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Sunu~ 

18. yüzy1hn sonlannda ve 19. yüzy1hn ba§lannda Osmanh impara
torlugu dagllma tehlikesiyle kar§I kar§1yayd1. Avrupa'da Avusturya 
ve Rusya'ya kar§l giri§ilen sava§larda ahnan yenilgiler büyük toprak 
kay1planna yol a9m1§tl. Sava§lardaki yenilgilerin nedeni, Osmanh
lar1n askeri teknolojide geri kalmalar1ndan 90k, gü<;;lü bir ordu i9in 
gerekli mali güc;lerinin olmamas1yd1. Avrupa devletlerinin vergi gelir
leri h1zla artarken, Osmanh Devleti ta:;,rada toplanan vergileri mer
keze 9ekemiyordu. 18. yüzy1hn ikinci yans1nda Avrupa'daki merkezi 
devletler ic;inde ki§i ba§1na en az vergiyi Osmanhlar ile Polonya 
toplamaktayd1. Vergi toplayamayan ve askeri direnc; gösteremeyen 
Polonya yüzyil sona ermeden kom§u devletler aras1nda payla§Il
d1. Osmanh Devleti'ni de buna benzer bir son bekliyordu. Osmanh 
Devleti'nin gelirlerinin dü§ük kalmas1n1n en önemli nedeni, az vergi 
toplanmas1 degil, toplanan vergilerin önemli bir bölümüne aracllann 
el koymas1yd1. Osmanh Devleti ile ta:;,radaki ayan aras1nda sava§ 
i<;in asker saglama ve vergi toplama konusunda zaman zaman i§ bir
ligi yapilsa da, uzun dönemli ve iki taraf ic;in de güvenilir ve istikrarh 
bir uzla§ma saglanamam1§t1. 

Avrupa devletlerinin giderek iyile§en mali ve askeri ko§ullan 18. 
yüzyihn ikinci yans1ndan itibaren Osmanhlar üzerinde büyük baskl 
yaratm1§tl. Mali s1klnt1lar merkezi yönetimi özellikle sava§ dönem
lerinde ek gelir saglayabilmek i<; in tag1;,i1;,lere, olaganüstü vergilere, 
görevden aynlan üst düzey bürokratlann servetlerinin müsaderesi 
gibi olaganüstü önlemlere zorlam1§t1. Belki daha da önemlisi, mali 
s1klnt1lar nedeniyle sadece dt§ güvenlik degil ü; güvenlik de giderek 
bozuluyordu. 

Sanayi Devrimi sonrasmda Avri.1pa devletlerinin artan iktisadi ve 
askeri gücü kar§1s1nda Osmanh Devleti'nin varhg1m sürdürebilmesi 
her §eyden önce merkezi devletin daha fazla vergi toplayabilmesine 
baghyd1. 19. yüzyilda merkezi devlet, yeni askeri teknolojilerin ve ula
§Im arac;lannm da destegiyle bir reform ve merkezile§tirme hamlesi 
ba§latarak gelirlerini artirmay1 ba§ard1. Enflasyon dikkate al1narak 
hesapland1g1nda 17801erden Birinci Dünya Sava§I öncesine kadar 
Osmanh Devleti'nin merkezde toplad1g1 ki§i ba§ma verginin 10 kattan 
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fazla artt1gi görülüyor. Bu sonuc;: ta§radaki ayanla uzla~maya vanla
rak degil, tarn tersine, ta§radaki unsurlann gücünün azalt1lmas1yla 
saglanm1§ t1. 

19. yüzy1l boyunca vergi gelirleri artarken askeri harcamalar da 
artmaya devam etti. Ortaya <;1kan büt<;e ai;1klanm kapatmak ic;:in 
yüzyilm ortalanndan itibaren büyük miktarlarda d1~ bare;: almd1. 
Böylece Düyun-1 Umumiye'nin kurulmasma ve Bat1 Avrupa devletle
rinin Osmanh maliyesi üzerinde denetim kurmasma giden yol ac;:ilm1$ 
oluyordu. Yine de artan gelirler sayesinde imparatorluk Birinci Dün
ya Sava§1'na kadar bir yüzy1l daha bir arada tutulabildi. 

i$te bu nedenle, reformlar c;:ag1 olarak kabul edilen 19. yüzy1lda 
Osmanh merkezi yönetiminin vergi gelirlerini nas1l ve hangi ko§ul
larda artirabildigi önemli bir tarihsel mesele. Osmanh'n1n son döne
mine ilil;?kin özgün c;:al1§malanyla tan1d1g1m1z Nadir Özbek bu önemli 
kitapta bu soruya yan1t anyor. Reformlarve mali merkezile~me sü
recinin merkezi hazineye giren vergi gelirlerini önceki dönemlerde gö
rülmeyen oranlarda artird1g1n1 gösteren Özbek, bu sürecin toplumsal 
ve siyasal bedelinin de bir hayli agir· oldugunu gözler önüne seriyor. 
1ktisadi yapllann büyük ölc;:üde tanma ve tanmdaki küc;:ük ölc;:ekli 
aile i§letmelerine dayand1g1 bir ortamda, vergi adaleti saglanmad1gi , 
servet sahibi kesimlerin ve kent ekonomisinin ödedigi vergilerin pay1 
yeterince artmad1gi ü;in, artan vergilerin yükünün küc;:ük ölc;:ekli aile 
i§letmelerinin üzerine bindigini görüyoruz. 

Özbek'in vurgulad1gi önemli bir diger nokta ise, daha fazla vergi 
toplanmas1 ic;:in geni§ halk yigmlan üzerindeki baskln1n artinlmas1 -
n1n, siyasi rejimin mel;?ruiyetinin sorgulanmas1na zemin haz1rlam1~ 
olmas1. Vergi rejiminin e$itlik ve adaletten uzak bir bic;:imde §ekil
lendirilmesi ve yoksul köylülük üzerinde artan baski uluslararas1 
ko~ullarla birle§ince, lmparatorlugun bin;;ok bölgesindeki milliyetc;:i 
hareketler ivme kazaniyor. Bu c;:al1$ma, önce Rumeli'de, sonra Dogu 
Anadolu'da patlak veren S1rp, Yunan, Bulgar ve Ermeni sorunlanmn 
ard1nda vergi meselesinin de oldugunu ortaya koyuyor. 

19. yüzyil boyunca merkezi devletin vergi gelirleri artarken, öte 
yandan devletin temsilcileri, devlet ad1na vergi toplayan arac1lar ve 
vergiyi ödeyen yig1nlar aras1ndaki gerginlikler, mücadeleler ve c;a
tl~malar yayihyor, kolluk gü9lerinin devreye girmesini gerektiren 
bir duruma sürükleniyordu. Özbek, yükselen toplumsal ve siyasal 
ho~nutsuzluklann, vergi ödemekten ka<;ma c;:abalannm, vergi direni~ 
ve isyanlann1n toplumsal hayatin temel unsurlan aras1na girdigini 
c;arp1c1 bir bü;imde gözler önüne seriyor. Vergilerin niteliginin, vergi 



toplama yöntemlerinin, vergilerin hangi kesimlerin sirt1na yüklendi
ginin aynntih bü; imde incelendigi bu 9al1§mada, maliye ve vergi alan
lannda gen;ekle~en dönü~ümlerin sonrn; lann1, özellikle de köylülerin 
nas1l bir bedel ödedigini gündelik hayat1n somutlugu i<;inde görüyo
ruz. Özbek böylece merkezile§me ve modernle~me olarak adland1n
lan sürec;lerin i9erigini de tekrar gözden gec;iriyor. 

Osmanh'mn s.on döneminin can al1c1 konulanndan birini büyük 
ustal1kla ele alan Özbek'in c;al1~mas1 hem tarih merakhlan hem de 
profesyonel tarihc;iler ic;in önemli ve okunmas1 gereken bir eser. 

9evket Pamuk 
Bogazic;i ü niversitesi 





Önsöz ve Te~ekkür 

19. yüzyil Osmanh maliyesi ve vergi sistemiyle ilgili bu 9al1§ma na
s1l gündeme geldi? Osmanh ta~ras1ndaki güvenlik kurumlan ve uy
gulamalan üzerine ara§hrma yürütürken , Osmanh jandarmas1mn 
asayi;ü saglaman1n yam sira vergi tahsilati da yaptigim ögrenmem 
bir ba§lang19 oldu. Ba§ta amac1m jandarman1n sosyal tarihini yaz
makti, fakat jandarma konusu ka91nllmaz olarak vergi tahsildarhg1-
na ili§kin uygulamalann ara§tlnlmas1m dayatt1. 19. yüzyll Osmanh 
tarihi genel kan1n1n aksine bir bilinmezler dünyas1. Hangi konuya 
el atarsan1z ahn, ikincil kaynaklann yetersiz oldugunu fark ediyor
sunuz. Bu nedenle bir yandan ilgilendiginiz konunun genel 9en; ev~
sine ili§kin temel bilgileri ar§iv kaynaklanndan derleyerek konuyu 
ögrenmeye 9al1§1yorsunuz, diger yandan da ele ald1g1n1z meseleleri 
analitik bir düzlemde tahlil ediyorsunuz. Jandarma ve vergi tahsil
darhg1yla ilgili 9ah~malanm da bu c;en; evede geli§ti. Vergi sisteminin 
toplumsal adaletin temel unsurlar1ndan birisi olduguna ili~kin ka
naatim, Osmanh siyasal ve toplumsal düzenine bir de vergi pence
resinden bakma istegimi peki§tirdi . Sonu9ta vergi tahsildarhg1 ku
rumunu ve uygulamalann1 ögrenmeye 9ah~irken 19. yüzy1l Osmanh 
maliyesine ve vergi rejimine ili§kin bu kitap ortaya 91kt1. Bu kitap 
19. yüzyll Osmanh maliyesine ve vergi sistemine ili§kin analitik bir 
c;erc;eve olu§turmayi ve sundugu c;ok sayida örnek üzerinden siyasi 
bir tahlil yapmay1 ama9hyor. Örneklerin bu denli 90k olmas1mn ne
deni hem derledigim bilgileri okuyucuyla payla~mak, hem de somut 
durumun c;e§itliligini ve karma§1khg1n1 genellemelerle örtmekten ka-
91nmak istemem. 

19. yüzy1l Osmanh toplumunda bölü~üm ili~kileri , vergi adaleti, 
siyasal ve toplumsal me~ruiyet, vergi tahsil kurumu ve uygulamalan 
kitab1n her bölümünde kar~1m1za pkacak olan temalar. Kitab1n ana 

1 

temas1 ise, günümüz tarihc;iligince olumlu 9agn§1mlarla modernle§me 
olarak isimlendirilen reformlann, özellikle maliye ve vergi alanlarmda 
gen;ekle§tirilen idari dönü§ümlerin, Osmanh toplumunu olu§turan 
geni§ halk kesimlerine nas1l bir bedel ödettiginin tespiti . Elinizdeki 
9al1§ma, toplumun üreten kesimleri ic;in imparatorlugun bedelinin 
agir oldugunu, Tanzimat ve Abdülhamid dönemlerinde huzur, düzen 
ve adalet getirmek vaadiyle atilan ad1mlann geni§ kesimlerin günde
lik hayatlanna genellikle karga§a getirdigini, siyasal kutupla~mayi ve 
~iddeti artird1gi111 ortaya koyuyor. 
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Bu kitab1n hazirhk a§amasmda bin;ok ki§i ve kurumun destegi
ni ald1m. Bogazic;i Üniversitesi'nde gerc; ekle§tirdigimiz Osma nh tarihi 
tart1~ma toplantilan görü§lerimi olgunla§tirmam bak1mmdan son 
derece yararh oldu. Atatürk Enstitüsü bünyesinde a9tigim "Vergi ve 
Siyaset" ba~hkh yüksek lisans dersine kat1lan ögrencilerimin ele~ti
ri ve önerileri dü§üncelerimi daha iyi ifade etmeme imkän saglad1. 
Ara§hrma a§amas1nda, özellikle güvenlik te~kilat1yla ve vergi tahsil 
uygulamalanyla ilgili dördüncü ve be~inci bölümlerin a ra§t1rmala
nnda Bogazi9i Üniversitesi Bilimsel Ara§tirma Projeleri'nin 1850 ve 
6009 numarah projelerinden mali destek ald1m. Yine Bogazi9i Üni
versitesi Sosyal Politika Forumu (SPF) bünyesinde yürütülen "Sosyal 
Alanda Ara~hrmac1 insan Gücü Geli§tirilmesi Projesi" ba~hkh proje 
kapsam1nda mali destege ula§tim. 

Kitab1n ana gövdesini olu§turan 19. yüzyil Osmanh kamu ma
liyesi, a~ar vergisi tahsil uygulamalan ve iltizam sisteminin dönü
§Ümü konulannda ise 2013 y1h Eylül ayindan itibaren yürütmekte 
oldugum 113K142 kodlu ve "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e A§ar Vergisi 
ve Tahsilati Ekseninde Toplum ve Siyaset, 1839-1925" ba§hkl1 proje 
c;erc;evesinde TÜBiT AK'tan önemli mali destek ald1m. TÜBiTAK proje
sinin saglad1g1 destek sayesinde Osmanh maliyesi ve vergi sistemiyle 
ilgili önceki 9al1§malanma kapsamh bölümler ekleyebildim. 

Kitab1 olw}turan bölümlerin hazirhk a~amasmda Atatürk 
Enstitüsü'nden bir9ok yüksek lisans ve doktora ögrencim yürüttü
güm projelerde ara~tirmac1 ve bursiyer s1fatiyla görev alarak kitabm 
özellikle kaynak toplama fashna önemli katklda bulundular. Ekler 
bölümünde yer alan metinlerin tercümesini ve tercümesi önceden 
yap1lm1§ metinlerin kontrolünü Özkan Akp1nar ger9ekle§tirdi. A§ar 
vergisi ve iltizam sistemiyle ilgili bölümlerde kullan1lan belgelerin 9ev
riyaztlanmn yap1lmas1nda Özkan Akp1nar ve Erhan Bekta§'1n katk1s1 
oldu. Gülce Ba§er bölüm taslaklann1 okuyup dil üzerinde düzeltmeler 
yapt1. Projem:de görev alan bütün ögrencilerime te§ekkür bor9luyum. 

Osmanh maliyesi ve vergi sistemine ili§kin 9al1§malanmda Bo
gazi9i Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Yücel Terziba~oglu'nun ve 
Ege Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi'nden Alp Yücel 
Kaya'mn desteklerini de aynca anmal1yim. Her ikisi de yazd1g1m bir
c;ok taslagi önceden okuyup görü~ bildirdiler. Bogazic;i Üniversitesi 
Atatürk Enstitüsü'nden ~evket Pamuk Osmanh maliyesiyle ilgili ye
nilikc;i 9al1§malanyla yol gösterici oldu, vergi konusundaki c;al1§ma
lanm1 her zaman te~vik etti ve kitap taslagin1n tamam1n1 okuyarak 
tavsiyelerde bulundu. ~evket Pamuk'a kitap i9in bir sunu§ yaz1s1 
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yazmayi kabul ettigi ic;in de aynca te:;;ekkür bon;;:luyum. 
Kapakta Osmanh köylerinde icra edilen vergi tahsilatlmn askeri 

niteligini, baskl ve ~iddet boyutunu yansitan bir fotograf kullanmayi 
c;ok istemi§, ancak kapak tasanm1na uygun kalitede fotografbulama
m1§tlm. Bu noktada Bogazic;i Üniversitesi Tarih Bölümü'nden Yavuz 
Selim Karak1§la imdad1ma yeti§ti ve 19. yüzyll Osmanh köylülerinin 
ya§am ko~ullanm yansltan bin;ok fotograf1 ve kartpostal1 payla§ma 
nezaketini gösterdi. Kapak malzemesini bu ar~ivden sec;tik. Kitab1n 
yay1ma hazirlanmas1 a~amas1nda gösterdikleri özenli 9al1§ma ic;in 
Bogazic;i Üniversitesi Yaymevi ekibine te§ekkür bon;luyum. Özellikle 
Berna Akkiyal metin üzerinde titizlikle 9al1~tl ve kitabm dilini daha 
ak1c1 ve okunur hale getirdi. 

Kitab1n gelir vergisi konusunun ele ahnd1g1 dördüncü bölümü 
Tarih ve Toplum Yeni Yakla-5zmlardergisinde makale olarakyayimlan
d1. Vergi tahsildarhgi te:;,kilatinm ele ahnd1g1 be~inci bölüm ise Dogu 
Bati, Toplumsal Tarih ve Tarih ve Toplum Yeni Yakla-5imlar dergilerin
de yay1mlanm1:;; üc; makalenin önemli ölc;:üde k1saltmalar yapllarak 
bir araya getirilmesi suretiyle olu~turuldu. Bu makalelerin kitap ü;in
de klsmen ve tamamen yay1mlanmas1na nza gösteren her üc; dergiye 
de te~ekkür ederim. 

Tanzimat sonras1 Osmanh maliyesiyle ilgili konulann tek bir ki
tapta bütünlüklü bir §ekilde ele al1nmas1nm imkäns1zhgin1 san1nm 
ifade etmeye gerek yok. Örnegin gümrük vergisi gibi önemli bir konu 
ve 1881 sonrasmda Osmanh vergi gelirlerinin az1msanmayacak bir 
kism1n1 denetimine ge9iren Düyun-1 Umumiye idaresi bu 9al1§manm 
tamamen d1~mda b1rakilm1~tir. Bu ac;1dan elinizdeki c;al1:;;ma yalmzca 
mütevaz1 bir ba:;;langic; niteligindedir. Bir konuda bilgimiz arttikc;a, 
o konudaki bilgimizin eksiklerini ve smirlanm daha iyi idrak etme 
imkänma kavu:;;uyoruz. Bu tespit maliye tarih9iligi i9in bilhassa ge
c;erli. Maliye, vergi sistemi ve toplumsal adalet konulanyla ilgili 9a
h§malanm1 gerek 19. yüzyil gerek Cumhuriyet dönemine uzanan bir 
9erc;evede bir yandan birincil kaynak ara:;;t1rmas1 yaparak diger yan
dan da kavramsal ve analitik c;erc;eveyi derinle~tirerek sürdürüyorum. 

Osmanh vergi sistemiyle ilgili c;al1§malanm hayat1m1n yogun bir 
dönemine denk dü~tü. Vergi tarihi konusunda 9al1:;;malara ba§lad1-
g1m 2009 y1hnda oglum Ard19 dünyaya geldi. 2012 yihnda ise kiz1m 
Üzüm dogdu. Bu yogun dönemde e§im Müge'nin kendi önceliklerini 
tamamen bir kenara birakarak bana verdigi destek, gösterdigi anla
Y1§ ve sevgi olmadan bu 9al1§mayi tamamlamam mümkün olamazd1. 





KAMU MALiYESi, VERGi VE SiYASET 
1839-1908 

Birinci Dünya Sava~1'n1Q. sona ermesiyle birlikte Osmanb lmparator
lugu tarih sahnesinden silindi. lmparatorlugun dagilmas1nda sava§ 
sonras1 uluslararas1 siyasi ortam1n etkisi belirgin olmakla birlikte, 
19. yüzyihn bütününe yaytlan iktisadi ve mali süre9lerin etkisi de 
göz ard1 edilemez. Osmanh yöneticileri "uzun 19. yüzyil" boyunca 
Avusturya, Rusya, lngiltere, Fransa ve Almanya gibi bazllar1 modern 

· sanayi imparatorluklanna dönü~mü§ gü9lü devletlerin dahil oldugu 
bir uluslararas1 sistemde Osmanh Devleti'nin varhgin1 sürdürmeye 
9al1§IDl§tl. Bu 9aban1n ba§ar1s1 her §eyden önce maliyenin gücüne 
ve devletin toplumsal nza 9er9evesinde vergi toplama kapasitesine 
baghyd1. Ancak Osmanh lmparatorlugu'nun bir sanayi toplumuna 
dönü§ememi§ olmas1, iktisadi yap1n1n tanmsal niteligini korumas1 
ve tanmda da kü9ük öl9ekli ge9imlik üretimin yayginhgi, toplumun 
vergilendirilebilir <leger üretme kapasitesini önemli öl9üde s1n1rlan
d1rmaktayd1. 

Osmanh yöneticileri sanayi imparatorluklann1n hüküm sürdügü 
bu 9agda söz ko~usu s1nirh iktisadi altyap1ya ragmen vergi gelirlerini 
artirmak ve maliyeyi gü9lendirmek durumundaydilar. Tanzimat son- . 
ras1 dönemde, mali alanda merkezile§me ve vergi gelirlerinin art1nl
mas1 yönünde önemli ilerlemeler kaydedildi. Aticak bu ilerlemelerin 
toplumsal ve siyasal bedeli agir oldu. lmparatorlugun bütü~ bölgele
rinde köylüler üzerindeki vergi yükü artt1. Vergi taban1, klsmi ilerle
melere ragmen, servet sahibi kesimlere ve kent ekonomisine kayd1-
nlamad1. Vergi yükü büyük oranda tanmsal ekonomiyle ve ge9imlik 
üretimle ya~am1n1 sürdüren kü9ük köylünün üzerine bindirildi. Dev
Ietin artan askeri harcamalann1 ve bori;; ödemel~rini kar§1layabilmek 
amac1yla vergi yükü gittiki;;e artinld1. Devletin bekas1 ii;;in vergi ne 
pahas1na olursa olsun toplanmal1yd1. Vergi tahsiHnde zor kullantld1. 
Bunun sonucunda toplumsal ve siyasal ho§nutsuzluklar, vergi öde
mekten ka91nma 9abalan ve vergi isyanlan toplumsal hayatln asli 
unsurlan aras1na girdi. Bu ho~nutsuzluklar Rumeli'de, Dogu vilayet-
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lerinde ve imparatorlugun diger bin;ok bölgesinde siyasal boyutlar 
kazand1. Toplumsal ve sm1fsal bir nitelik ta~1yan bu sorun yerel ve 
uluslararas1 ko~ullar i9inde milliyet9i renklerle ifade buldu ve Sirp, 
Yunan, Bulgar ve Ermeni sorunlan olarak ~ekil kazand1. 

Osmanh maliyesi, el konulan toplumsal art1gm merkezi hazine
ye aktanlmas1 üzerine kurulu bir siyasal rejimdi. Bu siyasal rejim, 
merkezdeki bürokratlann yerel unsurlarla, yani mahalli idareciler
le ve yerel e$raf olarak isimlendirebilecegimiz <;e$itlilik arz eden bir 
kesimle ittifaktm esas al1yordu. Bu sm1fsal ittifaktn iktisadi temeli, 
geli~mi~lik düzeyi son derece s1nirh bir tar1msal ekonomide üretilen 
artigin ne pahasma olursa olsun ele ge9irilmesine ve payla~tlmas1na 
dönük bir mücadeleye dayal1yd1. Birinci Dünya Sava~1 yillanna gelin
digindeyse, Osmanh vergi rejimi artik nza ve me~ruiyet temelinden 
büyük oranda yoksundu. Bu ko$ullarda yig1nlann devlete baghhg1n1 
peki~tirmek i<;in babac1l bir devlet imgesini yayginla$tirma, bunun da 
yeterli olmad1gi durumlarda militarist ve $0Ven ögeleri gittikc;e artan 
kar~1 milliyetc;ilikler in$a etme yoluna gidildi. Osmanh Devleti 'nin 20. 
yüzyil ba$lar1nda söz konusu iktisadi temel üzerine kurulmu$ adalet
ten yoksun ve $iddete dayanan vergi rejimiyle ayakta kalmas1 müm
kün müydü? Bu sorunun kesin cevabm1 bilmiyoruz. Ancak Tanzimat 
sonras1 dönemde Osmanh häkim s1nlflar ittifaktn1n merkezi ve yerel 
unsurlar1 taraf1ndan in$a edilen mali sistemin ve vergi rejiminin ba
r!$ , adalet ve e$itlik temelli bir toplumsal yap1 olu$turmaktan uzak ol
dugu a91k. Elinizdeki 9al1~ma Osmanh vergi sisteminin Tanzimat'tan 
1kinci Me~rutiyet'e uzanan dönemdeki yap1sal sorunlann1, toplumsal 
ve siyasal niteligini güncel boyutlar1 ic;inde ele almayi amac;hyor. 

Tanzimat sonras1 dönemde Osmanh Devleti'nin gündeminde
ki en önemli maddelerden biri maliyeyle ilgili sorunlard1. Tanzimat 
Ferman1 'yla birlikte yeni bir mali rejimin temellerinin at1lmas1 ic;in 
kararh bir c;al1~maya giri$ilmi~ti. Tanzimat'tan önceki son elli yilhk 
dönem bir bunal1m ve yap1sal dönü~üm evresiydi. 1 Tanzimat Ferma
m bir bak1ma bu bunahm ve aray1$ döneminin sonucunda ula$1lan 
programsal c;en;evenin bir ifadesiydi. 19. yüzy1hn ba§lar1ndan itibaren 
Osmanh Devleti'nin temel sorunu yeni askeri ve idari teknolojilerin fi
nansman1 ic;in kaynak yarat1lmas1 olmu~tu. Sava§ teknolojilerindeki 
degi$imin yakalanabilmesi ic;in gelirlerin artinlmas1 ihtiyac1 mali sis
temin yap1sal olarak dönü~türülmesini zorunlu kihyordu. Osmanh 

1 Yavuz Cezar, Osmanli Maliyesinde Bunahm ve De(Ji$im Dönemi, XVII. Yüzytldan 
Tanzimat 'a Malf Tarih, Istanbul: Alan Yaymc1hk, 1986. 
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maliyesinin gec;irdigi yap1sal dönü(;lümler, devletin niteliginde de be
lirleyici dönü(;lümleri beraberinde getirmi(;lti. Maliyeyle ilgili sorunlar 
ve yeni düzenlemeler devletin niteligini etkilerken, bu sorunlar ayn1 
zamanda rejimin me(;lruiyeti, toplumsal muhalefet, direni(;l ve isyan
lar gibi konularda toplumsal ve siyasal hayata ili~kin önemli göster
geler bar1nd1nyordu. Bu nedenle maliyeyle ilgili meseleleri siyasetle 
birlikte incelemek gerekiyor. 

Bir devletin gücünün temel öl.-;;ütünün gelir elde etme kapasitesi 
oldugu apktir. Buna kar(;l1hk, gelir elde etme kapasitesiyle ve mali
yeyle ilgili diger konularm incelenmesi bir devletin gücünün tespitin
den daha fazlas1n1 sunar. 19. yüzyil Osmanh toplumunda vergilerin 
niteligi, vergi tahsil yöntemleri, vergilerin hangi toplumsal kesimlerin 
sirtina yüklendigi, bü tc;e gelirlerinin harcama kalemleri arasmdaki 
dagihm1 gibi konular bize hem devletin yap1s1 hakkinda bilgi veriyor, 
hem de toplumsal sistemin niteligi, siyasal sistemin me~ruiyetinin 
s1n1rlan ve hatta siyasal kültür hakkinda önemli ipu.-;;lan saghyor. 

OSMANLI TARiH YAZICILIGI VE MALiYE/VERGi TARiH«;iLiGi 

Tarih yaz1m1nda son yirmi-otuz yil i.-;;inde ya(;lanan geli~meler sosyal 
tarihc;ilik ve kültür tarihc;iligi konulann1 ön plana c;1kanrken, ikti
sat tarih.-;;iligi c;ekiciligini önemli ölc;üde kaybetti, maliye tarihc;iligi 
ise bütünüyle teknik bir uzmanhk alamna dönü~tü. Toplumsal s1mf 
gibi kavramlar büyük oranda terk edilerek kimlik olu(;lumuna agir
hk verildi ve siyasal iktisat itibar görmeyen bir yakla$1ma dönü~
tü. Akademik alanda gözlenen bu dönü~ümleri elbette bütünüyle 
olumsuz bir geli(;lme olarak nitelemiyorum. Sosyal bilimler ve tarih 
alan1nda l 9801erden bu yana gen;ekle(;len dönü~ümler toplumsal 
deneyimin daha bütünlüklü bir c;er.-;;evede incelenebilmesine imkän 
tan1yan bir dü$Ünsel ortam yaratt1. Sosyal tarih9ilik ve kültür ta
rihc;iligi tarih c;al1$malann1 yap1salc1hgm cenderesinden kurtararak, 
tarih anlatis1nda sesini duyuran aktörlerin c;ogalmas1na imkän tan1-
d1. Toplumsal cinsiyet kavram1mn devreye girmesiyle s1n1f kavram1 
dar kal1b1ndan c;1kartilabildi, s1n1f dahil bütün siyasal kimliklerin ve 
pozisyonlann gündelik hayatin ic;inde kültürel ve siyasal dolayimlar
la belirlendigi fikri agirhk kazand1. Bu yeni dönemde sosyal bilim
ler gündelik pratige ve tekil olana yöneldi, ancak gündelik ve tekil 
olan1n toplumsal deneyimin bütünlügü ic;inde kavranmas1 gerektigi 
dü$üncesine de alan a91ld1. Böylece aktörlerin deneyimlerini ve gün
delik olan1n somutlugunu esas alan bir yakla$1m ic;in siyasi, sosyal, 
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kültürel ve iktisadi alanlar gibi aynmlann analitik olmaktan öte bir 
i~levi kalmad1. Bu yeni c;en;;:eve, iktisat ve özellikle maliye tarih9iligi 
gibi §imdiye kadar dar ve teknik alanlar olarak algilanan alt disiplin
lerin tarihc;iligin genel alan1na ta§1nmas1n1 kolayla:;;t1nyor. 

Bu kitap yukar1da genel 9en;evesini c;izdigim yakla§1mdan ha
reketle Tanzimat sonras1 Osmanh vergi sistemini tarihsel ve günde
lik siyasal baglam1 ic;ine oturtmay1 hedefliyor. Burada vergi sistemi, 
maliyeye ili§kin teknik bir konu olarak degil, gündelik hayat1n so
mu tlugu ic;inde cereyan eden idari ve siyasi uygulamalar baglam1nda 
degerlendiriliyor. Bu yöntemle, gündelik hayat1n somutlugu d1§1nda 
konumland1nlan soyut, tarih d1~1 ve '§eyle§tirilmü/ bir "Osmanh Dev
leti" kurgusunun ötesine gec;meyi de hedefliyorum. Böylece geni§ bir 
aktörler dizisine tarih anlat1s1 i<;;:inde yer ac:;abilmeyi umuyorum. 

19. yüzyil maliye ve vergi konulanm sosyal tarihc;iligin imkän
lanyla siyasal bir c:;erc;eveye oturtmayi amac;layan bu c;al1§man1n bir 
bo§lugu dolduracagin1 dü§ünüyorum. iktisat tarih,;;:iligi alan1ndaki 
c;al1§malann az1msanmayacak bir birikim olu§turdugu söylenebilir
se de, vergi rejimi ve vergi politikalan üzerine yogunla§ffil§ eserlerin 
son derece s1mrh kald1gin1 vurgulamahy1z. 2 Tanzimat Ferman1'nda 
vergi sistemi ic;in köklü bir dönü§ümün öngörülmü§ olmas1 nede
niyle, bu dönemin maliyesini ele alan eserler arasmda vergi siste
mine görece daha fazla yer verilmi~tir. Bu 9al1~malar aras1nda Ayla 

2 Burada 19. yüzyil Osmanh maliyesine ili§kin ancak kis1th bir yazm listesi suna
bilirim; bu da önemli eserler vermi§ bin_;:ok tarihc;:iye haks1zhk olur. Ancak yine de 
belli ba§h eserlerin baz1lanm kisaca saymam gerekirse Tevfik Güran'm 19. yüzytl 
bütc;:eleri ve kamu maliyesiyle ilgili c;:al1~malan hatirlanabilir. Yine Ali Akyild1z'm 
Osmanh'da para sistemi üzerine c;:ah§malan, Edhem Eldem'in Osmanh Bankas1'yla 
il.gili c;:ah§mas1, $evket Pamuk'un Osmanh'da parayi konu alan kitabmm 19. yüzydla 
ilgili bölümleri hatirlanabilir. Tevfik Güran, "Osmanh Kamu Maliyesi , 1839-1918", 

Osmanll Maliyesi Kurumlar ve Bütr;eler 1 il; inde, Mehmet Gern; ve Erol Özvar (ed.) , 
tstanbul: Osmanh Bankas1 Ar~iv ve Ara~tirma Merkezi, 2006, s. 65-93; Ali Akytld12, 
Para Pul Oldu: Osmanli'da Kag1t Para, Maliye ve Toplum, 1stanbul: tleti§im Yaymlan, 
2003; Edhem Eidern, A History of Ottoman Bank, Istanbul: Osmanh Bankas1, 1999; 
$evket Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2000. San yillarda Osmanh maliyesiyle ilgili henüz kitapla~ma
m1§ birc;:ok doktora tezi haz1rland1. Bu kitap ac;:1smdan önem arz eden baztlanm §U 
§ekilde s1ralayabiliriz: Mehmet Karaka§, "Tanzimat Dönemi A§ar Vergisi", Doktora 
Tezi, Marmara Üniversitesi, 2003; Yakup Akku§, "Osmanh Ta§ra Maliyesinde Re
form: Merkez-Ta§ra Arasmdaki idari-Mali tli§kiler ve Vilayet Büt<;eleri (1864-1913)", 

Doktora Tezi, lstanbul Üniversitesi, 2011; Ayla Efe, "Muhass1lhk Te§kilatI", Doktora 
Tezi, Anadolu Üniversitesi, 2002. 
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Efe'nin Tanzimat'in hemen sonrasmda gündeme gelen "muhass1l
hk te~kilati"n1 aynntlh bir §ekilde ele ald1g1 doktora tezi istisnai bir 
yere sahip. 3 Abdüllatif $ener'in <;al1§mas1 ise Tanzimat dönemi vergi 
sisteminin genel bir ~emasm1 ic;ermesi nedeniyle temel bir ba~vuru 
kitab1 niteligindedir. 4 Stanford Shaw'un Osmanh vergi sistemi üze
rine bir ba~vuru kaynag1 niteligindeki ingilizce makalesi de yalmzca 
Tanzimat dönemiyle s1mrh olmayip 19. yüzy1hn bütününü ele almas1 
bak1m1ndan önemlidir. 5 ~evket Pamuk son c;al1~malannda Tanzimat 
sonras1 dönem maliyesini uluslararas1 kar~ila~tirmalar yaparak ge
ni~ bir tarihsel baglarn ic;ine oturtmaktadir. 6 

Tanzimat dönemi mali politikalanna ili~kin yaz1n aras1nda Halil 
inalc1k'1n 19401arda haz1rlad1g1 "Tanzimat ve Bulgar Meselesi" ba~
bkh doktora tezi ve bu c;al1~may1 temel alarak yayimlad1g1 makaleler 
ayncahkh bir yere sahiptir. 7 inalc1k "Tanzimat'1n Uygulanmas1 ve 
Sosyal Tepkiler" ba~hkh makalesinde Balkanlar'daki yeni vergi poli
tikalann1 mali konular olarak s1mrlamarn1~, bu politikalar1n Rume
li'deki köylü isyanlar1nm arka plamn1 olu~turdugunu tespit etmi~
ti. 8 Bununla birlikte inalc1k, Osmanh merkez yöneticilerini ya~anan 
olumsuz geli~melerden sorumlu tutmama ve vebali daha <;ok mahalli 
uygulay1c1lara yükleme egilimindedir. Tanzimat politikalar1rnn ahali
nin beklentisinin aksine vergi yükünü ag1rla~tird1gi ve bunun c;e!;,itli 
toplumsal ve siyasal tepkilere yol ac;tlgi fikri Ahmet Uzun ve Co~kun 
<;akir'1n 9al1~malannda daha aynnhh bir ~ekilde tekrar gündeme ge
tirilmektedir. 9 

Abdülhamid ve ikinci Me!;,rutiyet dönemlerinin mali politika
lar1n1 vergi sistemi ac;1s1ndan ele alan yaytmlanm1~ <;all!;,malar ise 
birkac; eserle s1nirhdir. Abdülhamid dönemine ili§kin hayli geni~ bir 

3 Ayla Efe, "Muhassiihk Te~kilat1", Doktora Tezi , Anadolu Üniversitesi, 2002. 
4 Abdüllatif $ener, Tanzimat Dönemi Osmanl1 Vergi Sistemi, Istanbul : 1~aret Yaymlar1, 

1990. 
5 Stanford J . Shaw, "The Nineteenth-Century Ottoman Tax Reforms and Revenue 

System", International Journal of Middle East Studies 6, 4 (1975): 421-459. 
6 K. Klvaw;; Karaman ve 9evket Pamuk, "Ottoman State Finances in European 

Perspective, 1500-1914", TheJoumalofEconomicHistory70, 3 (2010) : 593-629. 

7 Halil fnalc1k, Tanzimat ve Bulgar Meselesi (Doktora Tezinin 50. Yzlz), lstanbul: Eren 

Yaymlan, 1992. 
8 Halil lnalc1k, "Tanzimat'm Uygulanmas1 ve Sosyal Tepkiler" , Osmanlz jmparatorlugu: 

Toplum ve Ekonomi i<; inde, istanbul: Eren Yaymlan , 1993, s . 361-383. 

9 Ahmet Uzun, Tanzimat ve Sosyal Direni~ler, Istanbul: Eren Yaymlan , 2002; Co~kun 
Cakir, Tanzimat Dönemi Osmanlz Maliyesi, Istanbul: Küre Yaymlan, 2001. 
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siyasal ve sosyal tarih literatü:rü bulunmakla birlikte, bu c;al1~ma
larm c;ogunda dönemin mali politikalanna ve vergi uygulamalanna 
deginilmemektedir. 10 Maliyeyle ilgili konular ve vergi politikalan ise 
$evket Kamil Akar ve Yakup Akku~'un doktora tezleri, Ö. Faruk 
Bölükba~1'nm yeni c;ah~mas1 ve Düyun-1 Umumiye idaresiyle ilgili bir 
iki 9al1§ma istisna olmak üzere neredeyse tamam1yla inceleme dl§ln
da birakilm1§tlr. 11 ikinci Me§rutiyet dönemi maliyesiyle ilgili olarak 
da Muharrem Öztel'in yeni c;al1~mas1 d1~1nda önemli bir eser bulun
mamaktadir.12 Bununla birlikte Zafer Kars'm, Kudret Emiroglu'nun 
ve Aykut Kansu'nun 9al1~malan, ikinci Me~rutiyet'i hazirlayan ko~ul
lar aras1nda artan vergi yükünün ve vergi isyanlann1n rolüne i~aret 
etmeleri baklm1ndan önem ta~1yor. 13 

TARIMSAL ÜRETiCiLERiN VERGiLENDiRiLMESi VE iLTiZAM 

Tanzimat sonras1 dönemde Osmanh bürokratlann1n temel amac1, 
arac1 unsurlann rolünü mümkün oldugu ölc;üde azaltarak vergi ge
lirlerinin büyük öl9üde merkezi hazineye aktar1lmas1yd1. 19. yüzy1l 
Osmanh bürokratlann1n bu a91dan bir hayli ba~anh olduklan söy
lenebilir. Örnegin 1780 y1h itibariyle merkezi hazine gelirleri hemen 

1° Fikret Adamr'm Makedonya sorunuyla ilgili kitab1 bu ac;:1dan bir istisna olu~turmak
tadir. Fikret Adarnr, Makedonya Sorunu: Olw;;umu ve 1908'e Kadar Geli~imi, fstan
bul: Tarih Vakf1 Yurt Yaymlan, 2001. Engin Deniz Akarh'nm yayimlanmam1~ doktora 
tezi yine Abdülhamid döneminin mali sorunlanm bütünlüklü bir :;;eküde ele alan 
öncü bir c;:al1~ma niteligindedir. Engin Deniz Akarh, The Problems of Extemal Pressu

res, Power Struggles, and Budgetary Deficits in Ottoman Politics under Abdolhamid II 
(1876-1909): Origins and Solutions, History, Princeton: Princeton University, 1976. 

11 Ö. Faruk Bölükba§1, Tezyid-i Varidat ve Tenkih-i Masarifat: II. Abdülhamid Dönemin

de Mali jdare, 1stanbul: Osmanh Bankas1 Ar§iv ve Ara§tirma Merkezi, 2005; $evket 
Kamil Akar, "1876- 1908 Y11lan Bütc;:elerine Göre II. Abdulhamid Dönemi Maliyesi", 
Doktora Tezi, Istanbul Üniversitesi, 1998; Yakup Akku§ , "Osmanh Ta§ra Maliyesin
de Reform: Merkez-Ta§ra Arasmdaki ldari-Mali lli§kiler ve Vilayet Bütc;:eleri (1864-
1913)", Doktora Tezi, 1s tanbul Üniversitesi, 2011; Düyun-1 Umumiye'ye ili§kin bkz. 
Emine Kiray, Osmanli'da Ekonomik Yapi ve Dt$ Bon:;lar, Istanbul: tleti:;;im Yaymlan, 
1993; Murat Birdal, The Political Economy of Ottoman Public Dept: Jnsolvency and 
European Financial Control in the Late Nineteenth Century, New York: I.B. Tauris 
Publishers, 2010. 

12 Muharrem Öztel, II. Me~rutiyet Döneminde Osmanli Maliyesi, fstanbul: Kitabevi, 2009. 
13 Zafer Kars, 1908 Devriminin Halk Dinamigi, 1stanbul: Kaynak Yaymlan, 1997; Kudret 

Emiroglu, Anadolu 'da Devrim Günleri: II. Me$rutiyet'in ham, Ankara: 1mge Kitabevi, 
1999; Aykut Kansu, 1908 Devrimi, c;:ev. Ayda Erbal, Istanbul: tleti:;;im Yaymlan, 2001. 
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hemen 1560 yih rakamlanna yakm bir seyir izlerken, 1780 yihndan 
Birinci Dünya Sava~1'na uzanan dönemde gelirler yakla~1k on be~ 
kat artm1~t1. 14 Tablo 1.1 'den de izlenebilecegi üzere büt9e gelirleri 
1849/1850 y1hndan 1916/1917 yilma kadar 3,5 kat, Tanzimat'm 
ilamnm hemen ertesinden, yani 1841/42 y1hndan 1911/1912 yihna 
kadarki yetmi~ yilhk sürede ise kuru:;; olarak yakla:;;1k 5 kat artl~ 
göstermi;itir. 15 

Büt9e gelirlerindeki bu art1~m bedelini hangi toplum kesimleri
nin ödedigi konusunu ~imdilik bir kenara birakirsak, Osmanh bü
rokratlann1n bu ba~ans1n1 mümkün k1lan en önemli unsurun idari 
alandaki merkezile~me oldugunu söyleyebiliriz. Ancak bu kayda de
ger artl~a ragmen Osmanh Devleti 'nin gelir elde etme kapasitesi dö
nemin baz1 Avrupa ülkelerine göre son derece s1nirh kalm1~tir. Fuad 
Pa~a 1861 y1hnda Padi~aha sundugu bir takrirde Osmanh Devleti'nin 
vergi toplama kapasitesini ingiltere ve Fransa'yla kar:;;ila§tlrm1§ ve 
Osmanh'da ki~i ba$1na yakla$1k 45 kuru$ vergi toplanabilirken, 
ingiltere'de bu rakam1n 300, Fransa'da ise 250 kuru$tan daha yük
sek oldugunu ifade etmi§ti. 16 Tablo 1.2'de gösterildigi üzere , 1844 yi
hnda Osmanh Devleti'nin ki$i ba$ma büt<;e gelirleri 1 7 kuru~ iken, 
bu rakam 1881- 1893 yillan ortalamas1 olarak 'neredeyse dört katma 
91karak 62 kuru~a ula~m1~t1. Ancak bu rakam yine de dönemin Av
rupa devletleriyle kar~lla~tinld1gmda bir hayli smirhyd1. 

Bu kar$lla$tlrmal1 veriler 19. yüzyil Osmanh kamu maliyesinin 
en temel sorununu ortaya koymaktad1r. Söz konusu dönemde büt-
9e gelirleri önemli öl9üde artmakla birlikte, Osmanh ekonomisinin 
niteliginde sanayile~me dogrultusunda bir dönü§üm ger9ekle$e-

14 K. K1van<; Kararnan ve $evket Pamuk, "Ottoman State Finances in European 

Perspective, 1500-19 14", TheJoumalofEconomicHistory70, 3 (2010) : 593-629 . 
15 1841/1842 ytlma ait büt<;e gelirleri 562 .911.000 ktiru:;; iken , 1911/ 1912 yilmda ge

lirler 2 .847 .793.100 kuru :;;tur. Büt<;e gelirleri kuru:;; olarak ele almd1gmda art1:;;m 5 

kat oldugunu görüyoruz. Ancak söz konusu y1llar arasmdaki enflasyonu hesaba 
katmak i<;in gram gümfü~ cinsinden tüketici fiyat endekslerini dikkate ald1gim12da 

(1841/ 1842 y1h 1 kabul edildiginde 1911/1912 yilmda endeks 1,71 olmu~tur) bu 
artl~m 5/ 1,71=3 olarak düzeltilmesi gerekmektedir. Büti;e gelir rakamlan i<;in bkz. 
Tevfik Güran , Osmanli Malf istatistikleri Büt9eler, 1841-1918, Ankara: T.C. Ba:;;ba
kanhk Devlet lstatistik Enstitüsü , 2003, s . 8 -9. Fiyat endeksleri i<;in bkz. !;,evket Pa
muk, jstanbul ve Diger Kentlerde 500 Ytllik Fiyatlar ve Ücretler, 1469-1998: 500 Years 

of Prices and Wages in Istanbul and Other Cities, Ankara: Devlet 1statistik Enstitüsü 
Yaymlan, 2001, s . 17- 18. 

16 Abdüllatif~ener, a.g. e., s. 20 1-20 2. 



....,. 
Tablo 1.1 tv 

~ 

Büt~e Gelirlerinin Türlerine Göre Dag1hm1 • 
'-<• 

(1265) {1277) (1291) (1303) (1321) (1332) 
% 
>:l 

1849/1850 1861/1862 1875/1876 1887/1888 1905/1906 1916/1917 ~ ..... 
(Bin kuru~) 

0 
Gelir Türü (Bin kuru§} (%) (Bin kuru§) (%) (Bin (%) (%) (Bin (%) (Bin (%) ;::!.. 

r;: 
kuru§) kuru§) kuru§) ~· 

;:i 

Toplam 710.000 100,00 1.221.184 100,00 2.388.294 100,00 1.757.382 100,00 2.229.131 100,00 2.501 .257 100,00 tn 
ni 

Gelirler i::i.. 
~ 

Vergi-i 242.018 34,09 289.371 23,70 332.850 13,94 303.710 17,28 399.457 17,92 371 .000 14,83 
Mahsusa, 
Emlak, 
Temettü 
Askerlik 46.658 6,57 59.609 4,88 80.000 3,35 60.536 3,44 135.200 6,07 40.000 1,60 
bedeli (cizye) 
Maktu 37.750 5,32 46.847 3,84 81 .772 3,42 106.372 6,05 113.632 5,10 89.015 3,56 
vergiler 

AJar 155.867 21,95 361.355 29,59 875.500 36,66 416.818 23,72 503.084 22,57 521.000 20,83 
Koyun,deve 88.873 7,28 205.195 8,59 190.449 10,84 192.594 8,64 171.050 6,84 
ve domuz 
Tütün, tuz ve 41.461 3,40 285.000 11 ,93 164.500 9,36 191 .714 8,60 176.990 7,08 
alkollü i~kiler 
Gümrükler 110.322 15,54 165.228 13,53 207.500 8,69 201.424 11,46 274.000 12,29 311.500 12,45 

'\Oiger gelirler 117.385 16,53 168.440 13,79 320.477 13,42 313.574 17,84 419.451 18,82 820.702 32 ,81 

Kaynak: Tevfik Güran, Osmanli Mali jstatistikleri Büt<;eler, 1841-1918, Ankara: T.C. Ba§bakanhk Devlet 1statistik Enstitüsü, 2003, s. 13-

14. Gelir tablosunun birinci satmnda yer alan "Vergi-i mahsusa, Emlak, Temettü" ba§hgi altmdaki gelirler Güran tarafmdan "Gelir ve 
Servet Vergileri" olarak isimlendirilmi§tir. Bu ifade gelir vergisi tarti~malan bakimmdan yanh§ anla§ilmalara yol a9abilecegi ic;;in tara-
flmtzdan degi~tirilmi~tir. 



Grafik 1.1 
Büt~e Gelirlerinin Türlerine Göre Dag1llm1 (kuru~ olarak) 
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Grafik 1.2 
Bütc;e Gelirlerinin Türlerine Göre Dag11tm1 (% olarak) 
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medi. 19. yüzyil boyunca ingiltere ve Fransa gibi devletler modern 
sanayi imparatorluklanna dönfü~ürken, Osmanh ekonomisinin kü
c:;ük ölc;ekli tanmsal üretime dayanan yap1s1 büyük ölc;üde korundu. 
Bu dönemde kirsal kesimde kad1n ve c;ocuk emegine dayanan ve el 
tezgählannda yürütülen bir tür "ön sanayile;;me" yayginla;;m1~ olsa 
da, katma degeri yüksek bir sanayile~meden bahsetmek mümkün 
degildir. 17 Merkezi hükümetin gelirlerindeki artl~ta arac1 unsurlann 
pay1n1n azaltilmas1nm etkisi olmakla birlikte, bunun tek ba§1na be
lirleyici oldugunu dü;;ünmek dogru degildir. Osmanh ekonomisinin 
deger üretme kapasitesinde önemli bir degi§iklik ya§anmazken bütc;e 
gelirlerinde saglanan bu olaganüstü artl§, vergi mükellefleri üzerin
deki yükün önemli ölc;üde artinlmas1yla ili;;kilidir. 

19. yüzy1l boyunca özellikle 1877-78 Osmanh-Rus Sava~1 sonra
smda Osmanh imparatorlugu ciddi boyutlarda toprak ve nüfus kayb1 
ya~am1~t1. 1872-1874 yillan aras1nda 40 milyon civannda olan nü
fusun 1881-1893 yillan aras1nda yakla§1k 28 milyona dü§mesi, vergi 
kaynaklar1nda önemli azalmalara yol ac;m1~t1. Buna kar§1hk Osmanh 
Devleti'nin harcama kalemlerinde 93 Harbi'nden sonra bir azalma 
olmam.1~, bilakis art1~ ya;;anm1~t1. Bu da vergi gelirlerinin artinlmas1 
yönündeki basklyi ~iddetlendirmi~tir. Bütün bu geli~meler, Osmanh 
köylüsü üzerindeki vergi yükünün giderek arttigin1 kan1tlamaktadir. 

Bu a91klamalar, merkezi hazinenin vergi gelirlerinin artmas1mn 
Osmanh köylüsü üzerindeki vergi yükünün ag1rla§mas1yla mümkün 
oldugunu ileri sürmek ic;in yeterli görülmeyebilir. Tar1ma a9ilm1~ 
topraklann geni§lemesi, ula~1m ara9lar1n1n geli~mesinin piyasa ii;in 
üretimi te~vik etmesi ve s1nirh da olsa verimlilik artl~m1n üretim art1-
~1na yol a9arak merkezi hazinenin gelirlerinin yükselmesine yard1mc1 
oldugu dü§ünülebilir. Ancak söz konusu dönemde bir yandan a§ar 
vergisi paraya dönü§türülürken, diger yandan, özellikle 19. yüzyilm 
son c;;eyreginde, ic; ve d1§ piyasada tanmsal ürünlerin fiyat hadlerinde 
dramatik bir dü§Ü§ ya§anm1§tir. Fiyatlar1n dü§ük oldugu bir dönem
de tanmsal üreticilerin parasal gelirlerinde artl§ dü§ünülemez. Yine 
dönern boyunca a~ar vergisi, bir ürün vergisi olma niteligi korun
makla birlikte, s1khkla maktu olarak, yani önceden belirlenmi§ sabit 

17 Donald Quataert, Ottoman Manufacturing in the Age of the Industrial Revolution, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Donald Quataert, "Ottoman Women, 
Households, and Textile Manufacturing, 1800-1914", The Modem Middle East: A 
Readeri<;inde, Albert Hourani ve dig. (ed.), Berkeley: University of Califomia Press, 
1993, s. 255-269. 

1. 
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Tablo 1.2 
Ki~i Ba~ma Büt~e Gelirleri 

Nüfus Bütc;e Gelirleri (kuru§) Ki§i ba§ma bütc;e gelirleri 
(kuru§) 

1844 35.350.000 593.955.500 17 

1867 40.000 .000 1.597.993.883 40 

1872-1874 40.512 .111 2.218.130.167 55 
1881-1893 27. 788 .604 1. 709.813.558 62 

Kaynak: Nüfus rakamlan ic;:in bkz. Cem Behar \der.), Osmanh imparatorlugu'nun ve 
Türkiye'nin Nüfusu (1500-1927) - The Population of the Ottoman Empire and Turkey, 
c . ll, Tarihi tstatistikler Dizisi, Ankara: T.C. Ba§bakanhk Devlet 1statistik Enstitüsü, 
2000, s. 28, 29, 39, 42. Bütc;:e gelir rakamlan ic;:in bkz. Tevfik Güran , a.g.e., s. 8 -9. 1844 
bütc;:e geliri ic;:in 1257 (1841/42) ve 1262 (1846/47) y1llannm ortalamas1 almm1§tlr. 1867 
bütc;:e geliri ic;:in 1283 (1867 /68) büt<;e rakam1 almm1§tlr. 1872-1874 büt<;e gelirleri i<;in 
1288-1290 arasmm ortalamas1 almm1~tir. 1881-1893 büt<;e gelirleri it; in 1296, 1297, 
1307 ve 1308 y1llannm ortalamas1 almm1§tlr. 

bir <leger üzerinden ihale edilen ve nakdi bedel olarak hesaplana
rak tahsil edilen bir vergi niteligi kazanmas1, tanmsal üreticilerin, 
ü:rünlerinin gittik<;e artan bir oran1n1 vergi ödemelerine ayirmak zo
runda kald1gi anlarmna gelmektedir. Bu <;er<;evedeki hesaplamalan -
m1z 1861/62 yihndan 1887 /88 yihna kadar kü~i ba~1na dü~en a~ar 
vergisinin ürün olarak %50'den fazla arttigin1 gösteriyor. 1905/ 1906 
y1hna gelindiginde ise art1~1n %70'lere yakla~tigi görülüyor. Uluslara
ras1 arenada sanayi imparatorluklanna kar~1 bir varolu~ mücadelesi 
sürdüren fakat ekonomik yap1s1n1 dönü~türemeyen Osmanh !mpa
ratorlugu, büt<;e gelirlerini artirmak ic;in bir yandan arac1 unsurla
nn pay1n1 azaltmaktan diger yandan da vergi mükellefleri üzerindeki 
yükü giderek agirla~tirmaktan ba~ka bir yol bulamam1~tir. 

Vergi tahsil yetkisinin özel ~ah1slara devredildigi bir yöntem olan 
iltizam sisteminin bütünüyle kald1nlamamas1, Osmanh maliyesinin 
onulmaz yaralanndan biriydi. Osmanh vergi gelirlerinin önemli ka
lemlerinden birisi, kü<;ük köylü üreticilerin sirtinda agir bir yük olan 
a~ar vergisiydi. Gayrisafi has1la üzerinden hesaplanan a~ar1 Osmanh 
vergi rejimini ka91n1lmaz olarak adaletsiz bir nitelige bü:ründürüyor
du. Osmanh yöneticileri son derece s1nirh birkai; deneme d1~1nda, 
a~ar vergisinin kald1nlarak yerine bir arazi vergisi konulmas1m gün
demlerine alamam1~ olsalar da, iltizam sisteminin s1n1rlanmas1 ve 
nitelik degü;;tirmesi yönünde büyük <;aba sarf etmi~lerdir. 
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iltizam, ingiltere'de 17. yüzy1hn sonlannda tasfiye edilmi§, Fran
sa'da ise 19. yüzyildan önce devrimle birlikte uygulamadan kald1-
nlm1~t1. 18 Osmanh imparatorlugu'nda iltizam sistemi uygulamadan 
kald1nlamam1~ olmakla birlikte, 19. yüzyil1n sonuna gelindiginde 
sistemin bütünüyle nitelik degi§tirdigini söylemek mümkündür. 
Yüzy1l ba~lannda iltizam ihaleleri ancak gü9lü sarraflann ve bü
yük mültezimlerin al tindan kalkabilecekleri büyük idari birimler 
üzerinden yürütülürken, yüzyil sonu itibariyle büyük mültezimler 
tamamen tasfiye edilmi~ ve ihaleler köy düzeyinde kü<;ük birimlerle 
s1n1rlanm1~t1. Aynca 9ogu durumda ihaleler müzayede yoluyla degil, 
maktu olarak düzenlenmi~tir. A~ar vergisi tahsilinde ihalenin bizzat 
ahaliyi temsilen köy ihtiyar heyetlerine verilmesi veya emaneten ida
re edilmesi yönünde de önemli ad1mlar atllm1~t1r. Bu dönü~ümler 
özel §ah1slann vergi gelirlerinden ald1g1 pay1n azalmas1n1, merkezi 
hazinenin pay1n1nsa artmas1n1 saglami§ttr . 19. yüzy1hn sonunda 
Osmanh maliyecileri mül_tezimlere "kaptlnlan" vergi pay1n1n % 15 ile 
%20 aras1nda deg;i~tigini dü~ünüyorlard1. Bu pay1n azaltilmas1 ya da 
ortadan kald1nlmas1yla a91ga c;1kacak gelirin hazineye kazand1nlma
s1 ir;in r;aba sarf ediliyordu. 

GELiR VE SERVETiN VERGiLENDiRiLMESi 

üretim öl9eginin kü<;ük, verimliligin ise dü~ük olmas1 nedeniyle a~ar 
vergisi Osmanh köylüleri üzerinde önemli bir yük olu§turuyordu. 
Ancak Tanzimat sonras1 dönemde köylülük üzerindeki vergi yükü
nün yaln1zca a§ar vergisinden kaynakland1g1n1 dü§ünmek dogru 
olmaz. Tanzimat'tan sonra yürürlüge giren ve zaman zaman "an
cernaatin vergi", genellikle de "vergi-i mahsusa" yada basit<;e "ver
gi" olarak nitelenen yeni vergi, Osmanh köylüsünün belini büken 
bir ba~ka unsur oldu. Ba~lang1r;ta köy veya mahalle toplulu}dan
n1n kendi aralannda anla~arak payla§tlrmalan öngörülen bu vergi 
19. yüzyihn son c;eyreginde emlak tahrirlerinin yayg1la~maya ba~
lamasiyla e~güdümlü bir §ekilde emlak vergisi kapsam1na al1nm1~
t1. Tablo 1.1 'den de anla~ilacagi üzere, bu vergiden elde edilen gelir 
1849/1850 yihnda 242.018.000 kuru~ iken, 1916/1917 y1lma gelin-

18 Fransa 'da iltizam sistemi üzerine bkz. Eugene N. White, "Frorn Privatized to 

Government-Administered Tax Collection: Tax Farm in g in Eighteenth-Cen tu ry 
France", The Economic History Review 57, 4 (2004): 636-663 . 

.1 
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diginde 371.000.000 kuru§a c;1km19, yani yakla§1k 1,5 kat artm1§tlr. 
Öte yandan, söz konusu y1llarda parada görülen deger kayb1 dikkate 
ahnd1g1nda, gelir ve servet vergilerinden elde edilen meblagda önemli 
bir arti9 olmad1g1 görülüyor. 

Ancak gelir ve servet vergilerinin miktanndan -;:ok, hangi toplum 
kesimlerinin üzerine yüklenmi~ oldugu önemlidir. Osmanh idaresi 
taraf1ndan kadastro tekniklerinin bir hayli ger; uygulamaya konula
bildigini ve uygulaman1n da imparatorlugun kür;ük bir k1sm1n1 kap
sad1g1n1 biliyoruz. 19 Aynca, ta§ra idari yap1s1nda nüfuz sahibi olan 
yüksek servet ve gelir sahibi kesimlerin servet ve gelir vergilerini 
ödememek ir;in türlü yollara ba§vuruyorlard1. Sonw;ta emlak vergi
si, "vergi" kalemi ad1 alt1nda büyük servet sahibi kesimlerden c;ok, 
Osmanh köylüsünün üzerine yükleniyordu. Burada ilginc; olan bir 
ba1;,ka nokta da, ashnda esnafa yönelik bir vergi olan temettü vergisi
nin, a~ar ve "vergi-i mahsusa" gibi kalemlerin yükü altinda beli zaten 
fazlas1yla bükülmü1;, olan köylü kesimin tamam1na da te~mil edilmesi 
yönünde birtakim girü~imlerin bulunmas1dir. Bu girü~im Osmanh ver
gi sisteminin kür;ük tanmsal üreticiler aleyhine i:;,leyen adaletsizligini 
ortaya koyuyor. Bununla birlikte, vergi rejimini daha adil bir zemine 
oturtmak yönünde aray1§lar da mevcuttu. Örnegin baz1 Osmanh bü
rokratlan, a§ar vergisinin arazi üzerinden al1nan oranh bir vergiye 
dönü§türülmesi ve tanmsal üreticilerin emlak vergisi yükünden kur
tanlmas1 yönünde birtak1m projeler sunmu§lardir, hatta bu dogrul
tuda denemeler de yapllmI§tlr; ancak bunlar son derece s1nirh olmu9 
ve kahc1 bir nitelik kazanamam19t1r. 

Tanzimat Ferman1'yla birlikte, herkesin gelir ve serveti oran1n
da vergilendirilecegi bir sistemin kurulmas1 planlanm1§t1. Yukanda 
da vurgulad1gim1z gibi gayri safi has1la üzerinden al1nan bir ürün 
vergisi olan a§ar vergisi yürürlükte oldugu sürece, verginin servet 
ve gelire göre tayin edildigini söylemek mümkün olamazd1. Osman
h yöneticileri vergi taban1n1 tar1msal ekonomiden kent ekonomisine 
ve servet sahibi kesimlere dogru kaydirmaya c;aba sarf etmi§ olsalar 
da, 19. yüzyil vergi sistemine bir bütün olarak bakild1g1nda gelir ve 
servetin büyük oranda vergi kapsam1 d1§1nda kald1g1 görülüyor. Em
lak ve gelir sayimlan alan1ndaki ilerlemeler ku1;,kusuz vergi taban1n1n 
kent ekonomisine ve servet sahibi kesimlere dogru kaymas1 yönünde 

19 
Alp Yücel Kaya ve Yücel Terziba~oglu, "Tahrir'den Kadastro'ya: 1874 lstanbul Emlak 
Tahriri ve Vergisi: 'kadastro tabir olunur tahrir-i emlak"', Tarih ve Toplum Yeni Yak
la$1mlar 9 (2009) . 
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bir katkl saglam1§t1. Ancak bu sayimlann imparatorlugun tamamm1 
kapsamaktan uzak oldugunu ve 9ogunlukla vergi uygulamalanna 
dahil edilemedigini biliyoruz . 

.Yine yukanda i§aret ettigimiz gibi Osmanh köylüsü a§ar vergisi
nin yan1 sira emlak vergisi de ödüyordu. Bir gelir vergisi niteligi ka
zanamam1§ olan temettü vergisi, ihtisap vergisi yerine ikame edilen 
ve küc;ük esnaf1 kapsayan son derece s1nirh bir vergi olarak kalm1§t1. 
Yüzyil boyunca artan veya azalan oranh bir gelir vergisi sisteminin 
yerle§tirilmesi de mümkün olmad1. Bununla birlikte, yüzyihn son
lanna dogru özellikle büt<;e a91klann1n ya§and1g1 dönemlerde, basit 
tekniklere dayanan fakat artan oranh ve genel nitelikli , yani nüfusun 
büyük 9ogunlugunu kapsam1na alan bir gelir vergisi ("vergi-i §ahsi") 
olu§turulmas1 yönünde önemli giri§imler oldu. Bu dogrultudaki de
nemelerde, zaten agir bir yükle bogu§an ve vergilendirilebilecek bir 
artik üretme kapasitesi son derece s1nirh Osmanh köylüsünün kap
sam d1§1nda tutulmas1 gerektigi klsa sürede anla§ild1. Ancak özellikle 
servet sahibi kesimlerin yogun muhalefeti sonucunda, genel bir gelir 
vergisi görünümüne sahip §ahsi vergiler kal1c1 hale getirilemedi. 

Osmanh köylülerinin üzerindeki vergi yükünün yukar1da klsa
ca degindigimiz c;en;eveyle de s1nirh kalmad1gin1 belirtelim. Merkezi 
hükümetin kontrolünün s1nirh oldugu bölgelerde köylüler yerel güc; 
odaklann1n istisman neticesinde 9ifte vergilendirmeye maruz kah
yorlard1. A§iret ili§kilerinin yaygin ve güc;lü oldugu Dogu vilayetle
rinde ve özellikle bu gü9lerin bazllann1n Hamidiye Alaylan örneginde 
oldugu gibi devletin güvenlik te§kilati bünyesine dahil edilmesi du
rumunda tanmsal üreticiler üzerindeki zulüm ve bask1 yogunla§ml§ 
ve 9ifte vergilendirmeye ili§kin §ikäyetlerde art1§ olmu§tur. 20 <;ifte 
vergilendirme, yani köylülerin hem devletin ihdas ettigi vergileri yük
lenmeleri, hem de geleneksel ili§kilerden ileri gelen bir konuma sahip 
yerel güc; odaklanna ayn bir vergi ödemeleri ku§kusuz yeni bir §ey 
degildi. Tanzimat'1n ilk yillannda özellikle Rumeli vilayetlerinde c;if
te vergilendirmelerin bir hayli yaygin oldugunu ve bu uygulaman1n 
Tanzimat rejimine kar§1 direni§lere yol a9tlg1n1 biliyoruz. 2 1 

20 Nadir Özbek, "The Politics of Taxation and the 'Armenian Question' during the Late 
Ottoman Empire, 1876-1908", Comparative Studies in Society and History 54, 4 

(2012): 770-797. 
2 1 Halil 1nalc1k, "Tanzimat'm Uygulanmas1 ve Sosyal Tepkiler", Osmanldmparatorlugu: 

Toplum ve Ekonomi ir;inde, lstanbul: Eren Yaymlan, 1993 , s . 36 1-383. Ahmet Uzun, 
Tanzimat ve Sosyal Direni~ler, lstanbul: Eren Yaymlan, 2002. 
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VERGi TAHSiLDARLIGI TE~KiLATI 

Vergi rejiminin bu kadar adaletsiz oldugu bir yap1da tahsil i§lemleri 
nas1l gen;ekle§tiriliyordu? A~ar vergisinin ve iltizam sisteminin 19. 
yüzyilda gei;irdigi degi~im Osmanh tarihi;iliginde aynntilanyla ince
lenmedigi ic;;in, vergilerin büyük oranda mültezimler taraf1ndan tahsil 
edildigi dü~ünülür. Ancak Tablo 1. 1 'den de görülecegi üzere, yüzyihn 
sonlanna dogru a~ar vergisinin bütc;;e gelirleri i<;indeki payi azala
rak yakla~1k %20'lik bir düzeye kadar inmi~tir. Bu dönemde k1smen 
tercih k1smen de zorunluluk sonucu, a~ar1n devlet memurlar1 eliyle 
emaneten idare edildigini biliyoruz. Hesaplamalanm1z 19. yüzyihn 
son c;;eyregi itibariyle bütc;;e gelirlerinin kabaca % 15'lik bir bölümü
nün mültezimler arac1hg1yla tahsil edildigini ortaya koyuyor. Yine bu 
dönemde Tablo 1.1 'de gelir ve servet vergileri ba~hg1 altinda topla
nan vergilerin tamam1n1n maliye te$kilat1 bünyesinde tahsil edildi
gini biliyoruz. Aynca önemli bir kalem te$kil eden gümrük vergileri 
de k1smen maliye te~kilati kapsam1nda tahsil ediliyordu. Düyun-1 
Umumiye'nin yönetiminde olan vergiler hari<; , Osmanh maliyesi vergi 
gelirlerinin agirhkh k1sm1n1 kendi bünyesindeki tahsildarlar te$kilat1 
arac1hgiyla tahsil etmekteydi. Osmanh tarihc;;ilerinin söz konusu tah
sildarlar te~kilat1na ve tahsilat uygulamalar1na ili~kin ~imdiye kadar 
herhangi bir c;;al1~ma yapmam1§ olmalan dikkat c;;ekici. 

Osmanh Devleti, farkl1 bölgelerde c;;al1:;;an birtaklm ekipler olu~
turmas1na ragmen, personel say1s1 yüksek, sivil bir vergi tahsildarhg1 
te:;;kilat1 kuramami§tl. Tanzimat'tan sonraki dönemde Osmanh vergi 
tahsildarhg1nda iki unsur öne i;1kt1. imparatorlugun son yillar1na ka
dar mahalle ve köylerde vergilerin tahsili i§i muhtar, imam, papaz ve 
ihtiyar heyeti mensuplanna birakild1. Vergi memurlan yerine muh
tarlar1n vergi tahsilatlnda görevlendirilmesi bir yandan merkezi dev
letin gücünün s1nirlar1na i~aret etse de, ashnda yerinden denetimi 
mümkün kilan son derece ucuz bir sistemdir. 

Muhtarlann vergi tahsilatlnda ba:;;ar1h olamad1klan durumda ise 
devreye genellikle asakir-i zaptiye yani jandarma giriyordu. Bu du
rum Tanzimat sonras1 vergi tahsil uygulamalar1n1n en önemli ikinci 
özelligidir. Vergi tah.silatI nedeniyle gerilimlerin ve vergi bakayalan
n1n yani ödenmemi~ vergilerin bir hayli yaygin oldugu dikkate al1n1r
sa, jandarman1n vergi tahsilat1n1n asli unsurlanndan birisi oldugu 
anla~1hr. ilgili nizamnamelerde vergi tahsilinin zaptiyenin asli görev
leri aras1nda sayilmas1 hie; de ~a:;;irtlc1 degil. Yüzyihn ikinci yans1n
da ve özellikle Berlin Kongresi'nden sonraki dönemde sivil bir vergi 
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tahsildarhgi te9kilati olu$turnlmas1 yönünde ciddi giri$imler olmu$, 
bu dogrnltuda önemli ad1mlar da atilm1$t1. Ancak 1890'larda bütc;e 
imkänlann1n s1n1rh olmas1 nedeniyle sivil tahsildarlar te~kilatl s1nirh 
bir c;en;evede kald1 ve imparatorlugun tamam1nda görevli personel 
sayis1 1.000 ile 1.500 aras1nda kald1. Bu nedenle vergi tahsilatinda 
s1khkla jandarmaya ba9vurnlmaya devam ediliyor, hatta baz1 du
rnmlarda vergi tahsilati ancak nizami ordu birliklerinin yard1m1yla 
gen;ekle9tirilebiliyordu. K1sacas1, Tanzimat'tan sonraki dönemde $id
det ic;eren polisiye ve askeri yöntemler Osmanh vergi tahsilat te$kila
tln1n ve uygulamalann1n asli unsurunu olu$turnyordu. 

Merkezi hükümetin 19 . yüzyihn ikinci yans1nda ki9i ba91na 
dü9en bütc;e gelirlerinin 40 ile 60 kurn~ aras1nda degi~tigine ve bu 
miktann Fransa ve ingiltere'yle kar~ila~tinld1ginda son derece dü§ük 
olduguna yukanda deginmi~tik. Vergi tahsilatln1n asker müdahale
siyle ger9ekle§tirilmesine ve kirsal kesimde mültezim, jandarma ve 
vergi tahsildarlan taraf1ndan bask1 ve zulüm uygulanmas1na ragmen 
ki§i ba§1na elde edilen bütc;e gelirinin bu derece dü$ük kalmas1 ilk 
bak1~ta §a$irt1c1 görünebilir. Bu durumun Osmanh toplumunun 
iktisadi geli$mi$lik düzeyiyle, yani <leger üretme kapasitesinin dü
§üklügüyle ilgili olduguna deginmi$tik. Osmanll örnegi böylece, ki$i 
ba$1na elde edilen vergi gelirinin baskln1n boyutuyla dogrn orantlh 
olmad1gin1 ortaya koyuyor. Vergi tahsilatina häkim olan baskl, $iddet 
ve zulüm ayn1 zamanda vergi rejimine yönelik toplumsal nzan1n da 
s1n1rl1 olduguna i~aret ediyor. Ki~i ba$1na vergi geliri bak1m1ndan en 
ba$anh ülke olan ingiltere'de vergi rejiminin geni9 bir toplumsal mu
tabakat ve nza üzerine in~a edildigini belirtelim. 22 

Bakaya konusunun Osmanh vergi sisteminin temel özellikle
rinden biri olmas1 da ashnda yukandaki c;erc;eveyle ili$kili. Maliye 
verilerine göre ödenmemi$ veya tahsil edilememi$ vergilerin görece 
yüksek görünmesi, Osmanh yöneticilerinin tahsilatta $iddet ve askeri 
yöntemleri daha da art1rmas1na yol ac;m1$tl. Ancak bakayan1n kägit 
üzerinde yaygin görünmesi ashnda vergilerin ödenrnemi$ olmas1ndan 
c;ok, Osmanh maliyesinin vergi mükelleflerinin durumlanna ili$kin 
bilgi eksikligiyle ilgiliydi. Örnegin bir köyde c;e9itli nedenlerle hane 
sayis1n1n azalmas1 gibi durnmlarda Osmanh maliyesi kayitlarda ge
rekli düzeltmeyi yapmak yerine, önceden tarh edilmi$ vergi rniktann1 
tahsil etmeye 9al191yordu. Toplumsal ve siyasal kan.§1khgin yaygin 

22 Martin Daunton, Trusting Leviathan: The Politics of Taxation in Britain, 1799-1914, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
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oldugu bölgelerde, özellikle Balkanlar'da ve Dogu vilayetlerinde 9a
t1§malann ve katliamlann ard1ndan d1~ar1ya gö<; yönünde önemli nü
fus hareketlilikleri ya§an1yordu. Bu gibi durumlarda vergi rejiminin 
baskic1 niteliginin daha da artinlmas1, halk nezdinde siyasal rejimin 
me§ruiyetini ciddi öl<;üde sarsm1§tir. 

KÖYLÜ SORUNU VE VERGi iSYANLARI 

Genellikle sanilan1n aksine, Osmanh ta§ras1nda vergi konusunda 
uygulanan baskilara kar~1 direni~ler ve isyanlar gündelik hayahn bir 
par9as1yd1. Gerek iktisadi geli~mi§lik düzeyinin bir sonucu gerekse 
idari ve mali yap1n1n s1nirhhg1 nedeniyle vergi toplama kapasitesi 
son derece k1s1th olan Tanzimat sonras1 Osmanh Devleti, bütr;e gelir
lerini ne pahas1na olursa olsun artirabilmek i<;in agir bir bask1 rejimi 
kurmak durumunda kalm1:;;t1. Bu ko§ullarda geni§ köylü yiginlan
n1n ho:;;nutsuzlugunun ac;1k direni:;;lere ve isyanlara dönü§mesi ka-
91nllmazd1. Gerr;ekten de Tanzimat'1n ilan1n1n hemen ard1ndan yeni 
idari rejimin yürürlüge konuldugu bölgelerde vergi rejimine kar:;;1 
direni§ler ve hatta isyanlar ya§anm1§t1. Osmanh kamu maliyesi bir 
bütün olarak kü<;ük öl9ekli tar1msal üreticilik esas1na dayanan ge
ni~ köylü y1g1nlann1n ürettigi degerin mümkün olan en az kay1pla 
merkezi hazineye aktarilmas1 ilkesi üzerine kurulmu§tu. Bu baski 
rejimine kar:;;1 zaman zaman tekil direni~ler §eklinde ger<;ekle:;;en, 
birr;ok durumda da vergi isyanlanna veya bölgesel kalkI§malara dö
nü~en yayg1n muhalefet ashnda söz konusu bask1 ve sömürü reji
mine kar:;;1 bir köylü ayaklanmas1ndan ba:;;ka bir §ey degildi. Bu di
reni:;,ler ve ayaklanmalar son derece karma§1k yerel ve uluslararas1 
ko§ullarla da eklemlenerek milliyetr;i renkler kazanm1§t1r. Rumeli'de 
Rum, Sirp ve Bulgar sorunu, Dogu vilayetlerinde de Ermeni ve Kürt 
sorunu olarak nitelenen ayaklanmalann temelinde ashnda bir köylü 
meselesi, bir s1n1f sorunu yatmaktayd1. Devrimci, milliyetr;i unsurlar 
bu s1n1f mücadelesinin önderligini ele ge<;irmek i9in 9aba sarf ediycir, 
uluslararas1 gür;ler ise bu kaos ve r;ati:;,ma ortam1ndan istifade etme
ye ugra:;;1yordu. 

Tanzimat devleti, maliyesi ve vergi rejimi ar;1s1ndan belli bir s1-
n1fln häkimiyetine dayan1yordu. Merkezdeki yöneticiler toplumun 
ürettigi artlgi, ki kür;ük ölr;ekli tanmsal ekonominin häkim oldugu 
bir yap1da bunun ne ölc;üde bir artik oldugu tartl§maya a91ktir, mer
keze aktarmaya r;abahyordu. Ta§rada ise yerel mülki amirler ve e:;;raf, 
yani her türlü yerel güc; odagi, iktidar konumunda bulunuyordu. 11-
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tizam sisteminin ge9erli oldugu bölgelerde bu unsurlar mahalli idare 
üzerindeki kontrolleri arac1hg1yla vergi gelirlerinden pay almak ic;;in 
mücadele ediyorlard1. Osmanh tarihc;;ilerinin ele:;;tirel bir perspektif 
getirmeksizin, yerel yönetimlerin geli:;;imi olarak tan1mlad1klan ve 
olumlu bir ad1m olarak degerlendirdikleri yerel idare meclisleri söz 
konusu s1n1f ittifakin1n cisirnle:;;mi:;; halinden ibaretti. Bu kesimler bir 
yandan ticari faaliyetleri ve iltizam sisterni ü;indeki rolleri arac1hgiyla, 
diger yandan da idari pozisyonlarda yer edinerek veya bu pozisyonlar 
üzerinde nüfuz olu~turarak, artig1n payla:;;ilmas1 konusunda k1smen 
bir c;;eki:;;me kismen de ittifak yürütüyorlard1. 

iktisadi geli~mi~lik düzeyi itibariyle <leger üretme kapasitesi hayli 
s1nirh olan Osmanh rejiminin, uluslararas1 siyasal tehdit ve rekabetin 
iyice k1z1~tigi 19. yüzyil ortam1nda toplumsal adalet temelli bir yap1y1 
hayata ge9irebilme imkän1 hayli s1nirhyd1. Bu ko:;;ullarda Osmanh 
Devleti'nin varhg1n1 Birinci Dünya Sava:;;1'n1n sonuna kadar devam 
ettirebilmi~ olmas1 Osmanh yönetici s1nlf1n1n hanesine yazilacak bir 
ba~ar1 olarak da degerlendirilebilir. Ancak Osmanh Devleti'nin 19. 
yüzyil boyunca ayakta kalmas1 refah eksenli politikalann saglad1gi 
me:;;ruiyet, nza ve katihm temelli bir siyasetle olmad1. 19. yüzyilda 
ya~anan dönü~ümler Osmanh toplumuna refah ve ban~ degil, terör 
ve karga~a getirdi. 

Siradan Osmanh köylülerinin gündelik hayatlanna yerle~en te
rör ve kaosun yerel ve gayri nizami unsurlardan m1 yoksa devletin 
nizami kurum ve uygulamalanndan m1 kaynakland1g1n1 ayirt etmek 
bir hayli zor. ,Nizami ve gayri nizami unsurlar1n c;ogu dururnda ittifak 
halinde olduklan, hatta bir ve ayn1 ~ey olduklan söylenebilir. Tan
zimat devletinin hayata gec;;irmeye 9al1~tlgi yeni düzen, yeni siyasi 
yap1 ve hukuk rejimi ile idari ve mali uygulamalar bütünü 19. yüzyil 
Osmanh köylüsüne ag1r bir bedel ödetti. Tanzimat bürokratlar1n1n 
yeni nizam1na e~lik eden devlet terörü yerel gii<; odaklann1n iktidar 
hirslanyla da eklemlenerek tek bir potada eritildi. Bu terör ve kaos 
rejiminin izleri Balkanlar'da S1rp, Rum ve Bulgar köylülerinin direni~ 
tarihinde, Kozan bölgesinde Cevdet Pa~a'n1n idaresi altinda düzen ge
tirmek ad1na yürütülen Firka-i Islahiye'nin a91k ve agir ~iddet ic;;eren 
operasyonlanna maruz birakilan yerel halklann ya~ad1klan zulümde 
ve Gavur Dag1'n1n dogusunda, Vilayat-1 Sitte 'de devletin güvenligini 
saglamak üzere Hamidiye Alaylan'n1n ve Zeki Pa~a'n1n komutas1nda
ki Dördüncü Ordu'nun nizami birlikleri taraf1ndan Ermeni ve Kürt 
köylüleri üzerinde estirilen terör dalgas1nda a91k9a görülüyor. 
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GiDER BÜTCESi: ASKERi HARCAMALAR VE BORC FAiZ ÖDEMELERi 

19. yüzy1l Osmanh kamu maliyesinin bir diger önemli sorunu da 
gider büti;esi i<;indeki askeri harcamalar ve bor9 ödemeleri kalemle
rinin yüksekligiydi. Tablo 1.3'ten izlenebilecegi üzere, yüzyil boyun
ca büt9e giderlerinin yakla§tk %30 ile %50'lik bir bölümünü askeri 
harcamalar olu§turmu§tur. Yine ayn1 dönemde büti;e giderlerinin 
%25 ile %50 aras1nda degi§en bir oran1 ic; ve d1§ bor9 ödemelerine 
aynlm1§tlr. Bore; ödemeleri ve askeri harcamalar, 1846/467 y1hnda 
büt9e harcamalann1n %57'sini, 1861/62 y1hnda %61'ini, 1875/76'da 
%70'ini ve 1887 / 88 yihnda ise %76's1n1 te§kil etmi§tir. Osmanh 
Devleti'nin Birinci Dünya Sava~1'ndan önceki dönemde sergiledigi 
bu durum, Avrupa devletlerininkinden tamamen farkl1yd1. Napol
yon Sava§lan'ndan sonraki dönemde Fransa ve özellikle ingiltere'de 
askeri harcamalar nominal olarak artmakla birlikte, oran olarak 
önceki dönemlerle kar§1la§tlnld1g1nda dü§Ü§ göstermi§ti.23 Osmanh 
Devleti'nde ise askeri harcamalar hem nominal olarak hem de bütc;e 
ic;indeki oran itibariyle art1§ göstermi§tir. Bu durum güven telkin 
etmek, toplumsal mutabakati güc;lendirmek ve siyasal rejimin me§
ruiyetini peki~tirmek bakim1ndan son derece önemli olan hizmet ve 
sosyal harcamalar i<;in bütc;ede pay kalmamas1na yol a91yordu. Ver
gi tahsil sistemi polisiye ve askeri yöntemlerin devreye girdigi bir 
bask1 ve zulüm rejimine dönü§ürken, siyasal rejime ve vergi siste
mine güveni peki§tirecek sosyal politikalar devreye sokulamam1§tlr. 
Häkim s1n1f1n elinde, halk1n devlete ve sultana itaatini peki§tirmek 
i9in babacil motiflerle bezenmi§ hayirseverlik gösterilerinden ba§ka 
bir arac; kalmam1§t1. 24 Devletin güvenligini peki§tirmek ic;in toplum
sal muhalefete yatk1n görünen kesimlere kar§1, toplumun diger baz1 
kesimlerinin §iddet ic;eren bir 9er9evede ve genellikle siyasal rejime 
itaati öne 91karan bir milliyetc;ilik vurgusuyla mobilize edilmesi yolu
na gidildi. Bu da siyasal ve toplumsal karga§ay1 kahc1 k1ld1. 

23 A .g.e. 
24 Nadir Ozbek, Osmanlt jmparatorlugu 'nda Sosyal Devlet: Siyaset, iktidar ve Me~ruiyet 

(1876-1914}, lstanbul: 11eti~im Yaymlan, 2002; Nadir Ozbek, "Philanthropie Activity, 
Ottoman Patriotism and the Hamidian Regime, 1876-1909", International Journal of 
Middle East Studies 37, 1 (2005) : 59-81. 



Tablo 1.3 
Bütc;e Giderlerinin Türlerine Göre Dag1hm1 

(1262) (1277) (1291) (1303) (1321) (1332) 
1846/1847 1861/1862 1875/1876 1887/1888 1905/1906 1916/1917 

Gider Türü (Bin (%) (Bin (%) (Bin (%) (Bin (%) (Bin (%) (Bin (%) 
kuru§) kuru§) kurw~) kuru~) kuru~) kuru,) 

Toplam 633 .212 100,00 1.393.407 100,00 2.892.909 100,00 2.272.113 100,00 2.196 .223 100,00 3.972.472 100,00 

Giderler 

Askeri 294.408 46,49 525.383 37 ,70 550.291 19,02 1.157.362 50,94 794.107 36, 16 1.208.966 30,43 

harcamalar 

i~ i§leri 123.290 19,47 207.699 14,91 293.377 10,14 120.556 5,31 138.225 6,29 174.883 4,40 

D1§ i§leri 4.561 0,72 14.809 1,06 17.500 0 ,60 16.298 0,72 25.040 1, 14 36.409 0,92 s 
;l 

Sultanin 62.500 9,87 129.864 9,32 133.776 4,62 88.184 3,88 92 .226 4,20 51 .992 1,31 ~ 

harcamalan ~ 
Maliye 80.744 174.190 6 ,02 103.034 4,53 135.033 6, 15 446.472 11,24 

cE' 
5,79 (1) 

(/) 
J"'· 

i~ bor~ 64.017 10, 11 222.257 15,95 766 .605 26,50 ~ 
ödemeleri ~-
Bore; 568.521 25,02 716.297 32,61 1.058.912 26,66 fü 
yönetimi ~ 

p 

D1~ bor~ 104.750 7,52 720.320 24,90 
V) 
(1) 
,<-+-

ödemeleri ..... 
Oo 
V., 

~ ...... 
\0 
a 
Oo 
• 
w 
---J 



Bore; 64.017 10 327 .007 23 1.486.925 51 568.521 25 716 .297 33 1.058.912 27 
(,J 
(X) 

ödemeleri • ....... 
toplam ~ 

p 

Sagllk 8.539 0,30 7.992 0,35 9.721 0,44 24.127 0,61 ~ ..... 
0 

Adalet 10.664 0,77 47.897 1,66 67.398 2,97 79.514 3,62 112.774 2,84 ;::!.. 
~ 

CO, 
Baymd1rhk, 18.844 2,98 4.609 0,33 101.443 3,51 65.949 2,90 82 .971 3,78 171 .374 4,31 ~ 

;:s 

ula§lt1rma, bJ 
(1) 

ticaret, Q.. 

tarim, orman 
~ 

ve maden 

Egitim 4.253 0,67 2.468 0, 18 12.706 0,44 11 .782 0,52 1.151 0,05 104.323 2,63 

Vak1flar ve 18.739 2,96 60.960 4,37 3.500 0, 12 11 .748 0,52 17.084 0,78 36.889 0,93 

kutsal yerler 

Sosyal 20.027 0,88 75.449 3,44 529.553 13,33 

güvenlik 

Diger 42.600 6,73 29.200 2, 10 62.765 2,17 33.262 1,46 29.405 1,34 15.798 0,40 

Kaynak: Tevfik Güran, Osmanlz Malf istatistikleri Bütc;eler, 1841-1 918, Ankara: T.C. Ba~bakanhk Devlet 1statistik Enstitüsü, 2003, 

s. 14-15. 



2 TARIMSAL ÜRETiCiLER, A$AR VERGiSi 
VE iLTiZAM SiSTEMi, 1839-1908 

A~AR VERGiSi VE TOPLUMSAL ADALET 

Tanzimat öncesinde de sonras1nda da Osmanh vergi gelirlerinin en 
önemli kalem1erinden birini a~ar vergisi olu~turmu~tur. A~ann an
lam1 "onda bir" olsa da, verginin oran1, ürünün cinsine ve toprag1n 
verimliligine bagh olarak mahsulün onda biri ile üc;te biri aras1nda 
degi~iyordu. 1 Tahsil yöntemleri nedeniyle zaten §ikäyet konusu olan 
bu vergi, vergi rejiminin adaleti ac;1s1ndan ba~h ba~1na bir sorun
du. Küc;ük ölc;ekli ve gec;imlik üretim yapan köylü nüfus, üretiminin 
kendi tüketimini ve tohumluk ihtiyac;lann1 kan~ilay1p kar~ilayama
yacag1 dikkate al1nmaks1z1n a~ar vergisi mükellefi sayihyordu; hatta 
a§ardan elde edilen gelirlerin c;ogunlugu bu kesim taraf1ndan öde
niyordu. Önceki k1s1mda, Osmanh ekonomisinin 19. yüzyilda hälä 
tanmsal bir nitelik ta~1d1g1n1 ve temel tanmsal yap1n1n küc;ük üre
ticilige dayand1gin1 söylerni~tik. Buradan hareketle a~ar vergisinin 
c;ok geni~ bir köylü nüfusu kapsam1na ald1g1n1 belirtebiliriz. Osmanh 
tanrnsal üreticilerinin neredeyse tamam1 a~ar vergisi nedeniyle dev
letin memurlanyla veya a~ar toplama yetkisini satin alan rnülte
zimlerin adamlanyla kan~1 kar~1ya geliyordu. Bu nedenle, tanmsal 
üreticiler ic;in Osmanh toplumsal ve siyasal rejiminin adaletli olup 
olmad1g1n1n temel ölc;ülerinden birisi a~ar vergisinin tahsil edili~ 
~ekli, verginin oran1 ve tahsil yöntemleriydi. 

Bilindigi gibi Tanzimat Ferman1'nda a§ann toplanma usulü, yani 
iltizam sistemi ac;1kc;a ele~tirilmi~ ve "hü;bir vakitte semere-yi näf1'as1 
görülemiyen älät-1 tahribiye" olarak nitelenmi§ti. 2 Ancak söz konusu 

1 A~ar, ö$r kelimesinin 9oguludur. Ö~ürün sözlük anlam1, onda bir, ondahk, onda biri 

alman vergidir. 
2 Tanzimat Fermarn'nm metni i9in bkz. Co:;;kun <;akir, Tanzimat Dönemi Osmanlz Ma

liyesi, lstanbul: Küre Yaymlan, 2001, s. 281-284 . 
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tarihlerde Osmanh bürokratlann1n a~ann vergi adaleti ve toplumsal 
adalet bak1m1ndan dogurdugu sorunlara ili§kin bir degerlendirme
de bulunduklan görülmüyor. Osmanh tarih<;ileri genellikle Tanzimat 
Ferman1'n1n vergi adaletini saglamak yönünde bir niyeti ortaya koy
dugunu kabul ederler. Gen;ekten de Ferman'da iltizam sisteminin 
kald1nlacagi ve ard1ndan herkesin "emläk ve kudretine göre bir vergi
yi münasib ta'yin olunarak kimseden ziyade bir §ey" ahnmayacagi 
ilan edilir. Aynca, Osmanh yöneticilerinin Tanzimat'1n ilk yillar1nda 
iltizam sistemini kaldirarak yerine "muhass1lhk sistemi"ni gec;irmeye 
9al1~tiklar1na s1k s1k deginilir. 3 Oysa muhassllhk sisteminin kurul- · 
mas1ndaki as1l amac;, bir zümre olarak mültezimlerin, onlara kredi 
saglayan sarraflann ve eyalet valilerinin gücünü ktrarak merkezi 
hazinenin payin1 artirmakt1. Muhass1llar bir bakima mültezimlerin 
yerine getirilmii;;ti; muhassllhk tai;;ra yönetim sisteminde eyalet va
lilerinin gücünü s1n1rlamak üzere, valilerle kiyaslanabilecek yetki ve 
maai;;a sahip bir memuriyet olarak tasarlanmu~t1. Tanzimat Ferman1 
vergi adaletinin tesisi konusunda bir program ortaya koymamakla 
birlikte, geni§ toplurn kesimlerinde beklenti yaratm1§t1. Bu beklenti- · 
nin kar§Ilanmas1 muhassllhk sisteminin getirilmesiyle degil, verginin 
dagihm1n1n servet ve gelir tahririne dayanan bir esasa baglanmas1yla 
mümkün olabilirdi. Bu yöndeki 9abalar ise uygulamaya ge9irilemedi. 4 

Tanzimat yöneticilerinin ai;;ar vergisini gelir ve serveti esas alan 
bir <;en;;evede yeniden düzenlemek yönünde bir düi;;ünceleri yoktu. 
Tanzimat'1n vergi konusunda getirdigi en önemli degii;;iklik, önceki 
dönemde tekalif-i örfiye genel ba§hgi alt1nda al1nmakta olan bin;ok 
vergi kaleminin birle§tirilerek "vergi-i mahsusa" veya basitc;e "virgü" 
veya "vergi" ad1 altinda yeni bir vergi tahsis edilmesidir. 5 Ferman'da 
sözü edilen ve herkesin servet ve gelirine göre ayarlanmas1 öngörü
len vergi i§te bu vergi-i mahsusayd1; yoksa a§ar vergisinin niteligi
ne ili§kin bir rejim degi§ikligine gidilmesi söz konusu degildi. 6 Yeni 

3 Muhassdhk sistemi ii;in bkz. Ayla Efe , "Muhass11hk Te:;;kilab", Doktora Tezi , Anadolu 
Oniversitesi, 2002. 

4 Bu beklentilerin kar~ilanmas1 sonucu !mparatorlugun bin;ok · bölgesinde vergi is
yanlan c;1km1~br. Bkz. Ahmet Uzun, Tanzimat ve Sosyal Direni~ler, tstanbul: Eren 
Yaymlan, 2002; Halil lnalc1k, "Tanzimat'm Uygulanmas1 ve Sosyal Tepkiler", Osmanli 
jmparatorlugu: Toplum ve Ekonomi ü;inde, 1stanbu1: Eren Yaymlan, 1993, s. 361-383. 

5 Tevfik Güran, "Ondokuzuncu Yüzytl Temettüat Tahrirleri", Osmanlr Devleti'nde Bilgi 
ve istatistik - Data and Statistics in the Ottoman Empire ic;inde, ~evket Pamuk ve Halil 
lnalc1k (ed.), Ankara: T.C. Ba:;;bakanhk Devlet lstatistik Enstitüsü, 2000, s. 73-94. 

6 Osmanh belgelerinde c;ogunlukla basitc;e "vergi" olarak amlan bu yeni vergi konu- . 
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"vergi"nin servet ve gelire göre hesaplanabilmesi ic;in her ~eyden önce 
emlak ve temettü say1mlann1n yap1lmas1 gerekiyordu. Tanzimat'1n ilk 
y11lannda yöneticiler imparatorluk c;ap1nda emlak ve temettü tahrir
leri olu~turmak ic;in giri§imlerde bulundular. Ancak bütün c;abala
ra ragmen, tahrir ve kadastro c;al1§malar1n1n 1858 yihnda yeniden 
ba§latilmas1na kadar yeni "vergi"nin tahrire dayanan bir nitelige 
büründürülmesi mümkün olmad1. 7 Bu nedenle mahalle ve köylerde 
vergi-i mahsusan1n vergi mükellefleri aras1nda "kom~uca" ili~kiler 
c;en;evesinde payla~tinlmas1 öngörülmü§tü. Köy veya mahalle top
lulugu vergi-i mahsusan1n tamam1ndan kolektif olarak sorumlu tu
tuluyordu ve belirlenen vergi toplam1 mükellefler aras1nda topluluk 
taraf1ndan payla§tinhp tahsil edildigi ic;in bu vergi "ancemaatin vergi" 
ad1yla an1hyordu. Tahrire dayal1 bir vergi olmayan ancemaatin vergi, 
1860'ta yeni kadastro usullerinin yayginla§mas1yla, yerini emlak ve 
temettü vergilerine birakti. 

Emlak ve temettü vergilerinin, vergi yükünün tanmsal ekono
miden kent ekonomisine ve servet sahibi kesimlere kayd1nlmas1 ve 
vergi adaletinin tesis edilmesi yönünde önemli bir ad1m oldugu ac;1k. 
Ancak vergi-i mahsusan1n benzer dogrultuda bir katk1s1 oldugunu 
dü~ünmek mümkün degil. Vergi-i mahsusa, Tanzimat'la birlikte ver
gi konusunda bir rahatlama beklentisine giren ve a~arla zaten önem
li bir vergi yükünü omuzlam1§ bulunan Osmanh köylüsünü daha da 
güc; bir duruma sokmaktan ba~ka bir etki yaratmad1. Agirhkh olarak 
küc;ük ölc;ekli tanm veya gec;imlik üretimle meGgul Osmanh köylüsü 
ic;in vergi adaletinin saglanmas1 bakim1ndan her Geyden önce vergi 
yükünün tanmsal ekonomiden kent ekonomisine ve gelir ile servet 
sahibi kesimlere kayd1nlmas1 gerekiyordu. Bu ise ancak gelir yerine 
gayrisafi has1la üzerinden al1nan bir vergi olan a§ann lagvedilme
siyle veya kapsamh bir dönü§üm gec;irmesiyle mümkün olabilirdi. 
Ancak Tanzimat yöneticilerinin tanmsal nitelikli bir ekonomide vergi 
yükünü küc;ük köylü üreticilerin sirtlndan kaldirmay1 dü~ünmesini 
beklemek gerc;ekc;i olmaz. Önceki bölümde de gösterdigimiz gibi, Os
manh köylüsü üzerindeki vergi yükünün azaltilmas1 bir yana, devlet 
harcamalan arttikc;a tanmdan beklenen vergi gelirleri ve dolayis1yla 

sunda bir kan~1khga yol a<;mamak i<;in bundan böyle "vergi-i mahsusa" ifadesi kul
lamlacaktir. 

7 Tahrir ve kadastro konusunda bkz. Alp Yücel Kaya ve Yücel Terziba$oglu, "Tahrir'den 
Kadastro'ya: 1874 Istanbul Emlak Tahriri ve Vergisi: 'kadastro tabir olunur tahrir-i 
emlak'", Tarih ve Toplum Yeni Yakla$imlar, 9 (2009). 
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vergi ·tahsilatma ili~kin önlemler daha da artm1~, sonU<; ta a~ar vergi
sinin vergi gelirleri ic;indeki payi önemli ölc;üde yükselmi~tir. 

18. yüzy1hn sonlarmdan itibaren Avusturya, Rusya ve daha 
sonralan ingiltere ve Fransa'nm askeri ve diplomatik bask1lan sonu
cunda Osmanh merkezi yönetimi askeri harcamalara önemli ölc;üde 
kaynak ayirmak durumunda kalmt§tl. Modern silahlarla donat1lm1§ 
düzenli bir ordu kurmak, merkezi bürokrasiye dayanan yeni bir idari 
yap1 olu§turmak büyük ölc;ekli mali kaynaklann seferber edilmesini 
gerektiriyordu. 19. yüzy1l öncesinde vergi kaynaklanmn önemli bir 
k1sm1 arac1 unsurlann ve eyaletlerdeki yerel güi; odaklarmm elinde 
bulundugundan, merkezi hazineye aktanlabilen kaynaklar hayli s1-
n1rhyd1. 1 760'lardan 1830'lara kadarki dönemde büyük toprak kayip
lanna yol ac;an sava~lann finansman1 Osmanh Devleti ic;in büyük bir 
sorun oldu. ilk a~amada bütc;e a91klarmm kapatilmas1 ve sava~lann 
finansman1 ic;in genellikle ic; ve d1~ piyasalarda bon;lanma arayi~ma 
gidilmi§ ve bir ba~ka c;özüm olarak da kägit para uygulamas1na ge9il
mi§ti. 8 Esham ve kaime olarak isimlendirilen bu uygulamalarla mali 
sorunlara kisa vadeli i;özümler bulunsa da, bütc;e üzerindeki baskt
nm kahc1 olmas1 vergi gelirlerinin arbnlrnasma yönelik uzun vadeli 
yap1sal reformlan zorunlu kihyordu. 9 

Her ~eye kar~1n, Tanzimat dönemi reformlan Osmanh Devleti'ni 
güc;lendirmi~ ve merkezi hazine gelirlerini önemli ölc;üde artirm1~tir. 
Örnegin Tanzimat'1n ilan1n1 takip eden yetmi~ yilda bütc;e gelirleri 
kuru~ olarak yakla~1k be§ kat artt1. 10 Ne var ki, söz konusu dönemde 
devlet harcamalan gelirlerden daha h1zh artt1. Klnm Sava~1 yillannda 
askeri harcamalan finanse edebilmek ic;in önemli miktarda d1~ borc; 
ahnd1. Yüzyilm son 9eyreginde gelirlerin yakla~1k %50'si askeri har
camalara aynlm1~, toplam devlet harcamalanmn da %40'1 bu amac;la 
kullan1lm1~tir. 11 1887 / 1888 yihnda askeri harcamalar bütc;e harca-

8 Veli Aydm, "Osmanh Maliyesinde Bir l~ Bon;lanma Ömegi Olarak Esham Uygula

rnas1", Türkler ic;:inde, Ankara: Yeni Türkiye Yaymlan, 2002, s. 340-50; Ali Akytld1z, 

Para Pul Oldu: Osmanl1'da Kagzt Para, Maliye ve Toplum, tstanbul: tleti~im Yaymlan, 
2003. 

9 Yavuz Cezar, Osmanli Maliyesinde Bunalrm ve Deg~im Dönemi, XVII. Yüzyzldan 
Tanzimat'a Mali Tarih, !stanbul: Alan Yaymc1hk, 1986. 

10 Bkz. dipnot 1, s. 21. 
11 Engin Deniz Akarh, "The Problems of Extemal Pressures, Power Struggles , and 

Budgetary Deficits in Ottoman Politics under Abdülhamid II (1876-1909): Origins 
and Solutions", Doktora Tezi, Princeton University, 1976, s. 190-191. 
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malann1n yakla§1k %51 'ine ula§m1~t1. 12 187 5-76 yihnda bon;;:lanm 
ve faizlerini ödeyemeyecek duruma geien Osmanh yönetimi, Avrupa 
mali c;evrelerin dogrudan gözetimi, hatta boyundurugu altma girin
ce maliye üzerindeki baskilar daha da artt1. 13 1881 'de, ikinci Abdül
hamid döneminde yap1lan anla§ma geregi baz1 önemli vergi ve gelir 
kalemleri Düyun-u Umumiye idaresi'ne birakild1. Bon;lann düzenli 
ödenebilmesi ic;in Osmanh bütc;esinin önemli bir kism1nm borc; ve faiz 
ödemesine aynlmas1 gerekiyordu. Bu dönemde gider kalemleri ic;inde 
Düyun-u Umumiye idaresi'ne b1rak1lan k1s1m %25 ile % 30 oranma 
ula~t1. 14 1887 / 1888 mali yih verilerine göre, bütc;e harcamalanmn ya
ns1 askeri giderlere, dörtte biri ise borc; ödemelerine aynlm1~t1. 15 

Yeni bir ordunun kurulmas1 ve silahlanma ihtiyac1, modern idari 
kurum ve teknolojilere sahip merkezi ve bürokratik bir devlet aygit1 
olu§turma c;abas1 ve 1856'dan itibaren ic;ine dfü~ülen bare; kiskac1 Os
manh maliyesi üzerinde agir bir bask1 olu§turuyordu. D1~ borc;lanma 
klsa vadede bir c;özüm gibi görünse de, Osmanh yöneticileri bütc;e 
üzerindeki harcama yönlü baskllann ancak devlet gelirlerinin arti
nl~as1 yoluyla kar§1lanabileceginin farklndayd1lar. 16 Bu dogrultuda 
yapilan 9al1~malarla, 1841 / 1842 mali y1hnda 562. 911.000 kuru~ olan 
toplam gelir, 1874/ 1875'te 2.480.742.000 kuru~a, yakla~1k 4,5 kat1na 
91kartilabilmi~ti. 17 Bu rakamlar, Tanzimat dönemi boyunca Osmanh 
merkezi yönetiminin vergi toplama kapasitesinin önemli ölc;üde güc;
lendigine i~aret ediyor. Bununla birlikte 1877-78'deki Osmanh-Rus 
Harbi'nden sonra Rumeli'de önemli miktarda toprak ve nüfus kay
bedilmesinin yan1 sira, uluslararas1 mali krizin de etkisiyle gelirlerde 

12 Tevfik Güran, Osmanh Malf fatatistikleri Büt9eler, 1841-1918, Ankara: T.C. Ba~ba
kanhk Devlet lstatistik Enstitüsü , 2003. 

13 Murat Birdal, The Political Economy ofOttoman Public Dept: lnsolvency and European 

Financial Control in the Late Nineteenth Century, New York: I.B. Tauris Publishers, 

2010. 
14 Engin Deniz Akarh, a.g.e. , s. 182; Tevfik Güran, a.g.e. 
15 Tevfik Güran, a.g.e., s. 16. 
16 0 . Faruk Bölükba§1, Tezyid-i Varidat ue Tenkih-i Masari.Jat: II. Abdülhamid Dönemin

de Mali jdare, lstanbul: Osmanh Bankas1 Ar~iv ve Ara§t1rma Merkezi, 2005. 
17 Tevfik Güran, Osmanlz Mali istatistikleri Büt9eler, 1841 -1918, Ankara: T.C. Ba§ba

kanltk Devlet lstatistik Enstitüsü, 2003, s . 8 . Enflasyon orarnrn hesaba dahil etmek 
ic;:in bu art1§ kuru§ yerine gram gümü~ cinsinden hesapland1gmda gelir artl§mm 3 

katma c;:1ktlgi görülür. Gram gümü§ cinsinden fiyat endeksleri ic;:in bkz. $evket Pa

muk, jstanbul ve Di{Jer Kentlerde 500 Yilhk Fiyatlar ve Ücretler, 1469-1998: 500 Years 

of Prices and Wages in Istanbul and Other Cities, Ankara: Devlet 1statistik Enstitüsü 
Yaymlan , 2001 , s. 17- 18. 
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önemli bir dü~ü~ gen;ekle~ti. Sava~m hemen ard1ndan özellikle a~ar 
vergisi gelirlerinde hem nominal <leger olarak hem de büt9e gelirle
ri ii;indeki pay itibariyle dü~ü~ oldu. Bunda ku~kusuz Rumeli'deki 
verimli topraklarm kayb1mn pay1 yüksektir. Dünya ekonomisinden 
kaynaklanan krizin etkisi Abdülhamid döneminde , özellikle 1890'lar
dan itibaren k1nlmaya ba~lam1~ olmas1na ragmen, sava§ öncesi ra
kamlara ancak 1904 yilmdan itibaren ula§llabildi. Rumeli'nin kayb1 
nedeniyle nüfusun önemli miktarda azald1g1m dikkate ald1gim1zda, 
1 904 yilmda ki~i ba~nna toplanan vergi miktar1n1n bir hayli artm1~ 
oldugunu söyleyebiliriz. 

Vergi gelirlerinde 1890'larda gerc:;ekle~en bu kayda <leger artl~, 
bir a91dan Osmanh bürokrasisinin hanesine ba~an olarak yazilabilir. 
Ku§kusuz bu mali ba~ar1 Osmanh Devleti'nin 19. yüzyih önemli bir 
bölgesel güi; olarak tamamlamasm1 mümkün kllan en önemli unsur
lardan birisi oldu. Bu ba~ann1n bedelini ödeyenler ise a~ar ve agnam 
vergisinin topland1gi Osmanh köylüleriydi. 18 Söz konusu dönemde 
i~lenen toprak miktannda ve verimlilikte artl~ oldugunu biliyoruz. 
Ancak vergi gelirlerindeki art1~n tek ba§1na bu unsurlarla apklamak 
mümkün degil. Uluslararas1 ticaret hadlerinin tar1m ürünleri aley
hine geli§tigi bu yüzy1lda, Atlantik ekonomisinin tanmsal ürünler 
alan1nda yarattigi olumsuz rekabet ortam1 da dü~ünülürse, Osmanh 
yöneticilerinin söz konusu mali ba~ans1n1n küc;;:ük üretimle me~gul 
köylülügün sirt1na ne denli agir bir yük yükledigi anla~1hr. 19 

Osmanlt tarihi;ileri, a§ar vergisinin köylülük üzerinde önemli 
bir mali yük ve eziyet kaynag1 oldugunu genellikle kabul ederler. 19. 
yüzy1l boyunca iltizam sisteminin bütün te§ebbüslere ragmen kald1-
nlamamas1, ahali üzerindeki as1l baskimn mültezimlerden kaynak
land1g1 yönünde bir kan1y1 peki§tirmi§tir. Oysa 19. yüzyil boyunca 
a§ar1n küc;;:ümsenemeyecek bir bölümü iltizam sistemi d1§1nda, bizzat 
devlet taraf1ndan emaneten idare edildi. Daha da önemlisi iltizam sis
teminin gec;;:erli oldugu durumlann <;ogunda a§ann müzayede ve iha
lesi sürec;;:lerinde vilayet, sancak ve kaza idare meclislerinin etkin rol 
almas1 sonucu, e§rafla devlet memurlan aras1nda 9ogunlukla yakin 
bir 91kar birligi olu§tu. A§ar tahsilatiysa yukanda da i§aret edildigi 
gibi mültezimlerin adamlan ve onlann yeterli olmad1gi durumda zap
tiye ve jandarman1n devreye girmesiyle az1msanmayacak bir s1khk-

18 Engin Deniz Akarh, a.g.e., s . 155. 
19 Dünya öl<;eginde tanm ürünleri fiyatmdaki dü$me egilimi ve bunun Osmanll üreti

cileri üzerindeki olumsuz etkisine ilii;;kin bkz. Engin Deniz Akarh, a.g.e., s . 169. 
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ta cebri yöntemlerle hatta askeri harekätla gerc;ekle§tirildi. Bu cebir 
unsuru 19. yüzyil Osmanh vergi rejiminin temelinde yatan en önemli 
olgulardan biridir. 

A$AR iDARE VE TAHSiL USULLERiNiN GELi$iMi20 

A~ar vergisinin idare ve tahsil yöntemleri 19. yüzy1l boyunca sürekli 
degi~ti. Osmanh yöneticileri iltizam sisteminden kurtulmak, arac1 
unsurlann vergi üzerinden elde ettigi pay1 tamamen ortadan kaldir
mak veya en aza indirmek ic:;:in imparatorlugun son y1llar1na kadar 
b1kmadan usanmadan birbiri ard1na yeni yöntemler denedi. tltizam 
sistemi geregi verginin önemli bir k1sm1n1n tahsilat1 üc;üncü ~ah1s
lara devrediliyordu ve bu uygulama hem hazinenin hem de tar1msal 
üreticilerin zaranna i~liyordu. Osmanh yöneticileri mültezim känn1 
kabaca %20 olarak hesaplam1~, mültezimlerin aradan c:;:1kartllma
s1yla söz konusu miktann bütc;e gelirlerinde önemli bir arti~ sag
layacagin1 öngörmü~lerdi. Mültezim pay1n1n yans1n1n bile hazineye 
aktanlmas1n1n, bütc:;:e ac:;:1klanm kapatmak ic:;:in uluslararas1 piyasa
larda yüksek faizlerle borc;lanmak zorunda kalan hazineyi önemli 
ölc;üde rahatlatacagin1 dü~ünüyorlard1. Ahmet ~akir Pa§a gibi ikinci 
Abdülhamid döneminin reformcu bürokratlan, iltizam1n kald1nlma
s1yla mültezim payin1n hazine ve halk aras1nda makul bir oranda 
payla~tlnlarak ahali üzerindeki vergi yükünün hafifletilebilecegini 

20 Tanzimat'tan sonra a§ar idare sisteminin gei,;:irdigi evreler konusunda elimizdeki i,;:a

h§malar genellikle Abdurrahman Vefik'in 1912 y1lmda bas1lan Tekalif Kavaidi ba§

hkh eserinde yer alan k1smen özet ve klsmen de belirsizlikler i9eren 9er9eveyi tekrar 
etmekle yetiniyor. Abdurrahman Vefik [Saym] , Tekälif Kavaidi, Ankara: Maliye Ba

kanhg1, 1999. Bu konuda Mehmet Karaka§ 'm doktora tezi bir istisna olu§turuyor. 

Karaka§'m 9al1§mas1 esas olarak Tanzimat dönemiyle sm1rlanm1§ ve a§ar u ygula
malarmda önemli dönü§ümlerin ya§and1gi 1kinci Abdülhamid dönemi ele almma

m1§. Karaka§'m 9al1§masmda da a§ar toplama usullerinin gei,;:irdigi dönü§üm ince

lenirken (s . 82-107) esas olarak Abdurrahman Vefik'in 9izdigi genel 9er9eveye bagh 

kalmm1§ olmakla birlikte, bu 9alu~ma ar§iv belgelerine dayanmas1 itibariyle önem 

ta§iyor. Benim 9ah§mamm bu bölümü Karaka§'m tezinin ilgili bölümleriyle klsmen 
örtü§Se de, a§ar tahsil usullerinin Tanzimat sonrasm1 da kapsamas1 bak1mmdan 

ve usullerdeki degi§ime ili§kin yeni ve analitik bir dönemleme önermesi itibariyle 

farkhhk arz ediyor. A§agtda Tanzimat dönemi a§ar tahsil usullerini inceledigim kl

simlarda agirhkll olarak kendi tespit ettigim ve kulland1gim birincil kaynaklara re

ferans veriyorum. Mehmet Karaka§, "Tanzimat Dönemi A§ar Vergisi", Doktora Tezi , 

Marmara Üniversitesi, 2003. 
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ve mültezim bask1s1n1n ortadan kald1nlabilecegini ileri sürüyorlar
d1. Böylece devletle köylü aras1nda daha yakm bir ili§ki kurularak 
siyasal rejimin me:;,ruiyetini peki§tirmek mümkün olacakt1. Ancak 
a:;,agida aynntilar1yla görecegimiz üzere, onca yeni nizamnameye ve 
tecrübeye ragmen a§ar vergisini devlet ile köylü arasmda nzaya da
yanan bir ili§ki ~eklinde yeniden bü;imlendirmek mümkün olamad1. 
Tanzimat'1n ilan1ndan Abdülhamid döneminin sonuna kadar uza
nan yetmi~ y1lhk dönemde a~ar idare ve tahsil usullerindeki dönü
§Üm de Osmanh vergi yönetiminin etkinligini istenen oranda artir
maya yetmedi. 

ittizamm Kaldmlmas, Yönünde ilk Giri~imler, Muhassllllk 5istemi ve A~arm 

Emaneten idaresi, Usul-i Cedid, 1840-1843 

A~ar vergisinin yönetim usulünün degi:;;tirilmesi yönündeki ilk 
önemli ad1m hemen Tanzimat sonras1nda muhass1lllk sisteminin 
kurulmas1yla gündeme geldi. Gülhane Hatt-1 Hümayunu'nda iltizam 
sisteminin kald1nlacag1 ifade ediliyordu. Konu Meclis-i Umumi'de 
görü!;,üldükten sonra Bosna, Arnavutluk, Erzurum, Trabzon, Van, 
Kars, Diyarbekir ve Bagdat d1!;,1nda tüm Anadolu, Rumeli ve Adalar 
"dahil-i tanzimat" ilan edildi ve uygulaman1n Mart 1840'ta ba§lat1l
mas1 kararla~tlnld1. Buna göre, Tanzimat'ln uyguland1g1 bölgelerle 
s1nirh olmak üzere iltizam sistemine son verildi ve a~ar muhass11lar 
yönetiminde emaneten idare edilmeye ba~ladi. 2 1 Tanzimat'a dahil ol
mayan bölgelerde ise eski usulün devam etmesi öngörüldü. "Usul-i 
cedid" olarak isimlendirilen yeni uygulamadan beklenen sonuc;lar 
almamay1nca 1843'te sistemde önemli degi:;;iklikler gen;ekle~tirildi 
l"usul-i tadiliye") ve a~ann muhas11lar arac1hg1yla emaneten idare 
sisteminden vazge9ilerek af;iarm iki~er yilhg1na maktuan mültezimle
re ihalesine karar verildi. Ancak Tanzimat öncesi dönemde de izleri
ne s1k11kla rastlanan a~ann emaneten idaresi usulü sistemde yerini 
korumaya devam etti ve özellikle a~ar ihalelerinden sonur; al1nama
yan durumlarda mecburen emaneten idareye ba:;,vuruldu. 

Muhass1lhk sistemine ge<;:ü~teki asll ama9, vergi kaynaklanmn 
mümkün oldugu ölc;üde merkezi hazineye aktanlmas1 ve arac1 un
surlann paylar1n1n azaltilmas1yd1. Tanzimat öncesinde iltizam müza
yedeleri büyük oranda istanbul'da konumlanm1~ büyük sarraflann 

21 Muhassilhk sistemin uygulamaya konulU$U ve kaldmh$1 ic;:in bkz. Ayla Efe, "Mu
hass1lhk Te$kilati", Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, 2002 . 
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ve nüfuz sahibi yüksek bürokratik bir elitin kontrolündeydi. 22 Oligar
~ik bir nitelik kazanm1~ olan bu finansal ve bürokratik elit kazand1g1 
iltizamlan bilfiil i§letmek yerine ta§rada daha küi;ük ikinci ve hatta 
üi;üncü seviye mültezimlere devrediyordu. 23 Bu nedenle merkezi ha
zine vergi gelirlerinde önemli kay1plar ya~1yordu. 

Tanzimat Fermam'nda da a91k9a ifade edildigi üzere Osman
h yöneticileri iltizam sisteminin hem hazine hem de köylü ii;in son 
derece zararb bir sistem oldugunun farkindayd1. Ancak tarihi;iler, 
Osmanh yöneticilerinin bu ~ikäyetlerine fazla önem atfettiklerinden, 
Tanzimat'ln hemen ard1ndan gündeme geien muhas1lhk sistemini 
radikal bir dönü$Üm olarak degerlendirmi$lerdir. Muhasilhk siste
minin birkai; y1lhk uygulamadan sonra beklenen sonui;lann elde 
edilememesi nedeniyle yürürlükten kald1nlmas1 da iltizam sistemi
ne topyekün bir geri dönü§ §eklinde yorumlan1yor. Her iki yorum 
da ya§anan sürecin karma§Ik boyutlann1 kavramaktan uzak. Her 
§eyden önce, iltizam sisteminin merkezi bir mali yap1yla kategorik 
olarak tezat te§kil ettigi önkabülü hatal1. Mali merkezile~me 9abas1m 
dogru bir ~ekilde 19. yüzyil idari reformlanmn temel unsuru olarak 
gören tarihi;ilerimiz iltizam sisteminin bu merkezi mali yap1 i<;ine in
tibak ettirilebilecegi ihtimalini göz önüne almiyorlar. Oysa a~agida 
aynntllar1yla görecegimiz üzere Osmanh maliyecileri iltizam sistemini 
topyekün kaldirmak yerine, muhassilhk döneminden ve hatta önce
sinden ba~lamak üzere son derece pragmatist bir yakla§1mla yeniden 
§ekillendirmi§lerdir. Bu sistem 19. yüzy1l boyunca önemli ölc;üde dö
nü§üme ugratilarak merkezi vergi rejiminin ic;inde tutulmu§tur. 

Vergilerin eyalet ve sancaklarda muhas1llann yönetimi alt1nda 
emaneten idare edilmesi anlam1na gelen muhass1lhk sistemi tarihc;i
lerimiz tarafindan yanh~ bir $ekilde devletin mültezimleri topyekün 

22 tltizam sistemine ili~kin uzun dönemli sistematik bir degerlendirme i<;;:in bkz. Meh
met Gen<;;: , "tltizam", jszam Ansiklopedisi i<;;:inde, s. 154-58. 

23 Tanzimat'm hemen öncesi ve sonrasmda eyaletlerde iltizam sisteminin nas1l uygu
land1gma dair bir örnek i9in bkz. Keiko Kiyotaki, "The Practice ofTax Farming in the 
Province ofBaghdad", Frontiers ofOttoman Studiesir;:inde, Colin Imber (ed.), Londra: 
I.B. Tauris, 2005, s. 91-107. 1stanbul'da ihaleleri kontrol altma alm1~ olan yüksek 
bürokrat ve sarraflardan olu~an <;;:1kar grubu i<;;:in bkz. Haydar Kazgan, Galata Ban
kerleri, lstanbul: Türk Ekonomi Bankas1, 1991; Araks $ahiner, "The Sarrafs of Is
tanbul: Financiers of the Empire", Yüksek Lisans Tezi, Bogazi r;:i Üniversitesi , l 995; 

Mustafa Erdem Kabaday1, "Mkrdich Cezayirliyan or the Sharp Rise and Sudden 
Fall of an Ottoman Entrepreneur", Merchants in the Ottoman Empire i9inde , Suraiya 
Faroqhi ve Gilles Veinstein (ed.) , Paris: Peeters , 2008, s. 281-299. 
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tasfiye edip dogrudan kendi memurlan arac1hg1yla vergi tahsil i$ine 
giri:;;tigi l;,eklinde yorumlanm1~br; buna göre, muhass11lar da vergi 
tahsildarland1r. Oysa 1840 gibi idari teknolojilerin ve bürokratik alt
yap1n1n son derece s1nirh oldugu erken bir tarihte Osmanh yönetici
lerinin vergileri ve özellikle a$ar vergisini 1mparatorlugun tamam1nda 
dogrudan devlet memurlan arac1hg1yla tahsil etmeye giri!;,tigini dü
!;,Ünmek isabetli olmaz. Ba$lang1c;ta imparatorlugun tamam1nda 137 

muhass1lhk olu!;,turulmu$, 1841 tarihinde ise muhass1l sayis1 51 'e 
dü§ürülmü~tü. 24 Söz konusu tarihte imparatorlugun 35 eyaletten 
olu~tugunu dikkate alarak, muhass1llarm daha c;ok eyalet düzeyin
deki büyük mültezimlerin yerini alm1!;, görevliler oldugunu söyleyebi
liriz. Mahalle ve köy düzeyinde bilfiil vergi tahsil i~lemlerinin ise muh
tar, ihtiyar heyeti mensuplan gibi o birimin ileri gelenleri taraf1ndan 
yapllmas1nm öngörüldügünü biliyoruz. Asakir-i zaptiye ve asakir-i 
tahsiliyelerden olu!;,an devlet görevlileri ise ancak vergi tahsil i~lemle
rinde sorun ya~and1g1 takdirde devreye girmekle yükümlüydü. 

Yukanda da deginildigi gibi muhass1lhk sistemi, ta$ra ayan ve 
e§rafm1n iltizam sistemi yoluyla edindikleri nüfuzu kirmak ve merkezi 
yönetimin temsilcilerini güc;lendirilmek ic;in devreye sokulmu~tu. 
Benzer bir kaygiyla daha 1811 yihnda ta~rada mukataalar bölgelerin 
vali ve sancak beylerine iltizam olarak verilmeye ba~lam1$tl.25 1840-

41 yihnda ise hayli gfü;lenmi~ olan eyalet valilerinin gücünün klnl
mas1 amac1yla valilerinkilere yak1n yetkilerle donatilm1§ muhass11lar 
vergi tevzi, tarh ve tahsil i~lerini yönetmek üzere ta!;,raya yollanm1!;,
t1. "Usul-1 cedid" denen bu uygulamada eski mültezimlerin görevleri 
muhass11lara verilmi!;,ti ve en önemlisi, vergi birimlerinin ihale yoluy
la satilmas1ndan vazgec;ilmi!;,ti. Oysa iltizam1n yegane bü;iminin vergi 
birimlerinin ihale yoluyla özel §ahislara satilmas1 olmad1gimn altin1 
1srarla <;izmeliyiz. Yine bu uygulamalann Tanzimat'm yürürlükte bu
lundugu eyaletlerle s1nirh oldugunu bir kez daha hatirlatal1m. 

Usul-i Tadlliyye, A~arm Mültezlmlere Maktuan ihalesl, 1843-1850 

1843 yihnda al1nan karar ise muhass11llk sisteminin yani usul-i cedid 
uygulamas1mn lagv edilmesine degil, usul-i tadiliye ismiyle revizyona 
tabi tutulmas1na yönelikti. Bu tarihten itibaren yetki ve sorumluluk
lan artinlarak eyalet merkezlerine vali konumunda mü~irler ve sa-

24 Muhassll saytlan ü;in bkz. Ayla Efe, a.g.e. 
2s A .g.e., s. 4. 
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caklara kaymakamlar atand1. Burada kurumlarm isimleri mültezim, 
muhassil, mü~ir ~eklinde deg;i~iklik gec;irirken bu görevlerdeki ~a
h1slann pek 9ogunun da konumlann1 korudugunu belirtelim. Daha 
1839 yihnda muhass1lhk sisteminin müzakere edildigi dönemde Esad 
Efendi, yeni usule ge9i~in kolayla~tinlmas1 i9in eski mültezimlerin 
tasfiye edilmeyip muhass1l olarak, ayan ve vücuhun ise muhass1lhk 
meclisi üyeleri olarak görevlendirilmesini önermi~ti. Usul-i cedid'in 
gözden ge9irildigi 1842-43 'ten sonra eski mültezim ve muhass11lann 
da mü~irlik görevine gec;erek konumlarim koruduklanm görüyoruz. 26 

Konuya a~ar tahsil usulleri ac;1smdan yakla~lld1g1nda ise mu
hass11hk sistemiyle birlikte Tanzimat'1n uyguland1g1 bölgelerle s1mrh 
olmak üzere müzayede veya ihale sistemi yerine emaneten idarenin 
temel abnd1gin1 söyleyebiliriz. Ancak usul-i cedid'in tadilata ugrad1-
gi 1843 'ten sonra emaneten idare sisteminin kald1nlmad1g1n1, dag1-
n1k bir ~ekilde olmakla birlikte varhgim sürdürdügünü görüyoruz. 
Bu yeni dönemde hfilä emanet sistemine ba~vuruldugu görülüyor; 
hatta baz1 bölgelerde muhassilhk sisteminin izlerine 1845 tarihinde 
bile rastlaniyor. 27 1843'ten sonra Tanzimat öncesi iltizam sistemine 
topyekün dönüldügünü söylemek bir ba~ka ac;1dan da yanh~ olur: 
Yeni dönemde a~ar ihaleleri klasik iltizam sisteminde oldugu gibi 
müzayede yoluyla degil maktu bir bedel üzerinden geri;ekle~tiriliyor
du ve a~ann sancak veya vilayet düzeyinde büyük birimler halinde 
toptan ihalesinden vazgec;ilerek kaza düzeyinde ve iki~er yilhk sü
relerle ihale edilmesi kararla~tinlm1~t1. 28 1843-184 7 y11lan arasmda 
iki§er yilhk ihaleler gerc;ekle§tirilmi~ti; ancak iki~er yilhk ihale uy
gulamas1n1n saklncalar1 oldugu anla~1hnca, ihale süresinin be§ yila 
uzatllmas1 kararla~tinlm1~t1. Bu yöntem 1850 y1hna kadar yürürlükte 
kald1. Maktuan ihale yoluyla devredilmeye 9al1§Ilan kaza a~arlanna 
talip 91kmad1g1 durumlarda ise emaneten idare yoluna gidiliyordu. 29 

Neticede bu dönemde Osmanh vergi tahsil sistemi iltizam sisteminin 
c;:ok c;e~itli formlanmn emaneten idare sistemiyle uyumlu bir ~ekilde 
bir arada bulundugu dag1n1k ve parc;al1 bir nitelik kazand1. Tanzimat 

26 A.g.e., s . 9, 143. 

27 A.g.e., s. 117-118. 

28 Maktu': kat'olunmu~, kesilmi~, degeri bii;:ilmi~, pazarhks1z, götürü. 
29 1840-1850 yillan arasmda a~ar tahsil usullerinde yap1lan degi~iklik konusunda 

bkz. Abdüllatif ~ener, Tanzimat Dönemi OsmanlI Vergi Si,stemi, lstanbul: i§aret Ya
ymlan, 1990, s. 132-36; Mehmet Karaka§, "Tanzimat Dönemi A§ar Vergisi", Doktora 
Tezi , Marmara Üniversitesi, 2003 , s. 84-95. 
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idari ~emas1mn uygulamaya konmad1gi topraklann geni~ligi dikkate 
ahnirsa, bu dagimkl1k ve pan;al1hk daha iyi anla~1hr. 

Usul-i Cedid: A~ar,n Maktuan Ahali-i Kuräya Devredilmesi, 1850-1853 

1843-1850 tarihleri aras1nda uygulanan "maktuan ihale" sistemi Tan
zimat öncesi uygulamalara tarn bir dönü~ olmasa da, arac1 unsurlar 
niteligindeki mültezimlerin sistem i<;indeki i~levlerini peki~tirdi ve bu 
da ahali üzerindeki mültezim bask1s1mn devam1na yol ac;t1. Ahalinin 
mültezimlerden ~ikäyetleri önceki dönemlerdekilere benziyordu. 1850 
tarihli bir belgede bu ~ikäyetler kabaca üc; ba~hk altinda toplan1yor
du: i. Resmi a~ar oran1 daha dü~ük olmas1na ragmen mültezimlerin 
daha kolay hesapland1gi gerekc;esiyle köylüden yedide bir ya da sekiz
de bir oranmda tahsilat yapmalan; ii. Harman yerindeki ürünü vak
tinde ta~ir etmeyip ürünün tarlada kalmas1na ve zarar görmesine yol 
ac;malan; 30 iii. Ayni olarak alman a~ann kasaba, sancak veya vilayet 
merkezlerine naklini üstlenmesi i9in köylüye baskl yapmalan.3 1 0s
manlt yöneticilerinin ise a~ar iltizarm konusundaki en önemli ~ikäyeti 
vergi gelirlerinin önemli bir kismm1n mültezimlere kapt1nlmasiyd1. 
Aynca mültezimlere a~ar taksitlerinin ödetilmesi hie; de kolay olmu
yordu. 1850 yihna gelindiginde Osmanh yöneticileri a~ar tahsili ko
nusunda hem halkin hem de hazinenin mültezimlerden kurtanlmas1 
ic;in yeni bir yöntem ("usul-i cedid") uygulamaya ba~ladilar. 

1850 tarihli usul-i cedid kapsam1nda getirilen en önemli yenilik, 
a~ar ihalesinde mültezimlerin tamamen aradan c;1kartilmas1nm he
deflenmesiydi. Yeni yöntemde kaza ve köylerde a~ar i~leri bizzat köy
lülere birakilacakt1. A~ar bedeli önceki be~ y1hn ortalamas1 al1narak 
belirlenecek ve köy ahalisinden maktuan ahnacakt1. Köylülerin ken
dilerine tevdi edilen a~ann tahsilinde ise vergi-i mahsusa ic;in gec;erli 
olan yöntemler uygulanacakt1: "tlerideki be~ senelik a~ar i<;in dahi 
o kadar bedel tahsis ve takdir ile toptan maktuan o karyeye ihale 
olunup senevisine isabet eden miktan beher sene o karyenin erbab-1 
ziraatmdan emval-i vergi misillü tahsil olunacaktir."32 

Daha önce de deginildigi gibi vergi-i mahsusan1n tahsilinde hayli 
basit bir yöntem uygulan1yordu. Vergi-i mahsusa ic;in mahalle veya 

30 Ta '$fr kelimesi fü~r kökünden türetilmi§tir ve onda birini alma anlarmna gelir. Os
manh mali kayitlannda ise a~ar say1m1 anlammda kullamhr. "Ta'~ir memuru" sayim 
i§lemini yapan ki~idir. 

31 BOA, 1.MVL, 185/5609, 1266.12 .22/29 Ekim 1850. 
32 A.g.k. 
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köy temel birim olarak ahmyor ve verginin, mükelleflerin gelir ve ser
vetlerine göre payla$tlnlmas1 öngörülüyordu. Kapsamh bir maliye 
te~kilatimn bulunmad1g1 bölgelerde payla~tirma i§i köy imamlanna 
ve muhtarlanna veya köy ihtiyar heyetine havale ediliyor ve bu i~in 
"kom~uca ve adilane" bir $ekilde yapllmas1 isteniyordu. Ku$kusuz 
köy ileri gelenlerinin böyle bir yetkiyle donatllmas1 istismara a91k bir 
alan yaratt1. Tahsilattan sorumlu kilman muhtar, imam ve ihtiyar 
heyeti mensuplanndan, toplad1klan vergileri kaza mal sand1klanna 
teslim etmeleri isteniyordu. Verginin toplanmas1nda sorun ya~and1g1 
takdirde devreye zaptiyenin girmesi öngörülüyordu. 

A~ar vergisinin köylüler aras1nda payla~tinlma ve tahsilat usul
leri "Varidat-1 A~ariyenin Suret-i idaresine Dair Ta'limat-1 Seniyye" 
ba~hkh metinde vergi-i mahsusa örnegi esas al1narak a91k9a tarif 
ediliyordu. 33 A~ann mükellefler aras1nda adil bir ~ekilde payla~t1nl
mas1n1n vergi-i mahsusan1n payla~tinlmas1na göre bir hayli zor oldu
guna dikkat 9ekilen talimatta bu i~lemin hasat zaman1nda yapllrnas1 
gerektigi belirtilerek, oran1n onda biri gec;rnemesine özen gösterilme
si ve takside baglanmas1 isteniyordu. Kolayhk olmas1 i<; in, tarlada 
hasat kald1nhrken mahsulün onda dokuzu üreticiye, onda biri ise 
devlete birak1lacakt1. Öte yandan, a~ar bedeli belirlenirken ba~vuru
lan son be~ yilhk a§ar gelirleri ashnda mültezirnlerin devlete ödedigi 
tutar oldugu ve mültezim känn1 kapsamad1gi i9in, son be§ yilm a§ar 
geliri ortalarnas1na bir miktar zam yap1lmas1 öngörülüyordu. Bu yeni 
uygulama sayesinde ahali mültezimin ve mutasarnfin bask1 ve zul
münden kurtanlm1~ olacakt1. inceledigimiz talimatln gündeme geldi
gi tarihte Anadolu'nun ve Rumeli'nin bir9ok bölgesinde a~ar emane
ten idare ediliyordu. ihale süreleri, iltizarna verilmi~ olan bölgelerin 
bir klsm1nda 1850'de ve bir klsm1nda da 1851'de sona erecekti. Bu 
nedenle, usul-i cedidin bin;ok yerde derhal uygularnaya konmasmm 
önünde bir engel bulunmuyordu. 

Talirnatnarne Meclis-i Välä'da görü$üldükten sonra 30 Ekim 
1850 tarihinde yürürlüge girdi ve ilk olarak Kirkkilise Kazas1 'nda 
denendi. 34 Bu amac;la Klrkkilise'ye gönderilen Meclis-i Välä Mazbata 
Odas1 rnemurlanndan Hulusi Bey, talimatnameye uygun vergi def
terleri hazirlad1. Hulusi Bey'in Kirkkilise'deki 9al1~malann1n ba~anh 
bulunmas1 üzerine, yeni talimatm, defterleri geldik9e diger kazalarda 

33 Talimat ic;:in bkz. a.g.k. 
34 BOA, 1.MVL, 189/5711 , 1267 .01.07 / 12 Ka s1m 1850, BOA, 1.MVL, 195 / 5962, 

1267.02.19/24 Arahk 1850. 
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da uygulamaya konmas1 kararla§tlnld1. 
A~arin iltizam yoluyla mültezime ihale edilmek yerine maktuan 

köy ahalisine devredilmesinde, yani a91k artirmaya gidilmeyip önce
den belirlenmi§ bir rakam üzerinden bizzat köylülerden tahsil edil
mesinde vergi-i mahsusa usullerinin uygulanmas1 olarak özetleyebi
lecegimiz yeni usul herhangi bir bölgeye öncelik verilmeksizin hayata 
ge<;irildi. A§an emaneten idare edilmekte olan, iltizam ihale süresi bi
ten veya sözle§mesi feshedilen bin;ok bölgede usul-i cedid uygulama
ya kondu. Örnegin 1850 y11I itibariyle yeni yöntemin uyguland1gi yer
lerden biri Harput eyaletine bagh Palu Kazas1 'yd1. Ba~lang19ta Harput 
Kazas1'mn a:;,ar vergisi 1850 ve 1851 senelerini kapsamak üzere iki 
y1lhg1na a<;1k artirmaya <;1kanlm1§t1 ve ihaleyi Yahya Aga ve Ali Bey 
kazanm1§tl. Ancak ihalenin hazine lehine sonw;;lanmad1g1n1n anla~1l
mas1 üzerine ihale sözle§mesi iptal edildi ve mültezimlerin yapt1klar1 
masraflarm devlet taraf1ndan kar§ilanmas1n1 takiben Palu'da önceki 
be§ yilm ortalamas1na % 5'lik bir ilaveyle usul-i cedidin hemen uygu
lanmas1 kararla~tinldi. 35 Yeniyöntemin 1852 senesi ic;inde Vidin'de de 
uyguland1gin1 görüyoruz. Vidin Kazas1 a§an mültezim Ha§im Efendi 
üzerindeyken, sözle§me baz1 sebeplerle iptal edildi. Önce emaneten 
idare yoluna gidildi, ancak kisa süre sonra yeni yönteme uygun bir 
~ekilde "ahali uhdelerine ihalesi" dogrultusunda karar al1nd1. 36 

Emaneten idare yerine usul-i cedidin getirildigi örnekler oldugu 
gibi, tersi yönde gec;i§lere de rastlamak mümkün. Örnegin 1851 yi

hnda Biga Sancag:i'nda bu uygulamadan vazgec;:ilerek emaneten ida
re yönünde karar al1nd1. 37 Burada kisaca degindigimiz örneklerden, 
1850-1852 tarihleri aras1nda imparatorlugun farkh bölgelerinde, a§ar 
vergisinin yönetim ve tahsilatinda emaneten idare, maktuan mülte
zimlere ihale ve maktuan köylüye tevdi gibi birden c;ok yöntemin bir 
arada kullan1lmakta oldugu anla§1hyor. 

Burada Tanzimat'ln uygulamaya kondugu bölgeler ile henüz uy
gulamaya konmad1g1 bölgeler arasmda bir aynm yapmanuz önemli. 
A§ar vergisine ili§kin yeni yöntemler, Tanzimat'1n uygulamaya kon
dugu eyalet, sancak ve kazalarda uygulan1yordu . Tanzimat'1n henüz 
uygulanmad1gi bölgelerde ise genellikle eski usullerin ve hatta yerel 
baz1 geleneklerin varhg:in1 devam ettirdigini söyleyebiliriz. 

Bütün bu karma§1k ve dag1n1k yap1ya ragmen Tanzimat yöneti-

35 BOA, LMVL, 210/6804, 1267.07. 12/ 13 Mayis 1851. 
36 BOA, 1.MVL, 229/7869, 1268.03. 29/22 Ocak 1852. 
37 BOA, l.MVL, 206/6639, 1267.06. 14/ 16 Nisan 1851. 
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cileri mültezimlerin devre d1§1 birak.1lmas1 konusurida 1srarc1yd1lar. 
iki yilhk uygulamadan elde edilen tecrübeler l§lginda usul-i cedid 
talimatl 1852 yihnda gözden ge9irilerek uygulaman1n devam1na ka
rar verildi. 38 A§ar gelirlerinin idaresi konusunu degerlendirmek üzere 
olu§turulan ge9ici komisyon a§ar hakkmda aynntlh bir rapor haz1r
lam1§t1. Raporda a~arla ilgili dört ayn yöntemin yürürlükte oldugu 
belirtiliyor, her birinin sakmcalarma da yer veriliyordu. Bu yöntemler 
i. emaneten memurlar arac1hgiyla idare, ii. maktuan hari9ten mül
tezime verilmesi, iii. "mahalleri vücuhuna"39 ihale kihnmas1 ve iv. 
dogrudan halktan tahsilat olarak siralan1yordu. Raporda "emaneten 
idaresi suretinde envai mü~külat ve hazinece hasar ve telefat ola
cag1ndan bu suretin münasip görülmeyecegi" ifade ediliyor, a~arm 
müzayede yoluyla hari9ten mültezime ihale edildigi durumlarda ise 
mültezimler tarafmdan dü§ük bedelle al1narak elden ele ge9irilebildi
gi vurgulamyordu. Aynca mültezimlerin a~ar taksitlerini zaman1nda 
ve tarn olarak ödemeyerek "emval-i miriyeyi zimmetlerinde 9ürüt
mekte" olduklan iddia ediliyordu. ihalenin mahalleri vücuhuna veril
digi durumda ise bunlann kuvvetli kefil bulamayacaklar1, sarrafveya 
müteahhidleri olmayacag1ndan ödemeyi geciktirecekleri, d1§anya ve
rilse mültezimlerin "hilaf-1 usul tadiyata cüret ederek" ahali üzerinde 
baski uygulayacaklanndan §ikäyet edecekleri, ancak ihaleyi kendi
leri ald1klan takdirde söz konusu istismarlara ses 91karmayacaklar1 
ifade ediliyordu . 

Bu ko§ullar göz önüne al1nmca en uygun yöntemin a§ann dog
rudan dogruya ahaliye ihalesi oldugu dü~ünülmü~ ve usul-i cedid 
yöntemine ba~vurulmu~tu. Ancak yine beklenen sonu9lar almamad1, 
Rumeli ve Anadolu'da bu yöntemin uyguland1gi bölgelerde önceden 
belirlenen a~ar bedelinin ancak ü9te biri tahsil edilebildi. Komisyon 
raporunda sonu9 olarak bu sene ya ahaliye ihale usulüne devam 
edilmesi ya da bu usulün b1rakllarak a~ann tamam1yla iltizama ve
rilmesi yönünde bir karar al1nmas1 gerektigi belirtiliyordu. Meclis-i 
Välä'da söz konusu rapor incelendiginde emaneten idare veya ta
mamen mültezime ihale yöntemlerinden büyük öl9üde vazge9ilerek 
usul-i cedid uygulamas1mn esnek bir ~ekilde devam ettirilmesi ka
rarla~t1nld1. Bu dönemde köylülerin istekli oldugu yerlerde a§ar1n 
ahaliye verilmesi, köylülerin isteksiz oldugu yerlerde ise müzayedeyle 
taliplerine ihale edilmesi yönünde karar almd1. Ancak Meclis-i Välä 

38 BOA, t.MVL, 230/7942, 1268 .04. 20/ 12 $ubat 1852. 

39 Vücüh: Bir memleketin ileri gelenleri. 
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be$ yilhk sürenin uzun oldugu gerek~esiyle a$ann bundan sonra iki
~er yilhgina verilmesini is tedi. Be§ yil11k süre i in ahaliye verilmi~ 
bulunan a$ar sözle$meleri feshedilemezdi, ancak bu gibi yerlere iki 
yilhk sözle~meye gec;meleri veya bir yilhk bed lin verilmesi suretiyle 
sözle~melerinin iptal edilmesi se9enekleri sunuldu . 

Kmm Sava§1 Yll/ar, ve Emaneten idare, 1853-1855 

1853-1855 yillar1 arasmda Klnm Sava~1 nedeniyle a$ar idare ve tah
sil usullerinde zorunlu bir dönü$üm ya~and1. Sava~ yillannda ürün 
olarak tahsil edilen a$ann nakde c;evrümesi sorunu büyük oranda 
ortadan kalktlgindan, özellikle ordunun har k t sahalanna ya
kln bölgelerde a~ann emaneten idaresi tercih edildi . Bu bölgelerde 
ünln olarak toplanan a~ar dogrudan dogruya ordunun ihtiyac1n1 
kar~1lamak üzere ihtiyac; olan bölgelere nakledildi. Diger bölgelerde 
ise taliplisi oldugu takdirde mültezimlere ihale dildi ve a$ar bedeli 
mültezimlerden klsmen ayni klsmen de nakdi olarak tahsil edildi. 

40 

1leride görecegimiz üzere , Osmanh idarecileri bu tarz bir uygulamaya 
1877-1878 yillannda Osmanh-Rus Sava~1 sirasmda da ba~vurmak 
zorunda kalacakti. 

Büyük Mültezimlerle Mücadele, Afa11n Müzayede Yoluyla Kü~ük 

Mültezimlere ihalesl, 1855-1861 

Klnm Sava~n'ndan önce a$ar idaresinde karma bir sistemin uygulan
makta oldugunu gördük. A$ar bu dönemde ya iki yilhgina ve maktuan 
köy halklna ya da yine iki yilhg1na ancak a~1k artirma yoluyla mül
tezimlere ihale ediliyordu. Taliplisi 91kmamas1 durumunda ise a~a
nn emaneten idaresi zorunlu oluyordu . Sava~tan sonra karma yap1 
devam etmekle birlikte, müzayede yoluyla mültezime ihale yöntemi 
agirhk kazand1. Bu dogrultuda ilk olarak 21 Aral1k 1855 tarihinde 
"A§ar ve Rüsumatln 1hale ve idare-i Müzayedesine Dair Nizamname" 
ba§hk11 mevzuat haz1rland1. 41 Bu nizamnameyle , müzayede usulüyle 
iltizam uygulamas1na yeni bir c;erc;eve kazand1nld1. 

Bu yeni nizamnameyle iltizam sistemi ön plana 91kartilsa da, 
mültezimlere yönelik önemli kisitlamalar getirilerek hazinenin kay-

40 Abdüllatif ~ener, Tanzimat Dönemi Osmanlz Verg i Sistemi, s . 136; Abdurrahman Ve
fik [Saym], Tekalif Kavaidi, s. 507. 

41 "A~ar ve Rüsumatm 1hale ve 1dare-i Müzayedesine Dair Nizamname", 1272. 04. 11/9 

Kanun-1 Evvel 1271/21 Arahk 1855, Düstur, 1. Tertib , c. II , s. 41 -46 . 
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b1nm ve ahalinin iltizam sisteminden kaynaklanabilecek magduriye
tinin önü ahnmaya 9al1:;,1lm1:;;t1. Yeni nizamnameyle ihalelerin kaza 
ve sancak merkezlerinde ve kesinlikle halka a91k olarak ger9ekle$ti
rilmesi hükme bagland1. Böylece bir mültezimin eyalet bünyesinde 
birden 90k sancag1n ihalesini kazanarak bunlan birle$tirmesi en
gellenmeye 9al1~ild1. Nizamnamenin dördüncü maddesine göre bir 
mültezim bir sancak dahilinde istedigi kadar kaza a~ann1 alabiliyor, 
fakat ayn1 eyalet dahilinde iki sancagin a~ar ihalesini alam1yordu. Bu 
kararla ihalenin mümkün oldugu kadar yerel ve küc;ük ölc;ekte kal
mas1 ama9lan1yordu. Böylece büyük sermaye sahibi mültezimlerin 
ihaleleri eyalet düzeyinde kapatarak bunlari kü9ük par9alar halinde 
ikinci ve hatta ü9üncü kademe mültezimlere devretmeleri de önlene
bilecekti. Aynca a$ar mültezimleriyle yerel düzeyde devlet memur
lar1n1n i~birligi yaparak a$an ucuza kapatmalanm engellemek ic;in 
istanbul veya ta~rada muvazzaf veya gayr-i muvazzaf devlet memur
lann1n ihalelere kattlmalan yasakland1. 

A~arm Ahaliye Maktuan ihalesi, 1861-1871 

1855 y1hndan 1871 y1hna kadarki dönemde a~arla ilgili birc;ok talimat 
ve nizamname hazirland1 ve ko~ullann dayatmas1 sonucu sistemde 
ufak tadilatlar gerc;ekle~tirildi. 1861 y1h ba~lannda ard1 ard1na ha
z1rlanan üc; talimat ve nizamnameyle a~ar idare ve tahsil usullerinin 
belirginle~tirilmesine 9al1~1ld1. Osmanh yöneticileri iltizam sistemin
den vazgec;emiyorlard1, ancak a~ar1n köy halk1na maktuan ihalesi 
yöntemi de tamam1yla bir kenara birakllam1yordu. 1860 y1h sonu ve 
1861 y1h ba~lannda a~ann ahaliye maktuan ihalesi konusunu de
gerlendirmek üzere bir komisyon olu~turuldu. Komisyon tarafmdan 
sekiz maddelik bir talimat hazirland1. 42 Ardmdan Talimatm iradesi 
9 $ubat 1861 tarihiyle 91kti, ancak uygulamaya konulamadan 22 
$ubat 1861 tarihli 12 maddelik "Varidat-1 Ö~riyenin Zürra-i Ahaliye 
ihalesi Hakklnda Nizamname" yürürlüge girdi.43 

Her iki belgenin de aym yakla~1mla hazirland1gim, ikincisinde 
köy düzeyinde a~ar ta'~ir ve tahsil usullerinin daha aynntih a91klan-

42 "irade Meclis-i Mahsus- 928 : Varidat-1 Ö~riye ile ilgili Talimat ve Nizamnameler: 
1277.07.15/23 Kanun-1 Sani 1276/4 ~ubat 1861", Osmanh Vergi Mevz;uati, Ankara: 
Maliye Bakanhgi Ara~tirma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Ba~kanhgi, 1999, s. 

223-235. 
4 3 "Varidat-1 Ö~riyenin Zürra-i Ahaliye lhalesi Hakkmda Nizamname", 1277.08. 11 / 10 

Subat 1276/22 $ubat 1861, Düstur, 1. Tertib, c. 1 / 1279 Tab , s . 284-290 . 
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d1g1n1 görüyoruz. 9 $ubat tarihli talimatm birinci maddesine göre köy 
a§ar bedelleri, önceki uygulamalara benzer bir ~ekilde , 1856-1860 
yillar1 ortalamas1nm ahrtmas1 suretiyle belirlenecekti. Böylece elde 
edilecek yilhk a§ar bedeli be§ seneligine maktu olarak köy ahalisi
ne dogrudan ihale edilecekti. Dördüncü maddede ahalinin mültezim 
mezaliminden kurtanlmas1 ve herkesin ürününü istedigi zamanda 
ve istedigi gibi ekip bi9ip kald1rmakta serbest olmas1 i<; in 9al1§1ld1gi 
a91k9a belirtiliyordu. Bu temel amacm ahaliye anlatilmas1 i<;in kaza 
müdürlerinin köy imamlanyla papazlanm, muhtarlan ve her köyden 
itibar sahibi birkac; ki§iyi kaza merkezinde toplayarak yeni talima
tl bütün aynntllanyla anlatmas1, söz konusu ki§ilerin de köylerine 
döndüklerinde köy halklm toplayip durumu aktarmalan istendi. 

22 $ubat tarihli 12 maddelik nizamnamede, yukanda degin
digimiz talimattan fark.11 olarak a§ar gelirlerinin mültezimlere ihale 
usulünün irade-i seniyyeyle kald1nld1gi vurgulan1yordu. Bu nizam
namede aynca a§ar ta'§ir ve tahsil usulleri aynntlh bir §ekilde sayisal 
örneklerle tarif ediliyordu. Ozellikle "ta'§ir hususu maktü'iyyet vechile 

. zurra'm heyet-i mecmuas1na muhaweldir" ifadesiyle, rriaktu olarak 
belirlenen a§ann köy halklna tevdi edildigi vurgularnyordu. Maktu 
a§ar bedelinin mükellefler aras1nda adil bir §ekilde payla§t1nlmas1 ve 
tahsili konusuna özen gösterilecek, bu ama9la Müslüman köylerinde 
imam ve muhtarlar, Hiristiyan köylerinde ise papaz ve muhtarlar ve 
ahalinin güvendigi itibar ve söz sahibi kimselerden olu§an bir "ta\,ir 
meclisi" olu:;;turulacakt1. Bu noktaya kadar özetledigimiz maddeler
den, a§ar vergisinin tevzi ve tahsilinde benimsenen yeni usulün as
hnda 1850-1853 yillannda uygulamaya konmu§ olan yöntemden pek 
de farkh olmad1gin1 anhyoruz. Bu yeni yöntem, vergi-i mahsusan1n 
tevzi ve tahsilinde uygulanan yöntemin bir benzeriydi . 

Yeni nizamnamenin farki, ta'§ir i§lemleri konusunda belirsizlik
leri gidermek üzere konuyu aynntih sayisal örneklerle ac;1klamas1y
d1. Bir köy i9in maktu olarak belirlenen a§ar miktann1n mükellefler 
aras1nda hangi yöntemle payla§t1nld1gm1 (benzer nizamnamelerde bu 
i§lem son derece karma:;;1k bir bic;imde anlatllm1~tl ve suiistimallere 
ac;1k birakllmi~ti) görmek a91s1ndan bu örneklere klsaca deginmek
te fayda var. Al;iann payla~t1nlmas1 konusundaki en büyük zorluk, 
9ift9inin farkh zamanlarda kald1nlan birden fazla ürün üretmesi du
rumunda ortaya 91klyordu. 1890'lardaki uygulamalarda görecegimiz 
üzere, a§arin arazi üzerinden dönüme bakllarak payla§t1nlmas1 bir 
miktar kolayhk saglayacakt1. Ancak henüz 1860'larda a§ar maktu 
bir vergiye dönü§türülmeye 9al1§1lm1§ olsa da, hälä ürün üzerinden 
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alman bir vergiydi. A~ann ürün vergisi olma niteliginin korunmas1, 
verginin mei;;ruiyet temelinin topyekün degi~tirilememesinden ileri 
geliyordu. 

Nizamnamede tevzi yöntemi , toplam has1lat bedeli 150.000 kurui;; 
olan bir köy üzerinden örnekleniyordu. Buna göre <;;ifü;:i her hasatta 
has1lat1n miktanm ta'§ir meclisine haber verecek, meclis de gerek 
gördügü takdirde verilen bilginin dogrulugunu tahkik edecekti. Bir 
ki§inin has1latm1 eksik göstermesi "kom$ulanna gadr ve h1yanet" an
lam1na gelecegi i<;;in, böyle bir durumun tespit edilmesi halinde ta'~ir 
meclisi ceza olarak söz konusu ki~iden köy a$ar bedeline mahsuben 
iki kat a~ar alacakt1. Bir ürünün o yllki rayi9 bedeli, köyden gelen 
kimselerin de kat1hm1yla kaza meclisinde köyün mevkiine bakilarak 
belirlenecekti. Köylerdeki ta'$ir meclisleri ise bu birim fiyatlan temel 
alarak defterlere kaydedilen mahsullerin kar§1sma fiyat olarak deger
lerini de yazacakt1. Köydeki bütün ürünler kald1nld1ktan sonra her 
bir mükellefin hasilat1mn toplam bedeli elde edilmi$ olacakt1. Bun
dan sonra söz konusu köyün toplam hasllatl o köyün maktu olarak 
belirlenmi$ olan a$ar bedeli üzerine oranlanacak ve her bir mükellef 
üretimi oran1nda a§ara katilacakt1. Örnegin toplam has1lat bedeli 
150.000 kuru~ olan örnek köyün maktu a~ar bedelinin 12.000 ku
rui;; oldugunu farz edersek, iki rakam1n bölünmesinden elde edilecek 
oran 1 / 12 ,5 olur. Herkesin toplam mahsulünün bedeli zaten tayin 
edilmi$ oldugundan, ödemesi gereken a$ar miktar1 bu oran esas ah
narak kolayca tespit edilebilecekti. 

Yukar1da inceledigimiz 22 ~ubat 1861 tarihli nizamnamede a§a
nn iltizam usulünün irade-i seniyyeyle ilga edildigi belirtilmekle bir
likte, 28 ~ubat 1861 tarihi itibariyle a§arl ahalisine ihale olunmayan 
mahallerin müzayede yoluyla mültezime ihale edilecegini ve bunun 
usulünü bildiren bir talimat daha gönderilmi~ti. 44 Söz konusu ni
zamnamenin alt1nc1 maddesinde, mültezimle:r: taraf1ndan teklif edi
len a$ar bedellerinin önceki yihn a$ar bedellerinden <;;ok daha dü§ük 
olmas1 halinde a$ann emaneten idaresinin tercih edilmesi gerektigi 
vurgulan1yordu. Yukar1da da ifade edildigi üzere 1861 yih itibariyle 
Osmanh yöneticilerinin iltizam sisteminin kald1nlmas1, arac1 unsur 
olan mültezimlerin tasfiye edilmesi ve a$arm devletle ahali arasmda 
daha dogrudan bir ili§ki olmas1, a$ar vergisinin de agirhkh olarak 

44 "A~an Ahalisine lhale Olunmayan Mahallerin Karye-be-karye Bilmüzayede Mahalli 
Mültezimlere !halesi Hakkmda Talima t", 1277.08. 17 / 16 $ubat 1276/28 $uba t 1861, 
Düstur, 1. Tertib, c. 1, s . 291-293. 
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maktuan ve nakit ödenen bir vergiye dönü1?türülmesi yönünde bir 
irade gösterdikleri anla~1hyor. Buna ragmen iltizam sisteminin ve 
emaneten idare yöntemlerinin de tamamen ortadan kald1nlmad1gi 
nizamnamelerle tescil ediliyordu. 

A;,arm Köy Köy Müzayede Yoluyla Mültezime ihalesl, 1871-1876 

On yilhk tecrübenin sonunda, 1871 y1b itibariyle a~ar konusu tek
rar gündeme geldi, vilayetten görü~ler almd1 ve 72 m addelik son de
rece aynntih ve kapsamh yeni bir a~ar nizamnamesi hazirlanarak 
uygulamaya kondu.45 Bu nizamnamede a~ann idaresinin "müzayede 
yoluyla mültezimlere ihale" veya "emaneten idare" olmak üzere iki 
yöntemle yap1lmas1 öngörülüyordu. A~arm köy ahalisine veya mülte
zime maktuan ihalesi usulüne ise bu nizamnarnede rastlam1yoruz. 46 

Yani maktuan ihaleden müzayede yöntemine geri dönülüyordu. A~ar 
müzayedelerinin kapsayacag1 birim köy olacakt1 ve müzayedeler kaza 
merkezlerinde gen;ekle§tirilecekti. idari ve iktisadi ac;1dan görece daha 
fazla geli§mi~ olan Tuna ve Aydm vilayetlerinde a§ann daimi surette 
emaneten idaresine karar verildi. Suriye, Bagdat, Musul, Trablus
garp ve Bingazi vilayetlerinde ise eski usuller yürürlükte kald1. Her 
zaman oldugu gibi, müzayedeye 91kllan yerlerde a~ara talip 91kmad1gi 
takdirde yine emaneten idare yöntemi ger;erli olacakt1. 47 

<;ok gec;meden söz konusu nizamnamede bir miktar tadilat ya
p1lmas1 gerekti. 48 A§ar meselesini ele almak üzere bir Islahat Komis-

45 "Bilumum Vilayetler Varidat-1 O~riyesinin Müzayede ve 1ha1e idaresi Hakkmda 
Talimat-1 Cedide", 1288.03. 16/24 Mayis 1287 /5 Haziran 1871 , Düstu.r, 1. Tertib, c. 
3 , s. 243-267. 

46 Abdurrahman Vefik, bu nizamnameyle maktuan ihale usulünün deva:rn ettigini söy

lüyor. Bkz. Abdurrahman Vefik [Saym], Tekälif Kavaidi, s. 510 . 
47 Abdurrahman Vefik [Sayin], a.g.e., s. 511-512. 
48 Düstur 1. tertip ikinci ciltte 1855 tarihli "A~ar ve Rüsumatm Jbale ve tdare-i Müza

yedesine Dair Nizamname" ba~hkh nizamnarnenin hemen arkasmda "Varidat-1 O:;,
riyenin Karye-be-Karye 1halesi Hakkmda Zeyl-i Nizam" ba~hklt 7 maddelik tarihsiz 
bir nizamname daha bulunuyor. Düstur'u hazirlaya n ekip, zeylin yaym tarihini bil
medigi i<;:in kronolojik srraya dikkat etmeden iki nizamnameyi arka arkaya koymu~ 
olma11. Abdurrahman Vefik ve onu takiben Abdüllatif ~ener, zeyli n ilk n izamname
nin hemen ardmdan gündeme getirildigini varsayiyorlar. Oysa söz konusu 7 mad
delik zeyl nizamname 1289 tarihinde hazirlanm1§t1 ve iradesi 17 Muharrem 1289 

tarihinde i;;1km1~t1. Bkz. BOA, 1.MMS, 43/1762 , 1289 .01.1 6/26 Mart 1872, "A§ar ve 
Rüsumatm ihale ve !dare-i Müzayedesine Dair Nizamname", 1272.04.11 /9 Kanun-1 
Evvel 1271/21 Arahk 1855 , Düstur, 1. Tertib , c. 2, s. 4 1-46; "Varidat-1 Ö$riyenin 
Karye-be-Karye 1ha1esi Hakkmda Zeyl-i Nizam", 1289.01.16, Düstu.r, 1. Tertib , c. 2, 
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yonu olu$turuldu. Komisyon taraf1ndan haz1rlanan yedi maddelik 
nizamname taslag1 Encümen-i Has-1 Vükela'da görü~ülerek padi
$ahm onayina sunuldu ve 27 Mart 1872 tarihinde iradesi ahnarak 
yürürlüge kondu. Bu tadilatla mültezimlerin ahaliyi ve hazineyi za
rara sokan istismarlanm önlemeye yönelik maddeler güi;;lendirildi. 49 

Bu dogrultuda örnegin her kazamn a$ar1 köy köy müzayede yoluyla 
ihaleye <;1kanlacaktI; ancak önceki nizamnameden farkh olarak, köy 
müzayedeleri sonuc;suz kald1gi takdirde, ac;1k artirmalar liva ve vi
layet merkezlerinde ya da istan bul'daki Maliye N ezareti bünyesinde 
tekrar edilmeyecekti. Müzayedede önceki yillann bedeli tutturuldu
gunda veya a~ild1gmda, a~ar derhal taliplerine verilecekti. Bedel-i 
sab1k1n1 bulamayan köyler konusunda valilikler taraf1ndan Maliye 
Nezareti'nin görü~ü almacak ve ona göre hareket edilecekti. Talibi 
c;1kmayan köy a$arlan ise emaneten idare olunacakt1. Bir mültezimin 
birden 90k köyün ihalesini almas1 önünde yine bir engel olmamakla 
birlikte, bunlann muamelelerinin ayn ayn yapilmas1 ko~ulu getirili
yordu. En önemli madde ise, mültezimin ya da emanet memurlann1n 
harman yerinde ta'$ir i$lemini zaman1nda yapmamalan durumunda, 
hasad1n ve köylünün zarar görmesini engellemek i<_;:in köy muhtarla
nn1n ve ihtiyar heyetlerinin a$an ayirarak harmam kaldirmaya yet
kili k1hnmalanyd1. 

Me§rutiyet, Osmanll-Rus Harbi ve A§arm Emaneten idaresi, 1876-1880 

1876 y1hnda Me$rutiyetin ilan1yla birlikte a~ar konusunun yeni
den gözden gei;;irilmesi gündeme geldi. Bu amai;;la Islahat-1 Maliye 
Komisyonu'nun talep ve teklifi üzerine Maliye Naz1n'nm ba$kanhg1n
da bir heyet olu$turuldu. Heyet a$ann agirhk11 olarak emaneten ida
re edilmesi, ahalisi a$iretlerden olrn~an vilayetlerdeyse ihale usulüne 
devam edilmesi yönünde karar ald1. Rumeli ve Anadolu'nun baz1 se
<;ilmi$ bölgelerinde a$ann maktu olarak arazi üzerinden al1nmas1 ko
nusunda pilot uygulama ba§lat1lmas1 tavsiye edildi .5° Komisyon'un 
kararlan dogrultusunda 1877 y1h itibariyle A$ar ve Agnam Emaneti 
adh bir idari birim olui?turuldu. 51 Osmanh-Rus Harbi'nin ba§lamas1 

s. 47-48. Abdurrahman Vefik [Saym], a.g.e., s. 507-508. 

49 Yedi maddelik söz konusu zeyl nizamname ir;in bkz. BOA, 1.MMS, 43/1762, 1289. 

01.16/26 Mart 1872, "Varidat-1 Ö~riyenin Karye-be-Karye 1halesi Hakkmda Zeyl-i 
Nizam", Düstur, 1. Tertib, c. 2 , s. 47-48. 

50 Abdurrahman Vefik [Saym], a.g.e., s. 513. 

SI Tevfik Güran, Osmanli Malf jstatistikleri Büti;eler, 1841 -1918, Ankara: T.C. Ba~ba-
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nedeniyle, a~ann arazi vergisine dönü türülm si yönündeki deneme 
hayata ge9irilemedi, ancak emaneten idare yönünde önemli ad1mlar 
atild1. 93 Harbi s1ras1nda emaneten idare agirhk kazand1 ve ordunun 
ihtiyacm1 kar~llamak üzere özellikle cephelere yakm bölgelerde a~a
nn ürün olarak tahsiline agirhk v rildi. 

Yukandaki bölümlerde ortaya kondugu üzere, a~ann emaneten 
idaresi Tanzimat sonrasmda Osmanh maliye inin s1k ba~vurdugu bir 
yöntemdi. Osmanb idarecileri zaman zaman kendi tercihleriyle, 90-
gunlukla da a~ar ihalelerinde talip <;1kmad1gi takdirde emaneten idare 
sistemine yöneldiler. Ara~tirmarmzm bu a~amasmda Tanzimat'tan 
19. yüzyilm sonuna kadarki dönemde a~ar gelirlerinin ne kadanrun 
emaneten idare edildigini, ne kadannm mültezime ihale olundugunu, 
ne kadanmn da köy halkina tevdi edildigini sagllkh tablolarla ortaya 
koyma olanagina sahip degiliz. Ancak özellikle sava~ y11lan gibi ola
ganüstü dönemlerde emaneten idarenin agirhk kazand1gim biliyoruz. 
Emaneten idare, tercih edilmedigi dönemlerde bile uygulamada yer 
bulmu~ ve bir baklma kendi te~kilat yap1s1m dogurmu~tu. A~ar ve Ag
nam Nezareti 1877 yihnda kurulmu~tu. Ancak emaneten idare te~ki
lati c;ok önceden te~ekkül etmi~ti. Bu idari yap1 1871 tarihli "Bilumum 
Vilayetler Varidat-1 Ö~riyesinin Müzayede ve !bale idaresi Hakkinda 
Talimat-1 Cedide" ba~hkh metinde sistematik bi<;imde tan1mlanm1~
t1. 52 Bu noktada emaneten idare usulünün gerekli kild1gi te~kilat sis
temini söz konusu metindeki ~ekliyle özetlemekte fayda var. 

Öncelikle emaneten idare köy düzeyinde bir mua~~ir, kaza düze
yinde bir kaza a~ar memuru, liva düzeyinde ise bir liva a~ar müdürü 
taraf1ndan temsil ediliyordu. Köy a~ar ihalelerinin sonw;suz kalmas1 
ve ardmdan kaza a~ann1n toptan ihalesinden de bir netice almama
mas1 durumunda, kaza idare meclislerinin karanyla büyüklükleri .ve 
mevkileri dikkate ahnarak dörder veya be~er köyün bir araya getiril
mesi suretiyle kollar olu~turuluyordu.53 Her kol i9in uygun miktarda 
maa~ ve yevmiyeyle birer mua~~ir tayin ediliyor, gerektigi takdirde 
refakatlerine muharrir ve kolcular veriliyordu. Kaza merkezlerindey
se iki kätiple 9al1~an bir kaza memuru tayin ediliyordu. Bir kazada 

kanhk Devlet istatistik Enstitüsü, 2003, s. 5. 
52 "Bilumum Vilayetler Varidat-1 Ö~riyesinin Müzayede ve lhale Jdaresi Hakkmda 

Talimat-1 Cedide", 1288.03.16/24 May1s 1287/5 Haziran 1871, Düstur, 1. Tertib, c. 
3, s. 243-267. 

53 Köy a§ar ihaleleri "karye be-karye"gen;ekle~tiriliyordu. "Karye be-ka:rye" ifadesi köy
lerin tek tek ihaleye 91kartilmas1 anlamma gelmektedir. 
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emanete kalan köylerin sayis1 s1mrh olursa o kaza ic;in kaza memuru 
tayin edilmiyordu. Bir sancagin toptan veya iki ü<; kazas1n1n a~an 
emanete kahrsa kaza memurlanna nezaret etmek üzere sancak dü
zeyinde liva a~ar müdürü adiyla bir de müdür atan1yor ve refakatine 
de ihtiyaca göre iki veya ü<; kätip veriliyordu. Aynca kol mua~~irleri , 
kaza a~ar memurlan ve liva a~ar müdürlerinin yanlanna yine gerekli 
görüldügü takdirde süvari ve piyade zaptiyesi veriliyordu. Görüldügü 
gibi, ta~radaki a~ar idaresi i9in daimi bir tel;,kilat yap1s1 bulunmu
yor ancak a~ar ihalelerine talipli c;1kmamas1 halinde emaneten idare 
yöntemine gidilerek söz konusu köy, kaza ve sancaklar i9in genel 
9erc;evesini kisaca özetledigimiz idari yap1 olu~turuluyordu. 

Yukanda inceledigimiz talimatnamede mua§§ir, a§ar memuru ve 
a~ar müdürlerinin görevleri, ta'~ir, tahsil, nakil ve diger a~ar i~lem
lerinin nasil yap1lacagi aynntlh maddelerle belirlenmi~ti. Yetmi~ iki 
maddelik talimatnamenin ikinci kismmda yer alan kirk yedi madde
nin tamam1 a~ann emaneten idaresi konusuna aynlm1~t1. Buna göre 
ta'~ir memurlanmn maa§ ve masraflar1, ambar kiras1 ve zahire nak
liyesi gibi giderlerin tamam1 a~ar hasilatindan almmak üzere mahal
li mal sand1klar1 tarafmdan kar~Ilanacakt1. Ürünlerin bir miktann1 
veya tamam1n1 mua~~ire haber vermeden tarladan kaldiran olursa, 
bu kimseler ceza olarak iki kat vergi ödeyecekti. Köylüler a§ar has1-
lat1n1 tarladan harman yerine ve harman yerinden köy a§ar ambar
lanna bedel almadan ta§1makla yükümlüydü. Köyde ambar yoksa 
bir saatlik mesafedeki ambara yine bedelsiz olarak ta§1malan gere
kiyordu. A~ar ambar1n1n daha uzakta olmas1 durumunda, bir saatin 
üstünün masraf1 yerel idare meclisinin belirleyecegi rayic; üzerinden 
köylülere ödenecekti. Ö~rü bedel olarak nakden almacak ürünler ic;in 
her kazarnn idare meclisi tarafindan bir fiyat c;izelgesi olu~turulacak 
ve bu fiyatlar esas ahnarak mahsul miktarlan bedele 9evrilip, mükel
leflerin ödemesi gereken a~ar miktan belirlenecekti. 

Osmanh-Rus Sava§1 yillar1nda a§ar i~lerinin idaresinde maliye 
bir hayli zorlukla kar§1la§t1. Cephelere yakln bölgelerde a~ar haslla
t1n1n agirhkh olarak askeri birliklerin ihtiyac1 i<;in kullan1lmas1, vergi 
olarak toplanan mahsulün birliklerin bulundugu bölgelere ve kent 
merkezlerine nakli, a~ar i~lerinin takip ve muhasebesini zorla~bran 
unsurlard1. Emaneten idare edilen a~ann muamelat ve muhasebati
nin tetkiki i<; in 1878 y1hnda Maliye Nezareti bünyesinde üc; üyeden 
olu~an A§ar Nezareti isimli bir komisyon olu§turuldu. Daha sonra 
bu nezaretin lagvedilmesi yönünde bir karar al1nd1, ancak Rumeli 
vilayetlerinin tamam1nda, Anadolu vilayetlerinin de c;ogunda ema-
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neten idare usulünün yürürlükten kalkmad1gi gerekc;esiyle bundan 
vazgec;ildi. 54 

Osmanh-Rus Sava§l yillannda emanet te§kilatmm yap1s1nda da 
baz1 degi~iklikler oldu. Öncelikle a$arm idare ve tefti§ i~lemleri ü;in 
vilayet merkezlerine 7 .500 k:uru~ maa§la birer müfetti$ tayin edildi. 
Bu uygulama Rumeli'nin tamam1nda, Anadolu 'da ise maktuan iha
lenin ba§anyla sonuc;lanmad1g1 bölgelerde gec;erli olacakt1. 1878'den 
önce liva merkezlerinde 1. 500 kuru§ maa§la birer a§ar müdürü ve 
merkez kaza a~ar i$lerine bakmak üzere ek birer memur daha gö
revlendirildi. Kazalarda ise a$ar i$1erine kaza memurlan baklyordu. 
Ancak 1878'de liva merkezlerindeki müdürlükler, müfetti$lik ismi 
verilerek yeninden yaplland1nld1 ve liva müfetti~ maa§1 5.000 kurw~a 
c;1kanld1. Merkez kaza a§ar i§lerine bakmak üzere bu müfetti$lerin 
mahiyetlerine aynca birer kaza memuru verildi. Kazalardaysa a~ar 
kaza memurlan göreve devam etti. 55 

Yukar1da k1saca özetledigimiz bu yap1 baz1 ufak degi§ikliklerle 
varhg1n1 sürdürdü ve a~ar idaresinde müzayede yoluyla mültezime 
ihale usulünün benimsendigi dönemlerde bile emaneten idare yön
temi tamam1yla b1ralalamad1. Bu nedenle a§ann emaneten idaresine 
yönelik yukanda genel c;erc;evesini verdigimiz ta§ra te§kilat yap1s1n1n, 
a§artn emaneten idare edildigi her durumda devrede oldugunu söy
lemek mümkündür. 

A§ar ve .Agnam Emaneti, 1880-1887 

Emaneten idare usulü, Osmanh maliyecilerinin tercihlerinden ba
g1ms1z olarak ve birc;ok durumda zorunluluk sonucu uygulamada 
kald1. Önceki bölümlerde emaneten idarenin daimi bir te§kilat ya
p1s1yla yürütülmedigine, ancak emaneten idareye ili§kin bir te~kilat 
~ablonunun olu~tugu.na ve ta~rada gerekli olan yer ve zamanda bu 
~ablonun yürürlüge sokulduguna i~aret etmi~tik. 1880 yilma gelin
diginde, a~ann emaneten idaresini temel alan bir sistem oturtmak ve 
te~kilat yap1s1na daimi bir nitelik kazandirmak üzere önemli ad1mlar 
atild1. Örnegin, 16 $ubat 1880 tarihinde haz1rlanan yirmi maddelik 
bir nizamnameyle emaneten idareye ili~kin kahc1 bir te~kilat yap1-
s1 olu~turuldu. 56 Nizamname öncesinde Maliye Nezareti bünyesinde 

54 BOA, 1.DH, 771/62808, 1295.07.06/6 Temmuz 1878. 
55 BOA, l.$D, 40/2086, 1295.08.08/7 Agustos 1878. 
56 BOA, 1.MMS, 65/3084, 1297.03.04/ 15 $ubat 1880. 
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Vergi Emaneti ve A$ar ve Agnam Emaneti adlan altinda iki ayn birim 
bulunuyordu. 16 $ubat 1880 tarihli nizamnamenin ilk bölümü em
lak ve temettü vergisine aynlm1$, ikinci bölümde ise a$ar ve agnam 
vergilerine ili$kin usuller düzenlenmi§ti. A§ag1da görecegimiz üzere, 
hemen uygulamaya gec;irilememi$ olsa da, söz konusu düzenleme 
son derece radikal degi$iklikleri öngörüyordu. Öncelikle emlak ve te
mettü vergileri ile a$ar ve agnam vergilerinin tek bir yönetim altinda 
birle$tirilmesi önemliydi. Böylece a$ar vergisine de emlak vergisinde 
(tahrirleri henüz gerc;ekle$tirilmeyen bölgelerde vergi-i mahsusa) ol
dugu gibi nakdi bir nitelik kazand1nlmas1 amac;lamyordu. 

Agnam vergisine de nakdi nitelik kazandiran bu kararname, Os
manh vergi gelirlerinin en önemli üc; kalemini tek bir idari yap1 altinda 
birle$tirecekti. Bu dönü§ümler ku$kusuz iltizam sisteminin topyekün 
kald1nlmasm1 ve bir ürün vergisi olan a$ann bir tür arazi vergisine 
dönü$türülmesini gerekli kihyordu. Nizamname bu konuda hic;bir 
$Üpheye yer birakmayacak apkhkta yazllm1$tl. Örnegin, 12. Mad
dede ifade edildigi $ekliyle "a§ar hakkmda iltizam sureti terk ve ilga 
olunmu$" ve "varidat-1 Ö$riyye mukabilinde arazi vergisi tayin edil
mesi" kararla$tlnlm1~t1. Arazi vergisine ili$kin usuller belirleninceye 
kadar gec;ecek sürede ise merkezde A$ar Emaneti, ta$rada ise daimi 
a$ar memuriyetleri a$ar i$lerinin takibinden sorumlu olacakt1. A$ar 
Emaneti'yle vilayette bulunacak a$ar memurlar1n1n görevlerine ili$kin 
mevzuat ise haz1rlanacak bir talimatla ilgililere bildirilecekti. Bu dö
nemde agnam vergisinin idaresi de A$ar Emaneti'ne birakilm1$tl. 

1880 y1h itibariyle A$ar Emaneti'nin merkezde 100 ve ta$rada 
2.704 olmak üzere toplam 2.804 personeliyle devasa bir te$kilata dö
nÜ$türülmesi öngörülüyordu. Bu personele ödenmesi gereken ma
a$1ann yilbk toplam1 ta~ra idaresi ic;in 25.284.400 kuru$a, merkez 
te~kilat i<;in 57.480 kuru$a ula$1yordu. 57 A$ar ve Agnam Emaneti'nin 
merkez te§kilat1 bu tarihte 100 ki$ilik bir kadroya sahipti. Nezare
tin ba$mda A$ar ve Agnam Emini s1fat1yla ve 12.000 kuru$ maa$1a 
Münir Bey bulunuyordu. Yard1mc1s1 Cemal Bey'in maa$1 ise 5.000 
kuru$tU. Merkez te$kilat, müdür ve muavini d1$mda muhasebe ka
lemi, tahrirat kalemi ve evrak odas1 olmak üzere fü; ana birimden ve 
odac1lardan olu$uyordu. Bu birimler aras1nda en önemlisi, tahmin 
edilecegi üzere muhasebe kalemiydi. Osmanh vilayetleri üc;erli-dör-

57 A.g.k. A~ar ve Agnam Emaneti te~kilat yap1s1 i9in aynca bkz. Mehmet Karaka~, 
"Tanzimat Dönemi A~ar Vergisi", Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, 2003, s. 110-

111. 



64 • imparatorlugun Bedeli 

derli gruplar halinde on ayn gruba aynlm1§t1 ve her bir grubun i~
lerini takip etmek üzere bir veya iki kätip atanmu~t1; Hüdavendigär, 
Ayd1n, Adana ve Konya kätibi; Kosova, Yanya ve Tirhala kätibi; Sela
nik, Manastir ve i§kodra kätibi; Diyarbekir, Bitlis ve Mamuretülaziz 
kätibi gibi. Her bir kätibin refakatinde ise yeterli miktarda yard1mc1 
bulunuyordu. 

Emanetin ta~ra te~kilat1 ise görevinin kapsam1 ve karma~1khgt. 
geregi daha kalabahkt1. Vilayetler i<; in nezar t, sancaklar i<;in mü
düriyet ve kazalar ic;in memuriyetlerden olu~an bir hiyerar~ik yap1 
mevcuttu. Vilayet, sancak ve kazalar büyüklük ve önemlerine göre 
birinci veya ikinci s1n1f olarak s1mtland1nlm1~lard1. Bu durumda te§
kilatta l0'u birinci s1mf olmak üzere 25 naz1r, 46's1 birinci s1n1f olmak 
üzere toplam 106 müdür ve 231 tariesi birinci s1n1f olmak üzere top
lam 491 kaza memuru yer abyordu. Naz1rlann maa~lar1 s1mflanna 
göre 5.000 ve 4.000 kuru~, müdürlerin 2.000 ve 1.750 kuru~, kaza 
memurlann1n ise 1.500 ve 1.000 kuru~ olarak belirlenmi~ti. Nazir
lann mahiyetine bir ba~kätip ve ü9 yard1mc1s1, bir tahrirat kätibi, 
mübeyyiz ve mukayyit verilmi~ti. Müdürlerin mahiyetinde ü<; kätip ve 
bir ambar memuru, kaza memurlannm mahiyetinde ise iki_ kätip ve 
bir ambar memuru bulunuyordu. 1880 yib i9inde vilayetlerin hemen 
hemen tamam1na a§ar nazirlannm atanmas1 i~lemi tamamlanm1~t.I. 58 

A§ar Emaneti'nin bu daimi yap1s1 1887 yilma kadar varhgin1 sür
dürdü. Ancak aym dönemde a§ann arazi vergisine dönü~türülmesi 
yönünde bir ad1m atllmad1. Yakla$1k on yilhk bir tecrübenin ardmdan 
1887 yihnda emaneten idare usulünden vazge<;ilmesi yönünde karar. 
ahnd1. A§ar ve Agnam Emaneti lagvedilerek yerine !hale-i A~ar Mü
dürlügü kuruldu. 59 Bu yeni dönemde a$arIIl müzayede yoluyla degil, 
önceden belirlenmi~ sabit bir fiyat üzerinden satilmas1 uygulamas1na 
agirhk verilmeye 9al1$ild1. Her zaman oldugu gibi, a$ar ihalelerine ta
lip 91kmad1ginda zorunlu olarak emaneten idare yoluna gidildi. 

58 Bagdat, Manastlr, Adana, Musul, Kosova, Yanya, Marnüretülaziz vilayetlerine ili~
kin atamalar hakkmda bilgi i~in bkz. BOA, I.DH , 801/64907, 1297. 04.03/ 15 Mart 
1880; BOA, 1.DH, 808/65333, 1297.07.26/4 Temmuz 1880; BOA, 1.DH, 810/65445, 
1297.08. 17 /25 Temmuz 1880. 

59 BOA, I.MMS, 92/3904, 1304.11.28/ 18 Agustos 1887. 



Tanmsal Üretici.ler, A$ar Vergisi ve htizam Sistemi, 1839-1908 • 65 

Tablo 2.1 
A~ar ve Agnam Emaneti Merkez Te~kilat1 

Vezaif Muhassasat-1 
~ehriye 

A!?ar ve Agnam Emini 1 12.000 

Muavini 1 5.000 

Yekün 17.000 17.000 

Muhasebe Kalemi 

Müdür 4.000 

Mümeyyiz 1 2.250 

Suriye, Haleb, Kudüs, Girid Katibi 1 1.350 

Muavini 2 900 

Hüdavendigär, Aydin , Adana , Konya Katibi 1 1.350 

Refiki 3 450 

Digeri 3 450 

Elviye-i Mülhaka, Edirne, Cezair-i Bahr-i Sefid Katibi 1 1.350 

Refiki 3 450 

Digeri 3 450 

Bagdat ve Musul Basra Katibi 2 900 

Refiki 3 450 

Trablusgarb, Bingazi, Yemen Katibi 2 900 

Refiki 3 450 

Selanik, Manast1r, l~kodra Katibi 1 1.350 

Muavini 2 900 

Refiki 3 450 

Diyarbekir, Bitlis, Mamuretülaziz Katibi 2 900 

Refiki 3 450 

Kosova, Yanya, T1rhala Katibi 2 900 

Refiki 3 450 

Digeri 3 450 

Ankara, Kastamonu, Sivas Katibi 2 900 

Refiki 3 450 

Digeri 3 450 

Trabzon, Erzurum, Van Katibi 2 900 

Refiki 3 450 

Digeri 3 450 

Yekün 25.1 50 25.1 50 
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Yekün 

Yekün 

Yekün 

Cümle-i 

Yekün 

Tahrirat Kalerni 

Müdür 

Mümeyyiz 

Müsevvid 

Müsevvid 

Müsevvid 

Müsevvid 

Mübeyyiz 

Mübeyyiz 

Mübeyyiz 

Mübeyyiz 

Mübeyyiz 

Evrak Odas1 

Memur 

Tezakir ve Telgraf Mukayyidi 

Muharrerat Mukayyidi 

Muharrerat Mukayyidi 

Kap1 <;okadan ve Odac1lar 

Kap1 <;okadan 

Ernanet Odac1s1 

Aklam Odac1s1 

Kaynak: BOA, 1.DH, 800/64881, 1297.03.08/19 ::;,ubat 1880. 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

102 

3.000 

2.250 

1.350 

1.350 

900 

900 

450 

450 

450 

450 

450 

12.000 

1.350 

450 

450 

450 

2.700 

360 

135 

135 

630 

12.000 

2.700 

630 

57.480 
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Tablo 2.2 
A§ar ve Agnam Emaneti Ta§ra Te§kilat1 

Vezaif Memurinin Beherine Miktar-1 Miktar-1 
Adedi ~ehri ~ehriyesi Seneviyesi 

Birinci Stnif Nezaret 

Naztr 10 5.000 50.000 600.000 

Ba~ Katip 10 2.000 20.000 240.000 

Refik-i Evvel 10 1.000 10.000 120.000 

Refik-i Sani 10 600 6.000 72.000 

Refik-i Salis 10 400 4 .000 48.000 

Tahrirat Katibi 10 1.000 10.000 120.000 

Mübeyyiz 10 400 4.000 48.000 

Mukayyid 10 350 3.500 42 .000 

Yekün 80 10.750 107.500 1.290.000 

lkinci Sm1f Nezaret 
Nazir 15 4.000 60.000 720.000 

Ba~ Katip 15 1.750 26.250 315.000 

Refik-i Evvel 15 750 11 .250 135.000 

Refik-i Sani 15 400 6.000 72 .000 

Refik-i Salis 15 300 4 .500 54 .000 

Tahrirat Katibi 15 750 11.250 135.000 

Mübeyyiz 15 300 4.500 54 .000 

Mukayyid 15 250 3.750 45.000 

Yekün 120 8.500 127 .500 1.530.000 

Birinci S1nif Müdüriyet 
Müdür 46 2.000 92 .000 1.104.000 

Katib-i Evvel 46 1.000 46.000 552.000 

Katib-i Sani 46 700 32.200 386.400 

Katib-i Salis 46 400 18.400 220.800 

Anbar 46 750 34.500 414.000 

Memuru 

Yekün 230 4.850 223. 100 2 .677.200 

lkinci Sm1f Müdüriyyet 
Müdür 62 1.750 108.500 1.302.000 

Katib-i Evvel 62 800 49.600 595.200 

Katib-i Sani 62 500 31 .000 372.000 

Katib-i Sal is 62 300 18.600 223.200 

Anbar 62 500 31 .000 372.000 
Memuru 

Yekün 310 3.850 238 .700 2 .864.400 
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Birinci S1n1f Kaza 

Memuriyetleri 

Memur 231 1.500 346 .500 4.158.000 

Katib-i Evvel 231 750 173.250 2.079.000 

Katib-i Sani 231 400 92.400 1.108.800 

Anbar 231 750 173.250 2.079.000 

Memuru 

Yekün 924 3.400 785 .400 9.424.800 

lkinci Sin1f Kaza 

Memuriyetleri 

Memur 260 1.000 260.000 3 .120.000 

Katib-i Evvel 260 600 156.000 1.872.000 

Katib-i Sani 260 300 78.000 936.000 

Anbar 260 500 130.000 1.560.000 

Memuru 

Yekün 1.040 2.400 624 .000 7.488 .000 

Cümle-i Yekün 2.704 33.750 2.106.200 25.274.400 

Kaynak: BOA, l.DH, 800/64881, 1297 .03 .08/19 $ubat 1880. 

Mültezlme Maktuan ihale Slstemine Dönü!J, A!Jar ve Rüsumat idare-1 
Umumlyyesl, 1887-1895 

Osmanh yöneticilerinin 1840'1ardan itibaren emaneten idare sis
teminden kac;1nmaya c;abalamalann1n se bebi ta'~ir , tahsil, nakliye 
ve depolama masraflanmn yüksekligi, ürün olarak toplanan a~a
rm nakde c;evrilmesindeki zorluklar ve bu i~lemlerin her birinde ya
~anabilen c;e~itli suiistimallerdi. Yukanda da görüldügü gibi sava~ 
yillannda, özellikle 93 Harbi s1ras1nda emaneten idare sistemi agir
hk kazanm1~ ve sava~ sonras1nda da bu sistemin devarm yönünde 
karar ahnm1~ti; bir yandan da a§ar vergisinin bir tür arazi vergisi
ne dönü~türülmesi yönünde denemeler yap1lmas1 dü~ünülüyordu. 
1887'ye gelindigindeyse, maliye bürokrasisi, emaneten idare usulü
nün beklendigi ölc;üde gelir art1~1 saglayamad1g1 gerekc;esiyle iltizam 
sistemini yeniden ön plana c;1kard1. Ancak bu yeni dönemde a~ann 
mültezime müzayede yoluyla satilmas1 degil, maktuan ihalesi ter
cih edildi . Daha önce de ifade edildigi gibi, müzayede yerine mak-
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tuan ihalenin tercih edilmesindeki ama<; bir yandan mültezimlerin 
kendi aralannda anla~arak a~an ucuza kapatmalann1 engellemek, 
diger yandan da bütc;e ihtiyac;;:lan c;;:en;evesinde önceden belirlenen 
gelir düzeyini güvence altina almakt1. Bu karar geregi, a~ann mak
tuan ihalesi uygulamas1na gec;;:ilmesiyle birlikte önce A~ar ve Agnam 
Emaneti lagvedilerek yerine ihale sisteminin idaresi i<;in ihale-i A§ar 
idaresi kuruldu. Aym yll ic;;:inde bir ba~ka ad1m daha atilarak a~ar, 
agnam, emlak vergisi ve diger baz1 vergilere ili~kin mevzuat ve te§
kilattaki dag1mkhg1 gidermek üzere A~ar ve Rüsumat 1dare-i Umu
miyesi adh yap1 olu~turuldu. 60 Osmanh vergi gelirlerinin en temel üc;;: 
kalemine ili§kin mevzuatm ve idarenin bu ~ekilde birle~tirilmesiyle, 
bir önceki dönem i9in de söz konusu oldugu üzere , a~ar i~lerinde 
merkezin denetimini artirmamn ama9land1g1 ac;;:1kc;;:a görülüyor. 

A~ar ve Rüsumat idare-i Umumiyesi merkez te~kilati, A~ar $ube
si, Tescil 9ubesi, Emlak ve Rüsumat $ubesi, Hesabat-1 Atika 9ubesi, 
Mukataa Evrak Memuriyeti ve Evrak $ubesi olmak üzere alti §Ube
den olu~an bir yap1ya sahipti. Her ~ubeye 2.000 kuru~ maa~la birer 
mümeyyiz ve bunlann üzerinde de 3.500 kuru~ maa~la Muamelat-1 
Umumiye Mümeyyizi olarak adland1nlan memurlar atand1. A~ar 
~ubesi bünyesinde Osmanh vilayetleri be~ gruba aynlarak her bir 
grup ic;;:in bir kätip, bir muavin ve iki memurdan olu~an dört ki~i tah
sis edilmi~ti. Emlak ve Rüsumat 9ubesi'nde 9, A~ar $ubesi'nde 21, 
Hesabat-1 Atika $ubesi'ndeyse 10 kü;ü görev yap1yordu. Merkez ida
renin toplam memur sayis1n1n 64 oldugu dikkate al1mrsa, bunlann 
önemli bir k1smm1n a~ar i~lerini takiple görevlendirildigi anla~1hyor. 61 

Y eni dönemde a~ar vergisinin idaresiyle ilgili ya~anan sorunlar 
ile iltizam sisteminin uyguland1gi önceki dönemlerdekiler arasmda 
önemli bir fark bulunmad1gim söylemek mümkün. Bu sorunlar genel 
hatlanyla kazalarda ihalelerin ba~anyla sonuc;lanamamas1, mülte
zimlerin ahaliye uygulad1klan zulüm ve mültezimlerin c;;:e~itli gerek
c;elerle hazineye olan a~ar bon; taksitlerini geciktirmeleri veya ödeme
meleri olarak siralanabilir. Bu dönemde de maktuan ac;;:1lan ihalelere 
talip 91kmad1gi durumlarda ve ihalelerin sat1~1mn gerc;;:ekle~mesi ic;;:in 
uygulanan yöntemlerden sonuc; ahnamad1g1nda her zaman oldugu 
gibi zorunlu olarak emaneten idare yoluna gidiliyordu. Bu nedenle , 
emaneten idarenin tamamen devre d1~1 birakild1g1n1 söylemek zor. 

iltizam sisteminin yeni ~eklinden kaynaklanan sorunlarla ilgili 

60 A.g.k. 
6 1 A.g.k. 
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ar§iv belgeleri arasmda c:;okc:;a örnek bulmak mümkün. Bu sorun
lara ili§kin burada tek bir örnek vermekle y tinecegiz. 1888 yihnda 
izmir'in Urla Kazas1 a§annm parc:;a parc:;a ihalesine talip 91kmamas1 
üzerine, vilayette kaza a§ar1nm toptan ihale edilmesi dü§ünülür. A~ar 
Nizamnamesi'nin 14. Maddesine göre bir kaza a~ann1n toptan ihalesi 
mümkün olmamakla birlikte, bu kuraldan kac:;mmak ic:;in ac:;1k kap1 
birakan baz1 maddeler mevcuttu. Urla örneginde A~ar ve Rüsumat 
idare-i Umumiyesi toptan ihaleye izin verilmesi ic;in Maliye Nezareti'ne 
ba§vurur ve konu Meclis-i Vükela'da görü~ülüp gerekli izin verilir. 62 

Urla'daki mültezimler muhtemelen kaza a§annm toptan satilmas1 du
rumunda fiyatin bir miktar daha dü§ürülecegini dü§ünürler ve bir 
önceki sene zarar etmi§ olduklan gerekc:;esiyle par9a par9a ihaleye ilgi 
göstermezler. Bunda hakh da 91karlar: Maliye Nezareti emaneten ida
reden kac;1nmak ic:;in nizamnamenin istisnai maddelerinden hareketle 
dü~ük fiyath da olsa toptan ihaleyi tercih etmek durumunda kalir. 

Bu örnekte de görüldügü üzere a~arin maktuan mültezimlere 
ihale edildigi 1887 sonras1 dönemde ya~ananlann iltizam sisteminin 
benzeri bir bic:;imde yürürlükte oldugu önceki dönemlerden pek farkl 
yoktu. Ku~kusuz bu dönemde, maliye bürokrasisinin önceki dönem
lerden daha geli§kin olmas1 sayesinde mültezimler daha sila denetle
niyordu. Bunun sonucunda da, halen iltizam sistemi uygulanmas1na 
kar~1n merkezI hazineye aktanlabilen a§ar gelirlerinde kayda <leger 
bir artl§ gerc:;ekle~mi§ti. Ancak merkezi yönetimin kendi payin1 ar
brmak üzere mültezimlere uygulad1gi denetim ve baskl, mültezimle
rin kendi kärlar1n1 artirmak üzere ahaliye yapt1klar1 baskiyi da ayn1 
oranda veya daha fazla artlrmas1na yol ac;m1§tl. 1890'lann ortalanna 
gelindiginde, genel olarak vergi, özel olarak da a~ar vergisi Osmanh 
köylüleri ic;in katlan1lmas1 gittikc;e zorla~an bir baski, eziyet ve zulüm 
rejiminin ana unsurlanndan biriydi. Anadolu 'nun birc;ok bölgesiyle 
birlikte Rumeli'de ve Dogu vilayetlerinde huzursuzluklarm artmas1 ve 
ashnda vergi rejiminden kaynaklanan bu huzursuzluklann siyasi bir 
nitelik kazanmas1, uluslararas1 baglam1n da etkisiyle Osmanll yöne
timi, vergi tahsili ile a~ar idare ve tahsil usullerinde ahaliyi rahatlat
mak ve siyasi rejimin me~ruiyetini peki§tirmek üzere reform c;abala
nna yöneldi. Bu yeni giri~imlerin aynntllarrm a~agida inceleyecegiz. 

62 BOA, 1.MMS, 100/4212, 1305.11.21/30 Temmuz 1888. 
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Tablo 2.3 
A§ar ve Rüsumat idare-i Umumiyesi'nin Te§kilat ~emas, 

A~ar ve Rüsumat ictare-i Umumiyesi'nin Te~kilat Defteridir 

S1fat-1 Memuriyet Mikdar-1 Maa§ icmal 

Muamelat-1 Umumiye 3.500 

Mümeyyizi 

A:;;ar 9ubesi Mümeyyizi 2.000 

Aydm , Hüdavendigär, Cezair-i Bahr-i Katib 1.400 

Sefid, Karesi Vilayetleriyle $ehremaneti 

Mülhakat1 ve c;atalca Sancag1 Kitabeti 
Muavin 800 

Refik 500 

Refik 400 

Ankara , Sivas, Erzurum, Trabzon , Katib 1.000 

Bitlis , Hakkari, Dersim Vilayetleri 

Kitabeti 
Muavin 800 

Refik 400 

Refik 150 

Konya , Adana , Kastamonu, Diyarbekir, Katib 1.000 

Trablusgarb, Bingazi , Van Vilayetleri 

Kitabeti 
Muavin 800 

Refik 400 

Refik 400 

Edirne, Manast1r, Kosova , Yanya, Katib 1.400 

Selanik, l:;;kodra Vilayetleriyle Serfice 

Sancag1 Kitabeti 
Muavin 800 

Refik 500 

Refik 400 

Suriye, Bagdat, Basra, Haleb, Yemen, Katib 1.200 

Musul Vilayetleriyle Kudüs-ü $erif ve 

Zar Sancaklan Kitabeti 
Muavin 800 

Refik 400 

Refik 400 

19.450 19.450 
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Tescil $ubesi 2.000 

Mümeyyizi 

lhale ve Emanet A~ar Tescil Kitabeti Katib 1.000 

Muavin 800 

Refik 500 

Refik 400 

Refik 250 

Refik 100 

A~ar ve Agnam Tahsilat Tescil Kitabeti Katib 900 

Muavin 600 

Refik 100 

Refik 100 

6.750 6 .750 

Emlak ve Rüsumat 2.250 

$ubesi Mümeyyizi 

Agnam ve Rüsumat Kitabeti Katib 1.000 

Muavin 400 

Refik 400 

Refik 400 

Em1ak Kitabeti Katib 800 

Muavin 450 

Refik 150 

Refik 50 

5.900 5.900 

Hesabat-1 Atika $ubesi 2.000 

Mümeyyizi 

Aydm, Hüdavendigär, Ankara, Trabzon, Katib 1.200 

Konya, Kastamonu Vilayetleri Kitabeti 

Muavin 800 

Refik 400 

Karesi , Sivas, Erzurum, Bitlis, Hakkari, Katib 1.200 

Dersim, Adana, Diyarbekir, Van 
Vilayetleri Kitabeti 

Muavin 800 
Refik 400 
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Suriye, Bagdat, Basra, Haleb, Katib 800 
Yemen, Musul, Trablusgarb , Bingazi 

Vilayetleriyle Kudüs ve Zor Sancaklan 1 

Kitabeti ; 1 

Muavin 800 

Refik 400 

8.800 32.100 

Edirne, Manast1r, Kosova, Yanya, Katib 1.000 
Selanik, l~kodra, Cezair-i Bahr-i Sefid 

Vilayetleriyle ~ehremaneti Mülhakat1 ve 
Serfice ve <;atalca Sancaklan Kitabeti 

Muavin 500 

Refik 150 

10.450 10.450 li 
' 

1, 

H1fz-1 Evrak Memuriyeti Memur 1.350 

Muavin 800 

Refik 400 

2.550 2.550 

Evrak ~ubesi Memur 1.000 

Muavin 400 

Refik 400 

Refik 400 

Refik 400 

Refik 400 

3.000 3.000 

48.100 

Kaynak: BOA, l.DH, 800/64881, 1297.03.08 /19 ~ubat 1880. 



7 4 • jmparatorlugun. Bedeli 

lslahat Layihas, ve A~ar Verglsl, 1895-1905 

A§ar idare ve tahsilat yöntemlerindeki bir ba§ka önemli evre, 1895 
sonras1 dönemdir. Bu dönemde öncelikle Vilayat-1 Sitte olarak isim
lendirilen Erzurum, Van, Bitlis , Mamuretülaziz, Sivas ve Diyarbekir 
vilayetlerinde jandarma te~kilatlyla, adli, idari ve mali konularla ilgili 
bir reform paketi uygulamaya kondu. Bu reform paketinin önemli 
ba§hklanndan biri de a~ar vergisiydi. Dogu vilay tlerinde vergi siste
minin ve özellikle vergi te§kilat ve tahsilat u ygulamalanmn 1slah1n1 
da ic;eren reform paketi, Berlin Kongr si 'nd n sonraki i<; ve d1§ siya
sal ko§ullar1n belirledigi ortamda "Ermeni sorunuyla' ili§kili olarak 
gündeme gelmi§ti. 63 Paketin ana i;erc;evesini halkla devlet aras1ndaki 
kopuklugun giderilmesi 9abas1 olu~turuyordu. Buradaki önemli so
runlardan biri zaptiyenin ahali üzerindeki bask1lan ile mültezim ve 
vergi tahsildarlann1n zulmüydü . Ku§kusuz bu sorunlann arka pla
n1nda a§iret liderlerinin ve yerel e§rafm olu§turdugu iktidar ili§kile
rinin önemli bir yeri vard1. Ancak iltizam sisteminin aktörleri ile ye
rel e§raf, gelir, servet ve iktidar imkänlanmn payla~1m1 konulannda 
c;ogunlukla i§birligine dayanan ancak c;ati§may1 da d1§lamayan bir 
ili~ki ic;indeydiler. A~ar, iltizam gelirleri ve vergi tahsilat1 meseleleri 
bu karma~1k ili§kiler ag1mn önemli bir bile~eniydi. Merkezi devletin 
Dogu vilayetlerindeki güvenlik kayg1lan ve siyasi tercihleri bu tablo
nun ve sürecin daha da karma§1kla~masma yol ac;1yordu. 

1895 yihna gelindiginde, Abdülhamid yönetimi d1~ bask1lann da 
etkisiyle öncelikle Vilayat-1 Sitte'de uygulanacak reformlann c;en;;e
vesini 9izen bir 1slahat layihas1 haz1rlad1. Ahmet $akir Pa~a'nm mü
fetti~liginde yürütülecek reform paketinin genel c;en;;evesini c;izen 32 
maddelik 1slahat layihasm1n 31. Maddesi a~ar konusuna aynlm1~t1. 
Ancak Meclis-i Vükela 1slahatin bölgesel kapsamda kalmasm1 en
gellemek i<;in, 22 Eylül 1896'da Hicaz d1§mdaki bütün vilayetleri de 
kapsayan 22 maddelik bir 1slahat layihas1 daha haz1rlad1 ve böylece 
reformlar Ermeni nüfusun belli bir agirliga sahip oldugu vilayetler
le s1nirh kalmaktan kurtarihp imparatorlugun bütününe yayilmaya 
9al1§ild1.64 Bu durum 1slahat1n "yaln1z vilayat-1 mezkurede degil her 

63 Bu konunun aynnt1lan ic;in bkz. Nadir Özbek, "The Politics of Taxation and the 
'Armenian Question' during the Late Ottoman Empire, 1876-1908", Comparative 

Studies in Society and History 54, 4 (2012): 770-797. 
64 Vilayat-1 Sitte i<;in haz1rlanan 32 maddelik Islahat Iayihasmm. metni i<;in bkz. Ali 

Karaca, Anadolu Islahat1 ve Ahmet $akir Pa~a, 1838-1899, Istanbul: Eren Yaymc1hk, 
1993, s. 217-222. 
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tarafta icras1 menfaat-i hükümet ve ahali hakkinda icra-y1 adalet ve 
makas1d1m cem edecegi" sözleriyle ifade edildi. 65 

Vilayat-1 Sitte i<;in hazirlanan 1slahat layihas1n1n 31. Maddesi, 
a~ann iltizam yoluyla tahsil ve idare edilecegini, ancak ihalenin köy 
halklna verilmesinin tercih edildigini a91k9a ortaya koyuyordu. An
cak bu yeni dönemde maktuan ihale yerine müzayede yoluyla ihale 
tercih edildi. Böylece bir bak1ma iltizam sisteminin klasik formati
na daha yaktn bir sistem yürürlüge girdi. Osmanh mali sisteminde 
artik yerle§mi§ bir kuralm geregi olarak a~ann toptan ihalesinden 
ka91mhyor ve müzayedenin köy düzeyinde tek tek ger9ekle§tirilmesi 
öngörülüyordu. Bu yeni düzenleme Osmanh belgelerinde §U §ekilde 
ifade buldu: "Toptan ihale-i a§ar usulü mülga kalub, yerine karye be
karye ve ahali namma müzayede kaidesi vaz olunmu§tur. Bir karye 
a~anna talib zuhur etmez veyahud bedel-i layiklm bulmaz ise, A§ar 
Nizamnamesi mucibince emaneten idare olunur. "66 

Hicaz d1~1ndaki vilayetleri kapsayan 22 Eylül 1896 tarihli 1sla
hat layihas1n1n 21. Maddesi benzer i9erikle kaleme almm1~t1, ancak 
burada daha apk ifadeler kullan1lm1~t1. 6 7 Toptan a~ar ihalesinin 
kald1nld1gi, ihalenin köy köy gen;ekle:;;tirilecegi ve "ahali-i karyenin 
sair mültezimlere tercih edilecegi" ifade ediliyordu. Aynca uygulama
da 90k karga~aya yol a9acak bir ifadeyle "ihaleye talip olmaz veya 
bedel-i sab1kln1 bulmaz ise emaneten idare kllmacagi" kurala bagla
narak bütün vilayetlere bu dogrultuda talimat gönderildi. Islahat la
yihas1yla gündeme gelen a§ar ihalesinin köy halkma verilmesi, daha 
dogrusu ahali nam1na muhtar, imam veya ihtiyar heyetinden ki~ilere 
devredilmesi fikri ashnda Osmanh vergi sistemi baklm1ndan yeni bir 
uygulama degildi. Yukar1da da gördügümüz üzere bu yönde bir uy
gulama 1850 yihnda ba§latihp yakla§1k üc; yil yürürlükte kalm1~t1. 
Ancak 1slahat layihasmda ihalenin maktuan degil müzayede yoluyla 
ger9ekle~tirilmesi öngörülüyordu. Bir diger farksa müzayedenin köy 
halklyla birlikte mültezimlere de a91k olmas1yd1. A~agida aynntllany
la görecegimiz üzere bu uygulama Osmanh köylüsünün mültezimler
den gördügü zulme bir 9özüm getirmekten uzakt1. 

Islahat layihas1nm 21. Maddesinin uygulanmas1 dogrultusunda 
vilayetlere gönderilen talimata gelen cevaplarda 90k say1da ~ikäyet 

6 5 BOA, 1.ML, 18/S-25, 1314.02.09/20 Temmuz 1896. 

66 Ali Karaca, a.g.e., s. 222. 

67 BOA, Y.PRK.B~K, 46/38, 1313.12 .30/ 12 Haziran 1896. Aynca bkz. BOA,Y.EE.KP, 
5/426, 1312.12.29/23 Haziran 1895. 
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dile getiriliyordu. Öncelikle layihada köylülerin mültezimlere tercih 
edilmesi gerektigi kurah vurgulanmakJa birlikte, köylülerin mülte
zimle rekabet edecek gücü olmayacagi i9in pratikte bu maddenin 
gec;ersiz olacagi ifade ediliyordu. 6 Gümülcin Sancagi'na bagh Ahi 
Celebi Kazas1 kaymakamhg1 taraf1ndan mutasarnfüga yaz1lanl 7 Ha
ziran 1897 tarihli yaz1da 21. Maddenin a91k olmamas1 nedeniyle uy
gulamada dogabilecek sorunlar etra:fhca dile getiriliyordu.69 Omegin 
ahali mültezimden daha az teklif ettigi takdirde hangi yolla tercih 
edilecegi soruluyor ve a§ar nizamnamesine göre ahali ile mültezimin , 
e~it kabul edilmesi gerektigi ic;in müzayedede ahalinin tercih edil
mesinin mümkün olamayacagi vurgulamyordu. En c;ok karga~aya 
yol ac;an ve üzerinde durulan konu ise talimat maddesinde yer alan 
"bedel-i sab1k" ifadesiydi. tnceledigimiz belgede ve diger birc;ok vila
yetten gelen yazllarda, ürün miktarm her yil farkhhk gösterebilecegi 
i<;in, ihalede bir önceki yil bedelinin tutturulmas1 ko§ulunun gerc;ekc;i 
olmad1gi belirtiliyordu. 

Vilayetlerin birc;ogu, bedel-i sab1ka ula~üamad1gi ic;in a~ar iha
lesinin sonuc;lanamad1gin1 ve ne dogrultuda hareket edilecegi konu
sunda karars1z kal1nd1gim bildiriyordu. Bedel-i sab1ka ula§ilama
yan ihalelerde ya istanbul'dan yönlendirici bir bilgi gelinceye kadar 
mahsul tarlada bekletilmi~, ya da emaneten idare yöntemine ba~
vurulmu:;,tu. Her iki durumda da hem ahali hem de hazine zarara 
ugram1~t1. Ari;;iv belgelerinde, söz konusu rnaddenin yerel idarecileri 
son derece zor bir dururnda biraktigma ili~kin c;ok sayida vakaya 
rasthyoruz. Örnegin Edirne V aliligi'nin 23 Hazirari 1897 tarihli bir 
telgrafla bedel-i sab1ki bulmayari köylerin a~anmn ne yapilacagi ko
nusunda 1stanbul'dan acilen talirnat istedigi görülüyor. Edirne'ye 
yaz1lari 17 Ternmuz 1897 tarihli cevapta, o yil mahsul c;ok iyi oldugu 
ic;in kesinlikle bedel-i sab1k1n altinda bir rakannn kabul edilmeme
si ve bu gibi yerlerin emaneten idare edilmesi isteniyordu. 70 Musul 
Valiligi'nden Dahiliye Nezareti'ne gönderilen 29 Haziran 1897 tarihli 
raporda "hadd-1 layila.m" bulan mahaller a~ann1n ihale olundugu, 
merkez kaza ve mülhakatinda "bedel-i sab1k.In1 bulamam1~" yerlerin 
meclis-i idarece emaneten idaresine karar verildigi bildiriliyordu. 

Maliye Nezareti taraf1ndan Dahiliye Nezareti'ne gönderilen 22 
Temmuz 1897 tarihli yaz1daysa dikkate al1nmas1 gereken noktamn 

68 BOA, DH.TMIK.S, 11/68, 1315.02.11/12 Temmuz 1897. 
69 BOA, DH.TMIK.S, 12/81, 1315.03.05/4 Agustos 1897. 
70 BOA, DH.TMIK.S, 11/101, 1315.02.17/18Temmuz 1897. 
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Tablo 2.4 
izmid Sancag1'mn 1313 Senesi A~ar ihale Sonu~lan 

Kura Adedi 

Emaneten Kura Mültezimine Yekün 
idareye Ahalisine lhale 

lzmid Merkez 70 70 

Kazas1 

Adapazan 26 1 23 90 

Kazas1 

Kand1ra 5 131 136 

Kazas1 

Geyve Kazas1 71 24 95 

Karamürsel 30 30 

Kazas1 

Yekün 97 6 318 421 

Kaynak: BOA, DH.TMIK.S, 14/43, 1315.05.07/4 Ekim 1897. 

"bedel-i sab1kln1 bulmak degil, hadd-1 lay1kln1 bulmak" oldugu yö
nünde bir apklama yapllmi§tl. 7 1 Bedel-i sab1k, yani önceki yillara ait 
bedel ifadesinin bir9ok vilayette sorun olu§turmas1 üzerine, Dahiliye 
Nezareti bünyesinde olu§turulan ve 1slahat layihasm1n takibinden 
sorumlu olan Tesrii Muamelat Komisyonu 27 Temmuz 1897 tarihin
de Maliye Nezareti'ne gönderdigi yaz1da ihalelerde bedel-i sab1k yerine 
bedel-i layigin dikkate al1nmas1n1 istedi.72 Tesrii Muamelat Kornisyo
nu aynca bir dizi vilayete ve livaya, bedel-i layigim buldugu takdirde, 
bedel-i sab1k1n1 bulamad1gi gerek9esiyle a~ann taliplerine ihalesinde 
tereddüt edilmemesi gerektigi yönünde genel bir tebligat gönderdi. 73 

Bu dönemde, Ayd1n Vilayeti 'ne bagh Milas Kazas1'nda oldugu 
gibi, biraz farkl1 durumlar da ya~an1yordu: Ayd1n Valisi Kamil Pa~a 
imzal1 yaz1da, ba~langic;ta Milas Kazas1 a~ann1n toptan ihale edildigi, 
ancak Dahiliye Nezareti'nin bu uygulaman1n 1slahat layihas1na aykl
n oldugu uyans1 üzerine a§ann emaneten idaresinin tercih edildigi 

71 BOA, DH.TMIK.S, 12/27, 1315.02.24/25 Temmuz 1897; BOA, DH.TMIK.S , 12/8 1, 
1315.03.05/4 Agustos 1897. 

72 BOA, DH.TMIK.S, 12/46, 1315.02 .26/27 Temrnuz 1897. 

73 A.g.k. 
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bildiriliyordu. 74 

Islahat layihas1ndaki belirsizliklerden biri de 1 köylülerin han
gi durumda mü\tezime tercih edilecegi meselesiydi. 75 Bu konudaki 
~ikayetler, ihale müzayede usulüyle yap1ld1gmda ahalinin mültezimle 
rekabet etrne imkän1nm olamayacagi noktas1nda yogunla~iyordu. Vi
layetlerin bin;ogunda bütün te~viklere ragmen ahali a~ar ihalesine 
ilgi gösterrnedi. 7 6 Yukanda incelerni~ oldugurnuz Ahi <;elebi Kazasi 
kayrnakarn1nm yaz1smda, köy ahalisinin a~ar ihalesini tercih etme
mesinin nedeni olarak köylüler aras1nda birlik olmamas1 gösterilmi~
ti. Mevzuata göre köy halkindan birisinin ihaleyi almas1 durumunda 
senet vermek zorunda olmas1 cayd1nc1. bir etki yarat1yordu. 1haleyi 
alan ki~i köylülerden a~ar taksitlerini toplayamad1gi takdirde senet 
vermi~ bulundugu i~in zor durumda kalacagindan , köylüler a§ar iha
lesinden uzak durmayt yeglemi~lerdi.77 

Ahalinin mültezim bask1s1ndan kurtanlmas1 ve devletle köylü 
aras1nda arac1s1z ili~ki kurulmas1 1slahat layihasmm önemli ama~la
nndan biriydi. Bu durum. hi~ ~üphesiz hem Dogu vilayetlerinde hem 
de 1mparatorlugun bütününde devletin ahali nezdinde me~ruiyetini 
peki~tirecek önemli bir ad1m olacakti. Aynca, bir yandan maliyenin 
vergi gelirleri artacak diger yandan da köylü üzerindeki vergi yükü bir 
miktar azalblm1~ olacakt1. Bütün bu öngörülere ragmen uygulama
da ba§anh olundugunu söylemek zor. Dahiliye Nezareti'nin durum 
tespiti yapmak üzere a~ar ihale mevsiminin sona ermesiyle birlikte 
vilayetlere bir yaz1 göndererek istedigi raporlarda a~ar ihalelerinin ne 
kadann1n köylü ve ne kadann1n mültezim taraf1ndan al1nd1gi, ne ka
dann1n emanete kald1gi, a~ar gelirlerinde bir önceki seneye göre art1~ 

olup olrnad1gi bilgileri de talep ediliyordu. 78 

Vilayetlerin c,;ogu, Dahiliye Nezareti'nin bu istegine gecikmeden 
cevap verdi. 1897 yth itibariyle a~ann tahsiline ili~kin 1mparatorluk 
c;ap1ndaki genel tabloyu gösterebilmek ü;in bu cevaplan k1saca özet
leyelim. Trabzon Valiligi'nin 8 Eylül 1897 tarihli yaz1s1nda, vilayette 
f1nd1k ö~ürü haric; hububat ve benzeri ürünler a~ann1n köylüye ihale 
olundugu belirtiliyordu. Aynca Canik Sancagi'nda ba~hca ürünün 
m1Sir ve fasulye oldugu ve burada ~imdiye kadar mültezime rastlan-

74 BOA, DH.TMIK.S, 11/89, 1315.02 .6/17 Temmuz 1897. 
75 BOA, DH.TMIK.S, 16/20, 1315.07.14/9 Arahk 1897. 
76 BOA, DH.TMIK.S, 12/16, 1315.02.19/20 Temmuz 1897. 
77 BOA, DH.TMIK.S, 12/81, 1315.03.05/4 Agustos 1897. 
78 BOA, DH.TMIK.S, 13/76, 1315.04.09/7 Eylül 1897. 
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mad1gi, vilayette a~ar ihalesinin yeni ba§lad1gi ve geli§melerin ileride 
rapor edilecegi de belirtiliyordu. 79 

Vilayetlerden gelen cevaplar, köy a~ar ihalelerinin 9ogunlukla 
mültezimler taraf1ndan ahnd1gin1 ortaya koyuyordu. Örnegin Adana 
Vilayeti'nde 153 köyün a§an köylülere, 1.124 köyün a§ari ise mülte
zimlere ihale edilmi~ti.8° Kastamonu Vilayeti'ndeyse 1.049 köy ahali
ye, 1.829 köy de mültezimlere ihale edilmi§ti.81 lzmid Sancagi'nda 421 
köyün 6's1 köy halklna, 318'i de mültezime ihale edilmi§, 97 köy ise 
emanete kalmi§tl. 82 Rumeli vilayetlerinde de benzer bir tabloya rastb
yornz. Örnegin Kosova'da 196 köy ahaliye, 2.677 köy mültezime ihale 
edilmi§, 22 köy de emanete kalm1§t1. 83 Yanya'da da dumm hemen 
hemen ayn1yd1. Bu vilayette 159 köy ahaliye, 1.098 köy mültezime 
ihale edilmi§, 234 köy ise emanete kalm1§t1. 84 

Osmanh idaresinin yeteri kadar güi;;:lü olmad1gi baz1 Arap vilayet
lerinde a§ar idare ve tahsil i§lerinde önemli soru.nlar ya§aniyordu. Bu 
durum 1slahat layihas1n1n uygulamaya kondugu dönemde de degi§
medi. Bu vilayetler i<;;:inde Yemen'in duru.mu dikkat 9ekiyor. Yemen 
Valisi ve Umum Kumandan1 imzal1 11 Agustos 1897 tarihli telgraftan 
ögrendigimize göre, vilayette a§ar ihalelerine ragbet gösterilmiyordu, 
a§ar ahali adma ihale edildiginde de ba§vuru olmuyordu. Valinin ifa
desine göre vilayetin bin;;:ok bölgesinde ahalinin "bedeviyyet-i halleri 
cihetiyle" a§ann emaneten idaresi veya muhammin ve memur gönde
rilmesi yoluyla tahmin ve ta'§ir ettirilmesi de mümkün degildi. Vila
yetin a§an bedel-i sab1klna uygun bir zamla emaneten idare edilmesi 
durumunda ahalinin isyana kalkl§abilecek olmas1 nedeniyle, bu gibi 
yerler uzun süreden beri mahsulün durumuna göre me§ayih üzeri
ne zimmetlenmekte ve "kuwe-i askeriye ile istihsal olunmak:ta"ydi.85 

Bingazi Mutasarnfhgi da Yemen Vilayeti gibiydi. Mutasarnfhktan ge
len 19 Agustos 1897 tarihli telgrafta a~ar ihalesine talip olmayacagi ve 
bu nedenle emaneten idare edilecegi a~1k bir dille ifade ediliyordu.86 

Kudüs Mutasarnfhgi'nda ise ters yönde bir egilim görülüyordu. 
Mutasarnfln 28 Eylül 1897 tarihli cevab1nda, 300 köyün 182'sinin 

79 BOA, DH.TMIK.S, 13/78, 1315.04.10/8 Eylül 1897. 

80 BOA, DH.TMIK.S, 13/ 106, 1315.04.22/20 Eylü1 1897. 

81 BOA, DH.TMIK.S, 14/6, 1315.04 .25/23 Eylül 1897. 
82 BOA, DH.TMIK.S, 14/43, 1315.05.07 /4 Ekim 1897. 
83 BOA, DH.TMIK.S, 15/56, 1315.06.11/7 Kastm 1897. 
84 BOA, OH.TMIK.S, 16/29, 1315.07.17 / 12 Araltk 1897. 

85 BOA, OH. TMIK. S, 13/92, 1315.04.16/14 Eylül 1897. 
86 BOA, OH. TMIK. S, 13/81 , 1315.04.12/10 Eylül 1897. 
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kefaletle ahalisine, 95'inin mült ziml r ih di ldigi, 26 köyün de 
emanete kaldtgi. bildiriliyordu. 87 Vila at-1 Sitt dahilinde bulunan 
Mamuretülaziz Vilayeti'nd e d durumun n 1 giliml rle paralellik 
ta§1d1gm1 görüyoruz. Bu vilay tt 2.2 köyün 7 tanesinde a~ar 
köy ahalisine, 1.683 tanesinde is mült zim ihal dilmi~ti' ema
neten idareye kalan köy sayi L i 1 'di . An ak vilay t bagh Dersim 
Sancagi'nda durum farkbyd1. Bura 1 1dair -i it t haricinde" bulun
masmdan dolayi a~an ahali i üz rin zimm tl nm1 t1. 

Islahat layihasmm uyguland1gi vi] y t v livalarda a~arla ilgi
li tablo, ahalinin mültezime tercih dilm si önündeki maddenin 
son derece s1n1rh bir ölc;üde hayata g iril bildi - ini ortaya koyuyor. 
lnceledigimiz yakla~1k on vilayet ve sancakta y r a lan on bin civa
nnda köyün en fazla % 20'sinin a~an köy halisine ihale edildigini, 
köylerin yakla~1k % 75'inin a~ann1 mült ziml rin ald1gi ru , emaneten 
idare edilen köylerin oranmm ise % S'te kald1gmt görüyoruz. Bu uy
gulamalann sonucu olarak köylüyle d evlet aras1nda daha dogrudan 
bir ili§ki kurmak, mültezimlerin a~ardan ald1klan payi ortadan kal
dirarak bir yandan ahali üzerindeki vergi yükünü azaltmak, diger 
yandan da hazinenin payim artirmak gibi hedefl rin tutturuldugunu 
söylemek mümkün degil. 

Vilayat-1 Sitte'de 1slahat layihasmm a~arla ilgili maddelerinin uy
gulanmas1ndan elde edilen sonu<;lar bölgenin özel durumu itibariyle 
aynca degerlendirmeye tabi tutulmu~tu . Bu 9en;evede 10 Temmuz 
1904 tarihinde Dahiliye Nezareti'nden Erzurum, Bitlis, Van, Mamu
retülaziz, Diyarbekir ve Sivas vilayetlerine yaz1 gönderilmi§ ve uygula
man1n sonu<;lan hakkinda bilgi istenmi~ti.89 Diyarbekir Vilayeti'nden 
gelen 3 Agustos 1904 tarihli cevapta vilayette iki ytldir zahire fiyat
lann1n dü~ük oldugu, ancak o sene %251ik bir fiyat art1§1 beklendi
gi, ahalinin tamam1na ihbar yap1ldtgi halde muhtemelen al1~mam1~ 
olduklan i<;in ihaleye ragbet etmedikleri , merkez sancagindaki 81 
köyün 5 tanesinin ahaliye zimmetlendigi ve mültezimden bir ~ikäyet 
olmad1gi bildiriliyordu. 

Sivas Vilayeti'nden gönderilen 11 Temmuz 1904 tarihli yaz1da, 
a~ann köylülere ihale edilmesi durumunda ya~anan sorunlarla ilgili 
son derece c;arp1c1 bilgilere rasthyoruz. Valiligin yaz1sma göre, ihale
ler genellikle köyün ileri gelenleri taraf1ndan idare ediliyordu; bunlar 

87 BOA, DH. TMIK. S, 14/24, 1315.05.02/29 Eylül 1897. 
88 BOA, OH. TMIK. S, 15/69, 1315.06.22/ 18 Kas1m 1897. 
89 BOA, OH. TMIK. S, 54/21, 1322. 04. 26/l0Temmuz 1904. 
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da genellikle taksitleri ödemeyerek veya geciktirerek, a~ar hasila
tln1 ellerinde tutuyorlard1. Söz konusu köy ileri gelenleri devre d1;n 
biraklhp ta'~ir olunan a~ar tamarnen köylüye ihale edildigindeyse, 
köylüler sermaye sahibi olmad1klanndan, taksit zaman1 geldigin
de ürünü ucuz pahah ellerinden 91karmak zorunda kahyor, üstelik 
zahire bedelleriyle bon;lann1 bile kapatam1yorlard1. V ali bu nedenle 
iltizam usulünün tercih edilmesi ve mültezimlerin köylülere baskl 
uygulamamas1 ic;in azami özenin gösterilmesi gerektigini söylüyordu. 
Mamuretülaziz Vilayeti'nden gelen yaz1da da, ahaliye duyuru yap1l
d1g1 halde, iltizarna al1~k1n olmad1klanndan ve ta'~ir yüzünden ara
lannda uyu~mazhklar 91kabileceginden, iltizama ragbet etmedikleri 
bildiriliyordu. Vali "köylerde türemi~ ve merkezde sahabet kazanm1~ 
agalann" a~ar i~lerini kendi lehlerine c;evirebildiklerine de i~aret edi
yordu. Erzurum ve Bitlis vilayetlerinden gelen cevaplardaysa köylerin 
9ogunun mültezime ihale edildigi haber veriliyordu. · 

Van Vilayeti'nin diger vilayetlerden bir hayli farkh oldugunu gö
rüyoruz. V aliligin 4 Agustos 1904 tarihli telgraf1nda, ~imdiye kadar 
her yil ahalinin tercih edilmi~ oldugu belirtiliyordu. 26 Eylül 1904 
tarihli telgraftaysa, 1904 senesine mahsuben köy a~ann1n önemli bir 
kism1n1n yine köylerin ahalilerine ihale edildigi ve önceki yila göre 
nakdiyatindan % 70 ve ayniyatindan %44 oran1nda fazla gelir elde 
edildigi bildiriliyordu. A~iret yap1sm1n güc;lü oldugu Van Vilayeti'nde 
köy a~ar ihalelerinin genellikle a~iret liderlerinin emrindeki ki~ilerce 
ele ge9irildigine ~üphe yok. Käg1t üzerinde 1slahat layihas1n1n ba~a
nyla uyguland1g1 izlenimi verilse de, Van'da ve benzer sosyo-ekono
mik yap1ya sahip bölgelerde siradan köylülerin a~iret liderlerini alt 
ederek a~an ta'~ir ve tahsil etmeleri imkän dahilinde degildi. 

Vilayat-1 Sitte'ye ili~kin bu raporlar, durumun söz konusu alb 
vilayette de farkb olmad1gim ortaya koyuyor. Yukanda da bahset
tigimiz gibi, 1slahat layihasm1n en az1ndan kägit üzerindeki amac1 
mültezim baskis1n1 ortadan kaldirmak, köylülerin a~arlann1 kendile
rinin idare etmelerini saglayarak devletle köylü aras1ndaki her türlü 
arac1 unsuru ortadan kaldirmakti; fakat imparatorlugun hic;bir böl
gesinde istenen dogrul tuda bir ilerleme saglanamad1. A§ar idare ve 
tahsil usulüne yönelik 1895 yihnda gündeme geien uygulama, iltizam 
sisteminin dogurdugu mali ve siyasi sorunlarm a§1lmas1na yarama
mi~t1. Köylüyle devlet aras1ndaki ili~kiyi daha ban~c;ll bir c;erc;eveye 
oturtmak ve hem köylünün üzerindeki vergi yükünü azaltmak hem 
de hazinenin gelirlerini artirmak i9in a~ar konusunda daha köklü re
forrnlar gerekiyordu. 1890'larda a$ann 1slah1 konusunda Ahmet $a-
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kir Pa:;,a örneginde oldugu gibi kapsamli layihalar hazirland1, a~ann 
arazi vergisine dönü:;,türülmesi dogrultusunda projeler tasarland1 ve 
bu dogrultuda, a~agida inceleyecegimiz türde baz1 pilot uygulamalar 
gen;ekle:;,tirildi. 

A~arm Arazl Verglslne Dönü~türülmesl Tasar,s,, 1896-1904 

A:;,ann nakit olarak alman arazi vergisine dönü~türülmesi ashnda son 
derece radikal nitelikte bir tasanyd1. Böyle bir dönü~üm a~ar vergisi
nin bir tür servet ve gelir vergisi niteligi kazanmas1 anlam1na gelirdi. 
Osmanh tmparatorlugu'nun son derece karma:;,1k ve farkliliklar arz 
eden be:;,eri ve siyasi cografyas1 dikkate almdiginda, böyle bir uygula
manm hayata ge9irilmesinin hie; de kolay olmayacagi a91ktl. Osmanh 
yöneticileri aslmda 1850'lerde a~ar vergisini vergi-i mahsusaya benzer 
bir :;,ekilde nakdi bir vergi olarak yeniden yap1land1rmaya niyetlenmi§
lerdi. Ancak Osmanli Devleti'nin 1850'lerde nüfus sayim1, kadastro 
kayitlan ve denetim gibi idari alanlarda son derece smirb imkänlara 
sahip oldugu dikkate almd1ginda, bu uygulamanm hayata ge<;irile
memi:;, olmas1 hi9 de ~a~1rt1c1 degil. A~ar vergisinin arazi üzerinden 
ahnmastna yönelik bir ba~ka giri~imse, 1878'den sonra, A~ar ve Ag
nam Emaneti'nin kurulu:;,u sirasmda gündeme geldi. Bu dönemde de 
a~ann arazinin verimliligine göre tahsili yolunda denemeler yapilmas1 
kararla~t1nld1.90 Ancak yukanda da belirtildigi gibi, 1895 tarihli 1sla
hat layihasma kadar bu dogrultuda kayda <leger bir ad1m attlamadl. 

A~ar vergisinin arazi vergisine dönü§türülmesine yönelik bir 
sonraki ad1m, Ahmet $akir Pa~a'mn 1895 yilmda umum müfetti§ 
s1fatiyla Vilayat-1 Sitte'de gen;ekle~tirdigi giri~imlerdir. Ahmet $akir 
Pa~a görev yaptlgi bölgelerde a~arin arazi üzerinden ahnan nakdi bir 
vergiye dönü§türülmesine ~abal1yordu. $akir Pa~a, Vilayat-1 Sitte'de
ki tecrübelerinden hareketle, ahalide devlete kar~1 güven tesis edile
bilmesi ic;i~ iltizam sisteminin kald1nlmas1 gerektigini dü~ünüyordu. 
Bu nedenle 1slahat layihas1mn a~arla ilgili 31. Maddesinin mutlaka 
degi~tirilmesini istemi~ti. $akir Pa§a ashnda a~ar ve iltizam konu
sunda daha. kapsamh bir düzenlemenin gerekli oldugunu defalarca 
dile getirmi:;,ti. Bu konuda bizzat tkinci Abdülhamid'e ba§vurmU$ ve 
1slahat layihas1nm bir9ok noktayi belirsiz biraktigma ve bu durumun 
kart$1kl1klara yol ac;acagina dikkat c;ekmi$ti. Abdülhamid bunun 

90 BOA, l.MMS, 63/2984, 1296.08.17 /6 Agustos 1879; BOA, I.MMS, 65/3077, 1297. 
01.01/ 15 Arahk 1879. 
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üzerine, a~ann 1slah1 meselesinin öteden beri gündemde olmas1n1 da 
dikkate alarak, konunun derinlemesine incelenmesi ic;in Bäb-1 Ali'de 
Adliye ve Dahiliye naz1rlannm da dahil oldugu bir komisyon olu~tu
rulmas1n1 ve haz1rlanacak raporun Mecis-i Mahsus-1 Vükela'da görü
§Ülmesini istedi. 91 

$akir Pa§a 1slahat layihas1mn a§arla ilgili maddesinin gözden 
gec;irilmesi konusundaki 1srann1 sonraki yillarda da sürdürdü ve 
öncelikle layihada yer alan a§ann "karye be-karye ahali nam1na mü
zayede" olunmas1 ifadesinin netle~tirilmesi ic;in ugra~t1. "Ahali nam1-
na" ifadesiyle, amac; ihaleyi ahaliye vermek ise müzayedeye imkän 
olmayacaktl; müzayede a~ann en yüksek bedeli verenlere ihale olun
mas1 anlam1na geldiginden "ahali nam1na" ibaresi i~levsiz kal1yor ve 
neticede iltizam sistemine geri dönülmü§ oluyordu. Gen;ekten de, 
yukanda da incelemi~ oldugumuz gibi 1slahat layihas1mn uygulan
d1gi dönemde 1mparatorlugun hemen hemen bütün bölgelerinde köy 
a§arlann1 c;ok büyük bir c;ogunlukla mültezimler alm1~ ve ahali na
m1na ihale olunan köyler son derece s1mrh kalm1~t1. $akir Pa~a'n1n 
bu dogrultudaki talepleri Sadaret, Maliye Nezareti ve Dahiliye Ne
zareti arasmda sürdürülen yaz1~malarda ele al1nd1. Maliye N ezareti, 
baz1 vilayetlerde deneme amac1yla uygulanan a~ar1n arazi üzerinden 
al1nmas1 usulünün, ba~anh sonw;:lar al1nmas1 durumunda ileride 
diger vilayetlerde de uygulamaya konacagin1 ve böylece iltizam siste
minin kendiliginden ortadan kalkacagin1 belirterek bu a~amada bir 
~ey yapilmas1na gerek görmedi. Nezaret, aynca, a§ann c;ogunlukla 
mültezimlerin eline gec;tigini kabul etmekle birlikte, a§ar ihalelerinin 
köylüler tarafmdan ahnmas1 ic;in gerekli c;abayi sarf etmekten geri 
durmad1klann1 ifade ediyordu.92 

Ahmet $akir Pa~a aslmda ikinci Abdülhamid'e sunmu~ oldugu 
birc;ok layihada a§ar meselesine ayn bir yer ayirm1~, memleketin kal
k1nmas1 baklm1ndan a§ar i~lerinin 1slah edilmesi gerektigini vurgu
lam1~ ve bu konularda özgün görü§ler ileri sürmü~tü. $akir Pa~a'n1n 
bu layihalarda yer alan görü~leri, iltizam1n mutlak surette kald1nl
mas1n1n ve yerine arazi üzerine tarh olunan nakdi bir vergi konul
mas1n1n gerekliligi §eklinde özetlenebilir. Pa~a'ya göre, a§ardaki ti
cari unsur ortadan kald1nlmad1kc;a sorun c;özülemez: "A~ar meselesi 
erbab-1 ihtikann tamam1m celb edecek ticaret muamelesinden 91ka
nlmad1kc;a matlub has1l olamaz. Usul-ü iltizam ise envai muamelat-1 

9 1 BOA, 1.HUS, 50/Ca-47, 1314.05 .27 /3 Aral1k 1896. 
92 BOA, DH.TMIK.S, 29/71, 1317.12.05/6 Nisan1900. 
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na-me§ruiyeye bir büyük kap1 a9makt olmas1yla bundan" bir an 
önce kurtulmak icap eder. 93 $akir Pa a'run a ann, köy nam1na köy
lülerin kendilerine ihale olunma 1 kuralma kar~1 1km1~ olmas1 da 
önemlidir. Ona göre bu yöntem u yguland1gmda a~ar köy muhtarlan 
veya ihtiyar heyeti mensuplannm linde kaJ1 or ve mültezimin yeri
ni köy muhtarlan ahyordu ; köylüler bu kez d onlann suüstimaline 
maruz kahyordu. 

Bu ele~tirilerinin yanmda alt rnatif bir ist m ekillendirmeye 
<;ah~an $akir Pa~a, köyler ic;in belirl n cek ar bedelinin tasarruf 
olunan arazi üzerine dönüm hesabtyla payla t1nlmas1m öneriyor
du. A~ar bedeli, son be~ veya on yilm a~ar ortalama 1 ahnarak elde 
edilecek rakama bütc;e a91gma göre b lirl n k bir miktar zamm1n 
yapllmas1yla hesaplanacakh. $akir Pa~a arazi üz rine tarh edilen söz 
konusu verginin dt§mda köy halkindan ayn a hane veya emlak ver
gisi al1nmasm1n da dogru olmayacagim savunuyordu. Ona göre bu 
tarz mülkler "edevat-1 c;ift" olarak degerl ndirilm li v vergiden muaf 
tutulmal1yd1.94 Pa~a bu görü~lerini i r n 32 m ddelik bir taslak ni
zamname hazirlam1~t1. 95 

~akir Pa~a a~ar vergisine ili~kin gündeme getirdigi öneriyi fa
razi bir köy üzerinden rakamlarla örneklemi~ti. Oncelikle bu köyün 
1307-1311 seneleri a§ar vergisi ortalamas1n1 ahyor ve elde ettigi ra
kama köyün emlak vergisiyle temettü vergisini de ekleyerek toplam 
vergi miktanm buluyor, ula§tlgi yeni rakam1 da köyün farazi toplam 
arazisinin dönümüne bölerek dönüm ba§ina dü~ecek vergi miktann1 
belirliyordu. Yine ayn1 layihada Diyarbekir Vilayeti 'nin 1312 sene
sine ili§kin gerc;ek verilerinden hareketle ömek bir hesaplama sun
mu~tu. 96 ~akir Pa~a'n1n bütün bu 9abalanrnn uygulamada ciddi bir 
kar~1hk buldugunu söylemek zor. Kendisi umum müfetti~ s1fat1yla 
Vilayat-1 Sitte'de bulundugu dönemde kendi inisiyatifiyle baz1 de
nemeler yapm1~ ve olumlu sonu9lar alm1~t1. Ancak bu tecrübelerini 
Vilayat-1 Sitte'de bile yayginla§t1rmas1 mümk:ün olamad1. 

A§ar vergisinin arazi üzerinden ahnmas1 yöntemi 1896'dan iti
baren Edime, Kosova ve Manastir vilayetlerinin baz1 kazalannda da 

93 Mustafa Durusoy, "Sultan II. Abdühamit'e Sunulan Layihalar I 1gmda Dönemin 1k-
tisadi Özellikleri", Doktora Tezi , Marrnara Ünivers.it si, 1995, . 93 . 

94 Mustafa Durusoy, a.g.e., s . 94. 
95 Nizamname taslagi ü;:in bkz. Mustafa Durusoy, a.g.e. , s. 98-104. 
96 Mustafa Durusoy, a.g.e., s . 119-120. 
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deneme amac1yla uygulamaya kondu. 97 A§ar vergisine arazi üzerine 
tarh edilmi~ bir tür servet ve gelir vergisi niteligi kazand1racak bu 
uygulamanm öncelikle Rumeli'de denenmesi, bu bölgede milliyetc;i 
hareketlerin köylüler arasmda taban bulmas1yla ili~kiliydi. Osmanh 
belgelerinde bu ili~ki "Bulgaristan müfsidleri taraflanndan vilayat-1 
mezkureye mülhak mahaller Bulgarlanmn ezhanma ilka edilmekte 
olan tesvilatln baz1 tedabir-i 1slahiye ile müdafaas1 lüzumu" cümle
siyle ifade edilmi~ti. Köylülerin a1;,ar vergisi dolayis1yla maruz kald1gi 
baskilar ve bu baskllar neticesinde ahalinin devletten uzakla1;,arak 
milliyet<;i hareketlere yönelmesi tehlikesi ku§kusuz Dogu vilayetle
rinde de aym ölc;üde ihtimal dahilindeydi. $akir Pa1;,a'nm a~ar vergisi
nin köylü üzerinde bir zulüm kaynagi olmaktan ,;1kartilmas1 ve vergi 
konusunda daha adil bir sistemin olw~turulmas1 yönündeki 1srarlan 
da bu tespitten kaynaklan1yordu. Ancak Abdülhamid rejimi Dogu vi
layetlerinde gü.venlik tedbirlerine öncelik vermeyi tercih etti. 

Rumeli vilayetlerinde a~ann arazi vergisine dönü§türülmesi usu
lü denendiginde, bu sistemin de baz1 s1klntilar dogurabilecegi ortaya 
c;1kt1. Ozellikle önceki tahrirlerde arazi ve mülklerini dü§ük gösteren 
servet sahibi kesimler yeni uygulamaya dirern; gösterdiler. Söz konu
su nüfuz sahibi kimselerin önceki sistemde ödedikleri vergiyle, yeni 
sistemde arazileri üzerine tarh olunacak vergi miktan aras1nda önem
li bir fark olu§acakt1. Haz1rlanan raporda be~ yilda bir gözden gec;i
rilmesi gereken arazi tahrirlerinin yirmi yildir yenilenmedigi ve elde 
saghkh bilgi olmad1gi belirtiliyordu. Tahrirlerin yenilenmesinin zaman 
alacagi ancak eski verilerle a~ann arazi vergisine nispetle dönüm üze
rinden ahnmas1nm da haks1zhga yol ac;acagi vurgulan1yordu. Konuyu 
bu boyutuyla görü§en Meclis-i Vükela, yeni sistemin ~imdilik yaln1z 
pilot bölgelerde uygulanmasma ve yeni bir karga§an1n yaratilmamas1 
ic;in diger bölgelerde eski uygulaman1n sürmesine karar verdi. 

A~ann arazi vergisi gibi dönüm üzerinden al1nmas1 yöntemi böy
lece oldukc;a s1mrh bir c;en;evede, Rumeli'nin ü,; kazas1nda uygula
maya kondu. Ancak bu arada, Van Valiligi'nden bu yöntemin kendi 
vilayetlerinde de uygulanmas1 yönünde bir talep geldi. Konuyu bir 
gazete haberinden ögrenen valilik, talebini 25 Ocak ·1897 tarihli bir 
telgrafla Dahiliye Nezareti'ne ula~tlrd1. Dahiliye Nezareti ve Maliye 
Nezareti arasmda yap1lan yaz1~malar sonucu Van Valiligi'ne gönde
rilen yanitta, Rumeli'deki pilot uygulamalardan olumlu sonuc;lann 

97 BOA, 1.ML, 18/S-25, 1314.02 .09/20 Temmuz 1896. 

' 
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ahnmas1 durumunda dige r vilay tlerd de benz r bir uygulamaya 
ge9ilecegi bildiriliyordu. 9 

Ancak sonraki yillarda uygulamanrn y gmla t1nlmad1gin1 bili
yornz. 1904'te yine Rumeli 'nin baz1 köyl rind a arm köylüye mü
zayedesiz ihalesi ~eklinde bir yön t rn d denendi. Burada da a~ar 
mükellefler arasmda temlik olunan arazi mi.ktan esas ahnarak pay
la~tlnlm1~t1. Bölgedeki vergi adaletsizligin kar~1 geli en gü<;lü top
lumsal ve siyasal muhalefetin giderilme i am 1yla pilot uygulama 
i9in yine Rumeli se9ilmi~ti. Hüseyin Hilmi Pa a'mn Rumeli Müfetti~i 
oldugu dönemde, Manastir Vilayeti 'nd ki köyl rden ü ü Müslüman, 
dördü H1ristiyan ve fü;ü Müslüman v ayrimüslim kan~1k olmak 
üzere se9ilen toplam on köyde uygularn ba§latild1. Hüseyin Hil
mi Pa~a uygulaman1n bölgede memnuniy tl kar~1land1giru ve diger 
köylerden de ba~vurular almd1gim nezar te bildirirken) ilave olarak 
on ve hatta yirmi köyde daha bu usulün uygulanmas1m istedi. Ma
liye Komisyonu ise be~ köyde a~ann münasip bir bedelle, müzayede 
yap1lmaks1zm köylüye ihale edilmesini, diger be~ köyde ise müzayede 
yoluyla ihale edilmesini ve sonw;lann kar§lla§t1nlmasm1 önerdi. Bir 
sonraki yil Hüseyin Hilmi Pa§a sonu9lann olumlu oldugunu bildiri
yor ve usulün yayginla§tlnlmasm1 talep ediyordu .100 Pa~a'n1n raporu
na göre, a§an arazi ve has1lat üzerine tevzi edilen 30 köyün bedelinde 
bakaya oran1 %4,5 iken, mültezimlere ihale olunan köy a§annda ba
kaya oran1 %10,S'ti. 

A~ann arazi vergisine dönü~türülmesi yönündeki giri§imler, bu 
son tecrübe ba~anh sonuc;lar vermesine ragmen yine yayginla~t1nl
mad1. 1905'e gelindiginde, a~ar vergisinin idare ve tahsili konusunda 
mutat uygulamaya büyük öl<;üde geri dönüldügünü görüyoruz. Bi
lindigi üzere iltizam sistemi ve a~ar vergisi ancak 1925 yilmda Cum
huriyet döneminde kald1nlabildi. Cumhuriyet rejimi, büt9ede önemli 
bir kalem te~kil eden bu vergiyi kald1nrken, yerine toprak mahsulleri 
vergisi ad1nda yeni bir vergi ihdas etmeyi planlam1~t1. 10 1 A~ann arazi 
vergisi olarak dönüm üzerinden al1nmas1 ve ürün vergisi niteliginin 
ortadan kald1nlmas1 Osmanh vergi rejimi baklmmdan ger9ekten de 
son derece radikal bir dönü~ümdü ve bürokrasi i9inde bu reformun 

98 BOA, DH.TMIK. S, 18/15, 1315.11.06/29 Mart 1898. 
99 BOA, 1.ML, 59/Ca-1 5, 1322.05. 18/31 Temmuz 1904. 
100soA, 1.ML, 63/S-15, 1323.02.17 /23 Nisan 1905. 
101 Nadir Özbek, "Köylü A~ar Yükünden Kurtuldu", Cumhuriyetin. 75 Yili, Cilt 1, 1923-

1953 i9inde, lstanbul: Yap1 Kredi Yaymlan, 1998, s. 46. 
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ger<;:ekle:;,;tirilmesi gerektigine inanan etkin bir kesim bulunuyordu. 
Bunlara ragmen reformun gen;ekle§tirilememesini tek bir nedenle 
a91klamak ku~kusuz mümkün degil. Ba~ans1zhklarda, tahrir ve ka
dastro alanlanndaki teknik yetersizliklerin mutlaka payi vard1. An
cak mülk sahibi s1mflann, a~ann gelir ve serveti esas alan bir temel
de arazi vergisine dönü~türülmesine kar~1 gösterdikleri direm; de bu 
ba~ans1zhkta önemli rol oynad1. Bu giri~imler sonw;land1nlamad1gi 
i9in Osmanh vergi rejiminin servet ve geliri esas alan adil bir teme
le oturtulmas1 mümkün olamad1. Sürecin bu dogrultuda gefü~mesi, 
Osmanh yöneticileri ile söz konusu servet sahibi kesimler aras1nda 
9eli~kiden <;:ok uyum oldugunu apk<;:a ortaya koyuyor. 

SONU~ VE DEGERLENDiRME 

Bu bölümde a~ar vergisinin tahsil usullerinin Tanzimat'm ilanmdan 
sonra ge9irdigi degi~imi inceledik. Tanzimat yöneticileri, iltizam sis
teminin zararlanndan kurtulma arzulanm ferman metninde ac;1kc;a 
ifade etmi~lerdi. Osmanh tarihc;;ileri, Tanzimat'm ilk yillannda gün
deme getirilen "muhass1lhk sistemi"ni bu amacm hayata ge<;:irilmesi 
yönünde bir giri§im olarak degerlendirirler. Muhassilhk sistemiyle 
ashnda mültezimlerden 90k, mültezimlere finansman saglayan güc;
lü sarraflar1n devre d1~1 biraktlmas1 hedeflenmi§ti. Uygulamada ise, 
eski mültezimlerin yeni muhass1lhk sistemine h1zla uyum saglayarak 
konumlann1 belli oranda sürdürebildikleri görülüyor. Ancak mülte
zimligin özel giri§imcilik vasflmn kald1nlmas1 ve büyük mültezimlerin 
yerine geien muhass1llarm maa~h devlet memuru olarak tan1mlan
malari, devletin bürokratik denetim arac;;lanmn kisith olmas1 nede
niyle sistemin beklenen sonucu vermesini zorla~tird1. Bu nedenle, 
Tanzimat'1n ilk y11lanndan ba~lamak üzere a~ar tahsil usullerinde 
defaten ve mütemadiyen düzenlemelere gidildi. 

Osmanb tarihc;ilerinin a~ar tahsil usullerinin ve iltizam sistemi
nin gec;irdigi evrim konusunda sundugu bilgiler son derece s1nirh. 
Genellikle Abdurrahman Vefik'in Tekalif Kavaidi ba~hkh eserinde 
sundugu kronolojik i;erc;evenin tekrar1yla yetinilmi~, bu konuyla ilgili 
aynntih 9al1~ma yap1lmam1~tir. 102 <;al1~malann azhgi nedeniyle ilti-

J02 ~ener, <;akir ve Karaka§'m eserleri bu konuda istisna olw~turmaktadir. Ancak her 
ü,;; eserin inceleme dönemleri yalmzca Tanzimat dönemiyle smirh kalm1~, 19 . yüzyil 
bir bütün olarak degerlendirmeye almmam1§tlr. Abdüllatif $ener, Tanzimat Dönemi 
Qsmanlz Vergi Sistemi, lstanbul: J~aret Yaymlan, 1990; Co§kun <;alm, Ta.nzimat Dö-
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zam sisteminin a~agi yukan klasik yap1s1 i9inde Cumhuriyet dönemi
ne kadar varhgm1 sürdürdügü yönünde g n l ve yanh~ bir kan1 yer
le:}mi~ durumda. Ancak bu bölümde aynnt1lanyla ortaya konuldugu 
üzere, iltizam sistemi ve a$ar tahsil yöntemleri Tanzimat ve 1lcinci 
Abdülhamid dönemleri boyunca önemli ölc;üde degi~ti . 

19. yüzyilln Osmanb yöneticileri öncelikli olarak a~ar ihalelerine 
konu olan idari birimlerin mümkün oldugu öl<;;üde kü9ültülmesi yö
nünde c;aba sarf ettiler. Tanzimat'tan. önce a~ar ihaleleri büyük mül
tezimlerin ve gü9lü sarraflann häkimiyetiyle sonuc;lanmasma yol a<;a
cak ~ekilde lstanbul'da ve eyalet birimi esas ahnarak yürütülürken, 
Tanzimat sonrasmda ihaleye konu olan birim, ihalelerin "kaiye be
kaiye" gerc;ekle~tirilmesi ifadesinde de kar~1hgim buldugu üzere, köy 
düzeyine c;ekilmeye 9al1~1lm1~tir. Zaman i9inde büyük mültezimlerin 
sistem üzerindeki häkimiyetlerini kirmak üz re a~ar nizamnamelerine 
daimi surette kis1tlayic1 yeni maddeler eklenmi$tir. Omegin bir mülte
zimin bir vilayet dahilinde birden 90k kazarun ihalesini alabilmesine 
izin verilirken, ayn1 mültezimin ayn1 vilayet dahilinde birden <;ok san
cagin ihalesini almas1na izin verilmemi~tir. Buradaki öncelikli amac 
büyük rnültezimlerin devre d1~1 b1rakilmas1 iken, bir diger amac1 da 
a§ar ihalesinde ta§eronluk sisterninin önünü almak olu~turuyordu. 
A~ar ihalelerinin büyük mültezimlerden kü<;ük mültezimlere dogru 
elden ele dola~arak ikinci ve hatta üc;üncü kademe mültezimlere sa
ttlmas1 arac1 unsurlann sayis1m artirmakta bu da bir yandan merkezi 
hazineye aktanlan vergi miktanrun azalmasma diger yandan da köylü 
üzerindeki a~ar vergisi yükünün daha da artmasma yol a9maktayd1. 

A~ar ve iltizam sistemiyle ilgili 19. yüzyila häkim olan bir ba§ka 
özelligi ise ihalelerin a91k artirma yerine götürü usulüyle yaptlmas1 
egilimi olu§turmaktadir. Osmanh yöneticileri, maktuan ihale olarak 
isimlend1rilen bu yöntemle risk faktörünü azaltmay1 ve önceden belir
lenmi~ bir gelir tutanm güvence altina almayi ama9lam1~b. Maktuan 
ihale bedelinin belirlenmesinde ise sayimlara ba~vurulmam1~hr. Ge
nellikle önceki yillar a~ar geliri ortalarnas1 esas almm1~ ve elde edilen 
ortalamaya büt9e ihtiyac;lanna göre yilhk bir miktar zam yapilmas1 
tercih edilmi§tir. thalelere talip c;1krnamas1 durumunda ise son 9are 
olarak emaneten idare yöntemine ba§vurulmu~tur. 

Tanzimat sonras1 a§ar idare usullerine hakim olan üc;üncü özel
ligi, ölc;egi degi~mekle birlikte emaneten idare siteminin kahc1 bir 

nemi Osmanlz Maliyesi, lstanbul: Küre Yaymlan, 200 l ; Mehmet Karaka~. "Tanzimat 
Oönemi A~ar Vergisi", Doktora Tezi, Marmara Oniversitesi, 2003. 
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nitelik kazanmas1 olu~turmaktadir. Yukanda da degindigimiz gibi 
ihalelere talep olmad1gi durumlarda emaneten idare bir zorunluluk 
oluyordu. 1853-56 Klnm Sava~1 ve 1877-78 Osmanh-Rus Sava~1 dö
nemlerinde ise büyük oranda emaneten idare yöntemine gec;;:ilmi~tir. 
Ancak bu gibi dönemlerde bile cografi ve siyasi ko~ullan itibariyle 
özel durum arz eden bölgelerde eski usuller yürürlükte kalm1~tir. 93 
Harbi sonras1nda emaneten idarenin güc;lendirilmesi ve kahc1 hale 
getirilmesi yönünde ciddi giri~imlerde bulunulmu~tur. Ancak a~ann 
devlet memurlan arac1hgiyla idare edilmesinin beklenenden fazla 
masrafl.1 olmas1 bu sistemin de tasfiye edilmesine yol a9m1~t1r. Bu 
dönemde A~ar ve Agnam Emaneti kald1nlarak iltizam sistemi tek
rar tesis edilmi~ ve mültezimler üzerindeki denetim yeni olu~turulan 
A~ar ve Rüsumat 1dare-i Umumiyyesi adh yeni bir yap1yla güc;lendi
rilmeye 9al1~1lm1§tlr. 

Tanzimat sonras1 dönemde Osmanh yöneticilerinin mültezimle
rin etkisini azaltmak üzere gündeme getirdikleri bir diger uygulamayi 
da a§ar ihalelerinin mültezimler yerine bizzat köy ahalisine verilmesi 
yönündeki c;;:abalar olu§turmu~tur. Burada köy halklyla kastedilen 
9ogunlukla muhtar, imam, papaz veya ihtiyar heyeti mensuplan ol
mu~tur. Ku~kusuz bu tür ihalelerde a91k art1rma degil bedelin maktu 
olarak belirlenmesi gerekmi§tir. Ancak mültezimlerin aradan 91kar
t1lmas1, ihalelerde finansman kaynagi olarak i~lev gören sarraflann 
da devre dt§l kalmas1na yol ac;m1§tir. Bu durumdaysa a~ar ihalesi 
verilen muhtar veya diger ileri gelenlerin sermayeleri hazinenin aci
len ihtiyac;;: duydugu nakit akt§1n1 kar§ilamaktan uzak olmu~tur. Yine 
muhtar veya köy ileri gelenlerinin vergi tahsilatmda istenilen sonucu 
almas1 c;;:ogu zaman mümkün olamam1~ ve bakayalarda art1~ görül
mü~tür. 1890'h yillarda benzer bir sitem yürürlüge konularak köy 
halkln1n kendi a§ar ihalelerini almas1 te§vik edilmeye 9ah§llm1§tlr. 
Ancak bu dönemde ihalelerde müzayede yöntemi gec;;:erli oldugu ic;in, 
köylülerin mültezimlere kar§1 ba§anh olma ~ans1 iyice azalm1§t1r. 
Böylesi ara bir yöntemin uygulanmas1ndaki amac;;:, köylülerin mülte
zimlere yönelik ~ikäyetlerinin önünü almak olmu~tur. 

A~ar vergisi ve iltizam sistemine ili§kin en radikal degi~ikligi ise 
a§ann bir tür arazi vergisine dönü~türülmesi yönündeki c;abalar olu~
turmu§tur. Bu 9er9evedeki ilk uygulama 1850'li yillann ilk yans1nda 
gündeme gelmi~ ve köy düzeyinde maktu olarak belirlenen a§ar bede
linin arazi büyüklügüne göre payla~t1nlmas1 öngörülmü§tür. 1890'11 
yillann ikinci yansmda ise yine bu dogrultuda özellikle Ahmet ~akir 
Pa§a gibi reformcu bürokratlann c;;abalanyla baz1 pilot uygulamalar 

1 
1 
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ger9ekle~tirilmi~ ve ba~anh sonu~lar ahnm1~tir. Rumeli'de Hüseyin 
Hilmi Pa~a'mn müfetti~ligi döneminde baz1 pilot bölgelerde ba~anh 
sonu9lann ahnd1gi denemeler yap1lm1~t1r. Ancak bu tür bir yöntemin 
a~ar vergisi yükünün mülk ve servet sahibi kesimlere kayd1nlmas1 
sonucunu doguracagi a91ktir. Söz konusu pilot uygulamalar .mülk ve 
arazi sahibi kesimlerin sert muhalefetiyle kar~tla~rru~ ve bu yöntemin 
yayginla~t1nlmas1 yönünde istekli davranilmam1~tir. 

A~ar vergisi ürün üzerinden ahnan bir vergi olmas1na ragmen 
ihalelerin bedel üzerinden maktuan ger9ekle~tirilmesi vergiye konu 
olan ürünlerin rayü; fiyabm son derece önemli bir konuma getirmif
tir. Bu uygulamada fiyatlann dü~ük oldugu dönemlerde mültezimler 
veya emanet memurlan taraflndan ürün olarak ahnan a~ar mikta
nn1n artinlmas1 yönünde bir basktrun ortaya pkacagi a91ktlr. Fakat 
mahsul miktanyla yerel fiyatlar arasmda genellikle ters orant.th bir 
ili~ki oldugu ve bunlann birbirini dengeleyecegi dü~ünülebilir. Ancak 
on dokuzuncu yüzytl boyunca ve özellikle yüzyiltn son 9eyreginde At
lantik ekonomisindeki degi~imlerin de etkisiyle özellikle hububat fi
yatlann1n dü~me egiliminde oldugunu biliyoruz. Bu durum, iltizarmn 
ge9erli oldugu durumlarda mültezimlerin, emaneten idarenin ge9erli 
oldugu durumlarda da devlet memurlann1n köylüden ürün olarak 
gittik9e daha fazla miktarda a~ar talebinde bulunmalan sonucunu 
dogurmu~tur. 

A~ar vergisi 19. yüzytl boyunca Osmanh maliyesi i9in vazge9il
mez bir gelir kalemi olma özelligini sürdürmü~tü. Gayrisafi hastla 
üzerinden al1nan a~ar vergisi üreticinin elde ettigi mahsulün kendi 
tüketimi ve tohumluk ihtiyac1na yeterli olup olmad1gina bakllmak
siz1n her ko~ulda tahsil edilmeye ~al1~1hyordu. Bu niteligiyle a~ar 
Osmanh toplumunda vergi adaletsizliginin en temel kaynagi duru
mundayd1. lncelemekte oldugumuz dönemde a~ar vergisinin kaldinl
mas1 veya arazi vergisine dönü~türülmesi mümkün olamam1~t1. A§ar 
vergisinin tahsil yöntemleri ve ürün baz1nda artan miktan Osmanh 
köylüsü üzerinde büyük bir yük ve bask1 kaynagi olu~turuyordu. 
Osmanh Devleti yüzytl boyunca her ne kadar büyük mültezimleri, 
onlara kaynak saglayan büyük sarraflan ve bu kesimlerin lstanbul 
bürokrasisi icindeki yüksek rütbeli hamilerini tasfiye edebilmi~ olsa 
bile, ~imdi de ta~ra düzeyinde e~raf ve yerel mülki amirler aras1nda 
iltizam gelirlerinin payla~1lmas1 noktas1nda yeni bir ittifakla mücade
le etmek durumunda kalm1~ti. Yerel idare meclislerine häkim olan ve 
mülki amirler üzerinde nüfuz sahibi olabilen bu ittifak a§ar vergisi
nin nitelik degi~tirmesi veya iltizam sisteminin kald1nlmas1 önündeki 
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en büyük engeli olu§turuyordu. 
Osmanh köylüsü a§ar vergisi nedeniyle maruz kald1gi zulme ve 

adaletsizlige ku§kusuz sessiz kalmami§tl. lmparatorlugun bütün 
bölgelerinde a§ar vergisine kar~1 direni§ler kirsal kesirnde gündelik 
hayat1n temel unsurlanndan birisi haline gelmi§ti. Bu direni§ler za
man zaman a91k 9atl§rnalara ve isyanlara dönü§me potansiyeli de 
ta§lffil§tl. Direni§lerin arttlgi ve mültezimin adamlann1n vergiyi tahsil 
edemedigi dururnlarda yerel kolluk kuvvetleri 9ogunlukla mültezim 
lehine devreye girdi. Istanbul hükümetleri ise mültezimler taraf1ndan 
baskt, zulüm ve adaletsizliklere maruz biraktlan köylü lehine görün
me noktas1nda kararh bir 9izgi izledi. Bu tarz bir siyasal söylem Os
manh padi§ahinm adaletin teminatl olma iddias1n1n sürdürülmesi 
baklm1ndan da önemliydi. Ancak Osmanh merkezi yöneticileri i9in 
her §eyden önemli olan ne pahas1na olursa olsun vergi gelirlerinin 
art1nlmas1yd1. Bu ko§ullarda vergi sisteminin güven ve nza eksenli 
bir toplumsal mutabakat ve me§ruiyet siyasetine temel olu§turmas1 
Osmanh yöneticilerinin gündemindeki en son konulardan biriydi. 

i \ 

" 

'I 



3 MÜLTEZiMLER, DEVLET VE 
OSMANLI KÖYLÜSÜ 

19. yüzy1l boyunca 9e~itli suiistimallere ve yolsuzluklara konu olan 
a~ar vergisi, mültezimlerin, e~rafm ve mahalli idarecilerin köylü üze
rinde kurdugu baskimn ba~hca arac1 olmu~tu . A~ar gelirleri mahalli 
düzeyde servet ve iktidar mücadelelerinin temel meselelerinden bi
riydi ve bu mücadelede taraflar arasmda zaman zaman sert sürtü~
meler c;1km1~, c;ogunlukla da Osmanh köylüsü aleyhine saglam i~
birlikleri yap1lm1~t1. Ahmet ~akir Pa~a'mn da i~aret ettigi gibi iltizam 
sistemi yürürlükte oldugu sürece a ~ar meselesi "erbab-1 ihtikänn 
tamam1n1 celb edecek ticaret muamelesinden" olma özelligini ko
rudu. Mültezim olarak niteledigimiz ~ah1slar genelde yerel e§raf1n 
aras1ndan c;1k1yor ve yerel idare meclisleri üzerindeki nüfuzlann1n 
avantaj1n1 kullan1yorlard1. Kaymakam, mutasarnf, müftü, defterdar, 
müdde-i umumi gibi görevlerde bulunan devlet memurlan da a§ar 
gelirleri üzerindeki iktidar ve payla~1m ili~kilerinin d1~1nda kalm1yor
lard1. 19. yüzyll Osmanh toplumunda a~ar gelirlerinin payla~ilmas1 
geni~ bir toplumsal, siyasal ve idari ittifak sisteminin olu~masma yol 
ac;t1. A~ar vergisinin idare ve tahsil usullerindeki 1slahat 9abalann1n 
neredeyse hi9bir ko§ulda sonw;land1nlamamas1nda tanmsal üreti
ciler aleyhine olu§an bu geni~ tabanh ittifakln pay1 büyüktü. 

Bu bölümde öncelikle ta~rada Osmanh memurlannm par9as1 
oldugu usulsüzlüklere ili~kin bir tablo c;1karmaya c;al1~acagiz. Mül
tezimlerin ahali üzerinde türlü yöntemlerle icra ettikleri ve yerel 
idarecilerin de c;ogunlukla görmezden geldikleri veya i~tirak ettikle
ri baskllar üzerinde duracag1z. ikinci olarak a~ar ihaleleri siras1nda 
ya~anan usulsüzlükleri, e~raf, devlet memurlan ve mültezimler ara
s1nda olu§an 91kar birliklerini ve ihtilaflan inceleyecegiz. Son olarak 
Osmanh köylülerinin devlet memurlan, e~raf ve mültezimler taraf1n
dan uygulanan bu c;ok yönlü basklya kar~1 gösterdikleri direni~lerin, 
kalkl~malann ve isyanlar1n örneklerini verecegiz. 
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MÜLTEZiMLER, DEVLET MEMURLARI VE "HAFiYYE KUMPANYALARI" 

A~arla ilgili usulsüzlükler Osmanh belgelerinde genellikle "ihaleye 
fesat kan~tirmak" veya "kumpanya olu~turmak yoluyla a§ann ekse
risini kapatmak" ifadeleriyle özetlenirdi. A~ar i§lerine fesat kan§tlr
man1n türlü yollan vard1. Örnegin, 1849'da Gediz'in a~an maktuan 
talibine ihale edildigi halde, ihale iptal edilerek kaza m}ar1 emaneten 
idareye verilmi~ti. Emaneten idare sonucunda fazla gelir elde edil
mesine ragmen kaymakam Sait Pa~a gelirlerin bir kism1m gizleyerek 
zimmetine 53.865 kuru§ gec;irmi~ti. Kanu Meclis-i Välä'da görü~ül
dügünde kaymakam hakk1nda gereginin yap1lmas1na, öncelikle de 
zimmetine gec;irdigi paran1n tahsiline karar verildi. 1 

Tahmin edilecegi üzere a~ar gelirlerinden zimmete para gec;irme 
en s1k kar~1la~1lan usulsüzlükler arasmda yer al1yordu. Bu tarz suiis
timaller genellikle a§ar ihalesini alamayan mültezimlerin ihbarlanyla 
ortaya 91k1yordu. Zimmete para ge9irme zaman zaman münferit bir 
eylem olsa da, genellikle geni~ bir ekip taraflndan gerc;ekle~tiriliyor
du. Örnegin Biga Sancagi'na bagh inöz Kazas1 a§ar1ndan kaza mü
dürünün ve diger baz1 yetkililerin elbirligiyle zimmetlerine para ge
c;irdikleri tespit edilmi~ti. Meclis-i Välä'da zimmete gec;irilen paran1n 
misliyle tahsili, yolsuzluga kan§an ki§ilerin rütbelerinin sökülerek 
be$ yilhg1na istanköy Adas1'na sürgün edilmeleri kararla$t1nld1.2 Yine 
1879 y1hna ait bir ba§ka vakada Manastir Kazas1'n1n a§ar memur
lanndan Y ani ile a~ar muharriri Ahmet ~ükrü Efendi, köyün papaz 
ve kocaba~1s1, ihtiyar meclisi üyelerinden ü9 ki~i ve köy bek<;:isinin 
köy a~ar hasilat1ndan zimmetlerine 6.000 kuru~ gec;irdikleri tespit 
edilmi~ti. Olay, Ahmet $ükrü Efendi'nin ihban üzerine ortaya 91km1§ 
ve kendisi cezadan muaf tutulmu§tU. Diger §ah1slar1n ise olaym cid
diyetinden haberdar olmad1klan ifade edilmi$ti. Ceza kanunun 82. 
Maddesi bu tür suc;lar ic;in be§ yll kalebendlik öngörüyordu. Ancak 
$ura-y1 Devlet bu cezayi fazla buldu ve söz konusu ki~ilerin 9ald1klan 
zahire bedelinin iki katin1 ödemelerine ve bir yih gec;memek üzere 
muhtelif sürelerde hapis cezas1na 9arpt1nlmalar1na karar verdi. 3 

A§ar i§lerine fesat kan$tlrman1n bir diger yolu ise "~irket-i ha
fiyye kurmak veya kumpanya olu~turmak suretiyle a§ann ekserisini 
kapatmak"t1. Y erel yöneticilerin ve idare meclisi azalann1n söz ko-

1 BOA, 1.MVL, 229/7918, 1268.04.14/6 ~ubat 1852. 

2 BOA, !.MVL, 374/16413, 1273.11.28 /20 Temmuz 1857 . 

3 BOA, U~D, 51/2849, 1297.08 .25/2 Agustos 1880. 
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nusu §irket-i hafiyyelere dahil olduklanna ili~kin 90k sayida ömege 
rasthyoruz. Bu gizli i~birliklerini ihbarlar olmaks1z1n tespit etmek el
bette olanaks1zd1. Bir9ok durumda yerel memurlann dogrudan a~ar 
müzayedelerine katilmak suretiyle ve nüfuzlann1 kullanarak kendile
rine ve 9evrelerindekilere 91kar saglama yoluna gittiklerini görüyoruz. 
Oysa a~ar nizamnamesine göre devlet memurlar1mn müzayedelere 
katilmalan katiyen yasakt1. Aksi yönde hareket edenler ise tespit 
edildiklerinde genellikle sürgün olmak üzere 9e~itli cezalara c;arpt1-
nhyorlard1. 

1859 y1hnda Edirne'nin Dimetoka Kazas1'nda a~ar gelirlerinin 
payla~1m1 i9in geni~ bir memur, tüccar ve e~raf tabakas1 mücadeleye 
giri~mi~ti ve rekabetin a91k bir 9atI~maya dönü~mesine ramak kal
m1~t1. Bu tarihte uygulanan usule göre a~ar1n önce köy düzeyinde 
ihaleye c;1kanlmas1, burada sonuc; ahnamad1g1 takdirde kaza düzeyin
de a~ann toptan ihalesinin denenmesi, oradan da sonuc; al1namad1gi 
takdirde liva düzeyinde a~ann toptan ve halka a91k bir ~ekilde müza
yede yoluyla ihalesi gerekiyordu. Dimetoka'da bu prosedür takip edil
mi~ ve köy ihalelerine talip c;ikmay1nca a~ar1n toptan ihalesi yoluna 
gidilmi~ti. Bu tür ihalelerde mültezimler genellikle köy ihalelerinin 
sonu9suz kalmasm1 saglayarak a~ar1 kaza veya sancak düzeyinde 
toptan ve daha ucuz bir fiyata kapatma taktigine ba~vuruyorlard1. 
Osmanh merkez yöneticileri, ihalelerin bu ~ekilde sonu9lanmas1ru 
i~in ic;inde bir "~irket-i hafiyyenin" olduguna i~aret olarak degerlendi
riyorlard1. Dimetoka'da köy ihalelerinden sonuc; almamayinca, a~ar 
kaza düzeyinde toptan mültezim Ziya Efendi'ye ihale edildi. Edime'ye 
gelen Ziya Efendi toptan ald1gi kaza a~ann1 taliplerine devretmek 
üzere i~lemlere ba~lad1. Salim Ef endi isimli bir ~ah1s Edirne'ye ge
lerek 15 hisseli ve 16 ki~iden olu~an bir ~irket olu~turarak ihaleleri 
ald1. Ancak söz konusu ~irketin üyesi bulunan Hamamc1 Tahir Aga 
isimli bir ~ah1s arkada~lanndan habersiz mültezim Ziya Efendi'yle 
anla~arak köy a~arlann1 üzerine gec;irdi. Ziya Efendi'nin muhtemelen 
15 hisseli ~irket yerine dogrudan Tahir Aga ile anla~arak pastadan 
daha büyük bir pay alma hevesine kaplld1gi anla~1ltyor. 

Bu olaya konu olan ~irketin kuruculan incelendiginde aralannda 
agirhkh olarak kaza idare meclisi üyelerinin ve kaza müdürü lzzet 
Efendi'nin kayin1, Hakim Efendi'nin damad1 gibi yüksek mevki sahi
bi memurlann yakinlanmn yer ald1gim görüyoruz. Taraflar a91ktan 
a91ga 9eki§meye ba~layinca, konu Meclis-i Välä.'ya ta~1nd1. "~irket-i 
hafiyye" mensubu memurlann, niyet ve 9abalann1n fiiliyata dönü§tü
rülememi~ olmas1 nedeniyle, cezai müeyyideye c;arpt1nhp 9arptinla-
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mayacaklan Meclis-i Välä'da tart1:;;ma konusu edildi. Sonu9ta "tedib 
ve terbiyeleri i9in mevcut kanunlarda bir madde olmasa dahi bunlann 
memuriyetlerinin devam1n1n uygun olmayacagi" gerek9esiyle, §irket 
senedinde mühürleri bulunan memurlann görevlerine son verildi. 4 

1864 yihnda Trabzon Vilayeti'ne bagh Bucak Sancag1 'nda a~ar 
ihalesine yine ~irket-i hafiyye kurmak yoluyla fesat kan~tinld1gm1 
görüyoruz. Kayitlarda, dört ki~iden olu§an "~irket-i hafiyye meydana 
91kanlarak yedlerinde bulunan ~irket senetleri derdest edildi" ifadesi 
yer al1yor. Bu olayda kaymakarn Mahmut Bey'in de parmagimn oldu
gu anla:;;1hnca Trabzon V alisi bizzat Bucak'a giderek olaya el koymu~ 
ve söz konusu ki§ilerin ve kaymakam1n bir an önce cezaland1nlma
s1n1 istemi$. Meclis-i Välä'daki görü~meler neticesinde dört ki~inin 
yargilanmalanna ve mahkemenin karanna göre hareket edilmesine 
karar verildigi anla~1hyor. 5 

Vidin Sancagi'ndaysa 1874 y1lmda yine mülki arnirlerin de dahil 
oldugu bir kumpanya yoluyla ihaleye fesat kan~tirma vakasma rast
hyoruz. Burada bir grup ~ah1s kumpanya olu~turmak yoluyla bir~ok 
kaza a~anm iltizarnlanna ge9irmi:;;ti. Kumpanya üyeleri muhtemel 
rakipleri üzerinde bask1 uygulayip müzayedeye katllmalann1 veya 
müzayedede bedel yükseltmelerini de engellemi:;;ti. Konu kaymakarn 
Hur:;;it Pa:;;a'ya haber verilmii;; ancak kendisi olayi ciddiye almam1:;;t1. 
Valilik taraf1ndan ifadesi al1nan Hur:;;it Pa~a kumpanyan1n varhgin
dan habersiz oldugunu söyledi, fakat ifadesi inand1nc1 bulunmad1. 
Kaymakarn Hur~it Pa§a'n1n hafiyye kumpanyas1na dogrudan i§tiraki 
tespit edilemedi ancak kumpanyayi dagitmad1g1 ve bu konuda vila
yete bilgi vermedigi ii;in kusurlu bulundu. <;özüm olarak söz konusu 
kumpanya mensubu mültezimlerin ald1g1 ihalelere zam yap1lmas1 
kararla~t1nld1. 6 

1880 y1hnda Selanik Vilayeti dahilinde baz1 kazalar1n a§ar ihale 
ve müzayedesine fesat kan:;;t1nld1gi yine ihbar üzerine ortaya 91kt1. in
celeme sonucunda kaza a§ar ihalelerini alan ~irketin üyeleri aras1n
da e~raf1n yam sira vilayet idare meclisi üyelerinden baz1 ~ah1slar1n 
da bulundugu tespit edildi. Memleketin nüfuz sahibi kimseleri idare 
meclisindeki adarnlann1n da yard1m1yla ihaleyi ucuza kapatm1$lard1. 
Tahkikat raporuna göre müzayedenin tekrarlanmas1 halinde hazine
nin önemli miktarda ek gelir elde etmesi ihtimal dahilindeydi. Aynca 

4 BOA, 1.MVL, 412/ 17981 , 1275 .06.28/2 ~ubat 1859. 

s BOA, 1.MVL, 522/23473, 1281.07.05/4 Araltk 1864. 

6 BOA, 1.MMS, 50/2194, 1291.11.13/22 Aral1k 1874. 
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ihalenin karye be-karye yap1lmas1 gerekirken kazalann toptan mü
zayedeye sokulmas1 mahalli hükümeti de töhmet alt1nda birakrr11~
t1. Müzayedeyi tekrarlamak ve zan alt1ndaki hükümet mensuplann1 
yargilamak üzere $ura-yi Devlet'ten münasip ve muktedir bir ki~inin 
acilen görevlendirilmesi kararla~t1nld1. 7 

Mahalli idarecilerin veya idare meclisi üyelerinin ihaleye dahil 
olmalanna ili~kin örnekler 9ogalt1labilir. Burada son olarak 1896 yi

hnda Manashr Vilayeti'nde ya~anan bir vakayi aktarmakla yetinece
giz. Bu vakada belde müftüsü ibrahim Edhem Efendi ve vilayet idare 
meclisi üyelerinden bir ki~i birlikte a~ar müzayedesine katilm1~lard1. 
Bu örnekte ilginc; olan nokta, ikilinin satin ald1gi köylerin a~ar evrak
lannda bizzat müftünün mührünün bulunmas1yd1. Sonugta her iki 
~ahs1n da uygun bir ~ekilde cezaland1nlmas1 kararla~t1nld1. 8 

idare meclisi üyelerinin ve yerel yöneticilerin yan1 sira a~ar me
murlann1n da c;e~itli yolsuzluklara ve görevi suiistimallere dahil ol
duklann1 görüyoruz. Örnegin Midilli Adas1'na baglt Mandamanda Na
hiyesi a~ar memuru Hasan ve Patoha efendilerin on bir mengenede 
günlük i§lenen zeytinleri deftere eksik i§ledikleri ve baz1 mengeneleri 
tatil gösterdikleri tespit edilmi§ti. Mengene sahiplerinin defterleri ile 
ad1 gec;:en memurlar taraf1ndan tutulan a§ar defterlerinin kar§ila§
t1nlmas1 sonucunda yolsuzluk apga 91kartlld1. Söz konusu iki a§ar 
memuru önce liva idare meclisinde yargiland1 ve ceza kanununun 
82. Maddesine göre be§er sene süreyle kalebentlik cezas1na 9arpbnl
d1. Aynca rütbe ve memuriyetten mahrumiyetlerine, zimmetlerine ge
i;irdikleri a§ar bedelinin iki katlyla mahkeme masrafin1n kendilerin
den tahsil edilmesine "kabil-i istinaf olmak üzere" karar verildi. Her 
iki memur da mahkeme karanna itiraz etti. 1tiraz üzerine dosyalar 
temyiz müdde-i umumiligine havale edildi ve konu sonunda ~ura-yi 
Devlet Muhakemat Dairesi'nde gölii~üldü. Daire mahkemenin kara
nn1 onaylamakla birlikte, bu gibi davalarda istinafa gerek olmad1gi 
i9in "kabil-i istinaf olmak üzere" ibaresinin karardan 91karblmas1 yö
nünde karar ald1. 9 

Yolsuzluk vakalann1n sayis1m ve vergi tahsilatlannm bir türlü 
istenen düzeye ula~t1nlamamas1n1 bir arada dü§ünürsek, ihaleye 
fesat kan§hrman1n a~ar i§lemlerinde son derece yaygin oldugunu 
söyleyebiliriz. Yukar1da degindigimiz ömekler bir ~ikäyet veya ihbar 

7 BOA, 1.$D, 55/3147, 1298.10.27 /22 Eylül 1881. 
8 BOA, DH.TMIK. S, 15/ 10, 1315.05.25/22 Ekim 1897. 
9 BOA, 1.$D, 64/3754, 1300.07.29/5 Haziran 1883. 
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nedeniyle ortaya 91kan vakalar. ~ikäyet veya ihbar olmad1k9a bu tür 
yolsuzluklann ve suiistimallerin gündeme gelmesi ve tespit edilme
si zaten mümkün degildi. Osmanh yöneticileri Tanzimat'tan sonraki 
dönemde a~ar müzayedelerinin köy köy yapilmas1 konusunda 1srarc1 
olmu~, kaza veya sancak düzeyinde toptan a~ar ihalesine genellikle 
izin vermemi~;lerdi; toptan ihale ise son c;are olarak uygulaniyordu. 
Buna kar~1hk, mültezimler genellikle idare meclis üyelerinin, mahalli 
yöneticilerin ve memurlann da i~ birligiyle köy ihalelerinin sonu9suz 
kalmas1n1 saglayarak a~ar ihalesini kaza düzeyinde toptan ve dü~ük 
fiyatla kapatmak yoluna gittiler. Osmanh merkez yöneticileri bunun 
üzerine bir önceki bölümde gördügümüz gibi ya a~an bizzat ahali na
m1na köy muhtanna veya ileri gelenlerine vermeye 9al1~tilar, bunda 
da ba~anh olunamad1gi durumda son c;are olarak emaneten idare 
yöntemine ba~vurdular. 

Burada kaza veya sancak düzeyinde mültezim olarak niteledigi
miz ~ah1slann ashnda ta~ra e~rafmdan ibaret oldugunu belirtelim. 
örneklerde de görüldügü gibi, ta~ra memurlar1mn ve idare mecli
si üyelerinin destegi olmaks1z1n mültezimlerin ihaleleri istedikleri 
~ekilde sonuc;landirmalan bir hayli zordu. Mültezimlerle memurlar 
aras1nda bir i~birliginin gen;ekle~emedigi durumlarda ya mültezim
ler üst makamlara memurlann yolsuzluk yaptlgi yönünde ~ikäyette 
bulunuyor ya da memurlar mültezimlerin usulsüzlükleri hakkinda 
tahkikat ac;;:ilmas1n1 saghyorlard1. A~ar gelirlerinin payla~ilmas1 yö
nündeki bu mücadelenin tara:flann1n farkh grupla~malar ic;ine girip 
birbirlerine rakip olduklanna, hatta mücadeleyi zaman zaman ac;.1k 
c;.at1~maya döktüklerine ili~kin fazlas1yla örnek bulunuyor. Burada 
inceledigimiz örnekler, Osmanh merkezi hazinesi ile yerel unsurlann 
küc;.ük üretici niteligindeki Osmanh köylüsünden al1nan a~ar vergi
sinin yaratt1g1 artlgi payla~ma konusunda amansiz bir mücadeleye 
girdiklerini ortaya koyuyor. Bu mücadele, mültezimin tanmsal üre
ticiler üzerindeki basklsm1 ve zulmünü zaman zaman katlan1lmaz 
derecelere pkanyor ve vergi isyanlanna zemin hazirhyordu. 

A~AR MÜLTEZiMLERi VE OSMANLI KÖYLÜSÜ 

Mültezimlerin tanmsal üreticilere yönelik baskls1 ve zulmü, Osmanh 
vergi rejiminin temel niteliklerindendir. Tanzimat'tan sonraki dönem
de jandarma baskls1yla birlikte mültezim zulmü, Osmanh köylüleri
nin hayatlannda bir baklma devlet ~iddetinin ve zorunun cisimle~tigi 
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alanlar olu~turmu~tur. Askerlik bir kenara biraklld1ginda, vergi Os
manh merkezi devletinin siradan köylüyle temasm1 saglayan yegäne 
ili~ki türüydü. 19. yüzyil boyunca niteligi degi~mi~ ve önemi bir mik
tar azalm1~ olsa da iltizam usulünün sistem ic;indeki yeri korunmu~, 
bu da Osmanh Devleti'nin vatanda~lanyla vergi vesilesiyle dogrudan 
bir ili~ki kurma imkänm1 bir hayli kisitlam1~t1. Neticede vergi konusu 
devletin me~ruiyetinin kuruldugu bir zemin niteligi kazanamam1~t1; 
bilakis iltizam sisteminin yürürlükte oldugu durumlarda mültezim 
zulmü, emaneten idarenin söz konusu oldugu durumlarda da a~ar 
memurlann1n eziyetleri devletin me~ruiyetini zedelemi~ti. Devletin 
me~ruiyetinin güc;lendirilmesi ve merkezi devletin vergi gelirlerinin 
arac1 unsurlara kapt1nlmamas1 gibi iki önemli sebepten dolayi, mül
tezimlerin ahaliye dönük eziyet ve zulümlerinin önlenmesi konusu 
daima Osmanh merkezi hükümetinin gündeminde yer alm1~tl. 

Tanzimat'tan sonraki dönemde mültezimlerin ahali üzerinde 
uygulad1klan türlü baski ve suiistimallerin ashnda süreklilik ta~1-
yan bir repertuar c;en;evesinde cereyan ettigini söylemek mümkün. 
A~agida söz konusu repertuardan örnekler vererek mültezimlerin 
ahali üzerindeki baskilann1n mahiyetini ortaya koymaya c;al1~acagiz. 
Örnegin Tanzimat'1n ilanmdan hemen sonraki dönemde a~ar vergisi
ni ürün yerine nakit olarak tahsil etmeye c;al1~malan, mültezimlerin 
zaman zaman mevzuatlann d1~1na 91karak bir hayli keyfi davranabil
diklerinin bir kan1t1. Bazi durumlardaysa ürünü oldugu gibi köylüye 
b1rakip a~ar bedeline bir miktar zam yaparak "vergi gibi köy efra
d1ndan istedikleri" görülüyor. 1846 tarihli bu örnek, mültezimlerin 
a~ar tahsili konusunda ne kadar cüretkär davranabildiklerini ortaya 
koyuyor. Burada söz konusu olan giri~im, a~ann vergi-i mahsusa, 
yani ancemaatin vergi gibi tahsil edilmesiydi. Köylüler ise baski kar
~1s1nda istenen meblagi "vergi gibi telakki edip kendi aralannda tarh 
ve tevzi etmi§lerdir". Yukanda gördügümüz üzere a~arin vergi gibi 
idare ve tahsili usulü, maliyenin 1850'lerde gündeme getirip denedigi 
ama istenen sonucu alamad1gi bir yöntemdi. 

A~ann mültezimler taraf1ndan vergi gibi tahsil edilmesine hazine 
birka9 nedenden ötürü kar~1 91kiyordu. Öncelikle bu yöntem a~ann 
elden ele sahlmas1n1 kolayla~tlnyordu. Elden ele sat1lan a~ann fiya
hysa halkan1n en sonundaki mültezime ula~tiginda hayli yükselmi§ 
oluyor, bu da köylü üzerindeki bask1yi art1nyordu. Sorun Meclis-i 
Välä'da görü§ülmü§ ve konunun bütün boyutlanm özetleyen §U 

ifadeyle ilgililerin uyanlmas1 kararla§tinlm1~h: "[V}akt-i mahsulatta 
zahireden aynen ve meyve ve bostan misillü ~eylerden bedelen ve 
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aynen a§ar-1 §eriyesi ahnmas1 ve zinhar zahire Ö§üründen bedel ahn
mamas1, a§ann iltizamat-1 zemaimle elden ele gec;memesi ve kapatma 
suretiyle ahnmamas1. "10 

Mültezimler, c;e~itli usulsüzlükler ve ahaliye uygulad1klan bas
kilar nedeniyle, özellikle ~ikä.yet oldugunda, kovu~turmaya ugruyor 
ve suc;lu bulunduklan takdirde c;ogu durumda ceza görüyorlard1. 
Mültezimi §ikä.yet edenler ise bazen baski ve zulümden b1kan ve ada
let arayi~1na giren köylüler, bazen de müzayede sonucunda ihaleyi 
kaybeden rakip mültezimler oluyordu. Örnegin Samsun'un Canik 
Sancagi'na bagh <;ar§amba Kazas1'nda yap1lan bir tefti§ siras1nda 
a~ar mülteziminin halk üzerinde c;e§itli baskilar uygulad1gi ortaya 
pkm1§t1. Tefti§ §ikäyet üzerine gündeme gelmi§ti; mültezim ise bu 
durumu "her nas1lsa erbab-1 garaz1n nifakina" ugrad1gi ~eklinde yo
rumlam1§tl. Adamlanmn "baz1 tadiyata cüret ettikleri" gerekc;esiyle, 
mültezim Serkez üc; y1lhg1na Sinop'ta kalebentlige mahküm edildi. 
Yetmi~ ya~1n1 a§m1~ olan mültezim ya§1m gerekc;e göstererek af di
lekc;esiyle kalan ömrünü c;ocuklanyla beraber Padi~aha dua ederek 
gec;irmek istedigini belirtti. Meclis-i Vä.lä., Samsun'da "iltizam al1§
veri~inde bulunmamak ve devletc;e taahhüdüne itibar olunmamak" 
üzere afflna karar verdi. 11 

Anadolu Hisan, Kanhca ve civar köyler ahalisinin 1870 yihnda 
<;aylak Kirkor isimli mültezimle ya~ad1klan anla~mazhk da ihaleye 
konu olan s1mrlann mültezimler taraf1ndan kolayca ihlal edilebildi
gini ortaya koyuyor. Köylülerin iddias1na göre 1840'1ardan beri "ver
gi, a~ar-1 hububat ve tekalif-i saire-i ~ahaneden muaf' olmalanna 
ragmen, Beykoz a§ann1 alan Kirkor kendilerinden Ö§Ür talep etmeye 
ba~lam1i;, ve hatta cebren alma yoluna gitmi§ti. Köylülerin mülte
zimden ~ikäyetlerini ic;eren arzuhalin Zaptiye Nezareti'ne ula§tlgin1 
görüyoruz; ancak ne gibi bir i§lem yaplld1g1 konusunda bilgiye ula-

~arnad1k. 12 

A~ar mültezimlerinin ahali üzerindeki zulüm ve bask1lan, Os-
manh hükümetine kar~1 muhalefet yürüten milliyetc;i siyasi hareket
lerin halk destegi kazanmalanna zemin hazirhyordu. Mültezimlerin 
ve devlet memurlanmn vergi dolayis1yla uygulad1klan zulme kar§I 
direnen Osmanh köylülerinin her durumda milliyetc;i hareketlere 
yakla~tiklann1 dü~ünmek dogru olmaz. Ancak bu baskllar özellikle 

10 BOA, 1.MVL, 76/ 1489, 1262.04.29/26 Nisan 1846. 

11 BOA, 1.MVL, 535/24054, 1282.03.02/26 Temmuz 1865 . 

12 BOA, ZB, 3/53, 1287 .05.25/23 Agustos 1870. 



.<~ ~nd /qll~' 
I ~~ 

I ~ ~ · 

i' ~ Halle l;-
100 • imparatorlugun Bedeli ' :.55 lweigbibt ~ 

1 Hot ~ 
Were, 0,,~ 

Rumeli ve Dogu vilayetlerinde milliyetc;( siyasal hareketler ic;in uygun 
bir malzeme sunuyordu. Vergi isyanlanmn milliyetc;i renkler alara.k 
siyasi bir mahiyet kazanmas1, ba~ka bir ifadeyle Osmanh rejimine 
kar~1 geni~ tabanh tepkilerin milliyetc;i bir kanala akmas1 Tanzimat 
sonras1 Osmanh siyasal tarihinde belirgin bir motiftir. 13 

Bu konuda kapsamh tahlillere girmek yerine birkac; ömek ver
mekle yetinecegiz: Selanik Vilayeti 'nden Oahiliye Nezareti'ne gönde
rilen 8 Agustos 1895 tarihli yaz1dan anla~1ld1g1 üzere , a~ar mülte
zimlerinin ahali üzerindeki baskilan kar~1smda gayrimüslim ahali, 
Müslümanlann Hiristiyan ahaliye saldiracaklar1 iddias1n1 "düvel-i 
muazzamaya" duyuracak bir imza kampanyas1 ba~latm1~t1. Valiligin 
ifadesine göre, söz konusu imza kampanyas1m örgütleyenler "bazi 
ecnebi hafiyye memurlanyd1". Yine valiligin ifadesine göre yapllan 
tahkikat neticesinde olayin ashn1n olmad1gi anla~1lm1~, buna kar
~1bk, Köprülü Kazas1'nda a~ar mültezimlerinin ahaliye ciddi öl9üde 
~iddet ve baski uygulad1gi tespit edilmi~ti. Köprülü kaymakam1n1n ve 
naibinin konuyla ilgili raporlannda mültezim eziyeti ~u sözlerle ifade 
ediliyordu: "Köprülülü Hüseyin Beyzade Tevfik ve Fettah Beyzade Sü
leyman ve biraderi Hüseyin ve biraderzadeleri Riza ve hem~erizadeleri 
Celaleddin beylerle Osman ve biraderlerleri Emin ve Mustafa agalann 
mezaliminden ve a~ar iltizam1yla ahali-i kuräya taadiyatindan bahis
le bunlann oradan kald1nlmalan lüzumu." Selanik Valiligi, konunun 
yakmdan takip edildigini, ancak söz konusu ~ah1slara isnat edilen 
su<;lann hukuki bir zeminde ispat edilmesinin zor oldugunu ve bu 
ko~ullarda yargilama olmadan ba~ka bir yere sürgün edilmelerinin 
mümkün olmad1gi.n1 bildiriyordu. Ancak yine de "1slah-1 nefisleri i9in" . 
Tevfik, Süleyman ve Celaleddin beylerle Osman Aga'nm bir seneligine 
vilayet merkezine gönderilerek gözetim alt1na al1nmalan kararla~t1nl
m1~ ve geregi yaptlm1~t1. Ad1 gec;en ~aluslar alti ay sonra ailelerinin 
ve i§lerinin ortada kald1gin1 ileri sürüp saghk durumlann1 da gerek
ve göstererek memleketlerine geri dönmek i<;in izin istediler. Sela
nik Valisi "a§ar deruhdesinden memnu olmak üzere memleketlerine 
iadelerinin" uygun olacagi yönünde görü~ bildirdi ve 28 Ekim 1895 

tarihinde bu dogrultuda irade 9Ikt1. 14 

13 Halil lnalc1k, Tanzimat ve Bulgar Meselesi (Doktora Tezinin 50. Yzli), Istanbul: Eren 
Yaymlan, 1992; Halil 1nalc1k, "Tanzimat'm Uygulanmas1 ve Sosyal Tepkiler", Os
manlz imparatorlugu: Toplum ve Ekonomi i~inde, Istanbul: Eren Yaymlan, 1993, s. 
361-383. 

14 BOA, 1.DH, 1327 /Ca.-09 , 1313.05.09/28 Ekim 1895. 



Mültezimler, Devlet ve Osmanli Köylüsü • l O 1 

1897 tarihinde Zor Sancagi'nda ya$anan olaylar da mültezimlerin 
ahaliye uygulad1klar1 baskimn boyutlanm yans1tmas1 bak1m1ndan 
anlamh bir örnek sunuyor. Maliye Nezareti'nin Dahiliye Nezareti'ne 
yazd1gi 4 Kas1m 1897 tarihli yaz1dan ögrendigimize göre, mültezimler 
öncelikle mahsulü fazla takdir etmi$ler ve mahsulden ayn olarak zor 
kullanarak ahalinin ziraat aletlerine ve hayvanlanna varmcaya kadar 
neleri varsa el koymu$lard1. Bunlan yeterli bulmad1klannda ise bir 
sonraki y1hn mahsulünden almak üzere ahaliye zorla senet imzalat
m1~lard1. Zor ahalisi aslmda "a§air-i seyyareden"di. Firat kiyis1nda 
tanm yapmaya ba$lad1klar1 dönemden itibaren üzerlerindeki mülte
zim baskls1 artm1~t1. Bask1lar yüzünden tanm1 birakma noktas1na 
geldikleri resmi belgelerde de a91kc;;a ifade ediliyordu. Maliye Nezareti 
a~ann maktuan a§iretlere ihale edilmesini ve mültezimler hakklnda 
da hukuki i$lem yap1lmas1n1 önermekle birlikte imzalanm1§ bulunan 
senetler hakkinda bir $ey yapllmasm1n zor olacagin1 ifade etmekteydi. 
Ahaliye zulüm uygulayan liva mültezimleri mahkemeye havale edil
mi~ler ancak mahkemeden bir sonuc; almak mümkün olamarn1§tl, 
Böylece ayn1 $ah1slar mültezim s1fatiyla ahaliye tasallutlanna devam 
etme imkän1 bulacaklard1. Belgede mültezimlerin ahaliden %25 ora
ninda fazla a§ar ald1klar1mn tespit edildigi bilgisi de yer ahyordu . Da
hiliye Nezareti ile Adliye Nezareti aras1nda ger<;;:ekle$en yaz1$malarda 
köylülerin mültezimlere verdikleri senetlerden hangi hukuki yollarla 
kurtanlabilecekleri tart1$1hyor ve bunun ic;;in mahkemede yargilan
malan ve mahkümiyet karannm gerekli oldugu vurgulaniyordu. 15 

Aktard1g1m12 örneklerden de anla$11acagi üzere, Osmanh merkezi 
yönetimi ahalinin mültezimler hakkinda bir $ikäyeti olup olmad1gi 
konusunda duyarhhk sergiliyordu; aynca yerel idareciler, memurlar 
ve mahkemeler i$i savsaklama ve <;;:e$itli yollarla direnme egilimin
de olmalanna ragmen, merkez, vatanda§tan yana görünmeye dikkat 
ediyordu. Özellikle a$arin maktuan köy halkina tevdi edilmesi usu
lünden geri ad1m at1larak müzayede yoluyla ihale sistemine dönüldü
gü dönemlerde bu duyarhhgin artt1gm1 görüyoruz. Örnegin 1898 'de 
vilayetlere mültezimler hakkinda bir §ikäyet olup olmad1gin1n bildi
rilmesini talep eden bir tebligat gönderilerek "bu sene mültezimler 
haklanda ne gibi §ikäyet oldugu, nerelerde ka~ mültezimin takibat-1 
kanuniyeye du<;;:ar edildiginin" rapor edilmesi istenmi§ti. Aynca mül
tezimlerin haddinden fazla a$ar almalarinm Ceza Kanunu'nun 180. 

1s BOA, DH.TMIK.S, 17/29, 1315.10.08/2 Mart 1898. 
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Maddesine göre suc; te~kil ettigi ve bu gibi durumlarda yasal yap
tinm uygulanmas1 ("müdde-i umumilerin hukuk-1 umumiye ad1na 
tatbikat-1 kanuniye yapmalan gerektigi'') hat1rlatilm1~t1. Dahiliye 
Nezareti'nin bu soru~turmas1na bin;;:ok vilayet cevap verdi. Ornegin 
Ankara Vilayeti 'nden gelen cevapta Kir~ehir Sancagi'ndaki Hac1bek
ta~ kazas1 mültezimi tarafmdan görevlendirilen mua~ir ve refaka
tindeki Mehmed <;avw~ aleyhinde "hadd-i nizamiyesinden fazla a~ar 
almak ve muamele-i cebir ve §iddet eylemekten" ~ikäyet oldugu, bu 
konuda tahkikat yapild1gi ve bu iki ~ah1s aleyhine üc; ~ahidin bulun
dugu bildirildi. 16 

Ayd1n Vilayeti'nden geien 6 Ocak 1898 tarihli cevapta vilayette 
mültezimler hakkmda bir §ikäyet olmad1gi gibi mültezimlerin usul
süz hareketlerine dair bir duyum da al1nmad1gi söyleniyordu; 17 Edir
ne Valisi 16 Mart 1898'de, 18 Kudüs Mutasarnfbgi ise 16 Mart 1898'de 
mültezimlerle bir sorun ya~anmad1g1rn bildiren yaz1lar gönderdiler. 

19 

Mültezimler hakkinda §ikäyetin olmad1gi bu gibi örneklerin ge
nel durumu yansittigi.n1 söylememiz dogru olmaz. Yukanda yer alan 
bin;;:ok örnekten de anla~1lacagi üzere, mültezim bask.1s1 ve ahalinin 
direni~i Osmanh ta§ra hayatmm temel unsurlar1ndan biriydi. Bu 
tarz ihtilaflarda yerel idare meclislerinin ve mahkemelerin bin;ok 
durumda mültezimler lehine tavir ald1gim önceden de söyledik. Bu 
c;en;evede degerlendirilebilecek bir vakaya Y anya Vilayeti 'ne bagh Be
rat Sancagi köyleri örneginde rasthyoruz. Konu ahalinin Sadareee 
arzuhal vermesiyle merkezi idarenin gündemine girmi§ti. Köylülerin 
iddias1na göre mültezim Abdülkerim Aga kendilerinden "hadd-i niza
m1ndan fazla olarak gerek aynen gerek bedelen Ö§Ür narmyla bin;ok 
zehair ve ak9e tahsil eyliyor ve makbuz vermeyerek bedelat-1 ö§riye
nin mükerreren tahsiline te§ebbüs ediyor"du. Ahalinin mahalli hü-· 
kümete ba§vurusu dikkate al1nmam1~ ve hatta liva idare meclisinin 
karar1yla a§ar zorla tahsil edilmi~ti. Köylülerin verdigi arzuhalde, bir 
önceki sene a§ar borc;lann1 ödemi§ olmalanna ragmen mültezimin 
mükerreren tahsile giri§tigi de ifade ediliyordu. Bürokratik bir tavir 
sergileyen Tesri-i Muamelat Komisyonu, anla~mazhk ta'~ir sirasmda 
gerc;ekle~mi§se "muamele-i laz1menin meclis-i idarece a§ar nizam
namesine tevfiken tertib ve icras1n1n laz1m gelecegi", anla~mazhk 

16 BOA, DH.TMIK.S, 16/105, 1315.08.18/12 Ocak 1898. 
17 BOA, DH.TMIK.S, 17/19, 1315. 10.06/28 9ubat 1898. 
18 BOA, DH.TMIK.S, 18/25, 1315.11 .11/3 Nisan 1898. 
19 BOA, DH.TMIK.S, 19/69, 1316.02.14/4 Temmuz 1898. 
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ta'~irden bir hayli sonra gen; ekle~mi~se i~in mahkemeye havalesinin 
uygun olacagi yönünde görü~ bildirdi. 20 

Mültezim Omer Aga'mn ifadesiyse konunun göründügünden 
daha karma~1k oldugunu ortaya koyuyordu. Dahiliye Nezareti tara
frndan $ura-yi Devlet'e gönderilen 17 Ekim 1900 tarihli yaz1da "ö~ür 
vermek istemeyenlerden mültezim hakkinm zabit marifetiyle istifa 
edildiginin sabit oldugu" bildirilmi~ ve zaptiye arac1hgiyla a~ar tahsi
linin nizamnameye aykin olduguna dikkat <;ekilmi~ti. Omer Aga'mn 
iddias1na göre ahali ihaleden önce ve sonra hükümete ve mültezimle
re haber vermeksizin mahsulü tarladan kaldirm1~ ve a~an vermek is
tememi~ti. Mültezimin talebi üzerine konu ilgili memurlar taraf1ndan 
incelenmi~ ve bu tavnn 9evreye "sirayet ihtimali oldugundan a~ann 
zabit marifetiyle idare-i tahsili" kararla~tinlm1~t1. Bu örnekte, yerel 
idarenin mültezime kar~1 direni~ konusunda son derece kati bir ~e
kilde hareket ettigini görüyoruz. Bu yakla~1m inceledigimiz belgede 
"umur-1 idareden olmak hasebiyle esna-yi ta'~irde ahalinin mültezime 
kar~1 muhalefetleri halinde idarece i~e müdahale ve mecalis-i idare 
karanyla mültezimlerin hukukunun himaye" olunmas1 gerektigi ~ek
linde ifade edilmi~ti. Ancak köylüler mültezimin kendilerinden mü
kerreren tahsilata giri~tigi iddiasmda 1srarc1 oldular. Dahiliye Nezareti 
ise yaz1s1nda köylülerin muhalefetinin ta'~ir siras1nda oldugunun al
tini ,;;:izerek, meclisin mültezimin hakkim korumak yönündeki hare
ketinin isabetli oldugunu belirtti, yine de köylülerin mükerrer tahsilat 
iddialanyla ilgili olarak mahkemeye ba~vurabileceklerini ifade etti. 2 1 

Ahaliden haddinden fazla a~ar almmas1mn dogurdugu ihtilaflara 
ili~kin örnekleri kolayca <;ogaltabiliriz. Mu~ Sancag1'nda gec;en a~agi
da özetleyecegimiz vaka iki a<;1dan önemli: Oncelikle ahali idari ve 
adli mercilere ba~vurusundan bir sonu,;;: alamad1gi takdirde son c;are 
olarak "terk-i ziraaf' veya "terk-i vatan" gibi yollara ba~vurabiliyordu. 
$ikäyete göre Mufta mültezimler a~ar oran1m yüksek tutarak ahali
den fazla miktarda tahsilat yapm1~lar ve köylüyü tohumluga muhta,;;: 
duruma dü~ürmü~lerdi. Mu~lu N. imzal1 18 Ekim 1899 tarihli arzu
halde tahsilat il?lemlerinin önceleri zaptiye, bazen de asker arac1h
giyla yapild1gi ve bu yüzden bir9ok m ezalim görüldügü belirtiliyordu. 
Islahat layihas1 geregi jandarman1n ve zaptiyenin vergi tahsilinde 
kullanilmas1ndan vazge\'.ilerek tahsildarlann devreye sokuldugu, an
cak bu yeni düzenlemeyle eski kötülüklerin önünün almamad1g1 be-

20 BOA, DH.TMIK.S, 25 /6, 13 17.0 1.06 / 17 May1s 1899. 

21 BOA, DH.TMIK.S , 31 /90 , 13 18 .06.22/ 17 Ekim 1900. 
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lirtiliyordu. Dahiliye Nezareti 22 Kas1m 1899 tarihinde konuyu Bitlis 
Valiligi'ne aktard1. Bitlis Valiligi ise 25 Arahk 1899 tarihli telgraf1yla 
bu ihbar1n gerc;ekleri yans1tmad1gi yönünde bilgi verdi. 22 

Kosova Vilayeti'nde ya~ananlar, mültezimlerin ahaliye yönelik 
mezaliminin bir sm1n olmad1gina ili~kin bir ba~ka örnek. Bu bölge
de köylülerin maruz kald1g1 mültezim bask1s1mn ve baskilara kar
~1 gösterdikleri direni~in kolayca etnik bir renge bürünebildigini ve 
hatta uluslararas1 bir nitelik de kazanabildigini görüyoruz. Kosova 
Valisinin 5 Agustos 1901 tarihli yaz1s1nda ifade edildigi üzere, Yeni 
Pazar'da bir grup mültezim yaln1zca Hiristiyan köylerin a§anm ala
rak köylülere c;e~itli baslalar uyguluyordu . Bu mültezimler yanlann
da yirrni§er silahh adamla gezerek köylülerden misliyle Ö§Ür ahyor, 
bazen de ö~ürü tahsile yana~mayarak herkes mahsulünü kaldird1k
tan sonra ki~1n gelip köylülere bon;;:lan nedeniyle baskt uyguluyordu. 
Mahalli hükümet bu durumu engellemeye c;al1~1yor ancak kazan1n 
büyüklügü nedeniyle ba~anh olarmyordu. Basktlann önü ahnamad1-
gi ic;in H1ristiyan köylüler S1rbistan 'a firar etmek zorunda kahyordu; 
bu dururn ise hazinenin zarara ugramas1na neden oluyordu. Valilik 
Hiristiyanlann "rencide edilmemelerinin matlub-1 ali" oldugunu, an
cak kendilerinin de 9aresiz kald1gin1 ifade etmi~ti. Dahiliye Nezareti 
ise 14 Agustos 1901 tarihli yaz1s1nda mültezimler hakklnda kanuni 
i~lem yaptlmas1m ve m~ar ihalesinde ahalinin mültezirne tercih edil
mesini önerdi. 23 

Ahalinin a~ar vergisi nedeniyle maruz kald1gi baskllann bir 
ba~ka kaynagi da, ayni olarak toplanan verginin a~ar ambarlanna 
nakliydi. Bu noktada a~ann mültezim elinde olmas1 veya emanete 
kalmas1 köylüler baktm1ndan sonucu pek degi§tirmiyordu. Yukan
da da a91kland1gi gibi, nizamnameye göre köylülerin ürünlerini köy 
yalan1ndaki ambarlara kadar ta~1malan gerekiyordu. Yakinda ambar 
bulunmadtgi durumda ise bir saatten uzak mesafeler ic;;:in köylüle
re ta~1ma bedeli ödenmesi gerekiyordu. Ancak bu kuralm kolayhkla 
ve s1khkla ihlal edildigine ili~kin c;ok sayida örnek m.evcut. Burada 
Halep Vilayeti'ne ili~kin bir ömekten söz etmekle yetinecegiz: Dahi
liye Nezareti'nin Halep Vilayeti'ne gönderdigi 21 Agustos 1901 tarihli 
yaz1dan anla~1ld1gi kadanyla, bir grup köy muhtan a~an on iki saat 
uzakl1ktaki vilayet merkezine kadar ta~1maya zorland1klan yönünde 
~ikäyette bulunmu~lar ve a~ann kaza merkezlerinde kabul edilmesi 

22 BOA, DH.TMIK.S, 29/8, 1317.10.07/8 ~ubat 1900. 
23 · BOA, DH.TMIK.S, 34/109, 1319.04.28/14 Agustos 1901. 
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talebiyle istanbul'a telgrafla ba~vurmu~lard1. Dahiliye Nezareti ise ko
nunun incelenmesi ve gereginin yap1lmas1 yönünde direktif vermi~ti. 24 

A~AR VERGiSi, ZULÜM VE iSYANLAR 

Buraya kadar inceledigimiz örneklerde a~ar vergisi nedeniyle tür
lü baski ve ~iddete maruz kalan Osmanh köylüsünün kaymakam
hga, mutasarnfhga ve valilige arzuhal vererek $ikäyette bulunmak, 
sorunlanna idari bir c;özüm bulamad1gi takdirde yerel mahkemele
re ba~vurmak, burada da bir 9özüm bulunamaz ise telgraf yoluyla 
1stanbul'a ~ikäyet arzuhali göndermek gibi ara9lan devreye soktugu
nu görüyoruz. <;ogu durumda yerel idareciler ile merkezi yöneticilerin 
yakla~1mlan fark11 oluyordu. Mahalli idareciler, ahalinin mültezimlere 
yönelik ~ikäyette bulunmalan durumunda mültezimler hakkJ.nda i~
lem ba~latmaya yana~m1yorlar, ancak ihtilaf1n rekabet halindeki mül
tezim gruplan aras1nda cereyan etmesi durumunda derhal müdaha
lede bulunuyorlard1. Merkezi yönetim ise bu gibi ihtilaf durumlannda 
konunun ara$hnlmas1n1 ve nizamnamelerde öngörüldügü ~ekilde 
hareket edilmesini istiyor, mültezimlerin ve memurlann suiistimal
lerinin önlenmesi ü;in c;aba sarf ediyor, isyan ve kalkl~ma olmamas1 
ko~uluyla ihalelerde ahalinin mültezimlere yeglenmesi yönünde görü~ 
bildiriyordu. Yüzyihn sonlanna dogru vergi eksenli ho~nutsuzlukla
nn milliyetc;i bir eksende siyasalla$masiyla ve uluslararas1 gündeme 
ta~1nmas1yla, merkezi yönetim ta~ra yönetimlerinden ahaliye kar~1 
daha dikkatli davranmalann1 istemeye ba§lad1. 

Osmanb köylülerinin arzuhal vermek ve ~ikäyette bulunmak 
di~1nda, vergiyi ödememek ic;in direnme yoluna gittikleri görülüyor. 
özellikle s1nir bölgelerindeki köylerde mültezimlerin adamlann1n, 
zaptiyenin ve vergi tahsildarlannm baskis1 arttlgi takdirde "terk-i va
tan" etme yoluna bm~vurduklan da oluyordu. Sosyal yap1n1n göc;er 
a~iret hayat1na uygun oldugu ve yerle$ik tar1m1n s1mrh kald1gi bölge
lerde ise "terk-i ziraat eylemek" gibi bir direni~ $ekli de gözleniyordu. 
Bütün bu direni$ ve mücadele c;abalanndan bir sonuc; al1namad1gi ve 
c;ikI~ yollann1n tamamiyla kapal1 oldugu durumlarda ise ho~nutsuz
luk yaygin direni§e ve isyana dönü§ebiliyordu. Rumeli vilayetlerinde 
Tanzimat'tan sonraki dönemde, Dogu vilayetlerinde ise yüzyihn son
Iarina dogru bu tür direni~ ve mücadelelerin milliyetc;i siyasal kanal-

24 BOA, DH.TMIK.S, 35/9, 1319 .05.06/2 1 Agustos 1901. 



106 • jmparatorlugun Bedeli 

lara akmas1m mümk:ün lalan bir zemin olu~mu~tu. Ancak vergi zul
mü nedeniyle ortaya c;1kan baz1 direni ve hatta kalkt~malar herhangi 
bir siyasal kanala akmadan ahalinin rejimden genel ho~nutsuzlugu
nu ortaya koyuyor ve Osmanh siyasal rejiminin me~ruiyet s1nirlann1 

ac;1ga c;1kartan eylemler olarak kabyordu. A~agida a~ar vergisine kar~1 

a<;1k direni~e dönü§en hareketlerden örnekler inceleyecegiz. 
A§ar ta'~ir ve tahsili , tanmsal üreticilerin ürünlerinin bir bölü

müne devlet memurlan veya mültezim ve ada:mlan tarafmdan el ko
nulmas1 anlam1na geldigi ic;in, üreticilerden me~ru bulunan ölc;ünün 
ötesinde vergi al1nmaya kallald1ginda taraflar aras1nda ihtilaf c;ikmasi 
ve bu ihtilaf1n ~iddetinin hizla brmanmas1 son derece kolay oluyordu. 
Osmanh an;dvlerinde a~ar memurlann1n veya mültezimlerin köylüler 
taraf1ndan darp edilmesi, yaralanmas1 veya öldürülmesi vakalarina 
ili~kin az1msanmayacak miktarda belgeye rastlamr. Burada tek bir 
ömekle yetinecegiz. Klbns Adas1'nm Magosa Kazas1'na tabi Mesarya 
Nahiyesi'ne bagh bir köyün 1874 yihndaki a~arc1s1 Aksendi Efendi a~ar 
tahsili sirasmdaya§anan bir sürtü§menin büyümesi sonucunda Luka 
veled-i Hac1 Nikola tarafmdan öldürüldü. Kibns Mutasarnfhgi'nda 
görülen dava Divan-1 Ahkam-1 Adliye'ye havale edildi . Luka, Ceza 
Kanunu'nun 170. Maddesine göre idam cezasma 9arpt1nld1. 25 

A~ar vergisinin ta'~i:r ve tahsil i~lerinin köy narruna ihtiyar heye
tine havale edildigi durumlarda a~ar tevziat1mn a dil bir ~ekilde ya
p1hp yap1lmad1gi konusunda s1k11kla anla~mazhklar c;1kiyor ve adil 
olmadlgi dü~ünülen vergiye kar~1 gelindiginde, bu sefer muhatap 
devlet memurlan veya mültezimin kendisi veya adamlan degil, bizzat 
köy muhtarlan veya ihtiyar heyetleri oluyordu. örnegin 1902'de Kon
ya Vilayeti'ne bagh Ortahisar'da Hac1 Pa§aoglu Seyyid isimli bir §ahls 
kendisinden a~ar isteyen ihtiyar heyetine kar~1 geldi, hatta ahaliyi de 
bu dogrultuda kl§ktrtt1. Zaptiye Nezareti konunun ara~t1nlmas1 ic;in 
Konya Vilayeti polis komiserligine yaz1 gönderdi.26 

A§ar vergisinin tahsiline ili~kin tepkiler zaman zaman bu iki ör
nekteki gibi münferit nitelikte olsa da, bin;ok durumda halkln gene
line yayihyor, hatta örgütlü mücadeleye dönü§üyordu. 1894 yibnda 
Girit'te ya§anan olaylar bu tür direni§lere ömek verilebilir. A§arin 
tahsilinde uygulanan "usul-i tesdis"e27 Giritliler kati surette kar~1 91-
karak, a~ar vergisine kar§1 direni~ ba~lattllar. Girit Valiligi tarafmdan 

25 BOA, 1.DA, 13/494, 1291.01. 21/10 Mart 1874. 
26 BOA, ZB, 466/93, 1320.09.10/11 Arahk 1902. 
27 A§ann altida bir olarak almmas1. 
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Bäb-1 Ali'ye gönderilen ve a:;iar tahsilatmda yeni bir usul bulunmas1 
talebini i9eren yaz1ya da bir cevap almamayinca, adada a~ar tahsili 
icra edilemedi ve jandarmalar maa~lan ödenmedigi i9in "terk-i silah 
ederek istihkaklanm $iddetle talebe" ba:;ivurdu. Ödeneklerini ala
mayan Hiristiyan mektepleri muallimleri de metropolitler taraf1ndan 
Kandiye'de toplant1ya 9agnld1. Böylece a§ar vergisinin tahsili usulüne 
kar~1 ba:;ilayan direni:;i genel bir isyan boyutu kazanmaya ba§lad1. 28 

Gefü;;melerin ciddiyetini gören istanbul hükümeti sonunda harekete 
gec;ti ve isyanc1lann neredeyse bütün talepleri kar:;;1land1. Öncelikle 
adada cari olan "usul-i tesdis"in tadili , bir önceki sene büt9esinde 
ac;1k olarak görünen meblagm 1894 senesi a91gi olarak hazinece kar
§ilanmas1, a~ar vergisinde ya~anacak a91g1n tömbeki has1latiyla ve 
tasarruf yoluyla kapatilmas1 ve a§ar tahsilatmda vilayet idare mec
lisi taraf1ndan önerilen yeni yöntemin uygulanmas1 yönünde karar 
abnd1. 29 Ahalinin a~ar vergisine kar§I ba~latt1gi direni~lerin c;ogunun 
benzeri bir ba§anya ula§tlgin1 söylemek zor. Bu örnekte halktn ey
lemliligi neticesinde topyekün bir ba~an elde edilmesinde Girit adas1-
nin özel durumunun ve uluslararas1 kamuoyunun buradaki olaylan 
yakindan takip etmesinin etkisi büyüktü. 

A§ar tahsilatm1n ta§rada son derece karma§1k bir iktidar ili§ki
leri ag1 ic;inde yap1ld1g1m önceki bölümlerde birc;ok kez belirttik. Os
manh köylüsünün a§ar vergisine kar~1 direni~leri de bu son derece 
karma$1k iktidar ili~kileri agina mensup unsurlarla eklemleniyordu. 
1893'te Trabzon Vilayeti'ne bagh Of Kazas1'nda son derece genil;, bir 
toplumsal zemine yayilan direni§, biraz uzunca olsa da, aynntilanyla 
aktanlmayi hak ediyor. 30 

Of Kazas1'ndaki olaylann ciddi boyutlara ula$arak isyan niteligi 
kazanmas1 üzerine, Bäb-1 Äli 'den ve Maliye Nezareti'nden tayin edi
len memurlarla bir tahkikat komisyonu kuruldu ve konu etrafl1 bir 
~ekilde degerlendirildi. Komisyonun hazirlad1gi rapor $ura-yi Devlet 
Dahiliye Dairesi'nde incelendi, konu bütün boyutlanyla ele al1narak 
neler yapilmas1 gerektigi konusunda kapsamh bir mazbata hazirlan
d1. $ura-yi Devlet mazbatas1 daha sonra Meclis-i Vükela'da görü$üle
rek onayland1 ve 10 Agustos 1893 tarihinde Padi~ahm iradesi almd1. 
Konuyu bütün aynntilanyla aktaran tahkikat komisyonu layihas1na 
ve 9ura-yi Devlet mazbatasma dayanarak Of Kazas1'nda ya~anan 

2s BOA, t.MTZ.GR, 28/ 1026, 1312.01.05/9 Temrnuz 1894. 

29 BOA, 1.MTZ.GR, 28/1028, 13 12.01. 20 /24 Temmuz 1894 . 

30 BOA, 1.ML, 7 /M-21 , 1311.01. 27 / 10 Agu s tos 1893. 

__ i 
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vergi isyan1nm boyutlann1 ortaya koym aya <;al1~ahm. 
Agirhkh olarak m1s1r üretimi yapilan kazada emaneten idare 

usulünün kald1nh§1ndan itibaren (son be§-alt1 yildir) a§ar tahsilatl 
mültezim tarafmdan yapilmarm~ ve n izamn am esine uygun $ekilde 
her sene uygun bir miktar zamla b izzat köylüler tarafmdan yürütül
mü:;;tü. Bu süre zarfmda da hazineye ödenmesi gereken a~ar bedeli 
sorunsuz bir ~ekilde toplanm1~t1. 1308 yihnda ahali a§an yine cüzi 
bir zamla almaya hazirlan1yordu. Ancak Haf1z Mesud Efendi ahali
nin yaptigi zamma oranla bir miktar fazla zam teklif ederek ihaleyi 
almaya kalkl~m1~, bu arada istanbul 'dan bir mültezimin bedeli bir 
miktar daha artirmas1 üzerine teklifini daha da art1rmak durumunda 
kalm1~, ancak sonunda a~ar ihalesini alm1$t1. 1$te bu a$amada köy
lülerin a§an artinlm1$ bedelle al1p almayacaklannm tespit edilmesi 
gerekirken, yerel idareciler herha ngi bir soru$turma yapma geregi 
duymam1$lard1. 

l§lemlerin uzamas1 sonucunda ta '$ir ve tahsilat gecikmi$ ve aha
liden bazllan da m1sir mahsulünü tarladan kaJdirarak kendi yiye
cek ihtiyac;lann1 kar$ilamak üzere kullanmaya ba§lam1§tl. Mültezim 
Mesud Efendi tarn bu sirada köylere mua~irler göndermi~ti. Ürünü 
tarlada bulamayan mua$irler köylülerin ambar ve hanelerindeki 
mahsule yönelmi§, buradaki ürünün son derece az oldugu gerek9e
siyle her bir köylünün tarlas1n1n büyüklügüne göre bir tahmini bedel 
tespit etmeye 9al1$IDl$tI. Ahali mua$irlerin tahminini kabul etmeyin
ce, uyu$mazhk ba:;; göstermi:;;ti. Bunun üzerine Mesud Efendi "sanki 
ahali ta'i;dre külliyen muhalefet ediyormu§ gibi" vilayete $ikäyetler 
yagd1rmaya ba$lam1$ t1. 

Vilayet, gereginin yapllmas1 ve muhalefetin bertaraf edilmesi i9in 
kaymakamhga emir göndermi§ti. Bu arada köylüler de ~ikäyetlerini 
vilayete bildirmekten geri durmam1§lard1. Taksitlerini ödemesi i9in 
maliye taraf1ndan s1ki~tinlan mültezim ise ya~anan ihtilaf1 gerek<;e 
göstererek ödemelerini geciktinni~ti. Bu arada tahsilat mevsimi ta
mamen ge9mi~ti ve Ak9aabat Kaymakam1 Ziya Pa~a bu ke§meke~i bir 
an evvel i;;:özmek üzere Of Kazas1 'na gönderilmi$ti . 

Ancak Ziya Pa$a'n1n Of Kazas1'na gelmesiyle i$ler iyice sarpa 
sarm1§t1. Pa~a ilk olarak mültezim Mesud Efendi'nin evine giderek 
"memleketin en müteneffizan ve mütegallibesinden San Alioglu Ha
san Efendi'yi ve sonra da dilediklerini celp ile müzakereye koyularak" 
bu ü~i her iki taraf1 da tatmin edecek bir §ekilde 9özmeye c;aJ1~m1$tl. 
Neticede mültezim Mesud Efendi'ye %40 civannda bir kär verilerek 
a~ann her zaman oldugu gibi ahaliye b1rakllmas1 önerilmi~ti. Ancak 
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bu, köylüye tarh edilen aGarda önemli miktarda zam yapilmas1n1 ge
rektiriyordu. Toplantiya katllan kaza ileri gelenleri köylülerin bu c;özü
mü kabul etmeyecegini bildirmi~lerdi. Ziya Pa~a bunun üzerine e§raf1 
tekrar davet ederek, köylerden de muhtarlar1, imamlan ve birkac; ihti
yar meclisi üyesini zaptiye arac1hgiyla ve tehdit yoluyla "cebren celb" 
ederek kazada "meclis-i umumi" ad1yla bir toplant1 düzenlemi~ti. Top
lant1da mültezimin o noktaya kadar tahsil ettigi mahsulü hesaba kat
madan, aGar tutanna %30'luk bir zam yaparak köylerin muhtarlanna 
tahsilat1 ahali namma kabul etmeleri yönünde baski uygulam1~ti. 

Muhtarlar bu baskiya direnmeye c;ahGm1~larsa da, "haklannda 
envai tazyikat ve tehdidat icra olunarak karar-1 mezkur kerhen ka
bul" ettirilmi~ti. Aynca Sari Alioglu Hasan Efendi taraf1ndan kaleme 
ahnan toplant1 tutanagi da, mealini bile anlamad1klan halde muh
tarlann c;oguna zorla mühürletilmi~ti. Bazi muhtarlar mühürlerinin 
yanlannda olmad1gi gerekc;esiyle, sonra mühürleyeceklerine söz ve
rerek toplantidan aynlm1~t1. 

Yine ayn1 toplant1da kazaya bagh köyler birkac; kola aynlarak, her 
bir kolun "mu'teberan-1 memleketten birine verilerek bedel-i ö~rün 
ahali-i kuräya onlar taraf1ndan kabul ettirilmesi ve kabul etmeyen köy 
ahalisinin mahsulati kendileri'' tarafmdan mültezime teslim edilmesi 
yönünde karar al1nm1~t1. Kollann müteahhitleri s1kl~t1nlarak köylerin 
imamlann1, muhtarlanm ve ihtiyar heyetlerini kaza merkezine getir
meleri istenmi~ti. Gelmek istemeyenler zaptiye birliklerinden olu~tu
rulan mua~ir ve kolcular arac11Igiyla zorla kaza merkezine getirilerek 
hapis ve tutuklama tehditleriyle türlü baskilara maruz b1rakilm1~t1. 
Bu baskllar ve tehditler sonucunda on be~ gün ic;inde doksan be~ 
köyün ahalisine a~ar bedeline kar~1hk senetler mühürletilmi~, gele
rneyenlerin giyab1nda senetler haz1rlan1p mühür bastinlm1~t1. 

Bu arada San Alioglu Hasan Aga'nm kolundan on be§-yirmi 
köyün halki baskllara kar§I direnme karan alm1§tI. Köylüler gizlice 
vilayet merkezine giderek ya§ananlan valilige aktard1. Valilik, köylü
lerin taleplerini dikkate alarak a~ar vergisini nakden degil de aynen 
vermeyi tercih edenlere bu §ekilde cebir uygulanamayacagi yönünde 

ilgilileri uyard1. 
Of Kaymakam1 ~efik Bey ile olayi yoluna koymakla görevli Akc;a-

abat Kaymakam1 Ziya Pa~a ise valiligin olaya müdahale etmesinden 
son derece rahats12 olmu~lard1. Kaza merkezinde bütün kararlann 
köylülerin nzas1yla ahnd1gm1, ~ikäyete gelen köylülerin "müfsid" ol
dugunu ve i~ler zor bela yoluna konmu~ken bu müdahaleyle i~lerin 
bozulacagin1 belirterek, ~ikäyete gelenlere taviz verilmeyip sert mu-
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amele edilmesini istediler. Ancak valiligin müdahalesinden cesaret 
alan söz konusu doksan be~ köy ahalisinin baz1lan kaza merkezi
ne, baztlan da vilayet merkezine giderek telgraflarla "makamat-1 
aliyye"den yard1m istedi. Bir klsm1 da Rize taraf1na giderek burada 
ikamet eden hem~erileri Saatc;i isrnail Kemal Ef endi isimli ~ahs1 ilgili 
makamlara dilekc;e vermek üzere kendilerine vekil ve sözcü tayin etti. 

Tahmin edilecegi üzere, bu geli~melerden sonra a~ar tahsilat1 
bütünüyle imkäns1z hale gelmi~ti. Ancak Of Kaymakam1 ~efik Bey 
ve sorunu c;özmekle görevlendirilmi~ olan Akc;aabat Kaymakam1 Ziya 
Pa~a'nm destegini alan e~raf) i~in bask1 ve zor boyutunu bir ad1m 
ileriye götürdü. Öncelikle zaptiye alay beyi ve ellinin üzerinde zaptiye 
eri, e~raftan birkac; ki~i ve mültezimin adamlann1n bir araya gelme
siyle kuvvetli bir silahh gü<; olu~turarak köyleri bastilar ve "yirmi be~ 
gün zarf1nda kuvve-i cebriye ile tahsilatI" icra ettiler. Tahsil ettikleri 
meblagin bir k1sm1m mültezime, bir klsm1m emlak ve temettü vergi
sine mahsuben kaza mal sand1gina aktard1lar. Bakaya kalan a~ann 
tahsilati i~ini ise köy muhtarlanna biraktilar. 

inceledigimiz ~ura-yi Devlet mazbatas1nda söz konusu silahh gru
bun köylüler üzerinde uygulad1gi mezalim ve kanuna aykln davran1§
lar aynnt1lanyla ortaya konuyor. Öncelikle "tahsilat vazifesi mültezime 
ait iken hic;bir karara müstenid olmaks121n bu ü;;" keyfi bir ~ekilde icra 
edilmi~ti. Emlak ve ternettü vergisine ili~kin tahsilat ise, bu vergiyle 
ilgili birc;ok tadilata ugram1~ bulunan tahrirler dikkate al1nmaksiz1n 
icra edilmi~ti. Tahsilat zaman1nda köylüleri darp ve hapsetmek ve ba
zilann1n e~ya ve hayvanlann1 süre vermeden derhal "pek dun fiyatla 
erbab-1 servete aldirarak yok pahas1na sattirmak" gibi uygulamalara 
ba~vurulmu~tu. Tahsilat s1ras1nda ise asäkir-i zaptiye neferleri ve kol
cular köylerde bedava yiyip ü;mi~ler, hayvanlanmn yem ve yiyecekleri 
ic;in bedel ödememi~lerdi. Köylülerin mültezim Mesud Efendi'ye i~ler 
henüz bu noktaya gelmeden önce yapm1~ olduklan ödemeler dikkate 
ahnmam1~t1. Konuyu incelemekle görevlendirilen tahkikat heyeti de 
üzerine dü~eni yapmam1~, "hikäye-i hal ile yetinmi~ti". 

~ura-y1 Devlet olaylann bu ~ekilde geli~mesinden mahalli hükü
meti ve Ziya Pa~a'nm ba~1nda bulundugu tahkikat heyetini sorum
lu tuttu. Mahalli hükümet, "ahkam-1 nizamiye-i mevcudeye uyul
mamak, mültezimiri 91kanna hareket edilmek, mültezimin verdigi 
rakamdan ahaliye ihale olunmak gerekirken öyle yapmamak, a§ar 
nizamnamesine göre toptan ihale memnu ve karye be-karye ihale ge
rekli iken bu kurah ihlal etmek, ta'~ir zaman1m geciktirmek, hasllatl 
tahrir ic;in memur tayini gerekirken bu yola gitmemek" gibi bir yigt.n 
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noktada kusurlu bulundu. 9ura-y1 Devlet mazbatas1nda bu kusurla
nn bir k1sm1 ~u ~ekilde siralaniyordu: "[M]ültezim ile köylüler aras1n
da a~ar tahmini noktas1nda ihtilaf 91ktig1 durumda meclis-i idareden 
muhammen tayin k1hnmak icap ederken mültezime yüzde otuz-yüz
de klrk kär ettirmek maksad1yla mültezimden a$an maktuan deruh
deye ahali mecbur edilmi~ ve e~raf-1 memleketin bu teklifini kabul 
edinceye kadar zab1ta maarifetiyle odadan 91kmalanna izin verilme
mi~, ahali arzuhalden dahi men edilmi~, mültezimin ahali nezdindeki 
matlubunun tahsili bidayet mahkemesine ait ve icra kanununa tabi 
iken elli zaptiye ve digerleri ile zor yoluyla ahalinin mal1 dü~ük fiyata 
derhal satt1nlm1~, bu yetmezmi~ gibi muhtarana kuru~ta iki para 
tahsilat harc1 verdirilmi~, baz1 kimseler hapis ve tevkif edilmi~ ve bir 
taklm mezalim icra edilmi~." 

$ura-yi Devlet neticede kaza kaymakam1 Mehmet $efik Bey ile 
Ak:9aabat Kaymakam1 Ziya Pa~a'n1n, alaybeyi ile mültezimin, zapti
ye neferlerinden ve mültezimin adamlanndan darp gibi fiillere cüret 
edenlerin yargilanmalar1 yönünde karar verdi. Böylesi bir davan1n 
mahalli bidayet mahkemesine birakllmas1mn uygun olmayacagi da 
ifade edildi. Saatc;i ibrahim Efendi 'nin durumu ise aynca ele al1nd1. 
Bu ~ahs1n ahaliye vekäleten c;e~itli mercilere dilek9eler göndermesi
nin bir sorun olu~turmad1gi belirtilmekle birlikte, konuyla ilgili Al
manya Sefareti'ne telgraf göndermeye cüret etmesi kabul edilemez 
bulundu. "[S]aye-i adaletvaye-i cenab-1 padi~ahide käfe-i makamata 
müraca'ata haklan derkär ve bu cihetle müraca'at edenlerin nail-i 
adalet olacaklan a~ikar iken, Almanya i~ine cüret eden ve fikrinde 
israr eden böyle bir §ahs1n orada ikametinin uygun olmayacagi, 
vilayet-i mezkureden idareten ihrac1 selamet-i maslahat muktezi
yatindan idügü" ifadelerinden. anla~1ld1gi kadanyla, lbrahim Efendi 
hakkinda bir tür sürgün karan verildi. 

Trabzon'un Of Kazas1'nda ya~anan bu vaka, mültezim ve adam
Ianndan, e~raftan, mahalli yöneticilerden ve zaptiye birliklerinden 
olu§an bir grubun a~ar gelirlerini ele ge9irmek i9in s1mr tan1mayan 
bir mücadeleye giri§ebildiklerini ortaya koyuyor. Of Kazas1 köyleri
nin ahalisi ise be$-altl y1ldir a~ar vergisini kendi aralannda kom§uca 
ve ba§anyla idare edebilmenin verdigi tecrübe ve cesaretle gfü;leri 
aqik baskl ve §iddete dayanan ve mahalli idarenin imkänlann1 kul
lanan ittifaka kar~1 sonuna kadar direnme yoluna gitmi~ti. Bu c;a
balan sayesinde, maruz kald1klan onca mezalime ragmen, konuyu 
1stanbul'a ta~1yabilmi§ ve Padi~ah1n adaletin teminat1 olma iddiasma 
dayanarak haklar1m kazanm1~lard1. Bu örnek, tar1msal üreticilerin 
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arti ürünlerinin payla~1m1 ic;in mücadele eden taraflann berrak bir 
~ekilde görülmesini mümkün kihyor. Bu örnek aynca art1g1n oran1 ve 
miktan konusunun da mücadele konusu oldugunu ortaya koyuyor. 

Osmanh merkez yönetimi bakmundan ise, bu tür ihtilaflar Pa
di~ah1n adaletin teminat1 olma iddiasm1 peki~tirmesi ic;in imkän su
nuyordu. Ku:;;kusuz a~ar vesilesiyle gündeme gelen ihtilaflann ai;;:1k 
bir direni~ ve isyana dönü~me egilimi gösterdigi bin;ok durumda, 0s
manh merkez yönetimi kanun ve nizamlar hilafma davranan mahalli 
memurlara ve e~rafa kar~1 ahalinin hukukunu savunuyor görünmeye 
özen gösteriyordu. Ancak asll soru, Osmanh köylüsünün ihtilaflann 
ya~and1g1 durumlann ne kadannda direnebildigi ve davalann1 1stan
bul hükümetine aktanp aktaramad1giyla ilgili. Of örneginde bunun 
ba~anlabildigini görüyoruz. Merkezin ve Padi~ah1n adalet dagitma ko
nusundaki güvenilirliklerinin sarstld1gi durumlarda ise, ahalinin ya
banc1 konsolosluklara ba~vurdugunu da hatirlatahm. Rumeli ve Dogu 
vilayetlerinde buna ili~kin sayis1z örnek mevcut. Of olayinda istanbul 
hükümetinin üzerinde en .;;ok durdugu ve kabul edilemez buldugu 
sorun, Saatc;i lbrahim'in Almanya Sefareti'ne ba~vurmu~ olmas1yd1. 

*** 

Osmanh köylüsünün a~ar vergisi dolay1s1yla maruz kald1g1 baskl ve 
~iddeti tasvir etmek bakimmdan burada ele ald1gim1z s1nirh sayi
da örnegin yeterli oldugunu söylemek zor. 19. yüzyil boyunca gerek 
Rumeli, gerek Anadolu ve Arap vilayetlerinde vergi tahsilat1 ahali 
üzerinde katlarnlmaz bir baski unsuru oldu. Osmanh maliyesinin 
yüzyihn sonlanna dogru ic;ine dü~tügü c;1kmaz her ne pahas1na olur
sa olsun vergi gelirlerinin artinlmas1n1 gerektiriyordu ve bu nedenle 
de vergi rejiminde nza yerine bask1 ve ac;1k askeri ~iddet ön plana 
c;1kiyordu. Osmanh vergi tahsilat rejimini bir bütün olarak ele ald1-
gim1zda askeri niteliginin belirgin oldugunu görüyoruz. Osmanh yö
neticileri, giri~ bölümünde de belirttigimiz gibi, Tanzimat'tan sonraki 
dönemde vergi gelirlerini önemli ölc;üde artirmay1 ba~arabildiler. An
cak bunun devlet ile köylü aras1nda dogrudan ve nzaya dayanan bir 
ili~kiyle gerc;ekle~tigini söylemek son derece zor. Bu baskilar sonu
cu vergi tahsildarlanna kar~1 ba~layan direni§ler ve vergi isyanlan 
Osmanh köylüsünün gündelik hayatimn unsurlan aras1na girmi~ti. 
Ku§kusuz bu gerilimler Osmanh siyasal rejiminin me~ruiyetini ciddi 
öküde zedeledi ve yönetime kar~1 mücadele eden siyasal gruplann 
taban kazanmas1n1 kolaylal?tird1. 



4 OSMANLI iMPARATORLUGU'NDA 

GELiR VERGiSi, 1839-19081 

Bu bölümde, 1903 yihnda gündeme gelen ve 1907 tarihinde lag
v1na karar verilen "vergi-i $ahsi" örneginden hareketle, Osmanh 
imparatorlugu'nun son döneminde gelir vergisi konusunu ele ala
cag1m.2 Vergi-i $ahsi her ne kadar s1nirh bir dönemde ve s1nirh bir 

9eryevede uygulanabilmi$Se de, Osmanh imparatorlugu'nda vergi
nin kolektif bir temelden uzakla$tlnlarak $ahtslann tespit edilmi$ 
gelir ve servetlerini esas alan nispi bir 9en;eveye oturtulmas1 yönün
deki ad1mlardan biri olarak nitelenebilir. Söz konusu vergiyi hem 
mevzuat hem de uygulama düzeyinde inceleyerek, 19. yüzyllda $e
killenen Osmanh bürokratik aygitlmn mali gücünün s1nirlann1 ve 
Osmanb'n1n son dönemindeki vergi rejiminin toplumsal ve siyasal 
niteligini belirlemeye 9al1$acagiz. 

$ahsi vergi uygulamas1, büt9e a91gimn kapatilmas1 yönündeki 
tedbirler kapsammda l 903'te gündeme geldi ve 18 ya$tndan büyük 
ve 70 ya$1ndan kü9ük erkek nüfusun tamam1n1 mükellefiyet kapsa
mina alarak imparatorluk cografyas1n1 olu$turan bütün vilayetlerde 
yürürlülüge kondu. 3 Uygulamadan elde edilen deneyimler I$Igtnda 
~ahsi vergiyle ilgili nizamname ve talimatlar bin;ok kez gözden ge9iril
di ve verginin genel 9er9evesinde önemli degi$iklikler yap1ld1. 

1 Bu bölüm daha önce makale formatmda Tarih ve Toplum Yeni Yakla~imlar dergi
sinde yayimland1. Kitaba aktanrken yaz1da önemli bir degi~iklik yapmadtm, yal
mzca tekrardan ka9mmak ir;in baz1 bölümleri k:Isaltttm: Nadir Özbek, "Osmanh 
trnparatorlugu'nda Gelir Vergisi: 1903- 1907 Tarihli Vergi-i $ahsi Uygulamas1", Tarih 
ve Toplum Yeni Yakla~imlar, 10 (2010) : 43-80. 

2 Osmanlt belgelerinde "vergi-i ~ahsi" yerine s1k11kla "§ahsi vergi" tabiri kullamhyordu. 
Bu yaz1da telaffuz kolayhgi nedeniyle "§ahsi vergi" ifadesini tercih edecegim. 

3 "Vergi-i ~ahsi Hakkmda Nizamname", 132 1.05.26/7 Agustos 1319/20 Agustos 1903, 

Düstur, 1. Tertib , c . 7, s. 1064- 1067. Ba~langir;ta 18 ya~ olarak belirlenen mükellefi
yet smm daha sonraki talimatlarda 20 olarak degieytirilecekti. 
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Personnezz 

1 
e§enlerinden biri olan bu verginin tarn ad1 contribution 

eni1ak Ve e et mobiliere'di; §ahislardan alman bir tür kafa vergisi ile 

~~teliginde~~kul servetten al1nan bir tür servet vergisinin bile§imi 
181

lll benze;1. :·. 19
03 tarihli §ahsi verginin contribution personelle ile 

clJ,11nti1ar1 1 igi ac;ik olmakla birlikte, söz konusu vergi, bu c;al1§mada 
Ern1a{ a ort~ya konulacagi üzere, kafa vergisi degildi. w 

gelirlerin ' arazi ve c;e§itli iktisadi faaliyetlerden elde edilen tek tek llll vergile d. ·1 . 
-. Parator} _ , n 1n mes1, gerek Avrupa ülkelerinde gerek Osmanh 
©Ydi. 1

1 0 Ugu nda 19. yüzyil öncesinde de mevcut bir vergi prati
biiniesi i rsa ?ir verginin "ki~ise1 gelir vergisi" olarak degerlendirile-
01rnas1 v~ ~ bi~ey-in gelir ve gider kalemleriyle tüzel ki~ilik kazanm1§ 

u tuzel ki§iligin verginin konusu haline gelmesi gerekir. 12 
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_n~n gundeme getirdigi dört ayakli vergi rejim1 araz1 ve emlak ver-

oJu~lllaJct Vergist, kap1 ve pencere vergisi ve $ah.IS ve $ahsi mülkiyet vergisinden 
Q ayct1 Ect · . 

lld Practice ~ Wln R. A Seligman, The Income Tax: A Study ofthe Hzstory, The_ory, 
Ja Co111Pany 19 if lncome Taxation at Home and Abroad, New York: The Macm111an 

fbrahün F' 14, s . 273-275. 
o;n. az,J Pelin 'b • c · 'hl. h . 
c:,• 

1n bir t •· gi 1 umhuriyetin ilk dönem maliyecilen 1903 tan 1 ~a s1 ver-
11 krs,lllla.-.. Ur kafa vergjsi oldugu· nu iddia etmi<> olsalar da, bu i;;ali§manm ilerleyen 

0 ••nda ·· " 
12 s111an11 . . ~oz konusu görü§ün dogru· o1madigiru aynnt:J.lanyla ortaya koyacagim. 1 11;:in 1hti 9

31 tarihJi b ' sap vergjleri bu tür bir ömek olu~turuyor. 
Verg:Uerct „1r ders kitabmda ki~isel gelir vergisi §U ~ekilde tammlan1yor: "~ahsi 
sonra, ll).~k rnukellefin muhtelif menabiden terakküm eden iratlan tayin edildikten 
lllaJc su.r . ellefin $ahsi vaziyeti yani bon;lanm, r;ocuklan adedini nazan itibara al-
d - etiyJe ve · · d ··1 

~gl'Udan do _ rgi t~yin olunur. Mükellef tutulan e~vaJ, _kazanr; veya 1~at e~ , 
dul'iiJ, Ve~ .1~Ya mukellefin ~ahsidir." Bkz. M. Cezm1 [Mal1ye Umum Vandat Mu
'1it 'ilergilei

1 
:_rnizden Vasitalz Vergiler (Maliye Meslek Mektebinde Veri.len Derslere 

' kara: Ba§vekalet Müdevvenat Matbaas1, 1931, s. 9. 
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·el kW5 
"genel alC . ileri" ve .. ,, olßf Bu bakm1dan geJir vergileri "ayn ayn gehr verg rni verll151 JdlatJJl 1

. . . ·c d 1 "irad-1 umu a11· te~ 0e-ge ir verg,s1" veya Osmanhca i,a ey e . . de rn •· 
·ki ·h 1 süre<; i.-;m ··yortl ~1 1 ye aynlabilir. Gelir vergisinin tan se d • ni görU ) d"1?' 
geli~imiyle baglantih olarak c;ok farkh ~ekiller al igiya dayanailaliYetie-1
. ·- ( la<::tirma d ' fa 01 1r vergilerinin her <;:eyden önce tevzu pay ~ •ktisa 

1 
,ldli,-

. ~ . · ve 1 nJll"" · tay,_ru bi_r. ni(dik ta§1mas1 gerekir. ': Bireylen~e kilatln bulU da b~J)J 
nn tesp1tme tl1§km geli§m•§ bir burokratlk § · arasin _ hfl,e 

kO§ullarda, vergi, idari böigeler ve vergi mu „ Tayine V. di fa· • ·· kelleflen e tl:l-J• 
idar; teknik!ere ba§vurularak payla§tlnhyoTciu. . . ve iktlsaJdlatJJl 
dayanan gelir vergilerinde ise bireylerin servetlennm rnali te~ ,,.,o· 

. . ku kusuz · te.i.v· ahyetlennin biiinrnesi gerekiyordu; bu da § • elik idafl 

5

ueo 
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11

.~ bir 
1 · ·1 · • . - llarda :;; revi . OJ> enn yeten kadar geli§mem,§ oldugu ko§u • --rüJür- )<llil<· 
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· 1·k · ah1 yine • ·nde rnte 
1 

\a§1yan bu tarz gelir vergilerinm matr ve u;> dll 
1 d b "r i;en;e da „ er en daha karma~1k usullere dogru uzanan 1 

1 
k alt1

11 
Jil 

r 1 . . . .. ba~ 1 . itS IT enrn,§ti. Bu UsuIJeri Osmanhca ifadelenyle u 9 . ve takdtf 
alametler veya zahiri karine usulü idareten tahmm 

0

e-
ve ah . b , . . ·tele ~ si eyanname usulü olarak s1ralayabihnz. 

1 
al{ 11

1 
1

,ir. 

ff · · ·• o ar er•""· . ir gehr vergisinin "modern ki<.:.isel gelir vergisi 1rnas
1 

g isP! 
bürne · · · . ~ al m1:;; 

0 
. irl 11 

. . 
81 1

~
1
n §ahs1 beyanname usulünün temel ''?. . verll1

11 IG§iseJ gelir vergisinin bir diger ay,_rt edici özelhgi ,se 

- t. ~d0-gl 
. eSI ]Jil 

13 ·• k<JJ10 , ·se , Osman1, v · . . 
1 

"teVZ' ,,u ' ,,;• 
ergi mevzuatmin önemli terimJerinden binsi O an 1·r "'fe . veff:f 

"'"- da· w ge> · llr .,. k li, g, ma; he<kese Pay,n, dag>tma, file$tirme" an!am,na ,cnnin ge ,., •: 
e mellln s1fat harct· . 1 as1 ve 

0
• "öde fiJ1 

olarak . 
1 

ir. Bir verginin tevzü nite ligi ta ~1yor O m ki•..,in in 
11

efle ruteJenern •· nda ' ;;!<< Il" 
Cün\)n d 'i<k eyeceg, anlanuna geHr. Payia,tmna esnas, rgiler m 1"'9"· ., 
Illodern i ate alinmas1" kura11 uygulansa bile, söz konusu ve1·r1enrni§ o _1, del:S,..., 

sayun teknik} • 1 . . d be 1 afl:IP ·s-..,.,_r b · . eny e tespit edilmic:: gelirleri üzenn en n,.,JsJ1 bi! st "" "vergi!end· . ' rre or=• d• • r 
>naJiye . . mne ""~minde vergi nriktan servet veya ge ' .,-

8
s,n ., die'. 

tem d.::;;eg, 
01

""1k topJamay, dü$'1ndügü meblagm m_ükelle_~-::;ojisinjn b~ w"' 
önemu k P~Yiaotmimao,yia beiirienir. Osmanh verg, temu a gelif 1"'1'' 
ke!hnes1n:::: '~'. "<arb"br. Tarh "dabtma, bö!me, tayin" anl:;:u:.,gin"1 ~ 
veya servet· b :' .. " ~am ta$u-. Bu anlamianyla he, iki tenm Tafh ",·r ..;e'f0-

in llYuklugü d . . - . . . t eder. . e 1 .~. ta'yin an!•-·. n en ha,eketle belir!enmed,g,ru ,,ace .;nJTI g. ~ 
~•u 1se tespit b r 1 . . Ie veri:,- . liß'. _ 

servetm büYük.1- • ' e "•nme anlamianna ge!mesi iubany ' biC n,te .,,,., 
14 

Ku§kusUz bu t u~ucten hareketie belirlenrnesi usulüne daha uygudn 
O 

aana ){ ·t11~ 
evz1at usune . d ·kler e de J 

~1k tekniklere d - b " n e zaman ic:;inde daha bas it tekm köyJer ll:l~tl' 
ogru 1r eVritn · . ,,.._ ahalle ve p0-Y oi ve IllUhtar oibi -1 . ge91rd1. vrnegin verginin m ..,uca vefr:Y 
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en gelenlen - . . d korn.,. · ve 
nlnias1 usulünct n gozetirnincte rnükellefler arasin a .. tu·· )def1 en, PayJa§ttrrn ·· ctur dairelen tararindan anin kasabaiarcta kurulan mal mu 

Yapumasina ge~ildi. 



karak . 
Os manlz imparatorlugu 'nda Gelir Vergis i, 1839-1908 • 11 7 

ter1dir A 
teknikle beli~Ie n~ak verginin nispeti yine basi t ve k~rma:;,1k bir dizi 
r~i Vergi ve n~r. Bu a~1dan gelir vergileri basit nispi vergi, müte-
8aslt nispet mu~edenm vergi olmak üzere ü9 ana gruba aynlabilir. 
her b · Usuiunde · k 

1r dilirn . . verg1ye onu olan gelirler dilimlere aynlarak 
ora.n beiirle ~~In ~elli bir maktu miktar veya genel olarak bir yüzdelik 
le a,r nir. BoyJece alt .. · · ·t·b . 

J11§tzn1rn .. ve ust gehr gruplan verg1 oran1 1 1 any-
ora.ni artar. M~· Mute~akki vergide ise gelir düzeyi yükseldik<;e vergi 

llsuHerde Ver ~te~e'.111_1 usu_lde_ ise b_u i§lem tersinden yap11lr. D_ereceli 
Yerek sosya1 f: ~olu§um Ih§k1lenm alt gelir gruplan Jeh1ne duzenle
Vergisi l'llahi 

1
_r I§lev kazamr. Gelir vergilerinin modern ki!;iisel gelir 

gerei~: Yeti kazanm . . al 
~r. So as1 191n artan kademe oran1n1n esas mmas1 

day¾Yors n~ta v:rginin tevzii mi yoksa tayini mi oldugu, eger tayine 
lllatrahinin ~ an?1 

tekniklerle tayin edildigi ve tayin edilen verginin 
kaPasitesinin ~gi u~ul!erle belirlendigi bir devletin mali te:;,kilatimn 
;•~• devJet ka onemJt_ b1r göstergesidir. Maliye te~kilatmm somut ya: 

eJ
1
1llinin si P_a

s
itesin1n teknik bir öl9üsü olman1n yam sira, vergi 

V• Yas1 ve Sosya] . ·-· . . d ·a· ~l~ise1 1. I<;eng1n1n de bir 1fa es1 1r. 
oJag'lnilsti:; f: •r vergisi Avrupa ülke!erinin bir~ogllnda ba~Jangi~ta 
ge9Ici bir te _§Ullarctan dogan büt<;e ihtiya<;lanm kar:;,Ilamak uzere 
c1 ve db1r olarak ·· d .. · · · d kal1 . geneJ b. . . gun eme gelmi:;, fakat sure<; 19ensu_1 e . -
"erg,s;n;n b;/" nitehk kazanm1~ti. Bunun en iyi örnegi, ki~iseJ g:hr 
~§lseJ gei· hayh erken hayata ge<;irildigi ingiltere'dir. 15 Ing11tere de c111~ lr Vero--i · k „ 

\.j,e ask - 0 
... si 1798 yd1nda Napolyon Sava:;,Jan'na hazirh Sure-

So1,..... en har • · ·· .. 1 .. -~llldu 16 cama1an kar:;,11amak üzere ge~1c1 olarak yurur uge 
bl1da sa; 

1
~

02 
.Ylhncta uygulamadan kald1nlan gelir vergisi 1803 yi-"e l a§ thtirna1· · 1 k d 

. 
8

16 '"l 1n1n belirmesi üzerine tekrar uygu amaya on u 1 · .J! 1na k 
~1n l8,t2 actar yÜrüriükte kald1. Büt~e af1klanmn kapatilmas1 

cc1. b Ylhnda 1· .. 1 b 
U Ver i . ge Ir vergisine tekrar ba~vuruldu. 19. yuzyi oyun-

g nin kaict1n1mas1 ve yeniden yürürlüge konmas1 :;,eklinde 
1s f 

n ·1 €i tere · . 
l 99 

1
~in bkz. . . · 

l 
6

· lno-;lt , B. E. V. Sabine, A History oiflncome Tax, Londra. Allen & Unwm, 
a.Yl c.• ere de 18 .. · 1· · · -

§iyJa Ve · · Ytizyll ve öncesinde servet ve gelirin modern btr ge ff vergisi an tes · . rgilenct · ·1 • -· · J · · 
Pitinin t 1,_. in digini dü§ünmek dogru- olmaz. :;,ah1s1ann servet ve gehr ennm 

\rer · e~uk I al"d 
&ilendir . . o arak zor veya imkänstz oldugu 18. yüzyilm ortalannda m J J are 

Cclli§llli§ti rn8e 19:rn zenginligin görünür unsurlanm esas aJan bir sistern olu§turrnaya 
erk · U 9 d ki 

„ ek hizrn . er9evede örnegin meskenlerin pencere sayi.s1 veya mesken1er e 
tur \rergile _et91. sa.Yls1 vergi miktan i"in öl"üt olarak degerlendirilrni§ti. Ancak bu 
Sab · nn kt§ . .,, .,, B E V 1

6 c-
1
11e, Q. iseJ gelir vergisi oJarak degerlendiri1emeyecegj a~ik. Bkz. · · · '->ab1· g.e., s. 17 
ne 18 . 

de~ 
06 tanhr · ,, - d 

€erlend . l gehr vergisi yasasm1 "The Tax that beat Napoleon ba1?hgi altm a 
irznektedir. B. E V . 

. . Sabme, a.g.e. , s. 26. 
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gelgitli bir süre<; ya~and1ktan sonra nihayet 187 4-1894 dönerninin ar
d1ndan ki~isel gelir vergisi kahc1 oldu. Fransa 'da ise Devrim sonrasin
da olu~turulan dört ayakh vergi rejimi 19. yüzyil boyunca yürürlükte 
kald1 ve modern kü~isel gelir vergisi nispeten gec; bir tarihte yerle:;;ti.

17 

Devrim'den sonra kurulan hükümetler ki~isel gelir vergisini kal1c1 
olarak gündemlerine alrnadtlar. 18 Ki~isel gelir vergisi 1848 Devrimi 
ve 1871 Fransa-Prusya Sava~1 gibi olaganüstü dönemlerde büt9enin 
a91k verdigi ko~ullarda u yguland1, ancak bu tür uygulamalar 1917 
yihna kadar kahc1 bir nitelik kazanama d1. 19 19. yüzyilda ki§isel ge
lir vergisinin ingiltere d1§mda ba§anyla uyguland1gi ülkelerden biri 
de Almanya'yd1. 1891 yihnda Prusya'da yürürlüge konan ki§isel gelir 
vergisi, olumlu sonuc;lar almmas1 üzerine yayg1nla~t1nld1. 20 Rusya'da 
ise bu alandaki tart1~malar 1861 reform süreciyle birlikte ba§lann§tL 
Gelir vergisine yönelik giri§imler ve tarh§malar 1905 yih i9inde yeni
den alevlendi ve Birinci Dünya Sava§t'nm olaganüstü ko§ullannda 
askeri harcamalann bütc;eye getirdigi yük ki§isel gelir vergisinin tesi
sini kac;1nilmaz kild1. 2 1 

Ki§isel gelir vergisi, her §eyden önce üst gelir gruplann1 hedef 
alan bir vergi olmas1 nedeniyle söz konusu kesimlerin yogun mu
halefetiyle kar~ila§t1. Bu verginin birc;ok ülkede vergi rejimlerin ana 
unsuru haline gelmesinde Birinci Dünya Sava~1'n1n ko~ullan ve özel
likle sava~ sonras1 siyasal geli~meler belirleyici oldu. Sava§ yillannda 
bir yandan askeri harcamalann bütc;eye getirdigi olaganüstü yük, 
diger yandan geni§ kitlelerin ordu ic;in seferber edilmesi ve ulusal 
91karlar ic;in büyük fedakärbklann talep edilmesi üst gelir gruplann1 
da belli bedeller ödemek durumunda birakt1. Bu süre9te ki~isel gelir 

17 Edwin R. A. Seligman, The Income Tax: A Study ofthe History, Th.eory, and Practice 
of Income Taxation at Home and Abroad, New York: The Macmillan Company, 1914, 
s. 273. 

18 Edwin R. A. Seligman, a.g.e., s. 278. 
19 H . Parker Willis, "lncome Taxation in France , " The Joumal of Political Economy 4 , 1 

(1895) : 37-53. Parker, Fransiz Devrimi 'nin ardmdan gelir ve rgisinin tesis edildigini, 
hatta bu verginin 19. yüzylldan önce de u ygulamada oldugunu ile ri sürüyor. Ancak 
söz konusu vergilerin tüzel bir ki~ilik olarak bireyi temel alan modern bir gelir ver
gisi oldugunu söylemek zor. 

20 Edwin R. A. Seligman, a.g.e., s. 250-261. 
2 1 Rusya i.;;in bkz. Robert H. Gorlin, "Problems of Tax Reform in Imperial Russia ", 

Journal of Moder.n History 49 , 2 (1977): 246-265; Yanni Kotsonis, "'No Place to Go': 
Taxation and State Transformation in Late-Imperial and Early-Soviet Russia", a.g.e. 
76, 3 (2004) : 531-577; Yanni Kotsonis , "'Face-to-Face': The State, the Individual, and 
the Citizen in Russian Taxation", Slavic Review 63, 2 (2004): 221 -246. 
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vergisinin me§rula§tlnlmas1 ü;in kullamlan siyasi dil de önemli ölc;ü
de degi~ti. Genellikle sava~ gibi olaganüstü ortamlarda gündeme ge
len bu tür vergiler ba~lang19ta devletin bekas1 ve vatan1n müdafaas1 
gibi gerekc;elerle me§rula§tlnhyordu. Birinci Dünya Sava§1'ndan son
ra ise yurtta§hk ve siyasal katihm temalan agirhk kazanmaya ba§lad1 
ve bin;:ok Avrupa ülkesinde ve Amerika Birle§ik Devletleri'nde ortaya 
91kan toplumsal uzla§ma ihtiyac1 ve kurulmaya ba§layan refah rejimi 
ki~isel gelir vergisinin temel me§ruiyet kaynag1 oldu. 22 

Osmanh imparatorlugu'nda da söz konusu vergiler, örnegin 1903 
tarihli §ahsi vergi, "memleketin muhafaza ve vatan1n müdafaas1 i9in 
tezyib-i kuvvet-i devlet" ifadesiyle me§rula§tlnlmaya c;al1§ild1. 23 Ancak 
Osmanh imparatorlugu'nun son döneminde verginin me§rula§t1nl
mas1na yönelik siyasal söylemin unsurlar1 aras1nda siyasal kat1hm ve 
refah rejimine ili§kin bir toplumsal mutabakat1n izlerini görmek zor. 
II. Mahmud döneminden itibaren vatanda§lann refah, mutluluk ve 
saghg1n1n korunmas1 Osmanh padi§ahlann1n me§ruiyet arayi§lan
nin dogurdugu yeni siyasal dilin motifleri arasmda yer edinmeye ba§
larn1§t1. 24 Ayn1 dönemden itibaren, vergi mevzular1 halkin günlük ko
nu~ma konular1 arasma girmi§ti. Örnegin Tanzimat'tan sonra iltizam 
sisteminin kald1nlmas1 ve uygulamaya konan yeni vergi rejimi halk 
aras1nda uzun süre konrn~uldu ve tartl§Ildi. 25 Fakat söz konusu yeni 
me~ruiyet arayi§inm siyasal dildeki yans1malar1m ara§tlrd1gim1zda, 
Tanzimat Fermam'nda ge<;:en adil bir vergi sisteminin olu§turulma-
81 yönündeki s1nirh ifadeleri bir kenara birakirsak, vergilere ili§kin 
herhangi bir yoruma en az1ndan yönetim kat1nda rastlayam1yoruz. 26 

22 M. J. Daunton, "Payment and Participation: Welfare and State-Forma tion in Britain, 

1900-1951", Past and Present, 150 (1996): 169-2 16. ABD i9in bkz. W. Elliot Brown
lee, Federal Taxation in America: A Short History, Cambridge: Woodrow Wilson Cen
ter Press & Cambridge University Press, 2004. 

23 BOA, t.HUS, 139/1324/M- 103, 1324.01. 24 / 20 Mart 1906. 
2 4 Bu re torik II. Mahmud 'un memleket gezileriyle birlikte belirginle§meye ba§lad1. Bu 

geziler i9in bkz. Abdülkadir Özcan , "II . Mahmud 'un Memleket Gezileri", Prof Dr. Be
kir Kütükoglu'na Armagan ic;,:inde, !stanbul: Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Ara §tirma Merkezi, 1991 , s. 361 -379. 

2s Cen giz Ktrh , Sultan ve Kamuoyu: Osmanlz Modemle~me Sürecinde "Havadis Jumal
leri" {1 8 40-1844), tstanbul: Türkiye l§ Bankas1 Kültür Yaymla n , 2009, s . 68-73. 

2 6 Nadir özbek, Osmanl! jmparatorlugu 'nda Sosyal Devlet: Siyaset, flctidar ve Me~ruiyet 
(J B76-l 914}, 1stanbul: tleti§im Ya~t~la n, 20?2; Nadir Ozbek , "Philanthropie Activity, 
Ottoman Patriotism and the Ham1d1an Regime, 1876-1909, "International Journal of 
Middle East Studies 37, 1 (2005): 59-8 1; Nadir Özbek, "Imperial Gifts a nd Sultanic 
Legitima tion During the Reign of Sultan Abdulhamid II , 1876- 1909", Poverty and 
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$ahsi verginin uygulamaya kondugu ikinci Abdülhamid döneminde 
ise dönemin imkänlan itibariyle rejimin siyasi niteligine ve ihtiyac;la
nna uygun bir refa.h rejiminin olu~tugunu söyleyebiliriz. Fakat bu re
fah rejimi babacil bir siyaset diliyle bezenerek Abdülhamid rejiminin 
me~ruiyetini saglarnak ic;in i~e ko~uldu ve siyasi söylemde verginin 
vatanda~hk olgusuyla ya da refah rejimiyle ili~kisi kurulmad1. 

Bununla birlikte Tanzimat 'tan sonra vergi yükünün kent ekono
misine ve üst gelir gruplanna dogru kayd1nlmas1 yönünde bir egilim 
oldugu a91k. Esas itibariyle esnaf ve tüccan hedefleyen bir tür gelir 
vergisi diye bilecegimiz temettüat vergisinin bü tc;e gelirleri ic;indeki 
pay1 s1nirh kald1. Emlak ve akar ile musakkafat vergileri ise öncelikli 
olarak mülk sahibi ve yüksek gelir gruplanm hedeflemesi itibariyle 
Tanzimat sonras1 vergi rejimi ic;inde daha önemli bir yer edindi. 19. 
yüzy1hn sonlanna dogru bu vergi kalemlerinden elde edilen gelirlerin 
bütc;e i9indeki payi az1msanmayacak bir orana ula~t1. 1903 tarihli 
~ahsi vergi ise, Osmanh vergi mükelleflerinin tamam1n1 hedef almas1 
ve tanmsal üreticiler i9in son derece dü~ük bir mükellefiyet -getirir
ken vergi yükünün agirhgin1 büyük emlak ve ~jftlik sahiplerine ve bü
yük ölc;ekli ticaretle ugra~an kesimlere kaydirmayi ama9lam1~ olmas1 
itibariyle önemlidir. 

~ahsi vergi, 1319 bütc;esindeki ac;iklarm kapatilmas1 ic;in gün
deme getirildi ve 1321 bütc;esinde 811.500 liral1k bir tahsilat öngö
rüldü. 1322 bütc;esinde bu kalem 511.500 liraya dü§ürüldü. Vergi 
gelirinde öngörülen bu azalma ku§kusuz 1903 nizamnamesinde 1. 
s1n1f kapsam1nda yer alan ve ki;;i ba~1na 5 kuru~ ödeyecek vergi 
mükelleflerinin %50'sini olu~turan ahali-i kurän1n, yani tanmsal 
üreticilerin (yakla~1k 3 milyon ki~i) kapsam d1~1na i;1kartilmas1ndan 
kaynaklan1yordu. 27 1323 bütc;esinde ise vergi miktan daha da azal
tilarak 150.000 lira olarak tahmin edildi. 28 1321 bütc;esinde, ~ahsi 
verginin büt9e gelirlerinin %3,64 gibi hayli önemli bir oran1n1 olu~
turdugu görülüyor. Tar1msal üreticilerin kapsam d1~1na ~1kartild1gi 
1322 yihnda ise bu oran %2,23'e dü~tü. Ayn1 yillarda temettü vergisi-

Charity in the Middle Eastem Contexts i<;:inde, Mine Ener ve dig. (ed.), Albany: State 
University of New York Press, 2003, s. 203-220. 

27 1321 ve 1322 bütc;e rakamlan i9in bkz. Tevfik Güran, Osmanli Malf istatistikleri Büt-
9eler, 1841 -1918, Ankara: T .C. Ba~bakanhk Devlet fstatistik Enstitüsü, 2003. 

28 1323 bütc;e rakanu ic;in bkz. Abdurrahman Vefik [Saym], Tekälif Kavaidi, Ankara: 
Maliye Bakanhgi, 1999, s . 466. Bu rakamlar öngörülen büt9e rakamlan; ~ahsi ver
ginin tahsilat rakamlanna ili~kin herhangi bir bilgiye ula~amad1k. 
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ne ili~kin oranlar ise siras1yla % 1,66 ve % 1,62 olarak öngörülmü~tü. 
Bu durumda pratikte "mükerrer bir temettü vergisine" dönü~müi;, 
bulunan ~ahsi verginin hacim itibariyle de dikkate deger bir büyük
lük ifade ettigi ortaya 91k1yor. 

A~agida ilk olarak Tanzimat'in ilan1ndan 1903 tarihli ~ahsi ver
giye kadar süren evredeki gelir vergisi sorunsal1 baglam1nda Osmanh 
vergi rejiminin genel bir degerlendirmesini yapacag1z. Ard1ndan 1903 
y1hnda gündeme gelen i;,ahsi vergiye ili~kin mevzuat1n zaman i9inde
ki degi~imini aynnt1lanyla inceleyecegiz. Bu bölümde ~ahsi verginin 
bir gelir vergisi olarak degerlendirilebilecegi tespitinden hareketle, bu 
verginin hem vergi teknigi bakim1ndan hem de siyasi niteligi itibariyle 
aynntlh bir degerlendirilmesini sunacagiz. Bu 9er9evede söz konu
su verginin uygulanmas1 siras1nda geli~en muhalefetin toplumsal ve 
siyasal i9erigi üzerinde de duracag1z. Sonu9 bölümünde ise 1903 ta
rihli ~ahsi vergi uygulamas1na ili~kin sonu9lar1 toparlayip, Osmanh 
imparatorlugu'nda vergi rejiminin niteligine ili~kin genel bir deger
lendirme yapmaya 9al1~acagiz. 

TANZiMAT SONRASI OSMANLI VERGi REJiMi VE 
GELiR VERGiSi MESELESi 

Osmanh idarecilerinin 19. yüzy1l boyunca gündeme getirdikleri vergi 
düzenlemelerinin 9ogu fü; temel soruna i;özüm bulmak üzere for
müle edilmi~ti. Bu ü9 sorunu, vergi mükellefleri ile merkezi hazi
ne aras1ndaki arac1 unsurlann ortadan kald1nlmas1 yoluyla hazine 
gelirlerinin artinlmas1; vergi yükünün tanmsal ekonomiden kent 
ekonomisine dogru kayd1nlmas1 ve vergi tevzisinin köy ve mahalle 
gibi kolektif aidiyetleri temel alan bir i;erc;eveden bireylerin servet 
ve gelirlerini esas alan nispi bir zemine 9ekilmesi ~eklinde siralaya
biliriz.29 Birinci ba~hk alt1nda iltizam sisteminin kald1nhp verginin 
mültezimler yerine maliye memurlan arac1hgiyla toplanmas1 yönün
deki giri~imleri; ikinci ba~hk alt1nda öncelikli olarak kent ekonomi
sini hedef alan ve tahrire dayanan temettüat, müsakkafat (bina) ve 

29 Vergi tabamnm kent ekonomisine kaydmlmas1 fikri hakkmda bkz. Stanford J . 
Sbaw, "The Nineteenth-Century Ottoman Tax Reforms and Revenue System", 
International Journal of Middle East Studies 6, 4 (1975): 4 21-459; Tevfik Güra n , 
"Osmanh Kamu Maliyesi, 1839-1918", Osmanl1 Maliyesi Kurumlar ve Büt9eler 

1 ic;;inde, Mehmet Gern;; ve Erol Özvar (ed.), 1stanbul: Osmanh Bankas1 Ar~iv ve 

Ara~t1rma Merkezi, 2006, s. 67. 
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emlak ve akar vergisi gibi yeni vergilerin tan1mlanmas1n1; ü9üncü 
ba~hk altmda ise Osmanh toplumunu olu§turan bütün fertlerin ser
vetlerinin ve iktisadi faaliyetlerinin devlet tarafmdan bilinmesini ve 
böylece verginin bireysel bir nitelik kazanmas1m mümkün k1lacak 
idari teknolojilerin hayata ge9irilmesini sayabiliriz . 

Analitik nedenlerle ayn ba~hklar altmda ele ald1gim1z bu ü<; ek
sen aslmda bir bütünlük arz ediyor. Örnegin vergi tabamn1n kentle
re30 kayd1nlmas1 bakim1ndan önem ta~1yan temettüat, müsakkafat 
ve emlak ve akar vergileri aym zamanda ~ah1slann servet ve gelirle
rinin tespitini temel almas1 itibariyle tek tek bireylerin devlet nezdin
de bilinmesini de gerekli klhyordu. Bu idari teknolojiler, ku$kusuz 
hayata gec;irilebildikleri öl9üde, vergi tarhmm kolektif bir zeminden 
~ahsi bir zemine kaymasm1 ve böylece verginin tevzii bir nitelikten 
annd1nlarak tespit ve tayine dayanan nispi bir c;erc;eveye kavu$turnl
mas1m da saglayacakt1. Ancak mahalle veya köy gibi kolektif gruplar 
yerine tespit edilmi$ servet ve gelirleriyle tüzel ki$ilik olarak yeniden 
tan1mlanan bireyleri temel alacak nispi bir vergi sisteminin yerle~me
si nüfus sayim1, kadastro ve tahrir alanlannda yeni idari teknolojile
rin devreye sokulmas1n1 gerektiriyordu. Oysa a~agida somut ömek
leriyle ortaya koyacagim1z üzere, 19. yüzyil Osmanh mali sisteminin, 
toplumu olu$turan her bir bireyin servetiyle ve iktisadi faaliyetleriyle 
tan1nmas1 baklmmdan ba§ar1h oldugunu söylemek hayli zor. 

II. Mahmud döneminden itibaren bin:;ok kez nüfus, emlak ve te
mettü tahrirleri yap1lm1~, fakat bu sayimlar ya imparatorluk sath1na 
yayilamarm~ veya verginin ki§iselle~mesine yönelik uygulamalarla 
birle§tirilememi~ti. Bu tahrirlerden en kapsamh olam Tanzimat'tan 
hemen sonra uygulamaya konmu~ olan "emlak, arazi, hayvanat ve 
temettüaf' sayimlanydi.31 Zaten Tanzimat Fermam'nda da "ahali-yi 
memalikden her ferdin emlak ve kudretine göre bir vergi-yi münasib 
tayin" olunmas1 yönünde bir niyet zikredilmi$ti. 32 Temettüat sayimla-

30 Osmanh belgelerinde bu 9er9evede kullamlan "~uhur ve kasabat" tabiriyle eyalet, 
liva, kaza ve nahiye merkezleri kastediliyor. 

3 1 Bu konuda aynnt1h bilgi i9in bkz. Tevfik Güran, "Ondokuzuncu Yüzytl Temettüat 
Tahrirleri", Osmanli Devleti'nde Bilgi ve jstatistik-Data and Statistics in the Ottoman 
Empire i9inde, $evket Pamuk ve Halil lnalc1k (ed.), Ankara: T.C. Ba~bakanhk Devlet 
lstatistik Enstitüsü, 2000, s. 73-94; Mübahat Kütükoglu, "Osmanlt Sosyal ve 1ktisa
di Tarihi Kaynaklanndan Temettü Defterleri", Belleten 59 , 225 (1995): 395-412. 

32 Tanzimat Ferman1'nda verginin ödeme gücüne göre tespit edilmesi yönünde bir niyet 
bildirilmi~ olsa da, sonraki 20 ytl bu dogrultuda kayda deger bir ad1m attlmam1~, 
verginin haneler arasmda payla§tmlmasma devam edilmi~ti. Bu durum ancak 1858 



Tab\o 4.1 
Vergi Ge\irlerinin Y11\ar i~inde Oegi~imi 

1297 (1881-82) 1321 (1905/06) 1322 (1906/07} 

Kurui % Kuru~ % Kurui 

Vergi (vergi-i mahsusa) 239.727.700 13, 18 

Emlak ve Akar Vergisi 263.350.019 11 ,81 264.787.716 

Temettü 37.049.422 1,66 37.139.278 

Bedel-i AskerT 42.328.000 2,33 135.199.853 6,07 135.428.591 

Vergi-i ~ahsi 8.000.000 0,44 81 .150.000 3,64 51 .150.000 

A9ar 450.000.000 24,74 468.267.804 21 ,01 485.018.175 

Agnam 160.000.000 8,79 191 .505.989 8,59 173.636.938 

Rüsumat ve 418.949.000 23,03 569.151.975 25,53 649.449.465 

Has1lat-1 Mütenevvia 

Yekun 1.819.250.600 2.229.131.079 2.290.492.108 

Kaynak: Bu tabloyu haz1rlarken §U eserden faydaland1k: Tevfik Güran, Osmanll Malf istatistikleri Büt9eler, 1841-1918 , Ankara: 

T.C. Ba§bakanhk Devlet lstatistik Enstitüsü, 2003. 
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rma 1840 yib itibariyle ba~lanm1~t1; fakat bu giri~im s1nirh kalmi~tl. 
1845'te imparatorluk 9apmda daha kapsamh sayimlar ger9ekle~ti
rilmi~ti. Ancak bu sayimlarda esas ahnari birim ~ah1s degil hane ol
mui;;tu. Servetin yam sira tanm ve tanm d1~1 gelir getirici faaliyetler 
hazirlanan temettüat defterlerinde harie bazmda kayit altina ahnm1~
t1. Tarih9iler, temettüat defterlerinin hane düzeyinde aynntlh bilgiler 
i9ermesi itibariyle son derece zengin bir kaynak olduguna ü;;aret edi
yorlar.33 Temettüat defterlerinin gerek hazirlam~ bi<; imi gerek i9erdigi 
bilgiler itibariyle tahrir defterlerinden önemli farklar banndird1gi a<;ik 
olmakla birlikte, bu defterlerin verginin idari birimler (mahalle ve 
köyler) ve bu birimlerdeki bireyler aras1nda payla~t1nlmas1 konusun
da 16. yüzytl tahrir defterlerinden farkh bir nitelikte oldugunu söyle
mek bir hayli zor. 34 1845 'ten itibaren temettuat defterlerindeki veriler 
tanmsal üretimin gen;ek bir sayim1ndan c;ok, bir önceki ythn vergi 
gelirlerinden hareketle olu~turulmaya c;alu~ilm11;,t1. Örnegin 1845 yih 

üretim rakamlan, 1844 yih a~ar vergisi tahsilatin1n dokuz veya onla 
9arpilmas1 yoluyla olu~turulmu!?tu. ~ift9i hanelerinin tanm d1~n ge
lirleri ile esnaf ve tüccann s1nai ve ticari faaliyetlerinden elde ettikle
ri gelirler ise tamamen tahmine dayah olarak ifade edilmi~ti. Aynca 
1845 tarihli temettüat defterlerinde yer alan gelir rakamlanyla vergi 
miktarlan aras1nda oransal bir ili~ki olmad1gin1 da vurgulaya11m.35 

Dolayis1yla 1845 tarihli temettüat tahrirleri, vergi rejiminin ~ahsile~
mesi yani verginin bireyin tespit edilmi~ servet ve gelirine dayanan 
bir zemine r;ekilmesi yönünde bir uygulamaya temel olu~turmarru~ti. 
Bu durumda söz konusu temettüat sayimlar1n1n tespite dayah mo-

ve 1860'h yillarda ba~layan tahrirlerle birlikte degi~meye baf:?layacakt1. Bkz. Tevfik 
Güran, "Osmanli Kamu Maliyesi, 1839-1918", Osmanli Maliyesi Kurumlar ve Büt9eler 

1 i9inde, Mehmet Gene; ve Erol Özvar (ed.), 1stanbu1: Osmanh Bankas1 An~iv ve Ara~
tmna Merkezi, 2006, s. 66-67. Tanzimat Fermanmm metni ic;:in bkz. Col?kun <;akrr, 
Tanzimat Dönemi Osmanlt Maliyesi, lstanbul : Küre Yaymlan, 2001, s . 281-284. 

33 Mübahat Kütükoglu, a.g.e.; Tevfik Güran, "Ondokuzuncu Yüzyil Temettüat Tahrir
leri", Osmanll Devleti'nde Bilgi ve istatistik-Data and Statistics in the Ottoman Empire 
ic;:inde, ~evket Pamuk ve Halil 1na1c1k (ed.), Ankara: T.C. Baf:?bakanhk Devlet 1statis
tik Enstitüsü, 2000, s. 73-94. 

34 Burada, verginin tevzii niteliginin korunuyor olmas1 itibariyle tahrir defterleriyle 
benzerlik ta~1d1gma i~aret ediyoruz. Sürekliligin altm1 9izmekle birlikte temettüat 
defterlerinde bulunan yeni unsurlan ön plana 91karan bir yakla~1m i9in bkz. Alp 
Yücel Kaya ve Yücel Terziba~oglu, "Tahrir'den Kadastro'ya: 1874 tstanbul Emlak 

Tahriri ve Vergisi: 'Kadastro tabir olunur tahrir-i emlak"', Tarih ve Toplum Yeni Yak
la~imlar, 9 (2009). 

35 Mübahat Kütükoglu, a.g.e., s. 411-412. 
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dern bir ki$isel gelir vergisinin temeli olarak degil, büt9enin ihtiyac1 
9er9evesinde belirlenen vergi miktann1n bölgeler aras1nda ve ahali 
nezdinde payla§t1nlmas1mn kayit altina ahnmas1na yönelik bir giri
~im olarak degerlendirilmesi daha dogru olur. 

Verginin kolektif niteliginin kald1nlamamas1 ve tespit edilmi$ ki
§isel gelirlere dayanan nispi bir zemine oturtulamamas1 nedeniyle, 
Tanzimat vergi rejimi, Osmanh nüfusunu olu§turan geni§ yiginlar i9in 
vergi ödemelerinin basitle§tirilmesinden öte bir yenilik getirmedi. Bu 
basitle$tirme ise Osmanh belgelerinde "vergi" veya "vergi-i mahsusa" 
olarak isimlendirilen ve her bir kazanm önceki dönemde a§ar ve ag
nam d1§1nda örfi vergi olarak 9e:;,itli isimler altinda ödedigi vergilerin 
tek bir kalemde birle:;,tirilmesinden ve ahali aras1nda kom§UCa pay
la~t1nlmas1ndan ibaretti. Tanzimat'1n ilan1ndan a~agi yukan 9eyrek 
asir sonra dahi bu sistemin korundugunu görüyoruz. Ömegin 1861 
tarihli bir nizamnamede kolektif verginin ki§iler aras1nda payla§t1nl
mas1n1n "kom$uca ve kemal-i hakkaniyet üzere herkesin kudret ve 
tahammülüne göre ho§nut-i umumi ile" gen;ekle§tirilmesi gerektigi 
ifade ediliyordu.36 Cemaat taraf1ndan topluca ödenmesi öngörüldügü 
i<;in "ancemaatin" vergi olarak isimlendirilen bu yeni vergi i<;in Maliye 
muhatap olarak tek tek bireyleri degil köy ve mahalleyi olu§turan 
toplulugu esas al1yordu. Ancemaatin vergi usulü Tanzimat'la birlikte 
yayginla§t1nld1 ve bu kapsamdaki vergilerin tahsili bütünüyle iltizam 

sistemi d1§1nda biraklld1. 37 

Bu yeni rejimde verginin payla$hnlmas1 ve tahsili i§lemlerinde 
köy ve mahalle düzeyinde muhtarlar, ihtiyar heyeti azalan ve din 
adamlan gibi ileri gelenlerin rolü arttl. Verginin payla§t1nlmas1 konu
sunda sorumluluk mahalle veya köyün muteber ki§ilerine birakild1, 
bunlann üzerinde de kaza meclisleri, yani kaza e§raf1 yetkili klhnd1. 
Merkezi hazinenin ihtiyac1na göre belirlenen vergi yekünu eyaletler
den ba§layarak, liva, kaza ve karyelere dogru payla§tlnld1, mahalle 
ve köy düzeyinde tek tek §ahislara dü~ecek pay ise yerel iktidar ili§
kileri i<;inde belirlendi. Bu yeni sistemde verginin idari birimler veya 

36 "Eyalat ve Elviyede Kurä ve Mahallatm Muayyen Olan Vergilerinin Beynelahali Tev
zii Hakkmda 1cras1 Laz1m Gelen Muamelata Dair Nizamname", 1277.07.15/ 15 Ka
nunisani 1276/27 Ocak 1861, Düstur, l. Tertib, c. 1, s . 279-283. 

37 Ancemaatin terimi genellikle samld1gmm aksine verginin ad1 olmaktan ~ok tevzii ve 
tahsili usulünün kolektif niteligine i~aret etmek üzere kullamlan bir tabirdir. Ance
:rnaatin vergi konusunda aynntih bilgi i~in bkz. Abdüllatif ~ener, Tanzimat Dönemi 
osmanll Vergi Sistemi, Istanbul: t~aret Yaymlan, 1990, s. 94-105. 
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bireyler aras1nda payla~tinlmasmda birtaklm sorunlar ya~anabilecegi 
gerek<;esiyle 1861 tarihinde ilgili nizamnameye usulsüzlüklerin berta
raf edilmesi yönünde maddeler ~klendi. "Verginin hin-i tevzisinde bir 
karye ahalisinden bazilanna sair kom~ulanna nispetle derece-i ikti
darlanndan ziyade vergi tarh olunmak ve baz1lan eshab-1 nüfuzdan 
olarak veyahut eshab-1 nüfuz taraf1ndan himaye klhnarak vergileri 
az tayin kihnmak gibi haller vukuu melhuz oldugundan" kaza idare 
meclislerinin bu gibi durumlara müdahale etmesi öngörülüyor, sorun 
burada c;özülemedigi takdirde kaza müdürü meseleyi liva merkezine 
havale etmekle memur kihniyordu. 38 1862 tarihi itibariyle Maliyenin 
~ah1slan cemaatten ayn~tlnp servet ve gelirleri bakim1ndan birey
vatanda~ olarak tan1mlayacak idari teknolojiden mahrum oldugunu 
görüyoruz. Burada kisaca degerlendirdigimiz verginin tayinine ve tev
zisine ili~kin meseleler hie; ~üphesiz tahsil yöntemini de dogrudan et
kiliyordu. Ornegin vergilendirme bireysel düzeyde ve tespit edilmi~ ge
lirler üzerinden yapllmad1gi, verginin tevzii niteligi korundugu sürece, 
tahsil i~lemlerinin devletin bürokratik bir nitelik kazanm1~ memurlan 
arac1hgiyla gen;ekle~tirilmesi mümkün olarnayacakt1. 

Osmanh nüfusunun büyük c;ogunlugunu olu~turan tanmsal 
üreticiler ac;1s1ndan vergi devlet ile birey aras1nda arac1s1z bir ili~ki 
haline getirilemedi. Uygulamadaki durum 1861 tarihli "Umür-1 Ma
liyeye Dair Nizamname"de yer alan "efrad-1 ahalin ayn ayn hisse-i 
tekälifleri muayyen ise de hükümet-i seniyye hisse-i umumiyesini 
mahalle ve karyeden taleb eder" ~eklindeki ifadede a91k<;a görülü
yor. 39 1862 yihnda ancemaatin vergi usulünün kald1nhp yerine tahri
re dayanan vergilerin konmas1 yönünde bir karar al.1nsa da, özellikle 
lorsal kesimde 1908'e kadar ancemaatin vergi uygulamas1na devam 
edildi. 1878'den 1902'ye kadarki süre9te gündeme gelen tahsil-i em
val nizamnamelerinde mükelleflerin payina dü§en vergilerin tespitine 
ili~kin yeni teknikler tan1mlaniyordu. Ta§ra maliye te§kilatin1n ge
li§tigi, kasabalarda nüfus dairelerinin, mal müdürlüklerinin ve vergi 
dairelerinin ac;1ld1g1 belirtilerek, önceleri imam veya muhtarlar tara
f1ndan cemaat aras1nda kom~uca payla§tlnlan vergilerin idaresinin 
yeni birimlere devredilmesi isteniyordu. Yeni teknikler imparatorlu-

38 "Eyalat ve Elviyede Kurä ve Mahallatm Muayyen Olan Vergilerinin Beynelahali Tev
zii Hakkmda lcras1 Laz1m Gelen Muamelata Dair Nizamnarne", 1277.07.15/15 Ka
nunisani 1276/27 Ocak 1861 , Düstur, 1. Tertib, c. 1, s. 279-283. 

39 "Umür-1 Maliyeye Dair Nizamnarne", 1277.07.15/27 Ocak 1861, Düstur, l. Tertib, c. 
2, s . 4 -2 1. 
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gun bütününde uygulamaya gec;irilemediginden, Osmanh köylüsüne 
tarh edilen verginin tevzii niteligini degi§tiremedi. 

Osmanh nüfusunu olu~turan ~ah1slann her birini birey-vatanda§ 
olarak kapsayacak bir ki~isel gelir vergisi sisteminin yerle~ebilmesi 
i9in her §eyden önce iltizam sisteminin ve a~ar vergisinin kald1nlma
s1 ve verginin bütün bireyleri kapsayan nispi ve müterakki bir gelir 
vergisine dönü~türülmesi gerekiyordu. Oysa bir tür ürün vergisi olan 
a!;\ar, imparatorlugun son yillanna kadar varhgin1 devam ettirecekti. 
19. yüzyil boyunca a~ar vergisinin kald1nlmas1 gündeme gelmedi; bu 
dönemde yaln1zca iltizam sisteminin kald1nlmas1 veya c;ogunlukla 
yeniden yaplland1nlmas1 yönünde giri§imlerle yetinildi. 40 Tanzimat 
Ferman1'nda "alat-1 tahribiyyeden olub hi<;bir vakitte semere-yi na
fl'as1 görülemeyen iltizamat usul-1 muzirras1" olarak tan1mlanan bu 
sistemle ilgili 19. yüzyil boyunca bin;ok giri~imde bulunuldu.41 ikinci 
bölümde aynntih bir ~ekilde incelendigi üzere bunlann birincisi, Tan
zimat Ferman1'nda öngörülüp 1840 y1hnda gündeme getirilen ve <;ok 
klsa bir süre uygulamada kalan muhassllhk sistemiydi. 42 ister ilti
zam yoluyla ister emaneten maliye te~kilat1 arac1hgiyla tahsil edilsin, 
a~ar vergisi gündelik hayatln igine i~lemi§ ve c;ok katmanh siyasal 
bir nitelige bürünmü~tü. Pek <;ok yerde ancak asakir-i zaptiyenin ve 
jandarman1n yard1m1yla tahsil edilebiliyordu. A~ar vergisinin varh
gi ve tahsilat sistemi Osmanh Devleti'nin üreticilerle vergi mükellefi 
vatanda~lar olarak ili~ki kurmas1n1 engellemi~ti; vergi tahsilat1nda 
me~ruiyet s1n1rlan zorlanm1~ ve hatta vergi tahsilatl asker zoruyla 
gen;ekle~tirilmek durumunda kalm1~t1. Bu nedenle ki~isel gelire da
yanan nispi vergi, rejimin temel unsuru haline getirilememi§ti. 

Yukanda k1saca özetledigimiz üzere Tanzimat sonras1 Osmanh 
vergi rejimi nüfusun c;ogunlugunu olu~turan tanmsal üreticiler ap
sindan önemli bir degü~iklik yaratamad1. Bu kesimler bir yandan a~ar 
vergisi ödemeye devam ederken, ancemaatin vergi de varhgin1 koru
du. Ancak esnaf, tüccar, amele gibi büyük ölc;üde kent ekonomisi 
i;erc;evesinde degerlendirilmesi gereken kesimler ve büyük arazi ve 
i;iftlik sahipleri ic;in durum hayli fark11 oldu. Daha Tanzimat öncesin-

40 t1tizam sistemi a§ar vergisiyle birlikte ancak 1924'te kaldmlabildi. Bkz. Nadir Özbek, 
"Köylü A§ar Yükünden Kurtuldu", Cumhuriyetin 75 Yili, Gilt 1, 1923-1953 ic;inde, 

tstanbul: Yap1 Kredi Yaymlan, 1998, s. 46 . 
41 Co§kun <;aklr, Tanzimat Dönemi Osmanlz Maliyesi, lstanbul: Küre Yaymlan, 2001, 

s. 281 -284. 
42 Co§kun <;alor, a.g.e., s. 41-47. 
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de verginin "herkesin emlak ve arazi ve hayvanlar1na ve esna.fla tüc
carm senelik kazarn;lanna birer kiymet takdir olunmak suretiyle ve 
binde hesabiyle tarh ve tevzi edilmesi" yönünde bir karar ahnm1~t1.

43 

Ancak 1858 yihna kadar senelik kazanc; üzerine ayn bir vergi konul
may1p temettü vergisi "ancemaatin tevzi olunan verginin bir cüzünü 
te~kil etmek ~art1yla muvahhit vergi arasmda"44 yer ald1. Bununla 
birlikte 1860'larda ve özellikle 1870'lerde tahrir ve kadastro teknik.le
rinin geli~mesi ve tmparatorluk sathmda yayg1nla$mas1 sonucunda 
söz konusu kesimler ic;in temettü vergisinin gelir vergisi mahiyeti be
lirginle~meye ba~lad1. 4 5 

1886 tarihli emlak ve temettü vergisi hakkindaki nizamnamenin 
birinci maddesi Osmanh imparatorlugu 'nda cari olan vergileri ikiye 
ayinyordu. Birinci grubu "tahriri icra olunan mahallerde ahnan em
lak ve arazi ve temettü vergisi", ikinci grubu ise "tahriri henüz icra ol
mayan yerlerde kom$UCa alman vergiler" olu$turuyordu. Ancemaatin 
vergi olarak isimlendirilen bu kom~uca alman vergilere yukanda de
ginmi~tik. Temettü vergisi ise 1886 itibariyle "her ~ahs-1 mütemettii'n 
yani tüccardan ve sanat ve hirfet ile me~gul olan e$has1n temettüat-1 
seneviyyesinden bir nisbet-i mauyyene üzerine ahnan" bir vergi ola
rak tanimlamyordu. 46 Bu verginin yayginla~mas1 ve i~lerlik kazanma
s1 her ~eyden önce saghkh tahrirleri gerekli kihyordu. Oysa Osmanh 
bürokratlanmn bütün niyet ve c;abalanna ragmen servet ve gelirlerin 
saghkl1 bir ~ekilde tespit edilmesi pek de mümkün olamad1. Ömegin 
yukanda degindigimiz 1877 tarihli istikraz-1 mecburiye ili$kin nizam
namenin altinc1 maddesinde a91k9a ifade edildigi üzere söz konusu 
tarihte "herkesin derece-i servet ve kudretini takdir ve tayinine me-

43 Abdurrahman Vefik [Saym] , TekdlifKavaidi, Ankara: Maliye Bakanhgt, 1999, s. 312-
313. 

44 Mehmet Zeki Pakahn, "Temettü Vergisi", Osmanll Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü

gü ic;:inde, Ankara: Milli Egitim Bakanhgt Yaym lan, 1993, s. 453-455. 
45 Emlak ve kadastro tahrirleri i<;in bkz. Alp Yücel Kaya ve Yücel Terziba~oglu, a.g.e.; 

Alp Yücel Kaya, "Politics of Property Registration: Cadastre of Izmir in the mid Nine
teenth Centui:y", New Europe College Yearbook i<; inde, 2005-2006, s . 149-179. 

4 6 "Emlak ve Temettü Vergisi Hakkmda Nizamname", 1303.11.05/24 Temmuz 1302/5 
Agustos 1886, Düstur, 1. Tertib, c. 5, s . 503-506. 1858'de ve 1860'ta yapilan tahrirle
rin ardmdan servetin yan1 sira ticaret ve sanayi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin 
de vergilendirilmesi amac;:lanm1~t:J. Bu dogrultuda temettü (kazarn; ) vergisinin oraru 
% 3 olarak tespit edildi. Bu oran 1878'de %4'e , 1886'da %5'e yükseltildi. Bkz. Tevfik 
Güran, a.g.e., s. 67 . 
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dar olmak ic;:in elde bir mizan-1 sahih" bulunmuyordu. 47 Servet ve 
gelirlerin tespitine yönelik idari teknolojilerin i§lerligi arttikc;a ve sa
y1mlann saghkh yap1ld1gi bölgelerle ve kesimlerle s1nirh olmak §artly
la verginin kolektif ve tevzii niteliginin gec;:erliligini yitirdigini ve emlak 
ve temettü vergisinin ki§isel servet ve gelir vergisi niteligi kazanmaya 
ba~lad1gin1 söyleyebiliriz. Ancak tahrir alan1ndaki bütün geli~melere 
ragmen temettü vergisi bütc;e gelirleri ic;:inde önemli bir agirhk kaza
namad1. Örnegin 1321 (1905/ 1906) mali yllmda temettü vergisi bütc;:e 
gelirleri i<;inde % 1, 66 'hk bir orana sahipti. Bir sonraki yil da bu oran 
%1,62 seviyesini a~mam1~t1. 48 

Temettü vergisinden elde edilen gelirin bu kadar dü§ük olmas1n
da bir yandan kent ekonomisinin yeteri kadar vergilendirilememesi, 
diger yandan da Osmanh tanmsal üreticilerinin bu verginin kapsam1 
di:~1nda b1rakllmas1 rol oynad1. Tar1msal üreticiler ic;:in temettü vergi
sine ili~kin bir belirsizlik bulundugunu görüyoruz. Örnegin 1881 yili
na kadar baz1 vilayetlerde a§ar ve agnam ile mükellef olan c;:ifü;iler de 
kazanc;: sahiplerinden sayilarak temettü vergisine tabi tutulmu~lard1. 
Ancak 1881 y1hnda gerc;ekle~tirilen bir düzenlemeyle "has1lat1ndan 
ö~ür istifa olunan emlak ve arazilerden temettü vergisi al1nmayacagi" 
yönünde bir karar al1nd1 ve böylece a~ar mükellefi Osmanh tanm
sal üreticilerinin tamam1 resmi olarak temettü vergisi kapsam1mn 
di~inda birak1ld1. 49 Temettü vergisinin bu haliyle genel bir ki~isel gelir 
vergisi olarak degerlendirilmesi hayli zorla~m1§t1; oysa emlak ve akar 
vergisi ic;:in durum farkh olmu§tu. Söz konusu mali yillara ait bütc;:e
lerde emlak ve akar vergisi oranlar1 siras1yla % 11,81 ve % 11, 56 olarak 
belirlenmi~ti. Bu ku§kusuz emlak sayim tekniklerindeki geli~menin 
bir sonucuydu. 50 Buradan hareketle kent ekonomisinin vergilendiril
mesinde temettü vergisinin degil, emlak ve akar vergisinin temel arac;: 
olarak kullan1ld1gin1 söyleyebiliriz. Neticede 19. yüzyil Osmanh gelir 
vergisi rejimi bütün gelir ve gider kalemleriyle tüzel bir ki§ilik olarak 
degerlendirilen bireylere dayanm1yordu ve gelir vergisi bireyleri degil 
tek tek emlak, müsakkafat ve akarlan kaps1yordu. Ayn ayn belirle-

47 "ldare-i Umur-1 Maliye ve Ahkam-1 Arazi ve Emlak ve Musakkafat-1 Mevkufe", 

1294,07.18/17 Temmuz 1293/29 Temmuz 1877, Düstur, 1. Tertib, c. 4, s. 376-79. 

48 1321 ve 1322 rakamlan i~in bkz. Tevfik Güran , Osmanli Mali jstatistikleri Büt9eler, 

1841-1918, Ankara: T. C. Ba~bakanhk Devlet 1s tatistik Enstitüsü, 2003. 

49 "Temettu Vergisi Kanununun Tadiline Dair Kanun", 1298.04.20/25 Mart 1297 /22 
:M.art 1881, Düstur, 1. Tertib, c. 1-4 Zeyl, s. 69-71. 

so Bkz- Tablo 3 . 1. 
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nen bu vergiler kendi ü;:lerinde basit bir nispi nitelik ta§1makla bir
likte, §ah1slar esas almarak birle§tirilmedigi ic;in vergi hic;bir zaman 
artan kademeli bir c:;:erc:;:eveye oturtulmad1. 

Sonuc:;: itibariyle büt9e gelirlerinin neredeyse üc:;:te birini bir ürün 
vergisi olan a~ann olu§turdugu, temettü vergisinin 1905 yihna gelin
diginde bile % 1,6 oranm1 a~amad1gi ve daha da önemlisi Tanzimat'tan 
sonra vergi, vergi-i mahsusa veya ancemaatin vergi olarak isimlen
dirilen ve tahrire dayanmayan "kom~uca ödenen vergilerin" ildnci 
Me~rutiyet yillanna kadar yürürlükte kald1gi bir vergi rejiminde, 
uygulamada ki§isel gelire dayanan bir sistemden bahsetmek kolay 
degil. A~ag1da inceleyecegimiz 1903-1907 dönemine ait ~ahsi vergi 
uygulamas1 ise bu cenderenin a:;nlmas1 ve nispi ve genel bir gelir ver
gisi rejiminin olu~turulmas1 yönünde bir ad1m veya bir niyetin ifadesi 

olmas1 itibariyle önemli. 

1903 TARiHLi VERGi-i ~AHSi NiZAMNAMESi 

Osmanh imparatorlugu'nda verginin modern bir zemine oturtulma
s1, yani bütün bireyleri kapsamas1 ve tespit edilmi~ ki~isel servet ve 
gelire göre nispi bir nitelige kavu~turulmas1 bak1m1ndan 1903 tarihli 
§ahsi vergi uygulamas1 ayn bir önem ta~1yor. A~ag1da aynntilariyla 
ele alacag1m1z üzere ~ahsi vergi 1903 yihndan 1907 y1hndaki lagvina 
kadar gec;en sürec:;:te, vergi mükellefi kesimlerin muhalefeti ve siya
si mücadeleleri sonucunda birc:;:ok defa gözden gec:;:irilmi§ti. Hukuki 
c;erc;evesi 1903 tarihli "Vergi-i Gahsi Hakklnda Nizamname"yle 9izi
len söz konusu vergiye ili~kin mevzuat, 1905 tarihli "Vergi-i ~ahsi 
Hakk1nda Talimatname"yle esash bir ~ekilde degi~tirilmi~ti. Bude
gi~iklik yine üst gelir gruplann1n yogun muhalefetiyle kar§1la~1nca, 
hükümet 1906 y1hnda verginin c;erc;evesini önemli ölc;üde degi~tir
mek zorunda kalm1~t1. 51 A~ag1da 1903 tarihli nizamnameden ba~
lamak üzere bu üc:;: mevzuat1 ve ~ahsi vergiye kar~1 geli~en siyasal 
mücadeleleri aynntilar1yla inceleyecegiz. 

Yukanda da degindigimiz gibi ~ahsi vergi ilk olarak 1319 sene-

51 Bu nizamname ve talimatlan ~u ~el<llde s1ralamak mürnkündür: "Vergi-i ~ahsi 
Hakkmda Nizamname", 1321.05.26/7 Agustos 1319/20 Agustos 1903, Düstur, 1. 

Tertib, c. 7, s. 1064-1067; "Vergi-i $ahsi Hakkmda Ta1imat", 1323.05.16/6 Temmuz 
1321/19 Temrnuz 1905, Düstur, I. Tertib, c. 8 , s. 259-263; "Vergi-i $ahsi'nin Tarh 
ve Tahsiline Dair Talimat Layihas1", BOA, 1.HUS, 139/ 1324/M- 103, 1324.01. 24/20 

Mart 1906. 
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sinde büt,;e a91g1n1n kapatilmas1 amac1yla gündeme gelmi~, ancak 
önceki benzerlerinden farkh olarak bir kereye mahsus degil kahc1 bir 
vergi olarak tan1mlanm1~t1. Dönemin Maliye Komisyonu raporlannda 
da ifade edildigi üzere, bütc;e a91gimn kapat1lmas1 i<;in bor,;lanmaya 
gitmek yerine gelir artlnc1 bir dizi önlem al1nmas1 uygun görülüyor ve 
~ahsi vergi de bu önlemler arasmda yer al1yordu. Ba§ta §ahsi vergi
nin yürürlüge girmesiyle birlikte temettü vergisinin kald1nlmas1 dü
~ünülmü§ ve yeni verginin 18-70 ya~ aras1 erkek nüfusun tamam1n1 
kapsayan genel bir gelir vergisi olmas1 öngörülmü§tü. 52 9 Agustos 
1903 tarihli Meclis-i Vükela mazbatas1nda ifade edildigi gibi §ahsi 
verginin basit bir nispi nitelige sahip olmas1 planlan1yor ve bu ver
ginin "baz1 Avrupa devletlerinde cari oldugu üzere ... s1n1f-1 muhte
life üzerine gayet hafif bir vergi" olmas1 gerektigi ifade ediliyordu. 53 

Fakat 1903 tarihli nizamnameden anla§ild1gi üzere temettü vergisi
nin topyekün kald1nlmas1 fikrinden vazgec;ilmi§ti. Neticede "ahali-i 
kurädan al1nmakta bulunan ve bir esas ve hesaba mütebenni olma
yan zirai temettü vergisinin lagv1yla" yetinildi. Bu §ekliyle ~ahsi vergi 
temettü vergisi yerine ikame edilen bir vergi degil, ona ilave ve fakat 
tanmsal üreticilerin de dahil edilmesi suretiyle geni~letilmi~ genel bir 
gelir vergisi oldu. 

$ahsi vergi "dahil-i tahrir" bölgelerde alt1 milyon erkegi mükel
lefiyet kapsam1na al1yordu. Bu alti milyon ki~inin sekiz gruba aynl
mas1 suretiyle yilhk toplam bir milyon liral1k vergi geliri elde edilmesi 
planlanm1~t1. 54 Vergi mükelleflerini gruplara ayirmak i<;in ba~vurulan 
yöntem söz konusu verginin tevzii niteliginin ortadan kald1nlmad1gin1 
gösteriyor; ,;ünkü ~ahsi vergi, esas itibariyle nüfus ve emlak tahrirleri 
tamamlanm1§ bölgelerde uygulanacak olmakla birlikte, mükelleflerin 
her birine dü~ecek vergi miktar1mn belirlenmesinde verginin gelirin 
belli bir oran1na tekabül etmesi ilkesi yerine, toplanmas1 öngörülen 
meblagin mükellefler arasmda payla~t1nlmas1 yöntemine ba~vurulu
yordu. 1903 tarihli nizamnamenin üc;üncü maddesinde kesin ~eklini 
kazand1gi üzere bu payla~tirma yönteminde vergi mükellefleri "yüz
de itibariyle tayin olunan" alt gruplara ayn~t1nhyor ve her grup ic;in 

52 BOA, 1.HUS, 108/1321/Ca-039, 1321.05.13/7 Agustos 1903. 
53 BOA, 1.KAN, 3/1321/Ca-2, 1321.05.26/20 Agustos 1903. 
54 9 Agustos 1903 tarihli Meclis-i Vükela Mazbatas1. Bkz. A.g.e. Tahrire dahil olmayan 

bölgelerden de "irnkän ve icaba göre" bir rniktar ~ahsi vergi tahsil olundugu takdirde 
bütc;:e ac;:1gmm kapat1lrnasm1 saglayacak önemli bir gelir elde edilecekti. 
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sabit bir vergi miktan tayin ediliyordu. 55 Olu~turulan tabloya göre 
mükelleflerin en alt gelir grubunda oldugu dü~ünülen ilk %50'si 5 
kuru~, %20'si 10 kuru~ , %12'si 20 kuru~, %8'i 40 kuru~, %5'i 60 ku
ru~, %2'si 80 kuru~, %2'si 100 kuru~ ve kalan % 1 'lik klsm1 ise farkh 
miktarlarda vergi ödemekle yükümlü kilmd1. Servet ve gelir düzeyi 
yüksek oldugu dü§ünülen bu son % 1 'lik grup kendi i<;:inde %30'u 150 
kuru§, %20 'si 200 kuru~ , %20 'si 300 kuru~, % 15'i 400 kuru§, %10'u 
500 kuru§, %3'ü 750 kuru§ ve %2'si 1.000 kuru§ olmak üzere yedi 
ayn kademeye aynhyordu. Vergi rnükellefleri bu yöntemle 14 grnba 

aynlm1~t1. 56 

Bu gruplardan sayica en kalabahk olan1, be~ kuru~luk vergiy
le rnükellef tutulan Osmanh köylülerinin (ahali-i kurä) dahil edildigi 
birinci s1mft1. Mükelleflerinin %50'sini olu~turan bu kesimin vergi
lendirilmesinde gelir ayn§tirmas1na gidilmemi~ti. Bu haliyle Osmanh 
köylüleri i~in ~ahsi verginin bir tür kafa vergisi niteligi kazand1gi id
dia edilebilir. Fakat burada Osmanh yöneticilerinin kurä nüfusunu 
olu§turan tanmsal üreticilerin büyük c;ogunlugunun ayn1 alt gelir 
grubuna yerle§tirilebilecegi tespitinden hareketle pratik bir c;özüm 
üretmi§ olduklar1n1 dü~ünmek daha isabetli olur. Esnaf, tüccar, me
mur, müstahdem ve amelelerden olu~tugu varsayilan §ehir ve kasa
ba ahalisiyse gelir düzeyleri dikkate ahnarak alt s1n1flara aynlm1~ti. 
Esnaf ve tüccarlar iki günlük kärlan, memurlar ise iki günlük ma
a:;,lan esas al1narak yukandaki sekiz gruptan birine dahil edilmi~ti. 
Fakat yukanda i§aret ettigimiz gibi, vergi bu kesimlerin iki günlük 
kazanc;lanna oranla tayin edilmemi~ti; mükellefler tahmini gelir dü
zeylerine göre önceden belirlenmi§ olan bir vergi miktanna tabi tu
tulmu~lard1. Bir ba~ka ifadeyle, 1903 tarihli nizamname ~ahsi vergiyi 
tevzii bir c;en;eveye oturtuyordu. Ancak a§agida görecegimiz üzere, 
1906 tarihli talimatnameyle §ahsi verginin bu tevzii niteligi önemli 
ölc;üde giderilecek ve nispi gelir vergisi · niteligi bir miktar daha ön 
plana 91kart1lacakt1. 

1903 tarihli nizamnameyle "dahil-i tahrir" olan bölgelerde mü
kelleflerin vergi s1niflann1n belirlenmesi ve tahsil usulüne ili§kin 
aynnt1h bir prosedür olu§turuldu. Bu prosedürleri klsaca degerlen
direrek, vergi matrahlann1n olu~turulmas1na ili~kin yürürlükteki 
mali teknikler ve genel olarak Osmanh mali aygit1n1n düzeyi hak-

55 "Vergi-i ~ahsi Hakkmda Nizamname", 1321.05.26/7 Agustos 1319/20 Agustos 1903, 
Düstur, 1. Tertib, c. 7, s . 1064-1067. 

56 Bkz. Tablo 3.2. 
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Tablo 4.2 
1903 Tarihli Vergi-i $ahsi Nizamnamesi'ne Göre Vergi Basamaklari 

Vergi mükelleflerinin %50'sinin her biri 

Vergi mükelleflerinin %20'sinin her biri 

Vergi mükelleflerinin %12'sinin her biri 

Vergi mükelleflerinin %8'inin her biri 

Vergi mükelleflerinin %5'inin her biri 

Vergi mükelleflerinin %2'sinin her biri 

Vergi mükelleflerinin %2'sinin her biri 

Vergi mükelleflerinin % 1 'inin her biri 

%1'1ik kesimin alt sm1flan 

%30 nisbetle her biri 

%20 nisbetle her biri 

%20 nisbetle her biri 

% 15 nisbetle her biri 

% 1 o nisbetle her biri 

%3 nisbetle her biri 

%2 nisbetle her biri 

Stnrf 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Kuru§ 

5 

10 

20 

40 

60 

80 

100 

Kuru~ 

150 

200 

300 

400 

500 

750 

1000 

Kaynak: "Vergi-i $ahsi Hakkmda Nizamname", 132 1.05.26/7 Agustos 13 I 9 /20 Agustos 
1903, Düstur, 1. Tertib, c. 7, s. 1064- 1067 . 

kinda ipu<;lan sunacagiz. Söz konusu mevzuata göre öncelikle köy, 
kasaba ve beldede nüfus idareleri, nizamnamenin yayimlanmas1m 
takip eden Te§rin-i Säni ayin1n 15'inden önce 18 ya§1n1 tamamlam1§ 
erkeklerin isimlerini i<_;:eren birer defter hazirlamakla görevlendirildi
ler. tkinci olarak kaza, liva ve vilayet merkezlerinde mensuplan idare 
meclisi üyeleri arasmdan se9ilecek ve ba§kanlan mal müdürleri, mu
hasebeciler ve defterdarlardan olu§acak birer komisyon kurulacak
t1. Dersaadet'te ise "devair-i merkeziye memurin-i münasebesinden 
hazine-i celilece" se<;ilecek, bir ba§kan ve iki üyeden olu§an birden 
~ok komisyon kurulacakt1. Bu komisyonlar Te§rin-i Säninin 15'inde 
ba~lamak üzere iki ay boyunca görev yapacak ve esas olarak mükel
leflerin s1nifland1nlmas1ndan sorumlu olacaklard1. Bu s1n1flar nüfus 
idareleri taraf1ndan gönderilen defterlere i§lenecek, birinci s1n1f d1-
~inda kalanlar i~in mal memurlan taraf1ndan ayn ayn "varaka-i ih
bariye" düzenlenecek ve bu varakalar Känun-i Säninin 20'sine kadar 
kendilerine teblig edilecekti. Be11i bir itiraz süresinin sonunda yine 
mükelleflerin %50'sini olu~turan birinci s1mf haricindeki her bir s1mf 
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i<;in farkh renklerde olmak üzere be~er yillik "vergi pusulalan" hazir
lanacak ve bu pusulalar mart ayi ba~lannda vergi tahsildarlan ara
c1hg1yla mükelleflere ula~tinlacakt1. $ahsi verginin mart ayi ba~inda 
bir defada tahsil edilmesi kararla~t1nlm1~t1. Memur maa~lanndan ise 
nisan ay1nda vergi kesilecekti. ~ahsi vergi , tahsil-i emval nizamna
meleri mevzuatina uygun olarak tahsildarlar tarafmdan tahsil edile
cekti. Nizarnnamenin on ikinci maddesi önemli sayilabilecek bir yap
t1nm getirmi~tir: Gayrimenkul ahm , satim ve kira i~lemleriyle mürur 
tezkeresi ve pasaport i~lemlerinde bireylerin ~ahsi vergi bon;lanmn 
bulunmad1gin1 belgelemeleri gerekiyordu. Vergilerini geciktiren veya 
ödemeyen mükellefler ise Tahsil-i Emval Nizamnamesi'nin ilgili mad
deleri geregi icra ve benzeri birtaklm yapt1nmlara maruz kalacakt1. 

Özetlersek, 1903 yihnda ~ahsi vergi, mükelleflerin kazam;lan 
dikkate al1narak belirlenen bir servet ve gelir vergisi olarak tan1m
lanm1~t1. Vergiye tabi gelir ve servetlerin tayini i~lemi ise c~maatin 
ileri gelenlerine havale edilmeyip bizzat devletin yeni olu~turdugu ku
rumlar arac1hgiyla ger~ekle~tirilecekti. Fakat bu i~lem büyük oranda 
tahmini düzeyde yürütüldü ve tarh edilen vergi miktann1n gelir veya 
servetle dogrudan ili~kisi olmad1. Yükümlü olunan vergi miktarlan, 
mükelleflerin önceden belirlenmi~ vergi dilimlerine yerle~tirilmeleri 
yöntemiyle belirleniyordu. ~ahsi vergi miktannm tayininde bireyin 
birden c;ok kalemden elde ettigi gelirlerin birle~tirilmesi yoluna gidil
medi. Aynca servet veya gelirle oranh artan kademeli vergi usulü de 
kullan1lmad1. Bu haliyle yeni vergiyi modern bir ki~isel gelir vergisi 
olarak nitelemek zordur. Bununla birlikte ~ahsi verginin ayn ayn ge
lir vergileri paketine eklenen yeni bir vergi karakteri ta~1d1gi kesin. 

iLK UYGULAMALAR VE YA~ANAN SIKINTILAR 

1903 ve 1904 yillannda ~ahsi verginin uygulanmas1 i9in vilayetlere 
tahriratlar gönderildi. Vilayetlerden yerel ko~ullann uygun olmad1gi, 
~ahsi verginin uygulamaya konulamayacagi, dolay1s1yla iptal edilme
si veya en az1ndan ertelenmesi yönünde cevaplar ahnd1. lmparator
lugun geni~ cografyas1 ve her bir bölgenin iktisadi, sosyal ve siyasi 
ko~ullann1n farkhhg1 dikkate ahnd1ginda, ~ahsi vergiye yönelen tepki 
ve talepler farkh bic;imlere bürünmü~ olsa gerek. Rumeli vilayetleri 
ve Y emen gibi yakin dönemde önemli isyanlar ya~anm1~ bölgelerde 
yeni bir vergi olan ~ahsi verginin hayata ge9irilmesinin hie; de kolay 
olmad1gi ac;1k. Devlet ar~ivinde bulabildigimiz konuyla ilgili belgelerin 
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daha ,;ok bu sorunlu bölgelerden gelen itirazlara ili~kin olmas1 ashn
da hi<;; de ~a§irtlc1 degil. A~ag1da verginin uygulamaya kondugu ilk 
evrede ya~anan sorunlara ili§kin birkac; örnek vermeye 9al1~acagiz. 

Yukanda degindigimiz tahrirata Yemen Vilayeti'nden gönderi
len cevap bu bölgede yalmzca §ahsi vergiye degil, genel olarak vergi 
tahsilatina ili~kin de önemli sorunlar oldugunu ortaya koyuyordu. 57 

Yemen Valisi 5 Ekim 1903 tarihli :;;ifreli telgrafla bölgenin özel du
rnmunu gerek9e göstererek burada ~ahsi verginin tahsil edilmesi
nin mümkün olmad1g1n1 merkeze bildirdi. V alinin ~ifreli telgraf1ndan 
Yemen'de nüfus ve emlak tahririnin "külliyen gayr-i cari" oldugunu 
ve "diger mahallerde dört-be§ kuru~ olarak tahsil edilen agnam res
minin burada ancak klrk para olarak toplanabildigini" ögreniyoruz. 
Vali aynca vilayet te§kilati olu§turuldugundan beri bölgede kar
ga~an1n eksik olmad1g1n1 ve hatta a~iretlerin son dönemde büyük 
miktarda silah temin etmi§ olduguna dair haberler ahnd1gin1 ifade 
ediyordu. Bölgede "tahsilat umumiyet itibariyle muavenet-i askeriye 
ile icra edilmektedir" diyen valinin ifadesine göre nüfus tahriri gibi 
uygulamalar büyük bir direni§le kar§lla§tlg1ndan, ~ahsi vergi de bu 
i;;:en;evede gündeme gelen bir uygulama olarak algilanacak ve karga
§a iyice artacakt1. 

Yemen'in yakm dönemde ya~anan isyan nedeniyle ~ahsi verginin 
tatbiki bak1m1ndan hie;; de uygun olmad1gi dü§ünülebilir. Ancak Os
manll mali idarecileri bu duruma ragmen §ahsi verginin Yemen'de de 
uygulanmas1 konusunda 1srarc1 oldular. 1905 y1hnda §ahsi vergiye 
ili~kin yeni talimatin haz1rlanmas1n1n ard1ndan söz konusu verginin 
Yemen'de uygulanmas1 konusu tekrar gündeme geldi ancak Yemen 
Valiligi bu verginin bölgede kötü sonuc;;lar dogurabilecegi gerekc;;esiyle 
Yemen'in istisnas1n1 talep etti. Bu talep neticede Meclis-i Vükela ta
rafindan onayland1 ve bu dogrultuda irade 91kart1ld1. 58 

~ahsi vergi uygulamas1 ac;;1s1ndan Trablusgarp'ta da durum ay
niyd1. 1905 yihnda Bingazi'de bir grup, §ahsi verginin kald1nlmas1 
talebiyle mutasarnfüga arzuhal verdi. Ancak eylemcilerin talepleri 
dikkate al1nmad1 ve §ahsi verginin tahakkuk ettirilmesi ic;;in olw~tu
rulan komisyon toplant1ya 9agnld1. Komisyonun toplantiya ~agnld1gi 
haberini alan ve "k.lsm-1 küllisi hamal ve renc;per ve esnaftan ibaret" 

200 ki~ilik bir grup önce dükkänlann1 kapatarak mahkeme-i ~eriyede 

57 Yemen Valisinin 5 Ekim 1903 tarihli $ifreli telgraf1. Bkz. BOA, !.ML, 56/ 1321/B-29 , 

l321.07.24/ 16 Ekim 1903. 
ss BOA, t.ML, 66/1323/C-34, 1323.06.29/31 Agustos 1905. 
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topland1 ve ardmdan mahkeme naibini de yanlanna alarak hükümet 
konag1na geldi. Eylemciler, birkac; seneden beri devam eden kurakhk 
sebebiyle ecnebi tüccarlara bon;:land1klarm1, durumlann1n hie; iyi ol
mad1gin1 ve $ahSi verginin civar vilayetlerde uygulanmad1g1na ili$kin 
haberler ald1klann1 ifade ederek kendilerinin de bu vergiden istisna 
tutulmalann1 istediler ve 13 Agustos 1905 tarihli, 152 mühür ve 14 
imzah yeni bir arzuhal sundular. Aynca, $ahsi verginin tevzisinden 
sorumlu komisyon toplantlsm1n ertelenmesini istediler ve somut bir 
cevap al1ncaya kadar da hükümet konagindan aynlmayacaklan
n1 söylediler. Konu 21 Agustos 1905 tarihiyle Bingazi Mutasarnfhgi 
taraf1ndan Dahiliye Nezareti 'ne bildirdi, Nezaret de durumu 20 Ey
lül 1905 tarihli tezkereyle sadarete aktard1. 5 Ekim 1905 tarihinde 
Bingazi'deki olaylan degerlendirmeye alan Meclis-i Vükela, buran1n 
ahalisinin c;ogunlukla gö<;ebe a$iretlerden olu$tugu, kalanlann1n da 
kü<;ük öh;ekli ziraatla me$gul oldugu gerekc;eleriyle $ahsi verginin 
"$imdilik oraca tehir-i istifas1" yönünde karar verdi.59 

Ancak Meclis-i Vükela görü~üne ragmen verginin tehiri meselesi 
bir sonuca baglanamad1 ve konu sürüncemede biraklld1. Mutasarnf
bkla Dahiliye Nezareti aras1nda devam eden yaz1~malarda $ahsi vergi 
meselesi bir c;ok kez gündeme geldi. Mutasarnfüg1n 11 Aral1k 1905 
tarihli tahriratlnda vilayet rnerkezinde servet ve ticaretin ecnebilerin 
tekelinde bulundugu, Müslüman yerel halkin ise daha c;ok berber
lik, kahvecilik, sarac;hk ve bakkalhk gibi "s1na'i-i hafife" ile ugra~tlgi 
bildiriliyordu. Tahriratta nüfusun geri kalan klsm1n1n renc;perlikten 
ba~ka bir geliri bulunrnad1g1, smai-i hafifeyle ugra$an ahaliden zaten 
temettü vergisi almd1gi, ziraatla ugra$an köylülerden de $ahsi vergi 
al1namayacagi gerekc;eleriyle bu vilayette $ahsi vergi tahsilinin nüfus 
ve emlak tahririnin tamamlanrnas1ndan sonra gündeme getirilmesi
nin daha uygun olacag1 vurgulan1yordu. Konu bu kez 25 Aral1k 1905 
tarihli arz tezkeresiyle Mabeyn-i Hümayun'a sunuldu ve 4 Ocak 1906 
tarihinde, bölgede $ahsi verginin tehir edilmesi yönünde irade 91kt1. 60 

1904 yih itibariyle $ahsi verginin Arnavutluk'ta uygulamaya ko
nulmas1 s1ras1nda da önemli bir direni~le kar~üa~tld1. Konuyu 16 $u
bat 1904 tarihinde ele alan Meclis-i Vükela Arnavutluk'ta asayi~in 
temininin kolay olmad1gi bir dönemde ~ahsi vergi ic;in "tazyikat icras1 
muvaf1k-1 menfaat-i devlet olamayacag1" ve bu nedenle "zikr olunan 
verginin ~imdilik bila-tazyik tedricen tahsil" edilmesi yönünde görü§ 

s9 BOA, 1.ML, 67 / 1323/~-43, 1323.08.09/7 Kas1m 1905. 
60 BOA, 1.ML, 69/1323/Za-07, 1323 .11.08/4 Ocak 1906. 
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olu~turdu ve ilgililerin bu dogrultuda uyanlmasma karar verdi. 6 1 

19~5 yih itibariyle i~kodra Sancagi'nm merkez kazas1yla diger 
bazt kazalannda gayrimüslimlere tevzi edilen ~ahsi vergiye kar
~1 önemli bir muhalefetin olu~tugunu görüyoruz. Öncelikle bedel-i 
askeri ödemekle mükellef söz konusu kazalann gayrimüslim ahalisi
ne ki~i ba~ma 50 kuru~ ~ahsi vergi tevzi edilmi~ oldugu anla~1hyor. 
Dahiliye Nezareti bölgede henüz emlak ve nüfus tahriri yapilmad1gm
dan yeni vergi tahsilinde sorunlar ya$anacag1n1 ve i~kodra'n1n gayri
müslim ahalisinden bedelat-1 askeri dt§mda $ahsi vergi al1nmamas1 
gerektigini ifade ediyordu. Maliye Komisyonu ise i~kodra'n1n §ahsi 
vergiden istisna tutulmasmm diger mahaller ic;in örnek olu§turaca
g1 gerekc;esiyle bu öneriye kar~1 91kiyordu. Meclis-i Vükela, Maliye 
Komisyonu'nun bu itirazm1 hakh bulmakla birlikte ya§anacak muh
temel sorunlar1 dikkate alarak i~kodra'da §ahsi verginin "bir müddet 
tehiri" yönünde karar verdi. 62 

Yemen, Bingazi, Arnavutluk ve i§kodra'ya ili§kin bu örnekler 
1903-1905 y1llar1 arasmda özellikle nüfus ve emlak tahririnin henüz 
gen;ekle$tirilmedigi bölgelerde ~ahsi verginin hayata gec;irilmesinin 
kolay olmayacag1n1 ortaya koyuyordu. Yerel idari birimler, Dahiliye 
Nezareti, ~ahsi verginin miman olan Maliye Komisyonu ve Meclis-i 
Vükela aras1ndaki yaz1§malardan Osmanh bürokrasisinin söz konu
su vergi konusunda farkl1 egilimler sergiledigi anla~1hyor. Maliye ko
misyonu genellikle her ne pahas1na olursa olsun :;:ahsi verginin haya
ta gec;irilmesi yönünde görü§ bildirirken, Dahiliye Nezareti yeni vergi 
nedeniyle 91kan isyan ve direni$leri gerekc;e göstererek bu verginin 
iptal edilmesini veya ertelenmesini istiyordu. Kabine ise c;ogunlukla 
§ahsi vergi uygulamas1n1n bir müddet tehiri $eklinde idare-i masla
hat yönünde karar vermi§ti. Ancak vilayetlerde kar§tla$1lan direni§ler 
ve bürokratik birimler arasmdaki görü§ aynhklan neticesinde §ahsi 
vergiye ili~kin mevzuahn gözden gec;irilmesine karar verildi ve 1905 

yihnda verginin c;erc;evesinde kapsamh degi~iklikler i<;eren yeni bir 
talimatname hazirland1. 63 

61 BOA, Y.MRZ.d, 12208, 1321.11.29/16 $ubat 1904; 

62 BOA, 1.ML, 68/1323/L-18, 1323.10.20/18 Arahk 1905. 
63 "Vergi-i $ahsi Hakkmda Ta'limat", 1323.05.16/6 Temmuz 1321/19 Temmuz 1905, 

Düstur, 1. Tertib, c. 8, s . 259-263. 
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190S TARiHLi VERGi-i ~AHSi TALiMATNAMESi VE ·ii 

TOPLUMSAL MUHALEFET esinde J<!ii-

1905 tarihli §ahsi verg1 tahmatnamesi, e §ahSl . . l<llra . mnarn i JJ1 . . · 1903 niza · verg ' ) 
. .. .. ·· 1mü~ olan v ahal1-1 da. ba§ina s kuru§ vergi ödemes1 ongoru .. i ·· ierini ( balal' ' 

. . o manh koy u kasa ~1111 kelleflennm yansm1 olu§turan s . . ehir ve QsJ!l"'· 
kapsam d1§1na c;;1kanyordu. Böylece ~ahsi ~ergi ~kamet eden iarde.11 
yani vilayet, liva, kaza ve nah1ye mer e .. .. oüyordu. .,,.,uJ!llY · k zlennde 1 BuD • e 

b · iye donu.,, u1•• _ vatanda§lanm kapsayan sm1rh 1r verg .. düyun-u . k"P'" 
da hazine-i devletten, evkaf, maarif, tekaut vealanlar vergl k"s"b9 

sand1kiannctan ve Ziraat Bankas1'ndan ma;ddesi §ehir vee erJeri' 
m1 di§mda birakihyordu. Talimatm 1kmc1 m . -i mai§et eyl Y ,,.;ne 
ahaiisinden olup da "münhas,ran ziraatla temm ttü vergl

51 
yuzer< 

de rnuafiyet kapsarnma al1yordu. B%I~gi9ta k;r'1ahil ohn..i: genel 
ikame edilmesi dü§ünülen ve tanmsal ureticile 

1 
itibanY

1 
delO 

k psamas arne . 18-70 ya§ aras1 erkek nüfusun tamamm, a_ . talimatn ·si ni-
bir gelir vergisi olmas1 öngörülen §ahsi vergi, yem rvet vergl 
9er9evesiyle kent ekonornisiyle sm1rh ek ir ge giiik• b . lir ve se 
teligine büründü." . . esash de be· 

. d. - . ikinc1 n1t1 1905 talimatnamesinin gündeme get1r igi . paylar
1 

.. aßa. 
. ct·· vergi . · uc;: hk, vergi basarnaklannm ve mükelleflere U§en .. kellefleflOl . 

51

n1b 
hrlenmesi usulüyle ilgiliydi. Talimatname vergi mu d Binncl er-
sm1fa ay,nyor ve aynca yecti vergi kademes1 getmy_ ve viJaye 

5 

<JC . · · or u. t J11 
siras1yla 15, 25 ve 35 kuru§ vergi yüküyle kaza, ]Iva fi 70, 

10 
detd 

kezlerindeki "zürradan gayri esnaf ve saire"; ikinci sim keZJerin •se 
200 kuru§luk vergi rniktanyJa kaza, liva ve VI ay • .. cü s1" Mil· ·1 et mer 1fl 1 
9iftlik Sahipleriyle toptan ticaretle me§gul olanlar; u~~yordU· ;JeJl 4

00 kuru§luk vergi yüküyie aglliya (zenginler) olu§t .ka.JJlet ed 

1

~ k 11 fl 
. . . . ·ncte I l,.,.,!J'l e e enn ait oldukian vergi kadernelerirun tay,m am...,.·"' 

id . b · · · Tahriri ta.111 bU t~ ~ an inmm de dikkate aluitn1§ olmas1 ilgin9. ·
0

cte til 
olan böigelerde biie §ah1slann vergi yükünün belirlenm: ve teJ!let f· 
basit bir teknigin tercih edilmi§ olmas1, söz konu

5
u eml östeflY

0

1

-_ 
tah · 1 · · ld gu~ nu g „zel 

1 
nr ennm güvenilirligi konusunda §üpheler o u . 1rna 

O 

a. 
B ·· · • • · ergi O · !o'l u Y

0

ntem §ahs1 verginin tahrire dayanan tay1n1 bir v . rgist 
0 

•· . .. ]lrve 
gm, onern1; öl9üde zedeiemi§ ve söz konusu verginin ge 

M -m ~ -
. flllld-Bu esasl d - · ·kl · - · al b ir tc:ll'J drese 

' ""''' •gm Yan, s-,a mükellefiyet kapsam,m dar tan . • !Je ,i,JI 
d : ie, d e mevcuttu. Ön.egin mükeliefiyet ya,, 18'den 20 'ye yükseltilm••':.;..sa>• d 
Yiiksek 

0

kuI talebele..;, mahaJ1e imam, papaz ve rahipleri müstesnalar ed1im1~ti. 
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g-1111 hayi · 
1 . 19os t . 

1 
~aY1flatm1§t1. 

erin arrhh tali 
önce{~1 sira tefer rnatn_~~ Yllkancta degindigimiz esash degi~iklik-
1::i-

1 
n12ainn::i,,,. ruata 1h§km de baz1 yenilikler getiriyordu . Örnegin 

-i1as1 .. .. ~,iede n „ f, . . . 
1903 _

0
ngorü.Iürke u ~s 1darelenn1n her be~ yilda bir defter hazir-

nü,1 b 
11

~
2¾narnesi n, Yeni uygulamada bu süre ü9 yila indiriliyordu. 

11::i- e!
1
rienniesi· .. §~islann hangi vergi dilimine dahil edilecekleri-

'"'"''1e8 b l§1ni g · · 
1'::ü . . 

1 
u görev· e~ic1 komisyonlara biraklrken, 1905 talimat-

.....,1rir \1 1 ta§rada a1 k . . 
11iz e Vergi Tab . . m. _ alem1erme, ba§kentte 1se Dersaadet 
se~~

11
clnlecte g . ~

11 
ldares1 1simli birime havale ediyordu . Önceki 

~::i1-

1 

?1esinin ö e?.ici komisyonlann idare meclisi üyeleri aras1ndan 
-1s1 ngon11ct .. - ·· .. 

to]D_ .. verginin t . ugunu hatirlay:mca, söz konusu degi~iklikle 
l1in nun aza1til ayin ve tespit i§lemlerinde idare meclisi üyelerinin 
Ll.z tahsili süre ~asinin amarland1g:m1 anl1yoruz. Yeni talimatla vergi
tal} at~hYorctu. 19~ de Y1hn ük ü9 ayi zarfmda tamamlanmak ko~uluyla 
b!l _ 

811 
lllasra-n 

5 
talimatnamesi önceki nizamnamede yer almayan 

.... gliy q_j_1armin k 1 . 
::,,,._ 

0 rctu B ar§1 anmasma füc;:kin kurallan da bir esasa ....._, til · Una .. ";{ . . 
d • - aca.kti B gore toplanan verginin %5 'i tahsilat masraflan 1pn 1ger · Unun y 
d Yans1 d . aris1 tarh ve hesap masraflan ic;in kullandacak, 

cl1) t::.1- a Verg1 tah ·1 · -
4..J.ISilctarI si tndeki cari kurallar dikkate ahnarak dogru-

• ~::i L...s1· ara veri1ecekti su· '-'J.! Ver · · · 
h 

111
e giri§ill'h ßl~m 1905 talimatnamesinde öngörüldügü ~ekilde tah-

l-'clrat 4i,es1yJe b. 1 'k . .. . 
ve . 0 rlugun .. .. Ir 1 te, ba§ta Rumeli vilayetlen olmak uzere Im-
sir direni~iYle butun bölgelerinde vergi mükelleflerinin ~iddetli itiraz 
~0 a

81
llda olctu ~ar~il~~1ld1. 1903 tarihli nizamnamenin u!gul~mas1 

k k_ tepJci gö gu gibi, 1905 talimatnamesinin yürür1üge girmesme en 
es11n1 sterenler . k.. 'b. d.. .. k 1 · 1 · k . •q er oict . Y1ne uc;ük esnaf ve renc;per gi 1 u~m ge IT 1 
esi.rn de v u_. (;iftlik ve emlak sahibi s1mflar ile ticaretle ugra§an 

cl.dai erg1 dil. . . -
etsizJil-1 1mienn1n yeteri kadar ayn~t1nlmamasm1n yaratt1gi %n ~~n~ · . 

b· 1n deg-i . . eniyle yogun bir direnc;: gösterdiler ve vergi mevzu-
Ir b 1-?hnimes· · · k „ 1" 

ask:1 01 
1 1c;1n yerel yönetimlere ve hükümete aT$I guc; u R U§turdu1ar 

de llnieli böI · . , 
Ya~an gesinde 1905 yih sonu ve 1906 yilI ba§lannda Prizren -

1i1Dc an olayiar „ 1 ah · · k . ctde1e1 . , on em ahnmad1gi takdirde ~ s1 verg1ye ar~1 
Si "ergiyi enn Yayginla~abilecegini ortaya koydu. Prizren esnafI, $ah-
;.a ey1e111fr~:esto et~e~ amac1yla geni$ kat1hmh bir dükkän kapat

U-kk:änlar g <;ek1e~tird1. 65 Mutasarnfügin c;abalan sonucunda baz1 
ac;tinisa da, $iddete ba~vurmadan bütün dükkänlann 

65 
aoA. 1 

, -lvrL 70 
' / 

1
324/M-28, 1324.01. 12/8 Mart 1906. 
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Tablo 4. . , ··,e Vergi Basam 

3 

a~an 1905 Tarihli Vergi-i $ahsi Hakkinda Tallmat a Go 

- k. snaf vesaire 1 35 Kaza merkezlerindeki tanrnsal üreticiler d,~,ocia ' e aire 

1 70 

. .. . . d ndaki esnaf ves Liva merkeZlerindek, tanmsal urel,c,ler ''' . f vesaire 2 

1

50 
. . .. t · ·1 r d1<: 1ndak1 esna Viiayet merkezlerindek, tarrrnsa/ ure ici e Y 

1 
2 

20

0 

. . tl me$gul olan ar 
Kazalardaki i;;:iftlik sahiplenyle toptan t,care e 

2 . tle rne"'gul olanlar ~4.0. ~O ~ 
Uvalardaki giftlik sahipleriyle toptan t,care v 

I 

r __,.-

. . 11 me~gul olan a , \ii layetlerdeki giftlik sahiplenyle toptan t,care e Te"'"'" 

JA~g~n~iy~a~================~-::::: z 

13

2 1/ 1

9 = Te,mnm Kaynak: "Vergi-i $ahsi Hakkincta Ta 'Iimat, 

1905, Düstur, 1. Tertib, c . 8, s. 259 -63. " 1323.05.1 6 / 5 

11a.s-
rnun a. , i cturu 

0
soV 

. I k bölgedek aktl• I( c-actinlrnas, mümkün dei';tldi; buna kar~, 1 n olmayac . dare flle . 
sasiy~ti necteniy!'.' zo_ra ba~vurmak da uyr 

1 

ve prizren ~djklefl ~e 
Valtl1g1'nm emn Uzenne Pnzren Mutasarn g eclise ve izreri 
lisi durumu Yerinde tetkik etti ve mükelleflenn m al,,,J1d1. Prierrilerde 
ZUhal\er de incelenerek sorunJar tesp,t e . 

1 1

·nin de 

5

iit1 
· dilmeye 9 ey ·vt:t-esnar,n Yarn Stra büy-ük tüccar ve 9iftll s kezi o ottfl 

·k ah1p er 1rna. Je.-
. . . ,. liva mer ayth dJ etk,n b1r roJ oynad,gt anla~1lryor. Pnzren m .. r sm1fa uälaf 

· 1 - · ·· k llefler U y tulrn 1f'l ny e 1905 larih!i talimatname geregr mu e .. kümlü tu -,,;yafl 

8 

rak stras,yJa 25, 150 ve 400 kuru§ vergiyle yu luäturan afdugtl~_ 
Arzuhallercte, bu livacta özeUikle ücüncu smtft O e s,mrh 

O

. Je fll" 
servet ve gelirletinin dißer bö!gelere göre son derec urue vergiY]( taf1" 
i§aret ediJiyordu."' lkinci sm,fa dahi! edilerek 150 k dönürnlU a göre, 
keilef tutuianJardan baz,Iarmm ise yalmzca birkac ahrira!J!J ariYJe 
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ugra~an tüccarlar kazada iseler 70 kuni~ , liva merkezinde iseler 150 
kuru~ ve vilayette iseler 200 kuru~ vergiyle mükellef tutulmu:;;lard1. 
Bu dumm vergi tarh1nda önemli adaletsizliklere yol a91yordu. S1rf c;ift
likleri daha kü9ük bir idari birimde bulundugu i9in, büyük tüccarlar 
ve büyük 9iftlik sahipleri daha az vergi öderken, liva veya vilayet mer
kezlerinde bulunan daha kü9ük mülk sahipleri ve tüccarlar daha faz
la vergi ödemek durumunda kahyordu. Aynca Hüseyin Hilmi Pa~a'n1n 
telgraf1 c;iftlik tan1m1n1n da idari ve siyasi bir önem kazand1gina i:;;aret 
ediyordu. ~öyle ki uygulamada be~-on veya kirk-elli dönümlük küc;ük 
bir arazi tasarnif eden ki§i kasaba ahalisinden bulunmas1 ve arazisini 
"bilvaslta ziraat ettirmi~ olmas1" nedeniyle c;iftlik sahibi olarak kabul 
ediliyor ve önemli miktarda vergi yüküyle mükellef tutuluyordu. Hü
seyin Hilmi Pa~a, bu tür küc;ük "arazilerin c;iftlikten ve mutasarnflan
n1n da c;iftlik ashab1ndan" sayilamayacag1 gerekc;esiyle, bu kesimlerin 
:;;ahsi vergiye tabi tutulamayacagin1 ileri sürüyordu. 

1905 senesi itibariyle ~ahsi vergi yeni talimat 9en;evesinde uygu
lamaya konmu~ olmakla birlikte, devlet ricali aras1nda vergiyle ilgili 
henüz kal1c1 bir mutabakatin olu§mad1g1n1 ve merkezi idarenin baz1 
kesimlerinin yerel muhalefete itibar gösterdigini söylemek mümkün. 
Örnegin Maliye Nezareti Tahsilat Dairesi'nin Maliye Naz1n imzal1, 27 
Aral1k 1905 tarihli raporunda §ahsi verginin niteligine ve uygulama 
usulüne ili§kin birtak1m önemli ~erhler dü§üldügünü görüyoruz. 74 

Maliye Naz1n öncelikle söz konusu verginin bir ~ahsi vergi (~ah1s ver
gisi yani kafa vergisi kastediliyor) oldugunu ve uygulamada temettü 
vergisini c;agn§tlracak usullerden kac;1n1lmas1 gerektigini ifade edi
yordu. Ba§ka bir deyi§le, Maliye Naz1n ~ahsi verginin Hüseyin Hilmi 
Pa§a'nm önerdigi :;;ekilde servet ve gelir miktan esas al1narak birc;ok 
sm1f olu§turulmak suretiyle tevzi edilmesinin temettü vergisini 9ag
rl§tlracag1n1, bunun da uygun olmayacag1n1 ileri sürüyordu. Aynca 
~ahsi verginin "idare-i mülkiyenin merkezlerine göre tevzi edilme
si" usulünün dogurdugu adaletsizliklerin de giderilmesi gerektigini, 
bunun da mülki idare dikkate al1nmaks1z1n 1905 talimatnamesinde 
yer alan üc; sin1fm korunmas1 yoluyla giderilebilecegini belirtiyor
du. Maliye Nezareti'nin önerisine göre, esnaf ve tüccarlar hangi idari 
merkezde bulunurlarsa bulunsunlar üc; s1n1f üzerinden siras1yla 15, 
25 ve 35 kuru~ vergi vermeliydi. <;iftlik sahipleri ise yine idari mer
kezden bag1ms1z olarak bulunduklar1 s1n1flara göre siras1yla 70, 150 

74 k A.g .. 
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ve 200 kuru~ vergi ödemeliydi. 
Rumeli Vilayat-i 9ahanesi Müfetti~-i Umumiligi, Maliye Komis

yon-1 Älisi'ne gönderilen 21 Ocak 1906 tarihli ~ifre telgrafla, durumun 
komisyonca görü~ülüp sonucun bildirilmesini istedi. Muhtemelen 
bölgede ~ikäyetlerin ve protestolann artmas1 üzerine Müfetti~lik, ön
ceki telgraf1n hatlrlatild1gi 25 Ocak 1906 tarihili yeni bir telgrafla, bir 
an önce cevap verilmesini talep etti. 75 Müfetti~lik, esnaf1n iki s1n1fa 
aynlmas1n1, birinci s1mftan nizamnamede belirtildigi gibi 15 kuru~, 
ikinci s1n1ftan ise kazalarda 7,5, livalarda 10 ve vilayet merkezlerinde 
12,5 kuru$ vergi ahnmasm1 öneriyordu. <;iftlik sahiplerinin ise bu
lund uklan idari birimlere bakilmaks1z1n c;iftliklerinin degerine göre 
be~ ayn s1n1fa aynlarak vergilendirilmeleri isteniyordu. 

Maliye Komisyonu ise Maliye Nezareti'nin uyarlann1 dikkate al
mad1 ve Hüseyin Hilmi Pa~a'mn önerilerini daha da ileri götürerek 
esnaf ve tüccarlann gelir düzeylerine göre daha fazla s1n1fa aynlmas1 
yönünde görü$ bildirdi. 76 Maliye Komisyonu taraf1ndan belirlenen 
bu yeni ilkeler, a~ag1da aynntllann1 görecegimiz üzere, 1906 yihnda 
~ahsi vergiye ili~kin mevzuat1n yeniden ve kapsamh bir ~ekilde degi$
mesiyle sonw;lanacakt1. 

1906 TARiHLi VERGi-i $AHSi TALiMATNAMESi 

Yukanda gördügümüz gibi 190S tarihli talimatname ~ahsi vergiye yö
nelik s1kmt1lann giderilmesi ic;in yeterli olamam1~t1 ve vergi mükellef
lerinin ~ikä.yet ve itirazlann1n önü almamam1~t1. Vergiler yüzünden 
ortaya c;1kan, zaman ic;inde yaygmla~an ve isyana dönfü;;ebilecegi gö
rülen protestolar önlenemeyince, Maliye Komisyonu, $ura-yi Devlet 
Tanzir~at Dairesi ve Meclis-i Vükela ~ahsi vergi konusunu 1906 yih 
boyunca enine boyuna gözden gec;irdi ve sonuc;ta yürürlükteki ta
limatnarnenin c;en;evesini önemli ölc;üde degi~tiren daha teferruath 
yeni bir talimatname layihas1 hazirland1. 77 A~ag1da aynntilanyla in
celeyecegimiz 18 N isan 1906 tarihli yeni talimatname, ~ahsi verginin 
tayininde kullanilan usulü önemli ölc;üde geli~tirdi. 

75 Telgraflar iyin bkz. a.g.k. 
76 Maliye Komisyonu'nun 8 Zilhice 323 tarihli raporunun sureti i9in bkz. a.g.k. 
77 Konuyla ilgili Maliye Komisyonu, $ura-yi Devlet Tanzimat Dairesi ve Meclis-i Vükela 

raporlan i9in bkz. BOA, 1.KAN, 4/1324/Ra-l, 1324.03 .22 /16 May1s 1906. Bu dosya 
18 Nisan 1906 tarihli 29 maddelik Vergi-i $ahsi'nin Tarh ve Tahsiline Dair Talimat 
Layihas1'm da i9eriyor. 
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1906 talimatnamesi, mükelleflerin itirazlan aras1nda ilk sira
larda yer alan vergi tarhmdaki adaletsizliklerin giderilmesi ic;in vergi 
dilimlerinin sayis1m arünyordu. Vergi mükellefleri memurlar, c;iftlik 
sahipleri ve ~ehir ve kasaba ahalisi olmak üzere üc;;: ana s1n1fa aynh
yordu. Bu s1mflardan sonuncusu olan ve daha c;ok esnaf, tüccar ve 
amelelerden olu~an "~uhur ve kasabat nüfus-1 mükellefesinin" vergi 
miktarlan üc; günlük gelirleri dikkate alinarak 10 kuru~ ile 3.000 ku
ru~ aras1nda degi~en 21 dilim halinde tammlan1yordu. Birinci s1n1fl 
olu§turan memurlann vergi miktarlan, yilhk maa~lar1ndan aidat ve 
ianat1n pkar1lmas1yla elde edilecek has1lamn 365'e bölünmesiyle ula
§ilan rakam1n üc;le 9arp1lmas1 suretiyle belirlenecekti. <;iftlik sahipleri 
ic;inse vergi miktan c;iftliklerinin k1ymeti temel al1narak be~ derecede 
belirleniyordu. Klymeti 1.000 liraya kadar olan c;;:iftlik sahipleri 50 ku
ru§, 2.000 liraya kadar olanlar 100 kuru~, 4.000 liraya kadar olanlar 
200 kuru~, 6.000 liraya kadar olanlar 400 kuru§ ve klymeti 6.000 
liradan fazla olanlar 600 kuru~ ~ahsi vergi ödemekle yükümlü tutu
luyordu. Bu yeni mevzuatla ~ahsi vergi yükünün bütünüyle kentlere 
ve üst gelir gruplanna kayd1nlmaya c;al1§1ld1gin1 söyleyebiliriz. 

1906 talimatnamesi esasa ili~kin yukanda sayd1gim1z temel 
degi§ikliklerin yan1 sira, yine yerel ko~ullann ve mücadelelerin bir 
sonucu olarak teferruatta da önemli yenilikler getirmi§ti. 29 madde
lik bu talimatname, uygulamada kar§ila!;?tlan sorunlann her birine 
bir c;özüm olu~turmak, belirsizlikleri gidermek ve ihtilaf ve itirailan 
mümkün oldugu ölc;üde ortadan kald1rmak kaygis1yla hayli aynntih 
bir §ekilde haz1rlanm1§t1. Buna göre §ahsi vergi muafiyetinin kap
sam1 bir miktar daha geni§letiliyor, ibadethane ve cami gibi kutsal 
mekänlardaki bütün görevlilerle tekke postni§in ve müderrisleri de 
muafiyet kapsam1na ahn1yordu. Muhacirler, hicretlerini takip eden 
iki y1l boyunca §ahsi vergiden muaf tutulacakt1. 50 kuru§tan daha 
az vergiyle mükellef olan §ahtslar da kapsam d1~1nda birakilm1§t1. Bu 
maddeyle alt gelir gruplann1n ~ahsi vergiden muafiyetlerinin güvence 
altina al1nmaya c;al1~1ld1g1 söylenebilir. Sekizinci madde birden c;ok 
gelir kalemine sahip olan mükelleflerin en yüksek vergi matrah1nm 
söz konusu oldugu kalem üzerinden vergilendirilmesini öngörüyor
du. Bu madde, bir tür gelir vergisi olarak degerlendirdigimiz §ahsi 
verginin, ki~inin bütün gelirlerini kapsayan "irad-1 umumi vergisi" 
yani "ki~isel gelir vergisi" olarak degerlendirilemeyecegini a91k bi9im -
de ortaya koyuyor. 

Talimatnamenin 9. Maddesiyse §ehir ve kasaba ahalisinden ol
makla birlikte ticari faaliyetleri nedeniyle köylerde ikamet eden ~a-
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h1slann vergi kapsarn1 d1~ma <;:1kmas1nm önünü almak üzere düzen
lenmi~ti. $ehir ve kasabalarda emlak ve akan bulunan veya c;iftlik 
sahibi olan kurä ahalisinden ki~ilerin kurä ahalisinin ~ahsi vergiden 
müstesna olmas1 kuralma dayan1larak vergiden muaf tutulmamalan 
i9in tedbir al1nm1§t1. Onuncu maddeyle "servet-i nakdiye eshab1" da 
~ahsi vergi kapsam1na almm1§t1. Böylece verginin üst gelir gruplanna 
yönelik mahiyeti bir miktar daha belirginlik kazan1yordu. Talimat
namede vergi tarh1ndan sonraki süre zarfmda ikametgäh degi~tiren
ler, emlak a11m veya sat1m1 gibi nedenlerle vergi dilimi degi~enler ve 
bir mahalde ikamet ettigi halde bir ba~ka mahalde emlak ve akar 
sahibi olanlar i<; in de maddeler düzenlenmi§ti. 22. Madde, memur 
maa~lanndan §ahsi vergi kesintisinin Haziran ayinda ger9ekle§tiril
mesini öngörüyordu. Aym maddede aynca §irket ve kumpanyalarda 
9a11~an müstahdem ve hademelerin vergi miktarlanna ili§kin esaslar 
belirlenmi§ti. 24. Maddeyle tahsildarlar taraf1ndan mükelleflere tevzi 
olunacak vergi tezkereleri 20 '§er paral1k resmi damga puluna tabi 
k1hnm1§t1. Tahsilat masrafrnm %5'ten %7,S'a yükseltildigini bildiren 
27. Madde, bu miktann ilgili birimler aras1nda payla§1m1na ili~kin 
esaslan da düzenliyordu. 

1906 talimatnamesi vergi defterlerinin olu~turulmas1 usulleri
ni de degi§tirmi~ti. Yeni prosedüre göre, nüfus idareleri taraf1ndan 
mahalle baz1nda ya§lan 20 ile 70 aras1nda degi~en Müslüman ve 
gayrimüslim erkeklerin isimlerini i9eren defterler hazirlanacak ve bu 
defterler vergi §Ubelerine gönderilecekti. Vergi §Ubeleri ise isimleri 
kaydolunmu§ §ah1slan ü9 s1n1fa ayirarak söz konusu defterleri be
lediyelere aktaracakt1. Belediyeler de "mükelleflerin s1n1f ve s1fat ve 
hüviyetlerini tayin ettirerek yevrriiyeleri tayin ve hane-i mahsusalan
na i~aret" edecekti. Nahiye merkezi olup da belediyeleri bulunmayan 
kasabalarda ki§ilerin hangi vergi dilimine dahil edilecekleri nahiye 
meclisleri taraf1ndan kararla~tinlacakt1. "Dahil-i tahrir olmayan veya 
tahrirleri klsmen tamamlanan mahallerde" ise bütün bu i~lemler 
önceden oldugu gibi muhtarlar ve ihtiyar heyetleri arac1hgiyla yürü
tülecekti. Bu uygulama ~ahsi verginin söz konusu bölgeler i9in ance
maatin vergi benzeri kolektif ve tevzi nitelik ta~1yan bir vergi olarak 
an1lmas1na yol a9acakt1. 

Talimatnamenin teferruata ili~kin gündeme getirdigi bir ba§ka 
yenilik, vergi tayin ve tespitini ger9ekle§tirecek birime ili~kindi. Bir 
önceki talimatnamede vergi tespit ve tayin i~ini ta~rada mal kalem
lerinin, merkezde ise Dersaadet Tahrir ve Vergi Tahsil idaresi 'nin 
yürütmesi öngörülüyordu. 1903 nizamnamesinde ise aym görev iki 
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Tablo 4.4 
1906 Tarihli Vergi-i $ahsi Talimat Layihas1'na Göre Vergi Basamaklan 

Oe;: günlügü 19 kuru§a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 29 kuru§a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 39 kuru§a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 49 kuru~a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 59 kuru~a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 69 kuru§a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 79 kuru§a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 89 kuru~a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 99 kuru~a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 199 kuru§a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 299 kuru~a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 399 kuru~a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 499 kuru~a kadar olan mükelleflerden 

Oc;: günlügü 599 kuru~a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 699 kuru§a kadar olan mükelleflerden 

Oc;: günlügü 799 kuru§a kadar olan mükelleflerden 

Oc;: günlügü 899 kuru~a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 999 kuru§a kadar olan mükelleflerden 

ür; günlügü 1999 kuru~a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 2999 kuru~a kadar olan mükelleflerden 

Oe;: günlügü 3000 kuru§tan fazla olanlar 

Tahrir k1ymeti 1000 liraya kadar olan c;:iftlik sahipleri 

Tahrir k1ymeti 2000 liraya kadar olan c;:iftlik sahipleri 

Tahrir k1ymeti 4000 liraya kadar olan c;:iftlik sahipleri 

Tahrir k1ymeti 6000 liraya kadar olan c;:iftlik sahipleri 

Tahrir k1ymeti 6000 liradan fazla olan 9iftlik sahipleri 

Kaynak: BOA, 1.KAN, 4/1324/Ra-l , 1324 .03.22/16 Mayis 1906 
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ayhk süreyle gec;ici olarak olu;;turulan yerel komisyonlann sorumlu
luguna biralalm1:;;t1. 9ah1slar1n hangi vergi dilimine ait olduklann1n, 
dolayis1yla vergi miktarlanmn belirlenmesi i:;;inin belediyelere biralal
mas1, yerel inisiyatifin art1nlmas1 bakim1ndan $ehir ve kasabalardaki 
esnaf, tüccar ve emlak ve c;iftlik sahiplerine yönelik bir taviz olarak 
degerlendirilebilir. 

VERGi iSYANLARI VE ~AHSi VERGiNiN LAGVI 

Mevzuatta vergi mükelleflerinin itirazlann1 gidermek ve talepleri kar
~1lamak üzere bunca degü~iklik yapllm1~ olmasma ragmen 1906 ve 
1907 yillannda bir9ok bölgede ~ahsi vergiye kar;,1 tepkilerin önü ah
namad1 ve tepkiler ba;;ka sorunlara ili;;kin huzursuzluklarla da birle
~erek baz1 vilayetlerde zaman zaman bölgesel isyan niteligi kazand1. 
Bu siyasal olaylardan en ilginci Erzurum ve civannda ya~anan ey
lemlerdi. Erzurum Vilayeti'nde 1906 ve 1907 yillannda ~ahsi vergiye 
tepki olarak ba~layan protesto eylemleri i;;e~itli toplum kesimlerini 
de bünyesine katarak yayg1nla;;ti ve zaman i<;inde genel bir siyasi 
kalki;;ma niteligi kazand1. 78 Erzurum olaylar1 hem dönemin siyasi 
yaz1n1nda hem de günümüz tarihc;ilerinin degerlendirmelerinde ön 
plana 91kar. 79 Ancak Erzurum'da geq;ekle~en olaylann ~ahsi vergiyle 
ili~kisine yönelik tespitlerde önemli maddi hatalar yaplld1gin1 söy
leyebiliriz. Bazi tarihc;iler 1906-1907 aras1nda Erzurum'da ya~anan 

78 Erzurum olaylan birkac;; valinin de ba~m1 yerni§ti. Bkz. Abdülhamit K.lfmlZl, 
Abdülhamid'in Valileri: Osmanll Vilayetidaresi, 1895-1908, lstanbul: Klasik, 2007, s. 

173-177. 
79 Erzurum olaylannm 1908 öncesi toplumsal hareketlilige ili§kin yazmda ön plana 

c;ikmas1 büyük oranda, olaylann cereyan ettigi dönemde yay1mlanan siyasi malm
lelerin, konuya ili§kin hatiralardan parc;;alann ve daha sonra özellikle Sovyet tarih
c;;iler tarafmdan kaleme alman degerlendirme yaz1lannm Zafer Kars tarafmdan bir 
kitapta derlenrnesinden ileri geliyor. Zafer Kars gen;;ekten de hayli erken bir tarihte 
1908 devriminin toplumsal tabarnm tespit amac1yla son derece önemli metinleri bir 
araya getirmi§ti. Bu metinler 1908 öncesinde agirhkh olarak Erzurum ve Dogu vila
yetlerinde cereyan eden siyasi olaylarm toplurnsal ve s1mfsal niteliginin belirlenmesi 
bakimmdan son derece zengin bir ic;erige sahip. Bkz. Zafer Kars, Belgelerle 1908 

Devrimi Öncesinde Anadolu, 1stanbul: Kaynak Yaymlan , 1984; Zafer Kars, 1908 Dev
riminin Halk Dinamigi, Istanbul: Kaynak Yaymlan, 1997. Daha sonra Aykut Kansu 
agirhkh olarak konsolosluk raporlanndan hareketle, 1908 öncesinde Osmanh vila
yetlerinin c;ogunda ya§anan toplurnsal gerilimleri 1908 "devrimini hazirlayan siyasal 
olaylar" ve "vergi ayaklanmalan" ba§hgt altmda derledi. Aykut Kansu, 1908 Devrimi, 
c;ev. Ayda Erbal, Istanbul: tleti~im Yaymlan, 2001. 
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olaylan bütünüyle köylülerden :;;ahsi vergi ahnmas1na baghyor. 80 

1907 yihnda §ahsi vergiye ili§kin mevzuat1n kapsamh bir ~ekilde de
gi~tirilmesi ve hemen ard1ndan §ahsi verginin tamamen kald1nlmas1 
da a§ag1dan gelen basktlar neticesinde "köy halkl lehine" verilen bir 
taviz olarak degerlendiriliyor. 8 1 Oysa yukanda aynntilanyla gördügü
müz üzere nüfusun yakla§1k %50'sini olu:;;turdugu dfü;;ünülen tanm
sal üreticiler yani köy halkl (ahali-i kurä) 1905 tarihli talimatnameyle 
zaten §ahsi verginin kapsam1 d1§1nda tutulmu§tu ve bu durum 1906 
ve 1907 yilannda da degi:;;memi§ti. 1908 devrimi öncesinde Rumeli 
vilayetleri dahil olmak üzere imparatorlugun bin;:ok bölgesinde 0s
manh köylülerinin <;e§itli vergilere ve vergi zulümlerine kar§I tepki 
gösterdigi ve bu tepkilerin bin;ok yerde somut protesto eylemlerine ve 
hatta isyanlara dönü§tügü konusunda §Üpheye yer yok. 82 Ancak söz 
konusu köylü isyanlar1n1n konusunun §ahsi vergi olmad1gi da a<;:1k. 83 

~ahsi vergiye ilü;;kin protestolann da bir pan;:as1m olu§turdugu 

80 Petrosyan'm bu dogrultudaki görü~leri i9in bkz. Zafer Kars , 1908 Devriminin Halk 

Dinamigi, 1stanbul: Kaynak Yaymlan, 1997, s. 23. 
81 Bu tür bir hataya ömek olarak bkz. Aykut Kansu , a.g. e., s. 55, 60, 70. 
82 Rumeli'de 1908 Devrimi'ni hazirlayan ko§ullara ili§kin bir tartl§ma ic;in bkz. Nadir 

Ozbek, "lkinci Me§rutiyeti Haz1rlayan Ko§ullar: Rumeli 'de Vergi TahsilatJ ve Jandar
ma", Toplumsal Tarih, 183 (2009): 46-50 . 

83 Günümüzde baz1 tarihc;:iler Erzurum Vilayeti'nde §ahsi vergi ve "hayvanat-1 ehliye 
rüsumuna" tepki olarak ba§layan ve geli§en olaylar1 genel bir devrim kurgusu ic;::ine 
oturtarak idealize etme egilimi sergiliyor. 19 . yüzyil boyunca Rumeli , Anadolu ve 
Arap vilayetlerinde vergi yükü kar§1smda ahalinin tepki göstermesi ve hatta isyana 
yönelmesi s1kc;:a rastlanan bir durumdu. Yukanda $ahsi verginin gündeme gelme
siyle birlikte birc;:ok vilayette agirhkh olarak esnaf, tüccar ve c;:iftlik sahipleri olmak 
üzere c;:e$itli toplum kesimlerinin somut protesto eylemlerine yöneldiklerine ili$kin 
c;:ok say1da ömek verdik. Ancak bu eylemlerin, basit genellernelere gidilmeden yerel 
toplumsal ve siyasal ko~ullann karma$1kllgi dikkate almarak degerlendirilmesi ge
rek. Omegin Mart 1906-Mart 1907 arasmda Erzurum ve c;:evresinde ya§anan olay
larm, bölgedeki toplumsal ve siyasal ko~ullarm karma§ikhgi dikkate almmaksizm, 
"halk, lrurulu düzeni hedefleyen §iddetli bir gösteri düzenledi" ifadesiyle anlat:1lrnas1 
dogru olmaz. Burada "halk" kavram1yla kimin kastedildigi , eylemlilik süreci ic;:in
de farkh toplum kesirnlerinin taleplerinin neler oldugu, bu taleplerin hangilerinin 
ön plana c;1kartihp hangilerinin arka plana itildigi , sürec;: ic,;:inde gruplar arasmdaki 
siyasi ittifaklann nas1l bir seyir izledigi, eylemlere öncülük eden büyük ticaret erba
bmm zaman i9inde iktidar c;:evrelerine yakla$ma egi.limine girip girmedikleri, büyük 
tüccar ve e§rafm yam s1ra alt sm1flann eylemlilik sürecinde somut taleplerinin neler 
oldugu gibi sorular bir kenara b1raktlarak olaylar "Erzurum 'daki Ekim ayaklanma
s1, yalmzca adaletsiz vergilendirrneye kar§1 bir isyan olmaktan c;::1krm§ kurulu düze
nin §iddetle reddedildigi. -tarn anlam1yla devrimci- bir harekete dönü~mü§tü" gibi 
ifadelerle genellenmemeli. 
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Erzurum olaylanna ili§kin dikkatli bir inceleme, eylemlere katilan 
kitlenin alt s1nlflardan büyük tüccar ve sarraflara kadar uzanan ge
ni§ bir s1n1fsal yelpazeyi i<;erdigini, bu kesimlerin her birinin farkh ta
lepleri oldugunu ve ~ahsi verginin kald1nlmasm1n esas itibariyle es
naf, tüccar ve yerel e1;,rafa ait bir mesele oldugunu ortaya koyuyor. 84 

Kahire'de yay1mlanan Türk mecmuas1nda yer alan konuya ili:;,kin bir 
yaz1da eylemlere kat1lan kesimlerin farkh talepleri hakkinda bilgi ve
riliyor. Makaleye göre, örnegin Erzurum'da ~ahsi vergi uygulamalan 
9en;evesinde, dükkän sahipleri gibi bu dükkänlarda c;al1~an c;iraklar 
da 35 kuru§luk vergiye tabi tutulmu~lard1. Bölge e§raf1 c;e§itli gerek-
9eler ileri sürerek §ahsi vergiden muaf tutulmayi ba~anrken, yoksul 
kesimler magduriyetten kurtulamam1~t1. <;iraklar ve küc;ük esnafa 
ili§kin bu §erhin d1:;,1nda, agirhkh olarak büyük hububat ve hayvan 
tüccarlanyla vilayette güc; sahibi sarraflann §ahsi vergiye kar§1 91kti
g1n1 belirtelim. 

1906-1907 olaylan s1rasmda §ahsi vergi mükellefi olmamakla 
birlikte Erzurum nüfusunu olu§turan farkh toplumsal kesimlerin 
farkh g(indem ve taleplerle eylem halinde bulunduklann1 görüyoruz. 
örnegin toptan tah1l tüccarlannm bugday istifc;iligine giri:;,meleri ve 
neticede ekmek fiyatlannm a:;,1n artmas1 nedeniyle frnncllar ve yoksul 
kent sakinleri protesto eylemleri yapm1§lard1. Civar ülkelerde 9al1§an 
azimsanamayacak sayidaki göc;men i:;,c;i de, bu dönemde hükümetin 
güvenlik gerekc;esiyle pasaport s1mrlamas1 getirerek giri$ 91kl$lan en
gellemesi üzerine magdur olmu:;, ve protesto eylemlerine yönelmi§ti. 
Aynca vergi tahsilinde ya:;;anan baskllar ve Hamidiye Alaylan'n1n zu
lüm ve yagmalan, Erzurum'da ve civar vilayetlerde ya~ayan Müslü
man ve gayrimüslim köylüler ic;in dayanllmas1 imkäns1z bir boyuta 
ula§mt§tL 1906-1907 olaylan siras1nda Ermeni köylülerin vergi ve di
ger baskilar kar§1s1nda c;e§itli eylemlere yöneldiklerini ve hatta "terk-i 
tabiiyet yolunda bir te§ebbüsata" giri§tiklerini de görüyoruz.85 

84 Zafer Kars 'm derledigi belgeler özellikle Mehmet Nusret 'in 1922 ytlmda kaleme ald1gi 
Erzurum tarih9esinin ilgili sayfalan ve A. M. Vulyskiy'in Moskova Ar~ivi Belgelerine 
dayanarak hazirlam1§ oldugu 1958 tarihli makale, olaylann seyrini ve yukar1da de
gindigimiz sm1fsal yelpazeyi ortaya koymas1 bakimmdan zengin bir kaynak. Mehmet 
Nusret ve Valuyskiy'in metinleri i9in bkz. Zafer Kars , 1908 Devriminin Halk Dinami
gi, Ista nbul: Kaynak Yaymla n , 1997, s . 82-93 ; 126- 144. 

85 BOA, 1. ML, 75/ 1325/S-03, 1325. 02. 06/ 21 Mart 1907. Vergi yükünden kurtulmak 
üzere bölge halkmm topraklanrn terk ederek özellikle Rusya 'ya iltica etmelerine ili§
kin örneklere, 1840'larda Tanzimat idari yap1smm Erzurum'da uygulanmaya ba~la
d ig1 dönemde de rastlanm1~t1. Bu konuda bkz. Cevdet Kü9ük, "Tanzimat Devrinde 
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Bölgenin karma~1k toplumsal ve siyasal ko~ullanndan kaynak
lanan bu ve benzeri sorunlar 1906-1907 yillanndaki eylemlerin ge
ni~ bir tabana yay1lmasm1 kolayla~tirm1~t1. Ancak yu~anda i~aret 
edildigi üzere, ~ahsi vergi bu sorunlar zincirinin sadece bir halkas1n1 
olu~turuyordu. ~ahsi vergi meselesi esas olarak 1890'1arda bölgede 
ya~anan katliamlarin ard1ndan yerel ticaret üzerindeki denetimleri 
artan Müslüman e~raf1n ve büyük tüccarlann gündemindeydi. lstan
bul hükümeti, bu kesimlerin ~ahsi vergiye kar~1 gösterdikleri tepki 
kar~1s1nda hemen geri ad1m atmad1 ve verginin kald1nlmas1 yönün
deki baskilara direnmeye <;al1~t1. Öncelikle vergi mevzuatinda tadilat
lara giri~ilerek birtalam düzeltmeler yapild1. Ba~langi<;ta diger bin;ok 
vilayette oldugu gibi Erzurum'da da ~ahsi verginin iptali veya tecili 
fikrine kar~1 91k1ld1 ve bu verginin Erzurum'da da tedrici bir ~ekilde 
toplanmas1 yönünde karar ahnd1. 86 Ancak kisa süre sonra impara
torlugun genelinde ya~anan sorunlar ve kar~ila~1lan tepkiler dikkate 
al1narak ~ahsi verginin kald1nlmasma karar verildi. 

ilk olarak ~ahsi vergiye ili~kin mevzuatin yumu~at1lmas1 i<;in Ma
liye Nezareti'nde bir rapor hazirlanm1~ ve söz konusu rapor ~ura-yi 
Devlet Tanzimat Dairesi'nde tarti~maya a91lm1~, ard1ndan 10 Mart 
1907 tarihinde Meclis-i Mahsus-u Vükela'da degerlendirilerek kara
ra baglanm1~t1. 87 Yeni karar ~ahsi verginin c;en;evesini önemli ölc;ü
de basitle~tiriyordu. Maliye Komisyonu'nun inisiyatifiyle ve Maliye 
Nezareti'nin itirazlar1 dikkate almmaks1z1n genel c;erc;:evesi c;izilen 
~ahsi verginin ic;erigi bu kez Maliye Nezareti'nin inisiyatifi ele alma
s1yla tamamen degi$tiriliyordu. Meclis-i Vükela $ahsi vergiye ili~kin 
<;en;eveyi dört ana ba$hk altinda topluyordu. ilk olarak ~ahsi ver
ginin kurä ahalisinden al1nmayacagi bir kez daha teyit ediliyordu. 
lkinci olarak $ahsi vergi uygulamas1nda temettü vergisinin tarh1na 
ve tahsiline ili~kin esaslarin temel ahnmas1 kararla~tinhyordu. Böy
lece §ahsi vergiye yönelik ayn ve kapsamh bir usul belirlenmesine ve 
yeni bir talimat haz1rlanmasma gerek kalmayacakt1. Oc;;:üncü ba~hk 
ise ~ahsi vergi mükelleflerinin s1n1flara aynlmas1 usullerinin basit-

Erzurum", Doktora Tezi, Istanbul Üniversitesi, 1975. Bu eylem tarzma özellikle s1-
mra yakm bölgelerdeki köylülerin vergi yüklerini azaltmak üzere ba§vurduklanm 
söyleyebiliriz. 1860'lara ve Avusturya ile sm1r bölgelerine ili§kin benzer örnekler ic;in 

bkz. Ahmed Cevdet Pa§a, Ma'nlzät, lstanbul: c;agn Yaymlan, 1980. 
86 BOA, 1.HUS, 139/1324/M-103, 1324.01.24/20 Mart 1906; BOA, 1.ML, 75/1325/S-

03, 1325.02.06/21 Mart 1907. 
87 Söz konusu yeni <;en;eveye ili~kin 20 Mart 1907 tarihli bir irade mevcut. BOA, 1.ML, 

75/ 1325/S-06, 1325.02.05/20 Mart 1907. 
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le~tirilmesiyle ilgiliydi. Buna göre vergi mükellefleri üc; temel sm1fa 
aynlarak "dükkänlarda ve sair ticarethanelerde ve mahal-i mahsusta 
icra-y1 sanat edenlerden ve akar ve irada malik olanlardan lO'ar ku
ru:;; vergi-i ~ahsi ahz ve istifas1 ve sair surette icra-yi sanat ve ticaret 
edenlerle amele ve sairden S'er kuru~ vergi-i ~ahsi ahz ve istifas1" 
öngörülüyordu. Üc;üncü grubu olu~turan memurlannsa tamamen 
muafiyet kapsamma al1nmas1 kabul edilmiyor, ancak maa~lar1ndan 
üc; günlük yerine birer günlük gelirleri oranmda vergi kesilmesi hük
me baglan1yordu. Söz konusu belgede "eshab-1 c;iftlikat ve ~ehir ve 
kasabalarda meskün emlak ve akar sahipleri" hakklnda herhangi bir 
ifadeye rastlanmamasm1, bu kesimlerin de vergi kapsam1 d1~1nda b1-
rakilmas1na baglayabiliriz. 

Bütün bu deg;i~iklikleri büyük servet ve gelir sahiplerinin ~ahsi 
vergiye gösterdikleri direnc; kar~1s1nda verilmi~ bir taviz olarak de
gerlendirmek gerekir. istanbul hükümeti ~ahsi vergi konusunda geri 
ad1m atmaya yana~1nca, Mehmet Nusret'in c;ok apk bir ~ekilde ifade 
ettigi gibi, Erzurum e~raf1 hükümet c;evresiyle uzla~ma yoluna git
ti. Böylece bölgenin Türk, Kürt, Ermeni yoksul köyh;ilerinin, civar 
ülkelerde amele olarak c;al1~an göc;men i~c;ilerin ve büyük tüccarla
nn bugday istifc;iligi nedeniyle yükselen ekmek ve g1da fiyatlanndan 
magdur olan kent yoksullannm sorunlan siyasi gündemden yava~ 
yava~ du~tü. 

Bu son ~ekliyle ~ahsi vergi esasen küc;ük esnaf ve memurlara 
yönelik, matrah1 hayli s1mrh bir vergiye dönü~mü~tü. Ancak impa
ratorlugun birc;ok bölgesinde siyasi ko~ullann iyice ag1rla~t1g1 bir 
dönemde, kapsam1 büyük ölc;üde daraltilm1~ bu vergide 1srar edil
mesinin anlam1 kalmamu;;t1. 23 Mart 1907 tarihli iradeyle ~ahsi vergi 
"af ve ilga" edildi.88 Söz konusu iradede ~ahsi verginin "varidat-1 cedi
de tedariki maksad1yla tarh ve tertip olundugu" ancak "bunun baz1 
yerlerde al1n1p birc;ok taraflarda tatbikati henüz icra olunmamakta 
bulundugundan" kald1nlmas1na karar verildigi ifade ediliyordu. Ver
ginin ilgas1na ili~kin gazetelerde bir "tebligat-1 resmiye sureti" yayim
lanmas1 dfü?ünüldüyse de, sonradan bundan da vazgec;ildi ve karar1n . 
vilayetlere teblig edilmesiyle yetinildi. 89 

88 BOA, 1.ML, 75/ 1325/S-11 , 1325.02.08/23 Mart 1907. 

89 BOA, 1.HUS, 152/1325/S-034, 1325.02. 10/25 Mart 1907; BOA, Y.MRZ.d , 14452, 
!325.02. 12/27 Mart 1907; BOA, i.ML, 75/1325/S-16, 1325.02.14/29 Mart 1907. 
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SONU(; VE DEGERLENDiRME 

Bu bölümde Tanzimat'tan sonra olu~an vergi rejiminde gelir ve ser
vetin vergilendirilmesine ili~kin sorunlan ele ald1k ve özel olarak 
da 1903-1907 dönemine ait ~ahsi vergi deneyi üzerinde durduk. II. 
Mahmud döneminden itibaren herkesin gelirine ve ekonomik gücüne 
göre nispi bir vergiye tabii tutulmas1 gündemde olmas1na ragmen, 
bu egilim vergi uygulamalanna yans1t1lamam1~t1. Bir kazanc; vergisi 
olan temettü vergisi ise ancak 19. yüzy1hn ikinci yans1nda, hayli ki
s1th bir kapsamda uygulamaya konabilmi§ti. Bu dönemde servetin 
vergilendirilmesi bak1m1ndan emlak ve akar vergisi alanlannda daha 
ba~anh olundugu söylenebilir. Tanzimat sonras1 vergi rejiminde em
lak ve akar ile temettü vergileri dikkate almd1ginda vergi yükünün bir 
miktar da olsa kent ekonomisine ve üst gelir gruplanna dogru kay
d1nld1gin1 söylemek mümkün. Bununla birlikte bir ürün vergisi olan 
a§ar ve iltizam sistemi varhgim sürdürdü ve nüfusun c;ogunlugunu 
olu~turan tanmsal üreticiler en ba~tan gelir vergisi kapsam1 d1~1nda 
b1rakild1. Aynca iltizam sisteminin bütün verimsizligine ragmen a§ar 
vergisi bütc;e gelirleri ic;inde agirhkh konumunu korudu ve lmpara
torlugun sonuna kadar vergi yükü nüfusun gelir düzeyi en dü~ük 
kesimleri üzerinde kald1. 

1903 yihnda gündeme gelen ~ahsi vergi ise vergi tespit ve tayin 
usulleri bakim1ndan hayli basit bir c;erc;eveye sahip olmakla birlikte, 
gelir vergisi format1n1 ta~1mas1 ve ba~lang19ta Osmanh nüfusunun 
büyük c;ogunlugunu mükellefiyet kapsam1na almas1 itibariyle önemli 
bir geli~meydi. Fakat tanmsal üreticiler, a§ar vergisine tabi olduklan 
ic;in 1905 y1h itibariyle ~ahsi vergi kapsam1 d1§ma 91kanld1lar ve böy
lece söz konusu vergi genel bir gelir vergisi olma niteligini kaybetti. 
Yeni verginin yükünü ta§1mas1 beklenen büyük tüccar ve c;iftlik sahi
bi kesim ise ~iddetli bir muhalefete giri~erek uygulamayi erteletmeyi 
ve iptal ettirmeyi ba~ard1. A§ar vergisinin temel vergi olarak yerini 
korudugu ve tahsil sisteminin de agirhkh olarak iltizama dayand1gi 
bir vergi rejiminde merkezi yönetimin bireylerle vergi üzerinden bir 
me~ruiyet ili~kisi kurmas1 da mümkün olamad1. Osmanh yönetici
lerinin önceligi, tarh edilen verginin ne pahas1na olursa olsun tahsil 
edilmesiydi ve bu dogrultuda ~iddete ba~vurmaktan da kac;mmadllar. 

1903-1907 yillanna ait ~ahsi vergi uygulamas1na ili§kin incele
melerimiz, Osmanh 1mparatorlugu'nun son döneminde gelir vergisi
nin "ki~isel gelir vergisi" niteligi kazanmaktan tamamen uzak oldu
gunu bütün a~1khgiyla ortaya koyuyor. Gelir vergileri bu dönemde 
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"ayn ayn gelir vergileri" olarak kald1, bireyinse vergi mükellefi olarak 
tüzel ki§ilik kazanmas1 mümkün olmad1. Bir ba§ka ifadeyle, tayine 
tabi olan vergilerin konusunu ~ah1s degil, tek tek mülk ve kazan<; ge
tiren faaliyetler olu~turuyordu. Söz konusu vergilerin tayin ve tespit 
usullerinde basit nispi usul özellikle emlak vergisinde yürürlüge ko
nulmaya c;al1~1lsa da, vergi yükünün üst gelir gruplanna kayd1nlmas1 
baklm1ndan önemli bir teknik olan müterakki veya mütedenni nispet 
usulü gündeme getirilmedi. 

1903- 1907 aras1nda denenen §ahsi vergi örneginde esnaf, me
mur ve müstahdem ve amele s1mflan i<; in basit nispet usulü uygu
lanm1~, emlak ve c;iftlik sahipleri i<; inse önceden belirlenmi§ dilimlere 
göre vergi maktu olarak tarh edilmi§ti. Bu haliyle söz konusu ~ahsi 
verginin basit nispet usulüne dayanan ve "ayn ayn gelir vergisi" kap
sam1nda ele al1nmas1 gereken bir vergi oldugu ac;1k. Bu verginin ayirt 
edici özelligi, belirlenmi§ bir ya$ dilimindeki bütün erkek nüfusa te$
mil edilmeye c;al1§1lm1$ olmas1yd1. 

Tayin, tespit ve tarh usulleri son derece basit bir c;erc;evede ka
lan, müterakki olmaktan tamam1yla uzak olmakla birlikte bir tür ge
lir vergisi olan ~ahsi vergi uygulamas1 özellikle büyük tüccar ve c;iftlik 
sahiplerinin yogun muhalefeti sonucunda iptal edildi. Böylece Os
manh toplumunda üst gelir gruplann1n vergilendirilmesi yönündeki 
önemli bir girü;;im henüz olgunla§amadan rafa kald1nld1 ve vergi yü
künü agirhkh olarak yoksul Osmanh köylüleri ta$1maya devam etti. 



s 

GiRi~ 

iMPARATORLUGUN MALi SINIRLARI: 
VERGi TAHSiLDARLIGI TEJKiLÄTI, 
1839-19081 

Bu bölümde, temelleri önceden atilm1§ olmakla birlikte özellikle 
ikinci Abdülhamid döneminde önemli bir hedef haline gelen sivil bir 
vergi tahsildarhg1 sistemi olu§turma konusunu ve bu alandaki 9a
h§malan inceleyecegiz. Osmanh idarecileri II . Mahmud döneminden 
itibaren iltizam sisteminin kald1nlmas1 ve verginin bireysel servet 
ve gelir düzeyine göre belirlenerek dogrudan devlet memurlan ara
c1hgiyla toplanmas1 i9in 9aba harcam1§lard1. Bir bak1ma 19. yüzyil 
vergi tarihine yön vermi§ olan bu iki temel kayg1n1n nihai sonucu hi9 
ku§kusuz bilfiil maliye te§kilati arac1hg1yla toplanan ve vatanda§
hk temelinde tan1mlanan modern bir gelir vergisi sistemi olmahyd1. 
Ancak bütün 9abalara ragmen her iki alanda da istenen hedefe ula
§Ild1g1n1 söylemek zor. Y ap1s1 önemli degü~iklikler ge9irmi§ ve sistem 
ic;indeki ag1rl1g1 azalm1§ olmas1na ragrnen, iltizam sisterni impara
torlugun son y11lanna kadar varhg1n1 sürdürdü. A§ann emaneten 
idare usulü sistem ic;inde kabc1 bir yer kazansa da, mültezimden ve 
adamlanndan bütünüyle vazgec;ilemedi. Bununla birlikte ancema
atin vergi ve tahrire dayanan temettüat ve emlak vergileri örnekle
rinde oldugu gibi birtak1m önemli vergi kalemleri bütünüyle iltizam 

1 
Bu bölümü hazirlarken daha önce yay1mlanm1§ ü<; makaleyi esas ald1m. Makalelerin 
genel yap1sm1 korumw~ olsam da, tekrarlardan ka<;mmak i<;in pek <;ok klsaltma yap
t1m: Nadir Özbek, "Abdülhamid Rejimi, Vergi Tahsildarhgi ve Siyaset, 1876- 1908", 

Dogu Batz, 52 (2010): 159-197; Nadir Özbek, "ikinci Me~rutiyeti Hazirlayan Ko§ullar: 

Rumeli'de Vergi Tahsilati ve Jandanna", Toplumsal Tarih, 183 (2009): 46-50; Nadir 
Özbek, "'Anadolu Islahatl ', 'Ermeni Sorunu' ve Vergi Tahsildarhgi, 1895-1908", Tarih 
ve Toplum Yeni Yakla$zmlar, 9 (2009): 59-85. 
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sistemi d1~1nda birakild1 ve bu vergilerin tahsili ic;in bir tahsildarlar 
te~kilati olu§turulmaya c;al1§1ld1. 2 

Sivil ve müstakil bir tahsildarllk te§kilat1 olu~turulmas1na dö
nük giri§imler ikinci Abdülhamid döneminde, özellikle 1878 Berlin 
Kongresi sonras1nda gündeme gelen idari reformlar <;erc;evesinde h1z 
kazand1. Abdülhamid döneminin sonlanna dogru bütün eksiklerine 
ragmen kapsamh bir sivil vergi tahsildarhg1 te§kilatmm olu§turulma
s1 yönünde önemli ad1mlar atild1gin1 görüyoruz. 

Tarih<;iler vergi sisteminin 19. yüzyildaki geli§imini genel hat
lanyla ortaya koymakla birlikte, vergi tahsilab konusunu yeterince 
incelemediler. 3 Vergi tahsilat1nm gündelik hayabn somutlugu ic;inde, 
örnegin köy ve mahalle düzeyinde nasll gen;ekle§tirildigi konusunda 
bilgilerimiz bu nedenle s1nirh. 18401ardaki muhassllhk deneyinde ve 
a~ann emaneten idare edildigi durumlarda a§ar vergisinin tahsilinde 
mültezimlerin devre d1:;;1 birakilmaya 9al1§ild1girn biliyoruz; fakat bu 
tahsilatln hangi yöntemlerle ve hangi kurumsal yap1 ic;inde gen;;ek
le~tirildigi ara~tinlm1~ degil. 4 Oysa vergi tahsilati, toplumu olu§turan 
bireyler ile devlet aktörlerinin gündelik hayat1n somutlugu i<;inde yüz 
yüze geldikleri en dolaysiz ili§ki olmas1 baklm1ndan önemli bir top
lumsal ve siyasal görünüm sunar. Bu nedenle vergi tahsilat1 siyasi 
rejimlerin me§ruiyetlerinin saglanmas1 bakim1ndan merkezi bir öne
me sahiptir. 

Anadolu'nun bin;;ok bölgesinde Tanzimat'1n ilan1ndan itibaren 
sik s1k vergi isyanlan 91kt1. imparatorlugun fark11 bölgelerinde mil
liyetyi aklmlar1n güc;lenmesiyle, vergi adaletsizligi de bir toplumsal 

50run olarak siyasi hareketlerin toplumsal tabanlann1n olu§mas1 ve 

2 thaleye tabi olan ve tahsili mültezime devredilen a§ar ve gümrük vergileri d1§mda 

kalan a~agidaki vergiler bu bölümde inceledigimiz tahsildarhk te~kilatmm görev ala

mna giriyor: 1. Emlak ve akar vergisi, 2. Arazi vergisi , 3. Temettü vergisi , 4. A~ar 
vergisinin arazi üzerine tevzi olunmu§ klsm1, 5. Bedelat-1 askeriye vergisi, 6. Tahrir 

masraflan, 7. Tapu has1lati, 8. Söz konusu yedi vergi kaleminin bakayas1. 

3 Bkz- Yavuz Cezar, Osmanlz Maliyesinde Bunal,m ve Degi$im Dönemi, XVII. Yüzyzldan 
Tanzimat'a Mali Tarih, lstanbul: Alan Yaymc1hk, 1986; Abdüllatif $ener, Tanzimat 
Dönemi Osmanlz Vergi Sistemi, tstanbul: l~aret Yaymlan, 1990; Abdüllatif ~ener, 

"Tanzimat ve Me~ruitiyet'te lktisadi ve Mali Politikalar", Osmanlz i9inde, Ankara: Yeni 

Türkiye Yaymlar1, 1999, s. 548-564; Co~kun <;aklr, Tanzimat Dönemi Osmanlz Maliye

si, lstanbul: Küre Yaymlan, 2001. 

4 $U iki 9al1~ma vergi tahsilab sistemine deginen sayih eserlerden: Co§kun <;alm, 

a.g.e.; Ö. Faruk Bölükba§1, Tezyid-i Varidat ve Tenkih-i Masarifat: II. Abdülhamid 
Döneminde Mali idare, Istanbul : Osmanb Bankas1 Ar!:?iv ve Ara§tmna Merkezi , 2005. 
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geli$mesinde önemli bir rol oynad1. 5 Söz konusu siyasi sorunlann 
vergi konusuyla ili~kisinin farkmda olan 19. yüzyil Osmanb idareci
leri, vergi tahsilatina ili$kin mevzuatm, kurumlann ve uygulamalann 
1slah1 yolunda büyük c;aba harcad1. 

19. yüzyihn ortalanndan itibaren Osmanh bürokrasisinin gün
deminde vergi tevzisi6 ve tahsilat1na ili$kin iki temel sorunun yer al
d1gin1 görüyoruz. Bunlardan birincisi, verginin mahalli düzeyde pay
la$tlnlmas1 ve tahsili i~lemlerinin ahalinin kendisine, daha dogrusu 
mahalle veya köyün muhtar, imam, papaz gibi muteber ki$ilerine b1-
rakilmas1yla ilgiliydi. tkinci konu ise vergi tahsilat1 siras1nda ya$anan 
gecikmeler veya verginin hü; ödenmemesi gibi sorunlar1n <;özümü ic;in 
asäkir-i zaptiyeye7 veya jandarmaya ba~vurulmas1yd1. 1840'1ann or
talanndan itibaren Osmanll idarecileri verginin toplanmas1nda sorun 
ya$and1gi gerek9esiyle, kolluk kuvvetle rini bilfiil vergi tahsilat1nda 
görevlendirmek durumunda kald1. Her iki sorun da ku$kusuz ma
halli düzeyde geli$mi$ ve güc;lü bir maliye te$kilat1nm kurulamam1~ 
olmasmdan kaynaklan1yordu. 

1861 tarihli maliyeyle ilgili nizamnameler Osmanlt imparator
lugu'nda vergi tahsilattn1n nasll bir <;en; eve i<;inde yürütüldügünü 
ac;1k9a ortaya koyuyor. Bu nizarnnamelerle verginin mahalle ve köy 
düzeyinde payla~tinlmas1 i~i muhtar veya mahallenin ileri gelen kim
selerine birakihyordu. 8 Söz konusu ~ah1slara sorumlu bulunduklan 
bölgelerdeki haneler ile sahiplerinin isimlerini i<;eren defterler haz1rla
ma ve her bir hane veya $ahsa dü:;,en vergi miktanm kaydetme görevi 
de veriliyordu. Bir ba$ka nizamnamede yine "mahalle ve karyelerde 
emval-i devletin birinci derecede vasita-i tahsilinin her s1n1f ahali
nin muhtarlan" oldugu ifade ediliyordu. 9 Burada sözü edilen vergiler 

5 Bkz. Halil lnalc1k, "Tanzimat'm Uygulanmas1 ve Sosyal Tepkiler", Osmanli impara
torlugu.: Toplum ve Ekonomi ü;inde, Istanbul: Eren Yaymlan, 1993, s. 361-83; Ahmet 
Uzun, Tanzimat ve Sosyal Direni$ler, lstanbul: Eren Yaymlan, 2002; Co:;;kun ~akir, 

a.g.e.; Nadir Özbek, "The Politics ofTaxation and the 'Armenian Question' during the 
Late Ottoman Empire, 1876-1908", Comparative Studies in Society and History 54, 4 

(2012) : 770-797. 
6 Dagitma, dagihlma, herkese pay1m dagitma, üle~tirme. 
7 Yazmm devammda "asäkir-i zaptiye" yerine "zaptiye" ifadesini kullanacagiz. 
8 "Eyalat ve Elviyede Kurä ve Mahallatm Muayyen Olan Vergilerinin Beynelahali Tevzii 

Hakkmda lcras1 Laz1m Gelen Muamelata Dair Nizamname", 1277.07 .15/15 Kanuni
sani 1276/27 Ocak 1861, Düstur, 1. Tertib , c. 1, s . 279-83 . 

9 "Umür-1 Maliyeye Dair Nizamname", 1277.07. 15/27 Ocak 1861, Düstur, 1. Tertib, c. 
2, s. 4-21. 
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a~ar d1~1nda kalan vergiler (ancemaatin vergi, vergi-i mahsusa veya 
basitc;e vergi) ile bedel-i askeri gibi kalemleri kaps1yor. Emlak tahrir
lerinin yayginla~mas1yla birlikte söz konusu vergi kalemleri aras1na 
emlak vergisi gibi tahrire tabi vergiler de girmi~ti. 

1861 yih itibariyle söz konusu vergi kalemlerinin tahsili i<;in 
mahalle ve köylere kadar uzanan bir vergi tahsildarhgi te~kilatimn 
bulunmad1g1 anla~1hyor. Bu ko~ullarda verginin payla:;;tinlmas1 ve 
tahsilatl kolektif usullerle yürütülmeye devam ediyordu. ilgili ni
zamnamede bu durum :;;u sözlerle ifade ediliyordu: "Efrad-1 ahalinin 
ayn ayn hisse-i tekälifleri muayyen ise de hükümet-i seniyye hisse-i 
umumiyesini mahalle ve kaiyeden taleb eder." 10 Muhtarlann vergiyi 
tahsil edemedigi durumlarda zaptiye ve jandarma gibi kolluk kuv
vetlerinin, hatta zaman zaman düzenli ordu birliklerinin devreye so
kulmas1 ka91n1lmaz oluyordu. Bu tarz bir vergi rejiminde ve tahsilat 
sisteminde devletin tek tek bireylerle birer vatanda§ olarak "yüz yüze" 
ili~ki kurmas1n1n mümkün olamayacagi a91k. 

Verginin mahalle ve köy ileri gelenleri taraf1ndan "ho~nud-i 
umumi"yle payla§t1nlmas1 beklense de, durumun pratikte böyle ol
mamamas1 ve sonuc;ta tahsilatm bireylerin mutlak nzas1yla gen;ek
le~memesi muhtemel. Osmanh imparatorlugu'nda 19. yüzyil boyunca 
vergi isyanlar1 neredeyse toplumsal hayahn siradan olaylan aras1na 
girmi~ ve vergi tahsili s1ras1nda yerel kolluk kuvvetlerine ba§vurul
mu~, hatta vergi s1khkla bu kuvvetler arac1hgiyla tahsil edilmi§ti. 
Zaptiyenin vergi tahsilatmda devreye sokulmas1 olaganüstü ko~ul
larda ba§vurulan bir yöntem olmaktan 91k1p, 19. yüzyil ortalan itiba
riyle hukuki mevzuatlarda da yer edinmi§ standart bir uygulamaya 
ve Osmanh vergi rejiminin asli bir unsuruna dönü§mÜ§tÜ. Örnegin 
1869 tarihli bir nizamname zaptiyenin görevlerini iki ba§hk altmda 
topluyordu: "Bulunduklari memleketin ve ahalisinin h1fz-1 emniyet 
ve rahatin1 saglamak" ve "emval-i devletin umur-1 h1fzs1yla ve tahsili
yesinde hükümet-i mahalliyenin tayin edecegi yolda hizmet" etmek. 
osmanh vergi tarihinin 19. yüzyildaki en ciddi sorunlanndan biri, 
vergi tahsilati i§inde zaptiyenin vazgec;ilmez bir unsur haline gelmesi 
oldu ve tahsilat s1ras1nda ya~anan istismarlar, huzursuzluklar, kü
<;ük c;aph kalkl~malar ve hatta isyanlar bir9ok bölgede günlük haya
tin unsurlanndan birine dönü~tü. 

Tahsilat, a~ar gibi ihaleyle idare edilen vergilerde mültezimler 

10 A.g.k. 
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ve yerel temsilcileri arac1llg1yla, ya da kom§uca ahnan ancemaatin 
vergilerde oldugu gibi muhtar, imam, papaz gibi ~ah1slar taraf1ndan 
gen;:ekle:;;tirildigi sürece, tahsilat siras1nda ya~anan adaletsizliklerin 
sorumlusu olarak bizzat devletin veya padi$ahm görülmemesi müm
kündü. Böylece padi$ah1n veya merkezi hükümetin adalet dagit1c1 
rolü veya adaletin teminat1 olma iddias1 me$ruiyetini koruyabilirdi. 
Ancak vergi tahsilatmda zaptiyenin görevlendirilmesi durumunda 
bu me$ruiyeti saglamak zorla§1yordu. Vergiye bagh §ikäyetlerin ve 
toplumsal huzursuzluklann artmas1 sonucu , Osmanh yöneticileri 
daha 18601ann ba§lanndan itibaren zaptiyenin vergi tahsili i§ine ka
n:;;tinlmamas1 ve tahsilat i<; in sivil bir vergi tahsildarhgi te~kilatln1n 
olu$turulmas1 i9in giri$imlerde bulundu. 

Abdülaziz ve hatta Abdülmecid döneminin sonlannda ba~la
d1gi görülen bu giri$imler özellikle 1kinci Abdülhamid döneminde 
yönetimin gündemine kahc1 bir bi9imde oturdu. Bu dönemde önce 
Rumeli'de ve Dogu vilayetlerinde uygulanmaya ba$layan, ancak 
klsa sürede !mparatorluk i;apmda geni~letilen idari reformlann bir 
par9as1 olarak sivil bir vergi tahsildarhgi te§kilatm1n olu§turulmas1 
yönünde önemli giri$imlerde bulunuldu. A$ag1da ilk olarak tkinci Ab
dülhamid döneminden önce gündeme gelen giri§imlere deginecegiz. 
ikinci olarak 1879'dan sonraya ait vergi tahsildarhgina ili$kin bir dizi 
mevzuat1n ic;:erigini aynntilanyla inceleyecegiz. Ü9üncü k1s1mda ise 
özellikle 1895'teki Sason olaylannm ardmdan daha da önem kazanan 
vergi tahsilatl i§lemlerinin siville§tirilmesine ili§kin somut durumu 
Anadolu, Rumeli ve Arap vilayetleri ic;:in ayn ayn ele alacagiz. Er
meni nüfusun belli bir agirhga sahip oldugu Dogu vilayetlerindeki 
(Vilayat-1 Sitte) durumu ise ayn bir ba§hk altinda gözden gec;:irecegiz. 

SiViL VERGi TAHSiLDARLIGI TE$KiLATI OLU$TURULMASINA YÖNELiK 
iLK GiRi~iMLER, 1860-1879 

Tahsil i~lemlerinin zaptiyeden ahnarak yeni olu~turulacak tahsil
darhk te~kilatina aktanlmas1 yönündeki giri§imlerin öncelikle Ni§, 
Vidin, Silistre ve Edirne gibi Rumeli eyalet ve sancaklannda gün
deme geldigini görüyoruz. Diger vergi iyile~tirmelerinde oldugu gibi, 
bu bölgelerin öncelikli olarak ele al1nmas1 hie;: ~üphesiz siyasal ve 
toplumsal sorunlann yogunlugundan ileri geliyordu . Osmanh yöne
timleri Balkanlar'daki toplumsal huzursuzluklara ayn bir önem ve
riyordu. Sorunlann tespiti ve giderilmesi ic;:in bin;ok defa Rumeli'ye 
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özel teftil? heyetleri gönderilmi:;, ve kapsamh bir idari ve sosyal reform 
niteligi ta§1yan yeni vilayet te:;,kilat1 ilk olarak bu bölgede uygulama
ya konmu§tu. 1 1 

Rumeli eyalet ve sancaklanndaki vergi tahsilati ic;in zaptiye alay
lann1n devreye sokulmas1 ahalinin üzerindeki baskilann iyice artma
s1na ve siyasal tepkinin yogunla§masma yol a9t1. Asayi§in saglanma
s1n1n yaru sira vergi tahsilatm1 da zaptiyenin görevleri aras1nda sayan 
mevzuat yürürlükte oldugu ve maliyeye bagh sivil bir vergi tahsildar
hgi tel?kilati bulunmad1gi i9in tahsilatlarda genellikle kolluk kuvvetle
rine ba§vuruluyordu. Yerel ko§ullar1n farkinda olan Osmanh valileri, 
zaptiyenin söz konusu iki görevi de geregince yerine getiremedigini 
bildiriyorlard1; zaptiye kuvvetlerinin belli bir kism1 vergi tahsiline ay
nld1ginda, asayi§in temininde sorunlar yw;;amyordu. 

1863'te Ni§ Eyaleti 'nde ya§anan geli§meler, sorunun genel yap1s1 
ve 9özüm giri~imleri hakkmda fikir verecek nitelikte. Zaptiye baslas1na 
ili§kin §ikäyetlerin iyice yogunla§t1gi Ni~ Eyaleti'nde öncelikle zaptiye 
alayindan bir süvari bölügünün lagvedilmesi öngörülmü~tü; bölügün 
tahsisatl kullamlarak maa~h bir tahsildarhk te~kilati kurulacak ve 
bu ekip "polis" s1fat1yla vergi tahsili yapacakt1. 12 Seraskerligin görü§ü 
ahnm1~ ve konu Meclis-i Välä'da görül?üldükten sonra Nife ve civar 
eyaletlere 23 Haziran 1863 tarihli bir emirname gönderilmi:;,ti. Ancak 
bölgeden gelen raporlar sorunun 9özümünün zannedildigi kadar ko
lay olmad1g1n1 ortaya koyuyordu. Eyalet valilerinin <;ogu, olul?turula
cak tahsildarlar te:;,kilat1na tahsisat ve eleman saglamak üzere zaptiye 
bölüklerindeki nefer sayis1n1n azaltllmas1na kar~1 91klyordu. 

Söz konusu emirname üzerine Silistre eyalet valisi Arif Pal?a ile 
sadaret aras1nda ba§layan uzun yaz1§ma, Silistre'yle birlikte civar 
eyalet ve sancaklardaki zaptiye te~kilatm1n durumuna ve yeni tah
sildarhk sisteminin uygulanmas1na ilil?kin aynntlh bilgi i{::eriyor. 13 

Pa~a 17 $ubat 1861 tarihli sadaret talimatnamesiyle Silistre'de zapti
ye mevcudunun l .565'e indirildigini belirtiyor ve eyaletin büyüklügü 
dikkate al1nd1g1nda bu öl9ekte bir kuvvetle asayil?in saglanmas1n1n 
mümkün olmad1gim ifade ediyordu. Silistre Eyaleti'nin zaptiye mev-

11 Bu tefti~lerden en önemlisi olan , Sadrazam Kibnsh Mehmet Emin Pa~a'mn bizzat 
yürüttügü tefti~in aynnt:ilan i9in bkz. Yonca Köksal ve Davut Erkan (ed.) , Sadrazam 
Kzbnslz Mehmet Emin Pa~a'nm Rumeli Tefti~i, lstanbul: Bogazi9i Üniversitesi Yayme-

vi, 2007. 
12 BOA, A.MKT.MHM, 262/100, 1279.11.21/10 May1s 1863 . 

13 BOA, A.MKT.MHM, 277 / 15 , 1280.04.03/17 Eylül 1863. 
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cudu sonradan bir kez daha azaltihp 336's1 süvari ve 505'i piyade 
olmak üzere 841 'e indirildi . Arif Pa§a'mn verdigi bilgilere göre Silistre 
Vidin'in dört, Ni§'in iki ve Üsküp'ün üc; kat1 büyüklükte, 1. 704 köyü 
kapsayan büyük bir eyaletti. Bununla birlikte Vidin'in 800, Ni~ ve 
Üsküp'ün 1.S00'er mevcutlu zaptiye birlikleri varken, Silistre iki yil
dir 800 civannda mevcutla yetinmek durumunda birak1lm1~t1. Oysa 
civar eyaletlerdeki oran uyguland1gi takdirde nefer say1s1n1n 2. S00'e 
yükseltilmesi gerekiyordu. Arif Pa§a böylesine kü9ük bir kuvvetle 
eyalette asayi§in saglanabilmesinin ba§ll ba§ma bir ba~an oldugu
n u belirtmekle birlikte, e§k1ya takibi gibi hizmetlerde zaman zaman 
sorun ya§and1gm1 ve bu gibi durumlarda ihtiyat askerlerine ba§vur
mak durumunda kalmd1gi.n1 ifade ediyordu. Eyalet zaptiye kuvveti
nin ac1nacak bir durumda oldugunu rakamlarla aynntih bir ~ekil
de vurgulayan vali, diger eyaletlerde oldugu gibi bir miktar süvari 
ve piyadenin zaptiyeden aynlmas1yla eyalette tahsildar te$kilatirun 
olu§turulrnas1n1n mürnkün olmad1g1m belirtiyordu. 

Arif Pa$a'ya göre, 1863 tarihli sadaret emirnamesinde gündeme 
getirilen "polis usulü" ancak Silistre zaptiye mevcudunun diger eya
letlerde oldugu gibi uygun bir miktara yükseltilmesiyle uygulanabilir
di. V ali 10 Agustos 1863 tarihli raporuna cevap alarnayinca, 30 Agus
tos tarihinde bir an önce cevap verilmesini talep ettigi bir yaz1 daha 
göndermi§ti. Bu baskllar sonucu sadarette yap1lan degerlendirmenin 
ardmdan Silistre Eyaleti'ne yazilan yaz1da "umur-1 zab1ta ile hizmet-i 
tahsiliyenin" iki ayn i§ oldugu tekrar vurgulan1yor ve mümkün oldugu 
takdirde zaptiye mevcudundan bir miktar neferin aynlmas1 ve bunun 
mümkün olamad1gi durumda yeni bir heyet te§kil olunup tahsildarhk 
i$inin bu heyete gördürülmesi gerektigi bildiriliyordu. 

Arif Pa~a'n1n Silistre Eyaleti'ne ili§kin raporu, tmparatorlugun 
temel ic; güvenlik te~kilat1 olan zaptiyenin 18601arda s1nirb bir gücü 
oldugunu ac;1kc;a ortaya koyuyor. 14 Silistre gibi 1. 700'ün üzerinde kö
yün bagh bulundugu bir eyalette ü; güvenlik 800 mevcutlu bir zap
tiye birligiyle saglanmaya c;al1~1hyordu. Gerek Arif Pa§a gerek halefi 
valiler zaptiye mevcudunun art1nlmas1 ic;in sadarete ba~vurmu~tu; 

14 Asäkir-i zaptiye konusunda bkz. Nadir Özbek, "Policing the Countryside: Gen
darmes of the Late-Nineteenth-Century Ottoman Empire (1876- 1908), "Interna
tional Journal of Middle East Studies 40, 1 (2008): 47-67; Nadir Özbek, "Osmanll 
1mparatorlugu'nda 19 Güvenlik, Siyaset ve Devlet, 1876-1909", Türklük Ara~tzrmalan 

Dergisi, 16 (2004): 59-95; Ali Sönmez, "Zaptiye Te~kilätmm Kurulu~u ve Geli~imi", 
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2005. 
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merkezden geien yan1tsa c;ogunlukla "$imdilik eldeki kuvvetle idare 
edilmesi" talimat1 oluyordu. Aynca yeni olu~turulacak tahsildarhk 
te~kilatlnda zaptiyeden lagvedilecek süvari neferlerinin kullamlmas1 
öneriliyordu. Merkezin bu 1srar1 hem büti;;:eye ek bir yük bindirme
me kaygis1ndan, hem de eyalette tahsildar olarak istihdam edilecek 
okuryazar ve güvenilir ~ah1s bulmanm zorlugundan ileri geliyordu. 

Zaptiye mevcudunun artinlmas1 istegine merkezin olumlu yak
la~mamas1 üzerine, eyalet valileri sorunu mevcut zaptiye neferleri
nin kullan1m1nda tasarrufa giderek c;özmeye 9al1~tllar. Örnegin 1863 
yihnda vergilerde bakaya ya$anmayinca, köylere vergi tahsili i9in 
zaptiye gönderilmesine gerek kalmam1~ , köylerde toplanan vergiler 
1861 tarihli vergi tahsil mevzuatma da uygun olarak muhtarlar tara
flndan kaza merkezlerine getirilip mal sand1klanna teslim edilmi~ti. 
Neticede mali olanaks1zhklara ve zaptiye te$kilatin1n s1nirh ölc;egine 
ragmen, merkezi hükümetin "umur-1 zab1ta ile hizmet-i tahsiliyenin 
yekdigerine katiyen kar1~tinlmamas1 gerektigi" yönündeki karan ha
yata gec;irilmeye c;al1~1hyordu. 

imparatorlugun ic; güvenlik te~kilatin1n yeniden yap1land1nlmas1-
ni öngören 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi'nde vergi tahsil i~lemleri
nin 1slah1 da gündeme getirilmi~ti. Bu c;erc;evede öncelikle zaptiyenin 
sorumlulugundaki görevlerin ayn~tinlmas1 kararla~tinld1. Belgelerin 
diliyle ifade etmek gerekirse "vilayetlerde bulunan zaptiyenin te~kilat-1 
cedidenin icap ettirdigi 1slahat cümlesinden olarak tefti~ ve tahsil ve 
zabita i~lerinde olunmak üzere üc; s1mfa taksimi" dfü~ünüldü. Bu 
dogrultuda yeni vilayet usulünün uyguland1gi yerlerde öncelikle zap
tiyenin jandarma usulünde yeniden yapiland1nlmas1, "tahsildarlar 
sin1fu11n tanzim ve icras1" ve "polis usulüne laz1m olan i$leri rüyet 
ve icra etmek" üzere bir "heyet-i tefti~iyyenin" olu~turulmas1 i~lerine 
giri~ildi. 15 Ancak jandarma, tahsildar ve polis ~eklinde üc; ayn i~lev 
tanimlansa da, söz konusu birimler yeni ve müstakil te~kilatlar ~ek
linde degil zaptiyenin alt birimleri·olarak ku~ldu. 

Ahmet Cevdet Pa~a'mn yeni vilayet yap1lanmas1n1 uygulamaya 
koymak üzere Halep Valiligi görevinde bulundugu siradaki icraatlan 
bu geli~melere ili~kin ipuc;lan sunuyor. 16 Cevdet Pa~a sadarete gön
derdigi 21 Temmuz 1866 tarihli tezkeresinde Halep Vilayeti'nde olu~-

15 Bu tarihten itibaren Osmanh belgelerinde kolluk kuvvetleri i9in jandarma ve zaptiye 
tabirlerinin birlikte kullamld1gi görülüyor. 

16 BOA, 1.MVL, 559/25160, 1283.05.09/19 Eylül 1866. BOA, 1.MVL, 560/25166, 
1283.05.09/ 19 Eylül 1866. Bu iki belgenin evraklan kan§mt§. 
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turulan tahsildarlar te~kilatI hakkmda aynntih bilgi veriyor. Cevdet 
Pa~a hukuk9u olmasmm getirdigi hassasiyetle tahsildarlar s1n1flna 
ili~kin dokuz maddelik bir nizamname hazirlam1~ ve matbu olarak 
bastird1g1l6 Temmuz tarihli bu nizamnameyi söz konusu tezkerenin 
eki olarak sadarete sunmu~tu. Bu nizamname Meclis-i Välä Kava
nin Dairesi'nde görü~ülerek 13 Eylül 1866 tarihinde olumlu görü§ 
i9eren bir mazbata hazirlanm1~ ve 20 Eylül 1866 tarihinde yürürlüge 
girmi~ti. 

Nizamnameye göre tahsildarlar sancak ba~ tahsildan, kaza ba§
tahsildan, piyade ve süvari tahsildarlar1 olmak üzere ü9 s1n1fa ayn
lacakt1. Birinci s1n1fin maa§1 500, ik:inci sm1frnki 400, süvarilerinki 
300 ve piyadelerinki 230 kuru~ olacakt1. Tahsildarlar, kullanacaklan 
elbise ve silah gibi te9hizat ile binek hayvanlannm giderlerini kendi 
ceplerinden kar~1layacaklard1. Tahsildarhga yirmi ya!?1ndan büyük, 
saglam vücutlu, hükümet i~inde istihdama uygun liyakate sahip ve 
mutlaka Türk9e yaz1p defter tutmas1n1 bilen Osmanh tebaas1ndan 
islam ve Hiristiyan ki~ilerden mahallince münasip görülenler se9i
lecekti. Nizamnamelerde yer alan önemli bir nokta, vergi tahsildar
lann1n tamam1nm liva kaymakam1nm emri altlnda bulunmas1n1n 
öngörülmesiydi. Mahalle ve köylerde vergi bilfiil piyade ve süvari 
tahsildarlan taraflndan tahsil edilecekti. Nizamnamenin alt1nc1 mad
desinde tan1mland1gi ~ekliyle her kazamn bünyesinde banndird1gi 
köyler, süvari ve piyade tahsildarlann1n miktar1na göre ü9 veya daha 
fazla kola aynlacakt1. Her tahsildar, memur oldugu koldaki köy veya 
mahallelerden geien vergi, iane ve diger gelirleri taksitleriyle beraber 
matbu defterlere kaydedecekti. 

Cevdet Pa§a'n1n, padi§ah iradesini beklemeden söz konusu ni
zamnameyi Halep Vilayeti'nde uygulamaya koydugu anla§1hyor. 
Pa§a'n1n ifadesine göre, tahsildarhk uygulamas1na öncelikle zaptiyesi 
jandarma usulünde tertip edilmi§ olan merkez sancag1nda ba§lanm1§ 
ve masraflanmn jandarma alay1 büt9esinden kar§1lanmas1 öngörül
mü§tÜ. Zaptiyesi jandarma usulünde tertip edilmeyen sancaklarda 
ise yine zaptiye büt9esinden derhal bir miktar kesinti yap1larak tah
sildarhk te~kilati hayata ge9irilmi§ti. 

Zaptiye te§kilat1n1n yeniden yap1land1nlmas1 yönündeki ida
ri reformun bir diger halkas1, kasaba ve ~ehir merkezlerine yönelik 
"heyet-i tefti§iye" isimli bir polis te~kilatin1n kurulmas1 oldu. Cev
det Pa~a yine bu ama9la 13 maddelik bir nizamname hazirlayip 28 
Temmuz 1866 tarihiyle Halep vilayet matbaas1nda bastirarak sada
rete göndermi§ti. Bu nizamnameye göre tefti~ memurlugu modern 
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bir kentsel polis kuvveti olarak dü§ünülüyordu. Ancak beledi zabita 
vazifeleri de tefti§ memurlugunun görevleri aras1nda yer ahyordu. 
Tefti$ memurluguna se9ilecek ki§iler 20 ile 50 ya~ aras1nda, cinayet 
su9undan hüküm giymemi~, devlet i~inde istihdama elveri~li liya
katte ve zaptiye neferlerine kumanda edecek sözü dinlenir nitelikte 
olmal1yd1. Tefti~ memurlanmn sec;iminde Türkc;e okuryazar olmak, 
okumayi bildigi halde yazmayi bilmeyenler i9in de Türk9e ile beraber 
Arapc;a, Kürtc;e, Frans1zca, italyanca veya ingilizce gibi dillerden biri
ni daha bilmek tercih nedeniydi . Tefti§ memurlan da tahsildarlar gibi 
ü<; s1n1fa aynlm1$ ve maa§lan siras1yla 500,350, 250 kuru$ olarak be
lirlenmi$ti. Cevdet Pa§a tefti~ memurlar1 te§kilatm1n bütc;eye yeni bir 
yük getirmemesi i9in büt9esinin Halep Sancagi'nda jandarma alay 
tahsisat1ndan, diger sancaklarda ise zaptiye tahsisatindan kar~ilan
mas1n1 öneriyordu. 

Cevdet Pa§a'nm Halep Vilayeti 'nde te§kilat-1 cedide usulünü ha
yata gec;irmeye yönelik c;abalan, zaptiyenin farkhla~an i§levlerine göre 
ü<; temel s1n1fa aynlmasm1 öngörüyordu. Bu 1slahat giri~imleri önce
sinde polis, jandarma ve vergi tahsilat1 i~levlerinin bir bütün olarak 
zaptiye üzerinde oldugu, yukanda degindigimiz 1863 tarihli Rumeli 
eyaletlerine ili§kin belgelerden de anla§ihyor. Sadaret ile Silistre Valisi 
Arif Pa$a aras1ndaki yaz1§malarda da görüldügü üzere, vergi tahsilati 
i~inin zaptiyeden almmas1 meselesi Osmanh yönetimi ic;in o tarihlerde 
bile kronik bir sorundu. 1864'ten sonrayeni vilayet uygulamas1na ge
~ilince bu dogrultuda köklü bir ad1m atllmaya 9al1$lld1gin1 gözlemliyo
ruz. Bu dönemde Cevdet Pa~a'nm gerek fiili denemelerinden gerekse 
elde ettigi tecrü belerden yola 91karak gündeme getirdigi yasa önerileri 
dikkat 9ekici. Ancak 1863'te Silistre Eyaleti'nde, 1866'da ise Halep 
Vilayeti'nde yal?ananlar bütün bu c;abalarin sonuca ula~mas1n1n mali 
imkänlarla s1mrh oldugunu ac;1kc;a ortaya koydu. 

Cevdet Pa~a'mn Halep Vilayeti'ndeki denemelerinin ard1ndan, 
vergi tahsilatl i§lemlerinin ve tahsildarhk te§kilatin1n tmparatorluk 

9
apinda bir düzene konmas1 ic;in bir dizi nizamname ve talimatna

me haz1rland1. Bu dogrultuda ilk olarak Cevdet Pa~a'n1n Halep Vi
Iayeti'ndeki tecrübesinden be~ yil sonra, 26 Nisari 1871 tarihinde 
"Emval-i Miriye Tahsilat1 !<;in istihdam Olunacak Tahsildarlar1n S1fat 
ve Hareketleri ve Vezaif-i Memuriyetleri Hakklnda Talimat" ba~hkh 
dokuz maddelik bir talimatname yayimland1. 17 Bu talimatname ufak 

17 "Emval-i Miriye Tahsilati l9in 1stihdam Olunacak Tahsildarlann Sifat ve Hareketleri 
ve Vezaif-i Memuriyetleri Hakkmda Talimattir", 1288.02.05/26 Nisan 1871, Düstur, 
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düzeltmeler d1~mda Cevdet Pa~a'nm 1866 yilmda Halep Vilayeti i9in 
haz1rlad1g1 nizamnamenin bir kopyas1 niteligindeydi ve Halep i<;in 
dfü;,ünülen uygulamamn genelle~tirilmek istendigine i~aret ediyordu. 
Ancak nizamnamenin birinci maddesine eklenen bir notta "karar-1 
ahir hükmünce tahsilat ic;in mahsus-1 memur istihdam1ndar1 sarf-1 
nazar k1hnm1f' oldugu ve tahsildarhk vazifesinin "asäkir-i zaptiyeye 
ilave-i memuriyet" edildigi belirtiliyordu. Bu not, 1871 tarihi itibariyle 
vergi tahsili i~lemlerinde yine eski uygulamamn devarn ettirildigini 
kan1thyor. Ancak bu talimat yine de "tahsildarhk vazifesinin" zapti
yenin vazife-i asliyesi olarak tan1mlanabilecek asayi~in saglanmas1 
vazifesinden aynlmas1 yönünde bir 9abay1 ortaya koymas1 baklm1n
dan önemli. 

1 Mayis 1875 tarihli 15 maddelik bir sonraki talimat, tahsil-i 
emval i~lerinin umur-1 zab1tadan aynlmas1 yönündeki iradeyi daha 
belirgin bir ~ekilde gündeme getiriyor ve bu c;en;evede "tahsilat yokla
macilan" s1fat1n1 ta~1yan yeni bir memuriyet tammhyordu. 18 Talimat, 
her kazada lüzumuna göre süvari olarak birer veya iki~er, vilayet, 
mutasarnfhk ve kaymakamhk merkezi olan ~ehir ve kasabalarda 
ise bunlara ilave olarak birer piyade yoklamac1 istihdam edilmesini 
öngörüyordu. Yoklamacllarm, kaza idare meclisleri tarafmdan her 
'.'s1n1f-1 tebaa-i devlet-i aliyeden" oktuyazar ve hesap bilir kimseler 
aras1ndan sec;ilmesi isteniyordu. Talimatta belirginle~tirilen bir ba§
ka önemli nokta tahsilat yoklamacilann1n Maliye Nezareti'nin ma
halli birimlerine bagh kihnm1~ olmalanyd1. Tahsilat yoklamac1lan 
kazalarda mal müdürlerinin, livalarda muhasebecilerin ve vilayet
lerde defterdarlann idaresi altmda bulunacakt1. Yoklamacilar vergi
leri toplamakla yükümlü köy ve mahalle muhtarlanmn hesaplann1 
denetlemek, ödenmeyen vergi taksidi varsa ödenmesini saglamak ve 
zimmetine para ge<;iren muhtarlar söz konusu oldugunda durumu 
öncelikle nahiye meclisine götürmek, burada bir sonu9 almamad1gi 
takdirde kaza merkezine bildirmek gibi i§lerden sorumlu olacakt1. 
Bu talimatta a91kc;a ifade edildigi ve yeni olu§turulan memuriyete 
uygun görülen isimle de uyumlu oldugu üzere tahsilat yoklamacllan 
bilfiil vergiyi toplamakla degil, verginin kabz1mallar, yani muhtarlar 
taraf1ndan zaman1nda toplanmas1n1 saglamakla görevliydiler. Bu ta
limattan anla§1ld1gi kadanyla, köy ve mahallelerde taksidi geciken 

1. Tertib, c. 2, s. 58-60. 
18 "Tahsil-i Emval-i Miriye Hakkmda Talimat", 1292.03.25/ 1 Mayis 1875, Düstur, l. 

Tertib, c. 3, s. 269-271. 
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veya toplanamayan vergilerin toplanmas1 Ü}ine zaptiyenin kan$ma
mas1 hedefleniyordu. Bir diger hedef ise her bir mahalle ve köyde 
"kabz1mal" s1fatiyla vergi tahsili i§lemlerini bilfiil yürütecek birer gö
revlinin bulunmas1yd1. Ancak gerek söz konusu tarihte gerek sonraki 
dönemlerde muhtarlardan ayn olarak kabz1mal s1fattyla yeni görevli
lerin istihdam edilmesi mümkün olmad1. 

1864 tarihli vilayet nizamnamesinden 1878 Berlin Kongresi 'ne 
kadarki evrede zaptiyenin 1slah1 ve ayn bir tahsildarhk te§kilat1n1n 
olu$turulrnas1 yönünde istikrarh bir gefü;me kaydedilemedigi anla$I
hyor. Islahat konusundaki n iyet, nizamnamelerde sornut bir bil;;imde 
ifade edilse de uygulamada ilerlerne kaydedilememesi, yeni olu$tU
rulacak tahsildarhk s1n1fi i9in ayn bir bütc;e aynlamamas1ndan kay
naklan1yordu. Silistre ve Halep'te oldugu gibi genellikle zaptiye büt
c;elerinden bir miktar tasarrufla i§ görülmeye 9al1§1lm1§ veya bin;ok 
durumda zaptiye neferlerinin bir kism1nm aynhp tahsildar olarak 
isimlendirilmesi yoluna gidilmi§ti. Ancak bu uygulama asayi§in sag
lanmas1nda bile etkili olamayan kolluk kuwetlerinin daha da zayifla
mas1na yol a9m1§h. 24 Nisan 1872 tarihli bir belgeyle tahsildarhk s1-
nifin1n lagv1na karar verildigini görüyoruz. 19 19 $ubat 1873 tarihinde 
Sadaret'ten Maliye Nezareti 'ne gönderilen bir yaz1yla, vilayetlere, tah
sildarlarla tefti§ memurlanmn istihdam1ndan vazge9ilmesi yönünde 
tebligat yapllmas1 emri verildi.20 1875'te ise Zaptiye Mfü;üriyeti 'nin vi
layetlere zaptiyelerin tahsildarhk ve benzeri s1n1flarda istihdam edilip 
edilmediginin bildirilmesi yönünde bir tamim gönderdigi anla§ihyor. 

Bu tamime 26 $ubat 1875 tarihinde Trablusgarp'tan gönderilen 
cevapta, vilayette zaptiye neferlerinin tahsildar, müba$ir ve gardiyan 
olarak görevlendirilmedigi bildiriliyor. 2 1 Bagdat Vilayeti'nden 3 Nisan 
1876 tarihinde gönderilen telgrafta ise vilayetin te$kili siras1nda zap
tiye neferlerinin s1mflara aynld1gi; zaman ic;inde nefer sayis1nda bir 
miktar tensikata gidilmi§ olmakla birlikte halihazirda tahsildarhkta 
22, meclis ve devair hademeliginde 12, gardiyanhk ve hapishane ki
tabetinde 61 nefer ve aynca zaptiyelerden tahsildarhkta 35, meclis 
hademeliginde 93 ve gardiyanhkta 66 nefer olmak üzere toplam 289 
neferin istihdam edildigi belirtiliyordu. 22 

Yukandaki örneklerden anla~Ild1gi üzere , 1879'a kadar vergi tah-

19 BOA, t.DH, 649/451 54, 1289.02. 15/24 Nisan 1872. 
20 BOA, A.MKT.MHM, 447 / 78, 1289. 12.2 1/ 19 ~ubat 1873. 

2 1 BOA, ZB, 10/5, 1292.01.20/ 26 $ubat 1875. 

22 BOA, ZB, 10/8, 1292.02.05/13 Mart 1875. 
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sildarhg1 sistemi imparatorlugun her kö~esinde ayn1 c;en;eve i<;inde 
uygulanamad1. Bu dönemde bir yandan yeni olu~turulan tahsildarhk 
te§kilatm1n lagvi yönünde kararlara rastlanirken, diger yandan baz1 
vilayetlerde yeniden tahsildar istihdamma giri§ildigini tespit ediyo
ruz. Örnegin 18 9ubat 1873 tarihli bir yaz1dan, 9am'da tekälif-i mi
riye toplamak ic;:in tahsildarlar1n istihdam edildigi anla~ihyor. 23 Yine 
24 Haziran 1875 tarihli bir belgeden vergi tahsili ii;in' 40 tahsildann 
istihdam1mn gündeme geldigini ögreniyoruz. 24 Bütün bu dagin1k gay
retlere ve nizamnamelerde ifade bulan niyetlere ragmen, söz konusu 
dönemde zaptiye ve jandarmadan ayn müstakil ve sivil bir tahsildar
hk te§kilatlnm olu§turulamad1gm1 söyleyebiliriz. 

Vergi tahsili i§inin zaptiyeye havale edilmi§ olmas1 meselesi, a§a
gida aynntilariyla görecegimiz üzere, imparatorlugun ic; ve d1~ siyase
tinin gittikc;e karma§1kla§t1g1 ikinci Abdülhamid döneminde ic;:inden 
c;1kllmaz bir hal alacakt1. A~ag1da ilk olarak Abdülhamid dönerninde 
vergi tahsilatm1 düzene sokmak üzere gündeme getirilen nizamna
meleri inceleyecegiz. Ardmdan kritik bir dönem olan 1895 sonras1nda 
zaptiyeden ayn, sivil bir vergi tahsildarhg1 te~kilatinm imparatorlu
gun farkh bölgelerinde hayata gec;irilmesine dönük somut c;abalan ve 
bu sürec;te ya§anan sorunlan ele alacag1z. 

TAHSiL-i EMVAL NiZAMNAMELERi, 1879-1908 

93 Harbi'nden ve 1878 Berlin Kongresi'nden sonraki olaganüstü ko
~ullarda ikinci Abdülhamid rejiminin kar§I kar~1ya kald1g1 sorun
lardan belki de en önemlisi maliyenin i<;inde bulundugu c;1kmazd1. 
Mali sorunlar Muharrern Kararnamesi'ne giden sürec;te iyice kat
merlenmi§ ve hükümet moratoryuma ba~vurmak durumunda kal
m1§h. 1890'lardan itibaren uluslararas1 iktisadi konjonktür Osmanh 
ekonomisi lehine bir seyir izlemeye ba§lam1§ olsa da, Abdülhamid 
dönemi mali politikalann1n as1l belirleyici özelligi genel olarak gi
derlerin azalt1lmas1 ve gelirlerin artinlmas1 egilimidir. 25 Bu genel 

23 BOA, A.MKT.MHM, 447 /65, 1289 .12.20/ 18 ~ubat 1873. 
24 BOA, 1.MMS, 52/2307, 1292.05.20/24 Haziran 1875. 
25 Uluslararas1 iktisadi ko~ullann dalgah seyri ve Osmanh'ya etkisi i<; in bkz. $evket 

Pamuk, Osmanli Ekonomisinde Bagimlilik ve Büyüme J 820-1913, lstanbul: Tarih 
Vakf1 Yurt Yaymlar1, 2005. Abdülhamid dönemi mali politikalanna ili~kin bkz. 0. 
Faruk Bölükba~1. Tezyid-i Varidat ve Tenkih-i Masarifat: II. Abdülhamid Döneminde 

Mali idare, lstanbul: Osmanh Bankas1 Ar~iv ve Ara~tirma Merkezi, 2005; Mehmet 
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<;izgi i<;inde vergi tahsilat1 te~kilat1mn 1slah1 ve önceki dönemlerden 
devrahnan sorunlann giderilmesi Abdülhamid rejiminin öncelikleri 
aras1nda yer al1yordu. Vergi tahsilatma ilif;ikin düzenlemeler aynca 
Rumeli'de ve Ermeni nüfusun belli bir agirhga sahip oldugu Dogu 
vilayetlerinde gittik9e ~iddetlenen toplumsal huzursuzluklann gide
rilmesi i9in , gerek Osmanh yöneticilerinin kendi iradeleriyle gerek 
Rumeli ve Anadolu 1slahatlan kapsammda Avrupa ülkelerinin bas
las1yla gündeme gelen idari reform paketinin bir par9as1 olarak da 
önem kazand1. Vergi tahsilat1 mevzuatinda ve tahsilat te~kilatlnda 
yap1lacak kapsamh 1slahat bir yandan vergi gelirlerini ve verimlili
gini artinrken diger yandan vergi mükellefi Osmanh yurtta~lann1n 
milliyetc;i hareketlerin de etkisiyle siyasi rejime gittikc;e artan yaban
c1la~malanna son verecek ve halk kitleleri nezdinde siyasi rejimin 
me~ruiyetinin peki~tirilmesine katki saglayacakt1. 1kinci Abdülha
mid dönemi idarecileri bu ko~ullan da dikkate alarak 1879 yihndan 
ba~lamak üzere 1886, 1894, 1895 ve 1902 yillannda vergi tahsilatiyla 
ilgili bir dizi nizamname ve talimatnameyi yürürlüge koydu. A~ag1da 
öncelikle bu nizamnamelerin ic;erigini ve zaman ic;indeki degi~imle
rini inceleyecegiz. 

1879 Tarihli Tahsil-i Emval Nizamnamesi 

tkinci Abdülhamid döneminde vergi tahsilatina ili~kin ilk kapsarnh 
nizamname 1 O Kas1m 1879 tarihinde yürürlüge girdi. 26 Önceki tali
matlardan izler ta~1yan 41 maddelik bu ilk nizamname, vergi tahsili 
i~leri ve vergi tahsildarhg1 te~kilatl konusunda genel yap1yi belirledi 
ve daha sonra gündeme gelen 1886, 1894 ve 1902 tarihli nizamname
lere temel te~kil etti. 1879 nizamnamesi ashnda 1877-78 Osmanh
Rus Sava~1 ve Berlin Kongresi sonras1nda gündeme geien mali ve 
idari reformlar paketi c;en;evesinde ~ekillendirilmi~ti. Islahatin ne
denleri aras1nda özellikle sava~ sonrasmda maliyenin ic;ine girdigi s1-
kintilar, d1~ borc;lanmamn zorla~maya ba~lamas1 ve imparatorlugun 
bin;ok bölgesindeki ahalinin vergi tahsilat1 sürecinde kar~1 kar~1ya 
kald1g1 baskilar ön plana 91k1yordu.21 Nizamname a~agida gerekc;eli 

Aslanoglu , "IL Abdülha mid'in 1ktisadi ve Mali Politikalar Üzerindeki Etkisi", Toplum

sal Tarih, 63 (1999): 2 5-32 . 
26 "Tahs il-i Emval Nizamnäm esi", 1296.11. 25/ 10 Ka s1m 1879, Düstur, l. Tertib, c. 4 , s . 

382-92 . 
21 Heyet-i Vükela m azbatasmda bu gerek9e a91k bir ~ekilde ifade ediliyor. BOA, 1.MMS, 

64 / 3031 , 1296.11.24 /9 Kas1m 1879. 
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kararlann1 incelerken de görecegimiz üzere, söz konusu sorunlan 
m~maya yönelik bir 9aban1n ifadesiydi. 

Temel amac1 "tahsil-i emval-i devlet i§inin umur-1 zabitadan 
tefrikiyle bu i~ i<;in aynca tahsildarlar istihdam1" olan söz konusu 
nizamname layihas1, Maliye Nezareti'nde kurulan bir komisyon ta
raf1ndan hazirlanm1~t1. Layiha, $ura-yi Devlet Tanzimat Dairesi'nde 
görü~ülmü~, 11 Agustos 1879 tarihli aynntih bir mazbata haz1rlanm1~ 
ve ard1ndan Heyet-i Vükela'da görü~ülerek 24 Agustos 'ta Padi~aha 
sunulmu~tu. Padi~ah taraf1ndan layihanm bir de Islahat-1 Maliye Ko
misyonu taraf1ndan incelenmesi istenmi§ ve komisyonun layihan1n 
be~ maddesi üzerindeki tadilat önerileriyle birlikte 9 Kas1m 1879 tari
hinde arz tezkeresi tekrar mabeyne sunulmu~ ve ertesi gün, 10 Kas1m 
1879 tarihinde iradesi 91km1~t1.28 

Tahsil-i Emval Nizamnamesi'nin hazirhk a~amas1nda Maliye 
Nezareti, $ura-yi Devlet Tanzimat Dairesi ve Meclis-i Vükela tara
findan konu enine boyuna müzakere edilmi~, mali duruma ve vergi 
tahsilat1na ili§kin sorunlara dair aynntih raporlar haz1rlanm1~tl. Bu 
raporlarda ifade edildigi üzere, nizamnamenin gündeme gelmesinin 
en önemli gerek9esini "tahsil-i emval-i devlet i~inin ~imdiye kadar 
umur-1 zabita ile birlikte cereyan1nm suiistimalat ve ~ikäyati mucip" 
olmas1 olu~turuyordu. Bu raporlardan, kolluk kuvvetlerinin vergi 
tahsil i~lerine kar1~tinlmamas1 yönünde bir niyet oldugu anla~1hyor. 
"Jandarma ve polis s1n1flanmn umur-1 tahsil ve cibayete kan~ma
malan" yönündeki niyet ve irade daha önce yürürlüge girmi~ olan 
zaptiye nizamnamesinde de ifadesini bulmu~tu. Bu karann bir geregi 
olarak vergi tahsilinin kabz1mal ve tahsildarlardan olu~an iki s1n1fü 
bir yap1yla yürütülmesi öngörülüyordu. Buna göre mahalle ve köy
lerde görev yapacak kabz1mallar bizzat ahali taraf1ndan se9ilecek, 
tahsildarlann tayini ise hükümet taraf1ndan ger9ekle!;itirilecekti. Liva 
merkezleri ile bagh kazalann her birinde birer sertahsildar buluna
cakt1. Kabz1mallara tahsilattan elde edilen gelirin %5 'i oramnda bir 
pay verilecek, tahsildar ve sertahsildarlara ise maa!;ilanna ek olarak 
toplad1klan vergilerden belirlenecek miktarda bir hisse dü~ecekti. 

$ura-yi Devlet Tanzimat Dairesi mazbatas1ndan, önceki tahsi
lat sisteminde vergilerin payla~t1nlmas1, tahsili ve mal sand1klan
na teslimiyle görevli bulunan muhtarlara ahali tarafmdan bir bedel 
ödendigi anla!;i1hyor. Vergi tahsilatlmn mahalle ve köylerin imam veya 

28 A.g.k. 
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muhtar gibi ileri gelenleri taraf1ndan yaplld1gi önceki sisternde, bu i~
lemin bir maliyeti vard1. Yeni olu§turulacak tahsildarlar s1n1f1na öde
necek maa§1n bütc;eye getirecegi yük ise on yedi milyon be§ yüz bin 
küsur kuru~ olarak hesaplanm1§t1. Kabz1rnallara tahsilattan ödene
cek %5 'lik pay da dikkate abnd1g1nda, tahsilat masrafm1n önernli bir 
toplam olu~turacagi görülüyor. Müzak:ereler sonucunda bu yükün 
kar~1lanmas1 gerektigi , aksi takdirde bütc;e a91klannm kapatilmas1 
i<;in istikraza ba~vurulmas1 gerekecegi, bunun ise daha maliyetli ola
cagi ifade ediliyordu. Vergilerin muhtarlar arac1bgiyla tahsili daha az 
masrafh gibi görünrnekle birlikte, bu uygulaman1n suiistimallere ve 
istenmeyen dururnlara yol ac;tigi belirtiliyordu. Y11lar ii;inde vergi ba
kayalann1n biriktigi ve sonuc;ta vergilerin toplanabilmesi i<;in zaptiye 
kuvvetine ba~vurulmas1 ihtiyac1 dogdugu, bunun ise hem zaptiyenin 
astl görevi olan asayi§ ve gü venligin saglanrnas1 i§ini sekteye ugratt1g1 
hem de ahali nezdinde türlü §ikäyete yol ac;tigi vurgulan1yordu. 

Vergi tahsilatm1n düzene konmas1 "hem hazine-i devletin huku
kunca ve hem tebaaca faideli ve hayirh olacakti." Tanzimat Dairesi 
görü~üne göre "kabz1mallann intihab-1 ahali ile tayin edilmeleri sureti 
kendilerinin dogrudan dogruya tahsile vas1 ta olacaklan" anlam1na 
geliyordu. Bu da muhtarlar tarafmdan ger<;ekle§tirilen suiistimalleri 
ortadan kaldiracakt1. Tanzimat Dairesi aynca kabz1mallara verilecek 
01os'lik paym vergi ve bedel-i askeriye eklenerek ahaliden tahsil edil
mesi görü§ünü Meclis-i Umumi'de tasdik edilmesi §artlyla onaybyor, 
gerek<;e olarak da bu meblagin ahalinin önceki sistemde muhtar ve 
imamlara verdigi ücretin yanmda <;ok cüzi bir miktar olmas1n1 göste

riyordu. 
Tanzimat Dairesi 'nin yukanda ktsaca degindigimiz mazbatas1 

Heyet-i Umumiye taraf1ndan uzunca müzakere edildi. Heyet-i Vüke
la öncelikle kabz1mallara verilecek oran1n sabit olmas1 durumunda 
her mahalle ve köyün vergi miktan farkh olacagi ic;in, kabz1mallarin 
gelirleri arasmda önemli farklar olu$acagina i§aret ederek, bununla 
ilgili bir düzeltme istedi. Buna göre sabit bir oran yerine "nihayet 
yüzde be$i tecavüz etmemek üzere her karye ve mahalle vergisinin 
derece-i ehemmiyetine göre hazinece yapllacak ve bu nizama rabt 
olunacak cetvele tabi olmasm1" önerdi. 1kinci olarak, kabz1mallara 
verilecek %5'1ik payin ahaliye tevzi edilen vergiye eklenmesi maddesi
ni tartl$maya a9t1. Bu konuda oybirligi saglanamamakla birlikte, 90-
gunlugun görü~ü ahali üzeri~deki vergi yükünün zaten agir oldugu 
gerekc;;esiyle bu masraf1n haz1nece kar§ilanmas1 yönünde oldu. 

Heyetin müzakere ettigi bir diger mesele sertahsildarlar konu-
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suydu. Heyete göre "emvalin dogrudan dogruya ahaliden tahsiliyle 
mal sand1klanna teslimine kabz1mallar ve kabz1mallann tahsilatina 
nezaret i<;in de tahsildarlar käfi" oldugundan, sertahsildarlann i~i 
yalmzca "muamelat-1 tahsiliyenin tefti~ine mahsus" kalacakti. Tefti~ 
i§lemleri ise maliye müfetti~leri ve mal memurlan taraf1ndan gerc;ek
le~tirilecegi ic;in bu durumda aynca sertahsildar istihdamma gerek 
kalmayacak ve böylece bir miktar tasarruf da yap1lacakt1. Bu neden
le tahsildarlara maa~ d1~1nda bir ücret verilmesinin gerekli olmad1gi 
görü~ü belirtildi, ancak buna kar~1hk tahsildar maa~lar1mn uygun 
bir seviyeye yükseltilmesi ve kabz1mal maa~lannda oldugu gibi bir 
cetvele tabi olarak nizamnameye eklenmesi önerildi. Heyet-i Vükela 
mazbatasmda deginilen bir diger nokta da, kabz1mallann zimmetleri 
ic;in ahalinin sorumlu tutulmas1 maddesiydi. Ancak bunun uygun 
olmayacagi, aksi takdirde hic;bir §ahsm kabz1mal sec;imine yana~ma
yacag1 yönünde görü§ bildirilmi§ti. 

Bütün bu müzakerelerin neticesinde 41 maddelik nizamnameye 
son §ekli verildi ve 10 Kas1m 1879 tarihinde iradesi c;1karhld1. Nizam
namenin birinci maddesine göre vilayet ve liva merkezi olan kaza
larda birer sertahsildar ve maiyetinde kazanm ve vergisinin büyük
lügüne göre birer piyade ve iki§er süvari veya daha fazla tahsildar 
istihdam edilecekti. Livalarda ise birer liva sertahsildan bulunacakti. 
Söz konusu sertahsildarlar mal müdürlerinin, mal memurlann1n ve 
umur-1 maliye müdürlerinin yönetimi alt1nda görev yapacaklard1. 
Kaza sertahsildarlar1 idare meclisleri taraf1ndan sec;ilirken, liva ser
tahsildarlan Maliye Nezareti taraf1ndan tayin edilecekti. 

Bir önceki bölümde degindigimiz 1875 tarihli talimat1n tahsilat 
yoklamac1larma yüklemi§ oldugu kabz1mal veya muhtarlann hesap
lar1n1n tefti~i ve "tahsilatta tehir edenlerin tazyiki" görevleri yeni ni.:. 
zamnameyle piyade ve süvari tahsildarlar1na veriliyordu. Bu nizam
namede tahsildarlar yine vergiyi bizzat toplayan tahsil memurlan 
olarak tan1mlanm1yordu. Tahsildarlar, kabz1mallar tarafmdan vergi
nin zamanmda toplanarak gecikmeden mal sand1gma aktanlmas1n1 
temin eden ve bu ~ah1slar tarafmdan zimmete para gec;irilmesi gibi 
durumlar olu~tugunda müdahale eden bir nevi tefti~ memurlanyd1. 
Bilfiil vergi tahsilati i§iyle yine kabz1mallar yani muhtarlar görevlen
dirilmi~ti. Daha önceden de belirttigimiz gibi, kabz1malllk s1fat1n1n 
kullan1lmas1 yönünde bir 1srar olmasma ragmen muhtarllktan ayn 
bir kabz1malhk pozisyonunun olu§turulamad1gm1 görüyoruz. Muhtar 
önce vergi taksitlerini ödemeyen mükelleflere ba~vuracak ve vergi bir 
hafta ic;inde ödenmedigi takdirde ihtiyar meclisini toplayip konunun 
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orada görü~ülmesini saglayacak:t1. ihtiyar heyetinin olaya dahil olma
s1yla da sonu9 ahnamad1g1 durumda yine bir hafta süre tan1nacak: 
ve ard1ndan konu tahsildara havale edilecekti. Tahsildar ise konuyu 
icra kanununda belirlendigi ~ekilde c;özüme kavu~turmakla yüküm
lüydü. Vergi tahsilinde tahsildarlarm devreye sokulmas1na ili~kin bu 
kadar aynntih bir prosedürün belirlenmi~ olmas1, vergi mükellefleri 
üzerindeki baskllann ve istismarlann bir miktar azaltilmas1 ve kont
ra! alt1na al1nmas1 kayg1smdan ileri geliyordu. 

1879 nizamnamesinde daha önceki talimat ve nizamnamelerde 
bulunmayan tahsildariye uygulamas1 da gündeme getiriliyordu. Yu
kanda da degindigimiz gibi, bu konuda yogun tart1~malar olmu~tu. 
Nizamnamedeki son ~ekliyle tahsildariye toplanan vergilerin tamam1 
üzerinden yüzde olarak hesaplanacakt1 ve tahsildarlar bu tahsildari
yeden ba~ka, hi<;bir sebeple ve isim altmda pay talep etmeyeceklerdi. 
Tahsildariyenin %40 '1 süvari tahsildarlanna, % 15'i piyade tahsildar
larina, %25'i kaza sertahsildarlanna ve %20'si liva sertahsildarlar1-
na aynlacak ve her bir grup kendilerine dü~en payi e~it bir ~ekilde 
payla~acakt1. Ancak: tahsildarlar vergi olarak toplad1klan meblaga 
katiyen el sürmeyecekler, hisselerine dü~en miktan makbuz kar~1hgi 
ayhk olarak mal sand1klanndan alacaklard1. 

1879 nizamnamesine göre tahsildarlann görev alanlanna giren 
vergilerin en önemlileri emlak ve akar vergisi, bedel-i askeri ve arazi 
vergisiydi. Köy ve kazaca maktu olarak ihale edilip toptan ve pera
kende olarak taliplerine satilan vergi, rüsumat, bilumum bedelat ve 
hasilat ile iltizama verilen vergiler tahsildarlann faaliyet kapsam1 d1-
~1nda birakllm1~, bu kalemler alt1nda toplanan vergilerden tahsilda
riye altnmamas1 kararla~t1nlm1~t1. Ancak "emval-i iltizamiye vesaire
den zimmeti olup da vakt-i taksitini ü<; mah ge<;irmi~ olanlann" takibi 
yine tahsildarlara birak1lm1~, bu ~ekilde tahsil edilen vergilerden de 
belli oranlarda tahsildariye almmas1 dü~ünülmü~tü. 

Vergi tahsilatlyla ilgili bir diger önemli konu, verginin köy ve ma
hallede bulunan mükellefler aras1nda payla~tlnlmas1na ili§kin yön
temdi. Tahsildarlann görev alan1na giren bin;ok verginin 1879 tarihi 
itibariyle bile tevzii olma niteliginin devam ettigini görüyoruz. Bu du
ruma örnek olu§turan bedel-i askeri vergisine ili~kin uygulamamn 
c;en;evesi altinc1 maddeyle <;izilmi~ti. Bu maddeyle, tahsildarlar her 
sene Mart ayindan önce "tahrir-i emlaktan verilen malumat üzerine 
her karye veya mahalleden nüfus-1 mevcude itibariyle taleb oluna
cak bedel-i askerinin miktar-1 mecmuunu mübeyyin meclis-i idare 
taraündan verilecek tevzi mazbatalann1 mahalat ve kurä ihtiyar mec-
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lislerine ita etmek ve karar-1 ahir hükmünce tevfiken tevzi defterini 
yaptir[makla]" görevlendirilmi~ti. Söz konusu maddenin i9eriginden, 
bedel-i askerinin 1879 yih itibariyle hälä yan tevzii bir nitelik ta~1d1gi 
anla~1hyor. Nizarnname bu konuda ikircikli bir durum ortaya koyu
yordu. Bir yandan vergi, tahrir-i emlaktan ahnan nüfus miktanna 
göre ayarlan1yor ve her bir köy veya mahalleden toplanacak miktar 
bu bilgiye dayan1larak idare meclisi tarafmdan belirleniyor, öte yan
dan söz konusu meblagin tek tek fertlere payla~t1nlmas1 i~i yine ihti
yar heyetlerine birak1hyordu. 

Nizamnamede emlak vergisine ili~kin aynnt1b bir bilgi yer alma
makla birlikte, on dördüncü madde bu konuda kaza sertahsildarlan
n1 görevli kihyordu. Bu maddede ifade edildigi ~ekliyle kaza sertahsil
darlan "her mahalle ve köyden talep olunan verginin birer müfredat 
defterini ( ... ) tahrir-i emlak kalemlerinden 91kanp ilan edilmek üzere 
( ... ) mahalat ve kurä kabz1mallanna yani muhtarlara gönderecekti". 
Tahrirlerin saghk11 bir bi9imde tamamland1g1 bölgelerde, vergi tevzii 
niteliginden 91kacakt1. 29 Ancak söz konusu dönemde imparatorlugun 
baz1 bölgelerinde henüz nüfus, emlak ve akar ve temettü tahrirlerin 
yap1lmad1gim biliyoruz. Bu gibi bölgelerde vergi hälä tevzii niteligi 
ta~1yordu ve verginin bireyler arasmda payla~1lmas1 siras1nda ka91-
n1lmaz olarak adaletsizlikler ya~aniyordu. 

1886 Tarlhll Tahsil-1 Emval Nlzamnamesl 

Bir önceki nizamnameyi ge<;ersiz k1lan 18 Ekim 1886 tarihli yeni 
"Tahsil-i Emval Nizamnamesi" bir<;ok maddesi itibariyle 1879 nizam
namesinin bir tekran niteligini ta~1makla birlikte, özellikle vergi tah
sildarhk te~kilatin1n zaptiyeyle ili~kisi a91s1ndan eski sisteme dönü
~ü ifade ediyordu. 30 Nizamnamenin be~inci maddesinde belirtildigi 
§ekliyle "vesait-i tahsiliye her vilayet ve liva merkezi olan kazalarda 
ve bilumum mülhakat kazalannda miktar-1 kazan1n cesametine ve 
emvalinin kemiyetine göre tayin k1hnmak üzere asäkir-i zaptiyeye 
ilaveten piyade ve süvariden mürekkep olarak te~kil olunacak tah
sildar bölükleri ile her karye ve mahallede birer kabz1maldan ibaret-

29 Osmanh lmparatorlugu'nda kadastro ve tahrir tekniklerine ili§kin aynnbh bir 'tar

h§ma ü;in bkz. Alp Yücel Kaya ve Yücel Terziba§oglu , "Tahrir'den Kadastro'ya: 1874 

Istanbul Emlak Tahriri ve Vergisi: 'kadastro tabir olunur tahrir-i emlak"', Tarih ve 

Toplum Yeni Yakla$zmlar, 9 (2009). 
30 "Tahsil-i Emval Nizamnarnesi", 1304.01.19/6 Te§rin-i Ewel 1302/18 Ekim 1886, 

Düstur, 1. Tertib, c. 5, s. 644-652. 
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tir". Ayn1 madde tahsildar bölügünü dogrudan zaptiyenin emir ve 
komutas1na veriyordu. 

Tahsildar bölükleri vilayet merkezi olan kazalarda zaptiye alay 
beyinin, liva merkezi olan kazalarda tabur agasm1n, diger kazalarda 
ise bölük agalanmn kumandasmda bulunacaklard1. Tahsildar bölük
lerinin mal ve vergi memurlanyla ili~kileri ise yaln1zca "umur-1 hesa
biye" konulanyla s1mrland1nlm1~t1. Böylece tahsildarhk te~kilatin1n 
zaptiyeden ayn ve maliyeye bagh sivil bir kurum olmas1 yönündeki 
egilim tamamen bir kenara birak1hyor ve tahsildar bölükleri zaptiye 
ve jandarrnan1n bir alt birimi olarak tan1mlamyordu. 

1886 tarihli tahsil-i emval nizamnamesi, tahsildarlann faaliyet 
kapsam1na giren vergileri ac;1k bir §ekilde tammlarnas1 itibariyle bir 
önceki nizamnameden farkhyd1. Sekizinci maddede bu vergiler sekiz 
ba~hk alt1nda ~u ~ekilde siralamyordu: " l. emlak ve akar vergisi, 2. 
arazi vergisi, 3 . yerli ve yabanc1 esnaf temettü vergisi, 4. varidat-1 
Ö§riyenin arazi üzerine tevzi ve taksim olunmu~ olan kism1 ve güve
ri tabirle bedele tahvil olunan aksam1, 5. ahali-i gayr-i müslimenin 
bedelat-1 askeriyesi, 6. masarif-i tahririye kar~1hgi , 7. tapu has1lat1, 
8. i~bu yedi nevi mürettebatm bakayas1." Önceki nizamnamelerde 
oldugu gibi bütün vergi kalemlerinin bilfiil tahsili i~i bu nizamname
de de köy ve mahalle kabz1mallarma, yani muhtarlara bira.kilm1~
t1. Tahsildarlar ise, önceki nizarnnamede oldugu gibi, kabz1mallann 
vergileri ahaliden toplayarak mal sand1klanna teslim edip etmedik
lerinin tefti~i ve "tahsilatta rehavet gösteren kabz1mallar ile borcunu 
vermeyenleri takip vazifesi" ile mükellef tutulmu~lard1. 

Vergilerin mükellefler arasmda payla~tinlmas1 konusunda ise 
yeni nizamnamede köy veya mahalle ih tiyar heyetlerinden söz edil
miyordu. Dokuzuncu maddede ifade edildigi ~ekliyle mal ve vergi me
murlan her mahalle ve köyden talep edecekleri verginin "müfredat 
defterini" mal kalemlerinde tanzim ettirip ilan edilmek üzere piyade 
ve süvari tahsildarlan arac1hgiyla kabz1mallara göndereceklerdi. Bu 
maddeyle saghkh tahrirlerin yaplld1gi bölgelerde muh tarlann veya 
ihtiyar heyetlerinin vergilerin payla~tlnlmas1 üzerindeki kontrolleri 
ortadan kalkacakt1. Böylece muhtarlann yerine getirecegi i~lev, mali
ye taraf1ndan belirlenerek mükelleflere tarh edilmi~ bulunan vergileri 
toplamakla s1mrh olacakt1. 



Tablo 5.1 - Tahsildartar Arac1hg1yla Toplanan Vergilerin Miktar ve Oranlan 1--' 
-'3 
.i,. 

(1295)1879/1880 (1300)1884/1885 (1305)1889/1890 (1310)1894/1895 (1315)1899/1900 (1318)1902/1903 • ....... 

(kuruf) % (kuru~) % (kuru~) % (kuru~) % (kuru~) % (kuruf) % -5 
i::) 

[Tahsildarlar i3 
c 

arac1llgIyla ;::!,. 
i;: 

toplanan] 
~. 
i;: 

Emlak ve akar 245.288. 700 14 250.547.555 13 253.948.511 13 259.624.632 13 
;:s 
0:, 

vergisi 
m 
Q. 

Emlak vergisi 229.911.000 15 ~ 
Temettü vergisi 46.337.000 3 87.038.500 5 74.397.392 4 41 .916.283 2 39.314 .839 2 

Bedel-i askeri 34.000.000 2 53.208.000 3 81.238.200 5 88 .615.122 5 93.749.235 5 94.895.464 5 

Tapu 14.268.000 1 

Tezakir esmani 4.000.000 0 3.551 .500 0 

Vergi 210.000.000 15 

[Tahsildarlann 244.000.000 17 347.724.000 22 417.116.900 23 413.560.069 22 389.614.029 21 393 .834 .935 20 

toplad191 

vergilerin 

yekunu) 

Agnam 140.000.000 10 177.457.000 11 168.263.000 9 171 .834.922 9 208. 795. 720 11 197.640.544 10 

A~ar 450.000.000 31 316 .432.000 20 424 .500 .000 24 420.728 .000 23 412.706.089 22 480.417.348 24 

Tuz resmi 68 .000.000 4 67.600.000 4 78 .411 .000 4 85.955.500 5 92.000.000 5 

Tütün resmi 75.468.000 5 75.600.000 4 75 .429.500 4 75.005.000 4 77.000.000 4 

Rüsumat 160.000.000 11 157 .406.000 10 197.000.000 11 220.000.000 12 227.500.000 12 208.000.000 11 

varidat1 

Maktu vergi ler 76.872.000 5 113.632.200 6 113.631.699 6 

Diger 357.710.000 25 434.416.000 28 429.465.800 24 485.699.636 26 369.723.761 20 413.871.979 21 

Yekun 1.428.582.000 100 1.576.903.000 100 1.779.545.700 100 1.865.663.127 100 1.882.932.299 100 1.976.396.505 100 

Kaynak: Tevfik Güran, Osmanli Mali lstatistikleri Bütceler, 1841-1918, Ankara: T.C. Bru}bakanhk Devlet lstatistik Enstitüsü, 2003. 
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:t.894 Tarihli Tahsll-1 Emval Nlzamnamesl 

1894 y1hnda yürürlüge giren Tahsil-i Emval Nizamnamesi tahsildar
llk te§kilat1n1n zaptiyeyle ili§kisi bak1m1ndan 1886 tarihli nizamna
menin 9izdigi r;en;eveye sad1kt1, ancak bu hususu daha belirgin bir 
~ekilde ifade ediyordu. 3 1 "Vesait-i tahsiliye"nin "zaptiyeye ilaveten 
piyade ve süvarilerden mürekkep olarak te§kil olunacak tahsildar 
bölükleri ile her kaiye ve mahallede birer kabz1maldan ibaret" ol
dugu yine a91k9a belirtiliyordu. Aynca, tahsildar bölükleri s1fatla
n itibariyle askeri ancak yerine getirdikleri i§lev itibariyle mali ve 
mülki bir 9er9eve i9inde tan1mlan1yordu. Be§inci maddede tahsildar 
bölüklerinin "s1fat-1 askeriyelerinden dolayi alay beyi ve tabur bölük 
agalann1n taht-1 kumandas1nda" olacaklan söylenmi~ ve bu bölük
lerin "vezaif-i tahsiliyelerinden dolayi memurin-i maliye ve bi'l-icab 
memurin-i mülkiye" tarafmdan verilecek emirlere göre hareket ede
cekleri eklenmi~ti. 

1894 tarihli nizamnamede yeni olan hüküm, kaza, liva ve vilayet 
merkezlerinde tahsil-i emval komisyonlann1n kurulmas1 karanyd1. 
Haftada en az iki kere ve yaln1zca tahsilat i~lerini görü§mek üzere 
toplanacak olan bu komisyonlar, kazalarda kaymakamlann ba§kan
hginda mal müdürü, tapu katibi ve bölük agas1ndan; livalarda muta
samflann ba§kanhginda muhasebeci, vergi memuru, defter-i hakani 
memuru ve alay beyinden; vilayetlerde ise valilerin ba§kanhginda 
defterdar, vergi müdürü, defter-i hakani memuru ve alay beyinden 
olu~acakt1. Bu komisyonlar mülki amirler, zaptiye kumandanlan 
ve maliye memurlann1 bir araya getirerek tahsildarhk te§kilatin1n 
askeri, mali ve mülki niteligini teyit edeceklerdi. 

1894 nizamnamesinde tahsildarlann takibinden sorumlu olduk
Ian vergilere yeni bir kalem eklenmemi§ti. Öte yandan bu nizamna
menin "vergi tezkeresi" uygulamas1n1 gündeme getirmesi önemli bir 
yenilikti. Kaza mal memurlar1 taraf1ndan her mahalle ve köy ü;in ayn 
ayn hazirlanan vergi müfredat defterleri ve her §ahs1n payina dü
~en vergiyi ii;eren vergi tezkereleri, tahsil bölükleri arac1hg1yla senet 
kar~ihginda muhtarlara teslim edilecekti. Bu uygulamayla vergilerin 
taksiminde muhtarlann veya köy ihtiyar heyetlerinin rolü tamam1yla 
ortadan kald1nlm1§, verginin tevzii niteligi bir nebze daha azaltllm1~ 
ve verginin ~ahsile~mesi yönünde önemli bir ad1m atilm1~t1. Ku§ku-

31 "Tahsil-i Emval Nizamnamesi", 1311.08.01/26 Kanun-i Sani 1311/7 $ubat 1894, 
l)üstur, 1. Tertib, c. 6, s. 1461-1466. 
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suz bu düzenlemenin nizamnamede belirtildigi ~ekilde hayata ge9iri
lebilmesi nüfus, emlak ve temettü konulannda kapsamh ve saghkh 
say1mlann gen;ekle~tirilmesini ve kayitlann tutulmasm1 gerektiriyor
du. Bu uygulamalann, vergi teknikleri bak.1mmdan köylü ile yöne
tim aras1ndaki mesafenin ortadan kald1nlmas1 yönünde önemli birer 
ad1m oldugunun altin1 c;izelim. Bununla birlikte, vergi tahsiline ili~
kin bir sonraki bölümde aynntilanyla görecegimiz üzere, lmparator
lugun bir9ok bölgesinde somut uygulama nizamnamede ifade edilen 
ideal durumdan önemli ölr;üde sapma gösterecekti. Bunda ku~kusuz 
baz1 bölgelerin henüz tahrir kapsam1na al1namam1~ olmas1n1n, tahrir 
yapilan bölgelerde de sayimlann istenildigi kadar saghkh gen;ekle~ti
rilememesinin payi vard1. 

Bu nizamnameyle vergilerin mahalle ve köylerde bilfiil toplanmas1 
i~inde yine muhtarlann görevlendirildigini ve kabz1mallik olarak isim
lendirilen vergi toplamakla mükellef bir memuriyetin henüz olu~turu
lamad1gin1 görüyoruz. Yirmi dördüncü madde, muhtarlann bu görevini 
daha önceki nizamnamelerde rastlanmayan bir a91khkla tanmiliyordu. 
1894 tarihli nizamname, vergi borcunu ödemeyenlere ili~kin baz1 du
rumlarda hapis cezas1n1n önerilmesi itibariyle de öncekilerden aynb
yordu. Nizamname vergi borcunu ödemeyen ve vergi borcuna kar~ilik 
yap1lacak haciz i~lemine uygun gayrimenkulü bulunmayan mükellefle
re doksan bir güne kadar hapis cezas1 öngörüyordu. 

1902 Tarlhll Tahsll-1 Emval Nlzamnamesl 

Yukanda gördügümüz gibi 1879 tarihli nizamnameyle zaptiyenin 
tahsilat i~lemlerine kan~t1nlmamas1 yönünde kesin bir irade ortaya 
konmu~, ancak 1886 ve 1894 nizamnameleriyle bu dogrultuda bir 
ilerleme saglanmak bir yana, eski uygulamaya dönülmü~tü. Bunun 
nedeni büyük öl<;üde maliyenin i9inde bulundugu s1klntilard1. 0s
manh idafecileri vergi gelirlerini artirmak i9in eskiden oldugu gibi 
bu dönemde de kolluk kuvvetlerini devreye sokmadan, yani zora 
ba~vurmadan vergi tahsilat1n1 ger<;ekle~tiremediler. Ancak 1895 yi

hnda Dogu vilayetlerinde huzursuzluklann iyice artmas1, isyanlann 
ba~ göstermesi ve bilhassa Sason'da olaylann kontrolden r;1kmas1n1n 
ard1ndan gelen d1~ baskilar vesilesiyle bir süredir ertelenen Anadolu 
Islahati meselesi yeniden masaya yat1nld1 ve acil önlemler al1nmaya 
c;ah~1ld1. Kolluk kuvvetlerinin vergi tahsilati siras1nda ahaliye uygula
d1gi baskt ve zulmün engellenmesi zorunlu hale gelmi~ti. 

1878'deki Berlin Kongresi'nden sonra Anadolu Islahatl ba~hgi 
altinda gündeme geien reform paketinin ü~ ana kaleminden biri vergi 
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tahsil usulünün düzeltilmesiydi . Sason, Trabzon , Gümü§hane, Bit
lis, Mu~ ve Van olaylannm ardmdan Anadolu Islahati Umum Müfet
ti~ligi k:uruldu ve bu göreve Ahmet $äkir Pa§a getirildi. Ahmet $äkir 
Pa~a'n1n umum müfetti~ olmas1yla 1895 tarihli lslahat Layihas1'n1n 
vergi tahsildarhgi konusunda belirledigi c;erc;eve esas ahnarak, 1894 
tarihli Tahsil-i Emval Nizamnamesi ge9ersiz lalmd1. Vergi tahsildar
hgina ili~kin yeni yakla~1m zaptiye ve jandarman1n tahsilat ü;;lerine 
kesinlikle karu;;tinlrnamas1 ilkesine dayan1yordu. 1895 tarihli 1slahat 
layihas1n1n esas itibariyle Vilayat-1 Sitte olarak isimlendirilen Erzu
rum, Van, Bitlis, Mamuretülaziz, Sivas ve Diyarbekir vilayetlerinde 
uygulanmas1 öngörülüyordu. tkinci Abdülhamid yönetimi, 1slahatla
nn bölgesel bir nitelik ta~1masm1 önlemek amac1yla 22 Eylül 1896 
tarihinde Hicaz d1§1ndaki bütün vilayetleri kapsayan 22 maddelik 
bir ba§ka 1slahat layihas1 haz1rlad1 ve vergi tahsildarhgin1n da ic;inde 
oldugu reformlar lmparatorlugun bütününde uygulamaya kondu. 32 

Vergi tahsilat1 1896'dan 1902'.Ye kadar söz konusu talimatlarla 
idare edildi ve kazan1lan tecrübeyle 1902 yihnda kapsamh bir nizam
name haz1rland1. 1902 'de yürürlüge giren Tahsil-i Emval Nizamna
mesi "vesait-i tahsiliye" ve "usul-i tahsil" bakim1ndan önceki nizam
namelerin ikircikli kald1gi bütün önemli meselelere ac;1khk getiriyor 
ve birc;ok problemli noktan1n a~llmas1n1 saglayacak kapsamh dönü
~ümler öngörüyordu.3 3 

1902 nizamnarnesinin önemli yeniliklerinden biri, 1896 tarihli 
talimatla da uyumlu olarak vesait-i tahsiliyenin zaptiyeyle ili~kisinin 
bütünüyle kesilmi~ olmas1yd1. Önceki nizamnamelerde vesait-i tahsi
liye zaptiye komutanlann1n emrine bagb biraklhrken, yeni nizamna
menin altinc1 maddesinde ifade edildigi ~ekliyle "tahsildarlar mahalli 
en büyük mal memurlanmn emri altmda" olacaklard1. Dokuzuncu 
madde bu konuyu daha da belirgin hale getiriyor ve 'jandarmalann 
muamelat-1 tahsiliyeye müdahalelerini katiyen rnemnu" kibyordu. 
Jandarmalar aricak gerektiginde ve tahsil-i emval komisyonlann1n 
talebi üzerine tahsildarlann muhafazas1yla s1nirh olmak üzere görev 
alabileceklerdi. Bon;lanm ödemeyen mükelleflerin komisyonlara "celb 
ve izhan" da yine jandarma ve polis marifetiyle gerc;ekle~tirilecekti. 

1902 nizamnamesi tahsildarhk te~kilahn1n sivil mahiyetinin 

32 Ali Karaca, Anadolu Jslahati ve Ahmet $akir Pa-?a, 1838-1899, Istanbul: Eren Yaym

c11.J.k, 1993. 
33 "Tahsil-i Emval Nizamnamesi", 1319.12 .08/05 Mart 1318/18 Mart 1902, Düstu.r, l. 

Tertib, c. 7 , s . 831-849. 
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daha da ön plana 91kmasm1 saglayan "tahsilat müfetti~ligi" ve "tah
silat ketebeligi" memuriyetlerini getirdi. Tahsilat müfetti~ligi bir ba
klma sertahsildarhgin yerini ald1 ve her kaza i9in büyüklügüne göre 
bir veya iki müfetti~in görevlendirilmesi öngörüldü. Hesap i~lerini 
yürütmek üzere vilayet merkezlerinde iki~er, liva merkezlerinde de 
birer kätip bulundurulmas1 kararla~tinld1. Vesait-i tahsiliye bunlara 
ek olarak piyade ve süvari tahsildarlanndan olu~uyordu. Yeni nizam
name aynca her bir tahsildar1n görev alan1m yedi yüz elli haneyle 
s1nirhyordu. Zaptiye temsilcilerinin vilayet, liva ve kaza tahsilat ko
misyonlanndaki varhgina son veriliyor, bu komisyonlann ba~kanhgi 
da mülki amirlerden alm1p maliye memurlar1na devrediliyordu. 

1902 nizamnamesinin getirdigi bir diger önemli yenilik vergile
rin taksimi ve tahsili konulanyla ilgiliydi. Bu noktada öncelikle bir 
önceki nizamnamede de söz konusu edilen ancak muglak birakllan 
vergi tezkeresinin hayata ge9irilmesiyle ilgili kararhhk dikkat 9ekiyor. 
Yirmi be~inci maddede ifade edildigi ~ekliyle "kaffe-i mükellefine bir 
karye veya mahalle dahilinde olarak uhdelerinde bulunan emlak ve 
arazinin müfredat1n1 ve bunlann vergilerini ve kendisine tarh olunan 
temettü vergisi ile efrad-1 gayr-1 müslimenin bedelat-1 askeriyeden 
hissesini ve bunlann bakayas1 varsa onun miktanm havi olmak üze
re tezkere verilecektir." A91kc;a anla~1ld1gi üzere , verginin taksiminde 
ihtiyar heyetleri ve muhtarlar tamamen devre d1§1 biraklhyordu. Tez
kerelerin ilan edilmesi ve mükelleflere teslimi konusunda da kabzi
mallar yani muhtarlar devre d1~1 kal1yordu. Yirmi alt1nc1 maddede 
ifade edildigi ~ekliyle tezkereler mükelleflere tahsildarlar taraf1ndan 
elden verilecekti: "[B]eyan olunan tezkereler behemehal senenin du
hulünden bir ay evvel ihzar olunarak tahsildarlar marifetiyle niha
yetün nihaye mart gayesine kadar eshab1na yed be yed ita olunacak 
ve hin-i tevzi ve itada muhteviyati mükellefine lisanen dahi tefhim 
olunacaktir." 

Bir diger önemli nokta ise tahsildarlann "daire-i tahsiliyeleri da
hilindeki kurä ve kasabat ve mahallat ahali-i mükellefinin esamisini 
ve bunlann emval-i mezkureden olan bor9lann1 havi bir cetveli hamil 
olmad1k«;a ve i~bu cetvelin bir nüshas1 ait oldugu karye ve mahalle
nin münasip bir mahaline ta'lik ve ilan edilmedik<;e icra-1 tahsilata 
mezun" olamamalanyd1. Bu maddelerin hakkiyla uygulanabilmesi 
ic;in ku~kusuz nüfus, emlak ve akar tahrirlerinin kapsamh ve saghk
h bir ~ekilde yap1lmas1 gerekliydi. Zaten on dördüncü maddede, bu 
nizamnamenin tahriri yap1lm1~ olan bölgelerde uygulanacagi belirti
liyordu. Tahriri tamamlanmayan yerlerdeyse ise "tahsil muamelatl 
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usul-i kadimesi ve icab-1 mahalli ve9hile" gerc;ekle~tirilecekti. 
Öncekiler gibi 1902 nizamnameside, tahsildarhk te~kilat1n1n 

masraflannm toplanan bir pay aynlarak kar~ilanmas1n1 öngörüyor
du. Söz konusu miktar bir tahsildara ayhk üc; veya dört yüz kuru§ 
tutannda olmak üzere tahsilattan % 5 ile % 8 aras1nda kesinti ya
pllmas1 suretiyle kar:;;Ilanacakt1. Bu oranm ne olacag1 vilayet idare 
meclislerince belirlenecek ve Maliye Nezareti ile Bab-1 Ali'nin ona
yina sunulacakt1. Tahsildarlara ve tahsildar müfetti~lerine köylerde 
bulunduklan müddetc;e köylü taraf1ndan bir oda tahsis edilecek ve 
tahsildarlann emeklilik hakki olacakt1. 

SonU<; itibariyle 1902 tarihli Tahsil-i Emval Nizamnamesi vergi 
tahsilatlna ili~kin hayli kapsamh bir c;erc;eve olu§turdu ve Tanzimat 
sonras1 dönemde vergi tahsili i~lemleri siras1nda ya~anan sorunlann 
giderilmesi yönünde elde edilen tecrübe ve birikimlerin hukuki bir ifa
desi oldu. Bu nizamnamenin konumuz a91s1ndan en önemli özelligi, 
tahsildarhk te~kilatlrnn zaptiye ve jandarmayla ili~kisinin tamamen 
kesilmesi yönünde kesin bir iradenin ortaya konmas1. 1860'lardan 
itibaren Osmanh idarecilerinin gündeminde olan bu konuda bütün 
niyetlere ragmen kahc1 kazan1mlar elde edilememi~ti. 1879, 1886 ve 
1894 tarihli nizamnamelerde bu konuda bir ad1m ileri iki ad1m geri 
atilm1~t1. 1902 nizamnamesi 1895 yilmdan sonra agirhk kazanan 
yönelimin kapsamh ve somut hukuki bir c;en;eveye kavu§turulmas1 
anlam1na geliyordu. Ancak gerek 1896 tarihli talimatta, gerek 1902 
tarihli nizamnamede ifade bulan ilke ve kurallann hayata gec;irilmesi 
meselesi bir ba§ka öykü olu§turmaktadir. A§agida Anadolu, Rurneli 
ve Arap vilayetlerinde söz konusu kararlann hayata gec;irilmesi sira
sinda ya~anan s1klntilan aynnt1lanyla inceleyecegiz. Ermeni nüfu
sun belli bir agirbga sahip oldugu Vilayat-1 Sitte'deki uygulamalan 
ise ayn bir ba§hk altmda degerlendirecegiz. 

ANADOLU, RUMELi VE ARAP ViLAYETLERiNDE 
VERGi TAHSiLDARLIGI, 1895-1908 

oogu vilayetlerindeki kan~1khklann giderilmesi ve ahalinin vergi tah
sili siras1nda maruz kald1gi baskilann önlenmesi ü;in, kolluk kuv
vetlerinin vergi tahsilat1 i~lernlerinde kullanllmas1na bir an evvel son 
verilmesi gerekiyordu. Bu c;en;evede ilk ad1m olarakjandarma bünye
sinde yer alan "frrka-i tahsiliyeler"in lagvedilmesi ve yerine zaptiyeyle 
bagi tamarnen kesilmi§ sivil bir tahsildarbk te§kilatin1n kurulmas1 la-
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z1md1. Abdülharnid yönetiminin 22 Eylül 1896'da vergi tahsilat1na ili~
kin 1slahati Vilayat-1 Sitte ile s1mrlandirmayip vilayat-1 §ahanede, yani 
imparatorlugun Hicaz hari9 bütün vilayetlerinde uygulama karan al
d1gina yukanda deginmi§tik. Bu kararla, 1860'lardan beri gündemde 
olan fakat bir türlü kahc1 bir ilerleme saglanamayan vergi tahsilah 
usullerinin 1slah1 alanmda köklü bir dönü~üm ba§lad1. 

Abdülhamid yönetimi "firka-i tahsiliyelerin lagvi" ve sivil bir tah
sildarhk te§kilat1 olu§turulmas1 yönündeki karanm 13 Aralik 1896 ta
rihnde Vilayat-1 Sitte kapsarnmdaki alti vilayete ek olarak Selanik, Ko
sova, Manastir, Yanya, i§kodra, Cezair-i Bahr-i Sefid, Hüdavendigär, 
Trabzon, Kastarnonu, Ankara, Aydm, Konya, Adana, Halep, Suriye, 
Beyrut, Bagdat, Basra, Musul, Trablus, Yemen, <;atalca, izmid, Ku
düs, Bingazi ve Biga gibi vilayet ve sancaklara da gönderdi. 34 Ancak, 
imparatorlugun geni~ ve farkh özelliklere sahip cografyas1 dikkate 
ahnd1ginda söz konusu karann e~güdümlü bir ~ekilde sorunsuz uy
guland1gin1 dü~ünmek mümkün degil. 13 Aral1k 1896 tarihli tebligatin 
gönderildigi vilayet ve sancaklara ili§kin liste dikkatle incelendiginde, 
imparatorlugun Vilayat-1 Sitte d1§1nda ü~ ana bölgeye aynlm1§ oldugu 
görülüyor. Bu üi;; gruptan birincisini Tanzimat idari yap1s1n1n erken 
bir a§amada ve görece ba~anh bir §ekilde yerle§tirildigi Hüdavendigär, 
Kastamonu, Konya, Ankara, Ayd1n gibi vilayetler, ikincisini 1878'den 
sonra yine Berlin Kongresi 'ne referansla 1slahat kapsam1 i<; ine al1nmu~ 
olan Rumeli vilayetleri olu§turuyordu. Son grup ise Osmanh merkezi 
yönetiminin bir hayli zayif oldugu ve modern iktidar teknolojilerinin 
uygulanmas1nda zorluklar1n ya~and1gi bölgeleri kapsiyordu. Arap vi
layetlerinin önemli bir klsm1 bu kapsama girmemekle birlikte, baz1 
Arap vilayetleri de Dogu vilayetlerindekine benzer bir görünüm arz 
ediyordu. A§agida vergi tahsilatm1n bu üc; cografyada nasil icra edildi
gini siras1yla inceleyecegiz. 

Anadolu V/layetlerinde Vergl Tahsildarllg, 

Yeni tahsildarhk te§kilat1n1n, Tanzimat idari reformlanmn uygu
lanmas1na erken bir tarihte ba§lanan Hüdavendigär, Kastamonu, 

34 BOA, DH.TMIK. S, 4/41 , 1314.07.08/13 Arahk 1896; BOA, DH.TMIK S, 13/57, 
1315.04.03/2 Agustos 1897; BOA, DH.TMIK. S,14/6, 1315.04.25/23 Eylül 1897. Vi
layetlerle ger9ekle§tirilen yaz1§malar neticesinde, "Vilayat-1 Sitte-i malumeden gayri 
vilayat ve evliye-i §ahanede dahi mukarrerat-1 1slahiyeye tevfikan te§kil edilecek" 
yeni tahsildar heyetleri ic;in jandarma bütc;esinden aktanlacak meblaga 5.262.854 

kuru§luk ek yapilmas1 gerektigi ortaya 91krm~t1. 
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Ayd1n gibi vilayetlerde görece kolay bir i;;ekilde i§lerlik kazanmas1 
bekleniyordu. Ancak büt9ede yeteri kadar kaynak aynlamam1§ ol
dugu i9in bu vilayetlerde de sorun ya~and1. Yeni vergi tahsildarhgi
n1n olu~turulmas1yla ilgili süre<;te s1k1nt1 yai;,and1g1 ortaya 91k1nca, 
vilayetlerdeki durumu tespit etmek üzere Bab-1 Äli'de bir komisyon 
kuruldu. Komisyonun yürüttügü yaz1~malar neticesinde bir9ok vila
yetten, yeni tahsildarhk te~kilatm1n olu~turuldugu ancak yeni te~ki
lat1n tahsilat i<;in yeterli olamad1g1 ve dolayis1yla zab1tan1n yard1m1na 
ihtiya9 duyuldugu yönünde raporlar geldi . Raporlardan vilayetlerin 
c;ogunda "firka-i tahsiliye tertip edilmekle beraber kuvve-i zab1ta 
muavenetinden feragat edilemeyerek jandarman1n muavenet etme
sinin dahi kararla~tinlm1f' oldugu anla§1hyordu. Vilayet yöneticileri, 
jandarman1n tahsil i§lemlerine kar1§tinlmamas1 durumunda tahsi
latln sekteye ugrayacagim söylüyordu. 35 

Vergi tahsildarlar1 i9in aynlan tahsisati artiramayan merkezI yö
netim, jandarmanm tahsilat i§ine kan~mas1na da izin vermek isteme
digi i9in 9özüm olarak nahiye te~kilatin1 devreye sokmayi dfü~ündü. 
Nahiye te~kilahnm 1slah1 Anadolu Islahati'n1n maddeleri aras1nda 
yer ahyordu. Osmanh yönetimi 1slahatin diger maddelerinde oldugu 
gibi bu maddeyi de Vilayat-1 Sitte ile s1mrlamayip bütün vilayetlerde 
uygulamaya koymayi denedi. idare-i Nevahi Nizamnamesi'nin nahiye 
müdürlerine ve nahiye meclislerine vergi tahsilinde görev yükledi
gi hatirlatilarak, tahsil-i emval nizamnamesinde de bu dogrultuda 
bir tadilat yapilmas1 önerildi. 36 Kw;;kusuz bu önlemler de sorunla
nn a§llmas1nda yeterli olamad1 ve iki büyük vilayet olan Ayd1n ve 
Hüdavendigär örneklerinde biraz daha aynntih inceleyecegimiz üzere 
§ikäyetlerin önü al1namad1. 

Ayd1n Vilayeti yeni tahsildarhk te§kilatlnm hayata gei;irilme
si konusunda <;arp1c1 bir örnek olu~turuyor. Ayd1n her §eyden 
önce lmparatorlugun merkezine yakm bir vilayet olarak önemliydi. 
Tanzimat'1n öngördügü nüfus, emlak ve arazi tahrirleri ve benzeri 
idari uygularnalar bu vilayette görece erken bir dönemde gerc;;ekle:;;ti
rilmi§ti. Bütün bu özelliklerine ragmen yeni vergi tahsildarhgi te:;,ki
latinin olu§turulmasma ili§kin sürecin Ayd1n'da da istenen c;;er9evede 
geli§tigi söylenemez. V alilik 24 Ocak 1897 tarihli telgrafla vilayetin 

207 nefer piyade ve 204 nefer süvariden olu§mak üzere toplarn 411 

35 BOA, DH.TMIK.S, 13/57, 1315.04.03/2 Agustos 1897. 

36 BOA, DH.TMIK.S, 14/62, 1315.05.16/ 13 Ekim 1897; BOA, A.MKT.MHM, 683/ 11, 

1315.10.17 / 11 Mart 1898; BOA, DH.TMIK.S, 19/87, 1316.02 .28/ 18 Temmuz 1898. 
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neferli bir tahsildar te~kilatina ihtiyai; duydugunu ve gerekli meb
lagin da 1.237 .002 kuru~ oldugunu bildirmi~ti. Maliye Nezareti ise 
117 nefer piyade ve 100 nefer süvari istihdam1yla 638.600 ktiru§luk 
tahsisatin yeterli olacag1 yönünde görü~ bildirdi. 37 Vilayetin 11 Mart 
1898 tarihiyle Dahiliye Nezareti 'ne gönderdigi bir ba~ka yaz1dan anla
~1ld1gina göre, Dahiliye Nezareti, Maliye Nezareti 'nin görü~ü yönünde 
hareket etmi~, nevahi müdür ve meclislerinin devreye sokulmas1 su
retiyle tahsildar adedinin bir miktar azaltilmas1mn mümkün oldugu
nu belirtmi~ ve valilikten, ne kadar indirim yap1labileceginin bir an 
önce bildirilmesini istemi~ti. Vilayet, sonuc; lar görülmeden ne kadar 
tensikata gidilebileceginin ~imdiden bilinemeyecegini belirten net bir 
yanit yollad1. 38 

1902 yihna gelindiginde, Aydm'da hälä i§leyen bir tahsildarhk 
te~kilati kurulabilmi~ degildi. Söz konusu tarih itibariyle tahsildar
lann ancak ür;;te biri istihdam edilebilmi~, diger kadrolar ir;;in uygun 
aday bulunamam1~, bulunanlar ise kefalet getirememi~ti. Ayd1n 
Vilayeti'nin 1902 tarihli tahriratinda belirtildigi üzere, bu durumda 
"tahsilatin külliyeti yine memurin-i mülkiyenin ve jandarman1n mu
avenetine kalmakta", jandarmalar ise "maa~ alamamalanndan dolayi 
istifa etmekteydi". Vilayet jandarma maa~lannm bir an önce ödenme
sini istiyordu.39 Sorun 1904'te hälä c;özülememi~ti. Bu tarihte vilaye
tin "tahsildar mevcudunun lüzumundan eksik tertip edildigi" ve ''bu 
eksigin kapatilmas1 yönünde 1 S nefer daha tahsildar ilave" edilmesi 
üzerine müzakerelerin sürdügü anla~1byor. 40 

Hüdavendigär Vilayeti'nde de durum farkh degildi. Valinin 15 
Haziran 1897 tarihli yaz1s1nda, jandarma bütc;esindeki tahsisatin 
yeterli olamayacagi ve yeni usulde olu~turulacak tahsildaran heye
ti i<;in 1.221.232 kuru~luk bir bütc;eye ihtiyar;; duyuldugu yönünde 
bir raporun Dahiliye Nezareti'ne 17 Mart 1897 tarihinde gönderildigi 

37 
BOA, DH.TMIK.S, 22/84, 1316.08.04/ 18 Arahk 1898. 

38 
BOA, DH.TMIK.S, 19/87, 1316.02.28/18 Temmuz 1898. 16 Temmuz 1897 tarihinde 
Dahiliye Nezareti'ne gönderilen Aydm Valisi Kamil imzah önceki b ir telgrafta, sene
nin ortas1 gelmeden ve icraatm sonw;;Ian görülmeden bir ~ey söylenemeyecegi ifade 
edilmi~. 

39 
BOA, DH.TMIK.S, 40/33, 1320.08. 17 / I g Kas1m I 902. Söz konusu dönemde maa~
Iann ödenememesi neticesinde jandarmalann "terk-i hizmet etmeleri" hayli yaygm 
bir durumdu. Bu konuda bkz. Nadir Özbek, "Policing the Countryside: Gendarmes 
of the Late-Nineteenth-Century Ottoman Empire (1876- 1908)", International Journal 
of Middle East Studies 40, 1 (2008): 47-67 . 

40 BOA, !.ML, 58/1322/S-26, 1322 .02.24/10 May1s 1904. 
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ancak henüz bir cevap ahnamad1gi anlatihyordu. Valinin ifadesine 
göre, be~ sancagi kapsayan bu geni§ vilayette eldeki tahsildarlar ye
tersiz kal1yor, tahsilat "günden güne kesb-i mü§kilat ve atalet ederek 
masarifat-1 mahalliye üc; dört aydir tasfiye olunamad1gindan dolayi 
sada ve s1z1ld1yi mucib oluyordu". Vali bir önceki yaz1s1nda tahsil
dar miktan artinlmad1g1 takdirde "umur-1 tahsiliyenin hüsn-i ifas1n1n 
gayr-i kabil oldugunu" ifade ettigini hatirlatirken, durumun önemine 
binaen tahsildarlann sayis1nm artlnlmas1m istiyor, bu yapilmad1gi 
takdirde jandarmamn tahsildarlara yard1m etmesinin elzem olacagim 
bildiriyordu. 

Islahat Komisyonu ise konuyla ilgili Maliye Nezareti'ne gönder
digi yaz1da, jandarmanm tahsilata katllmas1n1n uygun olmad1gim 
vurguluyor, "mukarrerat-1 1slahiye icab1nca emr-i tahsilatta jandar
man1n muavenetinin katiyen caiz olmad1g1 ve asla kabul edileme
yecegini" belirtiyordu. 4 1 Maliye Nezareti tahsildarlann sayis1n1n ar
tinlmas1 yönünde giri~imlerin ba~lat1lm1§ oldugunu söyleyerek, bu 
i~lem tamamlan1ncaya kadar Hüdavendigär Vilayeti'nin talebi dog
rultusunda zabitamn tahsilat ü;;lemlerine yard1m etmesine izin veril
mesini istedi. Ancak Dahiliye Nezareti bu teklifi yine reddederek, tah
sildarhk te§kilat1nm bir an önce tamamlanmas1n1 talep etti. 42 Islahat 
Komisyonu'nun 16 Temmuz 1898 tarihli yaz1s1ndan "jandarmalann 
badema tahsilata muaveneti külliyen men edildigini ancak "usul-i 
cedide-i tahsiliyenin" ise henüz neticelendirilmedigi ic;in vilayette bir
c;ok verginin bakayada kald1gim ögreniyoruz. Sonraki yaz1~malarda 
tahsilatta ya~anan sorunlann giderilmesi ic;in nahiye müdürlerinin 
ve nahiye meclislerinin göreve 9agnlmas1 gerektigi hatirlatihyor. Vi
layet idare meclisi ise Dahiliye Nezareti'ne, henüz nahiye te~kilati 
olu~turulmad1gi ic;in idare-i Nevahi Nizamnamesi'nin uygulanamaya
cagin1 bildirmekle yetiniyordu. 43 

Ayd1n ve Hüdavendigär vilayetleri Dahiliye Nezareti'nin yeni usu
lün uygulanmas1 yönündeki 1srarlanna direnebilen vilayetler olarak 
ön plana 91kiyor. Bu kararhhkta Aydm Valiligi'nde Kamil Pa~a'n1n 
bulunmas1nm ku!;,kusuz payi vard1. Konya ve Ankara vilayetlerinde 
ise Dahiliye Nezareti'nin tebligatlanna yönelik bir itiraza rastlanm1-
yor. Kastamonu Valiligi'nin de hem 1slahat layihas1m hem de nahiye 
rnüdür ve meclislerinin tahsilatta görevlendirilmeleri maddelerini uy-

41 BOA, DH.TMIK.S, 11/26, 1315.01.29/30 Haziran 1897. 
42 BOA, DH.TMIK.S, 11/65, 1315.02.10/11 Temmuz 1897. 

43 BOA, DH.TMIK.S, 19/87, 1316.02.28/18 Temmuz 1898. 
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22/41, 44 TMIK5, BOA, Dli.TMIK.s, 22/3, 1316.07.01/15 Kas,m 1898; BOA, Drl- )1 
13 l 6. 07 .2 5 / 9 AraJ,k 1898 •Os]]]8" 
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Bo · DH.TMJK andarma", Topzumso l To,ih. 183 (2009), 46-50-
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hatirlatiyor ve tahsildarlara refakat edecek jandarm n ''asla i$e e.11' 
s1nirland1nlmas1n1 istiyordu. S~z k~nusu ~-and~r:~~ir i~ a:YfJ. ~rele 
n~tinlmamas1 ve bu muamelen1n n1hayet-un-n1h Y gondefl 

ah ·1aar1ar 1 
sus tutularak ondan sonra kuräya yaln1z t 81 . . . ordu,5 

5~-
esk.i usulün katiyen terk olunmas1" da aynca behrtibY_ e pebre ·~,le 

· nda 1s 1,r.esi; 
26 Mart 1901 tarihli Manastir Vilayet1 yazisi - gerer,.'$' ve 

- ' dak' -1 ainadigt de.!1 cag1 n 1 tahsildarlardan hic;bir fayda sag an ''zab1ta .. 0r-
tahsildarhgin lagvedilmesi isteniyor, verginin anc~ d. -i belirtillY da., 
cihet-i askeriyeden memurlar 91kanlarak" toplanabtl ig klfl olsa 
d Mal' · 1anna aY · 52 
u. 1ye Nezarett bunun üzerine, 1slahat karar . dirrrii~t1• dß. 

bu durumun onaylanmas1 gerektigi yönünde görü~ bil f11gt'tldß. di' 
lstanbul'a yak1n olmas1na ragmen <;atalca Mutasarl<lrt-=:.tirilerri_e ~11 

. d re e.., ,..r1slY
J an armamn yard1m1 olmadan vergi tahsilat1n1n ger's' f1 17 1' \ß.' 
gi yönü~de_ raporlar gelmi~ti. örnegin <;atal~a „rn~t_:1:~:

1
tansild91 or· 

1897 tanhh telgraf1nda tahsildar maa~1n1n du~uklugu ya1<-1t11Y 
nn sayisinin azhg1 nedeniyle verginin toplanamad1@ndan 

:: BOA, DH.TMIK.S, 33/23, 1318.09.04/26 Arahk 1900. 

51 
BOA, DH.TMIK.S, 19/87, 1316.02.28/ 18 Temmuz 1898. 

52 
BOA, DH .TMIK.S, 26/54, 1317.04.21/29 Agustos 1899. 
BOA, DH.TMIK.S, 33/104, 1318.12 .05/26 Mart 1901. 
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. cta_~la a.sa.rr1f 1 
Istil) 14 s.. . 3 Ternmuz . . 

&i . d% e ~var1 ve 250, 1897 tanhh telgraf1nda ise 400 'er kuru~ 
Se lli Söy1u d

11
rnedigi tak :;;:r kuru~ maa~la dört piyade tahsildar daha 

11) _
11
e tcU-ls {

0
rdu. Duru dirde vergi tahsilinin ger9ekle~tirilemeyece

t 1Y~cte11 
1 
-~t i§i Zabltamun :ah_ametini ortaya koymak üzere "ge9en 

/hs1Jctar/D.2cte sek manfetiyJe icra edildigi halde emval-i umu-
t lJritc1 du_ clrla a.ncakse~ derecesi tahsiJ olunup bu sene ise ~imdiki 

y %siJctclrirnu~tu. s4 C .Yüzcte kirk.i tahsil olunacagim" da belirtme ih
clJ. "'- Za_Ptiy clri~ Yetersiz~~~ca Mu~asarnfögi 'mn 11 Eylül 190 l 'de hälä 
fi ti llefer el~rin tahsild iginden ~1käyet ettigini görüyoruz. Mutasarnf, 
her sll\l::i...: suvari za t · arlara Yard1m etmesine izin verilmesini ya da au ••.q t P 1Yes · · -

ta..1.e ahsiJctan 1nm lagviyla elde edilecek tasarrufla alt1 ne-
h P 0!:11-.. ·1· n1n istihctam . . ·1 .. a1 d' d ,~4 '-4..Lll 1ye N 1na 1zm ven mes1rn t ep e 1yor u. 

~9'? ta ~e!i 'n.in. di - ez~eti 'nin ilgili birimlerince reddedilecekti. 5 5 

\lvet· I'J.hi itib!c>- · gler vilayetlerinde de durum farkl1 degildi. Ornegin 
~ 1~ 1lle b '-<..I. 

1Y e S 1 · . ?~ a~1k . a1'JVUruJ e anik V1layeti 'nde tahsilat i~lemlerin_de za?~~~ 
111

11 l'lcUJ.i bir ifacteyJ:;Ya dev~ edildigini görüyoruz. Selarnk Val1h~1 
llleyec Ye lllecli 1 . 1:1-1vve-1 zabita ile tahsilata al1~m1~ olan ahal1-

Yct1rja.~ elrjerini" b s1_e1:n1n nüfuzuyla tekalifat1 vakti zaman1yla ifa et-
i, 'l?lll) e Irtiyo d 56 . 
e t::i1.. . 

8ero-ile . r u. Kosova Vilayeti ise klsmen olumlu bir S · '-4.lSi]q o !111:;; b · .. 
llat i 1 cU' lllaa 1 ' Ir an once nahiye meclislerinin olu~turulmas1 v! ellllerin.d/ ~Inm da uygun bir seviyeye <;;ekilmesi halinde tah 

ycl. O.ev rgi tahsilati~Ir s~run <;;1kmayacagin1 bildirmi~ti . 57 

J~clk b~ edilrn.e . daJ~ndarma ve zaptiye kuvvetlerine ba~vurulma
i-111n Utce {seI· ~

1
' haz1nenin ihtiya9lannm her ~eyin üzerinde tutu-

1.. eye Ir ong" "l . . 
"'-ltleJ . CaJ1~ilrn. 0 ru ennin ne pahas1na olursa olsun ger<;;ekle~t1-
J~p:l"i lizennd:s

1
, __ 0s~an!1 taEJrasmda emegiyle ge<;;inen gen~i;; hal~ 

llulnu a~?rlugun ~u~e~1 bir baskiya yol a<;;1yordu. OsmanlI ~1d~~~1 
eciiy 11U orta.ct butununcte vergi tahsilat te~kilat1nm asken goru
rQd 

0rd
t1. A.n an. kald1rarak siville~tirmek i<;;in büyük bir <;;aba sarf 

e r::ii.. Cak Os...... 1 - · ·kl·-· ··1 
ell b(i ~ 1a.t1a111a s _ •-<.i~ 1 t~msal üreticisi i~in b1:1 -~eg1~1 1gm n_~ ~ -
l'J.llq Y'ük Vila _agJad1girn b1lemiy oruz. A~agidaki ornek, ~umel1 nm 
cie© ~ <trinct Yeti 0 1an Edirne 'de vergi tahsilatm1n, asken unsurla-

~1ll:l get. 
1111

1h1EJ olsa da, ahalinin gündelik hayatma önemli bir 1!'111edi - · • 
gine 1~aret ediyor. 

SJ 

51 !3oA b 
ss 1:!0,1 ' 1-i. TMIK s 
5 1:10,1' bl-f.rMIK_ . ' 8 / 59 , 13 14 .11.1 7/ 19 Nisan 1897. 

5 
6 

Bo,1 ' Dl-f.Tf..frl( ·S, 1 9 /87, 13 16 .0 2 .28/1 8 Temmuz 1898. 
? A..g 'bl-f.TMIK ·s, 3 5 / 42, 13 19.06.22/6 Ekim 190 1. 

•k. .s, 19/87, 131 6. 02.28 / 18 Temmuz 18 98. 
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.. ··'ode 

- ' ba -11 J\,1egri I(o~silflt 
Edirne Vilayeti'nin Dedeagac; sancagi na . gEf ndi'nit1 t . 13e

l 903 yihnda cereyan eden vaka, tahsildar Bekir e ,.,,., ettrii!?tl· ctl · 1 cereycu,. · bOr 
esnas1nda ahaliye kötü davranmas1 nedeniy e luk verg1 Ö er 
kir Efendi, Megri ahalisinden Yanako'nun 17o kUril~andaf11'la ~de 
. . k . . e yan1ndaJ ni1 }1i:,u. 
1<;1n ans1n1n bulundugu haneye girm1~ v b 1undUE:>- •\lle 
r . . . 1 haz1r u t,reS1; 
-,.,avu~, muhtar ve 1ht1yar heyet1 mensup an . ugtl gerel',.,, difll 
Yanako'nun kans1n1n verdigi 100 kuru~u, eksik ~l~ o··yleyeri kfl _lf, 

' eglill S lrß. "-'~ 

almam1~, 70 kuru~u daha sonra bulup getirec bi·r bß.!?1'> . .,, . - 'yu ve ·t1eflP 
merd1venden a~agi itmi$ti. Sonra da oglu Petro . t·g-i ~~1 

. ;11 
·1ct gell~ 1 , ~tl,1J.1w 

rabas1n1 darp ve tahkir etmi~ti. Olayin bu ~eki e ~tl• Ab 1 s 
ifadesi ve Omer <;avu~'un kendi beyan1 ile dogrulanrnthal<l0od1:l 
nizamiye mahkemesine ~ikäyeti üzerine ömer c;avu~ i
gün hapis cezas1 verildi.. . la -arid1$1 bif 1~ye 

. Olayin yukanda özetledigimiz genel 9er9e:e
51

, 
0 
jiliye ve f\d rgi~ 

tehk ta~1m1yor. Ancak bu olay vesilesiyle Mahye, 1? ·daresir'Üfl ve t1..l' 

nezaretleri arasmda gec;en yaz1~malar Osmanh mall 
1 

. ti·,.,e 1$
1
1{ t . 'hn1ye p d ve 

nin ne suretle olursa olsun toplanmas1 ~eklindeki zi lp ve 1:1 • i 
· · · · · hkemeye ce 1eri11 

tar nitelikte. Mahye Nezaretl tahsildarlarin ~a ·iat i$1e11'1 t' 

veyahut hapis ve tevkif edilmesi gibi duruml~nn .. t~~ndet1 b~ekei!l 
sekteye ugratmak gibi ciddi mahsurlan olacagi goru~ . -i p1al1Yefl , 
le "tahsildarlann mahkemeye celbi hususunda mernunn. de btl i

5t
~ 

. . ah·1· Nezaretl t1·•01Jl 
vesaitine müracaat olunmas1n1" istemi$, D 1 iye . Nezafe . 
gi Adliye Nezareti'ne aktarm1~t1. Mahkeme ancak Adll~e efllele

0i1: 
tahsildarlara kanunda öngörüldügünden fark11 özel bir n:u...,ek, vergl . . f I3u orl'" 1er 
uygulanamayacagina hükmetmesiyle kurulabilm1~ ~- . a111-ceJ11e , 
tahsili sürecinde ya~anan baskllar kar~1s1nda ahal1n

1
n rn tekil oroe 

aracihgiyla haklan1 arayabildigine i~aret ediyor. Ancak bU 
gin geneli yansitt1g1m dü$ünmek bir hayli zor. 

58 

Arap Vllayetlerlnde Vergi Tahslldarllg, .1 vet' Vl 8.; . 

Abdülhamid döneminde sosyal ve siyasi yap1 itibariyle Ara~ btl vl' 

lerinin tamam1nm bir bütün olu$turdugu söylenemez. ~nc et1eri:Y
1
e'. 

layetler ic;inde Trablusgarp Yemen Bag-dat ve Basra vilaYb1·r ba.1
11 

' ' · ·n ·r 
Bingazi ve Zar sancaklannda Osmanh merkezi idaresini ~ta bl 
zayif oldugu biliniyor. Osmanh yönetimi bu bölgeleri ba~la.t1-~1daf11

1{ 

süreligine istisna tutmayi dü~ünmü$ ve bu vilayetlef<le ta.b-S 

58 BOA, DH.TMIK.S, 47 / 1, 1321.05.04/29 Temmuz 1903. 
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aratorlugun M . . 

te§k:il 
r· atinin ariyl §lret unsu 

1 

lm ir muddet geciktirnü§ti-"' Bu idari bi-

b
1rn1er a . uygulanmas b. .. 

Mi,an:' benzer özen\:i'mm gücü ve devletten görece özerklikleri iti
lüJ 

18

;lat Komisy 1 er ta§,yordu. Söz konusu bölgelerle ilgili Tesri'i 
ti,Jll} 7 tarihli y onu tarafmdan Maliye Nezareti'ne gönderilen 1 Ey
gere~s'.nm anla§:::':days~ Yemen ve Trablusgarp'm hälä istisna tu
lukJ. 1ß1 kanaati . f oldugu, ancak digerleri i9in durumun degi§mesi 
Yar,Jara ragmen t1 :de edilmi§ti. Komisyon, bu bö]gelerde bütün zor
Ve k anna janda a sildar istihdam edilmesini ve bu tahsildarlann 

abail . rma veya äk. . - . lahq· -1 merku . as ir-1 §ahane müfrezeleri verilerek "a§rur 
~?eye ahQtm 

1

emn tedricen idareye 1smdiniarak usul-i cedide-i 

1v1a}. 't in mala " .. ret"' !Ye N nm oneriyordu." 

d 

l ne g·· ezareti Bingaz· S - ' 1 ·1 ·1· 1 ak Dah·1· N a,-J onderd. - . ' 1 ancag1 y a 1 gt 1 o ar 11ye eza-
tiJ,o ar arac

1

Jig,. 1f cevap yaz1smda bölgede vergi tahsilat1mn tahsil-
do· 

rd
u . Aync: a gercekle§tirilmesinin mümkün olmayacagtm bildi

ca ~racagini b yem tahsildar istihdammm hayli yüklü bir masraf 
ll}ilf 

0

ze] du a 1mkan dahiiinde olmad1gtm ve neticede san-
g1n ·· , unun d · -

rezeleri t ~m_u nedeniyle vergi tahsilinin ancak "asäkir-i §ahane 

th Zor Sane ikiyle mümkün" olacagin1 belirtiyordu.

61 

••i.uz 1 cagi'nd istih 897 tarihl" . . aysa, mutasarnfhilm 24 Aral1k 1896 ve_ 24 Tem-
•ilct dan, edil 

1 
lkI ayn telgrafmda belirtildigine göre Urka-1 tahs1!Jye 

bu ar tayin ';;.em1§ti.' 2 Bu telgraflarda sancaJ<ta §imdiye kadar tah
Yi 

01
ann da; tlmedigi, tahsilatm jandarma marifetiyle icra edildigi, 

d Yecek alm dahs1lata el sürmedikleri gibi ahaliden meccanen yem ve 

en ol a iklan b""l . 1 
1l} U§rn , o ge ahalisinin de cogunlukla seyYar a§1ret er-

O ¾raf Clk asi nedeniyle tahsilat i§i i9in memur istihdaII1 edilerek yeni .;ak 189

9 

a;_::;.aya gerek olmad1gt bildirilmi§ti. zor Mu tasarnfhgt'mn 9 
Yl dar tayi . lhh bir ba§ka telgrafmda da yine aym gerekceierle tah-
l h sonun~me gerek olmad1gt görü§ü te1<rarJaJ11111§!l-" Ancak !901 

0

~

0
2 tanwt sancakta durum degi§ti- Maliye Nezareti'nin 5 ocak 

k U§an bir yazismdan anla§tld1gtna göre, 1dare mec!Js1 80 neferden 
arann tahs!ldar heyetinin olu§turulmas1 yönünde karar aJd1. Bu 

gär gerekr · · - · d ev s,r yesi Jandarma erlerinin say,smUl azhg1 ve Jan armanm 

~md h al a alktan yem ve yiyecek aJmak durumunda k ma-

S9 
BOA 

60 ' DH T s, A.g.k_ . MIK.S, 13/57. 13-15.04.03/2 AgUStOS 1897. 

BOA. 
62 'DH T 

8
0A. nH tIK.s. 14/6. 1315. o4. 25/23 Eylill 1097-

"" !310. 11 O~ MIK.S, 19 / 87, 1316.02.28/ 18 TemmtiZ 1898; BOA. Q!l .TMJK.S, 

24 

/ 

4

• 

BOA., D~ / 16 Mart 1899 . . MIK.S , 22/97, 1316.08.28/ 11 Ocak1899 -
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1a. Bunt1!1 
.. k lu~turmas1yd1_- zorunlt1 s1 nedeniyle halkm üzerinde baski ve yu O sevkinlil d ,,.. 

birlikte a,,ar vergisinin tahsi!i iyin asäkir-i §ah~e belirtiliyor ~~sil· 
. ·1 . gerekt1g1 de ti::IP oldugu ve bu istisnanm devam ettm mes1 . eti'nde . e ve 

- "b• T blusgarp Vilay . apt11/ Zor Sancag1'nda oldugu g1 1 ra äkir-1 z ili"e 
. . h T nde as . Dah ; dar te§kilat1 olu§turulmam1§tl ve ve rg:, ta 311 Valisinlil . 

1

.i,-

asäkir-i ~ahaneye ba§vuruluyordu. Trablusgarp vilayette vergl dtl• 
65 Nezareti'ne gönderdigi 11 Ocak 1897 tanhh yazida •r edibyor i}e.t 

siliyle ilgili Yat,anan durum aynntih bir §e 1 dugtl i9in btln° . k"lde tasv1 tahS 
Buna göre, vilayette zaptiye miktan hayh az 01

1 
yor a.nca.k . ede 

· l · d ·· d b · äk. · ah ye ba<:!vuru u · nette I§ enn e ote en en as ir-1 $ ane ',f d verg1 dtl• 
lar da 9e§itli mazeretlerle asla yard1mc1 0 mu . Je topl911 f ve 1 yor u. 

1
yor 

mülkiye memurlann1n ve kabäil §eyhlerinin gayretaliy_ mutasaf~ da 
Bu cer9evede verginin zaptiye arac1hg:,y a e,,. ' . d lar arac . ve - 1 d öil V 1, 1l1gl1 
kaym,akamJar maiyetinde istihdam olunac 

1 
so su ·•iJl ak tahs1l ar "va11 

1 m1$t1 ve yetlJ> topJanmas1 karan son derece olumlu kar§1 an ·iaar he 

8

99 
. .k b. tahs1 -,.,. 1 1_so p1yade olmak üzere toplam 300 neferh 1~ tin 1 Oe= cal< 

vllayet i9in yeterli olacagi bildiriliyordu. Ancak vilaye adigtnt 
911 

,,ri· 

larih!i telgrafmdan, nezaretin bu talebi hemen onaylarn miktafln Y gun 
gerek!i ince!emeler tamamJanmcaya kadar söz konuSU aslntn uy •

0

• 

•m1 gecmemek üzere ge9ici tahsildar tayinine ba§lanm vilayette 
0

10 görüidügünü anhyoruz. Vali ise söz konusu telgrafiu<ladaki ihtiyac ti 

. - ltu ·1aye ceden bir tahsildar heyeti bulunmad1g1m, bu dogru · arp Vl k 
. d - d Trablusg esm ol ugunu ve bütce hazirhklan s1rasm a du- ·fri-

. . d . · - · . h t1rlat1yor d'rdtt,-1cm e mutlaka tahs1sat aynlmas1 gerekt,g,m a ..•. 
0 

bil 
1 

_,.,, B 
-d t v·1 ·, · · .i:- kl d1 Valihgi . ·t-.d~·ag a 1 ayeti nde 1se durum biraz 1ar 1y · ·i ·ye 1stlP . 

1

~ 
.. ·1 f k i tahs1 1 &J_tfl ne gore VJ. ayette henüz tahrtr yapllmatm§ ve ir a - , er kUfll~ or· 

olunmam1§h. Vergi olarak a§äirden 9adir ba§ma SO_§ a toplaJ11! 

19 Y

0

r ve bu da YÜzde be§lik bir aidatla zab1ta arac,hg:,yl aracihl5
1
Y.b 

du. Bedelat-1 askeriye de öteden beri aym §ekllde zapt1ye . in te~f{l 
·ct ·· • heyetin ultl~ a, at usuluyJe lahsi] ediliyordu. Vilayette tahsildar .. •rode b _ 

h y1· .. kl ·· b ' d bir gir
1
~

1 
t1Y a 1 Yll u ir masraf getireceginden, bu yön e eti bU , 

nuJmami§h. Tesri'i MuameJat Komisyonu ve Maliye Nezarurla.fl-
011

1,, 1 

· · rnem yla gu amanm devamm, uygun bulmu§ ve "
9
adtr verg:,si v911' 

da eskiden oldugu gibi aidat veriJerek "muvakkit tahsi!dar un 
. . öi• 
18

hhdamma devam edilmesin; onayJarm§t1. 66 • rum g 
Musul Vilayeti'ne ili§kin Yazi§malarda da benzer bir du 

64 B 
65 OA, DH.TMIK.S, 35/47, 1319.06.29/13 Ekim 1901. 
6 BOA, DH.TMIK.s, 24/4, 13 16. l l.04/16 Mart 1899. 6 

BOA, DH.TMIK.S, 9/40, 1314.12.19/21 May,s 1897. 



imp aratorl -ugun Mali Si l 
Jen. mcan, Ve,yi 1'ahsilda,u,J< Teoki/6.ft, 1839-1908 • 1 91 

1Yor . 
lenct. . V ilay "'1abu 

1
Sh. Ancak at __ kararlan geregi 32 nefer tahsildar görev-1 irilrn. . ette islah 

esk· rnesi · vahhg1n b 1· · · 
tde 19in 400 e irttigme göre, verginin hakk1yla top-

'.arcta ~ beri iandar nefer tahsildar gerekiyordu. Tahsilat ieylernleri 

gin v-erct·"."•·i askerma tarafmdan ger9ekleeytiriJiyordu ve bazt dururn· 
tn „ 1g,. b - 1yenm yard - . - . Utem ilgiye g·· . 1mma da J.ht1ya,;: duyuluyordu. Val1h· 
tnactan •ddineden ibore, vilayetin "sekenesi aeyäirden ve ahali-i gayr-i 
"'W1pia}'aln1zca taharet olan yerlerinde" verginin zaptiyeye baeyvurul
leye 11,[ Yasanacak/tldarlar arac1hgtyla toplanrnas1 halinde önemli 
ettnes· Usu1 Vilayet· 1. _umum tahsildaran 1ertibat1 kapsanunda büt· 

Uk(l ßUn görüld „ r sisat konulmad1. Eski usulün devrun h·· l uy 1 191n bi tah . tt'::t• 1smdml u, :nc,ak "o gibi gayr-i mütemeddinenin tedricen 

tarihi· ep Valisi· . masl yonünde hareket edilmesi öneriidi.

67 

ßllla~ grar vila 11ye Nezareti'ne gönderdigi 14 Temmuz !896 
l tel mn DahT 

ab

1

ta ra bir itir . u_rum hakkmda bir fikir verrnekten ,ok, uy· 
lat ist •rnrmcte b ;-z mt':'hgi taey1yor. Vali öncelikle tahsil ieylernlerinin 
\'aliy •tn1erinde u_uutlugu dönemde "tekmil heyet-i zab1tanm" tahsi
l'lilane &Öre Mfü mumkün mertebe istihdarll edildigini itiraf ediyordu. 

z ·•~ala yetteki d 

~öl a _lahsiidar:lls fjäkir Pasa tarafmdan tasarruf esasma göre kU· 
01llla~

1
ret1erin;n b teskilall hayli yetersizdi. Ayr1ca vilayetin özelliJ<le 

len r an lahsild ul"'.ndugll bölgelerine yanJannda bir-iki jandanna 
beli eform Pak ar _gondermek mümkÜn degildi- }laJep Valisi öneri· 

rtiyor etin1n b1· ·· ·· - k b. k"ld •diy ve tah . r ,ozum otrunayacaglfil ,ok a('• ir se 1 e 
orctu. 68 Sllatta eski usulün devrun etmesi gerektiginde ,srar 

Yuk 18~~ dunim: ~saca özetledigimiz ,er,;:eve bölgedeki diger bir,ok vila · Yer anct 
•di!ct·:arihi it'~ a benzerlik gösteriyor- örnegin Basra Vilayeti'nde de 
teski.

1
&ini gö~ anyle yalmz vilayet merkezinde 5 tahsiJdar istihdaIU 

I:la 
1 

•dilm • yoruz. 69 Basra'da 1899 tarihinde hälä tahsiidar s

1

mft 
sra V i~ deg-nct· d 70 le~ alis'' . 1 ve vergi hälä zaptiye arac1hglyla topJan1yor u. 

"' Ve 1 nm 16 M · b · k ner rg;nin h . art 1899 tarihli yaz1smda vtlayette Jier ir a· 
"u tcecte tah . angi usulle topJandigI aynntil1 bir ~ekiJde anJat1Im1~ ve 

lllu · sildar · · - 1· ·1 · · Ahal. . ve nuyetJ an 1stihdamma gerek 0Jmad1g1 be irll m1eyt1. 1s1 
Müntefike urban ve asäir ve bedeviyeden ibaret o!an" Necd, Amare 

sancaklannda ise "bir iki tahsildaT degil zabita vas1ta-

67 
BoA 

' DB: 
6 

1317 .TMIK S '8Q -06.20;
26 

. : 24 /76, 1316.12,20/1 M•Y" 1899; 

69 i-. A., DB: T Ekim 1899 

0 

8o 'Dli.TMJK. ' 19/87, 1316.02,28/18 'fe,no>UZ 1898, 7 °0A. · MIK S . 
A, Dli.TMIK·8 , 24/4, 1316.11.04/16 Mar' 1899 

.s, 16/94, 131s.os.16 ;10 ocak 1898. 

BOA,DH.T:MIK.5, 27 /57, 
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. e.s-
.. [reze-1 ~ 

s1yla biie tahsi!-i emvaJ mümkün olamamakt~ v: b~;§:~t• oidtlgtl 
keriye sevkine ihtiym; gösterecek derecede dw;ar-I 
söyleniyordu. 71 

RUGI, · HSiLDA "ANADOLU ISLAHATI" VE ViLAYAT-1 SiTTE'DE VERGi TA 
1895-1908 

a1< ·tte olaf v·1ayat-1 S1 ye.r-Bu hölümde 1894 Sason olaylan sonrasmda __ 1 . Sivas ve DI il· 
isimlendirilen Erzurum, Van, Bitlis, Mamuretulaziz,

1 
vergi ta.h5 __ i b 

. .. d me ge en ra. so ek1r vilayetlerinde uygulanmak üzere gun e ·•nden son 

00 darhg1 le§kilatm1 inceleyecegiz. 1878 Berlin Kongresl SI fikri osmade 
konusu aJti vilayette kapsamb idari reformlar yapilma 

I 
döneJl!IIlt 1 

. . . . Mec:rut1ye J11l~ 1. 1 s1yasetinin gündemine oturmu§ ve Jkmc1 ' Je a]1n ·a 

1 - altinda e ~ rJ1g de süren bu sorunlar Anadolu Jslahati ha_§ 1~ n beili bir agI de· 
Berlm Antla~mas1'mn 61. Maddesi, Ermem nufuSu devJetlerin!Il ·ite 
sah1p. oldugu Dogu Anadolu vilayetlerind~- A_vrup: 

72 
Vilayat-1 ~1 n· 

netumnde idari reformlar yap1lmasm1 öngoruyord ·.. •nde yogtl . 
. . 1 k nu uzen _i-,1ye 19m planlanan bu idari reformlar dört teme O ii Il"'' 1 

• - . . . . . 1 d1nlmasi; · .. r}eJ1· a~m1~ti: 1. asäkir-1 zapl!yenm yemden yap1 an . - ve gu, ,n 1 
• · 1 t1Imes1 ver v· erm olu§tuniJmas1; iii. adliye te§kilatmm gem§ e Jaral< . 

dirilmesi; iv. yeni bir vergi tahsildarhgI yap1s1 olu§ltlrtl n veril!Ile. t h 
·1· 1 s1na so vergl a s1 mde zaptiyenin ve jandarmanm kullam ma Jis ve . 

• 73 S .. k . . darma po . i de s1. oz onusu reform paketi Ermenilenn Jan ' ·irnelefl
11 . _ . ' ·1 ed1 tahslldarhg1 te~k1latlanncta nüfuslan oran1nda temsi 

öngörüyordu. vevleti'Ile 

. 0 manh rl1 l' 1878-1894 y11Iar1 aras1nda Avrupa devletlen s b skl t1J&-
B 1· A · .. .. nde a · }{:3-v er m ntlai;;mas1 hükümlerinin icra edilmes1 yonu da. b1f • 

1 • -ruitu es1 anu§, hatta Ingi!tere hüküineti Bab-1 Äll'ye bu dog e,iril!Il 
kez nota vermii;; olmas1na ragmen, reformlann hayata g 

"e mbif ,, OA, DH.1'MU': S, 24 / 4, 1316. 1 1. 04 / 16 Mart ! 899. . in uJusJaraf• p;p-
Berhn Kongres, nden SOnra Dogu Anadolu'dald Ecmeni meselwn - 05,nanl• s• 
soruna _dönu,mesi hakkmda aynntili bilgi isin bkz. Cevdet Kü<:•Türk pi!J1Y' 
lomas,smde Ennen, Meselesinin Ortaya 9'/w;, 1878-1897, IStaUb ,Ja!' 
Aral;,tirmaian Vakf1 1985 gulafll 

73 • • . rm uy pev· :".'•do!u lslahat, kapsanunda i< güvenlik te,kilatma yönehk r~fo i aset «, oll· 
'<m bkz. Nact,r Özhek, "Osmanl, lmparatorlugu•ncta k Güvenhk, S y O,bek, \., 
Jet, 187 6-1909" • '.rüridük A>a,t,m,o/an De,gis' 16 (20041: 59-9 5; N adu- rn"" g,np 
cmg the C u t ·ct tury Otto 0 

n I}'si e: Gendarmes of the Late-Nineteenth-Cen . 47-67-
(l876-I90B)", International Journal of Middle East Studies 40, 

1 
(200B). 
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jrn paratorlu -gun Mali S 
· erg1 Ta h.s1lda rli(Ji Te~kilat!, 1839-1908 • 1 93 

mirla n · v 

Süru_ nce 
¾tla rnecte Si', ll belirt· Rumeli'ye .

1
. . askdar kars1smda osrnanh ]!ükÜrneti 

h e uy ' nadolu 

1 1 

u mlerinin uygulamaya konuldu-
ßlln ~rnanin kalm1~ t1. Bu b 

4.rect ip A i i~km h „ kü' 
1h •• 

1

d reJ·i· . anacag~ ini 1 apsarnmdaki rnaddeJerin de en Jasa 
da ahaies . ir yandan ere zarnan kazanrnaya 9al1st1. Abdiil· a.ni· gul 8 ahat k 
•qü.d nu b ' vaat ed k to sadece 

0

in

1 

en az d .. Avrupa devletlerinin Qsrnanh'run i~ islerine 
ct·· ar1 i ogu vilayetl . _e. utmaya gayret ederken, diger yandan rrn.i - uzeyd t 
on „ rnpa en 1r „ d · ll§rne . ratorluk ,m gun emde oJan söz 1<:onusu idan re· 

R 189

4 
1 

engellem ma yayarak 1<:onunun bir bölgesel soruna 
sin· sath 

1 

llsya' Sason 1 eye c;ah~ayordu. 74 

an nin · 0 aylan 1 . t ncta id 
1
9 güvenlik Y a baslayan dönemde Jngiltere, Fransa ve 

ct"n.tlacak <tri reforml ' adllye, mahalli idare ve vergi tahsilatl a]an· ~ teinsu kurumlar:m bir_ an önce gerveklestirilmesi ve yeni olus· 

yb~netirn. edllmele . .. hepsmde Ermeni ahalinin nüfus)an oran1n· 

1 

r !Sla]! 
1 

ayat-, Sit ,nun elo 1srarlan siddetlenince, Abdülhanüd 
l ~ql v·1 n yo „ d . Sltlak __ at layihasl h te de uygulanacak reformlar!Il 9er9evesini cizen 

Yat, lJ ;zere 2? Haz azirladi. Ahmet :;;äkir Pasa reforIIl paketini uygu· 
l¾s; 1st U,n Müfett· ir:3.n _l895'te oJaganüstü yetJ<llerle Anadolu Vila· 
ko,n;

8 

"'1bul'da b 1~hgl gorevine atand1. IsJahatm icras1 ve takibi icin 
I<orni""Yonlar sira u

1

unmak üzere ü9 ayn 1<:omisyon olusturuldU- BU 

i:r" "Yon s1y a D h·1· .. c:,Orevi· u, Islah a 11ye Nazin baskaJlhg,.nda fesn'1111uamelat 

p 1 ~. . at Teff . . 
a§a b "äkir Pa 

1
s Kom1syonu ve bölgede reformJann 1cras1yla 

de h

1 

i"Skanhgi s: ba$kanhgJ.ndaki Islaha.t Tefti~ H eyeti ydi. 

75 

:;;äl<lr 
niteJ~ a icraata: ak1 heyet 32 ma.ddelik 1sla.ha.t 1a.yil:las1 qercevesin· 
§1nq t_e kalmas, asladi. Ancak Meclis-i Viikela 1slahat1n bölgesel bir 
la.Yihaki bütün _m engellemek i9in 22 Eylül 1s96 tarihinde Hicaz d1· 

lr a . <iaha h en a.psayacak 22 rnaddehk blr baska 1s!ahat 

b

. as
1 

vllayetl · k · · 
©rhga s h_azirlad1 ve böylece reformlar Ermeni nüfusun belli 

a 
1
P oldugll vilayetlerle s1rurh olmaktan 911<:arti1

1
P Im· 

74 
Anact olu I A.hrne slahat1 h 
Poz· t 9akir p aldanda aynnhh bilgi i,;in bkZ· Ali ]{afaca, A,u,dolu Jsu,M• ve 

,cy aoa 1838 . . 1ü,k an,t the A ' . . · 1899, !s1a.nbul• Eren Yay,ncU,k, 1 993; Musa $a, maz, snnsh 
J¾n l'atjh Ku:'Ucatwn of Refom>s fo' the Acmenia"" in i,astem Anatolu<, Ank"'a' 
Ye . gene] , mu, 2000. Anadolu JsJahab kapsano,nda guncteme geJen „rorrn· 

7s n1d .,,erc;:eves· •t'b · · · 
su·· en yapil ' ' ' anyle Tanzim•''a.n itibaren uygutanmaya ,a1,,,1a.n ,a.,-, 

rer- h anmayl 
Pa ' akkmd • uyumlu oJdugunun a1un• ,;izelim· 
be oa, 183

8

_

18 

a aynnhb bilgi J<,in bkZ- Ali I{ar8ca, Anadolu Jslahaft. ve Ahfl'-"' $akfr 
d lgeJeri yalu 

99
• Istanbul, Eren Yay,nc,bk, 1093- Testi'i Muamelat ](omisyonu'nun 

k UY!a ara,t, n zamanda Baobakanllk osmanb ,'Joivi banyesinde D>l - -rMJK. S ko· 
•Psammdaknnac,lann hizmetine a,;ild'- Dogli vilayetlerindeki gellomeleri bU ,asnif 

1 
belgelerden aynnt1s1yla ta.kiP etrnek rnürnkÜD · 
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den . ·rnler 
b girti?l ' Tl ld 76 Zaten u sa ri1 paratorluglln bütününe yayilmaya <;alt§t 1. a ve Frail ver-

önce, Bab-1 Äli'nin daha 1895 y1hnda ingiltere , Rusy kar~11Ik _ 
Dogu vilayetlerinde 1s!ahat yaptlmasma tli§ 1 . 'nin btr a-i . . k. n notasina . k1Sru1fl 
d

. - · P ct· ah 1 h t mal1'k i Osmamye ·· n teba. 1g1 cevapta a 1$ m, 1s a a m me - . e bütU 
. d b .. t .. ilayetlenn v da uygulanmas1 yenne, bun an u un v . . 

77 
•. et-

devletin faydalanmasm1 arzu ettigi ifade edilmi;,t1. da 1asaca oz da 
Jandarma reformu ve vergi tahs1 ar igi . 

1 
klan ar 

018 

· ·1ct 1 - yukan as111 1 d
·-· • .. · · 0··nemh ba$I -,,.,,,da.f e 1g1m1z Anadolu Islahati surecmm en t· e ve Jeu• . d' 1

8 • ·1 t zap 1y •1 y 1. yer ahyordu. Önceki dönemlerde verg1 tahsi a 1 . . le ili§k11 gi 
1 - 1 kl . ·1ct · - . . . b .k. madde birb1ny ve ver arac, 1g1y a ger,;:e e§ttn 1g1 1,;:m, u 1 1 . dartTla aJ!ll' 

Anado!u lslahati paketinin tamanu ve özellikle de Ja; güven orl d"'1• 
tahsildarhg1 maddeleri Dogu vilayetlerinde toplumsk baskllaf 

1

-1-
. · hal 1n alJS mn sagianmas1, adaletin tesis edilmes1, Ermem . ctarnia ve I J<O' 

özellikle Kürt a§iretlerin c;erkez muhacirlenn ve Jan 
1 

ya~a!Il 
111 , k nrnas ' 1ar1 • dar gibi devlet memurlannm baslalanndan. oru [masi kaY!51 rv-

§Ullannm iyilestirilmesi ve siyasal temsillermm artm "Erme111 50 
111 yans1tiyordu. Bu nedenle vergi tahsildarhg1 konuSu, ka pJanl"';11d8 

nu" ba;,hg1 altmda tan1mlanan meselelerin tarihsel ar yor. J\~
8

gi tß 

anla§1lmas1 bak1mmdan son derece önernlt 1pu,;: a kl tmm " 1e . . 1 n sunu i,,aya 
söz konusu a!tt vilayette yeni vergi tahsildarhgl te§ 1 a ,J<Jnulafl e ge,...· ·1 . .. . . b orunlarla s ~1n mes1 surec1m ve u süre<;te ya$anan s 
alacagiz. 

Ahmet $/lkir Pa§a ve V/layat-, Sitte'de Verg; Tahsildar/1[:r altJ vilW 

D h ·· • , · lu;,turao V9f1 a a once de degindigimiz gibi, Vilayat-1 Sitte Y1 ° . bekir ve. kW 
Yet Yani Erzurum, Sivas, Mamuretülaziz, Bitlis, Diyar 5ne01

11 
0 

vil tl · · · ·· aketinin 1a.110-aye en 1~m gundeme getirilmi§ olan reform P ha"1r , 
l 1 · ct b · · · 6 hnda „ '7 l{O em erm en lrl verg1 tahsilati konusuydu. 189 Y' . mi§ti- So• ,J-
lslahat Layihas1'n111 30. Maddesi bu konuya hasredJ!_ gerek l{ 

nusu madde temel olarak "kuvve-i zäb1tamn iStim . ahne 

- .. iat 
Jsll:1-'' 76 . rnaddelil< Al, Karaca, a.g.e., s. 63. Vilayat-, Sitte i<in hazrrlanan 32 7 2-

'7 ~has,"run metni i<in bkz. Ali Kamca, a.g.e., s. 217-222. Yaymtaf', 198 ' 
at Ucas, Tanhte Emien;/e, ue Emieni Meselesi, Istanbul: Beige . o,-

basto, s. 320. . ,tad". ~-
78 Janct 4" 1 a1m1yor- " filr 

arma reiormu konusu §U c;ali§malarda aynntih olarak e e 76-1909 ' 1·de: bek "0 1 1 t 18 .-<15 
' sman I mparatorlugu'nda J,-, G „ l'k s· set ve Devle , Coll11t•J o-

l "k A .,, uven I , iya . the terfl 
u '°>>m.afan De,gis( 16 (2004): 59-95; Nadir Özbek, "Policing _

1
9081"• 

1
" 

~endarmes of the Late-Nineteenth-Century Ottoman Empire (1876 
twnal Journal of Middle East Studies 40, 1 (2008): 47-67. 
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a 

I 

mi.rlan: Vergi Tahsildarlzgi Te$ki11itt, 1839-1908 • 195 

111. ¾lak: . 
Yen· 1<;in" laJi Iden Ya eski tahsild . . . -s1lj i . PLlandml arhk s1stemmm lagvim ve tahsildarhgill 

as!:> 1~, <;in t mas1m ö ·· .. ö . _""-tT-i ahsildarl . . ngoruyordu. ncelci sistemde de vergi 
~,~dar,-,.., zaptiye bün ar lSllhdam ediliyordu, ancak bu tahsildarlar 
.-,dann ut9esi i

9

ind e gorevlendiriliyordu ve tahsisatlan da 

3
~.... «1a b •· yes1nd ·· 

~lV_beJget tahsildan" e yer ahyordu. Bu tür tahsildarlann bir tür 
Yetincte . ennde sikl k olarak mtelendirildigi söylenebilir. Ancak ar-
01111.asi 

1st
ihdam 

1 
1 la ifade edildigi •ekliyle "kUvve-i zabita mai· 

nsik tnebni ge en tahstldarandan gikäyet vukU butrnus 
te na O una 1 . 

18

laha~tina aid m:dukarrerat-1 1slahiyeden tahsildaran teskilat ve 
l"1:tctar Layihas,'nm desmm icras1" g(inderne gelrni•ti. BU 9er9evede 

Burnayla ilis.k· . 30- Maddesi tahsildarhk te•kilat1nm zaptiye ve 

1 

1r. ö ogrultud amam1yla kopanlmasma hükmediyordu. 
b ·1· d ~ " 

1
s1nm t 

8

1Sterndncelikle b __ a yapllan d üzenlemeler ü9 basllk altmda topJana-
1~incte e vergi t~t9e kalemleriyle ilgili bir düZenleme yaptld1. Eski 
hyorct Y~r ahyork sih masraf1 i9in ayrtlan meblaß jandar!lla büt9esi 
na,-ak: u. ~kinci 

01

;n, yeni sistemde bu kalem rnaliye büt9esine aktall· 
Unva llJUlki ve aJ< tahsildarhk teslcilatlmn yönetimi zaptiyeden al1-
1lin 

O

n ve kihk k,mal1 idareye verildi. ü9üncü ad1rnda ise tahsildarlann 
kazariadan ka!Jafetleri itibariyle de asäkir-i zaptiyeyle benzerliJ<leri
Vefil arcta bu\u mlmasma özen gösterildi. öj-neßin 1s97 yih itibariyle 

Itat ,se de b s
1 

arlann re1slenne tahs1\dar 9avusu unvan1 

b

. 1'11.1s. nan tah ·1ct . . . 
gerekrn istimaJ unun "tahsildaran1n tertibinde asäJ<ire müteallik ta-
" 9e · edüme · · ld ~ " •ila s1yJe u mes1 haklandaki ,nukarrerata mugayir o .ugu 
n,n ~eti '.Yle ge nvarun ad1 "tahsildarbas1"na dönüstürülmüstü • 

79 

Sivas 
un tahsild rb<;;:ekle~tirilen bir yazismada "tahsildar 9avusu" unvan

1

-

van1 ar a~" 
18g anna u 

1 
olarak deßi•tiritmesi ve söz konusu !ci•ilerin yeni 

da 

1
4 

tanhli Tygu_n kop9alar kUHanmaJar1 gerektigi nat1rlallhYOrdu. 

80 

r ar ahs I · · ah ·1 te 

1 

asäk . 
1 

-
1 

Emval Nizarnnarnesi'nin baZl rnaddelen t s1 -
llJeJ tr-1 z · · · B h 

1

,., ,k· rn ' ~äk aptiye kapsam.mda degerJendinYordu- u UA~ 

1 

actd tr Pas ·bl. 13 elik T . ,a tarafindan haz1r1anan 30 Kas1m 1896 tari ' 
"~ ahs1ld ld s1 k:a '>li\kir p aran Talimatnamesi'yle ortadall kald1n 1. 

ll.e r~1n, ku a~a bölgeye oJaganüslü yetkilerle gönderiJmi• oJmasma 
!\° deniyle ;:imlar arasmda birtaklill görü~ aynllklart ve sürtüsmeler 

ln. lefti~iyl:e~et alam hayli k1sith kalJIUSll• özelliJ<le 1_s1ahat süreci
gorevlendirilmis olan Tefti•-i [slahat Kon11

3

Yonu zaJilail 

79 

ao tlOA. D 
a BoA' l-I.TMIK 

1 

Tar 'D!i.TMJK.S, B/62, 1314.ll-18 /20 NisW' 1897- . 

18 

'tnatnrun .S, 12/27, 1315.02.24/25 TenunUZ 1897 96 ve BO; metinleri icin bkz. BOA, A.MKT.i\!HM, 6 79 / 25, 1314.06.07 / 13 I(asun 

'DH.TMIK.S , 4/41, 1314.07.08/ 13 Aral1k 189

6

· 
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. beJir~ 
ddelerl . ~ 

. 1 maya i 1~ 1· zor ·1· kin ma Ia~ttr zaman yetki smirlarm1 a§iyor ve uygu a . . i bir bay 
1 

. yot1U, 
lemeye giri§iyordu. Bu durum $äkir Pa§a'nm '§'.nn Tefli§ Komis aJjP-

ffil§ ve tepki göstermesine neden olmu§tu. Omegir -i Vükela tartJere 
$äkir Pa§a'nm hazirlad1gi talimat, üzerinde -Mec "'J, dan viJaye 

051

. 

• ti tari::Um lJ11.,. dan onayJan1p iradesi 91km1§, Maliye Nezare ba§!anm1§ 
0 

:;;aJ<:ir 
hava]eJer gönderiJmi§ ve tahsildar istihdamma da an öncelikle. ad• 
na ragmen- ü9 önem]i degi§iklik yapm1§t.1. Kom,sy süvari ve P'lw 
Pa§a !arafmctan 250 ve 150 kuru§ o!arak belir!e:'e:imayacak §endall 
tahsildar maa§lannm 300 ve 200 kuru§tan a§a!,1 _ Pa§a taraf

1
_

1

d..-
Yfil:seltilmesine karar vermi§ti. lkinci olarak $a.1<ff.rülen tahs_; 

110

, 

vilayet, liva ve kaza merkezlerinde bulunmasi ongl~arlik te§kl ~oe 
ba§1hk memuriyetini iptal etmi§, son olarak tahsi emurlafl_ Y;;;J<ir 

$a:kir Pa§a tarafinctan belirlenenin aksine, mal dn:ecegi gib!, •rii· 
mülki idareye baglamay, tercih etmi§ti. Tahmm e 1 ücacteieye !!1 ete 
Pa§a bu tadilatm geri almmas1 i9in sert ve 1srarh bir mayinca sad":da 
ti. Oncelik!e Dahiliye Nezareti'yle Yazt§h, sonu9 alam dogniitu

5
U ay· b d 

· . . K • , n karan ve a§vur u. Sadaretm, Tefü§ om,syonu nu k uzunca ·!litl 
görü§ bi!dirmesine kar§m 1srannctan vazge9meyere nun görevi_ 

01 nnt1.h bir rapor!a tekrar ba§vurdu. Bu raporda komisy~uJunmadl_~

0 tefti§le sm1rh olctugunu ve talimat yapma yetlas,run af büt9esi rr
hallrlatip, kencti haz1rlact1gi te§kilat §emasmm ve ma;:,eketle i,e ;ir 
"ihtiya9-1 Diahal!i ve kaide-i tasarruf' noktasm~an ·zere, yen

1 
d• 

leti.dlgin; vurgu]ad1. ,½ag!cta aynntilann1 göreceg,m!Z ~ uygulaJlla fl' 
yapllanma yönüncte hayJi ad1m atdmi§ken komisyonu runda ayr' 
birtruom degi§ilder yapmasmm yarattigi karga§ayi rapo ve 
tilanyJa yans1tt1.

82 
_ ErzUJll!ll e 

$äkir Pa§a'nm haztrlachgi te§kilat §emasma gor~ as'ta 155 v" 
Mmnuretil[aziz'de 88, Diyarbekir'de 87, Bitlis'te 8!, 81; tahsilda.::a 
Van'da 68 olmak üzere, Vi!ayat-1 Sitte'de toplam 56 . as d1§

1
n 

.. . I ct· ·1 . . . go„re S1v inda gorev en in mes1 öngörütüyordu. 83 Eski s1steme _ . kapsafll _ 
kalan be§ vilayetin tahsilctarlan i9in jandarma but9esi , n haz1rla 

. äk. Pa:;;a ni asl 503.416 kuru~luk bir tahsisat bulunuyordu. $ ir . ta§in!ll . _ 
digi Yen; büt9ede önceJikJe bu kalemin maliye büt,esme Sivas v, b 

. . · ordu. 
1 

ce ve una 712.904 kuru~luk bir ilave yaptlmas1 rntemy__ _ 84 söye 
layeti isin ise 454. 200 kuru~Iuk bir masraf öngörülmu~tu. 

82 

BoA, DH.n,nK.s, 9/30, 1314. 12.17/19 May,s 1897. r,1 
83 

BOA, A.MK'J'. MHM, 679 / 25, 1314 -06. 07 / 13 Kas,m 1896. Jacak kale 
84 s· -1 ., . • kullani 

IVas V1 ayetJ nde UYgulanan önceki sistemcte, tahsildarlar 1c;:m 
jandarma bütc;esinin ic;:inde bulunuyordu. 
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1 
ayat-1 s· 

-670 itte'de .. 

0

°._ 1.1

67 

ru„ ayn] 'rlle~e~ 567 tahsiJdar iyin bütyede senelik 
y -520 ku gorevlend' . 
~äkir p -l04 kurw=~lm kasi ongorulmü•tü- Bu da halihaZlrdaki bütye-

_,

1

n1 Yak mn da isr . yapi mas1 anJanuna geliyordu." Ancak a.R a:;;a' ',f u bir ek 1 "ilayetl 
1
~Ik % 

15 

arla ,,.aret ettigi gibi, kornisyonun tahsiJdar rna-
n Yar a•a'nm .. .. ,rmasma kar•ilik, Maliye Nezareti'nin 

darlan atiyordu. Buongoftlügü daha düoük rneblail' göndermesi so
](on say,smm ~urumda, vilayetlerde istihdaIIl ediJecek tahsil-

ru ere p oran1nda art 

ki~1 nusyonu tilmas1 gerekecekti. 
lernek an Erzuru hales1yle ortaya q,kan s1Iant1Iar1 görmek ba-

••! nct n müda . 
o0ncte . Inlat,c, ol re u aziz ve Sivas örneklerini k1saca ince-
o-- ayct m, Mamu t ··1 · 
te $äkftlen 28 Mar acak. Erzwum ViJayeti'nden oaJiiliye Nezareti'ne 
dar . ir Pa„a'n t 1897 tarihli ya21da ifade edild® w,ere viJayet-

b '•tihct m haztrl d - ' 
ll ra]{ am, dü .. .. a igi cetveller yeryevesinde 88 nefer tahsil-

haJ<k1 am 7S'e . •~_nulmüey, ancak maaoJann yükseltilrnesi sonucu 
llu b Y~a icra ed~nl mlmioti. Vilayet bu kadar tahsiJdarla tahsilatin 
~lln, . 1yorctu B egim ve 18 nefere daha ihtiyaq duyuldugLI-
i.... ehrt· 1 emeyec - . . 
Vila • 

1
laveyJe ; u durumda 254 .593 ]o.lruey olan masrafrn 62.207 

raniYeti, bu dü 
18

·800 kurueya yükseltilmesi gerekiyordU- Erzururn 
iarict arnas, iqin z;nleme yap1_bncaya kadar tahsilat i•inin sekteY'." ui;
oldu :"11adan 

1 

yalruz. tahsildarlik vazifesiyle rnükellef oJrnak uzere 
llJact gunu ictct· 8 nefenn bi't-tefrik 1ahsiJdarlli;a istihdamrnrn zaruri'' 
ilk desine d ia e~iyordu. Bu dun1111 asbnda [slahat [ßyihas1'nm ilgili 

rn, elerine de :• yurürlüge konmaya yal1eyilan reforrn paketinin ternel 
Pa na ßeliyord Yklflydi ve tahsiJdariik teeykilatinda eskiye dönüey anJa· 
beta, bir ad u. $älcir Paeya'mn aJ<tard1gtna göre, Erzururn Valisi Rauf ~ emecte un daha ileriye giderek $äldr paeya'mn konuya el atmasm1 
•a _ a 20o k van maaeyrn1 300 ]o.lrueytan 260 ]o.lru§a, piyade rnaa-
-.,in1 d n sü · V &lanu• v Uru§tan 155 kurueya indirerek önemli rniktarda tasarruf 
b a.hiigi ise e bu tasarrufla 10 nefer 1ahsildar istihdaIIl etrni§li. Sivas 

i •hrterek vilayet i,;:in öngörülen 155 nefer tahsildalln az oJdugunu 
b
nd

'rihne~. maaeylann 9äkir Pa§a'mn öngördüSÜ rakamdan da a§ail1 
b lt lertibi m, talep etmieyti; ancak Pa§a "irade-i seniJY"si iktirall etrni§ 

\J.l etrnedn hemen tadiline ;mkän 0 Jrnad1gl" gere1<,;:esiyle bu taiebi ka-

1. 

tl i•nct ' y,h mas,af büteesi 2.095.262 .926 """'' otarak belirlenrni,ti- Ayn• 85 
1895; 
t arma b .. d'kk e ahnct, _ uteesi I 24. 486.BB l =• o-1< g0n>nuJordu. Bu rakarßlar • a· y 96 mal' 

0

na.ya gmda, tahsildarhk ,e,kilaU iein ayrtlan rnebJa@" ne 1<ad"' kileük o!dugll 

8,:;t<ele;•Iuyor. Bütee ,aJ<an>lan ioin bkz- TeVf,k oüran, osmanl• Mali /statisti]den 
' l841-1918, AJ>kaI•' T.C. aa,baJ<ßfilik oevlet lsta.tistik gostitüsü, 2003. 
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Tablo 5.2 

Vilayat-1 Sitte'de Vergi Tahsildarlannrn Say1s1 

Erzurum 

Mamuretülaziz 
Diyarbekir 
Bitlis 

Sivas 

Van 

Toplam 

88 
88 
87 

81 

155 

68 

567 

Kaynak: BOA, A. MKT.MHM, 679/25, 1314.06.07 / 13 Kas1m 1896. 

d1gt te~kil~t Mamuretülaziz Vi!ayeti'nde :;läkir Pa§a'nm haztrla sertabsil· 
§emas1 takip edilerek vilayat ve liva rnerkezlerinde brr;; ki§i ;still· 
dar ile 85 süvari ve piyadeden olu§mak üzere toplam r i uyesin!ll 
dam ediJmi§ti. Mamuretülaziz Valisinin ve 12 idare mec ::en tali!Ila
imzas1yla Dahiliye Nezareti'ne gönderilen yaz1da, son g 

300 
ve 2()() 

ta uygun olarak süvari ve piyade tahsildar maa§Iar,mm ek gerekl'~ 
kuru§a yükseltilebilrnesi i9in 39.600 kuru§luk ek ode~anan te§~ 
belirtiliyordu. Yazida aynca $äkir Pa§a tarafmdan haztr ]arkaf I<

0
Y 

lat semasma göre bi!e bazi kazalarda nefer bagma otuzar a]a]J1'1lld,.0 
dü§tügü ve bu ko§ullarda verginin hakk1yla ve bakaya biretin 1aJeb1, 

toplanmasm1n mürnkün olmadtgi da bildiriliyordu. Vllay 
15 

nefer 
$äkir Pa§a'mn belirledigi 88 neferlik tahsildaran heyetm: bir !Il"-s
süvarinin daha ilave edilmesiydi. Bu da 54.000 kuruslu Juk bif e~ 
raf doguracakt1 ki böylece bütceye toplam 93.600 kuru!?. 

1

- Abfl1et 
yap,lmas1 gerekecekti. Anadoiu Vilayat-1 :;lahanesi u raP"r _a · M "'fett1~ d 
$äkir Pa§a 15 Ekim 1897 tarihinde sadarete sundugll uzune serl btf 
:,.Ukanda özetledigimiz itirazlanm aynntth bir sekilde '!e Y;:' taliril"-tJ~ 
uslupla dlle getinnisti. 86 Ancak bütün itirazlanna ragme en lll"

11 
muhafaza edilmesi yönünde bir karar verilrnesi durumuutla ali!Il"-t:!11 
dan tahsi!dar!ar i9in aynJan meblagm % 15 artmlrna

5
mm v~ 1 t • 

birka9 maddesinin degi§tirilmesinin §art oldugunu belirl!W:.i:-siida.f• 
Vilayat-1 Sitte kapsarmnda bulunan vilayetlerde vergl tJat1Jla 

I - ·ct nel ha 1 r ig,nm yen, en yapilandmlmas1 yönündeki 9abalar ge •1a.yet e 
Yllkandaki örnek!erle benzerlikler gösteriyor. Ancak bu VI t1erden 
arasi

nd
a Van, sosyal ve siyasi yap1s1 itibariyle diger vilaye 

86 

BOA, DH.TMIK.S, 9/30, 1314.12.17/19 Mayis 1897. 
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Tablo 5 3 
189s;i 

) Y1h Büt"e R k -~ 896 (1311 
-.._ Y • amlan 

131,~ 
J 

Sen -
and es, Büt ~--------~(~K~u~ru~~~------~

0

¼o:__--
t ••rna t . \:e Geiirle,; y 

ahsild ahs1sat1 

1.832.588.445 

124.486.881 
6,79 

1,34 = 
~arlikTah. Ka s1sat1 . 0A A 1.670.200 

Yllak• B 
' 25• 13 14.06.07 / 13 Kas1m 1896. ' . MKT.MHM 679/ 

Olduk 
ret c;a f. h Yöne

0

?•rnli bi:· ~ran smmnda yer alan Van Vilayeti'nde Kürt a§i· len „ arkhyd · 
Ve enu l.tcilerinin fce ve hatta özerkliije sahipti. Bu nedenle osrnan
!';ib; rn:1< lahririne ~ ve benzer özelliklere sahip vilayetlerde nüfus 
datia a dem idari k gm§meleri, janctarma, polis ve vergi tahsiJdarhii' 
n dairnYnntih a\:ikl:rurn~an te:;is edebiJrneleri hayli zordu._''. Mag,cta 

1

ahsi!d a kendine .. y3:cag;im12 uzere, bu bö)gede vergl tahs1h 1§lemle-
V ar1tg, te§kil ozgu yontemlerle ger\:eJde§tiriJiYordu ve yeni vergi 

189

7 

an Vaiiligi t at:mm kurulmas1 mürnkün oJrnayacakll-
bir ta1,lanhli tel ::;afmdan Dahiliye Nezaretfne gönderiJen 11 $ubat 
la,,

1

Yo sisat a~ ta ifade edildigine göre, y,Jhk 202.320 ]<uru§iuk 
%niiJ r~u. Te§k]arak toplam 86 tahsildann istihdarn edilrnesi pJan
lllaa tnl\§tü-

5

; at §emas1 ve tahsildar rnaa§lafl ise §U §ekilde dü-

2So: bir s~rt O kuru§ maa§la bir vilayet sertahsildafl, •400 kurll§ 
Yect· ru~ m ahSildar, 350 kuru§ rnaa§la bir sertahsildar rnuavini, 

Üzer UVari net . on be§ tahsildar ,avu§U, 220 kurll§ rnaa§la otuz 
l s ·· aa~la ta1< e topJam en ve 120 kurll§ rnaa§la otuz bir piyade neferi oJmak 

ler; "rnlarin ke
86 

_tahsildar. 88 Ancak Tesrii Muarnelat J{ornisyonu bu 
D;i:{.t UYffiadi _ndilennm bildirdiiii te§kilat §ernasma ve. rnaa§ cetvel
t1.1· at edil gI_ gerek,esiyle van Vilayeti'nin karanna 111raz etnu~ll-
,.. Yad eceg,. ·· .. . di; _ e tna 

I 

uzere, V an Vilayeti taraftndall belirJenen suvan ve 
•a §Uktü. ;§ an ~äkir Pa§a'nin öngördügil rakarnJardan bile hayli 
"t Yls1n

1 

art u deg,.§iklikteki arna\:, 8aglanacak tasarrufla tahsildar 
ahs ·1 irmak 1 al 1· . . . 

1 

dar) o m 1. Kornisyonun bir ba~ka önem 1 1t1r8Zl ,se, 
ann tertibinde askere rnüteallik tabiratln istirnalinin caiZ 

87 
Osrn 
b

. anh 1 
1

r t mparat 1 - ·· · ·kl · ·1· kl. art,, . or ugu'nun j,an'la ,uur t,ö!gelerindeki yoneom tekn' erme, •• n 

the o .,.ma 1i;;:i b · d H. f ~ lto n kz. Sabri Ate•• "Empires at the MarJ:U'' ToWßT ' • ,sto,Y 

0 

,,,: man-Ir · " D k 
"' 

1

, Ne aman Borderiand and the sorderJand peopJes, 1 s43-1 BB 1 , o tora 

BOA WYorkU · , DH.TMI mversity, 2006. K.S, 7 /42, 1314.09.25/27 !?ubat 1s97-
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7 ta· . 25 Mart 189 olmad1g:I" §eklindeydi. Tesrii Muamelat Kormsyon_u e aptlrnastrll 
rihli yaz1s1yla vilayetten söz konusu noktalarda duzeltm Y 

istedi.
89 

. 

7 
$ubat JB97 

Van Vilayeti'nden Dahiliye Nezareti'ne göndenlen 2 d a§äifde0 
tar:ihli te]grafta, vilayet merkezine bagh ve "sekenesi ekra v;andtgl ve 
"b 1 B ~ • · · ah ·1· d zorluklar ya du· 1 aret o an argm Kazas1'nda" verg1 t s1 m e . . bu]un . 
mahallinden "tahsilat i9in muavenet-i askeriyeye thl!ya~ e vergint!l 
gu" yönünde haberler geldigi bildirildi. Valinin ifadesme g~lr tra mii~~ 
bakayada kalmamas1 i9in "gerek bu kaza ve gere ·ktar asäl<lf· k tah51 a ':I' • 1 

külat 9ekilen diger kazalar"da bir an önce "lüzumu mt tabsilat 
§ahanenin tefrikine" ba§lanmas1 gerekiyordu. Kom_isY';;,;,edigi bir 
i§lem]erine asäk:ir-i zaptiyenin bi!e kan§l!nlmasmm tS!e gunde!ll' 
dönemde bir de asäkir-i ~ahanenin devreye sokulmasmin ctarete btl 

. . ·h· de sa . " gettnJmesine tepki gösterdi. Ancak 9 Mart 1897 tan m a§älrle 
uygulaman1n "tahsildar marifetiyle tahsilat1 kabil olmayan dugt1t1tl 
s1mrh oldugllnu ve a§äirin de bu uygulamadan ho§nut bulu:ti'ne ya· 

akl 
· · · ·h· de Van Vtlay ve· Yazm a yetind1. Y1ne de 16 Mart 1897 tan 1n 

50

n 

z1Ian Yaztda, 1slahat layihas1 geregi söz konusu uygu am an bU gibt 1 aya . 
rilmesi emredildi. Osmanh iktidanrun s1mrlanm ortaya koy rnanh'rt

10 
sorunJar Van Vilayeti'ne özgü degi!di. Benzeri durumlar Os gu böJge
Arap vilayetlerinde özellikle "a§äir ve urbänm" yaygin o]du mt gözJer 
lerde yönetimin ba~1n1 bir hayli agnt1yor ve iktidarin smirlar 
önüne seriyordu. b Jundt1· 

$äk:ir Pa§a, umum müfetti§ olarak Vilayat-1 Sitte'de ~rna!111§• 
- d „ d · l 1mrh tu · 11· gu onem e 9al1§malanm tahsildarhk meselesiy e s tirtnl§ · 

· 1 · ·· deme ge vergi mese es1yle ilgili daha kapsamh refonnlan gun 
18

94 ta· 
Öncelik!e yukanda sözünü ettigimiz kapsamh raporulltla, e a]1n· 
'hl. T · ·· kaleIJ1 1.1· n 1 ahstl-i Emval Nizamnamesi'nin, eski usule gore --ncelil<-'

1 
mi~ oldugu gerekvesiyle degi§tirilmesini önermi§ti. Burada O ast rne· 
konu_ ku§kusuz jandarmanm tahsil i§lemlerine k:'_fl§_tml~~ J{as'"' 
seJes1ydL A_ncak bu konu yukanda da i§aret ett1gimiz gib ir Pa~a•n1n 
1896 tar1hh13 maddelik talimatnameyle halledilm1~t1. $äk .

1
. i<:.lefll~ 

·· · d d - · tahs1 1 .., d uzenn e . urdugu esas nokta, köyierde verginin tevzi ve . sistertl e 
lennde Ytne muhtarlann görevlendirilmi~ olmas1yc:h. E_skl „revJilefl 
kab

21
ma1 olarak isimlendirilen muhtarlar veya köyün dmi go da sö

2 
kaza tarafmdan bildirilen verginin §ah1slara payla~tmJrnasi;dilrrtesi 
sahibiyd1ler. Verginin toplanmas1 ve mal sand1klanna tesllm 

89 

BOA, A.MKT.MHM, 681/3, 1314.09.30/4 Mart 1897. 
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Yine b 
Veya_ u §ah1slan .. Ye giri ann tak'b' 1 arasmdaydi. Ancak toplanrnayan vergiler 
ta..rn.a.n-. Y

0

rdu. Qäk· 1 1 gibi konuiarda "jandarrna tahsiJdarian" dev-
re bakaya} n gorevler· 

e_ Ver . evre di 

1 

b a ise vergi tevz1 ve tahsilatmda kabz1rnallann 
lttuctu·· gilenn b

12

· ~ irakilmas1n1 öneriyordu Pa~a ~ah1slara dü~e-
c k "

1
en d Y ir Pa~ · . . 

r rlükJ . zat mal - ., ., . . , , . . 'Ye tek en taraf mudurluklen taraftndan beiirJenrnesm•, mal 
bir ar tek tebli' mtlan hazirJanacak §ahsi vergi tezkerelerinin aha-
vaki, p maksizm smi ve mükelleflerin de vergilerini herhangi 
~~ ac1 ol g edilme . . de ara aeya'nm ta mal sand,klanna bizzat getirrnelerini pJanhyordu. 
Y(\ze :

1
. Unsurlar~:la~ig,_ bu sistem vergi tevzi ve tahsili i§lernlerin

lt teJ hren rnod utunuyle ortadan kaldirarak devlet ile ferdi yüz 

tr if an ern bir il. k. . . d "e~err . cak 

190 

. 1§ iy1 1§aret ediyordu. Bu son erece önern-
•ergi 

11
1k kazan b.2 tanhh TahsiH emval Nizamnarnesi'yle huktild 

rn."1 tahsildarl ~ tlecekti. $äldr Pa<a'nm 1srarla ÜZerinde durdugl.l 
19

02 

Udüriükl . siS\eminin mülki idareye degil dogrudan dogJ'liYa °' tn" lßl . ' 
lb.aJi Ylhncta gu_enne ve mal mernurJanna bag1anmas1 tei<lifi ise yine 

h 

Yeye • ndeme g 1 ·· d · · d 1 · · \lk irtib t e en uy ma dei1k "tahsil ar ann mernunn-1 
kaz Uki bir ze a iyla teferruatma dair mevad-1 niza!Iliye Jayihas1yla" 
nia anan bu ilkmm kazand1.90 Ancak 1902 itibariYle hukuki ge,;eriilik 

Ya k elenn b ·· t ·· 1 
onma u un vilayetlerde aym anda ve hemen uygu a-

~2. k s1 da .. ko "'Ur Pa , mumkün olmad1. nu §an1n ve . k . d·-· d·- .. 1· s

1

yd ' a§ar v rgi onusunda gu·· ndeme getir 1gi 1ger onem 1 
ne b · ' Bu smm tahsilinde rnültezimlerin devre d1§• bira!Olm"--
o1r1 IrakJ1,-,., ama<;;la her bir köyu" n a~ar iJtjzaIIUnm o köyün ahalisi-1 

9 ergi · · 

'"'.. •uas1m .. . , , (( gu dön onenyordu. Pa§a bu sistemi rnüfetti~ olarak gorevh 
tn "._"as1'ncta emde Arnasya sancagt'nda, Merzifon ile Gürnü~haciköY 
;keliefler :': .. bu birimlere baglt köylerde uygu1arn1§tl- Söz konusu 
b· ve ver . ultez1m baskismdan kUrtWrnanm rahatl®Yla vergi tef-
v at öde . 

81 
memurlan tayin edi p bu rnemurJanO rnaa~1ann

1 

er · m1~le d. d 
122 ß1 tah · 1 c ©nin ye . r „ UyguJarnanm ba~ans• sonucu civar köylerden e 

dak bütün m u
5
ule göre topJanmas• yönünde arzuhaller a1rn1§tl- An

evan,, ett· olumlu geli§melere ragtnen Maliye Nezareti bu uygularn"-Y' 

giJ· äkir Pa , . . . 

1

, bir k ~a nm vergi tahsilatl te~kilatiyla ve t,U1s1lat usullenYle il-~ ~ . irmedi. 92 

ismi I lah · d 1 . s at Layihas• J<apsaffilnda bulunan blf 1asm
1 

a ay,-

9Q 

91 BOA, LML ~akic Pa,:,:,O/l320/M-8 , 1320.01.1'/20 Nisan 1902, . . .. _ . 9' ~ecen .. • n •••
1 

ve iltizaUl konusund• J<apsamli ve bi< haYli codtl<al donu , cunle< 

Ar gom§le · t · · · 'Karaca n kine1 Bölüm'de ay.-mttlanyla ;ncelemYO'· Ctl11{, 

199

; Anadolu Jslahafi ve Ahmet sc,ki, Pa,a, 1BJB-IB99, Istanbul' Ecen Yay,n · 

' s. 112- 113. 
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. ültezit11, 
, · ahal. ·· rindeki rn .1 ha kapsanu d1:;,1na ta~an reform önerilen, 1 uze b „ 1 e ha.110 1_ e 

jandarma ve tahsildar baskis1n1 ortadan kaldirarak 
O 

gak ctevletl~ 
yönetim aras1ndaki bag1 güc;lendirmeyi hedefliyordu. Anc u ve ver@ 
bölgedeki güvenlik öncelikleri, bütc;e imkänlann ~1s~lll olu~ö}ge hall<l 
gelirlerinin ne pahas1na olursa olsun art1nlmas_1 1hti!.aci,_ abalafl~ 
ile yönetim aras1ndaki baglar1n güc;lendirilmes1ne yonehkd~ Batl11-
sekteye ugramas1na yol a<;t1. Abdülhamid yönetimi t~r~f"i~ bll1unal1 
diye Alaylan'n1n devreye sokulmas1, bölgeye yerle~tinl:rni~ verilt11esi, 
<;erkez muhacirlere güvenlik birimlerinde daha fazla _Yer a ~ikäyet 
yerli halkin ho~nutsuzluklar1n1n görmezden gelinmesi v: a1gi1an1~ 
ve kalki:;;malann dar bir perspektifle asayi~ sorunu olar aZ bif b1-
$iddetle bastinlmas1 geni~ kitlelerin rejimle bag1n1 onanlm 

c;imde koparacakt1. d görilleJ1 
Tarihsel arka plan1 Tanzimat sonras1 uygulamalaf<la -~en gilO

ve Anadolu Islahat1 kapsam1nda ba~ka bir baglamda yeni_ i at11a<;
deme gelen reform ih tiyac1 ashnda bu bagin güc;lendiril~~si;a~a'n1fl 
hyordu. Anadolu Islahatl paketi ve özellikle Ahmet $ä.klf aratt11ak 
bölgede bir tür toplumsal adalet, ban~ ve güve~ 0 ~~~

111
„ y de btl1u

üzere gündeme getirdigi öneriler, 1890'larda yönetunin onun r Aflcak 
nan sec;eneklerin birden <;ok oldugunu a91k9a ortaya koyuY

0 
.. · iendir

Abdülhamid rejimi tercihini toplumsal uzla~ma ve bafl~l _gu~_ venliK 
me dogrultusunda degil, eski düzeni devam ettirme -~a:ta 

1
~ ~naridt• 

kayg1lanyla daha da i<;inden c;1kilmaz hale getirme y~n~
nd 

li bif :tial
A$agida halk y1g1nlan ile yönetim aras1ndaki ili~kin1n onern baskl ve 
kas1 olan vergi meselesi ve vergi tahsilatl vesilesiyle ya~ana.i:1 aratil-

'dd · 1 - b' ·darenin y $1 eti e e alacagiz. Bu s1kintllar bölgede me~ru ir 1 

mas1n1 engelleyen konular aras1nda yer ahyordu. 

Vilayat-1 Sitte'de Vergi Tahsildarl1g1 ve Ermeni Sorunu e 
. . ti)'e V 

Daha önce de degindigimiz gibi, vergi tahsilinin asäk1:-.1 zap i 1 s64 
jandarma birliklerine ihtiyac; duyulmadan gen;ekle~tinlrnes •siIÜfl 

·h · · · b „ rokras1 
tan h Vllayet N1zamnamesi'nden itibaren Osmanh u da. ve 

„ d · d · · t bsilattll gun em1n e daima önemli bir yer i~gal etti. Verg1 a k ktlv-
.. ll'kl „ d · ·1· d kollu oze 1 e o enmem1$ veya gecikmi~ vergilerin tahs1 1n e a:tia-
vetlerinin, hatta düzenli ordu birliklerinin devreye sokulrnasl geoi!? 
linin s1khkla bask1 ve :;,iddete maruz kalmas1na yol a~iyor ve pogt-! 
halk kesimlerinin ho~nutsuzlugunu ve ~ikäyetini artinyof<lll• i 5 0-

·1 1 · Er111en v1 ayet ennde 1878'den sonra ya~anmaya ba$layan ve ··net11li bir 
runu olarak tan1mlanan toplumsal ve siyasal olaylann ° ve zt1-
halkas1 da vergi tahsili vesilesiyle ahali üzerinde olu$an baskl · 
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lürnct „ 
lsl u. Bu n 1rna1· 

1 

as

1 

'n - 1 te e uygulanmak üzere haz1r1anan . ahat L edenle v·1 ist· ay·h 1 ayat 1 s·t 'd 

0

nleme _e mahal kal · addes1, vergi tahsilinde "kUvve-i zabttanin .. in in 30 M . 
An.Yl hedefliyord m,~ma5 m 1" sag1arnayt ve böyJece suiistirnalleri 

tal} . cak- A u. ~ll<a.Yet e Jandann 5 ahatl kapsarninda Dogtl vilayetierinde vergi 
. s1linct . nadolu I 1 

llitlis Ve konu olan a ;enne vergi tahsildarJanmn görevlendiriJmesi, 
den bir ilayeti'ne ba _

1 

askl ve §iddetin önünün a1,runasina yetmedi. 

1

¾n ah Errneni kad!' Bulamk Kazas1'mn J-Jarnza§eyh Köyü ahaiisin· 

~&rpic, al1ye uygul ~°. tahsildarlann darb1 sonucu öJürnü, tahsiJdar· 
lngilt b1r örnek ; ,g,. baskl ve §iddetin ula§llgt dereceyi gösteren 
1ngiltere Sefaref; ".. vaka, Bitlis'te bu]unan ingiliZ Konsolosu'nun 
'1.ipa k efareti . er 1g1 telgraf sayesinde beJgelere yans1rn1§t1. 

ere S 1 ne gond d·-· 
olaca _ amuoyu ~ tehdit tonu da ta§iyan bir ifadeyle, 1<onunun Av

t3it1i·sgi Yönünd ahr,Umclan duyulrnas1 haiinde oJurnsUZ etkilerinin 

v·1 e uk·· 
laJitn 

I 

ayeti'ne . umete uyanda bulununca, oaJiiliye Nezareti 
,:tin1 verm· §Ifreh telgrafla dunimun bir an önce ara§tinJrnas1 

I in . 1$tl.94 Ya~annie1B t1tlis'e bag-lt Muc::: S - k .. 1 . d b b. ..1 ·· 1 ·· ak Ve t h § 1. Bu .. , ancag,. oy enn e enzer ir o urn u v a 
tan~- sildarJar o_rn_ekte ise vergi tahsili i,;:in köylere gönderilen zaptiye 
~eki] lllde sad §ikayet edi!mi§ti. gnneni PatrikJigi'nin 10 Nisaü J 902 
nin d~ aktar:ete yap!lgt ba§vuruda ahalinin §ikäyetleri aynnt1ll bir 
da bkoylülerd rru§ll. i;iikäyet edilen konular arasmda, zaptiye erleri
ko Ulunuyor~n zorla ve ücretini öderneden yern ve yiyecek aJrnalan 
ön~

18

Yon ku u. Konunun ara~!ln1mas1 ;,;:in hükilrnet,;:e )\1u~~a bir 

Si[Qenemedi vn.ildu, ancak yine de zaptiye ve tahsiJdarJann basialart 
aq arlardan e §ikayetler devarn etti. Patrikligin ifadesine göre, tah· 
Salllda ErmeArap_ Abdullah ve arkada§lart Kornes Köyü'nden Etrnas 
.Y daretten m bir kadmm darP suretiyle ölürnüne yol a,;:rn1§lardl-

d "'•da Erm Dahiliye Nezareti'ne gönderiJen 16 Nisaü 1902 tarihli 
UrumJan e',1

1 
Patrikligi'nin §ikäyetine gönderrne yapi!aral<, bu gibi 

n onlenmesi ve bu tarz kötü rnuarneteJere cüret edenlerin 

93 

le ·'. •nm 30. . . . Lay·h 
nn, aha!i Maddesmm tarn ,netni 

0
öyle, "Gidecekleri rnaballerde yem ve y,yecek · 

fllemurin-i den talep edemeyecek ve tabsil edecekleri aJ<o;•Y• el süremeyecek olaJ' 

111

ahalati mahSusa, Icuvve-i zab,,.,,,n istimaline mabal kalmamal< ioin , kUrä ve 

ri · n ahar 

n,n bo ' taraftndaP ,nüntehib ,nuhtar ve )<a.bzunallarma, abaliden hef bi-

kabZimaJ:u olan vergi!eri mObel'}"" varaI<a-dal' ita edeceklerdic. lobU muhtar ve 
du." Ali Kar, ve,gileri bittahsil maballi mal gan<hklanna teslUU' rne<nuc oJacaJ<lar· 

,

4 

Yaymc,hk araca, Anadolu Islahah ue Ahmet [iakic paoa, 1838-1899, Istanbul • 8 <en 

BOA ' 1993, s. 221-222 
,AMKT . . .MHM, 621/ 1, 1315.09.15/7 $ubat 1898-
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kilde 23 
. . d Benzer !;ie .. de-muttaka cezaJandmimas1 gerektigi ifade edihyor u. .

1 
yeti'ne gon ·te 

Nisan 1902 tarihinde Dahi!iye Nezareti'nden Bitl!s VI a i§tirakl bI 
·1 if 1· 1 . h ·1· " n zaptiyelenn 111 ka.-n en § re 1 te grafta, verg, ta s1 me esase anmas!J1 

caiz olmaz iken", bu gibi darp ve ölüm olaylanrun ya§ . 

bul edilemeyecegi sert' ve ar;1k bir bil;imde belirtihyof<luaf. ndan sada 

· u tar 1 ba§1 Ancak sonradan Tesri'i Muamelat Komisyon dullah 0!1_ ... 
rete gönderilen raporda, Mu§ Mutasarnfügi'nct,m. Ab ndlgl bild

1
ril!_ 

hakkmdaki iddianm as1Js12 oldugu yönünde bilg, ~alliyeden_ !11~

1 yordu. Rapora göre "memurin-i adliye-1 etebba-1 ma d tabt<,1<:at 
rekkeben karye-i mezkureye gönderilen heyet tarafin _an zatürredell 
laz1me icra edi!digi ve verilen fenni raporda mezburen:arnfligin k~'. 
vefat eyledigi" sonucuna vanlm1§ti. Yine raporda muta et gönderdI!P 
nunun önemine binaen söz konusu köye ikinc1 bir hey köylüierde!l 
ve bu heyetin yapllan tahkikat sonucunda t si 

1 

amad1gI . ah ·1darlarin ~ da. b d 
. k - . b. ·k- ete rast ay 1·J11l1 e ava Yem ve yiyece ald1g,na drur ir §I ay „ dabaJes 

anlatihyordu. Aynca raporda jandarmanm tahsilata mu u 
0

1rnadI· 
. . .. konus •1·ye IlIZamnamelere aykm oldugu ve böyle bir §eyin soz pahI 

1 gi ve olamayacagi iddia ediliyordu. Bu örnekte sadaret ~: konu
511 

N 
. . ·1 i ve so d 1e-ezareti makamiannm konunun üzerine g,d1 mes ak ifa e 

suiistima!Jerin önünün mutlaka aJmmas1 dogn.Iltu5 uutl 1mJuluil1' 
rine ragtnen, vakanm ara§bnlmas1 aiiamasmda olayda so;.: dufll!ll• 
bulunan mahaJ!i memurlara ba§vuruimas1 dikkat 9ekic1. !afl 

1
,rniZ< ar t k 

. b ·-· . sorumlu a~ 1rma om1syonunun olaYJ ört as ettig1m ve 
9IkarchgJm dü§ündürüyor . ., _ ve bas· 

Tahsildarlann ve iandarmamn ahaJi üzerindeki zulu':;_
11

nund
9 

ktsmm Yayg,nhgi kar§1s1nda haJkm ho§nutsuzlugu bir~ok __ bir ka.!§
1 

d
. . ·· gutlu irem§e yoJ a91yordu; bu direni§lerin zaman zaman or . iy< J{u· 

k
0

YJ.t§a dönü§tügü de oluyordu. Örnegin HaJep Vilayeti Nizam ker!ik'< 
manctam Ferik Edhem Pa§a'nm 8 Ekim 1895 tarihinde_ Serasi,;rrne11i 
g~nderdigi §ifreli telgraftan, Antakya Kazas1'nm Süveyd•Y.\'::: agreni· 
koylen ahaJ1smm tahsildarlara kar§1 toplu direm§e g,n§l!g „ rbab·

1 
Y

0

niz." Eclhem Pa§a'nm iddiasma göre, bu bölgede bulunan ;a]esill! 
fesadm Hm9ak §irketinden ald1k!an talimatta ecnebi mud _ ndarl 
takviye icin bir VUkuat c1kanimas1 lÜzumu tavsiye olulltlugll ,rnet' k

.. aha1· · "mukaV oy 1s1 toplantrya 9a/:Inlarak tahsi!darlara kar§I katl· 
·· ·· tl 1ant1ya orgu enmeye Ca1I§il11U§b. Alman istihbarata göre, top ·ictarla· 
lanlann ,;ogu "hükümet !araftarhgi ilan etmi§" ise de "tahsl 

95 

BOA, DH.TMIK.s, 37 /23, 1320.0l. I4/23 Nisan 1902. 96 

BOA, A.MKT.MHM, 646/3, 1313.04.19/9 Ekim 1895. 
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ra h 
d 

akar est ette b . "Y e hü •~h. Ayn matlubat-1 miriyenin veri\memesi" kafa!lm 

IStihb cum ·1 ca yakla k .k. 1· 
„ ar 

1 
1 

e hir 

1 

§l 1 1 yüz ki§inin "Binba§l .Metunel A 1 13 ,eklem. . ulunarak 

i• 8ti bö runu§tu". S ise .. mba§lY' katletmeyi kararla§Urd1klal1 
!anJari lgede ör .. ason bolges1 Ermeni abalisinin, H:in9ak men

b.Uz na g· · gutlenme faal· · · · d h 1· ·· · 

1 

189

3 

ln§tigi v . . . 1yetme gin§me en aY 1 once vergl 

~llp} O u .., 0 maz · b. 

;.a lUuk Ylhnda Sas e bir d_irem§ gelenegi olusturdußt.l biliniyor. He-
1\rt ar avemet gö an _sakmlerinin vergi tahsili i9in geleniandarrna-

kiruabiJ~e_t_ birlikle stenp direni§e ge9tiklerini ve bu direni§in aricak 
D „ 

1

©ni bili nne tlave olarak top9u destekli düzenli birliklerle 

r ana Y" ayetlerind .. . . . a go 
0

nelen f ar e go9er a§iretlerin yerle§ik köY ekonom1sm1 tai ogu vil yoruz_91 

di, A lltleme gel a iyetlerinin önlemnesi, Berlin J(ongresi'nden son
UotaJ Vrupa devl en islahat projelerinin önemli maddelerinden biriy
layjharcta bu etlen tarafi.ndan osmanl1 hükÜmetine veriJen 9e§itli 

de ort••'nm 

2

;'eseleye deginilmis ve neticede 1895 tarihli Jstahat 
ge,•il· aya kon · Maddesinde bu sorunun 9özülmesi yönünde bir ira
n"<i llnlere yalmu§tu.

9 5 
Yerle§ik köylü[er ile gö9er a§iretJer aras1ndaki 

Ve .,~n olctugu" mzca etnik kimlik bilincinin veya kimlik siyasetinin 

~1ya nu ct·· .. a1 eQue Sa] kogul U§unmek yanM o[ur. sorunun kÜ[türel, sosy 
cen:, n Kürt a . lan baklmmdan birbirilerinden farks!Z oJduklafl farz 
b;

9

; aat olarai!':etleri i!e yine sosyal ko§ullafl itibatiyle bütüncül_ bir 
n,, rnincte anl ahayyul edilen Errneni ahalisi arasmdakl bir genllm 
n:,· tr etnik mas1 da ayn1 derecede eksik ve yantltlCl oJur. J(onu-

4 n b· a§ll •~•Yonerler 
9
ati§ma otarak a1gi1anmas1nda, AvruP" devietlerinin ve 

p nun haklm idari reforrn paketini ooßt.l viJayetlerinde Errneni nüfu-s:' var ku annm korunmas1 9eKevesine s1Ja§tlran yaklas1mlaflmn 

8

. sosya1 §kuSuz. Ancak bugün de tarih9iler, bu son derece karrna-
1Ya ' ekon ·k · · ki. lik setiyl om1 ve siyasal mesele)er yumaji,101 bas1t blf m 

e a91kl let· Oysa K„ amaya ,;ah§lYorlar- . . in güve 

1

urt asiretlerinin, özelliJde Harnidiye A)aylart haJmde. dev-
l1ne n 

1

k bi · 1 · · k ·· 1 ·· 1 

8 

„ Yönelik . nm eri 1<apsarn1na ahnan asiretierin Errnen1 oY u e-
oz kon bir talan ekonomisine yöneJdiJderi dogn.l olma]da birbkte 

USu talan ekonornisinin anlasi1mas1 ancak ekonornik, sosyal 

97 
Hans 

-Lukas Ki · · · · K' z·k 
'8 "• Devlet ese,, Iskalanm"i aan,;, Do!i" Vilayetlen'nde J,1,syoned<k, e,n,k ,m' 

l<ürt a . '
1839

-

1

938, 9ev. Atilla Dirün lstantwl, Ueti•im yay,nlan, 2005, 

211

-

212

· 
••retl .. ' · E ·z ve E . enmn denetirniyle il'"li 21. Madd• i9in bkZ• Esat vras, ranhte ,men< er 

nnem M 0 • 

1

- ,f A""4,lu 

1 

eselesi, Istanbul• se1ge yay,nlan, 1987, 2- bas!O, s. 348; A' "'"°aca, 
221. slaho.n ve Ahmet ,,;aldd'a>a, 1838-1899, !slB"bOl• Eren yay,r,ctltl<, 

1993

, '· 
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. .. Jabilif, 
· al k 11 d - · · ·-· .c nsla mümkun ° ve s1yas o~u ann eg1~en 19eng1ne re1era . . . nla~rna-

Bölgede ekonominin ticarile$mesi, meta ekonomisinin yaY~ irnlerifl 

~1, _toprag1n özel mülk hali~e dön~~~~si ve. bü~ün b~!~:ast g!~i 
1ktidar ve servet mücadeles1ne yem b191m ve 19enk kaz .. kiin deg1l. 
konulara deginmeden "Ermeni sorununu" kavramak murn vesinde 
Daha da önemlisi Osmanh merkezinin vergi tahsilatl c;er<;e iktidaf 
mahalli düzeyde yürüttügü idari uygulamalar da bu servet ve 

mücadeleleri baglam1nda degerlendirilmeli.99 
. . gü<; ve 

Konuya bu a91dan bakild1g1nda bölgedeki a~iretlenn arurrna
servetlerini yalntzca gayri nizami talan ekonomisi yol~y~a Alayla.fl 
ya <;al1~tiklann1 dü$ünmek dogru olmaz. Örn~gi_n, Hamidiye aY a1r11a 
$eklinde örgü tlenmi~ Kürt a~iretlerinin a~ar I1 tizamu~dan. ~ dari uy
i~tahlar1 gayri nizami talan ve yagma ekonomisiyle n~arni 

1
05rnanll 

gulamalann kolayca örtfü=;ebildigi alanlara i~aret ediyor. Jgelernel< 
ar~iv belgelerine ba~vurarak bu konuyu aynntilanyl~ b; pa~a He 
mümkün. Örnegin Diyarbekir jandarma kumandan1 122:i. den faZ
Karacadag'da meskün izolu A~ireti'nden Bedo Aga'rnn ~ : direrel< 
la vergi ald1klan ve ag-an1n adamlanna Hamidiye k1yafeti giy 100 }3tl 

' yor. 
ahalinin mallanm yagmalattigi yönünde ~ikäyetlere ra5 t1ani osrnan11 

ve benzeri ~ikäyetlerin gerc;ekligi yans1tt1g1n1n fark1nda olanl lafl•na 
~erkez yöneticilerinin a~ar iltizam1 konusunda Hamidiye A_~J2 ar111P1 

bir s1mrlarna getirdigini görüyoruz. Vilayat-1 Sitte'de a~ar 
1

. üzeriri
alan Hamidiye Alaylan'n1n vergi mükellefi gayrimüslirn ah~

1 
1 g98 

deki baski ve suiistimalleriyle ilgili ~ikäyetlerin artmasi üz~nne~n1t1 
ythnda bu alaylara ancak Hiristiyan bulunmayan köylenn a~ 
ihale edilebilecegi yönünde bir karar ahnd1. toi .1.k veYa 

A S . ' . Errnen1 1 
.. ?nca 1va~ ta gec;en bir vaka, konunun bas1t9e or. i3uraY~ 

Kurtluk olmad1g1n1 c;ok c;arp1c1 bir ~ekilde ortaya koyuY . su·· vafl 
· ·a1ye 

yerle~m1~ olan Karapapak muhacirlerinden olu~an Han:11 .. rner1ceie 
Alayin1n Ermeni köylerine yönelik sald1n ve talanlanyla ügih ., ,1e aia-

. - ·· elhiv-
<;ok sayida ~1kayet akmaya ba~lam1~t1. Bu ~ikäyetlerde oz 

a01i-
99 H ·a· . he~r r:tie B „l:i 

arm iye Alaylan hakkinda bkz. Janet Klein , "Power in the Penp 'J · ,, ooict0 • 

diy~ Lig~t Cavalry and the Struggle Over Ottoman Kurdistan, 1890- l ~-\:,ri A}a)'l~ 
Tez1, Pn_nceto~ Univer~ity, 2?02; Bayr~m Kodaman , "Ham~diye ~afi_f S~]dlltesi r~ri~ 
(II . Abdulham1d ve Dogu A~iretleri)", Istanbul üniversites1 Edebiyat F be 1\'lldd 
D . . . Z ne oft. " 

erg1s1, 32 (1979) : 427-480; Selim Deringil, "The Ottoma n Twihght O . J 13arl<e; 
Je East"' Reluctant Neighbor, Turkey 's Role in the Middle East ic;inde, Henrt . 
(ed .), Washington D .C.: US Institute of Peace Press 1996 s. 13-23 • 

100 ' ' 
BOA, Y.PRK.UM , 48/51, 1317.06. 18/24 Ekim 1899. 

10 1BOA, DH . TMIK. S, 2 1/76, 1316. 06. 27/12 Kas1m 1898. 
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O Zabiti . _

1

<hye „ 
0

netim· ism1 on plana playordu-
102 

sunun uzerine srn. Mir Al. 
k n %ar . 

1
_ Süvari Al _P muhacirlerinden meydana gelen Ha· 

rn· . anti y"' i Bey'in . . .. 

n1 nafif 1, Karapa ak ald

1

. 10, lltizarmru al ayi umera ve zabitanmm ancak kendi köyleri· 
Ar . abilecekleri yönünde bir kaJ"af a1mak zorunda 

l!on d ahaJi ara e yme b1r yandan göc;:er a§iretler, muhacirler ve 
Yer1 az1 m e§ik eselesi d . . 
ar erec smda ct· - d ¾i k e c;:etrefilli '. _,ger yandan da bu grupJann kendi ic;:lerin e 
~"l're - . anunnames. ~enlnnlenn dogtnasma yol ac;:nu§tl- 1858 taril:il1 
•ei,,efll<ie bölgede':t pkmasmdan sonra ve özenil<le yi.i_"ydm _son 
<;e§itt· mucadel . . onom1Iun t1cariJe§mesi ve toprak mulklYetimn 

1 y esmm -· . . §lk!a ereJ so onemh konularmdan birisi haline ge1mes1yle, 

devJ §Ini§ti. Bi syal aktörler arasmdaki gerilimler daha da karma· 

etin . r yand · 
IQelQ nizam; ku an talan ekonornisine giri§en, d1ger yandan da 
le1:tn Urlany\a d rumlan ic;:inde yer a1arak ve zarnan zaman devlet 

k 

eye v a 9ikar b. 1·~· · 1 · on e pek· . ir 1gi wine girerek servet ve iktidaf arim genW 

b 

Usu l§hrme . . . ir ßil _nda da ha . ye c;:abalayan a§iretler, toprailln mülk edJmlmes1 
Ala,,

1 

cu tem .

1 

yh i§tahh!ardi. BH c;:erc;:evede nizami ve yari-nizaJlll 
t, J an Sl eden - . :H ·d· "trn §eklind _ a§

1
retlerin, mubacirlerin ve özelltl<le am1 1ye 

da _en; köy! . e orgütlenebi!rni§ unsurlann hedef olarak c;:ogunlukla 
ICü Ofnegin ;nni sec;:tiklerini söyteyebiliriz- osmanh belgeleri arasm· 
tin rt a§iretl ulamk'taki ve Malazgirt'teki süvari alaylaflna mensUP 

e e! en reis! . . . - ' d ·1 IQ koy enmn Ermenileri koruma kisves1 ,.,tin a araZ

1 

e-

lQ:"h Yöne~aya _ c;:ah§tiklan yönünde bir §iJ<äyete rastllYoruz- '°' Os
" tnnun 1 mmm, Hamidiye AJaylan'mn faa]iyetleriflden son derece 
e tnal 

O 

makla b. 1· · · · ·· 1k· t· gi . . nrü]k ir 1kte, bU alaylaflO vergi tahs1ll, araZ' mu iye 

1 

"n k§tllJ.!erd ~asp, gibi a§1nhJ<lannm önlenmesi Jronusunda birtakim 
yl ~..... e (or -· ak ·d ~ ,lmaJ . negm alay\ann zorla zapt ettikleri eml ve araZ

1 

en 
IQ Diyar:' l<;:m c;:aba harcanmas1) bulundugu da görülÜYor. '°

5 

alann eklr Konsolosu'nun 25 Aa-.,stos 1896 tarihli telgrali, ,;au~-

orta arka pl 
5

- d tt -Ya k amnda arazi mülkiyetiyle i)gili sorun\aflO a ya ,g,n

1 

nu ·· oyuyor K ·· 1 ·· g· borcu-
Odeyeb · · onsolosun ifadesine göre pek c;:ok koY u ver 

1 

:"2inin m'l_mek ic;:in arazisini satmak zorunda kal
1

yor ve bu du":m 
a!u'dak ulkiyeti konusunda c;:e§itli ibtilaflar doguruYordu- örneg,n 

nuyord 1 arazilerin önemli bir )asJlll vakif mülkü statüsünde bulu· 
u. Bu arazller üzerinde Kürt a~iretJer de bal< iddia ediyor ve 

l02 
to, BOA, D~. / · MHM, 660/ 53, !3 !3. Q6. 03/21 J(asun 1895 lo3BOA, A MK 
,

05

BOA, A M MIK S, 27/60, 1317. 06. 23/29 gl<UT' 1899 
BOA, A:M:T. MHM , 620/15, 1313. 10. 16/31 Nl.,-t 1896-

T.MHM, 673/39, 1325.07.23/1 Eyliil 1907 . 



208 • imparatorlugun Bedeli 

· ta-
. . Ermenilertn 

aslmda kendilerine ait oldugunu iddia ett1klen fakat al yorlard1. 
sarrufunda bulunan söz konusu arazileri geri almaya <; 

1
~

1 
rna.kU-

ö -· H. b b K k .. 1 · d "t 1·~e i ekradin bU " rneg1n 1m a ve apua9maz oy enn e a 1 ' - • . trnel{te 
le arazi sahiplerinden icar nam1yla mebalig talep ve iddia e 

olduklan belirtiliyordu. 106 bazl I{ürt 
Arazi üzerinde cereyan eden 9eki~meler konuSUnda 1 birlikte 

a~iretlerinin gayri nizami faaliyete giri§tikleri a91k. B:1~:1n :iyle yine 
söz konusu mücadelenin sebepleri, seyri ve ne~icel_en _itiba :rneyece
basit9e etnik veya dini kimlik mücadelesi düzey1ne 1ndirgelne saVtlI1-
- · . d d 1 . mag-dur an . g1n1 e vurgulamal1yiz. Aynca, müca e en1n esas . elerin1t1 
mas1z Ermeni köylüleri olsa da, bu servet ve ikti~ar _9ek::-vardi. 107 

magdurlan arasmda Kürt, Türk ve Müslüman bir kitl~ d .. gü talafl 
Konuya bu a91dan yakla§1hnca, a§iretlerin bölgede sü_r~ur_ usec;icilige 
ekonomisinin hedef belirlemede basit<;e etnik veya dini bir_ :rnabal-

.. 1 d " - . ,__ A . . 1 yani devlet1n e yone me 1g1 ortaya 91K..lyor. ynca nizam1 o an1n . etrneY 
li idare, i<; güvenlik, adliye ve vergi tahsili alanlannda _t~s: kolayca. 
<;al1~hgi yeni düzenin aktörlerinin de bu talan ekonom1~

10
. arni un

eklemlendigini söyleyebiliriz. Bu nedenle nizami ve gayn niz 

surlan birbirinden ayirmak mümkün degil. 108 
_ kt ve ~id-

Dogu vilayetlerinde Ermeni nüfusun maruz kaldigi bas da i}{ti-
. · rtannn 

detin failleri ve sorumlulan aras1nda talan ekonom1s1 0 
aJll 51ra. 

dar ve servetlerini peki~tirmeye 9al1§an a~iret unsurlannin y ktlvvet-
d l . . -· iz· kolluk ev etm altyap1sal kurumlan olarak niteleyeb1lecegim . de icra. 
leri ve vergi tahsildarlan da sayilmal1. Vergi tahsilat1 i;en;ev~sin oderfl 
edilen uygulamalar, Abdülhamid rejimi klhgina bürünmu~_ ~ifl eri 
Tanzimat devletinin nahiye ve köy seviyesine ula~ma beceri~ edel'l 
somut ifadesi olmui;;tu. Ancak bu uygulamalar bölgede cereY aha.liriil'l 
ilkel birikim süre9lerinin karma~1k11giyla eklemlenerek yer~l . süre-

. m1~tl
h_ayat1na refah yerine daha fazla karga§a ve ~i_ddet getir _

96 
olayla.fl 

cm aynntilanna burada girmek rnümkün olmasa da, 1895 

:~:BOA,_A.MKT.~~M,_659/1, 1314.04.11/19 Eylül 18~6. . . evede aege~le~: 
ö _zelhkl~ araz1 uzennde cereyan eden mücadelelen benzen bir 9er9 . Questtofl ' 
diren bir <;ah~ma i<;in bkz. Janet Klein "The Hamidiye and the Agranan QttO,n,oJt 

. . . ' l over · 
Power tn the Penphery: The Hamidiye Light Cavalry and the Strugg e „ cadelelef1 

K~rd~~tan, 18~0-1914'. i9in~e, 2002, 128-169. Söz konusu ~~~~~;:geyel'l yo· 
Muslumarrlar ile gaynmüshmler arasmdaki bir mücadele bas1tligine 

ruma ömek ·olarak bkz. Hans-Lukas Kieser, a.g.e., s. 218. "'fne politic5 

108Bu kom.ilarda daha aynntih veri ve tart1~ma i9in bkz. Nadir özbek, . 1876-. Empire, 
of Taxation and -the 'Annenian Question' during the Late Ottoman 
1908", Comparative Studies in Society and History 54, 4 (2012): 77o-797-
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h ctsznda 
a.JJ.e \r .. Mainuret ·· 1 . . . 

\.>e §ia. e k~Ylenncte u ~IZ ~Ilayeti'ne bagl1 Harput Sancagi'nm ma-
l ciet I~eren u vergi tahs1ldarlannm Ermeni ahaliye yönelik baskl 

l&g5 .
89

S'ten son;gulamaianna klsaca deginecegiz. 10 9 

lo81 ile S EyiüJ 1 a Ya~~an olaylarla ilgili aynnt11I bilgiye 8 Agustos 

1 hu: tarafinct 
8

:
6 

ta.nhleri arasmda lngiltere'nin bölgedeki konso-
iiz \1· llletine ve:-~~nderilen telgraflan, lngiltere Sefareti'nin Osmanlz 
bir ilayeti'yle igi muhtirayi ve Dahiliye Nezareti'nin Mamuretüla
toc. CU'§iv dosy gerc;ekle~tirdigi ~ifreli telgrafla~malan iferen kapsaml1 
~ 189 asmdan 1 -

"es]rj S tElrihI. u a~1yoruz. 110 lngiltere Konsolosu 'nun 8 Agus-
lih lllinva1 .. 

1 
telgrafinda Sason Kazas1yla Mu~ ovas1nda vergilerin 

•t "e .1~ Uzere tah · · 
ll1 1 r~ek \re k s11 olundugu" ve tahsilat esnas1nda zaptiyele-

e e" ad1n1 · 
lli ettikle . . ara ve hatta c;;:ocuklara vanncaya kadar su-1 mua-
lg&hsuller . .., 

111
_fade ediliyor. Köylülerin evlerinde bulunan e~yalar ve i\ ~ verg1 b 

t<lh ~stos 18 or~lanna kar~11Jk hayli dü~ük fiyatla sattlnl1yordu. 
Qj~,

81
lindekj 

95 
t~ihli telgrafta ise Mu~ Sancagi'ndaki köylerde vergi . 

e .r belirtil. gayr-i me~ru uygulamalann gittikfe daha da ~iddetlen-
r.t\.e1- IYor Ör -· k d 

Zq ~ bütü ·.. negin Harran ve Mu~ ovasmdaki köylerde a m 
llJ. 

1
rtie rnaru n koy hallo yataklanndan kald1nhp sürüklenerek türlü 

d eJeJenn ~ .;. bir:-hhyordu. Konsolosun raporuna göre bu tarz mua-

b ~· Yine ~yai 
1 

c;ogunlukla Re~it Efendi adh birJ'andarma mülaz1nuy-
01 "" n1 b "1 . 

0 gedeki k „ 
0 geden bir hafta sonra gönderilen bir ba~ka telgrafta 

/du&;u Yi oyJ~rde "tahkirat ve mezalimin envainin icra edilmekte" 
ik¾ du. nelen1Y0 r. Ad1 ge9en ~ah1slar ahalinin ~ikäyeti üzerine in

a.~1k~a if. Ygusuyla kötü muamelelerini daha da art1.rm1~lar ve bunu 2
_.EYliU 1:de etn:1ekten de 9ekinmemi1?lerdi. Erzurnm Konsolosu'nun 

g0
revde 

95 
tarthli telgraf1nda Re1?it Agayla birlikte birkaf zaptiyenin 

n azled]d·-· 
l89s 1 1@ bi1diri1iyor. 

Pllct1. Bu. Ve 1896 Yillan i9inde Harpu t bölgesinde pek 90k katliam ya
Yatct1rn f: 

01
~Y1a.nn ard1ndan katliam magdurlanna yönelik geni~ 9apl1 

finctan aal
1
Yetleri örgütlendi ve yine bu 9erfevede mahalli idare tara

;tigijter l11Uhta9 köylülere hububat dagit1m1 yapild1. Oysa Harput'tan 
Jra&ni e k?nsolos vekilinin gönderdigi 6 Mayzs 1896 tarihli telgrafta 

·"' a ed1len ku dild ___ ,, «c-_,_: d .. -.,eo. ah . . rä ahalisinden ~imdi vergi talep e 1gi , 1=r u-
11lu.% alinin tahsildarlar taratindan tazyik edildigi" ve "vergi tahsili 
Veli.li elatinin bir suret-i gaddaranede ifa olundugu" ifadelerine yer 

Yo
rdu.. Cemi~gezek'te daha da ileri gidilerek magdurlara dagi-

IQg 

lfarPllt . 
3o 1 olaylan hakkmda aynntih bilgi i9in bkz. Hans-Lukas Kieser, a.g.e., s. 284-

110 · · 

BoA A 
' -MKT.MHM, 659/1, 1314.04.11/19 Eylül 1896. 
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ina köyliile~t1 
tllmak üzere gönderilen paran1n 3 .000 kuru~luk 1osm d gu da iddlß 
vergi borcuna kar~1hk tahsildarlar taraf1ndan el konul u 
ediliyordu. kmasi üieri_ne 

Söz konusu iddian1n dogru oldugunun ortaya P 10 a119.llYe 
istanbul hükümeti olaya müdahale etti ve el konu~an paraneni )<öylii' 
bir an önce geri verilmesi sagland1. Harput bölgesio<l~ Er:öyliilerdel1 
lerle vergi tahsildarlan aras1ndaki gerilimin bir _sebebi ~~nin de taleP 
o senenin vergisine ilaveten bir önceki senen1n ver~isi .. ncel<l yilß 
edilmesiydi. ingiltere Konsolosu'nun bildirdigine gore, : kal1r11~t1• 

ait vergi makbuzlann1 beyan edemeyen ahali zor du~~l yaete kadßf 
. k" lu v1 a ßl{ 

Konsolosu da yanlanna alan bir grup Ermeni 0 Y. . i 1er anc . 
yürüyerek ~ikä.yet ve taleplerini dogrudan ~al~ye ?ild~;a taleP_~e~ 
bu giri~imlerinden sonu9 alamam1~lard1. Koylulenn b ~ .. aerne gtlctl 
kendilerine harman sonuna kadar süre tan1nmas1 ve 

0 

olmayanlardan da vergi talep edilmemesiydi. d gindigiJlli.i 
Osmanh merkez ve mahalli idaresinin ~k~•.n<la ö:negin, pa' 

olaylar kar~1s1ndaki tutumu ilgim; aynntilar 19enyor. . sadarete 
hiliye Nezareti'nin bilgi vermek üzere Hariciye Nez~et~ v~nayeti'!le 
g~nderd~~~ y~llardaki üslup, dogrudan Marnu:etulazI~k farl<l~ydt~ 
gonderd1gi tahmatlan i9eren ~ifre telgraflardakiotlen ~- d rdigt ya • · , e gon e ··i 
Dahiliye Nezareti'nin gerek sadarete gerek Hanciye Y n ve s0 

·· tere 
zilarda, Mamuretülaziz Vilayeti'nin kendisini hakh gos tl<laJ.ilfl-~ 
konusu iddialan "hilaf-1 hakikat idügü" olarak niteleyen :~etülaiiZ 
lann1n desteklendigini görüyoruz. Bu a91klamalarda Ma111 gi b~a~ 
Vilayeti'nde bir önceki seneye ait ü9 milyon mertebesio<le ve_r süre tß.' 

yas1 bulundugu, vergilerin ödenmesi i9in mükelleflere haYh neri siif' 
n1nd1gi, ahalinin vergilerini ödememek i9in türlü bahaneler. rna.bst11 

dü~, yönetimin bu bahaneleri ciddiye almayar_~ hazir ~~ ettigi ve 
henuz ortadayken vergiyi bir an önce toplamak 191n 9aba rnas1t11!1 
tahsildarlann nizamnameye aykin bir davran1~ i9inde bulun 
mümkün olmad1gi ileri sürülüyordu. .1 n tß}i~ 

Ancak Mamuretülaziz Vilayeti'ne ~ifre telgrafla göo<leD eoldtlgt-1 
matlardan, merkezi hükümetin olayin vahametinin f~kl

nd
;ta. a.}18-~ 

ac;1k<;a anla:;,1hyor. Örnegin 9 Eylül 1896 tarihi ~ifreh telgr d'lJ.1leS1 
r ct·1 ket e 

1 
. 1~e „a 1 da:ranilmas1 ve nizamnamelere uygun. h~e 1 rafta ise 

yonunde tahmat veriliyordu. 3 Kas1m 1896 tarihh ~ifre te _g. ·· deJ.1le 
yagmalanan ve yakilan Ermeni köyleri ahalisinden vergis~ni 

O 
vergi, 

.. ·· b 1 •· ·1 es1 ve . gu~u u ~nmayanlann ayn tutulmas1na özen goste1: II1 silat i~1o_e 
lenn tahs1ldarlar arac1hgiyla toplanmas1 ve zaptiyen1n t~ I{aric1~ 

kan~tinlmamas1 isteniyordu. Ancak 8 $ubat 1897 tarihio<le 
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Ye N 
'l"n ezaret·• ''liiinen sona erm· 1 lye Nezareti'ne gönderiJen bir yaz1dan, hasat 
·•1ev · 1 nd 
\/"nl<tr 'Yard

1
m k~§ v_e a§ar tahsil i§lemleri de sonu9Janm1§ 0Jmas1na 

2

1;,i ~ tahsildariarmlsyonlarmm ahaliye daglttlgl hububata ve hay
t1111ni ben Dah .

1

. tarafmdan el kondugunu öjl;reniyofllZ· "' Bu ya-

s1ini en DahT 

•"1'e tel 
1 

ve iddial ':"e '. olgeye konunun bir hafta i9inde ara§-~;~ as1n i iye Nez f b .. I:! ßfaf gönde ar dogru 1se durumun düzeltiJmesini emreden bir 

ekj§f cis1ndan . e 1gimiz ömeider, ViJayat-1 s;tte'nin ermeni nuru Uraya k fffil§ti- 1" 

P 

su a adar incel d" -· . 
\'q§'lr! lrecek bir b_vergi tahsil uygulamalannm devJetin me§ruiyetini 
l'inin b8Jl bütün 

O

; 91m ve i9erikte ger9e!de§medijl;ini ortaya koyuyor. 
huiun lr kismmm n_m

5
uzluklara ragtnen osmanh merkeZ yöneticile

~in van Ahmet ~izelhkle umum müfetti§ s,rauyla vnayat-1 Sitte'de 

tnes; erg; tahsili . 1r Pa§a'mn, siyasi rejimin istikrannm sail;lanmas1 
Säy1 Ve banRr1 bnm zor ve §iddet unsurlanndan anndlnhP siville§tiril-
Si Yö '.' mümk „ mme oturtuJmas1 gerejl;inin farJanda oJduJclanill 

ein k ~y ir ze . i'lnct nundeki b un: Ancak vergi tahsil teknolojilerinin sivi!le§tirilme
k<tr 'lrtnanm u myet veya iradeyi _basit9e osmanh yöneticilerinin 

lll~
1
1 

bes)ediklve . vergi tahsildarlanmn zuJmünden bunalan ahaJiYe 
1 b „ en merh t d - 0 ITe kt, urokratl 13.Ille uygusuyla a91idamak dognl oJmaz- s-

du „ 11.lmsaI annm onemli bir kesimi, modern idari teknolojilerin 
t,.!'1nun far;ygu!amalarm, gü9lü ve me§fll bir yönetitllin geregi ol
lu 

I 

amuu ve b 
nd

ayd1. Bu nedenle, Tanzunat sonras1 idari reformlann 
,,

0 

.. Slabati'n u reformlann devam1 olarak niteleyebileceg-irniz Anado-

, nü 1 ba · · Yö „ nde bir 

1 

Slt9e ve normatif bir deger atfederek modernle§me 
ee~"~de ~ab~er!eme oJarak degil, devlet iktidanmn gü9lendirilmesi 
sij~d1gim;z „ ar olarak dejl;erlendirmemi.Z gerek- Ancak yukanda m
l arlara b omekler, vergi tahsil i§inin jandarmadan aJm1p sivil 1ah-
1,;"" kar§lsm:vale ediJmesinin, ahalinin idari kllrLlmlar ve uygu1ama
v a.tegorik b' aki konumu ve söz konusu ili§kinin niteligi bai<lnundan 
v 

1 

uyguJ nu§um getirmedigini ortaya koyuyor. Aynca osrnanh 
erg· ir dö ·· ·· t e &üce d amalan, nizami oJanla gayrin;,zami oJanm veya a91k basla 

:knolojil::anan devlet iktidanyla, a11:yap1sal gü9 veya rnodern idari 
a.k: ayn t e dayanan yönetim bi9irnlerinin birbirinden kategonk ola-

§ inlma , · · · 1·k smm imkäns!Zhg!Ill Jauntbyor." Bu 19 19e ge9m1§ 1 

111 

i1:1BOA, DH T 11

3 

BOA, DH.T MlK.S, 6/ 117, 1314.09.06/8 ~ubat 1897-
Ana M. ,_; MIK. S, 7 / 1, 13 14. 09 .07 /9 $ubat 1 897. Nonh onso, "Sovereign!Y, the spatial politics of securi!Y, and oender' u,o)<ing 
Persp and South frorn the us-Me,Oco 130rder", s,ate Fo,matwn, AnthfOpo/ogical 

ective · · 

s •9mde, Christian l{rohn-Hansen ve I{nut G. Nustad (ed.), 10ndra, Pluto 



212 • jmparatorlugun Bedeli 

k iktidafl~ Osmanh'nm son dönemine özgü bir durum olmaktan ,;o ' iktisadl 
ve servetin payla§tlmas1 olarak tammlayabileceg1rmz. . Bu gene -· · modern I 
ve siyasi ili§kilerin genel nitelig:i olarak degerlendmJmeh. tiketlene

0 
niteligin tespiti tarih9iligimizde "Errneni sorunu" olarak e derece 

d son karma~1k olaylar bütününün anla~almas1 bak1m1n an 
önemli. 

SONU(! VE DEGERLENDiRME 

. . .. 1 · sorunlarind~~ Osmanh lmparatorlugu 'nun 19. yüzyildak1 en onem 1 anll yo· 
biri vergi tahsilatiyd1. II. Mahmud döneminden itibaren Qsm merkezi 
neticileri imparatorluglln vergi kaynaklanm en az kayipla rak bir 
hazineye aktarmak i9in öncelikle iltizam sistemini kaldi:: gayret 
nevi özel giri$imciler olan mültezimleri aradan <;;:1karmak 1

1
9 arnad

1
· 

b nh o un . sarf etmi§lerdi. Ancak bu konuda tarn anlanuyla a§a dörtte. b•: 
lmparatorlugun sonuna dogru büt9e gelirlerinin neredeyse m sistem

1 
rini bir ürün vergisi olan a§ar gelirleri olu§turuyordu. Iltiz:eten ida
zaman i9inde önemli deg:i§iklikler ge9irmi§ ve a§ann ema_ ·nin tah· 
resi sistem i9inde daimi bir yer edinmi§ olsa da, a§ar _verg,:'namad1-
sili, devlet ile birey arasmda dogrudan bir ili§ki nitehgi kaz dayanan 
Bu dönemde a§ar di§mda kalan ve büyük oranda tah!.ir\tgeJerde, 
emlak ve akar vergileri ile tahririn ger9ekle§tirilmedigi btahSili ise 
kom§uca payla§tmlmas1 öngörü]en ancemaatin vergilenn ye i;aI1-

kl tinlrne · muhtarlann aglrhk11 rol oynad1gi bir yap1yla gen; e _e§ .. t e gelirlefl 
§1hyordu. Bu yap1 9er9evesinde tahsil edilen verg,lerm bu ,; mi§tl• 
· · d k. · b · ana ula~ ·.,., 19m e 1 pay1 yüzyihn sonlanna dogru %2011k ir or .. etimill"' 

Bu bölümde ortaya koydugllmuz gibi, Osmanlt yon anaral< 
"tayini vergiler" olarak isimlendirebileceg:imiz ve tahrire_ d:ünüyle 
tespit edilen vergilerin köy ve mahalle düzeyinde tahsili_m b ki]at

1
yla 

sivil devlet memurlanndan olu§an bir vergi tahsildarhg, te§ at,alle 
ger,;ekle§tirrnesi mümkün olamad1. Bunun üzerine köy ve .:irirnin 
düzeyinde vergi tahsilati i§i muhtarlara veya söz konuSu idank isrniy
·1 . 1 · k b malb . 
1 enge enlenne havale edildi. Köy ve mahallelerde a 21 . b·r idtif

1 
Je muhtarhktan ayn ve yalmzca vergi tahsilat1 1§1yle gor osrnarill . - ·· evh 1 

birimin olu§turu1mas1 hedefi, yüzyilm son 9eyregi boyunca_ de bul· 
idarecilerinin gündeminde yer ald1. Ancak mevzuatlarda da]:n vergi 
makla birhkte, kabz1malhk te§kilati kurulamad1 ve muhtar 

Pres s, 2005, s . 27-52 . 
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tevz· 
l Ve t ab. 
l'an . sllatindak de ve . zunat s 1 rolleri önemli öiyüde devam etti. 

0

lniu•i m payla~t ergi s1stemmde muhtarlar mahalle ve köyler-rg1n. onras1 v . . . 
s 'l arct1 ~ inlmas1 ve tah ·1· · · d · · · 1 ¾cak · Bununl . . s111sm e b1r1nct derecede sorum u 
kolekt· ve kasabal a birhkte tahrir teknikleri gelistikc;e ve vi]ayet, 
lenere If ve tevzii n. ; rd.". maliyenin yerel b irimleri olus tuk<;a verginin 
Öl~üle düsen ver 1 ehgi azalrmstir. Sürey bu yönde gelistikYe mükel-

O rde smu-J ~nm belirlenmesi isinde muhtarJann kontrolü belli 

gu_ .. srnanh' an i. nu s „ nin 19 .. 1 . 'lktö 

1 

oyJemem· · _YUZJ1 dakl vergi tahsilat1nm sorunsuz yürüdil· 
gerp,;r er ile ver 12 mumkün degil. Tahsilatta hül<Ümeti temsil eden 

C)•nl· gi m ·· k 
Ver . . •klerin u ellefi siradan osmanh vatandaslan arasmda 

g11s ya~anm •e beb. Yanlanna dö .. asi, Y_at1smalarm c;1kmas1 ve bu c;attsmalarUl 
hip 

1
, OsmanJ nusmes1 s1k rastianan bir durumdu- Bunun esas 

s

1

n

1

~
1
rnas

1 

ve b~:konomisinin esas itibariyle tanmsal bir yap1ya sa: 
ltl::i-

1 

Osmanl c;_e gehrlenmn arttnlmas1 ic;in üretim ölc;egi bir hayb 

-........1J_ 1 koyl ·· ·· 
ek as1yct

1 19 

USUne yüklenrnekten ba~ka bir yolun buluna-

on . .. bo 
0

rniye d · yuzytlm devJetleraras1 rekabet kosullan tanmsal bir 

rc;1 ayanan O . 
cani anmasrm smanb JmparatorlugLl 'nU zorluyordu; kruilu 
oJ alarmi k n da mesakkatli oldugLl bu dönemde artan devlet har· 
~rsa olsun arsilamanm bashca yolu, vergi gelirlerini ne pahasma 
s· VVeUenn· art1rmakt1. Bu kosullarda vergi tahsilatl ancak kolluk 
11Yasi rejur:n devreye sokulmas,yla mümkün olabiliyordu. Neticede 

l1lpar m temel · · · · s atorlu. . mesruiyet kaynait1 0Jmas1 gereken vergi s1stem1 
"'"•an bir gun bir,;:ok bölgesinde rej imin mesruiyetini kökfinden 

184 nltelige büriindü. 
asr O 1ardak · · ." 

1 

görevl . 
1 

kurulusundan itibaren vergi tahsilat1 zapttyenm 

ltact en ar 
e bul asmda yer aJm1s ve bu konu hukUki mevzuatiarda da 

1
ahsilat mustu. Ancak askeri yöntemlere ve zora dayanan bir vergi 

'

0

nlann reJimi Tanzimat'm basJarmdan tkinci Abdülhaffiid devrinin 
~

0

~nuts: kadar ahali nezdinde geni~ bir hosnutsuzluk yaratrn'~' bU 
ßun farkl,

21
'-'.~ar s1k11kla vergi isyanJanna dönüsmü~ ve trnparatorlu· 

1
ann m·t . bolgelennde milliyetyi 11areketlenn ge!Jsmes,yle bu 1syan· 

Yönetic~I~iyetci akJ.mlarla birlesme ihtimali giderek artnu~tl- osmanh 
zemine n ise 18601ardan itibaren vergi tahsil s1stemm1 banSV' bir 
lenni t oturtmak, tahsilat teskilaun1 sivillestinnek ve kolluk kUwet
cak b ahsil 1slemlerine kan~unnamak i9in c;aba 11arcrun1~Jard1. An· 
ilerle u konuda ikinci Abdülhamid dönemine kadar )cayda <leger bir 

me s -1 ag anamad1. 

f 

l878'd k. ·•d E . .. Usun . e 1 Berlin Kongresi'nden sonra Rumeh e ve rmem nu-
belh bir aglrhila sahiP oJdugLl oogü vilayetierinde uyguJanmak 



214 • jmparatorlugun Bedeli 

. den bifl 
.. .. d . ·1 ·ct . c 1 .. 11· maddelenn 1 uzere gun eme getin en 1 an re1orm ann onem . t i;;leril e-
sivil bir vergi tahsildarhgi te$kilat1n1n kun.ilmas1 ve tahsila da oogtl 
rine jandarman1n kesinlikle kan$tlnlmamas1yd1. 1895 yihn 1kJ11as1 

vilayetlerinde huzursuzluklann iyice artmas1 ve isyaniar:in <;yönelik 
sonucu söz konusu idari reformlann hayata gec;ir~l1:1esi~e kon1.1stl 
d1$ baskilar da artm1$t1. ikinci Abdülhamid yönetimi ise so~ rolafltl 

. b" 1 ce re1or 
reformlan Imparatorluk 9ap1nda uygulamaya ve oy e 
bölgesel bir nitelik kazanmas1n1 engellemeye 9ali$t1. 1 i gere¼ 

1kinci Abdülhamid döneminde vergi tahsilati rnese es da yer 
mevzuat gerek uygulama düzeyinde öncelikli konular 8:asinnarnesi 
ald1. 1879'dan ba$lamak üzere bir dizi tahsil-i emval nizaITl ivil bir 
hazirland1. Bu nizamnamelerde bir yandan zaptiyede_n 3:~n, 

5 
and9.11 

tahsildarhk te$kilat1 olu$turulmas1 yönündeki iradeyi, dig~~i:medigi 
da zaptiyeye ba$vurmadan vergi tahsilat1n1n gen;e~e~tlI:, tün gel
gen:;egini görmek mümkün. Ancak Abdülhamid yönetl~~ bU •ville;;fr 

· 1 · t m1n1n 51 
glt ere ragmen 1896 yihndan itibaren tahsilat s1s e bal9f8-
rilmesi yönünde kararh davrand1. Ne var ki bütün niyet ve c;a k iof· 

. - . . söylerne . 
ragrnen uygulaman1n istenen i;;en;evede seyrett1g1n1 .. esindeW 
Anadolu, Rumeli ve Arap vilayetleri ve Vilayat-1 Si~te b_u~Yinde bll~ 
vilayetlere ili$kin inceledigimiz aynnt1h ömekler maliyenin .

1
~ yeterll 

lundugu s1kmt1 nedeniyle yeni sivil tahsildarhk te$~ilatl ~
91

: i;;iride 
bü ti;;e aynlamad1gin1 ve vilayet yönetimlerinin vergi tahsil~ r 
kolluk kuvvetlerine ba$vurmak zorunda kald1klann1 -~ö~tenY: ~iyeti 

Abdülhamid yönetimi vergi konusunun siyasi reJ1rn1n rn ~ndaY
ve bekas1 bak1m1ndan kritik bir öneme sahip oldugunun !~ asl-(ef1 
d1. Yönetim, 1895'ten sonra vergi gelirlerinin art1nlmasi ic;;i~tibare!l 
yöntemlere dayanan gelenekten kopmak ve 1860'lardan 

1 
a}{ bir 

gündemde olan dü~ünceyi hayata gec;irmek ii;;in az1msanrnayac 1.1la.~
c;aba sarf etti. Elbette bu dogrultudaki giri$imlerin bir -~o~~~:irh bir 
mas1 her ~eyden önce devletin mali gücüne baghyd1. Gu~': anda!l 
bürokratik aygitla bir yandan vergi gelirlerini artirmak, diger ?1 t ara-
b . . . ·1 b'r te~k1 a 

u 1$1 zora ve kolluk kuvvetlerine ba$vurmadan s1v1 1 . diil11a-
c1hgiyla ve me$rniyet s1n1rlan ic;inde gerc;ekle~tirmek lkinci Ab ama
mid döneminde de Osmanh yönetiminin i<; inden c;1kmaY1 ba~ar 
d1gi bir ikilem oldu. a·1errie-

. ~. B_u. ko~ullarda siyasal rejimin me~ruiyet tem_elleri in~a v: ~liiJ1l 
d1g1 g1b1, onay ve nza saglayic1 uygulamalar yenne bas~ diilba
uygulamalan ön plana 91kt1. Gerek Tanzimat gerek lkinci Ab raf1n1!l 
mid dönemlerinde merkez ve ta$ra bürokrasisi ile ta~ra e~ otJli-

. . al bir ekon 
s1n1fsal lttifak1ndan olu~an ve agirhkh olarak tanms 
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aratorlu -u . 

de t · b „ op1urnsa1 . Yön _ras1si il g, e e ge9irmek uzere bulu§an ve merkeZ ve ta§ra U.rok: . art1 - 1 . .. 
ka, c, eliti, to e§r mm sm1fsal ittifaJondan olu§an Osmanl' eti . e ta~ra af n,rt a9k §idd~lumsal ve siyasal häkimiyetini kendi vatanda§Janna 
gib·al 

1

ttifak häk1. v~ zora ba§vurarak sürdürebildi. söz konusu s1-
1, t 1m1y t· · d -da k Opium e im toplumsal-siyasal nzaya dayandiraJila 1gi 

•e a~mma:n farkh kesimlerini birbirine kar§l ]{utupla§Un:naktan 
rgqah 1. Burad . . . gi, _ si] u a mceledißimiz Tanziinat sonras• vergi rej1rn1 ve 

ve Uzere, Os ygulamalarmm dönü§ümünün de a91k9a ortaya koydu-

ref manh ·· • 

U

„ a.h get· reJlrru modemle§me ad• aJunda halka baD§, huzur 

retr irmek · 
1. yenne mütemadiyen siyasal ve toplumsal J<arga§a 









1as1: Virld„t '.. Ek 1 a -t 0Jriyenin Zürra'-1 Ahäliye ihalesi Hakkmda 

Nlzämnäme* 

Värj 
h-~ dät-1 'Ö . ~a 01 §nyenin Mill . . . lliit UnaraJ< Oib-b t~zim,ne lbälesi Usulü Bu Kere Bä-träde-i SeniyY' 

v- nc1 Bend• 

8
. a da Muceddeden vaz' ve Te'sis Buyurulan NizänmämediJ' 

Olun:t'. 'ö§riye b yu,: yeuni§ iki senesi ,iehr-i Martindan bede' ile ba'd-ezin arid~ · in iki ~ 
boy- ag!a her e§ senelik obnak üZere maktil'an zürrä'-i abä]iye haväle 
... "" olUnan k:'•aba ve kruyenin bedel-i 'ö,;rü zürrä' beynierinde ätide 

lk) =.a tesli ava e tatbikan tevz!' ve tahsi,l oJunarak mahalli mäl -....ildiö-.- usul ve k " 'id 

birt _!laYr-
1 

ez d "?e ve kasabaJllD 72 senesinden 76 senesi :;,ubatl gayetine 
nc1 Be m olunacaktlr ~ ~-u . 

~dar · q,er bir k · 
taJi ~tirilip ba'd uhan ve zeytin ve harir 5 senelik mecmü' bedelät-1 'ö§Ilyesi 

O • "'• ~1:1 e-t-tahmis senevilne isäbet eden §eY bedel-i ~ür ta'yin ve 

~Llnco 8e . r. tnllha""' lnd:Ta'§irhusüsun akt"'i hil ~ ·'--h 't. ., ""' _·•• dir. H _ . um u yYetvec ezurra,.u eye -unecmuasuia „ 
11

Ubeye talb_azme-, devlet 'ö,;rü bedeien aJir. Bedel-i maktil'un 'adäiet-i 
kl,"" "11Ve! bah lkan U,Vzi' ve tahsil Jahnmasiru bir kat daha te',nln il'll' he< 
Ue ~

1
"11ttde im_ ar gehp envä'-i mahsülät yeti§meye ba:jladikta, ehl-i lslänl 

kl, ahäJinin e ~ ve muhtär!M ve Huistiyän köylerinde papBZ ve mubtärlar 

,..,,:Yee bir ta' ~un ve. mu1emedi olan söz säbibleri ve ihtiyärlardan mürekkeb 

tdüncü ec s1 te§kil olunacak,tlr-
~•-•i k.:::d: Bir~ maballeye mi\nkaSUD olan bazJ büyilk köJlerln her ma
y a'uun ~ ';""'."""u aynca rü)'et etmekte ise de, bedel-i ~ür her kaJYC 

uu §1r m li • 

e l>haüsi . Y et-, mecmü 'asma muhavvel oJdugtl cibetle bu husüsta bir kar
lllecüsi te= frrka ftrka aynlmalar1 cä'il> o!rnadigllldan bir kaIYe i,;in ta~tr 

~lnct . olunacaktir. lin t!rde te · Ahälisi ehl-i lslä!n ile HuiStiJän'dan mürekkeb olan kar-Yel Bend· . lllUh/i;n olunacak ta'~ir meclisinin ä'ziiSI imäm ve papaz ve iki wa-
lllu'tein,,i";;; anyla tarafeynden mütesävi-t-aded ßllibäb oiuni>cak emirt ve 

'lltinc, B mesnelerden 'ibäret olacakt1'· . . hor . •nd: Ta••- _,_,,- . t M •kete .,rr mecliSinde ä'zä ohm kesän evvel earirde ~ ozere 

0

lanJar • Y~eyeceklerine cümlesi biryerde mücteroi' oldultlall häld< ehl-i lslänl 
llDantlan ve Hrristiyänlar papazlan ma 'rifetiyle yemirt edeceklerdi:f, 

"VEUi da.t-, a . . . • - . c. l / l 2?g T •nyerun Zärra-i AhaliY• [t,alesi Hald<Jnda ,i,zamnaJ<'° , !)ilSIUT, 1. TerliP, 
ab, s. 284-90, 1277.08.11/ 10 ~ubat 1276/22 ;,ubat 1861. 
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Yedinci Bend: Ta'~ir meclisi mahsüs bir defter tutup zeytinyagi ve harir ve 
duhändan mä'adä ot ve meyve ve asel ve penbe ve sebze ve her nev'-i hubübät 
ve sä'ir her türlü mahsülät peyderpey yeti~ip meydäna geldiki;;e her hänenin 
husüle gelen her eins mahsülät1m en sonra yeti§en mahsüle kadar kemäl-i 
dikkat ve hakkäniyet ile tahkik ederek herkesin 'ö§ür verir her ne mahsülü 
olur ise eins ve mikdänyla isminin altma ba§ka ba§ka kaydedecektir. Ahälisi 
s1rf H1ristiyän olan karyelerde Türki;;e yaz1 yazar kimse bulunmaz ise defterle
ri kendi lisänlannca yapacaklard1r. 

Sekizinci Bend: Bedel-i 'ö~rün köyün mahsülät-1 'umümiyesi üzerine tevzi' 
ile tahsil olunmas1 läz1meden olup bu dahi en sonraki mahsülätm yeti§ip 
meydäna 91kmasma muhtäc olacagindan ve hälbuki en sonraki mahsülät 
yeti§ip tevzi'-i 'umumi icrä olununcaya kadar evvelce yeti§ip ge9en hästlätin 
'ö§rü almmayarak geriye kahr ise, sonra cümlesini birden te'diye eylemek 
zürrä' hakkmda zahmet ve su'übeti isti1zäm edeceginden her karyede herke
sin peyderpey yeti§en her nev'-i mahsü.lätmdan ta'§ir meclisi bedel-i 'ö~ürleri
ne mahsüben münäsib mikdär ak9e tahsil ve bu akc;eyi muhtärlar kabz edip 
'ale-1-hesäb olarak mäl sand1gma teslim ile makbüz senedi alacaklard1r. 

Dokuzuncu Bend: Karyenin en sonraki mahsülät1 dahi yeti~;ip herkesin häsiläti 
kämilen yaz1ld1ktan sonra vakit ge9irilmeyerek derhäl ta'§ir meclisi ä'zäs1 def
terin zeylini temhir yähüd imzä edip ve bir de ol-vakte kadar zürrä'dan 'ale-1-
hesäb suretiyle almm1~ olan mebäligin dahi bir defterini yap1p bu iki defteri 
ä'zä-yi meclisin cümlesi ya birka9 neferi al1p kazä meclisine götüreceklerdir. 

Onuncu Bend: Mahsülät meydäna geldikc;;e herkes häsilät-1 väk:1'as1m gelip dog
ruca ve tamämca ta'§ir meclisine haber verecek ve ta'~ir'meclisi lüzum görür 
ise icäb1 vechile tahkik-i madde edecektir. Her kim häs1lätm1 ketm ve ihfä 
eder ise sä'ir kom§ularma gadr ve luyänet etmi§ olacagi cihetle mezkür ta'~ir 
meclisi öyle mürtekib adamlann ketm etmi§ olduklar1 mahsü.lätm iki kat 'ö~
rünü al1p karyenin bedel-i 'ö§rüne mahsüb edeceklerdir. 

On Birinci Bend: Karyelerin ber-vech-i muharrer yapilan häsilät defterleri kazä 
meclisine geldikte mu 'äyene ve tertib ve tanziminde kusür ve hatä.s1 var 
ise 1släh olunduktan sonra ol-defterlerde yaz1h olan häsllättan her cinsi ol
senenin görülen reväyicine ve ol-köyün mevki'ine göre ahm satim i'tibäriyle ne 
fi'ä.t diyecegi kazä meclisinde köyden gelen kimesneler ile bi-1-müzäk:ere her 
cinsine bir fi'ät ta'yin olunarak defterde her cinsin zirine ol-fi'ät üzere kiYmeti 
terkim ktlmacakttr • Bundan sonra herkesin häs1lätmm bahäs1 ta 'yin olunan 
fi'ät ile ba§ka ba§ka hesäb olunup ona göre bir adamm mecmü'-1 häslläti 
bahä.s1 kac; k:uni:;; eder ise defterde häs1lätmm altma toptan tahrir ve ba'dehu 
köyün käffeten hästlätmm bahäs1 dahi cem'-i yekün olarak defterin en a§a
g:isma toptan terkim olunacakt1r. Bundan sonra mezkür köyün mecmü'-i 
hästlät1 bahäs1 ol-kö~n mu'ayyen olan bedel-i 'ö§rü üzerine taksim ile ka<;;:
ta bir dü§er ise ol-msbet üzerine herkesin mecmü'-1 häs1lätmm mikdänna 
göre ol-sene verecegi bedel-i 'ö~ür hissesi ta'yin olunarak bunun mikdän dahi 
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defterde ol-kimesnenin mahsülätmm yekünu aJtma terkim ve ii;;äret lalma
cakhr. Buras1 iyice anla$1lmak ü;:in zirde muharrer misälin iräd1 münäsib 
görünmü§tür. ~öyle ki meselä köyün käffe-i häsilät bahäs1 150 bin kuru$ 
olub bedel-i 'ö$rü dahi 12 bin kurui;; olsa häsilät bahäs1 olan 150 bin kuru§ 
bedel-i 'ö§ür olan 12 bin kuru$Un üzerine taksim kllmd1kta on iki buc;:ukta 
bir dü$eceginden bedel-i 'ö§ür olan 12 bin kuru§ häs1l olmak ic;:in ol-sene 
oJ-karyede herkesin häsilät bahäsmda bedel-i 'ö§ür hissesine on iki brn;ukta 
bir isäbet etmek läz1m gelir. Elbette häs1lätm mikdärma göre taksim-i bedel-i 
'ö:;,ür maddesinde kä'ide budur ve bedel-i 'öi;;ür ber-vech-i muharrer taksim 
olunup herkesin hissesi ta'yin olunduktan sonra ol-vakte kadar 'aJe-1-hesäb 
olarak kimden ne abnm1§ ise köyden gelen defteri mücibince herkesin häsilät 
defterinde olan bedel-i 'ö§ür hissesinden tenzil olunacaktir. Kazä meclisinde 
bu rnadde i<;in aynca bir kayit defteri tutulup karyelerin häs1lät defterlerinde 
bäläda zikr olunan mu 'ämeläh icrä ve ikmäl olundukc;;a her karyenin häs1lät 
bahäs1nm topyekünu ve ol-sene ka<_;:ta bir dü§tügü mezkür kayit defterine 

yaztlac~ ve b~'~,ehü her kö~n ~äs1lät defterini~ zeylin~ dahi filan sancäkta 
filaP kazaya tab1 filan karyenm I$bU filan senes1 bedel-1 'ö§rü olan §U kadar 
kUru$un i$bU defter mücibince tevzi' ve tahsili tensib ve tasdik olunmu$tur 
diye bir $erh tahrir ve ä'zä-y1 meclis tarafmdan temhir olunarak ol-vechile 
_ cäbl icrä olunmak üzere mezkür defterler getiren adamlara verilip i 'äde klh-
1 acßktir. Ve Türkc;:eden gayri bir lisäri üzere yap1lm1§ defter var ise tercüme 
:iunarak tercümeleri as1llanna rabt olunacaktir. 

ikinci Bend: Häsilät defterleri kazä meclisinde tasdik olunarak kruyelere 
onidikte ta'~ir meclisi ber-mücib-i defter bedel-i 'ö~ürden herkesin verecegi 
g~ seyi kendisine bildirecektir. 
plS 



Ek 2: . ,.. ,. MübeyYil1 
1905: A',arm Aräzi üzerinden S~ret-i lstifasm• 

Ta'limät 

2 Safer 1323 - 25 Mart 1321 - 8 Nisan 1905 •arif äfi' ve [Jla 
'h. se-i rnen 1 ·nde!l 

Madde 1: Devletc;e tensib olunacak mahallerde rna - 18 äZi uzert 
a'~är bedelä.t1 i~bu nizämnämede gösterilen sürete tevfikan ar 
süret-i maktü'ada istifä. olunacaktir. a.zinin flltl-

- - f olunan ar ~1'1'1@ß 
Madde 2: Kura ve kasabatta tapulu ve tapusuz tasarru b-ki· i<;:in z1;1 . ..- _ d 

- al b ve tat 1 dll tasarnflan yedlerinde bulunan tapu senedatmm t e a ve htl 
gec;mesine häcet birakllmayarak aräzinin isti'äb ettigi toh:1rn ,, •reif1.111tl ~-e 

. - rnt-1 rnc--- •· ~ 1r 
ve sm1nna nazaran süret-i hakikiyede m1kdanm ve se . a-•1n1 [Jltl . 

k ·b1 env dir 
tarla veyähüd bag ve bahc;;:e ve zeytinlik ve palamutlu ~ zirne [Jltlkte _ . 
ashabmdan bir beyännäme istenilecektir. Bu beyännärneY1 tan r inin u:1.5dj}{l 
olamayanlann aräzisi ic;in ashäbmm ifädesi ve kurä ihtiyär rnec ~irn oltl~a-

- .b. af d b1·r defter t 1 ririe muc1 mce tahrir ve tevzi'e me'mür hey'et tar 1n an . . ektu[Jle e _ 
caktir. Aräzisinden bir mikdänm ketm edenler olursa arazH rn bil'ä.hire ta 
ä 'id bedel-i 'ö~ür 'umüm köylüye tahmil edilmi~ olac~gtn~~n _v:e ketrn ~del1 
hakkuku hälinde i~bu ta'limätm yirmi birinci maddes1 rnucibtn asi }üzüfllv 
~ah1stan cezä-yi nakdi almacagmdan zinhär buna cür'et olunrnarn 
beyännämelerin esnä-yi talebinde köylüye tefhim kllmacaktlf. bir de , ürve 
Madde 3: Her bir nähiyeye tahrir ve tevzi' hey'eti näm1yla bir rne rn karYede 
kätib ta'yin ve i'zäm olunacak ve bu hey'et karye karye dola~ip behe~a köyli'l
.k ä1 · ahkik- ek ~artlY · ce 1 m -1 t ata kadar kal1p digerlerine ol-süretle ge9m üciblfl 
l · lb ·1 ·ki • - ;;.-Yleler [J1 ;;-1,ir en ce 1 e 1 nc1 maddeye tevfikan haz1rlad1klan beyann".'-"~ eclisi h.,.,... 
0 1-karyede her nev'i aräziden kac; dönüm mevcüd ise ihtiy~ 

01 
- t göstefl:, 

oldugu hä.lde mikdä.r ve envä.'1yla ashäb1 esämisini 'ale-1-rnufred~ -.,e te"zl 
b. d f · · - · kt· Tahrir 1-irer e tenm tanz1m ve meclis-i mezküra tasdik ettirece 1f · kall 0 

hey'eti me'mürlanna biner ve kätiblerine yedi yüz elli~er kurtl~-t~ ~r ,;e 
ak 

.. ·1r..,,,ä}-1 t .,e 
mam uzere ma'ä.~ tahsis olunacak ve dört ay zarfmda tiu•• .. ·[Jl[Jle v. 

t -, k d'l · - · muht ,,1 .-1 evzi e en 1 en mecbur tutulacaktir. ~äyed esbäb ve izar-1 edi~e„ 
-1--.1 .. . .. . -ce edeffl _1-,a rn=~ e_ ~:nne muddet-1 mezküre zarfmda itmäm-1 vaz11·_ rnä.h d!:i>• _ 

mechs-1 tdare-i viläyetc;e tahakkuk ederse me'müriyetleri birer e ~it!::1-. de v 
temdid edilecektir. l~bu tahrir ve tevzi' hey'etleri Martin on be~in 

C 8, 
• " . . .. TertlP• . 

Al?ann Araz1 Üzennden Suret-i lstifasma Mübeyyin Talimat", [)üstur, 1 · 
s . 180-87 , 1323.02.02/25 Mart 1321/B Nisan 1905. 
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dev -

ain ed 
Ye ah- , erse Mart: _ . 
Ve i_z, alisine anI gayesinde köylere vikarak ikinci madde müfädm1 her kar

beyä.nclh _ ecterek b7a_c~an lisänla hey'ät-1 ihtiyäriye muväcehesinde tefhim 
ifa_da.t n¾e vereJanna~e vereceklerin aräzisini beyännämeye tevfikan ve 
d •1 ~1-f:tiJ... eyenienn ar · · · · ·h · - 1· · afi d ddak eft,,,. Y =ü'"''el . az1s1n1 1 tlyar mec 1s1 tar m an musa 

'-'rle · J J enne t tb -k 
€erek . 11 bu rne' _ a 1 an sebt-i defter edeceklerdir. Tahrir-i emläk 
r<l t 

1
~äde-i ~ifäh;urI:1"1n . nezdlerinde bulundurulup gerek beyännäme ve 

ai-~~r-i ernläk ~e 1:zenne her ~ahsm aräzisi sebt-i defter edildikten son
ica.b nin dönümü ~~ll_Yla tatbik olunacaktir. Gerek hudüdca ve gerek 
'clzi 

1
na. göre kit' -~ce 1htiläfät-1 külliyye görülürse tahkikät-1 'amika icrä ve 

sin:et oJunarak a 
1 

In~h~elefün-fiha üzerine sähibi ve ihtiyär meclisi birlikte 
lide a. ~•~är defter/~kikat-1_ m~kteziye icrä edilecek ve feräg ve intikäli s1ra-
0J~ n:iu~kilata ennce de 1cras1 tabi'i olan nakil mu'ämelätmdan dolayi ile

"e t nac~ ernia:: Yan~i~liga mahal birakilmamak ivin tevzi' defterlerine tahrir 
i'ti .... 1:htir-i e1111äk e arazicte tahrir-i emläk kuyüdundaki tertibe göre yazilacak 

«ia. 1....., defterlen· d ki · d · - ' · ba1 L\J..11.nacakt _ . n e numaralann dahi a '~är defterlenn e ira esme 
Sa_'· dede bulu ir. Arazi ashäbmdan köyde häzir olmayanlann veya diyär-1 
~ ir~sinden alnanlann aräzisi hey'et-i ihtiyäriye ile akrabä ve müte'allikät-1 
Ol-ut ltiinin Verct .

1
::acak _ma 'lümäta binäen tevzi' defterine idhäl edilecek ve fa

h- JJ 0Iniact1gi igi ~a 'lumata istinäden yaz1ld1g1 ve aräzinin mezrü ' ve mu 'attal 
a. ¾esine i§är ve kimler tarafindan idäre ve zirä 'at edildigi defterin mülähazät 
'"cldde 4· et olunacaktir. 
da. ~ · 'fahnr - . 
t>,. • llltUte.z:j,-,....- _ve tevz1' hey'eti kurä aräzisi meyänmda miriye ä '1d olup ·•tikq - ••ime 1häJ 
rek ~ bedeUen e olu~a~elen ot!ak ve yaylak mahalleri var~a bunlarm 
kti _diger kary Yle kav donumden '1bäret oldugunu aynca sebt-1 defter ede-

ran1n tahn ~y~ gec;ecek ve helümme cerrä dähil-i dä'ire-i me'müriyeti olan 
~adde 5. O „ nni bu süretle icrä edecektir. 
ta. b · 9Un ·· 

llnJann cu tnaddede beyän olunan defterlerin tanzimi nihäyet bulduk-
lllecn-. musaddak b ' .. h k " d - ·, kiJ" kt - ,1·r . ••ia'-i n- irer nus as1 oy e cam1 ve 1se ve me ep vesa 
~ecek. ve t as olan InahaJlerde ta'lik ile bütün karye ahälfsine hakk-1 i'tiräz ve-
1 e defter 111 ~:zi' h~y'etleri beyännämeler ashäb1ru köyün ihtiyär meclisine celb 
ta..h?"irind U

nd
encätm1 kendilerine tethim edeceklerdir. Her karyenin hitäm-1 

~adde 6. e l'llezkür defterin birer süreti kazä merkezine gönderilecektir. 
la, b . Karye ahä1- · 1 ak 

edel-· ,.. 1sinden herkes kom~ulannm aräzisi noksan yaz1 m -
tabi1 idü

1
~ ~§rü.n digerlerine taksim ve tahmilinden dolayi mutazarnr olmak 

sai¾iyet·~
nd

en defterde münderic mikdär ve eins ve nev'e i'tiräz etmek 
?11 be§ ~~1 

hä'izdir. Her i'tiräzm1 defterin tärih-i i'lämmdan i'tibären nihäyet 
1rs,,,, ITTin zarti d b" - k - k- ,. ak- 1 -

YJ. etni kt n a 1r kägida yazd1np memhuren aza a 1m am 1gma 
cclk. ve b e _e veyähud bi-z-zät müräca'atla §lifähen ifäde etmekte muhtär ola-
cj U 8 Uretle .. - 1 1 · 't" - 1 b · ll:la.ctd rnuraca'ata muktedir olamayacak o an ar 1 iraz arm1 e:;nn-
?eY'eue: ll1ücibince defter mündericätmm kendilerine hin-i tefhiminde tevzi' 
ile 2irj ne §ifähen tenbih ederek onlar tarafmdan bir zab1tnäme tanzim 
lllecu8 ;u'terize tahtim ettirilecek ve ifäde-i mazbütasmm zeyl-i häzm bi-l-

an karye ihtiyär hey'eti ile tevzi' me'mürlan tarafmdan dahi tasdik 
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hey'et-i 
- .. - k - ,. ak- ro tarafmdan - r 

ve taht1m olunacakt1r Vukü' bulan 1'tiraz a 1m a . rne'rnU 
tevzi'iyeye gönderilerek. tahkikät icrä ettirilecekti_r. ~ezkür h:y'et::: tev:zi'äb 
olduklan dä'ire dähilindeki emläk ve aräziyi kamilen tahnr ed 

1 
i'tirä:zat1 

icrä it; in tekrär köylere 'azimetlerinde her köyde vukü' bulmu~ 
0 

a~-hiitl icrä 
ihtiyär meclisleri muvä.cehesinde eträfiyla tahkik ve icäb ed~n ta~ ~at'iyYede 
ettikten ve art1k hie; kimsenin bir güna i'tiräz1 kalmadigi suret-i Tahrir ve 
tebeyyün ettikten sonra bedel-i 'ö~rün tevzi'ine ba~lanil~c~tl~- e-i kazäda 
tevzi' hey'etinin hallinden 'äciz kald1g1 bir i'tiräz olursa meclis-l idar 
tedkik ve fasl olunmak üzere evräki kä'imakama i'äde olunacaktlr• .. a:za'a 

-k- t bila-mun 
Madde 7: Madde-i säb1ka mücibince icrä olunacak tahki ~ tahkikätt~ 
neticelenirse defter-i mezkür ona göre ta'dil olunacak ~,e. 1_7bu äki' rneclis-1 

sonra mu'terizialeyh veya mu'teriz tekrär i'tiräz ederse 1 tir~i _v e tashib§.ti 
idäre-i kazäda hal ve fasl edilecektir. Meclis-i mezkü~n ~ahki~at ~ olunarak 
tärih-i i'tiräzdan i'tibären nihäyet bir hafta zarfmda 1cra ve ik.lll lik a';;iif 
ve sekizinci maddede beyän olundugu vechile köyün ge9rnil? be~ s~ne defterin 
bedelätma esäs bedel ittihäz olunacak meblag her köye rnahSU~{tir. 
nihäyetine terkim edilerek zeyli meclis-i mezkürdan tasdik olunac b yaJI 

Madde 8: Her nähiyenin hävi oldugu kuränm defätiri mevadd-1 säbik~da k:sb-i 

olundugu vechile tanzim ve i'tiräzät neticelenerek defätir-i mez~~:nacak
kat'iyyet ettikten sonra bedel-i 'ö~ür ber-vech-i äti takdir ve tevzi k rna:zt ve 
t1r. ~öyle ki her karyenin ge9mi~ be§ senelik gerek hubübät gere •bi ayr1ce. 
gerek boya ve kitre ve 9ehri ve afyon ve zeytin ve incir ve P~~ut·fdart 1<:a:z§. 
ihäle olunan väridät-1 'ö~riyenin ma'-hisse-i menäfi' ve ma'ari_f rni ye bfüii~ 
kuyüdundan ihräc ve bir köyün mecmü' a'§är ve hisse-i i'äneSI he= 

11
:iunarak 

olursa vasatisi alm1p ya'ni be~ senelik väridätmm mecmü u tahnn_s . rnebde 
häsil olan hums esäs bedel ittihäz olunacaktir. Bir kazäda tah~

15
.
1
~ ve be~ 

ve müntehäs1 olan be§ sene zarfmda ka9 dönüm afyon zer' edtldtgl her dö
senelik bedelin ka<; kuru§a bälig oldugu tahkik ve cero' olunarak be ra her 
nüme ka9 kuru§ 'ö~ür isäbet etmesi icäb edecegi hesäb edildikten so~eoil1 
karyenin hissesi tefrik ve hubübät a\,ärma zammedilecektir. Her k biZät 
hubübä.t ve afyon vesä'ire a'§ännm ü«;: yüz on be§ senesi bedelätina tec 
tertibi de mal kalemlerince 'iläve olunarak tevzi 'e idhäl olunacaktlf- . 1·ri ä}11yeJ1 
Madde 9: Her nähiye i9in evvelce ta'yin ktl.mm1§ olan tevzi' hey'etleri ~-n hibe!1 
hävi oldugu kuränm yedinci maddede muharrer defterlerini m~~ta~e zikf 
tekrär köylere i'zäm olunarak esäs ittihäz olunan bedel mevadd-1 auye 

olundugu vechile aräziye tevzi' ve taksim olunacaktir. _, i..er 
· nva P 

Madde 10: 'Umüm aräzi be§ smif i'tibär olunacak ve sm1flarca ta'yinl e 

mahallin icäbät-1 mevki'iyesine göre mahallerince takdir olunacaktir. _ te 
.1 sure 

Madde 11: Her köyün bedel-i 'ö§rü sekizinci maddede gösten en ev'i 
- 1 - her !1 

tevfikan ta'yin olunduktan sonra esäs bedel ittihäz olunan meb ag de-
- . ··t - . ak - kUru<:: isäbet e araz1ye mu esaviyen t s1m olunmu§ olsa her dönüme ka9 -..,: -ber 

cegi tevzi' hey'eti tarafmdan köyün ihtiyär meclisine ihbär olunrnakla bere. 
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qz ••tUtesa . 
. lllaJJsu1 VJyen tak - . . - - - . ~ . 1llbati . Veren araz· sui:11 ziyade mahsul veren araz1 ashabm1 muntefi' ve 

ca.gi 1/'es~e ve nett 
1 

_ashabim mutazarnr edecegi. cihetle aräzinin kuvve-i 
dönu e~dilenne te~~et-J mahsülüne göre sunü.fa tefriki makrun-1 'adälet ola
ä.'zä.silllune kac;ar ~lll olunarak ba'dehu birinci nevi'den bulunanlann beher 
Ve en:~an bi-s-su'ä] TU§ konulmak münäsib olacagi köyün ihtiyär meclisi 
SQreu a -i aräziye t 

0
:;

1ann rey ve tensfbine göre her dönüme bir bedel vaz':! 
tell2i1 e :a. Yin olu evzi olunarak mezkur birinci ve ikinci nev'i aräzinin bu 
lllUt ~ä.kf ne ka1 nacak bede1-i 'ö§ürleri köyün 'umüm esäs bedelinden bi-t
c¾: ~saviYen tak _irsa O dahi diger nev'ilerden bulunan aräzinin dönümüne 

becte/~.:1-i 'ö§r(i~
1
: . olunacaktir. Birinci ve ikinci nev'i aräziye takdir oluna

tara.ti 
1 

O§ur agir d .. ir~ .. noksan vaz'mdan dolay:i diger nev'i aräziye kalacak 
icab 1nd

an i'tiraz U§~u~ ve mevadd-1 ätiyede beyän olundugu vechile ashäb1 
0lu 

111
& göre mu 't ve §t~ayet vuku' buldugu halde tekrär ihtiyär meclisinin ve 

~ llacakt1r. eberan-1 ahälinin reyine bi-1-müräca'a ta'dilat-1 läz1me icrä 
<ldc,e l. 

lllQs . 2: Käbili ta 'd -d . . . . . -
"' lbirenin b _ a olan hurma ve zeytm ve mcir ve palamut gib1 e~car-1 ·•iag!U ecteI-1 ,.. -- .. -
ar- __ s buJunct _ 0 1?ru koy-be-köy ba§kaca mu'ayyen oldugu ve bunlann 
dö ~~-J lbezkure Ugu aräziye hububät dahi zer' olunmakta bulundugu halde 
l1l null'le sinif- onuncu maddede gösterilen s1mftan hangisine täbi' ise her 
bi_e

2
¾re ahä.li 

1 
?'1ezküra göre bedel-i 'ö§ür takdir olunmakla beräber e§cär-1 

b t,taks1rn b nin rey ve tensibiyle ve älä ve evsat ve ednä i'tibäriyle ü9 sm1fa 
lllun edel-i 'ö „ 1 . _ - -
~ dugu ar - . §Uren aga9 ba~nna tevzi' olunacak ve e§cann magrus 
'i]-~Iacaktir_ B azi!~ __ hu_~übät zer'i mu'täd degi.lse i~bu aräzi häric ez-hesäb 
, .. &ve ectiln-. arir O§ru aynca istifä edilmekte bulundugu ve bedel-i tahmise 
o~ri .,,eyece - · · - -

Yenin ct ~ ,. gi cihetle harir yeti~tirmeye mahsüs dutluklar hububat-1 
\le d „ a ire-i t -'i · d -0 nurn1 . evz1 nden häric birakllacak ise de dutluklar dahi hu ud 
Slfir Vaz•iyi:~Yl~ :snä-yi tahrirde sebt-i defter edilerek bedel-i 'ö§ür hänesine 
€&rs ectecekJ I~tifa edilecektir. Yeniden dutluk yeti§tirecek olanlar dut fidam 
dan1 gars 1 en lllahalleri hükumät-1 mahalliyeye beyän edeceklerdir. Dut fi
ler'iyJe ii;;; ~ unan aräzinin tärih-i garstan i'tibären iki sene hubübät vesä'ire 
hubüba.t ,~ä..l __ edebilecegi derkär olmakla tärih-i garstan i'tibären iki sene 
"'1adde 13_ §ru ahnarak ü9üncü seneden i'tibären kayd1 terkin edilecektir. 

Ve .kaza v. ~u:ma ve zeytin ve incir ve palamut mahsüläti §imdiye kadar nähiye 
0Iunan e vaca toptan mültezime ihäle veyähüd yine toptan emäneten idäre 
ca_&l.nctanma.hallerde bunlarm köy köy bedelät-1 'ö§riyeleri tefrik olunamaya
becteue . bu gibi yerlerde e§cär-1 mezburenin toptan ittihäz olunacak esäs 
'acted-i n °:1 birinci ve on iJdnci maddelerde beyän olunan usu.1 dä'iresinde 

e~cara t -, 
"'1add evzr olunacaktir. 

Üzen~ 
14

: Bäläda beyän olunan kavä 'id dä'iresinde sunüf-1 aräzi ve e§cär 
clräzis·e takdir olunacak bedelät-1 maktü'anm mükellefinin mikdär ve envä't 
sonra 

1
~le esamisini mübeyyin olmak üzere köy köy defterleri yap1ldlktan 

u defterJerin bir sureti köyün cämi' ve kilise vesä'ir memerr-i näs 



\ 
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. .. zerine vukt1' 
olan mahallerine ta'lik olunarak cümleye i'län ve 1~bu defterler u nra bir 
bulacak i'tirazat bi-t-tedkik tashihät ve ta'dilät icrä oluD<luktan _ so üieri-

. d . - . b yännä.111e 
köyde bulunan ashäb-1 araziden her ~ahsm kend1 ver igi e "kd;:;-nyla 

- . • - ' ve rru = · 
ne 'uhdesinde bulundugu tahakkuk etmi~ olan arazmtn enva_ . ci maddeye 
bunlarm tevzi' hey'etleri ve ihtiyär meclisleri tarafmdan on binn d . ec::.cäfa 

. -h-d 'ade -1 ~ 
tevfikan ta 'yin olunan sunüfu ve her s1mf araz1ye v~ya u . ka ba$ka 
isäbet eden bedel-i 'ö~rün mikdän merbüt nümunes1 vechile ba$ . le i:rrü-

·· hürleflY 
birer pusulaya yaz1hp ve ziri tevzi' hey'eti tarafmdan zat mu . -uni an-
hürlenip ashäb-1 aräziye yeden biyed ve hin-i teslimätta müD<lenc:efterler 
layabilecekleri sü.rette bi-1-eträf tefhim olunacaktir. Zikr olunand·tecek ve 
üzerine vukü' bulacak i'tiräzä.t tahrir ve tevzi' hey'etlerince hall_e 

1 
äh zar

bunlarm karärlanna käni olmayanlar tärih-i i'ländan i'tibären bir rn 
fmda kä'imakäm-1 kazäya rnüräca'atta muhtär bulunacaktir. -ya 

- ,. akärn-1 kaza 
Madde 15: Madde-i säb1kada muharrer müddet zarfmda k~ im _ dlokät-1 
müräca'atla i'tiräz edenlerin i'tiräzäti üzerine meclis-i idäre-1 kazaca te urnisi 
läz1me bi-1-icrä i'tiräz1 väki' muhik görülürse bedelin yekü~-i ~rn väki' 
dä'iresi~d_e _ta'dilät ic:ä edilecek ve müddet-i mez~~e~i~ in~izas:d~edlo~ 
olacak 1't1raz mesmu' olmayacaktir. Ancak mechs-1 1dare-1 k~ . e süret-1 
ve fasl olunacak i'tiräzät i~bu nizämnäme mücibince a'~äri~ _arazlY - k-l w.
tevzi'inde tahaddüs edecek iddi'älara münhasir olup aräzmm hu~ asiyla 

_,. • mahsus deva ir-1 sarrufiyesine müte'allik de'ävinin rü'yeti kemäkän 
rnahäkime ä'id olacaktir. 

.. · i 'tir§.ZlI1 
Madde 16: On dördüncü madde mücibince ta'yin olunan muddet-l ,. arä.Zi 
mürü.ruyla tevzi' defteri kesb-i kat'iyyet eyledikte bir ~ahsm her n-~~

1 
erkell 

ve e§cärma isäbet eden bedelät cem' ve üc;;e taksim olunarak mahsU - iü get.; 
yeti$en yerlerde Agustos ibtidäsmdan Te§rinievvel gäyesine ve ~ahsudar bi
yeti§en yerlerde Eylül ibtidäsmdan i'tibä.ren Te§rinisäni nihäyetine ka ·zärJl 
rer mäh fäs1lal1 üc;; taksitte vergi tahsildärlan ma'rifetiyle olbäbda olan n~su
ve usül dä'iresinde tahsil ve her taksitin mükellefm yedinde bulunacak p 
lanm häne-i mahsüsuna almd1gi tahrir ile ziri tahtim olunacaktir. . 

M dd 17 Tak -t · h ·h- . d 'd . . - t oldugu~ cihetle btr a e : s1 m er ay m ayetm e te 1yes1 me~ru -t ve 
taksitin te'diyesini te'hir edenlerden gelecek taksitte hem gec;mi§ _ ;~~~'iZ-i 
hem ol-taksit tahsil olunmakla beräber güzerän eden müddete a id 

nizämi de istifä olunacaktir. . 
. . .. nlertl'.1 

Madde 18: Ü9üncü taksit müddetinin hitärnmda bedel-i 'ö~runu vermeye ücäZ 
mevcüd zahiresinden ve emväl-i menkülesinden känünen satilmast rn t rt-

äl sat 1 

olan kism1 Tahsil-i Emväl Nizämnämesi ahkärnma tevfikan derh .. _ .. del'.1 
larak istifäyi matlüb olunacak ve köylerde zahire fi'ätmm dü§künlugun - 111 
d 1 ah- · · k„ d fü" - h - 1 - 1 -- h - u- c1·b olacagt o ay1 z iresmm oy e ru tu hä.KKJ.nda zarar ve asar1 m . . al<li-
medyün dermeyän ettigi. ve satilmas1 läz1m gelen zahiresini masarif-l n räZl 
yesi kendisine ä'id olmak üzere kasaba ve pazar mahalline nakletmeye ba 
oldugu hälde köyün kabz1mäh veyähüd bir tahsildär birlikte olarak kasa 
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Ve p azar 
merk . lllahalli ect ezincte . ne naklettirT 

•<:e;;; 1se näh· 11P orada tahsilät komisyonu veyähüd nähiye 

d i:,• ad iye müd·· .. - . llktan s am ma'rifeh Je uru nezareh ve sähibinin nakil ve bey'ini baväle 
t.ladd onra fazla y sattmlarak esmänindan bedel-i 'ö§iir istifä ohin-

edel . : Araz

1

· . a sa 1 me veya vekiline tcrk olunacaktlf• 

b 

e 19 para kahrs - h·b· 

bectel-i ,~§rü maktü'u rag, ve . intikäläll vukii'unda yeni sähibi o\-mahallin -1 ,.. nm fe - -
fa•;z 

1

,,;:Jrün i§lemi ~u 1_t~ ue mükellef olacak ve hin-i feräii ve intikälinde 

:•©ne d .";'.°•n te'di ! ekasiti mutasarnf-1 säb1k veya )ähiki tarafmdan rna'-
1Uli¾J a lr lahsilä{ k 011'.nmadikca veyähiid rnutasarflf-1 )ähiki te'diye ede
t.1add tnU'ämelesi .. 0 '.'Hsyonuna te'minäl-1 kaviyYe irä'e etrnedikce feräii ve 

o)i, e 20: Bu yurutulmeyecekhr. 

1

ap\\ oi"in bedel-i 'ö ~§ru maktü'an a)man aräzi-i erniriye zirä'at oh.1nsun nrna vechile '.. .. 
lSlif'ad tnayacak §ru tfa olundukca zirä'atten tatili sebebiyle miistahakk-• 

digi s _esi icin ba. ve kezälik bedel-i 'ö§rii veri\en aräziyi ashäb• te'JniJl-i 
k• Uret1e · g ve e§cär-1 mu" s · · .. · k ·b· · t '"•d 1sti 'mäld mlfe ve gayn musmlfe gars etme gi 1 1s e-

rn · de 21: 'Uh e muhtär olacaktlf. 
aha.r, ähüct tevzi' h , ulunan aräziyi verdigi beyännämede noksan göster-

sUret n thbänyla v ey '.'llne noksan tahrir ethrmi~ oldug<l bidäyet-i tahrirde 
lltaJu te aräzi-i m ~rumd tevzi' me'miirlanmn tahkikättYla tebeyYiin eyJedigi 
%,;: beräber ke~ turne dähil-i hesiib edilerek tevzi'ät ona göre icrä olun
Ve lah 'Y_

1

• beräber t olunan aräzinin her döniimii i9in bedel-i 'ö§rfin birlnci 

sonr nr ve tevzi' et~ eden ~ah1stan be§ kuru§ cezä-yl nakdi ishfä olunacak 
tnek "_ herhangi b':1u amelesi hitäm bularak defterler kesb-i kat~yYet ettikten 
<au lu.rnättn täri: _zamända mektUrnät tebeyYÜ11 ederse bidäyet-i tevzi'den 

_ l§ vey- desinde b 

icra. tncten ma'-F ,. · 1 tebeyyiiniine kadar gecen seneJere ä1d bedel-i 'ö§Üf 
isur~ina degin ~ 

12 
defäten tahsil olunmaJ<la beräber ta 'dj]ät-1 umurniye 

'li§ ~ k1hnacakf1zeran edecek senelerin t,edelleri daltl tekäsiti bu!Ul ettikce 

ern füncten hästl lf. Gerek cezä.-yi nakdiden ve gerek aräzi-i rnektiirne t,edel-i 
ll!:eten ahz olacak mebälig kazä mäl sand1klarmda köY närnllla ba~kaca 
b.ik-lU'unctan ve kabz olunarak bi-1-ähire ä1d o\dug<l köyiiD bedel-i 'ö$fÜ 

Cll). aya kalct • hicblf cäre-i tahsili bulunmayarak sirf müm teni-iit-tahsil 
ic ir Üzerineigi .tahakkuk ettigi hälde kä'i,naJ<ärnlikca bi-\-istiZän a)macak 
ti. ra olunacakmumteni-ut-tahsil o\dugcl tebeyYiin edecek bedeline rnahsllbU 

ne a· •· llr A - · · - · f b' •d ol · raz1-1 mektUmeden a)wacak cezä-Y' nakdlmn n1s 1 muh 1-

Mad acaktir 

0

lun : Ma'-hisse · ·, - ·b· - · t _, an mah -
1 

1 ane a'§än i~bu nizänll'ame müc1 ,nce araz1ye evzi :y taleb ol allef<leki gögeri vesä'ir näJntyla ahäliden bedelen ve 'aynen bir 

e ashabi 'uunmayip fakat harir ve koza ve tohurnuyla tütün mahsUlünÜJl 

de 22 . 

lll<>1-.. hdel · d d ' - . . =,susa . enn e olub a'§än ofl1lall väridäll ,neyäJlln a rne ,nunn-1 

llla• . 81 vas1t - - · - · ·hiss . . asiyla tahstl olunrnakta olar> husus1 orrnanlar rnahsulatimn 

el.k e-1 l'äne •·· .. - ak· M' s adim tü ., O§fll kemäkän ba$kaca idäre ve tahstl olunac ur. lJl· 

ebt-i d f tun zirä'atine mahsUs olan aräzi döniim ve hudUduyla beräber 
e ter ect1·1e k · -,· d h - . b re fäkal bubübät a'§ärlmn dä'ire-• 1evz1 in en anc ,ra-
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kllacaktlr. <;end seneden beri tütün zirä'atine tahsis olunan yerlerin kezälik 
dönüm ve hudüdlan sebt-i defter olunacak ve kezälik dä'ire-i tevzi'inden 
häric birak1lacakt1r. Sene-i ätiyeden i'tibären tütün zer' edildigine ve 'ö§rü 
verildigine dä'ir Reji idäresinden resrni bir 'ilmühaber ibräz olunmazsa ol
mahallin dönümüne ve cinsine göre aynca bedel-i 'ö:;;ür konularak karyenin 
bedel-i tahmisine zamimeten istifä edilecek ve ertesi sene veya daha sonraki 
senelerde tekrär tütün zer' olunursa Reji ldäresinde ber-minväl-i me§rüh 'arz 
ve ibräz olunacak 'ilrnühaber üzerine hubübät 'ö§rü tenzil olunacakbr. ;;im
diye kadar hubübät 'ö:;;rüne täbi' olan bir klt'a-i arziyede ätiyen tütün ekilirse 
Reji ldäresinin 'ilmühaberi üzerine mezkür klt'a-i arzm hubübät 'ö:;;rü terkin 
edilecektir. 

Madde 23: Üzerine ebniye ve kirernit ve tugla ocagi gibi :;;eyler yap1lmaktan 
dolayi zirä'atten ta'til olunarak nizäm1 mücibince evvelce bedel-i 'ö§rü rabt 
olunmu§ olan mahaller tevzi'in häricinde kal1p onlann bedelät-1 mukarreresi 
kemäkän ba§kaca tahsil ve istifä olunacaktir. 

Madde 24: A '§är1 aräziye tevzi ' olunan mahallerde aräzi-i mevättan me 'mürunun 
izniyle yeniden tarla a91bp zirä'ate ba§lamld1g1 hälde kuvve-i inbätiyesine göre 
hangi s1mf aräziden ise ol-sm1fm mükellef oldugu bedel-i 'ö§re täbi' tutularak 
köyün bedel-i 'ö§rü maktü 'una 'iläveten sähibinden ba§kaca tahsil olunacak 
ve bilä -ruhsat tarla a9arak zirä'at ettigi mahalli vaktiyle beyän ve kayd ede
meyen ve 'ö:;;rünü vermeyenlerden dönüm ba§ma be§ kun.i§ cezä-yi nakdi 
almacak ve eger muhbiri varsa cezä-y1 nakdinin rnsfi yirmi birinci maddede 
gösterildigi vechile muhbirine verilecektir. 

Madde 25: i§bu nizämnäme mücibince aräziye tevzi' olunacak ma'-hisse-i 
i'äne bedel-i 'ö§rün ibtidä-y1 tevzi'inden i'tibären be§ senede bir kere ta'dili 
cä'iz olacak ve ta'diläta esäs olmak üzere a ':;;är-1 maktü'iyete rabt olunan 
kazälarda Ticäret Nezäreti tarafmdan zirä'at istatistigi tutturulacaktlr. 

Madde 26: 1§bu ta'limät 'ö~rün aräzi üzerinden süret-i istifäsma dä'ir 15 Mu
harrern 1297 tärihli nizämnäme makämma kä'im ve icräsma Mäliye Nezäreti 
me'mürdur. 



Ek 3: 
1866: Haleb Viläyeti Dähilinde Kä'in Mahallerde Emväl-i 

Miriye Tahsilät1 i~in istihdäm Olunan Tahsildärlarm S1fat ve 
Hareketleri ve Vezä'if-i Me'müriyetleri Hakkmda Ta'limättar. * 

Tahsildarlarm laz,m olan s1fat-1 'umümiyesi 

Birinci Bend: Evvelä yirmi ya!;lmdan yukan olup vücüdca sakä met ve 'illetten 
sälim olmak säniyen hükumet i§inde istihdäma elverecek liyäkat-1 zätiye 
ve istikämet-i kavliyye ve fi'liyyeyi vesä'ir ahväl-i §ahsiye-i matlüba muväf1k 
bulunmak sälisen mutlakä Türk<;e yaz1 yazmak ve defter yapmas1m bilmek 
ve räbi'an kuvva-y1 kefil ve sened vermek husüsland1r. Bu evsäf ile sm1f-1 
teba'a-i devlet-i 'aliyeden f släm ve H1ristiyändan mahallerince münäsib gö
rünenler tahsildärhga intihäb olunacaktir. 

ikinci Bend: Viläyet dähilinde kä'in mahallerde istihdäm olunacak tahsildärlar 
üc; s1n1ft1r. Sm1f-1 ewel sancäk ba§tahsildär1 näm1yla makarr-1 kä'imakärm 
olan kasabalarda bulunup ma'ä§lar1 be!;ler yüz kuru§ olacakt1r. S1mf-1 säni 
kazä ba§tahsildän näm1yla müdür makarn olan kasabalarda bulunup dör
der yüz kuru§ ma'ä~ alacaklard1r. Sm1f-1 sälis süväri ve piyäde olmak üze
re iki nev'i olarak süvä ri nev'inin 'ale-1-'umüm ma'ä§lari ü9er yüz ve piyäde 
nev'inin iki§er yüz otuzar kuru§ ma'ä§lar1 olacaktir. Fakat nefs-i Haleb ile 
Adana piyädeleri iki~er yüz elli~er kuru§ ma'ä§ alacaklardir. 

ü~üncü Bend: Tahsildärlarm elbise ve esliha vesä'iresi ve süvärisinin esb ve 
mälezimesi kendi taraflarmdan tesviye olunmak üzere bir tarzda ve bir 
hey'et-i muntazamada olacaktir ve i§bu elbise ile kih9 kay1§1 ve defter 9antas1 
vesä'iresinin masärifi neye bälig olur ise mäh-be-mäh ma'ä~larindan istifä 
klhnacaktir. 

oördüncü Bend: Her kazäda bulunan tahsildärlarm vezä'if-i mahsüsalarm1 
tamämiyla ifä eyledikleri kazä müdürü tarafmdan tasdik olunur ise her ay 
ba:;nnda ma'ä§lan bä-sened mahalli mäl sand1gmdan verilip ol-kazäda müs
tahdem olan zabtiye 'askerinin ayhk defterine idhäl ile mu'ämelät-1 kalemiy
yesi icrä olunacaktir. 

se~inci Bend: Birinci ve ikinci sm1f tahsildärlar tahsiline me'mür olduklan 
ern.väl ir;:in verilen nümünesi vechile defätir-i mahsüsa tutarak 'ale-1-deväm 

5 ancäk ve kazä ba§larinda sand1k eminleri ve hesäb kätibleri ile birlikte bulu-

• BOA, LMVL, 560/25166, 1283.05.09/ 19 Eylül 1866. 
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rrnek 
. . . .. d .. re haber ve 

nup tak.siti gelmi~ mürettebäti aramak. ve lede-l-ilct1za mu u d tn1ek ve · r · tm1 kay e -
ve ak9e teslim oldukc;a her mahalle ve karyenm tes ima _ . . äliyle icra· 
vakt-i istifäs1 hulül eden väridätm tahsili ic;in köylere tahsil~8:1" 

1
:~si1därlafl 

y1 tahkikät eylemek vazife-i asliyesi olacaktir. Ve sm1f-1 sälis 

dahi bunlann idäre ve kumandasmda bulunacaktir. .. iyäde 
. . . "b na gare p 

Altmc1 Bend: Her kazänm hävi oldugu kurä süvan ve ica ~ . ve noksa!l 
tahsildärlarm mevcüduna tatbikan iki veya ür; veya daha ziyad~ lüZÜrnuna 
kol ve cihetlere taksim kllmacak ve kasabada olan mahallät dahl , ur 0 1du· 
göre piyäde tahsildärlara tahsis olunacak.tir . Ve her tahsild~:1 me mväfidät-1 
gu kolda kar; karye veya mahalle var ise her birinin vergi ve 1 an~ ve . vechile 
sä'iresinin mikdärm1 ve taksitlerinin kifäyetini mübeyyin nümunes:aksitte!l 
ba~kaca birer matbü' el defterleri c;antalannda bulunacagmdan her 
sand1ga teslimät vukü' buldukc;a o defterlere dahi kayd olunacaktir._ ni!l 

. . tahsildarlafl 
Yedinci Bend: Simf-1 sälis tahsildärlan s1mf-1 evvel ve san1 "bi }<:a.Zä 

re'yine täbi' olup cümlesi livä kä'imakä.mmm emri altmda olacaklan gi al<lafl!l· 
tahsildärlar1 dahi 'ale-1-'umüm kazä müdürlerinin emri altmda olac ·cräda 

. . ·nfäz ve I 
dan hangi sm1f tahsildärlardan olursa olsun me'müriyetini 1 . e tevbil1 
bilä-sebeb-i sahih terähi ve kusür eder ise ilk defasmda tenbih vd _1111-. · en l:1J. 

olunup ikinci def'asmda bir ayhk ma'ä~1 mikdär akc;e cezä keu<li~~n-, tle icrä 
mak ve yine mütenebbih olmaz veyähüd olunan tenbihä.tl 'adem-i ~ta_a tardaJl 

t . , . . . 1 . 1 - . den tahstldaf d e mez 1se me munyettnden tard o unmak laz1m ge ecegm . . . däfe e 
birinin 'adem-i takayyüde dä'ir böyle bir hareketi vukü'unda mec~is:

1 ~ 01u· 
bi-t-tedkik säbit olduktan sonra bä-mazbata kä'imakämhktan 

18t12 
ä abZ 

narak icäbt icrä kllmacak ve bu makülelerden birer ayhk mikdär-l ~ez oda· 
olunmu~ olan mebälig mazbatas1yla re 's-i sancäga gönderilerek ~~r e;üsn•i 
smda emänete h1fz ile sene ähirinde o kazämn tahsildärlanndan ifa-~ göre 

. · d ecesine 
h1zmet ve gayret etmi~ olan her kimler ise hizmet ve gayretlen er _ . inde bir 
onlara taksim olunacak ve bu maküle vukü'ät ve icräätmm_ se:1e ähtra}{l<lJlde. 
kere birer jurnali merkez viläyete gönderilecektir ve tahs1ldarlar h isillU 
bu vechile cezä-i akc;e ahz1 ve kendilerinin me'müriyetlerinden tardi_ !Tl rnü· 
mu'ämelät mücerred me'müriyetlerinde kusür ve müsämahalart üzenfl~ezä· 
terettib olub töhmet ve kabähat ve cinäyete müte'allik sä'ir ahvälde mu 

yi hükm-i känün ne ise bilä.-istisnä icrä kllmacaktir. ·da 

Seklzinci Bend: Tahsildä.rlann icrä edecekleri me'müriyetlerinin vezä'ifi bäl;ahi 
beyän olundugu vechile mahdüd ve mu'ayyen oldugundan ma'ä~l~ edefl 
bu hizmetin ücreti bulundugundan tahsildärlar i!?bu umür-1 t~silii na!l 
ba~ka i~lerde kullanilmak veyähüd diger me'müriyetlerde istihdä.IU 

O 
-~ btl" 

bir me'müra tahsildä.r ma'ä~1 aldirmak misillü bir häl ve hareke~ vuk1:. ll<:iYe 
lur ise müddet-i istihdämmda verilen ma'ä~ kämilen o mahahn mu 
me'mürlarma tazmin ettirilecektir. 

Dokuzuncu Bend: Köylere giden tahsildärlann me'küläb ve ~a'ir ve 1~:~ 
man ta 'yinätl ic;in evvel emirde her mahalin räyicine göre kazälar mec 
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idäre . sincte fi'ät- . -llle'kulät 1 mu1edtle takdir ve i1än o]unup o fi'ät ile köylerde aldtgt 
r ve yem b h- .. . a kenctuen t , _ a asm1 odemeyen tahsildärlardan ak~elen ahndtlctan son-

Ba.Ieb . - e d1b olunacaktir. 
V1layeti 1· F'i 3 R b'.. ltografya destgähmda tab' olunmw~tur. 

e iulevvel 1 283 / 4 Temmuz 1282 (16 Temmuz 1866) 



Ek 4: ak 
1871: Emväl-i Miriye Tahsilät1 i~in istihdäm Olu~a~yetleri 

.... ,., · Me'mun Tahsildärlarm S1fat ve Hareketleri ve Veza 1 -1 
Hakkmda Ta'limätt1r * 

'illetten Birlnci Bend: Evvelä yirmi yasmdan yukan olup vücüdca sakäm::.::ätiye ve 
sälim olmak säniyen hükümet isinde istihdäma elverecek ltyäk_ ba muväfil< 
istikämet-i kavliyye ve fi'liyyesi vesä'ir ahväl-i ~ahs1yes1 matlu bilrnek 

pmas1ni bulunmak sälisen mutiakä Türk,e yaz1 yazmak ve defter ya äf ile rnutta· 
ve räbi'an kuvva-y1 kefil ve sened vermek husüslandir. Bu ev~ e münäsib 
s1f teba'a-i devlet-i 'aliyYeden lsläm ve Hiristiyän'dan mahallennchükmünce 
görünenler tahsildärliga intihäb olunacaktir. * (*Karär-1 ahir olrnagla 
tahsilät ic;in mahsüs me'mür istihdämmdan sarf-1 nazar kihnmi~ 

vazifeleri 'asäkir-i zabtiyeye 1Jäve-i me'müriyet edilmistir.) . ]anJl 

ikinci Bend: Viläyet dähilinde kä 'in mahallerde istihdäm olunacak tahsild:a.rr-1 
beher sancäk merkezi i<;in birer neferi sancäk ba§tahsildän näm~yl~ mianndaI1 

äk b tahs1ldar mutasamf1 olan kasabalarda ve is bu ve sanc as ä]arda bU· 
mä'adäs1 kazä bastahsildän näm1yla kä'imakäm makarn olan kaz ev'i 

0

1aral< 
lunacakalardir. Ve ikinci sm1fi süväri ve piyäde olmak üzere iki n 

kezä!ik sancäk baslannda kul!an1lacakt1r. . . . . esb ve 

ü,üncü Bend: Tahsildärlann elbise ve esliha vesä'iresi ve süvan~m'.° munta· 
mälezimesi kendi taraflarmdan tesviye olunmak üzere bir hey et-i ntn ve 

_ _. _ h -1darlan zamada olmas1 laz1m gelecegmden sancäk ve kaza ba§ta 81 olrnak 
piyäde sm1fmm setri ve pantolon ve süväri sm1fmm potur •~ 9epk:e ,uka 
ve sin1flanna göre yekdigerinden farkh bulunmak üzere bir ren anta.s1 äh

-d b d k e defter <; vey u a a an yapdacaktir ve isbu elbise ile kd11' ayis1 v . tifä Io· 
vesä'iresinin masärifi neye bälig olursa mäh-be-mäh ma'ä:;;lanD<lan 18 lmacaktir. 

D 
.. d .. .. B - ,.f . mahsüsalar1111 or uncu end: Her kazä.da buiunan tahsi!därlann veza 1 ·1 . ]"ler aJ 

tamäm,y!a ifä eyledik!eri kazä kä'imakänu tarafmdan tasdik olunur ,se btiye 
ba~mda mahal!i mäl sandJgmdan verilip ol-kazäda müstahdem olan ':icur
'askerinin ayhk defterine idhä! ile mu'ämelät-1 ka!emiyYesi icrä olunac . . e 

. . _ _ tahs1l1!1 Be!?inc1 Bend: Sancäk ba§tahsildärlanyla birinci sm1f tahs1ldarlar 

• "E a1 · M· · T h ·1 ! t s fat ve I-{areket-mv -
1 

1nye a s1 ab <;in stihdam Olunacak Tahsildarlann 1 SB-60, 
leri ve Vezaif-i Memuriyetleri Hakki.nda Talimattir", Düstur, 1. Tertip, c. 2 , s. 
1288.02.05/26 Nisan 1871. 
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rne' -rnur old tacak)_ :1klan emväl i . . .. - . . - . . d1k •n m1sil!ü h _,m venlen numunesI vech1le defatir·I mahsüsa tu· 

enu 1 er kazan1 .. -ara n eri ve h _ b _ . n rusum-1 miriyesi dahi sancäk ba§Jannda san· 

tnak esa kat1bl · ·1 · · he ve lede-l .k . . en 1 e birhkte bulunup taksiti gelmi§ miirettebätl 
taks· . alle ve ka . a im ama haber verrnek ve ak9e teslim olunduk<;a r rnah_ -1 t1za k - ,. ak-
rn- . iti gei;mi~ k"_IY 

1

enm teslimätm1 kayd etmek ve vergi ve i'äne ve 'ö~ürden 

Iriye . ., oy ere tah -1d - . - . 

10

, • Ye JUmal 81 ar 1rsähyle icrä-yi tahkikät eylemek ve rüsüm-1 

<-utSlld - ve defte 1 · · 

A 

arlari ctah· b r enm yapmak vazife-i asliyesi olacaktlr. S1mf-1 säni 

lt1n 1 unla ·ct -c1 Bend· H nn 1 are ve kumandasmda bulunacaktir. 

ta}) - _ · er k - _ _ kol Slldarlann m azanm havi o!dugll kurä siiväri ve icäb1na göre piyäde 

lah ve cihetlere ;vcu_duna tatbikan iki veye ü<; veya daha ziyäde ve noksan 
Pi Sildära ihäle ;s•m ile her kol yekdigerine mu'ävenet etmek i9in iki§er 
k ~•de lahsild. 

1 

Ilmacak ve kasabada olan mahallät dabi !iizfünuna göre 
,;: da ka<; ka ar ara tahsis olunacaktir ve her tahsildärm me'mür oldug\l 

1

kdar- rye veya mahall · h b · · · · · ' - ' -re m1 ve tak . . . e var 1se er 1nt11n verg1 ve I ane ve a §annin 

t 

r niatbu' el d sitlenrun kifäyetini mübeyYin nümiinesi vecbile ba§kaca bi· 

esi- - efte 1 · 
llnat VUkü' b r en 9antalannda bu!unacaguidan her taksitten sand1ga 

Yectinc; B ulduk<;a o defterlere dabi kayd oJunacaktlr-

ba§t end: Sm1f äl · 

1 

ahsildä 

1 

·
1 

s 
1
s tahsildärlan sm1f-1 evvel tahsildärlanyla sancäk 

t

llndugu kr a_nrun re'yine täbi' oJacaklan misillü cümlesi bey'etiyle bu· 

a.h - aza k - ,. -
8

Ildär!ard a imakarrunm emri a1t1nda olacaklanndan bangi sm1f 
:ahih teräh· an olursa olsun me 'miiriyetini infäz ve icräda bilä-sebeb-i 

ef asmda ~ . ve kusür eder ise i!k defasmda tenbib ve tevbib o!unup ikinci 
lt!Utenebb"h Ir ayhk ma'ä§I mikdär ak<;e cezä kendisinden ahnmak ve yine 
:U•'müny:ti olmaz veyähüd olunan tenbibätI 'adem-i itä'atle icrä etmez ise 
adem.; tak rrtle_n tard olunmak !äz1m geleceginden tabsildär!ardan birinin 
ledkik sä b. ayyude dä'ir böylc bir bareketi vukil 'unda meclis-i idärede bi-t-

Icä.b1 icrä. ~ olduktan sonra bä-mazbata mutasarr1flJktan istizän oI,.marak 
mu§ ola hnacak ve bu makülelerden birer ayhk mikdär·I cezä ahz o!un· 
dan em . n me bälig mazbatasiyla re 's- i sancä/ia gönderi!erek merkez odasm · 
hizmet aneten h1fz ile sene ähirinde o kazätun tabsildärlanndan ifä·Yl biisn-i 
&Öre on~: gayre'. etmi§ olan ber kimler ise bizmet ve gayretleri derecesine 
b1r kere b. a taks1m olunacak ve bu makiile vukil 'ät ve icräätin sene ähirinde 

hu vechil:rer jumali merkez viläyete gönderilecektir ve tabsildärlar ha]{k!nda 
mu'ämelä.t ce~a-1 ak<;e ahz• ve kendilerinin me'miiriye_tlennden ''.""d1_ m1stll~ 
terettib mucerred me'müriyetlerinde kusür ve musamaJwlan uzerme mu· 
Y1 hükm~\ub_ tö~met ve kabähat ve cinäyete müte 'allik sä'ir abvälde muktezä· 

Seklzin . kanun ne ise bilä.-istisnä jcrä kIJmacaktIT-
beyan c, Be

nd
: Tahsildärlann icrä edecekleri me'müriyetlerin vezä'ifi bäläda 

b 

olund - ' · 1 dah. 
u hi . ugu vechile mahdüd ve mu'ayYen o!dugl.lndan ve ma a§ an ' 

ba§kazmetin ücreti bulundugündan tabsildärlar i§bu umür-1 tabsiliyeden 
bir me'.~

1
~
rd

e kullantlmak veyähüd ruger me'rnüriyetlerde istihdäm olunan 
mura tahsildär ma'ä~I a]dinlmak misillü bir bäl ve bareket vukil' 
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b l . .. dd . . .hd- d ·1 ,- k - -1-en o mahalin mülkiye u ur 1se mu et-1 1sti amm a ven en ma a~ am1 
me'mürlarma tazmin ettirilecektir. 

,- ve saDokuzuncu Bend: Köylere giden tahsildärlann me'kuläti ve !a ir eclis-i 

man ta'yinäti ü;:in evvel emirde her mahalin räyicine gör~ k~älar; aJ.digi 
idäresinden fi'ät -1 mu 'tedile takdir ve i'lä.n olunup o fi 'ät 1le koyler e son
me'kulät ve yem bahäsm1 ödemeyen tahsildärlardan akr;eleri almdiktan 
ra kendileri te'dib olunacakt1r. 

~ ----111111111 



Ek 5: 
i875: Tahsilät-1 Emväl-i Miriyeye Oä'ir* 

1'ahsü-• lgi üzere !~. en umur-1 zä.b>tadan almarak ta1imätinda dahi gösteril· ct ·~. i emväl . I . -
defterdär v~evähi d ä'i releri meclisleri vesätetiyle ve kemä-fi-s-säb1k väli ve 

tna'rifetler· 

1 

mutasarnf ve muhäsebeci ve kä'irnakäm ve mäl m e'murlan 
ve te'hirätt ruyet kilmacagmdan bunlara älet-i tcdkikät ve ihtärä t olmak iy e .. , 
tnüsär-ü-rn~ dolayi terettüb eden mes'Uliyet kemä-fi-s-säb1k m e'mürin-i 

1
atnacUar h maileyh e ä'id bulunmak üzere istihdäro olunacak tahsilät yok-

B
. l akkmda t '1- - h -1rinci a 1mat-1 ma susadir. 

tebir :::dde, Mürettebät-1 miriyenin dä'imä hesitblannl teftis ve te'diyesi 

her kazac:'.. te_käsitin ifäsm1 ta'cil etmek uzere tahsilät yoklrunac1s1 näJn1yla 
sarnflik luzumuna göre süväri olarak birer veya iki<>er ve väli ve muta-

ve k -,· - --t 

0

Irnak ü a unaka mlar merkezleri olan sehir ve kasabalarda dahi piyäde 

. zere ba"'-k . lklnc; M • aca bu-er nefer muvazzaf me'mür istihdäm olunacakdlf-

tnu'te,:::;•: Y~klamacdar her sm1f-1 teba'a-i devlet-i 'aliyeden ve mevsük ve 

111.eclis-i .d~esandan ve okur ve yazar ve hesäb bibr talumdan olmak üzere 

·· 1 areler ' · • · al d U~ün .. ma m et1yle ta)'in oJunarak her birinden keftl macak lf. 

cu Madd - _ . :Yetlen· . e. Yoklamactlann k1yäfet-i mahsüsalan olacakd1r ve m e'mun-

m h - -bulun aVJ yedlerinde hükumet-i mahalliye tarafmdan mernhür tezkere 

acakdir 
D.. . 

ordüncü tnuhäseb Maddec Yoklamac1Iann kazälarda mal müdürlerinin ve livälarda 
ma'düd ecilenn ve viläyetlerde defterdärlarm m a'iyeti me'mürlanndan 
müm · .

1 

olacakd!f. Bunlarm vezä'ifine dil'ir hareketlerinden m e 'mürin-i 
cI!an ai eyhim derece derece mes'ül tutulacakdir. Binäberin isbu yoklruna
mürn ~. seyr ü hareket ve urnür-1 rne 'mürelerine rnuvazabetleri rne'rnürin· i 
dev · aileyhim tarallanndan taht-1 dikkat ve nezärete aJmarak roe 'mürlyetine 
teb;::;; etm eyen ve hiläf-1 kä \de ve uizäm-1 häl ve hareketde olanlarm 
ede enrn bä-müzekkere-i-i mahsüsa rneclis-i idärelere beyän ile tebeyyün 

cek häl .. 

B 

e gare tebdil olunacakdir. 

e§in · 
tne c'. Madde, Tahsilät yoklamaci!anna beher sene-i mäJ;ye ibtidäsmda 
rn ü nsub old ugu kazä. mal kalernin den her köyün vergi ve bed elät-1 'askeriye ve 

ta,,;;;ttebät-
1 

miriye-i sä'iresini rnübeyyin nümünesi vechile rnäl me'mürlar• 

anndan memhür bir kit'a defter verilecekdir. 

"T . ahsil-i Ern a1 · M. · H d T " D T . 269 

12 

v -, ,nye aklon a afönat , Ustu,, \. ert,p, c. 3, s. -7 1, 

92 ·03 -25/ 1 May1s 1875. 
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, y1 
gerek esna-

Altmc1 Madde: Yoklarnactlar gerek mäl kalemi kayi~l~ndan_v:t ve tesnrnätlfll 
tefti~de görecekleri 'ilmühaberlerden matlübät-1 mmy~ ~ahsila_ kalan 01a.bal
tärihleriyle defterine kayd ve i~äret edeceginden tahsil~tt gen dkik ve r0yet 
ler nereleri ise derhäl ol- köye 'azimetle muhtänn hesabmi te 

eyleyecekdir. 1dugtl 
. .. erinde o 

Yedinci Madde: ibtidä-i tedkikde emväl-i matlübe kimler uz _ ne kUsur . . r - t bi-1-muvaze 
muhtärdan su'äl ve tahkik olunarak ve ash üe tes ima _ _ . edlerinde bU-
u matlübatm mikdär-1 sahihi anla~1larak ba'dehü med~~mm Y_katen borcu
lunmas1 läz1m gelen verai sergilerini mu 'äyene ve tedkik ile hakt rni·.:;: bulu-

t:.,• - • • -c etrne '! 

nu vermemi~ ve tekälif-i sä'iresinden de hisse-i mus1besim 1 a. . e tenbihät-1 
nanlar görülür ise deynini te'diye ve ifä etmesi hakkinda keu<l~sin ara oldUgu 
mukteziye icrä edecek ve i~bu tedkikde muhtär yedinde mevcu~ P 
görülür ise yine muhtär yediyle mal sand1gma irsäl ettirilecekdtr. a ge-

. f e par 
Sekizinci Madde: Esnä-yi tedkikte mürettebät-1 miriyeden_ z~mrr:ie 

1
~ _

1 
keyfiYet 

c;iren muhtärlara tesädüf olunur ise nähiye dä'iresi mech5 me 1~b~ ahälideD 
edilecek ve icäb1 hälinde merkez kazäya dahi haber verilecekdtr · e •. sterildi
vaktiyle borcunu te'diye etmeyenlere tesädüfle yedinci madd:-~e gonähiyesi 
gi vechile icrä edilen tenbihät ve ihtärätm fä'idesi görülemedigi_ v:O.la~üd1gt 

dä'iresi meclisinin i'änesinden dahi bir semere häsil olamayac~'? en istihsäl 
hälde merkez kazäya bildireceklerdir. :;;u kadar ki sunüf-1 a~8:°

1
~ rr1.1.1'äyene 

olunacak emväl-i miriyenin nizärn-1 mahsüs mücibince teka5 it-i nähiye 
·1 . -f- k - d ah -1- t k1amac1lannin 1 e ceste ceste tstl as1 mu arrer oldugun an t s1 a yo • adaf!l-
dä'iresi meclislerine veyähüd merkez kazäya irä.'e ve $ikäyet edece~e~~lerdeI1 
lar bu taksitlerden vakt ü zarnanmda borcunu ödememi$ olan koY 

olmak läz1m gelecekdir. änet 
ktir ve ern 

Dokuzuncu Madde: l$bu yoklarnacüar paraya el sürmeyece .. lüden ve 
ve ta'viz ve ma'ä$ ve-1-häsll her ne näm ile olur ise olsun koY 

muhtärlardan hic;;bir para kabz etrneyeceklerdir. _ äb ve 
• ·-· cbile ic 

Onuncu Madde: Yoklarnacilar altmc1 maddede göstenld1gt ve klaillal( 
lüzümuna ve gerek hükümetten alacaklan emr üzerine hesäblan yo än te

üzere han~ ~öy ve m~alleye gider ve gittigi mahald_e n~ _kadar ~:sib bif 
vakkuf ve aram eyler 1se yedlerinde bulunacak deftenn z1nn <le rn duk
mahäline ol-mahale gittigi tärihiyle yoklamayi icrä etdigi tahdr 

01
~:fisä.li 

tan _sonra muhtära tasdik ve temhir etdirilecek ve yoklam3:_cilarlfl halefi
vukü 'unda ellerinde bulunan defterler ma'rifet-i hükümetle ba-sened 
ne devr ve teslim edilecekdir. k 

. . . . . ve gere 
On Bmnc1 Madde: Yoklamacllar dola!;:acaklan köylerde gerek kendilen ahäli 
hayvänlan ic;;in ahäliden rneccänen yem ve yiyecek almayacaklar ve ä}lerirl 
hakkmda bir güna mu'ämele-i cevr ve äzär göstermeyecekler v~ b~ ~ e icrä 
vukü'u tahakkuk eder ise o rnaküleler hakkmda mücäzät-1 kanuniY 

olunacakdir. 

Fi 25 Rebiülevvel 92 (1 May1s 1875) 
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lB79: Tahsil-i Emval Nizamnamesi * 

Blrlnc/Bab 

(Tahsifdarl. ~ 
ar lle Kaza ve Llva Sertahsildarlar, Hakkmdad,r) 

"Blr · e,· · lnc, Fas,1· T.ah ~, ~ · 
r,ric; M · '' s11darlarm Süret-l lntlhab ve Muhassasat1" 

k&za.1 adde: Her vil - . -
b· a.nn1n v b' ayet ve l1va merkezi olan kazälarla bi-1- 'umum mülhak:ät 
lre, se e Irer kaza- 1·,t·b - 1 ,-d d -,. · b 1 d' · · de _ rtahsilct - ,. 1 ar o unan Dersa a et eva ir-1 e e 1yesmm 

b teca.tina g" ar ve ma 1yetinde kazä ve dä'irenin cesämetine ve emvälinin 
lllu.na. ore birer piya-de ·, -0 .. - • -h - d dah . -d tah -1d -d .. Cakct1 2 . ve IK.l!_?er suvar1 veya u a z1ya e s1 ar 

•e~rJelinin vt ~-kr olunan sertahsildärlar ta~ralarm merkezinde mäl mü
.. 

13 
llle 'niurJ mulhakätmda mal me'mürlarmm ve Dersa'ädet'de dä'ireler 

1kinc; Mad annm refäkatinde bulunacakdir. 
li de: M . 

llde bir liv · erkez-1 viläyet olan livälar ile mülhak:ät1 olan livälann her bi-
lllä] . a sertah -ld -
, _ 

1Ye lhüdü . 81 an bulunacak ve bunlar viläyet merkezlerinde umür-1 
_ef~atincte rlennin ve mülhakät1 olan livä merkezlerinde mal müdürlerinin 

11
n 1n ta1..t ve mecmu'u merkez-i viläyetde bu.lunan umür-1 mälive müdürle-

•. 4-ll -1 ne - . J 

lJ~iitic" zaretmde olacakdir. ~~tl:a./\1::t Kaza sertahsildärlanyla piyäde ve süväri tahsildärlannm 
!Uyet ve t fi ~b Yazmaga ve bir köy veya mahallenin mürettebäti hesäb1m 
Ya~inctan e h§ edecek derecede hesäb yapmaga muktedir olmas1 ve yirmi 
3
¾ibi buJ a~agi ve elli ya§mdan yukari olmamas1 ve rüküb ve nüzüle iktidär 

da. i'ä.de-i ~~masi ve bir cinäyetle müttehim olmu~ ve taksirätll müflis olub 
bulundu _ 

1 
tibä~ eylememi~ maküleden ve zimmet-i miriye ashäbmdan ve 

14nn-iain gu kaza hükümet ve mäl me'mürlarinm akrabä ve teväbi'inden bu-
0 as1 me . d Örd·· §rut ur. unc „ 
lu"- lJ Madde· L' • b' d b' 1i - ä1 „d .. g(j_nu i . · 1va sertahsildärlan umur-1 hesä 1ye e rr va m mu ur-
"e bunJ dare edebilecek iktidän hä'iz ve evsäf-1 matlube ile muttaslf olacak 
~ge, ~ Mäliye ~ezäreti tarafindan bi-1-intihäb tayin ve i'zäm kilinac~dir. 

b1-J_intiha.tunan ~dän hä'iz mahaJlerinde adam bulu~u_b da, m_~aJl~n~;e 
0Ia.cakd _k:yfiyeti nezärete i!;i'är olundugu hälde tasdik-1 me munyeti ca JZ 

De,sa „ Ir. Liva sertahsildärlari Mäliye Nezaretince intihäb olunur ise kefüleri 
adet'de ve mahallerince intihäb edilir ise kefilleri livä merkezinde ahz olu -

"'t . 
ahs1J-i E . 

SlJn 1879_ mva1 N12amnämesi", Düstur, 1. Tertip, c. 4, s. 382-92, 1296.11.25/ 10 Ka-
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. . . . ah1s i<;;in iki 
· · · · · - t · ;c.1 • bild1rihr ve bir § narak alman kefillenn 1s1mlen nezare -1 m ct.1.1yeye ahkik icäbina 

kefü almir ve beher alb mähda bir kere kefillerin ahväli ba'de-t-t 

göre tecdiden ibkä veyähüd tebdili icrä olunur. üväri 
- - - ' - iyäde ve s 

Be~inci Madde: Kaza sertahslldarlanyla ale-1-'umum P .. ta§raJ.ar-
- ,. . h - ,. olmak uzere -b tahsildärlan üc;:üncü maddede muharrer §era it1 a 12 . bi-l-intiha 

da kazä meclisi idärelerince ve Dersa'ädet'de devä'ir-i belediyece . rneyece-
. . 1 . para ge91r . 

ta'yin olunacak ve bunlarm hin-1 nasbmde z1mmet enne _ läkdaD ilo-
gine ve gec;:irecek olur ise tazrnin edeceklerine dä'ir ashab-i em uharrer 

- . dd · -bikada m §er kefil almacak ve beher alb mahda bir kere ma e-1 sa 

mu'ämele icrä olunacakdir. dleri 
- d-kl· kefälet sene 

Alt1nc1 Madde: Tahsildärlar ile kazä sertahsildarlannm tas 1 1 f olunuP 
- 'd d- ,. . belediyede h1 z ta~rada kazä mäl kaleminde ve Dersa'adet e aire-1 . le beräbef 

bir imzäh süreti ta§rada kazä mäl me'mürlan tarafmdan defterleny 'ädet'de 
umür-1 rnäliye müdürlerine veyähüd livä mal müdürlerine ve _oer~:ayara){ 
tahsilät-1 'umümiye me'müriyetine gönderilir ve kefälet senedi _ ah e'rnur18fl 
istihdäm olunan tahsildärlann yolsuz hareketlerinden kazä mäl 111 min et
mes'ül olacagi gibi §ä.yed zimmetleri zuhür edecek olur ise onlara taz 

tirilecekdir. _ }aft 
.. - . tahsildaf 

Yedinci Madde: Ta§ralarda piyäde tahsildärlan kasaba ve su~an ahsilätda 
karyeler kabz1mällar1 olan muhtärlann hesäblanrn tefü§ ve t . piyäde 
te 'ehhür edenleri tazyik edecekleri misillü Dersa'ä.det'de d~l vakt ü 
tahsildärlan mahallät ve süväri tahsildärlar1 mülhakät mürettebatlnl bun
zamänmda te'diye etmeleri i9in ashä.b-1 emläka mürä.ca'at eyleyecek v;dir ve 
lar kazä ve dä'ire sertahsildärlannm taht-1 emrinde hareket eyl~y~c

1
:

1 
tefti~ 

lede-1-häce sertahsildärlar dahi bi-z-zät kurä ve kasabätm hesabat 
ve tedkik edecekdir. ä 

S k. · · M · rirmeyerek tT1 e 1zmc1 adde: Tahsildärlar ara sira ve nihäyet bir ay1 ge.., .. rnune 
kalemine müräca'at ile i§bu nizämnämeye merbüt 000 numarall nub _tl!la 

- ·b· ürette a muc1 mce tutacagi defterine her mahalle veya karye m . 
5 

ve 
h - -k - -h ve ein ma suben ne kadar teslimät vukü' buldugunu bi-t-tahki tan 

nev'iyle kayd edecekdir. - ,,. 
pilaCW> 

Dokuzuncu Madde: Sertahsildärlar ile piyäde ve süväri tahsildärlafl ya 1up 
.. - . . b" sakda o numunes1 vechlle elbise iktisä edecek ve hayvän tak1mlan 1r ne 

'alämet-i färikalan bulunacakd1r. "1 
. -1darlar i e 

Onuncu Madde: Dersa'adet ve ta§ralarda istihdäm olunacak sertah51 _ nin 
piyäde ve süväri tahsHdärlannm ta'yinät ve elbiseleri esmän1 ve hayvanla1:$bU 
masrafi ve ge§t ü güzär harcirählan kendilerine 'ä'id olmak üz~r~ 

1
tteri 

· - - - • , unye 
mzamnameye merbut (000) numarah cedvel mücibince kend1 me m _ . ve 
d - h T d ah - · · häl1Ye a 1 m e t s11 olunan vergi ve bedel-i 'askeriyenin gerek sene-i la!l 
gerek sene-i mäziye tahsilät1mn käffesinden yüzde hesäbiyla mu'ayYe~ 

0 
i}e 

tahsildäriyeyi alacaklar ve bu tahsildäriyeden mä'adä hi9bir sebeb ve nä,.Ill 
ba§ka bir ~ey taleb ve ahz edemeyeceklerdir. 
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On Birin • 
tah - c, Madde· Pi S!ldäriyenin · .. Onuncu maddede gösterildigi üzere ahZ o!unacak 
s Yade tahsi!d . f'zde ktrkl müsäväten süväri tahsildärlanna ve on besi 
ertahslldär! ar anna ve yirmi besi kazä sertahsildärianna ve yirrnisi Iivä 

On ikinci anna 'ä'id olacakdir. 
ak Madde· G ,.;;_"!e el sü · erek tahsildärlar ve gerek kazä ve Iivä sertahsildärlan 
s S!ldäriyeleffil~YlP ve hi9bir sebeb ve näm ile tahsilätdan para almay1p 
ened-

1

" ak nm tahsilät väk1'alan n1·sbet1·nde varaka 1· sah1-he u·· zer1·ne 

m b

- -

C kl u ., -e erdir z 
1 

tas,yla mäh-be-mäh mal sand1!danndan ahz ve istifä ede· 

On Ü~ünc·: ~iriyesi~i ~a'ddde, Tahsildärlar vakt-i taksiti vünld ettigi halde mürettebät-1 

fsldip e iye etm ct · -· d f -
nezdind e igi e terlerinden müstebän o!an mahalle ve kuraya 

{a'ni niuhtari° para b~lunmad1g1 bi-J-muhäsebe tebeyYÜrl eden kabzunal!an 
b an-er o!du - "'.:' derhal mal sandig> idäresine i'zärn ve birinci maddede rnu
k"YJün ede;:' uzere emr-i teftisi icrä ve itmärn ey!eyece!derdir ve zirnmeti te· 
"'1üniye i . kabzimallar ya'ni rnuhtärlar ba!dannda )ä.ZUU geien mücä.Zät-1 

On o·· .. cra olunacakdir. 
Ver ?rduncü Madde· K - ah al 1 

©nin b . · aza serl sildär)an her ,nahalle ve köyden t eb o .unan 

l<än - irer müfredät d ft · · o a1 · - · - ·b· h Unis· . . e enm 00 numar 1 numunes1 muc1 mce er sene 

kaJem1e::i ibtidäsmdan 9ubat gäyetine kadar iki ay zarfinda tahrir-i ernläk 
kura kabzm:''.' ,;,kanp i1än edilrnek üzere tahsi!där ma'rifetiyle mahallät ve 

On lle,incl ällanna ya'ni muhtärlailna göndereceklerdir. 
ern1 - Madde· H dd h - . äkdan . · er sene Marl girrnezden on bes gün muka em ta nr-1 

"1evcüde ., venl_en ma1ümät üzerine her karye veya mahalieden nüfüs-u 
111übeyY· 

1 
tibanyle taleb o!unacak bedelät-1 'askeriyenin mikdär-I mecrnü 'unu 

ku in mec1· . ·ct - -rä ihti . 
18

·'.
1 

are taraflndan verilecek tevzi' rnazbatalaruu mahallat ve 

deftenru yar mechslerine i'tä etinek ve kafär-I ähir hükrnüne tevfikan tevzi' 
"1Uhtän:aptinp hir nüshas1m o mahalle veya karyenin kabz1rnalma ya'ni 
dlgi vechi~ ':'e:dmnek ve bir nüshas1m dahi on dördüncü rnaddede gösteril· 

On Alt e 11an etdirmek sertahsiidärIIl vezä'ifindendir. 

•nc1 Madd 
Ya'ni in h . °' Mürettebat-1 miriyesini vaktiyle ifä eunedigi cihetle kabzimallar 
tararm: tarlar tarafmdan tahsiJdärlara irä 'e oJunacak rnedyünlar tahsildärlar 
ile bor i"n köylerde ihtiyär medisine ve kasabalarda dä'ire-i l,e[ediyeye celb 
dä'ire} an tahsil edi!ecek ve ifä etrnedi!deri halde ihtiyär meclisi veyähüd 
käfi e belediye ma'rifetiyle ewelä medyün häline göre hänesinin idfuesine 

edevätsyas, säniyen esnäfm edevät-1 s1nä'iyesi sälisen zürrä,n 9ift ve zirä'at 

t 

iyla <;ift h · · h. . .. t -Utul ayvänätl ve tohurnJugli ve häs1lätln nun 1sses1 mus esna 

sä'ire".:-ak kusür-1 esmär ve zahä'ir ve hayvänät ve esy8.-Y1 beytiye ve ernväl-i 
häicte. inenkulesinden deynine käli oiacak mikdärI tahsildär bä.Zlr o[dugl.l 
ne le~cra känünunun isbu nizänlnärneye merbüt elli ikinci maddesi hükmü· 
zaha•· ikan sattmhp esmänI bir kä'ide teslim•i sand1k ettirilir ancak esmär ve 

Ir me . . 
olun vsurune göre tamärn1yla idräk ettikqe für,lht olunamaz ve mezäd 

an esyädan kabzimal ya'ni muhtär ve sertahsi!där ile tahsiidärlar ve mäl 
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me'mürlan hafi ve celi bi-z-zät ve bi-l-väs1ta hi9bir §ey i§tirä edemezler. . . 
_ . . - :rnecltSl 

On Yedinci Madde: Medyünun te'diye-i deyne kudreti olmad1g1 ihtiyar är 

veya dä'ire-i belediyece ma'lüm olub da zähirde satilacak za~~'ir ve e~le 
ve emväl-i menkulesi ve nizämen füruhtu cä'iz olan emläk1 yogise O rn 
medyunlann zimmetleri si'a-i hällerine ta'liken temhil olunacakdir. 

_ . • t-fä olun-
On Sekizinci Madde: Emläk veraisi ve bedel-i 'askeri on iki taksit ile 15 1 

dnn a· . .d - 111 ~, 
mak üzere aräzi vergisi mahsülün zamän-1 idräki olan Haziran ibti as gm-
Te~rinisäni gäyetine kadar alti ay zarfmda altl taksit ile ~~tifä _1o1inac:hlet 
dan bir taksiti ifä etmeyen medyüna bir ihbärnäme-i resm1 ile bir a~-~ hä.lde 
verilip yine te'diye-i deyn etmedigi ve taksit-i äti dahi hulül eyle_digi väl-i 
sertahsildär hükürnet-i mahalliyeye haber vererek o makülelenn e_;tiyär 
menküleleri hükümet-i mahalliyece fürüht ettirilmek üzere k~ryeler~e 

1 
usu

meclisleri ve kasabalarda esnäf kethüdälan ma'rifetleriyle bir ~ez~d_P ede-i 
las1 yap1hp ve ziri temhir ettirilip medyunun emväl-i menküles~ muzaYitden 
'aleniyye icräsiyla inkitä'-1 ragabätdan sonra satdmlacak ve esman1 taks 

olan borcuna mahsüb edilecekdir. . 
1
_ 

. akdiyesl o 
On Dokuzuncu Madde: Medyünun emväl-i menkülesi ve servet-1 ~ _ _ eye 
mad1gi hälde sertahsildärlar o makulelerin ... numara ile i§bU nizarnn:äl-i 
merbüt fi 15 ~evväl sene 88 tärihli nizäm-1 mahsüsuna tevfikai:1 ~ _fä et
gayr-i menkülesini hükümet-i mahalliye ma'rifetiyle satd1np deynini 

1 

direcekdir. 

Yirminci Madde: Köy ve kazäca maktü'an ihäle ve ilzäm kilman väridät ile_~o~~ 
ve peräkende olarak täliblerine satilan emläk ve zahä'ir vesä'ir~ ve rus~ud 
ve müteferrika bedelät ve häs1lätmdan mültezim ve mü~tenlen v_eY ile 
me'mürlar1 taraflanndan teslim-i sand1k edilen ak9elerden tahsilclarl~ et 

h ··kUl11 
sertahsildärlar i9in tahsildäriye tevkif olunmayacakdir. Ma'mäfih u ,. eti 
tarafmdan taleb olundugu hälde bu misillü zimemät ashäbtnl ~a iy I1 

väs1tas1yla celb ile me'mürin-i hükümete irä'e etmek sertahsildarlaJ1 
vezä'ifindendir. 

. . • äJlliye 
Yirmi Birinci Madde: Yirminci maddede gösterildigi vechile emväl-1 i}tiz ä1 
vesä'ireden zimmeti olu b da vakt-i taksitini ü«;: mäh ge9irmi~ olanlarlfi. 

111 
e-

„ d ·· ' - 1 - b · deften v n:iu ur ve me mur an tarafmdan sertahsildärlara memhur irer -m.-Y1 
rilecek ve bunlar dahi o maküle zimemät ashäbma bir hafta zarfinda 

1 
da 

deyn eylemek üzere bir ihbärnärne-i resmi göndererek o müddet zarfin da 
ifä-yi deyn eylemedigi medyün deynini mu'terif bulundugu hälde hakk1n --r 
h .. k . . - . - . . ah -1 te'ehhll 

u m-1 mzam 1cra 1le z1mmeti tahsil kilmacakd1r. O misillü t 81 - t 
d .b d - - · ak ·me:rna a e 1 e sertahs1ldarlar ma'nfetiyle ma'-güze§te tahsil olunac zi 

k - b ·1 „ b' k ·· de yarJf!l mu a 1 yuz me adar yüzde bir ve yüz binden ziyädesi i9in yuz . -da 
hesäb1yla tahsildäriye verilecek ve bu tahsildäriyenin sülüsäm rnerkez }lva 

is_~ ~iv~ sert,~sild~lrma ve mülhakät kazälannda ise kazä sertahsild~n~;1~ 

sulusu ma 1yetlennde müstahdem olanlara müsäväten taksim ve 1 ta ,- di 
nacakd1r. Merkez-i liväda bulunan kazä sertahsildärlan bu rnaddede a 



Ek6• 241 

tahsi1ct - . 
y· ar g1bi h' irmi ikinci issedär olacakd1r. 
Ves - ,. Madde· y . . ta';'.reden zim,;,;~m, birinci maddede gösterildißi üzere emväl-i iltizärniye 
de luJ eyledigi h b olan sahrn deynini tasdik etmedigi vcyähUd te'diyede 
kä: _beyän-, keyfi älde sertahsildärlar derhäl mahalli me'müriarma eki
~nsinäs ve •y~t edec'.'k ve mahalince dahi meclis-i idäre ma'rifetiyle 
üz kemede em mutefenmn bir da'vä vekili ta'yiniyle müte'allik oldugLl 

da~_nne hukük-;-• m_uhäkeme ve mubäsama ba'de-1-icrä aJmacak i1äJ11 
li _avisinin nl' hazme ma'-güzeste istifa edilecekdir. Kazii mahkeme-i 

13

va •:rtahsnct::'te ".'e'zün olmad1ß1 da'välar kaZil sertahsi!där• tarafmdan 
b~ lrttsil!ü bi-1- ma ihbar edilerek onun väs1tas1yla iktizäs1 ifä Iatmacakdir-
l ne_ kadar yü tuhäkeme tahsil olunan zimemät i<;in da'vä vekillerine yüz 
;cegi gibi b . z '.' bir ve yüz binden yukan yüzde yarun besäb1yla ücret veri-
l11ak u·· ir misb dah1· rnadd · -b k d .. ·1d· ~· h'l tak - l . zere ser _ _ e-1 sa I a a gasten ,gi vec I e s1111 o un-

Yirn,1 Ü~ü .. tahsildarlar ile tahsildärlara i~ä lohnacaktrr. 

ic: - neu Madd . N' -
ra olunm e. =en ta'dile müstahak oJub da tahrir-i emJäkca ta'dilät1 

"1ek gibi b "."'ak veyähüd esnä-y, tahrirde nänUna sehven emläk tahrir edil-
recekl azi esbä.bdan d 1 · · · I · - 'b · h"kü t v _ eri istid'' .. . o ay, verg1sm1 vermeyen enn can• -1 u me e ve-
k:sa'ir mukte;!"':' uzenne, tah_rir_me'mürl".1' ma'rifetiyle t_a'dilä'. ve tasbi~ät 

nd1sind yabm sen an 1cra ettumege ve mugayir-1 kanun ve ka 1de 

d~; icrä-en ve:~i taleb olunanlann hükfunete takdirn Iahnan istid'älannm 
lZ ac ve g,?;; mu amelätiyla matlübät-1 ntlriyeyi ilisikden ve ahAfiyi bu misillü 

'Yirrni D .. rden muhäfaza etmeße sertahsildärlar me'zündur. 

orctün „ 
:Ürä.ca'atd.:,u . Madd_e, _Mülhakät-1 sancäktarda rnutasarnfhßa oJun_an 
ertahsild _ bir nebce 1st1hsäl 0Junarnad1gi süretde keyiiyet bir kere de ]lva 

~dilemedi '."' _tarafmdan väli-i viläyete yßZtl1b ondan da bir semere istihsäl 
gu gib; vi!gi suretde dogn.tca Mä]iye Nezäretine ibtär-• keyiiyete me'zün oJdu
"1ü~äril ayet merkezlerinde olan sertahsildärlar dahi Iede-1-bäce nezäret-i 

Yirn,; 

8 

eyhaya beyän-1 häle mübäderet eyleyecekdir-
tnaha1:~mci Madde, Kazä sertahsildärlar• urniir-1 mevkWelerinde hükümet-i 
zaman yeden mu'ävenet-i fi'iliye göremedikleri bälde vukü'ätin mevki' ve 
irar ed ve ahväl-i müteferri'aslllm tashibiyle keyiiyeti Jivä sertahsi!dänna 
deten t ecek ve Iivä sertahsildän dahi merkez-i viläyetde ise keyiiyeti mad-

tecta.b· aSriliiyle väli-i viläyete ve !ivälarda ise ,nutasarnfa ibbär ile derhäl 

ir seri' . . - . . an 1tt1haz ve 1cräsin1 taleb eyleyecekdlf. 

Yir . (Tashildarlarla SertabsiJdärJarlD Mükäfii.t -.,e ]llücäzitl) 
Ye :',~tmc, Madde, Hizmetlerinde gevseklik ve kusür eden tahsildärlar rnüiki
tevb-h muru huzürunda sertahsildärlar taraflanndan birind defa tenbih ve 
san.:.- olu'..'ur, ikinci defasmda cezäen bir ay~k tahsildäriyesi kesilerek mäl 

Y

. gma irad kayd edilir Urüncü defasmda me'rnüriyetden ihräc o]unur. 

1rrni y . . , ..,.. sertahedm~, Madde, Emväl-i ,njriyeyi sirkat eden veya ziJIUTletine akce geciren 
S!ldar ve tahsildärlann meclis-i idäre ma'rifetiyle säbit z1rnmeti tahsil 
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·kinci ve 
ve hakkmda cezä känünunun ü;ibu nizämnämeye merbüt seksen 

1 

doksanmc1 maddeleri mücibince ·mu'ämele-i cezäiye icrä klhnacakdlf. ·J.<l 
- d - lar gezd1 e-

Yirmi Sekizinci Madde: Bi-1-'umüm tahsildärlarla sertahsil ar . cezä 
- ,. ahrlar ise 

ri yerlerde ahäliden meccänen yem ve yiyecek vesa 1T ~ey . vfika!l 
k b . · · addesine te änünunun i~bu nizämnämeye merbüt yüz on 1nnc1 m 
haklannda icrä-y1 mücäzät olunacakdir. _ ,·r i 

.. . . -f- - veza l -
Yirmi Dokuzuncu Madde: U9 sene bilä-fäslla hüsn-1 h1zmet ve 1 a Y1 bilä-
me'müriyet eyleyen tahsildärlar kazä sertahsildär1 ve kezäli~-b~~- se; sene 
kusür kazä sertahsildärhg1 edenler livä sertahsildän olabilecegi gibi _b ~lerine 
bilä-kusür livä sertahsildärhgi edenler dahi derece-i liyäkat ve ehhyet 
göre s1ras1yla daha büyük mäl me'müriyetlerine ta'yin edilecekdir. 

(iklncl Bab: Kabz1mallar) . -,Jfl) 
(Kabz,mälllk hlzmetlnl ifa edecek olan muhtarlarm me'mürlyetleriyle veza . _ t 

- -resi vtlaye 
Otuzuncu Madde: Her karye veya mahallenin kabz1malltk vazi ddeleri 
nizämnämesinin be~inci bäbmm birinci faslmm 63 ve 64 ve 65 · rna ldir. 
hükmünce ahäli tarafmdan intihäb edilmi~ olan muhtäräna muhavve d 

b. }'sän a 
Otuz Birinci Madde: Zikr olunan muhtärlarm mümkün mertebe 1~ , .. 

1 
rün-

okuyup yazmaga ve hesäb tutmaga muktedir olmas1 ve m~~~e:-1 orneyen 
de bir cinäyet ile müttehim olmu~ bulunmamas1 veya i'äde-11 tibar etrn 

taksiräth müflis maküleden olmamas1 läz1mdir. 

Otuz ikinci Madde: Kabz1mällann intihäb1 muhtärlann hakk-1 int!h!::~ 
izäfetle ahäli yedine verildiginden muhtärlar zimmetlerine ~c;e ge9ir. hük
hälde viläyet nizämnämesinin dördüncü bäbmm altm1~ birinci ma~de~~där-l 
münce tazmini ahäliye 'ä'iddir. Binäen'aleyh ahäli tazmin edece~ rni istifä 
akc;eyi muhtärm nizämma tevfikan emväl ve emläkim fürüht etdirerek 

etmege hakki olacakdir. 

Otuz Ü~üncü Madde: Kabz1mällar ya'ni muhtärlar her sene her karJ~ tv~~~ 
mahalle ahälisinden tahsil edecegi paranm i§bU nizämnämeye m~rbu rnu
numaral1 nümü.nesi mücibince mäl me'müru tarafmdan ziri me~~ur v~ibäre 
saddak 'ale-1-esämi bir müfredät defterini köylünün anlayacagi llsan ve_ a

ile köy veya mahallenin cämi' ve kilise duvarma veya diger mün_äsib bt\:r-i 
hale yap1~d1rarak dä'imä i'län edecekdir. Kabz1mäl ya'ni muhtarlar de 
mezbürda muharrer mikdärdan ziyäde bir akc;e taleb ve ahz edernezler. 

· be
Otuz Dördüncü Madde: Her kabz1mäl tahsil edecegi vergi ve i'äne-i 'askenye b-Cit 
delinin her taksiti i9in akc;enin 'akib-i tahsilinde i~bu nizämnameye rner e-

.. - · vfik , b. sened v numuneye te 1 an mükellefine numaral1 ve ko9anh matbü irer . _. e.J{-

receklerdir ve hangi kabz1mälm tahsil etdigi ak9e i9in sened vermedigt tah 
kuk . - . 1 cakd1r. 

eder 1se ol-kabz1mäl h1zmet-i asliyesi olan muhtärhkdan 91kart a 
. . "ndeI1 

Otuz Be~inc1 Madde: Mahalle kabz1mällan kabz eyledikleri paray1 be~ ~ äl 
ve köy kabz1mällan on günden ziyäde nezdinde tutmay1p b e-heme-häl fll 

__ 11-----
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Sanct ~ igina • e an ziyäde 

O 

• es un edecektir. ~u kadar ki makbüzät bin be§ yiiZ kU-I'U§t getirerek t r . 
Ylemege me b _ lur ,se müddet-i hitärtnnl beklemeyip o gün getirip teslim 

Otuz Alt c urdurlar. 
rn inc, Madd . _ _ aballenin h e. Kabzimällar ya'ni muhtärlar kabz1mäh oldugu karye ve 

carf . er n ,. • lb-1 hükü evi vergi ve bedelät-1 'askeriyesini ve buntann bakäyäsm1 
0tu,vedin . metden verilecck müfredät defterleri mücibince tahsil edecekdir. 

rnerb · c, Madde: Kabz1mällar . b d 1- ' k . . . b . - -

1 

ut oo verg1 ve e e at -• as enyey, 1§ u nizarnnarneye 

1 
e I<änuni· numarah ta'limät-1 mahsüsasi mücibinC< Marttan bed'an 

rn , evvel - · e lllürdur . gayesme kadar 10 taks)tte tedricen taleh ve ahz etmege 
olur ise kab -~'.rk~; taksltini veyähüd bir senelik vergisini defaten veren]er 

Otuz S u u ca 1zdir. 
i •kizlnci Ma . - . . . Sbu nizäm _ dde. Kabz,mällar ya'm muhtärlar her karye ve mahalle 19m 
ta.caktir 

8

.n_ameye merbüt 00 numarah nümünesi mücibince iki defter tu-

ct· · 1n 1
iier deft d nc yevmiye kabz ettigi akceleri siras1yla ve cinsiyle yazacak ve 

terecekt/' e herkesin zimmetine mahsüben vukü' bulan teslirnähnl gös
bu]unan kve makbüzätm1 tahrir-i emläk tarafmdan verilip ahäli yedinde 
kab

21

mä!I _"Candan dahi tärihini ve mikdän ile teslim kayd ettikten sonra 
derhä] s~ga_ mahsüs ve i9inde isnli mezkür olan mühür ile mühürleyerek 

Otuz ibme verecektir. 
Dokuzu kabzimä]]arncu ,M_adde: Mürettebät-1 miriyesini taksitinde venneyenJer i9in 

ta hitäm yam muhtärlar evvelä kendisine müräca'at etmeße ve bir haf-

ihtiyär m~na_ kadar vermez ise säniyen dä'ire-i be!ediyeye §ikäyet veyähüd 
ise bir haf chSmi toplay,p i§i müzäkere eylemeße ve bunun da te'siri görülmez 

lllllcib• ta sonra tahsildärlara irä'e ile o adarnm hakJonda on altmCl madde laJisn~:'i° mu'_ärnele icräsm1 taleb etmeße ve müräca'at ettigini mübeyyin 

~irk,nc, ara bir pusula mühürletmeße me'rnür ve rnecbürdurlar. 
lllez!e M•dde: Kabzirnällar mahalle ve kUrä tahsildärlanndan rnu'ävenet gör-

r ise sertah ~1ct ~ . - -Kirk . . s1 arlara §ikayete me'zundur. 
mu'aBirinci Madde, Me'mür-1 tahsili oldußll rnürettebät-1 devleti tekäslt-i 
dan yYenesinde tahsilde tekäsül eden veyähüd taksiti gelmeksizin halk
lllüd~ara isteyen ve toplayacagt rnürettebättn defterini i1än eylemeyen ve 
!an d et-, mahdüdasmdan ziyäde nezdinde para tutan ve kabz eyledigi para
temh·dterlerine ve e§häs yeclinde bulunan rnakbW' 'i]mühaberlerine kayd ve 
ve tn ir etmeyen ve tahsilät.l 'ayniyle teslirn eylemeyip de ak9eyi tebclil eyleyen 
ver edyunlann emväl-i menkiile ve gayri rnenkülelerinl tahsildär]ara baber 
ril meyen kabz1mällar ya'ni muhtärlar 'azl ile yerlerin< digerleri intihäb etti-

ecektir 
1r · ct · a e-i S . emyye, tärihi: Fi 25 Zilka'de Sene 96. 
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1886: Tahsil-1 Emväl Nizämnämesi 

BiRiNCi FASIL 
Mevadd-1 •umümlye 

- ucibince 
Birinci Madde: Devlet-i 'Aliye'nin kavänin ve nizämät-1 ~ah5usa~.

1 
:eric usill 

dogrndan dogruya ta'yin eyledigi vergiler i~bu nizämnamede mun 

ve kavä'ide tevfikan tahsil olunur. h 51-. ..n a 
ikinci Madde: Birinci maddede muharrer vergilerin tahsilät1 vazifesi mu 

ran i§bU nizämnämenin tahsis ettigi vesä'ite mevdü'dur. käJll-l 

Ü~üncü Madde: 1§bu nizämnämede tahsil-i emväl i,;in mu'a~en olan ~eil ve 
mümtäze kavänin-i umümiyenin olbäbda gösterdigi kava'1dden klS 

husüsen müstesnä olarak cereyän eder. , et-. . . . va:z. 
Dördüncü Madde: Efrä.d-1 mükellefin i§bu nizämnämenin kendilen ipn_ . dalii 
tigi ahkä.ma ittibä'a mecbürdurlar. Onlara muhälif harekätm netäyicint 

i§bu nizäm ta'yin eyler. . azälarla 
Be,inci Madde: Vesä'it-i tahsiliye her vilä.yet ve livä merkezt olan k ä}inin 
bil 'umüm mülhakä.t kazälannda mikdär-1 kazänm cesämetine ve e~~ de ve 
kemiyetine göre ta'yin kilmmak üzere 'asäkir-i zabtiyeye 'iläve_t~n ptY;karYe 
süväriden mürekkeb olarak te§kil olunacak tahsildär bölüklen ile h: iardir. 
ve mahallede birer kabz1mäldan 'ibärettir ve i§bU kabz1mällar mubt~nin ve 
Tahsildär bölügü merkez-i viläyet olan kazälarda zabtiye alay b~r k aga
merkez-i livä olan kazälarda tabur agasmm ve rnülhak kazälarda ~o ~e vergi 
larmm kumandasmda bulunacak umür-1 hesä.biyeden dolayi mälak_ ver-

- ' ar 
me'mürlarma müräca'at edeceklerdir. Ancak Dersa'ädet emläk ve 115,:il 
gisinin tahsiline me'mur hey'etin süret-i tertibi yedinci fasilda mubarrer 

ve kavä'ide täbi' olacaktlr. . e 
abtlY -

Altmc1 Madde: Tahsildärlarm ma'ä~ ve ta'yinäti bulunduklan mahal z }artfllll 

lerinin ma'ä.~ ve ta'yinätl ile mütenäsiben tahsis olunup fakat ~al~~ä.JJlet-i 
etekleri zabtiye paltolarmdan daha uzun ve tahsildärhga mahsus llQ ve 
färikal1 olacaktir. Piyädelere birer me~ ve tüfek ve süvärilere birer k1 
tüf ek verilecektir. Hayvän takimlan dahi birer nesakta olacaktir · 

01 19/6 
• "Tahsil-i Emval Nizamnamesi", Düstur, 1. Tertip, c. s, s . 644-652, 1304· · 

Te~rin-i Evvel 1302/ 18 Ekim 1886. 
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iKiNCi FASIL 

~"dinc; M Tabsßdilr/ar,n vezii'ltl 

kur· adde: Pi -leti· a kabzimfill yade tahsildärlan §ehir ve kasabät ve süväri tahsildärlan 

efr· d annm z· d ki 
etn, a -1 ahärd ir e maddede zikr ve ta'däd olunan emväl-i dev-

Ve ediklerini t ~ _"n tahsil ve kabz ile mäl sand,ldanna isäl ve teslim edip 
Ve ':eyenleri t e ;:.§ ve t_ahsilätta rehävet gösteren kabzunällar ile borcunu 
S u Vazifede a ib vazifesi ile mükellef olup paraya aslä el siiremeyecek 

ekizinci M d n ba§ka bir iste istihdärn otunmalan aslä cä'iz olmayacaktlr-
ardu: 

5
ildarlann me'miir-1 tahsili otduldart emvälin eins ve nev1 

§Unl a de: Tah - -

Evvelä S - - Ernläk ve 'ak" . . aniyen _ _ . ar vergis1, 
sa1· Araz1 verai si 

R
"b - erli ve yab äf .. ' . . ~en y 

0
• ' a i'an _ .. _ anci esn temettu vergis1, 

1 

Vandat-1 'ögriyesinin aräzi uzerine tevzi' ve taksim olunIDU§ 

llämise O an k,SID
1 

ve güveri ta 'biriyle bedele tahvil oJunan aksäm', 

Sädisenn _- Ahä_lH gayrimüslimenin bedeläH 'askeriyesi, 

Säbi'an _ Masanf-i tahririye kar§ihgl, · 

Säm. Tapu häsilätl 
Tahs::.; l§bu yedi n:v• mürettebätm bakäyäs1. _ _ .. 

ar t§bu sekiz nev' emväli ayn ayn tahsil edeceklen gtbl 

Dokuzu mahsilbätm1 dahi defterlerinde ba~ ba§kayürüttiirecel<lerdir-

1,.~_ neu M 
= nev' m _ adde: Mäl ve vergi me'miirlart madde-i säbtkada gösterilen se-
lllahaJJe urettebättan vergi 1tläk olunanlart11 as1llar ile baJ<äyäsmdan her 
llläJiye d ': l<a_'.Yede taleb edecekleri mebäligin müfredät defterini her sene-i 
l<ac1ar ik;° ulunden iki ay mulcaddem ya'ni f{änünisäniden :;;ubat gäyetine 
<lahi sene"J. ~nda ve a'§är nämt tahtind• bulunanlann müfredät defterini 

1

anz1m mäl,yemn duhül ile a'§ärln tahakJ<UkU hininde mäl ka]emlennde 
maha]J -":'irip i ~än edihnek Uzere piyäde ve süväri tahsildärlaO ma 'rifetleriyle 

Onunc a ve kurä kabznnäJtanna gönderecekJerdir. 

n

. u Madde· Tah ·1d· l d k1 . - ·d·t _, .. ne mäl · s1 ar ara taharri ve ta 'kib e ece en van a m enva 1 uze-
"'->ku • b ka!em!eri ile vergi idärelerinden birer defter verilecek ve tahsilät 
Yüriitü] ulduk,;,a yine mäl ka]emleri Ue vergi idärelerince bu defterler uzerine 

ecektir 0 . 
n Birinci M 

emiriy . _adele: Tahsildärlar vakt-i taksidi VUriid ettigi hälde mürettebäl-1 
gidip :Smt te'diye etmedigi defterlerinden müstebän olan mahalle ve )<uräya 
Ya'ni abzuruillann hesäblarun tefti§ ile zimmeti tet,eyyiin eden kabzimällar 

On lk_muh tärlan merkez-i ]<azäya i'zäm edeceklerdir. 
nan •nci Madde: Kazä mäl me'mürlan her ,na1talle ve kruYeden taleb olu-
nüm ~erginin birer miifredät defterini vergi emanetinden tanzim oJunacak 
ka<1:neSi mücibince her sene f{änünisäni ibtidä.stndan :;;ubat gäyetine 

iki ay zarfinda ka]emlerinden ~,karUP i'län edilmek nzere tahsildär 
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ma'rifetiyle mahallät ve kurä kabz1mällanna göndereceklerdir. 
"n ev-

On Ü~üncü Madde: Tahsildärlar her sene Mart girmezden on be$~leden 

vel tahrir-i emläktan verilen ma'lümät üzerine her karye v~ya ~ mikdär-1 
nüfüs-1 mevcüde i'tibäriyle taleb olunacak bedelät-1 'askeny_:mn batalafl
mecmü'unu mübeyyin meclis-i idäre tarafmdan verilecek tevzi maz p bir 

ahall - t ku - ·h · - 1· 1 · ., - d t vz-1' defterini yaptin · n1 m a ve ra 1 tiyar mec 1s enne 1 ta e er ve e dahl 
. b' .. shasin1 

nüshasm1 o mahalle veya karyenin kabz1mälma venr ve ir nu 

an ikinci maddede gösterildigi vechile i'län ettirir. d l-i 
- ,. . e be e 

On Dördüncü Madde: Tahsildärlar her $ahsm hissesine 'a id ver~ v t zkere-
'askerinin mikdär ve kemiyetininätik vergi kalemleri~ce ~mlä edilen o~an top 
lerle bunlann yekünlanm i;;ämil olarak köy üzerine 1mla olunmU$ rlerde 
sergileri vergi kaleminden ve a'i;;är-1 aräzi üzerine taksim ~lun~_u$ ~:im ol

efräd-1 zürrä'm hissesine 'ä'id bedel-i 'ö$rün ve aräzi üzenne °:un~ 'ö$riye
may1p da yalmz güveri nämiyla bedele tahvil olunmu$ olan ~isse ahP bä
nin mikdärlanm mübeyyin olan 'ö$Ür tezkerelerini mal kalemmden a,ktD.'afl 

senedät-1 makbüza kabz1mällara i'tä. ve teslim ve kazä. ve karyece rn _ retiyle 
zürrä'-1 ahä.Uye ihäle kllman väridät-1 'ö$riye ile toptan ve peräken~e 

8
~ delät 

täliblerine satilan ernläk ve zahä'ir vesä'ire ve rüsürnät-1 müt~fernk: ;anna. 
ve häs1lä.tmdan deyni olanlan celb ve bon;;larm1 tahsil ile mäl san 

1 

teslim ettirirler. 
-1 oiuna.fl 

On Be~inci Madde: Mü$terek-ül-menfa'a reji ambarlanndan tahsl an 
akk t D .. - 'U - . . 'O - . 1·a - esine rnetruk olUI1 ve muv a en uyun-1 mum1ye-1 sman1ye ar . 

duhä.n 'ö$rüne bir emr-i mahsüs olmad1kc,;:a vaz'iyet edemeyeceklefcllf. 

Ü~ÜNCÜ FASIL 

Usül-1 Tahsilat 
- ttü' ver-

On Altmc1 Madde: Emlä.k vergisiyle bedelät-1 'askeriye vergi esnäf :e~e •siyle 
. . ' - - . .. . ak - 1 1 k ve araz1 vergt g1s1 ve a §arm araz1 uzenne t s1m o unmu~ o an 1sm1 _ oluriUf• 

a'§ärm bedele tahvil olunmu§ k1sm1 tekäsit-i mu'ayyenesinde t~~il taksite 
Ve yabanc1 esnäf temettü' vergisiyle masärif-i tahririye kar$ihgi ilk l"k ver
'iläveten ve deraten tahsil olunur. Birkac;; taksitini veyähüd bir sene 

1 

gisini def'aten verenler olur ise kabül olunur. 
käsit-i 

On Yedinci Madde: Mükellef oldugu emväl-i devleti evkät ve te . ä'e 
mu'ayyenesinde ifä etmeyip de kabz1mällar cänibinden tahsildäf}ara

1
.
1

5
rine 

- . . - rnec i 
olunacak medyunlar tahsildärlar tarafmdan köylerde 1ht1yar __ etrne-
ve kasabalarda dä'ire-i belediyeye celb ile bon;;lan tahsil edilir ve ~fa ä,s1 
d .kl . häld 1- d - - · · · ·ct - 1·ne käfi e!?Y 1 en e evve a me yunun hähne göre hänesmm 1 ares _ tl jle 
sä.niyen esnäfm edevät-1 smä'iyesi sälisen zürrä'm c,;:ift ve zirä'at edeva ak 

'ft h - - t h 1 · ·· tesnä tutulaf 91 ayvana 1 ve to um ugu ve hä.s1lätm rniri hisses1 mus _ . - 'ire-i 
kusür esmär ve zahä'ir ve hayvänät ve e~yä-yi beytiyesi ve emväl-1 sa a.f1 
menkülesinden deynine käfi olacak mikdän madde-i ätiyede beyän ~iun 

- 1 k - "d b- 1- ettiribr · usu ve ava 1 e tat 1kan sattinhp esmäm mäl sand1gma tes 1m 
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On Sekizinc· Yru säbit 
1 

· urettebat1m vaktiyle ifä etmemis olan sah1s hakkinda de · 1 Madde· M ·· -
ha111·y O an medyu-n hak1-· d - · ,- 1 · k - - · h"'k- t · ece icr~ 

1 

~n a can mu ame e-1 anumye u ume -1 ma-

On D a o unur. 
okuzuncu M . rnusaddaka adde: Blr medyünun emläki bulunmad1g1 ve kendisi zimmet-i 

ev - sin1edäd · · -'ilk veya ihb- _ ammtma edip de servet-i nakcliyesi tahsildär tarafmdan 
edeceg; tak _ a_rat-1 mu'tebere ile isbät olundugu hälde tahsildänn olbäbda 
.. s müctd . u~~met cänibinden ol-medyün habs olunur fakat hab nr uzerine h ·· ,_-, 
tki. k eti doksan bir gu.. .. t - .. d b" d . . d -ere hab . _ •. nu ecavuz e emez ve 1f eyn 19n me yunun 

Yirn,· . s1 ca iz olamaz. 
, incI Madde· -da'ire-i bel d: Medyunun te'diye-i deyne kudreti olmad1gl ihtiyär meclis veya 

rnenkuläti: iyece ma'lüm olup da nizämen satilabilecek menkulät ve gayri 
btr ktt'a ahi bulunmaz ise kabz1mällar ile tahsildärlar ve mäl me'mürlan 
idäre-i k,:,azbata tanzim ederek meclis-i idäre-i kazäya i'tä ederler. Meclis-i 
6-1-hakika a 18 bu mazbata üzerine betekrär icrä-yi tahkikät ederek medyün un 
ta'li:k olu kudreti olmad1g1 säbit olur ise zimmetinin tahsili si'a-i häline 

nur. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yi . Tahsildarlarm mücazat, 

defasmct I adde: Hozmetlerinde tekäsül ve kusür eden tahsildärlar birinci rn,, Birinc· M . 
ci dera a alaybey1 veya tabur ve bölük agaJar1 tarafmdan tevbih ve il<in
def'asi sdmda nis1fma'ä~1cezäen kat' ile mäl sand1gina iräd kayd ve ü9üncü 

n a me' - . Yirrn· . munyetinden tard olunur. 
,,; 1 lkinci Madde· Tah -1d- 1 d'kl . 1 d ahäl-d -, ,Yecek _ ,. · s1 ar ar gez 1 en yer er e 1 en meccanen yem ve 
tevfikan ve~~ir bir sey ahrlar ise cezä känünunun yüz on birinci maddesine 

mucäzät olunur. 

BE$iNCi FASIL 

y· Kabz1miillarm s,fät-1 /äz1mesl •• mücäzät1 

irn,j ü ün .. - -intihä ~ cu Madde: Her karye ve mahallenin kabz1mäl1 olacak muhtarlann 
tnu' blan v1läyet nizämnämesi ahkämma tevfik olunur. Muhtarlann 

Y

. erandan olmas1 ve bir cinäyetle mahkilm olmamas1 ~arttir · teb -
ordü „ dd · - b·'· d 

in neu Madde: Elyevm mevcüd olan muhtärlardan ma e-1 sa =a a irrn,· o·· Uharre äf · äf 1- · h - ,. in revs 1hä'iz ol mayanlar bi-t -te bdil yer lenne evs -1 az1meyi a 1Z 

Uhtärla · · -
Y

. r mtihab ettirilecektir. 
1rn,· zi 

I 
B~nci Madde: Muhtärtann mükellefinden istihsäl eyledikleri emvälden 

vemmetlerine ak9e ge,irirler ise onun tazmini kendilerini intihäb eden ka,ye ett mahallät ahälisine räci'clir. Ahäli dahi bi-)-miiräca'a muhtärlara tazmin 
ct· mrler. 0 maküleler hizmetlerinden ihräc ve ald1gl ak,enin tamämen ken
kismden istihsäli 1,in hükumetce tedäbir-i seri'a icräolunduktan baslra mah-

eme ma'rifetiyle tebeyYÜn edecek häle göre cezä känünunun doksanmc1 
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maddesine tatbikan hakkmda mu'ämele-i cezä'iye ifä olunur. 

ALTINCI FASIL 

Kabz,mallarm veza'lfi 

Yirmi Altmc1 Madde: Karye ve mahalle muhtärlan bulunduklan karye ve ma
hallede i~bu nizämnäme ile envä'1 ta'yin olunan tekälif-i devleti dogrudan 
dogruya efräd-1 mükellefinden tahsil etmeye ve mürettebät-1 devleti vakt-i 
mu'ayyeninde vermeyenleri derhäl tahsildära irä'e ile haklannda mu'ämele-i 
känüniye icräs1m taleb eylemeye ve müräca'at ettigini mübeyyin tahsildära 
bir pusula mühürletmeye me'mürdurlar. 

Yirmi Yedinci Madde: Muhtärlar on ikinci maddede gösterildigi vechile mäl 
me'mürlan tarafmdan verilen defterler üzerine her karye ve mahalle 
ahälisinden isteyecekleri paramn müfredätm1 nätik ve köylünün anlayaca
gi lisän ve ta'bire muväf1k birer yafta tertib ile köy ve mahallenin cämi' ve 
kilisesi duvanna veya diger münäsib mahaline yapt§tirarak i'län ederler ve 
bu yaftalarda muharrer mikdärdan ziyäde ahäliden bir ak<;e taleb ve ahz 
edemezler. 

Yirmi Sekizinci Madde: Ahäli-i karye verdikleri paray1 hangi senenin hangi 
nev' borcuna vermek isterler ise muhtär o borca teslim yazmaga mecbür 
olup alacagi paray1 sähibinin re'yi hiläfmda diger borca mahsüb etmekten 
memnü'dur. 

Yirmi Dokuzuncu Madde: Mahalle muhtärlan kabz eyledikleri parayi be~ günden 
ve köy muhtärlan on be§ günden ziyäde yanlannda tutmayip be-heme-häl 
mäl sand1gma teslim etmege mecbürdurlar. ~u kadar ki makbüzät bin be~ 
yüz kuru~tan ziyäde olur ise müddet-i mukarrereyi beklemeyip ald1klan gün 
teslim eylemekle mükelleftirler. 

Otuzuncu Madde: Muhtärlar tahsildärlar taraflanndan kendilerine i'tä olunan 
defterlerin birine beher gün kabz ettikleri akc;:eleri s1ras1yla kaydederler ve 
digerinde dahi herkesin teslimätmm zimemätmdan mahsübu mu'ämelesini 
yürütürler ve makbüzät-1 väk1'alanm tahsildärlar taraflarmdan verilip 
mükellefin yedinde bulunan koc;:anlara tärih ve mikdärlan ile teslimi kay
deyledikten sonra muhtärhga mahsüs olan mühürle mühürleyerek derhäl 
sähibine verirler. 

YEDiNCi FASIL 

Dersa'adet 'akar verglslnln süret-1 tahsill lle tahsildarlarmm lntlhab ve ta'yinl 

Otuz Birinci Madde: Dersa'ädet ve biläd-1 seläsede kä'in emläk vergisi her dä'ire-i 
belediyede bir sertahsildär ile dä'irenin cesämetine ve verginin derecätma 
göre beher iki~er bin 'aded emläk i<;in bir tahsildär ve bir tahsil hademe
si isäbet eylemek üzere on sertahsildär ile yetmi§ nefer tahsildär ve tahsil 
hademesi ve otuz kätib ve bir pul muhäf1zmdan 'ibäret bir hey'et-i tahsiliye 
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ma'rifetiyle tahsil olunur. 

Otuz ikinci Madde: Dersa'ädet ve devä'iri sertahsildärlar ile tahsildärlar ve 
tahsil hademesi ve ketebe ve pul muhäf1z1 erbäb-1 'iffet ve istikämetten ve 
tahsildärhga läz1m olan ma'lümät ashäbmdan intihäb ve ta'yin klhmr ve 
'ale-1-'umüm tahsildärlar ile pul muhäf1z1 nizärnnäme-i mahsüsu hükmüne 
tevfikan kefälete rabt olunur. 

Otuz Ü~üncü Madde: Hey'et-i tahsiliye nesäk-1 vähid üzere elbise iktisä edecek 
ve yakalanna 'alämet-i färika vaz' olunacaktir. 

Otuz Dördüncü Madde: Tahsil hademesi tahsildärlarm ve tahsildärlar ile 
kätibler sertahsildärlan ve sertahsildärlar dahi devä'ir mäl me'mürlannm 
refäkatlerinde bulunup onlann taht-1 emir ve nezäretinde ifä-y1 vazife ederler 
ve pul muhäf121 i;;ehremäneti vergi me'mü.runun ma'iyetinde ve onun taht-1 
emir ve nezäretinde bulunur. 

Otuz Be~inci Madde: Tahsildärlar kendi dä'ireleri hudüdu dähilinde kä'in emläk 
ve 'akärm vergilerini taleb ve tahsil ederler. Dä'ireleri hudü.du häricinde 
väki' emläk ve 'akärm vergilerini taleb ve tahsil edemeyecekleri gibi bir ernr-i 
mahsüs almad1k9a devä'ir-i belediyeye 'ä'id väridäti dahi tahsil edemezler. 

Otuz Altmc1 Madde: Sertahsildärlar kendi hudüdlan häricinde väki' emläk 
ve 'akär vergilerini tahsile kan§mayip yalmz ma'iyetlerinde bulunan 
tahsildärlarla tahsil hademesinin vergi tahsilätmca olan usül ve harekätim 
tefti§ ve mu'ärnelät ve muhäsebätim tedkik ederler. 

Otuz Yedinci Madde: Tahsildärlar ile tahsil hademesi sertahsildärlar tarafmdan 
verilecek vergi kuponlan rnücibince emläk ve 'akänn vergilerini ü9 taksitte 
tahsil ve verilecek ak9eyi kabz ile mensü.b olduklar1 dä'ire mäl sand1gma 
teslim ederler ve tahsil ettikleri ak9e mukäbilinde vergi tezäkirine mahsüs 
pullardan yap1§tmp makbüz tärihinin vaz'1 ile imzä edeceklerdir ve her gün 
vukü.' bulan tahsiläti mäl sand1klanna teslirne mec bür olup nezdlerinde tevkif 
edenler mes 'ül olur ve her tahsildära nihäyet yirmi bin kuru§luk mikdän pul 
verilir ve sarf olundukc,;:a tekrär i'tä klhmr. · 

otuz Sekizinci Madde: Emläk ve 'akär vergisinin yüzde alt1s1 kar~1hk tutula
rak sertahsildärlar ile tahsildärlara ve tahsil hadernesine ve kätiblere ve pul 
muhäf1zma bir nisbet-i mu'ayyene üzere ma'ä$ i'tä kllmacaktlr. 

Hatlme 

otuz Dokuzuncu Madde: i$bu mzamnämenin ne$rinden i'tibären 25 Zilka'de 
1296 tärihli Tahsil-i Emväl Nizärnnärnesinin hükmü rnünfesihtir. 

Kirkinc1 Madde: Mäliye Nezäreti i$bU nizämnämenin icräsma me'mürdur. 
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BiRiNCi FASIL 

Mevadd1-1 'Umümiye 
_ - cibince 

Birinci Madde: Devlet-i 'Aliye'nin kavänin ve nizämät-1 mahsusasi mu . usül 
dogrudan dogruya ta'yin eyledigi vergiler i§bU nizämnämede mündenc 

ve kavä'ide tevfikan tahsil olunur. - . .. nhas1-
ikinci Madde: Birinci maddede muharrer vergilerin tahsilätl vaz1fesi mu 
ran i§bu nizämnämenin tahsis ettigi vesä'ite mevdü'dur. arn-l 
Ü~üncü Madde: i§bu nizärnnämede tahsil-i emväl i<;in mu'ayyen olan ahk Il ve 
mümtäze kavänin-i 'umümiyenin olbäbda gösterdigi kavä'idden kisme 

husüsen müstesnä olarak cereyän eder. , t-
. . .. vaz e 

Dördüncü Madde: Efräd-1 mükellefin i§bu nizärnnärnenin kendil~n. 1?m ahi i~bu 
tigi ahkäma ittibä.'a mecbürdur. Onlara muhälif harekätm netayici d 
nizämnäme ile ta'ayyün eyler. 

a1arla 
Be~inci Madde: Vesä'it-i tahsiliye her vilä.yet ve livä. merkezi olan kaz ä}in 
bil'umüm mülhakä.t kazälarmda mikdä.r-1 kazänm ces~~tine ve _e;;e ve 
kemiyetine göre ta'yin kllmmak üzere 'asäkir-i zabtiyeye 'üaveten PlY kar
süvä.rilerden mürekkeb olarak te§kil olunacak tahsildä.r bölükleri ile ~e~ardir 
ye ve mahallede birer kabz1mäldan 'ibärettir ve i§bU kabz1mällar m~hta;unuP 
ve muhtärän nizämnä.me-i mahsusuna tevfikan intihäb ve ta'yin ° r ya
tahsil bölükleri efrädmm dahi vezä.'if-i mevdü'ay1 ifä edecek kadar 

0
~ lafl 

zar ve sähib-i iktidä.r olanlardan intihäb ile mezkür bölüklerd~ i~tihd:vini 
kazälarda kä'imakämm riyäseti tahtmda mäl müdür ve lede-1-icab m da 
ve tapu kä.tibi ile bölük agasmdan ve livälarda mutasarnfm riyäseti altu

1 
ve 

muhäsebeci ve vergi ve defter-i hä.kä.ni me'mürlan ile tabur agasinda;;er-i 
viläyetlerde välinin taht-1 riyä.setinde defterdä.r ve vergi müdürü ve ded lä-
häk - - , - • ak hafta a . an1 me muru ile alay beyinden mürekkeb te§kil olunac ve 1 a1< 
akall iki d ef'a ictimä' edip münhasiran tahsil-i emväl i§i ile me§~l 

O 
a~o

komisyon-1 mahsüsun karärma täbi'dir. Bunlar s1fät-1 'askeriyelenD<len_ 'if-i 
layi alay beyi ile tabur ve bölük agalannm taht-1 kumandasmda ve veza a
tahsiliyeden dolay1 me 'rnürin-i mäliye ve bi-1-icäb me'mürin-i mülkiye tar 

8 Ol / 26 
"Tahsil-i Emval Nizamnamesi", Düstur, l. Tertip, c. 6, s. 1461-66, 13 i 1.0 · 

Kanun-i Sani 1311/7 $ubat 1894. 



finct an ve ·1 A. n ecek ev- · lt1nc, 

111 

amire tevfik-i hareket eyleyeceklerdir. 

ri . adde: Tahsild - -nm ma'ä$ arlarm ma'a$ ve tayinätl bulunduklan mahal zabtiyele-

e mu enas1ben tahsis olunur. ve ta'yinät1 1·1 „ t - · 

iKiNCi FASIL 

Vedinc· Tahsildiirlarm vezä'lf/ 

kura ~~:dde,_ Piyäde tahsildärlan §ehir ve kasabät ve süväri tahsildärlan 
leti efra-d zimällarmm zirdeki maddede zikr ve ta'däd olunan emväl-i dev-

-1 ah-r •trnectikle . . a iden tahsil ve kabz ile mäl sand1klanna isäl ve teslim edip 
vermeyen~m, tefüs ve tahsilätta rehävet gösteren kabz1mällar ile borcunu 

b-u en ta 'kib -. . ·1 
va.zifed vazi,es1 1 e mükeUef olup paraya aslä el sürmeyecek ve 

S 
en ba§ka b ' · · · ekilin . ir 1§te 1stthdäm olunmalan aslä cä'iz oJamayacaktir, 

$Unlar:,~•dde, Tahsildärlarm me 'mür-1 tahsili olduklan emvälin eins ve nev'i 

Ewelen _ E - , s - . mläk ve akär vergisi 
an1yen A - . ' 

Säl
. - raz1 vergisi 
1se _ . ' Räbi' 0 Yedi_v~ yabanc1 esnäf temettü' vergisi, 

an - Vandat-1 'ö
9
riyenin aräzi üzerine tevzi' ve taksim olunrnu§ 

Bä . olan k1sm1 ve güveri ta'biriyle tahvil olunan aksänu, 
sa:;usen ~ Ahäli-i gayriJDüslimenin bedelät-1 'askeriyesi, 

1sen M - 'f. Sä.b'' - asan -1 tahririye kar:;;1hgi, 
S _ 1 _an - Tapu hä.silät1, 

ammen - i:;;bu yedi nev' mürettebätin bakäyäs1. 

Tab -1 -Inahsüb _
81 

darlar i§bU sekiz nev' emväli ayn ayn tahsil edecekleri gibi 

Dokuzu atm, dahi defterlerinde baska baska yürilttürecekierdir. 
rnikct · neu Madde: Kazä mäl me'mürlan tarafmdan her mahall• ve karyenin 
ItihäyaH vergisini mutazamrrun her sene Känünisäni ibtidäsmdan :,ubat 
häv1 ,:tu~e kadar tanzim olunacak top sergileri ile e§häsm ltlsse-i vergisini 
tnüb 'kun edilecek vergi tezkereleri ve bedelät-1 'askeriyenin süret-i tevzi'ini 
rnak:J'Y'n müfredäth defteri tahsil bölükleri efräd1 väs1tas1 ile bä-sened-i 

0 

uz muhtärlara teslim olunur. 
o]~~~u Madde: Madde-i säbikada gösterilen top sergilerden her birinin hävi 
a's - gu mebälig müddet-i mezkiire zarfinda ve bakäyä bidäyet-i emirde ve 

..,.ann h - . 
o] 

10

-

1 
tahakkukunda mäl ka]emince bir defter-i mahsüsa sebt ve kayd 

~eunup ve her ay zarftnda her kaI'Ye ve mahalle mürettebättndan ne mikdär 

..,. Yl tah -1 . . ;, -
81 

olunmu§ ise ka]em-i mezJciirca ma'ruZ-z,kr defterlerdekl kaydina 

.,,aret edilir. 
~"-~i.rincl Madde, Tahsildärlar vakt-i taksidi vürüd ettigi hälde mürettebät-, 

nunyes· . teteb ,'.
01 

te'diye etmedigini madde-i säb1kada beyän kilinan defter 
hes . bu atmdan anlayacaklan mahalle ve kuräya gidip kabzimällann 

ablanru tefti§ ile zimmeti tebeyyün eden kabz1mällan ya'ni muhtär]ar1 
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merkez-i kazäya i'zäm edeceklerdir. 1 
gün evve 

On ikinci Madde: Tahsildärlar her sene Mart girmezden on be~ ahalleden 
tahrir-i emläktan verilen ma'lümät üzerine her karye ve_ya ~ rnikdär-1 
nüfüs-1 mevcüde i'tibäriyle taleb olunacak bedelät-1 'askenye~in azbatala
mecmü'unu mübeyyin meclis-i idäre tarafmdan verilecek tevzi ~. pttnP 

ahall - ku - 'h . - 1· 1 . .,t - d ve tevzi' deftenn1 ya nn1 m at ve ra 1 t1yar mec 1s enne 1 a e er . .. has1n1 
_ . btr nus 

bir nüshasm1 o mahalle veya karyenin kabz1mälma venr ve _, 'kdäflnl 
dahi i'län eder ve her mahalle ve karye bedel-i 'askerisinin mecmu mi i~aret 
sälif-üz-zikr deftere kayd ve ay ay vukü' bulan tahsilät1m evvel deftere 

ettirmek ir; in mäl me'müruna müräca'at eyler. ·ien 
d östen 

On Ü<;üncü Madde: Tahsil bölükleri efräd1 sekizinci madde e g äl ka-
emvälden mä'adä käffe-i metälib-i emiriyeden zirnmeti bulunanlan 

111 

lemlerinin taleb ve ifädesi üzerine celb ve ta'kib ederler. 

0 D„ d " .. M dd M" k ··1 c ' R ·· b larmdan tahsil olunaJl-n or uncu a e: u~tere -u -men1a a eJ1 am ~ . - k olaJJ-
ve muvakkaten Düyün-1 'Umümiye-i 'Osmäniye Idäresme m~ ·dare-i 
duhän 'ö~rü ile müstakrazät-1 ma'lüme kar~1hg1 olmak üzere kez .

1 1
_,,., 5 (1s 

. b . emr-1 tnG1..L• 

-

mezküreye tevdi ' kilman väridät-1 'ö~riye ve rüsüm1yeye ir 

olmad1ki;a vaz'iyet edemeyeceklerdir. 

ÜCÜNCÜ FASIL 

Usül-i Tahsilat .. , 
On Be?inci Madde: Emläk vergisi ile bedelät-1 'askeriye ve yerli esnäf te;;::ii 
vergisi ve a'~är ve rüsümät-1 sä'irenin bedele tahvil olunmu~ k~~rni te särif-i 

' . .. ' rgis1 ile ma mu ayyenesmde tahsil olunur ve yabanc1 esnäf temettu ve .. - 111at 
tahririye kar~1lig1 ve tezäkir esmäm deraten ve emänet-i a'~är ve :1'1~~ bif 
vesä'ire häsilät1 tahakkukunda tahsil olunur. Birka<; taksitini veyähU 

senelik vergisini def'aten verenler olur ise kabül olunur. , y-
- · t i rnu a 

On Altmc, Madde: Mükellef oldugu emväl-i devleti evkät ve tekast - acak 
yenesinde ifä etmeyip de kabz1mällar tarafmdan tahsildärlara irä'e olu:arda. 
medyünlar tahsildärlar tarafmdan köylerde ihtiyär meclisine ve kasa~l edilir 
be~inci maddede gösterilen komisyon-1 mahsüsa celb ile bon;l~ :ahs_i e käfi 
ve ifä etmedikleri hälde evvelä medyünun häline göre hänesinin 1dareSlDd vätl 
e~yäs1 säniyen esnäfm edevät-1 smä'iyesi sälisen zürrä'm c;ift ve zirä'at e 

1
:rak 

il · f h - · · .. t snä tu tu e c;1 t ayvanat1 ve tohumlugu ve häs1lätm miri hisses1 mus e . . ä 'ife-i 
kusür esmär ve zahä'ir ve hayvänät ve e~yä-yi beytiyesi ve ernv~-t 

5 
unaJJ

m enkülesinden deynine käfi olacak mikdän madde-i ätiyede bey~ .
01 

usül ve kavä'ide tatbikan sattmhp esmän1 mäl sand1mna teslim ettinbr. 
t:,• aey-

0~ Y~di_nci Madde: M~rettebätm1 vaktiyle ifä etmemi~ olan ~ah~s ~~::a1ial
m sab1t olan medyun hakkmda cäri mu'ämele-i känüniye huk:üme 
liyece icrä olunur. 

• et-i 
On Sekizinci Madde: Medyünun emläki bulunmadigt ve kendisi znn:tn 
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rnusactct evräk ak:asm1edäd . . - . edec _veya ihbärät- ammtma ed1p de servet-i nakdiyesi tahsildär tarafmdan 
hab egi takrir .. 1 mutebere ile isbät olundugu hälde tahsildänil olbäbda 

s in·· uzenne h"kü - .. 
ke Uddeti d k . u met can1binden o[-medyün habs olunur fakat 

0 

re habsi cä'iz 
O 

1 

san bir günü tecävüZ etrnez ve bir deyn icin medyünun iki 

11 Dok o amaz. 
ga . Ya dälre-i b · ~ yunun te'diye-i deyne kudreti otrnad1gt ihtiyär mec-l' . uzunc IS1 Ve · U Madde· M d -
bi Yn menkülät b elediyece ma1üm oJup da nizarnen salllacak menkulät ve 
id ~ ktt•a mazb ; ulunmaz ise kabzunällar ile tahsildärlar ve mäl rne'rnürlan 
fi-~•-i kaza i§: a tanzim ederek rneclis-i idäre-i kazäya itä ederler. Meclis-i 

10

/aklka kud~ n,azbata üzerine betekrär icrä-yt tahkikät ederek rnedyünun 

1
k olunur. eil olmad1g1 tahakkuk eder ise z;rnmetinin tahsili si'a-i häJine 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Yirrninci TahSffdiirlar mücäzät, 

der Madde: H" . . 
. •smcta al ,zmetlennde tekäsül ve kusür eden t;ahsi!därlar birinct 

~
1 

derasmd ay heyi veya tabur ve bölük agalan tarafindan tevbih ve i){in
t erasmda; 1;mrma'äg1cezäen kat' ile mäl sand1gma iräd kayd ve ücüncil 

1

:"afmctan ~ ITl','nyetinden tard olunur ve gu mu'ämele rne'mürln-i mäliye 
~an komis kü bulan 1hbär ve ta!eb üzerinde besinci maddede beyän ki

gore bilä-te~on_-
1 

mahsüsaca tedklkät-1 Jäz1me icräs1 ilc veriJecek kararJara 

Yirnii 
8

. . ir 1crä k1hmr. 
Vesä'ir bir a de: Tahsildärlar gezdikleri yerlerde meccänen yem ve yiyecek 

111

ücäzat 

1

sey alirlar ise cezä känünunun yüz on birinci maddesine tevfik"" 
innci M d 

0 unur. 

BE$iNCi FASIL 

Yinn· . Kabzimiillar s1tiit-1 liiZ1mesl"" mücilziitl 
' lkinci M . - - . mahsü adde: Elyevm rnevcüd o!an muhtär!ardan nizamnarne-1 

läz1.....,e ~unun ta'rif ettig-i evsäfihä'iz olrnayanlar bH-tebdil yerlerine evsäf-1 

•u y1 h - ,. Yinnt ü .. a 12 muhtärlar intihäb ettiri\ecektir. 
Zirnme~tcü Maddec Muhtärlar ,nükellefinden istihsäl eyledil<leri emvälden 
vey

0 

enne alwe gecirirJer ;se 
0
nun tazrnini kendilerini intihäb eden kaJYC 

t 

mahalle häl- · b . l · .. - ' t -e tirirJe a ,sme räci'dir. Ahäli dahi ,nuhtarlara 1- -muracaa azmm 
lama,n r. O maküle]er hizrnetlerinden jhräc ve aldtgl ak~enin ~endisinden 
mahk en istihsäli icin hükümetce tedäbir-i seri'a icräotunduktan ba§ka 

c, tna~me ~a'rifetiyle tebeyYÜil edecek häle göre cezä känununun doksanm· 
desme tevfikan hakkinda rnu'arnele-i cezä'iye ifä olunur. 
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ALTINCI FASIL 
Kabz1mallar veza'ifi 

karYe ve 
Yirmi Dördüncü Madde: Karye ve mahalle muhtärlan bulundukla~i - rudan 
mahallede i§bu nizärnnäme ile envä'1 ta'yin olunan tekälif-i devletl do~ vakt-i 
dogruya efräd-1 mükellefinden tahsil etmeye ve mürettebät-1 devle:~ele-i 
mu'ayyeninde vermeyenleri derhäl tahsildära irä'e ile haklan_nda rn~ldärlara 
känüniye icräs1 taleb etmeye ve müräca'at ettigini mübeyym tahst 

bir pusula mühürletmeye me'mürdur. •ier 

Yirmi Be~inci Madde: Muhtärlar mäl rne'mürlan tarafmdan verile~ see;ftini 

üzerine her karye ve mahalle ahälisinden isteyecekleri paranm rnu!; ile köY 
nätik ve köylünün anlayacag1 lisän ve ta'bire muväf1k birer yafta tertl pi§tl

ve mahallenin cämi' ve kilisesi duvarma veya diger münäs~b _rnahal~:;n bir 
rarak i 'län ederler ve bu yaftalarda muharrer mikdärdan z1yade ah 

1 

akr;e taleb ve ahz edemezler. . _ inda!l 

Yirmi Altinc1 Bölüm: Ahäli-i karye verdikleri paray1 hangi senenin han~ rn~echür 
olan borcuna vermek isterler ise muhtär o borca teslim yazmaga ktel1 
olup alacagi paray1 sähibinin re'yi hiläfmda diger borca mahsüb etrn~sub 
ve mäl sand1gma teslimde dahi karyenin ahar mäldan olan borcuna rn 
ettirmekten memnü 'dur. .. 

Y. . y d" . s··1 ·· hal 1 d"kl . . b "' gu·· nden ve koY 1rm1 e inc1 o um: Ma le muhtärlari kabz ey e 1 enm e.,. _ äl saJl· 
muhtärlan on be§ günden ziyäde yanlannda tutmay1p be-heme-häl rn .. kU· 
d1gma teslim etmege mecbürdurlar. ~u kadar ki makbüzät bin be~- ~:slirP 
ru§tan ziyäde olur ise müddet-i mukarrereyi beklemeyip ald1klan gun 
eyler. 

. . . 'tä olunafl 
Yirmi Sekizinci Madde: Muhtärlar tahsildärlar tarafmdan kendilenne 1 

1 ve 

d ~!te~in birin~ beher ~n k~bz_ eyledi~eri a_k<;eleri sirasiy!a kayd~=-=si:ni 
d1gennde dah1 herkesm teshmatmm z1mematmdan mahsub-l mu . . rnü· 

.. .. t .. l ak afl dan venhP yuru ur er ve m büzät-1 väk1'alanm tahsildärlar tar arm _ . deyle-
kellefin yedinde bulunan koi;;anlara tärih ve rnikdärlar1 ile teshm~ ka! ibiile 
dikten sonra muhtärhga mahsüs mühür ile mühürleyerek derhäl säh 
verirler . 

Hatlme 

Yirmi Dokuzuncu Madde: t~bu nizämnärne ne§rinden i'tibären 19 Mu~arre:!11 
sene 1304 tärihli Tahsil-i Emväl Nizämnämesinin hükmü münfesihtlf-

Otuzuncu Madde: Mäliye Nezäreti i§bu nizämnämenin icräsma me'muf<lur. 



1896· · Erzurum Ek 9: ve Slvas Viläve Van_ ve B_itlis ve Diyarbekir ve Mamüretülaziz 
yetlermde lstihdäm 01unacak Tahsildärlara 

Mahsüs Ta'limät Süretidir * 

Bitinci llla'ri/ tnaddesinda 1 Sitte-, mezkürede Tahsil-i Emväl Nizämnärnesinin se· ki · Madde· v· _ Z1nc· · 1lay - t- . . 
Sttret ~tiyle icrä 

1

e muharrer vergilerin tahsiläll ba'de-zin 'asäkir-i zabtiye 
. -1 rn h o unma,np äl~ ,. . d ll<Jn . a süsad . . ,. v 1 ve mutasarnf ve kä'irnakämlar ma ,yetm e 
lliü~~ Madde: Zikr a ISllh däm olunacak tahslldi>.rlara tevdi' edilecektir. 
lilzu ak kazälan olunru, tahsildärlar vi]äyet ve livä merkezi olaJI kaZä)arla 
lahs~u kadar p n _cesametine ve emvälin kerniyätina göre her bir kazä i9in n,an'. darlann m "'.ade. ve süväri tahsildär tertib ve ta yin oh.inacak ve piyäde 
idär ak ~art.tyla ~ •§

1
. iki§er ve süvärilerin ma'MI ü9er yüz ]<urtl§tan dün ol· 

Ü .. e rnecäJisi ,~abat-1 mevki'yeye göre tahsis olunduktan sonra mahalleri J•ncij Mad ma nfetiyle okur yazar kesändal1 intihilb ve tayin edilecektir . 

.. _,1kd . de: Tah • • - . - • • - . . . gi t a.r-1 vergi· . . sildarlarm veza'ifi evvela efrad-1 ahäliden her b1nntn 

ezk s1n1 "b . 
•akt- _ ereleri il h mu_ eyYIIl me'mürlan tarafmdan tanziln olunacak ver· 
kab u zamäm ~ er bir karyenin ye mahaJlenin vergisini hävi top sergileri 
de,t'.mällara ( ~-aluup senenin duhülünden lä-akall iki mäh evvel bil-sened 
E:rn äl ahäliye es 

1
~, ve i 'tä ile kabzimä!lar tarafmdan zikr olunan tezkereleri 

let· VäJ Nizäm _tevzi. ve teslim 01unmas1na dikkat eylemek; säniyen Tahsil-i 
llt;l •fräd.

1 

~:::'esmde beyän olundugll vechile kabzimällartn emväl-i deV· 
'•h · sand,k] ,den tekäsit-i mu'ayYenesinde tahsil ve vakt-ü zamän1yla 
k b•vet göstanna tavsil etmelerini 'ale-1-deväm ta'kib ederek tahsililtta 
,: Zirnäilan eren_ kabz1mällan tahsilät kornisyonlanna bildirrnek; sälisen 
•dzkerelere dn ef~ad-1 ahäliden tahsil edecekleri mebälilli herkesin yeddindeki 
h .. erek zim erhäl teslim yazmakla beräber kendi defterlerine tamilmen kayd 

Usn-i ifä ;•tlerine ak9e ge9irrnemelerine ve tahsiläta müte'allik vazifelerini 

Dördün .. melenne dikkat ve nezäret eylemekten 'ibärettir. 

cu M 
:•_ksizin ,:"'.". Kabzunällar vergi tezkereledni efräd-1 mükellefeye tevzi' et· 
, ogruya mäl silata kiyäm ederneyecekleri gibi tahsililt-1 väki'alann1 dogrudan 
h •beb-ü v . s~diklanna isäl ve teslim edip haväle süretiyle veya ba§ka bir 

Usüsa di~~le tle kimseye bir ak9e verrneyecekler ve tabsTidärlar dahi bU 

Bei\nci M at ve nezäret eyleyeceklerdir . 
~er oldu:de: Ta_hsil-i Emväl Nizamnämesinin on altmct maddesinde muhar· 
ab»mäll emväl-1 devleti evkät ve tekäsit-i rnu'ayYenesinde ifä etmeyenler 

dah; i~bu ar tar3!mdan tahsildärlara irä'e olunacak ve tahsildärlar cänibinden 
medyunlar ol-emirde ihtiyär ,neclislerine celb ve zirnrnetleri tahsil 

' H.TMIK.S, 4/41, 1314.07.0B/ 13 Aral1k 1896, BOA D 
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·kdärve 
ettirilecek ve käbil olamad1gi hälde bunlann esämisi ile bon;la~m; ;;r alinlP 
cihätm1 mübeyyin ihtiyär meclisi tarafmdan ziri musaddak blf e 
merkezlerdeki tahsilät komisyonlarma tevdi' ve i'tä olunacaktir. ahsil-i 

. f 1 e gerek T 
Altinc1 Madde: Gerek madde-1 __ muharrer de ter er v . ucibince 
Emväl Nizärnnärnesinin on sekizinci ve on dokuzuncu maddelen :X. olrnad1-
medyünun mütemerrid olduguna veyähüd te'diye-i deyn: mukte ~arinda!l 
gma mütedä'ir kabz1mällar ve tahsildärlarla mäl me'murla:1 t~kik verile
i'tä olunacak mazbata ve takrirler tahsilät komisyonlarmca bi-t-te. ahiresine 
cek karärlar nizämnäme-i mezkürun on altmc1 maddesinin flkra-i 
tevfikan hükümet ma'rifetiyle icrä ktlmacaktlr. 'kleri-

. . - .. f 'mäl ettl 
Yedinci Madde: Tahsildärlar kabz1mällarm vazifelenm 5uns 1 . üzekkere 
ne veya zimmetlerine akc;:e gec;:irdiklerine väktf olduklannda_ ba-~häyetinde 
tahsilät komisyonlanna beyän edecekleri gibi be~ senenm m. i ihtiyär 
kabz1mällarla ahäli beynindeki mu'ämelätm hesäb1m rü'yet et:melenn 
meclislerine ihtär eyleyeceklerdir. k ve 

Sekizinci Madde: Tahsildärlar tahsil olunan akc;:elere kat'iyen el sür;ey~.;:eYe 
gidecekleri mahallerde meccänen yem ve yiyecek almayac~ar ir: gi hälde 
el sürdükleri ve yem ve yiyecek ald1klan bi-t-tahkik tebeyyun ett~ttr. 
känünen läz1m gelen mu'ärnele dahi ifä olunmak üzere tard olunac da 

Dokuzuncu Madde: Hizmetlerinde kusür ve tekäsül eden tahsil~ärlar ~~nko
nizämnäme-i mezkürun yirminci madesinde muharrer cezälar t 

51 

misyonunun karän üzerine tertib ve icrä olunacakt1r • ahsilätlJ.'l 

Onuncu Madde: Vergi tezkerelerini vaktiyle tahsildära vermeyerek 
O 

t kereleri 
sektelenmesine sebebiyet veren mäl me'mürlan ile zikr olunan te: ri tevzi' 
kabz1mällara isäl ile ahäliye tevzi' ettirmeyen tahsildä.rlar ve tezke~~;. 'azl ve 
etmeyen veyähüd tevzi' edip de mu 'ämelätm1 ifä etmeyen kabzim 
tebdil olunacaktir. 1 . · ette O t1-
0n Birinci Madde: Tahsildärlar tahsildärhk vazifesinden gayn hlZJU äJlllfla 
namayacak ve a'§änn mültezimlere ihälesi hälinde mültezimler n 
tahsilätta bulunamayacaklardir. . ah-

. · - setl t 
On lkinci Madde: Tahsilät komisyonlan kazälarda kä'imakäml:11:n nya tasarnf 
tmda mäl müdürü veya mu'ävini ile tapu kätibinden ve bvade ~~ nda!l 
t~t-1 riyäsetinde muhäsebeci ve vergi ve defter-i häkru:11 rn_~•~u_r. a:efter-i 
vllayetlerde välinin riyäseti tahtmda defterdär ve vergt muduru 
häkäni me'mürlanndan 'ibäret olacaktir . _ . ol-

On Ü~üncü Madde: Tahsil-i Emväl Nizämnärnesinin i~bu ta'limäta rnugayir 
mayan ahkäm1 kemäkän mer'iyy-ül-icrä olunacaktir. 

24 Cemäziyelähir 314 / 18 Teeyrinisäni 312 (30 Kas1m 1896) 



__ 1902: Tah • . Ek :10: rnuteferri'ät sildarlarm me•mUrin-i mäliyeye irtibätlariyla 
Nizä 

I 
h:'kkmda 8 Zilhlcce :13:19 tärihli Tahsil-1 Emviil 

mnamesi'ne müzeYYel mevädd-1 nizämlye t 

8irinciM tnä] bk husüs -tyet ve sancäk ve kazälarda tahsildfu"la! ve tahsil-i emväle m ü-
te•a.1 . adde: Vil. 
tn _ Inüdürl a t_a mahallät ve kfilä ,nuhtäränt defterdilr ve ,nuhäsebecilerle 

Urin · ennin ma'1'yet· d d' l · · 'al h ' · · · t h ·1· ' n, ·1 mä]· . m e ir er. amaen ey ,ne muruH a s1 1ye me -
ev-n., 1yen1n evam· . . h 1 . . . . . -t 

1

. ...~ aya m·· m ta tmda hareket ederler. §buevarnmn nizarna -1 

k' ust 'd 
1
nc1 M d eni olmas1 i}arttir. 

teb· a de: D . 
at efterdarlar h. · ä1 ·· d „ 1 · ä1 · .. t r •

1 

devl t· ve mu asebectler ve 01· ,nu ur en ernv -1 mure -
ettüb e m evkät 

1 

m , · d ab ·1· · · · - az•fi 1 · e te .. . ede . · u ayyenesm e t s1 119m J11ZäIIlen v 1 e enn -

"'äl · n tedab · · · · · 
e '.Ye Nezär .. m b1Ja-sebeb-i sahib te'hir ederler ise veyähüd defterdarlar 
, Vkatda k _etmm emrine häz1r tutulmas1 emrolunan ,nebäl@ ta'yin olunan 
_""

1 

ve tebd"';' ve livälardan getirip ,näliye bazinesine göndennezler ise derhäl 

lJ~üncü M I olunacaklard1r. te'h· adde: Haz· . 
1 

b""1·~· . ir-i irsäl· merun hesäbma häz1r tutulmas1 läZl,n ge en me .,.igm 
"• buna 

1 
mutasarnf ve kälmakämlann ,nüdähalesinden ne§'et ettni§ 

lllezküre ~ebeb olan mutasarrtf ve kä'imakäJnlar •azl oJunurlar- !,lebäliii-i 
deft nm te'hir . . äl' ""' f k_,. _,,- 1 erdärl ·

1 
rrs 1 viui wafmdan ,nutasarr> ve a 1m== ara ve 

§äyan gö ':'"a emr olunmu§ ise esbäb1 devlet9e tedklk olttnur. 01-esbäb kabüle 
olu rulmez 1· _,, ,- 1 · · nur. se emri veren väli hakJonda ta'yin oluna= muäJile e 1cra 

t ' .ML, 50/1320/M-8, 1320.01.11/20 Nisan 1902. BOA 1 
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1902: Tahsil-i Emväl Nizämnämesi 

BiRiNCi FASIL 

Mevadd-1 'Umümtye 
. _ _ _ _ _ rudan dogruY~ 

Madde 1: Nizamat ve mukarrerat-1 mahsusasma tevfikan ~o_g äzi vergisl 
alman tekälif-i emiriye ya'ni evvelä emläk ve 'akär vergisi s~i~en ar_ üslirne
sälisen yerli ve yabanc1 esnäf temettü' vergisi räbi'an ~äh-l g~):1: 'askeri
nin bedelät-1 'askeriyesi hämisen i~bu dört nev' emvälm techiz~t a'arif 
ye tertibi sädisen masärif-i tahririye kar~1hgi säbi'an müsak~:1:,at-~;äyäsl 
hisse-i i'änesi säminen emväl-i mezkurenin sinin-i säb1kaya a id 
i~bu nizämnämede münderic usül ve kavä'ide tevfikan tahsil olunur. _ e 

. ä,rnDäIJl 
Madde 2: Tekälif-i muharrerenin tahsili münhasiran i!;?bu niz_ tabsis 
ahkämma täbi' oldugu gibi tahsilät vazifesi dahi bu nizarnnamenin 

ettigi vesä'ite mevdü'dur. ·11 - . ··kellefir11 
M~dd~ 3: Vesä'it-i tahsiliye her kazäda cesämetine ve e~~ähn ve mu'ibarettir-
m1kdanna göre ta 'yin olunacak piyäde ve süväri tahsildarlanndan daP 1fa 
Kazälarda sertahsildärhk vazifesi tahsildärlann en muktediri taraftn 1 ndu-

.. bUU 
olunur. Her kazäda cesämetine göre bir veya iki tahsilät müfetti:;;i __ viläyette 
rulur. Malve vergi ketebe-i mevcüdesinden almmak üzere merkez_i . sinde 
iki~er ve livä merkezlerinde birer kätib tahsilätm umür-1 hesa~•Y~ayet 
istihdäm edilir. Piyäde ve süväri tahsi1därlarm dä'ire-i ~ahsiliY:

51 
:evä'ir-i 

yedi yüz elli häneyi tecävüz edemez. Müfetti~ler kazänm bi-1-'umu~ 1 nir. 
tahsiliyesini tefti~e me'mür olarak: bunlann her sene kazälan tebdil kl 

1 
t 

Mad~e-4: Tah~ilät rnüfetti~leri erbäb-1 liyäkat ve isti~~ett~n ~l:~:~~i 
tahs1lat kom1syonunun karan ve defterdärlann 1~ ar1 uzenn bilecel< 
Celilenin tasdiki ile ta'yin kihrnr. Tahsildärlar be-heme-häl defter tuta nda.fl 
derecede hesäba ä:;;inä olmak ve yirmi ya:;;mdan dün ve klrk be:;; ya;;i ife-i 

ziyäde olmamak ve cünha ve cinäyetle mahküm bulunmamak ve :sri-i 
me'rnüriyetinden dolayi muhäkeme altma almmarm§ bulunmak ve üzere 
hälleri bulunduklan mahaller mecälis-i idäresinden musaddak olrnak ar-
b . 1 . ·h- Val- ve rnutas 

1- -1mt1 an kazä tahsilät komisyonlarmca intihäb olunur. 1 gör-
n~~ in~häb ol~nan_ t~~ildärlarm evsäf-1 matlübeyi hä'iz oti:nadi~:~~i di
dugu hälde evräk-1 mtihabiyeyi kornisyona i'äde ederek kom1syon 

• "Tahsil-i Emval Nizarnnamesi", Düstur, 1. Tertip, c . 7 , s . 831-49 , 1319.12.0B/OS Mart 
1318/ 18 Mart 1902. 
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ßerleri. 
1
. intih -1sa ab edil . 

h n-i maha1l-iy ecektJr. Tahsildärlann intihäb1nda lisärH resrnfden mä'adä 

"•adct e dah. - . -
e e 5: Tah . 1 asma o!malan sebeb-i rüchän addoh.macaktlr-

tnvä] . s1ldärla ,. ,. . · lra ., müretteb . ra a ,dat verilecektir. ~öyle ki her vjJäyetin vüs'at:U1e ve 

dö~ "'1.'sildär isti~ni_n m,kdärma göre ne 1<actar ctevä'ir-i tahsiJiyeye taJ<sirni ve 
ne Yüz kuru . _darm ve hasb-eJ-mevki' bir tahsildära sehn nihäyet ü<; veya 

ti,tikdar 'ä'~~sa~et ed~cek derecede tahsilättan yüzde 1,e5ten sekize kadar 
ist· aral{ Mäliye t 

1 
<:_m lazim gelecegi viläyäl rnecälis-i idäresince kararlas· 

tzan ile kar Nezareti'ne beyän ve nezäret-i mUsäfileyhaca Bäb-1 'Ali'den 

Mactcte 6· arla§tmlacaktir. 
Cak . Tahsildärl . . h" ve isbu . ,. ar mahalh en büyük mäl me'mürJarmm emn aJunda ola· 

Izm vesa it-i t h -1 · . 
et ve v ., . a s1 ,ye ta'däd olunan emväl tahsilätmdan baska blr 

M az11e 1le · · "' 1 adde 

7
. T l§tlgi:ti edemeyeceklerdir. 

b· · ah -1 -
ine k si darlar da- ,. · t h -1· 1 · · ;.1· •· b. d tuz ada 1re-1 a s11ye ennin emvi;iline gare on 1n en o 

M r ve m„t . 
•dde 

8

. V- u ettJsler on bes bin ]Wrusluk kefil irä'e edeceklerdir-

~islen a'~a· iläyätta defterdän vi)äyetin riyäseti altinda idäre ve belediye rnec· 

ld • smdan b" . · · are ve b 

1 

. ,rer zat ve elviyede muhäsebecinin riyaseti aJttnda kezähk 
nün e ediye me 1· l · d d "

1 

d ä1 „ d ·· ·· Iaht-, . . c 1s enn en birer ä'zä an ve J«aiuar a m rnu uro· 
sertahsild. nyasetinde idäre ve belediye meclislerinin birer ä'zäsindan ve 
akal! ~~dan. mürekkeb birer komisyon bu)unacak ve bU komisyon lä· 
cektir. a ,ki kere ictimä' edip münhasiran tahsilat isleri ile igtigäl ede· 

Mactde 9· 
tn'.'mnü'~uJandarmalann mu •amelät-1 tahsiliyeye müdähaleleri kai'yYen 
l<;1n tahsil ': Ancru< lede-1-häce kornisyonlanD taJebi üzerine muhäfaza 
Tahsild. ctar,ana 1andanna efräd1 ve Jcäbt hä]inde zabit terfik oJunacakUI. 
göster arl ma nfeti ile medyün)ara tebllil olunacak celbnämelere 'adem-i itä'at 

d 

en er dah. . d . -e ilir. 1 1an arma ve polis ma'rifeti i]e kornisyonlara celb ve ihzaI 

Madde 10· -
detye k"" · 1:ahstldärlarla tabsilät müfettislerine köylerde bulunduidarl müd· 
ve ha ~ylu tarafmdan bir oda irä'e olunacakt1r. Ancak bunlar kendilerinin 
mecbyvanlarmm yiyecekleri bi-1· vmurn egyänm bedetini asbäb1na te'diyeye 
Yüz u

rd
urlar. Hiläf-1 hareketten dolay1 cezä Ka.nunnarne-i Hümäyu~ nu'nun 

on b. • M d innci maddesine tevfikan rnücäzät olunurlar. 

a de 11· 
silm k .. · Tahsildärlarla rnüfettislere esmän1 mukassatan rna'äS1anndan ke· 
gibi ~ah uzere viläyetlerce ma 'rnüläH ctahiUyeden yeknesak el bise yapunlacail• 

sici) ka Slldärla;'.n _hazlnece müteselsilen nurnara a1un_da vukU' bulacak ol_an 
edec y,tlan 1 t1ban ile bangi nurnarada ,nukayYed ,seler o numara 1kt1sa 
lar eklen elbisenin yakasmda ve evrak ve nuJdid vaz'lna rnahsüs tasiyacak· 

M 1 <;antalarmm üzerlnde rnenkÜS bulunacakUL 
iu':dde 

12
' Piyäde tahslldärlart ~ebir ve kasabaJarda ve süväri tahslldärlan 

M rada bulunan müke!lefinin tekällfini istifäya me'mürdur. 
adde 13: Be~ yüz hfuleyi mütecäviz köylere ve yekdigerine yakln olub rnec· 
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ah. piyäde k .. e d i mu' häneleri yedi yüz elliyi tecäVÜz eden iki nihäyet üi;: oy 

tahsildän ta'.Yin olunabilir. . usid-i 

h -1 u 'ämelatl Madde 14: Henüz tahriri icrä olunmayan mahallerde ta 81 m 
kadimesi ve icäb1 mahaJJj vechile cereyän eder. 

1 

cak· 

Madde 15: Bi-1-cümle me'mürin-i tahsiliye hakla te a e k - u· dd n müstefid o a 
lard1r. . . räätl 

Madde 16: Umür-1 tahsiliyenin külliyätl ve i~bu mzamnamenm . _ _ . ta'kib1 1c 

Hazine-i Celile'de bir idäre-i mes'üleye tevdi' olunur. 

iKiNCi FASIL 

Veza'lf-1 'Umümlye _ . bir 
Madde 17: Tahsildärlar birinci maddede gösterilen emvälden m - ä'ada htt; 
cihetten para tahsil edemezler. . ft-c:ini 

. - -h-1 te t.,. Madde 18, Müfetti§ler tefü§ ettikleri tahsildärlann defter!enne tan den evvel 
· - l · ·· fi ttic:i. kendm 1~aret e beräber imzälanm vaz' edeceklerdir. Blr mu e .,. dahi her ne 
digerinin tefti§ etmi§ oldugu zamäna 'ä'id mu'ämelät ~akkmda_

1 

edebilir. 
sebeble olursa olsun bir lüzüm görüldügü takdirde 1cra-yi tefllga ft rle-

. tahsilät de e Madde 19, Müfetti§]er her karyeye ugTadtk9a tezkerelen ve . ah 
1

därlaTl 
rin.i ve evräk-1 sa'ireyi 'arlz ve 'amik tedkik i!e lüzüm gördüklen 1 .. :~rrer ve 
isticväba ve zimmetleri zuhürunda veyahud mükellefinden mubilä-ifäte-i 
f azla vergi istihsäline cür'etleri takdirinde i§ten el 9ektlrerek 

I 
etmeye 

vakt o kaz_änm en büyük mäl me'müruna tahriren beyän-1 keyfiye 
mecbürdur. afta ve 

-1d - lan her h Madde 20, i;lehir ve kasabalarda bulunan piyäde tahs1 ar. _ ä]o'alann' 
kurädaki süvän tahsildär!an on be§ günde bir kere tahsdat-i_ v nomone) 
müteselsil numara altmda olarak (iki numara i~äreti ile merbut 

1 
t:;ibU 

. - . . - rm eder er. irsähye de mensub olduklan kazälar mäl sand1klanna tes 1 . äl ve se· 
irsäliyelerin hävl olaca!ll mebälig kimlerden almd11llm ve hfil'gt m !{adar Jci 
neye mahsüb edi!ecegini irsäliye zahnna i§äret edeceklerd1".· ~u huJülilne 
kefäletlerinin sülüsünü tecäv(iz ederse bir hafta veya on be§ gunu': etmeil" 
intizär edilmeyerek tahsilät-1 väki'ayi derhäl mäl sand1klanna teSlIIn 
mecbürdurlar. . de 

. ukäbihI1 Madde 21: Tahsildärlar mäl sandtklanna teslim edeceklen al<9e m • etmege 
sandik makbüz 'ilmühaberi almaga ve teslimlerini bununla isbat 
mecbürdurlar. • d"'1 

Madde 22, Mükellefinden tekälifin.i yedindeki tezkeresi mücibince dogr,J rnäl 
_ . . . t yenlere dogruya losmen veya tamämen mäl sand1gll1a teslim etmek 18 e akbÜ2 

·sandigindan makbüz verilecek ve ancak i~bu makbüz tahsildann rn 
'ilmühaberiyle mübädele olunacaktir. 

. $ubat Madde 23: Devä'ir-i tahsiliyenin sene-i häliye emväli o senenm 

~--11111111 
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nih-~ ayetine k lslnd adar tarn · • 
in an tahsild ' _ amen b1-t-tahs1l mu'ämele-i Jäzune ilä olunmus oJaca-

ayan rnebäl' :rrdan Mart ibtidäsmda asliyät ve bakäyä. ile henüz tahsil olun-

ne . ig en k ku • • 

k 

In1kdän 

8

., . a, rus 1pn hapis cezäs1 hükm olunmus ve bundan 
.. an i\;in emv· . e terk oJunmak üzere mazbataya rabt olunmus ve ne 

ad 1 a-1 hiil 
:'_'b"YYin bir äl-, gayn menküle fürühtuna tegebbüs 1o1Inm1s oJdugtinU 

aresi dahi 'u cedvel tanzim edip kazä sertahsildartna vermege ve tahsilät 
~ene Mart ibt· "'.um tahsildiiflardan gelen cedvelleri cem' ve telfik ile ertesi 
h eräber kaz _ ,dasmda bir kazä cedveli yaparak tahsildärlann cedvelleri ile 

.'1k_kmda ,e':ii!hSilät _ko".'isyonuna i'tä etmege mecbürdur.. i~bu ced~ell~r 
!"ü.lur veyah at icras1 1le tahsildarlann müsärnaha ve mubälats1zhgi go-

su Ud tah y · - . . . ziUk h. 
51 

at 1darelennce ve muhäsebe ve mäl ka]emlennce brryol-
rnu•- 1ssolunursa i<a:bU . . . . 'b' . b d 1 h-1,lr, d .•. ameJe , mzamname muc1 ,nce ,cä e en er ,,..,.,n a i,a-Y' 

ke,rr: ye müsära'atle b · b ct· ·1 · 1~·, • · d b. b t · äh ,,1yet ed era er ce avi -1 mezKure zmn e a-maz a a IZ -1 
da kazälar erek _Nisan ibtidäsma kadar Jiväya ve Iivä tahsilät komisyonJannca 
ran ibtid. cedavili hakktnda bu vechile mu'ämele olunarak huläsas1 Hazi-
,cu•kikät ve ~• ~yete ve viläyetlerce de kezälik bu süretle cereyän edecek 

t" 1.. asmda T 
'-'lläyet hul _ tedkikat Eylül ibtidäsma kadar ikmäl oJunub tanzim otunacak 

llladde 

2 

. asas, Mäliye Nezäreti'ne gönderilecektir. 
sat 1 4. i~bu nizam· nam· .. b. ä1 . ,~,1 . ,~-,J ·n 1 mas, h e muc1 mce emv -1 menKu e ve gayn meru-u em 

hapsine d ~kkmda tahsilät komisyon!anndan ve vergi deyni i,in medyünlann 
llle'mu . a ,r mecälis-i idäreden verilecek kararlann tenf"lZ ve icräs1 ile 

mu ye mükelleftir. nn-1 "lki 

Ü(:ÜNCÜ FASIL 

111 usül-ü Tshsn 

adde 2 lerincte !' Käffe-i mükellefine bir karye veya mahalle dähilinde otarak 'uhde-
disine ulunan emläk ve arazinin müfredät1n1 ve bunJann vergilerini ve ken-
keriye;arh olunan temettü' vergisi ile efräd-1 gayrimüslimenin 1,edelät-1 'as
ve bun;';. hissesini _ ve techizät -1 'askeriye tertibini ve rna 'ärif hisse• i. i 'än_esini 
nüm. n bakayas1 varsa onun mikdärnU hävi olmak uzere (brr 15areth 
ücretun~si merbüt) tezkere verilecektir. lsbu tezkereler kernä-fi-s-säbtk 

- 1 11ml · · M d ruyye verilerek yazdinlacaktir. 

a de 26 
•vveI i _: Beyän olunan tezkereler behe-me-hälsenenin duhülünden bir ay 
kad hzar olunarak tahsildärlar ma 'rif eti ile nihäyet-ün -nihäye Mart gäyesine 
tnükar ashäbma yed-be-yed i'tä olunacak ve bin-i tevzi' ve i'täda muhteviyätJ 

ellefine 1· · · äh · tnelh. ,sanen dahi tefhim olunub rnükerrer veya nam·• ara ge\;rnes, 
tevz/z olan arazi ve emläk buhmmak gibi ba'ZI sehviyät1 görülen tezkereler 
olu olunma)'lp li'ecli-t-tashih tahsildär tarafmdan vergi su'belerine i'äde 

nacaktir. ::e ~
7

: Tahsildärlar dä'ire-i tahsiliyesi dähiJindeki kurä ve kasabät ve 

01 

allat ahäli-i mükellefesinin esäinisini ve buniann emväl-i mezküreden 
an bor,Ianru hävi bir cedveli ]iämil otmadtk,a ve i§bu cedvelin bir nüshaSI 



/ 

/ 
/ 
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- . . 'län edilrne'ä'id oldugu karye ve mahalJenin münäsib bir mahalline ta ~1~ ile ~e livä vergi 
dik9e icrä-y1 tahsiläta me'zün degildirler. i:;;bu cedveller vilayet 

1 
virmi 

. M t dan evve J. :;;u~el~rince ve kazälar _mäl kalemlerince h~r senenm .. ar 1~ . nüsha olara.k 
be:;;mc1 maddede göstenlen tezkerelere muväf1k olmak uzere iki . säini ve 

bi-t-tanzim tahsildärlara imzä ile i'tä olunacak ve bu cedvell~r~e~ e tarafin
müfredät-1 emväli hävi (bir numaral1 merbüt nümüne) tahs~Jdar :r nurna
dan birer defter tutulacak ve tahsil ettikleri ak9eyi evvel emi~de ~ _ t vechile 
ra i:;;ä.reti ile merbüt nümüne) ko,;anh makbüzät defterine mufr~ a sonra 

. k k dettikten ve her mäl ba:;;ka ba§ka oJarak ve senesi tasrih ed1lere ay _ ve irnlä 
deftere merbüt makbüz 'ilmühaberini kezälik ba§ka ba:;;ka tahtim akbuzät 

ile ko<;anmdan kat' ederek mükellefine verecekler ve i§bU ko~anh ::ieyleye
defterinde mukayyed tahsiläti günü gününe müfredät deftenne n 

ceklerdir. - •nde 

. - ve tahnn Madde 28: Yirmi yedinci maddede muharrer cedvellenn tanztm k bunlafl 
tahsildär ve müfetti:;;ler mä.l ve vergi kätibleri ile birlikte 9ah:;;ara 
vaktinde yeti~tirmege mecbürdurlar. er 

. • · rnuharr Madde 29: Tahsildä.rlar evvelä hämil olduk1ar1 cedvellerde esarmsi . Ernläk 
.. k 11 fi · k · · · h -1· t · · edeceklerdir. · mu e e mm tez erelenn1 taleb ve ona gare ta s1 a 1cra •nisänl 

. . . ·1 b d 1- k · N" H · e Eylül ve Te~n ve araz1 verg1s1 1 e e e at-1 'as enye 1san ve aziran v 
1 

.. 
1 

ayla-

gäyelerinde olmak üzere dört ve yerli temettü' vergisi Mart_ ve ~~,:1 esi ve 
rmda iki taksit ile ve yabanc1 temettü' vergisi ile ma'ärif hi~s:-1 1,:keriye 
masärif-i tahririye kar:;,1hg1 ve tezäkir esmäm def'aten ve techizat-i arfm-
t 

-b · k' ' . ab -1 d'l k · T k - -t bu müddetler z ert1 1 ev at-1 mu ayyenesmde t s1 e 1 ece t1r. e as1 _ . _ ahnacak 
da te'diye olunmak :;,arti ile mükellefin tarafmdan verilecek mebähg a1<:t1r. 

ve birka9 takslt veya bir seneligi defäten verdigi takdlrde kabiil oluna;ebiilig 

Madde 30: Sene-i häliyeden deyni olan mükellefinin te'diye ettiklen . b edi
kendilerinin talebi olmad1k9a sinin-i säb1kadan olan bor9lanna rnahSU 
lemez. . de 

_ _ . , yyenes1J1 Madde 31: Mükellef oldugu emväl-i devleti evkät ve tekaslt-I m~ ~ t bir haf-
ifä etmeyen mükellefine taksidin hulülünden on gün sonra ve ~i~aye __ munesi 

ta zarfmda tahsildärlar tarafmdan matbu' (ü<; numar~ i~_äreti ile n:älig ol
merbüt) ihbärnämeler teblig olunacaktir. Bir taksit iki yuz kuru§~ . _ olrna
mad1g1 hälde ihbärnäme i'täs1 i<;in tekäsit-i ätiye ile o mikdära b:3"1~~ki yüZ 
sma intizär olunacaktir. 9u kadar ki bir §ahsm bir senelik vergi~i 1 - rnesi 

- . · d ·hbarna kuru:;,tan dun olsa dah1 son taksidin müddet-i mu'ayyenesm e 1 
1 

veya 
teblig edilecektir. Ihbärnämeler bi-z-zä.t mükellefine veyahud mahal _e ka

'akafl karye muhtärämna teblig ile imzä ettirildikten veya mesken ve . . deyri 
· tesv1ye-1 p1sma yap1§tmld1ktan sonra bir hafta intizä r olunarak yme . yäst t d ·-· häld - · ·ct· ine kä.fi e~ e me 1g1 e evvela medyunun häline göre hänesinm 1 ares d vätt 

. - ' t e e ve säniyen esnäfm edevät-1 smä'iyesi sälisen zürrä'm c;ift ve zira a tara.k 
·1 'f h - · · ·· tesnä tutu 1 e 91 t ayvanati ve tohumlugu ve häsilät1 miri hissest mus _ . ä'ire-i 
kusür-1 esmär ve zahä'ir ve hayvänä.t ve e§yä-y1 beytiyesi ve emväl-i s 

~-----111111111 
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Illenk-ve kau~esinden deynine k-"..: .kd - dd . - - d .:..,; 1 -1 va~de t =' nu ann1 ma e-1 auye e ta„n o unan usu 

rnettU' verg· ~vfikan sattmp esmän-• cteynine mahsüben istifä olunur. Te-
dükk- ismden olan z1· 1· · k- - · ' · d -.-- t 1 · an ve m _ _ mme m• te as1H mu ayYenesm e ua e meyen enn 

tnen' olunar:=::1 ~e idärehäneleri sed ve kayik ve araba ve hayvanlan i§ten 
Ve bunun 

1

• . lShfa-yi matlüb edilmedilc9e icrä-y• san'ata müsä'ade o!umnaz 

<;m kat•· Ancak b lyyen mehil verilmez. 
z~ .... -.. u sed ve me ' ,- 1 · f ·b· h - · · . ".' uriye istih . . n mu ame esmden eczähäne ve mn g1 1 avayic-• 
'9in bulund zanna hizmet eden mahaller ve ba'z• neJurler ÜZerinde mün1r 
kira arab urulan kaylklar ve bir kasabada bir veya iki täneden 'ibäret olan 

a ve ha - 1 Madde yvan an müstesnäd1r. 
lfä et,::: Tekiilif-i emiriyesini ihbärnämelerle ta'yin otunan müddette dahi 
ihtiyär ~enlerin emväl-i menkülesi tahsildärlann talebi üzerine )ulräda 
k echsleri ve äh' 1· 1 . ;;1,.; . OZäda tah . . . nev 1 merkezlerinde nähiye mec 1s en ve mer=z-1 
lnahsüb sllat kom1syonlan ma'rifeti ile satlhP esmän• medyünun deynine 

M en ahz olunur 
adde33· - . . ve ara,O : Emviil-, menkülesi bulunmayan mectyünlarin bor9Iarma käfi emläk 

tni bir 
181 

tahsilät komisyonlanJUn karan üzerine mÜZäyede-i evvellyesi yir
idärec:-;:~'de-1-karar müzäyedesi on günü tecävüZ etmemek üzere meclls-i 
ahz olu ruht olunur ve esmän-1 hästlas• mectyuntarm deynine mahsüben 

nur. 
Madde 34· - -ziye h . . · Tekähl-i emiriyesinden dolayi mÜZäyede edilecek emläk ve ara-
met olancden tälib bulunmad1gI hä)de tahsilät komisyonunca takdir-i kIY· 
mauuinarak hazine nämma pey sürülür. $U kadar ki takdir olunan klyrnet 
mikd. ·U hazine derecesinden fazla olmayacagl gibi bir mülke matJüb-u hazine 
korni anrun dünunda veyahud deßerinden ziyäde klyrnet takdir o!undugi.l häJde 

bir 

8

=~on h~yeti zunän ile mes'üldür. l,{edyün mu!kün zronän-1 tefevvuzundan 
rnenäfi,°. mururuna kadar tesviye-i deyn edecek olursa o müddet zarflJldaki 

M 

l-l hazine-i celileye kalmak ~arb ile kendisine i'äde olunur. 

adde 35 . 
zähird : lbbämäme tebliß o!unup da deynini edädan imtinä' edenlerin 
nakct· e e.mval-1 menküle ve gayri menkülesi bulunmad•li' veyahud servet-i 

olunte_s, e":äk veyahud ihbärät-1 mu~ebere ile tahsildär tarafindan isbät 
tnaha]ugu hälde komisyonlann talebi ve meclis-i idärelerin karan uzerine 
kat h hen büyük mülkiye me'mürunun isäreti ile medyün haps olunur. Fa· 
iki k apis müddeti doksan bir gunü tecäVÜZ etmez ve bir deyn i9in medyunun 
ri . ere haps, cä'iz olarnaz. Doksan bir gün müddeti ikmäl edenlerin deynle-

nin tah -1· ., M 81 1 s1 a häle terk olunur. adde 36- D" - · b d 1 . ' k ' ! . . istifä i . . iyar-• äharda buJunan kesänlll ;erg, ve e C -l _ a~ en erm1 
ve <;m evvel-be-evvel verginin tarh olundugu mahalde emväl-• menküle 
tahg~yn menkülelerine müräca'at olunur. Orada hi9bir mäb butunaroazsa 
d slldärlar tarafmdan väki' o}acak U,tär üzerine me'mürin-i mäliye tarafm-
is'::1 "'.e~yün_un bulundugi.l ,nahal me'mürin-i mäliyesine is'är-1 keyfiyetle 

u mzamname ahkarnma tevfikan tahsil olunur. 
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··teräkirn 
Madde 37: Ashäb-1 ma'ä~m vergi ve bedel-i 'askeriden olan bon;lan rnu 
ma'ä~1 varsa ondan mahsüb ve yoksa ma'ä~mm rub'u hacz olunur. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Mükäfat ve Mücäzat 

. tarnä.rllen 
Madde 38: Bir senenin vergisini o senenin Mayis nihäyetme kadar 

tesviye edenlere yüzde be§ ikrämiye verilecektir. . _ ve 
- - .. kere ihtaf 

Madde 39: Mu'ämelät-1 tahsiliyede tekäsül eden tahs1ldarlar ~ 9 d otunur. 
tevbfü ve tekdir olunarak dördüncüsünde komisyon karan ile tar ak lä.Zlf!l 
Ancak bu mu'ämele sene ibtidäsmdan ~ubat gäyetin~- kadar olrn den dün 
gelip sene nihäyetinde sene-i häliye emväli tahsilätI yuzde s~~se~n hadd-i 
bulunur ve o dä'ire-i tahsiliyenin son fü;: sene zarfmdaki tahsilatin . olur-

. .. . -1- · - etrnern1~ 
vasatmdan dah1 yuzde on derecesmde olsun fazla tahsi at icra _ bir sene 
sa gerek ihtär ve tevbih cezäs1 görsün gerek görmesin her hälde 

tahsildärhkta kullamlmamak üzere ihräc olunur. da 
· · ifäSlD 

Madde 40: Ü<;: kere tevbih gören veyahud vezä'if-i mu'ayYenesinm _ -takfir-i 

kusüru anla§ilan bir tahsildänn tardm1 tahsilät komisyon_u~a ~:a okün
mahsüs bildirmeyen mäl me'murlan ve i§bU takrirlerini ilk ictnna •täsl!ll 

ak ·· k · 1 d-' k · '" slen· ve karann 
1 

• m uzere om1syon ara tev 1 etmeyen · om1syon re 1 de b1r 
te'hir eden komisyon re'is ve a'zäs1 birinci derecede tekdir ikinci derece 

ayhk cezä-yi nakdi ahz ü9üncüsünde azl olunur. . . ay 

Madde 41: Tahsildärlann zuhür edecek zimmetleri tarih-i zuhürll
nd

a:::kte 
evvelki zamän mu'ämelätma 'ä'id oldugu hälde müfetti~le1: onl3:1"

1
_8- et ettigi 

,- ld"" l B - l · 1 d .. lk. zamana 3 iraY mes u u r er. eyan o unan z1mmet er ort ay evve 1 , _ ahi cezäya 
hälde livä ve alti ay evvelki zamäna räci' ise viläyet mäl me muru d 
te§rik edilir. d n 

. .. ä 'ade e e 
Madde 42: Zimmetine para ge9iren tahsildärlar veya ge9mesme rnus 
me'mürlar Kanun-1 Cezä'da mu'ayyen cezä ile mücäzät olunurlar. ak 

·t- olunac 
Madde 43: Tahsildärlara verilecek cedveller ile mükellefine 1 ~ äl"ye ve 
tezkereleri imlä ve ihzär ile mükellef olan ketebe ve me'mürin-I ~ ;sinde 
mu'ävenetle mükellef tahsildärlar ve müfetti~ler bunlan $ubat ~ay decek 
ihzär etmedikleri hälde an be§ günlük ma'ä§lan kat' olunur. J--Iulul e 
Mart'm on be§ine kadar da ikmäl edilmedigi sürette azl olunurlar. . 

Madde 44: Tahsildärlarm bi-1-cümle evräk ve defätirinde kat'iyYen ~~ v::~: 
1. · 1 - tte r1z1llP mti o mayacak ve bir sehiv vukü'unda üzeri okunacak sure .'{ _ oluna-
ru.su yazilacaktir. Bi-1-cümle evräk ve defätir säbit mürekkeble irnla . •yete 

. - ·1 b. sum1 
caktir . Bunlarda hak ve silinti görüldügü hälde tahkikät 1cra 1 e ir .. bteni 
mübteni oldugu anla§1hrsa mu'ämele-i kanüniye ifä ve suiniye~~ rn:at' ve 
olmad1gi hälde hak ve silintiyi yapan me'mürun iki günlük rna a!;ll 

tekerrürü hälinde bu cezä iki kat olarak istifa olunur. b1l
Madde 45: Verdigi kefäletin sülüsü mikdänndan ziyäde nezdinde para 
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lunct 
k 

Uran ere t veyahud he - · bir ahsilät-, v· , r ne sebeble olursa olsun haftada ve on bes gunde bir 
b ' sene istihd . äla as,ru mäl sand,g111a teslim etmeyen tabsildärlar kezälik 
Ir hä11• am olunmarnak .. "h - 1 1 g · _ 1--, -id- b .b. ko . ne välaf ol „ uzere 1 rac o unur ar. ,r tw,s1 arm u gi 1 

1 

tnisyon riya· _ub da ba-müzekkere-i mabsilsa tahsilät idäresine veyabud 
g, 1 kam· 

1 
ar etmeyen mäl me 'milrlar1 aym cezäya dilqiir olacak· 

an •b· setine 'hb -
Madd isyon re'is ve a~ 'za~ d - - ·· - - 1 1 •46- M s1 u9ar-1 mucazat o ur ar. 

1

• 1sbu n· .. a a 1makämlar tahsildärtann ve tabsilät koOUsyonla-
az, 1zan1nä .. .. . .. . . tinin . . utasarnflarl k - ,. 

lllü tneyi günil .. '_'.'e ~u'.'1~mce väki' olacak milräca'atlan uzenne ted"_:b,r-1 
. 

8

amaha1 gunune 
1
tt1haz ve icrä ile mükellef otduklanndan bu babda 

ar .. , keyfi vu 'unda väliye väli dahi oäbiliye ve MäJiYe Nezäretlerine 
11}' - an kü 

yet edecektir. 

Madde . Mevädd-• M;;tefetrlka 
lllüfred: Ü<; yüz on yedi senesinden evvele 'ä'id bakäyäyi ü<; ay zarf,nda 

dev vechile tah -1d - - - -retmey si arlara devretmege 1<abz1rnällar rnecburdur- ßakayayi 

tna' · en kabz1 äll - 'bl nfeti il „ m ann hesäbäU mahsilsan ,ayin otunacak kati er 

bakä_yä„)'l e '_" 'yet ettirilecek ba'dehil kabz1mällardan tahsil otunrnak ve 

lStihd mutehakkik 1 ak „ 

äm 

1 

anm yüzde yannu derecesinde bu unm uzere 

Bu süretl: unan kätiblere mäl sand1kianndan bir ücret-i rnünäsibe verilir. 
l'lnden tah ~e hesäb1 bu]unamayan bakäyä kabz1mä1Iardan ve rnüntehible-

M s11 olunur U<; Yüz · TechizäH 'askeriye tertibinden mä'adä emvälin ve hisse-i ma'ärifin 
.. adde 48· - . 

1

ahsiJiy::tdi s~~esinden evvele 'ä'id olan bakäyäsmdan yüzde bes ücret-i 
lahsi!d „ nlecegmden rnezkilr (icretin yüzde y;rmi besi her ay o dä'1renIT1 
kere h::a verilip yüzde yetmis besi teräküm ettirilecek ve üC ayda bir 
tahsild „ batin bi-J-rü'ye yüzde nisbeti ile en ziyäde bakäyä tahsil eden 
Yüzde ::ar~ birer ma'äs mikdärtnl tecävÜZ etll1emek uzere hrl'Z otunacak 
na 'ä'iJ rrus besten mükäfät veriJerek bakiYe [<ahrsa tahsilät koOUsyontan-

M olacaktir 

Y 

Bdde 49: Tahs-1ld. - 1 . b. b.' .. ~ .h l b alniz T . . ar ar ve Kabz1rnällar NizämJlämesi 1-t-ta 1 muruesi o u_ 
olmay ahsd-

1 
Emväl Nizämnämesi'nin igbu nizämname abw,mma mugäyir 

an meväd1 b" i,~ct· i;:UU ir . 

Hätime 

l§bu n· -izamnämenin icräsina Mäliye Nezäreti me'rnurdur. 
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1903: Vergi-i ~ahsi Hakkmda Nizämnäme 

··kürun 
Birinci Madde: Dersa'ädet ile viläyät-1 i;;ähänede mütevattm nüfüs-u zu 
18 yaeym1 ikmäl etmi~ olanlan ~ahsi vergi ile mükelleftir. 
. _ . ukte
lkinci Madde: Meflüc ve rnuk'ad ve iki gözlerinden ä'mä ve kar kisb~ Jil e ve 
dir olmayacak derecede ma'lül olanlar ve esbäb-1 ma'i~eti olm~yan_ ac~:nter 
mükellefinin birinci ve ikinci sm1fmda bulunup da 70 ya~ml 1~~ :itinda 
ve binba~mm dünunda olan 'asäkir-i ~ähäne zäbitäm dä'imä Siläh „ ddetce 
bulunan efräd-1 'asäkir-i ~ähäne dahi siläh altmda bulunduklart mu 
vergi-i ~ahsiden müstesnäd1r. . äti 

Ü&üncü Madde: Nüfüs-u mükellefeden istifä olunacak ~ahsi vergi ber-vech-I 
sm1flara taksim edilmi~tir. 

Kuru~ 
5 
10 

20 
40 

60 
80 
100 

S1mf 

1, nüfüs-u mükellefenin %50'sinin beheri 
2, nüfüs-u mükellefenin %20'sinin beheri 
3, nüfüs-u mükellefenin %12'sinin beheri 
4, nüfüs-u mükellefenin %8'inin beheri 
5, nüfüs-u mükellefenin %5'inin beheri 
6, nüfüs-u mükellefenin %2'sinin beheri 
7, nüfüs-u mükellefenin %2'sinin beheri 
8, nüfüs-u mükellefenin %1 'inin beheri 

--nka
t~bu %1'e isäbet eden nüfüs dahi o/onisbetle ber-vech-i äti sm1flara mu 
s1md1r. 

Kuru~ 
150 

200 
300 
400 

500 

750 
1000 

%30 nisbetle beheri 
%20 nisbetle beheri 
%20 nisbetle beheri 
%15 nisbetle beheri 
% 10 nis betle beheri 
%3 nisbetle beheri 
%2 nisbetle beheri 

• "V · · Qah · 67 1321 os.2617 
ergi-1.., s1 Hakkmda Nizamnarne", Düstur, 1. Tertip, c. 7, s. 1064- , · 

Agustos 1319/20 Agustos 1903. 

---------
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Ahäli . 
kar1~ :rä ~irinci sm1fa ve ahäli-i :;,ehir ve kasabät iki günlük kisb-ü
har-rerecten a:~~b-i. ma 'ä§ ma 'ä§lannm iki günlügü nisbetinde sunüf-u mu-
Dötd"" .. Inne idhäJ edilecektir. 

.. uncu Madde· . _ . 
J?zde i'tib - . · Ma~de-1 sab1kada mu'ayyen olan sm1flar lä-yetegayyer 1se de 
s1 üzenn an!Ie ta'.}rin olunan nisbet nüfüs-u mükellefenin mikdär-1 'umümi
iizere Viläe mur~tteb oldugundan i§bu nisbet dahi esäsen mahfüz tutulmak 
nisbet c- .~etlenn mevki' ve ticäretlerine göre hazine-i celile-i mäliyece ta'dil-i 
8 . a tz olacaktir. 

n-. ~inc; Madde: 1""bu niz· am- - . . . "-~b d 'T' - • - . b . d .. ,Ukadct Y namenm ne§nm ta K1 e en 1 e§nmsan1 on e§m en 
18 Ya~inie~ v~ ondan sonra Üf senede bir kere her kruye ve kasaba ve beldede 
Ilüfüs-u 

1
.~~äl etmi:;, olanlarm esämisini ve her karye ve kasaba ve be1denin 

lenne b" ZUkur yekununu mübeyyin olarak nüfüs idärelerinden mäl kalem
lllu.has Irer _defter i'tä olunur. Kazälarda mäl müdürlerinin livä merkezlerinde 
· ebec1lerin ·1- · d 1· · Idäreni _, _ ve VI ayet merkezlerinde defterdär1ann riyäsetin e mec 1s-1 

Ve iki ~ ~ zastndan te:;,kil olunacak birer komisyon ve Dersa'ädet'te bir re'is 
a Zadan m .. kk b - ,. . k . tne'rn - _ . ure e olmak üzere hazine-i celilece deva ir-1 mer ez1ye 

tna'rjt~n-i münäsibesinden lüzumu kadar te§kil olunacak komisyon1ar 
enn h :tiyl~ mükellefinin sunüfu ve müstesneyätI tefrik ile zikr oJunan deft
I(ii ..... - ~e-i mahsuslanna i:;,äret edilir. f,.,bu komisyonlar Te§rinisäni IS'inden ~,un1san · ,. y 

Alt,n 1 15 tne kadar ikmäl-i vazife edeceklerdir. 

s101~ Mad~e: Madde-i säbtka mücibince tanzim olunacak deftere birinci 
ay-n a ga~ siniflara mensüb olan mükellefin ifin mäl me'mürlan tarafmdan 
dil . Yn bir Varaka-i ihbäriye tanzim ve Känünisäninin 20'sine kadar ken
sin~~e- t~~lig olunur. Varaka-i ihbäriye teblig oJunan §ahsm tayin olunan 
ta a I'tirazi oldugu hälde 10 gün zarfmda bä-istid'änäme müräca'at edip 
rn:ala.rda kazä ve livä ve viläyet idäre meclislerinde ve Dersa'ädet'te meclis-i 
k 'Yfi.Yede V-erginin ta'dili hakkmda mü'esses olan nizämäta tevfikan tedkik-i 
i't~ IY-et ile smlflannda ikä veya tenzil ve terfi' edilmek ~ubat'm 1 S'ine kadar 

a-Yl k -
V-er . arar olunur ve bu karärlar i'tiräz vukü' buJmad1gi hälde ihbär olunan 
Yi gi, 

3 sene mürür ile yokJama icräsma kadar Iä-yetegayyerdir. 
edlnc; Madde· H dähil' · · · t kl-f 1 1 r: - tt 1- -·' buI • er sene -1 s1nn-1 e 1 o an arm ve o sene ve1a vu,,.u 

d fi aniann esämisini mübeyyin nüfüs idäreJeri tarafmdan i'tä olunacak 
de terJer üzerine mu'ämeJe-i tarhiye ve terkiniye icrä olunur ve müced-
te:d::1_ dähil-i tekJif olanlar kendilerine teblig oJunacak ihbärnämenin tärih-i 

liginden i'tibären 10 gu··n zarfmda i'tiräz edebi1ir1er. Bu i'tiräzlar hakkmda 
V .ri1 

e ecek karärlar yoklama icräsma kadar kat'idir. 

Seklzincl Madde: Ma'lüJ bulunduklan hälde kendiJerine §ahsi vergi tarh edilmi§ 
olanJar veyähüd muahharan dü(;är-1 ma 'Jüliyet olanlar her ne vakit olur ise 
olsuu karye ve mahallelerinden birer tasdik 'ilmühaberiyle müräca'atlannda 
ta!~alarcta kazä ve livä ve vi1äyet idäre meclislerinin ve Dersa'ädet'te meclis-i 
llläJiyenin karänyla istisnä olunurlar. Bu bäbda verecekJeri 'arzuhäller ve 
rabt edecekJeri 'i1mühaber1er damga resminden müstesnädir. 

/, 
1 
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. . · hitänunda Dokuzuncu Madde: Ilk ctera vaz' ve tarh olunacak §ahsi verg1 bir sene . _ dd-J 
,- les1 meva yoklama ve ta'dil olunup ondan sonra yoklama ve ta'dil mu ame 

säb1ka mücibince fü;;: senede bir icrä edilecektir. 

Teklif-i $ahsinin Süret-i istifäs, 

·· kellef Onuncu Madde: Mä.l me'mürlan ~ubat'm IS'inden 25'ine kadar her rnu duk-
. . 1 ak tahsil olun u;:m 1 numarah nümünesine tevfikan 5 senelik o m ve mak 

c;:a tahsiläta dahi kayd edilmek ve her sm1f ü;in ba§ka renkte pul~;arlar 
üzere bir vergi pusulas1 tanzim ederek Mart ibtidäsma kadar tahsi 
väsitasiyla tevzi' eder. 

On Birinci Madde: Teklif-i §ahsi her sene Mart'mm birinci günü väcib-ül-i~ä ;i~: 
ve defaten tahsil olunur ve me'münnin her sene Nisan ma'äi;;mdan a 
tevkif edilir. 

01 
·k. · M dd H h äl · · 1--·1 b , 'era-g~ ve intikäliocle ve n mcr a e: er §a 1s emv -1 gayn menr..u e ey ve 1' . . hsiden 

icär ve isticännda ve mürür tezkeresi ve pasaport ahzmda vergi·: §~ mu
deynini te'diye etmii;; olmas1 läz1m gelir. Te'diye etmemi§ ise hu5u_sa~~~nur. 
harrereye müte'allik mu'ämelät-1 te'diye-i deyn etmesine kadar te'lur tah-

On Üt;üncü Madde: Teklif-i i;;ahsi Tahsil-i Emväl Nizärnnärnesine tevfi~a;är ve 

sildärlar ma'rifetiyle tahsil olunur. Teklif-i i;;ahsiyi ahz eden ta~s~ enin 
dogrudan dogruya mäl sand1gma teslim olunmu~ ise mäl kalemi h~el
kabz olundugunu ve kayd olundugu yevmiyenin tärih ve numarasi~t 

1 
nan 

erine ii;;äret ile münhasiran ii;;bu vergi ir;in isti 'mäl olunmak ü~ere tab ~ _uaki;:e 
tatbik pullanndan ilsäk eder. Bir i;;ahsm bir senelik vergisi i9m ~ereceg:Wru;; 
k1ymetinde yalmz bir 'aded tatbik pulu ilsäk olunmak läz1m geltp 1 OO 

yerine 2 elli kurui;;luk tatbik pulu yap1§tmlmas1 cä'iz olmayacaktlr. 

. , urdur. On Dördüncü Madde: i§bu nizärnnämenin icräsma Mäliye Nezäreti me m 

~-------11111111 
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1905: Vergi-i ~ahsi Hakk1nda Ta'limät • 

meräkiz~dd~: Dersa'ädet'te ve bil-cümle viläyät ve livä ve kazä ve nähiye Birinci M 
'Aliye'den ~ an §Uhür ve kasabätta mütemekkin oJup teba'a-i Devlet-i 

Ma'ärif ve D ~-l u'.'an ve Hazine-i Devlenen ve tekä 'üd sand1klan ile Ev käf ve 
tlarn ile ma'':'yun-, 'Umümiye sand1kianndan ve Zirä'at aan1<as1'ndan hil'bir 

ile yetm· a§-l muhassaslar bulunmayan käffe-i ahäli yirmi ya§mdan bed 

ikinci M l§ yru;ma varmcaya kadar §ahsi vergi ile mükelleftir. 
te'ni- ~dde: ~uhür ve kasabät ahälisinden olup da rnünhasiran zirä'at ile 

tahsil-i 

11 

a l§et eyleyenlerin ve sinn-i müke!lefiyete dähil olduklart bälde 
olan talebm . ,le me§gül bulunan mekätib-i 'aliye talebesine medrese-ni§in 
Ve muk' de-, \,lumun rnahalle imämlan ile papaz ve rähiblerin ve meßüc 
Cede ma~ . ve iki gözlerinden ä'mä ve kär kisbe muktedir olmayacak dere· 
tnüste . ul bulunan 'acezenin birinci smtf a dähil olanlar• §ahsi vergiden 

in-1 m ,-

.. snad1r. 
Madde· N"f' - - -U~üncü · s1n,Oar · u us-u müke!lefeden istifä olunacak §ahsi vergi ber-vech-1 atl 

a taksim edilmi~tir. 

Kuru~ 
15 

25 
35 
70 

Sm1f 

1 

2 

Kazä merkezlerindeki zürrä'in gayri esnäf ve 

sä'ireden 
Livä " " " " 
Viläyet " " " " " 
Kazälarda c;iftlik sähibleriyle toptan ticäret 

" )) ,, 

" )) 

" 150 

200 
400 3 

edenlerden 
Livälardaki 
Viläyetlerdeki 
Agniyädan 

Dörd ·· 
uncü M dd 1 M .. 1· . .. 1· teb , . a e: Dähil-i sinn-i milke!lefiyet o an us un ve gaynmus 1m 

Y

. a a-
1 

~ähänenin mahalle i'tibäriyle nüfüs-u zükürll 'adedini rnübey-
ib . u s idärelerinden her Ü\' senede bir defa olmak üZere Te§riniewel 

in n .. fü. tidäs1nd ··' ·1 . . h t , . . a verilecek defterler üzerin• emläk ve temettu vergi ennm tar ve 
a d1hne ·· · ' h .. · 1 · ",, m „ muttehaz us üle tevfikan m üke!lefinm san at ve uv1yet en ta , J1 ve 

US
t
esneyätl tefrik ediJerek mu'ayyen olan Ü\' sm1ftan birine idhäl ediJmek 

"Vergi · ,;;: . 
T ·

1 

,ahs, Hakkmda Ta1imat", Düsiu', 1. TertiP, c. 8, s. 259-63, 1323.05-16/6 

emmuz 1321/19 Temmuz 1905. 
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üzere !;,ahsi vergi tarhla zikr olunan defterin häne-i mahsüslanna i:;;äret olu
nacaktir. 

Be~inci Madde: Henüz tahriri icrä olunmayan veyähud k1smen tahrir olunan 
mahallerde nüfüsu hükümet<;e ma'lum ve mukayyed olanlann kayittan ve 

lede-1-häce mahallät hey'et-i ihtiyäri.yesiyle muhtärlardan icra-y1 tedkikat ve 

tahkika.t edilmek suretiyle ve ma1um ve mazbüt olmad1g1 takdirde mahal
lät hey'et-i ihtiyäriyesiyle muhtä rlardan almacak musaddak defätir üzerine 
nüfüsun 'adedi mümkün mertebe ta'yin ve sunüfu tefrik edilerek ona göre 
mu'ämele-i tarhiye icrä k1lmacakt1r. 

Altmc1 Madde: Her sene dähil-i sinn teklif olanlann ve o sene vefätl vukü' 
bulanlarm ve sinn-i mükellefiyeti ikmäl edenlerin esämisini mübeyyin 
nüfüs idäreleri tarafmdan i'tä olunacak defter üzerine mu'ämele-i tarhiye 
ve terkiniye ifä.s1 Dersa'ädet 'te Dersa'ädet Tahrir ve Vergi Tahsil idäresi 'nce 
ve ta$rada mäl kalemlerince tahkikät-1 mukteziye ifa ve esbäb-1 mücibe 
dermeyämyla meclis-i mäliye ve mecälis-i idärenin tasdikine iktirän et
tirilmesine vä- bestedir. 

Yedinci Madde: Madde-i säb1ka mucibince tanzim olunacak defterde esämisi 
muharrer mükellefin ü; ine Dersa'ädet Tahrir ve Vergi Tahsil idaresi'nden ve 
ta:;;raca mäl me'mürlan tarafmdan ayn ayn birer varaka-i ihbäriye tanzim 
ve Känümewelin ibtidäsma kadar Tahsil-i Emväl Nizämnämesi'nin otuz 
birinci maddesinde muharrer usüle tevfikan teblig olunur. Varaka-i ihbäriye 
teblig olunan :;;ahsm bir i'tiräz1 oldugu hälde teblig tärihinden i'tibären on 
gün zarfmda Dersa'ädet'te Mäliye Nezäreti'ne ve ta~rada bulundugu mahalin 
en büyük mülkiye me'müruna bä-istid'änäme müräca'at edip Dersa'ädet'te 
rneclis-i mäliyece ve ta~rada mecälis-i idärece bi-1-'umum vergilerin ta'dili 
hakkmda mü'esses olan nizämät ve mukarreräta tevfikan keyfiyet ile 
sm1flarmda ibkä veya tenzil edilmek veyähüd bütün bütüne müstesnä tu
tulmak üzere ~ubat ibtidäsma kadar i'täs1 karär olunur. Bu karärlar kat'i 
olup ihbärnämelere on gün zarfmda i'tiräz vukü' bulmad1gi hälde dahi ihbär 
olunan mikdän kesb-i kat'iyet eder. 

Sekizinci Madde: Birinci s1mfa dähil olari mükellefinden m eflüc ve muk'ad ve 
iki gözlerinden ä 'mä bulunduklan hälde kendilerine :;;ahsi vergi tarh edilmi:;; 
bulunan veyähü.d muahharan düc;ar-1 ma'lülin olarilar veya ehl-i kurädan ve 
zürrä' ve nizämen müstesnä olanlar her ne vakit olursa olsun mahallelerin
den veyähud bir dä'ire-i resmiyeden meccänen verilecek birer tasdik 'ilmüha
berleriyle müräca'atlannda Dersa'ädet'te Tahrir ve Vergi Tahsil idäresi'nce 
ve ta~rada mäl kalemlerince tahkikät-1 mukteziye icräs1 ile mütäla'a-i läz1me 
dermeyän olunduktan sonra meclislerce bi-t-tedkik verilecek karär üzerine 
istisnä olunurlar. 

Dokuzuncu Madde: Bir mahal ahälisinden olup da diger mahalde säkin 
bulunanlarm ~ahsi vergileri bulunduklar1 mahallerce tarh ve istifä olunur. 
~u kadar ki vergi-i ~ahsiden müstesnä olan mahaller ile viläyät-1 ~ähärle 
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ahälisinden olup da Dersa'ädet'te veyähüd Dersa'ädet ve viläyät ahälisin

den olup da memälik-i ecnebiyede bulunan e~häs maskat-i re'slerince 
dähil-i teklif edilerek vergileri Tahsil-i Emväl Nizämnämesi'ne tevfikan istifä 

edilecegi gibi ~ehir ve kasaba ashäb1 emläkmdan olup da kuräda ihtiyäri 

ikämet edenler dahi §ehir ve kasabanm hangi mahallesinde mukayyed iseler 
oraca dähil-i teklif olunurlar. 

Onuncu Madde: Mektüm kalan nüfüsun §ahsi vergisi i§bu verginin tärih-i 

ihdäsmdan i'tibären bi-1-hesäb istifä olunur. 

On Birinci Madde: Mevädd-1 säb1kada beyän olundugu üzere tevzi'ätm icrä ve 
ta'dilätm ikmälini müte'äk1b her mahalde §ahsi verginin mikdär ve sunüfu 
tahakkuk edeceginden kazä mal kalemlerince be-heme-häl Mart ibtidäsmdan 
sunüf üzerine müretteb olmak üzere "2" numara i:;;äretiyle nürnünesi mer
büt bir kit'a tahakkuk cedveli imlä olunarak liväya liväca dahi mülhak ka
zälardan alman cedvellerle merkez kazäs1 ic;in tanzim edilecek cedvel üzerine 
her kazänm rnikdär-1 tahakkukätm1 gösterir sürette (3) numarah i~äretiyle 
nümünesi merbü.t bir livä cedveli imlä ederek nihäyet Nisan ibtidäsma kadar 
hazine-i celileye gönderilecegi gibi i$bU cedvellerin birer sü.ret-i musaddak:as1 
da täbi' olduklan viläyäta irsäl kilmacak ve Dersa'ädet ahäli-i mükellefesine 
tarh olunan ~ahsi verginin sumlf üzerine tahakkukunu mfü/ir bir defterde 
Dersa'ädet Tahrir ve Vergi Tahsil idäresi'nce bi-t-tanzim i'tä olunarak viläyät
tan gelen cedvellerle birlei;;tirilip nihäyet Eylül gäyesinde Tahsilät idäresi'nce 
bir cedvel-i 'umümi tanzim ve Bäb1'äli'ye takdim kilmacaktir. 

On ikinci Madde: ~ahsi vergi mikdän her sene bir süretle tahakkuk ve cedvel
leri tanzim olunduktan sonra Dersa'ädet'te Tahrir ve Vergi Tahsil idäresi'nce 
ve ta~rada mäl kalemlerince i~bu verginin tahakkukät ve tahsilätm1 ve 
vukü.'ät rnu'ämelätm1 cämi' olmak üzere (4) i§äretiyle nümü..nesi merbü.t 
deftere devä'ir-i tahsiliye üzerine mikdär-1 tahakkukät hemen kaydedilerek 
müte'äkiben tahsilät ve vukü'ät mu'ärneläti rnuntazaman yürütülecek ve 
cedävil-i i;;ehriyede ve hesäbät-1 mäliyede ar;Ilacak: hesäb-1 mahsü.salara da 
keyfiyet tahakkuk ve tahsil-i terkim edilecektir. 

On Ü~üncü Madde: üc; ayda bir kere kazälarca !;,ahsi vergiden vukü.' bulan 
tahsilätm nev'i ve makädirini mübeyyin (5) numara i§äretiyle nümünesi 
merbü..t birer cedvel tanzim olunarak liväya gönderilecek ve liväca dahi 
her üc; ayda bir kere kazälardan alacagi cedvellerle merkez-i kazä cedveli
ni cem' ve telfik ederek (6) numara i§äretiyle merbüt bir cedvel tanzimiyle 
hazine-i celileye irsäl olunacagi gibi Dersa'ädet Tahrir ve Vergi Tahsil 1däresi 
dahi tahsi:lät-1 väk1'ayi hävi üc; ayda bir kere bir cedvel tanzimiyle Tahsilät 

idäresi'ne i'tä edecektir. 

$ahsi Verginln Süret-1 istifas1 

On Dördüncü Madde: $ahsi vergi her sene Martmm birinci günü väcib-ül -ifä 
olur ve senenin birinci üc; ayi zarfmda defaten tahsil olunur. 
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On Be?inci Madde: Dersa'ädet'te Tahrir ve Vergi Tahsil idäresi ve ta§rada mäl 
me 'mürlan tarafmdan ~ubatm on be§ine kadar her mükellef ir;in {l) numa
rah nümünesine tevfikan tahsil olundukc;a tahsilät1 dahi kaydedilmek ve her 
s1mf i9in ba1;,ka renkte bulunmak üzere bir vergi tezkeresi tanzim ederek 
Mart ibtidäsma kadar tahsildärlar väsitas1yla tevzi' eder. 

On Altmc, Madde: Her §ahs-1 mükellef emväl-i gayri menküle bey' ve feräg ve 
intikälinde ve icär ve isticärmda ve mürür tezkeresi ve pasaport ahzmda 
vergi-i §ahsiden deynini te'diye etmi§ olmas1 läz1mdir. Te'diye etmemi§ ise 
husüsät-1 muharrereye müte'allik te'diye-i deyn etmesine kadar te'hir olu
nur. 

On Yedinci Madde: ~ahsi vergi tahrir-i icrä edilen mahallerde Tahsil-i Emväl 
Nizämnämesi'ne tevfikan tahsildärlar ve henüz tahrir olunmayan yerlerde 
te'ämül-i kadim vechile vücüd vesä'it-i tahsiliye ma'rifetiyle tahsil olunur. 
~ahsi vergiyi tahsile me'mür olanlar ve dogrudan dogruya mäl sand1gma 
teslim olunmu§ ise mäl kalemi aki;enin kabz olundugunu ve kaydolundugu 
yevmiyenin tärih ve numarasm1 tezkerelerdeki häne-i rnahsüslarma ii;,äretle 
zirini tahtim edecektir. 

On Sekizinci Madde: $ahsi verginin cibäyet-i masraf1 olmak üzere yüzde be§ 
tahsis kilmarak bunun yüzde iki buc;ugu masärif-i tarhiye ve hesäbiyeye ve 
yüzde iki bur;uk kllru§U dogrudan dogruya vergi tahsilät1 hakkinda cäri nis
bet kä'idesine tevfikan devä'ir-i tahsiliye üzerine tahsildäräna tevzi' edilir. 

On Dokuzuncu Madde: i§bu nizämnämenin icräsma Mäliye Nezäreti me'mürdur. 



Ek 14: 
1906: Vergi-i ~ahsi Hakkmda Ta'limät * 

Vergl-/ $ahsinln Tarh ve Tahsillne Dä'lr Ta'limät 

"Layiha" 

Birinci Madde: Dersa'ädet'te ve bi-1-cümle viläyet ve livä ve kazä ve nähiye 
meräkizi olan §Uhür ve kasabätta meskün olup teba'a-i devlet-i 'aliyeden 
bulunan ve 20 ya$Im ikmäl etmi$ olan käffe-i nüfüs-1 zükür [ve teba'a-i 
sä'ireden bulunan 9iftlik ve 'akär ashäb1 (kirm1z1yla yaz1lrn1$ fakat üstü <,;i
zilmi§)] §ahsi vergi ile mükelleftir. 

ikinci Madde: $uhür ve kasabät ahälisinden olup da rnünhas1ran zirä'atle 
te'min-i ma'i§et eyleyenler [ile mebäni-i mukaddese ve cevämi'-i $erife imäm 
ve hutebä ve hademesi ve tekäyä post-ni$inleri ve bi-1-fi'l müderris] ve 
medrese-ni§in olan talebe-i 'ulümun ve sinn-i mükellefine dähil olduklan 
hälde tahsil-i 'ilm ile me!;,gül bulunan mekätib-i 'aliye talebesi ve mahalle 
imämlan ile papas ve rähibler ve bi-1-fi'l havralarda hizmeti olan hahamlar 
ve meflüc ve muk'ad ve iki gözlerinden ä'mä ve kär u kisbe muktedir olama
yacak derecede ma 'lül bulunan 'aceze ve 70 ya§1m tecävüz eyleyen kesän ile 
50 k:uru§tan dun vergi ile mükellef olanlar §ahsi vergiden müstesnä oldugu 
gibi muhäcirin dahi kavä'id-i mevzü'as1 vechile 2 sene ~ahsi vergiden mu'äf 
tutulur. 

Ü~üncü Madde: Müläz1m-i säni mä-dünunda bulunan zäbitän ile ba~c;avu$a 
kadar efräd-1 nizämiye-i $ähäne ve siläh altmda bulunan efräd-1 redife ve 
jandarma efräd1 $ahsi vergiden müstesnäd1r. ~ahsi vergi mu'ämele-i tar
hiyesi kat'iyen hitäm bularak ve icäb-ül-ifä olduktan sonra terhis olunan 
efräda o sene ic;in $ahsi vergi tarh olunmaz ve tarh olunduktan sonra fakat 
kabl-et-tahsil siläh altma alman efrädm o seneki vergilerinin dahi meclis-i 
idärelerden almacak mazbatalarla 'ale-1-usül kayitlar1 terfik ve Ü}bu mazba
talar redif taburlanndan verilecek 'ilmühaberler üzerine tanzim olunur. 

Dördüncü Madde: $ahsivergi 3 sm1füzerinden müretteb olup birincisi me'rnürin, 
ikincisi 9iftlik ashäb1 ve ü9üncüsü bunlardan mä'adä sä'ir rnükellefindir. 

Be~inci Madde: Me'mürin ile 9iftlik sähiblerinden mä'adä §Uhür ve kasabät 
nüfüs-u mükellefesinden istifä olunacak §ahsi vergi ber-vech-i äti derecäta 
taksim edilmi$tir. 

• BOA, 1.KAN, 4/1324/Ra-l, 1324.03.22/16 May1s 1906. 
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10 kuru§, ü<;: günlügü 19 kuru~a kadar olan mükellefinden 
20 kuru~, ü<;: günlügü 29 
30 kuru~, üc; günlügü 39 
40 kuru~, ü9 günlügü 49 
50 kuru!;,, ü<; günlügü 59 
60 kuru~, ü<; günlügü 69 
70 kuru~, ü9 günlügü 79 
80 kuru!;,, üc; günlügü 89 
90 kuru~, üc; günlügü 99 
100 kuru!;,, ü9 günlügü 199 
200 kuru!;,, üc; günlügü 299 
300 kuru$, ü9 günlügü 399 
400 kuru$, üc; günlügü 499 
500 kuru§, il<;: günlügü 599 
600 kuru§, fü;: günlügü 699 
700 kuru§, ü9 günlügü 799 
800 kuru§, ü<;: günlügü 899 

· 900 kuru$, ü<;: günlügü 999 
1000 kuru§, ü9 günlügü 1999 
2000 kllru!;,, fü; günlügü 2999 

" 

,, 

" 

II 

II 

3000 kuru§, ü<;; yevmiyesi 3 bin ve daha ziyäde olanlardan 

Her §ahsi mükellefin yevmiyesi belediyelerce ta'yin olunur. 

Altmc1 Madde: Me'mürinin vergisi bir senelik 'ä'idät ve i'änät c;;1ktiktan sonra 
bir sene-i kämile zarfmda ald1klan mebäligin 365'e taksiminden häs1l olacak 
harc;; k1smmm 3 mislinden 'ibärettir. Me'murinin 3 günlükleri ma'ä~ ald1klar1 
vezne ve sand1klarca hesäb edilir. 

Yedinci Madde: <;iftlik sähibleri ber-vech-i äti 5 derece üzerine ~ahsi vergi ile 
mükellef olup mfü;;tereken tasarruf olunan c;iftlik ashäb1 dahi bu hesäb üze
rine dähil-i teklif olunurlar. Ba'z1 kiymet-i tahririyeden mü!;,tereklere isäbet 
eden hisse derecät-1 ätiden hangisine teväfuk eder ise o suretle mükellef tu
tulup meselä 4 bin lira k1ymetinde olan bir 9iftlik 4 hisseye münkas1m olursa 
her hisseye biner lira isäbet edeceginden her hisse sähibine yalmz 50 kuru~ 
ve 3500 lira kiymetinde bulunan bir 9iftlik 3 hisseye münkas1m olur ise her 
hisse sähibine 100 kuru!;, vergi tarh olunur ve bunlann mikdän hi9bir vakitte 
50 kuru~tan dun olamaz. 

50 kuru~, 1000 liraya kadar k1ymet-i muharreresi bulunan c;;iftlik 
sähibleri 

100 kuru§, 2000 liraya kadar k1ymet-i muharreresi bulunan 9iftlik 
sähibleri 

200 kuru~, 4000 liraya kadar klymet-i muharreresi bulunan c;;iftlik 
sähibleri 
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400 kuru§, 6000 liraya kadar klymet-i muharreresi bulunan c;iftlik 
sähibleri 

600 kuru§, 6000'den ziyäde k1ymeti olan c;iftlik ashäb1 

<;iftlik sähiblerinin vergilerine tahrir kayitlan esästir. 

Sekizinci Madde: Me'mürinden olan c;iftlik sähibleri ve ticärete mäni' olma
yan belediye riyäsetlerinde ve ba'z1 ä'zähklarda bulunan täcirler ve 9iftlik 
ashäbmdan oldugu hälde ticäretle me§gül olan e§häs ve-1-häsil iki üc; s1fati 
hä'iz bulunan kesän en ziyäde vergi vermesi iktizä eden sm1f ile dähil-i defter 
edilir. 

Dokuzuncu Madde: Kurä ahälisi §ahsi vergiden müstesnä ise de fi-1-asl ~ehir 
ve kasaba ahälisinden iken ticäret i'tibäriyle karyelere ihtiyär-1 ikämetle 
ahäli-i kurädan satm ald1g1 mahsülät1 §ehir ve kasabalarda satmak süretiyle 
icrä-yi ticäret edenler ve mahsüs 9iftlikleri ve §ehir ve kasabalarda emläk ve 
'akän bulunanlar ve bir kasaba ve §ehir ashäb-1 emläkmdan olub da kuräda 
ihtiyär-1 ikämet edenler ta 'yin olunacak yevmiyeleri veyähüd s1fat ve hüvi
yetleri i'tibäriyle merbüt olduklar1 kasabät ve §Uhür hesäbma idhäl olunur. 

Onuncu Madde: Ashäb-1 'akärm 3 günlükleri almakta olduklan bedelät-1 icär ile 
ve irbäh ve idäne vesä'ir güne ticäretle mü§tagil bulunmayan servet-i nakdiye 
ashäbmm yevmiyeleri masrüfät yevmiyeleri üzerine hesäb ve me'mürinden 
olan 'akär sähibleri 8. maddede gösterildigi vechile en ziyäde vergi vermesi 
iktizä eden s1fatla dähil-i defter olunur. 

On Birinci Madde: Dähil-i sinn-i mükellefiyet olan Müslim ve gayrimüslim 
teba'a-i §ähänenin mahalle i'tibäriyle nüfüs-u züküru 'adedini mübeyyin 
nüfüs idärelerinden verilecek defterler vergi §U'beleri kuyüduyla ba'de-t
tatbik käffe-i erkän ve ämir ve zäbitän ile me'mürin ve müstahdeminin esämi 
ve mikdär-1 ma'ä§lanm ve bir senelik 'ä'idät ve yevmiyelerini muhtevi devä'ir 
ve taburlardan i'tä olunacak defätir ve c;iftlik ashäbmm vergi defterlerinden 
ihräc olunacak kayitlar1 üzerine 3 sm1fa bi-t-tefrik te'sis-i kayit olunarak her 
sene nihäyet Te§rinievvel ibtidäsma kadar merbüt nümüne vechile bir defter 
imlä edilip belediyelere verilecek ve belediyelerce mükellefinin san 'at ve s1fat 
ve hüviyetleri tebeyyün ettirilerek yevmiyeleri ta'yin ve häne-i mahsüslarma 
i~äret olunup nihäyet Känümevvel ibtidä.sma kadar zikr olunan defterler 
vergi idärelerine i'äde olunacaktir. Nevähi merkezi olub belediyeleri bulun
mayan kasabalarda tahkikät-1 läz1menin icräs1yla yevmiyelerin ta'yini nähiye 
meclislerine 'a'iddir. 

On ikinci Madde: Henüz tahriri icrä olunmayan veyähüd kismen tahrir olu
nan mahallerde nüfüs hükümetc;e ma 'lüm ve mukayyid olanlarm kay1ttan ve 
Iede-1-häce mahallät hey'et-i ihtiyäriyesiyle muhtärlardan icrä-y1 tedkikät ve 
tahkikät edilmek suretiyle ve ma 'lüm ve mazbüt olmad1g1 takdirde mahallät 
hey'et-i ihtiyäriyesiyle muhtärlardan almacak musadd1k defätir üzerine 
nüfüsun 'adedi mümkün mertebe ta 'yin ve belediyelerce ve belediyesi bu-
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lunmayan mahallerde me'mürin-i mäliyece derecätJ tefrik edilerek ona göre 
mu'ämele-i tarhiye icrä kilmacaktir. Tahriri icrä olunmayan mah~lerce ~ift
lik ashäbmm vergileri <;iftliklerinin usül ve nizäm1 vechile tahmin olunacak 
kiymetleri üzerine ta 'yin olunur. 

On Ü~üncü Madde: Her sene dähil-i sinn-i teklif olanlarm ve o sene vefäti vukü' 
bulanlann esämisini mübeyyin nüfü.s idäreleri tarafmdan nihäyet Eylül 
ibtidäsma kadar birer defter i'tä olunarak bunlar üzerine kayd-1 esäsiye 
vukü'ät yürütülecek ve Te~rinievvel ibtidäsmda belediyelere verilecek defter
ler be-heme-häl i~bu vukü'äti cämi' bulunacaktlr. 

On Dördüncü Madde: Evvelce birinci sm1fa dähil bulundugu hälde me'mür olan
lar veyähüd c;iftlik mübäya'a eyleyenler ve c;iftlik sähibi oldugu hälde c;iftligi 
satarak ve me'mür bulundugu hälde isti'fä ederek ticärete sülük ve me'mür 
oldugu hälde c;iftlik mübäya'a edenler sene-i ätiyeden mu'teber olmak üzere 
kendilerine mahsüs s1mfa ge9irilmek läz1m geleceginden belediyelere verile
cek defterler bu bäbda izähät-1 käfiyi muhtevi olacaktir. 

On Be~inci Madde: Mevädd-1 säb1ka mücibince tanzim olunacak defter
de esämisi muharrer mükellefin ic;in Dersa'ädet'te Tahrir ve Vergi Tahsil 
ldäresinde ve ta~raca vergi §U'belerinden ayn ayn bir varaka-i ihbäriye 
tanzim ve Kanümevvelin 15'ine kadar Tahsil-i Emväl Nizämnämesi'nin 31. 
maddesinde muharrer usüle tevfikan teblig olunur. Varaka-i ihbäriye teblig 
olunan ~ahsm bir i'tiräz1 oldugu hälde tebli:g tärihinden i'tibären 10 gün zar
fmda Dersa'ädet'te Mäliye Nezäreti'ne, ta~rada bulundugu mahalin en büyük 
mülkiye me'müruna bä-istid'änäme müräca'at edecekleri misillü belediyeler
ce ve nähiye meclislerince ta'yin olunan yevmiyeler hadd-i i'tidälde görülme
digi veyähüd mükellefinin i'tiräzlan gayri muhikk görüldügü takdirde vergi 
tahsil idäresi ve vergi §U'beleri de bä-müzekkere beyän-1 häl edebilecek ve 
Dersa'ädet'te meclis-i mäliyece ve ta:;,rada mecälis-i idärece tedkik-i keyfiyet 
ile haklannda ibkä veya tenzil ve terfi'-i sm1f edilmek veyähüd bütün bütün 
müstesnä tutulmak üzere ~ubat ibtidäsma kadar i'tä-yi karär olunacaktlr. 
Bu karärlar kat'i olup ihbärnämelere 10 gün zarfmda i'tiräz vukü' bulma
d1gi hälde dahi ihbär olunan mikdär kesb-i kat'iyet edeceginden mecälis-i 
mezkürece i 'tiräz olunmayan vergiler i9in ta'dilät icrä olunamaz. 

On Altrnc1 Madde: 50 kuru:;; ve ondan d ün vergi vermesi läz1m gelen mükellefinden 
meflüc ve muk'ad ve iki gözlerinden ä'mä bulunduklan hälde kendilerine 
§ahsi vergi tarh edilmi§ bulunan veyähüd muahharan düc;är-1 ma'lüliyet 
olanlar veyähüd ehl-i kurä ve zürrä' ve nizämen müstesnä olanlar ve 70 ya
§m1 ikmäl edenler her ne vakit olur ise olsun mahallerinden veya bir dä'ire-i 
resmiyeden meccänen verilecek birer tasdik 'ilmühaberiyle müräca'atlannda 
Dersa'ädet'te Tahrir ve Vergi Tahsil ldäresi'nce ve ta~rada vergi §U'belerince 
tahkikät-1 mukteziye icräs1yla mütäla'a-i läz1me dermeyan olunduktan sonra 
meclislerce bi-t-tedkik verilecek karär üzerine istisnä veya ibkä olunurlar. 
Vergileri tahakkuk etmi§ oldugu takdirde mecälis karärlarmda bu cihet dahi 
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tasrih olunarak hemen mu'ämele-i terkiniyeleri icrä kihmr. 

On Yedinci Madde: Bir mahal ahälisinden olub da diger rnahalde säkin bulu
nanlann ve kurä ahälisinden olub da ~uhür ve kasabätta temekkün olanla
nn §ahsi vergileri bulunduklan rnahallerce tarh ve isti:fä olunur. ~u kadar 
ki c;iftlik ve 'akär ashäbmdan bulunan erbäb-1 servet ve yesäret c;iftlik ve 
emläk ve 'akänmn bulundugu mahallerce sm1f-1 derecesi ta'yin olunarak 
ikämetgähmm bulundugu mahaldeki en büyük rnäl me'rnüriyetine i:fär edil
mek läz1md1r. Bunlar emläk ve 'akänmn bulundugu mahaller hesäbma idhäl 
edilmeyip säkin olduklan mahallerce 8. madde mücibince dähil-i hesäb olu
nurlar. Dersa'ädet ve viläyät-1 §ähäne ahälisinden olub da mernälik-i ecnebi
yede veyähüd §ahsi vergiden müstesnä olan mahallerde me'müren veya ähir 
süretle ikärnet eden e§häs maskat-i re'slerince dähil-i teklif edilerek vergileri 
Tahsil-i Emväl Nizämnärnesi'ne tevfikan istifä edilecektir. 

On Sekizinci Madde: Dähil-i tahrir olan mahallerde mektüm kalan nüfüsun 
~ahsi vergisi i§bu verginin tärih-i ihdäsmdan i'tibären bi-1-hesäb istifä ki

hnir. Ve dähil-i tahrir olunmayan mahallerce zuhüru senesinden i'tibären 
mükellef tutulur. 

On Dokuzuncu Madde: Mevädd-1 säb1kada beyän olundugu üzere tevzi'ätm 
icrä ve ta'dilätm ikmälini müte'älob her mahalde §ahsi verginin mikdär ve 
derecät ve sunüfu tahakkuk edecegiden kazä vergi §U 'belerince be-heme-häl 
Mart ibtidäsmda me'mürin ve c;iftlik sähibleri ve bunlarm gayr-i kesändan 
'ibäret olarak 3 sm1f üzerine müretteb olmak üzere (2) numara i§äretiyle 
nümünesi merbüt bir kit'a tahakkuk cedveli imlä olunarak liväya ve liväca 
dahi mülhak kazälardan alman cedvellerle merkez kazäs1 i<;in tanzim edi
lecek cedvel üzerine her kazämn mikdär-1 tahkikätm1 gösterir sürette (3) 

numarah i§äretiyle nümünesi merbüt bir livä cedveli imlä edilerek nihäyet 
Nisan ibtidäsma kadar hazine-i celileye gönderilecegi gibi i§bu cedvellerin bir 
süreti-i musaddakas1 da täbi' olduklar1 viläyäta irsäl kilmacak ve Dersa'ädet 
ahäli-i mükellefesine tarh olunan §ahsi verginin sunüfüzerine tahakkukunu 
mü§'ir bir defterde Dersa'ädet Tahrir ve Vergi Tahsil 1däresince bi-t-tanzim 
i'tä olunarak viläyättan geien cedvellerle birle§tirilip nihäyet Eylül gäyetinde 
tahsilät idäresince bir cedvel-i 'umümi tanzim ve Bäb1'äli'ye takdim ktlma-

caktir. 

Yirminci Madde: ~ahsi vergi mikdän her sene bu süretle tahakkuk ve cedvelle
ri tanzim olunduktan sonra Dersa'ädet'te Tahrir ve Vergi Tahsil !däresi'nce 
ve ta§rada mäl kalemlerince i§bu verginin tahakkukät ve tahsilät1m ve 
vukü'ät-1 mu'ämelätim cämi' olmak üzere (4) i§äretiyle nümünesi merbüt 
deftere devä'ir-i tahsiliye üzerine mikdär-1 tahkikät hemen kaydedilerek 
mute'äk1ben tahsilät ve vukü'ät-1 mu'ämeläti muntazaman yürütülecek ve 
cedvel-i §ehriyede ve hesäbät-1 mäliyede a91lacak hesäb-1 mahsüslarda da 
keyfiyet-i tahakkuk ve tahsili terkim edilecektir. 

Yirmi Birinci Madde: 3 ayda bir kere kazälarca §ahsi vergiden vukü' bulan 
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tahsHätm nev'i ve makädirini mübeyyin (5) numara i§äretiyle nümünesi 
merbüt birer cedvel tanzim olunarak liväya gönderilecek ve liväca dahi her 
3 ayda bir kere kazälardan alacag1 cedvellerle rnerkez kazä cedvelini cem' 
ve telfik ederek (6) numara i§äretiyle merbüt bir cedvel tanzimiyle hazine-i 
celileye irsäl olunacag1 gibi Dersa'ädet Tahrir ve Vergi Tahsil idäresi dahi 
tahsilät-1 väki'ayi hävi 3 ayda bir kere birer cedvel tanzimiyle tahsilät 
idäresine i'tä edecektir. 

$ahsi Verglnln Süret-1 istitas, 

Yirmi ikinci Madde: ~ahsi vergi her sene Martmm birinci günü väcib-ül-ifä olur. 
50 kuru§a kadar olan vergiler senenin birinci 3 ayi zarfmda defaten istifä 
olunur. Elli kuru§tan ziyäde olan vergiler senenin ilk alt1 ayi zarfmda rnüsävi 
iki ve nihäyet ü~ taksitte ve her taksitin aras1 iki ay1 tecävüz etmemek üzere 
mukassatan tahsil olunur. Me'mürinin vergileri bir senelik 'ä'idät ve i'änät 
tenezzül olunduktan sonra 6. madde mücibince bi-1-hesäb ta'yin ve her sene 
Haziran ma'ä§lanndan süret ve senedlere i§äret olunarak kat' ve tevkif k1-
lmir. Her sene Te§rlnievvel ibtidäsma kadar müstahdemin-i mevcüdenin 
esämi ve mikdär-1 ma'ä§lanm hävi birer defter vermeye §irket ve kumpan
yalarla ve käffe-i mü'essesät-1 'umümiye mecbür olup bu süretle defter ve
ren §irket ve kumpanya müstahdemininin §ahsi vergileri Haziran ma'ä§ ve 
yevmiyelerinden tevkif edilmek üzere §irket ve kumpanyalardan Temmuz 
zarfmda mutälebe olunur. Vaktinde defter vermeyen §irket ve kumpanyalar 
müstahdemininin yevmiyeleri belediyelerce ta'yin olunup §U kadar ki bun
lann hakk-1 i'tiräzlan olamaz ve Tahsil-i Emväl Nizämnämesi'ne tevfikan 
§ahislanndan tahsil olunur. 

Yirmi Ü~üncü Madde: Ma'ä§lar1 hazine-i celile ile viläyet ve livä ve kazä mäl 
sand1klanndan muhassas bulunan veyähüd buralardan muhassas oldugu 
hälde devä'ir-i sä'ire vezne ve sand1klanndan verilmek üzere haväle olunan 
me'mürinin vergileri ma'ä§ ald1klan vezne ve sand1klarca kezälik Haziran 
ma'ä§mdan kat' ve tevkif süretiyle istifä olunarak derhäl hazine-i celile ve 
mäl sand1klarma isäl ve teslim klhmr. 

Yirmi Dördüncü Madde: Dersa'ädet'te Tahrir ve Vergi Tahsil ldäresi ve ta§rada 
mäl me'mürlan tarafmdan ~ubatm 15'ine kadar her mükellef ü;in (1) nu
maral1 nümünesine tevfikan tahsil olunduk9a tahsilätl dahi kaydedilmek 
üzere bir vergi tezkeresi tanzim edilerek Mart ibtidäsma kadar tahsildärlar 
väs1tas1yla tevzi' olunur. l§bu tezkereler 20'§er paral1k maktü' resm-i mun
zamm puluna täbi'dir. 

Yirmi Be!}inci Madde: Her §ahls mükellefin emväl-i gayr-i menküle bey' ve feräg 
ve intikälinde ve icär ve isticännda ve mürü.r tezkeresi ve pasaport ahzmda ve 
ma'ä§ yoklamalannda §ahsi vergiden deynini tamämen te'diye etmi§ olmas1 
läz1md1r. Te'diye etmemi§ ise husüsät-1 muharrereye müte'allik rnu'ämelät 

· te'diye-i deyn etmesine kadar te'hir olunur. 
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Yirmi Altmc1 Madde: ~ahsi vergi tahriri icrä edilen mahallerde Tahsil-i Emväl 
Nizämnämesi'ne tevfikan tahsildärlar ve henüz tahrir olunmayan yerlerde 
te'ämül-i kadim vechile mevcüd vesä'it-i tahsiliye ma'rifetiyle tahsil olunur. 
~ahsi vergiyi tahsile me'mür olanlar ve dogrudan dogruya mäl sand1gma 
teslim olunmu~ ise mäl kelemi ak9enin kabz olundugunu ve kayd olundugu 
yevmiyenin tärih ve numarasm1 tezkerelerdeki häne-i mahsüslanna i~äretle 
zirini tahtim edecektir. 

Yirmi Yedinci Madde: ~ahsi verginin cibäyet masraf1 olmak üzere %7,5 tahsis 
lahnarak bunun %60 paras1 masärif-i tarhiye olarak nähiye ve belediye me
clislerine ve 1 kuru~ muhammen vesä'ire ücürätma verilmek üzere meclis-i 
idärelere 'ä'idät olarak verilip 2,S'u masärif-i tarhiye ve hesäb olmak· üzere 
muhäsebe ve mäl ve vergi kalemlerince ve tahsilät idäre ve komisyonlannca 
'iläveten istihdäm olunacak ketebeye tahsis kilmacak ve yüzde 2,S'i 
tahsildärämn 'adedleri tezyid olunmak üzere emväl-i 'umümiye tahsildärän 
'ä'idätma zam olunacaktlr. 

Yirmi Sekizinci Madde: Ketebeye verilmesi läz1m geien %2,5 ilk senenin 'umüm 
tahakkuku üzerine bi-1-hesäb süret-i kat'iyede tahsis olunup belediye ve 
idäre meclisleriyle tahsildäräna verilecek 'ä'idät tahsilät nisbetinde i'tä olu
nur ve fakat me'mürin vergisinden vuku' bulan tahsilättan 'ä'idät verilmez. 

Yirmi Dokuzuncu Madde: t~bu ta'limät icräsma Maliye Nezäreti me'mürdur. 

23 Safer 324/4 Nisan 322/ 18 Nisan 1906 

~1 

' 
1 

1 
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1906: Vergi-i $ahsinin Tarh1 Hakkmdaki Usulün Ta'diline Dä'ir 

. * lräde-i Seniyye 

(11 Muharrem 1324 - 22 $ubat 1321 - 6 Mart 1906) 

$üra-y1 Devlet Tanzimat Da'lresi Mazbatas1 

~ahsi verginin derecät-1 muharrereye göre ta'dili ve 'umüm me'mürin 
ve müstahdeminden senede bir def'a üc;er günlük ma'ä§lan nisbetinde ~ahsi 
vergi almmas1 hakkmda Mäliye Komisyon-1 'Alisinden tanzim ve takdim olu
nan ve süretleri evräk-1 müteferri'a ile ma'an irsäl kilman iki k1t'a mazba
tanm 'ale-1-usül ~ürä-y1 Devletc;:e müzäkeresinden sonra Meclis-i Vükelä'da 
mütäla'a ve karännm bä-mazbata 'arz-1 häkpä-y1 'ali kllmmas1 ~eref-sudür 
buyurulan iräde-i seniyye-i cenäb-1 hiläfet-penähi iktizä-y1 'alisinden bu
lundugu Mäbeyn-i Hümäyün-u Mülük-äne Ba~kitäbetinden bä-tezkere-i 
husüsiye ifär olundugu beyän-1 'alisiyle ber-mantük-u emr-ü-fermän-1 
hümäyün-u §ähäne iktizäsmm sürat-i ifä ve imbäsm1 ve evräk-1 mezkürenin 
i'ädesini ämir ~eref-värid olan 8 Muharrem 1324 tärihli tezkere-i sämiye 
melfüflanyla Tanzimät Dä'iresinde kirä'at olundu. 

Mäliye Komisyon-1 'Alisinin sälif-üz-zikr iki klt'a mazbatasmdan 18 Zil
hicce 1323 tärihli mazbatasmda §ahsi verginin istifäsmda ba'z1 mahallerce 
tesädüf edilmekte bulunan mü§kilät ve bu bäbda vuku' bulmakta olan 
müräca'at ve :;,ikäyätm mezkür verginin süret-i tarhmdaki nisbetsizlikten 
münba'is bulundugu ve ta'dilät-1 münäsebe icräs1 muväf1k olacagi Rumeli 
Viläyät-1 ~ähänesi Müfetti~liginden i§'är olunmu~ ve mezkür müfetti§ligin 
mülähazäti ba'z1 viläyättan mürsel muharrerätta dahi te'yid kllmm1§ olup 
väk1'a bu bä.bdaki ta'limätta esnäf ile c;iftlikler ashäbmdan vesä'ir erbäb-1 
ticäret ve servetten istifä olunacak §ahsi vergi kazä ve livä ve viläyet i 'tibäriyle 
derecät-1 mütezäyideye taksim edilmi:;, olmasma ve hälbuki ta'yin-i sunüf 
ic;in ittihäz1 läz1m olan nisbete ancak derecät-1 istitä'at ve istifäde esä.s ola
bilip mükellefinden mücerred kazäda bulunmalan i'tibäriyle az ve viläyette 
bulunmalan hasebiyle ziyäde vergi almmas1 muväf1k-1 hakkäniyet olamaya
cagi derkär bulunmasma nazaran mükellefinin kazä veya livä yähüd viläyette 
bulunmalanna i'tibär edilmeyerek her nerede bulunurlarsa bulunsunlar 
esnäftan ve erbäb-1 ticäret ve servetten almacak §ahsi verginin bunlann üc;er 

• "Vergi-i ~ahsinin tarh1 hakkmda usulün ta'diline dair irade-i seniyye.", Düstur, 1. 

Tertip, c. 8, s. 427-30, 1324.01.11/22 $ubat 1321/18 Mart 1906. 
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günlük temettü' ve <;:iftlikler ashäbmdan istifä olunacak mikdänn da buna 
kiyäsen <;:iftliklerin ktyem-i tahririyesi nisbetinde hesäb ve ta'yin-i muktezä-y1 
ma'delete mutäb1k ve mu'tedil olacagmdan c;iftlik ashäbmm gayri bi-1-'umüm 
mükellefinden üc;er günlük temettü 'ü on dokuz kuru§a kadar olanlardan on 
ve yirrni kuru§tan yirmi dokuz kurn§a kadar oianlardan yirmi ve otuz ku
ru§tan otuz dokuz kuru§a kadar olanlardan otuz kuru§ almmak hesäb1yla 
yüz kuru§a kadar 'a:ierätm ve kezälik fü;er günlük temettü 'ü yüz kuru~tan 
yüz doksan dokuz kurui;;a kadar olanlardan yüz ve iki yüzden iki yüz doksan 
dokuz kuru§a kadar olanlardan iki yüz ve üc; yüzden üc; yüz doksan dokuz 
kuru§a kadar olanlardan üc; yüz kuru$ ahnmak üzere bin kuru§a kadar olan 
mi'ätm bu minväl üzere hesäb edilmesi ve üc; günlük temettü'ü bin kuru§tan 
bin dokuz yüz doksan dokuz kuru§a kadar olanlardan bin ve iki bin ku
ru§tan iki bin dokuz yüz doksan dokuz kuru§a kadar olanlardan iki bin ve 
üc; bin kuru§ ve daha ziyäde olanlardan üc; bin kuru§ almmas1 ve k1ymet-i 
tahririyesi bin liraya kadar olan c;iftliklerin ashäbmdan elli ve binden iki bin 
liraya kadar olanlardan yüz ve iki binden dört bine kadar olanlardan iki yüz 
ve dört binden alt1 bine kadar olanlardan dört yüz ve daha ziyäde olanlardan 
alt1 yüz kuru§ ahz olunmas1 ve derecät-1 mezkürenin mahalleri mecälis-i be
lediyesince ta'yiniyle ashäb-1 tekälif tarafmdan nihäyet on be§ gün zarfmda 
i'tiräz vukü' buldugu hälde mahalli meclis-i idäresince istinäfen tedkikiyle 
bä-mazbata verilecek karänn kat'i addedilmesi ve bu ta'dilätm te§Vi§äta 
mahal kalmamak üzere bin üc; yüz yirmi iki sene-i mäliyesi ibtidäsmdan 
i'tibären her tarafc;a mevki'-i tatbika vaz'1 ve 21 Zilhicce 1323 tärihli mazba
tasmda dahi mezkür verginin ta'limät-1 cäriyede muharrer sunüfunun ta'dili 
muktezi ve i;;eref-i täbi'iye-i saltanat-1 seniyye ile mübähi nüfü.s-1 zükürun zi
iktidär olanlanndan 'umümen almmakta olan bu vergiden yalmz me'mürinin 
istisnäs1 muväf1k olmayacag1 beyändan müstagni bulunmasma ve ta'dilen 
almacak i;;ahsi verginin mükellefinin fü;;er günlük temettü 'ü nisbetinde 
hesäb ve ahzi tezekkür ve 'arz edilmi§ olmasma nazaran 'umüm me'mürin ve 
müstahdemin-i devletten dahi 'ä'idät ve i'änät tenzil olunmak üzere sened e 
bir dera ü9er günlük ma'äi;;lan nisbetinde §ahsi vergi almmas1 husüsunun 
Meclis-i Mahsüs-u Vükeläca müzäkeresi mütäla'a ktlmd1gi bildirilmü;;tir. 

Väk1'a Komisyon-u 'Alinin i§bu ta'dilati öteki suretten häs1l olan ihtiläf1 
meh-mä-emken def edebilmekle beräber her teklifini veren emläk ve a räzi 
häs1lätmm vergi-i ~ahsi ic;in esäs mikyäsittihäz1dadigergünaiddi'äya müsä'id 
görünürse de ma 'lüm-1 'ali oldugu üzere bu misillüfevk-al- 'äde teklifät nasil 
olsa deraten yerle~emeyerek §ikäyät vukü' buldukc;a icäbma bak1la baktla 
yoluna girecegine ve me'mürin ve müstahdemin ma'ä~mdan senede ü 9 gün
lük kesilmesi ise zäten muhtäc-1 bahis olmad1gma binäen Komisyon-u 'Alinin 
karär-1 me~rühu üzerine i;;eref-sädir olacak iräde-i seniyyeye tevfik-1 mu 'ämele 
olunmas1 läz1m gelecegi tezekkür ve evräk-1 mezküre taktm1ylai'ädeve takdim 
kilmd1. Olbäbda emr-ü-fermän hazret-i men leh-ül-emrindir. 

10 Muharrem 1324 ve 21 ~ubat 1321 



282 • imparatorlugun Bedeli 

Meclls-J Mahsiis-u Vükela Mazbatas, 

$ahsi verginin derecät-1 muharrereye göre ta'dili ve 'umüm me'mürin 
ve müstahdeminden senede bir defa fü;er günlük ma'ä§lan nisbetin
de §ahsi vergi istifäs1 hakkmda Mäliye Komisyon-u 'Alisinden tanzim ve 
takdim olunan mazbatalar üzerine ber-mantük-u iräde-i seniyye-i hazret-i 
hiläfet-penähi $ürä-y1 Devlet9e cereyän eden müzäkeräti hävi Tanzimät 
Dä'iresinden kaleme alm1p melfüfatiyla beräber meyäne-i 'äbid-änemizde 
mütäla'a olunan i~bu mazbatada dermeyän oiundugu vechile mezkür 
verginin süret-i tarhmdaki nisbetsizlikten dolayi istifäs1 husüsunda ba'z1 
mahallerce tahaddüs eden mü§kiläta binäen bunun süret-i taksimi hak
kmda _ ittihäz olunan evvelki usülün ta'diliyle esnäftan ve erbäb-1 servet 
ve ticäretten almacak §ahsi verginin bunlann ikämet ettikleri kazä ve livä 
veya viläyet nazar-1 i'tibära almmaks1zm seviyyen ü9er günlük temettü 'leri 
ve 9iftlikler ashäbmdan almacak mikdärm dahi buna k1yäsen i;iftliklerin 
klyem-i tahririyesi nisbetinde hesäb ve ta'yini muväf1k-1 ma'delet olacagi 
gibi temettü'ät-1 väkl'a 9iftlikätm klyem-i tahririyesi makädirine göre alma
cak ~ahsi vergi i9in Mäliye Komisyon-u 'Alisince karärla~tmlan ve metni 
mazbatada münderic ve muharrer bulunan nisbet ve derecät dahi mu 'tedil 
görünmü~ ve bi-1-'umümteba'a-i saltanat-1 seniyyeden almacak i§bu ver
ginin mükellefiyetinden me'mürinin istisnäs1 münäsib olamayacagma na
zaran 'umüm me'mürin ve müstahdemin-i devletten dahi 'ä'idät ve i'änät 
tenzil olunrnak üzere senede bir defa ü9er günlük ma'ä§lan nisbetinde 
§ahsi vergi almmas1 muväf1k-1 maslahat bulunmu§ olmakla ona göre ifä-yi 
muktezayätmm devä'ir-i 'ä'idesinetebligi tezekkür ve evräk-1 rnüteferri'a lef
fen takdim k1lmd1 ise de olbäbda ve kätibe-i ahväldeemr-ü-fermän hazret-i 
veliyy-ül-emr ef endirnizindir. 

11 Muharrem 1324 ve 22 $ubat 1321 

'Arz Tezkeresl 

$ahsi verginin derecät-1 muharrereye göre ta'dili ve 'umüm me'mürin 
ve müstahdeminden senede bir defa ü~er günlük ma'ä§lan nisbetinde §ahsi 
vergi istifäs1 hakkmda Mäliye Komisyon-1 'Alisinden kaleme ahmp takdim 
olunan mazbatalar üzerine ber-mantük-u iräde-i seniyye-i cenäb-1 cihän
bäni $ürä-yi Devlet Tanzimät Dä'iresinden tanzim ve Meclis-i Mahsüs-u 
Vükelä'dan tezyil olunan mazbata 'arz ve takdirn olunmakla olbäbda her 
ne vechile iräde-i seniyye-i hazret-i hiläfet-penähi §eref-sudür buyurulursa 
mantük-u münifi infäz edilecegi beyämyla tezkere-i senä-veri terkim kllmd1 
efendim. 

11 Muharrem 1324 ve 22 ~ubat 1321 

iräde-J Senlyyeyl Mübelllg Haml!} 

Reside-i dest-i ta'zimolup ~ürä-yi Devlet'in Meclis-i Mahsüs-u Vüke-

r 
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lä'dan müzeyyel mazbatas1 vemelfüfuylamanzür-1 'ali buyurulan i1?bu 
tezkere-i sämiye-i sadäret-penähileri üzerine mücibince iräde-i seniyye-i 
cenäb-1 hiläfet-penähi 1?eref-sudür buyurulmul? ve mezkür mazbataya 
hämi~ terkimiyle de teblig kilmm1ey olmakla olbäbda emr-ü-fermän hazret-i 
veliyy-ül-emrindir. 

12 Muharrem 1324 ve 23 9ubat 1321 



Ek 16: 
1907: Vergi-i ~ahsinin Tarh1 Hakkmdaki Usülü Mu'addil iräde-i 

* Seniyye 

(25 Muharrem 1325 - 25 $ubat 1322 - 10 Mart 1907) 

Meclls-1 Mahsüs-u Vükela Mazbatas, 

~ürä-y1 Devlet Mülkiye Dä'iresi'nin meyäne-i 9äker-änemizde kirä'at 
ve mütäla'a olunan ü;;bu mazbatasmda ekseriyeti ära tarafmdan beyän ve 
izäh edilmi§ oldugu üzere vergi-i i;,ahsinin süret-i tarh1 takdir-i :;;ahsiye täbi' 
olmasmdan dolay1 emr-i cibäyetinde mü§kiläta tesädüf edilmekte oldugu 
gibi ba'z1 mahallerce sudä'a sebeb olmakta idüginden mezkür verginin 
süret-i tarh ve cibäyeti bi-t-ta'dil ahäli-i kurä ile siläh altmda bulunan 
efräd-1 nizämiyeden mä'adä :;;eref-i täbi'iyet-i saltanat-1 seniyyeye nä'il olan 
bi-1-cümle efräd-1 zükürunbilä-istisnämu'tedilbir vergi ile mükellef tutul
mas1 ve efräd-1 mezküre i<;inde bi-1-külliyye'aczi tahakkuk edenlerin sä'ir 
tekälifte oldugu gibi tahkikät-1 resmiye netäyicine göre istisnäs1 lüzümu bi
t-tecrübe anla~1lm1§ ve mezkür verginin kemiyet-i mütehakkikasmda tebey
yün edebilecek noksanm temettü' vergisinin süret-i tarh ve istifäs1 hakkm
daki nizämnäme-i mahsüsunca icrä olunan ta'dilätm mevki'-i tatbika vaz'1 
takdtrinde teläfi edilecegi Mäliye Nezäreti'nin cümle-i ifärätmdan bulunmu§ 
olmasma ve mezkür Temettü' Vergisi Nizämnämesi'nin ta'diläti hakkmda 
meclis-i <;äker-änemizce cereyän eden tedkikät ve müzäkerätm neticesi bä
mazbata arz-1 huzür-u 'ali k1lmmasma rnebni ahäli-i kurädan ve siläh altm
da bulunan efräd-1 nizämiye ile bi-1-külliyye 'äcizleri tahkikät-1 resmiye ne
ticesinde tebeyyün edenlerden mä'adä bi-1-cümle efräd-1 zükürun iki k1sma 
tefrikiyle dükkänlarda vesä'ir ticärethänelerde ve mahal-i mahsüsada icrä
y1 san'at ve ticäret edenlerden ve 'akär ve iräda mälik olanlardan onar kuru§ 
ve seyyär sü.retinde icrä-yi san'at ve ticäret edenlerle 'amele vesä'ireden be
~er kuru~ vergi-i §ahsi ahz ve istifäs1 ve me'mürin temettü' vergisiyle mükel
lef olmamalanna mebni bunlar hakkmda seyyänen mu'ämele bi-1-ifä o yolda 
maktü' vergiye täbi' tutulmalan muväf1k-1 maslahat olmay1p ma'amäfih on
lar dahi lutf ve merhamet-i seniyye-i cenäb-1 mülük-äneden hisse-mendol
mak üzere me'mürin-i devlette ma'fü;lanna göre almmakta olan üc; günlü
gün bir günlüge tenzil-imuväf1k-1 maslahat ve rna'delet görülmemi§ olmakla 

• "Vergi-i ~ahsinin tarh1 hakkmdaki usulü muaddel irade-i seniyye", Düstur, 1. Tertip, 
c. 8, s. 655, 1325.01.05/7 Mart 1323/20 Mart 1907. 
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karin-i tasvib-i hikmet nasib-i hazret-i hiläfet-penähi buyuruldugu hälde 
ifä-y1 muktezäsmm Mäliye Nezäreti'ne havälesi tezekkür kilmd1, olbäbda ve 
kätibe-i ahväldeemr-ü-fermän hazret-i veliyy-ül-emr efendimizindir. 

25 Muharrem 1325 

'Arz Tezkeresi 

~ahsi vergmm süret-i tarh ve cibäyeti hakkmda icräs1 läz1m geien 
ta'diläta dä'ir Mäliye Nezäret-i Celilesi'nden värid olup $ürä-y1 Devlet'e 
haväle olunan tezkere üzerine Mülkiye Dä'iresi'nden tanzim ve Meclis-i 
Mahsü.s-u Vükelä'da mütäla'a olunan mazbata cereyän eden müzäkeräta 
tevfikan bi-t-tezyil 25 Muharrem 1325 tärihinde arz-1 huzü.r-u 'ali kllmm1~t1. 
Sene-i cedide-i mäliyenin hulü.lünebinäen mazbata-i marüzanm süreti lef
fen 'arz ve takdim kilmmt;, olmakla olbäbda her ne vechile iräde-i seniyye-i 
hazret-i hiläfet-penähi §eref-sudür buyurulursa mantük-u münifi infäz olu
nacag1 beyän1yla tezkere-i senä-veri terkim kilmd1 efendim. 

4 Safer 1325, 6 Mart 1323 

irade-1 Seniyyeyi Mübe/1/g Hami$ 

Reside-i dest-i ta'zimolupmelfüfuylamanzü.r-1 'ali buyurulan i§bU 
tezkere-i sämiye-i sadäret-penähileri üzerine mü.cibince iräde-i seniyye-i 
cenäb-1 hiläfet-penähi ~eref-müte'allik buyurulmu~ olmakla olbäbda emr-ü
fermän hazret -i veliyy-ül-emrindir. 

5 Safer 1325, 7 Mart 1323 
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1907: Vergi-i ~ahsi ile Hayvänät-1 Ehliye Resminin Lagv1 

Hakkmda iräde-i Seniyye-i Husüsiye t 

Ma'lürn oldugu vechile vergi-i §ahsi ile hayvänät-1 ehliye resmi hazine-i 
devlete väridät-1 cedide tedäriki maksad1yla tarh ve tertib olunrnu§sa da 
bunun ba'z1 yerlerde ahmp bin;:ok taraflarda tatbikä.tl henüz icrä. olunma
makta bulundugundan ve hayvänät-1 ehliye resmi leväz1m ve mühimmät-1 
harbiyenin teshil-i tedäriki ümniyyesiyle te'sisolundugu hälde bir taraftan 
bunun süret-i matlübede istifäsma irnkän bulunamamas1 ve diger cihetten 
resm-i mezkürun muhtasunlehi olan leväz1m ve mühimmät-1 mezkürenin 
tedäriki mecbüriyetinden väreste kalmamamas1 mümkin-üt-te1if olama
yarak binäen'aleyh bunun ic;:in ba§ka bir iräd bulunmak läz1m gelecegin
den gerek vergi-i ~ahsi gerek hayvänät-1 ehliye resmimerähim-iseniyye-i 
cenäb-1 pädi§ähi icäbät-1 'aliyesinden olarak 'afv ve ilgä buyurulmas1yla 
ona göre iktizä-y1 keyfiyetin iJä ve ber-vech-i muharrer hayvänät-1 ehliye 
resmi häsiläti yerine Techizät-1 'Askeriye Sand1g1 ic;in ba§ka bir münäsib 
väridät bulunmasmm Mäliye Komisyonu 'na havälesi ve i§bu tezkerenin ya
nnki Meclis-i Vükelä'da kirä'at olunarak tebligät-1 läz1menin icrä ve keyfi
yetin 'arz-1 'atebe-i 'ulyä kilmmas1 §eref-sudür buyurulan iräde-i seniyye-i 
hazret-i hiläfet-penähi mantük-u münifinden olmakla olbäbda emr-ü
fermän hazret-i veliyy-ül-emrindir. 

t "Vergi-i ~ahsi ile hayvana t-1 ehliye resminin lagv1 hakkmda irade-i seniyye-i hususi
ye", Düstur, 1. Tert ip, c. 8, s . 655, 1325.01.08 /10 Mart 1323/23 Mart 1907. 



Ek18: 
Hicaz Viläyetinden Mä'adä Bi-1-cümle Viläyät-1 ~ähänede icrä 

Olunacak lslähät Läyihas1d1r * 

Blrinci Fas,I: Viläyetler ve Mutasamfl1klar 

Birinci Madde: Her viläyet nezdine 29 ~evvfil 87 tärihli idäre-i 'Umümiye-i 
Viläyet Nizämnämesi'nin fasl-1 sänisi ahkämma tevfikan Müslim veya gay
rimüslim bir mu 'ävin ta'yin olunacaktir. Nizämnäme-i mezkür ahkäm1 
mücibince mu'ävinlerin vezä'if-i mükellefeleri umür ve mesälih-i 'umümiye-i 
viläyete mu 'ävenet etmek ve bunlarm süret-i tem~iyetini istihzär eylemekten 
'ibäret olacakhr. 

ikinci Madde: Ahäli-i mevcüdenin kesret-i nüfüsu i'tibäriyle sancäk ve 
kazälarda mutasarnf ve kä'imakämlar nezdine Müslim veya gayrimüslim 
mu'ävinler ta'yin olunacakttr. 

iklnci Fastl: Ka'imakämlar 

Ür;üncü Madde: Kä 'imakämlar Dähiliye Nezäret-i Celilesi tarafmdan din ve 
mezhebe bakllmaks1zm Mekt~b-i Mülkiye me'zünlan meyämndan veya 
kä'imakämhklarda mücerreb ve ehil olanlardan intihäb ve bä-iräde-i seniy
ye ta 'yin k1lmacaklardir. 

Dördüncü Madde: Viläyätta idäreye müte'allik me 'müriyetler her viläyetin 
ahfili-i Müslime ve gayrimüslimesi nüfüsu nisbetinde teba'a-i Müslime 
ve gayrimüslime-i ~ähäneye tevdi' olunacaktir. 1däre ve polis ve ja ndar
ma me'mürin-i Müslime ve gayrimüslimenin 'adedi viläyät välileriyle bi-1-
muhäbere Dähiliye Nezäreti tarafmdan ta'yin ve Meclis-i Mahsüs-u Vükelä'ca 
tasdik olunacak ve bu mukarrerätm mevki '-i icräya konulmas1 bi-1-istizän 
iräde-i seniyye-i hazret-i pädi~ähi ~eref-sudüruna menüt olacaktir. 

Be~inci Madde: Viläyet ve livä ve kazä idäre meclisleri ä 'zä-yi müntaha benin 
suver-i intihäbiyeleriyle vazifeleri viläyät nizämnäme-i häzirasma täbi'dir. 

Altmc, Madde: Dä'iresi väsi ' olan kazfilar derece-i vüs 'at ve kä biliyetine göre 
nähiyelere münkas1m olacaktir. Müdürleri väli-i viläyet tarafmdan bi-1-
intihäb me'müriyetleri Dähiliye Nezäreti'nden tasdik olunacaktlr. 

Yedinci Madde: Nähiyede ahäli-i Müslimenin msfi räddesinde ahäli-i gayri
müslime bulundugu hälde müdürlere gayrimüslim teba'a-i ~ähäneden birer 

* BOA, Y.PRK.B$K, 46/38, 1313.12.30/ 12 Haziran 1896. 
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mu'ävin nasb olunacaktir. 
Elyevm müdürlükte müstahdem olub isbät-1 ehliyet etmi§ olanlar yed

lerinde mülkiye ve hukük mekätib-i §ähänesi :;;ahädetnämeleri olmasa bile 
istihdäm olunacaklardir. 

Sekizinci Madde: Her nähiyenin meyänmdan müntahab dört nefer ä 'zädan rnü
rekkeb bir meclis olacaktir. Ahäli-i nähiye sumlf-1 Müslime ve gayrimüslime
den mürekkeb ise ä'zä-y1 meclisin msfl Müslim ve mfs-1 digeri gayrimüslim 
olacaktir. 

Dokuzuncu Madde: Nähiye müdürleriyle mu'ävin ve kätibleri muvazzaf olacakt1r. 

Onuncu Madde: Nevähi meclis ä'zähgma nämzed olanlann idäre-i nevähi 
nizämnämesinin onuncu maddesinde musarrah :;,erä'iti cämi' olmalan läz1m 
gelecektir. 

On Birinci Madde: Ä'zä-yi meclisin msfi her sene tecdid olunacaktir. 

On ikinci Madde: Müdür ile nevähi mecälisinin vezä'ifi idäre-i nevähi nizäm
nämesinin yirminci maddesinden yirmi yedinci maddesine kadar olan meväd 
ile ta 'yin olunmu§tur. 

On Ü~üncü Madde: Her karyenin bir muhtän olacaktir. Müte'addid mahalleler 
bulunur ve ahälisi sunüf-1 muhtelifeden olur ise her bir mahalle ve her bir 
sm1f ahäli ic;:in birer muhtär bulunacaktir. 

On Dördüncü Madde: Bir veya iki veya ü9 viläyete bir 'adliye müfetti§i nasb olu
nacaktir. Viläyätm nüfüs-1 gayrimüslimesi müsä'id ise o müfetti§e ahäli-i 
gayrimüslimeden bir mu'ävin dahi nasb olunacaktir. Bunlarm vazifeleri 
mahäkim-i nizämiyenin te§küäti känünnämesiyle ta'yin olunmw~tur. 

On Be~inci Maddesi: Polis me'murlan viläyetin ahäli-i Müslime ve gayrimüsli
mesi nüfüsu nisbetinde olarak teba'a -i Müslime ve gayrimüslime-i §ähäne 
meyämndan kayd ve tahrir edilecektir. 

On Altmc1 Madde: Nähiye dähil oldugu hälde her kis1m idäreye mikdär-1 käfi 
polis me'mürlan ifräz kilmacaktir. Nähiye polis nie 'mürlan müdürün emri ve 
komiserlerin kumandas1 tahtmda bulunacaklardir ve siläh ve elbiseleri dahi 
zaten kabül edilen e§gäle muväf1k olacaktir. 

On Yedinci Madde: Jandarma zäbitäruyla küc;ük zäbitän ve neferätI her viläyetin 
ahäli-i Müslime ve gayrimüslimesi nüfüsu nisbetinde olarak memälik-i 
§ähänenin ahäli-i Müslime ve gayrimüslimesi meyänmdan 'ale-l-usül kayd 
ve tahrir olunacaktir. Jandarmamn masärif ve ma'ä§ätl viläyet sand1gm
dan tesviye olunacaktir. Jandarma efrädmm ma'ä§t nizämiye efrädmm 
ma'ä~mdan ziyäde ve zäbitämn ma'ä.§1 dahi nizämiye zäbitänmm ma'ä~ma 
mu'ädil bulunacakt1r. 

On Sekizinci Madde: Huzür ve äsäyi§in muhäfazas1 ve postalarm imrän jandar-
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maya mevdü'dur. 

On Dokuzuncu Madde: Hapishänelerle tevkifhänelerin idäresine müte'allik 
nizämät-1 mevcüde ahkä m1 tamärmyla icrä olunacakt1r. 

Yirminci Madde: Gidecekleri mahallerde yem ve yiyeceklerini taleb edemeyecek 
ve tahsil edecekleri akc;eye el süremeyecek olan me'mürin-i mahsüsa kuvve-i 
zäb1ta isti'mäline mahal kalmamak ü;;:in kurä ve mahallätm ahäli tarafmdan 
müntahab muhtär ve kabz1mällanna ahäliden her birinin vergilerini mübey
yin varakalar1 i'tä edeceklerdir. i$bU muhtär ve kabz1mällar vergileri bi-t
tahsil mäl sand1klarma teslime me 'mür olacaklard1r. 

Yirmi Birinci Madde: A'$är iltizäm tarikiyle istifä edilecektir. Toptan ihäle-i a '§är 
usülü mülgä kal1p nizämät-1 mevcüdesi hükmünce karye-be-karye müzäyede 
kä'idesi vaz' olunmu$tur. iltizäm husüsunda ahäli-i kurä sä'ir mültezimlere 
räcihdir. Bir karye a'$ärma tälib zuhür etmez veyähüd bedel-i säb1km1 bul
maz ise a'§är nizämnämesi mücibince emäneten idäre olunacakt1r. Mü$kilät 
zuhürunda ahäli mahkemelere müräca'at edebileceklerdir. Angärya usülü 
ilgä edildiginden 'aynen ve bedelen 'amele-i mükellefe istihdärm usülü umür-1 
näfi'a hakkmda ibkä edilmi$tir. Her viläyetin ma'ärif-i 'umümiyesi büt9esi 
Ma'ärif-i 'Umümiye Nezäret-i Celilesi tarafmdan ta'yin edilir. Gerek düyün-1 
emiriye ve gerek düyün-1 §ahsiye i9in mükellefinin meskeniyle ta'ayyü$üne 
muktezi aräzinin ve älät-1 zirä'iyesinin ve 9ift hayvänät1yla tohumlugunun 
bey' u fürühtu kemä-fi-s-säb1k memnü'dur. 
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