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BEDEL 

Osmanlılar'da 
bir çeşit vergi terimi. 

_j 

Bedel Osmanlı maliyesinde verginin ve
ya mükellefiyetİn cinsini gösteren keli
me ile birlikte kullanılır ve onların karşı
lığı anlamını taşır. Bu karşılık, bazı belir
li hizmetlerin yerine getirilmesi veya ge
rekli mühimmat ve levazımın temini gibi 
mükellefiyetierin nakde çevrilmesi şek
lindedir. XV-XVI. yüzyıllarda bazı züm
relere ağır gelen ve artık önemi kalma
yan yükümlülükler paraya çevrilmiş, böy
lece bir bakıma halka kolaylık sağlanmış
tır. Mesela Aydın ve Saruhan yöresinde 
deve yetiştirip vergilerini devlete her yıl 
belirli sayıda deve vermek suretiyle öde
yen yörüklerin bu mükellefiyetieri kaldı
rılarak buna bedel, hane başına bir mik
tar akçe vermeleri kararlaştırılmıştır. XVI. 
yüzyılın sonlarına kadar. ordunun geri 
hizmet kıtalarını teşkil eden, ayrıca çe
şitli devlet işlerinde çalıştırılan piyade
müsellem ve ellici yörükler ise hizmet
lerini avarız* bedeli olarak yerine geti
riyorlar ve tekalif* vergilerinden muaf 
bulunuyorlardı. XVI. yüzyıl sonunda pi
yade ve müsellem teşkilatı kaldırılınca 

bunlar avarız bedeli olarak belirli bir ver
gi ödemekle yükümlü tutuldular. Ayrıca 
donanmanın ihtiyacı için avarızhaneleri
ne göre tesbit edilen kürekçiler hizme
te gitmedikleri vakit kendilerinden alı

nan akçeye "bedel-i kürekçi" adı verilir
di. Eğer bir kürekçi veya piyade hizme
te bizzat gitmeyip kendi yerine bir adam 
gönderirse buna "bedel tutma" denirdi 
(BA, Ali Emiri-Kanüni, Ahkam Defteri, nr. 
291. s. 3). XVI. yüzyıl sancak kanunname
lerine göre ayni olarak alınmakta olan 
bağ. bahçe ve kovan öşürleri. mahsul 
miktarının belirsizliği sebebiyle, halka 
kolaylık olması için nakde çevrilmiş, "be
del-i öşr" olarak bir miktar akçe takdir 
edilmişti. Ziraatte meşgul olan çiftçiler 
başka bir iş tutar veya ziraat sahası üze
rine bina vb. şeyler inşa ederlerse öşür 
bedelini nakdi olarak ödemek zorunda 
kalırlardı. 1 S 16 tarihli Bosna kanununa 
göre voynuk* statüsOndeki hıristiyan 
ahaliden "bedel-i cizye" olarak 30 ak
çe alınır, ispençe vb. vergiler talep edil
mezdi. 

XVI. yüzyıl ortalarından itibaren sık sık 
nakit sıkıntısı çeken Osmanlı maliyesi, 
muafiyet karşılığı yapılan çeşitli devlet 
hizmetlerini veya ayni mühimmat teda-

rikini nakde çevirmeyi ve para sıkıntısı
nın önünü almayı tercih etmiş, böylece 
bedel uygulamaları çok yaygınlaşmıştı. 
XVII. yüzyıl ortalarında devlet hazinesi
ne giren gelirlerin hemen hemen yarıya 
yakını çok çeşitlilik kazanmış olan bedel
lerden sağlanıyordu. Bu yüzyıldaki yay
gın uygulama sebebiyle en çok bilinen 
vergi türü "bedel-i nüzül" ve "sürsat" idi. 
Ordunun yiyecek ihtiyacını karşılamak 

için halktan ayni olarak alınan nüzül ver
gisi. büyük askeri yollar veya savaş sa
hasına yakın yerler dışındaki bölgeler için 
nakdi bir vergi haline gelmişti. Ayrıca 
ordunun konakladığı yerlere erzak geti
ren kimselere devletçe ödenen bedel 
için de "bedeleyn-i nüzül" veya "sürsat 
akçesi" adı verilirdi. XVII. yüzyıldan iti
baren sefere katılmayan timar* sahip
lerinden "bedel-i timar" adı altında para 
alınması kararlaştırıldı. Nitekim 1689'da 
cepheye gitmeyen tirnar erterinden tirnar 
hasılatının % 68'i vergi olarak istendi. 
Ayrıca toprağın geliri belirli bir miktarı 
aştığ ı halde asker beslemeyen sipahiler
den de "bedel-i cebelü" adıyla ayrı bir 
vergi talep edildi. Malikane* tirnar ta
sarruf edenlerin cebelü*leri sefere git
mezlerse onların timarlarından birer yıl
lık mahsulleri devlet tarafından bedel 
olarak alınırdı. Eflak ve Bağdan vayva
dalıkları ile Ragusa Cumhuriyeti'nin Os
manlı Devleti'ne her sene maktü olarak 
ödedikleri vergiye de "bedel-i cizye" de
nirdi. "Bedel-i gedik", zeamet sahipleri
nin tasarruflarındaki diriikierine gedik* 
ilhak ettiklerinde alınan bir vergi idi. 
"Bedel-i has" ise kendisine tahsis edile
cek uygun bir has* bulunmayan kimse
lere has yerine ödenen bedeli ifade eder
di. Bu özellikle XVIII. yüzyıl sonlarından 
itibaren yaygınlaştı ve böylece bir bakı
ma nakit maaş sistemi ortaya çıktı . 1787 
savaşı sırasında devletin içinde bulun
duğu mali sıkıntılar müsadere usulünün 
artmasına ve "muhalefat bedeli" adlı 

yüksek oranlı bir miras vergisinin yay
gınlaşmasına sebep oldu. Bu bedel doğ
rudan Darphane'ye giderdi. Savaş sebe
biyle artık olağan üstü bir vergi niteliği
ne giren cebelü bedeliyyesi tahsiline gi
rişildi ve bu vergi malikane. mukataa '' 
ve esham * sahiplerinden alındı. XIX. yüz
yılın hemen başlarında Tersane hazine
sinin gelirini oluşturan kaynaklar ara
sında kalyoncu bedeliyyesi önemli bir 
yer tutuyordu. Bu vergi, kalyoncu neferi 
hizmetiyle yükümlü kılınan, fakat fiilen 
gemilerde hizmet görmeyen kimseler
den alınıyordu. 

BEDEN 

Osmanlı maliyesinde XIX. yüzyılda çe
şitli münasebetlerle bedel uygulaması 

devam etti. 1856 Isiahat Fermanı ile Os
manlı tebaası arasında eşitlik prensibi 
ortaya çıkınca gayri müslimlerden de pa
ra alınmak suretiyle fiili askerlik hizme
tinden muaf tutulmaları kararlaştırıldı 

ve buna "bedel-i askeri" adı verildi. Ön
celeri devlet memurları tarafından tahsil 
edilen bedel-i askeri daha sonra 1907'
de kaldırılana kadar ilgili cemaatlerce 
toplanmaya başlandı. Şahsi bedel ise biz
zat askerlik yapmak istemeyenierin re
diflik hizmetini yerine getirmek için ma
aşla kendi yerlerine adam göndermele
ri idi. 1886'da bu usul yeniden ele alı

nınca askerlik çağına girmiş olanların 

muvazzaf askerlik hizmetinden istisna 
edilmek yahut muvazzaflık hizmetini kı
saltmak için belirli nisbette para verme
si kararlaştırıldı ve buna "bedel-i nak
di" dendi. Ayrıca bedel -i nakdi, şahsen 
yol yapmak mükellefiyeti olanların bu 
yükümlülüğe karşı verdikleri para anla
mına da getirdi. Bedel uygulaması günü
müzde de '·bedelli askerlik" adı altında 
varlığını sürdürmüştür. 
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