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ÖZET 

Osmanlı İmparatorluğu’nun altı asrı aşan tarihi boyunca varlığını 

koruyan Aşar vergisi, devletin en önemli ve temel gelir kaynaklarından 

biri olmuştur. Aşar, Arapça “öşr” sözcüğünün çoğuludur. Arapça’da 
“öşr” sözcük anlamı olarak, 1/10 oranını ifade etmektedir. İslam 

sınırları içerisinde Müslümanlara ait topraklara “öşri” topraklar 

deniliyordu. Müslüman toprak sahipleri ellerinde bulundurdukları bu 

topraklar için herhangi bir toprak vergisi ödememekle birlikte, 

ürettikleri ürünlerin onda birlik bir kısmını öşür olarak devlete 

veriyorlardı. Fakat “öşr”, sözcük anlamı olarak onda birlik bir oranı 
ifade etse de, çeşitli nedenlerden dolayı farklı oranlarda alındığı da 

görülmüştür. Ekonomisi hayvancılığa ve özellikle de tarımsal faaliyetlere 

dayanan, sanayileşme anlamında henüz fazla bir yol alamamış Osmanlı 

İmparatorluğu için aşar vergisi gelirleri oldukça önemliydi. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar yürürlükte kalan aşar vergisi 17 
Şubat 1341 (1925) tarihinde “Aşarın İlgası, Yerine İkame Edilecek 

Mahsulat-ı Arziye Vergisi Hakkındaki Kanun” ile kaldırılmıştır. Bu 

çalışmada aşar vergisinin tarihsel gelişimi ortaya konmaya ve başta 

Niğde olmak üzere İç Anadolu’nun çeşitli kentlerinde bu verginin 

tahsilâtı sırasında yaşanan bir takım sıkıntılar ve suiistimaller 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belgeler ışığında gün yüzüne 
çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu aynı zamanda 600 yıllık köklü bir devlet 

geleneği olan Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşanan 

genel sıkıntının yerel düzeydeki yansımalarını görmemiz açısından da 

önemlidir. 
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SOME OBSERVATIONS ON MISUSE OF ASHAR TAX IN NİĞDE 
AND NEARBY IN ITS LAST YEARS 

 

ABSTRACT 

The ashar tax kept its place as the main source of income for the 

Ottoman Empire for more than 6 centuries. 'Aşar' was the plural form of 

'öşr' in Ottoman Turkish. In Arabic, 'öşr' means a 1/10 proportion. The 

land with Muslim owners were also called 'öşri' land. These Muslim land 
owners, didn't have to pay a tax for the land they own, but instead, give 

the 1/10 of their harvest to the state. Although 'öşr' literally means 

1/10, for various reasons, it was a common practice to change the 

proportion.The 'aşar' tax was so important for the Ottoman Empire, 

considering its economy based primarily on agriculture and 
stockbreeding but not on any kind of industrialisation. This taxation 

system, still practiced in the first years of the Republic, was abolished 

in 17.02.1341 (1925) with the "Law on the repeal of 'aşar' and the 

replacement of it by the tax 'mahsulat-ı arziye'".In this study, we have 

tried to bring into relief the historical developpement of Ashar tax and to 

reveal, in light of the documents in Prime Ministry Ottoman Archive, set 
of problems and exploitations that came to being at the time of 

collection of this tax in various cities of Central Anatolia Region, 

especially in Nigde. This is also important in terms of seeing the effects 

of this general problem of Ottoman Empire's last periods, that came to 

be a radical state tradition for 600 years, on local levels. 

Key Words: Ashar, Oshur, Ottoman, Tax, Finance, Nigde 

 

Giriş 

İslamî kaidelerin uygulandığı sistemlerde hukuk, şer’i ve örfi olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. şer’i hukuk, kaynağını Kur’an, Sünnet, İcma ve Kıyas’tan almaktadır. İslam 

hukukuna göre tebaa, Müslüman ve gayrmüslim olarak ikiye ayrılmakta ve farklı hukuki statülere 

sahip olmaktadır. Örneğin ehl-i kitap olan gayrimüslim tebaa kendi iç hukukunu uygulamakta iken 

genel meselelerde Osmanlı şer’i ve örfi hukukunun kanunlarına tabidir. Osmanlı hukukunun İslamî 

niteliği üzerine günümüzde klasik İslam tarihçileri ile modern tarihçiler arasında görüş ayrılıkları 

mevcuttur. Osmanlı hukuk anlayışına bakıldığı zaman, her ne kadar klasik İslam tarihçileri 

tarafından İslamî hukuk dairesi içerisine sokulmaya çalışılsa da, şer’i uygulamaların dışına çıkıldığı 

da görülmektedir.  

Kapitalist ekonomilerde ilkel bir vergi olarak kabul edilmesine rağmen aşar, endüstriyel 

kalkınmanın ilk aşamalarında ve tarımın milli hâsıla içindeki payının çok yüksek olduğu 

dönemlerde, tarım sektörü üzerindeki en önemli vergidir. Dünya genelindeki diğer uygulamalara 

bakıldığında sermaye birikiminin ilk aşamalarında tarım kesiminin rolünün çok önemli olduğu 

görülür. Ticaret ve tarım sermayesinin birikimi, sanayi devrimine zemin hazırlayan temel 

unsurlardandır.1 Bu açıdan bakıldığında ekonomisi hayvancılık ve de özellikle tarıma dayanan, 

                                                 
1 Alâeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 2004, s.279; Tarımın tek verimli faaliyet 

olduğunu savunan görüşe Fizyokrasi, bunu savunanlara da Fizyokrat denilmiştir. Fizyokratlara göre, hammaddesini 

tarımdan alan sanayi ve tarım sınıfı dışındaki sınıflar kısır sınıflardır. Altınkaş’a göre, fizyokrasiyi, üretimin temelde 

dayandığı sınıfın çiftçi sınıfı olduğu bir dönemde ortaya çıkmış sorunlara çözüm arayışı içinde olan bir “çiftçi sınıfı 

iktisadi ideolojisi” olarak nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Bireyin ve birey haklarının ön plana çıkartıldığı Fizyokrasi 
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henüz sanayileşememiş Osmanlı İmparatorluğu ve onun devamı olan Cumhuriyet dönemi için aşar 

vergisinin önemi daha iyi anlaşılır.  

Aşar Vergisinin Kökeni 

Sözlük anlamına göre aşar, mahsullerden alınan onda bir vergidir.2 İslam hukukunda yeri 

olan bu vergi, meşruiyetini Kur’an’ın En’am suresinin 141. ayetinden almaktadır:  

Asmalı ve asmasız (üzüm) bahçeleri, hurmaları, ürünleri çeşit çeşit ekinleri, zeytinleri ve 

narları, birbirine benzer ve benzemez biçimde yaratan O'dur. Her biri meyve verince meyvesinden 

yiyin, hasat günü de hakkını (zekât ve sadakasını) verin; ama israf etmeyin, çünkü O, israf edenleri 

sevmez.3 

Bu ayetin muğlâk ifadesi daha sonra Hz. Muhammed’in hadisleriyle netlik kazanacaktır. 

Peygamber Bişr Has‘amlarına gönderdiği mektubunda akan sular ile sulanan bütün yerler için ‘uşr 

verilmesini, doğal olmayan yöntemlerle sulanan yerler için ise yarım ‘uşr verilmesini istemiştir4 

Osmanlı vergi sistemine intikali her ne kadar İslam kanalıyla olsa da bu vergi İslam öncesi 

ve hatta Hıristiyanlık öncesi dönemlerde de uygulanmaktaydı. Örneğin Tevrat’ın Levililer 

bölümünde bu vergi ile ilgi şu hükümler yer almaktadır:5  

Lev.27: 30 "İster toprağın ürünü, ister ağacın meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin 

ondalığı RAB'be aittir. RAB için kutsaldır." 

Lev.27: 31 "Kim ondalığının bir bölümünü geri almak isterse, değerinin üzerine beşte bir 

fazlasını katarak ödemelidir." 

Lev.27: 32 "Bütün sığırlarla davarların ondalığı, sayımda çoban değneğinin altından 

geçen her onuncu hayvan RAB için kutsal sayılacaktır." 

Bundan başka Tevrat’ın "Çölde Sayım" bölümünün 18. kısmında ve "Tekvin" bölümünün 

14/20. kısımlarında onda birlik vergi ile ilgili buyruklara rastlamak mümkündür. 

Osmanlı Devleti’nde aşar vergisinin adı, kimi yerlerde değişiklik de göstermekteydi. 

Örneğin Suriye defterlerinde İkta, Irak, Anadolu ve Rumeli defterlerinde ise Salariye olarak da 

karşımıza çıkabilmektedir.6 Fakat farklı adlar ve oranlarla karşımıza çıksa da, İslamî kaynaklı şer’i 

vergi niteliği değişmemektedir. 

                                                                                                                                                    
sayesinde modern iktisat biliminin temelleri de yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştır. İktisadi olaylarda bir nedensellik 

ve düzenlilik arayışı, yani bir paradigma yaratma süreci diyebileceğimiz Fizyokrasi sayesinde iktisadi paradigma 

oluşumlarının da başladığını söyleyebiliriz. Bkz. Evren Altınkaş, “Tarih ve İktisat: Hakim Sınıfın Meşrulaştırıcıları”, 

Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 8/11 Fall 

2013, s. 31-38. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/293702700_03Alt%C4%B1nka%C5%9FEvren-trh-31-38.pdf 
2 Ferit Develioğlu, Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitapevi, 23. Baskı, Ankara, 2006, s.46; Şemsettin 

Sami, Kamus-i Türki, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1995, s.937.  
3 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, “En’am Suresi, 141. Ayet”, Kur’an-ı Kerim ve yüce meâli, (Sadeleştirenler) M. Sadi 

Çögenli Nevzat H. Yanık, Sabah yay. İstanbul, 1999. 
4 Ömer Lütfi Barkan, “Öşür”, İslâm Ansiklopedisi, 96. Cüz, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1963, s.482-483. 
5 Kitab-ı Mukaddes, Tevrat, Levililer Bölümü, 27/ 30–32. Ayetler. 
6 Mehmet Karakaş, Tanzimat Dönemi Aşar Vergisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim 

Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2003, s.36. Halil İnalcık Salariye vergisinin, Fâtih ve Kanunî kanunnamelerine 

göre hububattan onda bir öşürle alınan örfi bir vergi türü olduğunu belirtmektedir. Buna göre diğer adıyla Salarlık sipahi 

için yemlik saman karşılığı alınan örfi bir ek vergidir: Halil İnalcık, “Adâletnâmeler”, Osmanlı’da Devlet, Hukuk ve 

Adâlet, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2000, s. 106. 

http://www.kuranikerim.com/m_elmalili_index.htm?PHPSESSID=9983cc7b86d0922831528449ec7e5ca0
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Osmanlı’da Aşar Vergisinin Toplanması 

Aşar vergisi mülk arazilerinden değil, kuru mülkiyeti devlete, tasarruf hakkı ise reayaya ait 

olan miri arazilerden toplanıyordu. Her ne kadar İslam öncesi dönemde yeri olsa da, Kur’an’da ve 

hadislerde geçmesinden dolayı bu verginin Müslümanları bağlayıcılığı vardı. Fakat Osmanlı 

Devleti’nin bu İslamî nitelikteki vergiyi, çizilen sınırlara bire bir uygunlukta topladığı iddia 

edilemez. Zira vergi onda bir oranı üzerinden tahsil edilmekle beraber bölgeye, vergi 

yükümlülüğüne ve ürün türüne göre değişen oranlarda toplanmış ve aynı zamanda bu vergiyi 

gayrimüslimlerin de ödediği olmuştu.7 Aşar vergisi zirai ürünlerin yanı sıra zaman zaman 

hayvancılıkla uğraşanlardan da alınmıştı. Örneğin, balıkçılıkla uğraşanlardan “Balık Öşrü” adı 

altında toplanmıştı.8 

Osmanlı maliye sisteminde aşar vergisinin İslam’daki yerine yapılan vurgunun aksine, kimi 

yazarlar verginin İslam fıkhında yer alan vergiyle aynı olmadığına dikkat çekmekte, söz konusu 

verginin Osmanlı maliye sistemindeki asıl karşılığının miri arazilerden alınan “Haraç Vergisi” 

olduğunun altını çizmektedir: 

Çünkü miri arazinin aslı haraç arazisidir. Şer’i anlamda haraç arazisinden ise, biri yıllık 

maktu bir tutarı ifade eden ‘harac-ı muvazzaf’, diğeri yerin verimine göre ürünün yarısına kadar 

‘harac-ı mukaseme’ adında iki vergi alınır. İşte Osmanlı maliyesinde söz konusu edilen aşar, aslı 

haraç arazisi sayılan miri arazi üzerinden alınan ‘harac-ı mukasemedir’.9 

Osmanlı İmparatorluğu’nda aşar vergisinin toplanmasında kullanılan yöntemler, Tanzimat 

öncesi ve sonrası olarak dönemlendirilebilir. Birinci dönem olarak adlandırabileceğimiz Tanzimat 

öncesinde, aşar vergisi dirlik olarak tımarlı sipahilere verilmişti. Bu yöntemin geleneksel Osmanlı 

toplumsal yapısına da katkısı olmaktaydı. Buna göre, merkezi idare hem tahsil masrafından 

kurtulmakta, hem de ordunun beslenmesini sağlayacak şekilde bu geliri tımarlı sipahilere 

bırakmaktaydı. Tımarlı sipahilerin bu durumu, onlara ayrıca reayanın can ve mal güvenliğini 

koruma sorumluluğunu da yüklemekteydi. Böylelikle çeşitli unsurları birbirini desteklediği bir 

sistem devreye sokulmuş oluyordu.  

Tanzimat’tan önce verginin iki şekilde toplandığı görülmektedir. Ayaklı denilen usule göre 

köylüler, mahsulü bilinen bir yerde toplarlardı. Ayaksız usul ise belirlenen yerlerde mahsulün ücret 

karşılığı toplanmasıydı.10 Verginin ayni olarak (nakit para yerine ürünün belirli bir kısmının 

alınması) tahsil edilmesi, imparatorluğun ekonomik ve sosyal yapısına uygun bir yöntemdi. Çünkü 

pazarın gelişmediği kapalı ekonomilerde, ürün fiyatının tespiti ve nakde çevrilmesi zordu. 

Atlı-kılıçlı tımarlı sipahilerin, toplu-tüfekli Avrupa orduları karşısındaki başarısızlığı 

Osmanlı yönetiminin merkezi bir orduya ağırlık vermesini zorunda kılmış ve bu da tımar 

sisteminin yerine; mukataa, iltizam ve malikâne yöntemlerine geçişe sebep olmuştur. Bu anlamda 

Tanzimat dönemi uygulamaları aşar için dönüm noktası niteliğindedir.  

Aşar vergisinin toplanma yöntemlerindeki reformlar, aslında Osmanlı Devleti’nin içinde 

bir süper güç olarak yer aldığı geleneksel dünya düzeninin aleyhine devam eden konjonktürel 

değişimlerin zorlaması sonucu ortaya çıkmıştır.  

                                                 
7 Abdüllatif Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, İşaret Yayınları, Bilimsel Araştırmalar Dizisi–6, Ankara, s. 

120. 
8 Neşet Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Reayadan Alınan Vergi Ve Resimler”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 

Coğrafya Fakülte Dergisi, C.5, S.5, TTK Basımevi, Ankara, Kasım-Aralık 1947, s. 490.  
9 Şener, a.g.e, s. 120. 
10 Karakaş, 34. 
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Dünya konjonktüründeki bu değişime paralel olarak klasik Osmanlı kurumları 16. 

yüzyıldan itibaren çözülmeye başlayacaktı. Bu durumda klasik dönem Osmanlı sistemine dâhil 

olan tımar da bu değişimden payına düşeni alacaktı. Askeri açıdan öneminin azalmasına rağmen 

Tımar sisteminin 17. yüzyıla kadar devam ettiği görülmektedir. Bu sistemin uygulamasına aşamalı 

bir şekilde son verilecek ve iltizam sistemi yaygınlaşacaktır. Böylece söz konusu arazi gelirleri 

bölgeler itibariyle ihaleye çıkarılarak üç yıllık dönemler için mültezimlere verilmeye başlanacaktır. 

Böylelikle İltizam sistemi bilhassa 17. yüzyılda yaygınlık kazanarak tımar sisteminin yerini 

alacaktır.  

Coğrafi keşifler sonucunda yeni ticaret yollarının bulunması ve bunların Avrupalı ulusların 

kontrolüne geçmesinin sonucu olarak Avrupalılar dünya ile iktisadi-mali ilişkilerinde inisiyatif 

kullanabilen, söz sahibi olabilen bir pozisyona yükselir. Avrupa’nın ekonomide ilerlemesi aynı 

zamanda o dönemin en büyük iktisadi-mali gücü olan Osmanlı’nın da çöküşünü hazırlayan süreci 

içinde barındırmaktadır.11 III. Selim döneminden başlayan ve selefi II. Mahmut’un devam ettirdiği 

reform girişimleri ise yeni dünya düzenine uyum sağlamaya yönelikti. Artık bu dönemde değişim 

her alanda hissedilecekti. Dolayısıyla bu genel tablo içerisinde Osmanlı Devleti’nin ekonomik 

sistemi de buna bağlı olarak değişecekti. Bu dönemlerde sıkıntıların giderilmesi amacıyla; 1-

Vergilerin oranlarının yükseltilmesi ve çeşitlendirilmesi, 2- Gelir toplama usullerinin 

farklılaştırılması, 3- İç hazineden dış hazineye kaynak aktarılması, 4-Müsadere yapılması, 5- Tağşiş 

(paranın değerinin düşürülmesi), 6- Esham çıkarılması (iç borçlanma), 7- Dış borçlanma gibi 

yöntemlere başvurulacaktı.12 

Osmanlı Maliyesinin Durumu ve Aşar Oranları 

Osmanlı sanayisinin 19. yüzyıl sürecinde atılım içerisinde olduğundan ve Avrupa’daki 

gelişmelere paralel olarak teknolojileri ihraç etmek suretiyle üretim faaliyetlerinin canlandığından 

bahseden Quataert bu yüzyılı üç döneme ayırmaktadır: 1800–1826; 1826–1870 ve 1870–1914. 

Quataert ikinci dönem olan 1826–1870 yılları arasında mensucat sanayi başta olmak üzere birçok 

sanayinin hem üretim hem de ihracat açısından canlanma içerisinde olduğundan bahsetmektedir.13 

Fakat bu canlanma ve Osmanlı ekonomisine yaptığı katkı ithalat-ihracat dengesini kuracak, 

Osmanlı ekonomisini rekabet eder hale getirecek ve ziraattan gelen vergilerle boy ölçüşecek bir 

düzeyde değildi.  

Dolayısıyla Tanzimat Dönemi’nde ziraat vergileri ve özellikle de aşar, devletin en önemli 

gelir kaynağı olmaya devam ediyordu. 19. yüzyıl verilerine göre aşar vergisinin toplam vergiler 

içerisindeki payı 1850’lerde %30, 1875–1900 yılları arasında %27, 1910’da %28 şeklindeydi.14 Bu 

oranlar Osmanlı Devleti’nin geniş coğrafyası içerisinde farklılıklar arz etmekte ve aşarın alınan 

vergilere oranı eyaletlere göre değişebilmekteydi. Örneğin Tuna Eyaleti’nde aşarın toplam vergiler 

içerisindeki payı %45 (1860); Bağdat Eyaleti’nde %47 (1890); Musul’da %29; Anadolu 

                                                 
11 Nurullah Karta, “17. Ve 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Avrupa İle İktisadi İlişkileri”, Turkish Studies,  

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 8/11 Fall 2013, s. 163-

173, http://www.turkishstudies.net/Makaleler/351083479_11KartaNurullah-trh-163-173.pdf,  
12 Karakaş, a.g.e, s. 12-15; Dolayısıyla Tanzimat döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda kanunlaştırma hareketlerine 

girişilme sebepleri arasında, ülkenin 18. Ve 19. Yüzyıllarda yaşadığı sosyal ve iktisadi ilişkilerin değişikliğe uğraması, bu 

değişikliklerin yeni ihtiyaçlara yol açması ve bunların da yeni düzenlemelerle açıklanması gerekliliği olarak tanımlamak 

mümkündür. Bkz. H. Neşe Erim – Aslıhan Nakiboğlu, “Osmanlı Bürokrasisinde Yenileşme: Tütün Nizamnameleri”, 

Turkish Studies,  International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 8/2, 

Winter 2013, s. 319-344. http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1292804349_18erimne%C5%9Fe_319-344.pdf 
13 Donald Quataert, "19. Yüzyıla Genel Bakış – Islahatlar Devri 1812–1914", Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve 

Sosyal Tarihi, 1600–1914, C. 2, Ed. Halil İnalcık-Donald Quataert, Çev. Süphan Andıç, Eren Yayıncılık, İstanbul, 2006, 

s.1001–1002, 1024–1026. 
14 Quataert, a.g.m., s. 963. 

http://www.turkishstudies.net/Makaleler/351083479_11KartaNurullah-trh-163-173.pdf
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eyaletlerinde ortalama %31 (Ör. Erzurum’da %46, Aydın’da %27) idi (1890’lar).15 20. yüzyılın 

başlarında devletin aşardan elde ettiği verginin %20’si Avrupa eyaletlerinden (Balkan savaşları 

öncesinde); %57’si Anadolu’dan %11’i Suriye’den, % 6’sı Irak’tan, %3’ü ise Hicaz’dan 

geliyordu.16 

1877–1878 Osmanlı- Rus Savaşı, devlet için tam bir yıkım oldu. 6 Ekim 1878’de Osmanlı 

Devleti iflasını açıkladı. Gelecek beş yıl için faizlerin ancak yarısını ödemeyi, diğer yarısı için ise 

%5 faizli tahviller çıkarmayı vaat ediyordu. 1879’da imzalanan barış anlaşmasına göre Rusya’ya 

802.500.000 frank savaş tazminatı ödemesi gerekiyordu. Bu durum alacaklı olan İngiliz ve Fransız 

bankerler için kaygı uyandırmaktaydı. Berlin Konferansı’nda Osmanlı mali denetimi için bir karar 

alınmış olmasına rağmen bu denetimi güçlendirmek amacıyla 1881’de "Muharrem Kararnamesi" 

kabul edildi. Bu kararname ile kurulan Duyun-u Umumiye devlet içinde devlet niteliğinde bir 

kurumdu. 13 Ocak 1982 itibariyle borç tahsiline başlayacak olan bu kurum, devletin vergi 

gelirlerine el koyuyordu. El koyulan vergilerin temelini ise aşar vergisi oluşturuyordu. Buna göre; 

İstanbul, Edirne, Bursa, Samsun ve bir dizi kentten daha elde edilen ipeğin %12,5 oranındaki aşarı, 

Şarapçılıktan alınan %15 oranındaki aşar ve bunlarak ek daha birçok vergi Duyun-u Umumiye 

tarafından toplanacaktı.17  

Böylelikle 1912’ye gelindiğinde Duyun-u Umumiye devletin gelir kaynaklarının üçte birini 

alıkoymuştu. Toplanan vergiler arasında aşarın payı %22,9’u buluyordu.18 

Tanzimattan Cumhuriyete Aşarın Toplanma Yöntemleri 

Yukarıda bahsedilen gelişmeler doğrultusunda III. Selim ile başlayan ve II. Mahmut ile hız 

kazanan ıslah çalışmaları Tanzimat Dönemi’nin (1838–1876) başlangıcı sayılan Gülhane Hatt-ı 

Hümayun’u ile doruğa çıkacaktır. Osmanlı Devleti’nin yaşadığı sosyal, siyasal, ekonomik ve askeri 

sorunların bir bileşkesinin sonucu olarak yayınlanan Gülhane Hattı dört temel reformu vaat 

etmekteydi.19 

1. Padişahın tebaasının can, namus ve malının güvence altına alınması, 

2. Zorunlu askerlik sistemi,  

3. Din ayrımı gözetmeksizin yasa önünde eşitlik, 

4. İltizam sisteminin yerini alacak muntazam bir vergilendirme sistemi. 

Son madde konumuz açısından önemlidir. Zira klasik bir Osmanlı sistemi olan tımarın 

işlemez hale gelmesiyle yerini post klasik dönemde iltizam sistemine bıraktığından bahsedilmişti. 

İltizam sisteminin de zamanla aşınması devleti daha farklı tedbirler almaya sevk etmiş ve bunun 

sonucunda 1840 yılında vergilendirme sisteminde bir reform açıklanmıştı. Bu reform paketinde üç 

vergiye dokunulmamıştı. Bunlar cizye, mürettebat (tahsis) ve aşar vergileriydi. Bu yeni reformla 

iltizam sisteminin yerini, vergi tahsilini merkezden atanan aylıklı muhassılların yaptığı bir sistem 

almıştı. Zira iltizam sisteminin faydalarının yanında köylünün istismarına açık bir takım zayıf 

noktaları da vardı.20 Özellikle İltizam sistemine göre vergiyi toplayacak olan mültezimlerin daha 

fazla kâr etmek amacıyla köylü üzerine baskı ve şiddet uygulaması söz konusu oluyordu.  

                                                 
15 Quataert, a.g.m., s. 964. 
16 Quataert, a.g.m., s. 965. 
17 Aydın, a.g.e, s. 67-86. 
18 Aydın, a.g.e, s. 69. 
19 Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, çev. Yasemin Saner Gönen, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, s.79. 
20 Aktan, a.g.m., s. 77-78.  
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Bu sakıncalar göz önüne alınarak iltizam sistemi kaldırılmak istenmiş fakat kaldırılması 

daha farklı sorunlar doğurduğundan Reşit Paşa’nın iktidardan düşmesiyle, kısa bir süre içerisinde, 

19. yüzyılın sonlarında tekrar kaldırılana dek iltizam sistemine geri dönülmüştü.21  

Tanzimat ile başlayan mali ıslahat çalışmaları çerçevesinde aşar vergisi ile ilgili en önemli 

değişiklik, bu verginin oranının adına uygun 1/10 şekilde sabitleştirilmesi olmuştur. Tanzimat’ın 

uygulanmadığı yerlerde ise aşar’ın eski tahrir defterlerinde görülen oranlar üzerinden tahsiline 

devam edilmiştir.22 Karakaş, bu önemli kararı bir dönüm noktası olarak nitelendirmektedir. Buna 

göre bu kararla beraber vergi Tanzimat öncesi dönem ve Tanzimat sonrası dönem olarak ikiye 

ayrılabilecek ve gerçek anlamda uygulama alanı bulabilecekti.23  

Aşarı toplayan tahsildarların bu dönemden sonra tahsil için geldikleri köylerde düşük 

bedelle yiyecek ve yem almaları yasaklanmıştı. Çünkü tahsildarların köylü üzerine getirdiği yük 

yıkıcı olmaktaydı.24  

Tanzimat uygulamalarıyla aşarın toplanacağı yer ve taşıma masrafları hakkında da 

düzenlemelere gidilmiş ve köylünün mağdur edilmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Örneğin 

köylüler hasat zamanı ürünlerini harmanladıktan sonra mültezime haber verecekler, eğer mültezim 

beş gün içerisinde gelmez veya adamlarını göndermez ise aşar kaza meclislerinde toplanacak veya 

mültezimin belirlediği bir noktaya nakledilecekti. Bu işler için yapılan masraflar ise mültezimden 

talep edilecek, karşılığını mültezim nakdi olarak veya toplanan öşürden verecekti.25 Bu 

uygulamalardaki amaç, zaten vergi yükü ile beli bükülen köylünün, istismar edilmesinin önüne 

geçmekti. 

Tanzimat ile beraber kurulan "Taşir Meclisi", aşarın toplanması ile ilgili yöntemleri 

belirlemekteydi. Buna göre iki yöntem uygulanabilecekti. Birinci yönteme göre mahsul tartılır, 

sayılır, ölçülür ve buna göre onda biri alınırdı. Diğer bir uygulamaya göre ise her iki tarafın 

rızasıyla ve "meclis-i mahalliye"nin kararıyla bedelinin ödenmesi şeklindeydi.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Zürcher, a.g.e, s.92-93. 
22 Abdüllatif Şener, Sona doğru Osmanlı. Osmanlı ekonomisi ve maliyesi üzerine yazılar, Birleşik Kitabevi, Ankara, 

2007, s.120. Fakat bu uygulamalara aykırı usulsüzlükler de gözlemlenebilmektedir. Örneğin Anakara vilayetine 

gönderilen bir belgede, Kırşehir sancağına bağlı Mucur Köyü mültezimi Nakıp oğlu Hacı Süleyman 1/6 oranında öşür 

aldığı gerekçesiyle Hacı Abdullah tarafından şikâyet edildiği anlaşılmaktadır: Kırşehri sancağı dahilinde Mucur karyesi 

sene-i haliye aşarını iltizam etmiş olan Nakıp oğlu Hacı Süleyman karyeleri mahsulatından altıda bir öşr alındığından 

niyaz-ı ma’deleti havi karye-i mezbure ahalisinden Hacı Abdullah imzasıyla gönderilen arzuhal 17 Şubat 216 tarihinde 

irsal kılınmıştı henüz icabı icra olunmadığı beyanıyla merkum bu kere de … istida etmesine ve işar-ı sabıkaları bi’t-

tahkik iktizasının ifasına himem-i aliyye-i daverileri derkar buyurulmak babında. BOA DH.MKT. 2492/29, 14/S/1319. 
23 Karakaş, a.g.e, s.50. 
24 Zürcher, a.g.e, s.92. 
25 Karakaş, a.g.e, s.50. 
26 Karakaş, a.g.e, s. 51. 
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Tablo. 1 Tanzimat Dönemi’nden Cumhuriyet’e Kadar Aşar’ın Toplanma Yöntemleri 

Uygulama 

Süresi Dönem Açıklama 

(Yıl)   

3 1840–1842 Emaneten İdare. 

4 1843–1846 

Maktuan ve ikişer senelik kaza üzerine sarraflara 

ihale. 

5 1847–1851 

Maktuan beşer senelik kaza üzerine rical ve 

memurin ve erbabı-ı servete ihale 

3 1852–1854 Aynen zahire alınmak üzere ihale. 

5 1855- 1859 

Maktuan köy, köy mahallerince iptida kaza ve 

sonra liva meclislerinde müzayede ile taliplere ve 

bazı mahallerde son beş senelik hasılat bedel 

ittihazıyla köylüye ihale 

   

11 1860- 1870 

Maktuan köy, köy mahallerince veya hazinece 

taliplerine veya köylüye ihale ve satılamayanlar 

emaneten idare 

   

10 1871–1880 

Maktuan köy, köy yalnız mahallerince taliplerine 

veya köylüye ihale. Ve Tuna ve Aydın vilayetleri 

emaneten idare 

   

5 1881–1885 

Emaneten idare ve tecrübeten arazi üzerinden 

bedelen istifa ve ihale usulü ilga 

23 1886–1908 

Maktuan köy, köy mahallerince taliplerine veya 

köylüye ve satılmayanlar. Aydın vilayeti 

emaneten idare ve tecrübeten tahmis bedeli arazi 

üzerinden istifa 

   

17 1909–1925 Kısmen iltizam suretiyle toplanması. 

 

Niğde ve Yakın Çevresindeki Suiistimaller 

Konumuz açısından II. Dönem olarak adlandırılan Tanzimat sonrasında verginin 

toplanmasıyla ilgili çeşitli değişiklikler yapılmış, fakat bu değişikliklerden hiç biri istikrarlı ve 

kalıcı olamamıştır. Daha sonraları verginin uygulanmasında ve tahsilinde bir takım haksızlıklar 

yapılmış, vergi halk üzerinde bir baskı unsuru haline gelmiştir. Yapılan değişiklikler ve ıslahatlar 

da bir sonuç vermemiş, verginin uygulamadaki sakıncalarını gidermek mümkün olmamıştır. Bu 

haksız uygulamalara yönelik Osmanlı arşivinde birçok belge bulunmaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun diğer bölgelerinde olduğu gibi Niğde ve çevresinde de aşar 

bedelinin toplanması sürecinde yolsuzluklar yapılmış, mültezimler haksız kazançlar elde etme 

yolunda girişimlerde bulunmuştur. Mültezimlerin bu girişimleri vilayet merkezlerine ve ilgili 

kurumlara yapılan şikâyetlerle bölge halkı tarafından sürekli gündeme getirilmiştir Örneğin bu 

belgelerin birinde Niğde eski mutasarrıflarından Hasan Efendi’nin 1307 (1891/1892) yılı aşar 

                                                 
 Karakaş, a.g.e, s. 84.; Şener, a.g.e, s. 131-139. 
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bedeli üzerinden harcamalarda bulunduğunu bildiren bir dilekçe Maliye Nezareti ile Konya 

vilayetine gönderilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir: 

Maliye Nezaret-i Celilesiyle Konya Vilayet-i Aliyyesine 

1307 senesi aşar bedelat-ı tahsilesinden Niğde mutasarrıf-ı sabıkı izzetli Hasan Efendi 

tarafından hilaf-ı ahval mesarif-i mahalliyeye ve havalata sarf ve ita olunan 4200 küsür lira 

hakkında istifsar-ı muameleyi havi varid olan 30 kanun-ı evvel sene 1308 tarihli ve 271 

numaralı tahrirat-ı aliyyeleri melfufatıyla beraber aidiyet-i maslahat cihetiyle ve muhasebe-i 

nezaret ifadesiyle maliye nezareti celilesine gönderilmiş olmakla ol babda Konya vilayetinden 

meb’us 30 kanun-ı evvel 1308 tarihli ve 271 numaralı tahrirat ve matlubatı aidiyeti cihetiyle ve 

muhasebe-i nezaret ifadesiyle leffen savb-ı ali-i daveranelerine irsal kılınmış ve vilayet-i 

müşarünileyhaya malumat verilmiş olmakla icabının icrasına himem-i atabe-i asafaneleri 

derkar buyurulmak babında.
27 

Aşar bedeli üzerinden yapılan yolsuzluklar bununla sınırlı kalmamış mutasarrıflar dışında 

kendisine aşar bedeli toplama yetkisi verilen diğer görevliler de çeşitli usulsüzlüklerde 

bulunmuştur. Yine Konya vilayetine gönderilen bir dilekçede Niğde sancağının Tabe karyesinde 

kendisine H. 1298 ve 1299 (M. 1880-1881) seneleri aşar bedelini toplama yetkisi verilen karye 

muhtarı Köşkeroğlu Ali Efendi, toplanan bedel üzerinden zimmetine bir hayli para geçirmiştir. Bu 

konuda daha önce şikâyette bulunulmuş fakat gereğinin yapılmaması üzerine köy halkından 

Çavuşoğlu Hüseyin, yolsuzluğu bildiren yeni bir arzuhali Konya vilayetine göndererek bu 

usulsüzlüğün önlenmesini istemiştir: 

Konya Vilayet-i Aliyesine 

Niğde sancağı dahilinde Tabe karyesinin 1298 ve 1299 seneleri aşarını ahz ve tahsile memur 

tayin kılınan karye-i mezkure muhtarı köşker oğlu ali efendinin zimmetine bir hayli akçe 

geçirmiş olduğu halde henüz hakkında bir muamele-i icra edilmediğinden bahs ile vacib-i bazı 

ifade ve işaayı havi karye-i mezkureli Çavuşoğlu hüseyin hilmi imzasıyla verilen arzuhal leffen 

taraflarına irsal kılınmakla mealine nazaran bit tahkik iktiza-yı halin ifa ve hakik-i keyfiyetin 

inbasına himem-i aliyyeleri müsadif buyurulmak babında.28 

Başka bir yolsuzluk şikayeti de Niğde sancağının Yahyalı nahiyesinden Topçuoğlu Bekir 

tarafından yapılmıştır. Konya vilayetine gönderilen dilekçede, Topçuoğlu Bekir’in, nahiyenin aşar 

mülteziminin meyve, zahire vesaireden yüksek bir bedel talep ettiğini bildirerek, Niğde 

mutasarrıflığına başvurduğu, konunun incelenmesini ve sonucun beyan edilmesini istediği 

belirtilmiştir: 

Konya Vilayet-i Aliyyesine 

Yahyalı nahiyesi ahalisinden Topçuoğlu Bekir imzasıyla keşide kılınıp leffen hakkı… irsal 

kılınan telgrafnamede nahiyenin aşar mültezimi meyve öşrünü tahmin ettirmeksizin sebt-i defter 

ettiği gibi zehair-i öşriye ve saireden dahi fahiş bedel mütalebe ile ahaliye [rencide] etmekte 

olduğundan ve Niğde mutasarrıflığına vuku bulan müracatlarından bahisle muadelet olunmuş 

olmakla bit-tahkik iktizasını ifa ve hakikat halin beyan ve inbasına himem-i aliyyeleri masruf 

buyurulmak babında.
29 

Yine Niğde sancağına ait bir arşiv belgesinde bu kez aşar müzayedesi sırasında yapılan 

usulsüzlüğe değinilmiştir. H. 1302 (M. 1884-1885) senesi aşar müzayedesi sırasında yapılan 

usulsüzlüğün şikayet edilmesi üzerine Konya vilayetinden Niğde sancağına, konunun incelenmesi 

için özel memurlar gönderilmiştir. Bu memurlar, yaptıkları inceleme sonucunda bir rapor 

hazırlamış ve kırk altı karye aşarının toptan müzayedesinde ve ihalesinde kurallara uygun 

davranılmadığını belirlemişlerdir. Bunun üzerine Niğde sancağı idare meclis heyetinin muhakeme 

                                                 
27 BOA DH.MKT. 47/1, 08/Za/1310. 
28 BOA DH.MKT. 1936/104, 25/Ş/1309. 
29 BOA DH.MKT. 1600/83, 01/B/1306. 
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altına alınması ve bir kısım memur hakkında gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir. Belgede liva 

muhasebecisine dair yapılacak işlemlerin maliye nezaretine bildirilmesi ve mutasarrıf Enis Paşa’nın 

da işten el çektirilerek diğerleriyle birlikte vilayet merkezinde yargılanmasına şura-yı devletçe 

karar verilmiştir:   

Niğde sancağı mutasarrıfı saadetli Enis Paşa hazretleri alilerinden dermiyan olunan şikayat 

müteaddidenin icra-yı tahkiki için Niğde’ye izam olunan me’mur-ı mahsusun tanzim ve ita 

eylediği evrakın leffiyle Konya vilayetinden varid olub ba-tezkere-i acizi huzur-ı sami-i 

fehimanelerine takdim kılınan tahrirat melfufatıyla beraber şura-yı devlete havale 

buyurulmasıyla ol babda cereyan eden müzakeratı havi dahiliye dairesinden kaleme alınan 

mazbata evrak-ı melfufe ile maan arz ve takdim olunup mazbata-i mezkure müeddasından 

rehin-i alem sami-i sadaret-penahileri buyurulacağı üzere nefs-i Niğde kazasının üç yüz iki 

senesi aşarının köy köy müzayedesinde … münkatı olmaksızın bazı esbab-ı seririyle kırk altı 

karye aşarının toptan müzayedesine mübaşeretle akd olunan şirket-i hafiyeye ilzam olunmuş ve 

emr-i müzayede ve ihalede nizamata tatbik-i muamele edilmemiş olduğu cihetle bundan dolayı 

Niğde sancağı idare meclis heyetinin taht-ı muhakemeye alınması hükm-ü kanun iktizasından 

olarak ba-irade-i seniyye mansub olmayanlar hakkında muamele-i lazıme edileceği gibi liva 

muhasebecisine dair olan muamele maliye nezaret-i celilesine bildirilmesinden paşa-yı 

müşarünileyhin dahi icra-yı muhakemesine mezun itası lüzumu evrak-ı mezkurede dermiyan 

kılınmasına ve zikr olunan aşarın muhalif nizam olarak ihale edildiği vaki olan ihbara 

müsteniden mahallince icra olunan tahkikat ve terkikat ile rehin-i mertebe-i sübut olunduğu 

anlaşılıp ahval-i meşruha ise mucib-i mesuliyet ve muhakeme görünmüş olmasına binaen 

mutasarrıf-ı müşarünileyhin icra-yı muhakemesi hususuna bi’l-istidan irade-i seniyye-i cenab-ı 

padişahi müteallik buyurulduğu halde muvakkaten kendine işten el çektirilerek diğerleriyle 

merkez vilayette icra-yı muhakemesinin ekseriyetle tezekkür olunduğu şu hale nazaran vilayet-i 

mezkureye tebliğiyle nezaret-i müşarünileyhaya malumat itası gönderilmiş olmakla icra-yı icabı 

vabeste-i irade-i aliyye-i hidiv-i azamileridir ol babda.30 

Belgelerden de anlaşılacağı üzere aşar üzerinden yapılan yolsuzluklar ve usulsüzlükler 

farklı şekillerde kendisini göstermiştir. Yukarıdaki belgelerde aşar bedelinden yapılan uygunsuz 

harcamalara, mültezimlerin fahiş fiyatlar belirlediğine ve müzayede sırasında kanun ve nizama 

uygun olmayan girişimlere dair örnekler verilmiştir. Niğde sancağında yapılan başka bir aşar 

yolsuzluğun ise belli ittifaklar kurularak yapıldığını görüyoruz. Maliye Nezareti’ne gönderilen 1 

Teşrinisani 1303 (13 Kasım 1887) tarihli belgede, bir önceki sene aşarının su-i istimale uğratıldığı 

belirtilir. Sancak mutasarrıfı, elinde zahire bulunduran mültezimler, liva memurlarından bazıları ve 

Niğdeli Yovanaki adlı şahıs aralarında anlaşarak aşar kapatmışlardır. Belgeye göre Niğde 

tüccarlarının anbarları mühürlenmiş fakat mülkiye ve adliye meurlarından bazıları bu anbarlardan 

dönemin şartlarına göre oldukça düşük fiyata istedikleri kadar zahire almışlardır. Düşük fiyatla 

alınan zahireler ise üzerine yüzde yirmilik bir oranda kar koyularak fakir halka yüksek bir fiyatla 

satılmaya çalışılmıştır. Bunun üzerine bazı köy sakinleri şikayette bulunmuşlardır: 

Maliye Nezaret-i Celilesine 

Niğde mutasarrıfından şikayete dair ita olunan mazabıt ve layihalar münderecatı geçen sene 

aşarının su-i istimale uğrayarak ellerinde zahire bulunan mültezimlerle uyuşulduğu ve Niğdeli 

Yovanaki ve memurin-i livadan bazıları ile bi’l-ittifak aşar kapatıldığı ve Niğde tüccarının 

anbarları nuhuyet-i ıstırab-ı muhtaciyet maksadıyla mühr altına almış iken memurin-i mülkiye 

ve adliyenin iş bu anbarlardan kilesi yirmi iki guruşa istedikleri kadar buğday aldıkları ve redif 

zabitine zahire verilmeyip beher kile için komisyona masarifi namıyla bila-mezuniyet zımnen on 

birer guruş taleb edildiği merkezinde bulunduğu ve tahkikatının derdest-i ifa edilmeği Konya 

vilayet-i aliyyesinden işar olunmuş ise de mevadd-ı mezkure umur-ı maliye adadından olmasına 

binaen bu babda nezaret-i celile-i daverilerince dahi iktiza-yı halin serian ifa ve neticenin ilave-

i mütalaa-i samiyeleriyle inbasına himem-i aliyye-i asafaneleri derkar buyurulmak babında.
31 

                                                 
30 BOA DH.MKT. 1485/112; 1480/42, 11/Ca/1305. 
31 BOA DH.MKT. 1463/21, 27/S/1305; “Der-aliyyede Bahçekapısında Şabcı hanında mukim Niğdeli Petraki’nin 

mahdumu Yovanaki ile muharrerü’l-esami kesanın Niğde sancağı memurini ile bi’l-ittifak liva-i mezkur aşarını dun 

fiyatla iltizam ve zahairi der-anbar ederek fukara-yı ahaliyi fahiş bedel ile satmakta olduklarından vesair su-i 
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Aşarla ilgili bu yolsuzluklar sadece Niğde’ye özgü bir durum değildir. İmparatorluğun 

diğer bölgelerinde de aşar üzerinden çeşitli yolsuzluklar yapılmıştır. Bu bölgelerden biri de 

Aksaray’dır. Burada da Niğde sancağında meydana gelen yolsuzluklara benzer olaylar yaşanmıştır. 

Örneğin Konya vilayetine gönderilen R. 8 Mart 1306 (M. 20 Mart 1890) tarihli bir belgede 

Aksaray eski mal müdürü Mustafa Tahir Efendi ile bazı kişilerin aşar yolsuzluğu yaptığına dair 

ihbarlar vardır. Belgeye göre bu kişiler aşar vb. gelirler üzerinden yolsuzluk yapmışlar fakat buna 

rağmen haklarında gerekli kanuni işlemler uygulanmamış, bu da hazinenin zarara uğratılması 

sonucunu doğurmuştur: 

 

Konya Vilayet-i Celilesine 

Niğde sancağı dahilinde Aksaray kazası mal müdürlüğünden Mustafa Tahir Efendi ile 

muharreü’l-esami kesanın aşar hasılatından ve saireden kilitli ihtilasları olduğu halde 

haklarında bir güne muamele-i kanuniyye icra edilmeyerek bu yüzden hazine-i celilenin hasar-ı 

külliye uğratılmasına sebebiyyet verilmiş olduğundan bahisle icra-yı icabı istidasını ve bazı 

ifadatı havi muhbir imzasıyla varid olan varaka leffen savb-ı ali-i daverilerine irsal kılınmakla 

mealine nazaran bi’l-tahkik iktizasının ifa ve hakikat-i keyfiyyetin inbasına himem-i aliyye-i 

vilayet-penahileri derkar buyurulmak babında. 32 

Aşar ihalesi sırasında yapılan yolsuzluklara Aksaray’da da rastlıyoruz. Aşar müzayedesine 

fesat karıştırmasından dolayı işten el çektirilen kaza idare meclisi üyelerinden Hacı Ali Efendi 

muhakemeye tabi tutulmuş fakat berat kararı çıkmadığı halde söz konusu üyeliğe atanması 

gerçekleşmiştir. Hacı Ali Efendi, yeğeni ve aynı zamanda mahkeme başkatibi olan Ahmed Efendi 

ile bir olarak aşar yüzünden çoğu çiftçiyi zarara uğratmışlardır.33 Başka bir ihale yolsuzluğu 

ihbarını yapan kişi de kaza telgraf müdürü Mehmed İzzet’tir. Mehmet İzzet’in belirttiğine göre 

1304 ve 1305 seneleri aşar ihalelerinde ve diğer gelirlerin toplanmasında yolsuzluklar yapılmıştır. 

Kaza kaymakamı ve bazı kişiler bu yolsuzluklarla hazineyi zarara uğratacak sonuçlar doğmasına 

neden olmuşlardır. Vilayet merkezine gönderilen dilekçede Mehmed İzzet’in bu ifadeleri dikkate 

alınarak gerekli incelemelerin yapılması ve sonucunun bildirilmesi istenmiştir.34  

Başka bir aşar ihalesi sırasında yapılan yolsuzluk bu kez kaza kaymakamının 

tecrübesizliğine bağlanmış ve söz konusu kaymakamın yeri değiştirilmiştir. Olaya konu olan kişi 

Mahmud Celaleddin Efendi’dir. İlk memuriyet görevi Aksaray kaza kaymakamlığı olan Mahmud 

Celaleddin Efendi, yeterli tecrübeyi henüz edinmediği için aşar ihalesi sırasında yapılan 

yolsuzluğun farkına varamamıştır. Böyle bir hatanın tekrarı halinde ise hazinenin zarar göreceği 

endişesiyle Mahmud Celaleddin Efendi’nin Aksaray kaymakamlığında kalması uygun 

görülmeyerek, kendisinden daha tecrübeli olan Seydişehir kaymakamı Hakkı Bey ile becayişine 

karar verilmiştir: 

                                                                                                                                                    
hallerinden bahisle mumaileyhin nezdlerinde mevcud ve mektum bulnan zahairin yüzde yirmi ticaretle ahaliye tevzi’ve 

itası niyazına ve bazı ifadeye dair ahaliden bazıları tarafından … mabeyn-i hümayun-ı cenab-ı mülükane-i samiye-i 

kitabet-i celilesine takdim ve oradan dahi babıaliye tevdi kılınan hususiye verilen iki kıta istidanın melfufuyla beraber 

savb-ı vala-yı desturilerine itare kılınmakla ve suret-i istida sahih ve vaki ise caiz olamayacağı derkar buyurulmakla bi’t-

tahkik iktiza-yı halin icra ve neticesinin inbasına himem-i aliyye-i vilayet-penahileri masruf buyurulmak babında” BOA 

DH.MKT. 1447/5, 26/Z/1304. 
32 BOA DH.MKT. 1709/120, 28/B/1307. 
33 BOA DH.MKT  2170/104, 15/L/1316.  
34“Aksaray kazasının üç yüz dört ve beş seneleri aşarının suret-i ihale ve emr-i cibayetinde ne suretle su-i istimalat vukua 

getirildiğine ve kaim-makam ile muharreü’l-esami kesanın ızrar-ı hazine yolunda mütecasir oldukları bazı ahval-i gayr-ı 

merziyyeye dair kaza-i mezkur telgraf müdürü Mehmed İzzet mührüyle mahtumen varid olan varaka-i aynen savb-ı 

alilerine irsal kılınmış ve mevadd-ı muharrere lazımü’t-tedkik bulunmuş olmakla bila-taraf icra-yı tahkikatle netice-i 

hasılanın ve iktizasının serian inbasına himem-i aliyyeleri masruf buyurulmak babında 2 Kanunuevvel 1306 ”BOA 

DH.MKT. 1791/121 02/Ca/1308. 
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Huzur-ı Ali-i Hazret-i Sadaret-penahileri 

Aksaray kazasında sene-i haliye aşar müzayede ve ihalesi sırasında bazı yolsuz harekat vukua 

geldiği ve yevm-i kaim-makam-ı kaza Mahmud Celaleddin efendinin henüz ilk memuriyeti 

olarak adm-i vukufundan münbais olduğu anlaşıldığına ve bu gibi hatiyyanin tekerrürü hazine-i 

dahiliye ızrar edeceği tabii olduğu gibi şimdi ihale-i kaza iki kısma ayrılarak yekdiğerleri 

aleyhimize tertib-i şikayetlerin gayr-ı hali bulunduğuna binaen mumaileyhin bekası caiz 

görülemediğinden bahisle Seydişehir kaim-makamı olub ehliyet ve iktidarı mücerreb 

bulunmasına Hakkı Efendi ile becayişine Konya vilayet-i celilesi meclis idaresinden meb’us 9 

Ağustos 1315 tarihi ve üç yüz kırk altı numaralı mazbatada izbar olunmuştur. Mezkur kazalar 

üçüncü sınıftan olub mumaileyhadan Mahmud Celaleddin Efendinin mekteb-i mülkiye-i şahane 

mezunlarından ve Hakkı Efendinin de müntehibinden bulunduğu kuyuduna ve becayişlerinin 

icrasında muvaffak-ı hali ve maslahat olacağı siyak-ı işarlarla anlaşılmasına binaen o vechle 

icra-yı becayişleri bi’t-tensib zikr olunan mazbata leffen takdim ve şeriyye kılınmasıyla 

iktizasının ifa buyurulması maruzdur.35 

Aksaray kazası ile ilgili değineceğimiz son örnek halkın aşar mültezimlerinden gördüğü 

baskılara dairdir. Konya vilayetine gönderilen bir belgede Aksaray kazasının Cemili karyesi aşarını 

iltizam eden Arapoğlu Hacı Ali’nin karye halkına zulüm ve baskı uyguladığı ve halka karşı kötü bir 

lisanla konuşmaya cüret ettiğinden dolayı hakkında inceleme başlatıldığı anlaşılmaktadır. Fakat 

gayr-ı meşru yollarla kendisini bu incelemeden kurtarmaya kalkıştığı ifadelerini içeren muhbir 

Mehmed Sadık imzalı bir evrakın da vilayet merkezine gönderildiği belirtilmiştir. Arapoğlu Hacı 

Ali’nin inceleme sonucunda tutuklanmasına karar verilmişken hala görevinin başında olduğuna 

dair bu kez Hasan imzalı bir evrak gönderilerek verilen kararın uygulanması istenmiştir.36  

Niğde ve Aksaray dışında Konya vilayetinin çeşitli sancaklarında, kazalarında ve 

karyelerinde aşar yolsuzluğuna dair yolsuzluk ve usulsüzlükler meydana gelmiştir. Örneğin, Bozkır 

kazasının Akkilise ve Balıkevi karyeleri aşarına zamlı fiyatla talip olan Akkilise karyesi 

ahalisinden Hacı İsmail Efendizade Muhammed’in talebi kaza heyeti tarafından kabul edilmemiş 

fakat söz konusu karyeler aşarı noksan fiyatla kapattırılmıştır. Bütün bunlar yetmediği gibi Hacı 

İsmail Efendizade Muhammed kendisinin haksız yere tevkif edildiğinden de yakınarak düştüğü 

durumun düzeltilmesini bildiren bir dilekçe yazmıştır. 

Konya Vilayet-i Behiyyesine 

Bozkır kazasının Akkilise ve Balıkevi karyeleri aşarına kendisi zamm ile talib bulunduğu halde 

heyet-i kaza tarafından zammı kabul edilmeyip aşar-ı mezkure noksan-ı fahişle kapattırılmakla 

beraber kendisi dahi bi-gayr-ı hakkın tevkif edildiğinden bahisle icrası icabı istidasına ve bazı 

ifadeye dair Akkilise karyesi ahalisinden Hacı İsmail Efendi zade Muhammed mührüyle 

gönderilen arzuhali leffen irsal kılınmağla suret-i istidaya nazaran bi’t-tahkik iktiza-yı halin 

ifasına himem buyurulması babında.37 

Yine Konya vilayetine bağlı Esbkeşan kazasında aşarın ucuza kapatılmasıyla ilgili bir 

belgeye rastlıyoruz. Kazanın R. 1305 (M. 1889-1890) senesi aşarını idare ve muhakeme memurları 

                                                 
35 BOA DH.MKT. 2248/64, 13/Ca/1317. 
36“Aksaray kazasının Cemili karyesi aşarını iltizam eden Arab oğlu Hacı Ali’nin esna-yı ta’şirde ahali-i karye hakkında 

ikaına mütecasir olduğu zulm ve ta’didden ve bazı güne ıtlak-ı lisane dahi cürret eylemesinden dolayı hakkında tahkikate 

ibtidar kılındığı halde vesait-i gayr-ı meşrua ile tahlisi giribane çalışmakta olduğundan bahisle bazı ifadeyi havi muhbir 

Mehmed Sadık imzasıyla varid olan varaka 16 Haziran 310 tarihinde savb-ı valalarına irsal olunmuştu merkumun 

seyyiat vakası icra ettirilen tahkikat ile mertebe-i sübuta varmış ve hakkında tevkif tezkeresi verilmiş iken henüz taht-ı 

tevkife alınmayarak beraatle çalışılmakta olunduğuna dair bu kerede Hasan imzasıyla gönderilen varaka leffen irsal 

kılınmakla mealine ve işar-ı sabıka nazaran icra ve inbasına himmet buyurulması babında 23 Haziran 1310” BOA 

DH.MKT. 252/56, 24/Z/1311. 
37 BOA DH.MKT. 294/1, 11/R/1312. 
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düşük fiyatla kapattığı ve hazineyi zarara uğrattıkları gerekçesiyle karye ahalisinden Şabanoğlu 

Mehmed imzalı bir dilekçede şikâyete konu olmuşlardır.38  

Başka bir belgede Eğirdir kazası kaymakamının karıştığı bir aşar yolsuzluğu konu 

edilmiştir. Konya vilayetine R. 16 Haziran 1316 (29 Haziran 1900) senesinde gönderilen bir 

belgede kaza kaymakamı Agah Bey, gerek aşar ihalesi gerek tahsilat konusunda gösterdiği 

suiistimal ve fakir halka uyguladığı baskı ve zulümden dolayı kaza halkından Mehmed isimli şahıs 

tarafından şikayet edilmiştir.39 

Hadim kazasında da diğerleriyle benzer durumlara rastlıyoruz. Burada da vilayet 

merkezine gönderilen bir dilekçede devlet gelirlerinden muhtarların nezdinde akçe kaldığı, aşar 

mültezimleri tarafından ahaliye zulüm edildiği, zahire yardımının dağıtımına fesat karıştırıldığı ve 

bu gibi durumlara kaza kaymakamı ile bazı memurların da ortak olduğu belirtilmiş, gerekli 

incelemelerin bir an önce yapılması istenmiştir.40 

Niğde sancağının Kırşehir kazasında meydana gelen bir olayda ise Nevşehirli Apostoloğlu 

Kiryako, kaza aşar mültezimlerince zarara uğratıldığını ve haksız yere kendisinden para alındığını 

belirterek bunun muhakeme yoluyla tahsil edilmesini istemiştir. Nevşehir ahalisinden olan 

Apostoloğlu Kiryako’nun sunduğu arzuhalde Eblit aşireti muhtarı Saadettin Ağa’nın, misafir 

olduğu haneyi basıp üzerinde olan yüz yetmiş adet yüzlük mecidiye altınını gasp ettiği belirtilir. 

Bunun üzerine Konya meclis-i kebirine dilekçe vererek hakkının teslim edilmesini istemiştir. 

Konya Valisi Hazretlerine 

Nevşehir ahalisinden Apostol oğlu Kiryako’nun takdim eylediği arzu halde yetmiş üç 

senesine mahsuben Niğde sancağı dahilinde kain Kırşehir kazasında Savcılı ve Eblit ve 

Büyükoba ve Ortaoba maa Kurtlu aşiretlerinin kuraları aşarını mültezim-i aslisi tarafından 

malumü’l-miktar bedel ile ba-şartname deruhde ve iltizam edip vakt-i taşirde mezbur Eblit 

aşireti muhtarı Saadettin Ağa ve Tobakoğlu Hacı Kethüda ve Çolak Ömer ve Çakal Ahmed ve 

Köle Ahmed Nasuh ve Kuş Ali ve Büyükoba aşiretinden Kara Halil ve Selim Kethüda ve Ömer 

Kethüdaoğlu Bölükbaşı ve Ortaoba aşiretinden Deli Mehmed ile Hasan ve Kurtlu aşiretinden 

Çit Bekir ve Veli mezbur kimesneler erzakın aşarından karyelerine gitmezden ve vakt-ı taşir 

hulul etmezden evvel kendilerinin matlubları taşir eyleyip karyelerin hasılat-ı vakıasının 

nısfından ziyadesini ketm ve sirkat-birle merkuma cüz’i hasılat ibraz ile gadr etmiş 

olduklarından ve bu münazaadan dolayı kendisi Eblit karyesinde misafir olduğu halde hanesini 

merkum Saadettin Ağa basıp üzerimde bulunan yüz yetmiş aded yüzlük mecidiye altınını dahi 

sirkat eylediğinden ve bu keyfiyet kendisinin iki vechle gadr olduğundan merkumların li-ecli’l-

terafu Konya meclis-i kebiriyye-i celileye ihkak olunması hususu istida olunmuş olmakla 

keyfiyyet-i muvafık inha ise merkumların meclis-i kebir-i eyalete serian celb ve ihzarlarıyla şer-

i şerif ve meclis marifetiyle kemal-i hakkaniyetle ru’yet olunarak mezburun gerek aşardan ve 

                                                 
38“Vilayet-i aliyyeleri dahilinde vaki Esbkeşan kazasının üç yüz beş senesi aşarını idare ve muhakeme memurları dun 

fiyatla kapatarak hazine-i celileye ne suretle zarar tertib etmiş olduğundan ve kaim-makam-ı kazanın bazı güne müsavi 

ahvalinden bahisle icra-yı icabı istidaına dair ahaliden Şaban oğlu Mehmed imzasıyla varid olan arzuhal leffen savb-ı 

alilerine irsal kılınmakla ve suret-i istida mukarin-i hakikat ise tecviz olunamayacağı derkar bulunmakla maü’t-tahkik 

iktizalarının ifasıyla hakikat-i keyfiyyetin inhasına himmet buyurulması babında” BOA DH.MKT. 1798/88, 29/Ca/1308. 
39“Dahil-i vilayette kain Eğirdir kazası kaim-makamı Agah Bey’in gerek aşar ihalesi hususunda ve gerek emr-i tahsilatta 

meşhud olan su-i istimalatını ve fukara-yı ahali hakkında vaki olan mezalim ve taaddiyatını haki muhbir Mehmed mühr 

ve imzasıyla tevarüd eden varaka leffen savb-ı ali-i asafanelerine işare kılınmış ve münderecatı lazımü’t-tahkik 

mevaddan bulunmuş olmakla varaka-i mezkure-i mevadd münderecesinin tamamıyla ve hakkıyla bi’l-tahkik tebeyyün 

edecek sıhhat-i halin işarına himem-i aliyye-i daverileri derkar buyurulmak babında” BOA DH.MKT. 1736/35, 

07/Za/1307. 
40 “Hadim kazasında emval-i devletten muhtarlar nezdinde akçe kalmak ve aşar mültezimleri tarafından ahaliye zulm 

olunmak ve iane zahairinin tevziatına fesad karıştırılmak ve saire gibi vuku bulan birtakım ahval-i gayr-ı merhibeye ve 

kaim-makam-ı kaza ile me’murin-i beldenin şu halde suret-i iştiraklarına dair muhbir-i sadık Hüseyin mühr ve imzasıyla 

ita kılınan arzuhal leffen irsal kılınmış ve rivayat-ı vakıa calib-i nazar-ı dikkat olarak bu babda tahkikat serian icrası 

lazımeden bulunmuş olmakla bi’t-tahkik icab-ı halin icra ve inbasına himem-i aliyyeleri derkar buyrulmak babında” 

BOA DH.MKT. 1485/119, 03/Ca/1305. 
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gerek altınlardan tebeyyün edecek matlubatın tamamen yerli yerinden tahsiliyle tarafına 

teslimi hususuna himmet buyurmaları41 

Zarara uğratıldıklarına dair şikâyetler sadece halktan gelmemiştir. Osmanlı arşivinde 

mültezimlerin de iltizam ettikleri aşardan dolayı zarara uğradıklarını belirten şikayet dilekçeleri 

bulunmaktadır. Konya aşar mültezimlerinden Abdullah Cemal ve arkadaşlarının zarara 

uğratıldıklarına dair Konya vilayetine gönderilen dilekçe bunlardan biridir.42 Yine Kayserili 

Hüseyin Ustaoğlu Niyazi iltizam ettiği aşardan dolayı zarar ederek muhtaç bir hale geldiğini ve bu 

sorunun giderilmesi için uygun bir hizmetle kayrılması isteğini içeren bir arzuhal yazmış ve bunu 

Ankara vilayetine göndermiştir.43 

Ankara vilayeti dahilinde bulunan bölgelerde de aşara fesat karıştırma yüzünden işten el 

çektirmeler ve yargılanmalar olmuştur. Bu konuda verebileceğimiz bir örnek Yozgat’ta telgraf 

müdürü Tahir ve azadan Ömer adlı şahısların pek çok köyün aşarına fesat karıştırdığına dair 

gönderilen ihbarlardır. Belgeye göre Tahir ve Ömer hakkında yapılan ihbarlar dikkate alınmış ve 

gerekli incelemeler başlatılmıştır. Fakat Tahir Efendi hakkında yapılan incelemeler sonucunda 

aşara fesat karıştırdığı ve hazineyi zarara uğrattığı yönündeki ihbarların asılsız olduğu hükmüne 

varılmıştır. Ayrıca Ömer Efendi hakkında incelemelerin henüz tamamlanmadığı, ilgili evrakın 

vilayet idare meclisi savcılığına havale edildiği, burada yargılanacağı ve bu süre içinde işten el 

çektirileceği belirtilmiştir.44 Aşara fesat karıştırma konusunda vereceğimiz son örnek yine 

Yozgat’ta gerçekleşmiştir. Yozgat mutasarrıfı Hüseyin Nesib Efendi kötü idaresi ve aşara fesat 

karıştırması gibi girişimleri nedeniyle ahali tarafından şikayet edilmiş, hakkında inceleme 

başlatılmıştır. İncelemeler sonucunda Hüseyin Nesib Efendi’nin mezkur liva dahilinde bulunan 

Sorgun ve Hüseyinabad nahiyelerinin ambarlarında bulunan zahireleri kendi başına satıp zarara 

neden olduğu ve daha önceki aşarın idaresinden dahi yolsuzluk yaptığı anlaşılmıştır: 

Maliye Nezaret-i Celilesine 

Yozgad mutasarrıfı Hüseyin Nesib Efendinin su-i hal ve idaresinden ve aşar işine fesad 

karıştırdığından bahisle icra-yı icabı hakkında ahali caniblerinden verilen muhzır üzerine 

isti’lamı havi sebk eden işara cevaben bazı ifadatı şamil Ankara vilayet-i celilesinden meb’us 

tahrirat melfufatıyla beraber irsal seviyyü’l-ali-i asafaneleri kılındı mealine nazaran liva-i 

mezkur dahilinde vaki Sorgun ve Hüseyin Abad nahiyelerinin aşarı emvalinden mevcud anbar 

bulunan zahairi hod be hod satıp fazla-i anbar olunmak lazım gelen bin yüz bu kadar kile 

zahair hasar edildiği ve evvelki aşarının idaresinden dahi mutasarrıf-ı mumaileyhin yolsuz 

hareketi vuku bulduğu tahkikat-ı vakıadan anlaşıldığından icabının icra ve ifadesi babında emr 

ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.
 45 

Sonuç 

Tanzimat süreciyle hızlanan klasik Osmanlı düzenindeki dönüşüm diğer alanları olduğu 

gibi Osmanlı maliye sistemini de derinden etkilemiştir. Devlet yetkilileri yeni şartlara göre aşarın 

                                                 
41 BOA DH.MKT. 130/1, 08/Ra/1275. 
42 “Üç yüz dört senesine mahsuben iltizam eyledikleri dahil-i vilayette vaki bazı mahaller aşarından dolayı ne suretle 

mutazarrır olduklarından bahisle ol babda bazı ifadat ve müsted’ayatı havi Abdullah Cemal ve rüfekası imzalarıyla 

adliye nezaret-i celilesine ita olunub  havale-i tevdi’ buyurulan arzuhalin sureti leffen savb-ı ali-i daverilerine irsal 

kılınmış ve münderecatı lazımü’t-tahkik bulunmuş olmağla iktizasının ifa ve neticesinin inbasına himem-i aliyye-i 

daverileri masruf buyurulmak babında” BOA DH.MKT. 1674/92, 23/Ra/1307. 
43 “İltizam eylediği aşardan dolayı zarar ve ziyana düçar ve hal-i zarurete giriftar olduğundan bahisle medar-ı maişet 

olmak üzere hale münasib bir hidmetle kayrılması istidasına dair Kayseriye ahalisinden Hüseyin Usta oğlu Niyazi 

imzasıyla verilen arzuhal leffen tisyar kılınmağla mani-i istihdam rızası?? olmadığı taktirde icabının icrasına himem-i 

aliyye-i daverileri derkar buyurulmak babında 27 Rebiülevvel 1313 ve li 5 Eylül 1311” BOA DH.MKT. 429/49, 

27/Ra/1313.  
44 BOA DH.MKT. 1823/19, 19/Ş/1308. 
45 BOA DH.MKT. 1319/33, 10/N/1294. 
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toplanma yöntemlerinde de değişikliklere gitmişlerdir. Fakat 19. Yüzyılın sonlarına doğru gittikçe 

bozulan mali sistem devlettin çeşitli birimlerindeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri körüklemiş, buna 

karşı alınan önlemler de yetersiz kalmıştır. 

Aşar bedelinin müzayedesi ve toplanması sürecinde yaşananlar bunun bir göstergesidir. 

Niğde ve civarındaki belgeler göz önüne alındığında aşar etrafında yaşanan usulsüzlüklere, sadece 

mültezimler ve mutasarrıfların değil, bunların yanı sıra kaymakamlar, idari ve adli memurlar, 

muhtarlar ve ahaliden bazı kişilerin de karıştıkları net bir şekilde görülmektedir. Ayrıca 

yolsuzlukların ittifak halinde yapıldığı da belgelerde öne çıkan bir diğer husustur. Haksızlığa maruz 

kalan insanlar ise haklarını genelde yönetime yazdıkları şikâyet dilekçeleriyle arama yoluna 

gitmişlerdir. 
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