OSMANLI ~MPARATORLUGU'NDA GAYR~MÜSL~MLER~N
ÖDEDIKLERI VERGILER VE BU VERGILERIN
DO~URDU~U SOSYAL SONUÇLAR
Prof. Dr. YAVUZ ERCAN
Gayrimüslim denince ilk akla gelen vergi türü cizyedir. Osmanl~~ ~mparatorlu~unda cizye, Gayrimüslim halk içinde belli bir tak~ m ~artlar~~ ta~~yan kimselerden ki~i ba~~ na al~ nan vergi idi '. ~artlar, belli bir ya~da bulunmak (14-75) 2, hasta, sakat ve i~siz olmamak, ehl-i zimmet olmakt~. Bu
nitelikleri üzerinde ta~~ yan her Zimmi cizye ödemekle yükümlü idi.
1670 tarihli "Kandiye Kanunu"nda cizye ~öyle tarif edilmi~tir: "Haraç
iki nev 'i üzere mebni olub, nev evvelki kefere~~ in ruusuna va' olunur. Cizye ile
semmild~r"3
Cizye ad~~ daha çok imparatorlu~un resmi kay~ tlar~ nda kullan~l~yordu.
Halk aras~ nda bu vergiye genellikle "Haraç" denirdi. Resmi kay~ tlarda da
cizye yerine haraç kelimesinin kullan~ld~~~~olmu~tur'. Haraç ve cizye terimlerinin gerek Devletin resmi kay~tlar~ nda, gerekse halk aras~ nda birbirine kar~~t~r~lmas~ , Osmanl~~ imparatorlu~u dönemine özgü bir özellik de~ildir. Daha islrr~iyetin ilk y~ llar~ nda ehl-i zimmetden haraç ve cizye al~nd~~~~
A. Mez, Ortazaman Türk-isl'am Dünyas~ nda H~ ristiyanlar ve Yahudiler, Ülkü Halkevleri Dergisi, C. X, Ankara 1937., c•X, S. 439, 493. (Bundan sonra, Mez).
Vergi verecek Zimminin ya~~n~~ tayin etmek bir çok güçlüklere yol aç~ yordu. Her
~ eyden önce vergi vermemek için Gayrimüslimler ya~lann~~ küçük gösteriyorlard~. Bu
yüzden vergi mükellefininin ya~~ n~~ doldurdu~unu anlamak için devlet bazan özel yöntemlere ba~~vuruyordu. Bu yöntemlerden biri çok ilginçti. Buna göre ya~~~belirlenecek kimsenin
boynu bir iple ölçülüyor ve bunun iki misli al~ n~ yordu. Daha sonra bu ipin iki ucunu Zimmi di~leri ile tutuyor ve meydana gelen halka ba~~ ndan geçiriliyordu. E~er halka ba~~ndan
kolayl~ kla geçerse, Zimmi vergi verecek ya~a gelmi~~demekti. Geçmezse henüz vergi verecek
ya~a gelmedi~i kabul edilirdi. Boris Christoff Nedkoff, Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda Cizye
(çvr. ~. Altunda~), Belleten, c. VIII, s. 621, 623, 624 (Bundan sonra, Nedkoff).
3 Ömer Lutfi Barkan, XV. ve XVI. As~ rlarda Osmanl~~ ~mparatorlu~unda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslar~ , ~stanbul 1943 (Bundan sonra, Barkan, Kanunnameler, c.
I)., c. I, s. 351.
Halil ~ nalc~ k, Encyclopaedia of Islam Bundan sonra (inalc~ k, El), Djizya md., s.
562.
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zaman', bu terimler birbirine kar~~t~r~lm~~~ve ay~rdetmek için bir ba~ka
kelime ile tamlama yapmak gere~i ortaya ç~km~~t~ r. Mesela, haraç vergisine Cizyet~rl arz, cizye vergisine de Haracu'r-ru'us denilmi~tir 6.
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndaki cizye ve harac~n kökü ~slâm hukukuna,
oradan da Yahudi, Roma, Bizans, ve Sasahi hukuklanna dayan~ r. ~slâmi
devirlerde dinsel bir vergi olan cizye, Osmanl~~ imparatorlu~u döneminde
de dinsel özelli~ini korumakta devam etmi~tir. Ancak Osmanl~~ imparatorlu~u'na gelinceye kadar cizye ve harac~n nitelik ve niceli~inde baz~~ ufak
de~i~iklikler olmu~tur. Mesela, paran~n birimi ve de~eri ile cizye veren
Zimmilerde aranan ~artlar bu de~i~iklikler aras~ndad~ r.
Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda bir bölgeye veya ~ahsa cizye veya haraç
tayin edilece~i zaman verilen ferman, berat, hüküm, ni~an ve benzeri belgelerde meselenin asl~ n~ n ~slam hukukundan geldi~i ve ~slâmiyetin ilk y~ llar~nda nas~l uyguland~~~~ve ne miktar vergi al~ nd~~~~belirtilmek suretiyle
cizye ve harac~ n me~rulu~u gösterilmeye çal~~~lm~~t~ r 7. Bu dinsel mazeret
bir tarafa b~rak~lsa bile, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Müslüman olmayan
halkdan ald~~~~cizye ve haraç vergisinde, Müslümanlara nazaran bir gayr-i
me~ruluk görülmemektedir. Çünkü yaln~z Zimmilerin verdi~i bu vergilere
kar~~l~k, zekât gibi yaln~z Müslümanlara özgü olan vergiler de vard~r. Cizyeyi zekât ve askerlikten muaf olman~ n kar~~l~~~~olarak kabul edersek, haraç da Müslümanlar~ n ödedi~i çift resmi veya resm-i dönüm de denilen toprak vergisinin kar~~l~~~~olabilir. Ancak, Müslüman~n verdi~i toprak vergisi
ile, Müslüman olmayanlar~n ödedi~i haraç aras~nda, ço~u zaman,
Müslüman lehine bir fark olmu~ tur. Devletin bilinçli bir politikas~ n~ n sonucu olmasa bile ~uras~ n~~ önemle belirtmek gerekir ki pek gelir sa~lamayan bir çok devlet memuriyeti ile hemen hemen hiç bir gelir sa~lamayan
askerlik hizmetinden Müslüman olmayan halk~ n muaf tutulmas~, sonucu
Osmanl~lardan önceki, özellikle Islâmiyetin ilk y~llar~ndaki haraç ve cizye için bk.
Salih Tu~: ~slam Vergi Hukukunun Ortaya Ç~k~~~, Ankara 1963 ve Antoine Fattal: Le Statut Legal des Non Musulmans en Pays d'Islarn, Beyrut 1958.
6

Nedkoff, age, s. 608.

"...ol feth-i cedidin ikta-i arazi ve kabul-i zimmet eden ahalisine ta~h-~~
cizye ve haraç !iz:m geldikde, zaman-t huWa-i rasidin nclvanu'l-lahu kala' aleyhim ecmainde feth olunan memalikde mesbuku'l-amel olan sünnet-i seniyye-i nebeviyye muktezas~~ üzere bu kaziyyede
F~khiyyede musarrah olan kaide-i ~er'iyye muktezas: ile...", Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 351: ~nalc~k,
El, Djizya md., s. 562: Nedkoff, age, S. 621: Kepeci Tasnifi (Bundan sonra, KPT), Ba~bakanl~k Ar~ivi (Bundan sonra BA), Ahkffi.n Tezkere Kay~ tlar~~ df. 3509, s. 83: 224 nolu Ankara ~er'iyye Sicili (Bundan sonra A~S), vesika (Bundan sonra, vs.) 265.
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bak~m~ndan zimmiler lehine mukayese kabul etmez bir avantaj sa~lam~~t~r. Nitekim Osmanl~~ ~mparatorlu~unda ehl-i zimmet, her türlü tehlike ve
gelir getirmeyen görevlerden korunmu~~olarak büyük bir güven içinde ticaret ve sanatla u~ra~m~~~ve imparatorlu~un iktisadi hayat~n~~ hemen hemen bütünüyle ele geçirmi~tir. Bu durum kar~~s~nda, Zimmilerden al~nan
haraç ve cizye tamamiyle me~ruluk kazanmaktad~r.
Osmanl~~ ~mparatorlu~unda toplanan cizyenin miktar~~ da F~lehdaki
cizye hükümlerine uydurulmaya çal~~~lm~~t~r. Ancak paran~n birimi ve de~erinin de~i~mesi nedeniyle, benzerlik yaln~z katsay~~ veya s~n~flarda kalm~~t~r. Yani cizye veren Zimmiler "Alâ, Evsat, Edna" diye üç s~n~fa ayr~lm~~~ve genellikle "Alâ"dan 48, "Evsat"dan 24, "Edna”dan 12 akçe cizye
al~nm~~t~r8. Nitekim ~slâmiyetin ilk y~llar~nda al~nan cizye de 12, 24, 48
dirhem idi. Ama ku~kusuz ~slâmiyetin ilk y~llar~nda al~nan 12 dirhem ile
Osmanl~~ ~mparatorlu~unda al~nan 12 akçe, de~er bak~m~ndan ayn~~ de~ildi. Buna ra~men bazan Osmanl~~ ~mparatorlu~unda al~nan cizye miktar~,
~er'i dirhem üzerinden hesap edilerek de toplanm~~~ve böylece para de~eri bak~m~ndan standarda uyulmaya ve ayn~~ zamanda para de~erinin
dü~mesi ile azalan gelir, yükseltilmeye çal~~~lm~~t~r9. Bu durumda 12, 24,
48 katsay~s~~ de~i~mi~, yaln~z alâ, evsat, edna s~n~flara uyulmu~tur.
evsat s~n~fa Mutavass~tii'l-ha4
Alâ s~n~fa Gani veya Zahiriil-g~na
mu 'temel veya Fâkir-i kâsib denmi~tir. Bunlar:n tayini
edna s~n~fa ise
ise kazanca göre yap~lm~~t~r. Kazanc~n miktar~~ da yere ve zamana göre
de~i~mi~tir 1°.
Cizyenin, s~n~flara ayr~lmadan herkesden e~it olarak topland~~~~da olmu~tur. Fermanlarda bu durumun me~rulu~u için de F~k~hdan örnekler
verilmi~tir 11.
imparatorlu~un her taraf~nda toplanan cizye, miktar bak~m~ndan ayn~~
de~ildi. Mesela, ~am vilayeti ile Safed livas~ndan seksen akçe 12, Sis livas~~
ve Çukurâbâd (Adana) vilayetinden elli Halebi akg 13 al~n~rd~. Zamanla bu
8

~nalc~k, El, Djizya md., s. 564: Nedkoff, age, S. 621, 641-649: Sarkan, Kanunname-

ler, c.I, s. 351.
9 4 nolu A~S, VS. 1211: Barkan, Kanunnameler, c.I, s. 352.
I° 4 nolu A~S, VS. 1211: Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 316, 319, 320, 351: Inalc~k,
EI, Djizya md., s. 564.
l~~ BA, KPT, Ahkâm Tezkere Kay~tlar~~ df. 3059, s. 83: Barkan, Kanunnameler, c. I, s.

83.
12

Barkan, Kanunnameler, c.I, S. 226, 230.

13

Barkan, Kanunnameler, c.I, S. 201, 204.
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miktarlar de de~i~mi~ , cizyeler art~ nlm~~t~ r 14. Bazan bölgenin verimsiz olmas~ na veya stratejik durumuna bakarak vergide a7arlama ve indirme yap~ld~~~~da olmu~tur 15.
Macaristan ve çevresinde bulunan Hatvan, Kopan, ~amanturna ve Lipova livalannda Macar k~rall~~~~zaman~ ndan kalan bir filorilik vergi cizyeye çevrilmi~~ve buna Resm-i fikri denilmi~tir 16. Buradaki cizye yine filori
vergisi ~ekline uygun olarak evden eve toplanm~~t~ r. Yaln~z bir evde oturan karde~lerin veya akrabalann yiyecekleri, ticaretleri ve ekinleri birbirinden ayr~~ ise hepsinden ayr~~ vergi al~ n~r, ayn~~ evde oturmalanna bak~l~p tek
vergi al~nmazd~. Bu verginin miktar~~ Macar paras~yla ~ o6 penezdi. Bunun
loo penezi -ki bir filori eder- cizye kar~~l~~~, iki penez Resm-i hane diye miri için, iki penez emin, iki penez de kâtip için al~n~rd~.
Osmanl~~ ~mparatorlu~unda cizye ”erenlerin ve toplanan cizyelerin
miktar~~ düzenli olarak defterlere kaydedilirdi 17 .
Cizye ve haraç dini bir vergi say~ld~~~ ndan toplanmas~~ ve harcanmas~~
için özel bir ilgi gösterilirdi. Genel olarak devletin tayin etti~i memurlar
taraf~ ndan toplan~ rd1 18. Bu memurlar ço~u zaman, özel olarak cizye toplamakla görevli olan mültezimler idi ki bunlara cizyedar denirdi. B.K. Nedkoff a göre 19, Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda eskiden her hangi bir devlet memuruna toplat~lan cizye, II. Mahmut zaman~ nda yolsuzluklar~n önü al~nmas~~ amac~yla, iltizam yoluyla mültezimlere toplat~ld~. Bu tarihlerde ba~~
mültezimin emri alt~nda 18o kadar mültezim vard~.
Cizyedarlardan ba~ka, silahdarlar, di~er cizye kalemi memurlar~, ummâl (âmiller), muhass~llar da cizye toplamaya memur edilebilirdi 2°.
14 4 nolu A~S, vs. 387: Barkan, Kanunnameler, c.1, S. 318: Sabri ~akir Ansay, ~slâm
Hukuku, Ankara 1958, S. 3 ~~ 2: (Bundan sonr^, Ansay, ~slam Hukuku).
15 Barkan, Kanunnameler, c.1, s. 83, 18o, 193.
16

Barkan, Karunnameler, c.1, S. 316, 319, 320, 322: ~nalc~k, EI, Djizya md., S. 562.

17 Bu konudan daha sonra sözedecegiz.
18 BA, KPT, Ahkâm Tezkere Kay~tlar~~ df. 3508, s. 2: 7 nolu A~S, vs. 2303 ve 9 nolu
A~S, vs. 3130: 2 nolu Adana ~er'iyye Sicili (Bundan sonra, Ad. ~S), s. 7o/B (198): ~nalc~k,
El, Djizya md., S. 562: Mez, age, s. 494.

'9 Nedkoff, age, s. 621, 622.
20 BA, KPT, Ahkâm Te7kere Kay~tlar~~ df. 3508, s. 7, 77, 192: BA, KFT, Piskopos
Mukataas~~ 2539 mükerrer, s. (son sayfa): 22 nolu Konya ~er'iyye Sicili (Bundan sonra
K~S), s. 12: 6 nolu A~S, vs. 1387: 2 nolu Ad.~S, s. 46-B (96): Barkan, Kanunnameler, c.1,
s. 204, 337.
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Lübnan'da özellikle Marunilerin oturduklar~~ yerlerde vergi toplama i~i
"Mukaddemin" denilen yerli memurlara verilmi~tir 21. Buna göre daha
Kölemen egemenli~i s~ ras~ nda Marunilerin oturduklar~~ yerler bölgelere ayr~ lm~~~ve her bölgeye bir mukaddemin tayin edilmi~ tir. Bu mukaddeminler Kölemenlerin T~ rablus naipli~ine ba~lanm~~t~ r. Mukaddeminler vergi
toplama i~inden ba~ ka hükümet nezdinde Marunileri temsil etmi~lerdir.
Mukaddeminlik babadan o~ula geçebilirdi. Bunlar genellikle köy papaz~~
k~yafetinde idiler 22 .
Osmanl~~ fethinden sonra bu te~kilat oldu~u gibi devam etmi~tir. Yine
görevleri vergi toplamak ve toplumla devlet aras~ndaki ba~lant~y~~ sa~lamakt~. Fakat bu defa her hangi bir naipli~e de~il, devletin tayin etmi~~oldu~u mültezime ba~lanm~~lard~r. Osmanl~~ fethinden bir süre sonra mukaddeminli~in babadan o~ula geçmesi kald~ r~ lm~~t~ r.
Baz~~ yerli ailelerin rekabeti ve vergi toplama istekleri kar~~s~ nda, mukaddeminlik te~kilat~~ da 1655 y~l~ nda kald~r~ lm~~~ve bu görevi yerli aileler
yapmaya ba~lam~~t~ r. XVII.yy.~ n sonunda bu bölgelerde yerli ailelerin
meydana getirdi~i emirlikler, özellikle "~ihab" ailesinden gelen emirlikler
kurulmu~tur 23 .
Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda cizye toplayacak memur özenle seçilirdi.
Rü~vet, iltimas veya ba~ ka bir yolla yeteneksiz kimselerin atanmas~~ önlenir
ve bu i~~"emin" ve "mutemed" kimselere verilirdi '.
Cizye toplanacak bölgedeki vergi mükelleflerinin tesbit ve tahriri i~ine
de yine cizye muhasebesinden bir memur bakard~ . Memur, o yerdeki vergi verecek durumda olan Zimmileri tesbit eder ve isimleri ile tek tek deftere yazard~~25. Daha sonra bu defter Istanbul'da bulunan bir önceki y~ la
ait defterle kar~~la~t~ r~ larak aradaki farklar tesbit edilir ve gerekirse bu
farklar~ n neden ortaya ç~kt~~~~ ara~t~r~ l~ rd~. Böylece tespit edilen vergi
mükellefi, kay~t defteriyle gelen cizyedara Emr-i ~erif ile tayin edilen miktar
cizyesini öderdi. Toplanan para torbalara doldurulup a~z~~ mühürlenir, ayr~ca cizye verenler defterde i~aretlenir ve defter cizyedar taraf~ ndan imzala21

Mukaddemin, a~a~~~yukan Ermeni ve Süryanilerdeki marhasamn kar~~l~~~d~r.

22

Pierre Dib, Histoire de l'Eglise Maronite, Beyrut 1962, c.I, s. 91. (Bundan sonra,

23

Dib, age, c.I, s. 115, 119.

Dib).
24
25

BA, KPT, Ahkam Tezkere Kay~ tlar~~ df. 3508, s. 7.
BA, KPT, Piskopos Mukataas~~ 2539 mükerrer, s. (son sayfa).
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n~ p mühürlendikten sonra Istanbul'a gönderilirdi 26 . Cizye topland~ ktan
sonra her mahalle veya köye cizyenin topland~~~n~~ gösteren bir belge verilirdi. Bu belgeye Temess~ik veya Tezkire denirdi 27 .
Cizyenin maktua ba~land~~~~da olmu~tur. Ancak bu sistem ço~u zaman Zimminin aleyhine oldu~undan, yayg~nla~m~~~ve maktu' toplanan
cizyeler Gayrimüslimlerin istekleri üzerine kald~r~lm~~t~ r 28.
Cizye toplanmas~~ s~ ras~nda yolsuzluklar art~ nca devlet cizye ka~~tlar~~
düzenleyerek her yükümlüden cizyesini al~ p ka~~d~ n~~ da~~tmaya ba~lam~~t~ r. Böylece yolsuzluklar~ n önü al~ nmaya çal~~~lm~~t~ r.
Cizye ka~~tlar~~ yine al, evsat edna olmak üzere üç s~ n~ f üzerinden
takdir ve tesbit edilmi~tir. Cizye muhasebesi her y~l, hangi bölgeye ne kadar ve hangi s~ n~ ftan cizye ka~~d~~ yaz~ lacaksa bunlar~~ haz~rlar ve bu ka~~tlar paketler (bohça) içinde her bölgenin mültezimine verilerek da~~t~l~ rd~.
Her mükelleften vergisi al~ n~ r ve ka~~d~~ verilirdi.
Cizye ka~~d~n~ n üzerinde, ara, evsat veya edna m~~ oldu~u, toplanaca~~~
y~ l ve defterin, cizye muhasebecisinin ve mültezimin adlar~~ yaz~ l~~ idi. Ayr~ca mültezim cizye verenin ad~ n~, e~kâlini ve bölgenin ad~n~~ da bu ka~~t
üzerine yazard~. Cizyesini ödeyen her Zimrni bu kay~tlar~~ ta~~yan ka~~d~ n~~
al~ r saklar ve gerekti~i zaman onunla cizye verdi~ini kan~ tlard~~29 .
Ödeme kolayl~~~~sa~lamak için taksitle cizye al~nd~~~~da olmu~tur ».
~slâmiyetin Arap egemenli~i döneminde cizye toplan~ rken Zimmliye
baz~~ küçültücü davran~~larda bulunuldu~u yine baz~~ tarihçiler taraf~ ndan
ileri sürülmektedir'. Buna göre, vergi toplan~rken mültezim oturur, Zimmi ayakta dururdu. Para al~ n~rken Zimmlinin eli altta, mülteziminki üstte
bulunurdu. Mültezim paray~~ ald~ ktan sonra Zimmiye bir tokat veya yumruk vurur ve onu kaba bir ~ekilde koyard~. Araplardaki bu durumun tarihsel gerçekli~i tam olarak tesbit edilememekle birlikte Osmanl~~ imparatorlu~u tarihinde, cizye toplan~ rken Gayrimüslimlere bu veya buna benzer
26

6 nolu A~S, vs. 1387: 22 nolu K~S, s. 12.

27

7 nolu A~S, vs. 2303.

BA, KPT, Ahkâm Tezkere Kay~tlar~~ df. 3508, s. 77.
BA, KPT, Ahkâm Tezkere Kay~tlar~~ df. 3508, S. 192 ve BA, KPT, Ahkâm Tezkere
Kay~tlar~~ df. 3509, s. 83: 224 nolu A~S, vs. 265: Nedkoff, age, s. 622-623, 641-649.
28
29

30 224 nolu A~S, vs. 265. Vesikada cizyenin iki taksitte al~ naca~~~kay~tl~d~r.
31 Nedkoff, age, s. 613.
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haraketlerin yap~ ld~~~ na dair hiç bir kay~ t yoktur. Aksine devlet cizye ve
haraç toplan~ rken Müslüman olmayan halktan fazla para al~ nmamas~, herhangi bir zarar verilmemesi ve hakaret edilmemesi için s~ k s~ k emirler vermi~tir. Ancak bazan cizye ödemek istemeyen veya herhangi bir yolla bundan kurtulmak isteyenleri de vergiden kaçan bir teb'a sayarak cezaland~ rm~~t~ r'.
Cizye asl~ nda Gayrimüslimlerden al~ nan bir ba~~vergisi olmas~ na ra~men Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda Müslümanlardan da cizye al~ nd~~~~olmu~tur. 161 3 tarihli "Ohri Kanunu"nda belirtildi~ine göre 33 , Gayrimüslimlerin ba~tinelerini al~ p tasarruf eden Sipahi ve Müslümanlardan
da t~ pk~~ Zimmiler gibi haraç, cizye ve ispençe istenmi~, onlar da bu paray~~ di~er Zimmilere ödetmi~lerdir. Bunun üzerine Kanunnameye, ba~tine
tasarruf eden Sipahi ve Müslümanlar~ n, bu vergileri mutlaka kendilerinin
ödeyecekleri hükmü konmu~tur. Cizye ve ispençe ödemek istemeyenlerin
ise ba~tinelerinin ellerinden al~n~p Zimmilere verilmesi bildirilmi~tir.
Osmanl~~ ~mparatorlu~unda haraç ve cizye gibi ~er'i vergilerle, bunun
d~~~ nda kalan örfi vergilerden ba~~~ lanan Zimmiler vard~. Bunlar belgelerde genellikle muaf ve müsellemler diye geçmektedir.
Bir Zimminin veya Zimrrit toplulu~unun vergiden ba~~~lanmas~~ mutlaka bir hizmet kar~~l~~~~olurdu. Zimmiler ~er'i vergilerden daha çok avd- ye' den muaf tutulmu~lard~ r. Çünkü cizye ve hanz-~~ d~vamye ve tekâhf-~~&izi,
raçtan muaf olmakla beytü7-ma1-i müslimin gelirinin azalaca~~~dikkate al~ nm~~t~ r. Bu sebepten ~er'i vergilerden muaf olma çok özel durumlarda yap~lm~~t~ r ki bunlar da genellikle askeri hizmetler kar~~l~~~nda olmu~tur'.
Ba~ka bir deyimle devlet, mükellefi vergiden ba~~~larken önce avanz sonra
. yet daha sonra da rüsiim-~~ ~er'~.yye s~ras~ n~~ izlemi~tir'. Bazan
rüsüm-~~ raty
n
birinden,
bazan da hepsinden ba~~~lanma olmu~tur.
bunlar~
Geçit yerlerinde, kalelerde, adalarda ve s~ n~r boylar~nda bulunan Gayrimüslimler ço~rafi konumlar~~ ve buralarda gördükleri hizmetler nedeniyle

32 BA, KPT, Ahkâm Tezkere Kay~ tlar~~ df. 3508, s. 66: BA, 3 nolu Mühimme Defteri
(Bundan sonra, MD) hüküm (Bundan sonra h.) 853, 1445, 1606: ~~ nolu A~S, vs. 498 ve lo
nolu A~S, vs. 150o: Barkan, Kanunnameler, c.I, s. 305, 309, 31 4, 345, 347.
33 Barkan, Kanunnameler, c.I, s. 295.
34 ~ nalc~ k, EI, Djizya md., s. 564.
35 ~nalc~ k, Osmanl~larda Raiyyet Rüsumu, Belleten, c. XXIII, s. 575-608.
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ya cizye ve di~er vergilerden muaf tutulurlar veya pek az vergi öderlerdi 36.
Di~er yandan uclarda bulunan kalelerin onar~m ve yap~m~ nda çal~~an'', madenlerde çal~~an 38 , Müslümanlara ait bir kuruma vakfedilen topraklar üzerinde ya~ayan 39, vergi toplanmas~na yard~ m eden 40, Zimmi iken
Müslüman olan", verimsiz topraklarda oturan 42, çal~~amayacak kadar
ya~lanan Zimmilerden" durumlar~ na göre k~smen veya tamamen vergi
al~nmazd~.
Yeniden tahrir edilen bir yerde önce vergiden muafiyet varsa bu genellikle aynen devam ederdi". Zaman zaman baz~~ maddelerin bac'~ ndan
ba~~~lanma oldu~u gibi" baz~~ maddelerin de gümrü~ünden ba~~~lanma
olmu~tur". Geçerlili~i kalmayan vergiler derhal kald~ r~lm~~t~ r. Mesela,
Ta~özi adas~ nda eskiden domuz vergisi al~ n~ rm~~. Adada art~ k domuz beslenmemeye ba~lan~ nca bu vergi de (resm-i hmz~r, resm-i canavar) kald~ r~ lm~~t~ r 47.
Bir yerin Fethi s~ ras~ nda hizmeti görülen veya fetihden sonra o bölgede oturan Zimmilerin de bazan geçici bir süre için, bazan da sürekli olarak vergileri ba~~~lanm~~t~ r".
Ehl-i zimmet olanlar~ n yapt~ klar~~ bu genel hizmetler d~~~ nda, devlet
memuru ve asker olarak görev yapan Zimmiler de vergiden muaf tutulBA 2 nolu MD, h. 376 ve BA, 3 nolu MD, h. i11, 172: BA, KPT, Ahlm Tezkere
Kay~ tlan Df. 3508, s. 64: ~ nalc~ k, El, Djizya md., s. 564: Barkan, Kanunnameler, c.1, s.
238, 314, 333, 338, 341, 342, 352, 354: Cengiz Orhonlu, Derbent Te~kilat~ , s. (indekse bk.),
Ankara 1967.
Barkan, Kanunnameler, c.1, S. 204, 396.
Barkan, Kanunnameler, c.1, s. 72: BA, KPT, Ahlm Tezkere Kay~ tlar~~ df. 3508,s.
64: A. Refik, Osmanl~~ Devrinde Türkiye Madenleri, s. 9, 24, 32-36, 50, 52, 53.
39
40

Barkan, Kanunnameler, c.1, s. 85.
Barkan, Kanunnameler, c.1, S. 201 , 202, 204-

41 BA, 2 nolu MD, h. 1975.
" Barkan, Kanunnameler, c.1, S. 197.
" Barkan, Kanunnameler, c.1, s. 326.
" Barkan, Kanunnameler, c.I, s. 168, 237, 301, 338.
45

1947.

Barkan, Kanunnameler, c.1, s. 309, 312, 315, 316.

46

Barkan, Kanunnameler, c.I, s. 315, 335.

47

Barkan, Kanunnameler, c.1, s. 344.

48

BA, 3 nolu MD, h. 494: Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, s. 36-38, ~stanbul
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mu~lard~ r. Özellikle Zimmilerin kalabal~ k oldu~u yerlerde yine kendi aralar~nda seçtikleri yöneticiler bu gruptand~ r. Bu yöneticiler genellikle melik,
kinez, pirimkür, teklic, biro veya voyvoda diye adland~ rd~ rlarch '9. Ordunun daha çok geri hizmetlerinde çal~~ an askeri s~ n~ ftan Zimmilerden voynuk, martolos ve eflaklar da vergiden muaf tutulmu~lard~ r". Bunlardan
voynuklar casusluk i~ lerinde devlete önemli hizmetler görmü~lerdi'''.
Zimmi doganc~ lar, duruma göre bazan tam, bazan da bir k~s~ m vergiden ba~~~lanm~~t~ r 52.
Vergiden ba~~~ lanma konusunda Müslüman olmayan din adamlar~n~ n özel bir yeri vard~ r. Ba~lang~ çta bütün din adamlar~~ vergiden ba~~~lanm~~lard~ . Mesela, Fatih Sultan Mehmet gerek Gennadios'a verdi~i fermanda" gerekse kanunnamesinde belirtti~i üzere' din adamlar~n~~ vergiden
ba~~~lam~~t~r.
Din adamlar~~ sahip olduklar~~ bu a~~ r~~ imtiyaz~ , zamanla kötüye kulland~klar~ndan kald~ r~lm~~t~ r. Mesela, önceleri bütün din adamlar~~ vergiden
muaf iken sonradan, çal~~an, para kazanan ve ticaret yapanlar vergiye tabi
olmu~lard~ r. Vergiden ba~~~ lanma, hastalar, sakatlar, ya~l~ lar ve kendini
tamamen ibadete vermi~~ve ba~ka hiç bir i~le me~gul olmayan gerçek din
adamlar~ na uygulanm~~t~r. Bunlar~ n durumlar~~ bir çok fermanlarla belirlenmi~tir 55.
islâmda bir tapu sicil hukuku bulunmamas~ na ra~men Osmanl~ lar
defter kay~tlanna çok önem vermi~ ler, düzenli bir ar~iv olu~turmu~lard~ r.
49 Barkan, Kanunnameler, c.1, S. 40, 301, 306, 311, 320: M.Arif; Kanunname-i Al-i
Osman, TOEM ilavesi, s. 63, 64.
5° BA, Maliyeden Müdevver Vesikalar df. 5, s. 277: M. Arif; Kanunname-i Al-i Osman, TOEM ilavesi, s. 63, 64: Sarkan, Kanunnameler, c.1, S. 324, 325. Voynuklar hakk~ nda geni~~bilgi için bk. Yavuz Ercan, Osmanl~~ imparatorlugunda Voynuklar ve Bulgarlar,
Ankara 1989, 2. bask~ .
51 Barkan,
52

Kanunnameler, c.1, s. 306.
Barkan, Kanunnameler, c.1, s. 331.

5 ' Osman Nuri Ergin, Türkiye'de ~ehirciligin Tarihi ~nki~af~, s. 93, ~stanbul 1936. Fatih'in fermanlan için bk. Yavuz Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Ankara 1988.
54 R. Anhegger-H. ~ nalc~ k, Kanunname-i Sultani ber Muceb-i örfi Osmani, Ankara,
1956, s. 65, 66.
55 BA, KPT, Ahlm Tezkere Kay~ tlan df. 3508, S. 68 ve Ahkrr~~Tezkere Kay~tlar~~ df.
3509, s. 83: 9 nolu A~S, vs. 3140 ve 224 nolu A~S, vs. 265: Klaus Schwarz, Osmanische
Sultansurkunden des Sina-i Klosters in Türkischer Sprache, Freiburg 1970, S. 31, 32, 63,
64, 67-70, 89-92: Barkan, Kanunnameler, c.1, s. 301, 320: ~nalc~ k, El, Djizya md., S. 563.
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Defter deyimiyle, tahrir sonucu bir bölgenin ve o bölge toplumunun ald~~~~hukuki durumu tesbit eden ana kütük defterleri kastedilmektedir. Mesela, mufassal defterler, icmal defterleri, vak~f ve emlak defterleri, avânz ve
cizye defterleri, voynuk ve eflak defterleri gibi. Örf ve yasalarla çözülemeyen herhangi bir meselede derhal bu defterlere ba~vurulur ve defterde nas~ l yaz~lm~~~ise, öyle hareket olunurdu 56 . Defterin en büyük önemi buradan gelmekte idi.
Osmanl~~ ~ mparatorlu~undaki defter kay~tlar~~ kurulu~~y~llar~na kadar
ç~kar~labilir. Çünkü ilk Osmanl~~ padi~ahlar~~ devrinde düzenlenmi~~olan
vakfiye ve mülknamelerde görülen bey, pa~a ve benzeri gibi bir tak~m belirli unvan ve memuriyetlerin bulunmas~~ Osman Gazi ve ondan sonraki
padi~ahlarm, san~ld~~~~gibi basit birer göçebe boy beyi olmad~ klar~n~~ göstermektedir".
Özellikle Müslüman olmayan halkla ilgili olan haraç ve cizye gibi vergilerin toplanmas~ ndan önce ve sonra tutulan defterler, Defterdarl~k dairesine ba~l~~ Cizye Muhasebesi Kalemi taraf~ndan tutulurdu. Ayr~ca Cizye Ba~~
Bala Kulu, Cizye Mukataans~~ gibi memuriyet ve kalemler de vard~ ".
Gerek Ba~bakanl~ k Ar~ivinde, gerekse di~er kütüphane ve ar~ivlerde
pek çok muhasebe defterleri vard~r. Bu defterlerdeki kay~ tlar, mukataa yoluyla de~il, devlet taraf~ ndan do~ rudan toplanan gelirlere aittir. Cizye ve
ispençe gibi vergiler, devletin tayin etmi~~oldu~u memurlar taraf~ndan toplanm~~~oldu~undan bu defterlerin ço~unu cizye ve ispençe defterleri olu~turur. Fakat bazan cizye ve ispençenin mukataaya verildi~i de olmu~tur 59.
Gayrimüslimlerle ilgili vergilerin toplanmas~na bakan cizye muhasebesinde defterler gayet düzenli ve özenle tutulurdu. Önce merkezden atanan
bir memur vergi toplanacak bölgeyi yazar ve cizye muhasebesinde buna
dayan~ larak vergi mükelleflerine ait bir defter meydana getirilirdi. Her cizye toplama bölgesi için bu i~lem ayr~~ ayr~~ yap~l~rd~. Padi~ah tu~ras~~ ile
onaylanan bu defterler cizyedarlara verilerek, ilgili bölgelere gönderilirdi.
Bu arada o bölgenin kad~s~ na da bir ferman gönderilir ve cizye toplamada
~nalc~ k, Adaletnâmeler, Belgeler Dergisi, c.II, S. 53.
Barkan, Kanunnameler, c.I, s. LXXI: ~nalc~ k, Osmanl~~ Hukukuna Giri~, Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, c.XIII, S. 108-109.
58 Ansay, ~slam Hukuku, S. 31 2.
59 ~nalc~ k, XV. As~ r Osmanl~~ Maliyesine Dair Kaynaklar, Tarih Vesikalan Dergisi, yeni seri, c.I, S. ~~29: Ansay, islam Hukuku, s. 3 ~~2.
56
57
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yard~mc~~ olmas~~ istenirdi. Cizye, cizyedann elindeki deftere dayan~larak
toplan~ r ve toplan~ rken de ayr~ ca bir defter cizyedar ve bir defter de kad~~
tutard~. Cizye topland~ ktan sonra defterler birbirleriyle kar~~la~t~r~ larak
kontrol edilirdi. Bundan sonra defter, kad~~ taraf~ ndan imzalan~ p mühürlenir6° ve bir torba içine konduktan sonra tekrar torban~n a~z~~ mühürlenir
ve cizyedar eliyle cizye muhesebesine gönderilirdi 61. Bu s~k~~ kay~tlarla
hem Zimminin hem de devletin herhangi bir zarara u~ramas~~ önlenirdi 62 .
Bu defterler merkezde icmal defterlerine kaydedilir, ayr~ca cizye ve haraçla
ilgili hükümler de ayr~~ defterler halinde tutulurdu 63. Gerekti~i zamanlarda
vergi yükümlüsünün özelliklerini gösteren belirtiler de deftere kaydedilir,
bu kay~tlar bu günkü foto~raf yerini tutard~ ".
Bütün bunlara ra~men, cizye, haraç ve di~er vergilerin toplanmas~~ s~ras~nda ortaya ç~ kan yolsuzluklara engel olmak için cizye ka~~ tlar~~ ç~ kar~ld~~~~zaman bu ka~~tlar~~ da~~tma i~ini de cizye muhasebesi yapm~~t~ r'.
Haraç vergisine gelince; XVI. yy.~ n ortalar~nda Osmanl~~ ~mparatorlu~unda toprak üç ana bölüme ayr~lm~~ t~.
/ — Arazi-i ö~nyye. Müslümanlara ait olan ö~ür topraklar~ . Bu çe~it
topraklar~ n aç~ klamas~~ kanunnamede ~öyle yap~ lmaktad~r: Bita-d-z ~slâmiyede
olan arazi mukteza-i ~eriat-~~ ~erife iizere uç k~s~ md~r. Bir k~sm~~ arz-z ö~riyyedir ki
fetihde ehl-i islâma temü k olunmu~tur. Sahih m~~ikkrdir. Sair mallar~~ gibi
nice dillerkrse tasarruf ederler. Ehl-i islâm iizerine ibtidaen haraç vaz'~~ nâ-me~ru
olma~~n o~ur yaz' olunmu~tur. Ekerkr, biçerkr, has~l olan gallenin ö~ninden gayri
asla bir habbe al~nmaz. An~~dahi kendiler fukara ve mesâkine virürler. Sipahdan ve
gayndan asla bir ferde heldl de~ildir. Arz-z Hicaz ve arz-~~ Basra byledir."
60 Bu defterleri kad~~ yerine naibin imzalamas~~ yasakt~ . Mutlaka kad~'n~ n imzalamas~~
gerekliydi.
61 2 nolu A~S, vs. 671 ve 224 nolu A~S, vs. 265: Barkan, 894 (1488/1489) Y~l~~ Cizyesinin Tahsilat~ na Ait Muhasebe Bilançolan, Belgeler Dergisi, c.I, s. 2: Anhegger-~nalc~ k,
Kanunname-i Sultani, s. 78.
62

BA, 4 nolu MD, h. 1765.

Örnek için bk. BA, KPT, Ahk'am Tezkere Kay~ tlan df. 3508, s. 2, 78, 193: BA,
KPT, Projega Vilayetinin Cizye Tahrir df. 3803, s. 14: BA, KPT, Ba~~Muhasebe Kalemine
Ba~l~~ Hem~in Kazas~ n~ n Reaya ve Müslümanlar~ = Tahrir-i cedid df. 1673, s. 1.
" "...ranakt veled-i Paul°, Diikkiin 1, kazgan 1. Orta boylu, aç~k ka~h, elâ gözlü, kara sakall~...", BA, KPT, Istanbul'daki Sultan Ahmet Camiinin ve ... df. 3308, s. 1, 2, 4, 8, 16,
63

20.
65

Cizye k4~ tlar~~ hakk~ nda daha önce bilgi verilmi~ti. Ayr~ca bk. BA, KPT, Amillere
Verilen Cizye Kâg~tlar~ n~ n Ecnas df. 3530, s. t e Df. 3533, s. 3, 182.

YAVUZ ERCAN

382

2 — Arazi-i haraciyye. Gayr-i müslimlere ait olan haraç topraklar~. Bu
çe~it topraklar~ n aç~ klamas~~ kanunnamede ~öyle yap~lmaktad~ r: "Bir k~sm~~
fetihd~~keferenin ellerinde mukarrer k~hnub,
dahi arz-: haraciyyedir ki
k~ndülere temlik olunub, üzerlerine has~llanndan ö~ür yahud sumun yahud subu'
yahud südtis n~sfa de~in, arzu: tahammülüne göre harac-: mukaseme yaz' olunup,
y~lda bir miktar akçe dahi harac-t muvazzaf yaz' olunmu~tur. Bu k~s~ m dahi sahiplerinin mülk-i sahihleridir. Bey 'e ve liraya ve sair ~nva-~~tasarrufata kadirlerdir.
~~tira idenkr dahi veçh-i m~zbur üzere ~kerler, biçerler, harac-: mukasemesin ve harac-~~ muvazzaf~n yin:ir/er. Ehl-i isMm i~tira itseltr dahi ketereden ahnagelen haraçlar~~ saka olmaz. Bi-kusur eda iderler. E~erçi ehl-i islâma ibtidaen haraç vaz'
olunmak me~ru d~~ii ldir amma b~ka~n almak me~rudur. Mutasamf olanlar e~er
ehl-i zimmetdir, e~er ehl-i islâmd~ r mademki ellerinde olan yerleri ziraat ve h~raset
ichib ta'til eyl~meyeler, asla dahl ve taarruz olunmaz. Nice dilerler ise tasarruf iderler. F~vt oldukda sair ~mvâl ve emlâkleri gibi vereselerine intikal eder. Sevad-: ~rak
arazisi böyledir. Kütüb-i ~er'iyyede m~stur ve me~hur olan arazi bu iki k~s~md~r».
3 — Arazi-i memleket veya arz-: mfrf Mülkiyeti Devlete ait olan topraklard~ r. Bu çe~it topraklar~n aç~klamas~~ ise kanunnamede ~öyle yap~lmaktad~r: "Bir k~s~m dahi vard~r ki n~~ö~riyyedir, n~~veçh-i mezbür üzerine haraciyyedir.
Ana arz-: memleket derler. Asl~~ haraciyyedir. Lâkin sahiplerine temlik olundu~u
takdirde f~vt olup, v~rese-i kes ise ma-beynlerinde taksim olunub, her birine bir cuz
k:1'a degiib, her birinin hissesine göre haraçlan t~vzi' ve tayin olunmakta kemâl-i
su'ub~t ve ilk& olub, belki adeten muhal olma~~ n rakabe-i arazi beytül-mal-i
Müslimfn içiin ahkonulub, reayaya anyet tarikiyle virilüb ziraat ve h~ raset idüb ve
ba~~ve ba~çe ve bostan idüb, has~l olandan harac-: mukas~m~sin ve harac-: muvazzaf~n virm~k emr olunmu~tur. Sevat-~~ Irak'~n arazisi baz~~eimme-i din mezheplerinde bu kabild~ndir".
Yukar~daki s~ n~fland~ rma Ebu's-su'ud Efendinin "Üsküp ve Selanik
Tahrir Defteri'nin ba~~na yazd~~~~aç~ klamaya göredir. 1574 tarihlerine do~n~~Rum vilayetini tahrir eden T~ rabzon sancakbeyi Ömer Bey, Sivas Mufassal~n~ n ba~~na yazd~~~~önsözde Ebu's-su'ud Efendinin bu üç s~n~f toprak
kayd~n~~ aynen aktarm~~~fakat kendisi de dördüncü bir çe~it toprak eklemi~tir ki bu da "ii~r-i mâlikiine” topraklandir"
Osmanl~~ ~mparatorlu~unda zamanla toprak sistemi geli~erek a~a~~daki
~ekli alm~~t~r.
/ — A razi-i mevkufe. Vak~f arazidir. Bu topraklar da Evkaf-~~ sahiha ve
Evkaf-: gayr-: sahiha diye iki k~sma aynl~rd~.
66

Barkan, Kanunnameler, c.1, s. 298-300.
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2 — Arazi-i mevat. Bo~~arazi. Kimsenin tasarrufunda olmayan ve kimseye terk ve tahsis edilmeyen, köy ve kasaba s~n~rlar~n~ n d~~~nda bulunan
ta~l~ k, k~raç yerlerdi.
3 — Arazi-i metruke. Halk~n toplu olarak yararlanmas~~ için terkedilmi~~
topraklard~r. Herkese aç~ k yol, namazgâh, meydan, pazar ve panay~r yerleri ile bir veya bir kaç köy, kasaba ve ~ehir halk~na tahsis edilen mera, k~~lak ve baltal~ klar bu k~s~ m topraklardand~.
4 — Arazi-i mirzyye. Buna Arz-z memleket veya Arazi-i havzda denirdi.
Mülkiyeti Devlete ait olup kira veya icare yoluyla yine halka verilen topraklard~~67.
5—
arazi. Topra~~n hem tasarrufu, hem de mülkiyeti ~ah~slara
ait olan topraklard~ r. Mülk toprak da kendi aras~nda be~~k~sma ayr~l~rd~.
A — Eskidenberi köy ve kabasa içinde ve çevresinde bulunan mülk
topraklar.
B — Arazi-i miriyyeden ayr~l~ p mülk olarak verilen topraklar.
C — Arazi-i mevatdan ayr~l~ p mülk olarak verilen topraklar 68.
D — Arazi-i ö~riyye. Müslümanlar~ n mülkiyetinde olan topraklar. Bu
da kendi aras~nda üç k~sma ayr~l~rd~ . Birincisi bir yerin fethinden önce isteyerek Müslüman olanlar~ n ellerinde b~rak~lan topraklar.~ kincisi fetih s~ras~ nda, fethedenlere verilen topraklar. Üçüncüsü ise fetil- s~ ras~ nda, fethedenlerden ba~ ka Müslüman kimselere mülk olarak verilen topraklar69.
E — Arazi-i haraciyye. Gayr-i müslimlerin mülkiyetinde olan topraklar". Arazi-i haraciyye de iki k~sma ayr~l~ rd~.
67 Buraya kadar say~lan toprak çe~itleri konuyla do~rudan do~ruya ilgili olmad~~~~için
fazla bilgi verilmedi. Geni~~bilgi için bk. Ali Himmet Berki, Vak~flar,s. 15-20, 131 (Bundan
sonra Berki, Vak~flar): M. Serto~lu, Osmanl~~ imparatorlu~u Devrinde toprak Dirliklerinin
Çe~itli ~ekilleri, VI. TTK Zab~ tlan, 3. 281-293: Barkan, Türkiye'de Toprak Meselesinin Tarihi Esaslar~ , Ülkü Halkevleri Dergisi, c. XI, S. 51-63, 233-240, 339-346: S. Ate~, Toprak ve
~slam, Ilahiyat Fakültesi Dergisi, c. XVII, s. 201 -237.
68
Bazan bu k~s~m mülk arazi içinde say~lmam~~~ve mülk arazi dört k~s~m olarak kabul edilmi~tir. Esasen arazi-i mevat, bir bak~ma arazi-i miriyye demek oldu~undan, bu iki
k~s~m topra~~~birlikte mütalaa etmek de bir bak~ma do~rudur. Berki, Vak~flar, s. 13-15: Ansay, ~slam Hukuku, s. 103.
69

Barkan, Kanunnameler, c.I, s. 298.

Barkan, Kanunnameler, c.I, s. 298, 352, 254. Arazi-i haraciyyenin kökeni ve Osmanl~~ ~mparatorlu~undaki durumu hakk~nda geni~~bilgi için bk. Barkan, Türkiye'de Toprak Meselesinin Tarihi Esaslar~, Ülkü Halkevleri Dergisi, c.XI, s. 235-240, 339-346.
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a — Bir ülke zorla veya bar~~~yoluyla fethedildikten sonra, Müslüman
olmayan yerli halk~ n mülk olarak elinde b~rak~lan topraklar.
b — Bir ülke fethedildikten sonra kaçan halk~n yerine ba~ka yerden
Gayrimüslim getirilip iskan edilmesi ve onlara mülk olarak verilen topraklar.
Bu iki grup haraç topraklar aras~ na sokulabilecek bir de arazi-i uknyye
denilen toprak çe~idi vard~r. Bu topraklar önceleri haraç topraklar~~ iken,
zamanla sahiplerinin ço~u varis b~rakmadan öldüklerinden hazineye geçmi~~ve pek az~~ sahiplerinin elinde kalm~~t~ r. Fakat bunlar da sonralar~~
devlet taraf~ ndan zaptolunup arazisinin yirmide veya yirmi be~de biri sahibinin elinde b~rak~lan hisseye arazi-i ukriyye denmi~tir".
Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda, mil-~~topraklar en çok Anadolu ve Rumeli'de bulunuyordu. Hatta Mora yar~madas~~ bile mir~~toprak haline getirilmi~ti". Müslüman olmayanlar içinde mili toprak tasarruf edenler de çok
olmu~tur 73. Bu topraklar F~ kh~n miras hükümlerine tabi de~ildi. Ancak
baz~~ derecelerdeki yak~ nlara geçebilirdi. Tasarruf hakk~~ bir ba~kas~ na sat~lamazd~. Ancak gönül nzas~yla devredilebilirdi. Bu noktay~~ ayd~nlatan bir
kay~t 1716 tarihli "Kanunname-i Vilayet-i Mora”da vard~r. Kanunnamedeki kay~t aç~ klama yapmaya gerek b~ rakmayacak kadar aç~k yaz~lm~~t~r. Buna göre, Rumeli ve Mora'daki miri topraklarda oturan ZimmIler,
"...müddet-i nd-malum icar tarikiyle mutasamf olub, ziraat ve hzraset ve ba~~ve
ba~çe ve bostan gars ediib vesair
isti~lal ile isti~lal edüb, ö~zir ad~na harac-: mukasemesin ve çift akç~si ad~na harac-~~muvazzafin v~rüb, mademki muattal
etrneytib hukukun eda ederler, kim~sne dahi ve taarruz eylemeyüb, fevt olunca nice
dilerse tasarruf ederler. Fevt olduktan sonra o~ullar~~ k~r:dillerinin makamlar~na kaim olub tafsil-i mezbur üzere tasarruf ederler. O~ullar~~ kalmayup k~zlar~~ve k~ z
karda~lan kalsa il verdi~i tapu ile onlara veriltib, k~z~~ ve k~z kannda~~~yo~ise hariçten tamire kadir kimesnekre ticret-i muaccele ile tapuya verilüb, onlar~~ dahi tafsil-i sab~k üzere tasarruf ederler. ~oyleki mezburlann tasarrufunda olan yerlerin üç
sent tatil eyleye, elinden ahnub "dhere tapuya verülür. Bunlar~n hiç birisi vticuh-i
merkumeye muhalif tasarrufa kadir de~ildir. Bey' ve ~ira ve hibeleri ve sair vticuh
ile temlik ve temellükleri ve vak~ f etmeleri cemian mertudur. Amma bir kimesne tasarruf etdü~i yerlerinden feragat etmek murad ~düb sipahi marifetiyle bir kimesne7'

Berki, Vak~flar, s. 15.
"Bu vilayet-i bereket ~in,' Rumeli misillu arz-~~ miridir ki..", Barkan, Kanunnameler, c.
I, s. 326: Ansay, Islam Hukuku, s. 103.
73 Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 299, 300 ve Türkiyede Toprak Meselesinin Tarihi
Esaslar~, ülkü, c. XI, s. 55, 56.
72
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den hakk-~~ karar içzin bir miktar akçe alub feragat etdikde, sipahi ol kimesneye tapuya yerse muteberdir. Hak. Rumeli 'nde cari olan kaide budur".
Bu duruma göre Gayrimüslimler, Müslümanlardan farkl~~ olmayarak
arazi-i miriyye ve arazi-i metrukede toprak tasarruf edebiliyorlar ve mülk
arazide ise yine Müslümanlar gibi toprak sahibi olabiliyorlard~.
Burada sözünü etti~imiz haraç, ~üphesiz ba~~harac~~ (cizye) de~il, toprak harac~d~r 74. Haraç, topra~~ n mülkiyetinden dolay~~ sahiplerinden maktu olarak al~ nan para veya has~lat~ ndan al~nan hissedir. Müslümanlardan
al~ nan ö~ür ve resm-i dönüm (veya çitf akçesi) vergisinin kar~~l~~~d~ r 75 .
~ ki türlü haraç vard~ r. Birincisi Harac-~~ muyaz.zafa, ikincisi ise Harac-~~
mukaseme'dir' Harac-~~ muvazzafa ki buna Harac-~~ mukataa da denir,
Müslümanlar~ n çift akçesi yerine al~ n~ r. Hesab~~ topra~~n geni~li~ine göre
dönüm, cerip veya ba~ ka bir yüzey ölçüsü birimi üzerinden hesab edilir".
Miktar~~ genellikle on dirhem-i ~er'i kar~~l~~~~olan ~~ oo akçedir. ~üphesiz bu
miktar yere ve zamana göre de~i~ ebilir". Bu vergi belirli bir vergidir. Yani vergi vermekle yükümlü Zimmi topra~~n~~ y~ lda birkaç defa ekse de, hiç
ekmese de ayn~~ vergiyi verir. Ayr~ca toprak Zimminin mülkü oldu~u zaman topra~~n~~ hiç ekmese bile elinden al~ nmaz.
Harac-z mukaseme, Müslümanlar~ n ödedi~i ö~ür kar~~l~~~~olarak mahsulden al~ nan hissedir. Zimmi topra~~n~~ y~lda iki kere ekerse harac-~~ mukaseme de iki kere al~ n~ r. Toprak ekilmedi~i zaman vergi de al~nmaz.
Mukaseme, "bölü~mek, payla~mak" demektir. Mahsulden al~ nan bu pay
onda birden, ikide bire kadar de~i~ir. Fakat hiç bir zaman yar~y~~ geçmez.
Topra~~n verim gücüne göre miktan azalt~l~ p ço~alt~labilir".
Ö~ür ve resm-i dönümün kar~~l~~~~olan harac-~~ muyazzafa ve mukaseme
imparatorlu~un bir çok bölgelerinde Müslüman ve Zimmiden e~ it miktarCizye ile haraç aras~nda ~u önemli fark vard~r. Cizye ödeyen Zimmi Müslüman oldu~u zaman bu vergiden kurtuldu~u halde, haraç ödeyen Zimmi Müslüman olsa da haraç
vermekte devam eder. Hatta bir Müslüman bir Zimmiden topra~~n~~ sat~n alsa, Müslüman
da Zimminin ödedi~i harac~~ ödemeye devam eder. Ancak bu durumlar d~~~nda Müslümandan haraç al~nmaz. Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 339.
75
76
77

Berki, Vak~ flar, s. 15.
Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 296, 298-300, 326, 353.
Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 326, 336, 351.

78

Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 336.

79

Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 333, 339, 351.
Bell~ten C. LV, 25
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da al~ nm~~t~ r". Ege adalan ve Rumeli d~~~ nda bulunan Osmanl~~ Avrupas~ndaki topraklar~ n bir k~sm~ n~n mülkiyet üzere arazi-i haraciyye oldu~u
dü~ünülürse, özellikle Zimmilerin kalabal~ k oldu~u bölgelerdeki vergi e~itli~i aç~kça görülür. Arazi kanunnamelerinin pek ço~unda haraç konusu
üzerinde özellikle durulmu~, me~ruluk, miktar ve çe~itler tayin ve tesbit
edilmi~tir81.
Harac~n toplanmas~~ i~lemi cizyeden farkl~~ de~ildir. Daha önce de belirtildi~i gibi zaten genellikle cizye deyimi yerine haraç deyimi kullan~lm~~~
ve harac-~~ ru
harac-~~ arazi diye birbirinden ay~rdedilmi~tir.
Cizye, haraç ve ba~lant~lar~~ d~~~nda, Müslüman olmayan halk
Müslümanlarla ayn~~ vergileri öderlerdi 82 . Bu vergiler içinde Zimmiler
yönünden en önemlisi ispençe idi. ~spençe, Müslüman olmayan halktan
ba~~vergisi mi yoksa toprak vergisi olarak m~~ al~nm~~t~r? Önce ~uras~n~~ belirtmek gerekir ki ispençe asl~ nda ~er'i bir vergi de~ildir. Fakat a~a~~ da
aç~klanaca~~~üzere sonradan ~er'ile~tirilmeye çal~~~ lm~~t~r. Buna ra~men
XVII. yy.a ait bir kanun dergisinde "...ru 'us-z kefereye emr-i ~enf ile ispençe
yaz' olunmu~tur..." ve yine ayn~~ kanunun ba~ka bir yerinde
al~ nan ba~~resmine ispençe derler... " ~eklindeki kay~ tlar dikkat çekicidir". Nitekim 16 ve go nolu dipnotlarda görülece~i üzere Macaristan'daki cizye ve
ispençe birbirine büyük benzerlik göstermektedir.
Prof. Halil ~nalc~ k'a göre" ispençenin kökeni Osmanl~ lardan önce
S~ rbistan'da y~lda bir hyperper 85 olarak ödenen bir vergiye dayanmaktad~ r. Nitekim XIV.yy.da bir hyperper yakla~~ k olarak yirmi be~~akçe de~erindedir ki ispençe genellikle yirmi be~~akçe olarak toplanm~~t~r. Gerçekten de Osmanl~~ imparatorlu~unda ispençe daha çok Balkanlardaki s~ n~ r
bölgelerinde yaz' edilmi~, genellikle Macaristan'da olmakla birlikte, özellikle Uyvar, Hatvan, Kopan, Samanturna, Lipova, Çanad ve Göle'de uygulanm~~t~ r". Anadolu ve Rumeli'de bunun yerine "Çift resmi" al~nm~~80

Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 145, 181.
81 Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 150, 158,. 165, 169, 170, 172, 189, 192, 239, 328,
334-338, 343-346, 352.
82 Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 57.
83 ~nalc~ k, Osmanl~ larda Raiyyet Rüsumu, Beleten, c.XXIII, s. 602, 603.
84
85

~nalc~ k, Osmanl~~ Hukukuna Giri~, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, c. XIII, S. 120.
Bizans alt~ n paras~ .

86
Barkan, Kanunnameler, c. I, S. 313, 316, 319, 320, 322: ~nalc~ k, Osmanl~larda Raiyyet Rüsumu, Belleten, c. XXIII, s. 605. ~spençe vergisi için Prof. H. ~ nalc~ k'~ n bu makalesinde geni~~bilgi vard~ r.
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t~ r 87. Daha sonra do~u Anadolu ve Kafkasya'da ispençe terimi ve vergisi
yerle~mi~tir.
XVIII.yy.da örfl bir ba~~vergisi olan ispençenin bid'at oldu~u ileri
sürüldü ve kald~ r~lmas~~ yoluna gidildi. Ancak bu kez Osmanl~~ hukukçular~, i,pençeyi çift resmine luyasla ~er'ile~tirdiler. Mesela, XVIII.yy.a ait kay~t bu bak~mdan çok ilginçtir, "...Harac-~~ muvazzafa Türkide çift hakk~~ve boyunduruk hakk~~ derler, kâfir dilince ispençe derler... "88 .
~spençe miktar~~ genellikle yirmi be~~akçe olmu~~ve ~ah~s ba~~na ödenmi~tir". Fakat XVI.yy.da Macaristan'da "Resm-i kapu" ad~~ ile ve iki taksitte olmak üzere elli akçe veya bunun kar~~l~~~~olan penez al~nm~~t~r. Birinci taksit "Kas~ m" ay~ nda, ikincisi ise "H~z~ rilyas gününde" toplanm~~t~ r.
~spençe Macaristan d~~~ nda di~er bölgelerde genellikle "Mart" ay~nda ve
bir defada toplanm~~t~ r".
Pek az olmakla birlikte ispençe miktar~n~ n de~i~ti~i de olmu~tur. Mesela, Ankara'daki H~ristiyan Çingenelerin ispençeleri yirmi alt~~ akçe olarak
al~ nm~~ ' ve Ta~özi adas~ n~n ispençesi ~ oo akçeden k~rk akçeye indirilmi~tir 92
Ço~u zaman ispençe herkesten e~it olarak toplanmas~na ra~men
XVIII.yy. ba~lar~nda Mora'da H~ristiyanlardan yirmi be~, Yahudilerden
ise ~~ 25 akçe olarak al~nm~~t~r". Ayr~ca ~mroz adas~ nda 1519 y~l~nda Al~i ve
mutavss~ti~"l-harden yirmi be~, Edna 'dan ise on akçe ispençe toplanm~~t~r".
26 Temmuz 1599 tarihli bir sicil kayd~na göre de 95 Ankara'da evli Yahudilerden otuz iki, bekârlardan on alt~~ akçe olarak al~nm~~t~ r.
Derbentçiler di~er vergilerden oldu~u gibi ispençeden de ya ba~~~lanm~~lar veya daha dü~ük vergi ödemi~lerdir. 1525 tarihli "Sofya Kanunu"
87 Barkan, Kanunnameler, c. I, S. 148, 152, 17o. Anadolu'da toplanan bu Resm-~~
nahiyesinde üç ~ahruki
çiftlerin miktar~~ de~i~ik olmu~tur. Mesela, Diyarbak~ r'a ba~l~~
(on sekiz akçe), Erganiye ba~l~~
nahiyelerinde sekiz tenge (on alt~~akçe) ve
Siverek livas~ nda bir e~refi (k~ rk akçe) idi.
88
~nalc~ k, Raiyyet Rüsumu, Belleten, c. XXIII, s. 603, 604*
89 Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 65, 132, 158, 165, 175, 189, 193, 197, 240, 271,
288, 289, 295, 341 , 393, 394.
9° Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 170, 269, 281.
91 6 nolu A~S, vs. 1387.
92 Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 345.
93 Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 327.
94 Barkan, Kanunnameler, c. I, s.238.
95 6 nolu A~S, vs. 591.
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ve 1613 tarihli "Ohri Kanunu"na göre, derbentçiler on akçe, 1569 tarihli
"Silistre Kanunu"na göre, on iki akçe ispençe ödemi~lerdir. 1704 tarihli
"Hanya Kanunu"nda ise ispençe tamamen kald~rdm~~t~r".
Kanunnamelerde Rodos, ~stanköy, Silistre ve T~ rhala'daki ispençe
toplanmas~ nda ilginç bir uygulama vard~ r. Buralarda ispençe topland~ktan
sonra her evli hane birer tavuk ve bo~aça" verirlermi~. 1650 tarihli kanunname ile Rodos ve ~stanköy'den bu uygulama kald~r~lm~~t~ r 98.
Zimmilerin ödedikleri belli ba~l~~ di~er vergiler ~unlard~ r: Resm-i bive,
dul Gayrimüslim kad~ nlardan al~ n~ r. Genellikle alt~~ akçedir
Resm-i gerdek, Resm-i arus veya Arus~ye, evlenme vergisi olup bazan affi, evsat ve edna
s~ n~flarma aynlm~~, bazan k~z ve dul diye aynlm~~, bazan da herkesten e~it
olarak al~nm~~t~ r. Mesela 1650 tarihli kanunnameye göre, Rodos ve ~stanköy'de evlenme vergisi e~it olarak al~nm~~t~r 1°°. Genellikle Zimmiler,
Müslümanlar~n ödedi~i evlenme vergisinin yar~s~n~~ ödemi~lerdir 1°I . Yaln~z
1716 tarihli Mora Kanunnamesine göre, Zimmiler, Müslümanlardan daha
fazla evlenme vergisi ödemek durumunda bulunmu~lard~ r
Müslim ve Gayrimüslim halk~ n birlikte ve e~it olarak ödedikleri vergiler de vard~. Bu vergilerin belli ba~hlan ~unlard~ r: Resm-i asiyab, de~irmen
vergisi. Velaviçe, kebe dolaplar~. Samakov 103. Nal ve m~h vigne'lerinden al~nan vergiler 1". Resm-i kovan, ö~r-i küvvare, resm-i asel yani bal vergisi
Resm-i ganem veya adet-i agnam, resm-i meva~i, resm-i hanazir, resm-i agt1 ve
resm-i bellut, hayvan vergisi ad~~ alt~nda toplayabilece~imiz, koyun, domuz,
inek, ah~ r vs. vergileri I". Resm-i kanare, hayvan kesme vergisi 107. Resm-i
96

Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 253, 280, 294, 354.

Bo~aça, s~rp h~rvatça "Ekmek" demektir.
Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 275, 290, 340.
99 1519 tarihli ~mroz Kanunnamesinde resm-i bive için "...ve cezi~~-i mezbu~da olan bivekr
on sekizer akçe haraç d~:yri ve all~~ar akçe ispenç d~yu y~lda yigirmi dörder akçe virürler" kayd~~ vard~r.
Burada resm-i bive dul Gayrimüslim kad~nlar~n ödedi~i ispençe vergisi gibi görünmektedir.
Barkan, Kanunnameler, c. I, S. 240, 280.
'3° Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 339.
98

1

°1 Barkan, Kanunnameler, C. I, S. 153, 168, 240, 309, 314, 321, 324, 393, 4.00.
Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 329.

102

Demir dövmeye mahsus su ile çal~~an örs ve çekiç.
" Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 253, 302, 305, 309, 3 14.
105 Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 153, 168, 193, 269, 276, 284, 289, 301, 305, 308,
103
1

313,316,322,339, 341, 393.
106

Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 153, 168, 237, 270, 285, 295, 301, 310, 313, 323,

328, 393.

107 Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 301, 395.
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mahi, bal~ k vergisi 1°8. Resm-i ham-, ipek vergisi 109. Resm-i obruç~na veya espine, çenber hakk~~ da denir, bir çe~it ~arap sat~~~vergisidir 11°. Resm-i sergi, pazar vergisi ln. Resm-i ~rgadiyel 12 gibi vergilerdir.
Bunlar~ n d~~~ nda Müslüman olmayan halk~n ödedi~i bir sefer harc~~
vard~ r. Bu vergi de resm-i filori gibi Macar k~ rallar~~ zaman~ndan kalm~~~
yerel bir vergidir. Padi~ah~ n seferleri s~ ras~ nda ev ba~~ na elli akçe toplanm~~t~ r 113.
Zimmiler için çok özel bir durum da, Kudüs Livas~~ Kanunnamesinde
kay~tl~d~ r. Bu kayda göre, Kudüs'ü ziyarete gelen yabanc~ lar (Efrenc) giri~te yedi~er sikke filori, Kamame kap~s~nda, resm-i kale diye elli akçe ve ç~k~~ta tekrar Kamame kap~s~nda k~ rk be~~akçe (resm-i 'dizer) vergi al~ n~ rd~.
Anadolu'dan ve do~udan (~arktan gelenden) gelenlerden üçer Kay~tbay altunu ve elli~er akçe resm-i kale ve k~ rk be~er akçe di~er vergiler (resm-i
âher) al~n~ rd~. Halep ve ~am'dan gelenlerden iki Kay~tbay altunu, elli akçe
resm-i kale, k~ rk be~~akçe resm-i âher, M~s~ r'dan gelenlerden bir Kay~tbay
altunu, elli akçe resm-i kale ve k~ rk be~~akçe resm-i âher, Salt, '~clün,
Gazze ve Remle'den gelenlerden yaln~z yirmibe~~akçe, Kudüs ve Halilü'rrahman çevresinden gelenlerden yaln~z dört akçe, H~ ristiyan bayramlar~~
için gelen Zimmilerden üç yerde (Giri~, resm-i kale, resm-âher) birer akçe,
~am'dan gelen Firenk tüccarlar~ ndan ikibuçuk altun ve elli akçe resm-i
le, k~rk be~~akçe resm-i âher, her hafta ziyarete gelen Firenk taifesinden
bir akçe vergi al~n~ rd~. Bu vergiler, yaln~z Gürcistan ve Habe~istan'dan gelen Gayrimüslimlerden al~ nmazd~~1 ".
Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda Müslüman olmayan halk yönetim bak~m~ ndan yar~~ yar~ya, dinsel bak~ mdan ise hemen hemen tamamen ba~~ms~z idiler. ~imdiye kadar anlat~lanlardan, Müslüman olmayan halk~ n ekonomik bir özerkli~e de sahip oldu~u anla~~lmaktad~ r. Sanat ve ticaretin,
hiç bir kay~ t ve ~arta ba~l~~ olmaks~z~n, büyük bir ço~unlukla Gayrimüslimler elinde olmas~ , bu ekonomik özerkli~in ilk basama~~n~~ olu~turmu~tur. Daha önce de belirtildi~i gibi askeri ve idari i~lerle Müslüman1"

Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 236, 302.

109

Barkan, Kanunnameler, C. I, S. 329.

11°

Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 284.

111

Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 30 ~~

112

Barkan, Kanunnameler, c. I, s. 168, 172.

113

Barkan, Kanunnameler, C. I, S. 304, 306.

114

Barkan, Kanunnameler, c. I, S. 219.
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Türk halk~ n ilgilenmesi, Gayrimüslimler için böyle bir imkân~ n ortaya ç~ kmas~ n~n en önemli sebebidir.
Müslüman olmayan halk~ n ekonomik özerkli~ini yaratan ikinci ve en
önemli etken, Zimminin maktu'a ba~lanmas~d~ r. Devlet, vergi toplamadaki
güçlükler ve yolsuzluklar nedeniyle böyle bir çözüm yoluna ba~vurmu~~ve
y~ ll~k belli bir vergi alarak, Zimmi toplum içinde bu verginin ~ah~slardan
nas~l toplanaca~~na kar~~mam~~t~ r. Yani vergi toplama i~inde Müslüman
olmayan halka ba~~ms~zl~ k tan~ m~~t~ r. Maktu vergi, imparatorlu~un ilk devirlerinde yoktu. Devlet kurumlar~ n~ n bozulmas~ na paralel olarak bu sistem de yava~~yava~~ortaya ç~ km~~t~ r. Zaten yukar~da da söylenildi~i gibi
devlet, vergi toplama i~indeki yolsuzluk ve zorluklar~ n önüne geçmek için
bir önlem olmak üzere bu sistemi getirmi~tir.
Haraç, cizye, ispençe ve buna ba~l~~ olan vergiler d~~~ nda, Müslüman
olmayan halka ait bir tak~ m vergiler hahamhane ve patrikhaneler taraf~ ndan toplan~yordu. Belgelerde bu vergilerin mal-~~ maktu', mir-i maktu',
rüsum, ayazma, panayu, tasaddukat ve nüzurat akçekri oldu~u kaydedilmi~~
olup, bunlar~n "...Senevi iizerlerine edds: lâz~ m gelen..." vergiler oldu~u da
belirtilmi~tir. Bu vergiler, Müslüman olmayan halktan, patrik, metropolit,
piskopos veya hahamba~~n~ n vekili veya tayin ettikleri adamlar~~ taraf~ndan
toplan~yor ve Devlet buna hiç bir ~ekilde kar~~m~yordu. Aksine vergi toplamaya memur olanlar~ n görevlerini rahatça yapabilmeleri için fermanlarla
onlara bir çok hak ve ayr~cal~klar tan~yordu. Mesela, Müslüman k~yafetinde gezmek, silâh ta~~mak, ata binmek gibi haklar tan~d~~~~gibi, atlar~~ ula~a
ald~r~lm~yor, geçtikleri yerlerde, ticaret e~yalar~~ yoksa gümrük ve bacdan
ba~~~lan~yor ve bir yerde kald~klar~~ zaman da yave harac~~ ödemiyorlard~.
Bütün bu ayr~cal~ klar patrik veya hamamba~~~vekilinin vergi toplama i~ini
kolayla~t~rmak için veriliyordu. Ayr~ca fermanlarda hiç bir kimsenin, hiç
bir ~ekilde bunlara kar~~mamalar~~ da belirtiliyordu 115 . Ermeni ve Süryani
patrikhanelerinde bu görevi yapan din adam~ na "Marhasa", Marunilerde
ise "Mukaddemin" diye özel bir ad verilmi~ti.
Patrikhanenin toplad~~~~bu vergilerden ba~ka, seyrek de olsa cizye H',
ispençe I", haraç ve buna ba~l~~ vergilerin de Maktu'a ba~land~~~~olmu~"5 BA, Gayri~ nüslim df. 1, ~urut-~~ Mile!-i Muhtelife df., s. 67, 68, 69 ve df. 3, Rumlar~ n Berat df., s. (Defter içinde numaras~z bir parça ka~~t) ve dL lo, s. I, 2: BA, KPT, Piskopos Mukataas~~ 2540, s. 51: 22 nolu K~S, s. 12.
116 BA, KPT, Ahkâm Tezkere Kay~tlar~~ df. 3508, s. 77.
"7 ~ nalc~ k, Raiyyet Rüsumu, Belleten, c. XXIII, s. 6o5.
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tur "8. Bu Maktu'a ba~lama i~i XV. ve XVI.yy.da yap~lm~~~olup, oldukça
eski dönemlere aittir.
Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda Müslüman olmayan halk~n yönetsel, dinsel ve ekonomik özerkli~e sahip olmas~, onlar~n uzun Türk yönetimi s~ ras~ nda dil, kültür ve milliyetlerini yitirmeden ya~amalar~ na neden olmu~tur.
Bu durum ayn~~ zamanda imparatorluk içinde bir birli~e ve kayna~maya
engel olmu~~ve çöküntü döneminde Gayrimüslimlerin ba~~ms~zl~klar~ n~~
ilân ederek birer birer ~ mparatorluktan ayr~lmalar~n~n temelini olu~turmu~tur.
TOPRAK

Arazi-i ~liriyye
(Arz-~~ memleket,
Arazi-i havz)

Arazi-i metruke
(Arazi-i mahmiyye,

Arazi-i mevkufe
Arazi-i mevat

Arazi-i mürfaka)

Mülk arazi
(Arazi-i memluke)

Köy ve kasaba içinde
veya kenar~ndaki
mülk arazi
Arazi-i miriyyeden
mülk o arak verikm
toprak

Arazi-i mevattan mülk
olarak verilen toprak
Arazi-i ö~riyye

Fetihden önce Müslüman
olanlar~n ellerinde b~ rak~lan mülk toprak

Bir yeri fethedenlere mülk
olarak verilen toprak

Bir yerin fethinden sonra
fethedenlerden ba~ka Müslümanlara verilen mülk toprak
Arazi-i haraciyye

Zorla veya ban~la fethedilen
yerlerde Z~mminin mülkiyetinde b~rak~lan toprak

Fetihden sonra kaçan Z~mmilerin yerine ba~ka Z~mml
iskân ederek yenilere mülk
olarak verilen toprak
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Arazi-i ukriyye
(Mirlye geçen haraç araziden
sahibi elinde kalan yirmi veya
yim~ibe~de bir hisse)

