
• 
T 

- fl>. . ' 

~''ı VESİKALARI . 
R 'I 

YENİ SERİ; J. CİLD 1 (16). SAY[ 



. XV. ASIR OSMANLI MALİY~SİNE DAiR KAYNAKLAR 

Dr. HALİL İNALCIK 

Arşivlerimizde bulunan kaynakların tedkiki gôstermektedir. ki, Os
manlı maliyesi XV. asrın ikinci yarısında bütün esaslariyle teşekkül. et
miş bulunuyordu. XVI.· asırdaki vergiler ve maliye usulleri, devlet ma
liyesinin ve para ekonomisinin daha ziyade gelişmiş bulunması netice
sinde meydana gelen değişiklikler müstesna, 15. asırd~kilerden mahiyet 
itibariyle bir ayrılık göstermez. 15. asrın birinci yarısı için kati qir şey 
söylemek mümkün değilse de, elimizdeki mahdut malzeme dahi, duru
mun çok farklı olmadığını istintaç etmemize müsaittir. [1] Esasen tedki
katın hali hazırında dahi kolayca müşahede olunabilir ki, Osmanlı ma
liye usuÜeri, Abbasi hilafetinin parlıı:k devirlerinde [2] ve İlhaniler İran'ın· 
da gelişmiş ·olan usullerin esas itibariyle .bir devamından ibarettir. Os
manlılar, Yıldırım Bayezid devrinden itibaren devletin süratli · inkişafına 
muvazi olarak, bu usulleri . kabul ve tatbik etmiş görünmektedirler [3]. 

XV. asır ikinci yarısında Osmanlı maliyesi· üzerinde arşivlerimizde 
meydana çıkmlş olan malz~me, bugün bu mevzu üzerinde tam ve mu
fassal bir monografi µıeydana getirmeğe yeter derecede zengindir. Biz 
aşağıda bu yeni kaynaklara umumi bit şekilde işaretle bunlardan bazı
ları hakkında bilgi· ve bir kaÇ örnek vereceğiz. 

XV. asır Osmanlı maliyesi üzerinde şimdilik belli· başlı şu _kaynak 
guruplarına . sahip bulunuyoruz : · 

a. Evvela,, Bur~a ve Kayseri gibi mühim iktis~di merkezlerin, b1ze 
.kadar gelmiş olup bugün Ankara ve Bursa müzelerinde mahfoz· bulunan 
kadı sici ll at defte r1 e r i, mukata' a ve havale işlerine '(4]. müteal
lik bol ve çeşitli vesikaları ihtiva etmektedir Bu vesikalar, bilhassa rtıali 
:usulJerin tatbik(!.bnı gÖsterdiği için ehemmiyetlidir. . · 

[1] Bk. benim; Sii.ret~i Defter-i Sancak-i Arvanid, Giriş, Ankara, 1954 •. 

[2] Şimdi bk. F. Li>kkegaard, 'Jslami~ 'Taxation, Copenhagen 1950 ;· A. von ·Kre
·~er, Üb•r das Binnahinebudget des Abbasidıtn Reiclıes vom ]ahre 306 H., Viyana 1888; 
C; H. Becker;lslamstudien, Leipzig 1924,'. cilt l, 201-248. 

[ 3] Bak. hülasatan benim, Ottoman Jl,fethods of Conquest, Studiıdslıi.iiılca II (1954) 
s. 105-112. Bu İıokta üzerinde bilhassa F. ·Köprülü,. Z. V. Togan, Ö. Barkan ve 

··W. ·Hinz'iıı muhtelif araştırmalarına işaret etmeliyim. 

[ 4] Bu hususta, yakında çıkacak olan makalemizde tafsilat bulunacaktır, 
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b. H a k a n i t a h r i r d e f t e rl er i : Arazi başda olarak, esas ver
gi kaynaklarının bölge bölge mahallinde araştırılarak, nevi· ve mikdarı
nın kayd ve tesbiti suretiyle meydana gelmiŞ olan bu çeşit defterlerin 
bilhassa vergi nevileri ve tevezzüü bakımından ehemmiyeti aşikardır. 
Fazla olarak, bu vergilerin mahiyeti ve zaman zaman yapılan değişik

likler üzerinde de hazan mühim K'ayıtları ihtiva etmektedirler. Bu def
terler başlıca iki gurupa ayrılır: Vergi kaynaklarinı ve gelirlerin mik
darını müfredat halinde gösteren mufassal defterler birinci gurupu, bu 
gelirlerin dirlik sahipleri arasında dağıtılmasını gösteren icmal (başka 
tabirle mücmel) defterleri ikinci .gurupu teşkil ederler. Mamafih her 
ikisini telif eden mufassal - icmal tipinde defterler de vardır. ·Fakat 
bunların örnekleri azdır. Bu defterlerin en eskisi sayılan H. 835 
tarihli bir A r n av u d-i li i cm a l d e f t e r i tarafımdan neşredilmiş~ 
tir. Bu nevi defterlerden 15. asra ait olarak İstanbul Başbakanlık 
Arşivi'nde meydana çıkanların adedi; şimdiden yüzü aşmıştır ve devam 
eden tasnif esnasında her gün bir yenisi çıkmaktadır [5

]. 

c. Mu h as e b e def t er l eri : Her türlü devlet muhil.sebatını içine 
alır. Evvela doğrudan doğruya devlet tarafından yapılan tahsilat hesap
lariyJe bunlardan havale vesair suretlerle yapılan masraflar neticesinde 
hazineye giren mikdarı bildiren muhasebeler, yahut muayyen mevzular
da Devlet veya Saray masrafları muhasebeleri, veyahut vakıfların mu
hasebeleri bu defterlerdedir. Bu sonuncusu ile alakadar olarak işaret 
edelim ki, bir çok vakıfların muhasebe sonunda kalan fazla gelirleri ha
zineye alınmaktadır. 

İstanbul Belediyesi Kütüphanesi Cevdet yazmaları No : 0.91 de ka
yıtlı olup II. Bayezid devrine ait bin sahifeye yakın büyük bir muhasebe 
defteri, meşgul bulunduğumuz devir için fevkala:de bir ehemmiyeti haiz
dir. Bu defterde muhasebeler, mukataa suretiyle değil, doğrudan doğ

ruya hazinece tahşil edilen gelirlere mütealliktir. Bu arada, çoğunu ciz
ye defterleri ve ispençe defterleri teşkil eder[6]. Cizye ve ispençe 
defterleri nüfus tedkikeleri için de ehemmiyetlidir. Defterimizde, cami, 
hamam, gemi inşaatı, saray harçları, yeniçeri uhifeleri gibi masrafların 
muhasebeleri ayrı bir kategori sayılabilir. Bu itibarla bu defter, yalnız 
mali tarih bakımından değil, aynı zamanda mimari~ askeri tarih ve 

[ 5] Bk. benim Stefan Duşan'dari.Osmanlz lmperatorluğuna, Fuad Köprülü Ar
mağanı 207-248. Vakıf yerleri a}'nı şekilde kayd ve .tesbit eden vakıf tahrir defterleri 
bu gurupa sokulabilir. Bu nevi defterler İstanbul Başbakanlık Arşivi ile Ankara'da 
Tapu <1e Kadastro Umum Müd. Kuyud-i kadime Arşivi ve Vakıflar. U.M. Arşivinde 
bulunmaktadır. Keza· yaya ve müsellem, V oynuk ve Eflak defterleri de aynı kategoriye 
girer. 

[ 6] Mamafih aynı vergilerin mukataaya da verildiğini görüyoruz. Fakat cizye ve 
ispençe umumiyetle devlet memurları tarafından toplanırdı. Onun için hu vergilere ait 
vesikaları, m u k ii t a_ll. t defterlerinde değil, en ziyade mu h as e b e defterlerinde 
buluyoruz. 

T, Vesikaları - 9 



130 İNALCIK 

Saray tarihi· bakımından da hususi bir önem · taşımaktadır ·(Mesela 
s. 894-895 ·de Fatih · camii, medresesi, imaret ve darüşşifasının mevlana 
Musa Çelebi tarafından yapılmış muhasebesi). 

Bu defterden cizye muhasebesine ait bir misal aşağıda verilmiştir [7] . 
., 
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. · .'[7] Aynı defterden ~uha~ebe ·örnekleri T. Gökbilgin'in eserinde (Edirne ve 
Paşa 'Livası, İstanbul 1952; s. ·J.25 • 155) görülebilir. 

[ 8] Rakamlar hep siyakattir. 
··: . 
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~Arnavud livasmda Argirukasrı ve. Zagorye vilayeti [9] hıristi'
yanları cizyesi muhasebesi: 893 yılı (M. 1487-1488) için ve
rilmesi gereken, katib Ltitfi marifetiyle yazılmas_i 5 ·Safer 895 
(29 Aralık 1489). _ · . 

A - Argirukasrı vilayeti: Bfve [1°] ile beraber asıl hane 
. adedi 5760, cizyesi 160918 akça. . . . 

Bu, Derviş Ali marifetiyle mu_kabele edildi. · 

Ondan : Mezkur yılda ziigi: Vişani köyünden dağılıp gidenler. Ar
, girukasrı kadısı mevlana·. Mahmut .oğlu Ahmed'in verdiği vesikaya 
·göre 18 hane, ,cizyesi 476 .. 

- · · Ona d. Mezkur yıld'a'lnevcud 5742 hane 160442 akçaya ilav~ dlu
nan ziyade: Geçen yılın nevgufte [11

] cizyesinden: ~472 hane 
5 den 2360: 

[9] Güney Arnavutluk'ta Arggrokastron (Ergiri) ve onun kuzey-doğusunda Za· 
gorie vadisi. · . ' 

· [lO] Bive: Müstakil evi olan· dul kadındır ve 6 akça bive re~mi ·öd.er (bk; benim 
. Şµret-i defter-i Sancak-i Arva~id, Giriş). · 

( 11] Eski deftere kayıtlı olmayıp yeni meydana çıkan cİHeye t~bi nüfµs,. 
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2) Sipahiler iltizamı ve baştinadan nevyafte 38 hane, cizye mıkdarı 
789. Bundan 13 ü baştina'dır [12

]. 

B. - Z a g o r ye v i l·a yeti: Bive ile beraber asıl hane adedi 1935, 
asıl cizye 51712. · 

Bive haric geçen senenin nevyll.ftesi cizyesinden hasıl olmuş ziyade: 
158 :hane 5 den :790 akça. Yek ı1 n : hane 1935 [13

] 

Cem'an: Bive ·ile asıl hane 7695, asıl cizye 212630. 
Ondan: Yukarıda zikredildiği gibi adı geçen yılda z<iyi ! 18 hane, 

476 akça ci:z:ye. . 
Ona: adı geçen yilda ilave ile: 7677. hane, 213154 akça cizye: 
Yukarıda zikredilmiş olan nevya fte : 38 hane, 789 akça cizye 
Biveler hariç geçen yılın nevyaftesi cizyesinden hasıl olan ziyade: 

630 hane, 5 den 3150 akça. 
Yek ı1 n: resimlerle birlikte 226534. 
Hane 1715 cizye 216073. 
Kitabet ve hes<ib resminden 10 hanede 1 akçadan 771. 
Hesap resmi'nden her bin akçada 2 den 432 akça. 
Yek-.akça resmi'nden 7715 . 
Dest-bas adeti'nden her bin hanede 200 den 1543 akça. 

· Bundan vaz'olunan : . . . . . . . . . . . . . 220675 

Hiz<i~e._i 6.tnlreye teslim Safer 895 (25., Xll. 1489- 22 1. 1490) 

Argirukasrı camii ücretlilerine 17 Şaban 894 deiı 17 Şaban 895' e 
kadar [14

] •• günde 6 akçadan senede 2160 akça. 
Kür<is~ akça ve kese bahası . 

. On~ ilave olarak 3959 akça. 6 Safer 895 de (M. 30 Aralık 1489) 
Hizll.ne-i ll.mire1ye tam olarak erişti. [ 15

] > 

Aynı defterde cizye tahsiline dair şu hükm sureti bazı noktaları açık
lar: «Akkerman kadısınahükm yazıla ki: adet üzere haracların cem' ede 
ve, lJU yıl nev-yafte yılıdır, murdlarun haracın ahıb sal-i ayendeye ifraz 
ed~, ye ne mıkdar nev-yafte bulursa hallerine göre harac vaz' edüb 
har~cların ala ve mezkur kafirlere ibtida-i harac isneyn ve ·tis'in ve 
·semanemie yılından vaz' oiunmuşdur, isneyn yılının haracın sabıka kadı 
olan mevlana Sinan hükm mı1cebince harac vaz' edüb temam getürüb 

.. hesabın göstermişdir ve selase ve tis'iıl. ye semanemie yılının . hara
cın '.s~b*a. A~kerman'a emin olan Hızır Bali cem' edüb temam 

[f2)'"Sipahi iltizamı ve baştina iç~n bak, benim, Stefan Duıan'dan Osmanlı lm
pera.torluğuna, s. 234,236. 

. var. 

· [i3] Cizye mlkdarları yekun edildiği gibi hane de yekun olarak 2093 olmalı idi. -
[1~] Burada okuyamadığımız, ihtimal şart-ı vakıf mıicebince manasında iki kelime 

[15
] Merdiven - ayağı denilen bu muhasebe usulü için bak. Resô.le-i Falakiggii, 

1363 tarihlerinde yazılmış, naşiri W · Hin z, Wiesbaden 1952, s. 35-57. 
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hesabın göstermişdir ve erba'a yılının dahi mezkur Hızır Bali eğer cem' 
etmiş ise, asliyle teftiş edüb bildiresiz ki, andan taleb oluna ve·. illa 
kefere üzerinde kalmış ise, erbaa yılının dahi haracın bile cem' edüb 
asliyle yazub akçasın ve· defterin varan kulla Dergah-i muallaya gön
deresiz deyü, tahriren fi 2 Cumadalahire s.enete 896. 

Cizye~i gebran-i nefs-i Akkerman vacib-i sene 895 det uhde·İ kadı-i 
Akkerman: hane 1&7, minha: be-teslim-i hiz~ıie-i amire fi 23 Cumadal
ahire senete 897, 5663. > (Sahife 983) 

d. Mukataat. ve havaıat defterleri: Doğrudan doğruya 
hazfne için mu kat a a (iltizam) yoluyle tahsil olunan gelil-lerin k~ydo
lunduğu mukataa t defterleriyle, bu mukataalardan muhtelif masraf
lar için yapılan havalelerin mukayyed qulunduğu hava 1 at defterleri, 
Osmanlı maliyesinin esa-s defterleridir. Bu nevi defterlerden 15. asra ait 
bazıları bugün Başbakanlık Arşivi'nde ve İstanbul Belediyesi KÜtüphane
sinde bulunmaktadır. Başbakanlık Arşivi'nde Ali Emiri tasnifi Fatih 
devri vesikaları arasında havalat defter parçalarından başka yakı.n za
manda Maliye'den müdevver defterler arasında pek mühim mukata'at 
defterleri zuhur etmiştir. H. 887 " 941 yıllarına ait bir inukataat defte
riyle (no. 149, 122 v.araktan ibaret tam bir defter) Fatih devrine ait bir 
mukataat defteri bunların arasında bilhassa kayde değer. Bu sonuncusu 
(no. 176) 18/48 eb'adında iyi durumda 491 varakdan mürekkeb bir 
cilttir. Sonu noksan görünmektedir. Kayıtlar umumiyetle farscadır ve 
siyakattir. M. 1454 den Fatih devri sonlarına kadar İmperatorluğun her 
tarafına ait mukata'alar hesabatını ihtiva eder. Oradaki mukataaları 
şu guruplara ayırabiliriz: 1. M ad en 1 er ve tuz l a 1 ar [16

] 2. Cizye 
ve ispenç e gibi b aş ve r g ileri, 3. Has arazi ve ç e itikle r 
hasılatı, 4. Agnam, 5. Beytülmal, mal-i gaib, yuva, kaç
kun, badiheva gibi zuhurata bağlı gelir ve ;resimler, 6. 
Pazarlar, kapanlar, mumhaneler, bozahaneler, meyha
n el e r gibi yerlerden alınan resimler ve sair gelirler, 7. B e ğ l i k m a i
l arı n işletilmesiyle hasıl olan gelirler [11

]. 

Adı geçen mukataa defterinden, kayıtların nasıl yapıldığını göster· 
mek üzere şu misali alıyoruz : 

f16] il. Bayezid devrine ait bir mühim mukiita'at defteri de bilhassa memlahalar ve 
gümrük işleri bakımından dikkate değer: Başbakanlık Arşivi,Maliye'den müdevver deft. 
no. 6. 

[17 ] Mühim bir mukata'a mevzuu olan darphane için ayrı defterler tutulmuştur . 
. Kanuni Süleyman devrine ait .böyle mühim bir darphS:ne defteri istanburBeiediyesi 

Kütüphanesinde bulunmaktadır (Cevdet yazmaları 0.59). B.u defter R. Anhegger ve 
T. Gökbilgin tarafından neşr için hazırlanmaktadır. Bu defterin başr.ve son~ noksan· 
dır ve alt tarafı harab haldedir. · 
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Mezkur İnoz [19
] mahsulil.tı haraciyle İzdin [20

] subaşısı Ali beğe 
timarlığa verildi, an işrine Zilka'de senete sittin ve seb'ine ve s~mani
. mieİin (876), yekun her muceb-i kıste'l-yevm fi isneyni ve 10 şehr ve 
20 yevnien 26955·~ resm-i berat 3240. · · 

y ot' A ~ JI \ \i tt \ .J.lA.. ;;~ ~ y..1~ ..\:-J. 

'('\ \ V'<"f ~le- -1;: ... ; : s;)L ';-'_,A.ı. J: ;..WI -ı....... : J~I Cll~ ı:r-

'\'.i/lf."' =r~'JJı~ 

'\' iı\ f. '\' : ;_f.)1 c.$"~ <\..=.. 

rsJ Mistra · despotu D em et r i o s P al e o l o g, bak. F. Babinger, Mehmed der 
Eroberer' und seirie Zeit, München 1953, s~ 189. · 

[19] ·ınoz: Enez. 
[ 20] lzdin: Tesalya'da~Zeytunİ. 


