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d. Osmanli sehrinde, insanlar sehirdeki hemen bütün öteki insanlari da düsü-
nürlerdi. Bir arada yasamanin gerekli olmasi sebebiyle, ticaret hayatinda dahi, düs-
turlari, "ben yasayayim, ama sen de yasa" olmustur. Bunun bir görüntüsü olarak
imaret gerçegi ortaya çikmistir. Bu olmasa dahi, Müslüman mahallesinde açliktan
ölen bulunmazdi.

e. Osmanli sehri, XVI-XVI,II. yüzyillar ölçülerinde, dünya sartlarinin ilerisinde
bir gelisme gösterir. Nüfus açisindan yeterli ve kesin bilgilerimiz yoksa da, yine de
dünya cografYaeserlerinden durumu anlayabiliyoruz.

Osmanli sehrini, bu degisme döneminde oldukça iyi biliyoru~. Çünkü Avrupa
esasli kaynaklar, gravürler, seyyahlarin tasvirleri ve hepsinden önemlisi gazete-
mecmualar da artmistir. Sonuçta, daha iyi bilinebildiginden öncelikle bu dönem
Osmanli sehri ögreniimis, buradan gidilerek klasik Osmanli sehri özelliklerinin
tesbit edildigi saniimistir. Oysa bu dönem Osmanli sehri, artik hemen her seyi ile
degismistir; çünkü devrin parolasi "degismek"tir. Osmanli sehri, bazi özellikleri ile
kenarda kösede kalmis sehirlerde yasamayadevam etmistir. Onun içindir ki mesela
bir zamanlar böylesine olan Bursa'yi görenler, burasinin, öteki sehirlerden farkina
dikkat edip hayran kalmislardir (A.H.Tanpinar gibi).

Görülüyor ki Osmanlilar, sehir hayati ile yakindan ilgilidirler. Eger bir Os-
manli kü!türünd<=n, medeniyetinden söz edilmek gerekirse, buna asil damgasini

vuran unsur, Istanbul se~dir. Istanbul, XV.yy. ortalarindan itibaren Osmanli seh-
rinin en önemli belirleyicisi olmustur. Bir diger ifade ile, Osmanlilar, hem çok eski-
lerden beri devam edegelen Türk geleneklerini, hem de Selçuklular ve Beyliklerin
birikimini, en iyive mükemmel bir sekilde degerlendirmislerdir.

Istanbul sehriyle özdeslesen yeni sosyal gerçekte, Türk, simdilik bir kenarda
kalmaya mahkum olmustur. Bunu da fazla abartmamak gerekir. Merkez ile "tasra"
arasinda, dünyanin hemen her iifkesinde görülen türden iliskiler Osmanlilarda da
vardir. Burada dikkati çeken, ne kadar sehir insani olurlarla olsunlar, Istanbul disi
"sehir"lerin insanlarinin dahi Istanbul merkezli düsüncede, tasrali ve "Türk" itibar
edilmesidir. "Türk", bu yöntiyle, adeta Xiii-Xiv. yüzyillardaki anlamini devam et-
tinnektedir. Türkçenin bu türden özelliginin yüzyillar boyu devam etmesi, ayni
cografya, ayni insan unsuru söz konusu olursa yadirgamamak gerekir.

Osmanli Devleti'nin yüzyillar boyu üzerinde yasayacagi cografYadaki eski kül-
türlerden olan bu etkilesimini tabii görmek gerekir. Bu türden etkilesirnin neticesi
olarak Osmanlilarda "sehir" hayatinin etkili olabilecegi tahmin edilebilir ki nitekim
bu gerçek, hemen bütün kaynaklarda açikça görülebilmektedir. Buna ragmen, ge-
nelde Osmanli Devleti'nde bir canli sehir kültürünün varligindan yeterince söz
edilmeyisi ayrica üzerinde durulmasi gereken bir mesele olabilir.

S o n u ç olarak diyoruz ki Osmanli Devleti ve insani, sehir gerçeginin içinde
yasamistir. Osmanli özellikleri sehir ile içiçedir ve bu gerçek, devletin bütününde
dahi degismemistir.

OSMANLi TASRA IDARESINE SISTEM YAKLASiMi: KARAHISAR-I
sARKI SANCACi ÖRNECI

FATMAACUN

Giris.

Bu çalismada, Orta-Karadeniz bölgesinde yer alan Karahisar-i Sarki Sancagi'
nda 15 ve 16. yüzyillardaki Osmanli idaresi incelenecektir. Bir yandan, mevcut
global ve mahalli sartlarin, diger yandan, gelir toplama ve dagitmada izlenilen po-
litikalarin çalisilmasi yoluyla, .Osmanli karar alma mekanizmasinin daha iyi anla-
siirnasina katkida bulunulmasi amaçlanmaktadir.

Bu konu, meshur bir siyaset bilim teorisini esas alarak gelistirilen bir kavramsal
çerçeve (conceptual framework) dahilinde islenmistir. Bu kavramsal çer-
çeve/model, degisen global ve mahalli sartlar karsisinda, gelirlerin toplanmasi ve
dagitilmasi ile ilgili kararlar hakkindaki bir hipotezi test etmek için kullanilmistir.

Sosyal bilimlerin diger sahalarinda da oldugu gibi, tarih sahasinda en son egi-
lim, çok miktarda veriyi gerektiren çesitli hipotezleri test etmek için modeller ve
kavramsal çerçevelerin kullanimidir. Genellikle degisik kaynaklardan derlenen çok
miktardaki veriyi islemek üzere, hem hizli erisim için veri depolanma araci, hem
de, verileri islemede yardimci olarak bilgisayarlar kullanilmaktadir. Bu çalisma da,
bahsedilen egilimin bir yansimasidir.

Öncelikle, çalismada kullanilan model, incelenilen bölgedeki hayatin çesitli
yönleriyle ilgili tahrir defterlerdeki verilerin hemen tamaminin kullanimini gerek-
tirmistir. Bilindigi gibi, sinirli imkanlara -zaman ve para kastediliyor- sahip bir aras-
tirmaci için, defterlerdeki zengin bilgileri tümüyle degerlendirmek, neredeyse
mümkün degildir. Bunu telafi etmek üzere genellikle takip edilen yol, çalisilacak
bölgeyi, dönemi ve konuyu sinirlamak olmustur. Böylece, gerekli olan verinin mik-
tari, bir arastirmacinin kolayca bas edebilecegi kadar azaltilmistir. Bu yaklasimin
birbirine bagli iki dezavantaji vardir: Ilki, bu tür bir çalismadan elde edilen sonuç-
lar, daha az genelleme sansina sahiptir. Ikincisi, eleme dolayisiyla, veriler içinde
olustugu daha genis baglarndan siyrilmaktadir. Bu sinirlamalarin üstesinden gel-
mek üzere, bu çalismada bilgisayar, özellikle de, defterlerdeki bilgileri depolamak
ve islernek için gelistirilen bir veri tabani kullanilmistiri, '

i Bu veri iabani Ramazan Acun iarafindan gelistirilmistir. Genis bilgi için bkz. R. Acun, Modelliiig
and Retrieval of Historical Data, PhO. Thesis, The University af Birmingham, Birmingham, 1994.
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Model

Global Sartlar
(Talep ve Destek)

Osmanli Karar Alma
Mekanizmasi

.

Burada cevaplandirilmasi gereken iki soru vardir: Bunlardan ilki, belli bir dö-
neme ait belli bir tahririn, bir dizi global ve mahalli sartlari (girdiler), ayni tahrire

dayali gelir toplama ve dagitma ile ilgili bir dizi kararlari (çiktilar) nasil etkiler?
Ikincisi, bu soru, bir biri ardina gelen bir seri tahrir için sorulur ve her tahrirden
bu suretle elde edilen sonuçlar karsilastirilirsa, Osmanli karar alma mekanizmasi

daha iyi kavranabilir mi?

Osmanlilarin vergi toplama ile ilgili kararlar alirken, mahalli sartlari dikkate

aldiklari ve daima, bir bölgeden elde edilecek geliri maksimuma çikarmak istedik-

leri bilinmektedir. Burada, Osmanlilarin uzun dönemli düsünüp rasyonel davran-

diklari varsayilmaktadir. Böylece, bir kerede fazla vergi koymak (ki bu mahalli eko-

nominin yikimi olacaktir) ve bu suretle toplanan vergileri bölgeden alip götürmek
yerine, tam tersini yapmislardir. Yalnizca, halkin gücüne dayali bir vergi politikasi
takip etinekle kalmayip, gerek,tiginde mahalli ekonomiyi canlandirmak için vergi

muafiyetleri bagislamislardir. Bu da, bir dahaki sefer için daha fazla gelir potansi-
yeli yaratma ve ayni zamanda,Osmanli idaresi için mahalli halk arasinda destegi

arttirma anlamina gelmektedir. Ayni sekilde, eger halk arasinda idareleri için des-

tek kuwetli ise, Osmanlilar, muhtemel bütün gelir kaynaklarindan istifade etinis-
lerdir. Destek ve talep orani, gelir dagitiminda belirleyici unsurdur. Örnegin, eger

destek güçlü ise, çogunlukla vakiflar ve mülkler yoluyla bölgede birakilan gelirler

ile, çogunlukla timarlar yoluyla bölgeden alinip götürülen gelirler arasindaki

denge, ikincisinin lehine degismistir. Benzer sekilde, güçlü bir talep bu dengeyi bi-
rincisi lehine çevirmis, yani, vakif ve mülk olarak tahsis edilen, mahalli halk tara-

findan sahiplenilen gelirlerin orani artinistir3.

Siyaset bilimci David Easton tarafindan gelistirilen, siyasi sistemini isleyisi ile il-

gili kavramsal çerçeve, siyasi hayatin tecrübi gözlemlerini tanimlamaya ve açikla-
maya dayalidir. Easton siyaseti sistem olarak tanimlamis ve, "degerlerin otoriter da-

gitimi" (authoritavite allocation of values) olarak tasvir etinistir. Ona göre, 'bütün
siyasi sistemler (demokrasilei: oldugu kadar, diktatörlükler de) degerleri otoriterce

dagitirlar. Easton siyasi sistemi, "girdileri" (politik sistemde talep ve destek olarak
temsil edilir) isleyerek "çiktilara" (politik sistemde kararlar ve faaliyetler olarak

temsil edilir) dönüstüren bilgisayar sistemine benzetmistir. Düzenleme mekaniz-

masi, çiktilardan girdilere "geri besleme"yi mümkün kilmaktadir. Bu sistemde, geri

besleme, süreklilik ve degisme fonksiyonlarini yerine getirmektedir2. Easton'un ge-
listirdigi kavramsal çerçeveden ilhamla, Osmanli idari/siyasi sistemini çalismak

üzere bir model gelistirilmistir. Bu model diyagram halinde asagida sunulmustur.

GIRDILER
çrKTiLAR

Mahalli Sartlar
(Talep ve Destek) Vergi Toplama

Gelir Dagitimi

Geribesleme .1
Burada model, degisen global ve mahalli sartlar karsisinda, Osmanli karar

alma mekanizmasinin rasyonelligi ile ilgili bir hipotezi test etinek için kullanilmis-
tir. Hipotez sudur; Osmanlilar bu degismeleri amaçli olarak, dinamik bir sekilde

yapiyorlardi. Diger bir deyisle, Osmanlilar, yalnizca, degismelere cevap ver-
mekle/uymakla kalmiyor, tarihlerinde bir döneme kadar -ki bu yükselme dönemi-

dir- vergilendirme ve gelir dagitiminda düzenlemeler yaparak, mahalli sartlarda
degismeler baslatiyorlardi. Daha sonralari, rasyonelliklerini yitirdiler -ki, bu geri-
leme dönemidir-.

i
~

.

Sekil 1: Oranh idari mekanizmasini incelemek için modeL.

Bu modelde, döneminl,global ve mahalli sartlari, Osmanli karar alma meka-

nizmasina "girdi" ler olarak girer ve gelirlerin toplanmasi (kimden ne kadar vergi

alinacak veya hiç alinmayacak) ve bu gelirlerin (timar, vakif ve mülk olarak) dagi-

...tilmasi hakkinda alinan kararlar olarak "çikti"lar halinde çikar. Bu kararlar çevreye
etki yapar, yani mevcut mahalli sartlari degistirir. Bu degisiklikler, geri besleme yo-

luyla, bii;.sonraki tahrirde karar alma sürecine girdiler olarak girer. Sistem bu se-
kilde isleyerek, elimizdeki mevcut dört tahrir için tekrarlanir.

Easton'un modelinin adaptasyonu ve kullanimi iki noktada mazur gösterilebi-

lir: Bunlardan ilki, Osmanli müesseselerini çalismaya olan yaklasimimizIa ilgilidir.

2 David Easton, A Fraamework for PoUtica/ Ana/ysis, Prentice-hall, Ine., Englewood Cliffs, NJ"
1965, s. 111-112; David Easton, System Analysis of PoUtical Life, John Wiley & Sons Ine., USA, 1965, s.
29-33; Easton'un modeli hakkinda bkz. Jean Blondel, Comparative Government, An Introduction,
Philip Allan, Hertfordshire, UK, 1990, s. 14-15.

3 Genelde, vakiflar ve mÜlkler mahallinde harcanan gelirleri temsil ederken, Umarlar (has, zeamet
ve umatlar) bölgeden merkez hazinesine veya imparatorlugun diger kesimlerine transfer edilen gelirler'
olarak dÜsÜnÜlebilir. Her zaman oldugu gibi, bunda da bazi istisnalar mevcuttur. Öncelikle, bazi
vakiflar bir bölgeden gelir toplayip, diger bir bölgede hizmet veriyor, dolayisiyla bir bölgeden digerine
gelir transfer ediyor olabilir. Bazi mÜlkler de mahalli halktan olmayan kisiler tarafindan sahiplenilebilir.
Timarlar ise mahalli sahislar veya gruplara tahsis edilmis olabilir. Burada önemli olan, umarlarin vakif
ve mÜlklere orani degil, her ne sekilde olursa olsun, bölgede birakilan gelirlerin, bölgeden transfer
edilen gelire oranidir.
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Girdi ve Çiku Degiskenleri

Bu kisrnda, girdi ve çiku degiskenleri tanimlanacakur. Girdilerin seçimi ve ta-
nimlanmasi çok önemlidir, çünkü, bunlardaki yanlis bir tanimlama, alinan kararlar

haline dönüsen çikularin, yanlis yorumlanmasina yol açacakur. Girdilerin seçimi,

büyük ölçüde, çalismanin ana kaynagini olusturan tahrir defterlerindeki mevcut
bilgilere sinirli kalmistir. Diyagramda da görüldügü gibi, Osmanli karar alma me-
kanizmasiniii girdileri iki genis kategoride toplanmisur: Global sartlar ve mahalli
sartlar. Bunlarin her biri bir dizi alt kategoriye ayrilmis ur. Global sartlar, bölge ha-

ricinde meydana gelen fakat bölgeyi etkileyen, salgm hastalik, isyan, kuraklik, tica-

ret yollarinin degismesi, fiyatlardaki hareketler vs. gibi olaylari kapsamaktadir.

Böylece, incelenilen dönem olan 1485-1569 yillari arasmda imparatorlukta mey-
dana gelen olaylar, karar alma mekanizmasini etkileme potansiyeli olan unsurlar
olarak dikkate almacakur. Mahalli sartlar ise, cograrya, sosyal yapi ve ekonomiyi

kapsar. Bunlar alt kategorilere bölünür. Cograrya kategorisinden, iklim, topragin
kalitesi, tabii kaynaklar ve jeopolitik gibi belli bazi unsurlar karar alma mekanizma-

sina girecek faktörler olarak belirlenmistir. Ikinci kategori olan sosyal yapi iskan bi-
rimleri, nüfusun organizasyonu ve nüfusun etnik-dini oranlari seklinde özetlenebi-
lecek noktalari, son kategori olan ekonomi ise ticaret, endüstri ve ziraau içine alir.

tidarini kuvvetlendirmektir. Bunu gerçeklestirmenin tek yolu, zengin gelir kaynak-
lari elde etmektir. Bu da, üretici siniflari varlikli kilan sartlara baglidir6. Tahrir uy-

gulamasi, gelirlerin toplanmasi ve çesitli adlar altinda dagitilmasi, bu felsefenin

pratikte uygulanmasi için gerekli araci saglamaktadir.

Diger faktörler, imparatorlugun bütün idari yapisini kontrol eden sultan ve
bürokratlarin sahsi özellikleridir'. Ne yazik ki bunlar hakkmda yeterli bilgi mevcut

degildir. Çalismada kullanilan defterlerden bazilarmin, eminierinin tahrir sirasin-

daki rolü bir yana, isimleri bile meçhuldür. Sultan dahil, idarecilerin tecrübeleri ve
muhalif görüslerinin, karar alma sürecinde etkisi oldugu kesindir. Ancak, ne def-
terler ne de baska kaynaklar bu noktalari ayrintili olarak çalismaya firsat vermekte-

dir. Dolayisiyla, bunlarin karar alma sürecindeki etkilerini tespit etiriek çok zordur.

II. Bayezid (1482-1512)'in pasiftabiatli bir sultan olmasi ve selefi II. Mehmed'in va-

kiflara çevirdigi timarlari, tekr~r vakiflara çevirmesi haricinde, karar alma meka-

nizmasini etkileyen faktörler arasina almmayacaktir.

Bu konudaki en son ve burada benimsenen, Osmanli müesseselerini statik form-

larda degil, her biri imparatorlugun belli bölgesi ve belli dönemindeki sartlara

bagli tekamül tarihine sahip, yasayan varliklar olarak kabul eden görüstür4.

Bu yaklasimla baglantili ikinci nokta, tahrir uygulamasiyla ilgilidir. Tahrir,

özetle, eyaletlerdeki degisen sartlar hakkmda bilgi toplama islemidir. Gelirlerin

toplanmasi ve dagitimiyla ilgili kararlari alirken ve nihayette, eyaletleri yönetirken,
merkezi bürokrasi, uzun süre toplanan bu bilgilere itimat etmistir.

Görüldügü gibi, sisteme giren, girdilerin sayisi (defterlerdeki mevcut bilgilerin
sinirli olmasina ragmen) oldukça fazla ve bas edilmesi zordur. Bunun üstesinden

gelmek amaciyla, girdi degiskenlerinin degerleri, talep ve destek olarak ifade edile-

cek, bunlarda, çikti degiskenleri ile karsilastirilacaktir. Degerleri, talep ve destek
olarak ifade etiriede kullanilan kriter sudur: Eger, bir veya birden fazla degiskeni n
bilesik etkisi sonucu, Osmanlilar bir bölgeden toplayacaklari geliri maksimuma Çl-

kartamiyorlarsa, bu durum talep olarak degerlendirilecektir. Eger, bir veya birden
fazla degiskenin bilesik etkisi sonucu, Osmanlilar bir bölgeden toplayacaklari gelir-

leri maksimuma çikartiyorlarsa, bu durum destek olarak degerlendirilecektir. Ta-

lep ve destegin agirligi hakkmda karar vermeye gelince bu sahada arastirmacilarin.

ulastiklari görüs birligi ve sag duyu esas alinacaktirs. Girdiler gibi çiktilar da iki ge-

Global ve Mahalli sartlarin yani sira, -karar alma mekanizmasini etkiledigi dü-

sünülen diger faktörler de mevcuttur. Karar alma konumunda bulunan, sultanlar

ve devlet ad~mlarinin düsüntelerini sekillendiren Osmanli idare felsefesi bunlar-
dan biridir". Bu idare felsefesine göre, devletin nihai amaci, sultanm otoritesi ve ik-

GHalil Inalcik, "The Ottoman Ekonomic Mind and Aspects of Ottoman Economy", Swdies in the
Economic HislOlY of ihe Middle Easl Fmm ihe Rise of islam lO ihe Preseni Day, ed. by MA Cook,
London, 1976, s. 217.

, Kararlari kimlerin aldigi ve takip edilecek politikalari kimlerin layin ettigi önemli bir konudur.
Idareciler kararlari aliyorlar, fakat agirlikli olarak, katiplerin (küuab) verdikleri bilgi ve lavsiyeye
dayaniyorlardi. Inalcik bu resmi görevlileri "Yakm-dogu devletinde gerekli bütün tedbirleri alan gerçek
idareciler" olarak tanimlar: Ol/aman Ecanamic Mind, s. 218. Bu tanim, dalayli olarak, resmi
görevlilere e tasrada kaydedilerek, merkezi idareye sunulan mahalli faktörlerin etkisini ima etmektedir.
Diger yandan, yazim isini yapacak olan emin üst düzey idareci ve görevliler arasmdan seçilmistir.
Eminier, tasradaki eyaleilerde durumu yerinde görmeye ve buna göre karar almaya muktedirdirler. Bir
örnek olarak, Karahisar'm üçüncü tahririni yapan Namervan Sancak beyi verilebilir. Bir baska örnek
Trabzon Sancagi beyi Ömer Bey'dir. Rum Eyaleti'nin tahriri ile görevlendirilen Ömer Bey, Tahrir
sirasinda, vergi toplanmasi hakkinda, merk~ze bazi önerilerde bulunmus, hepside kabul edilmistir. Bu
konuda bkz. Omer L. Barkan, "Türkiye'de Imparatorluk Devrinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve .
Hakana Mahsus Istatistik Defterleri ll", ISlanbul Üniversiiesi Iktisal Faküllesi Mecmuasi, 2(1948), s. 223-
225. Bütün bunlar, karar alma sürecinde tahrircilere pek çok yetki vermektedir.

8 Osmanli Imparatorlugu'nda talep ve sikayetler, sultan ve idarecilere dilekçelerle bildirilmistir.
Imparatorlukta yasayan herhangi. bir sahis, sikayetini bir dilekçe ile sultana arz edebilirdi. Ancak
Karahisar bölgesi için bu türden dilekçeler günümüze ulasmamisUr. Bu durumda, girdi
degiskenlerinden elde edecegimiz sonuçlarla yetinmek zorundayiz. Suraiya Faroqhi, mühimme
kayitlarinda ve sikayet defterlerinde özetlenen dilekçeleri inceleyerek, Osmanli Imparatorlugu'nda vergi

1 Bu konuda bakiniz, Rohads Murphey, "Ottoman Census Methods in the Mid-sixteenth Ceniiiry:
Tliree Case Histories", Swdia Islamica, fasiculo 71 (1990). s. 116-117. Ayni yazarin takip eden
makalesine de bakiniz. "Continuity and Discontinuity in OUoman Administrative Theoiy and Practice
During the Late Seventeenth Century", Poetics Taday, Duke University Press, Durham, 1993, s. 420-442.

" Bu felsefe, antik çaglardan beri Yakm-dogu'da mevcut olan geleneksel devlet ve toplum
görüsünden kaynaklanmistir. Osmanli Devleti'nin politik, ekonomik ve sosyal yapisi, bu felsefenin
prensipleri üzerine temellenmis, sultanin reayasina karsi tuiiimunu da, yine bu felsefe belirlemistir.
1069'da kaleme alinan Kudadgu Bilig bu felsefeyi tanimlayan en iyi kaynaktJr: "Devleti idare etmek için
büyÜk bir ordu gerekir: Ordu beslemek için zenginlik gerekir. Zenginligi saglamak için halkin varlikli
olmasi gerekir. Halkin varlikli olmasi için kanunlarin adilolmasi gerekir. Eger bunlardan biri ihmal
edilirse devlet yikilir n. Halil Inalcik'tan alinu. The Oltoman Empire The Clasica! Age, 1300-1600, tere.

..,Narrnan Iizkowiiz ve Colin Imber, London, 1973, s. 6S-66.
-



1938 FATMAACUN TASRA IDARESINE SISTEM YAKLASiMi 1939

nis kategoride ifade edilmistir: Vergi toplamada alinan kararlar ve gelir dagiti-
minda alinan kararlar. Bunlarin alt kategorilerinin, yani asil degiskenlerin sayisi

fazla degildir. Gelir toplama ile ilgili degiskenler, ösür ve diger vergilerin oranlari,

vergi muafiyetleri ve vergilendirilecek nesnelerdir. Gelir dagitimi ile ilgili degisken-
ler ise timar, vakif ve mülk olarak tahsis edilen gelirlerin miktarlarini kapsamakta-

dir. Bu kismin basinda da !>ahsettigimiz gibi, timar olarak tahsis edilen gelirler
bölge disina götürülen gelirleri, mülk ve vakif olarak tahsis edilen gelirler ise ma-
hallinde harcanan gelirleri temsil etmektedir.

Girdilere Karsi Çiktilar

Büyük çogunlugun u müsellemler, madenci cemaati ve mülk sahiplerinin olus-
turdugu, Osmanli öncesine ait mahalli halk mevcuttur. Bütün bu gruplar, genel
nüfusun %10'unu olusturmaktadir ve madenciler haricinde, digerleri kendi top-
raklarina sahiptirler. Kalan nüfus, iki küçük göçebe cemaat ile birlikte, normal re-
aya olarak organize edilmistir. Müslim-gayrimüslüm orani ilkinin lehinedir: Sira-
siyla % 74.4 ve % 25.6.

Bölgenin ekonomisi agirlikli olarak ziraata ve belli bir oranda da hayvanciliga
dayanmaktadir. Sap madeninin çikarilmasi ve islenmesi isi, bölgedeki en büyük ve
en yüksek gelir getiren endüstridir. Birkaç küçük çapli endüstriyel faaliyet de yal-
nizca Karahisar kasabasinda görülür. Diger yandan, bölgeler arasi ticaret, büyük
oranda sap ve daha az oranda diger mallarla sinirli iken, uluslararasi ticaretin varli-
gina dair belirti tespit edilememistir.

Girdilerin tanimi, cografi sartlardan baslayarak verilecek, bunu, sosyal ve eko-
nomik sartlarin kisa birer tanimi takip edecektir. Bütün bu sartlar, daha sonra, ta-
lep ve destek olarak iki kategoriye indirgenecektir. 15. ve 16. yüzyillara ait bölgenin
dört defteri olmasi nedeniyle, bu islem dört kez tekrarlanacaktir. Bu islemlerin so-
nucunda elde edilen neticeler, Osmanli karar alina mekanizmasinin nasil çalisti-
gini anlamak için degerlendirilecektir.

1485 Tarihli ilk Tahrir

Dönemin basinda, 1485'lerdeki global ve mahalli sartlari siraladiktan sonra,
simdi bunlari talep ve destek degiskenlerine indirgeyerek, karalari nasil etkiledik-
lerine bakabiliriz. ilk olarak talepler; ziraat için pek uygun olmayan bir cografyada,
bölgenin kirsal yapida olmasi, mahalli halkin geçim kaynaklarini sinirlamakta, bu
da devlet için daha az gelir kaynagi anlamina gelmekte, dolayisiyla talep olustur-
maktadir. Bölgenin stratejik konumu, bos ve harap iskan birimleri ile birlikte de-
gerlendirildiginde, devlete olmasi gerektiginden daha az gelir saglayacagi için talep
olarak degerlendirilmelidir. Cemaatler halinde teskilatlanmis olan ve sayilari ol-
dukça yüksek bir yüzdeye ulasan Osmanli öncesi mahalli halk, önceki vergi statüie-
rinin devlet tarafindan onaylanmasini talep etmektedir. Bu gruplarin taleplerini
yerine getirme, bir kisim gelirleri bölgede birakma anlamina gelmektedir. Bölge-
nin az gelismis ekonomisi, gelismek için yatirim gerektiren bir saha olarak da,
baska bir talebi olusturur. Destek konusunda ise su degerlendirmeler yapilabilir.
Müslim-gayrimüslim orani ilkinin lehine olup önemli bir emikodini çatisma arz et-
mez, dolayisiyla destek olusturur. Mahalli Hiristiyan cemaat de destek olarak alina-
bilir, çünkü devlete gelir saglamaktadir (Hiristiyan halktan alinan bas vergisi/cizye
kastediliyor). Bölgenin deftere kayitli halki, büyük ölçüde yerlesik nüfustan olus-
maktadir. Göçebeler çok az bir grubu teskil etinektedir. Bu da, devlet için kolay
kontrol edebilir insanlar ve sürekli ve düzenli gelir kaynagi temin etmek anlamina
gelmektedir. Bütün bunlar destek olarak degerlendirilebilirlo.

ilk defterin düzenlendigi dönem, II. Beyazid'in saltanatinin ilk yillarina rast-
lamaktadir. BiLdönemdeki global sartlarla ilgili olarak sunlar söylenebilir. II. Ba-
yezid, babasinin aksine, pasif tabiatli bir padisahtir ve dönemi genelde baris içinde
geçmistir. 1484 civarinda Moldavya seferi, 1484-1489 arasinda ise Misir Memlüklü-
leri ile savas yapilir. Yine bu tarihlerde, Balkanlar'da bazi yerler imparatorluga ka-
tilinistir. Dönemim genel bil' degerlendirmesi yapildiginda; imparatorluktaki at-
mosferin istikrarli ve huzurlu oldugu söylenebilir.

Bölgenin cografyasi ile ilgili olarak, inceledigimiz dönem boyunca pek fazla
degismeyen özellikler sunlardir; iklim soguk ve kurakliktir, bölge ziraata daha az,
hayvanciliga daha çok uygun olan yüksek platolar ve daglardan olusmaktadir. Ci-
vardaki yüksek daglar nedi;:ni ile çevreden bölgeye ulasim slnirlidir9.jeopolitik ko-
numu bakimindan bölge, Iran 'ile problemli sinira yakin, dolayisiyla da, Sii propa-
gandasina açiktir. Tabii kaynaklar bakimindan, bölgedeki tek zengin gelir kaynagi
sap madenidir. Sosyal sartlar ise özetle söyle tarif edilebilir: Köylerin yaklasik üçte
biri ve mezraalarin yarisi bos veya harap haldedir. Bütün bölge kirsal karakterdedir.

ödeyenierin politik tutumlarini tahlil etmistir. Bu çalisma, vergi sahiplerinin politik yönden aktif
olduklarini ve özellikle. asiri vergilendirme durumlarinda, taleplerini hararetle ile getirdiklerini
göstermektedir. "Political Activity Among Otloman Taxpayers and the Problem of Sultanic Legitimation
(l570-1650)".]ol1rnal of the Economic and Social Historyofilie Orient. 35(1992). s. 1.39.

9 15. ve 16. yÜzyillarda meydana gelen iklim. kuraklik. sel vs. gibi cografi degisiklikler hakkinda
bilgiye sahip degiliz. Dahasi, eografyaolar dünyanin iklimi ve yeryÜzü sekillerinin son 2000 yilda ayni
kaldigi görÜsündedirler. Bu nedenle. yukarida belirttigimiz cografi sartlarin incelenilen dönem
boyunca ayni kaldigini söyleyebiliriz. Zaman içinde degisecek olan. bölgeninjeo'politik konumu bunun
haricindedir. Bahsedilen jeo-politik degisiklikler haricinde. dönem boyunca ayni cografi sartlar geçerli
olacagi için tekrar edilmeyecektir.

LoBölgedeki sap madeni bir baska degiskeni olusturur. Devlete büyük gelirler saglarken, bölge
halkinin da geçim kaynagini olusturmustur. Diger bir deyisle. sap madeni, bölge disina giden gelii.er
ile bölge dahilinde birakilan gelirleri temsil eder. Bu özelligi dolayisiyla hem talep, hem destek olarak
degerlendirilmelidir. Ancak madenin toplam geliri üzerinden ne' kadarinin bölgede kaldigi, ne
kadarinin devlet tarafindan alinip götürüldügünü hesaplamak mümkün degildir. Dolayisiyla, madenin
destek ve talep olarak arz ettigi agirligi tespit etmek mümkÜn degildir. Dahasi, madenin getirdigi gelir o
kadar fazladir ki, neredeyse Umarlara tahsis edilen ile esittir. Bu, bir bakima alisilmis gelir dagilimini
bozmaktadir. Bütün bu nedenlerden dolayi sap madeni, girdilere dahil edilmemistir.

if
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Simdi, bahsedilen bu talep ve desteklerin gelir toplama ve dagitma konusunda
alinan kararlari nasil etkiledigini görmek üzere çiktilara bakabiliriz. Gelirlerin top-

lanmasinda ösrün orani 1/5 olarak tespIt edilmistir. Çifte ösür anlamina gelen bu

oran, bölgenin çesitli kisimlarinda degisik derecelerde uygulanan malikane-divani

sistemi dolayisiyladir. Fakat ayni oran bütün bölgede uygulanmis, malikane-divani
liisseleri olmayan köyler hariç tutulmamistir. Bu suretle, normal reayanin yüksek

bir oranda vergi ödemesi beklenmektedir. Diger yandan, cemaatlere çok cömert

vergi muafiyeti bagislanmistir; tam muafiyet, bazen de, çesitli hizmetler karsiliginda

kismi muafiyet verilmistir. Bu tür muafiyetlerle, bütün bu cemaatler imtiyazli reaya
sinifina dahil edilebilirll. Bos, harap ve seyrek nüfuslu iskan birimlerine düsük

oranda vergi konulmustur. Bu tür iskan yerlerinin, bu tarihteki orani oldukça yük-
sektIr.

Gelirlerin çesitli alicilar arasinda dagitimina gelince, devlet kendi görevlileri ve

timarli sipahiler için, bölge gelirinin % 88.7'sini almistir. Kalan kismin % 9.2'sini
vakiflara tahsis etmis, % 2.1 'ini ise mülk sahiplerine birakmistir. Bu tarihte devlet,

satin alma veya el koyma yoluyla, mülklere direkt müdahale eder görünmüyor. Bu-

nun yerine, bazi mülkleri sahiplerine, savasa gitmeleri karsiliginda gelir, yani timar
olarak tahsis etmis, kalanlari ise vakif ve mülk olarak ayirmistir.

Bu çiktilari, talep ve desteklerle karsilastirdigimizda su nitelikleri gözlemekte-

yiz: Gelir toplanmasi konusunda devlet, gelirleri hiç toplamayarak, yani muafiyetler
bagislayarak veya vergileri düsük miktarda tutarak, oldukça fazla miktarda geliri

bölgede birakmistir. Gelirlerin dagitilmasi konusunda ise, devlet gelirlerin çoguna

el koynlUs ve timar olarak tahsis etmistIr. Belli bir miktari da, vakiflara ve mülklere
birakmistir. Alinan bütün bu kararlar, devletin mümkün olan her türlü gelir kay-

nagini kullanmadigini göstermektedir. Diger bir deyisle, devlet bölgeden toplaya-

cagi gelirleri maksimum düzeye çikarmamistir. Bir kismini, mahalli halka

-muafiyetler seklinde- ve mahalli kurumlara -vakiflara- birakmistir. Bu gelirler, bir

sonraki tahrir için, potansiyel gelir kaynagi olarak degerlendirilebilir.,
1520 Tarihli ikinci Tahrir"

Kanuni Sultan Süleyman'in saltanatinin (1520-1568) ilk yillarina rastlayan

ikinci tahririn yapildigi tarihlerde, global faktörlerle ilgili olarak, Irak seferinden ve

i i Vergi toplama ile ilgili kararlar hakkinda belirtilmesi gereken önemli bir nokta muafiyetlerin,
madenciler gibi bazi profesyonel görevlere, dini hizmetlilere ve savasa gidenlere bagislanmis olmasidir.
Madencilerin disinda digerleri Osmanlilardan da önce sahip olduklari. topraklara sahiptiler. Bir baska
açidan bakildiginda, yalnizca önemli mesleklere sahip olanlar ve kendi topraklarina sahip olacak kadar
sansli olanlara vergi muafiyeti bagislanmistir. Geriye kalan reaya hiçbir sekilde vergiden muaf
olmamistir. Bu da, Osmanlilarin öncelikle, belli bir özelligi ve gücü olan insanlarla ilgilendikleri ve
bunlari yanlarina aldiklarini gösterir. Üçte biri hali hazirda bölgeyi terk etmis olan normal reaya
herhangi bir muafiyet almis görünmüyor. Belki, bunlar devlete karsi isyankar olmadiklari sürece, devlet
bu tür muafiyetleri bagislama geregi duymamistir.
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16. yüzyilda Dogu'ya giden ticaret yollarinin gerilemesinden bahsedilebil(rI2. Ma-

halli sartlarla ilgili olarak ise, bölgede bazi degisiklikler olduguna dair belirtiler

gözlenmektedir. Bunlarin ilk tahrirde alinan kararlar sonucu meydana gelmis ol-
masi muhtemeldir13. Öncelikle, sinirdaki yerlerin fethi ile, bölge içeride kalarak,
sinir çatismalarina daha az maruz hale gelmistir. ilk tahrirde bos veya harap olan

köy ve mezraalar, büyük ölçüde iskan edilmis, ya da kaybolmustur. Sonuç olarak,

bölgenin nüfusu büyük ölçüde artmistir. Artan nüfus karsisinda, tabii olarak, top-
rak talep eden sahislarin sayisi artmis, bu da büyük çiftliklerin (tam ve yarim/nim

çift) sayisi.nda azalmaya, küçük çiftliklerin (yarimdan az/bennak) ve topraksiz
(caba) köylülerin sayisinda artisa neden olmustur. Gayrimüslim nüfus büyük öl-

çüde artarak, Müslimlerle esIt duruma gelmek üzeredir. Dönemin ekonomisine ge-
lince, hem kirsal kesimden, hem de Karahisar sehrinden elde edilen gelirlerde

yükselme kaydedilmistir. Özellikle de, sap madeninin geliri önceki tahrire oranla

üç kat artarak, bölgenin en zengin gelir kaynagi haline gelmistir.

Bütün bu sartlar, talep ve destek olarak asagidaki gibi özetlenebilir: Irak seferi,

bölgeden daha fazla mali ve insan kaynagi gerektirmistir. Ticaret yollarinin degis-
mesi, Dogu'ya giden uluslararasi ticaret yolu üzerinde bulunan bölgeyi mutlaka et-

kilemistir. Bunlar, talep olarak degerlendirilebilir. Bölgenin sinirdan uzaklasmis

olmasi ve bos köylerin iskani, toplanacak vergi potansiyeli yaratmistir. Ekonomi-

deki gelismeler, özellikle de hizla artan maden gelirleri, devlete, talep edecegi

daha fazla gelir yaratmistir. Bunlar da, destek olarak degerlendirilebilir. Talep ve
destek faktörlerini bu sekilde verdikten sonra, çiktilara, yani vergi toplama ve gelir

dagitma konusunda alinan kararlara bakabiliriz. Bunlardan ilki ile ilgili olarak,

vergi orani eskisi gibi 1/5 olarak tutulmustur. Malikane divani sisteminin bölgenin

büyük bir kisminda tamamiyla ortadan kalkmasina ragmen, bu sisteme ait olan

vergi orani devam ettirilmektedir. Döneme aIt elimizdeki üç tahrir defterinin ta-
maminin icmal olmasi nedeniyle, daha önce muaf kaydedilen cemaatler ve normal

reayanin vergilendirilmesi hakkinda bilgi edinmek mümkün görünmüyor. Gelirle-

rin dagilimi konusunda ise, devlet, bölge gelirlerinin en büyük kismini kendisine
tahsis etmistir. Bu dönemde normal timarlarin payi % 91.5'e yükselirken, vakif ve

mülk sahiplerine tahsis edilen gelirler ise sirasiyla %7 ve %1.5'e düsmüstür. Mali-
kane-divani sisteminin çöküsünün, bu düsüste tesiri olmus olmasi muhtemeldir.

Ikinci tahririn sonunda, devlete giden gelirler ile bölgede kalan gelirler arasindaki

oran, ikincisinin aleyhine degismistir. Bölgedeki müesseselere birakilan gelir ol-
dukça az miktardadir. Devletin mahalli halka, muafiyetler halinde gelir birakip bi-

12Dogu ticaret yoHarinin gerilemesi ile ilgili olarak bkz. Charles Issawi, "The Decline of Middle .
Eastem Trade 1100-1850", Is/am and the Trade of the Asia, A CoHoquium ed by D.S. Richards,
University ofPensilvania, 1970, s. 245-267.

13Bölgenin ikinci tahririnden, üç adet icmal defter günümüze ulasmistir. Bilindigi gibi, icmal türü
defterlerde, mufassal türü defterlerden daha az bilgi mevcuttur. Bu da bizi, ilgili dönemdeki
degisiklikleri ve dolayisiyla, karar alma sürecini ayrintilariyla çalismak için, sinirli bilgi ile yetinmeye
zorlamaktadir.
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rakmadigi, eger birakti ise ne kadar oldugu, defterlerdeki bilgi yetersizligi yüzün-
den meçhuldür. Bütün bunlar, devletin daha önce düsük oranda vergilendirdigi
bos ve hariçten köyler dahil, bütün gelirleri toplamaya muktedir oldugunu ve böl-
geden toplayabilecegi gelirleri maksimuma ulastirdigini göstermektedir.

IS47 Tarihli Üçüncü Tahrir

ortaya çikan gruplara yalnizca kismi muafiyet -avanzdan muafiyet- bagislamistir. Bu
da, bir kisim gelirin bölgede birakilmasi anlamina gelmektedir. Bu tahrirde gelir-
ler, daha önceki tahrirlerde rastlanmayan bir tarzda dagitilmistir. ]}evletin payi,
oran olarak büyük ölçüde azalarak % 73.2 (önceki tahrirde bu oran % 91.S dir) 'ye
inmistir. Mahalli gelir taliplerinden, vakiflara % 23.4, mülklere % 3.4 oraninda ge-
lir tahsis edilmistir (bu oranlar daha önce, sirasiyla % 7 ve % 1.S'dir). Gelirlerde
görülen artislara ragmen, bölgede kalan ve bölge disina götürülen gelirler arasin-
daki denge, ikincisinin aleyhine degismistir. Bu durumda, bölgedeki gelir kaynak-
Iannin kontrolünü ele geçirmek üzere, devlet ile sahislar arasinda halihazirda bir
mücadelenin baslamis oldugunu söyleyebiliriz.

1569 Tarihli Dördüncü Tahrir

Kanuni Sultan Süleyinan'in saltanatinin ortalarina rastlayan üçüncü tahririn
yapildigi dönem, imparatorlugun idare ve bürokrasiden hukuka kadar, her bakim-
dan mükemmeliyete ulastigi bir dönemdir. Devlet güçlü bir konumdadir ve impa-
ratorluk genelinde huzurlu bir atmosfer hüküm sürmektedir. Iran Seferi (IS48) ve
Avusturyalilarla yapilan baris anlasmasi, dönemin kayda deger global olaylarindan-
dir. Bu dönem, mahalli düzeyde pek çok degisikliklerinin meydana geldigi, dolayi-
siyla, girdilerin sayisinin arttigi bir zamana rast gelmektedir. Jeopolitik ile baslar-
sak, bölge simdi tamamiyla bir iç bölge (hinterland) haline gelmistir. Bölgenin ta-
maminda, bos veya harap köy/mezraa kalmamistir. Nüfusun artmasiyla iskan bi-
rimleri büyümüstür. En önemlisi, büyük bir köy statüsünde olan Karahisar gelise-
rek, bölgenin küçükoÖlçekli tek sehir merkezi haline gelmistir. Malikane-divani sis-
temi tamamiyla ortadan kalkmistir. Mahalli halk arasinda, evlad-i falanca seyh veya
baba, köprücü, derbendeI, kazganci ve duaguyan gibi yeni sahislar ve cemaatler or-
taya çikmistir. Yeni bazi göçebe cemaatler de görünür, fakat sayilari fazla degildir.
Ekonomi ile ilgili girdilere gelince, üretimde büyük ölçüde artis gözlenmektedir.
Gavers, nohut ve fasulye gibi yeni ürünlerin ekimine baslanmistir. Daha önce yal-
nizca bir veya iki nahiyeye sinirli olan pamuk ve keten üretimi bölgenin tamamina
yayilmistir.

Üçüncü tahririn sonunda, yukarida siraladigimiz global ve mahalli sartlari ta-
kip eden talep ve destek faktörlerine indirgeyebiliriz. Bölge daha güvenli hale gelir,
nüfus ve üretim artar. Bütün bunlar mahalli gelirlerin, devletin talep edecegi se-
kilde çogalmasina katkida bulunmustur. Dolayisiyla, bu sartlar destegi olusturur.
Yeni ortaya çikan sahislar ve cemaatler, giderek artan sayida müesseseler, yeni va-
kiflarla birlikte toplam gelirden kendi paylarini talep eden mahalli grubu olustu-
rur. Bunlar, talep olarak degerlendirilebilir. Iran seferi devletin mali ihtiyaçlarinin
artmasina neden olmustur, dolayisiyla, talepler arasina konulabilir.

Bu destek ve talepler karsisinda devletin aldigi kararlar su sekilde özetlenebilir.
Malikane-divani sistemi tamamiyla ortadan kalkmis olmasina ragmen, vergilerin
toplanmasinda bu sistemin vergi orani olan I/S hala uygulanmaktadir. Evvelden
vergiden muaf olan bütün cemaatlerin imtiyazli statüleri kaldirilarak, vergi öde-
me kle yükümlü kilinmistir. Böylece, toplanacak daha fazla gelir potansiyeli yara-
tilmistir.14 Tam muafiyet statüsünü kaldirdiktan sonra devlet, cemaatlere ve yeni

Dördüncü tahririn düzenlendigi dönem II. Selim'in (1S66-lS74) ilk yillarina
rastlamaktadir. Dolayisiyla, bu tahririn, bölgedeki gelir kaynaklarini tespit etmek ve
statüleri onaylamak amaciyla düzenlendigi ileri sürülebilir. Bu ayni zamanda, gelir
toplama ve dagitiminda alinan kararlarin yeniden gözden geçirilmesi anlamina
gelmektedir.

Sosyal sartlar bakimindan, genel nüfus büyük ölçüde artmistir. Mevcut cemaat-
ler daha da büyürken, bazi yeni cemaatler de ortaya çikmistir. Genel nüfusa oranla
azalmasina ragmen, bölgede hala bir miktar hariç reaya mevcuttur. Bütün toprak
kategorilerinin (çift, nim, bennak ve caba) sayisi ve yüzdeleri azalirken, bekar er-
kek nüfusu, artisinin zirvesine ulasmistir. Müslim ve Gayrimüslim orani sirasiyla %
S1.6 ve % 48.4 olmustur. Ekonomik çevre de degismistir. Üretimin büyük ölçüde
arttigi gözlenmektedir. Ancak, akçe bu dönemde deger kaybina ugramistir. Bu ne-
denle, üretimle ilgili defterlerdeki rakamlar, üretimdeki gerçek artisi aksettirmeye-
bilir. Diger bir deyisle, üretimdeki artis, enflasyon dolayisiyla olabilir.

\1 16. yüzyila gelindiginde, Anadolu halkinin büyÜk çogunlugunun normal reaya statüsÜne
indirgendigi gözlenmektedir. Bu da, imtiyaili statÜsünü kaldirma uygulamasinin genis çapta tatbik
edildigini göstermektedir. Samsun'daki durum için bak. Mehmet ÖZ. XV-XVI. Yüzyillarda Canik
Sancagi. TÜrk Tarih Kurumu, Ankara. 1999. s. 52-56.

Bahsedilen bu sartlar asagidaki talep ve destek degerlerine indirgenebilir. Ön-

celikle, nüfus artisinda hem destek, hem de talep olarak kabul edilebilecek bazi

özellikler mevcuttur. Yariya yakin kismini bekarlarin olusturdugu bir nüfus kitlesi,
talep olarak alinabilir, çünkü bekarlar vergi ödememektedir ve mahalli gelirin en

büyük müstakbel taliplerini olusturmaktadir. Dahasi, nüfus artisi, çiftliklerin sayi-

sinda düsmeye neden olurken, topraksiz köylülerin de sayisini yükseltmistir. Bu in-

sanlar, sayilari giderek artan cemaatler ile birlikte, bölgenin sinirli kaynaklarindan

kendi paylarini talep eden mahalli grubu, dolayisiyla talebi olustururlar. Diger

yandan, Hiristiyan nüfusta görülen artis, devlete bas vergisi (cizye) ödemeleri dola-
yisiyla destek olarak kabul edilebilir.

Simdi de, vergi toplama ve dagitma konularinda alinan kararlari inceleyebm-

riz. Vergilerin toplanmasinda ilk göze çarpan nokta, avarizdan muafiyetin mahalli

halk arasinda giderek yayginlasmasidir. Vergi muafiyeti konusunda en büyük degi-
siklik, belki de, madenci topluluguna imtiyazli statülerinin tekrar bagislanmasidir.

Bu dönemde, madencilerden baska hiçbir grup veya sahis imtiyazli statüye dahil
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edilmemistir. Bu tutumuyla devlet bütün reayayi vergi öder durumda tutmaya ka-

rarli görünmektedir. Gelirlerin dagitlminda devletin payi önceki tahrir ile ayni dü-
zeydedir: % 73.1 (önceki oran % 73.2). Vakiflara evvelkinden daha biraz daha az

gelir tahsis edilirken % 22.4, mülk sahipleri gelirlerini % 4.5'e ulastil'arak, simdiye

kadar yapilan tahrirlerde en büyük paya sahip olmuslardir. Dördüncü tahririn so-

nunda, gelir toplamada görülen degismeler, devlet daha fazla gelir kaynagi olus-

turmaya çalisirken, bölge halkinin, muafiyetler yoluyla vergiden kaçinmaya çalisti-

gini ima etmektedir. Gelirlerin dagitimi konusunda ise, öncekinden daha fazla
oranda gelir bölgede kalirken, devlet tarafindan talep edilen gelir, oran olarak
daha azalmistir.

Sonuç

yalnizca degismelere cevap vermekle kalmamis, degismeleri baslatmistir. Bu da,

devletin rasyonel davrandigini açikça göstermektedir.

Simdi de, ikinci hipotez test edilebilir: Eger mahalli halk arasinda Osmanli

idaresi için destek güçlü ise timar ile vakifve mülkler arasindaki gelir dagilim orani

ilki lehine degismis, destek güçlü degil ise tam tersi olmus, denge ikincisi lehine
dönmüstür. Dönemin basinda, bölge halkinin devlete destegi pek güçlü görünmü-

yor. Talepler bu dönemde daha güçlüdür. Bu sartlar altinda, mahalli halktan vergi-

lerin bazilari toplanmarr's, veya düsük oranda toplanmistir. Bölgeden toplanan ge-
lirler' mahalli halkin tale[,lerini karsilayacak sekilde dagitilmistir. Ikinci tahl'irde,

destek genelde artis egilimi göstermektedir. Bu döneme ait veri yetersizligi yüzün-
den mahalli halkin talepleri hakkinda bilgi mevcut degildir. Hipoteze göre, destek

arttiginda, timarlara tahsis edilen gelirlerinde artmasi beklenmektedir. Gerçekte
de böyle olmus ve, timarla,ra tahsis edilen gelirler ile vakif ve mülklere tahsis edilen

gelirler arasindaki oran, ilki lehine degismistir. Üçüncü tahrirde, destek daha da
artarken, talep düsmüs görünmektedir. Bu durumda, timarial' ile vakif ve mülk ge-
lirleri arasindaki oranin ilki lehine dönmesi ve devletin bütün potansiyel gelir kay-

naklarini harekete geçirerek payalmasi gerekmektedir. Gelir dagilimina baktigi-
mizda beklenilenin tersi bir durum oldugunu, destek güçlü iken, timarial' ile vakif

ve mülklere ayrilan gelirlerin bu kez ikincisi lehine degistigi gözlenmektedir.

Son tahrirde, mahalli destek bir önceki tahrirdeki kadar yüksek görünmezken,

talepler artmaktadir. Fakat genelde destek taleplerden daha yüksektir. Bu sart-

larda, hipoteze göre, giderek artan miktarda gelirin timarlara tahsis edilmesi ge-
rekmektedir. Ancak, beklenilenin tam tersi olmus, vakif ve mülklere artan miktarda

gelir talisis edilmistir.

Her bir tahrir için, dönemin global ve mahalli sartlari ve bunlara bagli olarak
gelir toplama ve dagitmada alinan kararlar tespit edildikten sonra, makalenin ba-
sinda formüle edilen hipotez test edilerek, eyalet idaresinde Osmanli karar alma
mekanizmasinin isleyisi hakkinda bir neticeye varmaya çalisilacaktir. Hipotezi ha- '
tirlamak faydali olacaktir. Öncelikle, Osmanlilarin kararlarini, genis ölçüde, ma-
halli sartlar hakkinda edindikleri bilgiye dayandiklarini kabul edilmistir. Daha
sonra, bunu yaparken de, uzun dönemde düsündüklerini ve insanlarin ödeme gü-
cünü esas alan bir vergilendirme politikasi güttüklerini varsayilffi1stir.Yine, gerek-
tigi zaman vergi muafiyetleri bagisladiklari kabul edilmistir. Acaba, gerçekte durum
böyle mi idi? .

Ilk tahl'irde, hiç nüfusu olmayan veya çok az nüfusa sahip iskan birimlerine,
vergiler daha düsük oranda konulmustur. Dahasi, mahalli nüfusun yaklasik % 10'u,
her türlü vergiden muaf tutulurken, mahalli cemaatlerin büyük çogunlugunun sta-
tüleri ve mülkiyet haklari taninmistir. Bunlar, Osmanlilarin bir kerede asiri mik-
tarda vergi toplamadiklarini göstermektedir. Bunun yerine, vergilerin bazilarini,
vergi muafiyeti halinde, toplamadan bölgede birakmislardir. Bu da, Osmanlilarin,
vergi toplama konusupda kararlar alirken uzun dönemde düsündüklerini açikça
göstermektedir. Gerçekte de, tam muafiyetin, takip eden tahrirlerde tamamiyla
kaldirildigini ve bütün mahalli halkin vergi veren normaireaya statüsüne indir-
gendigi görülmektedir. Bu politika 16. yüzyilin ikinci yarisina kadar bütün sahislar
ve cemaatler için siki bir sekilde takip edilmistir. Dönemin sonuna gelindiginde,
imtiyazli statüsü, sadece mahalli madenci toplulugu için yeniden uygulamaya ko-
nulmustur. Vergi toplama konusunda alinan kararlar, baslangiçtaki toleransli bir
dönemden sonra, devletin vergi toplama konusunda giderek aktif bir tavir aldigi
seklinde yorumlanabilir. çifte ösrün orijinlendigi malikane-divani sisteminin 16.
yüzyilortalarina dogru tamamen ortadan kalkmasina ragmen, 15. ve 16. yüzyillar
boyunca bütün bölgede çifte ösür uygulamasinin devam etmesi bu yorumu destek-
lemektedir. Bütün bunlar, devletin mahalli sartlarda, uzun dönemde kendisine
karli olacak sekilde ayarlamalar yaptigini göstermektedir. Diger bir deyisle, devlet

Bütün bu tespitler, baslangiçta Osmanlilarin kararlarini beklenilen dogrultuda
aldigini, daha sonra, 16. yüzyilortalarindan itibaren ise, beklentilerin tersine dav-
randiklarini göstermektedir. Netice itibariyla, taleplerle karsilastirildiginda, deste-
gin daha fazla olmasina ragmen, incelenilen dönem boyunca, giderek artan mik-
tarda gelirin bölgede birakilmasi nedeniyle, Osmanli idaresinin baslangiçta ol-
dukça "rasyonel" davrandigini, daha sonralari ise, "irrasyonel" belirtiler göstermeye
basladigi, dikkatlice söylenebilir.

Varilan bu netice, iki noktada sinirlandirmaya ihtiyai. duymaktadir. Bunlardan
ilki, tahrir defterlerdeki bilginin niteligi ile ilgilidir. Defterler modern arastiricila-
rin kullanimi ve ihtiyaçlari için düzenlenmemistir; defterlerde yer alan istatistiki
bilgilerin güvenilirligi hakkinda bazi süpheler vardir. Ikincisi, Osmanli karar alma
mekanizmasi hakkindaki sonuçlari, yine Osmanlilarin kendilerinin topladigi ver~~
ler tahlil edilerek elde edilmektedir. Diger bir deyisle, bu tahlilde yapisal bi1 ön
yargi mevcuttur. Ancak, gelecekte yapilacak çalismalarda, diger kaynaklardan da
veriler dahil ederek, modeli, seri halinde tahrir defterleri mevcut olan diger bölge-
lere uygulayarak ve bu tür uygulamalar sonunda elde edilecek neticeleri karsilasti-
rarak, bu ön yarginin üstesinden gelinebilir.


