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Öte yandan Hanefi fıkıh kitaplarında
su da öşrl
ve hariki şeklinde isimlendirilip bunun
arazinin hukuki durumunu değiştirmedeki
etkisi üzerinde durulmuş, suyun öşrl sayılmasında esas alınan temel kriter kişiler
tarafından tasarruf altına alınıp alınama
ma şeklinde ifade edilmiştir. Ancak bu kriter öşrl sulara yeterince açıklık getirmediği gibi -sadece yağmur suyunun ittifakla öşrl olduğu söylenebilmektedir- konuya
ilişkin ifadeler dikkatle incelendiğinde suyun bütün arazilerin değil atıl ve sahipsiz
olup mülkiyet veya kullanım hakkını kazanma amacıyla imar ve ıslah edilen arazinin öşrl veya haraci sayılmasında etkili
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Muhammed b. Hasan eş-Şeybanl'ye göre ihya edilen toprak öşrl su ile sulamyorsa öşrl, haracl su ile sulamyorsa haraci arazidir; Ebu
Hanife'nin de bu görüşte olduğu anlaşıl
maktadır. Ebu Yusuf'a göre ise ihya edilen toprak öşür topraklarına yakınsa öşrl,
haraç topraklarına yakınsa haraci arazidir.
toprağın verimliliğini sağlayan

Bu bilgiler, Hanefi mezhebine göre, daha önce haraç arazisi veya min arazi statüsünde iken günümüzde -Türkiye ve Mı 
sır gibi ülkelerde- fertlerin mülkü haline
gelmiş topraklardan elde edilen zirai ürünlerden öşür verilmesi gerekip gerekmediği sorusuna cevap aranırken bu toprakların özel mülkiyete konu olup olmaması kriterini esas almanın sağlıklı bir yol olmayacağını ortaya koymaktadır. Zira Hanefi
fakihlerine göre haraç toprakları mülk arazidir; nitekim İbn Abidln, "Haraç toprakları olan Mısır, Suriye ve Irak arazisi mülk
topraklardı " ifadesiyle bunu bir biçimde
dile getirir. Haraç toprağını işleyen müslümanın buradan elde ettiği mahsul için
öşür vermeyip sadece haracını ödeyeceği
Hanefiler'in ittifakla kabul ettiği bir husustur. Yine özel mülk olmayan arazi de
(mesela vakıf toprakları) öşür toprağı olabilmektedir. İbn Nüceym, geridevaris bı
rakmadan ölen kimselerin haraci arazileri
zamanla beytülmale intikal edince artık
bunlardan haraç vergisinin düşeceğini ve
devlet tarafından şahıslara satılması halinde yeniden haraç koymanın mümkün
olmadığını belirttikten sonra toprağın marı
mükellefiyetten (haraç veya öşür) muaf
olamayacağını, Hassaf ve Kasani gibi fakihlere de gönderme yaparak bu durumda öşür ödenmesi gerektiğini kabul eder;
bununla birlikte mevkuf (haracl) statüsündeki Mısır arazisi hakkında kesin bir şey
söyleyemeyeceğini, çünkü böyle bir yerin
bir müslüman tarafından beytülmalden
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satın alınması

durumunda mahsulünden
vermesi gerektiği hususunda eski
kaynaklarda bir nakil görernediğini ifade
eder. Bu durumda günümüzde Türkiye
topraklarının ürünlerinden Hanefiler'e göre de öşür verilmesi gerektiği sonucu fık
hl açıdan şöyle temellendirilebilir: Bugün
artık topraktan veya mahsulünden haraç
vergisi alınmamaktadır. Hanefi fakihleri
de hiçbir dönemde ve hiçbir yerde toprak
ürünlerinin hem haraç hem öşürden muaf olduğunu söylememişler, aksine, "Toprak iki mali yükümlülükten birden muaf
tutulamaz" demişlerdir. Yerin bitirdiği hemen bütün ürünleri zekata tabi mal olarak gören ve fakirin ihtiyacını karşılama
ya daha elverişli olacağı için para dışındaki
malların zekatının para olarak da verilebileceğini savunan bu mezhebin -zekata tabi
mallar değerlendirmesi çerçevesinde- BS
gr. altın veya karşılığı artıcı vasıfta malı
olan kişiyi zekat mükellefi sayarken ton larca ürün elde edeni zekattan muaftutöşü r

ması düşünülemez.

Bu bağlamda fıkıh eserlerinde tartışı
lan önemli bir konu, bir zirnıninin öşür toprağı satın alması durumunda öşürle yükümlü olup olmayacağı meselesidir. Bu durumda Ebu Hanife'ye göre toprak haraç
arazisine dönüşür ve zimml mülkiyetine
sahip olduğu sürece buradan haraç ödemekle yükümlü olur; toprak bir müslümanın mülkiyetine geçerse tekrar öşür arazisi haline gelir. Hz. Ömer'in Beni Tağlib hı
ristiyan kabilesine uyguladığı vergilendirmeyi esas alan Ebu Yusuf toprağın hukuki
statüsünde değişiklik olmayacağı , ancak
bundan iki kat öşür vergisi alınacağı kanaatindedir. Muhammed'e göre de toprağın statüsü değişmez, fakat tek öşür vermesi gerekir. Ancak Ebu Yusuf'a ve Muhammed'den gelen iki rivayetten birine
göre zirnıniden öşür adıyla alınan bu vergi
zekatın değil haracın sarf yerlerine harcanır.

"Gayri müslim taeirierden alınan bir tür
gümrük vergisi" anlamındaki "uşur" için fı
kıh kitaplarında " uşr" kelimesinin mutlak
biçimde veya "uşrü't-ticare" şeklinde kayıt
lanarak kullanımı da yaygındır (bk. UŞÜR).
Toprak ürünlerinden Osmanlı Devleti adı
na öşür veya aşar ismiyle alınan verginin
zekatın toprak ürünleri kalemine ad olan
öşürle ilgisi yoktur. Bu verginin yaygın adı
böyle olsa da gerçekte haraç vergisi niteliğinde olduğu Ebüssuud Efendi tarafın
dan ifade edilmiş ve uygulamasıyla ilgili
veriler ışığında mahiyet ve nisbeti bakımın
dan öşürden farklı olduğu ortaya konmuş
tur {İA, IX, 485-488 ; DİA, XVI , 89-90).
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MEHMET ERKAL

Osmanlılar. Osmanlı toprak sisteminde
hububat üretimi yapılan yerler genellikle
mlrl arazi statüsünde olup timariara bölünmüş durumdadır. Nazari yaklaşırnlara
göre fiili durumlara bakarak Ege adalarıyla birlikte Rumeli'nin haracl, Anadolu'nun ise çoğunlukla öşrl topraklar olması
gerektiği ileri sürülmüştür. Osmanlı toprak sisteminin teorik çerçevesini Şeyhü
lislam Ebüssuud Efendi oluşturmuş ve bunun esası İslam fetih hukukuna dayandı
rılmıştır. Buna göre haraç, fetih yoluyla ele
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geçirilen topraklardan % SO'ye kadar alı
nabileceği bildirilen vergidir ve harac-ı muvazzaf, harac-ı mukaseme diye ikiye ayrı
lır. Bunlardan ilki toprak üzerinden maktu olarak alınır. Osmanlı tatbikatında bunun çift akçesi, basma akçesi, kulluk akçesi, zemin resmi, Rumeli'nin birçok yerinde ispençe resmi, boyunduruk hakkı,
ağalık hakkı adlı vergileri kapsadığı kabul
edilir. Toprağını işleyen ve üretiminin sahibi olan köylü toprak kirasını veya vergisini öşür adı altında sipahiye öder. Bazı
küçük tazminat ve vergilerle birlikte toplam mükellefiyet genelikle % 1S'ten fazla
olmaz. Harac-ı mukaseme ise toprak ürünlerinden yerin durumuna göre "öşürden
nısfa kadar" (% ı 0-50) alınan vergidir. Öşür
resm-i bağ ve bağçe, resm-i sebzevat gibi
vergi türlerini ihtiva eder.
Umumiyetle öşür adı altında toplanan
vergiler zirai vergilerdir ve böylece beşte
birden (humus) onda bire (öşür) kadar değişen çeşitli oranlar ortaya çıkmaktadır. Bu
vergiler tahıl ve bakliyatta mal olarak tahsil edilirdi. Lifli bitkiler, sebze ve meyveler,
adet-i ağnam, resm-i kovan ve gümrük
vergilerinde alacaklısına seçme hakkı tanınırdı. Vergilerin çoğunu buğday, arpa ve
çavdardan alınan öşür ve salariyye oluştur
maktaydı. Bunlardan başka meyve bahçelerinden alınan bahçe; kavun, karpuz ve
hıyardan bostan; üzüm bağlarından bağ;
çeşitli meyvelerden fevakih; turfanda meyve ve sebzeden resm; baldan kovan; pamuktan penbe; ipek kozalarından harlr;
şıradan şıra resmieriyle ekonomik değer
taşıyan çeşitli bitkilerden alınan vergiler
mevcuttu. Bunlar mahsul yetiştiği zaman
ağırlık, adet veya alan üzerinden kanunlarla belirlenen miktar ve nisbetlere göre
toplanırdı.

Osmanlı ülkesinde özellikle tirnar sistemi geçerli olduğu için sahiplerin m ülkü olan
öşrl toprakların sayısı çok azdı. Tirnar sisteminde rakabe (soyut mülkiyet ve denetim
hakkı) fetih esnasında müslümanlara vakfedilerek, mlrl arazi yani devlete ait toprak addedilerek hemen hemen bütün ülke topraklarına yaygınlaştırılmıştı. Bu idare tarzında çiftçiler devlete ait toprakların daimi ve irsl kiracısı durumundaydı.
Öşür adıyla her yıl üründen devlete bir
pay toprak kirası (icare) veya bir paylaşma
haracı (harac-ı mukaseme) olarak alınmak
taydı. Öşrün oranı toprağın verimine, sulama şartlarına, ürün çeşitlerine, mahalli
örf ve adetlere göre büyük değişiklikler arzetmekte, bazan her kaza, hatta her köy
için ayrı ayrı tayin edilmekteydi. Öşür toprak mahsullerinden vezir, kumandan ve

diğerlerine ayrılan pay olan salariyye ile birlikte tahsil edilirdi.

Bu oranlar pek az istisna ile hemen her
zaman onda biri aşmakta ; salariyye, salarlık, yemlik gibi adlarla anılan ve öşrün
tamamlayıcısı denen ek yükümlülüklerle
birlikte genellikle sekizde biri bulmaktadır. Akkoyunlu Hükümdan Uzun Hasan'ın
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da uygulanmış olan kanunlarında da öşürlerin miktar ve oranlarında farklar vardır ve bu farklılıkların sebepleri hakkında maiCımat verilmektedir. Burada köylülerin yükümlü tutuldukları derbentlerde gelip geçeniere
hizmette bulunmaları. hububat, pamuk,
meyve, sebze gibi ürün farklılıkları ve köylülerin değişik diniere mensup olmaları gibi
sebepler belirtilir. Bazan aynı vergi içinde
matrah menşeleri birbirinden farklı olan
çeşitli vergilerin bir arada tahsil edilmesinden dolayı oranlar değişik olabilmekteydi.
Osmanlılar da bu eski dönem uygulamalarını devam ettirmişti. Toprağın verimini dikkate aldıklarından bu durum nisbet
farklılıklarının sebeplerinden bir başkası
nı ortaya çıkarmıştı . Osmanlı tirnar nizamında toprak mahsulleri vergilerinin büyük bir kısmının cibayet hakkı, timarlı sipahilere askeri ve idari vazifeleri mukabilinde dirlik (maaş) olarak tevzi edilmiş bulunuyordu.
Teorik olarak müslümanlardan alınan ve
mülk topraklarının mahsullerinin zekatını
ifade eden öşür. Osmanlı uygulamasında
özellikle EbüssuCıd Efendi'den sonra harac-ı mukaseme vergisinin veya toprak kirasının alt dilimi şeklinde görülmüştür. Öşür
ve salariyye hububat istihsalinde bulunan
bütün çiftçilerden alınırdı. Bu vergiler bir
yandan tirnar kesimi içerisinde dirlik sahibinin gelirlerinin en önemli kısmını oluştu
ruyor, dolayısıyla eyalet ordularının masraflarını karşılıyor, bir yandan da mülk topraklardan ve padişah haslarından alındığı
üzere devlet hazinesinin bir kaynağını ve
vakıfların da en önemli gelirini teşkil ediyordu.
Hububat dışında dut. pirinç, kendir, kenevir, pamuk, susam, zeytin gibi lif ve yağ
bitkilerinin üretiminden alınan öşür nisbetleri daha az tutulmuştur. Böylece bir
bakıma üretim teşvik edilmiştir. Anadolu
toprakları sulama imkanları olduğunda verimli topraklardır. Bu sebeple suni sulama
geliştirilmiş, sudan faydalanma durumu
kurallara bağlanmıştır. Sulamayı kendi imkanlarıyla sağlayan çiftçiler veya bahçe sahipleri yarı öşür (% 5) ödüyordu. Bu tür
topraklara "suğla" adı veriliyordu.

Tirnar yönteminin dünya ekonomisindedeğişikliklerden sonra gitgide zayıflama
sıyla, devletin ve ücretli bir merkez ordusunun artan nakdi ihtiyaçlarını karşılamak
üzere tirnarların geliri merkezi bütçeye aktanimak üzere padişah veya vezir hasları
haline sokulmuş, bu kabil hasların gelirinin, dolayısıyla öşrün cibayeti işi iltizama
verilmeye başlanmıştır. Mültezimler devlete ait olan vergiyi müzayede ile alır, mahsulün öşrünü adamları vasıtasıyla cibayet
ettikleri gibi ikinci birine de ihale edebilirlerdi. Böylece burada da bir iltizam hiyerarşisi ortaya çıkmıştı. XVII. yüzyıldan itibaren tirnar topraklarının iltizama verilme
süreci içinde öşür de nakdlleşmeye başla
mış ve artık kelime çoğul şekliyle "aşar 1
a'şar" olarak kullanılmıştır.
ki

Osmanlı ekonomisi gibi kapitalizm dışı
ekonomilerdeki tarım en önemli sektör
olduğundan Tanzimat dönemiyle başlayan
yeni marı uygulamalarda aşar bütçenin en
önemli gelirlerinden biri olmuştur. Yine Osmanlı ekonomisi ve maliyesi büyük ölçüde
tarım ve hayvancılığa dayandığı için mesela Sultan Abdülaziz döneminin 1863-1864
yılına ait ilk bütçesinde aşar ve ağnam resimleri en kabarık kalemleri meydana getiriyordu (Karai, VII, 230-23 I)
Osmanlı ekonomisinde aşar oranların
da görülen farklılıkların mükelleflerin kanun önünde eşitsizliğinden çok mahalli geleneklerden, toprağın veriminden, sulususuz gibi tarım yöntemlerinden kaynaklandığı düşünülmeksizin Tanzimat döneminde bu vergi, mahsul ün yetişmesi için
üreticinin yaptığı masraflara da bakılmak
sızın gayri safi hasılat üzerinden tahsil edilmeye başlandı. Böylece aşar, az masrafla
işlenen arazide çalışanlarla masrafı çok
olan toprakları işleyenierin elde ettikleri
safi gelire nazaran farklı nisbetlerde tahakkuk ediyordu. Bu durum vergilendirmenin
temel ilkelerinden olan eşitlik kuralına uygun düşmemekteydi. Tanzimat'ın ilanın
dan sonra bütün aşar vergilerinin bu sebeple onda bire indirilmesi sonuçta hem
köylüyü hem de devlet gelirlerini zora soktu .

Tanzimat'tan sonra aşar vergisinin tahsili birçok aşamadan geçti. Öncelikle aşar
vergilerini ıslah etmek gerekçesiyle bu vergilerin büyük yolsuzluklara sebep olan eski cibayet yöntemleri değiştirilmeye çalı
şıldı. Tahsilat işi kısa bir süre muhassıl denen resmi memurlar tarafından yapıldı.
Muhassılların yetersizliği ve müteşebbis
anlayışından çok memur zihniyetinin hakim oluşu gibi sebepler yüzünden hazinenin büyük zarariara uğradığı ve köylü
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için şikayet konusu olan hususların bu yöntemde de giderilmediği görüldü. Ayrıca
devletin peşin ödenecek nakit paraya şid
detli ihtiyacı vardı. Bu sebeple birkaç yıllık
bir tecrübeden sonra tekrar ittizam yöntemine dönüldü. Böylece Tanzimat'ın ilk
üç yılı hariç bütün dönem boyunca aşar
vergilerinin ittizam yöntemiyle toplanması
sürdürüldü.
ittizam yönteminin sakıncalarını dikkate
alan devlet birkaç defa ittizam yerine iltizamla devlet memurluğunu birleştiren
emanet yöntemini ikame etmek istedi
( 1840-184 3). Bundan sonra tekrar ittizama
dönülerek aşar vergileri ikişer yıllık sürelerle maktQ olarak ihale edildi ( 184 3- 184 7 ).
Fakat iki yıllık kısa sürelerde karlarını arttırmaktan başka bir şey düşünmeyen mültezimlerin olumsuz davranışları ihale süresinin daha uzun vadeli olmasını getirdi.
Sonuçta 1847-1853 yılları arasında tahmis
yöntemi uygulandı ; beş yıllık öşür bedeli
toplanıp beşe bölünerek halktan tahsiline
kalkışıldı. Uzun dönemin belirsizliği birçok
mültezimin ittizamlarını devretmesiyle sonuçlandı. Yine öşür elde edilen mahsulden alındığı için mahsul olmadığı veya kıt
olduğu yıllarda vergiyi ödemek köylüye büyük külfet getirdi. Uygulamadaki başarı
sızlıklar sebebiyle bu yöntemden de vazgeçildi.
1856'dan itibaren 1880'lere kadar hem
emanet hem ittizam usulü mahalli olarak
sürdürüldü. Zamanla her yöntemin sakın
caları görüldüğünden her kasaba ve köyün aşarının tahsili işini aynı köyün halkı
üzerine bırakmaya dayanan cibayet yöntemi denendi. Emanet yöntemi tatbik edildiğinde memurların ihmal ve yolsuzlukları
ile teşkilat noksanlığı yüzünden devlet gelirinde hissedilir azalmalar meydana gelmekte, bu işin mültezimlere ihalesi durumunda ise halkın mültezimler tarafından
zulüm ve baskıya maruz bırakılması gibi
sonuçlar ortaya çıkmaktaydı. Böylece devlet gelirlerinin önemli bir kısmını elde etmiş olan mültezimler taşrada bir mütegallibe sınıfı haline geldi. Bu arada ittizam
işlerini ele geçiren bir kısım Galata bankerlerinin etkisi daha fazla hissedilir oldu.
Tanzimat döneminde aşara eklenen "menati' hissesi"yle oluşan fon Ziraat Bankası ' nın kuruluş finansmanında kullanıldı.
Dış

borçlar halindeki yabancı sermaye
yatırımlarının üçte iki gibi büyük bir bölümü demiryolu şirketlerine yapılmıştı. Devlet yabancı sermaye şirketlerine demiryolu imtiyazı veriyor ve onlara her yıl kilometre garantisi adı altında ek ödeme yap-
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mayı taahhüt ediyordu . Bu garanti dem iryolu geçen vilayetlerin aşar gelirleriydi. Düyün -ı umümiyye alacaklılar adına bu
yerlerin aşar gelirlerini topluyordu.

Aşarın 1904- 1905 yılı itibariyle toprak
ürünlerinden sekizde bir veya % 12,5 oranında alındığı bilinmektedir. Bu vergi değişik mahsuller için tütün öşrü, buğday
öşrü , har'ir öşrü gibi isimler almıştı. Devlet
gelirlerinin yaklaşık dörtte birini teşkil eden
aşar bütçenin en temel vergilerindendi.
Aşarın toplam bütçe gelirleri içindeki yerine gelince, 1849-1850 mali yılı bütçesinde aşarın payı% 22'dir. 1875-1876 bütçesinde ise % 36,4 olarak tahmin edilmişti.
ı. Meşrutiyet döneminde 1876-1877 bütçesinde bu pay% 33,7, 1898-1899 bütçesinde % 22,2, 1906-1907 bütçesinde %
19,9 olmuştu.

Il. Meşrutiyet döneminde de aşar vergisi gerek bütçelerde gerekse toplam vasıtasız vergiler içinde en önemli paya sahip olmayı sürdürdü . Dönem bütçelerinde tahmin edilen aşar miktarının toplam
bütçe gelirlerine oranı % 17,9 ile % 25,9
arasında, vasıtasız vergiler içindeki oranı ise % SO dolaylarında seyretm işti. Yine
aşarın toplam vergi tahsilatı içindeki yeri
ortalama % 20 civarındaydı. Böyle olunca
devlet tarımı vergilendirmede titiz davranıp bir taraftan farklı nizamnamelerle tahakkuk ve tahsilat dengesini korurken diğer taraftan vergi tarhının zirai faaliyetleri olumsuz etkilernemesi için gayret göstermişti. Tanzimat'tan itibaren öşür tahsilatı toprak verimine ve üreticinin yaptı
ğı üretim masrafiarına göre farklılaştırıl
madığı için vergi eşitliğine aykırıydı. Bunu gidermek için 1914'te çıkarılan bir kanun 1. Dünya Savaşı ' nın araya girmesiyle
uygulanamadı . Ancak aşar idaresi devamlı bir sorun yumağı oluşturdu . Köyterin ve
tarımın geri kalmasında , çiftçinin tembelleşmesinde asıl sebep olarak gösterildi ve
ziraatın gelişmesi için en hızlı bir şekilde
lağvı teklif edildi. Verginin en büyük eksikliği gayri safi gelir üzerinden alınması
olarak görülüyordu.
ll. Meşrutiyet'in başlarında geçerli olan
nizamnameler 1321 r. (1905) ve 1325 r.
( 1909-1 O) yılları aşar nizamnameleridir. Son
nizamnameye, öşrün tarh ve tahsiline dair mevcut kuralların esasları değiştirilme
den yolsuzluk ve adaletsizlikleri giderecek
hükümlerle birlikte aşarın kesin ve iktisadi bir arazi vergisine dönüşmesini sağla
yacak uygulamalara dair özel maddeler eklendi. Yine bu nizamnameye göre aşarın
tahsilinde ihale yöntemi kabul edilmekle

beraber talibi bulunmayan ve ihale mikyeterli olmayan bölgelerin aşarı emanet yoluyla toplandı. Seferberlik dolayısıy
la emaneten idaresi veya ihalesi mümkün
olmayan bölgelerin aşarı bölge halkının
üzerine zimmet olar ak kaydedildi. ilgili bölge aşarının tahsilinde köy halkından 19111914 yılları aşar tahsilatı ortalamasına %
1o eklenerek bedel talep edildi. Eylül ve
ekim tahsilatı iki taksitte gerçekleştirilen
aşar vergisi için zahireyi nakde çevirerneyen çiftçilerden ayni olarak tahsilat yapıldı.
tarı

1909-1912 yı llarında tahsilat miktarlabütçelerde öngörülen ver gi gelirlerinin üzerine çıkarak % 118,1 ile % 144,5
arasında seyretmesi bu yıllarda mahsulün tahminierin ötesinde verimli olduğu
nu göstermektedir. Gerçekten 1896-1913
yılları arasında hem dış ticarette hem de
zirai üretimde bir genişleme ve artış oldu. 1909-1910 yılında aşar hasılatı% 21.5
olarak gerçekleşti. 1918-1919 yılında bu
oran % 26,1 'e yükseldi. Mahsuldeki verimin tahsilat rakamlarına ve dolayısıyla varidata olumlu yansıması gibi mahsuldeki
verimsizliğin ya da savaşlar gibi sebeplerle tarımsal faaliyetlerin sekteye uğrama
sının da tahsilatı olumsuz etkilernesi kaçınılmazdı. 1914-1916 yıllarında tahsilatın bütçelerde yer alan tahmini öşür gelirlerine oranları % 50,4 ile % 84,2 oldu.
Il. Meşrutiyet döneminin sonlarına doğ 
ru aşar vergisi tahminleri ciddi bir azalma gösterdi. Bu azalma bütçelerde yer
alan tahmini geliriere paralel tahsilat miktarlarında da görülür. Savaşın olağan üstü şartlarında tarım kesiminde çalışanla
rın önemli bir kısmının silah altında oluşu . dönem başında toplam tahsilat içinde % 26,2 orana sahip öşür tahsilatının
% 13,5'e gerilemesinde en önemli etkendir (Öztel, s. 114- 1 15 )
rının

Maliye için büyük bir önem taşıyan aşar
mültezimlerin yolsuzluklarına , ülkenin tarım ekonomisi, sosyal yapısı üzerindeki
olumsuz etkilerine rağmen Cumhuriyet' e
kadar devam etti. Yeni yönetim, kuruluşu
nun ilk yıllarında o zamanki devlet gelirlerinin üçte birine yakın bir kısmını sağla
yan bu gelir kaynağını feda ederek 1925'te
Aşarın iıgası Yerine ikame Edilecek Mahsülat-ı Arziyye Vergisi Hakkındaki Kanun
ile aşar uygulamasını yürürlükten kaldırdı.
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Övünme karşılığında kullanılan Arapça

fahr ve aynı kökten türeyen iftihar kelimeleri "bir kimsenin, mal ve mevki gibi kendi varlık bütünlüğünün dışındaki değer
lere ve imkEmiara sahip olduğu için ken dini övmesi" veya "kişinin kendisinde yahut ailesinde bulunan üstünlükler, şan ve
şeref dolayısıyla övünmesi, böbürlenmesi" şeklinde tanımlanır (Ragıb el-isfahanl.
el-Müfredat, "fb.r" md.; Lisanü'l-'Arab, "f:l:ı.r"
md .; Tacü'l-'arüs, "fb.r" md.). Yine aynı kökten tefahür "iki yahut daha çok kimsenin
övünme yarışına girişmesi", müfahare "bir
kimsenin üstünlük ve meziyetlerini sırala
yarak bunlarda başkasıyla üstünlük yarışı
yapması" anlamına gelmektedir (Kamus
Tercümesi, "fl:ır" md .). Temeddüh ve mübahiit kelimeleri "övünme", ihtiyal "kibirlenme, böbürlenme". tebahi de "üstünlük
yarışına girişme" manasında kullanılmak

tadır. Son kavramın geçtiği bir hadiste,

"İnsanların mescidler konusunda birbirine
üstünlük yarışına girişmeleri (tebahl)
kıyamet alametlerindendir" buyrulmuştur
(Müsned, lll , 134, 145; Nesa!, "Mesacid" ,
2; EbO DavOd . "Şalat" , 12)
karşı

Cahiliye ah l akının en temel kavramlaolan övünme Cahiliye edebiyatının
başlıca konularındandır. Cahiz'e göre milletler arasında övünmeye en düşkün olanı
Araplar'dır (Cevad Ali , ıv. 307) Cahiliye insanı ve özellikle Cahiliye şairi yiğitlit. mertlik, cömertlik ve zeka gibi üstünlükleriyle,
kendi kabilesinin asaleti, cömertliği ve cesareti, hatta saldırganlık ve kan dökücülüğüyle övünür, aynı şekilde başkalarını yerrnekten de büyük bir zevk alırdı (mesela
b k. Hüseyin b. Ahm ed ez-Zevzen1', s. ı I 5.
rından

178; Cevad Ali. IV, 291-299, 307- 308; Hanna ei-Fah0r1'. S. 9-2 2). Tekasür sOresinin
(ayet 1-2) yorumu münasebetiyle tefsirlerde bildirildiğine göre (m esela bk. Şev ka
n1'. V. 575-576) Cahiliye Arapları mal, evlat
ve akrabalarının çokluğunu, soylarının asaletini şeref sebebi sayar ve buna öylesine
önem verirlerdi ki mezariıkiara gider, ölmüş akrabalarının kabirierini gösterir, onların çokluğuyla da övünürlerdi.
Kur'an-ı Kerim'de dört ayette fahr kökünden kelimeler geçmektedir. Bir ayette
(ei- Hadld 57/ 20) dünya hayatının oyun,
eğlence, gösteriş ve insanlar arasında bir
övünme (tefahur). mal ve eviatta çokluk
yarışından ibaret olduğu belirtilmektedir.
Diğer bir ayette (HOd 11/10), Allah'ın bazı
sıkıntıları kendisinden uzaklaştırıp bir nimet tattırmasına bakarak bundan dolayı
şımarıp kendini övmeye kalkışan tipler (fahOr) eleştirilir. Nisa süresinde (ayet 36) .
"Allah'a kulluk edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın" buyrulduktan sonra ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın ve uzak komşuya , yakın dostlara ve yolculara iyilik edilmesi istenmekte; ardından
Allah'ın kendini beğenen (muhtal) ve övünüp böbürlenen (fahQr) kimseleri sevmediği bildirilmekte; bu suretle insanın, sayılan iyilikleri kendi gururunun tatmini ve
bir övünme aracı olarak yapmasının yanlışlığına işaret edilmektedir. Lokman süresinde de (ayet 18). "Şüphe yok ki Allah kendini beğenen ve övünüp böbürlenen kimseleri sevmez" buyrulmakta, ardından kaçınılması gereken olumsuz davranışlardan
örnekler verilmektedir. Bu örneklerin özellikle kendini beğenmişlerin başka insanları aşağılayıcı tutumlarından seçilmiş olması ve bunların Allah'ın sevgisinden mahrum kalacakları uyarısında bu l unulması
Kur'an'ın insan onuruna verdiği değeri göstermektedir.

Hadislerde övünmenin Cahiliye döneminden kalma kötü bir huy olduğuna dikkat
çekilir. Bir hadiste insanları nesepleri dolayısıyla yerme, yağmur yağsın diye yıldız
lardan medet umma ve ölü için yüksek
sesle ağlayıp ağıt yakma ile birlikte asaletiyle övünme de Cahiliye devrinden kalma adetler olarak zikredilmiştir (Müsned,
V, 342-344; Müslim . "Cena' iz", 29) . içkinin
henüz yasaklanmadığı dönemde ensar ve
muhacirler içki içip sarhoş olunca birbirlerine karşı üstünlük ve asaletleriyle övünme yarışına girmiş, sonunda tartışma kavgaya dönüşmüş ve bu olay üzerine içki içmeyi yasaklayan ayet inmiştir (Müsned, 1,
ı 8 ı . 186) . Hz. Peygamber'in eşlerinin de
birbirlerine karşı övündüklerini anlatan ha-

disler vardır. Zeyneb bint Cahş, kendisinin
nikahının Allah tarafından semada kıyıldı
ğını söyleyerek (ei-Ahza b 33/ 37) Hz. Peygamber'in diğer eşierine karşı övünürdü
(Müsned, lll , 226; Buhar!, "TevJ:ıid" , 22 ;
"Tefsir", 33/ 16). Diğer bir hadiste Hafsa'nın Safiyye'yi yahudi asıllı olduğunu söyleyerek üzdüğü, ResGl-i Ekrem'in Safiyye'ye
bir peygamber sülalesinden geldiğini ve
peygamber eşi olduğunu, dolayısıyla Hafsa'nın kendisine karşı övünmekte haklı sayı l madığını hatırlatarak onu teselli ettiği,
Hafsa'ya da, "Ailah'tan kork" dediği anlatı
lır (Müsned, lll, 26; Tirmizi. "Menal9b" , 63) .
Hz. Peygamber, Cahiliye toplumunun
bencillik ve asabiyet ruhundan kaynaklanan kötü geleneklerini ortadan kaldırma
ya büyük önem vermiş , atalarla övünmeyi
yasaklam ı ş (mesela bk. Müsned, ı. 301).
Allah'ın Cahiliye döneminde olduğu gibi
insanların birbirlerini aşağılamaları, atalarla övünmeleri adetini ortadan kaldırdı
ğın! açıklamış ve, "İnsanlar arasında erdemli mürninler de asi günahkarlar da bulunabilir. Bütün insanlarAdem'in çocuklandır; Adem de topraktandır" diyerek inanç
ve yaşayış farklarının insanların var oluş
taki eşitliklerini değiştirmeyeceğine işa
ret etmiş ve Allah katında insanların bu
değerlerini korumalarının Cahiliye devrinden kalma övünme huyunu bırakmalarına
bağlı olduğunu belirtmiştir (Müsned, ll,
361. 524 ; EbQ DavGd . " Edeb", ı ı ı ; Tirmizi, "Mena]5ıb" , 74) . "Birbirinize karşı alçak
gönüllü olunuz, kimse kimseye karşı övünmesin" mealindeki hadis (Müslim, "Cennet", 64; EbG DavGd . "Edeb " , 40) bu hususta takınılması gereken tutumun özlü
bir ifadesidir.
Bazı hadislerden kişinin kendi peygamberiyle ve bazı olaylarla (Tirmizi. "Edeb",
40). kendi mesleğiyl e (Müsned, lll. 42 , 96)
iftihar etmesinin şöhret elde etme amacı taşımaksızın (a.g.e., V. 234; EbG Davud.
"Cihad", 24) savaşta gösterdiği yararlılık
lardan yahut yaptığı hayırlardan dolayı
memnuniyet ifade etmesinin (Müsned, V,
445 , 446 ) sakinealı olmadığı anlaşılmakta
dır. Hz. Yusuf'un göreve liyakatini ifade etmek için Mısır kralına, "Beni ülkenin hazinelerine tayin et, çünkü ben -onları - çok
iyi korurum ve bu işi bilirim" demesi de
(Yusuf 12/ 55) bu çerçevede değerlendiril
miştir (İbrahim b. Muhammed el-Beyhaki,
s. 99) At saklamanın Allah yolunda olursa iyilik ve ecir, başkasına ihtiyaç duymamak için olursa koruyucu imkan, müslümanlara karşı gösteriş yapmak ve böbürlenmek için olursa günah sebebi sayılaca
ğını bildiren hadis ( el-Muuatta', "Cihad" ,
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