VERCELÂNÎ, Ebû Zekeriyyâ

li kýsmýný teþkil eden ilk bölümünü, Emile
Masqueray, hatalý ve eksik bir yazmaya
istinaden Fransýzca’ya kötü bir çevirisini
yapmýþtýr (Chronique d’Abou Zakaria, Algiers 1878). R. Le Tourneau ve H. Roger
Ýdris eserin daha iyi bir tercümesini yapmýþtýr (Revue Africaine, sy. 104 [1960], s.
99-176, 322-390; sy. 105 [1961], s. 117-176,
323-374). Kitap, Ýsmâil el-Arabî (Cezayir
1399/1979, 1984; Beyrut 1402/1982) ve Abdurrahman Eyyûb (Tunus 1405/1985) tarafýndan tahkik edilerek yayýmlanmýþtýr.
2. el-Î²â¼ fi’l-a¼kâm. Ýbâzî fýkhýna dair
olan eseri Muhammed Mahmûd Kâmil
tahkik ederek dört cilt halinde neþretmiþtir (Kahire 1404/1984).
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Günümüzde vergi, devletin kamu giderlerini karþýlamak üzere kiþilerden cebren ve karþýlýksýz olarak topladýðý ekonomik deðeri ifade eder. Belli bir kamu hizmetine karþýlýk olmadan alýnmasý vergiyi
harç ve resim gibi diðer kamusal malî yükümlülüklerden ayýrýr. Vergi, devletin malî
gücünü meydana getiren temel kaynak
kiþilerin de temel vatandaþlýk görevi olduðundan modern hukuk, iktisat ve maliyenin yaný sýra siyaset ve kamu yönetiminin de ana konularýndan birini teþkil etmiþ; vergilendirme süreci, vergi yetkisi ve
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bu yetkinin daðýlýmý, vergi mükellefi, verginin tarh, teblið, tahakkuk ve tahsili açýsýndan geçmiþe oranla daha kapsamlý ve
sistemli aþamaya gelinmiþtir. Önceleri bireylerin ortak harcamalara gönüllü ve yardým niteliðinde katýlýmý ile baþlayan ve devlet teþkilâtýnýn oluþmasýyla genel nitelikte ve zorunlu bir yükümlülüðe dönüþen,
bu sebeple toplumlarýn tarihi kadar eski
bir geçmiþi bulunan verginin Ýslâmî öðreti ve uygulamadaki yerinin kavranabilmesi için bu konuda geliþtirilen terminolojinin, fakihlerin geliþtirdiði teorilerin ve
baþlangýçtan zamanýmýza kadar çok sayýda Ýslâm devletindeki uygulamalarýn ele
alýnmasý gerekir. Belli bir döneme ve uygulamaya göre yapýlan deðerlendirmelerin kurumsal geliþmeleri bütünüyle yansýtmasý mümkün olmadýðý gibi sadece Ýslâmiyet’in ortaya çýktýðý dönemi incelemek de yeterli olmayacaktýr. Vergiyle ilgili terminoloji ve doktrinle uygulama arasýndaki etkileþim ve öncelik-sonralýk iliþkisi, her bir vergi türünün meþruiyet sebebi ve þer‘îliði, ibadet niteliði taþýyýp taþýmadýðý hususlarý da yapýlacak deðerlendirmelerde son derece önemlidir.
A) Terimler. Kur’an’da çeþitli vergi türlerini belirten kelimeler (zekât, cizye, fey‘,
haraç) bulunmakla birlikte bir bütün halinde vergiyi ifade eden bir kelime yoktur.
Hadislerde bu terimlerin yanýnda özellikle Câhiliye döneminin haksýz uygulamalarýný yansýtan “gümrük ve pazar yeri vergisi” anlamýnda meks terimi yer alýr (Müsned, IV, 109, 143). Uygulamada ilk fetihler
döneminde vergi vb. yükümlülükleri belirtmek üzere kullanýlan tabir ve terimler
arasýnda bir yeknesaklýk yoktur. Ayný vergi deðiþik bölgelerde farklý isimler alýrken
farklý vergiler bazan ayný adla anýlmaktadýr. Ancak rivayetler Araplar’ýn Suriye, Irak
ve Mýsýr’da baþlangýçtan itibaren lafýzdaki
benzerliðe raðmen baþ vergisiyle toprak
vergisini ayýrdýklarýna iþaret etmektedir.
Haraç kelimesi bir taraftan vergiyi veya
devlet gelirlerini ifade etmesi bakýmýndan
genel, diðer taraftan arazilerden alýnan
nakdî veya aynî toprak vergisini ifade etmesi açýsýndan özel bir anlama sahiptir.
Harç ve haraç kelimeleri “vergi, pazar resmi, baþ vergisi” gibi anlamlar taþýr.

Ýslâm coðrafyasýnýn geniþlemesine ve
uygulamanýn çeþitlenmesine paralel olarak vergi konusunda da zengin bir terminoloji ortaya çýkmýþtýr. Klasik kaynaklarda
nasla belirlenenler dýþýndaki vergiler için
meks, darîbe, vazîfe, nâibe (daha çok Hanefî kaynaklarýnda), külef sultâniyye (da-

ha çok Hanbelî kaynaklarýnda, Osmanlýlar’da ise tekâlîf), resm (rüsûm), avârýz, bâc
terimlerine rastlanýr. Vergi koymayý belirtmek üzere “tavzîf, farz, darb”, vergi toplama için “cibâyet”, vergi vermek için “ihrâc, i‘tâ, îtâ” gibi terimler kullanýlmýþtýr.
Günümüz Arapça’sýnda vergi daha çok darîbe kelimesiyle ifade edilir ve terimin genelde naslarýn belirlediði þer‘î-malî yükümlülüklerin yaný sýra mükûs, rüsûm, mukarrerât, cevâlî, mevrisü’l-haþriyye, remy gibi örfî nitelikteki vergi türlerini de kapsadýðý kabul edilir. Geniþ anlamýyla “hesap /
kesenek, vergi / resim” anlamýnda meks
dar anlamda ticaret mallarýndan alýnan
duhûliye (iç ve dýþ gümrük) resimlerini ifade eder. Ancak kelimenin anlamý zamanla geniþlemiþ, ticaret mallarýndan alýnan
gayri meþrû aðýr vergilerin genel adý olmuþtur. Bu vergiler için daha yaygýn biçimde “uþûr” tabiri kullanýlmýþtýr. Çeþitli bölgelerde bâc, damga (tamga) ve gümrük terimleri de meks ile eþ anlamlýdýr. Darb kökünden gelen darîbe geçmiþte de kullanýlmakla birlikte (meselâ bk. Ýbnü’l-Esîr, V,
349) bugünkü kadar geniþ anlamlý ve yaygýn deðildi. Bir tanýma göre darîbe, þer‘an
farz kýlýnanlar dýþýnda devletin kiþiler veya mallar üzerine yüklediði mükellefiyettir. Ancak ekseriyet bu terimin hem þer‘î
hem gayri þer‘î vergileri kapsadýðý görüþündedir. Geçmiþte öþür için “darîbetü’löþr”, haraç için “darîbetü’l-harâc” tabirleri kullanýlmýþtýr. Memlükler döneminde “resmü’l-ganem, resmü’l-câmûs, rüsûmü’l-vilâyet” terkiplerine rastlandýðý gibi resim Osmanlýlar’da da vergiyi göstermek üzere yaygýn biçimde geçer (bk. RESÝM). Arapça’da “faraza” tabiri “vergi tarhetmek” mânasýndadýr.

Ýslâm devletlerinde bürokratik kurumlar divan kelimesiyle ifade edilmiþ, bu çerçevede bazý divanlar vergi toplama iþini
üstlenmiþtir. Ýlk divan Hz. Ömer zamanýnda fey gelirlerinin daðýtýmý amacýyla kurulmuþtur. Bunun yaný sýra ilk dönemlerde malî iþleri yönetmek üzere eyalet merkezlerinde Sâsânîler ve Bizans devrinden
kalan eski teþkilât ve memurlar korunmuþ, gerek buradaki divanlarýn yazý dilinin Arapçalaþtýrýlmasý, gerekse memurlarýn artýk çoðunlukla müslümanlardan tayin edilmesine baþlanmasý Emevîler döneminin ortalarýný bulmuþtur. Abbâsîler,
Emevî divan sistemini geliþtirip yaygýnlaþtýrmýþlardýr. Bu dönemde haracýn ve bir
kýsým zekât gelirlerinin toplanmasýyla Dîvânü’l-harâc, diðer bazý zekât gelirlerinin
toplanmasýyla Dîvânü’s-sadaka ilgileniyor-
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du; merkezî divanlarýn yaný sýra her eyalet merkezinde de mahallî divanlar vardý. Mahallî divanlarýn kayýtlarýnýn kopyalarý
merkezdeki Dîvânü’l-harâc’da toplanýyordu. Daha sonraki Ýslâm devletlerinde de
çeþitli divanlar kurulmuþtur (bk. DÝVAN;
ayrýca bk. Abdurrahman Vefik, Tekâlîf Kavâidi, s. 137-153).
Hz. Peygamber devrinden itibaren Ýslâm
devletlerinde vergi memurlarý için kullanýlan genel terim âmil olmakla birlikte farklý dönemlerde farklý isimler de kullanýlmýþtýr. Vali, arîf, âþir, câbî, emin, hazînî, sâî,
mütevellî, muhassýl, beytülmâl emini, musaddýk kelimeleri bunlardandýr. Resûl-i Ekrem’in Medine’ye hicretinin ardýndan gümrük memurlarýna “huþþâr” adý verilmiþtir.
Gümrük resminin toplanmasý için görevlendirilen kiþilere mekkâs, âþir, âmil, bâcdâr, damgacý, gümrük emini, gümrükçü
denilmiþtir. Sâmânîler döneminde dihkanlar devlet adýna vergi topluyor, bu vergileri âmil ve emîrlere teslim ediyordu. Gazneliler devrinde haraç âmillerine “bündâr”
adý veriliyordu. Âmiller tarafýndan toplanan zekât ve vergileri alýp getirme görevi
de müstevfîlere býrakýlmýþtýr. Ýran’da yaygýn biçimde görülen bu terim malî iþlerle
Dîvân-ý Ýstîfâ’da çalýþan memurlar ve divanýn reisi için kullanýlmýþtýr. Ýlhanlýlar’da
tahsil iþi “bitikçi” denilen görevliler tarafýndan yerine getiriliyordu. Ayný terimlerin benimsendiði Gazân Han devrine kadar müstevfî yerine “defterdâr-ý memâlik”, Dîvân-ý Ýstîfâ yerine “defterhâne” adlarýna yer verilmiþtir. XII ve XIII. yüzyýllarda Anadolu Selçuklularý devrinde þehirlerdeki vergi memurlarýna “iðdiþ” deniliyordu. Câbî kelimesi de Osmanlý öncesi Ýslâm
ve Türk devletlerinde vergi toplayan görevliler için kullanýlmýþtýr. Ayrýca bâc vergisini toplayanlara bâcbân (bâjbân), bâchâh (bâjhâh), bâcdâr adý verilmekteydi. Osmanlýlar’da cizyeyi tahsil etmekle görevli
memurlara önceleri harâcî veya haraççý,
daha sonra cizyedar denilmiþtir. Yine Osmanlýlar’da filori vergisi filorici adý verilen
bir görevli tarafýndan toplanýp hazineye
gönderiliyordu. Anadolu Selçuklularý ve Osmanlýlar’da devlete ait vergi ve resimleri
toplayan görevlilere muhassýl adý da verilirdi. Mütesellim ise Osmanlý Devleti’nde
Tanzimat’tan önce vali ve mutasarrýflar
adýna vergi toplamakla görevli memuru
ifade ederdi.
B) Doktrin. Ýslâm iktisadî ve malî esaslarýna iliþkin eserler II. (VIII.) yüzyýldan sonra kaleme alýnmaya baþlanmýþtýr. Genellikle “Kitâbü’l-Emvâl” ve “Kitâbü’l-Parâc”

adý verilen bu eserlerde vergi konusu, oranlarý, vergilendirme sürecine iliþkin açýklamalar, vergi çeþitleri, vergi memurlarýnýn
nitelikleri, devlet gelir ve giderleri, gelirlerin nerelere harcanacaðý gibi hususlara
yer verilmiþtir. Klasik fýkýh literatürünün
zekât, cizye, haraç, fey gibi konu baþlýklarý altýnda verilen ve belli ölçüde uygulamayý da yansýtan bilgilerin yaný sýra vergilendirme ilkeleri ve teorileri konularýný da iþleyen klasik dönemin en önemli eserleri
arasýnda Ebû Yûsuf’un Kitâbü’l-ƒarâc’ý,
Mâverdî’nin el-A¼kâmü’s-sul¹âniyye’si,
Cüveynî’nin el-øýyâ¦î’si ve Ýbn Teymiyye’nin çeþitli eserleri zikredilebilir (ayrýntýlý
bir liste için bk. Kallek, s. 14-28; el-Câmi£
li-nu½û½i’l-išti½âdi’l-Ýslâmî, bk. bibl.).
Klasik kaynaklardaki bilgilerden hareketle vergi, dayandýðý þer‘î delil bakýmýndan naslara dayanan ve ülü’l-emrin takdirine býrakýlan vergi olmak üzere iki kýsýmda ele alýnabilir. Naslarla düzenlenen
sabit vergiler arasýnda müslümanlardan
alýnan, müslümanlar arasý gelir daðýlýmýný
düzenleme fonksiyonu gören zekâtýn mükellefleri, oranlarý ve sarf yeri naslarla belirlenmiþ olup devletin buradaki rolü yalnýz uygulamadan ibarettir. Diðer ibadetlerde olduðu gibi bunlarda deðiþiklik yapma veya farklý harcama kalemlerinde sarfetme yetkisi yoktur. Geniþ anlamda zekât deniz ürünleri, madenler ve ziraî ürünler dahil müslümanlara ait, ticarete konu
olabilen veya nemâ kabiliyetine sahip servetten alýnan vergileri de içerir. Zekât,
devletin toplama ve cebir kullanma yetkisinin bulunmasý yönüyle diðer vergilerden
farklý olmamakla birlikte ibadet mahiyeti
taþýmasý, devlet tarafýndan affedilememesi, toplanmadýðý zaman mükelleften düþmemesi gibi açýlardan diðer vergilerden
ayrýlýr. Dayanaðýný naslarda bulan bir diðer
vergi grubu, fey adý altýnda toplanan ve
yapýlan antlaþmalar sonucu gayri müslimlerden alýnan vergilerden oluþur. Kiþi baþýna (cizye), toprak yahut üründen (haraç)
ve ticaret mallarýndan alýnan bu vergilerin miktarý deðiþiklik gösterebilir. Harcanma yerleri müslümanlarýn ihtiyacýna uygun þekilde ülü’l-emr tarafýndan takdir edilir; belirli esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerini ve kamu giderlerini karþýlamak
üzere kullanýlabilir. Bu iki grup vergiyle daha çok mütekabiliyet esasýna dayalý gümrük vergisi fýkýh eserlerinde müstakil bölümlerde ayrýntýlý biçimde iþlenir. Bu vergilerin ve diðer hazine gelirlerinin kamu
harcamalarý için yeterli olmadýðý durumlarda veya olaðan üstü hallerde vergi alý-

nýp alýnamayacaðý ve hangi esaslar çerçevesinde alýnabileceði konularý tarih boyunca fakihlerin tartýþtýklarý önemli konulardan birini teþkil etmiþtir (bk. NEVÂÝB). Geçmiþte ziraata dayalý bir ekonominin ve hafif teknolojilerin hâkim olmasý, savunma,
sulama ve ulaþým dýþýnda kamu yatýrýmýný gerektirecek bir kamu hizmet alanýnýn
bulunmamasý, eðitim ve saðlýk gibi birçok alanla ilgili hizmetlerin mahallî düzeyde (köy, mahalle ve çeþitli þehir teþkilâtlarý eliyle) vakýflarla ve gönüllülük esasýna göre
yürütülmesi gibi sebeplerle bu tür vergilerle ilgili tartýþmalar umumiyetle cihad zorunluluðu çerçevesinde gündeme gelmiþ,
bunun yaný sýra köprü yapýlmasý, sel felâketine karþý tedbir alýnmasý gibi kamunun ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý da vergi
toplanmasýnýn gerekçeleri arasýnda söz konusu edilmiþtir. Genelde farz-ý kifâye kabilinden hizmetlerin yürütülmesi bu tür
vergilerin meþruiyetinin temelini oluþturur. Ülü’l-emrin takdirine býrakýlan ve dönemden döneme, ülkeden ülkeye farklýlýk
gösterebilen bu vergiler klasik fýkýh literatüründe nevâib, avârýz veya örfî vergiler gibi adlarla ifade edilmiþtir.
Vergide adalet ilkesi Ýslâm âlimlerinin
üzerinde ýsrarla durduðu en önemli konulardan biridir. Bunun için vergi miktarýnýn
belirlenmesinde topraðýn verimliliði, sulanabilirliði, tüketim merkezlerine veya pazarlara olan yakýnlýðý, ürünün cinsi gibi unsurlarýn dikkate alýnmasý, vergilendirmede mükellefin ödeme gücünün göz önünde tutulmasý, tahsildarlarýn keyfî uygulamalarýna izin verilmemesi, vergi toplama
masraflarýnýn mükellefe yükletilmemesi,
mükelleflere zulmedilmemesi, vergi memurlarýnýn ahlâklý kiþiler arasýndan seçilmesi gibi uygulama ilkeleri benimsenmiþtir (Kallek, s. 239-240, ayrýca bk. tür.yer.;
Muvaffak Muhammed Abduh, s. 102-119).
Verginin kiþiye, sermayeye, gelir ve tüketime yönelik þeklindeki dört türünden fýkýhta esas olarak, gelir ve ürünlere yönelik vergilerin söz konusu edildiði, tüketim
vergilerinin yer almadýðý, diðer iki türün
de bazý örneklerinin bulunduðu söylenebilir. Meselâ zekât her türlü sermayeden
deðil para, menkul mallar ve ticaret mallarýndan alýnýr; nemâ kabiliyeti bulunmayan mallardan veya üretim için kullanýlan
sabit mallardan alýnmaz. Kiþi esasýna dayalý vergi türü olarak fýtýr sadakasý zikredilse de bu türün en önemli kalemi gayri
müslimlerden alýnan cizyedir.
Zekât dýþýndaki vergilerde verginin takdiri kural olarak yönetime býrakýlmýþtýr.
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Uygulamada vergi oranlarýnýn doðrudan
devlet tarafýndan belirlenmesi yahut harâc-ý muvazzaf usulünde görüldüðü gibi
belirli bir bölgeye toptan bir vergi konulmasý mümkün olmakla birlikte fýkýhta toptan vergi konulmasý uygulamasýnýn zulme yol açma ihtimali göz önüne alýnarak
hoþ karþýlanmadýðý ve bazý kayýtlar getirildiði bilinmektedir. Geniþ anlamýyla zekâtta umumi görüþ ziraî ürünler ve madenler dahil bütün mallarda nisab miktarýnýn
bulunduðu yolundadýr; ancak farklý görüþler de vardýr. Zekâta tâbi mallardaki nisab
oranlarý üç grupta toplanabilir. Para ve ticarî mallar gibi üzerinden bir yýl geçmesi
þart olan mallar kýrkta bir (% 2,5) oranýnda vergiye tâbidir. Hayvanlarýn zekâtý da
bu grupta kabul edilebilir. Yýl þartý bulunmayan ziraî ürünlerde ise % 10 oraný belirlenmekle beraber üretim için yapýlan
harcamaya baðlý olarak bu oran % 5’e düþebilir. Üçüncü grup ise oraný tartýþýlan
madenler ve deniz ürünleridir. Bunlarýn
diðer mallar gibi kýrkta bir oranýna tâbi
olduðunu söyleyenlerin yanýnda ister karadan ister denizden çýkarýlsýn madenlerin beþte bir oranýnda (% 20) vergilendirileceði görüþünü ileri sürenler de vardýr (bk.
MADEN; ZEKÂT). Haraç ve cizyenin miktarý yapýlan antlaþmaya ve bölgeye göre deðiþmekle birlikte nüfus yapýsý, gelir düzeyi
ve topraðýn verimliliði gibi hususlara dikkat edilir. Gümrük vergisinde müslümanlarýn ticarî mallarý zekât kapsamýnda deðerlendirilirken zimmîlere ve diðer gayri
müslimlere konulacak vergi miktarý, müslümanlarýn umumi maslahatýna uygun biçimde belirlenmek üzere yönetimin takdirine býrakýlmýþtýr; mütekabiliyet gibi dýþ
siyaset esaslarýna ve ticaret dengesi, ülke
içinde mal kýtlýðýný önleme, ihracatý arttýrma gibi ekonomi siyaseti esaslarýna baðlý
olarak belirlenir.
Fýkýhta bâtýnî mallarýn zekâtý dýþýnda diðer vergilerin tahsil yetkisi ümmete vekâleten amme iþlerini yürütmekle görevli ülü’l-emre aittir. Günümüzde de bâtýnî
mallarýn ilk dönemlerdeki gibi devlet tarafýndan toplanabileceði görüþünde olanlar vardýr. Zekât devletin tayin ettiði görevliler (âmiller) eliyle doðrudan tahsil edilir. Zekât toplanmasa bile bizzat mükellefin bunu hak sahiplerine ulaþtýrmasý veya
ulaþtýrabilecek kimselere vekâlet vererek
teslim etmesi gerekir. Diðer vergilerde de
fakihlerin tercih ettiði yol doðrudan tahsil edilmesidir. Bununla birlikte tarihte iltizam / mukataa usulü de kullanýlmýþtýr.
Ýltizam usulünde çoðunlukla zulmün söz
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konusu olmasý dolayýsýyla âlimler bunu
gayri meþrû görmüþler, bazýlarý ise zulüm
ve suistimalin önlenmesi ve mükelleflerin
rýzasý þartlarýyla cevaz verilebileceðini söylemiþlerdir.
Zekât-Vergi Ýliþkisi. Zekât-vergi iliþkisinde özellikle günümüzde tartýþýlan temel
konular zekâtýn bir vergi olup olmadýðý,
malda zekât dýþýnda bir hakkýn bulunup
bulunmadýðý ve buna baðlý olarak zekâtýn
yaný sýra bir vergi konulmasýnýn cevazý,
vergi vermenin zekât yerine geçip geçmeyeceði meseleleridir. Vergi kelimesinin
örfî mânasý bir tarafa býrakýlýp umumi
mânasý dikkate alýndýðýnda “bir cihete tahsis edilmiþ bir hakkýn edasý ile ilzam” anlamý taþýdýðý, bu sebeple zekâta bir nevi
vergi denebileceði, bu anlamda “darâib
ilâhiyye” þeklinde bir tabirin kullanýlabileceði ve bunlarýn ilkinin de zekât olduðu
ifade edilmekle birlikte (Ahmed eþ-Þerebâsî, XXXIV/4 [1962], s. 477-484) günümüz Ýslâm âlimleri teknik anlamýyla vergiyi zekâttan ayrý tutmaya özen gösterirler. Zekâtla vergi arasýndaki fark konusunda ise zekâtýn bir ibadet olmasý sebebiyle müslümanlarýn onu dinî bir farîza
þeklinde yerine getirdiði, asýl amacýn Allah’ýn rýzasý olduðu, verginin ise devletin
veya yöneticinin ikame ettiði bir yükümlülük niteliði taþýdýðý, zekâtýn oranýnýn sabit, verginin miktarýnýn ise deðiþken olduðu, zekâtýn âyette belirtilen yerler, verginin ise umumi iþler için sarfedileceði, zekâtta sürekliliðin esas olduðu, vergide ise
ihtiyaç bulunmadýðý takdirde alýnmayabileceði, zekâtýn sadece müslümandan, verginin ise herkesten alýnmasý gibi noktalara iþaret edilir (a.g.e., XXXIV/8 [1963], s.
976-982). Ýkinci konuyla ilgili olarak genel
eðilim zekâtýn bütün farz-ý kifâyelerle ilgili harcamalar için yeterli gelmeyeceði,
zekât dýþýnda da mal üzerinde haklarýn
bulunduðu, dolayýsýyla diðer hazine gelirlerinin yetersiz kalmasý durumunda müslümanlardan zekâtýn yaný sýra ilâve vergi alýnmasýnýn câiz görüldüðü þeklindedir.
Özellikle günümüzde kamu hizmetlerinin
ve askerî harcamalarýn boyutlarý göz önünde bulundurulduðunda ilâve vergilerin zorunluluðundan, hatta farz-ý kifâye kabilinden olan bu harcamalarýn bir devletin
yokluðunda dahi müslümanlar tarafýndan
yerine getirilmesi mecburiyetinden hareketle gereðine uygun biçimde harcanmak
þartýyla bu tür vergilerin vâcip hükmünde olduðu belirtilir (Yûsuf el-Kardâvî, s.
716-736). Verginin zekâta mahsup edilmesi konusu geçmiþte zorla alýnan meksin zekât sayýlýp sayýlmayacaðý çerçeve-

sinde, günümüzde ise kamu otoritesince
toplanan vergilerle ilgili olarak gündeme
gelmiþtir. Zekâtý bir tür vergi kabul eden
âlimler dahil büyük çoðunluk diðer vergilerin zekâta mahsup edilmesini câiz görmemiþtir. Bunun en önemli sebebi, zekâtýn farz-ý ayýn mahiyetinde bir ibadet ve
harcanacaðý yerlerin naslarla belirlenmiþ
olmasýdýr; dolayýsýyla zekât dýþý vergi gelirleriyle muhtaç kimselerin ihtiyaçlarýnýn
karþýlanmasý zekât yükümlülüðünü düþürmeyeceði gibi mükellefin genel kamu harcamalarýnda kullanýlmak üzere verdiði vergiler de zekâttan düþülemez (a.g.e., s. 738747).
C) Tarihsel Süreç. a) Hz. Peygamber
Dönemi. Merkezî bir otoritenin bulunma-

dýðý Ýslâmiyet öncesi Arap yarýmadasýnda
kabileler arasý mahallî nitelikte birtakým
vergi türlerine rastlanmaktadýr. Mekke’de deðiþik ülkelerden getirilen ticarî mallardan onda bir oranýnda vergi alýndýðý, ayrýca hacýlara yemek ikram etmek üzere
bölge halkýndan “rifâde” adýyla bir vergi
toplandýðý bilinmektedir. Hicretin ardýndan Medine döneminde ilk Ýslâm devletinin kuruluþu sürecinde Resûl-i Ekrem’in
ilk yaptýðý iþlerden biri yahudilerin kontrolünde olan ve vergi alýnan pazar yerinden
baþka bir pazar yeri belirleyip bu vergiyi
kaldýrmasýdýr. Ayrýca bu dönemde zekât
uygulamasýnýn yaygýnlaþmaya baþladýðý görülmektedir. Baþlangýçta sadaka, hayrat
ve diðer yardýmlarla karþýlanan malî ihtiyaçlar zekâtýn 2 (624) yýlýnda farz kýlýnmasýyla kurumsal nitelik kazanmaya, beytülmâl veya devlet hazinesi tarafýndan karþýlanmaya baþlanmýþtýr. Zekât 8 (630),
cizye 9 (631) yýlýndan itibaren Medine’de
vergi niteliðini almýþ, merkezî idare tarafýndan tayin edilen memurlarca toplanmýþ, zekâtý ödemeyenlere bazý müeyyideler uygulanmýþtýr (Erkal, s. 45-55). Kur’an’da zekât, ganimet ve sadakayla ilgili âyetlerde görüldüðü üzere vergi vb. malî yükümlülüklere iþaret eden âyetler genel hükümleri ortaya koyar; ganimet dýþýnda vergi oranlarýna iliþkin bir hükme rastlanmaz.
Vergi oranlarý Resûlullah’ýn emir ve uygulamalarýyla yerleþmiþtir. Kur’an’da zekâtýn gayesi ve cebren alýnabileceði (et-Tevbe 9/103), zekât gelirlerinin harcanacaðý
yerler (et-Tevbe 9/60), zekâtýn nelerden verileceði (el-Bakara 2/267) belirtilmiþtir. Zekâtla ilgili oranlarýn ve tahsil dönemlerinin belirlenmesiyle vergi teþkilâtýnýn da
geliþmeye baþladýðý görülmektedir (Hz.
Peygamber döneminde vergi türlerinin geliþimi için bk. a.g.e., s. 55-74).
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b) Hulefâ-yi Râþidîn Dönemi. Bu dönemde vergi konusunda fetihlere baðlý olarak
meydana gelen önemli geliþmelerden biri zekât vermeyi reddeden kabilelerle savaþýlmasý ve merkezî otoritenin siyasî ve
malî yetkilerinin açýkça ortaya konulmuþ
olmasýdýr. Bir baþka geliþme, Hz. Ömer
döneminde haraç arazisi uygulamasýnýn
yaygýnlaþmasýna baðlý olarak haraç gelirlerinin önemli bir gelir kalemi teþkil etmeye baþlamasý ve malî iþleri yönetmek
üzere divan teþkilâtýnýn kurulmasýdýr. Ayrýca Hz. Ebû Bekir ve Ömer devrinde zekât devlet memurlarý tarafýndan tahsil
edilirken Hz. Osman devrinde ikili bir ayýrýma gidilmiþ, ancak mükellefin beyaný ile
bilinebilecek mallarýn (bâtýnî mallar) zekâtýnýn mükellefler tarafýndan müstahak
olanlara verilmesi, zâhirî mallara ait zekâtýn ise devlet memurlarý tarafýndan tahsili esasý kabul edilmiþ, bu prensip sonraki uygulamalarý da etkilemiþtir. Hz. Peygamber’in vefatýnýn ardýndan beytülmâle
gelen mallar fey, ganimet ve zekât olmak
üzere üç kýsma ayrýlmýþtýr. Fey zimmîlerden barýþ antlaþmasý gereði toplanan cizye, haraç, ticaret mallarýndan alýnan vergilerle harbî veya müste’menlerin Ýslâm
memleketlerine getirdikleri ticaret mallarýndan tahsil edilen vergilerden ibarettir (Fayda, XXV [1981], s. 169-170). Feyin
ganimetten farký elde edilme tarzýyla ilgilidir. Ganimet, savaþ yoluyla gayri müslimlerden alýnan mallar olup vergi tanýmý
içinde yer almaz; fey ise gayri müslimlerden barýþ yoluyla alýnan menkul mallar
olup bunlarýn çoðu vergi kapsamýndadýr.
Bu dönemde bazý uygulamalarda farklý
bir terminoloji kullanýlmýþsa da tahsil edilen verginin niteliðinde deðiþiklik söz konusu deðildir. Meselâ Hz. Ömer zamanýnda Benî Taðlib kabilesinden sadaka adýyla alýnan vergi esasen cizyedir ve sýrf bu
kabilenin cizye ismine itirazýndan dolayý
sadaka adýyla ve iki kat olarak alýnmýþtýr.
Bu durum Osmanlý Devleti’nde cizyenin
kaldýrýlýp yerine bedel-i askerî adýyla ayný
verginin konulmasý ile de mukayese edilebilir. Resûl-i Ekrem ve Hulefâ-yi Râþidîn
dönemi malî siyaseti devletin gelir kaynaklarýnýn sýnýrlý tutulmasý, harcamalarýn
âdil bir þekilde ve bütün toplumu içine alacak biçimde yapýlmasý, vergi tahsilâtýnda
kolaylýklar saðlanmasý gibi özellikler taþýr.
c) Emevîler ve Abbâsîler. Emevîler, Hulefâ-yi Râþidîn dönemindeki uygulamalarý genel hatlarýyla devam ettirmekle birlikte vergi kaynaklarýnýn korunmasýnda ve
vergi tahsilinde gösterilen titizlik bu dö-

neme damgasýný vurur. Bu devirde eyaletlerdeki divanlarda kayýtlarýn ve yazý dilinin Arapçalaþtýrýlmasý önemli geliþmelerden biridir. Emevîler ilâve vergi kaynaklarý da ihdas etmiþlerdir. Birçok yerde vergi
toplayýcýsý haline gelen kumandanlar, maiyetlerindeki askerlerin masraflarýna karþýlýk olarak vergilerini tahsil ettikleri topraklarda iktâ sahibi haline gelmiþlerdir.
Emevîler döneminde mevâlînin aðýr biçimde vergilendirildiði görülür. Bu vergi politikasý Abbâsîler tarafýndan iyi deðerlendirilmiþ ve aðýr vergilerden kurtarma vaadi
Horasanlýlar’ýn Emevîler’e karþý isyan etmesinde rol oynamýþtýr.
Abbâsîler’de de temel gelirler önceki
dönemlerde görüldüðü gibi zekât, haraç,
öþür, cizye, ganimet, fey ve bazý örfî vergilerden ibarettir. Bu dönemde bir ara meks
uygulamasý yaygýnlaþmýþsa da halký aðýr
vergilerden kurtarmak amacýyla daha sonra iptal edilmiþtir. Abbâsîler, Sevad arazisinde baþlangýçta harâc-ý muvazzaf usulünü uygulamýþ, Ebû Ca‘fer el-Mansûr döneminde harâc-ý mukaseme usulüne geçilmiþtir. Araziler Abbâsî dönemi boyunca
birkaç defa tahrir edilmiþtir. Abbâsî muhasebe kayýtlarýnda haraç kelimesinin bir
bölgenin toplam vergilerini ifade etmek
üzere kullanýldýðý görülmektedir. Sâsânî
dönemi malî sistemi Emevîler döneminde ve Abbâsî döneminin baþlarýnda kullanýlýyordu. Ekili arazi miktarýna göre vergi
belirleniyor, vergiler taksitler halinde ödeniyordu. Haracýn tahsilinde âmil tayini veya takbil (iltizam) sistemi uygulanýyordu.
Bu uygulama Emevîler ile baþlamýþ ve Abbâsîler döneminde devam etmiþtir. Ýltizam
sistemi Abbâsî hâkimiyeti sýrasýnda geniþ
biçimde uygulanmýþtýr.
d) Diðer Ýslâm Devletleri. Abbâsî sistemi sonraki uygulamalarýn temelinde yer
almakla birlikte Ýran ve Orta Asya, Hindistan, Mýsýr, Kuzey Afrika gibi farklý bölgelerde ve farklý dönemlerde vergi uygulamalarýnýn önemli dönüþümler geçirdiði
söylenebilir. Sanayi toplumu öncesi bütün
Ýslâm devletlerinin gelirleri ziraî üretime
dayalýdýr. Kural olarak bu devletlerde þer‘î
vergiler uygulanmýþ, bunun yaný sýra farklý bölgelerde farklý uygulamalar gündeme
gelmiþtir. Ýran’da ilk defa Büveyhîler döneminde uygulamaya konulan iktâ sistemi Selçuklular’da yaygýnlaþmýþ ve bu uygulama XX. yüzyýla kadar sürmüþtür. Uzun
Hasan’ýn vergi rejimi bir süre varlýðýný korumuþ, ardýndan Þah Tahmasb dönemindeki “düstûrü’l-amel” ile deðiþtirilmiþtir.
Safevîler döneminde ülke topraklarý biri

doðrudan hükümdara (hâssa), diðeri askerî emîrlere (memâlik) baðlý iki gruba
ayrýlýyordu ve tek tip toprak vergisi uygulamasý yoktu. Safevîler döneminde daha
çok mesâha ve mukasemenin bir karýþýmý uygulanmýþ, Kaçarlar döneminde genelde yer sathýnýn ölçümüne dayanan mesâha sistemi kullanýlmýþtýr. Tüccarlarýn ödediði esas vergilerden biri yol vergisi (rahdarî), diðeri de gümrük vergileriydi. Bu dönemde ayrýca olaðan üstü vergilere rastlanmaktadýr. “Ýzâfe” veya “fer” diye adlandýrýlan bu vergiler sabit gelirin belirli bir
yüzdesi alýnmak suretiyle uygulanýyordu.
“Sâdýrât, suyursât” adlý olaðan üstü vergiler köylüler için aðýr yükler oluþturuyordu. Eriþkin müslüman erkekler hâne vergisi ödüyordu. Bu vergi Moðollar’dan öðrenilmiþti ve genel olarak “sarana, sarþümâr, hâneþümâr” adýyla anýlýyordu. Kafkaslar’da buna “baþmal, baþpulu” adý veriliyordu. Kaçarlar döneminde madenler
düzenli vergi kaynaklarýydý. Kaçarlar’da
kabile liderleri vergi toplama ve vergi affýndan sorumluydu. XVIII. yüzyýlýn sonuna
kadar bir idarî birim üzerine tarhedilen
vergi yükü asýl ve izâfe diye iki kýsma ayrýlmýþ, aslýn da mal ü cihât (toprak vergisi)
ve vücûh (ücretler) þeklinde ikiye ayrýldýðý
kabul edilmiþtir. Bunun dýþýnda ya hükmî
(bir fermana dayalý) veya gayri hükmî (örfî)
olan sayýsýz ek ücret ve gümrük vergileri
bulunmaktaydý. Kaçarlar döneminde toprak vergisinden baþka sâdýrât denilen olaðan üstü vergiler, ayrýca oraný zamana ve
yere göre deðiþiklik gösteren vergiler (rüsûm, avârýz, zevâid) alýnýrdý. Bunlara “tefâvüt-i amel” deniliyordu.
Delhi Sultanlýðý’nda müstevfî-i memâlik eyalet vergilerini âmil, muhassýl ve mutasarrýflar aracýlýðýyla tahsil ederdi. Bu görevliler her yýlýn sonunda sorumluluklarý
altýndaki yerlerin vergileriyle ilgili hesaplarý Dîvân-ý Vezâret’e teslim ederdi. Ülkedeki bütün “mukta”lar ve vergi memurlarý harcamalarýn ayrýntýlý hesaplarýný ve gelirlerin toplamýný Dîvân-ý Ýstîfâ’ya ve Dîvân-ý Ýþrâf’a bildirmek zorundaydý. Eyaletlerde halktan usulsüz vergi toplayanlar Dîvân-ý Ýþrâf tarafýndan aðýr cezalara çarptýrýlýrdý. Devlet hazinesine giren vergi gelirleri ve harcamalar müþrif-i memâlikin
ve nâzýr adlý memurun kontrolü altýndaydý. Sultanlýðýn en önemli gelir kaynaðý haraçtý; malî idare, müslüman idareciler ve
hukukçularýn geliþtirdiði emsal uygulamalarýn Hindu geleneðiyle karýþýmýndan oluþuyordu. Bâbürlüler zamanýnda bu yapýda önemli bir deðiþiklik olmamýþtýr. Bâ55
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bürlü topraklarýný iþgal ederek Bâbürlüler’e sürgün hayatý yaþatan Sûrîler’den Þîr
Þah (1540-1545) bölgede özellikle araziyle
ilgili vergilendirmeyi aklî (örfî) temellere
oturtan ilk yöneticidir.
e) Osmanlýlar. Osmanlýlar’da vergiyle il-

gili yükümlülüklere iþaret eden çok sayýda terim vardýr. Kaynaklarda daha çok
“virgü” olarak geçen kelime, XIX. yüzyýlýn
ikinci yarýsýndan itibaren (1855’ten sonra) bugünkü þekli ve kapsamýyla kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Klasik dönemde vergi
vb. yükümlülükleri ifade etmek için kullanýlan en yaygýn terim teklif / tekâlîf kavramýdýr. Tekâlîf vergi, resim gibi nakdî, aynî ve bedenî yükümlülükleri içerecek biçimde geniþ kapsamlýdýr ve tekâlîf-i þer‘iyye, tekâlîf-i örfiyye diye ikiye ayrýlýr. Tekâlîf-i þer‘iyye zekât, öþür, haraç ve cizyeden ibarettir (Abdurrahman Vefik, Tekâlîf
Kavâidi, s. 4-8, ayrýca bk. tür.yer.). Tekâlîf-i
örfiyye ise tekâlîf-i âdiyye ve tekâlîf-i þâkka olarak iki çeþittir (Süleyman Sûdî, s.
24). Tekâlîfle ilgili bir baþka taksimde ise
tekâlîf-i þer‘iyye-tekâlîf-i fevkalâde ayýrýmý yapýlmýþ ve “devletin olaðan üstü ihtiyaçlarý için hükümdarýn emriyle vazolunan
teklif” þeklinde tanýmlanan tekâlîf-i fevkalâde de tekâlîf-i örfiyye ve tekâlîf-i þâkka kýsýmlarýna ayrýlmýþtýr. Tekâlîf-i örfiyye
savaþ dolayýsýyla hazinede yeterli gelirin
bulunmamasýna dayalý olarak “tekâlîf-i âdiye kavâidine tevfîkan tarh ve tahsiline mesâð-ý þer‘î bulunan teklifler”, tekâlîf-i þâkka ise “böyle bir ihtiyaca müstenid ve tekâlîf kavâidine muvâfýk olmayan ve binaenaleyh vaz‘ ve tahmiline cevâz-ý þer‘î bulunmayan teklifler”dir.
Osmanlý vergi literatüründe resim ve
avârýz gibi genel terimlerin yanýnda bir
kýsým vergilere iþaret eden bâc, bâd-ý hevâ, hâsýlat, bedel, câize, iâne gibi terimler de kullanýlmýþtýr. Bâc Osmanlýlar döneminde genel olarak vergi, özel olarak ise
þehir pazarlarýnda tahsil edilen resimler
veya ticaret mallarýndan alýnan vergileri
ifade etmektedir. Bâd-ý hevâ, ne zaman
tahakkuk edip tahsil edileceði belli olmayan zuhurata baðlý bazý resimleri belirtmek için kullanýlmýþtýr. Hâsýlat, hem þer‘î
hükümler hem kanunlar gereðince alýnan
her türlü gelir ve rüsûmudur. Bedel verginin veya mükellefiyetin cinsini gösteren
kelime ile birlikte kullanýlýr ve onlarýn karþýlýðý anlamýný taþýr (bedel-i askerî gibi). Câize adýyla yapýlan ödemeler önceleri (XVI.
yüzyýl sonlarýndan itibaren) taþraya ve merkez idarî birimlerine yapýlan tayinler için
söz konusu iken zamanla bu ödeme dü56

zenli bir gelir vergisine dönüþmüþ, ancak
1830’da kaldýrýlmýþtýr. XIX. yüzyýlda bazý
olaðan üstü giderler için iâne adý altýnda
halktan maddî yardýmlar toplanmýþtýr.
Bu dönemde fethedilen araziler mîrî
arazi þekline sokulup zekât, öþür, haraç
ve cizye gibi þer‘î vergiler karþýlýðýnda aynî
veya nakdî birçok resim belirlenip tahsil
edilmiþtir. Her bölgenin tahririnden sonra o bölgeye has vergiler yine o bölgeye
ait kanunnâmelerle tesbit edilirdi. Kanunnâmelerde geçen birçok vergi esasen öþür
ve haraç karþýlýðý alýnan resimlerdir ve isimleri mahallî kullanýmlara göre farklýlaþmýþtýr; zekât, öþür, haraç ve cizye mukabili
tarh ve tahsil edilen seksen adet resim
mevcuttu (Abdurrahman Vefik, Târîh-i Mâlî I-II, s. 118-123). Osmanlý Devleti’nde ilk
vergi olarak Osman Gazi zamanýnda uygulanan “bâc-ý pazar resmi” gösterilir; ancak bu bilginin sýhhati þüphelidir. Malî teþkilâtýn Orhan Bey zamanýnda geliþmeye
baþladýðý kabul edilmektedir. Halil Ýnalcýk’a
göre Osmanlý Devleti’nde temel vergi ve
toprak sistemi çift resmi, çiftlik vergisi veya çifthâne sistemi tabirleriyle ifade edilebilir. Çifthâne sistemi bunu tesbite yönelik arazi, vergi ve hâne sayýmlarýyla belirlenir. Burada vergiye esas birim hânedir. Hâne ayrýca fevkalâde hallerde alýnan
tekâlîf türü (avârýz) vergiler için de bir malî birim niteliði taþýyordu. Osmanlýlar örfî
vergi ve yükümlülüklerin çoðunu çift resmiyle iliþkili hâne esasýna göre rüsûm, tekâlîf-i örfiyye ve avârýz-ý dîvâniyye sistemi
adý altýnda sürdürüyordu (Ýnalcýk, Doðu
Batý, s. 96).
Osmanlý vergi sisteminin temel ayýrýcý
vasfý kanunîlik ilkesini önemli ölçüde gerçekleþtirmiþ olmasýdýr. Avârýz tipi olaðan
üstü vergiler ve örfî vergilerin birçoðu ferman, berat ve kanunnâmelerle konulurdu. Osmanlý hukukunda tekâlîf-i örfiyyenin baþlangýcý olarak 915’te (1509) yürürlüðe konulan avârýz vergisi uygulamasý gösterilirse de bunun daha eskiye dayandýðý
muhakkaktýr. Burada kastedilen yeni bir
tür avârýz vergisinin ihdasýyla ilgilidir. Ardýndan seferlere destek için yapýlan tekâlîfe “imdâdiyye-i seferiyye” denilmiþtir. Nüzül gibi bir kýsým tekâlîf-i örfiyye baþlangýçta bedeli hazineden ödenerek halktan
temin edilmekte iken daha sonra tekâlîf-i
örfiyye olarak yerleþmiþtir. Tekâlîf-i örfiyyenin zamanla ahali üzerine aðýr bir yük
yüklediði, yolsuzluk ve kuralsýzlýk neticesinde halkýn ezildiði Osmanlý malî literatüründe ifade edilir. Özellikle mahallî idarecilerin çeþitli adlarla halktan topladýklarý

gayri kanunî vergiler (tekâlîf-i þâkka) devletin her zaman önlemeye çalýþtýðý baþlýca
meseleyi oluþturmuþtur. Tekâlîf kavramý
içerisinde yer alan yükümlülüklerden biri
de çeþitli muamelelerden alýnan harçlardýr. Bu harçlar arasýnda en bilineni mahkeme harcý olup ilk defa I. Bayezid zamanýnda uygulanmýþtýr. Tanzimat öncesinde
“harc-ý i‘lâm, mübâþiriyye, tahsildâriyye,
kalemiyye” gibi örfî vergiler yanýnda þer‘î
mahkemelerde kadýlarýn verdikleri belgelerden deðiþik isimlerde alýnan harçlar
mevcuttu.
Tanzimat dönemiyle birlikte vergi zihniyetinde, sisteminde ve uygulamasýnda
önemli deðiþiklikler meydana gelmiþtir.
Tanzimat baþlangýçta kýsmî bir alanda uygulanmýþ olsa da örfî vergilere, iltizam
usulüne, angarya ve aynî yükümlülüklere
son verme çabalarý, maliyede merkezîleþme, vergi tasnif biçimlerinde deðiþim, yeni vergi konularý ve tahsil þekilleri oluþturma dönemin karakteristik vasfý olarak kendini gösterir. Bu dönemde geniþ yetkili
tahsildarlar görevlendirilerek herkesten kazanç ve emlâkine göre vergi alýnmasý hedeflenmiþtir. Vergiyle ilgili yükümlülüklerin kanuna uygun biçimde yerine getirilmesi için birtakým hukukî düzenlemeler
yapýlmýþtýr. Tanzimat’la birlikte tekâlîf farklý bir tasnife tâbi tutulmuþ, vasýtalý ve vasýtasýz vergi ayýrýmý ortaya çýkmýþtýr. Vasýtasýz vergiler emlâk, arazi, patent, temettû ve eþhas vergileriyle bedel-i askerîdir.
Vasýtalý vergiler ise resim adýyla anýlan mezrûât, hayvanât, gümrük, damga, müskirât
ve saydiye resimleridir. Tanzimat’ýn önemli bir baþka yeniliði de 1840 yýlýnda toplam vergi miktarýnýn yerel meclislerce halkýn malî durumuna göre hâne baþýna tevzii þeklinde (an-cemaatin) bir uygulamaya geçilmesidir. 1856 Islahat Fermaný’ný
takiben yeni reformlar yapýlmýþ ve 1275
(1858-59) yýlýnda “an-cemaatin” vergi uygulamasý kaldýrýlarak yerine nisbî nitelikli
emlâk, arazi ve temettû vergileri getirilmiþtir. Devletin sona ermesine kadar varlýðýný koruyan âþârla ilgili yapýlan tek deðiþiklik âþâr oranýnýn devletin her tarafýnda sabitlenmesidir. Ayrýca âþârýn tahsilinde kullanýlan usuller deðiþikliðe uðramýþtýr. Tanzimat’ta âþâr vergisi emanet usulü, maktûan ihale, açýk arttýrma usulüyle
iltizam veya bu usullerin farklý bölgelerde
birlikte uygulanmasý yoluyla tahsil edilmeye çalýþýlmýþtýr.
Osmanlý vergileri içerisinde önem taþýyan bir diðer vergi gümrük resimleridir.
Hazine adýna hususi memurlar vasýtasýyla
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toplanan bu vergiler, Tanzimat öncesi hem
yurt dýþýna ihraç edilen hem de oradan ithal edilen mallar yanýnda imparatorluk sýnýrlarý içerisinde deniz ve kara yoluyla bir
yerden bir yere nakledilen mallardan da
alýnýyordu. Tanzimat’la birlikte bu konuda da önemli geliþmeler olmuþ, 1838 ticaret anlaþmalarýyla yabancý tüccarlar dâhilî gümrük resimleri kapsamýndan çýkarýlmýþtýr. Mahallî örfe ve mal çeþitlerine göre farklýlýk gösteren gümrük vergisi oranlarý 1859 yýlýnda her mal için % 12 olarak
uygulanmaya baþlanmýþtýr. 1874’te ülkedeki bütün kara gümrükleri kaldýrýlmýþ, iskelelerde alýnan dâhilî gümrük resimleri
devam etmiþtir. Ýskelelerdeki gümrük resmi de 1909-1910 yýlýna ait bütçe kanunuyla kaldýrýlmýþtýr (Þener, s. 145-149). Tanzimat’ta nitelik farký gösteren bir uygulama
da damga resmiyle ilgili olup önceden mâmul mallar, kumaþ, altýn, gümüþ ve bakýr
kaplar, at nallarý ve ölçü-tartý aletlerine
damga vurularak bu vergi tahsil edilirdi;
bir kýsým hukukî iþlem ve mukavelelerde
devletçe basýlan kâðýtlarýn kullanýlmasý veya pul yapýþtýrýlmasý yoluyla damga resmi
alýnmasýna 1845’te baþlanmýþtýr.
Vergi uygulamasý açýsýndan iþaret edilmesi gereken hususlardan biri de hukuken malî iþlerinde özerk olan bölgelerdir.
Osmanlý Devleti buralarda tahsil edilen
vergilere karýþmaz, ancak bu idareler merkezî devlet hazinesine yýllýk maktû bir tutar öderlerdi. Mýsýr bu uygulamanýn en iyi
örneðidir. Merkezî idareye baðlý olmakla
birlikte Tanzimat reformlarýnýn uygulanmadýðý, eski vergi düzenlerini koruyan müstesna bölgeler vardý. Reformlarýn uygulandýðý yerlerde yürürlüðe konulan pek çok
vergi buralarda tahsil edilmezdi. Hicaz ve
Ýstanbul gibi vergi ayrýcalýðý tanýnan bölge
ve þehirler de vardý. Klasik dönemde vergilerden muaf olan Ýstanbul’dan Tanzimat
devrinde de “an-cemaatin” vergi, emlâk
ve temettû vergileri, âþâr ve aðnâm resimleri gibi vergiler alýnmýyordu. Ancak Kanûn-ý Esâsî’nin yürürlüðe girmesinin ardýndan eþitlik ilkesi gereði bu konuda deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Bu tür uygulamalar,
klasik dönemde þehir ve köylerde yaþayanlarýn toprak sahibi olarak yaptýklarý üretim þekillerine dayanýyordu. Þehirli statüsünde olanlarýn farký topraklarý eken köylü-çiftçi gibi þahsî vergileri ödememeleriydi. Fakat yetiþtirdikleri ürünlerin vergilerini timar sistemi içinde verirlerdi.
Modern vergi hukuku terminolojisiyle
ifade edilmese bile Osmanlý hukukunda
vergiyle ilgili tarif, taksim ve esaslar belli

usullere ve sýnýflamalara dayanmaktadýr.
Osmanlý hukukunda vergilendirme sürecinin basamaklarý olarak matrah, kaide, tevzi ve tahsil aþamalarý gösterilmiþtir. Matrah verginin tarhedildiði þahýs veya maldan ibaret olan mahaldir. Matrahý þahýs
olursa, kiþinin serveti veya yýllýk geliri nazara alýnarak ödenecek miktar tesbit edilir ve vasýtasýz þekilde mükelleften tahsil
edilirse buna “tekâlîf-i bilâ vasýta” denilir.
Matrah mal olursa bu durumda vergiyi
ödeyecek þahsýn sermayesi dikkate alýnmayýp maldan peþin olarak alýnan vergiye
“tekâlîf-i bi’l-vasýta” adý verilir. Verginin kaidesi, verginin tarhedildiði eþya ve mallarýn kýymetinin tayin ve tahmininde uygulanan esasý (mikyasý) gösterir. Tevzi ise
umumi servetten alýnacak vergi hissesinin mükelleflere taksimi demektir. Verginin tevzii ya bir topluluðun (mahalle veya köy) ya da bir þahsýn serveti üzerine
olur. Bir topluluk üzerine tevzi edilen vergiye kasâme, köyce tahsili mukarrer vergi, urbân ve aþâyir mal-ý maktûu gibi adlar verilir. Verginin tahsili de niteliðine göre deðiþir. Esas itibariyle tahsil tarh olunan
vergi hissesinin vakti geldiðinde mükelleften alýnmasýdýr. Tanzimat dönemindeki
düzenlemelere göre tekâlîf vergi kýsmýndan her þahsýn vergi borcu on iki takside
bölünerek tahsil edilirdi. Tekâlîf rüsûmat
kýsmýndan ise vergi aynen veya bedelen
hemen alýnýrdý. Resimlerin takside baðlanmamasýnýn sebebi rüsûmatýn daima gelip geçici mal üzerinden alýnan tekâlîften
olmasýdýr.
Osmanlý kanunlarýnda birçok verginin
tahsil zamanlarý belirtilmiþtir. Meselâ imdâdiyyeler için rûz-i hýzýr ve rûz-i kasimda
iki taksitte ödeme imkâný getirilmiþtir. Taksitlerin bu iki aya yayýlmasý Osmanlý vergi
uygulamasýnda yerleþmiþ bir uygulamaydý. Bað resminin alýnma zamaný hemen
hemen imparatorluðun her tarafýnda bað
bozumudur. Bahçe ve bostan resimlerinin
alýnma zamaný da her mahsulün kemale
eriþtiði ve toplandýðý mevsimdir. Bennâk,
boyunduruk, çift ve duhan (tütün) resimlerinin alýnma zamaný ise mart baþýdýr.
Tanzimat öncesinde Osmanlý Devleti’nde uygulanan vergiler miktarlarý itibariyle
çok sayýda idi; ayrýca tarh ve tahsil usulleri tek tip olmadýðýndan Tanzimat fermanýyla bunlar kaldýrýlmýþ ve tek bir adla
vergi konulmuþtur. Bu dönemde yapýlan
düzenlemelere göre devletçe toplanacak
verginin matrahý ikiye ayrýlmýþ, bunun biri
arazi ve müsakkafât (ev, hâne) üzerine, diðeri þahýslar üzerine tarhedilmiþtir. Mat-

rahý arazi ve müsakkafât olan vergiye emlâk vergisi, matrahý þahýslar olan vergi de
ikiye ayrýlarak biri temettû vergisi, diðeri bedelât-ý askeriyye adýný almýþtýr. Tanzimat döneminde kabul edilen prensiplere göre verginin usulüne uygun biçimde
gerçekleþmesi için öncelikle kiþinin serveti ve ödeme gücüyle orantýlý olmasý, verginin miktarýnýn ve ödeme zamanýnýn önceden belirlenmesi, verginin mükellefi sýkýntýya sokmayacak bir þekilde tahsil edilmesi, vergi toplamak için yapýlacak masraflarýn en aza indirilmesi ve mükellefe
vergi borcunu ödemekten kaçýnma imkânýnýn verilmemesi gerekir. Sonuç olarak
Tanzimat döneminde yapýlan reformlarla
Osmanlý-Türk vergi sistemi modern vergi
sistemine doðru önemli aþamalar kaydetmiþtir.
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Aslen Tirmizli olup daha çok Belh’te ikamet etmiþtir. Bir dönem hadis rivayetinde bulunmuþ, fakat daha sonra müridliðe
engel teþkil ettiði gerekçesiyle hadis rivayetini býrakmýþtýr (Kuþeyrî, s. 347). Ýlk dönem kaynaklarýnda yer almayan bir bilgiye
göre ünlü muhaddis Ebû Îsâ et-Tirmizî’nin dayýsýdýr (Lâmiî, s. 174). Devrin önemli
sûfîlerinden Ahmed b. Hadraveyh ve özellikle Hakîm et-Tirmizî’nin sohbetlerinden
istifade etti. Ebû Ali el-Cûzcânî ve Ebû
Saîd el-Harrâz kendileriyle görüþtüðü bilinen diðer sûfîlerdir. Mâtürîdiyye mezhebinin baþlangýç dönemine ait es-Sevâdü’la£¾am’ýn müellifi Hakîm es-Semerkandî
onun yetiþtirdiði talebeler arasýnda yer
alýr. “Müeddibü’l-evliyâ” unvanýyla anýlan
Verrâk Tirmiz’de vefat etti.
Verrâk’ýn fikirlerinin þekillenmesinde velâyet konusundaki görüþleriyle tanýnan Hakîm et-Tirmizî’nin önemli etkisinin bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Onun, þeyhi gibi “Hakîm” sýfatýyla þöhret kazanmasýnýn sebebi de bu olmalýdýr. Ýlk dönem kaynaklarýnda Hakîm et-Tirmizî’ye dair hemen bütün
menkýbeler ondan nakledilmiþtir. Verrâk
halký âlimler, fakirler (sûfîler) ve emîrler
þeklinde üç gruba ayýrýr. Bunlardan her
birinin kendi sorumluluk alanlarýna göre
davranmasýný toplumun saðlýklý biçimde

varlýðýný sürdürmesinin temel þartý kabul
eder. Ona göre âlimlerin sorumluluðu ibadetle, sûfîlerinki ahlâkla, idarecilerinki geçimle alâkalýdýr. Âlimlerin bozulmasý þeriata baðlýlýðýn gevþemesine, sûfîlerin bozulmasý halkýn ahlâkýnýn zayýflamasýna,
idarecilerin bozulmasý geçim sýkýntýsýna sebebiyet verir. Her kesim kendisiyle ilgili
hususlara özen göstermeli ve birbirleriyle münasebetlerine dikkat etmelidir. Aksi
takdirde toplumun çözülüp daðýlmasý kaçýnýlmazdýr. Verrâk devlet adamlarýnýn âlimlerden uzak durduklarý sürece bozulacaklarýný, âlimlerin devlet adamlarýyla içli dýþlý
olduklarý sürece fesada uðrayacaklarýný,
derviþlerin hürmet ve itibar talep ettikçe
durumlarýnýn kötüleþeceðini söyler. Ahlâkla tasavvuf erbabý arasýnda kurduðu iliþki çerçevesinde sûfîlere önemli bir görev
yükleyen Verrâk onlarýn sorumluluk alanýna giren ahlâkýn bozulmasý durumunda fâsýklarýn sâlihlere, zalimlerin âdillere, kâfirlerin müslümanlara galip geleceðini öne
sürer. Ebû Bekir el-Verrâk, sûfîler arasýnda
yaygýn olan bir yönteme baþvurmak suretiyle zühd kelimesini onu teþkil eden harflere dayanarak tanýmlamaya çalýþýr. Buna
göre zühd (    ) ziyneti, hevâyý ve dünyayý terketmekten ibarettir. Zühdün iman
ve amel yönüne dikkat çeken Verrâk zühdü ve fýkhý bir yana býrakýp ilim namýna
kelâmla uðraþan kimsenin zýndýk, fýkýhla
kelâmý bir kenara atýp zühd ile iktifa edenin bid‘atçý, zühd ve kelâmý terkederek
fýkýhla yetinmeye kalkýþan kimsenin fâsýk
olacaðýný söyler. Kurtuluþ bunlarýn her birinden nasibini almakla mümkündür.
Tasavvufî terbiyenin temel yöntemlerinden kabul edilen seyahati müridlerine
yasaklayan Verrâk bu noktada diðer sûfîlerden ayrýlýr. Ona göre mürid için üç âfet
söz konusudur. Bunlardan birincisi sefer,
ikincisi evlenmek, üçüncüsü hadis yazmaktýr. Verrâk muhtemelen bu anlayýþý sebebiyle halvete önem vermiþ, etrafýndakilere de halveti tavsiye etmiþtir. Onun bu hayatý tercih etmesinde yalnýzlýktan hoþlanan tabiatýnýn da önemli payý vardýr. Nitekim ömür boyu Hýzýr’la karþýlaþma arzusu
taþýdýðý ve hemen her gün yalnýz baþýna
kabristana gitmeyi âdet edindiði nakledilmektedir. Halvete raðbet etmesinin asýl
sebebi ise insanlardan gelecek eziyetten
kaçmak deðil onlara sýkýntý vermekten sakýnmaktýr.
Ebû Bekir el-Verrâk’ýn velâyet konusundaki görüþleri ana hatlarýyla Hakîm et-Tirmizî’nin yorumlarýna dayanýr. Verrâk da
onun gibi hakîm kelimesini “velî”, hikmeti
de “mârifet” mânasýna gelecek þekilde kul-

