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ÖZ: Osmanlı toplumu; müslümanlar ve gayr�müsl�mler (müslüman 
olmayanlar) olmak üzere �k� temel unsurdan oluşmaktaydı. Ermen�ler, Rumlar 
ve Yahud�ler başta olmak üzere müslüman olmayan b�rçok toplum d�l�n�, 
kültürünü ve benl�ğ�n� korumak suret�yle yüzyıllarca Osmanlı hak�m�yet� 
altında yaşamıştır. Sosyal ve hukuk� statüler� 19. yüzyıla kadar İslam anlayışı 
ve pad�şah �rades� çerçeves�nde şek�llenen gayr�müsl�mler öneml� b�r 
toplumsal yükümlülük olarak bel�rl� verg�ler�n ödenmes� karşılığında Osmanlı 
toprakları üzer�ndek� varlıklarını devam ett�rm�şt�r. Elbette k� bu toplulukların 
devlete karşı yükümlülükler� verg� ödemekle sınırlı değ�ld�r; ancak b�rey olarak 
devletle en öneml� temas noktaları öded�kler� verg�ler olmuştur. 
Gayr�müsl�mler�n mükellef kılındığı bu verg�ler �çer�s�nde kaynağını İslam'dan 
alan c�zye verg�s� öneml� b�r yere sah�pt�r ve gayr�müsl�mler�n muhasebeye 
olan katkıları hakkında b�z� b�lg�lend�rmekted�r. Bu çalışmada, Osmanlı 
Devlet�'ndek� gayr�müsl�mler�n ulusal muhasebe s�stem�ne etk�ler� üzer�nde 
durulacak ve muhasebeye katkısı olan Ermen� ve Yahud� kökenl� 
akadem�syenler ele alınacaktır.

Anahtar Kel�meler: Osmanlı Devlet�, Gayr�müsl�mler, C�zye.

Jel Sınıflandırması: M41, M49

ABSTRACT: Ottoman soc�ety has two bas�c �tems as musl�ms and non-
musl�ms. As be�ng �n the first place Armen�ans, Rums and Jews are var�ous non-
musl�m soc�et�es, wh�ch had l�ned under Ottoman era for centur�es w�thout 
los�ng the�r culture and self-respect. Non-musl�ms, whose soc�al and legal 
status were shaped under the framework of Islam�c sense and Sultan's w�ll, 
cont�nued the�r ex�stence on cond�t�on that they pa�d some taxes as an �mportant 
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soc�al l�ab�l�ty. Of course, these soc�et�es' l�ab�l�t�es aga�nst the goverment were 
not only pay�ng taxes, but as an �nd�v�dual, pay�ng taxes was the only contact 
w�th the government. Among these taxes non-musl�ms were to pay, j�zya based 
on Islam had an �mportant place and �nforms us about the contr�but�on of non-
musl�ms to account�ng. In th�s study, the effects of non-musl�ms �n the Ottoman 
State on nat�onal account�ng system w�ll be �nvest�gated and Armen�an and Jew 
or�g�n academ�c�ans w�ll be d�scussed.

Key Words: Ottoman State, Non-musl�ms, J�zya.

Jel Class�ficat�on: M41, M49

GİRİŞ

Osmanlı Devlet�'nden Türk�ye Cumhur�yet� dönem�ne kadar gayr�müslümler�n 
muhasebeye pek çok katkısı olmuştur. Bu katkılar zaman zaman devlet�n en 
öneml� gel�r kalemler�nden b�r� olan ve gayr�müsl�m halktan alınan c�zye 
verg�s� sayes�nde gün yüzüne çıkmış olup, zaman zaman da özell�kle 
gayr�müsl�m b�l�m �nsanlarının Türk�ye'ye gelmes� ve buradak� ün�vers�telerde 
muhasebe b�l�m�n�n gel�şmes�ne doğrudan katkıda bulunması suret�yle 
kend�s�n� gösterm�şt�r.

Devletler�n temel gel�r kaynaklarından b�r� toplanan verg�lerden elde ed�len 
verg� gel�rler�d�r. Verg� gel�rler�, verg�n�n uygulanış ve toplanma b�ç�m�, verg� 
türler� g�b� konular yalnızca �kt�sad� konular olmayıp, muhasebe �şlemler� 
açısından oldukça önem arz eden konulardır. 

Türk devletler�nde yürürlükte olan verg� düzen�ne bakıldığında, verg�y� veren 
açısından tek kayıt düzen� unsuru olarak, egemenl�k altına alınan topraklarda 
yaşayan halkın erkek nüfusundan alınan c�zye verg�s�n�n olduğu 
anlaşılmaktadır. C�zye verg�s� esas �t�bar�yle, egemenl�k altına alınan 
topraklarda yaşayan erkekler�n askere alınmaması net�ces�nde ortaya çıkmış 
olan b�r verg� olarak karşımıza çıkmaktadır. Askere alınmama karşılığında, söz 
konusu erkeklerden bu verg� alınmıştır. Selçuklular'da ve daha sonrak� 
Osmanlı'da c�zye adı �le uzun süre alınan bu verg�, Tanz�mat'tan sonra askerl�k 
bedel� b�ç�m�nde adını değ�şt�rerek devam edeb�lm�şt�r. Egemenl�k altına 
alınan topraklarda yaşayanların sayımının yapılması ve bu sayımın sık sık 
tekrar lanması  şekl �nde  b� r  uygulamayla  c �zyen�n  toplanması 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. C�zye, yalnızca c�zye defterler�nde kayıtlı olan k�ş�lerden 
alınmış olup, bu k�ş�ler verg�ler�n�, o bölgen�n verg�s�n� toplamaktan sorumlu 
olan s�pah�ye ödemek, s�pah� de kend� payına düşen� almak ve kalanı da 
merkez� yönet�me vermek şekl�nde b�r akış �çer�s�nde bu verg�den 
yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Bütün bu akış �çer�s�nde, verg�n�n tüm aşamaları 
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kayıt düzen� �ç�nde yer almıştır. Bahs� geçen bütün bu kayıtların dadevlet 
muhasebes� n�tel�ğ�nde olduğu gözlemlenmekted�r.

Türk�ye'de muhasebe b�l�m�n�n b�r d�s�pl�n olarak gel�ş�m sürec�ne 
bakıldığında, bu sürec�n geçm�şten bugüne uzanan taşlarını gayr�müsl�m b�l�m 
�nsanlarının döşed�ğ� görülmekted�r. Muhaseben�n defter tutma anlayışından 
b�r b�l�m dalı ve öneml� b�r meslek alanı olarak doğmasında ve gel�şmes�nde 
gayr�müsl�mler oldukça öneml� b�r rol üstlenm�şlerd�r.

Buçalışmada, gayr�müsl�mler�n Osmanlı Devlet� dönem�nde öded�kler� çeş�tl� 
verg�ler tanıtılacak olup, bu verg�ler�n muhasebeşt�r�lmes� ve merd�ven 
yöntem� �ncelenecekt�r. Ayrıca gayr�müsl�mler�n muhasebe uygulamaları �le 
muhasebe öğret� k�taplarının yapısı, n�tel�ğ� ve muhasebeye çok öneml� 
katkıları olan Ermen� kökenl� Serk�z N�had ve K�rkor Kömürcüyan ele 
alınarak, Naz� Almanyası'nın baskısı �le Türk�ye'ye göç eden Yahud� asıllı 
Alman b�l�m adamlarının muhasebeye olan katkılarından bahsed�lecek ve 
bunlara �l�şk�n çeş�tl� konular ele alınacaktır.

GAYRİMÜSLİMLERDEN ALINAN BİR VERGİ OLARAK CİZYE

İslam hukukunda, �nsanlar �nançlarına göre sınıflandırılmakta müsl�m ve 
gayr�müsl�m olarak �k�ye ayrılmaktadır. B�r İslam ülkes�nde sürekl� yaşayan 
gayr�müsl�mlere, aynı anlama gelen ehl-� zımmet, zımmî veya gayr�müsl�m 
tebaa g�b� adlar ver�lmekted�r. Osmanlı Devlet�'nde de ehl-� zımmet �ç�n 
gayr�müsl�mtebaa ya da reaya tab�rler� kullanılmıştır. Reaya başlangıçta 
Müslüman olsun olmasın bütün halkı �fade ett�ğ� halde sonraları sadece 
gayr�müsl�mler �ç�n kullanılan b�r kavram hal�ne gelm�şt�r (Kazancıoğlu, 
2016).

İslam devletlerinde müslüman olmayan anlamına gelen gayrimüslim kavramı, 
hakim olduğu toprakların kapsamından ötürü farklı etnik özelliklere, dinlere ve 
dillere sahip heterojen bir demografik yapılanmayı içeren Osmanlı 
İmparatorluğu'nda, Müslüman olmayan toplulukların genel adı olarak 
kullanılmıştır.Osmanlı kayıtlarında müslüman olmayanları tanımlamak için 
kullanılan tek kavram gayrimüslim kavramıdeğildir. Kanunname, ferman, 
fetva, mali kayıtlar gibi resmi belgelerde genel olarak zimmi(ler), kefere 
tarifesi, kafirler, haraç-güzar kefere, ehl-i zimmet, zimmi taifesi, kefere reayası, 
ehl-i zimmet reaya gibi adlandırılmalara da çeşitli kaynaklarda 
rastlanmaktadır. Eğer belli bir topluluğun işaret edilmesi söz konusu ise Rum 
taifesi, Rum keferesi, millet-i Rum, ehl-i zimmet Rum reayası, ehl-i zimmet 
Rum reayası, ehl-i zimmet Ermeni reayası, taife-i Ermeni, millet-i Ermeniyan, 
Yahudi taifesi, taife-i Yehud gibi belirli bir din ya da milleti betimleyen 
kavramlar kullanılmıştır(Akkuş, 2010). 
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Osmanlı toprakları üzer�nde yaşayan gayr�müsl�mler, d�nî açıdan bağlı 
oldukları b�r topluluğun üyes� olup �nanç merkezl� bu s�yasî oluşuma genel 
olarak “m�llet” denm�şt�r. İnançlarına göre gruplandırılmış olan 
gayr�müsl�mler Osmanlı Devlet�'n�n neres�nde yaşarlarsa yaşasınlar, hang� d�l� 
konuşurlarsa konuşsunlar, hang� ırka mensup olurlarsa olsunlar yönet�m 
merkez� İstanbul'da olan b�r m�llet�n üyes� olarak Osmanlı s�yasî ve �darî 
s�stem�ne bağlanmışlardır (Kazancıoğlu, 2016).

M�llet s�stem�nde d�n ve mezhep esasına göre tasn�f ed�len z�mm�ler, Rumlar, 
Ermen�ler ve Yahud�ler üç ayrı m�llet olarak kabul ed�lm�şt�r. Böylece 
gayr�müsl�mler�n devletle olan �l�şk�ler� yen� b�r yapıya kavuşturulmuştur. 
18.yüzyıldan �t�baren Katol�kler ve Protestanlar da m�llet s�stem� �çer�s�ndek� 
yerler�n� almışlardır. Bu s�stemle gayr�müsl�mler�n �dare ed�lmes� daha kolay 
hale gelm�şt�r. Z�ra daha önce devlet b�r bütün olarak gayr�müsl�mler �le 
muhatap �ken, ş�md� bölümlere ayrılmış ve her b�r�n�n başında devlete karşı 
cemaat�nden sorumlu olan l�derlerle muhatap olmaya başlamıştır. Bu s�stemle, 
gayr�müsl�mler bakımından İslâm hukukunun kend�ler�ne tanıdığı haklarda b�r 
kayıp olmamışken, devlet�n z�mm� tebaayla olan �l�şk�ler�n�n düzene g�rmes� 
sağlanmıştır (Karataş, 2006).

İslam hukukunun egemen olduğu bu erken dönemden itibaren toplumun içinde 
bulunan gayrimüslimlerin, içten ve dıştan gelebilecek her türlü tehdide karşı 
Allah adına korunması ve himayesi, devlet tarafından taahhüt edilmiştir. Bu 
bağlamda, Arapça'da himaye (koruma), sahip çıkma, birisinin güvenliğini 
taahhüt etme gibi anlamları olan zimme kelimesi, İslam dininin toplumsal 
yaşamın örgütlenmesinde fonksiyonel olduğu devletlerin tamamında olduğu 
gibi Osmanlı İmparatorluğu'nda da gayrimüslimlerin hukuki statülerini 
gösteren bir olguya işaret etmektedir(Akkuş, 2010).

Öncel�kle bel�rtmek gerek�r k�, muhasebe tar�h�; �kt�sat tar�h� ve verg� tar�h� �le 
yakından bağlantılı olup, bu üç tar�h de b�rb�r�yle �l�şk�l� olarak gel�şme 
gösterm�şt�r. Devlet muhasebes� öncel�kle verg� düzen� �le �l�şk�l� olduğundan, 
Türk devletler� muhasebe tar�h� de, bu devletler�n verg� düzenler� �le yakından 
bağlantılı olmuştur. 19. yüzyıla kadar, hemen hemen tüm Türk devletler�nde 
verg� veren�n kayıt düzen�n� gerekt�r�r b�r verg� düzen�n�n varlığından söz 
etmek mümkün değ�ld�r. Bu nedenle de, devlet�n muhasebe düzen� �le verg� 
düzen� arasındak� �l�şk�ler�n �ncelenmes� söz konusu olmakta; ancak verg�y� 
veren�n kayıt düzen� �le verg� düzen� arasındak� �l�şk�ler�n araştırılması olanağı 
bulunmamaktadır. D�ğer b�r �fadeyle g�r�ş�mc�n�n, verg� alan devlete karşı b�r 
kayıt tutma �ht�yacı h�ssetmed�ğ� anlaşılmaktadır. İşletmeler�n muhasebeye 
�ht�yaç duyması, Batı Avrupa'da Luca Pac�ol� �le b�rl�kte 15. yüzyılda, karın 
hesaplamasına doğru gel�şme göster�rken, henüz yeterl� sermaye b�r�k�m� 
olmadığından  Osmanlılar'da aynı dönemde ne üret�m ne de yönet�m açısından  
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t�caret b�r�mler� muhasebe kayıtlarına �ht�yaçduymamıştır. Böylece Türk 
g�r�ş�mc�s� ne devlete hesap vermek �ç�n ne de kend� yönet�m� �ç�n muhasebe 
kaydını tutma zorunluluğu h�ssetmem�şt�r. Alışver�şten doğan borç ve alacak 
�l�şk�ler� �ç�n de, �şletme sah�b�, küçük �şletmes�n�n fazla olmayan t�car� 
alışver�ş hareketler�n� kend�ne özgü bas�t hesaplarda yürütmüştür. İlhanlılar ve 
Selçuklular'da Türk g�r�ş�mc�ler �kt�sad� yaşamda g�derek daha etk�n duruma 
gelm�şlerse de, Osmanlılar'da her zaman t�carette gayr�müsl�mler egemen 
olmuştur. Batı Avrupa'da yukarıdak� gel�şmeler olurken, Osmanlılar'da 
muhasebede aynı doğrultuda gel�şme olmamasının nedenler�nden b�r�s�n�n bu 
durum olduğu anlaşılmaktadır. Türk devletler�nde muhasebe; verg� almaya ve 
harcamaya dayalı devlet muhasebes� b�ç�m�nde gel�şme gösterm�şt�r (Güveml�, 
1995).

Ermen�ler, Rumlar ve Yahud�ler başta olmak üzere müslüman olmayan b�rçok 
toplum d�l�n�, kültürünü ve benl�ğ�n� korumak suret�yle yüzyıllarca Osmanlı 
hak�m�yet� altında yaşamıştır. Sosyal ve hukuk� statüler� 19. yüzyıla kadar 
İslam anlayışı ve pad�şah �rades� çerçeves�nde şek�llenen gayr�müsl�mler 
öneml� b�r toplumsal yükümlülük olarak bel�rl� verg�ler�n ödenmes� 
karşılığında Osmanlı toprakları üzer�ndek� varlıklarını devam ett�reb�lm�şt�r. 
A�le hukuku, eğ�t�m, �badet g�b� b�rtakım konularda kend� �çler�nde serbest 
olmak kaydıyla özerk b�r statüye sah�p olmuşlardır. Elbette k� bu toplulukların 
devlete karşı yükümlülükler� verg� ödemekle sınırlı olmamıştır ancak b�rey 
olarak devletle en öneml� temas noktaları öded�kler� verg�ler olmuştur. 
Gayr�müsl�mler�n mükellef kılındığı bu verg�ler �çer�s�nde kaynağını İslam'dan 
alan c�zye verg�s� öneml� b�r yere sah�pt�r(Eken ve Şen, 2016).

Osmanlı Devlet�'n�n fethett�ğ� bölgelerde oturan gayr�müsl�mler İslam 
Hukuku'na uygun olarak verg�lend�r�lm�şt�r(Bozkurt, 1996). Gayr�müsl�m 
den�nce �lk akla gelen verg� türü haraç ve c�zyed�r. C�zye, gayr�müsl�m halk 
�ç�nde bel�rl� b�rtakım koşulları taşıyan k�mselerden, k�ş� başına alınan verg�n�n 
adı olarak karşımıza çıkmaktadır(Ercan, 2001). 

16. yüzyıla kadar bu verg�ye “haraç” den�lm�şt�r. Bu verg�y� toplayanlara �se 
önceler� “haracı” ya da “haracî” daha sonraları �se “c�zyedar” den�ld�ğ� 
görülmekted�r. C�zye, Osmanlılar �ç�n toplanması ve harcanması “özel b�r 
�t�na” �steyen şer'� b�r verg� olarak �fade ed�lmekted�r(El�taş vd., 2008). 

Daha önceden hüküm sürmüş olan İslam devletler�nden, Osmanlı'ya kadar 
uzanan süreçte şer'� orana bağlı kalınmak kaydıyla c�zye m�ktarında, 
mükellefiyet koşullarında, tahs�l usuller�nde çeş�tl� düzenlemeler 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Osmanlı dönem�nde �se c�zye, gen�ş b�r coğrafyada 
oldukça uzun b�r süre uygulandığı �ç�n çok çeş�tl� değ�ş�m ve uygulamalara tab� 
tutulmuştur. Fakat söz konusu değ�ş�m�n büyük ölçüde şer'� kurallar 
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çerçeves�nde gerçekleşt�r�ld�ğ� söylen�leb�l�r (Eken ve Şen, 2016).

Osmanlı İmparatorluğu'nda b�r bölgeye veya k�ş�ye c�zye veya haraç 
konulacağı zaman ver�len ferman, berat, hüküm, n�şan ve benzer� belgelerle 
konunun köken�n�n İslam Hukuku'ndan geld�ğ� ve İslam�yet'�n �lk yıllarında 
c�zye ve haracın d�nsell�ğ� göster�lmeye çalışılmıştır. Bu d�nsel gerekçe b�r 
yana bırakılsa b�le, Osmanlı İmparatorluğu'nun gayr�müsl�m halktan aldığı 
c�zye ve haraç verg�s�nde, müslümanlara kıyasla b�r yasadışılık hatta b�r 
eş�ts�zl�k görülmemekted�r. C�zyey� zekat ve askerl�kten bağışlanmış olmanın 
karşılığı olarak kabul ed�lmes� hal�nde, haraç da müslümanların öded�ğ� “ç�ft 
resm-�” ve “resm-� dönüm” de den�len toprak verg�s�n�n karşılığı olarak 
düşünüleb�lecekt�r. Ancak müslümanların öded�ğ� toprak verg�s� �le 
gayr�müsl�mler�n öded�ğ� haraç verg�s� arasında k�m� zaman, müslüman leh�ne 
b�r fark ortaya çıkmıştır (Ercan, 2001). C�zye verg�s� �lk başta gayr�müsl�m 
tebaanın ekonom�k açıdan zararına g�b� görünüyorsa da müslümanlar, ülken�n 
korunması �ç�n askere g�derlerken, gayr�müsl�mler sah�p oldukları bu rahat 
ortamda t�caretle meşgul olup, kar ve kazanç elde etm�şlerd�r. Pek fazla gel�r 
sağlamayan devlet memurluğunun ve hemen h�çb�r get�r�s� olmayan askerl�k 
görev�n�n gayr�müsl�mlere kapanmış olması, onlara t�caret�n kapısını açmıştır 
k� bu durum pek çok İslam devlet�nde ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda 
madd� gücün hatrı sayılır b�r ölçüde gayr�müsl�mler�n el�ne geçmes�ne neden 
olmuştur. Ehl-� z�mmet, her türlü tehl�ke ve gel�r get�rmeyen görevlerden uzak 
olarak büyük b�r güven �ç�nde t�caret ve sanatla uğraşmış ve �mparatorluğun 
ekonom�k yaşamını hemen hemen bütünü �le ele geç�rm�şt�r(Önder, 2005).

Cizye'nin sözlük anlamı “kafi gelmek, karşılığını vermek”tir (Şafakçı, 
2016).C�zye, Müslüman olmayan büluğ çağına erm�ş erkeklerden alınan verg� 
olarak tanımlanmaktadır(Güveml�, 1995). C�zye kel�mes� ceza kel�mes�yle 
�lg�l�d�r ve �y� veya kötü b�r şey�n karşılığı, tazm�n� anlamını taşımaktadır. Bu 
verg�, b�r yandan müslümanların gayr�müsl�mlerden üstün olduklarını 
sembol�ze eden �deoloj�k b�r verg� vasfını taşırken, b�r yandan da 
gayr�müsl�mler�n devlet tarafından can, mal, �badet güvenl�kler�n�n 
sağlanmasının ve askerl�k yükümlülüğünün dışında tutulmalarının b�r bedel� 
olarak �fade ed�lmekted�r(Bekç�, Apalı ve Apalı, 2014). Gayr�müsl�mlere 
bahşed�len “h�maye” �le “askerl�k h�zmet�nden muafiyet”�n karşılığı olarak 
konulan bu verg� d�n adamları, çocuklar, kadınlar, �ht�yarlar, sakat ve �ş 
yapamaz halde olanlarla devlet h�zmet�nde bulunan bazı k�mselerden 
alınmayan b�r verg� olarak n�telend�r�lmekted�r(El�taş vd., 2008).

C�zyen�n m�ktarı İmparatorluğun her bölges�nde aynı olmamıştır. Bunun 
yanında c�zyen�n toplanması hususundak� yöntem ve usuller bütün memleket 
�ç�n aynı olmamıştır. C�zye gel�rler�n�n bazı yerlerde (mesela Kıbrıs) k�ş� 
üzer�nden değ�l, hane üzer�nden bel�rlenm�şt�r (El�taş vd., 2008). Fakat 
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özell�kle 1689-1691 tar�hler� arasında tekrar esk� s�steme dönülmüştür (Dündar 
ve Aydın, 2012).  C�zye verg�s� hasta, sakat, �şs�z ve d�n adamı olmayan 14-75 
yaş arasındak� faal bütün gayr�müsl�m erkekler�n �kt�sadî durumları d�kkate 
alınarak zeng�n (âlâ), orta (evsat) ve fak�r (ednâ) olmak üzere üç sınıfa 
ayrılmıştır. Sözü ed�len oranların nak�t karşılığı her zaman aynı olmamakla 
b�rl�kte üç gruba ayrılması �lkes�, Osmanlı yönet�c�ler� tarafından da kabul 
ed�lm�şt�r (Yörük, 2014). 

Verg�n�n k�m� yerlerde k�ş� başından 15 akçe, k�m� yerlerde 30-35 akçe olarak 
alındığı görülmekted�r. Devlet�n mal� durumunun bozuk olduğu dönemlerde bu 
verg�n�n de arttırıldığı anlaşılmaktadır. Bu verg�, 1855'te bedel-� asker�yyeye 
dönüşene kadar devam etm�şt�r. C�zye ödeyecekler�n öncel�kle C�zye-� Gebran 
den�len b�r deftere kayıtları yapıldığı ve tahs�lat zamanının Muharrem Ayı 
olduğu b�l�nmekted�r (Güveml�, 1995).  Ayrıca, c�zye resm�n�n alınma zamanı 
olarak bazı kanunnamelerde Nevrûz'da, bazılarında da yarısı Nevrûz'da, yarısı 
Kasım'da olmak üzere �k� taks�t olarak alındığı z�kred�lmekted�r (Dündar ve 
Aydın, 2012).Çeş�tl� kurumlara yapılan tahs�lat konusunda Köprülü Fazıl 
Mustafa Paşa zamanında öneml� düzenlemeler yapıldığı görülmekted�r. 
1689'da önce c�zyen�n tek elden toplanmasına  karar ver�lm�ş, uygulama �ç�n, 
yukarıda sözü ed�len üç ayrı verg� yükümlüsü sınıf �ç�n üç ayrı mühür 
kullanılmaya başlanılmış, ayrıca üç ayrı renk kağıt kullanımı da söz konusu 
olmuştur. Bu kağıtlar üzer�nde c�zyen�n hang� yıla a�t olduğu ve sınıfı yazılı 
olup, kağıtta ayrıca c�zye muhasebec�s�n�n adı, baş haz�nedar ve genel c�zye 
mültez�m�n�n, yan� c�zyey� toplayacak olanın adı yer almaktadır. B�rkaç sancak 
b�rleşt�r�lerek, c�zye c�bayet� yan� c�zyen�n toplanması tek k�ş�ye �lt�zam usulü 
ver�lmeye başlanmıştır. Ancak, bu k�ş�n�n daha küçük yerler� küçük memurlara 
�lt�zama ver�lmes�ne �z�n ver�lm�şt�r(Güveml�, 1995). 

1856'da �smen kaldırılışına kadar, tahs�lat b�ç�m�ndek� bazı değ�ş�kl�klerle 
c�zye uygulaması devam etm�şt�r. Kırım Savaşı'nda asker �ht�yacı neden�yle, 
c�zyen�n kaldırıldığı ve gayr�müsl�mler�n de nüfusları oranında askere 
alınacakları bel�rt�lm�şt�r. Ancak Hr�st�yanların tepk�ler� üzer�ne bu uygulama 
durdurulmuştur. 1856 Islahat Fermanı �le yürürlükten kaldırılmış c�zyen�n 
yer�ne �s�m olarak farklı, özell�kler� �t�barıyla c�zyeye benzeyen “bedel-� 
asker�” get�r�ld�. Bedel-� asker�n�n m�ktarı b�le bazı yerlerde c�zyeye kıyasla 
bel�rlenm�şt�r. K�ş� başına ortalama 28 kuruş olan bedel-� asker�, 15-75 yaş 
arasındak� gayr�müsl�m erkeklerden tahs�l ed�l�yordu. Bu uygulama da 1909 
yılında kaldırılmış ve herkes �ç�n mecbur� askerl�k s�stem� kabul ed�lm�şt�r 
(Şafakçı, 2016).
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CİZYE MUHASEBESİ

Osmanlı Devlet�'nde, bürokras�n�n gen�şlemes�, �kt�sad� ve sosyal alandak� 
gel�şmeler net�ces�nde klas�k tahr�r geleneğ�n�n değ�ş�m�ne paralel olarak 
merkezde de yen� bürolar oluşturulmuştur. N�tek�m 1570'ten sonra Defterhane-
� Âm�re'de Hr�st�yan ve Yahud�ler'den alınan c�zyen�n her türlü �dar� ve mal� 
�şlemler�ne, bu arada c�zye kağıtlarının hazırlanıp dağıtımına ve özell�kle c�zye 
verg�s�n�n tahs�l�ne bakan Muhasebe-� C�zye Kalem� ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 
defterhanen�n b�rçok bürosu ortadan kalkarken, yüzyılın �k�nc� yarısında sultan 
ve vez�r vakıflarındak� c�zye, âdet-� ağnâm ve avârız türünden bazı gel�rlerle 
�lg�lenen C�zye Z�yâdes� Kalem� kurulmuştur. Bu Kalem 1691 c�zye 
reformundan sonra feshed�lerek C�zye Muhasebes� Kalem�'ne devred�lm�şt�r 
(Dündar, 2012).

C�zye Muhasebe Defterler�, her yıl c�zye verg�s�n� toplamaya memur ed�lm�ş 
olan tahs�ldarların hesap vermek �ç�n tanz�m ett�kler�, devlet merkez�ne 
dönüşler�nde tetk�k ve tasd�k ed�lmek üzere, belgeler�yle b�rl�kte, C�zye 
Muhasebes� Bürosu'na verm�ş oldukları muhasebe b�lançolarıdır. Bu 
b�lançolarda bölgedek� c�zye tahs�latının taks�t sayısı ve m�ktarları yer aldığı 
g�b� tahs�ldarların bu �ş �ç�n muhtel�f tar�hlerde yapmış oldukları masraflara a�t 
hesaplar da bulunmaktadır. Her c�zye tahs�l bölges� �ç�n ayrı ayrı ve teferruatlı 
b�r şek�lde tanz�m ed�lm�ş olan bu b�lançolar �ncelen�p tasd�k ed�ld�kten sonra 
merkez mal�ye �dares�n�n ana defterler�nden b�r�ne kayded�lmekted�r. C�zye 
Muhasebe Defterler�, c�zye verg�s�n�n Osmanlı ülkes�n�n çeş�tl� bölgeler�nde 
nasıl bel�rlen�p toplanacağını, verg� yükünün her bölge �ç�n ortalama değer�n� 
ve m�ktarını hesaplamaya yarayacak rakamları �çermekted�r. Ayrıca; 
tahs�ldarlarla hesapları tutanların ve kontrol edenler�n k�ml�ğ�n�; tahs�l ed�len 
c�zye malının haz�neye tesl�m taks�tler�n�n m�ktar ve tar�hler�n�, C�zye 
Muhasebes� Bürolarının defter ve hesap tutma usuller�n� açık ve kes�n şek�lde 
gösteren resmî ves�kalardır. Bu �t�barla, C�zye Muhasebe Defterler� Türk �kt�sat 
tar�h� �ç�n büyük b�r önem taşımaktadır(Dündar, 2012; Bozkurt, 1996).

C�zye Muhasebe Kalem� Defterler� 1551-1862 yılları arasındak� döneme a�tt�r. 
Defterlerde yalnız gayr�müsl�mlere özgü olan c�zye verg�s�n�n kayıtları vardır. 
Defterler dört grupta toplanmıştır. Bu grupların �çerd�ğ� yıllar şunlardır (Ercan, 
2001):

§�A grubu, 1690-1781,

§�B grubu, 1551-1848,

§�C grubu, 1587-1862,

§�D grubu, 1715-1845.
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Gayr�müsl�mlerle �lg�l� verg�ler�n toplanmasına bakan c�zye muhasebes�nde 
defterler son derece düzenl� ve �t�nalı tutulmuştur. Önce merkezden 
görevlend�r�len b�r memur verg� toplanacak bölgey� yazmakta ve c�zye 
muhasebes�nde buna dayanılarak verg� yükümlülükler�ne a�t b�r defter 
hazırlamaktadır. Her c�zye toplama bölges� �ç�n bu �şlem ayrı ayrı 
yapılmaktadır. Pad�şah tuğrası �le onaylanan bu defterler c�zyedarlara 
ver�lerek, �lg�l� bölgelere gönder�lmekted�r. Bu arada o bölgen�n kadısına da b�r 
ferman gönder�lmekte ve c�zye toplamada yardımcı olması �stenmekted�r. 
C�zye, c�zyedarın el�ndek� deftere dayanılarak toplanmakta ve bu toplanırken 
de ayrıca b�r defter c�zyedar ve b�r defter de kadı tutmaktadır. C�zye 
toplandıktan sonra defterler b�rb�r�yle karşılaştırılarak kontrol ed�lmekted�r. 
Bundan sonra defter, kadı tarafından �mzalanır, mühürlen�r ve b�r torba �ç�ne 
konduktan sonra tekrar torbanın ağzı mühürlen�r ve c�zyedar el�yle c�zye 
muhasebes�ne gönder�lmekted�r.  Bu sıkı kayıtlarla hem devlet�n hem de 
gayr�müsl�m�n herhang� b�r zarara uğraması önlenmekted�r. Gerekt�ğ�nde c�zye 
defter�ne verg� yükümlüsünün özell�kler�n� gösteren bel�rt�ler de deftere 
yazılmaktador (çatık kaşlı, kara gözlü, uzun boylu g�b�). Bu kayıtlar bugünkü 
fotoğraf yer�n� tutmaktadır(Ercan, 2001).

Kanunnameye göre, Rumel� muhasebe kalem� olarak adlandırılan b�r 
muhasebe kalem�nde, İstanbul �le Rumel�'de olan Pad�şah ve Vez�r vakıflarının 
hesapları �le bütün c�zye defterler�n�n tutulduğu anlaşılmaktadır. Bu kalem�n 
am�r� Muhasebec�-� Rumel� olarak adlandırılmaktadır. Bütün c�zye gel�rler�n�n 
kayded�ld�ğ� bu muhasebe kalem�ne, bu gel�rler�n kayıt b�ç�m� kanunnamen�n 
�k� ayrı yer�nde bel�rt�lmekted�r. Bu açıklamalara göre, c�zye gel�rler�n� 
haraccılar get�rmekted�r. Muhasebec� rakamları görmekte, esk� muhasebe 
rakamları �le karşılaştırmakta, her yönden �ncelemekte, kend� şak�rdler�ne kayıt 
�ç�n ver�mekte ve kayıt ett�rmekted�r. Bu muhasebec�n�n, kalem �ç�nde yer alan 
c�zye muhasebec�s� olduğu anlaşılmaktadır. Kaydının suret�n� Ruzname'ye 
göndererek, paranın haz�neye alındığı da b�l�nmekted�r. Suret yen�den 
muhasebec�ye gelmekte, (c�zye muhasebec�s�) muhasebec� c�zyey� fihr�st ed�p, 
sene sonunda muhasebey� oradan okumaktadır. C�zye muhasebes�n�n k�m� 
özell�kler�n�n olduğu da b�l�nmekted�r. Bu özell�kler�ne göre, gayr�müsl�mler�n 
haneler�nden ve k�ş� başından alınan c�zyen�n önce sayım �şler� olup, sonra 
geçen yılla kıyaslamalı tahakkuk �şler� bulunmaktadır, en sonunda da y�ne 
kıyaslamalı olarak tahs�l �şlem� yapılmaktadır. Defterler bu �şlemler� 
kapsamakta olup, yukarıdak� anlatımda bu kayıt �şlemler�n�n sonuncusunu, 
yan� tahs�l �şlemler�n�n kayıt aşamalarını göstermekted�r (Güveml�, 1998). 

Buradak� �fadelere göre, Haz�ne-� Am�re'de b�r Ruzname bulunmaktadır. 
Ruzname, haz�neye g�ren ve çıkan gel�r ve g�derler�n tamamının günlük olarak 
kayded�ld�ğ� defterd�r.  Ruznamec�-� Evvel, Ruznamec�-� San� tarafından 
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tutulmaktadır. Merkez� yönet�m�ndek� c�zye kayıtlarını daha �y� anlamak �ç�n 
c�zye defterler�n� tanımak gerekmekted�r. Bu defterler; c�zye sayım defterler�, 
c�zye tahakkuk defterler� ve c�zye tahs�l defterler�d�r.İdar� örgütlemen�n sırası 
�le karye (köy), nah�ye, kaza, sancak (l�va) ve eyalet b�ç�m�nde olduğu, XVI. 
yüzyılda büyük sancaklar �ç�n ve küçük eyaletler �ç�n v�layet sözcüğünün 
kullanıldığı b�l�nmekted�r. Sayımların karyeden başlayarak yazıldığı ve sancak 
ya da eyalet olarak tahr�r defterler�n�n bulunduğu görülmekted�r. C�zye 
tahakkuk ve c�zye tahs�l defterler�n�n �se v�layet ya da eyalet düzey�nde 
hazırlandığı b�l�nmekted�r. Bu sayım, tahakkuk ve c�zye tahs�l defterler�n�n 
merkez� yönet�me geld�ğ� ve  �lg�l� yasa hükümler�ne göre değerlend�r�ld�kler� 
anlaşılmaktadır.Asıl c�zye kayıtlarının �lg�l� yörede tutulan bu üç deftere göre 
yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Osmanlı Devlet�'nden kalan Başbakanlık 
Arş�v�'ndek� c�zye defterler�n�n sayısının çok fazla olduğu b�l�nmekted�r. 
Ancak, Avrupa'da b�rçok devlet�n arş�v�nde Osmanlı'nın c�zye defterler� 
bulunmaktadır. Sadece, c�zye defter� değ�l, mukataa defterler� g�b� çok sayıda 
defter�n de bulunduğu b�l�nmekted�r. Bu defter örnekler�ne L. Fekete, Almanca 
olarak yayıladığı k�tabında yer verm�şt�r (Güveml�, 1998).

Tepedelen V�layet�'n�n 1588-89 Dönem�ne a�t c�zye sayım defter�, “Defter-� 
C�zye-� Gebran V�layet�-� Depedelen” adını taşımaktadır. C�zye verg�s� 
hesaplamalarının yapıldığı c�zye tahakkuk defter�n�n başlangıcında 
“muhasebe-� c�zye-� gebran…” kaydı görülmekte ve hesaplamaların hane 
sayımından soyutlanması �ç�n olsa gerek, kaydın başında “erkam” yan� 
“rakamlar” dey�m�ne yer ver�lm�şt�r. C�zye verg�s�nde b�r üçüncü aşama olan 
c�zye tahs�l� �le �lg�l� defter�n başlangıcında �se y�ne “muhasebe-� c�zye-� gebran 
–ı v�layet-� …” kaydı görülmekted�r. Bu açıklamalardan c�zye gel�r�n�n tesp�t� 
�ç�n yapılan kayıtları �çeren defter�n b�r muhasebe defter� değ�l, b�r tesp�t defter� 
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Defter�n başlangıcında tuğra bulunmaktadır. 
Defter�n �çer�ğ�nde v�layet�n çeş�tl� yerleş�m b�r�mler�n�n sayımları ayrı ayrı 
yapılmıştır. Ell� sayfalık olan defter�n son sayfasında bölge kadısının mührü ve 
tar�h� vardır. Mührün altında da merkez� örgütte yüksek sev�yel� b�r memurun, 
belk� de defterdarın olması muhtemel �mza bulunmaktadır. Ayrıca,  bölgedek� 
sayımın kadı tarafından onaylanarak, defter�n tahakkuk �şlem� yapılmak üzere 
merkeze gönder�ld�ğ�, merkezdek� kontrolden sonra üst düzey yetk�l�n�n 
onaylanarak tahakkuka �z�n verd�ğ� anlaşılmaktadır (Güveml�, 1998).

Tamaşvar Kazası'nın 967 (M�lad� 1359) yılına a�t c�zye tahakkuk kayıtlarını 
�çeren defter, dönem başındak� tesp�te göre dönem �ç�nde c�zye verg�s� 
yükümlüler�n�n sayısındak� değ�şmeler ayrıntılı olarak �ncelenmekte ve bu 
değ�şmelere göre söz konusu yılda alınması gereken c�zye verg�s� �le ayn� 
yükümlülüklerden alınan b�r başka verg� olan resm�-� hanen�n hesaplanış 
b�ç�mler� açıklanmaktadır. Defter b�r bölgey� tümü �le kapsamakta ve bölgede 
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yer alan yerleş�m b�r�mler�nde ayrı ayrı yer vermekted�r. Son sayfada da 
bölgen�n toplam verg� gel�r� göster�lmekted�r. Defter�n tamamı on b�r sayfadır. 
Defterde s�yakat değ�l arap yazısı rakamları kullanılmıştır. Defterde çok sayıda 
dört �şlem yapılmasının buna neden olduğu tahm�n ed�lmekted�r. Ayrıca, 
Manastır V�layet�'n�n 996 (M�lad� 1587-88) dönem�ne a�t b�r yıllık c�zye 
tahakkuk kayıtlarını �çeren defter, 22 sayfadır. Her sayfasında b�r v�layet�n 
c�zye tahs�l durumu bel�rt�lmekted�r. Son �k� sayfa olan 21. Sayfada Kroye 
V�layet�'n�n, 22. sayfada da Manastır V�layet�'n�n C�zye gel�rler� tahs�l�ne yer 
ver�lm�şt�r. Kaydın başlangıcında, bu tahs�latta görev alanlara yer ver�lm�ş, 
geçen yılsonunda devreden yükümlü sayısı ve yükümlülük tutarının 
açıklanması �le kayıtlara başlanmıştır. Rakamlar s�yakat yazısı �le yazılmıştır 
(Güveml�, 1998).

Bu verg�n�n muhasebe kaydını öneml� kılan husus, b�rb�r�n� �zleyen yıllarda 
Müslüman olmayan halktan ne ölçüde verg� alındığının k�ş� olarak tak�p 
ed�lmes� gerekl�l�ğ�d�r. Ayrıca b�r sonrak� yıl k�mden ne kadar verg� 
�steneceğ�n�n bel�rlenmes� de (tahakkuk esası) muhasebe kaydının önem�n� 
artırmaktadır. Bu durum muhasebe kaydının ayrıntılı olması gereğ�n� ortaya 
çıkarmaktadır. C�zyen�n k�ş�lerden para olarak tahs�l ed�len b�r verg� olduğunu 
da bel�rtmek gerekmekted�r (El�taş vd., 2008).

MERDİVEN YÖNTEMİ

Zamanımıza kadar gelen defterler�n çoğu c�zye defter�d�r ve bu kayıtlar da 
devlet muhasebes� n�tel�ğ�nded�r.Osmanlı İmparatorluğu'nun devlet muhasebe 
kayıt yöntem� Merd�ven Yöntem� olarak adlandırılmakta olup, Orta Doğu'da 
doğmuş ve gel�şm�ş olan aynı zamanda Osmanlı tarafından 500 yıl kullanılan 
b�r devlet muhasebes� kayıt yöntem�d�r. Yöntem yaklaşık olarak 1100 yıl 
kullanıldıktan sonra yer�n� batı ülkeler�nde kullanılan ç�ft taraflı muhasebe 
kayıt yöntem�ne bırakmış ve ömrünü tamamlamıştır. Merd�ven Yöntem�'n�n 
doğduğu ve gel�şt�ğ� üç devlet, Abbas� Devlet� (750-1258), İlhanlı Devlet� 
(1251-1353) ve Osmanlı Devlet� (1299-1922) d�r (Güveml�, 1995; Aydem�r ve 
Erkan, 2011; Akçay, 2017).

C�zyen�n toplanmasında Osmanlı'da tahakkuk esasına dayalı muhasebeden 
yararlanılmıştır. Çünkü devlet yıl başında tahs�l ed�lecek verg� tutarını �lg�l� 
mükellefe b�ld�rmekte ve tahs�l ed�lecek olan bu verg� alacağı, konusuna göre 
�lg�l� deftere (büyük defter) kayıt ed�lmekteyd�. Yıl �ç�nde verg� tahs�latı 
yapıldıkça �lg�l� mükellefin borç tutarı mahsup ed�l�rd�. Bu yönteme göre, 
devlet�n yapmış olduğu g�derler de, yıl başında �lg�l� hesaplara kayıt ed�l�r ve yıl 
�çer�s�nde de ödemeler� yapılırdı. Büyük defter n�tel�ğ�ndek� bu defterlerden 
toplanan b�lg�ler yıl sonu �t�bar�yle de b�r araya get�r�l�rd�. Böylece devlet�n yıl 
sonu gel�r ve g�derler�n�n toplam tutarları saptanmış olurdu. Böylece bütçe 
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gerçekleşmes� ortaya konulmuş olurdu. Devletler tarafından kullanılan bu 
yöntemde, mal� �şlemle �lg�l� asıl tutarın yazılması ve onu oluşturan tutarların 
alt alta merd�ven basamağı b�ç�m�nde sıralanması Merd�ven Yöntem� �sm�n�n 
kullanılmasına neden olmuştur. Osmanlı Devlet�'nde bu yöntemden 1879 yılına 
kadar yararlanılmıştır. Sözü ed�len yılda, çıkarılan b�r Pad�şah Fermanı �le bu 
yöntem terk ed�lerek ç�ft taraflı kayıt yöntem� kabul ed�lerek kullanılmaya 
başlanmıştır. Bu yöntemle �lg�l� b�r d�ğer öneml� konu da yöntem�n 
uygulanmasında s�yakat harf ve rakamlarının kullanılmasıdır. Bu yazı türü 
noktasız Arap harfler� �le yazılan b�r yazı türü olup,herkes�n okuyamayacağı 
ancak konu �le �lg�l� uzmanların okuyab�leceğ� çoğunlukla mal� �şlerde 
kullanılan k�m�ler�ne göre ş�frel� b�r yazı k�m�ler�ne göre �se b�r meslek d�l� 
olarak tanımlanmaktadır (Aydem�r ve Erkan, 2011; Küçüker ve Can, 2016).

Merd�ven Yöntem�'n�n temel özell�kler� aşağıdak� şek�lde özetleneb�l�r (El�taş 
vd., 2008):

§�Devletç�l�ğ�n egemen olduğu ülkelerde devlet muhasebes� �ç�n 
kullanılmıştır.

§�Devlet�n gel�rler� ve g�derler� açısından verg� gel�rler�n�n toplanması ve 
harcanması esasına dayanır.

§�Verg� gel�rler�n�n eyaletlerden alınması, her eyalet�n toplam verg� 
gel�rler�n�n ve verg� türler�n�n alt alta yazılarak toplanması şekl�nde 
gerçekleşt�r�l�r.

§�Harcama türler� ve tutarlarının alt alta sıralanması esastır.

§�S�stem�n muhaseben�n tahakkuk esasına göre çalışması esastır. Ancak 
tahakkuk maddes� yapılmadan �şlemler�n yürütüldüğü b�l�nmekted�r. 
Tahakkuk tutarı �se başka b�r yerde tak�p ed�lmekted�r.

§�S�stem hem m�ktar ve hem de tutar yazmaya müsa�t b�r özell�ğe sah�pt�r.

§�Devlet�n b�r yıllık gel�rler�n�n tek b�r kayıt �le yapılab�lmes�n� sağlar.
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TÜRKİYE'DE ULUSAL MUHASEBE SİSTEMİNE KATKISI OLAN 
GAYRİMÜSLİM AKADEMİSYENLER VE ÇALIŞMALARI

XV. ve XVI. yüzyıllarda gayr�müsl�mler�n üret�m ve �ç t�carete hak�m 
olmalarının nedenler� arasında, Osmanlı �le t�car� �l�şk�de bulunan yabancıların 
d�ller�n� konuşan ve çoğu aynı d�nden olan bu k�ş�lerle �l�şk� kurmak 
�stemeler�n�n bulunduğu ve Türkler'�n t�caretten genel olarak hoşlanmamakta 
oluşları göster�lmekted�r.  Sözü ed�len yüzyıllarda, Galata'dak� 
gayr�müsl�mler�n uluslararası t�caret deney�mler�nden de yararlanarak, 
özell�kle gel�şen kayıt düzen�nden es�nlenerek muhasebe defterler� tuttukları 
b�l�nmekted�r. Ne var k�, değ�ş�k ırkların, değ�ş�k d�ller ve yazılar �le tutulan bu 
defterlerden bugünlere gelen örnekler yoktur. Bugünlere gelen örnekler de 
daha sonrak� yüzyıllara a�t bulunmaktadır (Güveml�, 1998). Muhasebe eğ�t�m� 
�le �lg�l� bu dönemde özell�kle Ermen� okullarının programlarında muhasebe 
ders�ne yer ver�ld�ğ� görülmekted�r(Arıkan, 2004).

Osmanlı'da k�tap ve derg� basımı daha çok devlet tarafından yapılmıştır. Tüm 
Osmanlı İmparatorluğu boyunca muhasebe öğret�m�yle �lg�l� k�tap sayısının az 
olduğu b�l�nmekted�r. Devlet�n gel�şm�ş muhasebe düzen�ne rağmen, devlet 
muhasebes�yle �lg�l� de olsa muhasebe öğret� k�tabının yazılmamış olmasının 
neden�n�n, Haz�ne-� Am�re'de muhasebe öğret�m�n�n usta-şak�rd (çırak) �l�şk�s� 
�ç�nde yapılması olduğu düşünülmekted�r. Bu durum aynı zamanda ç�ft yanlı 
kayıt yöntem�n�n Türk�ye'de uygulanmasını da gec�kt�rm�şt�r (Güveml�, 2000). 
XIX. yüzyıl boyunca Türk toplumunda özel kes�m kuruluşların bulunmadığı 
b�r ortamda, özel kes�m muhasebes�ne a�t herhang� b�r doküman bugüne kadar 
ortaya çıkarılmış değ�ld�r. Ancak Ege bölges�nde, yören�n tarımsal 
ürünler�nden olan kuru �nc�r, kuru üzüm ve pamuk g�b� ürünler�n dışsatımı �le 
uğraşan k�m� Ermen� ve Rum tüccarların ç�ft yanlı kayıt yöntem�n� 
muhasebeler �nde dened�kler �ne  da�r  �z lere  ras t lamak olanağı 
bulunmaktadır(Çabuk ve Saygılı, 2012). 

Dünyada ç�ft yanlı kayıt yöntem�n�n anlatıldığı yaygın olarak kabul ed�lm�ş 
olan �lk k�tap Luca Pac�ol�'n�n 1494 yılında yayımlanan “Summa de 
Ar�thmet�ca” adlı yapıtıdır. Osmanlı'da ç�ft yanlı kayıt düzen�ne �l�şk�n �lk yapıt 
�se, 1828 yılında Ermen�ce olarak hazırlanmış olup, k�tap bulunamamış 
olmakla beraber, k�tabın varlığını Ermen�ce kaynaklardan öğrenmek 
mümkündür. Bu alanda yazılan �k�nc� k�tap 1830 yılında basılmış olup, Ermen� 
b�r papaz tarafından Osmanlı topraklarında t�caretle uğraşan  Ermen� tüccarlar 
�ç�n yazıldığı anlaşılan “Hesap Defter� Prens�pler�” adını taşır. Toplam kırk üç 
sayfa olan k�tabın kapağında; “Hesap defter� prens�pler�, �lk başlayanların 
gereksemes�n� karşılamak �ç�n halk d�l�yle yazılmış özet, Vened�k, Az�z Gazar 
Ruhban Okulu 1830” g�b� b�lg�ler yer alır. K�tabın g�r�ş bölümünde hesap 
defter�n�n tanıtımı yapılır. K�tabın tanıtım bölümünde hesap defter� özet�yle 
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�lg�l� konulara yer ver�l�rken bu hususların t�caretle uğraşan k�ş�lere dönük b�r 
anlatım özell�ğ� taşıdığı görülür. K�tapta tanıtım bölümünün ardından 
“Hatırlatma Defter�” başlığı taşıyan bölüm gel�r. Bu bölümde 1 Ocak 1830 – 30 
Ocak 1830 tar�hler� arasındak� t�car� olaylar açıklanıyor. K�tabın 13-17. 
sayfalarında günlük defter�ne �l�şk�n b�lg�ler bulunmaktadır (Arıkan, 2004; 
Güveml�, 2000).

XIX. yüzyıl başındak� muhasebe �le �lg�l� Ermen�ce k�taplar yer�n� yüzyılın 
ortasında Fransızca ya da Fransızca'dan tercüme ed�lm�ş Türkçe k�taplara 
bırakmış olup, Fransızca kaynakların etk�nl�ğ� uzun süre devam 
etm�şt�r.Fransız kültürü ağırlıklı muhasebe öğret�m�n�n XIX. Yüzyılın �lk yarısı 
sonlarından XX. Yüzyılın ortalarına kadar yaklaşık yüzyıl boyunca devam 
ett�ğ� �ler� sürüleb�l�r (Gücenme Gençoğlu, 2009). Bu tercümeler� yapanlar 
arasında Ermen�lerde yer�n� almıştır (Güveml�, 2000). Özell�kle Cumhur�yet 
dönem�nde Ermen� profesörler�n çokluğu d�kkat çekmekted�r. 1928-1940 
yılları arasında muhasebe eğ�t�m dünyasının muhasebe düşünce sev�yes�n� 
ortaya koyab�lmek �ç�n Serk�z N�had'ın “Devlet Muhasebes� Usulü” adlı 
eser�n�n oldukça önem taşıdığı görülmekted�r. Ermen�ler'�n muhasebe 
öğret�m�ndek� etk�nl�kler�n�n 1952 yılında Serk�z N�had'ın emekl� olması �le 
son bulduğu anlaşılmaktadır (Güveml�, 2001). 

Serk�z N�had 

XX. yüzyılın başlarında sürekl� savaşlar neden�yle muhasebe düşünces�nde 
fazla b�r gel�şme sağlanamamış ve bu gel�şmeler, T�caret Mekteb-� Al�s�'nde 
kümelenen hocaların mesleğ� gel�şt�rme çabaları �le sınırlı kalmıştır. Bu hocalar 
arasında Serk�z N�had, K�rkor Kömürcüyan g�b� Ermen� asıllı eğ�t�mc�ler de 
vardır. Cumhur�yet �le b�rl�kte muhasebe kayıtlarından ve mal� tablolardak� 
ver�ler üzer�nden verg� alınmaya başlanması muhasebe düşünces�n�n hızlı b�r 
gel�ş�m sürec�ne g�rmes�n� tem�n etm�şt�r. Bu süreç �ç�nde muhasebe 
düşünces�n�n gel�şme düzey�n� Serk�z N�had'ın eserler�nden �zlemek olanağı 
bulunmaktadır(Küçük, 2012). Serk�z N�had'ın k�taplarının, Türk muhasebe 
l�teratürüne meslek� kel�meler�n�n g�r�ş� ve muhaseben�n gel�şmes�ne büyük 
katkıları olmuştur. Bu k�taplar (Sözb�l�r, Yılmaz ve Dem�rel, 2008):

Usul-� Muhasebe-� Mal�ye 1914 Serk�z N�had

Defter-� Keb�rl� Yevm�ye Yahud Amer�kan Usulü 1914 Serk�z N�had

Muhasebe-� Tüccar�ye Mebad�s� 1920 Serk�z N�had

S�gorta Muhasebes�-Har�k, Nakl�yat, Hayat 1926 Serk�z N�had

C�lt/Volume : 1 Sayı/Issue : 1 Ocak/January 2018

73



Serk�z N�had başlangıçta “Muhasebe-� Mal�ye” şekl�nde yazarken daha sonra 
“S�gorta Muhasebes�” şekl�nde �fadede bulunduğu görülmekted�r.  Dey�mler�n 
de g�derek Arapça'dan Türkçe'ye kaydığı, day�n, medyun yer�ne alacaklı, 
borçlu dey�mler�n�n ya yalnız ya da Arapça ve Türkçes� b�rl�kte kullanılmaya 
başlandığı görülmekted�r (Güveml�, 2001).

Serk�z N�had'ın k�taplarının yazar kısmına, Ulum-ı Al�ye-� T�car�ye Mekteb� 
Müderr�s� olarak kend�s�n� tanıtması d�kkat� çekmekted�r. Serk�z N�had'ın adı, 
soyadı yasasından sonra Serk�z N�had K�ver olarak değ�şm�şt�r. Ermen� asıllı 
bu muhasebe hocası hakkında fazla b�r b�lg� yoktur. Fransızca ve Almanca 
b�ld�ğ�, bu ülkelerde yayımlanan muhasebe k�taplarından yararlanmasından 
anlaşılmaktadır. Serk�z N�had, 1920'l� yıllardan 1950'lere kadar İstanbul 
Yüksek T�caret Mekteb�'nde muhasebe hocalığı yapmıştır. Bu okulun ötek� 
hocaları g�b� o da, hocalığı yanında büyük �şletmelerde danışman olarak görev 
almıştır. Bu durum Yüksek T�caret Mekteb�'nde genell�kle uygulanan b�r 
yoldur. Okul, muhasebec� yet�şt�ren başlıca yüksek eğ�t�m kurumudur. 
Muhasebe uygulamacısı yet�şt�ren okulun hocalarının da uygulama �ç�nde 
olmaları doğal karşılanmakta �d�. Serk�z N�had'ın da k�taplarında uygulama 
deney�mler�n� görme�mkanı bulunmaktadır(Küçük, 2012).

Serk�z N�had, Usul-� Muhasebe-� Mal�ye adlı yapıtında, �şletmede tutulacak 
defterler� tanıtmaktadır. Ama k�tabın asıl özell�ğ� zamanının bankaları 
hakkında gen�ş b�lg� vermes�d�r.  K�tapta ayrıca s�gorta muhasebes� de 
örneklerle tanıtılmaktadır. Aynı yazarın Amer�kan usulü defter tutmayı tanıtan 
k�tabı �se, Alman muhasebe yazarlarının eserler�nden yararlanarak 
hazırlanmıştır. Yazar Amer�kan usulü muhasebey� anlatırken bu usul fazla �ş 
gücüne �ht�yaç göstermemekte, yasalara uygun defter tutmaya elver�şl� 
durumda bulunmakta ve muhasebe �lm�n� en uygun b�r b�ç�mde uygulamaya 
olanak sağlamaktadır demekted�r. Muhasebe-� Tüccar�ye Mebad�s�, yan� 
tüccar�n muhasebes�ne g�r�ş adını taşıyan eser� ötek�lerden farklıdır ve 
zamanının muhasebe öğret�s�nde öneml� b�r yer� vardır. Yazar k�tabın 
önsözünde çağdaş yazarların muhasebe k�taplarını Batı Ülkeler�nden tercüme 
ett�kler�n� bel�rterek, bunun zararlarından söz etmekted�r (Güveml� ve 
Güveml�, 2006).

K�tapları arasında 1926 yılında yayınlananS�gorta Muhasebes�'n�nyanında, 
t�caret matemat�ğ� öğret�s�ne dönük 1915 yılında yayınlanmış 176 
sayfalıkFa�zl� Hesabat-ı Car�ye ve 1926 yılında yayımlanmış Nazar� ve Amel� 
Muhasebe adlı k�tapları da bulunmaktadır. Türk muhasebe düşünces�ne hem 
genel muhasebe eğ�t�mc�s� ve yazarı olarak hem de uygulamacı olarak öneml� 
katkılarda bulunmuştur. Ama asıl katkısını, uzlanım muhasebeler� kavramını 
ülkeye get�ren öncüler arasında yer alması �le sağlamıştır. Eğ�t�mc�l�ğ� yanında, 
yukarıda bel�rt�ld�ğ� g�b�, İstanbul'dak� büyük ş�rketlerde muhasebe 
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danışmanlığı yapması muhasebe b�lg�s�n� gen�şletmede her zaman yardımcı 
olmuştur. Bunlar arasında s�gorta ş�rketler� de vardır. Serk�z N�had'ın 1926 
yılında yazdığı S�gorta Muhasebes� - Har�k, Nakl�yat, Hayat adlı k�tabı, 
1920'lerde Türk�ye'de muhasebe düşünces�n�n sev�yes�n� göstermes�, ç�ft yanlı 
kayıt yöntem�n�n uygulanış durumunu ortaya koyması, sağdan sola yazı tekn�ğ� 
�le ç�ft yanlı kayıt yöntem�n�n uygulanmasındak� güçlükler� göstermes� ve 
n�hayet uzlanım muhasebes� uygulama örnekler�ne yer vermes� açısından 
önem taşımaktadır (Küçük, 2012).

Bu k�tap �ncelend�ğ�nde, hem defterler�n hem de mal� tabloların, sağdan sola 
yazıyı esas alan Osmanlıca'nın kullanımı neden� �le borç tarafına (akt�f) sağda, 
alacak tarafına (pas�f) solda yer ver�ld�ğ� görülmekted�r. Bu ters uygulamaya 
rağmen, b�lançonun varlık ve kaynak taraflarının kavramsal olarak uygun 
yapıda olduğu, ancak varlık ve kaynak unsurlarının sıralanmasında b�r düzen 
bulunmadığı d�kkat� çekmekted�r. Kar ve zarar tablosunun �se, gel�r tablosu 
anlayışına uygun b�r n�tel�k taşıdığı ve özell�kle s�gorta türler� �t�barı �le gel�r ve 
g�derlere ayrı ayrı yer ver�ld�ğ� gözlenmekted�r. Cumhur�yet'�n �lk yıllarında 
ç�ft yanlı kayıt yöntem�ndek� bu gel�şmeler�n 1928 yılında Lat�n Alfabes�'ne 
geç�lmes� �le hızlandığını bel�rtmek gerekmekted�r (Küçük, 2012). Fransız ve 
Alman muhasebe kültürler�nden yararlanarak 1930'lu yıllarda öneml� 
muhasebe k�tapları yazmıştır.Ancak Serk�z N�had'ın 1930'lu yıllarda en öneml� 
eser�, devlet muhasebes�ndek� yen�leşmey� gündeme get�ren Muhasebe-� 
Umum�ye Kanunu'nun (1927) uygulanmasına dönük olarak, 1935 yılında 
yayınladığı DevletMuhasebes� Usulü k�tabıdır (Güveml�, Aytulun ve Ş�şman, 
2013). K�tabın �çer�ğ� şuşek�lde düzenlenm�şt�r (N�had, 1935):

I. bah�s     Türk�ye'n�n mal�ye tar�hçes�,

II. bah�s    Muhasebe-� umum�ye kanunu,

III. bah�s   Mal�ye teşk�latına umum� bakış,

IV. bah�s   Muhasebe-� umum�ye kanununun bazı ahkamının �zahı,

V. bah�s    Bütçe,

VI. bah�s   Haz�nen�n usulü hesab�yes�ne da�r malumat.

Devlet�n mal� yönet�m�n�, bütçe düzen�n�, belge düzen�n� ortaya koymayı 
amaçlayan Serk�z N�had, bu eser�nde muhasebe-� umum�ye kanunu, bütçe 
tal�matnames� ve 1932 bütçe kanununa dayanarak yazmıştır. K�tap, muhasebe 
eğ�t�m� gören Yüksek İkt�sat ve T�caret Mekteb� öğrenc�ler�ne devlet�n mal� 
�dares� hakkında b�lg� vermey� amaçlamıştır. Böylece yazar, Cumhur�yet'�n 
yasaları yen�leme heyecanı yanında, örgüt yapısının gözden geç�r�lme 
heyecanını da gözler önüne sermek gereğ� duymuştur. S. N�had b�r muhasebe 
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profesörü olmasına rağmen, devlet�n muhasebe defter�n�n kayıtları üzer�nde 
durmayarak, konuyu daha genel�nden de almak suret�yle mal� yönet�m �le �lg�l� 
b�lg� vermey� yeğlemes�, kend�s�n�n bu konudak� boşluğu doldurmak 
�stemes�nden ve mal� yönet�me muhasebec� bakışı �le yaklaşmak �stemes�nden 
kaynaklanmış olsa gerek�r. Bu özell�ğ� �le k�tap, devlet�n bütçeye dayalı mal� 
yönet�m�n� öğret�c� n�tel�kted�r. D�vanı muhasebet tarafından denetlenme 
mekanızmasının ortaya konulması, muhasebe-denet�m �l�şk�s� anlayışının 
açıklanması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, yazarın k�tabı yazdığı 
yıllarda yazı d�l�n�n Türkçeleşme uğraşı ver�l�yordu. S.N�had'ın b�r ölçüde de 
olsa bu çabalara katılmaya çalıştığı anlaşılmaktadır (Güveml�, 2001).

K�rkor Kömürcüyan

1928-1950 yılları arasında muhasebe öğret�s�n�n İstanbul ağırlıklı olduğu 
b�l�nmekted�r. Bu dönem�n muhasebe öğret�m üyeler� arasında K�rkor 
Kömürcüyan başta gelmekted�r. K�rkor Kömürcüyan da tüm meslek� 
yaşamında hem Yüksek İkt�sat ve T�caret Mekteb�'nde öğret�m üyel�ğ� yapmış 
hem de ş�rketlerde danışmanlık yapmıştır. K�taplarında Fransız kültürünün 
etk�s� görülmekted�r. K�rkor Kömürcüyan, 1931 yılında yayınlanan “İht�sas 
Muhasebeler�” adlı yapıtın başında esk� yazı �le basılmış k�taplarının sayısını 
y�rm� dört olarak vermekted�r. Bu k�taplar; “İlm-� ceb�r”, “İlm-� hesap”, “Cebr-� 
mal�”, “Hesab-ı t�car�”, “Çaprast Ka�des�” g�b� adları taşımakta olup, k�tapların 
�lk mektepler, orta mektepler, l�seler, t�caret mektepler� ve tüccarlar �ç�n 
yazıldıkları bel�rt�lmekted�r. İçler�nde “Esnafın Hazır Defter� (Amel� Usul 
Defter�)” adını taşıyan b�r muhasebe k�tabı bulunmaktadır. K�tapta “el defter�, 
yevm�ye, defter-� keb�r” kayıtları anlatılmaktadır. Yen� harflerle basıma 
geç�ld�kten sonra Kömürcüyan'ın 1929-1933 yılları arasında “T�car� 
Malumat”, “T�car� Malumat ve Bankacılık”, “İht�sas Muhasebeler�”, “T�caret 
ve Mal� Hesap”, “Amel� ve Tatb�k� Kamb�yo”, “Yen� Muhasebe Usulü” ve 
“İkt�sat” adlı k�taplarını yayınladığı görülmekted�r.  Arap harfler�nden Lat�n 
harfler�ne hızlı b�r b�r dönüş yaşayan Türk�ye'n�n, t�caret ve muhasebe 
dünyasının gereksemeler�n� karşılamak üzere, Kömürcüyan'ın, büyük bölümü 
esk� harfl� k�taplarını yen�lemes�nden oluşan bu eserler� �ç�nde muhasebe �le 
�lg�l� olarak kuşkusuz en öneml� olanı “İht�sas Muhasebeler�”d�r (Çabuk ve 
Saygılı, 2012; Güveml� vd., 2013).  

K�rkor Kömürcüyan'ın “İht�sas Muhasebeler�” adlı yapıtı 1931 yılında 
yayınlanmış 228 sayfalık yapıtının, Yüksek T�caret Mektepler� talebes�n�n, 
ş�rket, banka, s�gorta memurları �le fabr�ka sah�pler�n�n �ht�yaçları �ç�n 
yazıldığı bel�rt�lmekted�r (Örten, 2016). Bu k�tabın başlıkları ve aşağıda 
l�stelenen sayfa numaraları aşağıda bel�rt�lm�şt�r (Sözb�l�r, Yılmaz ve Dem�rel, 
2008):
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Umum� Malumat-paragraf                  : 1-66

Ş�rketler Muhasebes�-paragraf            : 17-55

H�ssedarlık Ş�rketler�-paragraf            : 56  

Sanay� Muhasebes�-paragraf               : 57-94

Z�raat Muhasebes�-paragraf                : 95-99

Banka Muhasebes�-paragraf               : 100-173

Bu k�tapta, ç�ft yanlı kayıt yöntem�n�n tanıtımı yanında ş�rketler muhasebes�, 
sanay� muhasebes�, z�raat muhasebes� ve bankacılık muhasebes� bölümler� yer 
almaktadır. Kömürcüyan'ın muhasebe eğ�t�m�ne yardımcı olmak üzere, dört 
beş hanel� sayıları alt alta yazıp, b�r satır hal�nde bunların çarpımını yapmak 
g�b� buluşları vardır. Buna, Kömürcüyan Çaprast Teor�s� demekted�r. 
Kömürcüyan bu teor�s�ne 1933 yılında yayınladığı T�car� ve Mal� Hesap 
K�tabında yer verm�şt�r. Kömürcüyan çağının muhasebe l�teratüründe öneml� 
b�r yer� olan b�r muhasebe düşünürüdür (Güveml� vd., 2013).

Kömürcüyan'ın “İht�sas Muhasebeler�”  k�tabı dışında, 1930'larda yayınladığı 
“Yen� Muhasebe Usulü” adlı yapıtının, zamanının muhasebe öğret� k�tapları 
�ç�nde öneml� b�r yer� vardır (Çabuk ve Saygılı, 2012). Bu k�tapta Kömürcüyan 
b�lançoyu düzenlerken dey�mler� Türkçeleşt�rmeye, Arapça harfler�n yazım 
kurallarını kullanmamaya çalışmıştır.  Öte yandan, Kömürcüyan'ın bu eser�nde 
ve b�lançoda hesap sınıfı kümelemes� açısından deneme yaptığı da 
görülmekted�r. Ama bu denemen�n başarılı olduğunu söylemek güçtür. Ayrıca, 
Kömürcüyan'ın b�lançonun envanter �le bağlantısını zayıflatarak, zamanının 
gel�şmes�ne uygun olarak hesap planına bağlanması düşünces�n�n 
bulunduğunu da k�tabındak� açıklamalardan görülmekted�r (Güveml�, 2007).

Yahud� Asıllı Alman B�l�m İnsanlarının Muhasebeye Katkıları

Naz� Almanyası'nın baskısı �le Türk�ye'ye göç eden çeş�tl� alanlardak� Yahud� 
asıllı Alman b�l�m �nsanlarının Türk yüksek öğret�m�nde bel�rley�c� rol 
oynadıkları b�l�nmekted�r. Bu bilim adamlarından Alfred Isaac'ın, Fritz 
Neumark'ın ve Ernst Hirsch'in muhasebe düşüncesinin çağdaş anlayış 
içerisinde gelişmesine çeşitli yönlerden katkıları olmuştur(Uçma, 2012).

Alfred Isaac (1888- 1956); Yahud� asıllı b�r �şletme uzmanıdır. Nürnberg 
Ün�vers�tes�'nde öğret�m üyes� olarak çalışırken İstanbul Ün�vers�tes�'n�n 
davet� üzer�ne Türk�ye'ye gelerek 1936 -1942 yılları arasında İstanbul 
Ün�vers�tes� İkt�sat Fakültes� Umum� İkt�sat Kürsüsü'nde görev yapmış ve 
bulunduğu süre boyunca muhasebe ve �şletme �kt�sadı dersler� verm�ş ve bu 
alanlarda k�taplar yazmıştır. Batı tarzı �şletmec�l�ğ�n Türk�ye'de oluşumu �ç�n 
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çalışmış Türk �şletmec�l�ğ�n�n gel�ş�m�ne, sunduğu b�lg�ler ve yazdığı 
k�taplarla büyük katkısı olmuştur ve çalışmalarında �şletme �kt�sadına 
yoğunlaşmıştır (Keçetep, 2016).

II. Dünya Harb� sırasında Naz� Almanyası'ndan Türk�ye'ye gelen, Alman 
kültürü �le yet�şm�ş, �şletme �kt�sadı k�tapları olan ve aynı zamanda muhasebe 
düşünürü olan Alfred Isaac'ın en öneml� özell�ğ� anal�t�k b�lanço anlayışını 
Türk yüksek öğret�m�ne sokmuş olmasıdır. Isaac, Az�z Tahs�n Balkanlı �le 
b�rl�kte yazdıkları Muhasebe Tatb�katı adlı eser�nde dönemsonu sonuçlarının 
ortaya konulmasında değ�ş�k b�r yol �zlem�ş ve büyük defter kayıtlarında ve 
m�zan üzer�nde denetleme yapılmasının ve bu denetleme sonuçlarına göre 
düzeltmeler yapıldıktan sonra b�lançonun düzenlenmes� üzer�nde durmuştur. 
Isaac, bu çalışması �le envanter� denetleme fonks�yonu �ç�ne almış olmaktadır 
(Güveml�, 2007).Y�ne bu kitapta sanayi muhasebesi ve kambiyo muhasebesi 
ile bilanço tanzimine ilişkin örnekler verilmiştir. Muhasebe alanına aktarılan bu 
bilgiler uzun yıllar Türk muhasebe uygulamalarına rehber olmuştur (Banar ve 
Aslan, 2009).

Fr�tz Neumark (1900–1991); Yahud� asıllı b�r Alman �kt�satçı olup, 1933 
yılında H�tler'�n zulmünden kaçarak Türk�ye'ye göç etm�ş ve İstanbul 
Ün�vers�tes�'ne öğret�m üyes� olarak katılmıştır. 20 Temmuz 1936′da kurulan 
ve 1937 yılı yaz sömestr�nde faal�yete geçen İkt�sat Fakültes�'nde Umum� 
İkt�sat ve Mal�ye Teor�s� Kürsüsü Başkanlığı da yapmıştır. Türk�ye'de batı tarzı 
�kt�sat öğren�m�n�n gel�şmes�nde ve gel�r verg�s� yasalarının hazırlanmasında 
öneml� katkıları olmuştur. 1952 yılı başına kadar Türk�ye'de kalmış ve İstanbul 
Ün�vers�tes�'nde mal�ye ve �kt�sat dersler� verm�şt�r. Naz� Almanyası'ndan 
kaçarak Türk�ye'ye sığınan yahud� asıllı b�l�m, sanat ve s�yaset adamlarını 
anlatan,Boğaz�ç�'neSığınanlar �s�ml� b�r k�tap yazmıştır (Keçetep, 2016).

Neumark, 1949 yılında tamamlanıp 1950 yılında yürürlüğe g�rm�ş bulunan 
verg� reformuna �l�şk�n mevzuatın, esk�s�ne kıyasla çok daha gen�ş b�r mükellef 
k�tles�n�n muhasebe konuları �le yakından �lg�lenmes�n� gündeme get�rm�şt�r. 
Bu reform �le b�rl�kte gelen bazı hükümler�n muhasebe üzer�ndek� etk�ler� 
günümüzdek� muhasebe uygulamalarının temel�n� atmıştır (Uçma, 2012).

Bununla b�rl�kte bu dönemde 1957 yılında çıkarılan 6762 Sayılı Türk T�caret 
Kanunu �ç�n de y�ne Alman etk�s�nden bahsetmek söz konusudur. Neumark �le 
benzer şek�lde Türk�ye'ye göç eden Yahud� asıllı Alman b�l�m adamı Prof. Ernst 
H�rsch başkanlığında b�r kom�syon tarafından bu kanun hazırlanmıştır. Bu 
kanun �le de özell�kle anon�m ortaklıkların muhasebe düzen�ne �l�şk�n bazı 
şek�l ve esas zorunlulukları get�r�lm�şt�r. Bu kanunun temel özell�ğ� verg� 
tekn�ğ� ve muhasebe uygulamaları açısından bell� prens�pler get�ren Verg� Usul 
Kanunu'ndan etk�lenerek, kayıt düzen� açısından �şletmeler� yen� b�r düzene 
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sokmuş olması ve �şletmeler� �lg�lend�ren maddeler� modern�ze etm�ş 
olmasıdır (Uçma, 2012).

SONUÇ

Osmanlı Devlet�'nden Cumhur�yet'�n �lk yıllarına kadar gerek t�caret gerekse 
de muhasebe alanına gayr�müsl�mler�n çok öneml� katkıları olmuştur. 
Özell�kle Osmanlı Devlet�'nde t�caret hayatında söz sah�b� olan 
gayr�müslümler�n muhasebeye olan katkıları devlete ödem�ş oldukları ve 
devlet muhasebes� düzen� �çer�s�nde kayıt altına alınan c�zye verg�ler� �le 
şek�llenm�şt�r. Osmanlı dönem�nde usta – çırak �l�şk�s� �çer�s�nde gel�şen 
muhasebe s�stem�, neredeyse tamamen verg� ve devlet muhasebes�ne 
dayanmakta olup, muhasebe yöntem ve tekn�kler�ne �l�şk�n herhang� b�r yazılı 
kaynak bulunmamaktadır. Bu yapıya sah�p muhasebe s�stem� �çer�s�nde 
gayr�müsl�mlerden alınan c�zye verg�ler�n�n muhasebeleşt�r�lmes�ne �l�şk�n 
olarak tutulan defterler �ncelend�ğ�nde, gayr�müsl�m halkın Osmanlı'nın t�car� 
hayatına ve ulusal muhasebe s�stem�n�n gel�şmes�ne olumlu yönde katkı 
sağladığı görülmekted�r.

Gayr�müsl�mler�n Türk�ye'dek� ulusal muhasebe s�stem�ne katkıları yalnızca 
Osmanlı dönem�yle sınırlı kalmayıp, Türk�ye Cumhur�yet�'n�n �lk otuz yılına 
da yayılmıştır. Bu dönemde özel �şletmeler�n muhasebe uygulamalarının yanı 
sıra akadem�k anlamda muhasebe teor�s�n�n gel�şmes� de sağlanmıştır. Aynı 
dönemde İstanbul'da var olan Serk�z N�had ve K�rkor Kömürcüyan g�b� 
Ermen� asıllı uygulama özell�kler� ön plana çıkan eğ�t�mc�ler �le Almanya'dan 
Naz� tehl�kes� neden�yle kaçan ve ülkem�zdek� öneml� ün�vers�teler tarafından 
davet ed�lerek buralarda akadem�k faal�yetler�ne devam etmes� sağlanan 
Alfred Isaac, Fr�tz Neumark ve Ernst H�rsch g�b� akadem�syenler sayes�nde 
Türk�ye'dek� muhasebe s�stem� yazın ve uygulama hayatı açısından b�l�msel 
olarak oldukça öneml� düzeyde �lerleme kaydetm�şt�r.
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IDA ACADEMIA DERGİSİ
MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE BAŞLIĞI*

(Sayfa Ortasına Gelecek Şek�lde, 12 Punto, T�mes New Roman, Kalın, 1 Satır 
Aralığı, Büyük Harf)

Makalen�n İng�l�zce Başlığı

(Sayfa Ortasına Gelecek Şek�lde, 12 Punto, T�mes New Roman, Kalın, 1 Satır 
Aralığı, Her Kel�men�n İlk Harfi Büyük)

Ad SOYAD 1**, Ad SOYAD 2***, Ad SOYAD 3****, 
Ad SOYAD 4*****

(Sayfa Ortasına Gelecek Şek�lde, Kalın, 12 Punto, T�mes New Roman, 1 Satır 
Aralığı, Adın İlk Harfi Büyük, Soyad Tamamen Büyük Harflerle)

* Eğer hakkında yazılan çalışma b�r b�ld�r�, tez veya proje çalışmasının b�r 
kısmı �se buraya o açıklama konulmalıdır. Aks� halde �lk yazara tek yıldız 
ver�lerek sadece yazarlarla �lg�l� b�lg�lere yer ver�l�r. Çalışma daha önce b�ld�r� 
olarak sunulmuşsa burada bel�rt�lmel�d�r. (9 punto, T�mes New Roman, İk� 
yana yaslı)
** Unvan 1, Kurum veya Ün�vers�te/Fakülte/Bölüm/Anab�l�m Dalı, e-posta (9 
punto, T�mes New Roman, Sola yaslı)
*** Unvan 2,Kurum veya Ün�vers�te/Fakülte/Bölüm/Anab�l�m Dalı, e-posta (9 
punto, T�mes New Roman, Sola yaslı)
**** Unvan 3, Kurum veya Ün�vers�te/Fakülte/Bölüm/Anab�l�m Dalı, e-posta 
(9 punto, T�mes New Roman, Sola yaslı)
***** Unvan 4, Kurum veya Ün�vers�te/Fakülte/Bölüm/Anab�l�m Dalı, e-
posta (9 punto, T�mes New Roman, Sola yaslı) 

ÖZ : İk� yana yaslı, 11 punto, T�mes New Roman, 1 satır aralığı ver�lerek 
yazılır. Makalen�n özet� araştırmanın amacını, yöntem�n� ve elde ed�len 
bulguları yansıtacak şek�lde, en fazla 300 sözcük olarak, Türkçe ve İng�l�zce 
hazırlanmalıdır. Makalen�n d�l� Türkçe �se “ÖZ,” yabancı d�lde �se 
“ABSTRACT” başa gelmel�d�r.
Anahtar Kel�meler: Anahtar Kel�me 1, Anahtar Kel�me 2, Anahtar Kel�me 3 
(Sola yaslı, 11 punto, T�mes New Roman, 1 satır aralığı)
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ABSTRACT : İk� yana yaslı, 11 punto, T�mes New Roman, 1 satır aralığı 
ver�lerek yazılır.

Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3 (Sola yaslı, 11 punto, T�mes 
New Roman, 1 satır aralığı)

J e l  S ı n ı fl a n d ı r m a s ı  :  A n a h t a r  k e l � m e l e r e  u y g u n  o l a r a k 
https://www.aeaweb.org/jel/gu�de/jel.php adres�nden bel�rlenecek jel 
kodlarına yer ver�lmel�d�r.

ANA BAŞLIKLAR
Ana başlıklar 1 paragraf g�r�nt�s� ver�lerek,11 punto, kalın ve düz olmalı, büyük 
harfle yazılmalıdır. Makalelerde problem/çalışmanın konusu, g�r�ş bölümü 
�ç�nde açıkça bel�rt�lmel�d�r. G�r�ş bölümünü sırasıyla yöntem, varsa bulgular, 
yorum/tartışma ve sonuç ve öner�ler bölümler� �zlemel�d�r. Alanlara göre farklı 
bölümler yer alab�l�r. Met�n �ç�ndek� d�ğer bütün kısımlar, 11 punto ve tek satır 
aralıklı olarak, b�ç�mlend�rme bozulmadan yazılmalıdır.

Alt Başlıklar
Alt başlıklar 1 paragraf g�r�nt�s� ver�lerek, 11 punto ve sözcükler�n �lk harfler� 
büyük olmak üzere kalın olarak yazılmalıdır.

Tablo, Ç�zelge, Şek�l, Grafik Örnekler�
Tablo / Ç�zelge 1: Tablo / Ç�zelge / Grafik / Şek�l Başlıklarının İlk Harfler� 
Büyük Olmalıdır (11 Punto, T�mes New Roman, Sayfa Ortasına Gelecek 
Şek�lde) 

KAYNAK GÖSTERMEDE GENEL KURALLAR
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� Kaynak göstermede kes�nl�kle d�pnot kullanılmamalıdır.
� Met�n �çer�s�ndek� dolaylı alıntılara atıfta bulunurken sayfa numaraları 
bel�rtmek yazar(lar)ın �n�s�yat�fine bırakılmıştır. Doğrudan alıntılarda �se sayfa 
numarası bel�rtmek ve alıntıyı tırnak �çer�s�nde bel�rtmek gerekmekted�r.
� Aynı yazar veya tüzel k�ş�n�n aynı yıl �çer�s�ndek� eserler�ne atıfta 
bulunurken (Örn; Şah�n, 2001a, Şah�n, 2001b) şekl�nde b�r yol �zlen�r.
� B�rden çok kaynağa atıfta bulunurken sıralama yayım yılına göre 
yapılmalıdır. Örnek; (Sancak, 1991: 22; Hancı, 1998: 145; Eng�n, 2015: 254)
� Çok yazarlı yayınlarda �lk yazar soyadı (Kaplan vd., 1999), görülemeyen b�r 
yayın kaynak göster�l�yorsa (Raglan, 1973, Ek�c�, 1988’den), sözlü kaynak 
kullanılıyorsa kaynak k�ş� b�lg�ler� Adı, Soyadı, Görüşme Tar�h� ve Yer� 
b�lg�ler�n� �çermel�d�r.
� Yayın tar�h� bulunamazsa en son tel�f hakkı (copyr�ght) tar�h� ver�l�r. Tar�h 
b�lg�s� h�ç b�r şek�lde bulunamıyorsa “tar�h yok” anlamına gelen “t.y.” 
kısaltması kullanılır.
� Web kaynaklarına atıf yapılırken (bal�kes�r.edu.tr, 01.05.2014) örneğ�nde 
olduğu g�b� başında http://www. kısmı olmadan ve er�ş�m tar�h� Gün, Ay, Yıl 
bel�rt�lmel�d�r.

Kaynakçadak� Genel Kurallar

� Kaynaklar alfabet�k sıraya göre sıralanmalı, aynı yazarın aynı yıl �çer�s�ndek� 
�k� veya daha fazla kaynağı �ç�n 2000a, 2000b g�b� göster�mler de y�ne alfabet�k 
sıra �le ver�lmel�d�r.
� Yazar sayısı altıdan fazlaysa, �lk altı yazarın adları kaynakçada ver�l�r, altıncı 
yazardan sonra “ve d�ğerler�” �fades� kullanılır. 
� K�tapların künyeler� ver�l�rken 1. Basım �se bel�rtmeye gerek yoktur. İk�nc� 
ve sonrak� basımlar �ç�n “2. Bs.” şekl�nde kısaltma kullanılır.
� Yayına hazırlayan k�ş�n�n adından sonra hazırlayan(lar) yer�ne (Haz.), 
ed�tör(ler) yer�ne �se (Ed.) kısaltması kullanılır.
� Derg� ve k�tap adları kısaltılmadan eğ�k (�tal�k) olarak yazılır.
� B�ld�r� k�tapları k�tap g�b�, b�ld�r� k�tabından alınan b�r b�ld�r� de k�tap 
bölümü g�b� bel�rt�l�r.
� Tezlerde tez�n adından sonra “K�tap- Yazarı Olmayan Kullanım: K�tap Adı. 
(Yayın Yılı). Yayın yer�: Yayınev�.
Örnek: Redhouse Çağdaş Türkçe-İng�l�zce Sözlüğü. (1985). İstanbul: 
Redhouse.
Atıf: (Redhouse, 1985: 32)
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K�tap – Çev�r�

Kullanım: Soyad, A. (Yayın Yılı). K�tap Adı (A. Soyadı, Çev.). Yayın yer�: 
Yayınev�. (Kaynak yapıtın yayın yılı).
Örnek: Bloomberg, M. ve Evans, G. E. (1989). Kütüphane Tekn�syenler� İç�n 
Tekn�k H�zmetlere G�r�ş (N. Tuncerve, Çev.). Ankara: Türk Kütüphanec�ler 
Derneğ�. (Or�j�nal� 1985’te yayımlanmıştır).
Atıf: (Bloomberg ve Evans, 1985/1989: 182)

K�tap İç�nde Yayın (Bölüm ya da Makale)

Kullanım: Soyad, A. (Yayın Yılı). Yayın adı. A. Ed�tör (Haz./Ed.). K�tap Adı 
(Yayının sayfa numaraları). Yayın yer�: Yayınev�.
Örnek: O'Ne�l, J. M., ve Egan, J. (1992). Men's and Women's Gender Role 
Journeys: Metaphor for Heal�ng, Trans�t�on, and transformat�on. B. R. Wa�nr�b 
(Ed.), Gender Issues across the L�fe Cycle �ç�nde (ss. 107-123). New York, NY: 
Spr�nger.
Atıf: (O'Ne�l ve Egan, 1992)

MAKALE

B�l�msel Derg� Makales� –Tek Yazarlı
Kullanım: Yazar, A. (Yayın Yılı). Makale Adı. Derg� Adı, c�lt (sayı), sayfa 
numaraları.
Örnek: Çakın, İ. (2004). Müteferr�ka Matbaasının Düşündürdükler� ve 
Avrupa’da Basımcılığın Etk�ler�. B�lg� Dünyası, 5 (2), 153-167.
Atıf: (Çakın, 2004: 155)

B�l�msel Derg� Makales� – Çok Yazarlı
Kullanım: Soyad, A., Soyad, B., Soyad, C., Soyad, D., Soyad, E., Soyad, F. vd.. 
(Yayın Yılı). Makale Adı. Derg� Adı, c�lt (sayı), sayfa numaraları.
Örnek: Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kargı, E. 
vd. (2003). Okul Önces� Öğretmenl�ğ� Öğrenc�ler�ne A�t Türk�ye Profil 
Araştırması. Hacettepe Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� Derg�s�, 23, 108-117.
Atıf: (Erkan vd., 2003: 112)

Magaz�n Makales� – Yazarı Bell�
Kullanım: Soyad, A. (Ay yyyy). Makale Adı. Derg� Adı, c�lt, sayfa numaraları.
Örnek: Kenar, N. (N�san 2006). Kayıt Dışı İst�hdam. Popüler Yönet�m, 9, 44-
47.
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Atıf: (Kenar, 2006: 44)

Magaz�n Makales� – Yazarı Yok
Kullanım: Makale Adı. (Ay yyyy). Derg� Adı, c�lt, sayfa numaraları.
Örnek: Yerel B�lg�n�n Küreselleşt�r�lmes�. (N�san 2006). Focus, 12, 14-17.
Atıf: (Yerel b�lg�n�n küreselleşt�r�lmes�, 2006: 14)

Gazete Makales�
Kullanım: Soyad, A. (gg Ay yyyy). Makale Adı. Gazete Adı, sayfa numaraları.
Örnek: Bayar, Y. (04 N�san 2006). İnsanlık Aptallaşıyor mu? Hürr�yet. s. 14.
Atıf: (Bayar, 2006: 14)

BİLDİRİ

B�ld�r� – Yayımlanmış
Kullanım: Soyad, A. (Yayın Yılı). B�ld�r� Adı. A. Ed�tör (Ed.). K�tap Adı (sayfa 
numaraları). Yayın Yer�: Yayınev�.
Örnek: Uçak, N. (2005). Sosyal B�l�mlerde B�lg�n�n Üret�m�, Er�ş�m� Ve 
Kullanımı. O. Horata (Haz.). Sosyal B�l�mlerde Sürel� Yayınlar ve B�lg� 
Teknoloj�ler� Sempozyumu: 2 N�san 2005 – Ankara: B�ld�r�ler ( 92-103). 
Ankara: Yen� Avrasya.
Atıf: (Uçak, 2005: 96)

B�ld�r� - Yayımlanmamış
Kullanım: Konuşmacı, A. (Ay yyyy). B�ld�r� Adı. Toplantı Adı, Toplantı Yer�’ 
de sunulan b�ld�r�.
Örnek: Tonta, Y. (Şubat 2006). B�lg� Yönet�m�nde Son Gel�şmeler: 
Amazoogle, İşb�rl�ğ� ve Açık Er�ş�m. Akadem�k B�l�ş�m ’06, Gaz�antep’te 
sunulan b�ld�r�.
Atıf: (Tonta, 2006)

DANIŞMA KAYNAKLARI, RAPOR VE TEZ

Danışma Kaynakları - Sözlük
Kullanım: Soyad, A. (Yayın Yılı). Yapıt Adı. (Basım). Yayın Yer�: Yayınev�.
Örnek: Altan, N. (2003). B�lg�sayar Ter�mler� Ans�kloped�k Sözlüğü (3. bs.). 
Ankara: S�stemYayıncılık.
Atıf: (Altan, 2003)

Danışma Kaynakları - Ans�kloped� Maddes�
Kullanım: Soyad, A. (Yayın Yılı). Madde Adı. Yapıt Adı (c�lt, sayfa). Yayın 

87

C�lt/Volume : 1 Sayı/Issue : 1 Ocak/January 2018



Yer�: Yayınev�.
Örnek: Ersoy, O. (1973). Kağıt ve Kağıtçılık. Türk Ans�kloped�s� (c. 21, s. 112-
115). Ankara: M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı.
Atıf: (Ersoy, 1973: 113),

Rapor
Kullanım: Soyad, A. (Yayın Yılı). Rapor Adı (Rapor No.:). Yayın Yer�:
Yayınlayan/Hazırlayan Kuruluş.
Örnek: Devlet Planlama Teşk�latı. (2004). Devlet Yardımlarını Değerlend�rme 
Özel İht�sas Kom�syon Raporu (Rapor No: DPT: 2681). Ankara: Devlet 
Planlama Teşk�latı.
Atıf: (Devlet Planlama Teşk�latı[DPT], 2004) �k�nc� ve sonrak� göster�mlerde 
kısaltma kullanılır. 

Tez
Kullanım: Soyad, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. Tez�n Türü, Ün�vers�te Adı, Yer.
Örnek: Zenc�r, M. B. (2007). Güzel Sanatlar Alanındak� Kullanıcıların B�lg� 
Gereks�n�mler� ve B�lg� Kullanım Özell�kler�: Hacettepe Ün�vers�tes� Örneğ�. 
Yüksek L�sans Tez�, Hacettepe Ün�vers�tes�, Ankara.
Atıf: (Zenc�r, 2007: 36)

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

Elektron�k Kaynak - Makale
Kullanım: Soyad, A. (Yayın yılı). Makale Başlığı. Derg� Adı, c�lt(sayı), sayfa 
numaraları. gg aa yyyy tar�h�nde http://ağ adres�nden er�ş�ld�.
Örnek: Tenop�r, C. ve K�ng, D. W. (2001) The Use and Value of Sc�ent�fic 
J o u r n a l s .  S e r � a l s ,  1 4 ( 2 ) ,  11 3 - 1 2 0 .  2 7  M a r t  2 0 1 0  t a r � h � n d e 
http://uksg.metapress.com/med�a/ adres�nden er�ş�ld�.
Atıf: (Tenopr� ve K�ng, 2001: 116)

Elektron�k Kaynak – Rapor
Kullanım: Soyad, A. (Ay yyyy). Rapor Adı (Rapor no). gg Ay yyyy tar�h�nde 
http://ağ adres�nden er�ş�ld�.
Örnek: Devlet Planlama Teşk�latı. (Temmuz 2004). e-Dönüşüm Türk�ye 
Projes� Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlend�rme Raporu (Rapor No: 2). 02 
N�san 2006 tar�h�nde http://212.175.33.22/kdep/rapor/KDEPHaz�ran2004. 
pdf. adres�nden er�ş�ld�.
Atıf: (Devlet Planlama Teşk�latı[DPT], 2004) �k�nc� ve sonrak� göster�mlerde 
kısaltma kullanılır.
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Elektron�k Kaynak – Anon�m Ağ Sayfası
Kullanım: Kaynağın Adı. (t.y.). gg Ay yyyy tar�h�nde http://ağ adres�nden 
er�ş�ld�.
Örnek: B�l�m Et�ğ� ve B�l�mde Sahtekarlık. (t.y.). 04 N�san 2006 tar�h�nde
http://www.aek.y�ld�z.edu.tr/b�l�m.htm adres�nden er�ş�ld�.
Atıf: (B�l�m et�ğ�, t.y.) 
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