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V AKIF MUHASEBE DEFfERLER.İNDE AYNI TOPLANAN 

TARIMSAL GELİRLER VE AYNI GiDERLERiN 

FİY A TLANDIRll.MASI VET ARİHSEL FİYATLAR 

ENDEKSLEMELERİ KONUSUNDA 

Kayhan ORBAY 

Vakıf sistemi Osmanlı İmparatorluğu'nun iktisadi ve sosyal düzeninde ve 
kültürel tarihinde önemli bir yer işgal etmektedir.! Kırsal alanda geniş tanmsal 
araziler ve değirınenlerden, kentsel alanda dükkanlar, hanlar, hamamlar ve 
çeşitli işletmelerden elde edilen büyük miktardaki gelirleri ile v~flar, Osmanlı 
ekonomisinde önemli iktisadi ajanlar olarak ortaya çıkmaktadırlar. Vakıflar 
büyük bir alım gücü yaratarak da iktisadi hayatta yer alırlar ve yeniden 
dağıtırncı bir fonksiyon da üstlenirler. ı Vakıf kurumlarının içinde bulunduklan 

1 

2 

Vakıfların iktisadi, sosyal ve kültürel yaşamdaki rollerini ortaya koyan bazı çalışmalar 
için bkz., Fuad Köprülü, "Vakıf Müessesesinin Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü", 
Vakıflar Dergisi, 2, 1942, 1-35; Bahaeddin Yediyıldız, "Vakıf Müessesesinin XVIII. 
AsırdaKültür Üzerindeki Etkileri", Tilrkiyenin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920) 
içinde, eds. Osman Okyar and Halil İnalcık, Ankara, Meteksan, 1980, 157-161; idem, 
"Sosyal Teşkilatlar BUtünlüğU Olarak Osmanlı Vakıf Külliyeleri", Tiirk Kiiltiirii, 219, 
1981, 262-271; idem, "Vakıf Müessesinin XVIII. Asır Türk Toplumundaki Rolü", 
Vakıflar Dergisi, 14, 1982, 1-27; idem, "Müessese-Toplum Münasebetleri Çerçevesinde 
XVlli Asır Türk Toplumu ve Vakıf Müessesesi", Vakıflar Dergisi, 15, 1982, 23-53; 
Süleyman Hatipoğlu, "Osmanlı İmparatorluğunda Külliye!er", X. Tiirk Tari/ı Kongresi, 

· 22-26 Eylül 1986, Kongreye Sunulan Bildiriler içinde, cilt IV, Ankara, Türk Tarih 
. Kurumu Basımevi, 1993, 1641-1650. · 

Vakıfların iktisadi hayattaki ağırlığı konusunda bkz., Ömer Lütfi Barkan, "Edirne ve 
Civarındaki Bazı İmaret Tesislerinin Yıllık Muhasebe Bilançolan", Tiirk Tari/ı. Belgeleri 
Dergisi, I/2, 1964, pp. 236-237; Bahaeddin Yediyıldız, "XVIII. Asır Türk Vakıflannın 
İktisadi Boyutu", Vakıflar Dergisi, 15, 1982, 1-27; idem, "XVII. Asır Türk Vakıflannın 
İktisadi Boyutu", Vakıflar Dergisi, 18, 1984, 5-41. Vakıfların sermaye oluşumundaki 
rolleri için bkz., Halil İnalcık, "Capital Formatian in the Ottoman Empire", Joımıal of 
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iktisadi ve sosyal şartlan yansıtacaklannı düşünebiliriz. İktisadi ve sosyal 
açıdan etkin bu kurumlar ile iktisadi ve sosyal şartlar arasında bir karşılıklı 
ilişki ve etkileşim ileri sürülerek, vakıflann iktisadi ve finansal gelişimleri bu 
bakımdan bir gösterge olarak kabul edilebilir. Buna dayanarak, vakıflann 
iktisadi ve kurumsal gelişimleri belirli bir dönemdeki iktisadi konjonktür ve 
sosyal şartlar ile birlikte değei:lfmrlirildiğinde iktisadi ve sosyal tarih açısından 
dikkate değer neticeler Çıkarıİmasına yardirncı olabilir} 

Vakıflar ile ilgili başlıca bilgiler genellikle valif;:jyeler, şer'iyye sicineri, 
mühimmeler, ahkam ve şikô:yet defterleri, tahrfr defterleİi ve vakıf muhasebe 
defterlerinde bulunmaktadır.4 

3 

4 

Economic History, XXIX-ı, 1969, ss. 132-135. Valaflann ekonomide yeniden dagıtı.mcı 
bir rol Ustlenrnesi için bkz., Halil İnalcık, "The Ottoman State: Economy and Society, 
1300-1600", An Economic and Social History of tlıe Ottoman Empire, 1300-1914 
içinde, eds. Halil İnalcık with Donald Quataert, New York, Cambridge University Press, 
1994, s. 47. . 

V alaflann iktisadi faaliyet ve finansal durumlan ile gelişimlerini ince.Ieyerek belirli bir 
dönem ve cografyada iktisadi ve sosyal gelişmeler ile ilişkilendirerek degeriendiren 
çalışmalar için bkz., Suraiya Faroqhi, "Valaf Administration in Sixteenth Century 
Konya, The Zaviye of Sadreddin-i Konevi", Joımıal of the Economic and Social History 
of the Orient, XVII/2, 1974, 145-172; idem, "Seyyid Gazi Revisited: The Foundation as 
Seen Througl.t Sixteenth and Seventeeoth-Century Documents", Turcica, 1981, 90-121; 
idem, "A Great Foundation in Difficulties: or some evidence on economic contraction in 
the Ottoman Empire of the mid-seventeenth century", Revue D~ Histoire Magrebine, .41-
48, 1987, 109-121; idem, "Agricultural Crisis and the Art of Flute-Piaying: The Wordly 
Affairs of the Mevlevi Dervishes (1595-1652)", Turc.ica, XX, 1988, 43-69; Kayhan 
Orbay, Tlıe Finaııcial Admiııistration of anlmperial Waqf in aiı Age of Crisis: A Case 
Study of Bdyezid //'s Waqf in Amasya (1594-1657), Unpublished M.A . . Thesis, The 
Department of History, Bilkent University, Ankara, June 2001. · 

Vakfiyyelerine dayanılarak belirÜ vakıfların ele alındıği bazı" ç.ilişmalar için bkz., 
İbrahim Hakkı Konyalı, · "Kanuni Sultan Süleyman'ın Annesi Hafsa Sultan'ın 
Vakfiyyesi ve Manisa'daki Hayır Eserleri", Valuflar Dergisi, 8, 1969, 47-56; Fatih 
Müderrisoglu, "Edirne II. Bayezid Külliyesi", Vakıflar Dergisi, 22, 1991, 151-177; 
İsmet Kayaoglu, "Candaroğlu İsmail Bey Vakfiyesi", X. Türk Tari/ı Kongresi, 22-26 
Eyliil 1986, Kongreye $uııula.n Bi~diriler içinde, vol. ID. Ankara, Türk Tarih Kurumu . 
Basımevi, 1993, 1041-1047. Valafların iktisadi, sosyal ve kültürel yönlerinin incelen
mesinde bir vakfiyjieler kolleksiyonunu kullanan çalışmalar için bkz., Yediyıldız'ın 
önceden verilen çalışmalan ve Ruth Roded, "Quantitative Analysis of Waqf Endöwment 
Deeds: A Pilot Project'~.· Osmanlı Araştırmaları, 9, 1989, 51-76. Vakfiyyelerin yanısıra 
talırtr defterlerinden·· de yararlanan bazı çalışmalar için bkz., Yılmaz Kurt, 
"Rarnazanogulları'nın Valafları", X. Tiirk Tari/ı Kongresi, 22:26 Eyliill986, Kongreye 
Sumılan Bildiriler içinde, cilt III, Ankara, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1993, 1013-
1034; Bahaeddin Yediyıldız, "Hızır Paşa Oglu Mehmed Paşa Vakfının Mahiyeti", in X. 
Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eyliil 1986, Kongreye Sunulaıı Bildiriler içinde, ~ilt IV •. 
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Bu arşiv kaynakları içinde, vakıf muhasebe·defterleri, vakıfların zaman 
içinde gelişimlerinin izlenmesi ve detaylı iktisadi an'alizi bakımından daha 
kapsamlı arşiv kaynaklarıdır.s Vakıf muhasebe defterleri yukarıda değinilen 
diğer arşiv kaynakları ile birlikte kullanılmaları durumunda, gerek vakıf sistemi 
ve kurumsal tarih gerekse iktisadi ve sosyal tarih .açısından son derece değerli 
kaynaıctardıf:6 · · · · · · · 

; ' ·:· 

· · Vakıfların gelir ·ve giderlerinin muhasebesinin yapıldığı bu belgeler; 
vakıfların iktisadi durum ve faaliyetlerinde-zaman içindemeydana gelen deği
şimleri tespit etmemize ve kurumsal gelişim tarihlerini ortaya çıkarmamıza 
olanak vermektedir. Gelir ve giderlerde zaman içinde ortaya çıkan dalgalan
malar belirli bir vakfın büyüme ya da küçülmesi ile ilgili temel gösterge olarak 
alınabilir. Ancak, vakıf gelir ve giderlerindeki reel. değişimi tespit edebilmek 
için bu değişi!Dİ bir fiyatlar genel endeksi ile karşılaştırmak gerekmektedir. 
Piyasa fiy,atları ile yapılan mal satın alımlarını kaydettikleri için, söz konusu 
tarihsel fiyat endeksierinin oluşturulmasında vakıf muhasebe defterleri b.irincil 
kaynakiır.7 Ancak elde edilebilen tarihsel fiyat verileri geniş bir m~ sepetine 
dayanan ve sürekli endeksle~ oluşuirmaimza izin vernliyor. Bununla birlikte, 
vakıf 'imaret mutfaklarının harcamalarının ' k~ydedildiği ardışık muhasebe 

. . .; .. ) . . . . ... ' 

5 

6 

7 

. ·; Ankara, Türk.Tarih Kurumu Basımevi, \993, 1625-1633, Şer'iyye sicilieri kullanılarak 
vakıfların incelendiği bazı çalışmalar için bkz., Ronald C. Jennings, ''Pious Foundations 
in the Society and Economy of Ottoman Trabzon, 1565-1640. A Study Bas'ed oiı the 
Juridical Registers 'Şer' i Mahkeme Sicilleri' of Trabzon", Studies oiı Ottoman Social 
History in the Sixteentlı and Seventeentlı Centuries: Wonıan; Zimnıis and Slıaria Courts 
in Kayseri. Cyprus and Trabzon içinde, Istanbul, The lsis Press, 1999, 613-665; idem, 
"The Pioiıs Foundation of iı:ıiaret-ı Hatuniye in Trabzon; 1565-1640", X. Türk Tari/ı 
Kongresi·,-•22-26 Eyliill986, Kongreye Sunulan Bildiriler içinde, cilt IV, Ankara,.Tlirk 
Tarih Kurumu Basımevi, 1993, 1569-1579. 

Barkan, ''İmatet Sitelerinin", s. 244; Roded, "Quantitative Analysis", s. 61. Vakıf 
muhasebe defterlerinin tarihi belgeler olarak önemini Barkan vurgularmştı bkz., Barkan, 
"İmaret Sitelerinin", ss. 243-246; idem, "Bazı· İmaret Tesislerinin Yıllık Muh.asebe 
Bilançoları", ss: 237-239; i<İem, "Süleymaniye Çıi.mi ve İmar~ti Tesisİerine Ait. Yıllık 
Bir Muhasebe Bilançosu 993/994 (1585/1586)", Vakıflar Dergisi, 9, 1971, ss. 109-112. 

Muhasebe defterlerinin diğer arşiv kaynakları ile birlikde kullanıldığı çalışmalar için 
· bkz., bu çalışmada dipnot 4. ,. · 

Ömer Lütfi Barkan, "The Price Revolution of the Sixteenth Century: A turning Point 
in the Economic History of the Near East", lntenıational Jounıal of Middle East Studies, 
6, 1975, 3-28; Şevket Pamuk, İstanbul ve Diğer Kelltlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve 
Ücret/er, 1469-1998, Ankara, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsti, Aralık 2000; 
Orbay, 71ıe Firıancial Administration of an lmperial Waqf. 
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defterlerinden, belirli gıda maddelerine dayanan endeksler oluşturulabilmek
tedir. Söz konusu endeksler sadece vakıflann finansal durumlanın izlemek için 
değil; genel olarak iktisadi ve sosyal tarih incelemeleri için de değerli veriler 
sağlayacaktır. 

Vakıf muhasebe defterlerini kullanarak, bazı vakıfların mali durumlannı 
ve yerel ekonomik koşullan değerlendiren bu alandaki öncü çalışmalannda 
Faroqhi, bazı vakıflardaki hububat satın alım kayıtlannın gerçek satın alım 
kaydı olmayabileceğim belirtmiştir. 8 Buna karşın, Faroqhi satın alımlarda 
verilen fıyatların genellikle cari piyasa fıyatlan olduğunu da yazmaktadır. Bu 
yazıda, vakıf muhasebe defterlerindeki hububat tahsilat, haı:cama ve satın alım 
kayıtlan aynntılı olarak izlenerek bu konu ele alınacaktır. Ancak bundan önce, 
muhasebe defterlerinin yapı ve içeriklerine ve SÖZ kOnUSU kayıtlarla ilgili bazı 
genel noktalara değinmek gerekmektedir. 

_ Vakıf Muhasebe defterleri nde, muhasebe tekniği açısından gelfr ve gider 
olmak üzere iki ana kısım bulunmaktadır. Defterlerde en genel ve kaba şe
masıyla şu biçim görülebilir; cari hesap dönemindeki topıam ·gelir, cari dönemin 
gelirleri ve eğer varsa önceki dönemden devreden fazla toplamıdır.9 Cari hesap 
döneminin toplam geliri aynı zamanda cari dönemin giderleri ve eğer varsa 
hesap dönemi sonunda gelecek yıla devredecek fazla ile dengelenir. Def
terlerdeki hesap kalemleri elbette vakıfların gelir ve gider kalemlerinin çeşitliliği 
ve farklı.lıklanna göre değişebilir. Bazı defterlerde gelir ve gider hesaplannın 
yanı sıra· aynntılı bir kiler hesabı tutulduğu ve ana muhasebe defteri sonuna 
eklendiği görülebilir. Bu çalışmada, ileride değineceğim gibi bazı vakıflarda bu 
ek defter "muhasebe-i gallat" adını almaktadır. Söz konusu "gallat" hesabı ayni 
olarak toplanan gelirler için ayn bir hesap defteri olarak görünmektedir. 

Muhaseby defterlerindeki ilk giriş asl-ı mal kaydıdır. Asl-ı mal, cari yılın 
beklenen gelirieri ile önceki hesap döneminin varsa nakit fazlası ile tahsil 
olunamayan gelirlerini içerir ve cari hesap döneminin toplam gelirini ifade eder. 
Bundan sonra genellikle '"an bakiyye-i muhas_ebe-i sene-i maziyye" kaydı gelir. 

9 

Bkz. Suraiya Faroqhi, Towns and Townsmen in Ottoma11 Anatolia. Trade, Crafts and 
Food Production i11 an Urban Setti11g 1520-1650, Cambridge, 1984, s. 207; idem, 
"Agricultural Crisis", ss. 50-5L 

Ancak bu devreden fazla her zaman kasadaki nakit para olmamaktadır. Vakfın tahsil 
olunamayan gelirleri de bu fazlanın içindedir ve bu gelirler bir sonraki döneme aktanlarak 
gelir olarak kaydedilmektedir. 
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Bu kayıt altında önceki hesap döneminin sonunda mevcut bulunan ve cari 
döneme gelir kaydedilerek devreden hesap fazlası verilidir. Ancak yeniden be
lirtmek gerekirse bu fazla her zaman kasadan devreden nakit para olmayabilir. 
Bir öndeki dönemde tahsil edilemeyen ve alacak kaydedilen geJiı::ler de bu giriş 
altında içerilir: 

Muhasebe defterleri daha sonra 'ani'l-mahsulat girişi altında cari· dönem
den kaynaklanan gelir rakamını vermektedir. Gelirler kısmındaki bu ve izleyen 
mUhasebe girişleri vakıfların gelir kaynaklanna ve bunları işletiş yöntemlerine 
göre değişir. Örnek olarak, ·II. Bayezid'in Amasya'daki vakfı tarımsal gelir 
kaynaklarina sahiptir ve bunları muklıta'a sisteminin illizam met~du ile işlet
mektedir.lO Gelirlerin bu biçimde işletildiği vakıfların muhasebe defterlerinde, 
yukarıda değindiğimiz ve ilgili muhasebe dönemindeki cari dönem gelii kay
naklarından beklenen gelirleri veren 'ani'l-mahsulat teriminden sonra, 'ani'l
mukô.ta 'at girişi verilmektedir. Bu giriş altında cari dönemin mukata 'at gelirleri 
İisteleruhektedit. Söz konusu' vakıfta tüm tarımsal gelirler illizama verildiğinden 
ve gelirler nakit olarak toplandığından, mutfak. tüketimi için gerekli olan 
h~bubat ve ·diğer gıda maddeleri açık olarak piyasadan satın alınmaktadır. 

Değindiğimiz gibi muhasebe defterlerindeki ana ve alt girişler gelir 
kaynaklanna ve bunları işletme yöntemlerine göre farklılık gösterir. Seyyid 
Battal Gazi vakfında nakit gelirler ile ayni gelirler ayn kaydedilmiştir. ll Vakıf 
köylerinden nakit olarak toplanan gelirler '"an mahsUl-i kura-i evkaf-i mezbftre" 
ana girişi altında '"ani'l-nukO.d" başlığı ile kayıtlıdır. Ayni toplanan buğday ve 
arpa gelirleri ise "'ani'l-gallat" başlığı ile verilmiştir. Ayni olarak toplanan 
gelirlerin bir kısmı vakfın mutfak tüketiminde kullanılmış, bir kısmı ise 
satılarak nakit elde edilmiştir. Bu nakit "'an emva.I-i müteferrika" girişi altında 

10 illizam sistemi için bkz., Halil İnalcık, "Military and Fiscal Transform~tion in the 
Ottoman Empire, 1600-1700", Studies in Ottoman Social and Economic History içinde, 
London, Yariorum Reprints, 1985, V, 283-337, ss. 327-333; Mustafa Akdağ, 
Türkiyenin İktisadi ve İçtimai Tarihi 2 (1453-1559), İstanbul, Cem Yayınevi, 1995, ss. 
231-247; Linda Darling, Reveııue-Raising and Legitimacy Tax Calleetion and Finance 
Administration iıı the Otoman Empire 1560-1660, Leiden, E.J. Brill, 1996, ss. 119-
160; Mehmet Genç, "iltizam", İslam Ansiklopedisi, vol. 22, İstanbul, TUrkiye Diyanet 
Vakfı, 1992, ss. 154-158. 

ll MM 304. 
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kaydedilmiştir.l2 Kayıtlarda dikkate değer bir nokta şudur ki ayni toplanan 
gelirlerden buğday satışı sonucu elde edilen gelir defterin g<?lirler kısmında 
kaydedilince, hesapların gelir-gider dengesinin sağlanması için, hem _ayni 
toplanan buğday gelirlerinin hem de onların satışından elde edilen gelirin 
giderler kısmına kaydedilmesi gerekmektedir. Oysa bunun yerine, buğday 
cinsinden tahsilatın gelir ve gider hesabı ayrı bir ek hesap defterinde verilmiştir. 
Vakıfların kiler ve anbarlan İÇin ayn bir hesap tutulmasİ Vf, bunuh ana 
muhasebe defteri sonuna eklenmesi yaygın bir u.ygulamadır. Bu ek hesap 
defterlerinde vakıf kilerinin tüm girdi ve çıktılan kayıtlıdır. Seyyid Gazi 
vakfının ek hesaplannda ise sadece buğday, arpa ve pirinç kayıtlıdır. Sade yağ 
ve bal.gibi diğer gıda maddeleri hesaplara girmemiştir. Faroqhi'nin işaret ettiği 
gibi ben_zer bir durum bazı vakıfların et · hesaplan için de geçerlidir ye bu 
durum, söz konusu gıda maddeleı:Jnin kilere hiç girmeyerek günlille olarak 
küçük miktarlarda tüketilmesinden olabili.ı:.13 Ancak, Seyyid Gazi vakfı~n ek 
hesaplan durumunda, bu hesap defterleı;inin "muhasebe-i ~laJ-i evkaf-i mez
bi1re"l4 olarak açllan9ırılmasını dikkate alarak, bunların kiler hesap defterleri 
olmadığı ileri sürülebilir. II. Murad'ın Erg!?ne'deki vakfının 894-895 yılJan 
hesabında da nakit ve ayni gelir tahsilatlan ayn verilmiştir.l5 Muhasebe 
defterinin sonunda ayni gelirler için ilave bir . hesap defteri bulunmaktadır. 
"muhasebe-i ·gaııat-i 'imaret-i Muradiye der Ergene" olarak başlıklandınlmış 

,. ı 

-. 

12 '"an em viil-i müteferrika" gelir . kalemi altında vakıfların çok çeşitli gelirleri 
kaydedilmiştir. Bunlar genellikle ana gelir kalemleri içine girmeyen, ~ sıra eld,e edilen 
veya görece önemsiz gelir kalemleridir. Bir örnek olarak, ll. Biiyeıid'in Arnasya vakfında 
bu giriş altında degirmenlerden gelirler ile cami ve imaret ballçesinden gelirler kayıtlıdır 
ki bunlann miktan toplam gelirler içinde önemsenmeyecek kadar küçüktür. Vakırda 
malısul satışı istisnaidir. Kilerden malısul satışı oldugunda bundan elde edilen gelirler de 
'"an emviil-i milteferrika"da kaydedilmiştir. '"an emviil-i müteferrika"da verilen gelir 
kalemlerinin çeşitliliği için bkz. II. Biiyeıid'in Edirne 'imiireti, Barkan, "Bazı İmaret 
Tesislerinin Yıllık Muhasebe Bilançoları", s: 348; idem, "Silleymaniye Cami ve 
.İmareti", s. 128; Faroqhi,"'Seyyid Gazi Revisited". 

13 Faroqhi, Towns ana Townsmen. s. 211; idem·. "Food for Feasts: Cooking Reelpes in 
Sixteenth and Seventeenth-Century Anatolian Hostelries (İmaret)", İnalcık Hoca 'ya 
Anna~an içinde, İstanbul, Eren Yayıncılık, Basılacak, ~s. 424, 425. 

14 Veya "muhasebe-i viiridiit-ı gıliil-i evkiif-i mezbfire". 

15 Barkan, "Bazı İmaretTesislerinin Yıllık Muhasebe Bilançolan", ss. 326-335. 
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olan bu hesap da bir kiler hesabı değil ama ayni toplanan gelirler için ayn bir 
gelir ve gider hesabı gibi gözükmektedir.ı6 

Seyyid Gazi vakfının "muhasebe-i gallat" hesabıaslında ayni gelirler için 
tam bir hesaptır. Aynı zamanda, muhasebe defterindeki ayni gelir hesaplan ile 
yakından ilişkilidir. Hicri 1027 yılında, ' 2.168 kile buğday toplanmıştır ve 
bunun altına "beme dahil-i,anbar şode, ternamen"ncitu düşülmüştiir.l7 759 kile 
buğday satılarak 12.900 ak{;a gelir elde edilmiştir. Bu miktar, gelirler kısmında 
"'an ernval-i müteferrika"da kaydedilmiştir. Bu durumda gelirler hesabına 
bakıldığında, vakıf 2.168 kile gerçek tahsilat miktan ve 759 kile aslında bu 
t~silattan satılan miktar. olmak üzere sanki 2.927 kile buğday toplamış gibi 
göriinmektedir. Bu giiçlük "n_ıuhasebe-i galJat" hesabı ile aşılabilir. Belirli bir 
miktar buğday satılıp nakite çevrildi.ğinde, bunun hesabı muhasebe defterinde 
takip edilmiştir. Muhasebe defteri buğday satışından gelen nakiti gelir olarak 
alarak bu nakit girişini giderler kısmında bir nakit çıkışı ile dengelemiştir. 
Buğday hesabı ise ayn bir defterde tutulmuştur. Bu ek hesap defterinin 
"muhasebe-i gallat" olarak adlandınlmasının sebebi de budur. "muhasebe-i gal
lat" hesabı 759 kile b1:1ğdayı gider olarak göstermektedir. ''.muhasebe-i gallat" 
hesabına gÖre. aynı yıl 300 kile buğday kilerde zaten mevcuttur. Cari yıldaki 
tahsilat ile birlikte bu miktar 2.468 kileye çıkmaktadır. 1098 kile buğday 
harcanmış ve geriye 611 kilekilerde kalmıştır. 1041-1042 yıllan muhasebe 
defterinde buğday satışından elde edilen gelir '"an emvai-i müteferrika" da değil 
"'ani'l-gallat" başlığı altında kayıthdır.ıs 1050 yılı muhasebe defteri biraz 
değişik bir uygulama içermektedir. Ayni gelir tahsilatı, bundan satılan miktar ve 
satış değeri ve dahası kiler hesabı hepsi birlikte '"ani'l-gallat" başlığı altında 
ana muhasebe defterinin gelirler kısmında verilmiştif.l9 

Sadre'd-din-i Konevi'nin Konya'daki vakfı muhasebe defterlerinde, ayni 
gelir tahsilatı kayıtlan ay.ru biçimde tutulmuştur. Örnek olarak, hicri 1006 
yılına ait MM 4867 nolu defteringelirler kısmında "'ani'l-g.allat ki be ba'zı 

16 Ayrıca bkz. Ömer Lütfi Barkan, "Fatih Cami ve· imareti Tesislerinin 1489~1490 
Yılianna ait Muhasebe Bilaıwolan", Vakıflar Dergisi, 9, 1971, ss. 335·311. 

17 MM 304. .. 

18 MM 304. 
19.· MM 304: 
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kesan her-vech-i iltizam dade" başlığı altında, köylerden elde edilen ayni 
gelirler listelenmiştir. izleyen alıntı buradaki ilk kayıttır. 

'an mukata'a-i 'öşr-i gallat-ı karye-iLadik 
kil e 

hınta 
kil e 
800 

1.200 
şa'ir 
kil e 
400 

Gelirler muktıta 'a sisteminin iltizam yöntemi ile toplanmıştır. Köylerden 
toplanan hububat gelirleri verildikten sonra ana muhasebe defteri hububat gelir 
ve giderinin hesabını vermiştir. Bu defterden buğday hesabını aktanyorum. 

be-cihet-i 
fuıiiht 
kil e 

143 fi 50 

H ın ta 
kil e 

1.047 
min ha 

be-cihet-i 
hubz heran 

kil e 
734,5 

el-baki 

be-cihet-i 
harc-ı şorba-i han 

kil e 
144 

der anbar şode ve der muhasebe-i sene-i atiyye mahsub şode 
kile . 
25,5 

İlgili yılda toplam 1.047 ldle buğday tahsil edilmiş, bunun 143/dlesi, ldle 
başına 50 akça fiyat ile satılmış ve 7.150 akça elde edilmiştir. 144 kile buğday 
çorba için harcanmış, 734,5 kile maaş ödemelerine gitmiş ve geriye kalan 
miktar gelecek hesap dönemi için stok edilmiştir. Defter bundan sonra normal 
muhasebe düzenindeki ana gider kalemlerini vererek devam etmiştir. Hububat 
giderleri hesaplan verildiği için, mutfak harcamalan kısmında bu hububat 
yeniden kayıtlı değildir ve bir ek "muhasebe-i gallat" defterine de gerek kalma
mıştır. Ele aldığımız bu her iki vakıfta~ mutfakta tüketilen hububat vakfın 
hububat tahsilatından karşılanmıştır. MM 7659 nolu muhasebe defteri içinde 
Sactre'd-din-i Konevi vakfına ait bir seri muhasebe defteri bulunmaktadır. 
Düzen olarak farklı olabilseler de defterler aynı hesap kurallarını izlemektedir. 
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Farklılık ise bu muhasebe defterlerinin Sactre'd-din-i Konevi vakfının diğer 
defterlerinden farklı olarak nihai ve kesin kopyalar olmamasından 
kaynaklanıyor olabilir. 20 

MevJana Celille'd-dtn:..i Rüı:rll'nin Konya'daki vakfının muhasebe defter
lerinde de köyler.den gelen gelirler "'an mahsUl-i kura" girişi altında "'ani'!~ 
nuküd" ve '"ani'l-gallat" olarak ayn verilmiştir. Nakit ve ayni gelirlerin toplan
masında hem emanet hem de iltiztım metotlan kullarulmıştır. Bu defterlerde 
"gallat" kayıtlan SeyyiQ. Gazi vakfının "gallat" kayıtlanndan farklı tutulmuştui-. 
Mevlana vakfı gelirlerinin çoğunu hububat satışından elde etmektedir. Vakıf 
hububatını satarak maaşlan ödemek ve vakıf bin3.ıannı idame ettirmek, 
mutfağı açık tutmak ve vakfın diğer faaliyetleri için gerekli nakiti elde ettiği 
gibi, hububat aynı zamanda vakıf mutfağının bir harcama kalernidir. Faroqh.i 
bu vakıfla ilgili çalıŞmasında, vakıf gelirlerini hububat olarak topladığından, 
pazardan hububat satın almasının muhtemel olmadığını yazar. Bu nedenle 
muhasebe defterlerinin giderler kısmındaki mutfak harcamalannda hububat 
tüketimi için kaydedilen ödeme rakamlannın gerçek ödemeleri göstermeyebi
leceğini ve burada verilen hububat fiyatlannın piyasa fiyatları olmayabileceğini 
düşünmektedir. Faroqh.i'ye göre bu hesaplarda düzenleme arnacı ile uygulanan 
bir hesap tekn.iğidir. 2ı 

Mevlana vakfının MM 1381 nolu defterdeki 1004-05 yılı muhasebe 
defterine göre, hesap döneini içinde, vakfınhububat tahsilatından kilere çekilen 
hububata ait bir kayıt yoktur. Buna dayanarak, 1004-05 muhasebe yılında 
toplanan tüm hububatın satıldığı veya tUketiİdiği söylenebilir. Bu yıl 26 kile 
buğday tahsil edilememiştir. Bu buğday fiyatianmaksızın diğer tahsil 
edilememiş nalqt gelirlerle birlikte defter sonunda kaydedilmiştir. Sonraki 
dönemde bi.ı buğday tahsil edilmiş ve satılmıştır. izleyen 1005-06 muhasebe 
dörteminde, ayni gelir tahsilatının büyük bir kısmı satılmış ve tahsilattan 933,5 
ldle buğday kilerde kalmıştır. Ayni gelir tahsilatından kilere çekilen her hububat 
JDiktan için der anbtır şode veya der anbtır m/inde kaydı düşülı;nüştUr. Dahası 
ve kıymet nihtıde notu yazılmıştır ki bu miktann satılmadığı ve kilerde kaldığı 
halde bir fiyat verildiğini göstermektedir. Böylece stoktaki hububat, hesaplarda 

20 MM 4867, 5074, 4899 nihai muhasebe defterleri gibi görünmektedir. MM 7659 ve 
7660 ise vakıf katibi tarafından ilk yazılan defterler olmalı. 

21 Faroqhi, Towns and Townsmen, s. 207; idem, "Agricultural Crisis", ss. 50-51. 
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naldt olarak muamele görmüş ve sonrald yıla nakitmiş gibi transfer edilmiştir. 
Bu fiyatlama uygulaması .bir muhasebe aracı olarak uygulanmış görünmektedir. 
Ancak yine de fiyatların belirli bir ölçüde piyasa: koŞullarını yansıtt].ğı 
söyle.nebilir ki vakıf muhtemelen bu gibi bir fiyatl~ada hububat kalitesini ve 
aynı köyden ya da civar köylerderi toplanan.ve sa.tılan hubub~tın piyasa fiya~ 
dikkate almış olmalıdır. Belirli bir. miktar hububat satılmadığında veya 
satılamadığında ve böylece kilerde kaldığında ilave bir not yazılmıştır. 1006-
07 yıllan muhasebe defterinde, o yılın tahsilatından 1.431 kile buğday ve 3~b 
kile arpa kilerde kalmış ve bu gibi her hububat miktarı için.furuhteŞ 'müyesser 
ne-şode ve der anbfır mande kaydı yazılmıştır. Burada kıymet nihade kaydı 
bulunmamaktadır ki fiyat da belirlenmemiştir. Aynı miktar hububatın kaydı· 
defter sonundaki son "baki" başlığı altında ve aynı zamanda izleyen.ımihasebe 
defterind~ . 'an bakıyye-i muhasebe-i sen; -i maziyye başlığı altında bulunabilir 
ki ayn{:yerde bunun satışımn kaydı da vardıİ. 

Mevlana vakfının muhasebe defterlerindeki ayni gelir kayıtları ile ilgili bu 
gözden geçirmeden sonra mutfakta tüketilen buğdayın fiyatı meselesi üzerinde 
duracağım. Mutfakta hemen her yıl yaklaşık 448 kile buğday tüketilmiştir. 
Buğday tüketimini kaydederken, hesaplar buğdayın kile başına fiyatını ve 
toplam maliyetini belirtmiştir. Daha önce değindiğim gibi Faroqhi çalışmala
nnda buğday satın alıınının gerçek olmayabileceğini ve buğday için verilen 
fiyatın bir muhaseb~ tekniği olabi~eceğini yazmıştı. Ancak yine Faroqhi bu 
satın alımlardan bazılaninn gerçek satın alımlar olabileceğine de deği~ş~. 
Ben muifak .. tüketinii için verilen buğday kayıtlarmda gerçek satın alımlar Ue 

• • .. • r 
tahsilattan yapılım harcamalann kayıtlarını aynştırarak b~lirlemeye çalışa-
cağım. Ancak her iki duni.mda da fiyatların piyasa fiyatını yansıttığını ·düş#n
mekteyim. 1005-06 muhasebe yılmda ayni tahsilattan 928,5 kile buğday kilere 
alınmış ve kile başına 35 ve 40 akça fiyat biçilmiştir. Burada der anbar mande 
ve kıymet nihtıde kaydının gösterdiği gibi bir muhasebe tekniği olarak fiyat 
biçilmiştir. Aynı yıl 448 kile buğday mutfakta tüketilmiştir ve bu tüketimin 
toplam maliyeti kile başına 60 akça fiyattan hesap edilmiştir. Eğer mutfıikta 
tüketilen buğday için fiyat belirlenmesi bir muhasebe aracı olsaydı ve tüketil~n 
buğday gerçekte kiler mevcudundan karşılansaydi, kilerde mevcut . olaiı ve 
tüketilen buğdayın fiyatları mn da eşit olması beklenirdi. Ancak kilerde bulunan 
ve bir muhasebe tekniği olarak satılmadığı halde fiyatıanmış ·olan buğday ile 
mutfaktatüketilen buğdayın fiyatı aynı değildir. 1006-07 yıllarında, cari yılın 
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tahsilatından 1.431 kile buğdayın kilere çekildiğini belirtrniştiın.22 Aynı miktar 
buğday defter sonunda "baki" · olarak da kayıtlıdır. izleyen alıntı bu kaydı 
g9stermekted.ir. 

'ani'l-galHit 
ki funmteş müyesser ne-şode . 

·. ve der an bar mfuıde 

h ın ta 
kile · 

1.431 

kil e 
1.824 

şa'ir 
kil e 
393 

1.431 kile buğdayın böylece sonraki hesaba taşındığını ve sonrasında 
satıldığını dikkate alar~. 1006-07 yılında mutfaktatüketilen 448 kile 3 şinik 
miktarı buğdayın c~ yıldıt tah~il edilerek, satılmadan kilere çekilen buMayd~ 
karşılarunadığı söylenebilir. Bu yıl mutfakta tüketilen buğdayın kile başına 
fiyatı 50 akçadır. Önteki yıl kilere çekilen .b~ğdayı.n kile. başına 35 ve 40 
akçadan fiyatlandığını dikkate alarak ve bu buğdayın izleyen yıla aktarıldığını 
kabul edersek, 1006-07 yıl~ tüketiminin önceki yıldan kal~ buğdaydan da 
karşıl~madığını ileri sürebiliriz. O zaman ortaya bir soru çıkıyor. 1005-06 
yılında kilerde kalan ve fiyatıanan buğday ne zaman ve nereye.harcandı.Bu 
buğdayın parasal değeri 33.637 akçadır. Bir sonraki yıl hesabı sonuqda vakıfta 
nakit gelirlerden 15.124 akça ve o yıl kilerde kalan 1.131 kile buMaydan b.aşka 

kayıt olmadığına bakarak, 928,5 kile buğdayın harcandığını düşünebiliriz. 
Ancak, ~ayıtlarda harcamayı göremiyorum ve bu buğdayın nerede kullanı~dı
ğını belirleyemiyorum. Buğday fıyatlandığı ve zaten gelir olarak .kayde~diği 

için, satıldığında satış kaydının deftere girilmesi gerekmeyece~tir veya herhan
gi bir yere harcandığında hesaplara nakit çıkışı olarak girecektir ve bu nedenle 
diğer nakit harcamalar arasında ayırt edilemeyecektir. Son olaralç, 10.04-:-05, 
1007-08 ve 1008-09 muhasebe yıllarının her birinde yaklaşık 448' kile .buğday 
mutfakta tüketildiği h~de, bu yılların buğday tahsilat kayıtlarında, belirli bir 
miktar buğdayın satılamadığını veya ki~erde kaldığı~ · gösterir ka yı~ yoktur. 

22 Çeşitli köylerden 350, 60, 567, 220 ve 234 kile olmak üzere toplam 1.431 kile 
etmektedir. 
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Bu durumda söz konusu yıllarda da buğday harcamalannın tahsilattan kilere 
aynlan buğdaydan yapılmadığı sonucunu çıkarabiliriz.23 

Mutfakta tüketilen buğdayın muhasebe defterlerinin ayru tahsilattan satıldı 
diye kaydettikleri buğday içinden harcandığı ileri sürülebilir. Bu durumda bazı 
satışiann gerçek olmadığı ve bunlar için bir fiyat verilmesinin de bir muhasebe 
tekniği olduğu söylenebilir. 1009-10 yıllan muhasebe defterine göre mutfakta 
tüketilen buğday iki ayn fiyattan satın alınmıştİr. Ne söz konusu yıl için ne de 
önceki yıl muhasebe defterlerinde kilerde kalan buğday için bir kayıt yoktur. 
Mutfak için satın alınan buğdayın bir kısmı kile başına 40 akça bir kısmı da 60 
akçadan kaydedilmiştir. Defterde cari yıl tahsilatından kile başına 40 akçadan 
satılan bir miktar buğday kayıtlıdır ancak 60 akçadan hiç buğday satılmış 
değildir. 

Barkan tarafından yayınlanan ardışık iki muhasebe defterine göre II. 
Fatih'in İstanbul'daki vakfı gelirlerinin önemli bir kısmını köylerden toplamak
tadır.24 Ancak bunlann küçük bir kısmı ayni toplanan gelirlerdir. Yine de ayni 
toplanan gelirler mutfak tüketimini karşılamaya yeterlidir. 894-95 ve 895-96 
yıllan "muhasebe-i gallat" defterlerinde kilerde önceki yıldan devreden bir 
muddan daha az buğday kayıtlıdır. Köylerden buğday tahsilatı ise ilk defterde 
yaklaşık 263 nıud ve ikinci defterde yaklaşık 502 muddur. 894-95 hesap dö
neminde yaklaşık 363 mud buğday ve izleyen dönemde 600 mud buğday 
harcanmıŞtır. Ancak, satılmış olan önemli miktarda buğday da bu harcama 
içinde kaydedilmiştir ki ilk defterde 194 mud ve ikinci defterde 399 mud 
buğday satılmıştır. Bu satışlardan elde edilen·nakit ana muhasebe defterinde 
'"ani'l-mebi'at" başlığı altında defterin gelirler kısmında verilmiştir. 894-95 
döneminde mutfak için sadece 116 mud buğday ve sonraki yılda 112 mud 
buğday harcanmıştır. Geriye kalan buğdayın önemli bir kısmı başka bazı 
yerlere dağıtılmış ve az bir miktar buğday kilerde kalmıştır. Muhasebe ve 
"muhasebe-i gallat" defterlerinde verilen rakamlardan vakfın buğday cinsinden 
harcamalan için ihtiyaç duyduğu miktar hesaplanabilir. Bu miktar 894-95 
döneminde yaklaşık 169 mud ve 895-96 döneminde yaklaşık 200 mud 
buğdaydır. Görülüyor ki vakıf sadece mutfak tüketimi için gereken buğdayı 

23 Belirli çekincelerle bu sonuca ulaşılabilir. Muhasebe defterleri saulamayaralc kilerde 
kalan hububat için ilave kayıtlan vennemiş de olabilir. 

24 Barkan, "Fatih Cami ve İmareti". 
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değil aynı zamanda buğday cinsinden tüm giderlerini kendi tahsilatından karşı
layabilirdi. Buna karşın, vakıf ilk yıl yaklaşık 194 mud ve ikinci yıl yaklaşık 
399 mud buğday satmış diğer taraftan ise ilk yıl için yaklaşık 99 mud ve ikinci 
yıl 101 mud buğday satın almıştır. Tüm bu miktarı mutfak tüketimi için 
harcaınıştır. Üstelik vakıf satın alımlarda mud başına ortalama olarak satışta 
elde ettiğinden daha fazla ödemiştir. 

Tq~at'taki Gülbahar Hatun vakfı da gelirlerinin önemli bir kısmını ayru 
olarak toplamaleta ve nakite çevirmekteydi. Ardışık üç muhasebe defterine göre 
bu vakıf 1001-1004 yılları arasında yıllık 6.000 kileden daha fazla buğday 
tahsil etti.2s Vakfın 1001-02 yıllarında 1.425 kile buğdayı ve izleyen yılda ise 
1.122 kile buğdayı kile başına 10 akça ödeyerek kilere çektiği görülüyor. 1001-
02 dönemi muhasebe defteri bu 1.425 kile buğdayı ve sonraki muhasebe defteri 
de aynı biçimde 1 .122 kile buğdayı defteri n giderler kısmında "harc-ı matbah" 
başlığı altında harcanmış olarak kaydediyor. Bu harcamanın toplam maliyeti 
söz konusu 1.425 kile buğday için kile başına 40 akçadan, 1.122 kile buğday 
için ise 30 akçadan hesap ediliyor. 1001-02 yılı muhasebe defterindeki üç ayn 
mukfita'a kaydında "be 'imaret-i 'funire şode" notu bulunuyor. Diğer defterlerde 
böyle ilave bir not bulunmuyor. Söz konusu defterdeki bu not 204, 46 ve 1.099 
kile buğday tahsilatları için yazılmış. Toplam olarak 1.349 kile buğday ediyor 
ki bunlar için kile başına 40 akçadan fiyat belirlenmiş. Bunların içinde 204 kile 
buğdayın kilere nakledildiği mukata 'ad an toplam buğday tahsilatı 347 kile 
olarak kayıtlı. Öyle anlaşılıyor ki bu miktar buğday kayıt için kalitesine göre 
tasnif edilmiş. Bunun satılari 108 kilesi için 30 akça, 16 kilesi için 50 akça; 19 
kilesi için 40 akça ve kilere çekilen 204 kilesi için de yine kile başına 40 akça 
fiyat kayıtlıdır. Kilere çekilen 1.425 kile buğday, yine defterde "be 'imaret-i 
'funire şode" kaydı düşülen buğday gelirleri ile aynı birim fiyata sahip olmasına 
rağmen bu ikincisi 76 kile daha azdır. Ancak, defterde kile başına 40 akça 
fiyatla kayıtlı 76 kilelik bir diğer tahsilat kaydı var. Büyük bir olasılıkla bu 
buğday da kilere çekilmesine rağmen ilgili notun düşülmesi ihmal edilmiştir. 
Daha önce denildiği gibi, 1001-02 yıllarındakile başına 40 akça fiyattan 1.425 
kile buğday ve 1002-03 yıllarındakile başına 30 akça fıyatla 1.122 kile buğday 
mutfakta harcama olarak kayıtlıdır. Ancak, "harc-ı matbah" girişinde, buğday 
cinsinden toplam mutfak harcaması 1001-02'de 1.865 kile, 1002-03'de ise 

25 MM 2076. 
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1.536 kile buğday olarak kayd_edilrniştir. Kilere çekilen buğday ile mutfakta 
tüketilen buğday arasındaki fark, 1001-02 yılı için 460 /die ve izleyen yıl içii:ı 
414 kile buğdaydır. Söz konusu 460 ve 414 kile buğdayın vakfın buğday sto
kundan karşılanması beklenirdi ki bu stoklar 1001-02 yıllarında747;5 /die. ve 
1002-03 yıllannda 1.279 kiie ve 2 şinik olarak verilmiştir. Diğer taraftan, kiler 
hesabında 1001-02 yılı için 1.865 kileve izleyen yıl için 1.536 kilenin kayıtlı 
olduğu "'ani'l-ibtiya"' kaydı bulunmaktadır ki bu miktarlar toplam mutfak 
harcaması ·için yerilen l;mğday miktanna eşittir. Bu nedenle, söz konusu buğday 
miktarının stoklardan değil cari yıldan karşılandığını düşünebiliriz. B u 
dtirumda, bu miktarın mült~zimlerin vakıf kilerine teslim ettikleri b~ğd~ydan mı 
harcandığı sorulabilir. Ancak, vakıf tarafından kilere çektirilen buğday hariç 
olmak üzere, gelirler kısmında kayıtlı buğdayın kile başına buğday fiyatı ile 
giderlf?r kişınında lçayıtlı harcanan buğdayın /die baş!Jla fiyatı eşitd~ğil~ .. Ben 
bu ardışıkiki yıl için sırasıyla 460 kile ve 414 kile buğdayın pazardan satın 
alındığı m düşünüyorum. Yine bana göre, bu ardışık iki yılda kil ere. çekilen 
1.425 ve ı. q2 kile buğday vakfın tüketiminde kullru.ulnuş v~ san:ıd satın alın
mış gibi kaydedilmiştir .. B.öylece, bu buğday miktarıari için fıyatlama yapılma
sının bir muhaseb~ tekniği olduğu g~rülüyor. Ancak .böyle dahi oisa; fiyat 
piyasa fiyatıdır. Bu nokta, 347 kile buğdayın kalitesine göre tasnif olunup buna 
göre fıyatlandığı ve bunun içinden 204 kile buğdayın vakıf klleqne alındığı 
kayıtta .aÇık olarak görülebilmektedir. Her iki muhasebe defterinde de mutfak
taki harcaİnalara ilaveten 360 kile buğd_aya ulaşan harcamalar kayıtlıdır. Bu 3.60 
/die buğdayın birim fiyatına bakınca doğrudan vakfın buğday tahsilatından har
candığı görülüyor. Bu harcama dolayısıyla, söz Jconusu buğdayın gelirler kıs
minda bulunan ve fiyatlanmış olan kaydı, giderler kısmında aynı fiyattan kayd
edilerek dengeleniyor. Dahası, bu 360 kile buğdaylık harcama kiler hesabına 
~mı~ . . 

Mutfak harcaması kayıtlan ve kiler hesaplarına dönersek, burada her iki 
kayıtta verilen buğday miktarlan arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. 
Muhasebe defterinde "harc-ı matbah" başlığı altındaki kayda göre, 1001-02 yı
lında 1.865 kile buğday ve 1002-03 yılında 1.536 kile buğday mutfak tüketimi 
için harcanmıştır. Diğer harcamalar içinde kaydedilen 360./dlelik buğday harca
masım tamamen konu dışı bırakıyorum. Bana göre_ bu harcama vakfın kendi 
buğdayından yapılmıştır ve onu dışanda -bırakmarun izleyen açıklamalara bir 
etkisi yoktur. Söz konusu. yıllarda kiler hesaplarına göre sırasıyla 1.333 ve 
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1.680 kile buğday harc~rruştır. Hesaplar bu harcamaların detaylarını da 
vermektedir. Buna göre, ıooı-02 yılında 328 kile buğday çorba için, 950 kile 
un üretiminde ve ı kile aşura için harcanmış, 54 kile buğdaydan zararlar olarak . . . 
kaydedilmiştir. Sonraki yıl ise 327 kile çorba için,l.260 kile un .üretiminde, ı 
kile aşura için harcanmış ve 92 kile zarar olarak kaydedilmiştir. O zaman 
hesapların tutulmasında nasıl bir muhasebe yöntemi kullanıldı? Benim 
görüşüme göre, kiler hesabında "'ani'l-ibtiya ... başlığı altında satın alınmış 
gibi kayıtlı olan ı.865 kile buğdayın 1.425 kilesi gerçekte vak:fın kendi buğday 
tahsilatından geliyor ki bunun köylerden kilere nakli için vakfın ı4.250 akça 
ödedi~ni biliyoruz. Geriye kalan 460 kite buğday ise piyasadan satın alınmış. 
Soriraki yıl ise, 1.536· kile buğday kiler he.sabında "'ani'l-ibtiyft"' başlığı 
altinda kayıtlı. Bunun 1.122 kilesi köylerde~ ve geriye kalan 4ı4 kilesi ise 
satın· alımdan geliyor. 100ı-02 yılında 1.865 ·kite buğday ve izleyen yıl 1.536 
kile buğday muhasebe defterinin giderler kısmırida "harc-ı matbah" altında 
harcanmış olarak kaydedilmesine rağmen vakıfta gerçekte harcanan miktarlar 
farklıyôı. Kiler hesabında verildiği gibi, aslında ı001-02 yılında 1.333 kile 
buğd_ay ve izleyen yılda 1.680 kile buğday harcan.dl. 1.333' kile buğday, 
köylerden 1.425 kile ve satın alınan 460 kile buğdayın toplamı olan 1.865 kile 
buğdaydan çıkarılınca geriye 532 kile bi.ıiday khlıyor. Bu miktan kilerde 
d~nem başı mevcudu olarak kayıtlı olan 747,5 kile buğdaya ekl~rsek 1.279 kile 
buğday ediyor ki bu miktar kiler hesabının sonunda "baki" olarak <;la kayıtlıdır. 
Aynı miktar buğday izleyen yılın kiler hesabı~da da önceki yıldan devreden 
buğday olarak kayıtlıdır. Aynı yöntem izleyen yılın hesabında: da takip 
edilebilir. Burada "harc-ı matbah" altında 1.536 kile buğday kayıtlıdır. Ancak 
kiler hesabına göre gerçekte bundan daha fazla, 1.680 kile buğday harcanmış
tır. Aradaki 144 kilelik fark kilerde dönem başında mevcut buğdaydan 
karşılanmıştır. Böylece kilerde zaten mevcut 1.279 kile buğdaydan 144 kile 
harcanınca 1.135 kile· buğday kalmıştır. 1.135 kile buğday aynı ziu:nanda kiler 
hesabı sonunda "baki" olarak kayıtlıdır. Rakamlar yukandaki çıkanma izin 
veriyor. Ancak bu gerçekten .vakıf hesaplarında izlenen yol ise neden böyle bir 
muhasebeleştirme uygulandığı ilginç bir soru. Ben izleyen metodun kullanıl
dığını düşünüyorum. Köylerden kilere taşınan buğday miktan hem gelir hem 
de gider tarafında aynı birim fiyat ve toplam değerle kaydedildiler. Böylece, bu 
rniktar'buğday aslında tamamen ana hesabın dışına alındı. Bundan sonra, aynı 
miktar buğday ana muhasebe defteri yerine kiler hesabında o yıl satın alınan 
buğday ile birlikte "'ani'l-ibtiya"' başlığı altında kilere girdi olarak kayde~ildi 
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ve izlendi. Böylece, bundan belirli bir miktar harcandığında, harcamanın para
sal .karşılığıru ana muhasebe defteri veya kiler hesabında vermeksizin, harcama ', 
miktarı basitçe kiler hesabındaki toplam miktardan düşüldii. Bu metodun 
önceden gözden geçirilen Mevlana ve II. Mehmed vakıflarında izleomediğini 
düşünüyorum. · 

. Ancak aynı metot IL Selim'in Konya'daki vakfında uygulanmış 
görünüyor. Bu vakfın Zi 'l-ka'de 1002 ile Zi 'l-hicce 1009 arasındaki z~aru 
kapsayan ardışık yedi muhasebe defterinin sadece ikisinde bu yöntemi 
izlemekte güçlük çektim.26 Bu vakıfta 1002-03 yılında buğday tahsilatı 3.)69 
kiledir. Bunun 264 kilesi kile başına 60 akçadan, 102,5 kilesi 50 akçadan, 
3.702,5 kile ise 37 akçadan fiya~anmıştır. Giderler kısmındaki bir kayda göre, 
567 kile buğday 'imô.rete nakledilmiştir ve bu nakliyat için vakıf buğdayın kilesi 
başma 2 akça ödemiŞtir. Kiler hesabı 1.151,5 kile buğdayı önceki yıldan 
devreden buğday olarak ve 567 kile buğdayı cari yıldan tahsilat olarak 
kaydetmektedi.i. Aynı 567 kile buğday kile başına 37 akça fiyatlaharc-ı matbak 
olarak kayıtlıdır. Bu durumda, tüm buğday tahsilatının satıldığını ayni 
tahsilattan sadece 567 kilenin kilerde kaldığını kabul etmek makuldür. 567 kile 
buğday, kile başına 37 akça fiyatla gelir ve gider kısımlannda kayıtlıdır. 
Böyiece onun hesabı ana muh~~eb~ defterinde kapatılmış olmaktadır. Ancak 
gerçekte elde 537 kile buğday buluninaktadır ve bu miktar kilerde zaten mevcut 
olart 1.151,5 kile buğdaya eklenmiştir. Böylece kiler hesabında toplam 1.718,5 
kil e buğdayın hesabı tutulmuştur ki bu miktardan harcamalar sadece miktar 
olarak belirtilmiş ve onun parasal karşılığını vermeye de gerek kalmamıştır. 
Bundan yapılan harcamalar hiçbir biçimde ama muhasebe defterlndeki hesapları 
etkilememektedir. 

· Gazi Süleyman Paşa'nın Bolayır'daki vakfına ait muhasebe defterleri 
bize zengin hesap kayıt örnekleri sağlıyor.27 Söz konusu vakfa hem tarımsal 
hem de kentsel kaynaklı gelirler tahsis edilmiş. 1021 yılı hesabında asl-ı mal 
kaydından sonra muhasebe defterleri 'ani'l-mukfıta 'fıt başlığı altında vakfın 

mukfıta'a gelirlerini listeliyor. Muktıta'a gelirleri listelendikten sonra, muhasebe 
defterleri "ber-vech-i emanet" yöntemi ile işletilen köylerden gelirleri 
kaydediyor. Muhasebe defteri 'ani ' l-nukud başlığı altında, önce köylerden 

26 MM 4706. 

27 MM 5451. 
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toplam nakit gelirini ve sonra köylerdeki her bir vergilendirilebilir kaynaktan 
elde edilen nakit gelir miktarını kaydediyor. Aynı kayıtlar ayni gelirler için de 
bulunuyor. Daha sonra her bir köyden bu gelirlerin tahsilatı miktarlan arka 
arkaya listeleniyor. Son olarak, 'an emw2l-i müteferrika başlığı altında bazı 
küçük gelir edinimieri ve hububat satışı yoluyla elde edilen gelirler kaydedi
liyor. Bu vakıfda yukanda bahsettiğim önceki defterlerden farklı olarak cari 
yılda toplanan hububat için bir fiyat verilmiyor: Buğday tahsilatı 3.688 kiledir 
ki kilerde zaten mevcut 1.716 kile ile birlikte 5.404 kile eder. 422 kile buğday 
çorba hazırlanmasında, 1312 kile un üretiminde, 2 kileaşura için harcanmış ve 
424 kile buğday satılmıştır. Geriye 3.244 kile buğday kalıyor ki bunun 3.000 
kilesi kilerde stok olarak kayıtlıdır ve 244 kilesi ise der-zimmet-i re'tıyô. olarak 
kaydedilıp.iştir. Öyle görünüyor ki ayni gelir tahsilatı defterin gelirler kısmında 
kaydedilmiş, bundan yapılan harcamalar ise kiler hesabında kaydedilmiş. 
Sadece belirli bir miktar hububat satılıp ve böylece nakit gelir elde edildiğinde, 
bu nakit gelirler kısmında kaydedilmeliydi veya ilave hububat satın alındığında 
bunun J!!aliyeti giderler kısmında kayda geçirilıneliydi. Sonuç olarak, kiler he
sabı ek defteri, kiler için ayrı bir hesap ve aynı zamanda ana muhasebe defter
leriyle yakından ilişkili ·ve onları tamamlayıcı bir defter olarak görünmektedir. 

Gerek ayni toplanan gelirlerdeki fiyatlandırmalar gerekse mutfak 
giderlerindeki hububat fiyatlan meseleleri vakıf muhasebe defterlerinin hesap 
yöntemlerini de işin içine katan kanşık ve o ölçüde önemli bir konudur. Bu 
konuda çalışmalar aynı zamanda muhasebe defterlerinin içerikleri ve hesap 
tutma kural ve yöntemlerini de açığa çıkarmaktadır. Bu yazıda buğday fiyatla
malan ve mutfak harcamalannda buğday kayıtlarını ele alırken, muhasebe ve 
"muhasebe-i gallat" defterlerinin içerik ve yapılan ve hesap düzenleri konusunu 
da açıklamaya çalıştım. Eğer yukanda açıkladığımız hesap yapılan ve 
yöntemleri geçerli ise, bazı muhasebe defterlerinde hububat satın alımlannın 
gerçek alımlar olduğu ve fıyatlarının da piyasa fıyatlan olduğu, bazılannda ise 
gerçek satın alımlar ile birlikte açıkladığımız hesap ve fiyatlama yönteminin 
geçerli olduğu ortaya çıkar: Fiyatlama yapılması durumunda bile, bunların 
piyasa fıyatlarını içeriyor olabileceği de dikkate alınmalıdır. Bundan dolayı, bu 
fiyatlar da tarihsel fiyat endeksle~ kurulmasında kullarulabilir. 


