azl ndan ikâyet edilmi  ve ilave memur istihdam talebinde 
bulunuldu unun alt çizilmi tir. Ancak bu taleplerin devlet bütçelerinde aç  
daha da artraca ndan bahisle istekler kabul görmemi tir (DH. MKT. 
2609/104).  

1911 tarihli ve Dâhiliye Nazr namna müste ar tarafndan ele alnan 
belgede, bütçe aç nn artk borçlanma yoluyla da kapatlamayacak a amada 
oldu u ve borç bulunsa bile bu borca kar lk gösterilecek bir kayna n 
bulunmad na dikkat çekilerek, özellikle senenin son aylarnda kamu 
maliyesinde bir mü külat ya anmamas için dairelere tahsis edilen gelirlerin 
bir ksmnn kullanlmamas istenmi tir (DH. MB. HPS. M. 2/13). Bu 
duruma benzer bir soruna dikkat çeken ve Maliye Nazr tarafndan ele alnp 
Harbiye, Evkaf, Maliye, Nafa, Posta Telgraf, Ticaret ve Ziraat, Shhiye, 
Me ihat, Divan- Muhasebat, Hicaz Demiryolu, Dâhiliye, Hazine-i Hassa, 
Hariciye ve Maarif gibi kurumlara gönderilen 1911 tarihli yazda, mali yln 
son aylarnda ihtiyaç duyulmas muhtemel olan harcamalarn ifa edilebilmesi 
adna birtakm gelirlerin kullanlmamasnn gereklili i üzerinde durulmu tur. 
(BEO 3919/293906). Yine ayn yl tarihli ve Harbiye Nazr tarafndan 
nezaret içerisinde ya anan olaylar ele alan farkl bir belgede ise, ya anan 
bütçe aç ndan ötürü kamu giderlerini artracak memur maa  zamlarnn 
Meclisi Umumiyece kabul olunamayaca  bildirilmi tir (BEO, 
3851/288763). 

Borç temininde ya anan skntlara ra men 1911 ylnda bütçe aç nn 
kapatlmas için önce Fransa’dan borç alnmasna te ebbüs edilmi ; ancak bu 
giri im ba arya ula maynca daha sonra Almanya ve Avusturya 
bankalarndan borç alnmas yönünde bir irade sergilenmi tir. Bunlardan da 
olumlu bir sonuç alamayan Osmanl mali idarecileri, giderleri önceki yln 
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borçlanmalarda herhangi bir kar lk gösterilemeyece i için bu borç 
ili kilerinin olumsuzlukla neticelendi ine dikkat çekilmi tir (BEO 
3919/293906). Bu çerçevede 1912 yl bütçe aç nn kapatlmas için maliye 
nazr imzal ar iv belgesinde 7 buçuk milyon liraya ihtiyaç duyuldu u ve 
bunun için de vilayet gümrüklerine yaplacak zammn kaynak gösterilece i 
yazlm tr (MV.163/73). Ayn mali yl içerisinde Maliye nezaretine 
gönderilen bir di er belgede, Osmanl Bankasyla yaplan anla ma 
kapsamnda bütçe aç nn kapatlmas için borçlanma yoluna gidildi i ve bu 
maksatla 10 milyon liralk bir mukavelenin imzaland  ve bu miktardan 1 
milyon 250 bin liralk ksmnn avans olarak verilece i beyan edilmi tir. Söz 
konusu mukavele, Meclisi Vükela kararyla tanzim olunmu  ve Padi ahn 
imzas ile tastik edilmi tir. 07.07.1912 tarihli belgede ise Osmanl Bankas 
ile yaplan akdin onayl suretinin gönderildi i bildirilmi tir 
(BEO.4059/304414). 

1912 ylnda ya anan bu geli melere ilaveten Sadaret Dairesi Tahrirat 
Kaleminden Maliye Nezaretine yazlan yazda, 1912 yl bütçe aç nn 
kapatlmas için lazm gelen muameleler hakknda bir belge düzenlendi i ve 
belgenin aslnn gönderildi i ifade edilmi tir (BEO.4029/302135).1916 
tarihli ve Dâhiliye Nezareti Umuru Mahalliye Vilayet Müdüriyetinden Teke 
Mutasarrfl na gönderilen yazda ise, gelecek yl yaplacak olan 
yardmlarn mevcut ylda yaplandan fazla olamayaca  ve masraflarn 
kslarak bütçe aç nn azaltlaca  belirtilmi tir (DH. UMVM. 143/34). 

 
4. Açk Kar t Politikalarn Mali Konsolidasyon Ba lamnda 

De erlendirilmesi 
Çal mann bu bölümünde öncelikle mali konsolidasyon kavramnn 

tanm, içeri i ve etkileri konusunda teorik açklamalara yer verilmi , daha 
sonra ise Osmanl’da açk kar t tedbirlerin, mali konsolidasyon önlemleri 
açsndan de erlendirilmesi yaplm tr. 

4.1. Mali Konsolidasyon Kavram, çeri i ve Etkileri 
Maliye literatüründe 1990’l yllardan sonra gündeme getirilen ve 

özellikle 2008 krizi sonras ülkelerin uygulad  kriz kar t mali politikalarn 
önemli bir oda n te kil eden mali konsolidasyon; ülkelerin mali 
sistemlerinde görülmesi muhtemel krizlerin engellenmesinde veya ya anan 
krizlerin üstesinden gelinmesinde “sürdürülebilir mali dengeye ula mada 
takip ettikleri politik bir süreç” eklinde tanmlanmaktadr (Price, 2010:5). 
“Hükümetlerin borç yükününün ve açklarnn azaltlmasnda ba vurulan 
politikalar” eklinde ifade edilebilecek bu kavram OECD (2011:17), “bütçe 
açklarn ve kamu borç stokunu azaltmay, bunlardaki dü ü ü sürekli hale 
getirmeyi ve böylelikle de mali sürdürülebilirli i kalc olarak tesis etmeyi 
amaçlayan bir mali stratejiler manzumesi” olarak tanmlamak da 
mümkündür ( en ve Kaya, 2017:42-43).  

Mali konsolidasyon önlemlerinin temel amac, bütçe aç  ve borç 
stokunu sürdürülebilir düzeye indirmektir. Ancak, literatürde konsolidasyon 
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önlemlerinin aç  azaltp azaltmad  kadar bunu nasl ba ard  da 
inceleme konusu edilmektedir. Bu noktada, söz konusu önlemlerin 
büyümeyi negatif yönde etkilememesi arzu edilmektedir (Perotti, 1998:391). 
Mali konsolidasyon önlemleri her ne kadar harcama kesintileri ve vergi 
art larn öngörse de büyüme üzerinde pozitif etkileri söz konusu 
olabilmekte ve bu etki non-Keynesyen etki olarak nitelendirilmektedir. 
Bertola ve Drozen’a (1993) göre kamu harcamalar belirli bir düzeyi 
a t nda mali konsolidasyon olasl  artmakta ve tüketiciler özel 
tüketimlerinde kesintiye gitmektedirler. Bir di er ifadeyle, kamu 
harcamalaryla özel tüketim harcamalar arasnda do rusal olmayan negatif 
bir ili ki söz konusu olmaktadr (Bertola ve Drozen, 1993:11-12) Alesina, 
Ardagna ve Gali’ye (1998) göre ise, kamu tüketim harcamalarndaki azalma 
kalc olarak algland nda tüketiciler vergi yüklerinin azalaca n ve ya am 
boyu gelirlerinin artaca n dü ünecekler ve böylece Keynesyen yakla mn 
aksine kamu harcamalarndaki azal , ekonomik büyümede ve bireylerin 
refahlarnda art a yol açacaktr. Kamu harcamalarndaki azalmann refah 
üzerindeki bir di er geni letici etkisi, kamu kredisindeki art n, faiz 
oranlarnda dü ü  olarak yansmas aracl yla gerçekle ecektir (Alesina 
vd., 1998:491-492; Perotti, 1998:391). Ayrca, devlet borçlanma 
gereksinimlerinin azaltlmas, risk priminde ve toplam talepte azalma 
aracl yla faiz oranlarnda bir dü ü e neden olaca ndan, devletin 
kaynaklarn daha verimli harcamalara tahsis etmesini, büyümeyi te vik edici 
vergi kesintileri uygulayabilmesini ve özel yatrmlarn tetiklenmesini 
sa layabilir (ECB, 2010:83-84). Dolaysyla mali konsolidasyon önlemleri 
geleneksel Keynesyen yakla mn aksine büyümeyi artrc yönde etki 
edebilecektir. Mali konsolidasyon önlemelerinin büyümeyi artrc etkisi 
uzun dönemde gelir da lmnn iyile mesi yönünde etkili olmakla birlikte 
söz konusu önlemler ksa dönemde gelir da m e itsizli ini (özellikle ücret 
gelirlerinin GSY H’deki paynn azalmasnn da etkisiyle) artrmaktadr. 
Nitekim Ball vd. (2013:5) ile Woo vd. (2013:14-15) tarafndan yaplan 
çal malarda konsolidasyon önlemleri sonrasnda Gini katsaysnn 
yükseldi ine vurgu yaplm tr. 

Mali disiplini sa lamaya yönelik önlemlerin modern bir ifadesi olan bu 
uygulamalarn etkinli i, konsolidasyon önlemlerinin kompozisyonuna ba l 
oldu u kadar harcama ya da gelir tabanl önlemlerin boyutu, süreklili i, açk 
ya da borcun boyutu, makroekonomik çerçeve ve konsolidasyona yönelik 
önlemlere toplumsal destekten önemli ölçüde etkilenmektedir. Örne in, 
Afonso ve Jalles’e (2012:1061) göre ksa süreli mali konsolidasyonun uzun 
süreli konsolidasyonlara oranla ba ars daha snrldr. Ayrca ba langçtaki 
(konsolidasyon öncesinde) mali dengesizli in büyüklü üne ba l olarak 
yürürlü e konulan önlemlerin büyüklü ü de artmaktadr. Mali 
konsolidasyon paketinin büyüklü ü GSY H'nin yüzdesi olarak ne kadar 
yüksek olursa hem toplam harcama hem de ilgili bile enler üzerindeki etkisi 
daha yo un olacaktr. Zamanlama açsndan kademeli konsolidasyon 
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önlemlerinin aç  azaltp azaltmad  kadar bunu nasl ba ard  da 
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büyümeyi negatif yönde etkilememesi arzu edilmektedir (Perotti, 1998:391). 
Mali konsolidasyon önlemleri her ne kadar harcama kesintileri ve vergi 
art larn öngörse de büyüme üzerinde pozitif etkileri söz konusu 
olabilmekte ve bu etki non-Keynesyen etki olarak nitelendirilmektedir. 
Bertola ve Drozen’a (1993) göre kamu harcamalar belirli bir düzeyi 
a t nda mali konsolidasyon olasl  artmakta ve tüketiciler özel 
tüketimlerinde kesintiye gitmektedirler. Bir di er ifadeyle, kamu 
harcamalaryla özel tüketim harcamalar arasnda do rusal olmayan negatif 
bir ili ki söz konusu olmaktadr (Bertola ve Drozen, 1993:11-12) Alesina, 
Ardagna ve Gali’ye (1998) göre ise, kamu tüketim harcamalarndaki azalma 
kalc olarak algland nda tüketiciler vergi yüklerinin azalaca n ve ya am 
boyu gelirlerinin artaca n dü ünecekler ve böylece Keynesyen yakla mn 
aksine kamu harcamalarndaki azal , ekonomik büyümede ve bireylerin 
refahlarnda art a yol açacaktr. Kamu harcamalarndaki azalmann refah 
üzerindeki bir di er geni letici etkisi, kamu kredisindeki art n, faiz 
oranlarnda dü ü  olarak yansmas aracl yla gerçekle ecektir (Alesina 
vd., 1998:491-492; Perotti, 1998:391). Ayrca, devlet borçlanma 
gereksinimlerinin azaltlmas, risk priminde ve toplam talepte azalma 
aracl yla faiz oranlarnda bir dü ü e neden olaca ndan, devletin 
kaynaklarn daha verimli harcamalara tahsis etmesini, büyümeyi te vik edici 
vergi kesintileri uygulayabilmesini ve özel yatrmlarn tetiklenmesini 
sa layabilir (ECB, 2010:83-84). Dolaysyla mali konsolidasyon önlemleri 
geleneksel Keynesyen yakla mn aksine büyümeyi artrc yönde etki 
edebilecektir. Mali konsolidasyon önlemelerinin büyümeyi artrc etkisi 
uzun dönemde gelir da lmnn iyile mesi yönünde etkili olmakla birlikte 
söz konusu önlemler ksa dönemde gelir da m e itsizli ini (özellikle ücret 
gelirlerinin GSY H’deki paynn azalmasnn da etkisiyle) artrmaktadr. 
Nitekim Ball vd. (2013:5) ile Woo vd. (2013:14-15) tarafndan yaplan 
çal malarda konsolidasyon önlemleri sonrasnda Gini katsaysnn 
yükseldi ine vurgu yaplm tr. 

Mali disiplini sa lamaya yönelik önlemlerin modern bir ifadesi olan bu 
uygulamalarn etkinli i, konsolidasyon önlemlerinin kompozisyonuna ba l 
oldu u kadar harcama ya da gelir tabanl önlemlerin boyutu, süreklili i, açk 
ya da borcun boyutu, makroekonomik çerçeve ve konsolidasyona yönelik 
önlemlere toplumsal destekten önemli ölçüde etkilenmektedir. Örne in, 
Afonso ve Jalles’e (2012:1061) göre ksa süreli mali konsolidasyonun uzun 
süreli konsolidasyonlara oranla ba ars daha snrldr. Ayrca ba langçtaki 
(konsolidasyon öncesinde) mali dengesizli in büyüklü üne ba l olarak 
yürürlü e konulan önlemlerin büyüklü ü de artmaktadr. Mali 
konsolidasyon paketinin büyüklü ü GSY H'nin yüzdesi olarak ne kadar 
yüksek olursa hem toplam harcama hem de ilgili bile enler üzerindeki etkisi 
daha yo un olacaktr. Zamanlama açsndan kademeli konsolidasyon 
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uygulamalarnn, ok önlemlere oranla daha ba arl sonuçlar verdi i dile 
getirilmekle birlikte kamu borcu çok yüksek oldu unda ve ekonomi 
büyümedi inde ok önlemlerin en iyi seçenek olabilece i de ifade 
edilmektedir. Son olarak mali konsolidasyonun bir bölümü nispeten uzun bir 
süre devam etti inde, düzeltme sürecinin tersine çevrilme olasl  daha 
yüksek oldu u gibi (Castro, 2017:139-140) büyük ölçekli müdahale 
gerektiren konsolidasyon önlemlerinin ba ars, gelir ve harcamalardan 
olu an farkl enstrümanlar içeri inde barndrmasna ba l olacaktr 
(Molnár, 2012:125). 

Mali konsolidasyona dair literatürde harcama odakl mali konsolidasyon 
önlemlerinin, özellikle de ücretler ve refah harcamalarnda kesinti 
öngörenlerin daha kalc/ba arl oldu u vurgulanmakta ve vergi art na 
dayal konsolidasyonlarn uzun süreli olmayaca  ifade edilmektedir (Afonso 
ve Jalles, 2011:25; Alesina vd., 1998:489; Alesina vd., 1995:210; Giavazzi 
ve Pagano, 1990:105; Alesina vd., 1998:198).7   

Uygulamada, mali konsolidasyon önlemlerinin çerçevesini/içeri ini, 
bütçe aç  ya da borcun düzeyi, makroekonomik yap ve mali alan gibi 
de i kenler ekillendirmekte ve özellikle mali alan snrl olan ülkelerde 
harcama tabanl önlemlerin ön plana çkmas dikkat çekmektedir. Bu 
tercihte, vergilemenin snrlar kadar, vergi oranlarnda meydana gelebilecek 
bir art n ekonomi üzerindeki olas olumsuz etkileri belirleyici olmaktadr. 
Ancak, harcama tabanl önlemlerin gelir tabanl önlemlerle desteklenmesi, 
mali konsolidasyona yönelik uygulamalarn kredibilitesini artrabilmekte ve 
kamu maliyesinin sürdürülebilirli ine yönelik alglar da pozitif yönde 
etkileyebilmektedir (Perotti, 1996:108).  

Ülke uygulamalarna dair çal malarda da ifade edildi i üzere, bu 
önlemler ksa vadede iktisadi büyüme üzerinde negatif etkiye sahip 
olabilirken uzun dönemde mali politikalarn kredibilitesini artran ve 
sürdürülebilirli i sa layan politikalar sayesinde büyümeyi te vik edici 
olabilmektedir. Konsolidasyon önlemlerinin geciktirilmesi ülkeleri gelecekte 
daha yüksek bir maliyet ve dü ük büyüme oranyla kar  kar ya 
brakabilirken uzun vadede bu önlemlerin faydalar tart masz bir gerçektir. 
Özellikle kapsaml bir reform stratejisinin bir parças olarak güvenilir ve 
tutarl bir ekilde takip edilen mali konsolidasyon önlemleri, mali 
göstergelerin sürdürülebilir düzeylere gelmesini yeniden sa layabilmektedir 
(ECB, 2010:83,84). 

4.2. Osmanl’da Açk Kar t Tedbirlerin Mali Konsolidasyon 
Önlemleri Açsndan De erlendirilmesi 

Yüksek borç stoku ve bütçe açklarnn azaltlmas için IMF ve AB gibi 
uluslararas kurulu lar tarafndan sk sk gündeme getirilen bu önlemler, 
bugün oldu u kadar geçmi  yüzyllarda da sürdürülemez mali yap ile kar  

7Ancak, Heylen ve Everaert (2000:121), cari harcama indirimlerinin (personel giderlerinde kesintilerin) 
ba arl bir mali konsolidasyonun gerçekle mesi için en iyi politika oldu u fikrine ampirik olarak itiraz 
etmi tir.
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kar ya kalan ülkelerde (mali yapdaki bozulmalar neticesinde), gelir ve 
harcama tabanl önlemler eklinde dönemin yöneticileri tarafndan zaman 
zaman uygulamaya konulmu lardr.  Örne in 16’nc yüzylda spanya’da, 
17’nci yüzylda Fransa’da ve 18’inci yüzylda ngiltere’de görülen yüksek 
bütçe açklarnn kapatlmas adna önemli u ra lar verilmi  ve birtakm 
politikalar geli tirilmi tir. Devrin önde gelen ülkeleri gibi Osmanl Devleti 
de, bozulan mali yapsn düzeltmek adna (mali yapdaki bozulmalar 
kar snda) birtakm önlemleri hayata geçirmi , 17 ve 18’inci yüzyllarda 
artan sava lar ve bu sava larn icra edilebilmesi için ihtiyaç duyulan piyade 
birimlerinin sa lanmas gereklili i, idarenin bu tür harcamalar finanse 
edebilmek ve merkezi hazinenin nakit gelirlerini artrabilmek için bir dizi 
geçici mali yenili i benimsemesine yol açm tr (Karaman ve Pamuk, 
2010:595). 

Osmanl’da Mali Konsolidasyona Yönelik Alnan Tedbirler’in 
gösterildi i ekil 5’den de görülece i üzere, harcama tabanl önlemlerde cari 
harcamalarn kstlanmas ve personel giderlerindeki art n önlenmesi gibi 
modern konsolidasyon önlemlerine yön veren uygulamalar hayata 
geçirilmi , harcama tabanl bu önlemler vergisel tedbirlerle desteklenmi tir. 
Bir anlamda, Osmanl’nn bütçe açklarna kar  geli tirdi i önlemler, 
ba arl bir mali konsolidasyon uygulamasnn gereklerine uygun olarak 
dizayn edilmi tir. Ancak devletin mali durumu zayf oldu undan (a r bir 
borç yükü mevcut oldu undan) ve ülke ekonomisi di er ülkelere kyasla 
nispeten iyi bir performans sergilemedi inden, mali konsolidasyon 
önlemlerinin bütçe aç  ve borç stokunu sürdürülebilir düzeye çekmekte 
ba arl olamad  görülmü tür.  
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kar ya kalan ülkelerde (mali yapdaki bozulmalar neticesinde), gelir ve 
harcama tabanl önlemler eklinde dönemin yöneticileri tarafndan zaman 
zaman uygulamaya konulmu lardr.  Örne in 16’nc yüzylda spanya’da, 
17’nci yüzylda Fransa’da ve 18’inci yüzylda ngiltere’de görülen yüksek 
bütçe açklarnn kapatlmas adna önemli u ra lar verilmi  ve birtakm 
politikalar geli tirilmi tir. Devrin önde gelen ülkeleri gibi Osmanl Devleti 
de, bozulan mali yapsn düzeltmek adna (mali yapdaki bozulmalar 
kar snda) birtakm önlemleri hayata geçirmi , 17 ve 18’inci yüzyllarda 
artan sava lar ve bu sava larn icra edilebilmesi için ihtiyaç duyulan piyade 
birimlerinin sa lanmas gereklili i, idarenin bu tür harcamalar finanse 
edebilmek ve merkezi hazinenin nakit gelirlerini artrabilmek için bir dizi 
geçici mali yenili i benimsemesine yol açm tr (Karaman ve Pamuk, 
2010:595). 

Osmanl’da Mali Konsolidasyona Yönelik Alnan Tedbirler’in 
gösterildi i ekil 5’den de görülece i üzere, harcama tabanl önlemlerde cari 
harcamalarn kstlanmas ve personel giderlerindeki art n önlenmesi gibi 
modern konsolidasyon önlemlerine yön veren uygulamalar hayata 
geçirilmi , harcama tabanl bu önlemler vergisel tedbirlerle desteklenmi tir. 
Bir anlamda, Osmanl’nn bütçe açklarna kar  geli tirdi i önlemler, 
ba arl bir mali konsolidasyon uygulamasnn gereklerine uygun olarak 
dizayn edilmi tir. Ancak devletin mali durumu zayf oldu undan (a r bir 
borç yükü mevcut oldu undan) ve ülke ekonomisi di er ülkelere kyasla 
nispeten iyi bir performans sergilemedi inden, mali konsolidasyon 
önlemlerinin bütçe aç  ve borç stokunu sürdürülebilir düzeye çekmekte 
ba arl olamad  görülmü tür.  
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ekil 5: Osmanl’da Mali Konsolidasyona Yönelik Alnan Tedbirler 

 
Kaynak: Ar iv belgelerinden yararlanlarak tarafmzca düzenlenmi tir. 

 
Merkezi yönetimin mali reforma yönelik sk te ebbüslerine ra men 

merkezi gelirler bir taraftan vergi oranlarnn dü ük olmas ve vergi 
toplanmasndaki yetersizlikler nedeniyle di er taraftan brüt vergi gelirlerinin 
bir bölümünün büyük bir ço unlu unu illerdeki kentli elitlerin olu turdu u 
finansal araclarda kalmas nedeniyle snrl düzeyde kalm tr (Karaman ve 
Pamuk, 2010:597-598). Bu nedenle mali konsolidasyon önlemlerinde daha 
çok harcama tabanl önlemler a rlkla uygulama alan bulmu , gelir ve 
borçlanma tabanl önlemlerle harcama tabanl önlemler desteklenmi tir 

M
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Gelir Tabanl Önlemler
- Kamu gelirlerinin tahsilatnn hzlandrlmas,
- Kamu gelir tahsilinde yeni usul ve esaslarn uygulamaya konulmas,
- Gümrük vergilerine zam yaplmas,
- Bütçe gelirlerinin kaytlara oldu undan daha yüksek yanstlmas
- Mükelleften tahsil edilen vergilerle devlet hazinesine giren miktar arasndaki 
farkn azaltlmas amacyla vergi tahsilinde güçlü tüccarlardan yararlanlmas, 
gerekirse bunlarn ngiltere ve Fransa örne inde oldu u gibi memur gibi 
istihdam edilmesi.

Harcama Tabanl Önlemler
- Ödenek tahsisinde kstlamalar,
- Zor durumda kalnmadkça bütçe harici harcama yaplmamas,
- Devlet bütçesinde yaygn görülen suistimallerin ve israfn önlenmesi,
- Zorunlu giderler d nda giderlerde kesintiye gidilerek daha dü ük bir harcama 
bütçesi te kili,
- Bütçe giderlerinde art a yol açmamak için memur maa larnn dondurulmas 
(maa larda art a izin vermeme),
- Saray harcamalarnn kstlanmas,
- Bütçede belirtilen harcama miktarlarnn a lmamas,
- Bütçeden yaplan yardmlarda kesintiye gidilmesi.

Borçlanma ile lgili Önlemler
- Borçlanma olanaklarnn artrlmas için bütçe disiplininin sa lanmas,
- Borçlanmaya olanak sa lanmas için kamu gelirlerinde art  sa layacak 
önlemlerin vaadilmesi,
- Borç ödemede ya anan güçlüklere ra men, alacakl devletlerin borç vermeye 
devam etmeleri sorgulanarak iç borçlanmaya önemine ve gereklili ine vurgu 
yaplarak yurt içinden borçlanmaya a rlk verilmesi (1879 sonrasnda),
- Sermaye kesiminin devlete borç vermesini temin etmek için bunlarn 
varlklarnn emniyetinin sa lanmas, devlet maliyesinin itibarnn artrlmas.

Di er Önlemler
- lave personel istihdam talebinin kabul edilmemesi,
- Atl i lerde istihdam edilen memurlarn daha fazla fayda sa layaca  alanlara 
kaydrlmas,
- Kaimenin de er kaybn önleyecek önlemlerin alnmas/kaimenin kaldrlms,
- Memur istihdamnda ayrmcl a yer verilmemesi.
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( ekil 5). Bir di er ifadeyle, modern ekonomide yaygn uygulama alan 
bulan mali konsolidasyon önlemlerinin uygulanma ekli, Osmanl’da da 
harcama tabanl tedbirlerin gelir tabanl önlemlerle desteklenmesi eklinde 
gerçekle tirilmi tir. Bu kapsamda, zor durumda kalnmadkça bütçe harici 
harcama yaplmamas, zorunlu giderler d nda giderlerde kesintiye 
gidilmesi, daha dü ük bir harcama bütçesi te kili, bütçede belirtilen harcama 
miktarlarnn a lmamas, memur maa larnn dondurulmas ve saray 
harcamalarnn kstlanmas gibi önlemlerle harcama kaynakl bütçe basks 
azaltlmaya çal lrken kamu gelirlerinin tahsilatnn hzlandrlmas, kamu 
gelir tahsilinde yeni usul ve esaslarn uygulamaya konulmas ve gümrük 
vergilerine zam yaplmas gibi önemler uygulamaya konulmu tur ( ekil 5). 
Vergilendirme sürecindeki etkinsizlikleri azaltmay hedefleyen bu önlemler 
çerçevesinde, vergilemenin idari maliyetlerinin azaltlmas ile mükelleflerin 
cebinden çkan vergilerle devletin kasasna giren gelirler arasndaki farkn 
minimize edilmesi hedeflenmi tir. Böylece bir taraftan harcamalarda 
suiistimal ve israflarn önlenmesi, kamu harcamalarnn disipline edilmesi 
hedeflenirken di er taraftan bütçeye kaynak giri i sa layacak vergisel 
düzenlemelerle, mali yapdaki bozulmalarn önlenmesi ve bütçe aç nn 
kontrol edilmesi hedeflenmi tir.  

Karaman ve Pamuk’a göre (2010:598), bütçe gelir ve giderlerine yönelik 
spesifik önlemlerin ötesinde, Osmanl mali konsolidasyonu, öncelikli olarak 
modern askeri tekniklerin ve idari örgütlenme biçimlerinin benimsenmesi ve 
demiryollar gibi di er yeni teknolojilerin kullanlmasyla elde edilmi  ve bu 
da vergi toplama sürecinde araclarn büyük paylarnn azaltlmasna 
yardmc olmu tur. 

Mali yönetimin modernize edilmesine yönelik çabalar Tanzimat 
arefesinde ba lam  ve sonrasnda yo unla m tr. Bu çerçevede 1830 
ylnda Meclis-i Ahkâm- Adliye'nin kurulu unun yansra idari reform 
çabalar ve maliye slah dü ünceleri hayata geçirilmi tir. Maliyeyi yeni 
ba tan düzenlemek için yeni vergi yasalar çkarlm , vergi salma ve 
toplama i lemleri düzeltilmek istenmi tir. lave olarak bütçe yapm, 
uygulamas ve denetimi, Batdakine benzer yeni esaslara ba lanmak 
istenmi tir (Gürsoy, 1984:40). 1838 ylnda ise devletin tüm mali i lerini 
düzenlemek ve denetlemek üzere Maliye Nezareti kurulmu  ve Maliye 
Nezareti çerçevesinde örgütlenen mali bürokrasi yeniden düzenlenmi tir. Bu 
nezarete ba l olarak olu turulan Maliye Hazinesi de tüm devlet gelir ve 
giderlerini yöneten tek hazine haline getirilmi tir. Böylece 17 ve 18’inci 
yüzyllarda iktisadi kaynaklarn kontrol etme gücünü kaybeden devlet, mali 
yönetimin merkezile mesi ile bu kaynaklar üzerindeki hâkimiyetini yeniden 
elde etmi tir (Güran, 1998:79-80). Kurumsal anlamda yaplan bu 
düzenlemelere ilave olarak Tanzimat fermannda “Her bireyden geliri 
orannda vergi talebinde bulunulaca ; vergi toplanmasndaki 
adaletsizliklerin önüne geçilece i ve iltizam usulünün kaldrlaca  
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( ekil 5). Bir di er ifadeyle, modern ekonomide yaygn uygulama alan 
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belirtilerek, adaletli bir vergi sistemi aracl yla mali konsolidasyon 
önlemlerine toplumsal destek sa lanmas yönünde önemli bir adm atlm tr. 

 
Sonuç 
Osmanl mali sisteminde 16’nc yüzyln sonlarndan itibaren görülen 

bozulmalar, ilerleyen dönemlerde daha da derinle mi  ve kamu gelirleri ile 
kamu giderleri arasndaki tutarszlklar artm tr. Kamusal hizmetlere olan 
snrl talebin etkisiyle klasik dönemde bütçe dengesi nispeten kontrol 
edilebilmi , klasik dönem sonrasnda, bütçe finansmannn de i en yaps ve 
savunma/sava  harcamalar mali yapdaki bozulmay derinle tirmi tir.  
Özellikle 17 ve 18’inci yüzyl sonrasnda sava  teknolojisindeki geli meler 
ile sava larn artan skl  kamu harcamalarnda art  basks yaratrken, 
fetihlerin durmas toprak kayplar ve kamu gelirlerindeki art  snrlam tr. 
Krm Sava  ile birlikte sava n finansman için yurtiçi kaynaklardan 
yaplan borçlanmalar yetersiz kalnca d  borçlanmaya ba vurulmu , 
19’uncu yüzyln sonlarnda a r açk ve borç sorunu kronik bir hale 
bürünmü  ve Tanzimat sonras dönemde bu açklarn giderilmesi adna 
birtakm tedbirler yürürlü e konulmu tur. 

Bu süreçte Osmanl, bir nevi kaybedilen topraklar geri kazanma ve yeni 
toprak kayplarn önlemek için savunma harcamalarna a rlk vermek 
zorunda kalrken harcamalardaki art  basklayamam , bir taraftan yeni 
vergiler aracl yla gelir artrc çabalara yönelirken di er taraftan vergi 
tahsil sürecinde ve yönteminde etkinli i sa lamaya çal m tr. 20’nci 
yüzyln ba larnda bütçe gelir ve giderlerinde dü ü  ya anrken borç 
stokunda ve bütçe açklarnda bir dü ü  gerçekle memi tir. Balkan Sava  ve 
I. Dünya Sava  ile birlikte devletin mali bunalm, ekonomik/siyasi bir hali 
a m  ve devletin beka sorununu gün yüzüne çkarm tr. 

Bugün oldu u gibi geçmi te de bütçe disiplinini sa lamaya yönelik 
önlemler gündeme gelmi , devrin önde gelen ülkelerinde oldu u gibi 
Osmanl Devleti de a r bütçe açklarnn kontrol altna alnabilmesini 
sa layarak borç seviyesini sürdürülebilir düzeylere indirmeye yönelik 
önlemleri hayata geçirmi tir. Bir di er ifadeyle, günümüzde mali 
konsolidasyon olarak adlandrlan bu tedbirler Osmanl maliye sisteminde 
geni  uygulama alan bulmu tur. 

Osmanl’nn bütçe açklarn gidermeye yönelik ald  tedbirler 
ba lamnda, ilk olarak israfa yol açan gereksiz harcamalar ile elzem olmayan 
harcamalarn engellenmesi yoluna gidilmi , daha sonra ise gerek kamu 
gelirlerinin tahsilinde gerekse kamu harcamalarnn yaplmasnda birtakm 
reform niteli inde kararlar alnm tr. Ayrca d  borçlanmann da denetim 
altna alnmas ve a r faiz yükünden kaçnlmasna önem verilmi  ve 
ilerleyen dönemlerde kamu maliyesinde görülen suiistimallerin giderilmesi, 
lüzumsuz memuriyetlerin ya kapatlmas ya da ihtiyaç duyulan alanlara 
kaydrlmas, vergi tahsilinin hzlandrlmas gibi yeni tedbirlere 
ba vurulmu  ve bütçe açklarnn giderilmesi yönünde önemli admlar 
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atlm tr. Ba ka bir ifadeyle Tanzimat sonras dönemde Osmanl bütçesinde 
ya anan bu açklarn giderilmesi adna kamu gelirleri, kamu giderleri ve 
kamu borçlanmas ba l  altnda birtakm tedbirlerin alnmas gündeme 
gelmi tir. 

Bu kapsamda kamu gelirlerine yönelik tedbirler çerçevesinde, gelirlerin 
toplanmasnda etkinli in artrlmas, gelirlerin tahsil sürecinin 
hzlandrlmas ve toplanan gelir ile devlet hazinesine giren gelir arasndaki 
negatif farkn kapatlmas; kamu harcamalarna yönelik tedbirler 
çerçevesinde israftan kaçnlmas, gereksiz harcamalarn ertelenmesi, kamu 
kurumlarna istihdam olanaklarn açlmasndan ziyade y lma olan kamu 
kurumlarnn tespit edilmesi ve fazla personelin ihtiyaç duyulan alanlara 
kaydrlmas; kamu borçlanmasna yönelik tedbirler çerçevesinde ise, kamu 
maliyesinde görülen mevcut kötü yönetim neticesinde 1912 yl itibaryla 
borç temininde skntlarn ya anmasndan ötürü daraltc politikalarn 
uygulanmasyla ya anan kredi sorununun giderilmesi ve borçlanma alannda 
yeni kaynaklara ula lmasn sa layacak önlemlerin uygulamaya konulmas 
hedeflenmi tir. 

Vergi tahsil yönteminde etkinli i sa lama, borçlanma imkânlarn 
geni letme ve harcamalar disipline etmeye yönelik bu politikalar geçici 
olarak bir rahatlama sa lasa da, bütçe aç  ve borç stoku art  sorununa 
kalc çözümler getirmemi tir.  

Özetle, Osmanl’da mali konsolidasyon önlemleri harcamalarda israf ve 
suiistimallerin ortadan kaldrlmas, maa  ve ücretlerde kesintiye gidilmesi, 
vergi tahsil sürecinde ve yöntemlerinde etkinli in artrlmas ve borçlanma 
olanaklarnn geni letilmesi üzerine odaklanm , askeri ve idari reformlarla 
mali konsolidasyon önlemlerinin etkinli i artrlmaya çal lm tr. Söz 
konusu önlemler cari harcamalarda kesintiyi öngörmesi, personel 
harcamalarndaki art  kontrol etmeye odaklanmas ve harcama tabanl 
önlemleri gelir tabanl önlemlerle desteklemesi yönüyle modern mali 
konsolidasyon önlemlerinin özelliklerini yanstsa da, özellikle 19’uncu 
yüzyln ortalarndan itibaren kronik hale gelen bütçe aç  ve borç stokunu 
sürdürülebilir seviyelere indirmede ba arl olamam  ve Osmanl’nn mali 
yönetim alannda d  müdahalelere maruz kalmasna engel olamam tr. 
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