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dönemlere ve bölgelere göre deðiþmek
üzere toplumun özel ihtiyaçlarýný karþý-
layan ve “nevâib” denilen diðer vergilerin
konmasý hususunda yetki verir. Ýhtiyaç du-
yulduðunda maslahata, örf ve âdete gö-
re yeni vergiler konmuþtur.

Tekâlîf-i Þer‘iyye. Tekâlîf-i þer‘iyyenin
esaslarý dörttür: Zekât, öþür (çoðulu âþâr),
haraç ve cizye. Osmanlýlar’da alaný geniþ-
letilen ve tekâlîf-i þer‘iyye arasýnda gös-
terilen vergi türleri ise þunlardýr: Cizye,
öþür, dimos, sâlâriyye, basma akçesi, bo-
yunduruk, aðalýk, kulluk haklarý, çift akçe-
si, timar sisteminin uygulanmadýðý yerle-
rin eyâlât-ý mümtâze vâridâtý, imaretler
mâl-ý maktûu, gümrükler, madenler, em-
lâk-i emîriyye, emlâk-i mazbuta, hâsýlât-ý
mütenevvia, mukataat ve iltizâmat bede-
lâtý, selâmet akçesi, toprak bastý para-
sý, çit parasý, aðnam, kasaphâne, salhâne,
serhâne, kellehâne, paçahâne bâclarýyla
kelle, ayak, ciðer parasý gibi vergiler ve
âdet-i aðnâm, ondalýk aðnam, geçit, ot-
lak, yaylak, kýþlak, aðýl, dem, balta, serçin,
derçin, zebhiyye, mürde bâcý, deve, ca-
mus, öküz, inek, at, ester, merkep, cana-
var, dönüm, zemin, çift, çiftbozan, tapu,
âsiyâb, bahçe, bostan, bað, fevâkih, küvâ-
re, kovan, penbe, harîr, þira, mücerred, ra-
iyyet, bennâk, bâd-ý hevâ, caba akçesi, arûs,
ispenç, cürm ü cinâyet, ihtisap, yava ve
kaçkun, beytülmâl resimleri gibi resim ve
harçlar. Bunlar düzenli biçimde tahsil edil-
diðinden zekât, öþür, haraç ve cizye te-
mel kavramlarý çerçevesine alýnmýþ veya
böyle yorumlanmýþtýr. Ebüssuûd Efendi’-
nin, Osmanlý timar sisteminin ve hazine
gelirlerinin temelini oluþturan bu vergile-
ri þer‘î prosedüre uygun þekilde açýkladýðý
dikkati çekmektedir. XVII. yüzyýlda bu tür
vergilerin þer‘î kategoriden çýkarýldýðý ve
“bid‘at” olduðu gerekçesiyle yasaklandýðý
da vâkidir.

Tekâlîf-i Örfiyye. Özellikle savaþ yýllarýn-
da ihtiyaca göre daha çok hâne, aile, çift,
ocak gibi bir esasa dayalý olarak tarhedi-
len vergi, resim ve harçlarý ifade eder. Os-
manlýlar’da II. Bayezid zamanýndan itiba-
ren avârýz vergisinin alýnmaya baþlandýðý
rivayet edilirse de bu, Lutfi Paþa’nýn Âsaf-
nâme’sinde geçen ifadenin yanlýþ anlaþýl-
masýndan kaynaklanmýþtýr. Çünkü avârýz
muafiyetlerinin daha eskiye gittiði ve Ana-
dolu beylikleri döneminde de bulunduðu
bilinmektedir. Baþlangýcý ne olursa olsun
avârýz vergileri Osmanlý bütçelerinde dü-
zenli olmayan gelirlerin baþlýcalarýný teþ-
kil etmekteydi. Bu vergiler, XVII. yüzyýl-
dan itibaren özellikle peþpeþe yapýlan sa-
vaþlar yüzünden düzenli vergiler arasýnda

yer almýþ ve imdâd-ý seferiyye (imdâdiyye)
vergisinin toplanmasýnýn ardýndan payý
düþmüþtür. Tanzimat döneminde pek çok
türü ve tahsis þekli olan bu vergiler kaldýrý-
larak tek bir vergi getirilmek istenmiþtir.
Mahalle ve köy düzeyinde belirlenen ver-
gi yükünün âdil daðýtýlmasý için öncelikle
hânelerin gelir ve servetlerinin bilinmesi
gerekliydi. Bu amaçla Tanzimat’ýn ilk yýl-
larýnda yaygýn bir gelir ve servet sayýmý
yapýlmaya giriþilmiþ, fakat bu uygulama-
da baþarý saðlanamamamýþtýr. 1844 yýlýn-
da daha sistemli þekilde baþlanan ve ül-
kenin büyük bir kesiminde tamamlanan
temettuât sayýmlarýyla bunun gerçekleþ-
tirilmesine çalýþýlmýþtýr. Ancak Tanzimat’-
tan sonraki yirmi yýl içinde bu verginin de
tekâlîf-i örfiyyede olduðu gibi hâne, ocak,
çift esasýna göre daðýtýmýna devam edil-
miþtir. Yeni bir teþebbüs, 1858’den itiba-
ren daha çok tapu ve kadastro tahriri sa-
yýlabilecek bir sayým faaliyetine giriþilme-
sidir. Bunlarýn neticesinde temettu‘ ver-
gisi denen yeni bir servet vergisi ortaya
çýkmýþtýr. Yirmi yýla yakýn bir süre uygula-
nan bu vergiyle de önemli bir gelir elde edi-
lememiþtir. 1880’de yapýlan yeni bir dü-
zenleme ile bu vergi son dönemlere ka-
dar varlýðýný sürdürmüþtür.

Tekâlîf-i örfiyye ile avârýz-ý dîvâniyye bir-
likte anýlmaktaydý; bu sebeple avârýz-ý dî-
vâniyyeye tekâlîf-i dîvâniyye adý da veril-
mekteydi. Sayýsý doksan yediye kadar çý-
kan ve giderek olaðan hale gelen tekâlîf-i
örfiyye genel tanýmlamasý altýnda avârýz
akçesi ve avârýz türü vergiler, nüzül, sür-
sat, iþtirâ, asâkir-i bahriyye, gabyâr, ken-
dir, kereste, kömür, güherçile, menzil,
mübâþiriyye, þütürbânân, tâyinat, kürek-
çi bedelleriyle kalyoncu ve tersane bedeliy-
yeleri gibi türler yer alýyordu. Ýmdâdiyye
(imdâd-ý seferiyye ve hazariyye) vergileri ise
XVII. yüzyýlýn sonlarýnda II. Viyana Kuþat-
masý þartlarý altýnda önce kredi biçiminde
konan, ardýndan vergiye dönüþtürülen ve
XVIII. yüzyýlýn ilk yarýsýnda Prut Savaþý es-
nasýnda savaþ ve barýþ þartlarýna göre fark-
lýlaþtýrýlýp olaðan hale getirilen yükümlü-
lüklerdi. XIX. yüzyýlýn baþlarýnda özellikle
vezirler ve taþra zenginlerinden toplanma-
ya baþlanan iâne-i cihâdiyye doðrudan doð-
ruya merkeze gönderildiði için imdâdiy-
yeden ayrýlýyordu. Böylece kelime anlamý
“olaðan dýþý” olan avârýz türü vergiler son-
ralarý olaðan hale gelmiþtir. Yine tekâlîf-i
örfiyye aslýnda geçici vergiler iken savaþ-
larýn ve iç meselelerin sona ermemesi yü-
zünden hemen hepsi sürekli yükümlülük
þeklini almýþ, içlerinden bazýlarý kurallara
aykýrý olarak konulduðu için tekâlîf-i þâk-
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Osmanlý maliyesinde
devletin talep ettiði vergi
ve harçlarýn genel adý.

˜ ™

Sözlükte “yükümlülük” anlamýna gelen
teklîf kelimesinin çoðulu olan tekâlîf dev-
letin talebini ifade etmek için belgeler-
de tekâlîf-i emîriyye þeklinde de geçer.
Toprak, hayvan mahsulleriyle arazi, bina
vb.nden alýnan vergi ve resimler tekâlîf-i
emîriyyeden sayýlýr. Ýslâm devletlerinde ver-
giler “tekâlîf-i þer‘iyye” ve “tekâlîf-i fevka-
lâde” diye ikiye ayrýlabilir. Þer‘î hükümle-
re dayanan ve ayrýntýlarý fýkýh kitaplarýn-
da yazýlý bulunan tekâlîfe tekâlîf-i þer‘iy-
ye, bunlarýn dýþýnda kalan ve devlet tara-
fýndan halka yüklenen vergilere tekâlîf-i
fevkalâde denir. Fevkalâde vergiler de “te-
kâlîf-i örfiyye” ve “tekâlîf-i þâkka” olarak iki
kýsýmdýr. Tekâlîf-i örfiyye, aslýnda þeriatýn
kaynaklarýndan biri olan örfe dayanan ve
genellikle savaþ gibi ihtiyaçlarda tahsil edi-
len vergilerdir. Osmanlýlar’da avârýz türü
vergiler böyledir. Bu tür vergilere “tekâlîf-i
âdiye (mu‘tâde)” adý da verilir. Tekâlîf-i ör-
fiyyeye þeriatýn cevaz verdiði genellikle ka-
bul edilmiþtir. Çünkü bu tür vergilerde hak-
kaniyet ve adalet olduðu var sayýlýr. Tekâ-
lîf-i þâkka ise aðýr vergiler olup haklarýnda
þer‘î cevaz bulunmayan ve genellikle hak-
sýz kabul edilen yükümlülüklerdir.

Hulefâ-yi Râþidîn dönemine kadar da-
ha çok tekâlîf-i þer‘iyye ön planda tutul-
muþ, ardýndan gelen Ýslâm devletlerinde
ihtiyaçlar çoðaldýðýndan tekâlîf-i örfiyye-
ye baþvurulmuþtur. Bununla beraber sa-
vaþ ganimetlerinden beþte birin alýnma-
sý kuralý hariç diðer vergilerin hiçbiri için
Kur’an’da bir oran belirlenmemiþ, zekât-
la ilgili oranlar Hz. Peygamber’in sözlerin-
den ve uygulamasýndan çýkarýlmýþtýr. Bir-
çok vergi oraný sonradan tesbit edilmiþ ve
zamana, mekâna, günün ihtiyaç ve þart-
larýna göre deðiþmiþtir. Kur’an’da bir ora-
nýn belirlenmemesi vergi nisbetlerinin ayar-
lanmasýnýn devlete býrakýlmýþ olduðu þek-
linde yorumlanabilir. Devlet giderlerini sý-
nýrlandýran Kur’an’da gelir kaynaklarýyla
ilgili bir hükme yer verilmemiþtir. Böyle-
ce vergi oranlarýný düzenlemede olduðu
gibi yeni gelir kaynaklarý araþtýrma husu-
sunda da devlete bir serbestlik tanýnmýþ-
týr. Esasen Hz. Peygamber servet ve ge-
lirlerde zekâttan baþka topluma ayrýlmýþ
haklarýn da olduðunu söylemiþtir. Bu du-
rumda tesbit edilen oranlarýn asgari ölçü-
lerde olduðu anlaþýlýr. Öte yandan Ýslâm,
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ye, tahsildâriyye, tebrîkiyye, tebþîriyye, tev-
ziat, iânât ve semerât adý altýnda çeþitli yü-
kümlülükler tekâlîf-i örfiyyeden sayýlýrdý.

Bu yükümlülüklerin bir kýsmý kara ve
deniz askerlerinin çeþitli ihtiyaçlarýný kar-
þýlamaya yönelikti (mukabele akçesi, avâ-
rýz akçesi, menzil bedeli, konak masrafý,
han ve çayýr kirasý, bedel-i nüzül, peksi-
met-bahâ, zahîre-bahâ, ulûfe-bahâ, kuman-
ya-bahâ, tâyinat bedeli, nân-bahâ, katýk-
bahâ, taâmiyye, nevâle-bahâ, kürekçi be-
deli, tersane bedeliyyesi, kalyoncu bede-
liyyesi, gabyâr bedeli, bedel-i asâkir-i bah-
riyye, kürekçiyân-ý avârýz). Harc-ý ferman,
harc-ý evâmir, tebþîriyye, harc-ý bahâ, ku-
dûmiyye, cevâiz, hediyye-bahâ, kaftan-ba-
hâ, ruba-nüvâs yükümlülükleri ise vezir-
ler, müþirler, valiler, hâkimler ve mutasar-
rýflar gibi yüksek memurlarla ilgili ferman-
lardan ve emirlerden alýnan harçlarla bü-
yük memurlarýn iþe baþladýklarýnda verdik-
leri bahþiþlerdi. Ýâne-i hükkâmiyye, bedel-i
mübâþiriyye, huddâmiyye, kethüdâiyye, ka-
lemiyye, kâtibiyye, avâid-i hademe, harc-ý
bâb, harc-ý defter, ihzâriyye, muhzýriyye,
harc-ý hademe, harc-ý mahkeme, harc-ý
kitâbet, yazýcý akçesi, kaydiyye harcý, i‘lâm
harcý, ahz-i vekâlet harcý ve tahsildâriyye
teklifleri, kadý ve nâiblerin sicil kayýtlarýy-
la memur, kâtip, tahsildar, mübâþir, muh-
zýr ve hademe gibi hizmetlilerin maaþlarý
karþýlýðýnda ödenen harçlardý. Daire, bey-
gir, mürûr ve ubûr, devir masraflarý bü-
yük memurlarýn ve maiyetlerinin masraf-
larýndan halka düþen paylardý. Taahhüt
temessükâtý, reddiyye-i temessük, harc-ý
reddiyye müteahhit ve mültezimlerden alý-
nýyordu. Derbend resmi, selâmetlik, bâc,
yasak, yol resmi, mürûriyye, týrtýl resmi ve
resm-i meks tüccardan derbend, geçit ve
köprülerden geçtiklerinde tahsil edilen be-
dellerdi. Ýzn-i sefîne harçlarý gemilerden
alýnýrdý. Bu resimler her devletin gemisi-
ne göre deðiþirdi. Öte yandan tekâlîf-i ör-
fiyye birçok muafiyete konu olmuþtur. Me-
selâ baruthanelerle tophane, tersane ve
diðer fabrikalar için gerekli olan güherçi-
le, kömür, kereste, kendir gibi ham mad-
deler tedarikiyle görevli olan halk tekâlîf-i
örfiyyeden muaftý. Yine askerî ve ticarî
yollarýn bakýmý ve geçiþ güvenliði, su yol-
larýnýn yapým ve tamiri gibi iþlerle görev-
lendirilen halk köprücü, beldâr, derbend-
ci, suyolcu resimleri gibi tekâlîf-i örfiyye-
den affedilmiþtir. Bütün bu uygulamalar
birçok yolsuzluðu da beraberinde getir-
miþtir. Devlet zaman zaman bunlarla ilgili
yasaknâmeler yayýmlamýþsa da bunlarýn
pek etkili olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Tan-
zimat’tan sonra bu yükümlülüklerden ço-

ðu kaldýrýlmýþtýr. Yine Tanzimat’tan sonra
emlâk ve arazisi bulunmayanlarýn avârýz
hânesine baðlý tekâlîften muaf tutulmasý
istenmiþtir.

Tekâlîf-i Þâkka. “Güç yetirilemeyecek
kadar aðýr vergiler” demektir ve genellik-
le memurlarýn halktan aldýklarý izinsiz ver-
giler için kullanýlmýþtýr. Haklarýnda þer‘î
cevaz olmadýðý gibi çýkarýlan ferman ve
adaletnâmelerle yasaklanan bu vergilerin
teftiþ akçesi, devir, harc-ý bâb, mesârif-i
sancak, saray tamiri, esb-bahâ, hil‘at-ba-
hâ, kaftan-bahâ, na‘l-bahâ, zahîre-bahâ,
öþr-i diyet gibi isimler taþýdýðý belgeler-
den anlaþýlmaktadýr. Bir bakýma tekâlîf-i
þâkka tekâlîf-i örfiyye içinde mütalaa edil-
miþ, çeþitlenerek birbirinden ayrýlmaz ha-
le gelmiþtir. Hangi tür vergilerin tekâlîf-i
örfiyye, hangilerinin tekâlîf-i þâkka oldu-
ðu konusundaki tereddütler belgelere de
yansýmýþ, çoðunlukla bu ikisi birbirinin eþ
anlamlýsý gibi kullanýlmýþtýr. Nitekim im-
dâdiyyelerle ilgili belgelerde bu vergilerin
tekâlîf-i þâkkanýn yerini tutmak üzere ih-
das edildiði vurgulanýr.
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Canlýlarýn oluþumunu
ve geliþimini evrimleþme süreciyle

açýklamaya çalýþan
ve yaratýlýþa karþý çýkan

felsefî görüþ, evrim teorisi.˜ ™

Sözlükte “tamamlanmak, mükemmel-
leþmek” anlamýndaki kemâl kökünden tü-
reyen tekâmül, günümüz bilim ve felsefe
dilinde Batý dillerindeki “évolution” karþýlý-

kaya benzemiþtir. Bu vergiler Ýstanbul’-
da, o zamanlar farklý þekilde yönetilen Su-
riye, Halep, Baðdat, Basra, Musul, Trab-
lusgarp, Bingazi, Yemen vilâyetlerinden
(eyâlât-ý mümtâze) baþka Anadolu, Rume-
li ve Arabistan vilâyetlerinde uygulanma-
ya baþlanmýþtýr.

Tekâlîf-i örfiyye türü vergiler avârýz hâ-
nesi esasýna göre belirlenirdi. Her yýl vali,
mütesellim, voyvodalar, memleketin ileri
gelenleri ve kadýlar tarafýndan “rûz-ý Hý-
zýr” ve “rûz-ý kasým” itibariyle iki taksitte
alýnmak üzere tevzi defterleri düzenlenir
ve bu defterler þer‘iyye sicillerine yazýlýr-
dý. Tevzi defterlerinde sarraf, muamele-
ci, murâbahacý ve faizcilerden alýnan kre-
dilerin faizleri kaydedilip bunlar sarrâfiy-
ye, akçe baþý, güzeþte, senelik nemâ adý
altýnda halktan toplanýrdý. Sekban, kale
topçularý ve humbaracýlarý için tâyinat ve
giyim eþyasý ile gülle imal ve nakil harca-
malarý, sefine-kayýk harcamalarý, eþkýya
ve kaçakçýlarý takip eden görevlilerin ihti-
yaçlarý ve ulûfeleri de tevzi defterine ya-
zýlýrdý. Yangýn, sel ve depremden zarar gö-
renlere yapýlacak yardýmlarla valilerin ko-
naklarýna gelen fakirlere, derviþlere, sey-
yahlara, meczuplara verilen sadaka ve bah-
þiþler, memurlardan toplanan yardýmlar
yine tevzi defterlerine geçirilirdi. Bazý me-
mur, kâtip ve hademenin ücretleri, ulaþ-
týrmada kullanýlan develer için yapýlan har-
camalar, emlâk mal kâtiplerinin maaþla-
rý, devlet binalarýnýn tamiratý ve tefriþatý
bedelleri halktan tahsil edilirdi. Beklen-
medik masraflar için konan aralýk tevzile-
ri de ahaliden istenirdi. Kýsas karþýlýðý olan
diyetten bile dörtte birle onda bir arasýn-
da vergi alýnýrdý. Tayyârât gibi gelirler de
tekâlîf-i örfiyyeye dahil bulunuyordu. Yi-
ne avâid-i hademe ve avâid-i mu‘tâde; bâc,
yasak, yol, meks, derbend ve týrtýl resim-
leri; cevâiz, hediye, katýk, kumanya, nân,
ulûfe, zahîre, nevâle, peksimet, çizme ba-
halarý; ahz-i vekâlet, bab, baha, defter,
evâmir, ferman, hademe, i‘lâm, kaydiye,
kitâbet, reddiyye, mahkeme harçlarý; ya-
zýcý, ceyb-i hümâyun, mukabele akçeleri;
daire, sefine, kayýk, konak, köprücü, der-
bendci, suyolcu, beldâran, sekbanlar, top-
çular, humbaracýlar, beygir, devir, mürûr ve
ubûr masraflarý; ayrýca mürûriyye, Bâb-ý
Âlî tâmiratý, devâir tefriþatý, güzeþte, han
ve çayýr kirasý, huddâmiyye, kethüdâiyye,
iâne-i hükkâmiyye, ihzâriyye, izn-i sefîne,
kalemiyye, kâtib-i emlâk tahsisatý, kâti-
biyye, kudûmiyye, maâþ-ý maliyye, muh-
zýriyye, öþr-i diyet, reddiyye-i temessük,
ruba-nüvâs, sarrâfiyye, selâmetlik, sene-
lik nemâ, taahhüt temessükâtý, taâmiy-
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