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OSMANLI-YUNAN TASHİH-İ HUDUD MESELESİ 
SIRASINDA BAŞVURULAN BİR MALİ KAYNAK: 

VERGİ-İ ŞAHSİ 

I 

Arzu Terzi* 

1877- 1878 Osmanlı- Rus savaşı sırasında Yun@.iş_~ •.. _f4ıs
ların Edirne'ye kadar ilerlemelerinden faydalanarak Epir ve Te
selya'da ayaklanmalar çıkartmış ve Yanya'yı işgale hazırlanmış
tı. Yunanistan'ın bu hareketinin Balkanları bir bunalıma sürükle
yece~ini ve böyle bir durumdan da Rusların yararlanabilece~ini 
düşünen Avrupa Devletleri, Balkan meselesi devletler arasmda 
söz konusu olduğunda Yunanistan'ın çıkarlarını düşünecekleri 

vaadiyle Yunanlllara engel olmuşlardı. 

Osmanlı - Rus savaşı sonunda imzalanan Ayastafanos anlaş
masında alınan kararlar İngiltere ve Avusturya'nın çıkarıanna 
ters düşmüş ve diğer Avrupa Devletleri de bu iki devleti destekle
mişleı'di. Sonuçta, Ayastafanos andiaşmasının «Doğu Sorunu» ile 
ilgili. kısımlannı yeniden gözden geçirmek ve düzeltmeler yap
mak üzere Berlin'de devletlerarası bir kongrenin toplanmasına 
karar verilmişti. 13 Haziran 1878'de toplanan Berlin kongresine, 
Ayastafanos andiaşmasında alınan kararların kendi lehine düzel
tileceği ümidiyle katılan Osmanlı devleti ise umduğunu bulama
mış, kongı·e Meta Osmanlı Devletinin paylaşılma pazarlı~ının ya
pıldİğı bir toplantı halini almıştı. Sınırı bulunduğu illerin durumu 
görüşülürken Yunanistan'da bu toplantıya davet edilmiş ve yapı
lan görüşmeler neticesinde, Osmanlı Devleti ile arasında ayrıca 
bir görüşme ile Yunanistan lehine bir sınır düzenlemesi yapılmasr 

* Ar§. Gör., t. ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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ve bunun protokole yazılması kararlaştınlmıştıı. Böylece Berlin 
andıaşmasının 24. maddesinde Yunan tashih-i hudud meselesi yer 
almış ve iki devletin anlaşmaya varamaması halinde görüşmeleri 
kolayla§tırmak amacıyla büyük devletlerin arabuluculuk yapma
lan da bu maddede belirtilmişti (13 Temmuz 1878) 2 • . 

Yunanistan Berlin · kongresinin bitiminden sünra, · biç vakit 
kayb etmeden Bılbı€ıJi'ye yeni sımrın düzenlenmesi için notalar 
göndermeye başlamıştı. Osmanlı Devleti ise Yunanistan'ın bu gi
rişimi karşısında, hiçbir şekilde bu devlete toprak vermiyeceğini 
açıklamış ve kararını büyük devletlere bildirerek, onlardan daha 
önceki tutumlarını değiştirmelerini istemişti. Ancak Avrupa dev
Ietleri tarafından bu istek reddedilmiş, böylece Berlin andıaşma
sının bu maddesi önceleri Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasm
da başlayan, sonraları uluslararası mahiyet kazanan bir bunalım 
halini almıştı:ı. · 

Bu gelişmeler üzeriile Osmanlı Devleti . ve Yunanistan sıni.r-: 
ıari boyunca karşılıklı ~avaş hazırlİklan yapmaya ba§larriiŞlardl.: 
Osmanlı Devleti Rus savaşından henüz çıkmış ve bu savaşta ta~ 
riliinin en büyük yenilgisine uğrayaiik önemli topraklar kaybet
mişti. Dolayısıyle devlet siyaSi, aSkeri, mali, ekon.omik. ve' sosyal 
yönlerden çok sılmitİlı bir döneme· girmİşti:' -İşte Osmanlı Devleti'-: 
nin, Yunanistanla çıkması m uhtemel bir savaşın arefesinde aske:.. 
ri hazırlık yapn,ıak zorunda kalması, gerekli masraflan karşılaya
bilmek için yeni gelir kaynakları . aramasına sebeb oldu. 

Olayların gelişme şekli biı- dış borçlanınayı imkansız ~ıliyor 
ve meselenin memleketin kendi imk~iilanyla halledilmesi gere-. . .. 

. . 
ı Rıfat Uça.rol, Biya.si Tarilı, İstanbul 1S85, :s. 300-301; Enver Ziya Ka; 

ral, Osinaınıı Tarihi, VIII, Ankara 1983, s. 112-ll:3: · · · · · 
2 Nihat Erim, Devle-tleratrww Hukıi.'ku v.e Siyasi ;ı'arih Metmleri, I,;.An~ 

kara 195-3, s. 413. . . 
3 :aaşbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Esas Evrak (Y.E.E,), :nr,. 

35-35/ 31-113-lll'de Yunan hududunun tashlhine dAir bir klasör içlnd~ · 40 göm."· 
lekten o'ıu~n toplam 171 adet evrak ilıevci.ı.ttur. Bu kon~diı. ayrıca ta:fsilat i!<fn 
bkz. Osman Nuri, ·Abdülhdmidr-i Sani ve Devr-i Saıtanatı, II, İstanbul 1327, ·s. 
654-663; Ali F.uat :Tül'kgeldi, Mesail-i . ~!iiJıimme~ Siyd:tiye, II, Ankara -1957, 
s. 168-~91. Cahide .~~ngin, Yunmı.utan Tashilri HtUl'!id. Meselesiyle lıgili . Tür'k ve 
A1J1"«.pa Hariciye Neztiretleri Ya.eışm.aıa.,·ı, Lisans Ttı.zi, l '0'. Ed. Fak. Tarih Se
miner Ktb., nr. 2817, İstanbul 197Ş. 
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kiyordu. Onun için, bu olağanüstü askeri masrafları karşılayabil
mek amacıyla iki çareye baş vuruld11. Bunlardan biri memleket 
iÇinde dahili istikraz yoluna gidilmesi4-, diğeri ise İstanbul ·halkın
dan vergi-i ·şahsi adıyla olağanüstü bir verginin toplanmasıydı. 

Vergi-i Şahsi, İstanbul ve Biiad-ı Sel~se adı verile:r;_ Üskü4ar, 
Galata ve Eyüp ahalisinden bir defaya mahsus olmak şartıyla top
lanacak bir· çeşit varlık vergisiydi. Şahsi verginin, mikdarını ve 
toplama şeklini belirleyen bir nizarnname tertib edilmiş · ve Sultan 
II. Abdülhamid nizarnname hazırlanırlı;:en özellikle iki husus üze~ 
rinde· itih~ gösterilmesini istemişti. Bunlardan biri şahsi. verginin 
tahsili neticesinde toplanan meblağın, hem maksada uygun · ve 
faydalı olacalı;: mıkdarda olması ve hem de halka ağır gelmeyecek 
bir şekilde tahsili; diğeri ise ahali .. arasında her hangi bir endişeye 
mahal vermemek için şahsi verginin bir defaya mahsus olmak şar
tıyla . toplanacağının . halkın anlayabileceği .. bir. dille ilaıı. edilme

siydiıı. Belirtilen bu husllslara dikkat edilerek hazırlanan nizam
name 8. Rebiülevvel 129.8 (8 Şubat 1881) tarihinde sadır olan ira.,. 
de0 neticesinde· yayınlanmıştır. 

· : Nizaİnn:!mede vergi-i · şahsi mükellefi olan ahali 'dört guruba 
ayrılınıştı: Buna göre İstanbul ve Biiad-ı Seliı.se'de . buİuriari bü
tün memur .. ve müstahdemle.r ile bunların tekaüdlerinden, zengin 
ve tüccarlardan, · esnafdan. ve. yevmiye ile .çalışan arnele ila yevmi.: 
ye karşılığında ücret ve maaş alan hademeden, bu vergi tahsil 
olunacaktı (m. 2). Kara ve Deniz askerleri, zabtiye neferleri ve kü.: 
çük zabıtan ile miralaylar vergi vermekten mua:f tutulmalarına 
karşılık, İstanbul'da bulunan liva, ferik ve ·müşirler vergi-i şahsiyi 
ödemekle mükellefdiler. Askeriye mütekaidlerinden sakat olanlar 
ve binbaşı rütbesiyle ondan aşağı rütbelerden tekaüd olanlar ise 
vergi kapsamının dışında tutulmuştu (m. 3). 

4 Dahili istikra~ ayrı bir çalışmada incelenmiştir. 

5 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), trade·Meclis·i Mahsus (MM), 
nr.:. 3203/l. 

6 İrade•MM, nr. 3203. 
7 11 Rebtülevvel 12178 tarUıinde 789· numaralı Terc-ümam.·'l. HaJciİw,t gaze

tesinde yayınlanan 8 Rebiülevvel ta rihli bu niuımnaıne trade-MM, nr. 3200/ 2'de 
olup, BOA, Yıldız Mütenevvi Evr.akı (Y. M.~l'V), nr. 5/52, leff 3'de ve BOA, Mec.-
ıill-i Ta.nzimat Defteri, nr. 6, s. 238-240'da iııe süretleri bulunmaktadır. · 
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20 yaııının . üstündeki erkek nüfustan alınacak olan bu vergi* 
nin (m. 4) , mükelleflerine göre toplanacak mikdarı da nizamniı.
mede belirtilmiş olup, buna göre memur, müstahdem ve tekaüd
lerden maaıılannın onda biri tutarındaki meblağ tahsil edilecek, 
tüccar ve zenginden beş, esnafdan üç ve arnele ile haderneden bi
rer ade d gümüş mecidiye alınacaktı (m. 5) . 

Verginin tahsil usulüne gelince : Nizamnamenin neıırmden 
on gün sonra toplanmasına başlanacak olan şahsi vergi, bir gü
müş mecidiye 19 kuruş itibariyle iki ay içinde tamamen ve nakid 
olarak toplanacaktı (m. 6). Devletin ileri gelen görevlllerinden 
başlamak üzere 3000 kuruşa kadar maaş alanlar birinci, ıooo-1200 
kuruş arası maaıılılar ikinci ve maaşı bundan aşağı olanlar üçün
cü sınıf itibar edilecek ve vergi mükellefi olan askeriye mensulı
ları da bu nisbete uygun olarak üç sınıfa ayrılacaktı (m. 7). Aha· 
li arasından ise tüccar ve zenginler birinci, fabrika, mağaza ve 
dükkful gibi muayyen bir ikametgahda sanatlarını icra eden ve 
alım-satım yapan esnaf ikinci ve ikametgahı olmayıp seyyar ola
rak alış-veriş edenler ile kayıkçı, arabacı, bammal ve rençber gibi 
muayyen yevmiye alan veya yevmiye mukalıili maaşla hizmetkar
lık yapanlar üçüncü sınıf sayılacaktı (m. 8) . 

Buna göre birinci sınıfa dahil olan maaşlılar ile tüccar ve 
zenginler altıncı madde gereğ;ince nizamnamenin neşrtnden 10 
gün sonra başlamak üzere 15 gün içinde bir defada vergilerinin 
tamamını, ikinci sınıf dahilinde olan maaşlılar ve esnaf, bir ayda 
iki taksit ile ve üçüncü sınıfa mensub olan maaşlılarla, seyyar es
naf, arnele ve haderneler iki ayda dört taksit ile nakid olarak ver
gilerini ödeyeceklerdi (m. 9). Tertib olunacak taksitler uygun olup, 
mesela bir gümüş mecidiye vergisi olan şahıs her 15 günde bir 
çeyrek mecidiye ödemek üzere vergisini iki ayda tamamlıyacaktı 
(m. 10). 

Vergi-i şahsi için Vergt Em{tneti tarafından koçanlı ve matbu 
tezkireler tanzim olunacaktı. Tezkireler üç sınıfa göre üç ayrı 

renkte tertib edilecek ve taksitle ödenecek vergilerin tezkirelerin
de taksit haneleri ve ödeme tarihleri de yer alacaktı (m. 11). Me
mur ve müstahdemlerin vergi-i şahsileri mensub oldukları daire
lelin nazırıarı tarafından~ zengin ve tüccarlarla diğer vergi mü-
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kelleflerlnin ise istanbul emlak vergi daireleri tarafından devlet 
hazinesi adına tahsil edilecekti (m. 12). 

Ne~retler kendi memtlrlannı, yedinci maddede belirtilen §e
kilde aldıklan maaşa göre üç sınıfa ayırarak, vergi-i şahsi defter
lerini hazırlayacaklardı. Sonra defterlere uygun vergi tezkirelerini 
Vergi Emaneti'nden isteyecekler ve Vergi Emaneti bu tezkireleri 
zimmet kaydiyle gönderecekti. Tezkireler gereğince her gün yapı
lacak tahsilat, nezaretler tarafından askeri daireye teslim edilecek 
ve. tezkireler sahibierine verilerek, koçanlar askeriye dairesince ve-: 
rilen makbuz senediyle beraber Vergi Emaneti'ne iade edilecekti 
(m. 13)_. 

Maa.şlıların dışındaki vergi mükelleflerinde ise, her belediye 
dairesi, nizaınnamenin ne§rinden itibaren 10 gün içinde kendi 
sınırlan dahilinde oturan tüccar, esnaf, arnele ve hademenin, ket
hüda ve loncaları tarafından tasdik edilen vergi-i şahsi . tahsilatı

na esas olacak esami defterlerini hazırlayıp tahsil memurlanna 
verecekdi (m. 14). Belediye daireleri dahilinde bulunan emlak, 
akar . veyahud esham ve mukataa gibi servete sahip olan zengin
ierin defteri ise, mahalle imam ve muhtarlanyla mahallenin iierl 
gelenlerinden üç kişinin mühürleriyle tasdik olunmak ·üzere· dü
zenlenecekti (rrL 15). 

···· ······ Tekaüdlerden vergi-i şahsi toplanmasına gelince : Her neza
ret· kendisine mensub tekaüdlerin, isimlerini, maaş mikdarlannı 
ve ikametgahlarını ihtiva eden birer defter hazırlayarak Şehre
maneti'ne gönderecek ve emanet tarafından bu bilgiler belediye 
dairelerine bildirileeekti (m. 16). Hiçbir belediye dairesine ·men
sub olmayıp seyyar olarak alım ...satım yapan ve sanatıarına göre 
Şehremaneti'nden tezkire verilen esnaf ve arnelenin defterleri ise 
emanet tarafından tanzim edilecek, vergi-i şahsİleri emlak vergi· 
sinin tahsil merkezi marifetiyle toplanacaktı (m. 17) . 

Gerek Şehremaneti ve. gerek belediye daireleri tarafından 
şimdiye kadar izah edilen maddelerde belirtilen şekilde hazırla
nan defterlere göre ıazım gelen vergi tezkireleri, tahsil memurla
rının isteği üzerhıe Vergi Emaneti'nden zimmet kaydiyle verile
cek ve hergün vuku bulacak tahsilat doğruca askeriye dairesine 
teslim edilecekti. Vergisini ödeyen her şahsın tezkiresi kendisine 
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verileceği gibi . tezkirelerin koçanlan dahi Vergi Emaneti'ne iade 
edilecekti (m. 18) . 

· vergi~i şahsinin tahsilatında Şehremaneti ve belediye daire
leri.tarafından tahsil memurlanna yardım edilecekti (m. 19). Tak,. 
sitıe. alınacak verginin bir defada ödenmesi mükellefin isteğine 
bağlı olup, taksitlerin hepsinin birden vakti gelmeden tahsili için 
zorlama . yapılması yasaktı . (m~ 20). Mükellef · nüfusu saklayan, 
kim olursa olsun, cezalandırılacak (m. 21) ve vergi-yi şahsiyi öde~ 
mekte muhalefet gösterenierin borçları ise ((Tahsil-i Emval Nizam-
namesi»ne uygun olarak tahsil edilecekti (m. 22). · 

Vergi-i şahsinin tamamen askeri amaçla almacak bir vergi 
oldu~nun ispatı için, tahsilatın sonunda bu vergiden toplanan 
meblağın sarfını gösteren defterin UAn olunacağı (m. 23) nizam
narnede belirtilmişti. Nizamnamenin icrasından ise Maliye Neza,. 
reti sorumluydu (m. 24) . · 

Nizaı:nnamenin 10 Rebiillevveı (10 Şubat) 'da neşr edilnie.sin
den hemen sonra bu tarihlerde yayınlanan gazetelerde vergi-:-i ·şah
si ile alakah leyhde ve aleyhde birtakım yazılar yayınlandığı gö
rülüyo:ı;. Gazetelerin bir kısmı halkın böyle bir vergiyi kaldıracak 
durumda olmadığını belirterek menfi neşriyatta bulunurken bazı~ 
ları da ahaliyi vergiyi ödemeye teşvik için çeşitli yazılar yaznü§
ıardı.: Buna göre nizarnname gereğ;iı1ce toplanacak paranın sarf 
yerinin Uan edileceği, yani bu paranın kesinlikle askeri masrafla
ra harcana~ı ve böyle bir durumda milletin, vatanının selfı.meti 
için son akçesini bile feda edebilec~i8 ; halkın, devleti içinde bu
lunduğu sıkıntıdan kurtarmak için vergi-i şahsiyi ve dahili istik· 
razı gönül nzasıyla ödeyecekleli9

, mahiyetindeki yazılar dikkat 
çekmektedir. 

·· · ·· Nizamnamenin yayınlanmasıriı takiben, vergi-i şahsinin top~ 
lanması için gerekli hazırlıklara başlanımştır. Verginin toplana
bilmesi için yukarıda belirttiğimiz üzere esami defterlerinin. hazır
lanması ve tezkirelerin basılması gerekiyordu. Başvekalet, Vergi 
Emaneti'nden bu işlemlerin· sür'atlendirilmesini; . nizamnanıenin 

8 Tero.ii..man-1 HakikcU, nr. 789, s. ı. 

9 Oeride•i Hooct.<J;is, 17 Rebiiı1evvel 1298, nr. 4536, s. 1. 
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11. ·maddesinde belirtildiği şekilde koçanlı tezkirelerin· hazırlan ... 
ması ,. :ve üç ayrı vergi mükellefinin tesbiti için gerek · nezaretler, 
gerekse belediye daireleri ve Şehremaneti tarafından hazırlanma
ya başlanan defterlerin biran evV-el tamamlanıp gönclerilmesini 
istemiştfl0 • Neticede işler sür'atlendirilmiş ve Vergi Emaneti tara
fından vergi tahsil edilecek üç guruptaki mükellef için yine . üç 
ayrı renkte koçanlı ve matbu tezkireler bastırılmıştır.11 • Çeşitli ne
zaretlerden emekli olan memurlar için bağlı oldukları nezaretler. 
jjarafından isim, şöhret ve ikamet yerlerini ihtiva eden defterler 
düzenlenmiş ve 'ıiizaınnamenin on 'aıtın.cı maddesi gereğince Şeh
~ina,~eti'~e · teslim .. ediİmiŞtir12: .Bu arada Vergi Emaneti tarafıp
ctah:. ·vergi · Müdüriyeti'ne, vergi-'i şahsi için topla;nacak. paranin 
cinsle:ı;inin ayrı ayrı kayd edileceği bir ((ecnas-ı akçe» defterinin 
tiuh.liması iç,in . emir .verilmiştir ın. . . .. 

. .. Nizamnamenin neşr edildiği gün nezaretlere tamim şeklinde 
birer'·;riiz!imriame. sureti gönderilmiş ' ve konunun aciliyeti"'sebebiy
le. vakit kay b edilmeksizin nizarnname hükümlerine uygun olarak 
\iergi-~ gahsiİ1:in kendi nezaretlerindeki memurlarmdan tahsili iS
tenmiştir (10 Şubat 18Bl/10 Rebiülevvel 1298) 14• · 

. . istanbul'qa vergi-i · şahsinin tahsilinin, sayısı 70'e v:ara~ .~~~ 
ıak ·. vergisi . tahsildarları tarafından yapılması kararı.8.ştırılrİıış . ·ol
masına .. ragmen bir kaç vergiyi birden toplamak zorunda kaiaca;k 
~lan ;ta:tısiı memurlarının işinin 2-3 kat artaca~ı düşünülerek bun., . ...... . 

ıo · . Oeriile-i Ila.vli<lis, 22 Rebtü:levvel 1298, nr. 4540. 
ll Bu tez'kirelertn birinci ~Sınıf için oıan~ıa.rı sarı, ikinci sınıfınkiler kırmızı 

ve üçUnoü mn•fm'kiler 11ı.avi. renklidfq- (Tercfim,am,-ı Ilak:ı"ka.t, 27 RebtUlev·veJ 1298, 
nr .. 803, s. 1): . ·~· ·· =·· · 

. .12 Oeri!f.e-i H(lJOO(j,is, 24 Rebtillahır 1298, nr. 4568, s. 2 . 

. :1,3 Oeriae-i H(lJOO(j,is, 26 Rebiülevvel 1298, nr. 4544, s. 2. 
·14 · Y-MTV., ·nr. 5/52, leff 2. Adı geçen nlzamnameden ·bir nüsha da. sad

razam'ın tezidresiyle b~.ra'ber Hazine-i Ha.iisa Nezaretine gönderilerak ve.ı'ginfu 
nez!tret· ıbünyeslnüeki memurlardan biran evvel tahsili emr E'.dilmiştır. Hazine~t 
Hassa Nazırı Agob Pa.şa buna cevaben gön·deı"dlğl yazıda, Mabeyn-1 Hürnayun, 
Hazine-i Ha.ssa ve bag-lı dairelE'.rin memurlarından ınan sıkıntı sebebiyle nakld 
olarak bu verginin toplanmasının zor oldu~tunu vt-. vergi-i şahsiden kendi idarE'.
sindeki memurların hissesine dü§en mlkdai:ın, Maliye Hazinesi:n:den ·Hazine-i 

. Hassa.'ya Menmesi kararlaştırılan meblağdan ınahsub edilerek karşılanması 

veya başka bir şekilde alınması tekllflnde bulunmuştur (Hazine-ı Hassa .Nazırı 
Agob Paşa'nın 21 Rebiillevvel 12~8 tarihli tezkiresi: .Y-MTV., nr. 5/52; leff 1) . ' 
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dan vaz geçilmiş ve tahsilişini sür4atlendirmek için 30 kadar tah
sildann vazifetendirilmesi uygun görülmüş; vergi-i şahsi hasılatı
nın % 4'ünün de bunlara maaş olarak ödenmesi kararlaştınlmış
tıııı. ll Cumadelahır 1298 (ll Mayıs 1881)'de ise vergi-i şahsi top
lanma işinin bir an önce neticelenmesi maksadıyle Şehremaneti 
Vergi müdüriyetinde toplanan özel komisyonda, tahsil işi için 60 
kişi daha seçilerek lazım gelen belediye dairelerine taksim edil
miştıı•ı. 

Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra gerek memurların 
maaşlarından, gerekse di~er gruptaki ahaliden veı~gi-i şahsi top
lanmaya başlanmıştır. Vergi toplandıkça nizarnname gereğince as
k.eri hazineye teslim edileceğinden, tahsil işine başlanır başlan
inaz Üçüncü Belediye Dairesinde birkaç gün zarfında toplanan 
5.000 küsur kuruş Nizarniye hazinesine gönderilmiştiru. 

Vergi-i şahsi toplanırken. özellikle esnaf arasında verginin adil 
olarak alınmadığı hususunda bir takım şikayetler ortaya çıkmış
tır. Esnafın kazançlarının birbirinden farklı olmasına rağmen hep
sinden aynı verginin toplanmasının adaletsizlik olduğu, gerek bazı 
esnafın yazdığı arzuhallerle gerekse gazetelerdeki yazılarla ifade 
ediliyor ve vergi mükellefi olanların mali kUdretlerinin gözetilme
si isteniyordu18• Mesela nizamnameye göre mağaza ve dükkan gibi 
muayyen ikametgahları olan esnaf 2. sımf itibar edilip 3 mecidiye 
vergi-i şahsi vermekle yükümlü oldukları halde, Üsküdar'da bulu
nan leblebici, attar, kömürcü vesftir esnaf kendilerinin fakir ol
duklarını ve alım-satımlarının durgun olmasından dolayı üçüncü 
sınıf itibar edilmeleri için 9. Belediye Dairesine arzuhal gönder
ınişlerse de, başvurulan neticesiz kalmıştı10• Bir süre sonra esnaf 
arasında şikayetin artması sonucunda Şehremaneti, nizamna.me-

' nin ilgili maddesinin tadili, yani esnaftan 3 mecidiye almak yeri-
ne,· belediye tarafından tahkikat yapılması şartıyla esnafın ka
zançlarına göre vergiyi 1 mecidiyeden 3 mecidiyeye kadar üç de-

15 · Tercibııa.n~ı Ha~kcıt, 20 Cemaziyelevvel 1298, nr. 847, s. ı. 
16 Tercwıncm--ı Hakikat, 12 Cemaziyelahır 1298, nr. 864, s. ı. 
17 O&riite-i Ha'VttcUs, 6 Rebiülahır :!.298, nr. 455-2, s. 2. 
ıs Oerıde-~ Havadi.~, 7 Rebiülahır 1298, nr. 45-53, s. 2; Tercüman-ı Haki

kat, 20 RebHilahır 12ft8, nr. 822, ş, ı. 

19. Oeride·t Hwvı2dis, 6 Rebtülahır 1298, nr. 4552, s. 2. 
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ğişik mikdarda ödemeleri için, sactarete müracaat etmişW0• Bu 
husus Babıali'de incelenmiş ve yapılan görüşmeler sonucunda, ver
gi-i şahsi ödemekle mükellef olan halk arasmda kazançlarına göre 
bir ayrımın yapılmadığı belirtilmişti. Zira verginin halk arasında 
dağılımı yapılırken ahalinin bağlı olduğu meslek gurubları esas 
alınmıştı. Yani, memurlar; tüccar ve zenginler; esnaf; haderne ve 
arneleler olmak üzere yukarıda da belirtildiği gibi dört gurup teşkil 
edilmişti. Bu açıklamaya rağmen bir süre sonra BabıAli'de, ahali
nin mesleklerine. göre bir kaç kısma ayrılmış olmasından hareketle 
esnafın da kendi aralarında üçe ayrılabileceğinin mümkün olduğu 
karanna varılmıştır21 • 

Netic~e ll Receb 1298 (9 Haziran 1881) 'de sadır olan irade 
ile21

, nizamnamenin beşinci maddesinin esna.fa ai d olan kısmı, es
nafın vergi-i. şahsllerinin, belediye tarafından yapılacak araştır
inayla, kazançlarına göre üç sınıfa ayrılmalan suretiyle bir meci
diyeden üç mecidiyeye kadar toplanacağı, şeklinde değiştirilri:iiş
tirn. 

Sonuç olarak, Osmanlı Devleti ve Yunanistan arasında sınır 
düzenlemesi husüsunda çıkan anlaşmazlığın savaşa sebep olacağı 
ihtimalinin kuvvetlenınesi ve muhtemel savaş hazırlıkları sırasın~ 
da yapılacak askeri harcamalar için yeni mali kaynaklara ihtiyaç 
duyulması, İstanbul ahalisinden bir ·çeşit varlık vergisi mahiyetini 
taşiYarı vergi-i şahsinin · toplanması kararının alınmasıila yol aç
ınıştır. Ancak Devletin içinde bulunduğu sıkı§ık durum dolayısiy
le verginin tayin ve tahsil şekli hazırlanırken bir takım hususlar 
gözden kaçınimıştır. Sultan II. Abdülhamid'in verginin ahaliye 
ağır gelmeyecek şekilde tahsilini emr etmesine rağmen, vergi-i 
şahsinin halk arasında dağılımı pek adil bir şekilde olmamış ve 
vergi tayin edilirken halkın kazancı gözönüne alınmamıştır. Maaş-

... -20 İrade-Şura-yı Devlet (ŞD), nı·. 8059/2. 

. 21 ~Vergi-i şahsi temettü nisbetille tii:bi deg:tıse de yine bir kaç nev' üze
rıne müretteb olmasına göre üç mecidi almak üzere, muayyen olan esnaf vergi-i 
şahstnin dahi deva.'ir-1 ·belediyeoe tahkikat lerasıyle tebeyyün edecek ternettü
leri derecesinde ·bir mec!diden üç mecidiye kadar üç sınıfa münkasunan ...... ) 
İrade-ŞD., nr. 3059/2. 

22 !rade-ŞD., nr. 3059. 
23 8059/S; Meclis-i T~im.at Defteri, nr. 7, s. 48. 
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lı memur ve tekaüdlerin dışında vei·gi m:ükellefi olan halk, zen
gin~tüccar, ·esnaf ve işçi olmak üzere her ne kadar üç ayn guruba 
aynlmışsa da, aynı · guruba mensup, ama kazançlan birbirinden 
farklı olan. halk eşit mikdarda vergiyi ödemekle yükümlü tutul~ 
muşlardır. Bu durum verginin toplanmasına başlandıktan bir 
müddet sonra halk arasında huzursuzluk yaratmış; özellikle es
nafın yazdıklan arzuhallerle sürekli şikayetlerini dile getirmeleri 
netiCesinde, nizamnamedelti ilgili madde değiştirilerek esnaftan 
alinan vergi, bu- kesimin kazançlanna göre düzenlenmiştir: Ancak 
bıi halkın sadece esnaf grubu için geçerli olan . bir çözüm olmuş .. 
tur. Verginin toplanmasında karşılaşılan bir başka ·ilgi çekici nok~ 
ta, maaş karşılı~ı veya serbest olarak çalışı;ı.nlarla, teka.üdler ol
mak üzere bütün erkel} nüfusun vergi-i şahsi ödemeye mükellef 
t:utuı_masina. .karşılık, İstanbul'da bulunan li va, sancak . ve müşir~ 
ierm .. dışındaki ·askeri. sın~fın. vergi kapsamının dı,şında bırakılm~ 
sıdif . . 

Bununla birlikte, devletin içinde bulunduğu mali sıkıntının 
az da olsa giderilmesi amacıyla toplanan vergi-i şahsinin . % 4'ü 
gi,bi 'bir mikdannın; verginin tahsilinin sür'atlendirilmesi için, ge
Çici. :olarak tayin edilen tahsil memurlarma rriaaş olarak tahsis 
~di~rn:~i dikkat çekicidir. · · 
.... . B.Ü arada. Yunan sınırı meselesi beklenmeyen bir gelişme gös:
termiştir .. Osmanlı Devleti başlangıçta Yunanistan'a toprak :v~r~ 
ı:neyeceğini, . gerekirse bunun için .savaşı bile göze alacağını aç1k
laİn~a rağmen . büyük devletlerin baskılanna dayanamayarak 
Yunanistanla sınır düzenlenmesi için görüşmeye razı olmuştur. 

1\I,Iüza,kerel~r .Osmanh Devleti'nin· toprak kaybı ile sonuçlanmış ve 
24 Mayıs 1881'de imzalanan anlaşmada Teselye Yunanistan~a -bı .. 
ra,kılmı~tl1'24• 

Savaş ihtimalinin ortadan lmlkması ile, harb masranarına 
destek olması için alınması kararlaştınlan vergi-i şahsiden de vaz 
geÇilmesi gerekirken muhtemelen Devletin 'içiride bu1tinduğu mali 
bubtan ve meydana çıkan· yerii siyasi meselelerden dolayi, tahsi~ 
la ta devat.n oluntiluştur. Vergi-i şahsi konduğunda idareciler. ·hal-. 
ka karşı agık olacaklan ve toplanan me blağın sarf ş~klini göste-

24 U-çarol, a.g.e., s. 303. 
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ren bir defterln yayınlanacağını bildirmişlerdi. Ancak bu vaadin 
yerine getirilip getirilmediği mevcud neşriyattan maalesef takip 
edilememektedir. Toplanan meblağ, harb ihtimalinin ortadan kal
kı§ından sonra askeri harcamalann dışında, devletin başka ihti
yaçları için kUllanılmış olabilir. Sultan II. Abdülhamid'in saltana
tının son yıllarına doğru 1321 mali bütçesini (1905-1906) denk
leştirrnek maksadıyla vergi-i şahsi adı altmda bir verginin daha 
toplanmasına teşebbüs edilmiştir. Ancak bu vergi, incelemeye ça
lıştığımız vergiyle aynı adı taşımakla birlikte memleket geneline 
teşmil edilmesi, toplanma şartı, şekli ve miktan bakımından fark
lı özelliklere sahip olmasından dolayı ayn bir çalışmada ele alına-
caktır. · 


