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XIX. Yüzy›lda ‹ki Bat› Anadolu Kazas›nda
K›rsal Borçluluk

E. Attila AYTEK‹N*
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K›rsal do¤rudan üreticilerin borçlulu¤u, Osmanl› ‹mparatorlu¤u tarihinin önemli bir bölümünde yayg›n olarak görülen bir olguydu. Onalt›nc› yüzy›ldan itibaren rastgelindi¤i tarihçilerce not düflülen (Özkaya 1994) bu sorun,
‹mparatorlu¤un farkl› co¤rafi bölgelerinde mevcuttu.1 Tarihsel literatürde k›rsal borçlulu¤un varl›¤›na iflaret edildi¤ini ve zaman zaman da sonuçlar›n›n
tart›fl›ld›¤›n› görüyoruz. Öte yandan, borçlulu¤un kökeninde yatan faktörler
ve ald›¤› özgül biçimler hakk›nda yeterli bilgimiz oldu¤unu söylemek zor.
K›rsal borçlulu¤un önemli sonuçlar› oldu¤u biliniyor. S›kl›kla, borçlar iyice
birikip ödenemeyecek noktaya var›yor ve eski borcun faizini ödemek için yeni
borç al›nmas›yla bir k›s›r döngü bafll›yordu. ‹mparatorlu¤un çeflitli bölgelerinde çok miktarda tar›msal arazi bu nedenle köylülerin elinden ç›k›p kentsel ya
da k›rsal kökenli alacakl›lar›n mülkiyetine girdi. Bazen, borç k›s›r döngüsünden kurtulman›n tek yolu topra¤› fiziksel olarak terk etmekti. Bazen de köylüler, daha önceden kendi kontrollerinde olan topraklarda yar›c› ya da ücretli
iflçi haline geldiler. Borçlanma döngüsünün sonuçlar› ondokuzuncu yüzy›l Osmanl› tarihindeki bir dizi olgunun anlafl›lmas› aç›s›ndan elbette önemlidir. Ne
var ki, borçluluk sorununun sonuçlar›na gere¤inden fazla odaklanmak, borç* Dr., ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
1 ‹lgili literatür ve belgeler imparatorlu¤un her köflesinden pek çok örnekle doludur: Musul için bkz. Khoury
(1997), Diyarbak›r için, Salzmann (1995), Ürdün için, Rogan (1999), M›s›r için, Cole (1993), fiam için, Marcus
(1989), Cebel Nablus için, Doumani (1995), Suriye için, Rafeq (1984), Bat› Anadolu için, Nagata (1997), Istanbul
civar› için, C.‹KTS 685, Yanya için, C.ML 2564, ve T›rhala için, bkz. C.ML 2555.
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lulu¤un geçici bir aflama, yerini
baflka bir olguya b›rakmas› gereken bir safha olarak görülmesine
yol açabilir. Borçlulu¤un, tar›m›n
ve k›rsal hayat›n önemli bir parças›
olarak kalmas› olas›l›¤› göz ard›
edilmemelidir. Örne¤in, borçlulu¤u
küçük meta üretimi sürecinin entegre bir parças› olarak düflünmek
bu ba¤lamda iyi bir yöntem olabilir.
Ayn› biçimde, geçimlik ekonomilerde sistemik olmayan ancak s›k
rastlanan olumsal bir ö¤e olan
borçlulu¤un bu türden ekonomik
yap›larda nas›l ortaya ç›kt›¤›n›n da
araflt›r›lmas› gerekir. Böylelikle
borçluluk sorununun sadece sonuçlar›na de¤il, nedenleri, yap›sal özellikleri ve tezahür biçimlerine e¤ilmemize olanak verecek bir çerçeveye ulaflma yolunda bir ad›m at›lm›fl
olur.

Kuramsal bir tart›flflm
ma
Mevcut aç›klama tarzlar› ondokuzuncu yüzy›lda görülen köylü borçlulu¤u sorununu genellikle Osmanl› tar›m›n›n ticarileflmesine ba¤lar. Ticarileflmeyi artt›ran faktörler aras›nda, bir
kredi piyasas›n›n oluflmas›n› teflvik eden malikane sistemi, piyasada kâr etme
olanaklar›n›n do¤rudan üreticileri geçimlik tar›m›n ötesinde üretmeye sevk
edecek biçimde artmas› ve nakdi vergilendirmenin h›z kazanmas› say›l›r.
Niyetim, tar›mda ticarileflme ile k›rsal borçluluk aras›nda neden-sonuç iliflkisi kuran bu tezi kökten elefltirmek de¤il. Zaten bu tezin baz› varsay›mlar›n›
paylafl›yorum. Üstelik, ondokuzuncu yüzy›lda, hem daha çok ürünün piyasada sat›lmak üzere yetifltirilmesi hem de tar›m alanlar›ndan gitgide daha uzak
piyasalar için üretim yap›lmas› anlam›nda bir ticarileflme yafland›¤› do¤rudur
(Quataert 1994: 843). Nihayetinde amac›m, ticarileflme tezinin beraberinde
getirdi¤i baz› kolayc› varsay›mlar› sorgulamak.

142

AYTEK‹N

XIX. Yüzy›lda ‹ki Bat› Anadolu Kazas›nda K›rsal Borçluluk

Nakdi vergilendirmenin yaratt›¤› bask› söz konusu oldu¤unda, ticarileflme
tezi büyük ölçüde geçerli görünmektedir. Gerçekten de ondokuzuncu yüzy›lda
‹mparatorlu¤un genifl bölgeleri için Witold Kula’n›n “ticarileflme mecburiyeti”
dedi¤i olgudan bahsedilebilir:

Mevcut sosyoekonomik sistemin, devlete verilen vergilerin, toprak sahibine olan yükümlülüklerin ve borçlar›n para olarak ödenmesini gerektirdi¤i durumlarda durum kökten de¤iflir. Art›k ‘ticarileflme mecburiyeti’ denebilecek
bir olguyu gözlemleyebiliriz. Köylü, bu mali yükümlülükleri yerine getirmek
ve topra¤›n› kaybetmemek amac›yla, para bulmak için [piyasada mal-EAA]
satmaya mecbur kal›r (Kula 1976: 43).
Öte yandan, ticarileflme tezinin, do¤rudan üreticilerin piyasan›n aç›¤a ç›kard›¤› yeni olanaklara yan›t vermesiyle ilgili k›sm› sorunludur. Bu ba¤lamda, köylü hanehalklar›n›n piyasada artan talebe ve fiyatlara, do¤rudan ve
olumlu bir tepki verdikleri varsay›l›r. Oysa, do¤rudan üreticilerin piyasayla
iliflkisi çok karmafl›kt›r. Kapitalizm öncesi üretim iliflkilerinin hakim oldu¤u
bir ortamda, üreticilerin tepkisi kapitalist bir ekonomide beklenen tepkinin
tamamen z›tt› olabilir. Yani, piyasada fiyatlar yükselince üreticiler daha az
satma e¤ilimine girerler. Zira, bulmalar› gereken nakit paray› art›k daha az
mal satarak elde edebileceklerdir. Öte yandan, do¤rudan üreticilerin piyasada
yükselen fiyatlara üretimi art›rma biçiminde tepki vermeleri için bir dizi koflulun yerine gelmesi gereklidir. Bu koflullar aras›nda, mevcut üretim araçlar›n› baflka biçimlerde kullanman›n mümkün olmas›, topra¤›n tamamen bir
meta haline gelmifl olmas› ve köylünün tarlas›nda kullan›lan emek için bir
emek piyasas›n›n oluflmufl olmas› vard›r. Üreticilerin fiyat yükselince üretimi
art›rmalar› için ayr›ca, piyasa koflullar› elveriflli hale geldi¤inde kullan›lmak
üzere ürün rezervleri bulunmal› ve bir kredi piyasas› mevcut olmal›d›r (Kula
1976: 43; 55).
Elbette, ondokuzuncu yüzy›l›n bafllar› ve ortalar›ndaki Osmanl› tar›m› ba¤lam›nda bu koflullardan hiç birinin mevcut olmad›¤›n› iddia etmiyorum. Öte
yandan, hepsinin mevcut oldu¤unu varsaymak, ya da daha do¤rusu, sorunun
bu boyutlar› üzerinde yeterince düflünmemek de ayn› biçimde sak›ncal›d›r. Tar›msal do¤rudan üreticilerle piyasa aras›ndaki iliflki karmafl›k ve çok boyutlu
bir iliflkidir; ticarileflme tezi bu do¤rultuda yeniden ele al›nmal›d›r.
Osmanl› tar›m›na iliflkin çal›flmalar›n di¤er bir sorunu da, köylü borçlanmas› ba¤lam›nda küçük meta üretiminin yayg›n oldu¤u bir iktisadi yap› ile geçimlik üretime dayanan bir yap› aras›ndaki farka gereken özenin gösterilme-
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mifl olmas›d›r. Geçimlik üretime dayal› bir yap›da, borç k›s›r döngüsü kolayl›kla bafllayabilir; e¤er geçim marj› küçükse, tek bir kötü hasat bile buna yeterli olur. Borç döngüsünü bafllatabilecek di¤er etmenler, köylülerin piyasaya
karfl› verili olarak dezavantajl› bir konumda olmalar› (Kula 1976: 75) ve bazen
de kötü bir hasat›n gerçekleflti¤i y›llarda al›flt›klar› tüketim standartlar›n›
sürdürme istekleridir.2 Tüm bunlara ra¤men, s›k görülmekle birlikte, geçimlik
bir ekonomide köylü borçlulu¤u zorunlu de¤il olumsal bir ö¤edir. Buna karfl›l›k, piyasa için üretim yap›lan bir küçük meta üretimi ekonomisinde borçlanma zorunlu bir iliflki haline gelir. Bu tür bir yap›da do¤rudan üreticilerin borçlar›na karfl›l›k ödedikleri faiz, art›¤a el koyman›n temel mekanizmalar›ndan
biridir (Boratav 2004: 42-5). Piyasaya yönelik küçük meta üretime dayanan
bir iktisadi yap› ile geçimlik tar›ma dayanan bir yap› aras›ndaki fark›n alt› iyice çizilmeden borçlanma nedenlerinin hakk›yla anlafl›lmas› zordur.
Elbette bu yaz›n›n literatürdeki bu genel sorunlar› giderme iddias› yok.
Amaçlanan, k›rsal borçluluk sorunuyla ilgili baz› ampirik boflluklar› k›smen
de olsa gidermek. Zira, bir bölgedeki do¤rudan üreticilerin çok borçlu oldu¤unu bilsek bile ço¤unlukla kredi iliflkisinin yap›s›yla ilgili fazla bir fley bilmiyoruz. Genellikle, kredi verenlerin kim oldu¤u, uygulanan faiz oranlar›, ödenemeyen borçlarla ilgili ne oldu¤u gibi sorular› yan›tlamaktan uza¤›z.
‹kinci olarak, Osmanl› devletinin k›rsal borçlanma sorununa nas›l bakt›¤›n› bildi¤imiz söylenemez. Osmanl› devletinin di¤er dönemlerde oldu¤u gibi ondokuzuncu yüzy›lda da köylüleri baz› yerel zenginler karfl›s›nda zay›f duruma
düflmekten ve topraklar›n› kaybetmekten korumaya çal›flt›¤› söylenegelmifltir.
E¤er bu do¤ruysa, merkezi devletin k›rsal borçluluk sorununa büyük önem
vermifl ve çözmek için ciddi ad›mlar atm›fl olmas› beklenir. Yaz›da bu noktay›
da ele alacak ve devletin borçlanma sorununa yaklafl›m›n›n anahatlar›n› belirlemeye çal›flaca¤›m.

‹ki Bat› Anadolu kazas›nda kolektif borçluluk
Bu çal›flman›n temel kaynaklar›n›, 1839 y›l›nda Hüdavendigar’a ba¤l› Mihaliç (bugünkü ad›yla Karacabey) ve Kirmast› (bugünkü ad›yla Mustafakemalpafla) kazalar›nda yap›lan bir borçluluk araflt›rmas›n›n sonuçlar›n›n kaydedildi¤i defterler oluflturuyor. Defterler Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde Maliye Nezareti Maliye Defterleri (ML) fonunda 78 ve 80 numaralarla kay›tl›.
2 Litaratürde elit olmayan gruplar›n tüketim al›flkanl›klar›n› inceleyen çal›flmalar›n say›s› çok azd›r; bu
ba¤lamda Quataert (2000) bir bafllang›ç olabilir. Ayr›ca, arkeolojik çal›flmalar da k›rsal bölgelerdeki tüketim
kal›plar›na iliflkin bilgimizi ciddi biçimde artt›rabilir. Bkz. Carroll (2000)
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1839 y›l›n›n bafllar›nda bir görevli bu iki kazay› gezmifl ve her ikisi için de
ayr› defterler haz›rlam›fl. Bu borçluluk araflt›rmas›n›n niye yap›ld›¤›na dair
defterlerde herhangi bir bilgi yok. Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde bununla ilgili bilgi veren baflka bir kayda rastlamad›m. Araflt›rman›n bu iki kazaya özgü bir nedenden dolay› yap›lm›fl olmas› mümkün oldu¤u gibi, iki defter daha
genifl kapsaml› bir araflt›rman›n parças› olarak haz›rlanm›fl da olabilir. Her
iki defter de Mehmet Rüfltü isimli bir memur taraf›ndan haz›rlanm›fl; defterlerin sonunda Mehmet Rüfltü’nün yan›s›ra kaza kad›s›n›n da mührü bulunuyor. Defterlerin bafl›nda k›sa sunufl yaz›lar› var. Kirmast› defterinin (ML 80)
bafl›ndaki yaz› söyle:

Hüdavendigar sanca¤›nda kain Kirmast› kazas›n›n kasabas›yla kuras›
ahalilerinin tekalif-i varidelerinden dolayi murabahac› taifesine karyecek olan
deynlerinin dahi defterinin tanzimi ve takdimi mukteza-y› irade-i seniyyeden
oldugundan kaza-i mezbur ahalisinin murabahac› taifesine deyni olanlar›n›n
tanzim olunan defteri olma¤la ber-vech-i ati zikr ü beyan olundu.
Defterlerde, kolektif olarak borcu bulunan köyler hakk›nda bilgiler yer almakta.3 Tipik bir kay›tta, alacakl›n›n ad› ve memleketi, anapara, ifllemifl olan
faiz, faiz oran›, toplam borç ve kredinin al›nd›¤› y›l yaz›l›. Memurun köylülere
zaman› geldi¤inde bu borçlar› ödeyip ödeyemeyeceklerini de sordu¤u anlafl›l›yor.
Etnik-dinsel aç›dan iki kazada üç tip köy bulunuyordu. Bunlar, sadece
Müslümanlar›n yaflad›¤› köyler, sadece gayr›-Müslimlerin yaflad›¤› köyler ve
üçüncü olarak da heterojen yap›daki köylerdi. Heterojen yap›daki baz› köylerde Müslüman ve H›ristiyanlar›n mali ifllerini ayr› ayr› yönettikleri görülürken
baz›lar›nda vergi ve di¤er mali ifller ortak yürütülmekteydi.
Mihaliç’teki köylerin yüzde 45’i borçluyken bu rakam Kirmast›’da yüzde
81’di. Öte yandan, Mihaliç’teki borçlu köylerin ço¤unlu¤u, Kirmast›’da ise ancak yüzde 20’si bu borçlar›n› zaman› gelince ödeyemeyeceklerini beyan etmifllerdi. Dahas›, toplam borç Mihaliç’te çok daha fazlayd›. Yani hem nesnel hem
de öznel aç›dan borç yükünün Mihaliç’te di¤erinden çok daha yüksek oldu¤unu söyleyebiliriz.
Bu durum bir kaç biçimde aç›klanabilir. Mihaliç, 1830’lar›n bafllar›ndan ortalar›na kadar yaflanan seller nedeniyle önemli tar›msal kay›plara u¤ram›flt›
(C.ML 1301). Bu, köylerin borçlulu¤unu artt›ran bir etmen olabilse de, borçlu3 ML 78 ve 80’de iki kaza merkezinde bulunan kimi mahallelerin kolektif borçlar›yla ilgili veriler de var. Benim
bu yaz›daki oda¤›m k›rsal borçlanma oldu¤u için bu verileri dikkate almad›m.
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lu¤un ortaya ç›k›fl›n›n buna ba¤l› olmas› pek muhtemel görünmüyor. Zira, bu
borçlar›n pek ço¤unun vadesi dört y›ldan fazlayd›; hatta baz› borçlar o kadar
eskiydi ki köylüler de tam olarak ne zaman al›nd›klar›n› hat›rlayamam›fllard›. Yani, en az›ndan bu borçlar›n yaflanan sellerle do¤rudan ilgili olmad›¤› öngörülebilir.

Tablo 1: ‹ki kazadaki borçlu köyler
Köy say›s› Borçlu köy
say›s›

Mihaliç

77

35

Kirmast›

36

29

Borcunu
zaman›nda
ödeyebilecek
köy say›s›
14
23

Borcunu
Köylerin
zaman›nda
toplam
ödeyemeyecek borcu
köy say›s›
(kuruflfl))
22
283.493
6

37.259

Baflka bir aç›klama, iki kazan›n etnik/dinsel yap›s›ndaki farkl›l›kta aranabilir. Borç defterlerinin ve baz› köylere ait temettuat defterlerinin4 karfl›laflt›rmal› bir analizi, bir köyün dinsel yap›s› ile sahip oldu¤u toplam kolektif borç
aras›nda bir korelasyon oldu¤unu gösteriyor. Mihaliç’te on üç Müslüman köyü, dokuz H›ristiyan köyü ve befl de heterojen yap›da köy varken, yedi köyde
yaflayanlar›n dinleri hakk›nda bir bilgi yok. Öyle görünüyor ki, H›ristiyan nüfusun tek bafl›na ya da Müslümanlarla birlikte bulundu¤u köyler, sadece Müslümanlar›n yaflad›¤› köylerden daha fazla borç biriktirme e¤ilimindeydi. ‹lk
akla gelen, bu durumun cizye ile alakal› olmas›. Nakit olarak al›nagelen bir
vergi olan cizye, sadece gayr›-Müslimlere uygulanmaktayd›. Aynî vergiler ve
cizyenin yan›s›ra, hem H›ristiyanlar hem de Müslümanlar, “vergi-yi mahsusa”
ad›yla bir baflka nakdi vergi de vermekteydi.5 Bu nakdi vergi bileflimi, H›ristiyanlar› özel olarak zorlam›fl ve onlar› d›flar›dan nakit bulmaya yönlendirmifl
olabilir; bu da daha çok H›ristiyan köyünün bulundu¤u Mihaliç’te kolektif
borçlanma e¤iliminin yüksek olmas›n› izah edebilir. Defterlerin bafl›ndaki sunufl yaz›lar› da nakdi vergiler yüzünden borçlanma varsay›m›n› destekler görünüyor.
4 ‹ki kazaya ait borç defterlerine ek olarak flu temettuat defterlerini de kulland›m: ML.VRD.TMT 8966, 8918,
8922, 8911, 8925, 8905, 8891, 8935, 8893, 8973, 8942, 8952, 8965, 8956, 8971, 8909 ve 8915.
5 Örne¤in 1250 y›l› için, Mihaliç’a ba¤l› Canbaz köyünde bulunan yirmi Hristiyan aile toplam 3.089 kurufl, ve
Karacaoba köyünde yaflayan on befl Hristiyan aile toplam 3.832,5 kurufl vergi-yi mahsusa
(ML.VRD.TMT 8918 ve 8905).
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Ne var ki, bu tür bir ak›l yürütmenin iki sak›ncas› olabilir. Birincisi,
Osmanl› çal›flmalar›nda flimdiye dek
etnik ve dinsel etmenlere genel olarak gere¤inden fazla önem atfedilmifltir. Örne¤in, ‹mparatorluk’ta bir
etnik iflbölümünün hakim oldu¤una
dair inan›fl hâlâ tamamen bir kenara
b›rak›lm›fl de¤ildir. 6 ‹ki kazada görülen kolektif borçlar›n miktarlar›ndaki farkl›laflmay› esasen etnik/dinsel
nedenler üzerinden aç›klamak, Osmanl› tarihçili¤indeki bu e¤ilime
destek vermek olacakt›r. ‹kincisi,
özellikle ondokuzuncu yüzy›l Osmanl› tarihi, merkezi devleti esas alan bir
perspektifin egemenli¤i alt›nda incelenegelmifltir. Borçlanma olgusunun
farkl›laflmas›nda vergilere ve bunlar›n etkilerine gere¤inden fazla vurgu
yapmak, devleti Osmanl› tarihinde
de¤iflmenin temel öznesi olarak gören yaklafl›m› yeniden üretmek anlam›na gelebilir.
Bunlar›n ötesinde bir de metodolojik bir sorunla karfl› karfl›yay›z. Eldeki
veriler ›fl›¤›nda etnik-dinsel etmenlerle borçluluk miktar› aras›ndaki iliflkiyi
ancak iki varsay›m dolay›m›yla yapmak mümkün. Birinci olarak, Mihaliç’teki
H›ristiyan köylerinin Müslüman köylerinden daha büyük olmad›¤›n› varsay›yoruz. ‹kincisi, bir köyün büyüklü¤üyle biriktirdi¤i borcun miktar› aras›nda,
ceteris paribus, pozitif bir korelasyon oldu¤unu öngörüyoruz. Ama bu ceteris
paribus’un ötesine gidildi¤inde, biriken borcun miktar›n› etkileyecek pek çok
etmen olabilece¤i aç›kt›r. Çünkü esasen borç, karmafl›k bir iktisadi ve sosyal
iliflkidir. Daha fazla borç, fakirli¤e oldu¤u kadar zenginli¤e de delalet edebilir
(Kautsky’den aktaran Lenin 1960: 118). Ciddi miktarda borçlanma, piyasa
için üretim yap›ld›¤›n› ve geçimlik tar›m›n terk edildi¤ini gösterebilir. Her ha6 Etnik ifl bölümünün büyük ölçüde bir efsane oldu¤unu gösteren bir çal›flma için bkz. K›rl› (2000). Marcus
(1989) da fiam’da kentsel mekandaki farkl›laflman›n dinsel farka tekabül etmedi¤ini göstermifltir.
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lükârda, bu varsay›mlar ancak borçlu köylerdeki iktisadi faaliyetlerin çeflitlili¤i ve büyüklü¤üne dair sa¤lam veriler yoluyla test edilebilir. Fakat bu anlamda iyi bir kaynak teflkil edebilecek olan temettuat defterlerinden yeterince
yararlanmam mümkün olmad›. Zira bölgedeki çok borçlu köylerden pek ço¤una iliflkin temettuat defterleri Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde mevcut de¤il.
Gerekli veriler halihaz›rda mevcut olmad›¤›na göre flimdilik yap›lmas› gereken, borçlanma etraf›nda dönen toplumsal iliflkilerin karmafl›kl›¤›n› vurgulamak ve kolayc› ç›kar›mlardan uzak durmak gibi görünüyor.
Faiz oranlar›
Borcun vadesi ile toplam borç aras›ndaki iliflkinin temel belirleyeni faiz
oran›d›r. Osmanl› k›rsal bölgelerinde faiz oran› ayn› zamanda borçluluk k›s›r
döngüsünün bafllamas›nda da önemli bir rol oynamaktayd›; köylüler, mevcut
borçlar›n anaparas›n› ödemekten ümidi kesip s›rf faizini ödemek için ayr›ca
borç ald›klar›nda döngü kurulmufl oluyordu. Borcun çok uzun bir zaman önce
al›nd›¤› baz› hallerde, köylüler borcu tamamen temizleme ümidini yitiriyor ve
alacakl›ya verdikleri y›ll›k faiz düzenli bir ödeme haline geliyordu.
Her iki kazada da en s›k görülen faiz oran› yüzde 20’ydi. Öte yandan, di¤er
oranlar da s›kl›kla görülüyordu. ‹ki defterde kaydedilen en düflük oran yüzde
15’di. Kirmast›’da ço¤u aynî kredilere ait olmak üzere baz› afl›r› yüksek faiz
oranlar› da söz konusuydu. O dönemde resmen kabul edilen en yüksek faiz
oran›n›n yüzde 15 oldu¤u düflünüldü¤ünde7, bu oranlar›n mevcudiyeti daha da
ilginç hale geliyor. Dahas›, bunlar araflt›rmay› yapan memura bildirilmifl ve
resmen kayda geçirilmiflti. Anlafl›lan, merkezi devlet taraf›ndan kabul edilen
faiz oran› tavan› ka¤›t üzerinde kalm›fl ve her iki kazada da alacakl›lar yasal
tavan› dikkate almadan istedikleri oranlar› uygulam›fllard›.
Aynî borçlanma
Hem Mihaliç’te hem de Kirmast›’da köyler az da olsa aynî kredi de al›yorlard›. Bu tür ifllemlerde faiz, bir mal›n piyasa fiyat› ile parasal de¤erinin borç
olarak hesapland›¤› fiyat aras›ndaki farktan do¤maktayd›. Hesaplanan sat›fl
fiyat› piyasa de¤erinin çok üstünde oldu¤undan, aynî kredilerin faiz oran›
nakdi kredilerin faiz oran›ndan çok daha yüksekti. Hatta Kirmast› köylerinden birinde faiz oran› yüzde 85’e tekabül eden bir borç iliflkisi kayda geçirilmiflti. Köylüler bazen köyden gelip geçen ya da köyde bir süre konaklayan resmi görevlilerin hayvanlar›na verilecek yemleri aynî borç olarak al›yorlard›.
Bazen de acil nakit ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için mal olarak borç al›yor, sonra
o mal› satarak nakit elde ediyorlard›.
7 Örne¤in bkz. C.DH 4326 (1847) ve C.ML 2564 (1840)
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Aynî borç, parasal olarak hesaplan›r hesaplanmaz nakdi bir borç haline geliyor ve takip eden y›llarda köylüler bu borcun faizini ödüyorlard›. Yani, ilk
baflta piyasa de¤eri ve hesaplanan fiyat aras›ndaki farktan do¤an faizin üzerine bir de bu faiz ekleniyordu. Bu özelli¤iyle aynî kredi köylüler için çok olumsuz bir kredi türüydü. Bundan dolay› köylülerin sadece zorunlu hallerde bu
yola baflvurdu¤unu varsaymak yanl›fl olmaz.
Kredi iliflflk
kilerinin mekansal bir analizi
Mihaliç ve Kirmast›’daki borçlu alacakl› iliflkilerini mekansal aç›dan inceledi¤imizde iki kaza aras›nda farklar görüyoruz. Defterlerden anlafl›ld›¤› kadar›yla köylere kredi sa¤layan kaynaklar flu yerleflim birimlerinde yafl›yordu:
borçlu köyün kendisinde; kazadaki di¤er bir köyde; kaza merkezinde (yani Mihaliç ya da Kirmast›’da); Hüdavendigar’a ba¤l› baflka bir kaza merkezinde;
Hüdavendigar’a ba¤l› baflka bir köyde; Bursa’da.
Mihaliç’teki kredi iliflkileri genifl bir mekansal da¤›l›ma tekabül ediyordu.
Kredi iliflkilerinin yüzde 10’u Bursa’yla kurulmuflken, kasaba merkeziyle daha fazla iliflki kurulmufl olmakla birlikte di¤er mekansal tercihlere afla¤› yukar› eflit düzeyde (yüzde 20 civar›nda) baflvurulmufltu. Dahas›, nadiren de olsa, bu kazadaki köylerin ‹stanbul’da yaflayan kiflilerden borç ald›¤› da oluyordu. Öte yandan, Kirmast›’daki kredi-borç iliflkileri mekansal olarak çok daha
yo¤unlaflm›fl bir yap›ya sahipti. Mevcut kredi iliflkilerinin yar›s›ndan fazlas›,
Kirmast› köyleriyle kaza merkezi olan Kirmast› kasabas› aras›nda kurulmufltu. Bu da, Hüdavendigar’a ba¤l› di¤er kazalar ve köylerde yaflayan zenginlerin, kredi kayna¤› olarak daha az kullan›lmas› anlam›na geliyordu. Kirmast›
köyleri Bursa’da ya da ‹stanbul’da yaflayan kimseden borç almam›flt›.
Öyle görünüyor ki Kirmast› kasabas› ve köyleri aras›ndaki mali (ve muhtemelen de ekonomik) iliflkiler Mihaliç kasabas› ve köyleri aras›ndaki iliflkiye
göre çok daha yo¤undu. Bu ayn› zamanda Kirmast›’da bulunan kredi kaynaklar›n›n ve piyasas›n›n bu kazaya ba¤l› köyler için yeterli oldu¤u anlam›na da
geliyor. Tersine, daha fazla borçlu olan ve borçlar›n› zaman›nda ödemekte zorlanan Mihaliç köyleri kaza d›fl›nda da kaynaklar aram›fllar, Bat› Anadolu’nun
bu köflesinin en büyük flehri olan ve muhtemelen de en geliflmifl kredi piyasas›n› bar›nd›ran Bursa’y› ve ‹mparatorlu¤un baflkentini de aray›fllar›na dahil
etmifllerdi.

Alacakl›lar
Afla¤›daki tablolardan görülebilece¤i gibi, iki kazada borç verenlerin neredeyse tamam› erkekti. Öyle ki, Kirmast› köylerine kredi sa¤layan hiç kad›n
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yoktu. Mihaliç defterine kaydedilmifl olan alacakl›lar›n ço¤u gayr›-Müslimken
Kirmast›’dakilerin büyük ço¤unlu¤u Müslümand›. Kentsel ve k›rsal yerleflimlerde yaflayan alacakl›lar›n say›s› Mihaliç’te eflitken Kirmast›’da kentsel kökenlilerin say›s› az da olsa daha çoktu.
Her iki defterde de kredi sa¤layan pek çok kiflinin mesle¤inin yaz›lmam›fl
olmas›na ra¤men, geri kalanlar›n mesleklerinden belirli ç›kar›mlar yapmak
mümkün. En dikkat çekici nokta, borç verenler içerisinde çok az profesyonel
tefecinin bulunmas›. ‹kincisi, her iki kazada en çok esnaf/tüccar ve memur/yar›-resmi görevlilerin alacakl› olarak yaz›ld›¤›n› görüyoruz. Bu iki veri, Anadolu’nun bu köflesinde kredi verme iflinin profesyonel tefecilere/sarraflara/bankerlere mahsus bir ifl olmad›¤›n› gösteriyor; aksine bu, pek çok kentsel ve k›rsal kökenli zenginin portföyüne8 ekledi¤i bir kâr kap›s›yd›.

Tablo 3: Mihaliç köylerine kredi sa¤layanlar9
Cinsiyet
%

Erkek
89

Kad›n
5

Kurumsal Toplam
5
99

Meslek

Esnaf /

Sarraf

Din adam› ‹flçi / çiftçi Askeri

Tüccar
3

ya da sivil di¤er
görevli
7
76

%

11

Din

Müslüman Gayr›
Müslim
39
56

Kurumsal Toplam

Kentsel
ya da
k›rsal
kökenli

Kentsel

K›rsal

Bilinmiyor Toplam

%

48

48

3

%

1

5

Bilinmiyor Büyük

1

toprak
sahibi
0

Toplam

99

100

99

8 Burada Ariel Salzmann’›n (1995) “portfolio capitalists” teriminden ilham ald›m. Salzmann da terimi Bayly
(1990)’dan ödünç al›yor.
9 Tabloda kulland›¤›m yüzdeleri alacakl› kifliler üzerinden de¤il kredi iliflkilerinin say›s› üzerinden hesaplad›m.
Yani diyelim bir alacakl›n›n ad› bir defterde üç ayr› yerde krediyi sa¤layan olarak geçiyor, bunu tabloda bir de¤il
üç olarak hesaba katt›m. “Askeri ya da sivil görevli” kategorisine din adamlar› hariç tüm askeri ve sivil ve yar›resmi statüsü olan görevlileri dahil ettim. Yuvarlama nedeniyle toplamlar 100’den farkl› ç›kabilmifltir.
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Tablo 2: Kirmast› köylerine kredi sa¤layanlar10
Cinsiyet
%

Erkek
99

Kad›n
0

Kurumsal Toplam
1
100

Meslek

Esnaf /

Sarraf

Din adam› ‹flçi / çiftçi Askeri

Tüccar
4

ya da sivil di¤er
görevli
18
44

%

21

Din

Müslüman Gayr›
Müslim
77
21

1

Kentsel
ya da
k›rsal
kökenli

Kentsel

K›rsal

Bilinmiyor Toplam

%

56

42

1

%

0

Bilinmiyor Büyük

7

toprak
sahibi
6

Toplam

100

Kurumsal Toplam
99

99

Kredi verenlerin açt›klar› kredilerin say›s› ve büyüklü¤ü birbirinden çok
farkl› olabiliyordu. Sadece bir köye s›n›rl› bir miktar borç veren alacakl›lar oldu¤u gibi, farkl› köylere ve mahallelere çok daha büyük miktarlara ulaflan
krediler veren kifliler de vard›. Örne¤in Mihaliç kasabas›nda oturan Kocabafl›
Salmasl› Kevork’un yedi köyü içeren toplam 9.578 kuruflluk bir portföyü vard›. Aksakal ‹mam› Mustafa Efendi ise dört köye toplam 11.675 kurufl kredi
vermiflti. Üstelik ayn› Mustafa Efendi kredi faaliyetlerinden elde etti¤i faiz gelirini saklamay› ve bir kaç sene sonra düzenlenen temettuat defterine kaydettirmemeyi baflarm›flt›.

Sonuç: Devlet ve k›rsal borçluluk
Ondokuzuncu yüzy›l›n ortalar›na de¤in merkezi devletin köylü borçlulu¤u
sorununa ancak s›n›rl› hallerde müdahale etti¤ini görüyoruz. Bu müdahaleler
üç ba¤lamda gerçeklefliyordu. Birincisi, köylülerin borçlulu¤unun bir alandaki üretim sürecini kesintiye u¤ratmas› ihtimalinin ciddi biçimde ortaya ç›kt›¤› hallerdi. ‹kinci durumda, bir bölgedeki gerginlik artan köylü hoflnutsuzlu¤uyla birlefliyordu (Örne¤in C.ML 2564) Üçüncü olarak, devletin, borçlulu¤un
köylülerin topraklar›ndan edilmesine yol açabilece¤i durumlarda müdahale
etti¤ini görüyoruz (Örne¤in C.DH 1421) Bunun örneklerinin ara ara görülme10 Bir önceki nota bak›n›z.
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sine ra¤men üçüncü türden bir müdahalenin di¤erlerinden daha az vuku buldu¤u izlenimine sahibim. Merkezi devletin do¤rudan üreticilerin mülksüzleflmesi ihtimaline ya da olgusuna gitgide daha az ‘telafl’ ve kararl›l›kla yaklaflmas›, Osmanl› arazi hukukunun ondokuzuncu yüzy›lda geçirdi¤i evrimle de
tutarl›d›r.11
Her halde, bu üç durumda gerçekleflen müdahaleler bir istisnayd›. ‹ster bireysel ister kolektif borçlar olsun, Osmanl› devletinin k›rsal borçlanmaya genel yaklafl›m› mümkün mertebe müdahil olmama yönündeydi. Bunun bir göstergesi, kredi-borç iliflkisine dair, yüksek faiz gibi yasad›fl› say›lan kimi pratiklerin yayg›n biçimde ‘idare edilmesiydi’. Üstelik, normalde bu tür durumlarda
ifllemleri ‘kitab›na uydurmakta’ usta olan kad› mahkemelerinin borç karfl›l›¤›
devredilen bir tar›m arazisine dair ‘yasad›fl›’ ifllemleri aynen kay›t alt›na ald›¤› da oluyordu (C.DH 9454). Kirmast› ve Mihaliç’te borç say›m›n› yapan memur ve ona efllik eden kad›, ö¤rendikleri tüm borçlanma iliflkilerinden sadece
birine müdahale etmifllerdi; söz konusu borçlu köy ahalisi, alacakl› için bir tarla ay›r›p kolektif olarak ekecek, geri ödemeyi hasat vaktinde tarlan›n has›lat›n› alacakl›ya vererek aynî olarak yapacakt›. Memur ve kad› bu uygulamay›
uygunsuz bulmufl ve de¤ifltirilmesini istemifllerdi.
Bu, keyfi bir müdahale de¤ildi ve merkezi devletin ondokuzuncu yüzy›l ortalar›nda benimsedi¤i genel politikalar› yans›t›yordu. Kirmast› ve Mihaliç
borç araflt›rmas›ndan yaklafl›k yirmi y›l sonra Selanik’e ba¤l› T›rhala kazas›nda benzer bir yaklafl›m çok daha büyük bir ölçekte benimsenmiflti. Ondokuzuncu yüzy›l›n ortalar›na kadar T›rhala çiftliklerinde “subafl›l›k” denen bir
sistem yürürlükteydi. Bu sistemde subafl›, hem köyün/çiftli¤in kahyas›yd›,
hem de idaresi alt›ndaki do¤rudan üreticilerin zorunlu nakit ihtiyaçlar›n› karfl›l›yordu. Üreticiler de bunun karfl›l›¤›nda kendi ektiklerinden ayr› olarak bir
miktar araziyi ortaklafla ekiyor, has›lat› da subafl›ya faiz olarak veriyorlard›.
Bu, hem kredi-borç iliflkilerinin hem de tar›msal art›¤a el koyma mekanizmalar›n›n çok karmafl›k bir biçim ald›¤›na delalet eder. Subafl›l›k sistemini bir
tür angarya sayan Osmanl› devleti Tanzimat ilkelerinin angaryay› yasaklamas›ndan yola ç›karak 1862’de uygulamay› yasaklad›. Ne var ki üreticilerin
nakit ihtiyaçlar› devam etmekteydi. Sonuçta do¤rudan üreticiler, “ticarileflme
mecburiyeti” alt›ndayd›lar ve tefecilere baflvurarak çok yüksek faizlerle borç
11 Ne Osmanl› arazi hukukunun imparatorlu¤un son dönemlerindeki seyri ne de temel yasa olan 1858 Arazi
Kanunnamesi hakk›yla tart›fl›lm›fl ve analiz edilmifl de¤il. Arazi hukukunun legalist-formalist çerçevenin ötesine geçen bir perspektiften ele al›nmas›, imparatorluktaki tar›msal iliflkilerin analizine önemli katk›lar
sa¤layabilir. 1858 Arazi Kanunnamesi’ne mevcut yaklafl›mlar›n elefltirisi için flu çal›flmama bak›labilir: Aytekin
(2005)
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almak zorunda kald›lar. Önceki uygulamay› yasaklayan Osmanl› devleti bu yeni oluflan ve do¤rudan üreticileri büyük s›k›nt›ya sokan duruma müdahale etmedi ve yüksek faiz
oranlar›n› fiilen onaylad› (‹.MVL
20920). Böylelikle Tanzimat ilkeleri
uygulanmaya çal›fl›l›rken k›rsal do¤rudan üreticilerin somut koflullar›
daha da kötülefltirilmifl oldu.
Osmanl› devleti bazen de üreticilerin mali sorunlar›n› onlara do¤rudan parasal ya da aynî destek sa¤layarak çözmeyi denedi. Onsekizinci
yüzy›l›n son çeyre¤inde ‹stanbul çevresinde (C.‹KTS 685), 1840’da Ankara’da (C.‹KTS 297 ve C.‹KTS 833),
1838’de Mihaliç’te (C.ML 1302), devlet köylülere destek sa¤lad›. Ayr›ca
1844’de k›rsal üreticilere çeflitli yollarla yard›m etmeyi hedefleyen bir
program bafllat›ld› (Özdemir 2003:
139). Devletin bu politikas› da k›rsal borçluluk sorununu çözmekte yetersiz
kald›. Genelde müdahaleler ya çok geç geliyor, ya da yetersiz kal›yordu. Dahas›, borçluluk sorunu bir bütün olarak sistematik bir yaklafl›mla ele al›nmad›.
Osmanl› devletinin bu alandaki ‘eylemsizlik’ tavr›n› bir baflar›s›zl›k olarak
görmek elbette mümkün. Gerçekten de literatürdeki hakim e¤ilim, ya merkezi devletin yerel güçler karfl›s›ndaki güçsüzlü¤ünü ya da Tanzimat devlet
adamlar› ve bürokratlar›n›n baflar›s›zl›klar›n›/basiretsizliklerini vurgulamak.
Ne ki, bu çok verimli bir yaklafl›m de¤il; zira, Tanzimat dönemi Osmanl› devletinin baflar› ya da baflar›s›zl›¤›ndan söz etmek için elimizde net standartlar
yok (Thompson 1993). Öte yandan, devletin ne yap›p ne yapamayaca¤›ndan
hareketle yerel sorunlara müdahale etmek için elinde yeterli gereçler bulunup
bulunmad›¤›n› sorgulamak da ayn› flekilde bizi merkezin zay›fl›¤› ve taflran›n
baz› unsurlar›n›n gücü aras›nda kurulan ikili¤e götürür.
Kan›mca, Osmanl› merkezi devletinin k›rsal borçluluk sorununa yaklafl›m›na farkl› bir perspektiften de bak›labilir. Öncelikle, kredi-borç iliflkisinin ni-
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teli¤inden yola ç›kmak yararl› olabilir. Yukar›da, en az›ndan Bat› Anadolu’nun bu bölgesinde, köylülere kredi sa¤layanlar›n dar kapsaml› bir profesyonel grup de¤il, meslek, mekan, iktisadi güç ve di¤er aç›lardan heterojen bir
grup oldu¤unu gösterdim. Balkanlar’da, T›rhala’da, borçlanma iliflkisinin do¤rudan üreticilerin tabi oldu¤u sömürü iliflkisinin merkezi bir parças›n› oluflturmufl olmas› dikkate de¤er. E¤er bu iki bölgede görülen durum ‹mparatorluk içerisinde istisnai de¤ilse, merkezi devletin bu konudaki tavr›n› aç›klama
yönünde bir ad›m atm›fl oluruz. fiöyle ki, taflrada yaflayan pek çok zengin kifli
k›rsal alanlara kredi vermeyi iktisadi faaliyetlerinin eklemifl oldu¤undan, k›rsal borçluluk sorununa ciddi biçimde e¤ilmek ve yüksek faiz oranlar›na karfl›
sert bir tav›r alman›n da aralar›nda bulundu¤u önlemler almak, Osmanl› yönetici s›n›f›n›n genifl kesimlerini yabanc›laflt›rma sonucu verebilirdi. ‹flte bu
anlamda, hükümetin k›rsal borçluluk sorununa yönelik tavr› bir zaaf ya da baflar›s›zl›k emaresi de¤il, hat›r› say›l›r yap›sal k›s›tlar alt›nda yap›lm›fl bir ‘tercih’ olarak anlafl›labilir. Asl›nda bu hem s›n›fsal, hem de kentin k›r üzerindeki hakimiyetini pekifltirme anlam›nda mekansal bir tercihti. Merkezi devletin
ondokuzuncu yüzy›l ortalar›nda toplumsal üretim iliflkileri içerisinde bu biçimde konumlanmas›, belirli toplumsal kesimlerin ve özellikle de k›rsal do¤rudan üreticilerin ödedi¤i toplumsal bir bedel olarak somutlaflt›.
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Özet: Bu makale, 1839 y›l›nda Hüdavendigar’›n Mihaliç ve Kirmast› kazalar› için haz›rlanan borç defterleri ›fl›¤›nda, iki kazan›n k›rsal alanlar›ndaki kolektif borçluluk olgusunu
ele almaktad›r. Makalede ayr›ca, k›rsal borçluluk üzerine k›sa bir kuramsal tart›flma ve Osmanl› merkezi devletinin do¤rudan üreticilerin borçlulu¤una yaklafl›m›na dair bir bölüm de
bulunmaktad›r.
Anahtar Sözcükler: Osmanl› ‹mparatorlu¤u, k›rsal borçluluk, tar›mda ticarileflme, köylülük.
Abstract: This article deals with the rural collective indebtedness in two districts in the
province of Hüdavendigar, Mihaliç and Kirmast›, based on the debt registers of the districts
that date from 1839. The article also includes a brief theoretical discussion of rural indebtedness and a section on Ottoman central state’s approach to the indebtedness of rural direct producers.
Keywords: Ottoman Empire, rural indebtedness, commercialization of agriculture, peasantry.

156

