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Özet 

Osmanlı Devleti son dönemlerinde borçlanmaya başlamış olmasına rağmen, acı tecrübeler yaşayarak 

bedeller ödemiş ve mali iflasa sürüklenmiştir.Bu yıllarda devletin gelir ve giderlerinin uzun dönemli bir dengeye 

kavuşturulamaması büyük sorunlar yaratmıştır. 19. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı Devleti finansman 

güçlüklerini imparatorluğun kendi kaynaklarını kullanarak aşmaya çalışmış, ancak bu süreçte belirli bir istikrar 

sağlanamamıştır. Özellikle savaş dönemlerinde ortaya çıkan mali yükünbarış dönemlerinde altından kalkılamaması 

veya hafifletilememesi, tağşişleri gündeme getirmiştir. Tağşiş ve enflasyonlar ise devlete borç verecek ve güven 

esası üzerine kurulacak finans piyasalarının güçlenmesini engellemiştir. Nitekim iç borçlanma süreci ve iç finans 

piyasaları özellikle 1770-1840 döneminde tağşiş ve enflasyon yükünün altından kalkamamıştır. Bu zor dönemde 

uzun vadeli mali dengelerin kurulamaması nedeniyle iç borçlanma alternatifi bir anlamda tüketilmiş ve Kırım 

Savaşı ile birlikte Osmanlı devleti dış borçlanma sürecini başlatmıştır. Ancak bütçe dengeleri 1850'ler sonrasında 

da kurulamamış ve dış borçlanma süreci 1875-1876 yıllarında ödemelerin durdurulması, 1881 yılında da Düyun-u 

Umumiye İdaresi'nin kurulması ile sonuçlanmıştır. Osmanlı dış borçları, ülkenin kaynaklarını yabancılara 

aktarmanın bir aracı niteliği taşımış ve alınan borçlar yeniden üretimde kullanılmamıştır. Daha çok hükümetin cari 

giderlerinde kullanılan dış borçlar, bir yandan birikimli olarak artmış diğer yandan da kamu gelirlerinin önemli bir 

kısmına yabancıların el koyması ile sonuçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler:Bütçe, Borç, Para, Faiz, Finansman, Düyun-u Umumiye 

 

Abstract 

Even though Ottoman Empire received foreign loans in the late period, it paid by suffering from these 

loans and went bankrupt. The difficult thing to the empire was inability to balance incomes and expenditures in the 

long term. Until the mid-19th century Ottoman State tried to work out the financial difficulties by using its own 

sources, but there had been no stability. The fact that inability to pay or relieve financial burdens emerging 

especially in war times made debasement a current issue. Debasement and inflations prevent the financial markets 

which were based on trust and could give credits from rallying. As a matter of fact, in the period of internal debt, 
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especially between 1770-1876, internal financial markets could not overcome the results of debasement and 

inflation. In this troubled period, on account of inability to restore the fiscal balance in long term, internal debt as 

an alternative solution was unworkable and the process of external debt in the Ottoman Empire started with the 

Crimean War. Nevertheless, Ottoman could not restore the fiscal balance after 1850s and the process of external 

loan culminated in stopping payments between 1875 and 1876 and the establishment of the Ottoman Public Debt 

Administration (Düyun-u Umumiye) in 1881. The external loans were used as a tool to transfer the resources of 

country to foreigners and also these loans were not spent on reproduction. The externals debts spent on the current 

expenditures of government not only grew cumulatively but also resulted the fact that foreigners distrained the 

remarkable portion of public incomes. 

 

Key Words:Budget, Debt, Money, Interest, Finance, Public Debt Administration 

 

Giriş 

 

On altıncı yüzyıl sonlarında baĢlayan ve on yedinci yüzyıl boyunca devam eden uzun 

süren savaĢlar ile birlikte nakit ihtiyacının artması, Osmanlı maliyesinin dönüĢümünü 

belirleyen temel faktörlerden biri olmuĢtur. Nüfus artıĢı, daralmaya baĢlayan sınırlar, askeri 

teknolojideki geliĢmelerin takip edilememesi, geliĢen ticari yolların dıĢında kalınması 

nedeniyle transit mal geçiĢlerinden sağlanan vergi gelirlerinin azalması, Osmanlı Devleti’ni bu 

dönemde büyük bir mali bunalıma sürüklemiĢtir. Bu dönemdeki mali bunalımın yarattığı 

ekonomik, siyasal, askeri ve sosyal faktörler, dıĢ borçlanmaya giden yolun temel taĢlarından 

biri olmuĢtur
1
. Osmanlı Devleti’ni dıĢ borçlanmaya iten nedenlerin kökleri, on altıncı yüzyılda 

baĢlayan ve kronikleĢen mali açıklardır. Bu mali açıkların finansmanında dıĢ borçlanmaya 

baĢvurulma önerileri on sekizinci yüzyılda ortaya atılmıĢ fakat uygulanmamıĢtır. Ayrıca 

kronikleĢen mali açıkların yanında ödemeler dengesinde görülen bozulmaların süreklilik arz 

etmesi dıĢ borçlanmanın nedenlerindendir. 

 

Bu çalıĢmada Türkiye’nin borçlanma deneyimi baĢlangıcından, Birinci Dünya SavaĢı 

sonuna kadar geçen dönemleri genel özellikleriyle ve önemli dönem geçiĢleri esas alınarak 

tarihsel ve kronolojik açıdan incelenmeye çalıĢılacaktır. ÇalıĢmanın amacı daha çok ülkemizin 

borçlanma serüvenini bütünsel bir perspektiften ele almaktır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin 

borçlanma serüvenini bu Ģekilde değerlendirerek Osmanlı’nın yarı sömürge haline gelmesinde 

dıĢ borçların oynadığı rolü daha iyi açıklayabilmek, 19. ve 20. yüzyılda izlenen politikaları 

daha net kavrayabilmemiz açısından önem arz etmektedir. Akademik literatür tarandığı zaman 

Osmanlı Devleti’nin dıĢ borçları ile ilgili pek çok kaynak bulunabilir.  Bu kaynaklar, Osmanlı 

Devleti’nin içine düĢtüğü mali durumu, devlet ve toplum nezdinde çarpıcı bir biçimde ifade 

etmektedir. Ayrıca bunlar bol sayıda kantitatif veri içermektedir. Ancak bu çalıĢma 

Osmanlı’nın dıĢ borç tarihinin ana hatlarının daha da berraklaĢtırılmasına katkı sağlayacaktır.  

 

                                                 
1 ElifBinhan Yılmaz, “Osmanlı Ġmparatorluğu’nu DıĢ Borçlanmaya Ġten Nedenler ve Ġlk DıĢ Borç”, Akdeniz İ.İ.B.F. 

Dergisi, S.4, 2002,  s. 188-189. 
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1-1700-1854 Yılları Arasında Osmanlı Devleti’ndeki Borçlanma  

 

Osmanlı Devleti, giderleri karĢılayabilmek için yeni vergiler koyma veya mevcut 

vergileri artırma, tağĢiĢ
2
, müsadere, iç hazineden borç alma gibi yöntemlere baĢvurmuĢtur. 

Uygulanan yöntemlerden birincisi iltizam sisteminin geniĢletilmesidir. Mukataa olarak bilinen 

vergi kaynaklarının ilk aĢamada birkaç senelik bir süre için satıĢa çıkartılmasıdır. Malikâne
3
 

olarak adlandırılan sistem istenilen sonucu vermemiĢ, dolayısıyla yeni bir yol denenmek 

zorunda kalınmıĢtır. Yeni uygulamaya göre, mukataaların ömür boyu satıĢı yerine faizlerinin 

esham
4
 çıkarılarak satılması yoluna gidilmiĢtir.

5
 

 

Ġkincisi ise, 1695'te yapılan bir düzenleme ile vergi gelirlerinin gelecek yıllardaki 

karının yatırımcı tarafından belli bir miktar peĢin ödenmesi yoluyla bütün hayatı boyunca 

tasarrufuna verilmesiydi. On yedinci yüzyıl sonunda bütçe açıklarını kapatmak için bir çözüm 

olarak görülen ve bu anlamda bir iç borçlanma sistemi olarak da düĢünülebilecek olan 

malikânesistemi, 1768-1774 Osmanlı-Rus savaĢı sonunda benzer sebeplerle daha da 

geniĢletilerek esham sisteminegeçildi. Bu sistemde, vergi kaynağının, yalnız yıllık karı paylara 

bölünerek, yine belli bir peĢin karĢılığı satıĢa çıkarılması söz konusuydu. Böylece, Osmanlı 

hazinesi vergi gelirlerini peĢin olarak toplayıp yeni kaynaklar yaratmıĢ oluyordu
6
.Masrafların 

artmasıyla bir taraftan da dıĢ istikraz yeniden gündeme gelmiĢ ve bu konuda ilk olarak 

Hollanda’dan borç alınması düĢünülmüĢ, gerekli borç alınamayınca, daha sonra Ġngiltere’den 

20.000.000 kuruĢluk borç talebinde bulunulmuĢ, fakat Ġngiltere konuya sıcak bakmadığından 

bu teĢebbüs de gerçekleĢememiĢtir. 19. yüzyılın ortalarına doğru, II. Mahmud döneminde 

Ġmparatorluğun ekonomisine yeni bir istikamet verilememesi, hükümeti malî bakımdan da zor 

durumda bırakmıĢtır. Ġngiltere’den talep edilen borç talebi gerçekleĢtirilememiĢ ve 

baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢtır
7
. 

On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde, iç borçlanmanın dıĢında, mali problemlerin 

aĢılması için kullanılan yöntemlerden bir diğeri de tağĢiĢ, yani sikkelerin ayarını düĢürmekti. 

Osmanlı tarihinin en hızlı tağĢiĢleri II. Mahmud döneminde yapılmıĢtır. 1808-1844 arasında 

kuruĢun gümüĢ içeriği yüzde 83 düĢürülmüĢ ve 1808-1839 döneminde 47 çeĢit gümüĢ sikke 

                                                 
2TağĢiĢ:Paraların içindeki kıymetli maden miktarının düĢürülmesidir.  
3 Malikâne usulü, Osmanlı Ġmparatorluğu’nda bir vergi kaynağının bir kimseye ömür boyu iltizama verilmesi usulü 
4Esham kelimesi Osmanlıcadaki “pay hisse” anlamını veren sehm kelimesinin çoğuludur. Ġlk defa 1775 yılında 

kullanılan bu terim, 1860’lı yıllara kadar belirli bir iç borçlanma sistemini ifade eder. Bu sistemde, “mukataa” 

denilen vergi kalemlerinden bazılarının nakdi gelirleri, özel kiĢilere “muaccele” adı verilen peĢin parayla ömür 

boyunca satılmaktaydı. Bu mukataaların hepsi değil sadece faiz olarak adlandırılan kısmı satılmaktaydı.  
5Mübahat  Kütükoğlu, Osmanlı-İngiliz İktisadî Münasebetleri II (1838-1850), Ġstanbul 1976, s.560-561.  
6 Mehmet Genç, “Osmanlı Maliyesinde Malikâne Sistemi” Türkiye İktisat Semineri Metinler/Tartışmalar, Ankara 

1973, s.68-69. 
7Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C.V, Ankara 1983, s.163. 
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piyasaya sürülmüĢtü
8
.1844'ten sonra tağĢiĢlere son verildi. Ancak bunun öncesinde Osmanlı 

maliyesindeki karıĢıklığı daha da artıran bir araca baĢvurmuĢtu. "Kaime-i Muteber-i 

Nakdiyye" veya kısaca kaime denilen ilk kâğıt paralar 1840'ta basıldı
9
.Yüzde12.5 faizli ve 8 

yıl vadeli kaimeler, devlet tahvili yerine kağıt paranın kullanıldığı bir tür iç istikraza 

benziyordu. Halk arasında acyodenilen spekülatif kambiyo iĢlemlerine yol açıyordu. Öte 

yandan sabit bir kuru hedefleyen çift metal sistemi de gümüĢ paranın altın karĢısında yasadıĢı 

basımı, dünya piyasasında değer kaybı ve devletin altın lehinde hareketsiz kalması veya 

müdahale etmesi gibi nedenlerle sürekli değer yitirmesi nedeniyle istikrarlı bir parite 

oluĢmadığından, kelimenin gerçek anlamıyla tatbik edilememiĢtir. Daha sonra düĢük faizli 

kaimeler, 1852 sonrası ise faiz geliri sağlamayan kaimeler tedavüle çıkarıldı. Ancak bunların 

da sahteleri icat edildi. Kâğıt paranın bu olumsuz serüvenine karĢın 1840-1852 yılları arasında, 

hazinenin içinde bulunduğu krizi aĢma ve Ġstanbul’da tedavül vasıtası olması görevini 

baĢarıyla yerine getirdiği de iddia edilmiĢtir
10

.Kısa zamanda değer kaybeden kaimelerle 

birlikte, Osmanlı hükümetinin daha önce piyasayasürdüğü mağĢuĢ sikkelerin olması Osmanlı 

Maliyesinin parasal anlamda karıĢıklığını göstermektedir. 

Osmanlı Devleti 1820’lerden itibaren yüksek noktaya ulaĢan bütçe açıkları karĢısında 

devlet, vergi kaynakları üzerindeki denetimini artırmaya ve iç borçlanmaya ağırlık vermeye 

çalıĢtı. Ġç borçlanmanın devletin finansman ihtiyacını karĢılayamadığı dönemlerde ise Osmanlı 

devleti tağĢiĢ yoluyla ek gelir sağladı. Osmanlı tarihinin en hızlı tağĢiĢleri, reformcu ve 

merkeziyetçi padiĢah II. Mahmud döneminde yapılmıĢtır. Osmanlı tarihinin en hızlı 

enflasyonu da yine bu dönem ortaya çıkmıĢtı
11

. Kaimelere ek olarak artan askeri harcamaları 

karĢılamak ve reformları finanse etmek için 1830'ların ikinci yarısında pek çok devlet nezareti 

bütçe kaynakları tükenince, harcamalarını sürdürebilmek için sergi adlı borç senetleri ihraç 

etmiĢti. Gelecekte elde edilecek gelirler karĢılığında verilmiĢ olan bono ve senetler, çok 

yüksek faizle genellikle sarraflarda kırdırılıyordu. Esham senetleri ise hükümetin çıkardığı 

farklı faiz ve vadeli devlet tahvillerine dönmüĢtü. ĠĢte 1840'lara gelindiğinde kaime, esham, 

sergi gibi çeĢitlilik arzeden bu tahvillerin yerini alacak tek tip yeni tahvillerin çıkarılması ve 

böylece ortaya çıkan devlet borcunun kapatılması kaçınılmaz hale gelmiĢti
12

. Mevcut iç 

borçlanma yöntemlerinin, yarattığı mali ve siyası sorunlarla kullanılamaz hale gelmesi, Kırım 

SavaĢı'nın baĢlamasıyla daha da artan ihtiyaçlarını karĢılamak için Osmanlı hükümetini dıĢ 

borç almaya itti.  

Osmanlı hükümetinin 19. yüzyıl ortalarından itibaren dıĢ borçlanmaya gidilmesinin 

kökenlerine baktığımızda bu durumun 16. yüzyılda baĢlayan kronik mali açıklarda 

                                                 
8Haydar Kazgan, Galata Bankerleri,Ġstanbul 1991, s. 17. 
9 Ali Akyıldız, Osmanlı Finans Sisteminde Dönüm Noktası Kâğıt Para ve Sosyo-Ekonomik Etkileri,Ġstanbul 1996, s. 

29-32. 
10DavisonRoderic H., “The First Ottoman Experiment withPaper Money”, Birinci Uluslararası Türkiye’nin Sosyal 

ve Ekonomik Tarihi Kongresi Tebliğleri, 11-13 Temmuz 1977 Hacettepe Üniversitesi, (ed. Osman Okyar ve Halil 

Ġnalcık), Ankara 1980, 244-247. 
11 ġevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisi ve Kurumları, Ġstanbul 2008, s.144. 
12 ġevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi,Ġstanbul 1999, s. 227. 
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görmekteyiz. Merkezi hükümetin ayakta kalabilmesi için yapmak zorunda olduğu harcamaları 

içeriden karĢılamaktaki zorluklar, Avrupa ülkelerinden borç para istenmesinin önerilerinin 

daha 18. yüzyılda ortaya çıkmasına yol açmıĢtı. Ancak hem borç istenilmesi düĢünülen 

çevrelerin pek istekli görünmemesi, hem de “küffara el açma” görüntüsünün yeniçeri ulema 

arasında yaratabileceği tehlikeli yankılar, bu önerilerin uygulanmasını engellemiĢtir. Yeniçeri 

ocağının ortadan kaldırılmasından sonra dıĢarıdan borç para alma düĢüncesi tekrar ortaya çıktı. 

1830’larda bir takım Ġngiliz banker ve diplomatları Osmanlı hükümetini borçlanmaya teĢvik 

etmeye baĢladı. 1838’de Ġngilizlerle yapılan Ticaret AnlaĢması lehinde yapılan bir anlaĢmaydı. 

Bu ticaret anlaĢmasında Osmanlı pazarlık gücüne sahip değildi. Üstelik bu anlaĢma ile kaçak 

ticaretin kontrol altına alınacağı iddia edilse de dıĢa karĢı korunma tedbirleri getirilmeden 

içerdeki kayıtların kaldırılması ülkeyi Avrupa'nın açık pazarı haline sokmuĢtur
13

. Böylece 

Osmanlı ekonomisinin dıĢa bağımlılığı süreci baĢlamıĢtır. Ġngilizlerle yapılan 1838 Ticaret 

AnlaĢması serbest ticaret Ģartlarını hazırlarken, 1839 "Tanzimat Fermanı" ise Batı Kapitalizmi 

yararına kurulan dıĢa bağımlılığın gerekli kıldığı idari, mali vb. reformları getirmiĢtir. Böylece 

Osmanlı ekonomisinin Avrupa ekonomisi ile bütünleĢme süreci baĢladı ve Avrupa ile yapılan 

ticaret daha fazla geliĢme gösterdi
14

. Bunun sonucunda Osmanlı kapalı ekonomisi çözüldü. Ne 

var ki, her bölgenin Avrupa sistemine katılması aynı anda gerçekleĢmedi ve devletin bazı 

bölgeleri bir müddet daha batı ekonomik boyunduruğunun dıĢında kaldı
15

.1850’de, Londra ve 

Paris büyük bankalarının kendilerine yeni iĢ alanları aradıkları bir dönemde Ġstanbul’daki 

Ġngiliz elçisi “Osmanlı Devletine verilecek üç ya da dört milyon sterlinlik bir borç 

Osmanlı’nın satın alma gücünü artıracak ve bu nedenle ticareti geliĢtirecektir” 

demekteydi
16

.1838 ve 1839 yıllarında Ġngiltere ve Fransa ile yapılan ve sonraki yıllarda 5 diğer 

Avrupa ülkelerini de kapsayan ticaret anlaĢmaları ile Avrupalı ülkeler isteklerine 

ulaĢmıĢlardır. Böylece Osmanlı, kapitalist ülkelerin “ortak pazarına” dâhil olmuĢtur.
17

 

 

ReĢid PaĢa döneminde,1839-1841,  krizinde Osmanlı Devleti Britanya’nın Ġstanbul 

büyük elçisiLordPonsonby aracılığı ile Ġngiliz bankerlerinden Ġstanbul, Selanik ve Ġzmir’in 

gümrüklerini teminat göstererek borç para almaya çalıĢtı. Bu bankerler bu gümrükleri yeterli 

görmeyerek Ġngiliz hükümetinden de garanti almaya çalıĢtılar ancak Ġngiliz hükümeti 

doğrudan veya dolaylı bir Ģekilde bu türden bir iliĢkiye müdahil olmayı reddedince bankerlerin 

garanti talebi karĢılanmadı
18

. Osmanlı devlet adamlarına göre 19. yüzyılın ortalarında finansal 

ve parasal durum yerel önlemler ve iç kaynakların kullanılması ile sürdürülmesi mümkün 

değildi; çünkü 1839’da kâğıt paranın yürürlüğe sokulması, 1844’te çift metalli onluk sistemin 

kullanılmaya baĢlanması ve yabancı para birimini düzenleme ajansının (Banque de 

Constantinople) kurulması çabaları oldukça etkisiz icraatlardı. Ayrıca, Osmanlı’nın almıĢ 

                                                 
13Ġlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Ġstanbul, 1995, s.92-93.   
14 Murat Sarıca, Siyasal Tarih, Ġstanbul, 1983,s. 127.   
15 Donald Quartaert, Osmanlı Devleti'nde Avrupa İktisadi Yayılımı ve Direniş,(1881-1908), Ankara, 1987,s. 18.   
16 Yahya S Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), Ġstanbul 2002, s. 80. 
17Haydar Kazgan, Osmanlı’da Avrupa Finans Kapitali, Ġstanbul 1995, s.70. 
18OliveAnderson, Great Britain andtheBeginnings of theOttomanPublicDebt 1854-55,The HistoricalJournal, C.7, 

S.1, 1964, s.47. 
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olduğu bu politikalar tam anlamıyla önlem niteliğinde bile değil ve birbirleriyle çeliĢki 

içindeydi. Zaten kâğıt paranın kontrolsüz bir biçimde piyasaya sürülmesi parasal bir kaosa yol 

açtı ve hükümetin nakit para ihtiyacı da Banque de Constantinople’ın iflasını getirdi.
19

 

 

Rusya’nın güneye inmesini engellemeyi amaçlayan Avrupa devletleri için Osmanlı 

Devleti’nin önemi artmıĢtı. Avrupa devletleri, Osmanlı Devleti’ne mali reformlar yapması için 

baskı yapmaya baĢlamıĢtı. 1844 yılında Osmanlı Devleti tağĢiĢlere son verip, Galata 

Bankerleri aracılığıyla Fransa'dan kısa vadeli borçlanmaya baĢladığında aslında adı konmadan 

ilk dıĢ borçlanmayı yapmıĢ oluyordu
20

. Daha sonra, Kırım SavaĢının gerektirdiği yeni 

harcamalar ve yarattığı büyük bütçe açığı Osmanlı Devleti’nin Avrupa para piyasalarından 

borçlanma sürecini baĢlatmıĢtır. 1851 yılında Paris’te 55 milyon franklık bir borç anlaĢması 

yapıldı; ancak Mustafa ReĢidPaĢa’nın sadrazamlıktan azledilmesinden hemen sonra bu 

anlaĢma da uygulanmadı. Bu anlaĢmanın uygulanmaması borç verecekleri mağdur edince 

Osmanlı 2.200.000 frank tazminat ödemek zorunda kaldı. Osmanlı’nın uluslar arası para 

piyasalarına bir borç anlaĢmasını iptal ederek giriĢ yapması daha sonraki dönemlerde herhangi 

bir kefil olmadan kredi almasını imkânsız hale getirmiĢtir
21

. 1853 yılının sonlarında Bab-ı Ali 

Namık PaĢa’yı borç bulabilmek için Londra ve Paris’e gönderdi. Namık PaĢa’nın savaĢ 

dönemi olmasına rağmen barıĢ zamanlarındaki gibi koĢullara sahip bir anlaĢma istemesi 

Osmanlı’nın Ġngiltere’den borç alabilmesini oldukça zorlaĢtırdı.13 Mart 1854’te Britanyalı 

siyasetçi LordClarendon Ģunları söylüyor: “Namık PaĢa’nın yerinde sıradan bir tecrübeye 

sahip herhangi bir insan bile borç almayı baĢarabilirdi. Kendisi bu iĢ için doğru insan 

değildi”.1854 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti’nde 15 milyon sterlinlik bir iç borç, para 

arzındaki ĢiĢkinlik ve fiyat artıĢı, açık veren bir dıĢ ticaret dengesi ve büyük bir bütçe açığı söz 

konusuydu
22

. Osmanlı Devleti’nin dıĢ borçlanmaya gitmekten baĢka çaresi kalmamıĢtı. Kırım 

SavaĢı (1853-1856) ise Osmanlı maliyesine büyük yük getirdi. SavaĢın maliyeti 11 milyon 

sterline ulaĢınca, Osmanlı Devleti ilk dıĢ borç sözleĢmesini 1854’te imzalamıĢtır. Osmanlı 

Devleti’nin dıĢ borçlanması kolay olmamıĢtır.  

 

2-1854 -1881 Yılları Arasında Osmanlı Devleti’ndeki Dış Borçlanma 

 

Haziran 1854’te Osmanlı bir kez daha yurt dıĢından borç aramaya baĢladı; ancak bu 

defa acemice davranan Namık PaĢa’nın yerine Galata’nın yabancı bankerlerinden MessrsBlack 

veDurand Ġngiltere’ye gönderildi.Galata bankerleri borç alabilmek maksadıyla Mısır’ın vergi 

gelirleri teminat gösterilmesini ve Bank of England’ta borç için depozito yatırılmasını 

önerdiler. Daha sonraki aĢamalarda verilecek borcun harcanması konusunda kontrol talep 

                                                 
19Edhem Eldem, “Ottoman Financial Integration with Europe: ForeignLoans, theOttoman Bank 

andtheOttomanPublicDebt” EuropeanReview,, C. 1,  S. 3, 2005, s.434  
20Özer Ertuna, “Osmanlı ve Türkiye Ekonomilerinin Borç Bunalımı”, Muhasebe ve Finansman Dergisi,S. 24, 

Ekim-2004, s. 6-7. 
21OliveAnderson, a.g.m., s.48-50 
22Emine Kıray, Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, Ġstanbul 1993,s.27. 
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edilince görüĢmeler uzadı. Bunun üzerine Osmanlı, Paris ve Ġngiltere’ye elçiler göndererek 

harcamalar üzerindeki kontrolü kabul etti. Ġngiltere verilecek borcun harcanması konusunda 

kontrol elde etmeye çalıĢırken Fransa birkaç defa krediyi engellemeye çalıĢtı ve Bab-ı Ali’ye 

borç anlaĢmasını uygulamamasını tavsiye etti. Ġngiltere Osmanlıların yapacağı harcamaya 

kontrol etmek hükümetten bağımsız bir komisyon kurdurdu. Bu komisyonun kuruluĢu Ġngiltere 

lehine yeni bir döneme delalet ettiğinden dolayı LordStratford anlaĢmanın imzalanması için 

hızlıca hareket etmiĢtir. Verilen kredileri kontrol eden bu komisyon Osmanlı Devleti’nin 

finansal yapısının az da olsa geliĢmesini sağladı. Fransız denetçi Cadrossi Osmanlı’nın 

geçmiĢteki harcamalarını gözden geçirip düzenlemiĢ ve muhtelif önerilerde bulunmuĢtur. 

Ġngiliz hükümetinin borç verirken Osmanlı Devleti üzerinde siyasal bir tahakküm kurmak veya 

Osmanlı maliyesinin düzeltilmesi ana gayesi değildi. Ġngiltere’nin gerçek niyeti Türkiye’nin 

askeri bir müttefik olarak Kırım SavaĢı’nda etkili olmasıydı. Yatırımcılar, spekülatörler, 

Britanyalı sermayeciler sadece Türkiye’nin güvenliğinin sağlanması ile ilgilenmiĢlerdir. 

Ġngiltere borç verirken emperyalist arzulara sahip değildi ve esas hedefi Rusya’nın Kırım 

SavaĢı’nda yenilmesiydi
23

. Ancak alınan bu borç Osmanlı Devleti’nin sanayileĢmiĢ ülkelerin 

yarı-sömürgesi haline gelmesinin baĢ faktörlerinden bir tanesi olacaktı. Osmanlı maliyesi gelir 

gider dengesini sağlayabilmek için istikraz çözüm yolu olarak görülecekti. 

 

Osmanlı Devleti açısından bakıldığında, 1854 yılı baĢlarında malî durum yaĢanan 

hadiseler sebebiyle oldukça kötü durumdaydı. Tedavüle sokulması sürdürülen kaimeler, 

beĢlikler ve altılıklar, sarrafların spekülasyonlarıyla ülkede bir kat daha pekiĢen bir karıĢıklık 

yaratıyordu
24

. Babıâli ile Ġngiltere ve Fransa arasında 12 Mart 1854 tarihinde imzalanan 

anlaĢma ile iki devlet, yani Ġngiltere ve Fransa haksız olarak Rusya’nın saldırısına uğramıĢ 

olan Osmanlı Devleti’ne malî yardım etmeyi taahhüt ediyorlardı
25

. Kırım SavaĢı döneminde iki 

önemli değiĢme olmuĢtur. Birincisi harcamaların toplam miktarı, savaĢ öncesi döneme göre 

büyük artıĢlar göstermiĢtir. Ġkinci olarak hazinenin fiilî harcamaları içinde askerî harcamalar 

büyük bir ağırlık kazanmıĢtır.
26

Daha sonra Osmanlı devlet adamları arasında Batılı tarzda bir 

finansal yönetim uygulanmasını isteyen kiĢiler çıkmaya baĢladı. Kırım SavaĢı sırasında savaĢı 

finanse edebilmek için Dent, Palmers&Co. veRotschilde isimli ve Londra merkezli kuruluĢun 

organizatörlüğünden 1854 yılında £3,000,000 ve 1855’te ise £5,000,000 borç almıĢtır. 1854’te 

alınan borcun rayiç bedeli %80 ve faiz oranı ise %6 iken 1855’te alınan borcun rayiç bedeli 

102,6 ve faiz oranı ise %4’dür. Bu iki borçlanmanın Ģartları Osmanlı Devleti için oldukça 

uygundu
27

. Osmanlı’nın avantajlı koĢullarda kredi alması dönemin siyasal iklimine 

                                                 
23OliveAnderson, a.g.m., s. 62-63 
24Stefanos, Yerasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde Türkiye, C.1, Çev. Babür Kuzucu, Ġstanbul 1980, s.369. 
25Rıfat Önsoy, Mali Tutsaklığa Giden Yol Osmanlı Borçları 1854-1914, Ankara1999, s.44. 
26Tevfik Güran, Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi: Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841-1861), Ankara 1989, 

s.36. 
271854 istikrazına Mısır vergisinin karĢılık gösterilmesi hususunda Hidiv Said PaĢa’ya yazılan fermanda “24 

Ağustos 1854 tarihli mukavelename ile akdolunan istikraza Mısır vergisinden 300.000 Osmanlı Lirası (60.000 kese) 

karĢılık gösterildiğinden faiz ile resülmalı mahsup akçe tamamıyla tesviye oluncaya kadar her sene Nisanın ve 

TeĢrin-i evvelin 10’unda iki müsavi taksit ile meblağı mezburun muntazaman Ġngiltere yahut Fransa bankasına 
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atfedilebilir. Osmanlı Devleti’nin almıĢ olduğu bu dıĢ borçlar Galata bankerlerinden alınandan 

çok daha uygundu
28

.Osmanlı’ya borç veren devletlerin esas kaygısı Osmanlı’nın istikrarı ve 

borçların verimliliğinin sağlanabilmesiydi. Bu yüzden de 1855’te harcamaları kontrol eden ve 

hazine kayıtlarını inceleyen bir Ġngiliz-Fransız komisyonu kuruldu. Ġlk borç alındıktan yaklaĢık 

altı yıl sonra Osmanlı Devleti finansal ve siyasal bağımsızlığını kaybetmeye mahkûm bir 

duruma geldi.   

 

Osmanlı Devleti, dıĢ borç bulabilmek için müttefik Fransız ve Ġngiliz hükümetlerinin 

politik aracılığına ihtiyaç duymuĢ ve bazı tavizler vermek zorunda kalmıĢtır. 1854 yılında 

Ġngiliz banka ve bankerleri ile yapılan bu ilk dıĢ borç sözleĢmesinin koĢullarından biri 

Osmanlı Devleti'nin cizyeyi kaldırarak Hıristiyanlara ve yabancılara güç kazandıracak hukuk 

ve mahkeme sisteminin yerleĢtirmesidir
29

.Ġmparatorluğun bütün istikrazları, büyük harp 

içindeki bir istikraz istisna edilirse tamamen haricidir. 1854 yılında alınan borcun ödeme 

süresi 33 yıldır
30

. 1855 istikrazına Mısır vergisinin yanı sıra Ġzmir gümrükleri teminat olarak 

gösterilmiĢ ve daha da önemlisi Ġngiliz ve Fransız hükümetleri doğrudan kefil olmuĢlardı. 

Yapılan iki istikraza rağmen Galata Bankerlerine olan kısa vadeli borçlar daha da artmıĢ, 

ayrıca savaĢ zamanı büyük meblağlarda basılan kaimelerin değeri hızla düĢmüĢtü. Hem 

Osmanlı maliyesinin sağlam temellere oturtmak ve hem de ticaretin olumsuz etkilenmesini 

önlemek için kaimelerin ortadan kaldırılması çok acil bir öncelik haline gelmiĢti. Ġkinci 

önemli değiĢiklik ise, Osmanlı hükümetinin dıĢ borç fikrinde olan değiĢimdi. 1857 tarihinde 3 

yıllık tedavül süreli, %10 faizli (daha sonra %8 faizli de çıkarılacaktır) ve hamilinin ölümü 

üzerine mirasçılara intikal edebilen esham-ımümtazeadıyla iç borç tahvilleri çıkardı. Kısa bir 

süre sonra tahvilat-ı mümtaze adıyla %6 faizli hazine tahvilleri basıldı. Bu sırada Avrupa 

piyasalarındaki kriz nedeniyle dıĢ borç bulunamadığından Ağustos 1859-Mart 1862 tarihleri 

arasında üç tertip halinde eshamı cedide, diğer adıyla konsolitler halka sunulmuĢtur. Yine 

1859'da sergi adıyla, devlet dairelerinin borçlarını temsil eden 10 senelik senetler 

çıkarıldı.31 

 

1857 yılının sonlarına doğru, Osmanlı hükümetinin 17.94 milyon sterlinlik dalgalı 

borcuna, 8 milyon sterlinlik dıĢ borcu eklendiğinde, toplam borcu 26 milyon sterline (28.6 

milyon lira) ulaĢmıĢtı. 1858'e gelindiğinde ise Lübnan ve Karadağ'daki karıĢıklıklar yüzünden 

yapılan askeri harcamaları karĢılamak için basılan sergilerle, dalgalı borç 18.500.000 sterline 

(20.350.000 lira) yükselmiĢti. Kaimelerin ve Esham-ı Cedidolarak bilinen yeni tip uzun vadeli 

                                                                                                                                             
tediye olunması ve fermanın imhayı deyne kadar Ġngiltere Bankasında mahfuz kalması” istenmiĢtir.bkz., Rıfat 

Önsoy, a.g.e., s. 45. 
28Edhem Eldem, “Ottoman Financial Integration with Europe: ForeignLoans, theOttoman Bank 

andtheOttomanPublicDebt” EuropeanReview,, C. 1,  S. 3, 2005, s.434 
29Haydar  Kazgan, Osmanlı’da Avrupa Finans Kapitali, Ġstanbul 1995, s.128. 
30 “Cumhuriyet Devri Maliyesi, Devlet Ġstikrazları”, Maliye Mecmuası, S. 6, Ankara 1937, s.5. 
31ZiyaKaramursal,Osmanlı Mali Tarihi Hakkında Tetkikler, Ankara 1989, s.80-81. 
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bonolarınkonsolidasyonu için 1858'de Dent, Palmers&Co. ile 5.000.000 sterlinlik yeni bir 

istikraz anlaĢması yapıldı. 1860'ta hükümetin iç ve dıĢ borç toplamı, yıllık net gelirinin 

(12.650.000 lira) yaklaĢık olarak üç katına (38.300.000 lira) ulaĢtığı düĢünülürse mali krizin 

boyutlan ve dıĢ borca yönelmenin nedenleri daha iyi anlaĢılabilir. Fakat daha da önemlisi, 

hükümetin neredeyse dalgalı borçlarını ödemek için de dıĢ borca yönelmesiydi. 1860 

senesinde, daha önceki üç istikraz için ödenmesi gereken meblağ yaklaĢık olarak 900.000 lira 

iken, hükümetin dalgalı borçlan ve Galata bankerlerinden aldığı kısa vadeli avansların toplamı 

19.800.000 liraydı
32

. Sadece Galata bankerlerinin alacağı tutar 5.500.000 liraya ulaĢmıĢtı. 

Dalgalı borçların en önemli kısmı ise nezaretlerin gelecek yılın vergi gelirlerine karĢılık olarak 

verdikleri borç senetlerinden oluĢmuĢtu. Ayrıca, bu senetleri iskonto eden Galata bankerleri 

ellerindeki sermayeyi, kısa vadeli poliçeler yoluyla Londra ve Paris piyasalarından çekmiĢler 

ve eskilerin ödemeleri geldikçe yenilerini çıkarmıĢlardı. Eğer hükümet bankerlere olan 

borcunu ödeyemezse, bu sadece Galata'da iflas, aynı zamanda Londra ve Paris para 

piyasalarında krize yol açacaktı.  Bu Ģartlar altında, dıĢ borç almaktan baĢka çaresi kalmayan 

Osmanlı hükümeti, son derece ağır koĢullar altında meĢhur Mires istikrazını imzalamıĢtı. 

l860'da Osmanlı Devleti, kısa vadeli borcunu ödemek için yeni bir borç aramaya baĢladığında, 

Ġngiliz sermaye piyasası tahvil almaya istekli görünmedi. Osmanlı Devleti bunun üzerine 

Fransız sermaye piyasasına yöneldi ve M. Mires adında bir sermayedar buldu, O günlerde 

finans piyasasındaki becerikliliğiyle ünlü olan bu kiĢi, Osmanlı tahvillerini satmayı kabul etti. 

Fransız polisi, Mires'yi öteki Ģirketlerindeki fonları kötüye kullanmaktan ötürü tutuklayıncaya 

kadar tahvil satıĢları oldukça baĢarılıydı. Bu istikraz, Parisli banker Mires'nin tutuklanması 

üzerine fiyaskoya dönüĢmüĢ, Londra, Marsilya ve Galata'da bankerler iflas etmiĢlerdi. 

Osmanlı bütçesinde Mart 1859 ve ġubat 1860 tarihleri arasındaki (Rumi takvimde 1275) 

bütçesi British Board of Trade’ın üyeleri LordHobart ve Mr. Foster tarafından kredibilite 

açısından değerlendirilmiĢtir. Hobart ve Foster Osmanlı Devleti’nin bütçe açığının var 

olduğunu ve bunun dıĢ borç ile kapatılabileceğini ifade etmiĢlerdir; ancak, Osmanlı kayıtları 

mevcut bütçe açığının Hobart ve Foster’ın tahmin ettiğinden daha fazla olduğunu göstermiĢ ve 

borçları ödeyememe durumunuima etmiĢtir.
33

 

 

Bu olay üzerine iĢ çığırından çıktı sterlinin değeri beĢ ay içinde 129 Osmanlı 

kuruĢundan 200 kuruĢa fırladı. Osmanlı hükümeti yükümlülüklerini karĢılayabilmek için 1 

milyon sterlin tutarında kâğıt para daha bastı. Bu durum üzerine Ġngiltere ve Fransa'ya bir 

ultimatom göndererek, Türk ticaret iĢletmelerinin kambiyo senetleri kabul edilmez ve 

Osmanlı hükümetinin bu Ģirketlere olan borcunu ödeyebilmesi için yeni bir borç verilmezse, 

siyasal istikrarsızlığın ve Doğu Sorunu'nun yeniden gündeme geleceğini bildirdi
34

. Ġngiltere 

Hükümetinin Ġngiliz Ticaret Heyeti’nden LordHobart ve Foster’i Osmanlı Devleti'nin 

maliyesini araĢtırmak üzere Ġstanbul’a göndermesi bu ültimatoma yanıttı. Bu ikisinin görevi 

                                                 
32Hakkı Yeniay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi,Ġstanbul 1964, s. 32-35. 
33KeikoKiyotaki-OttomanState Finance: A Study of FiscalDeficitsandInternalDebt in 1859-63,(eriĢim: 

http://eprints.lse.ac.uk/22327/), s.2-3. 
34DuVelay A., Türkiye Maliye Tarihi, Ankara 1978, s.95-98. 

http://eprints.lse.ac.uk/22327/
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Osmanlı maliyesini denetleme görevi idi.1861’de Ġngiliz ve Fransız hükümetlerinin 

müdahalesi ve Osmanlı hükümetinin baĢına Fuat PaĢa'nın getirilmesiyle olumsuz koĢullar 

düzelmeye baĢlamıĢtı
35

. Fuat PaĢa, 1862'de Osmanlı Bankası (Ottoman Bank) ve Londra'da 

Deveaux&Co. temsilcileri ile yaptığı pazarlıklar sonucunda, kaimeleri ortadan kaldırmak 

amacıyla 8.000.000 sterlinlik bir istikraz anlaĢması imzalanmıĢtır. Bu istikrazın baĢarısı 

sonucunda Osmanlı Bankası ile Osmanlı hükümeti birbirine yakınlaĢmıĢ ve hükümetin 

1856'dan beri hem yerel hem de yabancı sermayedarlarla devlet bankası imtiyazı için yaptığı 

pazarlıklar meyvesini vermiĢti. Fransız sermayesinin (CreditMobilier-

HauteBanquekonsorsiyumu) katılımıyla, mevcut Osmanlı Bankası (Ottoman Bank) 

geniĢletilerek 4 ġubat 1863'te Bank-ı Osmanı-i ġahane'nin (BanqueImperialeOttomane veya 

ImperialOttoman Bank) kurulması için imtiyazname verilmiĢ ve 1 Haziran 1863'te de 

Osmanlı Bankası'nın Ģubeleri yeni bankaya devredilerek iĢlemlere baĢlanmıĢtır. 1861-1862 

bütçesine göre iç ve dıĢ borç ödemeleri devletin toplam masraflarının %41,7’sine, askeri 

masraflar ise %28,1’ine ulaĢmıĢtı. Böylece, iki harcama kaleminin toplam masraflara oranı 

%69,8’e varmıĢtı.
36

 

 

1863imtiyaznamesiyle, Bank-ı Osmanî-i ġahane'ye verilen en önemli ayrıcalıklardan 

bir tanesi banknot basmaktı. Ġkinci olarak, Banka Osmanlı Devleti'nin iç ve dıĢ borç 

ödemelerini üstlenerek bu iĢlemlerden %1 komisyon alacak ve ayrıca devletin iç ve dıĢ borç 

anlaĢmalarının mali aracısı olacaktı. Üçüncü olarak, Maliye Nezareti tarafından çıkarılacak üç  

ay vadeli sergileri iskonto edecekti. Banka 8.000.000. sterlinlik bir istikrazını 1863'te 

gerçekleĢtirdi ve piyasaya sürülen 6.000.000 sterlinlik istikrazdan 74.380 sterlin kar etti. 

Hükümet, bu dıĢ borçla Galata'ya olan kısa vadeli iç borçlarının bir kısmını ödedi ve ayrıca 

mağĢuĢbeĢlik sikkelerin bir kısmını tedavülden kaldırdı. Osmanlı maliyesinde 1865 yılından 

itibaren yeni bir döneme girilmiĢtir. Bundan sonra gelen istikrazlar, eski borçların taksit ve 

faizlerini ödemek ve bütçe açığını kapatmak için kullanılmıĢtır. Osmanlı Devleti'nin 1875 

iflasına kadar, dıĢ borcu 230.000.000 liraya yaklaĢmıĢtı. Alınan borcun sadece 114.000.000 

lirası eline geçmiĢti. Ġmparatorluğun ulaĢım alt yapısının geliĢtirilmesi için uzun vadeli 

planlara rağmen, bu amaca yönelik olarak kullanılan tek istikraz, itibari 35.500.000 lira olan 

                                                 
35Türkiye, diğer Devletlere oranla, açık vermeye ve borçlanma yoluna çok yakın bir tarihte girmiĢtir. imparatorluk 

bütçesi, diğer birkaç Devletin daha eski tarihlere dayanan ve periyodik olarak takip altında bulunan gecikmiĢ 

konsolide borçlarıyla karĢılaĢtırıldığında, imparatorluğun kamu borçlarının konsolide edilecek miktarının nispeten 

daha düĢük olduğunu saptayabiliriz. Ġngiltere' de, 1850 yılında 12.636.800 - keselik (1.436 milyon Frank) toplam 

gider üzerinden 6.292.000 - kese (715.000 Frank) borç faizi için tahsis edilmiĢtir. Fransa'da, 1850 yılında, 

12.584.000 - keselik (1.434 milyon Frank) bir bütçe üzerinden yaklaĢık üçte biri borç hesabına yönlendirilmiĢtir. 

Amerika BirleĢik Devletlerinde, (1848, 1849 mali yılı) 2.701.600 - keselik (307 milyon Frank) federal borç 

üzerinden dörtte birinden fazlası borca tahsis edilmiĢtir. Avusturya'da yaklaĢık 6.456.400 - keselik (738 milyon 

Frank) bir bütçenin, neredeyse beĢte biri borca ayrılmıĢtır. Halbuki Türkiye'de, 2.786.815 - keselik bir bütçe 

üzerinden, 334.498 - keselik (1.529.057 - Lira) bir bölüm, konsolide borç hizmetine aittir, bu da yaklaĢık 1/8 

oranındadır. bkz.,Abdüllatif ġener, Osmanlı Maliyesinin Şeffaflaşması, Ġstanbul 2008,  s.277 
36Tevfik Güran, Tanzimat Döneminde Osmanlı Maliyesi: Bütçeler ve Hazine Hesapları (1841-1861), Ankara 

1989,s. 37-38. 
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ve hükümete l1.200.000 lira getiren 1870-1872 istikrazı olmuĢtur.  

 

6 Ekim 1875'de Osmanlı hükümeti Ġstanbul gazetelerinde bir duyuru yayımlayarak, 5 

milyon Osmanlı lirası tutarındaki bütçe açığını göz önüne alarak, borç faizi tutarının sadece 

yarısını para olarak, geri kalan borcu, yeni basılıp dağıtılacak yüzde 5'lik hisse senetleriyle 

ödemeye karar verdiğini açıkladı. Mart 1876'da hükümet neredeyse bütün nakit ödemelerini 

durdurdu. Bu sırada, ödenmemiĢ dıĢ borçlar 200 milyon sterlin, bunun yıllık ödemesi de 12.5 

milyon sterlindi. 1874'te hükümetin gelirleri 22 milyon sterlin, ihracatı da 19 milyon sterlindi. 

BaĢka bir deyiĢle, borç-ihracat oranı yüzde 10.5'e, borçların faizleriyle birlikte ödenmesinin 

getirdiği yük, ihracatın yüzde 66'sına, hükümetin gelirinin de yüzde 57’sine tırmandı. Bir de, 

16 milyon sterlin kadar bir kısa vadeli borç vardı.  

 

1875, imparatorluk için yüzyılın en büyük kıtlığının yaĢandığı yıl oldu. Çoğu yerde 

ürün kötüydü, seller yıllardan beri yaĢananların en korkunçlarıydı ve bazı bölgelerde salgın 

hastalıklar çıkmıĢtı. Hükümet, açlığı önlemek için erzak dağıtmak zorunda kaldı. Örneğin, 

Ankara bölgesinde, 1873 ve1874'tenüfusun yüzde l5'inin, çiftlik 'hayvanların da yüzde 25'inin 

öldüğü bildirilmektedir. AĢar ve diğer tarım vergileri büyük zorluklarla toplanmıĢtı ve gelirde 

önemli ölçüde azalma olmuĢtu. Balkanlar'daki ayaklanmaların baĢlamasında kötü hasatın da 

önemli rolü oldu. Daha önce de değinildiği gibi, rnerkezi otoritenin zayıflaması ve zenginliğin 

taĢrada birikmesi, dönemin milliyetçi ideolojileri ve Avrupalı güçlerin yayılmacı çatıĢmalarıyla 

birleĢerek, özellikle Balkanlar'da ayaklanma ve savaĢlara neden oldu. 1800 ve 1880 yılları 

arasında Osmanlı egemenliğindeki topraklar yarı yarıya, nüfus da yüzde 30 azaldı. 1870'lerin 

ortalarındaki ayaklanmalar 1874'te Hersek'te baĢlayıp, Hamburg'dan sağlanan silahlarla 

beslenerek, Bosna ve Hersek'in her yanına yayıldı. Bunu, Bulgar Ġhtilalcı Merkez Komitesi'nin 

yönlendirdiği, Mayıs 1875'te Bulgaristan'da çıkan ayaklanma ve Mayıs 1876'da Sırbistan ve 

Karadağ'ın imparatorluğa savaĢ açması takip etti. Bunların anlamı, kuĢkusuz, gelirlerin yeterli 

düzeye eriĢememesi ve harcamaların tahmin edilen tutarı aĢıp bütçe üzerindeki baskının 

artmasıydı. Hem acil harcamaları karĢılamak, hem de dönemsel baskılar ortadan kaldırmak 

için, dıĢarıdan borç almanın tam sırasıydı ama Avrupa'daki kaynaklar kurumuĢtu. Avrupalılar, 

her Osmanlı hükümetinin borç verilebilirliğine olan güvenin azalması, hem de uluslararası 

finans piyasalarındaki gene gerginlik nedeniyle, imparatorluğa borç vermeye istekli değillerdi. 

Ġmparatorluğun daha önceki borçlarının taksitlerini karĢılamak için borçlandığı, giderek daha 

açık görülmeye baĢlandı.
37

 

 

1875 yılında devletin içine düĢtüğü malî sıkıntı beraberinde iflası getirmiĢ ve yabancı 

devletler bu tarihten sonra Osmanlı maliyesine doğrudan müdahale etmeye baĢlamıĢlardır. 

Devletin yıllarca önemli gelir kalemlerinden olan bazı malların, baĢta tuz, tütün gelirleri alınan 

borçlara karĢılık gösterilmiĢ bu sayede devlet ciddi gelir kaybına uğramıĢtır. Ġmparatorluk, bu 

ölçüsüz hareketin yüklendiği külfetlere dayanamayarak 1875’de borç servisini tatile mecbur 

                                                 
37 Emine Kıray, Osmanlı’da Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, Ġstanbul 1993, s. 145-146. 
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kaldı. Yani iflas ettiğini açıkladı. Bu ilk borçtan sonra Osmanlı Devleti’nin borçlarını 

ödeyemez durumda olduğunu açıkladığı 1875 yılına kadarki 21 yıllık sürede 15 kez 

borçlanmaya gidilmiĢtir. Nitekim 1875 sonbaharında Osmanlı Devleti borç ödemelerinin yarı 

yarıya indirdiğini açıklamıĢ ve ertesi yıl da tüm borç ödemelerini durdurmuĢtur. Ancak 

önemle belirtilmelidir ki, borçlarını ödeyemez duruma gelen tek devlet Osmanlı Devleti 

değildi. Aynı yıllarda baĢta Japonya olmak üzere 20’ye aĢkın ülke para piyasalarında yeni 

fonlar bulamayınca borç ödemelerini durdurmuĢtur
38

. Bâb-ı Âli’nin bu kararı bütün Avrupa’da 

sert tepkilere yol açtı. 1878 Berlin AntlaĢmasına, Osmanlı Hükümetini gerektiğinde 

Avrupa’nın malî denetimine sokabilecek özel bir hüküm kondu. 

 

 1879 tarihine gelindiğinde, Osmanlı Devleti ile alacaklılar arasında mevcut borçların 

ödenme Ģekli üzerinde yapılan görüĢmelerde öteden beri ileri sürülen ortak bir komisyon 

teĢkili önerisi ve ödemelerin bu komisyonca yapılması fikri benimsenmemiĢ, diğer bazı 

anlaĢmazlıklar çıkmıĢ ve dolayısıyla mesele bir sonuca bağlanamamıĢtır. Bununla birlikte, 

baĢta Osmanlı Bankası olmak üzere kısa vadeli avans biçiminde iç borç veren Galata 

Bankerleri temsilcileri ile müzakereler olumlu bir sonuç vermiĢ ve bunların alacaklarının 

sağlam bir esasa bağlanması yönlü istekleri olumlu karĢılanmıĢtır. Gümrük resimleri hariç 

olmak üzere, Ģu altı adet vergi gelirinin pul resmi, alkollü içkiler (ispirto) vergisi, tütün tekeli 

gelirleri, Ġstanbul, Bursa Edirne ve Samsun ipek kozası öĢür gelirleri, Ġstanbul ve çevresi balık 

avı vergisi tuz tekeli resim gelirleri, 10 yıl süreyle önceki yıllardan 8.725.000 lira alacaklı 

oldukları kabul edilen Galata Bankerlerine bırakılması uygun görülmüĢtür. Bu iĢin yönetim 

imtiyazı da Osmanlı Bankası’nın önderliğinde kurulan ve baĢına Romanya Reji Ġdaresinde 

büyük baĢarı göstermiĢ olan Fransız Hamilton Long'ungetirildiği, AnlaĢma metninde yer alan 

gelir türü sayısı 6 olduğu için, “Rüsum-u Sitte Ġdaresi”(Altı Vergi Ġdaresi) (1879-1880) adı 

verilen bir özel yönetime verilmiĢtir. Toplanacak gelirin üç ayda bir 275.000 liralık, yani yılda 

1.100.000 liralık, kısmı alacaklılara, kalan kısmı Devletin diğer borçlarına aktarılacaktır. 10 

Kasım 1879 tarihinde yapılan AnlaĢma ile kurulan ve 13 Ocak 1880 tarihinde faaliyete geçen 

bu idare ile sadece Galata Bankerlerine olan dıĢ borçların ödenmesi kesin bir Ģekle bağlanmıĢ 

oluyordu.
39

 

 

Galata Bankerlerine özel imtiyaz ve çözüm getiren ve uygulamada baĢarılı bir 

performans gösteren Rüsum-u Sitte Ġdaresi’ne, en baĢta Fransız ve Ġngiliz hükümetleri ve borç 

tahvil sahipleri itiraz etmiĢlerdir. 1880 yılı sonlarına doğru dıĢ borçları, faizleri dâhil, 252 

milyon Osmanlı altın lirası gibi uzun vadede bile ödenmesi güçlükler taĢıyan çok büyük bir 

rakama ulaĢtı. Osmanlı Devleti’nin dıĢ borçları karĢısında, alacaklılar iĢi siyasi bir müdahale 

Ģekline getirince, Osmanlı Hükümeti 3 Ekim 1880'de yayınladığı bir nota ile geri kalan dıĢ 

borçların yeniden ödenmesine baĢlanması için bir çözüm arayıĢına baĢladı.Alacaklı kupon 

sahiplerine, seçecekleri birer temsilciyi Hükümetle doğrudan görüĢmelerde bulunmak üzere 

                                                 
38Ahmet Fazıl Özsoylu, Türk Maliye Tarihi (Ders Notları), Ç.Ü.Ġ.Ġ.B.F., Adana 1999,  s. 41 
39Biltekin Özdemir, Osmanlı Devleti Dış Borçları,Ankara2009, s.72-74 
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Ġstanbul’a göndermeleri çağrısında bulundu. Bu nota ile Hükümet genel denetleme hakkı 

kendisinde kalmak üzere: Rüsum-u Sitte Ġdaresi’ne bırakılan ve yukarıda belirtilmiĢ olan altı 

gelir türüne ek olarak tahsis edilen ve aĢağıda gösterilen gelirlerin de yönetimini belirlemeyi ve 

ödemelerin kurulacak Osmanlı Düyun-u Umumiye Ġdaresi marifetiyle yapılmasını 

düĢünüyordu
40

. 

 

3-Muharrem Kararnamesive 1881-1914 Arası Osmanlı Devletindeki Dış 

Borçlanma  

 

Osmanlı borçları konusunda alacaklı Ġngiliz, Fransız, Avusturya ve Ġtalya 

temsilcileriyle, borçlu Osmanlı temsilcileri 1880 Eylül ayında bu sorunu çözmek için 

toplandılar. 1881 Ocak ayında anlaĢma sağlandı. Tarafların kabul ettikleri hükümleri, Osmanlı 

idaresi padiĢahın bir fermanı ile uygulamaya konulan bir kararname içinde topladı. O zaman 

Arap ayları kullanıldığı için Muharrem ayında yürürlüğe giren bu ferman, sonraları Muharrem 

Kararnamesi
41

adıyla anılmaya baĢlandı
42

. Muharrem Kararnamesi olarak adlandırılan antlaĢma 

ile dıĢ borçların miktarları indiriliyor, ödeme koĢulları yeniden düzenleniyordu. Ancak buna 

karĢılık Osmanlı Devleti, imparatorluk içinde yabancı alacaklıların temsilcisi olarak çalıĢacak 

ve devletin vergi gelirlerinin bir bölümünü yabancı alacaklılar adına toplayarak Avrupa'ya 

aktaracak yeni bir örgütün kurulmasını kabul ediyordu. Osmanlı maliyesinin gelir kaynakları 

arasından tuz ve tütün tekelleri, damga resmi, balıkçılıktan ve alkollü içkilerden alınan 

vergiler, ham ipekten toplanan öĢürile Doğu Rumeli vilayetinin ödediği yıllık vergi, Düyun-u 

Umumiye Ġdaresi adı verilen ve yabancı alacaklılar tarafından yönetilen bu yeni kuruluĢa 

teslim ediliyordu. Ayrıca Osmanlı Devleti, 1883 yılında yabancı sermayeyle kurulacak olan 

Tütün Rejisi ġirketi'ne imparatorluk içindeki tütün üretiminin denetlenmesinde, tütün alım ve 

satımında ve sigara üretiminde tekelci ayrıcalıklar tanımaktaydı. Reji ġirketi'nin yıllık 

karlarının bir bölümünü dıĢ borç ödemelerinde kullanılmak üzere Düyun-u Umumiye 

Ġdaresi’ne aktarılacaktı.
43

 

 

Osmanlı bu döneme girdiğinde artık yarı sömürge bir ülke durumundaydı. Maliyenin 

iflası ve bir müddet sonra 1881'de "Muharrem Kararnamesi" ile kurumlaĢan Düyun-u 

Umumiye Ġdaresi Osmanlı Hükümeti'nin bir müessesesi gibi iĢlem görmesine rağmen, 

hükümete karĢı değil, kendi hissedarlarına karĢı sorumluydu. Ġngiliz, Fransız, Ġtalyan, 

Avusturya ve Osmanlı temsilcilerinden oluĢan Düyun-u Umumiye Ġdaresi, devletin 

hükümranlık haklarını zedeleyen, mali kaynaklarını kontrol altına alan milletlerarası bir idare 

Ģekli idi ki; adeta devlet içinde baĢka bir devlet niteliği taĢıyordu. DıĢ borçları nedeniyle bu 

doğrudan siyasi müdahaleyle karĢı karĢıya kalmaktan korkan Osmanlı Hükümeti, 1881’de 

                                                 
40KirkorKömürcan, Osmanlı-Düyunu Umumiye-Türkiye İmparatorluk Devri Dış Borçlar Tarihi, Ġstanbul 1948, s.58  
41Bedri Gürsoy, “Muharrem Kararnamesinin 100. Yılı”, Atatürk dönemi Ekonomi politikası ve Türkiye'nin 

Ekonomik Gelişmesi Semineri, Ankara 1982, s. 219-303 
42Kararnamenin yayınlanıĢı Muharrem ayına rastladığından Muharrem kararnamesi adını almıĢtır.  bkz.,ErsalYavi,  

Bir Ülke Nasıl Batırılır?, Ġzmir 2001, s.188   
43ġevket Pamuk, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Ġstanbul 2009,  s. 22-23 
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“Düyun-u Umumiye Ġdaresi”
44

 adı altında memlekette ecnebi sermayedarlarını temsil eden bir 

kontrolün teessüsüne razı oldu
45

. Bu devre zarfında akdedilen ve ikisi akim kalan 19 

istikrazdan, konsolidasyon için yapılan istikrazlar da hesaba katılmak sureti ile 244.273.158 

altın lira borçlanılmıĢ ve buna mukabil 128.079.151 lira elde edilmiĢtir. Muharrem 

Kararnamesi’nin 15. maddesi hükmü gereğince, tahvil sahiplerini temsil etmek ve onların 

menfaatlerini korumak amacıyla Düyun-u Umumiye meclisi kurulmuĢtur. Meclisin merkezi 

Ġstanbul olup yedi üyeden oluĢmaktadır Bu komisyon kamu gelirlerinin tahakkuk ve tahsili ile 

ilgili kararlar alıp, tüzükler çıkarıyor, kendine bağlı örgütler kurup memurlar 

çalıĢtırabiliyordu
46

. Devlet içinde devlet olan bu örgüt tahsis ettiği gelirlerin dıĢında topladığı 

paraları baĢka alanlarda da kullanabiliyordu. Meclis baĢkanlığı, alacakların çoğunu temsil eden 

Ġngiliz ve Fransız temsilcileri tarafından yürütülecekti. Meclis kendisine ait olan gelir 

kaynaklarından birini kiraya verme konusunda yetkiliydi. Kararnamenin 18. maddesi 

gereğince, yönetime karıĢmama koĢuluyla hükümet Düyun-u Umumiye Ġdaresine bir komiser 

ve müfettiĢler yardımıyla denetleyebilecekti. Bu anlaĢma ile dıĢ borçların miktarları azaltılarak 

ödeme koĢulları yeniden düzenleniyordu. Düyun-u Umumiye Ġdaresi, vergileri toplayıp onlarla 

dıĢ borçların faizlerini ve amortismanlarını
47

 ödemeyi sağlayacaktı. Hükümet, bu hususta her 

türlü yardımlarda bulunacak ve gerekli olması halinde yeni idareyi askeri kuvvetle himaye 

edecekti. Hükümet ile Düyun-u Umumiye arasındaki ihtilaf, hakem yolu ile çözülecekti. 

Hakem kararı kesindi. Düyun-u Umumiye, kendi memurlarını dilediği gibi tayin etmekte 

serbestti. 5000 kiĢilik bir kadro bu suretle oluĢturulmuĢtur. Memurların yüzde ikisi yabancı 

diğerleri yerli idi. Yerli Hıristiyanların sayısı da %7 idi.
48

 

                                                 
44Atatürk Düyun-u Umumiye’yi Ģu Ģekilde özetlemiĢtir. “Osmanlı fatihleri, hakanları, istiklâlcileri; sürükledikleri 

uluslarla birlikte sapanın önünde yenilip, gerilemeye baĢladıktan sonra asıl yıkımların büyüğü baĢ gösterdi. Sadece, 

Ģahane bağıĢ olarak, yabancılara ve ülke içindeki Hıristiyan uyruklulara verilen haklar, sanki devlet zorlayarak, alın 

teri harcayarak alınan haklar sayıldı. Yabancılar yalnız bu hakları koruyup kullanmakla kalmadılar, belki her gün 

onları biraz daha geniĢletip yaymak için yollar aradılar, belki her gün onları biraz daha geniĢletip yaymak için yollar 

aradılar ve buldular. Ġçerideki uyruklarsa, koruyup durdukları iç kuruluĢlara dayanarak, dıĢarıdaki dindaĢ devletlerin 

yüz verip kıĢkırtmalarına uyarak, Türkleri yok edecek bir siyasal varlık kazanmaya çalıĢmaktan geri durmadılar. 

Yabancılar, hem bunları kıĢkırtıyorlar, hem bizim içiĢlerimize el atıyorlar ve her karıĢmada bir yeni ayrıcalık 

koparmadan ellerini çekmiyorlardı. Bunlar olup dururken, çoktan yoksul düĢmüĢ ulus, devletin istediği vergiyi 

veremez, biriktiremez hale geliyordu. Hâlbuki baĢı taclılar, saraylılar, Babıâliler, ne yapıp yapıp gösteriĢlerini, 

harcayıĢlarını sürdürebilmek için gereken parayı elde etmek yolunda hiçbir davranıĢtan çekinmiyorlardı. Bu yüzden 

borçlanmalar oldu. O kadar borçlandılar ki, o elveriĢsiz koĢullar içinde borç aldılar ki, bunların faizlerini bile 

ödeyemez oldular. En sonunda bir gün geldi, Osmanlı Devletinin sıfırı tükettiğine hükmettiler. Akçalı iĢlerini 

denetlemeye giriĢtiler. Böylece baĢımıza Düyun-u umumiye’ denilen bela çökmüĢ oldu.” Uğur Mumcu, Uyan Gazi 

Kemal, Ankara, 2007, s. 119. 
45 Maliye Nazırı olarak görev yapan, Mehmet Cavit bey Osmanlı Devletindeki borçlanmanın gerekçelerini ifade 

ederken Ģöyle der: “Vatanın bir parçasını düĢmandan kurtarmak için yapılan bir harpte bir devlet varidat-ı atiyesinin 

bundan daha çok yüksek miktarını (1908-1909 yıllarında devletin aldığı dıĢ borçları kastederek) rehin-emanet 

olarak verme ihtiyacını hisseder. Bizim için bütün vatanı kurtarmak demek olan Ģu muharebe-i inkılâpta 

muzafferiyeti temin maksadıyla gelecek gelirlerimizin Ģu miktarını rehin vermede bilmem ki neden bir ifrat 

görülüyor! ba husus ki istikraz edilen Ģeyler bir harpte olduğu gibi dumana dönüĢmüyor umur ve imal-i medeniyete 

harcıyor” der. bkz.,Muharrem Öztel, II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Maliyesi, Ġstanbul, 2009,s. 228. 
46Sait, Açba, Osmanlı Devleti’nin DışBorçlanması (1854-1914), Afyon 1995, s.107-109. 
47 Sermaye mallarında meydana gelen aĢınma ve eskimenin parasal değeridir. 
48Hatice Dayar,Ġsmail Küçükaksoy, Düyun-u Umumiye Ġdaresi Ġle Uluslar arasıPara Fonu’nun KarĢılaĢtırılması, 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.21, Kütahya 2009, s. 35-36 
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Osmanlı Devleti’nde Düyun-uUmumiye’nin kuruluĢu bir bakıma bir baĢarı sonuçlar 

vermiĢtir. Bu kuruluĢ Osmanlı’nın 1875 yılında yaĢamıĢ olduğu krizi iyi Ģekilde çözmüĢ ve 

Osmanlı’ya uluslar arası piyasadaki kredibilitesini yeniden kazandırmıĢtır. Batıya borçluluk 

konusunda Osmanlı finansal istikrarı yakalamıĢ ve Düyun-u Umumiye sorumlu olduğu mali 

kaynakları verimli bir biçimde kullanarak vergi gelirlerini arttırmıĢtır
49

. Muharrem 

Kararnamesi’nin kapsamına bu tarihe kadar yapılan 15 dıĢ borçlanmadan, Mısır Vergisinin 

karĢılık gösterildiği 1854, 1855, 1871 borçlanmalarıile Fransa ve Ġngiltere tarafından garanti 

edilmiĢ bulunan 1877 istikrazı hariç, diğerleri dâhil edilmiĢtir. Dalgalı borçlarla Ruslara 

ödenecek savaĢ tazminatı da kapsam dıĢında tutulmuĢtur.  

 

 Osmanlı Devleti’nin dıĢ borçlarının yıllık servisini karĢılaması için, hükümetin düzenli 

bütçe kaynaklarından bazıları Düyun-u Umumiye’ye bırakıldı. Düyun-u Umumiye bu 

vergileri, kendi kurduğu vergi tahsilât kadroları ve yönetim yapısı ile doğrudan toplamaya 

baĢladı. Düyun-u Umumiye Avrupa hükümetlerinin Osmanlı Devleti’ne yaptıkları siyasi 

müdahalelerin önemli bir aracı haline geldi. Muharrem kararnamesinin akdinden altı yıl sonra, 

1886’da tekrar istikrazlara baĢlanmıĢ ve 1908’e kadar yeni 18 istikraz daha akdedilmiĢtir.  

  

        1886’da Osmanlı Bankasından sık sık avans alan Hükümetin biriken kısa vadeli 

borçları uzun vadeli borçlara dönüĢtürmesi için yeni bir istikraz yapması gerekiyordu. Bu 

nedenle, gümrük gelirlerinin her yıl 390.000 Osmanlı liralık bölümü karĢılık gösterilerek, 

Osmanlı Bankası’ndan %100 ihraç fiyatı ile 6.500.000 lira tutarında bir borçlanma yapılmıĢ, 

biriken dalgalı borçlar mahsuben ödenmiĢ ve gösterilen karĢılıklar dolayısıyla bu borçlanmaya 

“Gümrükler Borçlanması” adı verilmiĢtir.
50

 

  

        1888 yılında Hükümetin Almanya’dan satın aldığı mühimmat ve askeri malzemenin 

bedelinin ödenmesini amaçlayan ve Deutsche Bank’tan, %70 ihraç fiyatı, %2 itfa bedeli ve %5 

faizle, 30.000.000 Alman Markı (1 Mark = 0,055 lira hesabı ile 1.650.000 lira) tutarında borç 

sağlandı. Bu borçlanmaya da Düyun-u Umumiye Ġdaresinin yönetimindeki gelirlerden ağırlıklı 

olarak kara ve balık avı ruhsatname gelirleri karĢılık gösterildiğinden “Balık Avı Borçlanması” 

(SaydıMahî Ġstikrazı) adı verildi. Bu borçlanmanın safi hâsılatı 1.155.000 lira tutmaktadır. 

1890 yılında Osmanlı Bankası ile yapılan 8.609.964 liralık bir borç değiĢikliği sözleĢmesi ile 

mevcut %5 faizli Galata bankerlerine ait “esham-ı mümtaze” tahvillerinin faizi %4’e 

indirilmiĢtir. Hükümet bu borç tebdilinden arta kalan 159.500 lirayı diğer borçlar için 

kullanarak bir rahatlama sağlamıĢtır. Yine bu yıl Osmanlı Bankası ile yapılan 4.999.500 lira 

tutarlı bir istikraz anlaĢması ile yarısı iç borçların ve dalgalı borçların ödenmesinde kullanılan 

                                                 
49Edhem , a.g.m., s.435. 
50KirkorKömürcan, a.g.e., s.158 
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kısmi bir konversiyon
51

 gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu borçlanmaya “Osmaniye Ġstikrazı” 

denilmektedir.
52

  

 

1891 yılında konversiyon amaçlı bir borçlanmaya gidilerek, Osmanlı Bankası ve 

RothschildBrothersvasıtası ile sağlanan %4 faizli 6.316.920 Sterlin tutarındaki borcun 

5.685.228 Sterlin tutan safi hâsılasının 4.285.630 Sterlinlik büyük bir kısmı 1877 tarihli %5 

faizli Milli Savunma Borçlanması’ndanhenüz itfası yapılmamıĢ tahvillerle değiĢtirilmiĢtir.Geri 

kalan 1.399.598 Sterlinlik kısmı, o günkü rayice göre 2.663.000 lira ya (safi 2.397.000 lira) 

tekabül etmektedir. 1877 tarihli %5 faizli “Milli Savunma Borçlanması”tahvil hamillerinden 

isteyenlere tahvil bedelleri baĢabaĢ ödenmiĢ, diğerlerine ise yeni tahvil verilmiĢtir.
53

 

 

 1893 yılında, hükümet bütçe açığını kapatmak için Tömbeki ġirketi’nin Tekel karĢılığı 

devlete vermekte olduğu yıllık 40.000 Osmanlı lirası karĢılığında ve 1.000.000 lira tutarında, 

Ģirket Müdürü Vikont Georges Zogheb’in baĢını çektiği bir kısım bankerlerle “Tömbeki 

Borçlanması”adı altında bir istikraz sözleĢmesi yapılmıĢtır. Osmanlı Hükümeti 1896 yılında 

da, Girit isyanının gerekli kıldığı finansman ile Doğu illerindeki Ermenistan iliĢikli güvenlik 

giderlerini karĢılamak ihtiyacı ile Aydın, Bursa ve Selanik ağnam resmi ile Ġzmir, Manisa, 

Afyon ve Denizli’nin palamut, afyon ve zeytin aĢarı karĢılık gösterilerek, Osmanlı 

Bankası’ndan %85 ihraç fiyatlı 3.272.720 lira tutarında ve ele geçen miktarı 2.717.000 olan 

yeni bir borçlanmada bulunmuĢtur.  

 

1904 yılında hazine ihtiyaçları için Osmanlı Bankası ve Paris’te ki Comptoir 

d’EscomptekuruluĢundan, Düyun-u Umumiye gelirinin Hükümete ait artan kısmını karĢılık 

göstererek, tutarı 2.750.000 lira (2.500.000 Sterlin), itfa bedeli %80, faizi %4 ve net hâsılası 

2.159.000 olan bir istikrazda bulunmuĢtur.Osmanlı Devletinde1901-1905 yılları arasında, 1901 

yılında basıldığı halde satılmayan tahviller 1903 yılında 2.666.664 nominal bedelli yeni 

tahvillerle değiĢtirilmiĢ, ancak bu değiĢtirme iĢlemi de uygulamaya konulmamıĢtır. Hükümet, 

1905 yılında, bu tahvilleri, Osmanlı Bankası’nın mutabakatı ile Düyun-u Umumiye gelirinin 

Hükümete ait kısmını karĢılık gösterip, Osmanlı Bankası vasıtasıyla piyasaya sürerek, itfa 

bedeli %81, faizi %4 olan 5.306.664 lira tutarında yeni bir borçlanmaya dönüĢtürmüĢtür.  Bu 

borçlanmadan mesaben ele geçen 4.248.932 lira safi hâsılanın bir bölümü Osmanlı Bankasına 

olan borçların kapatılmasında kullanılmıĢ gerçekte kullanılan ek kaynak 2.510.411 lira 

olmuĢtur. Yine aynı yıl, Hükümet, Almanya’dan alınan silah ve mühimmatın bedelini ödemek 

için, Düyun-u Umumiye gelirinin artırım sonucu oluĢan (bazı yerlerin aĢarına ve gümrüğüne 

eklenen %6 askeri teçhizat resminin) Hükümete ait kısmını karĢılık gösterip, Deutsctht Bank 

ile anlaĢmaya vararak, tutarı 2.640.000, ihraç bedeli %81, faizi %4 ve net hasılası 2.098.000 

lira olan yeni bir istikrazda daha bulunmuĢtur. 

                                                 
51 Mevcut borç yükünün hafifletilmesi için faiz oranının indirilmesi 
52Biltekin Özdemir, Osmanlı Devleti Dış Borçları,Ankara 2009, s.80-91. 
53Rıfat Önsoy ,a.g.e., s, 249-251. 
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Hükümet, Düyun-u Umumiye Ġdaresi ve Osmanlı Bankası ile sağladığı uzlaĢma 

sonucu, gümrükleri ve bazı illerin aĢarını karĢılık göstererek, 1906 yılında Osmanlı 

Bankası‟ dan, %4 faizli istikrazda bulunmuĢtur. Ġhraç edilen 9.537.000 liralık tahvilin 

6.786.000 liralık önemli bir bölümü 1890 yılı mümtaz tahvillerinin mahsubunda kullanılmıĢ, 

kalan 2.751.000 lira ilave borç kaydedilmiĢ, bu iĢlemden, Hükümetin eline geçen net hâsıla 

1.368.000 lira olmuĢtur.Deutscht Bank ve Demiryolları Ģirketi vasıtası ileKonya-Bağdat-Basra 

Körfezi demiryolu hattının Bulgurlu-Halep arasındaki devam eden 840 kilometrelik yapımı 

için tahvil çıkarılmıĢtır. Bu tahviller aracılığı ile 2 Haziran 1908 tarihinde, “Bağdat II. Tertip 

Demiryolu Borçlanması”için 4.752.000 liralık, “Bağdat III. Tertip Demiryolu 

Borçlanması”için de 5.236.000 liralık olmak üzere, toplam 9.988.000 lira tutarlı bir istikraz 

yapılmıĢtır
54

.23 Temmuz 1908’den sonra, gerek kara ve deniz kuvvetlerinde, gerekse 

bayındırlık, eğitim ve sair kamu hizmetlerinde yenilikler yapmak istediğinde olan meĢrutiyet 

idarecileri, esasen açık vermekte olan devlet bütçeleri ile bu ihtiyaçları 

karĢılayamayacaklarından borçlanmak zorunda kalmıĢlardır. Bu yüzden önceki dönemlerde 

olduğu gibi, bu dönemde de istikrazlar birbirini izlemiĢtir
55

. 1908 borçlanması hazinenin almıĢ 

olduğu kısa vadeli borçları ödemek ve bütçe açığını kapatmak amacıyla Osmanlı Bankası ile 

yapılan sözleĢme gereğince 4.711.124 lira tutarındaki 1908 istikrazının faiz oranı %0,5’tir. Bu 

istikrazın karĢılığı iseDüyun-u Umumiye Ġdaresine verilmiĢ olan AĢar ve Ağnam vergileri 

hâsılatından hükümete ait bulunan kısmın kırk bin lirası ile gümrük hâsılatından 180.000 lira 

ile olarak kabul edilmiĢtir. 

 

 Borcun karĢılığı olan vergilerin tahsiline ve ödenmesine Düyun-u Umumiye idaresi 

memur edilmiĢtir. Tahviller 22 Osmanlı lirası değerinde ve 214.142 adetten oluĢmaktaydı. (20 

Ġngiliz lirası, 500 frank, 405 mark) Ġhraç fiyatı %85 olarak gerçekleĢen borcun tahvilleri 

Osmanlı Bankası tarafından %89,5’den Londra piyasasında, %90’dan da Paris piyasasında 

satılmıĢtır. Bu borcun imha tarihi 1964 senesidir. 

 

Devlet bütçe açıklarını kapatmak hazine-i hassadan devredilen borcun ve genel 

tensikatın masraflarını karĢılamak üzere,  1909 yılında Osmanlı Bankasından 7.000.000 liralık 

borç para alınmıĢtır. Bu istikrazın da faiz oranı %4, amortisman oranı %1 idi. Tahviller her biri 

22 Osmanlı lirası veya 20 Ġngiliz lirası- 500 frank-405 mark kıymetinde olup, 318.182 adettir. 

Hükümetin eline ise bu borçlanmadan geçen miktar 6.002.503 lira olmuĢtur. Bütün borç 

tahvilleri %86 ihraç fiyatı üzerinden yine Osmanlı Bankası tarafından satın alınmıĢtır. Borç 

1950 senesinde imha edilecektir. YapılmıĢ olan bu borç anlaĢması bu tarihe kadar yapılan 

borçlanmalara göre hazine-i maliye ve devletin itibarını koruyan nitelikte görülmüĢ ve Maliye 

Nazırı Mehmet Cavit Bey PadiĢah Mehmet ReĢat tarafından takdir edilmiĢtir.
56

Alınan borçlara 

                                                 
54Biltekin Özdemir, Osmanlı Devleti Dış Borçları,Ankara 2009, s.84-91. 
55 BCA, 490.01/1449.1.6, s. 26. 
56Muharrem Öztel, II. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Maliyesi, Ġstanbul 2009,  s.235-236. 
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karĢılık olarak serbest bırakılmıĢ olan AĢar ve Ağnam vergilerinin 350.000 liralık miktarı 

gösterilmiĢtir.  

 

1910 yılında Bandırma demiryolunun AlaĢehir-Afyonkarahisar hattının yapımını 

üzerine alan imtiyazlı Ģirket ile hükümet arasında imzalanan sözleĢme gereğince her biri 22 

Türk lirası (500 Fransız Frangı) değerinde 1.712.304 liralık tahvil çıkartılması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Borcun yönetimi Düyun-u Umumiye idaresindedir. Güvence olarak, 

demiryolunun brüt gelirleri ve garantili 1894-1895 Ġzmir- Kasaba Demiryolu ve ek istikrazı 

bakiyesi gösterildi. Tahvillerin her biri 22 lira-500 Frank değerinde ve 77.832 adettir. Vadesi 

82 yıl olan bu istikrazın faizi %4’tür.Amortisman oranı %0.167 olarak tespit edilmiĢtir. 

 Sana demiryolunun yapım ve iĢleme imtiyazını üzerine alan Ģirketle hükümet arasında 

sözleĢme uyarınca 1.000.000 lira tutarındaki bu istikrazın faiz oranı %4, amortisman oranı 

%0.098’dir. Ġstikraz 95 yılda yani 2006 yılında imha edilecektir. Tahvillerin âdeti 45.455, 

kıymeti 22 lira veya 500 franktır. Borcun karĢılığı olarak Hüdeyde ve Cebena gümrüklerinden 

yıllık 40.987 lira gösterilmiĢtir. Bu istikrazın karĢılıklarının ödenmesine Düyun-u Umumiye 

Ġdaresi karĢılaĢtırmamıĢ, ödemeler hükümet tarafından yapılmıĢtır
57

. Aynı yıl içinde hükümet 

bütçe açığını kapatmak için ikinci bir istikraza baĢvurmuĢ, 9 Kasım 1911 tarihinde hükümetle 

Deutsche Bank arasında imzalanan sözleĢme gereğince banka hazineye 7.040.000 liralık, %4 

faizli, itfası %1 olan yeni bir borç imzalanmıĢtır. Tahvillerin her biri 22 lira (20 Ġngiliz lirası 

veya 500 frank veya 476 Avusturya Kronu veya 240 Hollanda florini) kıymetindedir. Bütün 

tahviller ihraç bedeli olan %84 üzerinden borcu veren kuruluĢlarca satın alınmıĢtır. Borca 

karĢılık olarak Ġstanbul gümrük gelirlerinden 550.000 lira tahsis edilmiĢtir. Hükümet bu 

borçlanmayı Düyun-u Umumiye Ġdaresi’nden bağımsız yapmıĢtır.  

 

Hükümet ile Anadolu demiryolu Ģirketi arasında 1907 tarihli sözleĢme gereğince, 

Ģirket Konya ovası sulama iĢini üstlenmiĢtir. Hizmet 1913 yılı baĢında bitirilerek hükümete 

teslim edilmiĢtir. Yapım masrafı olarak kabul olunan 818. 970 liranın Ģirkete ödenmesi için %5 

faizli ve %1.5 amortisman hisseli bu borçlanma için 35 yıllık bir süre Ģartı konulmuĢtur. ġekil 

bakımından borçlanma olmayan ancak mahiyet itibarıyla bir borçlanma olan bu istikrazın ihraç 

edilmiĢ tahvilleri yoktur. Hükümet doğrudan doğruya Ģirkete borçlanmıĢtır. Borca karĢılık 

olarak sulanan arazinin aĢar hâsılatının fazlası, kurutulan ve satıĢa çıkartılan arazinin bedeli ile 

Düyun-u Umumiye varidatın fazlası gösterilmiĢtir. Bu dönemde her alanda yenilikler yapmaya 

giriĢen MeĢrutiyet Hükümeti, tersanelerde yapmak istediği ıslahat için ihtiyaç görülen paranın 

tedariki amacıyla kendisi ile birlikte, Sir W. G.Armstrong,WhitwordsandCompany Limited Et 

Vikers Ģirketleri ile bir anonim Ģirket kurmuĢtur. 30 yıl süreli olan bu Ģirket 1.485.000 liralık 

tahvil çıkartmıĢtır. Tahvillerin faizi %5,5 amortisman oranı %1,5’tir.  Bu borçlanmaya karĢılık 

                                                 
57 Rıfat Önsoy, Osmanlı Borçları (1854-1914), Ankara 1999, s.276. 
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olarak Sivas Vilayeti aĢarından 88.550 lira gösterilmiĢ ve gelirin tahsili Düyun-u Umumiye 

idaresine bırakılmıĢtır
58

. 

 

Jön Türk iktidarı yedi yıl gibi kısa sürede “1908-1914 arası” 46 milyon liralık borç 

anlaĢması imzalamıĢtır. Ancak hazinenin eline 39 milyon lira geçmiĢtir. Düyun-u Umumiye 

Ġdaresi’nin Lozan AntlaĢmasında verdiği bilgilere göre, 1 Kasım 1914 tarihinde, Türkiye’nin 

dıĢ borç yekûnu 143.241.757 lira olup, faiz ve ödenmiĢ borçları 9.024.158 liradır. SavaĢın 

arifesinde devletin tüm dıĢ borcu 152.265.915 lirayı buluyordu. Devlet borçlanma süresinin 

baĢından Birinci Dünya SavaĢı’na kadar ki dönemde aldığı borçların yaklaĢık iki katına 

tekâmül eden miktarda anapara ve faizden oluĢan miktarı alacaklı devletlere ödemek zorunda 

kalmıĢtır.
59

 

 

 4. Birinci Dünya Savaşı Sırasında Alınan Borçlar 

  

Bab-ı Âli bütçesinde yer alan gelirlerle savaĢı finanse edemezdi. 34 milyon altın lirayı 

bulan 1914-1915 mali yılı bütçesinin 14 milyonu Düyun-ı Umumiye'ye, kalan 20 milyonu da 

devletin payına düĢüyordu. Harbiye Nezaret’i bütçesi 6 milyon lira idi. Jandarmanınki 2 

milyon, Bahriye Nezareti bütçesi 1milyon 300 bin Lira dolayında idi. Üç bütçenin toplamı 9.5 

milyon liraya yaklaĢıyordu. Bu para ile seferberliğe giriĢmek, 800 bin kiĢilik bir orduyu 

beslemek ve askeri cepheye sevk etmek imkânsızdı. Öte yandan savaĢ nedeniyle devlet 

gelirlerinde 7-8 milyon lira dolaylarında bir düĢüĢ bekleniyordu. Özet olarak, hükümetin 

olağan bütçesinin savaĢı finanse etmesi beklenemezdi
60

. 

 

1914 borçlanması Ġtalya ve Balkan ülkeleri ile birbiri peĢine yapılan savaĢların 

doğurduğu kaçınılmaz masrafları karĢılamak için hükümet, Osmanlı Bankası, Deutsche Bank, 

Düyun-u Umumiye ve diğer bazı Ģirketlerden değiĢik tarihlerde toplam 16.813.652 liralık 

avans almıĢtı. Bununla birlikte harp dolayısıyla ilgili daire ve nezaretlere tahsisatı munzamalar 

yapılmıĢtı. Bu dönemde 4 aylık memur maaĢları birikmiĢti. Bütün bu masrafları gerektiren 

kaynağı elde etmek, ġark Demiryolu hattının masraflarını karĢılamak ve 1914 yılı bütçesinin 

açığını kapatmak gerekçeleri olarak belirtilmekteydi. Kanun layihasında borcun; 22 milyon 

liralık kısmı Trablusgarp ve Balkan savaĢları sürecinde alınan avansları ödemek üzere 

kullanacağı, 2,5 milyon lirası ise tarik-i umuminin inĢaatına harcanacağı bakiye ile de Samsun 

Sivas demiryolu ile Yafa ve Sayha limanlarının inĢaatına harcanacağı yer almıĢtır. Yerli 

bankalardan alınan kısa vadeli avanslarla dalgalı borçların toplamı 33.000.000 bulmuĢtur. 

 

Maliye Bakanı Fransa’ya gidip orada DıĢiĢleri bakanıyla yaptığı müzakereler 

neticesinde, Fransız sermayedarları adına ve kendi adına hareket eden, Osmanlı Bankası’yla 26 

                                                 
58KirkorKömürcan, Türkiye İmparatorluk Devri Dış Borçlar Tarihçesi, Ġstanbul 1948, s.108, Nihat Sayar, a.g.e., 

s.283,  Hakkı Ġ. Yeniay, Yeni Osmanlı Borçları Tarihi, Ġstanbul 1964, s. 105-106.  
59 Muharrem Öztel, a.g.e.,s.232 
60 Faruk Yılmaz, Osmanlının Borç Batağı, Ġstanbul 2011, s.117. 
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Nisan 1914 tarihinde bir borç anlaĢması imzalamıĢtır. Devlet bütçeleri de, her yıl açıkla 

kapandığından bu durum karĢısında hükümet 22 ve 13 milyonluk iki bölümden oluĢan toplam 

35 milyon tutarında bir anlaĢma yapmıĢtır. Fransız sermayedarları adına hareket eden Osmanlı 

Bankası ile yapılan sözleĢme ile bu istikrazın 22 milyonluk bölümü %88 3/4, ihraç fiyatı ile 

Osmanlı Bankasına devredilmiĢtir. Faiz oranı %5, amortisman oranı %0,5 süresi ise 48 yıldır. 

1962 yılında bitirilecektir. Ele geçen miktar 19.525.000 liradır. Borcun tahvilleri aynı senenin 

Nisan ve Mayıs aylarında Paris piyasasında yer almıĢtır. Tahvillerin henüz 13 milyon küsur 

lirası (2/3)  tahsil edilmiĢ bulunduğu sırada I. Dünya savaĢının çıkmıĢ olması sonucu 

tahvillerin geriye kalan kısmı Osmanlı Bankasıyla bankanın Fransa’daki temsilcileri elinde 

kalmıĢtır. Bu borçlanma karĢılığında Fransızlara Anadolu ile Suriye’de yeni demiryolları 

imtiyazları ile Suriye’de Yafa, Hayfa ve Trablus limanlarının yapılması imtiyazları da 

verilmiĢtir. 

 

Bu borçlanmayla ilgili olarak Fransız gazetelerinden I’Humanite, “Avrupa 

kapitalistleri, Asya Türkiye’sini paylaĢmayı görüĢüyorlar” I’ActionFrançaise, “Ġktisadi ve 

demiryolları ile ilgili sorunlar görünüĢü altında, Asya Türkiye’sinin nüfus bölgeleri halinde 

gerçek bir paylaĢımı söz konusu aslında” demesi, Avrupa’nın borç antlaĢmalarını nasıl 

algıladığının anlaĢılması bakımından, önem taĢımaktadır. Borca karĢılık olarak gösterilen 

gelirler Ģunlardır:  

a) Düyun-u Umumiye Ġdaresi tarafından idare edilen muhtelif gelirlerin fazlası 

b) Ġzmir sancağı aĢarının baĢka istikrazlara tahsisatından artacak kısmı 

c) Sivas vilayeti aĢarından baĢka istikrazlara tahsisi olunan miktarından artacak kısmı 

d) 1913 yılından itibaren tahsili, Düyun-u Umumiye Ġdaresi’ne bırakılan diğer aĢar geliri 

e) AĢar üzerine konulan %1,5 oranındaki iane (yardım) hissesi 

f) Trabzon vilayeti gümrük gelirlerinden 150,000 lira 

g) Ġstanbul vilayeti gümrükleri gelirlerinden, baĢka, istikrazlara tahsis olunan meblağ 

çıktıktan sonra 350,000 lira olmuĢtur
61

. 

 

DıĢ borçlar Osmanlı Devleti’nin dıĢ ticaret hacminin geniĢlemesinde katkıda 

bulunmuĢtur. BaĢlangıç yıllarında bu katkı ithalattaki geniĢlemenin borçlarla finansman 

edilmesi Ģeklinde idi. Daha sonraları Düyun-u Umumiye, kendisine bırakılan vergi gelirlerinin 

oluĢturduğu tarımsal üretimi geniĢleterek topladığı fazlayı çoğaltmak istediğinde, tütün ve ipek 

kozası gibi ürünlerin üretimi ve ihracatıyla da ilgilenmeye baĢladı. Borçlanma ve geri ödeme 

mekanizması, Osmanlı ekonomisinde yarattığı iktisadi artığın Ġmparatorlukta çalıĢan yabancı 

Ģirketlerin kar ve faiz gelirleri Ģeklinde metropol ekonomilerine aktarılmasında da katkıda 

bulundu. Osmanlı Bankası’nın elde ettiği büyük karların baĢlıca kaynağı dıĢ borç iĢlemleriydi. 

Osmanlı’nın dıĢ borçlanması Avrupa emperyalist güçlere doğrudan siyasi çıkar sağlayan bir 

mekanizma olarak iĢ gördü. BaĢlangıçtan itibaren borç tahvillerinin Avrupa borsalarında iĢlem 

                                                 
61 Muharrem Öztel, a.g.e., s.237-240. 
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görebilmesi için ilgili hükümetlerin izni gerekmekteydi. Avrupa hükümetleri, bu ve benzeri 

nedenlerle borçlanma iĢlemi üstünde sahip oldukları denetim gücünü, Osmanlı 

hükümetlerinden siyasi ve iktisadi ödün koparmakta bir pazarlık öğesi gibi kullandılar
62

.Bu 

durumu Ġsmet PaĢa bizimle II Dünya SavaĢı ufukta belirinceye kadar 15 yıl uğraĢtılar diye 

ifade etmektedir.
63

 

 

4.1 Uzun Vadeli Borçlar 

  

Lozan AnlaĢması ile tespit edilen borçların ödeme tarzı kararlaĢtırılmıĢ; borç 

yekûnunda bir değiĢiklik yapılmamakla beraber yıllık taksitler, mühim miktarda 

hafifletilmiĢtir. AnlaĢmaya göre: ilk iki sene için 1.600.000; müteakip beĢ sene için 2.000.000; 

bunu takip eden altı için 2.380.000 ve bundan sonra gelen beĢ sene için 2.780.000 altın Türk 

lirası taksit verilecek ve borcun tamamı ile ödenmesine kadar da 3.400.000 altın Türk lirası 

tediye edilecekti. Uzun vadeli istikrazlar üç bölüme ayrılmıĢtır. Birinci bölüm istikrazları tutarı 

71.602.939, Ġkinci bölümde yer alan beĢ istikrazın tediye paraları Türk lirası, frank, marktır. 

Ġkinci bölüm istikrazları tutarı 6.302.756lira olup uzun vadeli borçların toplamı 82.456.337 

liradır. 

 

4.2 Ödenmesi Gecikmiş Borçlar 

  

Uzun vadeli istikrazlardan zamanında ödenmesi mümkün olmamıĢ bulunanların kupon 

ve amortisman bedelleri karĢılığı olarak üç bölümden oluĢan yeni tahviller çıkarılmıĢ ve 

bunlara Mütedahiller KarĢılığı Tahviller adı verilmiĢtir. Birinci bölümün nominal bedeli 22 

TL.(20 Sterlin=500 frank), ikinci bölümün nominal bedeli (zamlı) 1000 Frank, üçüncü 

bölümün nominal bedeli (zamsız) 1000 Frank olan bu tahviller, 1929 kasım ayının 25. 

gününden itibaren, eskiler ile değiĢtirilmeye baĢlanmıĢ, bu iĢlem için de 15 yıllık bir zaman 

aĢımı süresi tanınmıĢtır. Yeni tahvillerden Türkiye’nin hissesine düĢenlerin toplamı 

21.550.190 liradır. 

 

 4.3 Orta Vadeli Borçlar 

  

Orta vadeli %5-%6 faizli hazine tahvilleri olarak çıkarılmıĢ bulunan 1911,1912,1913 

yıllarına ait tahvillerden tedavülde kalanların %5 faizli tahvillerle değiĢtirilmesi 

kararlaĢtırılmıĢtır. Bu tahvillere Konsolide Tahviller adı verilmiĢtir. Her biri 22 TL. (20 Sterlin 

= 500 Frank) nominal değerinde olan bu tahvillerden Türkiye’nin hissesine düĢen miktar 

3.521.936 liradır. Türkiye’ye düĢen borç toplamı, Uzun vadeli istikrazlar 82.456.337, 

ÖdenmemiĢ istikraz tahvilleri 21.550.190, orta vadelikonsolide tahviller 3.521.936 lira olup 

toplam 107.528.463 liradır.
64

 

                                                 
62 Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), Ġstanbul 2002, s. 83-84.. 
63 Sabahattin Selek, İsmet İnönü Hatıralar, Ankara 1987, s.261-262. 
64NihadS.Sayar, Türkiye’de İmparatorluk Dönemi Maliye Olayları, Ġstanbul 1978,  s. 295-297. 
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1915-1922 yılları arasında ödenmesi gereken dıĢ borçlar Düyun-u Umumiye 

Ġdaresince alacaklılara ödenmiĢtir. 1923 yılında KurtuluĢ SavaĢının kazanılması sonucu yeni 

Türk Devleti, Düyun-u Umumiye Ġdaresini ve Uluslararası Mali Denetim Komisyonunu 

tanımadığını, vergi koyma ve alma yetkisinin kurulan Büyük Millet Meclisi Hükümetine ait 

olduğunu belirtmiĢtir
65

. 1928 yılında, Lozan AnlaĢması uyarınca Paris’te kurulan “Türkiye DıĢ 

Borçları Komisyonu”nda ödemelerin hangi Ģekilde yapılacağı konusunda bir sözleĢme 

imzalanmıĢtır. SözleĢme ile alacaklıların haklarının korunması konusu kurulan bir karma 

meclise terk edilmiĢtir. Osmanlı Devletinde kalan tüm borçlar 1954 yılında tamamen 

ödenmiĢtir. 

 

SONUÇ 

 

 1850’lerden itibaren Osmanlı Devletinin sürekli olarak borçlanması ve bu borçları 

rasyonel bir biçimde kullanmaması devletin mali yapısının ağır bir darbe yemesine neden oldu. 

Zor Ģartlarda alınan borçların verimli bir biçimde değerlendirilmemesi ve sürekli olarak alınan 

borçların faiz ve borç ödemelerinde kullanılmasının kuruluĢuna giden yolun mihenk taĢlarını 

oluĢturdu. Avrupa piyasalarında devletin mali yapısının kaldıramayacağı Ģartlarda alınan bu 

borçların kendisinin ve faizinin ödenebilmesi için tekrar istikraza baĢvurulması Osmanlı’nın 

dıĢarıya iktisadi bağımlılığı hızlandırmakla kalmamıĢ aynı zamanda alınan borçların 

ödenmesindeki güçlükler devletin itibarını zedelemiĢtir. Devlet adamlarının mali yapıyı 

sağlamlaĢtırmadan genellikle ağır Ģartlarda dıĢarıdan borç almaya giriĢmesi Osmanlı’nın 

uluslar arası siyasal düzlemde yarı sömürge rolünü oynamasının ana sebeplerinden birisini 

oluĢturdu.Bu dıĢ borçlar Osmanlı Devleti’nin dünya sisteminde periferileĢmesine hizmet etti 

ve dünya sistemine eklemlenmesini oldukça kolaylaĢtırdı.  Osmanlı mali anlamda 

bağımsızlığını kaybederken düvel-i muazzama olarak adlandırılan devletlerin baĢat olduğu bir 

dünyanın öznesi değil de nesnesi oldu. 

1854’ten itibaren hızla girilen bir borç krizi mali iflasla sonuçlanmıĢtır. Bu kriz 

imparatorluğun siyasi açıdan da çözülmesini beraberinde getirmiĢtir. Batı kapitalizmi çeĢitli 

yollardan Osmanlı ekonomisine girmiĢ ve özellikle ticari faaliyetlerde hâkim güç olma 

noktasına gelmiĢtir. Bu durum, devletin sürekli olarak dıĢ borçlanmaya baĢvurmasında etkili 

olmuĢtur. Siyasal koĢulların aleyhine geliĢmesi ve Ruslarla savaĢ çıkma olasılığı 1876 yılında, 

Osmanlı devletinin borçlarını ödeyemez duruma gelmesine neden olmuĢtur. Bu geliĢmelerin 

sonunda 1881 yılında alacaklıların temsilcilerinin oluĢturduğu “Düyun-u Umumiye Ġdaresi” 

kurularak devletin ekonomisinin denetim altına alındığı dönem baĢlamıĢtır. Bu idare uluslar 

arası emperyalist tahakkümün Osmanlı Devleti’nde kurumsallaĢmıĢ tezahürüdür. Osmanlı 

böylelikle kendi mali kararlarını almaktan aciz bir duruma düĢmüĢ ve ekonomisi dıĢ güçlerin 

istedikleri gibi at oynattığı bir alan haline gelmiĢtir. 

                                                 
65Sait Açba, Devlet Borçlanması, Ankara, 1991, s.140-141 
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Düyun-u Umumiye Ġdaresi aynı zamanda Osmanlı Ġmparatorluğu’nun siyasi çöküĢünü 

hazırlayan bir kurum olmuĢtur. Bu olumsuzlukların yanında Türk ekonomisinin 

endüstrileĢmesini ve Türk sermayesinin geliĢmesini engellemiĢtir. Yeni hükümetin önündeki 

en önemli zorluklardan birisi Osmanlıdan devralınan borç yükü olmuĢtur. Bahsedilen idare, 

borçlarını karĢılamak için vergi tahakkuk ve tahsil iĢleriyle uğraĢmasının yanında çeĢitli 

iĢletmeleri bizzat yönetmiĢ ve çeĢitli gelir kaynaklarını da iltizama vermiĢtir. Ġdare, vergi 

gelirlerini karĢılık göstererek Avrupa piyasalarında da tahvil satmıĢtır. Bu sürecin sonunda 

bahsedilen kuruluĢ, alacaklılar için bir güvence mekanizması olmuĢ ve Osmanlı Ġmparatorluğu 

bir sömürge ülkesi haline gelmiĢtir.  

 

Duyun Ġdaresinin kuruluĢuna kadarki dönemde yapılan borçlanmalardan devletin eline 

borçlandığı paranın ancak yarısı geçerken, örneğin 1874’te yani borçlanmanın ilk 20 yılında 

devletin toplam gelirinin %80’ine ulaĢmıĢtır. Bu durum için de pek farklı olmamıĢ, iflasın ilanı 

demek olan Muharrem Kararnamesi ve sonrasında kurulan Duyun-ı Umumiye yönetimi ile 

birlikte Osmanlı Devletinin gelirlerini, adeta devlet içinde devlet olan bu yönetim ile 

paylaĢmak zorunda kalmıĢ, devletin yıkılıĢına kadar bu durum böylece devam etmiĢtir. 
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