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gibi bir işlev de görmüştür. Bunun neti
cesinde güzelliği ifade etmek üzere müs
lüman sanatçılar başka bir bakışla tahay
yül, çizim ve boyamanın farklı terkiplerini 
ortaya koymuş. bu anlayışı yansıtan hat, 
tezhip. ebru gibi sanat dalları ortaya çık
mıştır. 
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Osmanlı mali terminolojisinde 
genel olarak 

Lvergi anlamında kullanılan bir terim._j 

Sözlükte "alamet, işaret, n işan, iz; süret; 
vergi" anlamlarına gelen resim (resm) ke
limesi (çoğulu rüsum 1 rüsumat) Osman
lılar'da vergi dışında devlet törenlerini de 
(resm-i all [cuma selamlığı[, resm-i geçit, 
resm-i küşad [açılış töreni[ vb.) ifade eder
di. Modern kamu maliyesinde devletin ver
diği hizmetlere karşılık aldığı vergilere re
sim denir. Ancak klasik fıkıhta bu anla
mıyla kullanılmaz . Osmanlılar'da resim, 
gerek merkezin doğrudan tahsil ettiği ge
rekse timara ayrılmış edilmiş yerlerden 
alınan vergi ve tazminatların genel adıdır. 

Toplanması belli kurallara bağlı olduğu 
için "kanun". bir yükümlülük belirttiği için 
"teklif". geleneksel olduğu için "adet" gibi 
kavramlar da resim yerine kullanılmıştır. 
Adet kelimesi Osmanlı öncesi uygulama
ları (adet-i Kayıtbay gibi), kökleşmiş yerel 
vergileri (adet-i harman) ve gelenekselleş
miş diğer bazı vergi cinslerini (adet-i ağ
nam) gösterir. Osmanlı vergi ve resim sis
temi, fethedilen yerlerin uygulamalarının 
yumuşatılarak devam ettirilmesiyle çeşit
lendiği için mahalli adlandırmalar mali ter
minolojiye girmiştir. Bu vergilerin bir kıs
mı mukataa, bir kısmı tirnar sistemi içe
risinde düzenli devlet vergileri haline dö
nüşmüştür. 

Devletin doğrudan toplacjığı resimler 
merkez maliyesini yansıtan bütçelerde gö
rünür. Osmanlı bütçelerinde dört gelir tü
rü vardır: Mukataa, cizye. avarız ve ağnam. 
Son üçü tamamen vergi hasılatından, mu
kataa gelirlerinin çoğu vergi ve resimler
den oluşur ( Defterdar Sarı Mehmed Paşa, 
s. 5 ı 4) . Mukataa birimlerinin bazı vergi
leri adlarını belirtmeden ihtiva etmiş ol
masına rağmen bütçeler irili ufaklı bir kı
sım resimleri tesbite imkan verir. Bunla
rın çoğu toplu olarak bölge adları taşır. Bir 
kısmı da gümrük, damga, ipek kapanı 
( mizan-ı harlr). tütün, kahve, zeytinyağı, sa
bun resmi vb. resimlerle ilgilidir. Ticari ver
giler genellikle mukataa sistemi içerisin
dedir. Pazarlara getirilen mallardan alınan 
bac ve damga resimleriyle kapan (kantar 
veya mlzan) resimleri denen un, bal, yağ 
gibi malların toptan ticaretinden alınan 
resimler böyledir. Yine kervan ticaretin
den belli noktalarda "bac-ı ubür" denen iç 
gümrük vergisi alınır. ithal veya ihraç edi
len mallar tüccarın müslüman. zimmi ya 

da harbl oluşuna göre farklılaşan dış güm
rük vergisine tabidir. Bu vergilerden bir 
kısmı, bac ve damga gibi sonradan uygu
lamaya girdiği için bid'at diye tanımlan
mışsa da neticede hazinenin sürekli gelir
leri arasında yer almıştır. Bir gelir kaynağı 
mukataa haline getirildiğinde berat res
mi, mukataa gibi avarız ve cizye toplama 
yetkisi verildiğinde kalemiye resmi ödenir
di. Kalemiye resmi sonraları mukataa ve 
malikane sahiplerinden alınan önemli bir 
vergi haline dönüştü . Mukataa işlemlerin
den hazineye kalemiye resmiyle müzaye
de masrafları için delialiye resmi ödenirdi. 
1734 yılından itibaren malikane şeklinde 
aldığı mukataasım devreden kişiler, mer
kezi hazineye ödedikleri malikane muac
celelerinin (peşin) o/o 10'u oranında kasr-ı 
yed resmi ödemeye başladılar. 

Padişah değişikliklerinde kapıkullarına 

ödenen ve bir yıllık ulüfe tutarı olan cülüs 
bahşişlerinin finansmanı için devlet görev
lilerinin beratları yenilenir ve bundan be
rat resmi yahut cülfis resmi alınırdı . Cü
lOs resmi, XVIII. yüzyılın başlarından itiba
ren malikane muaccelelerinin o/o 25'i ora
nında malikane tasarruf edenlerden de 
alınmaya başlanmıştı. Mukataa gelirleri
nin ağnam gelirleri hariç bütçe içerisin
deki oranı o/o 24-37 arasında değişmiştir. 

Küçük ve büyükbaş hayvanlardan alınan 
vergileri ifade eden ağnam gelirleri de 
mukataa şeklinde olmakla birlikte çok de
fa bütçelerde ayrı olarak gösterilmiştir. 
Bunlar ağnam-ı celebkeşan ve adet-i ağ

nam türıe-fine ayrılırdı. Celebkeşan istan
bul'a koyun getirmekle görevli olan kim
selerdi. Bunların koyunlarından alınan ver
gilerle reayanın elinde bulunan koyunlar
dan alınan adet-i ağnam gelirlerinin top
lam bütçe gelirlerine oranı o/o 1-2,5 gibi 
önemsiz bir rakamdır. 

Cizye Osmanlı Devleti'nin ikinci önemli 
gelir kaynağıdır. Bu vergi, zimmi statü
sOndeki müslüman olmayan faal erkek nü
fustan alınan kişi vergisiyle tabi devletler
den (Eflak-Boğdan ve Erde! voyvodalığı, 
Dubrovnik) alınan ve bedel-i cizye denen 
maktO cizyeden oluşurdu . Mısır, Bağdat. 

Basra gibi eyaletlerin maktü cizyeleri de 
irsaliye denilen yıllık vergileri içinde yer 
alırdı . Cizye gelirlerinin toplam bütçe ge
lirleri içindeki payı o/o 23-48 arasındadır ve 
1691 reformundan sonra büyük artış gös
termiştir. 

Üçüncü önemli gelir kaynağı avarız de
nen olağan dışı vergilerdir. Bunlar başlan
gıçta savaş harcamalarını finanse etmek 
için konmuş. XVII. yüzyılın sonlarından iti-



baren olağan vergiler haline gelmiştir. Ava
rız yükümlülükleri nüzül, sürsat ve iştira 
olarak ayni ve avikız gibi nakdi vergilerdir. 
Fakat ayni yükumlülükler de nüzül, sürsat 
ve iştira bedeli olarak zamanla nakdlye dö
nüşmüştür. Avarız gelirlerinin toplam büt
çe gelirlerine oranı % 1 0-20 arasındadır. 

Tanzimat döneminde avarız tekallf-i ör
fiyye ismiyle varlığını sürdürmüştür. Ava
rız türü vergilerden biri de imdadiyyedir. 
İlk uygulamalarda genellikle imdad-ı sefe
riyye adını taşır ve arızl bir özellik göste
rirken XVIII. yüzyıldan itibaren imdad-ı se
feriyye ve hazariyye ayırımının getirildiği 
düzenli vergiler halini almıştır. Tirnar ke
siminde sipahilerin topladığı resimler ise 
kanunnamelerle tesbit edilmiştir. Elde bu
lunan ilk bütçelerden 1527-1528 bütçesi
ne göre 537.929.006 akçe olan devlet ge
lirlerinin% 37'si irili ufaklı 37.521 "kılıç" 

taki tırnar sahibinin tasarrufundaydı . 

Toprağını işleyen ve üretiminin sahibi 
olan köylü toprak kirasını veya vergisini 
öşür adı altında sipahiye ödemekteydi. Ba
zı küçük tazminat ve vergilerle birlikte top
lam mükellefıyet % 1 S'ten fazla olmamak
taydı. Reayanın dirlik sahibine karşı olan 
mali yükümlülükleri üç kısımda ele alına
bilir. Bunlardan ilki ürün üzerinden öde
nen vergilerdir. Osmanlı tatbikatında bu
nun çift akçesi. basma akçesi, kulluk ak
çesi, zemin resmi , Rumeli'nin birçok ye
rinde ispençe resmi, boyunduruk hakkı , 

ağalık hakkı adındaki vergileri kapsadığı 
kabul edilirdi. Toprak ürünlerinden yerin 
durumuna göre alınan vergi genellikle öşür 
şeklinde adlandırılırdı. Bunun birleşikleri 
içinde resm-i bağ ve bağçe . resm-i güva
re. resm-i sebzevat vb. vergiler vardır. öte 
yandan hayvancılıktan alınan vergiler de 
önemli bir yere sahipti. Yerleşik ziraatla 
meşgul olan köylülerin sürülerinin yanında 
konar göçerlerin asıl iktisadi faaliyetleri ta
mamen hayvancılık üzerineydi. Sürüler ço
ğunlukla köylerin sınırları içindeki meralar
da beslenirdi. Birçok köyün kendine mah
sus yayiaları vardı. Yerleşik veya konar gö
çer reayadan alınan hayvan vergileri otlak 
resmi, yaylak ve kışlak resmi, resm-i ga
nem, adet-i ağnam ve ağıl resmiydi. 

Klasik tirnar sisteminde her köylü aile
sinin işlettiği toprak parçası bir veya ya
rım çiftlik olarak köylünün ödemekle yü
kümlü olduğu çift resminin matrahını teş
kil ederdi. Çiftlik çoğunlukla bir çift öküzle 
işlenebilecek büyüklükte bir tarlaydı. Çift
liğin alanı verimine göre 60-1 SO dönüm 
arasında olurdu. Yerleşik veya konar gö
çer reaya kullandığı topraklara karşılık sa
hib-i arza bazı vergi ve tazminatlar öderdi. 

Bunların başlıcaları şunlardır: Resm-i çift 
ve resm-i nlm çift, resm-i bennak. resm-i 
çiftlü bennak, resm-i ekinlü bennak, resm-i 
mücerred, resm-i kara, resm-i caba. resm-i 
blve; başka mesleklere girmek için topra
ğını terkedenlerden alınan çiftbozan res
mi; yerleşik veya konar göçer reayanın çift
lik statüsünün dışındaki topraklar için öde
diği resm-i zemin ve resm-i dönüm; toprak 
parçası el değiştirdiğ inde, ayrıca bina ya
pılarak veya harman yeri şeklinde kullanı
larak zirai faaliyetin dışında bırakılan mlrl 
topraklardan maktQ olarak alınan resm-i 
tapu (sonuncusuna daha sonra bedel-i 
öşr, mukataa-i zemin veya icare-i zemi n 
denilmi ştir ); dirlik içerisinde işletilen de
ğirmenlerden maktO olarak alınan resm-i 
asiyab. 

Şahsa dayalı olarak tahsil edilen vergiler 
de çeşitlilik gösterirdi. Bunların arasında 
gayri müslim unsurlardan alınan bir tür 
çift resmi olan ispence. evli ve bekarlar
dan alınan resm-i bennak ve resm-i mü
cerred. evlenen kız veya kadın için erkek
lerden alınan arOs (arOsane) resmi, Balkan
lar'daki gayri müslim aşiretlerden hane ba
şına bir altın olarak tahsil edilen resm-i fı
lori, bir özel duruma dayalı vergi türlerini 
ifade eden bild-ı heva. dirlik toprakları da
hilinde işlenen suçlardan alınan para ce
zaları olan resm-i cürm ü cinayet (öşr-i di
yet), kaybolmuş hayvan ve kölenin bulun
ması halinde sahibinden alınan yava (ya
ve. kaçgun), tarla güvenliği ve kır bekçiliği 
vergisi olan resm-i deştibanl sayılabilir. Ço
ğu Osmanlı öncesi uygulamalardan kalan 
resm-i çift ve türevleriyle ispence, bad-ı 
heva gibi vergi ve tazminatlar doğrudan 
sipahiye ödenirdi. Bunlardan başka dirlik 
sahiplerinin cebelü bedeliyesi. bedel-i ge
dik ve bedel-i t irnar adı altında merkeze 
olan mali mükellefiyetieri vardı. 1711 Prut 
savaşından itibaren ve daha sonra 1738'
lerde İran savaşlarının etkisiyle cebelü be
deliyesi mükellefiyeti tirnar sistemi dışına 
taşırılarak malikanelere de yüklenmiştir. 

Ehl-i örf denen hükümet memurları ken
di adiarına hizmetlerinin karşılığı olarak hiz
met akçesi veya maişet denen az miktar
da vergi toplayabilirlerdi. Tirnar sistemi
nin zayıflamasıyla birlikte sonraki dönem
lerde bu vergilerin çoğu hazineye gider ol
muştur. Ancak tirnar sisteminin önemini 
kaybettiği XVII. yüzyılda hükümet me
murları eski hizmet resimlerinin çoğunu 
kendi adiarına toplama eğilimi içindeydi. 
Berat resmi veya tezkire resmi gibi hazi
neye giden yüklü miktarlardaki meblağ
lar aslında padişah tarafından kişilere ta
nınan imtiyazların karşılığı idi. XVI. yüzyı-
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lın sonlarından itibaren satılmaya başla
nan mansıblar aynı şekilde hazinenin ge
lir kaynaklarından biri olmuştur. Osmanlı

lar'da klasik dönemde bürokratlar genel
likle devletten maaş almazlar. günümüz
deki noterler gibi işlemlerden tahsil ettik
leri harçlarta geçimlerini sağlarlardı. Bun
ların başında gelen kadılar hizmetleri kar
şılığında olduğu gibi mukataa işlemlerin
den de çeşitli resimler alırlardı . Miras te
reke işlemlerinden kassam denen görev
liler veya kadılar resm-i kısmet adıyla harç 
talep ederlerdi. 

Yenileşme dönemine doğru XVII. yüz
yıldan itibaren ekonominin nakdlleşmesi
nin bir sonucu olarak tirnar topraklarının 
iltizam haline gelmesi ve ardından mali
kaneye dönüşmesi süreci başlayınca ön
ceden sipahiye verilen resimler iltizam sa
hibine, sonra da malikane sahibine öden
ıneye başlanmıştır. Özellikle padişah has
larının serbest olması iltizama verilmesi
ni kolaylaştırıyordu. RüsOm-ı serbestiyyet 
toprağı tasarruf edenler tarafından tah
sil edilmekteydi. Bunlar eski bad-ı heva 
türünden cürm ü cinayet resmi, arOs res
mi. kul ve cariye müjdeganesi gibi resim
ferdi. İltizamın "ber veeh-i naibiyyet" tah
sisi, serbestlikten daha fazla resim gru
bunun mülteziminin tahsiline verilmesi 
anlamı taşıyordu. İltizamda niyabet kavra
mı genellikle sancak beyi hasları için kul
lanılmıştır. Cürüm, tayyarat. gerdek. yava, 
bad-ı heva resimleri bazı bölgelerde eski
den beri niyabet adı altında toplanmıştır. 
Timardan iltizama. iltizamdan malikane
ye geçiş sürecinde birçok eski t irnar res
minin malikanelerden alınmaya başlandığı 
görülmektedir. Resm-i tapu. bad-ı heva. 
resm-i bennak, resm-i mücerred, resm-i 
caba. resm-i çift gibi raiyyet rüsOmu. 
resm-i deştibanl. resm-i arOs. adet-i ağ
nam gibi resimler bunların başlıcalarıdır. 

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren çok
lu hazine dönemine girilince vergilerin bu 
hazineler arasında dağılması gündeme gel
di. Hazine-i Amire'ye ait bazı vergiler di
ğer hazinelere aktarıldı. Yenileşme faali
yetlerinin finansmanı çok sayıda hazineyi 
veya fonu gerekli kılmıştı. Bunların başın
da 1793'te kurulan irad-ı Cedld Hazinesi 
gelir. Bu hazinenin gelirleri arasında zec
riyye (alkollü içki). penbe (pamuk). yapağı , 

istefidye (üzüm). kök boya, mazı ve tiftik 
resimleri dikkati çekmektedir. 1805 yılında 
kurulan Tersane-i Amire Hazinesi donan
maya verilen önemden kaynaklanmıştır. 

Bunun için Hazine-i Amire'den cizye, ava
rız ve mlrl mukataat gibi esaslı gelir ka-
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Iemleriyle birlikte, Irad-ı Cedid Hazinesi'n
den ve Derya Kalemi'nden zeamet ve ti
marların aktanlmasıyla oluşturulmuş, an
cak ipek tartı resminin aktarılması bir va
kıf mukataası söz konusu olduğundan tar
tışmaya yol açmıştır. 

1826'dan itibaren idare ve maliyede ye
ni kurumlar ortaya çıktı. Mesela büyük bir 
gelir kalemi haline dönüştürülen ihtisab 
resmi yeni kurulan Asakir-i Mansüre'nin 
finansınanına ayrıldı. 1826'dan ewel ku
rulduğu bilinen ve önceleri Hazine-i Ami
re'nin bir şubesi olan Mu kataat Hazinesi'
ne ihtisab, tahmis (kahve). damga gibi re
simler tahsis edildi. Tekrar tekli hazine sis
teminin uygulandığı Tanzimat'tan sonra 
tirnar sisteminin de kaldırılmasıyla vergi
ler tamamen merkezileşti ve bütçelerde 
yer aldı. Belediye teşkilatının kurulmasıy
la bir kısım resimler belediye vergileri ha
line getirildi. Yine Tanzimat'tan sonra ih
tisab, ispence gibi birçok verginin kaldı

rılma süreci başladı. Örfı vergilerin yerini 
toplu vergi aldı. Bu da yirmi yıl uygulan
dıktan sonra 1275'te (ı 859-60) kaldırılma 
süreci başladı; yerine yapılacak tahrir so
nucu emlak, arazi ve temettü vergileri ge
tirildi ve ll. Meşrutiyet'te ( ı 908) tamamen 
kaldırıldı . 

Klasik dönemde en önemli vergi türü 
olan cizye 1856 Isiahat Fermanı'yla tarihe 
karışmıştı. Bu arada bedel-i nakdi ve be
del-i askeri vergileriyle askerlik yerine ver
gi ödeme imkanı getirilcli. Bedel-i tarik ver
gisiyle de klasik dönemdeki yolların yapım, 
bakım ve güvenliği karşılığında nakit vergi 
alınmaya başlandı , bu vergi Cumhuriyet 
döneminde 1952 yılına kadar sürdü. Kla
sik dönem bütçe gelirlerinden biri olan 
ağnam resmi Cumhuriyet devrinde 1962 
yılı başına kadar devam etti. Klasik dönem
de XVII. yüzyıldan itibaren tirnar toprak
larının iltizama verilme süreci içinde öşür 
de nakdlleşmeye başlamış ve aşar olarak 
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kullanılmıştı. Aşar Tanzimat devrinde büt
çelerin en önemli gelirlerindendi. 

Tanzimat döneminde domuz üretimin
den canavar resmi, su avetlığından saydiye 
resmi, alım satımdan ihtisab resmi alındı. 
Mizan, evzan, ekyal resimleriyle bac-ı ba
zar gibi resimler ihtisab resmini oluştu
ran tüketim vergileriydi. Bu da Tanzimat 
devrinde varlığını sürdürmüş ve sonra be
lediyelere devredilmişti. Bunların yanında 
yük ve nakliye hayvanlarından alınan çeşit
li belediye resimleri vardır. Gümrük resim
leri klasik dönemde de bütçelerin önem
li gelirlerindendi. 1276 (1860-61) yılından 
itibaren yeni bir teşkilatlanmayla Rüsu
mat Emaneti'ne bağlandı. Klasik dönemin 
sonlarına doğru bütçelerde görülen duhan 
(tütün) resimleri Tanzimat döneminde de
vam etti ve dönem bütçelerinde tek ka
lem halinde yer aldı. Bunun yanında al
kollü içkiler de müskirat resmine tabi ol
du. Daha önce de var olan damga resmi 
bu dönemde nitelik değiştirdi ve 1845'
ten itibaren hukuki yazışmalarda devlet
çe basılan kağıtların kullanılması veya pul 
yapıştınlması yoluyla alınan bir vergi hali
ne dönüştü. Bütün bunların dışında diğer 
çeşitli resim ve harçlar da devlet gelirle
rini oluşturan kalemler haline geldi. 
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Iii AHMET TABAKOÖLU 

RESİM YAZI 

(bk HAT)_ 

RESLANİYYE 
(~~}!) 

Reslan b. Ya'kiib 
el-Ca'beri ed-Dımaşki'ye 

(ö. 695/ 1296) 
nisbet edilen bir tarikat 

(bk. TARİKAT) . 

RESM 

(bk RESİM). 

RESMI AHMED 

(bk. AHMED RESMI). 

RESMI TEKKESİ 

Fatih Karagümrük'te 
XVIII. yüzyılın sonlarında 

inşa edilen bir tekke. 
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istanbul'da Kadiriyye tarikatının Resmiy
ye kolunun asitanesi olup 1204 (1789-90) 
yılında, Kadı Mestçizade Osman Efendi'
nin kızı Alime Hatun tarafından adı ge
çen kolun piri olan eşi Şeyh Mustafa Ahi 
Resmi Efendi için inşa ettirilmiştir. Tarikat
ların ilgasına (I 925) kadar Resmiyye kolu
nun merkezi olarak faaliyet gösteren tek
kede ayin gününün çarşamba olduğu, Da
hiliye Nezareti'nin rumi 1301'de (1885-86) 
hazırlattığı istatistik cetvelinde burada üç 
erkekle üç kadının barındığı tesbit edil
mektedir. Kaynaklarda Resmi Efendi, Şeyh 
Resmi, Şeyh Resmi Efendi gibi isiınierin 
yanı sıra, Şeyh Mustafa Ahi Resmi Efen
di'nin kardeşi ve halefi olan zattan dolayı 
Resmi Şeyh Süleyman, hanisinden dolayı 
Aıime Hatun olarak, ayrıca yakınında bu
lunan Kabakulak (Muhtesib) İskender Mes
cidi'nin adıyla da anılmaktadır. 


