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ISLAM MEMLEKETLERINDE CIZYE
1. Cizyenin men ~ e ve t eessüsû
Muhammed Mekke'den Medine'ye hicretinden sonra, bütün
kuvvetini ümmetinin siyasi te~ekkiilüne hasreti ; çünkü dini elçili~ini ancak bu suretle, muvaffakiyetle ifa edebilirdi. Muhamme d
ümmetinin mevcudiyeti için daimi, mali bir temelin, ictinab~~ kabil
olm~yan bir zaruret oldu~unu anlad~. Eski Arap adeti vechile,
dü~manlara kar~~~yap~lan ak~ nlarla zaruri maddeleri temin etmek,
k~sa bir müddet sonra, bu gaye için kâfi olmad~~~n~~ gösterdi.
Bunun üzerine Muhammed asl~nda gönül arzusiyle verilen sadaka
demek olan zekâ t vergisini tabiatiyle kati surette bir nizama
ba~lamadan, vazetti °. Emin bir gelirin zarureti ancak Halifelik
devrinde apaç~k bir surette, kendini meydana koydu; bundan
dolay~~ ilk H al i f e'l erin cehd ve gayretleri, Muhammed'in
Kuran ~ nda gösterilmi~~olan veyahut onun taraf~ ndan pratik
hayatta kullan~lm~~~bulunan tedbirlerin temeli üzerine, sabit, dini
kanun ( ~er' ) üzerine müesses, bütün gelecekte, ~slam devletinde
mûkellefiyet tahmil eden bir vergi sistemi kurma~a tevvecûh etti.
Sarr~ mlung orientaliseher Arbeiten, 11. Heft, Otto Harrassowitz Leipzig, 1942 de ne~redilen eserden çevrilmi~tir.
Th. W. Juynboll: Handbuch des islamischen Gesetzes. Leiden und Leipzig 1910, s. 94 vdd.
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Islâm vergi sisteminin binas~~ tabiatiyle, süratle Hilâfetin hemen
ilk senelerinde meydana gelmedi; bilâkis bu, ilk Hal~felerin bu
sahada yapt~ klar~~ nizamlarla ba~layan, uzun tarihi bir tekâmülün
neticesi idi. Islam müelliflerinin ( Autor ), al~ nan bütün bu tedbirleri,
bunlara uygun hadiselerle do~rudan do~ruya Muhammed 'e ve
temayülü, tabiatiyle bu noktai
yahut sahabelerine isnad etmek
nazar~ n aksinedir. Fakat Araplar~ n fethetikleri ülkelerde iç te~kilâtta derhal de~i~tirmeler yapmad~klar~~ muhakkakt~ r 2. Devlet
idaresinin di~er sahalar~nda oldu~u gibi, ba~lang~çta vergi sisteminde de eski nizamlar olduklar~~ gibi kald~~ ve ancak zamanla
~eri'at kanunu usul ve nizamiyle beraber bunlar~ n yerine kal~n
oldu.
Tabiatiyle bu yenisi, eskisinin kuvvetli bir surette tesiri alt~ nda kald~. Bunlardan ba~ka dikkat edilmelidirki, islârn devlet mefhumunun proplemleri, büyük Arap Imparatorlu~unun muhtelif k~s~mlar~ nda ayn~~ zaviyeden mütelâa edilmemelidir ; zira bunlar, zamanlar~nda ~ rak, Suriye ve M~s~ r için ba~ka ba~ka vazedilmi~~bulunuyorlard~.
Yeni memleketlerin fethi ve Islamiyeti kabul etmeyen yabanc~~
milletlerin taht-~~ itaate al~ nmas~, bir müslüman~ n, imparatorlu~un
hudutlar~~ içinde, ba~ka itikatta bulunanlara kar~~, dini ve hukuki
münasebette ne tarzda hareket etmesi icapetti~i sualini de birlikte
getirdi Islâmiyet, umumi bir surette meriyette olmak iddias~ nda
bulundu; aksi hallerde de di~er dinlere kar~~~harp açt~~ (cihad).
Güne~in ç~ kmasiye ay ve y~ld~zlar~ n gözden kaybolmas~~ gibi,
Muhammed 'in sem avi vahyinin ~~~g~~ da, Isa da dahil olmak üzere kendinden evvel gelen bütün peygamberleri gölgede b~ rakm~~t~ ; Vak~a islâmiyet Isa'n~ n Allah taraf~ ndan gönderilmi~~olmas~ na
kar~~~muar~z bulunmuyordu; fakat Muha mmed 'in, Tanr~~ taraf~ ndan Kuran'~ n tenziliyle taltif edilmesi üzerine, islâmiyet h~ ristiyan dinine yeti~mi~~ve onu geçmi~ti. Bu, bütün milletlerden itikatlarm~~ terk ve Islâmiyeti kabul etme~e ve yahut k~l~ç kuvvetiyle
din de~i~tirme~e icbar ~eklinde de~ildi; fakat onlar~~ itaata almak
J. Wellhausen : Das arabische Reich und sen Sturz, Berlin 1902, s. 177,
bundan ba~ka kar~. C. H. Becker: Islamstudien, I. s. 219.
2 C. H. Becker Islamstudien, I. s. 7, 8 ve 9.
3 Bununçiin kar~. Belin: Fetoua relatif i~~la condition de s Zimmis. J. As.
Serie IV. T. 18, P. 417.
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istemek için kâfi bir sebepti. Bununla beraber bunlar Islam dinine geçtikleri takdirde, ayn~~ haklara mâlik üyeler olarak islâm ümmeti taraf~ ndan kabul edilecek yani bunlar emlâklerine ( Grundbesitz ) ait bütün haklar~~ muhafaza edecek ve yaln~z bütün müslümanlara tahmil edilen vergiyi, Ö~rii 2 vereceklerdi.
Devletin Müslüman olmayan ve silah kuvvetiyle zaptedilen
memleketlerin halk~ na, bunun aksi vaki oldu; bunlar~n emlâk~~ devletin mal~~ ilan edildi. Müminlerin ba~bu~u olan Halife bunlara tasarruf hakk~ n~~ elde etti. Hakikat ~u ki, bu memleketlerin zorla taht~~
itaata al~ nm~~~olmalar~, bunlar~n talih ve nasibini (Schicksal) tayin etmek hususunda daima kati hükmü veriyordu. Bunlar ( Bu
memleketler), ba~lang~çta yaln~ z müslüman olmayanlara tahmil
edilen harac~~ tediye etme~e mecbur tutulan Fay arazisi oldular 3.
Bir defa Fay olan araziden, sahipleri islam dinine girseler
bile, yine Harac al~n~ rd~~ 4. Bu gibi sahalarda toprak halk~ n istifadesine terkedilir, fakat mülkiyet hakk~~verilmez ve bu gibi arazi
üzerine Haraç vazedilirdi.
Harple taht~~ itaata al~ nan gayri müslimlerin bütün menkül
mallar~~ ~eriat kanununa göre ganimet muamelesi görürdü, yani
bunlar~n be~te biri Halifeye, geri kalan k~sm~~ ise, hisselerine göre,
muhariplere dü~erdi.
Yeni zaptedilen ülkeler halk~n~ n talihi (Schicksal), her ~eyden
evvel, Ehl-i Kitap olup olmad~ klar~na ba~l~~idi. Ehl-i Kitap olmad~klar~~ takdirde, bunlara ya Islamiyeti kabul etme~i, ya k~l~çla
ölme~i veyahut baz~~ hususi hallerde, köleli~e dü~me~i seçmekten
ba~ka yapacak bir ~ey kalm~yordu 5.
Aralar~nda bilhassa h~ ristiyanlar ve yahudilerin, fakat ayn~~
zamanda, mecusi, sabi ve samaritlerin de bulundu~u anla~~lan Ehl-i
Kütüp 6 Cizye vermek ~artiyle kendi dinlerini muhafaza edebiliyor' J.

Wellhausen : Das arabische Reich und sein Sturz, s. 184.
Zekâttan ç~km~~t~ r, bk. yukar~~ s. 1.
3 Kar~. Th. W. Juynboll, zikredilen eser, s. 347 vd.; yine bk. 1. A. harp.
siz teslim olmak suretiyle taht~~ itaate giren memleketlere «Dar us-Sulh» denirdi.
4 Juynboll, zikredilen eseri, s. 348.
5 ~i'i mezhebine göre, bu zalimane emir, Avrupa h~ ristiyan milletlerinin
ço~u gibi h~ ristiyanl~ k' Muhammed'in zuhurundan sonra kabül etmi~~olanlara da
~amildi. Bunun hakk~ nda bk. Juynboll, Handbuch des islamischen Gesetzes, s. 350.
foncier. Paris
6 E. Fagnan, Abou Yousof Ya'koub, Le livre de
2

1921, s. 187.
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lard~. Bu kanun Kuran'a dayanmaktad~ r (sure 9, 29). Kuran'da ~öyle
deniyor: "Tanr~ya, K~yamete inanm~yanlara ve Tanr~ n~ n ve Resülünün haram k~ ld~~~~ ~eyleri haram görmiyenlere, Ehl-i Kütüpten
hak dinine girmeyenlere kar~~ , zelil bir halde, Cizyeyi kendi
elleriyle verinceye kadar harbedin„
Bizzat Peygamber taraf~ ndan ba~ ka din sâliklerine kar~~~gösterilen müsamahan~ n ilk
ameli tatbiki Hicretin 10 uncu senesinde vukua geldi; Nacran
h~ ristiyanlar~ n~ n elçisi geldi~inde, Peygamber kendisine ya ~slâmiyeti kabul veyahut senede 2000 parça elbise, 30 z~ rh, 30 at, 30
deve ve muayyen bir miktar para (silberne Unze) tediye etme~i
~art ko~mu~tu 2. H~ristiyanlar bunu kabul etmekle, Muhammed'le
bir ahidname akdetmi~~oldular. Fatih ~slam devleti ile taht~~ itaata
al~ nan Ehl-i Kitap'lar aras~ ndaki münasebetler hakk~nda olan ~artlar~ n tesbiti bir muahede ~eklinde olmu~tu ki, bunda her iki
taraf~ n bütün haklar~~ ve yapmak mecburiyetinde olduklar~~ kar~~l~ kl~~ mükellefiyetler say~ lm~~t~. Ehl-i Kitap olanlar, ~slâmiyetin
kendilerine vazetti~i Cizye, vazife ve mükellefiyetleri yüklenme~e
haz~ r olduklar~n~~ bildirdiler. Bunlar~ n mahiyetini Muhammed'in
bir ça~da~~~bulunan Abdurahman ~bn Ganm'in rivayet etti~i ve
bundan evvel zikredilen Nacran h~ ristiyanlar~n~ n Hali f e Ömer 'e
gönderdikleri bir mektuptan anl~yoruz 3 :
"Bize hücum etti~inizde, kendimiz, ailemiz, mal ve mülkümüz
ve dinimize salik olanlar~ n hepsi için, sizden aman diledik. Size
kar~~~ ~u vazifeleri yapma~a raz~~ olduk: Bundan sonra ~ehrimizde
ve ~ehirlerimizin dolaylar~ nda, ne manast~ r, ne kilise, ne Patrik
evleri yahut tariki dünya kö~eleri bina etmiyece~iz; bu gibi binalardan harap olanlar~~ ve bunlardan hassaten islâm mahallelerinde
bulunanlar~ n~~ tamir etmiyece~iz; Müslümanlar~n gece ve yahut
gündüz, kiliselerimize girmelerine mani olmayaca~~z; bunlar~ n
kap~lar~n~ , geçenlerin ve yahut seyahat edenlerin girebilmeleri
için açaca~~ z; seyahat etmekte olan her müslüman~~ evlerimize
kabul edecek ve onu üç gün bar~nd~ raca~~z; devletin dü~manlar~ n~ n kiliselerimize ve evlerimize ilticalar~ na müsaade etmiy eC. H. Becker, I. A. Cizye maddesi.
E. Fagnan, zikredilen eseri, s. 109.
3 Belin, Fetoua relatif
la condition des Zimmis, J. As. , seri IV, c. 18 s.
493 (~ bn Nakkas'tan).
2
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ce~iz; 1 Müslümanlara zarar verecek bir ~eyi kendilerinden saklamayaca~~z; çocuklar~m~za Kuran okutmayaca~~z; kanunumuzu
(dinimizi) vâzetmiyecek ve kimseyi buna döndürmiyece~iz; fakat
içimizden Islamiyeti kabul etmek isteyenleri, bundan menetmiyece~iz.
Müslümanlar~~ daima hürmet ve sayg~~ ile kar~~layacak, oturmak istedikleri takdirde yerlerimizi onlara verece~iz.
Kendimizi hiç bir ~eyde, ne elbisede, ne serpu~ta 2, ne
sar~k, ne ayak kab~da, ne de saç k~yafetinde, onlarla bir tutmayaca~~z.
Konu~ma tarz~m~zda, onlar~n kulland~klar~~ tabirlerden hiç
birini kullanmayaca~~z ve onlar~n lâkaplar~m almayaca~~z.
Ata binerken kaltak kullanmayaca~~z; k~l~ç ta~~mayaca~~z;
silah yapmayaca~a; bu gibi ~eyleri üzerimizde bulundurmayaca~~z;
mühürlerimizi Arap diliyle yazd~ rmayaca~~z; alkollü içkiler satmayaca~~z.
Ba~~m~z~n yaln~z ön k~sm~n~~ t~ra~~ettirece~iz; elbise hususunda eskidenberi mevcut olan k~yafetimizi muhafaza edecek ve
bunun üzerine bir kemer takaca~~z 3 sat~lan yerlerden maada,
~slâmlarm u~rak' olan caddelerin hiç birinde salibimizi ve kitaplar~m~z~~ te~hir etmiyece~iz.
Kiliselerimizin çanlar~n~~yava~~çalacak ve bir müslüman haz~r
bulundu~u takdirde yüksek sesle teganni etmiyece~iz.
Gömme törenlerinde mersiyelerimizi yava~~sesle söyliyece~iz;
Hurma dallar~m~z~~ve mukaddes resimlerimizi alenen göstermiyece~iz; caddelerde mum ta~~mayaca~~ z; ölülerimizi, müslüman
ölülerinin civar~na gömmiyece~iz.
Islamlar~n ganimet hissesinden köle almayaca~~z; bir müslüman evinin içine bakmayaca~~z.„
ibn Gan m, ~öyle diyor: "Ömer Ibn al-Hattaba bu yaz~y~~
getirdi~imde, bir de ~unu ilave etti: "ve hiç bir müslüman~~ dö~miyeceksiniz !„.
Bunun hakk~ nda, bundan ba~ka bk. Maverdi : Les statuts gouvernementaux, s. 304 vdd.
2 Kar~. Björkmann, Kalansuwa, I. A.
3 «Zunnar» ad~~ verilen bir kay~~~kemer ki, o zaman mecusi ve h~ristiyanlar taraf~ ndan ta~~ nmakta idi. (Belin, J. As. seri IV, c. 18, s. 497).
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"I~te biz ve bütün milletimiz taraf~ ndan imza edilen ~artlar
bunlard~. Buna mukabil bize aman verilmi~ti. Kabul etti~imiz
bu mükellefiyetlerden birini yerine getirmedi~imiz takdirde, müslümanlar, bizi himaye (zimmet) etmekle muvazzaf olmayacaklar
ve bize asi nazariyle bakma~a haklar~~ olacakt~.„
lb n Nakka ~~ ~öyle yaz~yor: "Bunun üzerine Ömer, I b n
G a n rn'e talep ve iltimas~ n~z~~ imza ediniz, fakat size daha ~u
~artlar~~ ko~uyorum dedi: Siz hiç bir zaman müslümanlar~ n esirlerini alma~a mezun de~ilsiniz; sizden biri bilerek bir müslüman'
dö~erse, derhal kanun d~~~ na ç~ kacakt~ r.„ (Bu muahedenin tekeffül
etti~i himaye onun üzerinden kald~ r~ lacakt~ r).
Gayri müslimleri zelil bir hale getirmek için, bu muahedede
zikredilen ~artlardan ba~ka, di~er vas~talar da vard~. Hak dinine
salik olanlar kar~~s~ nda gayri müslimlerin de~ersizliklerini, dikkat
na.zar~m çekeçek derecede vaz~ h k~ lmak için, bunlar omuzlar~ na
"al-Giyar °„ tabir edilen bir bez parças~~ tesbit etme~e icbar edildiler. Bunun renginin elbisenin renginden farkl~~ olmas~~ laz~md~;
h~ ristiyanlar için mavi, yahudiler için sar~, mecusiler için de siyah
ve yahut k~ rm~ z~~ renkte olacakt~.
Gayri müslimlerin silah ta~~ ma~a, ata binme~e, evlerini, kom~ular~~ müslüman evleri yüksekli~inde ve yahut daha yüksek daha
güzel bina etme~e haklar~~ yoktu'. Çar~~da her gayri müslim, bir
müslüman~ n önünden kemali hürmetle çekilmek, merasim toplanmalarmda, en ~erefli mevkii onlara b~ rakmak mecburiyetinde idi.
v. S.
Mahkeme huzurunda, gayri müslümlerin, müslümanlar aleyhine yapacaklar~~ ~ahadetler kabule ~ayan addedilmezdi Ehl-i zimmet olanlara, alenen islamiyeti ve yahut kuran'~~ tahkir edecek
mahiyette söz söylemek, alenen ~arap içmek domuz eti yemek vs.
memnu'du.
Bunlar kendi ibadetlerini icra edebileceklerdi ; fakat islam f ethinden evvel, kilise ve yahut havra bulunm~ yan yerlerde, bu gibi
Bunun için kars. ha. An. sinde, «Giyar» maddesi.
Von Tornau, Das Eigenthumsrecht nach moslimischem Rechte. ZDMG, c.
36, 1882.
3 Kar~. Zimmi maddesi, ~s. An.
4 Wellhausen, Das arabisehe Reich und sein Sturz. Berlin 1902, s. 187.
2
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mabetler in~a etmiyecekler ; lâkin ~afii mezhebine göre, harap
olmu~~mabetleri tamir edebilecek ve yenileyebileceklerdi.
Ehl-i zimmet olanlar, sureti umumiyede, kendi dini kanunlalindan ba~ka Islâm ceza kanunun da hükmü alt~ nda idiler. Bunlar medeni kanun bak~m~ ndan müslümanlarla ayn~~ haklara maliktiler ; ehl-i zimmet olanlar da ticaret yapabilecek, mal, mülk sahibi olabilecek ve kanunen muteber olan i~leri görebileceklerdi.
Sünnilere göre bunlar "necis„ de~ildiler ; fakat Mekke ve
Medinenin "Mukaddes Yerlerini„ ziyaret etmek, bunlara memnu'du.
Gayri müslimler bu zillet verici ~artlara boyun ekmek mecburiyetinde kald~ klar~~ halde, maahedeyi akdeden di~er taraf, yani
Islâm Devleti, bunlara kar~~~yaln~z itikatlar~ nda hürriyet vermek
ve can, mal masuniye~ ini temin etmek vazifesini deruhde edecekti;
bundan dolay~~gayri müslimler, ~ slâm devletinin kefaleti alt~ nda
bulunanlar ve yahut bir kelime ile "himaye görenler„ (Schutzgenosse) manas~ na gelen "zimmi„ ve yahut "ehl-i zimmet„ tabirini
ald~lar °.
Ehl-i zimmet taraf~ ndan muahede ~artlar~~ yerine getirilmedi~i
takdirde, muahedenin feshini, yani islâm himayesinin kald~ r~lmas~ n~~
intac edecekti; bu ameli sahada hapis hattâ, bir çok ahvalde ölüm
demekti.
Di~er taraf~n muahede n~ ükellefiyetlerini yerine getirmemesi
~~kk~ nda, Halife, yaln~z Allaha kar~~~mesfildü. Cenab~~ Hak ~öyle
emretmi~ti: "Onlara kar~~~olan vazifelerinizi, mevut olan vakit
gaçinciye kadar, tam manas~ yle yerine getiririz.„ (Kuran, sure 5, 9).
Islâmiyetin di~er din saliklerine kar~~~mevkiini ifade eden
en bariz tedbir Cizyenin idhâli idi; bu yaln~ z gayri müslimlerin
küçülmesini, alçalmas~ n~~ istihdaf etmi~~olmakla kalm~yor, ayn~~
zamanda Islâm müsamahas~n~~ da çok pahal~ ya mal etmi~~oluyordu.
Bu vergi ( Cizye ), muahedede en ziyade dikkat nazar~ n~~ çeken
nokta idi. Bununla beraber, Cizye gayri müslimlerin vermek
mecburiyetinde olduklar~~ tek vergi de~ildi, ~eriat kanununa göre
esas vergi olan Cizye ve Haraçtan maada, gayri müslimlere,
Islâm hakimiyeti alt~ na girmelerinin ilk senelerinde, oldukça büyük
Bk. Karabacek, Fiihrer durch die Ausstellung, s. 176, s. 672 deki ba~iye,
Wellhausen, yukar~ da zikredilen eserde, s. 180, bunlar «Himaye akrabalar~ >
(= Sehutzverwandte) ad~ n~~ almaktad~ rlar.
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bir kemmiyette, Islam i~gal kuvvetleri için ayniyat vermek mecburiyeti yükletilmi~ti. M~s~ r Papirus vesikalar~ ndan, M~s~ r fethedildi~i s~ ralarda yerli halk~ n orduya muayyen bir mikdar Bu~day,
un, zeytin ya~~, bal, koyun vs. vermekle ve her müslüman~~ üç
gün bar~ nd~ rmakla mükellef k~ l~ nd~~~n~~ görüyoruz. C. H. Beck e r,
bu ayniyyat ~eklinde yap~ lan vergilerin Bizans " annonae „ 2 mükellefiyetine tekabül etti~ini iddia etmektedir.
2. Cizyenin mahiyeti.
Zikredildi~i gibi, Cizye bir ba~~vergisi idi; bunu, islam Devletinin yaln~ z müslüman olmayan tebaas~, yani zimmiler, kendilelerine bah~ edilen himayeye mukabil eda edeceklerdi. Verginin
~ekil ve mikdar~~ ikinci Halife Ömer taraf ~ ndan tesbit edilmi~ti.
Haddi zat~ nda Cizye, vergi sisteminde yeni bir bulu~~de~ildi;
bu vergi daha M~s~ rl~ larda, Romal~ larda ve Sasaniler devrinde
Iranda mevcuttu. Araplarda bu vergi, dini sebeplerden ne~et etti;
bununla müminlerin gayri müslimlere kar~~~olan tekaddümleri,
bilhassa tebarüz ettirilecekti.
Her ~eyden evvel, Cizyenin idhali, tabiatiyle, Devletin gelirini emniyete almak gibi, s~ rf maddi gaye güdüyordu. Her ne
kadar. kafirleri imana getirmek ve müslüman olmayanlara kar~~~
daima cihad yapmak, evvel ve ah~ r, Islâmiyetin ba~~gayesi olarak
kald~~ ise de, Cizye, hakikatta kar~~l~ kl~~ bir anla~ ma ifade ediyordu; zira bunun tediyesi, Islam dininden gayri itikatta bulunanlara, itikatlar~ n~~ muhafaza edebilmelerini mümkün k~ l~yordu. Bu
tarz~~ hareket Muhammed'in ferasetine delâlet eder; çünkü süratle
fethedilen yerlerde cebir ve tazyikle büyük kütlelere, Islamiyeti
kabul ettirmek, hemen hemen icras~~ mümkün olmayan bir ~eydi.
Bununla ayn~~ zamanda zuhuru ihtimal dahilinde bulunan ayaklanmalar defedilmi~~ve Devletin sükün ve nizam ~~ emniyet alt~ na
al~ nm~~~oluyordu. Fakat ~ unu kati olarak ifade edelimki, Islarniyet,
as~ l hedefini, kafirleri iymana davet etmek meselesini, hiç bir zaman b~ rakmam~~t~ . Bunu Cizye vas~ tasiyle, daha az incitici bir
Karabacek, Führer durch die Ausstellung des Papyrus Erzherzc g
Rainer, Arap k ~ sm~ , s. 131-278.
2 C. H. Becker, Beitrüge z ~~ r Ceschichte Agyptens unter dem Islam,
Heft 2, s. 85.
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surette elde edecekti. Hakikaten vergi siyaseti bu hedefine k~smen eri~ti. Il. Ömer devrinde, kütle halinde iymana girenlerden
bahsedilmektedir °. Fakat bu Arap zümemdarlar~n~ n istemedikleri
bir ~eydi; çünkü bununla maliye, emin bulundu~u vergi mükelleflerinden mahrum oluyordu.
Zikredildi~i gibi, ba~~üzerine vazedilen vergiye Cizye deniyordu. Fakat bu, baz~~defalar Haraç da tesmiye ediliyordu. Bilhassa Arap tarihinin ilk on senelerinde, bu iki tabir çok defalar
bir birine kar~~t~ r~lm~~t~. Bu iki isim bir birinden tam manasiyle
ayr~~ iki vergiyi ifade ettikleri halde neden bir birine kar~~t~ r~ld~ klar~ n~~ kavramak güç oluyor. C. H. Becker " B eitr âge z ur
Geschichte Agypt e ns „ 2 adl~~ eserinde, bu meseleyi M~s~ rdaki ölçülere göre mutalaa etmektedir; ona göre, Cizye sureti
umumiyede fethedilen ülkeler halk~ndan, her ba~~üzerine 2 Dinar
mikdar~nda al~ nan vergiyi (Tribut) ifade etmektedir. Ba~lang~çta
" her ~eyi oldu~u gibi b~ rakan „ 3 Fatihler, verginin hangi kaynaktan kendilerine geldi~i hakk~nda yak~ndan alâkadar olmadan onu
alm~~lard~. Bu, bir çok nevi vergilerden, büyük bir k~sm~~ arazi
vergisinden (Grundsteuer), fakat bunun yan~nda da Romal~lar~n
ba~~vergisinden meydana geliyordu.
Vergi (Tribut) her eyalete toptan muhammen bir meblâ~~
halinde (Pauschasumme) vazediliyordu. Mahiyetine nazaran daha
ziyade bir arazi vergisi ~eklinde ise de, adam ba~~ na taksim edildigi için, bir ba~~vergisi karakterini kazand~ ; bundan dolay~~ da
Cizye tesmiye edildi. Bu sebeple ba~~üzerine konmu~~iki verginin
yan yana mevcut oldu~u kanaati vard~r: Toptan muhammen
(Pauschal) vergi ve Romal~lar~ n ba~~vergisi; bunlar~ n her ikisinin
de ba~~üzerine hesap edilmeleri icabediyordu. Hatta bu hakikati
ispat etmek için, C. H. Becker bir Arap rivayeti zikretmektedir 4.
Arap Cizye ve Haraç tabirlerinin idhalinde C. H. Becker'e
göre Hicri ikinci asr~n ortas~ nda eskiden Cizye tesmiye edilen,
fakat hakikatta bir arazi vergisi olan vergi (Tribut) do~ru bir
tesmiye olan haraç tabirini ald~ ; Cizye ise ba~~vergisini ifade
eden bir tabir olarak kald~.
. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, s. 184.
Ayn~~ eser, s. 85 vdd.
3 Ayn~~ eser, s. 87.
4 C. H. Becker, Beitlige zur Geschichte Agyptens, II. ciiz (Heft), s. 83.
3
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Fakat bu nazariyenin, tam manasiyle do~ru olup olmad~~~ n~~ sormak yerinde olur ; Bahusus, M~s~ rda bütün vergilere hep birden Haraç
tabirinin kullan~ld~~n~~ biliyoruz
Maalesef selâhiyet sahibi Arap
müellifleri ve Arap vesikalariyle, bu mevcut olan vuzuhsuzlu~u
bertaraf etmek mümkün de~ildir.
Haraç ve Cizyenin, ayn~~ ~ekilde bir birine kar~~t~~~n~, Türklerde de buluyoruz. Osmanl~~ imparatorlu~unda, halk aras~ nda
Haraç tabiri ba~~vergisi için kullan~ lmakta idi. Haraçka tesmiy e
edilen ve Türk vergi memurlar~~ taraf~ ndan istenildi~i takdirde,
gösterilmesi icabeden, ba~~vergisi makbuzunun hat~ ras~, Bulgar
milletinin haf~zas~ nda halâ ya~amaktad~ r. Halk aras~ nda Cizye
kelimesi tamamiyle mechüldü. Fakat resmi vesikalarda, meselâ
beratlarda, ba~~vergisine Cizye denmektedir. Bu iki mefhumun
halk dilinde biri birine kar~~t~ r~lm~~~olmas~, kolayca anla~~l~ r;
Alelâde bir müslüman için, bu iki vergide ehemmiyetli olan ~ey,
bunlar~ n gayri müslimlerden al~ nd~ klar~~ idi. Islâmiyetin ilk devirlerinde de bu iki mefhumun bir birine kar~~t~ r~lm~~~almas~, ayn~~
surette izah edilir. Gayri müslimlerin tediye ettikleri bu iki vergiye
(Tribut), bir birinden ay~ rmadan Cizye veyahut Haraç deniyordu; bu
gayri müslimlerin bir vergisi olmaktan ba~ka bir ~ey de~ildi 2.
Verginin nevi, daha kati ifade idilmek istenildi~i takdirde, o zaman arazi vergisine Cizyat ul-Ard ve ba~~vergisine de Haraç
ur-Ruus denilirdi 3.
Ba~~vergisi, yaln~z taht~~ itaata al~ nan gayri müslim halk~ n
erkeklerine vazedilirdi ve sinni rü~te eri~mekle, yani 15 ya~~ n~ n
tamamlanmasiyle ba~lard~. Bu vergi, her sene ba~~üzerine olmak
üzere konulurdu. Reaya 4, yani müsliman olm~ yan tebaa, Halife
Öme r 'in tesbit etti~i mukarrarata göre, üç s~ n~fa ayr~lm~~t~.
Birinci s~ n~ f, zenginler her ba~~için alt~ n para ile 4 Dinar veyahut
' Ayn~~ eser. s. 87.
Kar~. bunun için, Wellhausen, Das arabische Reich..., s. 173.

2

3 Wellhausen, Das arabische Reich..., s. 173, ayak notu 1 s. 179, 181. \Velihausen'dan al~ nan bu fikir iyi bir surette ifade edilmemi~tir, Wellhausen, bu iki
vergi tabirinin biri birine kar~~t~~ in ~~ göstermek için Cizyat al-Ard denildi~i
kadar Harac ur-Ruus'ta bahis mevzuu olmaktad ~ r diyor, yoksa bu iki vergiyi,
biri birinden ay~ rmak için bu terkiplerin bililtizam yap~ ld~~~ n~~ kasdetmemektedir
(Mütercim).
4 Haddi zat~ nda reaya, yaln~ z tebaa demektir.
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48 Dirhem gümü~' (para); ikinci s~n~f, orta halliler 2 Dinar veyahut
24 Dirhem; üçüncü a~a~~~s~n~f ise, 1 Dinar veyahut 12 dirhem 2
Cizye veriyordu.
Ba~~vergisi mikdar~~ hakk~nda Imamlarm, yani tan~ nm~~~hukuk
mekteplerinin (Rechtsschule) mümessilerinin fikirleri, biri birinden
ayr~d~ r. Abu Hanife reayay~~ üç katagoriye ay~ r~ r : 48 Dirhem
veren zenginler, 24 Dirhem veren orta halk ve 12 Dirhem veren
fakirler. Bu suretle yukar~ya ve a~a~~ya do~ru (azamt, asgari)
hudutlar konmu~tu ; bunlar~n a~~lmas~~caiz de~ildi. Malik 'e göre,
tesbit edilmi~~azami ve asgari miktarlar yoktur; bunun tayini
Halifelere b~ rak~lm~~t~ r. S a fil ise, bunun aksine olarak yaln~z
asgari miktar~n~, daha a~a~~ ya inmesini caiz olm~ yan bir miktarla
tespit etmektedirki, bu da 1 Dinar veyahut 12 Dirhemdir 3.
Yani Abu Hanif ey e göre, ba~~vergisi Halife Ömer taraf~ndan kati olarak tespit edilmi~tir ve ne yükseltilebilir, ne de
alçalt~ labilir. Malik'e göre, bunun tesbiti selâhiyet sahibi olmas~~
dolay~siyle ~mama (burada Halife demektir) b~ rak~lm~~t~ r. ~afilye
göre ise, Ömer taraf~ ndan tesbit edilen miktar~n yükseltilmesi
caizdir, fakat indirilmesi caiz de~ildir. Bununla beraber her hangi
bir eyalet için tesbit edilen miktar, bir defa vazedildikten sonra,
her devirde de~i~meden kalmas~~ icabetmektedir 4.
Fakat filiyatta yaln~z do~matik de~il, pratik ve siyas~~ karakterde dü~ünce ve mülâhazatlar~n da rol oynad~~~~görülüyor. Meselâ
812 senesine ait bir ba~~vergisi makbuzundan (Karabacek, Führer
durch die Ausstellung des Papyrus Erzherzog Rainer 670) M~s~ rda
Fayyum'Iu ekmekci Abakire 195 Hicri senesi ba~~vergisi olarak 1,5
Dinar Cizye vermi~tir. ~eri ( kanuni ) miktara nazaran vuku'bulan
bu inhiraf, Karabacek'in yapt~~~~gibi, siyasi sebeplerle izahedilebilir.
Belki de M~s~r valisi Abad ~ bn Muhammed, Harun
ar-Ra ~ id 'in haleflerinin kar~~~ k devirlerinde, bu gibi mülâyim
tedbirlerle halk~n itimad~n~~ Hali f e al-Amin lehine kazanmak
istemi~ti.
Tabiatiyle buna tekabiil eden fiyat, hükmü geçen rayice güre alçal ~ p
yükselmekte idi.
2 E. Fagnan, Abou Yousof Ya'koub, Le livre de l'impi'St foncier, s. 187.
3 Mawerdi, Al-ahkam as-sultaniya, Les statuts Gouvernementaux, Ostorog taraf~ ndan tercüme edilmi~tir, s. 303-304.
4 v. Kremer, Culturgeschichte des Orients unter den Chalifen, s. 436.
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Ba~ ka Papirus'lardan (Erzherzog Rainer, kolleksiyonundan No.
3, 4 al~ nan malümata göre) bu üçüncü, en a~ag~~ tabakaya ait olan
vergi miktar~ n~ n 1,5 hattâ 1,75 Dinara ç~ kar~ ld~~~~görülmektedir;
bu tabiatiyle di~er iki s~ n~f~ n vergi miktar~ n~ n da artt~ r~lmas~ n~~
mucip olmu~tur.
Ekseriya ba~~vergisinin taksiminde kumulative (toplu) bir sistem de kullan~lm~~t~ r. Mesela bu ver~iyi vermekle mükellef olan
cemaatlar (Gemeinde) muayyen bir meblagla vergiy e ba~lan~ rd~.
Nüfusun ço~almas~~ veyahut azalmas~~ nazar~~ itibara al~ nmaz, bu
miktar sabit kal~ rd~. Arap imparatorlu~unun diger eyaletrinde
bunun ne suretle icra edildi~i hakk~ nda kati malümat yoktur.
Cizyenin yaln~ z erkeklere tahmil edilmi~~olmas~, insan~~ gayri
müslim tebaan~ n muaf tutulmalar~ na mukabil tediye etmek mecburiyetinde olduklar~~ bir harp vergisi zann~n~~ vererek yanl~~~bir
dü~ ünceye sevkedebilir. Fakat bu yanl~~t~ r, çünkü kad~ n ve
çocuklar~ n bundan hariç b~ rak~lmalar~, bizzat ~eriat kanunu üzerine
müessestir. ~eriat bunlara islâmiyetin himayesini temin etmi~tirki,
bunun do~rudan do~ ruya (ceffelkalem) kald~ r~lmas~~ art~ k bahis
mevzuu olamazd~.
Fakat ~eriatin kad~ n, çocuk, ihtiyar, köle ve daimi hastalar~~
bundan hariç b~ rakmas~, yaln~z tam s~ hhatta olan erkekleri, yani
eli silah tutanlar~~ mecbur tutmas~ , dikkat nazar~ n~~ çeker bir halde
kalmaktad~ r; ihtimal bu, iktisadi sebeplerden meydana gelmi~ti.
Ömer'in bir devlet adam~ na yak~~~ r zekas~ , bu vergiyi vermekle
mükellef olanlar~~ mali kudretlerine göre, üç s~ n~fa ay~ rmasiyle,
daha vaz~ h bir ~ekilde meydana ç~ kmaktad~ r. Arapça ala tesmiye
edilen en yüksek s~ n~f, en yüksek mikdar~~ veriyordu. Bu s~n~ f,
sarraf, bezzaz, çiftlik sahibi, büyük tüccar ve bunlara benzer geliri
10000 Dirhemden yukar~~ olan zengin halktan te~ ekkül ediyordu.
~ kinci s~ n~ f mutavass~t ad~ n~~ al~ yor ve geliri 200 den çok ve
10000 1 Dirhemden az olan bütün orta halliler bu s~ n~ftan say~liyordu. Terzi, boyac~ , kundurac~ , kundura tamircisi gibi 200
Dirhemden az geliri olan sanat erbab~, Arapça edna denilen üçüncü,
en a~a~~~s~ n~ftan addediliyorlard~ . Görülüyorki, verginin taksiminde, vergiyi vermekle mükellef olanlar~ n tediye kudreti esas olarak
nazar~~ itibara al~ nm~~t~ r.
Ahu Yusuf bunlar~ n hangi mesleklerden olduklar~ n~~ zikretmemektedir.
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Ba~~vergisi, her yeni senenin ba~lang~c~ nda, nakit olarak
tediye edilirdi. Kolayl~ k olmak üzere, baz~~ hallerde, tak sitle ödeme~e müsaade ediliyordu. Bu takdirde kaide olarak her taksit
1- 2 Dinar olmak üzere, dört taksitte ödenirdi. Taksit sistemi,
inki~af~~ esnas~nda zaman ve mekâna göre, de~i~mi~ tir Esherzog
Rainer'in Papiruslar~ na nazaran 2 - 6 taksit vard~. Lüzumlu hallerde, ba~~vergisi ayniyat ~eklinde de tediye edilebilirdi; mesela
yük hayvan~~ ve yahut e~ya k~ymetlerine göre al~nabilirdi. Sakat
hayvanlar, domuz ve ~arap reddedilirdi; fakat bunlar~n sat~lmasiyle
elde edilen para ba~~vergisi yerine kabul edilirdi 1.
Ba~~vergisi, baz~~ hallerde, dört aydan fazla, kazanç maksadiyle müslüman ülkesinde kalmak isteyen ba~ka devlet tabiiyetinde olanlardan da al~ n~rd~~ 2.
Zikredilen kad~ n, çocuk ve ihtiyarlardan maada, ba~~vergisinden ~unlar muaft~~ : Sak atlar, hiç bir kazanç vas~ tas~ na iktidar
ve kabiliyeti olmayanlarla dilenciler ve köleler. Rahiplere de
(Mönch) hususi bir nizam vard~. Bunlar yaln~z hibelerden (Almose=sadaka) mai~ etlerini temin etmekte iseler, ba~~vergisinden
hariç tutulur, fakat zengin manast~ rlarda ya~ad~ klar~~ takdirde,
manast~ r reisi olan ba~~rahip, her bir papas için tam olarak ba~~
vergisini tediye ederdi. Ulema (Juristen=hukukçular) delileri ve
hunsalar~~ da (erkeklik uzvu vaz~ h bir surette gözükmedikçe) 3 vergiden muaf olanlar meyan~ nda addetmektedirler. Geçen bir zaman
için Cizyenin tediyesi istenmezdi.
Ba~~vergisini vermekle mükellef olan birisi, islamiyeti kabül
etti~i takdirde, do~rudan do~ruya, ba~~vergisinden muaf tutulurdu.
Fakat ~ slâmiyetin kabülü, vergi senesinin ba~lamas~ ndan sonra
vukubuldu~u takdirde, Islamiyeti kabul etmesine ra~men, bu
geçmekte olan sene için vergi vermek mecburiyetinde idi. Fakat
art~ k buna ~ahsan getirilmesi icabeden bir borç nazariyle bak~lmazd~~ 4. Geri kalan vergiler, Islamiyeti kabul ve yahut ölüm
hallerinde refedilirdi; çünkü bu takdirde iymans~ zl~~~n lekesi zail
olmu~~say~l~rd~. Ba~~vergisini vermekle mükellef olan bir ölü,
Fagnan, ismi geçen eseri, s. 187, 194-195.
v. Kremer, ismi geçen eseri, s. 437.
3 Maverdi, ismi geçen eseri, s. 303.
4 Karabacek, Führer durch die Ausstellung des Papyrus Erzherzog Rainer.
No. 1181.
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kendisine ait ba~~vergisini tediye etmemi~~ve yahut ancak k~smen
tediye etmi~~ise, Abu Yusuf'a göre 1 vergi makam~~ (dairesi), bu ölünün veresesine kar~~, vergiyi almak hususunda kanuni muamelede bulunmaktan vaz geçer: çünkü ba~~vergisi bir
borç de~il, bilâkis yaln~z o ölüye yüklenmi~~olan bir cezay~~ göstermektedir.
~eriat kanununa göre, en yüksek vergi makam~n~~ i~gal eden
kimse, yani Imam (Halife), vergi vermekle mükellef olanlar~ n hepsinin, elinde bulunan bütün vas~talara muracaat ederek, yakalanmas~m temin etmekle mükelleftir. Vergi memurlar~, bu verginin
tam zaman~ nda ve dürüst bir ~ekilde toplanmas~~ hususunda mesuldüler ; çünkü ba~~vergisi Islam Devletinin esasl~~ bir gelir kayna~~~idi.
3. Cizyenin Toplanmas ~ nda (cibayetinde) yap ~ lan
muamele
Cizye Halife taraf~ ndan tayin edilen ve kendi nezareti alt~ nda
bulunan memurlar taraf~ndan cibayet edilirdi. Kitab ul-Harac müellifinin belirtti~i gibi bunlar namuskâr ve ~ayan~~ itimad kimseler
olmal~~ idiler 2. Ba~~vergisini cibayet etmekle tavzif edilenler, eyalet valileri idi. Bunlar da, kendi eyaletlerinin m~ntakalar~~için tahsildarlar tayin ederlerdi. Tediye zaman~~ bizzat Halife taraf~ndan,
kaide olarak vergi senesinin ba~~ nda olmak üzere ve vergi miktar~ n~ n taksit ile ödenmesine izin verildi~i takdirde de, ödeme
zamanlar~~ katiyetle hükümet taraf~ ndan tesbit edilirdi. Toplanan
mebla~lar~ n vakit geçirmeden devlet hazinesine tevdif laz~ md~.
Verginin tahsili hususunda müsamaha kabul etmez bir sertlik
emredilmekte idi. Hiç bir vergi memuruna bu vergiyi vermekle
mükellef olanlara kolayl~k göstermesi, müsaadede bulunmas~~ hele
onu büsbütün vergiden kurtarmas~~ ~iddetle menedilmi~ti ; çünkü
reayaya ayr~~ ayr~~ muamele yapmak, adilâne bir hareket olmad~~~~
gibi, malileyi de zarara sokmak do~ru de~ildi. Bahusus Islâmiyet
bütün tebaas~ n~ n hayat ve mallar~ n~~ müsavi bir surette koruyordu. Ba~~vergisinden tek bir ba~~~~bizzat Peygamber taraf~ndan
Banu Taglib'e ve Nacran h~ ristiyanlar~ na yap~lm~~t~~3.
Fagnan, Le livre de l'imprit foncier, s. 188 vd.
Ayn~~ eser, s. 188.
3 C. H. Becker, 1s. An. Cizye maddesi.
2
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Cizye, gayri müslimlerin Islamiyeti inatla reddetmelerinden
dolay~~konmu~~bir ceza addedildi~inden, Islam hukukculan (fukahas~), bunun, ba~ka birinin tavassutu olmadan, do~rudan do~ruya 1,
yani ~ahsan tediye edilmesi icap etti~ini istintac ettiler 2. Bundan
ba~ka bunun tediyesinin de mezellet verici bir surette yap~lmas~~
gerekiyordu 3.
Tediye günü, bu vergiyi verecek kimse, oturmakta olan memura, ayakta durdu~u halde vergi meblâ~~n~~teslim etmesi icabediyordu. Baz~~ fukahan~ n (Juristen=Hukuk alimleri) yap~ lmas~n~~
istedikleri alçalt~c~~ te~rifat~ , Karabacek (Mit teilun gen aus der
Papyri) ~öyle tasvir etmektedir: Emir tahta benziyen yüksek
mevkiinde oturur; zimmi, ba~~vergisini aç~k avcunda tutarak,
takdim etmek üzere, Emirin huzuruna do~ru ilerler ; Emir bunu
elinden al~ r, o tarzdaki, Emirin eli üstte, zimmininki altta bulunur;
bunun üzerine Emir zimmiye bir yumruk indirir, Emirin önünde
ayakta duran bir adam da zimmiyi kaba bir surette kokar. Bundan sonra ikincisi, üçüncüsü ilh. girerler ve hepsi de ayn~~ muameleye tabi tutulurlar. Herkes bu sahneyi seyretme~e b~rak~l~rd~~4.
Fakat filiyatta bu kaba usul yaln~z sembolik bir karakter ald~ .
Ba~ka bir rivayete göre vergiyi alan~n ayakta durmas~~icabediyor,
vergisini verme~e gelen zimmiyi yakas~ ndan yakalayarak sars~yor
ve "ey zimmi Cizyeni ver!„ diyor. Tediyenin ifa edildi~ini isbat
için gayri müslimler, bir vergi makbuzu al~rlard~ ; bundan ba~ka
boyunlar~nda kur~undan bir kontrol alâmeti ta~~rlard~~5. Bir çok
defalar zikretti~imiz K arabace k, "Tolerans Markalar~ ,, dedi~i
bu alâmetlerin, vesikalara dayanarak, boyunda ve elde ta~~nd~~~n~~
bildirmekte ve bunlara ait foto~raf kopyalar~~vermektedir 6. Bu
alâmetlerin üzerindeki yaz~~ ~öyledir : "Ba~~vergisi. . . (isim) den
. . . senesi için. . . (meblâ~) Dirhem.,,
Arapçada bu ~u tarzda ifade edilmi~tir: An nefsihi (Mitt. Erzh. R. P.
13112 s. 174).
2 Filiyatta, istisnai' hallerde, vek~lIet yoluyla Cizye tediyesi vuku bulmu~tur, fakat çok nadirdir (Mitt, P, 13820, s. 175). Toplu bir surette vergi vermek te
vuku bulmu~tur, vergi, bu tarzda verildi~i takdirde, vergiyi veren grup toptan
bir makbuz al~ rd~, Führer durch die Ausstellung, 853 867, 893.
3 Kuran, sure, 9, 29.
4 Bunun için kar~. J. As. seri IV. c. 19, s. 107.
5 v. Kremer, Culturgeschichte des Orients, s. 62.
6 Mitt. Erzh. R. s. 175.
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Cizyeyi alanlar~ n, bunun tediyesi esnas~nda, Cizye ile mükellef olanlara kar~~~alçalt~c~~ muamelelerde bulunmalar~~ icabetti~i
hakk~ ndaki telekki, bir çok islam alimleri taraf ~ ndan reddedilmektedir. Devlet içinde intizam ve sukünetin haleldar edilmemesi ve
Islam Devlet adamlar~ n~ n kendilerine itimad eden reayaya kar~~~
Allah~ n huzurunda mes'uliyet ta~~d~ klar~~ nazar itibara al~ narak,
taht~~ itaata al~ nanlara kar~~, mülay~ m ve do~ru muamele yap~lmas~~
emredilmektedir. Bunlara tazyik, fena muamele yap~ lm~ yacak, tesbit edilen mebla~dan ziyade para al~ nmayacakt~.
Vergi memurlar~ n~ n, gayri müslim halka, bunlar~ n tediye kudretlerini en ufak bir ~ekilde olsun nazar' itibara almayarak, gayri
kanuni mebla~lar elde etmek için yapt~ klar~~ cebir ve tazyiklere
ait malümata, Islam tarih literatüründe s~ k s~k rastlanmaktad~ r. Bu
hususu mesela Abu Yusuf'un Harac hakk~ ndaki eserinden anlamaktay~z : Ba~~vergisinin tahsilinde, vergi vermekle mükellef olanlar~~ ne dö~mek, ne de vücutlar~ na, mesela bunlar~~ k~zg~ n tropik
güne~~ ~ualar~ n~ n alt~ nda brakmak gibi, mendur i~ kenceler yapmak
caiz de~ildir.„ Abu Yusu f, bundan ba~ka bir rivayet daha nakleder 1 : Ömer ~bn al-Hattab, Suriyeye yapt~~~~seyahatta, ba~lar~~
aç~ k olarak k~zg~ n güne~in alt~ na konmu~~ve üzerlerine zeytin ya~~~
dökülmü~~insanlar görmü~ tür. Bunun ne demek oldu~unu sordu~unda, cevap olarak kendisine,: Bunlar ba~~vergisini ödemeyenlerdir, bundan dolay~~ cezaland~ r~ llyorlar„ denmi~tir. Ö~ner'in bunun
için ne gibi bir mazeret gösteriyorlar sualine cevaben de, bir ~eyleri olmad~~~n~~ söyledikleri, bildirilmi~ ti. Bunun üzerine Ömer,
"Bu insanlar~~ serbest b~ rak~ n„ emrini verdi ve onlardan tahammül
edemiyecekleri bir ~eyi istemeyiniz ; insanlar~~ tedip etmeyiniz,
çünkü onlar, k~ yamet günü Allah taraf~ ndan tedip edileceklerdir.„
sözünü Peygamberden i~ittim dedi. Abu Yusuf'un verdi~i malümata nazaran Ömer s~ k s~ k fakirlerin haklar~ n~~ korurdu, 2 memurlalar~ na tekrar tekrar, fakirlere kar~~~sayg~~ ve merhamet göstermelerini tenbih ederdi; fakat, yanl~~l~~a mahal vermemek için, ba~~
vergisinden tamamen affedilmenin olamayaca~~ n~~ ilave ederdi.
Kaide olarak, ba~~vergisinden borçlu olan zimmiler, borçlar~ n~~
ödeyinciye kadar hapsedilirlerdi. Ba~~vergisnin vaktinde ve eksik-

2

Fagnan, Le livre de l'innp6t foncier, s. 192.
Ayn~~ eser, s. 193.
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siz olarak tahsili, devlet idaresinin muntazam bir ~ekilde yürümesi
için büyük bir ehemmiyeti haizdi. Haraç ve Ö~r'ün yan~nda
(müslümanlar~ n ve gayri müslimlerin arazi ve mahsul vergisi), bu
vergi içinden devlet ihtiyaçlar~ n~~ tatmin ve temin eden vas~ talar~ n
ç~ kt~~~~en önemli bir kaynakt~ . Bundan evvelâ muntazam askerin
ücreti ve kad~ lar~ n maa~~~verilir, geri kalan k ~sm~, ~slam cemaatinin, camiler, hudut istihkâmlarn caddeler ve köprü masraflar~~ gibi,
umumi ihtiyaçlar~n~~ temin hususuna yarard~.
Son olarak bir daha söyliyelim ki, Cizye ve sureti umumiyede,
bütün islâm vergi sisteminin nazariyeleri ve tatbikleri, ancak
uzun bir inki~af devresi esnas~ nda vaz~ h bir ~ekil ald~ lar. Büyük
Halife Ömer, muzaffer seferlerle Arap Imparatorlu~unun hudutlar~ n~~ önemli bir surette geni~letti ve bundan önce Roma ve Fars
imparatorloklarina tabi ülkeleri zaptetti; vak~ a fethedilen eyaletlere
Arap valiler tayin edilmi~ ti; fakat bu yerlerin idari esaslar~, ba~lang~ çta az müteessir oldu. Vergilerde de derhal bir de~i~iklik
yapmak mümkün de~ildi. Hüküm süren Araplar, bidayette istilâ
edilen her sahan~ n kaza ( Bezirk ) ve nahiyelerine ( Gemeinde )
muayyen toplu bir meblâ~~ , vergi olarak vazettiler. Bu verginin
vaktinde ve tam olarak teslimi hususunda kaideten din adamlar~ ndan olan nahiye reisieri ( Gemeindevorsteher ) bizzat deruhte
ederlerdi. Bunlar, vergiyi ba~~ve arazi vergisi olarak münferit
~ah~ slara taksim ederek vazederlerdi. Vergi baz~~ eyaletlerde Harac
baz~~ eyaletlerde Cizye 2 tesmiye olunuyordu. Fakat hicretin birinci
asrm~ n sonlar~ na do~ ru, nazariyat ve tatbikat aras~ nda olan z~ddiyetler dolay~ siyle büyük güçlükler meydana geldi. Bir çoklar~~
Islamiyeti kabul etmelerine ra~men vergilerini tediye etmek
mecburiyetinde kald~ lar. Devlet bundan vaz geçemiyordu; çünkü
masraflar zamanla mühim bir surette yükselmi~ti. ( Fakat ) müslüman olanlar~ n da bu vergiyi vermek mecburiyetinde kalmalar~~
dindar alimlerin (muslimische juristen) hassas vicdanlar~ n~~ rencide
ediyordu. Ayni alimler, bu vaziyeti do~ru dine ayk~r~~ buluyor hatta
bunu Islâmiyete kar~~~bir hücum telakki ediyorlard~. Bundan
dolay~~ bir vergi reformu kendini uzun zaman bekletmedi. II. Ömer
devrinde (717-730) ba~~vergisi, arazi vergisinden ayr~ld~~ 3. Bunlar2 M;s~ r, Horasan vs. de.
Meselâ Suriyerle.
C. H. Becker, Beitrâge..., S. 107, Arap vergi sisteminin idhalinin Il.
ömer'in halefi Yezid devrinde vuku buldu~unu yaz~ yor, bunun maliye müdürü
Ubaydullah lbn al-Habhab M~ s~ rda, islam hakimiyeti alt~ nda, ilk nüfus say~ m~ n~~
ve ilk olarak vergi rr~ ükellefleri listesini (Kataster) yapm~~t~ r.
3
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dan ikincisi, bundan sonra Islâmiyeti kabul edenler üzerine
tahmil edilmi~~olarak kald~ . Bu araziye tealluk ediyor ve ~ahs~ n
kadr ve haysiyetini küçültmüyordu. Bundan sonra ba~~vergisi
yaln~ z müslüman olmayanlara aitti ve bu vergi evvelden oldu~u
gibi ~ imdi de, Hilâfetin sonuna kadar, devlet bütçesinin önemli
bir varidat~~ olarak kald~ . Öldürücü darbe 1258 senesinde Mogollar taraf~ ndan vuruldu. Muazzam Arap Imparatorlu~unun zaten
ba~lam~~~olan sukutunu tamamlad~. Yeni kavimler kütleler halinde,
Yak~ n ~arka (vorderer Orient) geçtiler. Geçmi~~bir devrin harabelerinden, yeni siyasi bir hayat yeti~ti. Takriben yar~m as~ r
sonra Anadolunun bat~s~ nda, Bizans hududu biti~i~inde Osmanl~~
Devleti te~ekkül etti. Selçuk Devletinin feodal bir Prensi olan Osman
kendisini müstakil bir hükümdarl~~a ç~ kard~; r~alefleri devrinde
baz~~ sallant~~ ve gerilemeyi icabettiren hadiselere ra~men, muazzam bir kudret halinde inki~af ederek, Osmanl~~ Devletinin
temelini kurdu. Osmanl~ lar XV. as~ rda Bizans Imparatorlu~una
nihayet verdikten sonra, XVI. as~ r esnas~ nda, hemen hemen
eski bütün arap sahalar~ n~~ zaprettiler. Arapl~~~ n, lslâm dini
dolay~ siyle Türklere zaten yapm~~~oldu~u tesir, bu yeni münasebetlerle bir kat daha kuvvetlendi. Kuran, bu ikinci Islâm
imparatorlu~unda da halk~ n resmi ve hususi hayat~ n~~ tanzitn
eden kanun yaz ve tedvininin esas kayna~~~idi.
Iran ve Bizans tesirleri ( hatlar~~ ) göstermekte olan Arap
vergi sistemi Osmanl~~ Imparatorlu~u için de esas te~kil etti.
Bilhassa, Cizye di~er vergilerin yan~ nda tekrar ötedenberi
gelen mevkiini ald~ . Cizyenin bundan sonraki, inki~af~ n~, tetkikimizin ikinci k~sm~ nda takip edece~iz.
~ kinci K ~ s ~ m

OSMANLI IMPARATORLU~UNDA BA~~VEGISI (CIZYE)
1. Türklerde vergi durumu (Steuerwesen)
Arap Imparatorlu~unda oldu~u gibi, Osmanl~~ imparatorlu~unda da Hükümdar bütün fethedilen arazinin yaln~ z ba~~ na hakiki
1. Burada verilen malt~ mat~ n mühim bir k~ sm~ , Heidborn, Les finances
ottomanes, e. il. den al~ nm~~t~ r.
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sahibi idi. Islâm hukukuna göre, hükümdar, mutlak bir surette
bunlara tasarruf edebilirdi. Sahalar~n ço~u, Türkler taraf~ ndan k~l~ ç kuvvetiyle taht~~ itaata al~ nm~~~oldu~undan, bunlar~~ fethedenler, ~eriat kanununa göre, ma~lüp ülke ve milletlere kendi ganimeti nazariyle bakabilirlerdi ; yani bunlar~, kendi aralar~ nda taksim
etmek hakk~na maliktiler. Fakat bu ancak k~smen yap~ ld~ ; çünkü
fethedilen sahalar~ n muazzam çevresi ve tamamiyle muhtelif hayat ~artlar~, tam bir taksimin yap~lmas~ na ameli bak~mdan müsait
de~ildi. Müslümanlara harp ganimeti olarak arazi taksim edildi~i
takdirde, bunlar Devlete yegâne vergi olarak, dini kanunun (~eriat) emretti~i Zekât yahut Ö~rü 1 tediye etmek mecburiyetinde
idiler ve bu gibi araziye arazi-i ö~riye nam~~ verilirdi. Arazinin
Ço~u kaideten, istifade edilme~e devam etmek üzere ve arazi
vergisi olan Harac~~ vermek ~artiyle eski sahiplerine b~ rak~ l~ rd~.
Bundan ba~ ka bizzat Sultan ve Hanedan ferdleri malikâne olarak (Has) arazi al~ rlard~. Geri kalan k~s~m Devletin mal~~ olarak
kal~ rd~. Sultan bundan, ordu kumandanlar~ na ve cessur muhariplere
dirlik verirdi. Bu dirliklerin 20000 akçe kadar geliri olanlar~~ Timar, bundan fazla geliri olanlar~~ da Zeamet ad~ n~~ al~ rd~. Dirlik
erbab~ na (Sipahiler) dirlik olarak verilen sahalar~ n vergisini almak
hakk~~ verilirdi. Bunlar da bunun mukabilinde kendi m~ ntakalar~ nda sükûnet ve intizam~~ temin etmek ve harp halinde ellerinde
bulunan dirli~in büyüklü~ü nisbetine uygun bir mikdarda tam
techizatl~~ askerle sefere gitmek vazifesiyle mükelleftiler.
Osmanl~~ Imparatorlu~unda iki nevi vergi tefrik etmek mümkündür :
Rüsûm-u ~eriye, dini kanun (~eriat) taraf~ ndan emredilenler;
Rüsiim-u urfiye, hükümdar taraf ~ ndan keyfi olarak vazedilenler.
Bunlardan birincisi yaln~ z gayri müslimlere yükletildi~i halde,
di~eri bütün müslüman ve müslüman olmayanlara ait bulunmaktad ~ r.
A~a~~ya dercedece~imiz Türk vergi nevilerinin say ~m~na,
~ahsi vergilerle ba~larsak, gayri müslimlerin ba~~vergisi olan Cizyeyi birinci mevkie koymam~ z icabeder. Buna ilâveten esir vergisi ( Ispenç 25 akçe, her ba~~için ) 2 gelir; bu, ~eriat kanununa
Bk. yukar~ , s. 601.
Müslümanlar da 22 akçe olmak üzere,
Milli tetebbular Meemuas~ , s. 109.
2

~spenç vergisi öderlerdi. Kar~.
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göre, Devletin, her harp esirinin k~ymetinin be~te birini, kendi
hakk~~ olarak iddia etmesidir. Bundan ba~ka ~ahsi vergi olarak
~unlar vazedilmi~ti : 12 akçe " Benak „ vergisi (her evli olandan),
6 akçe mücerret " vergisi „ ( bekarlardan ), gelin vergisi ( resm-i
arus ), ocak vergisi ( resm-i duhan ).
Osmanl~~ vergi sisteminde Harac, iki ~ekilde olmak üzere,
mühim bir mevki i~gal ediyordu: Harac-~~ muvazzaf, arazi vergisi
ve Harac-~~mukassem, mahsfil vergisi. Arazi vergisine resm-i çift
ve yahut boy unduruk resmi de denilirdi. Vergisi al~ nan çiftlikler
için arazi ölçüsü, Imparatorlu~un muhtelif yerlerinde ba~ka ba~ka
idi. Kaide olarak ( bir çiftlik addedilen arazi mikdar~ndan iyi toprakl~ , verimli arazide 60, orta verimli toprakta 80-90, fena verimli
toprakta 100-150 dönüme bali~~olurdu 2. Arazi vergisi kaideten
her çiftlik için 36 akçe ve her yar~m çiftlik için 18 akçe idi.
Yar~m çiftlikten az bir araziye sahip olanlar 12 akçe mikdar~ nda
olan Benak vergisini verirler, bir çiftlikten fazla arazileri olanlar
da, bir çiftlikten fazla olan mikdar için, dönüm resmi verirlerdi;
bu da, iyi toprakl~~ arazide her iki dönüm için 1 akçe, orta verimli topraklarda her 3 dönüm için 1 akçe ve fena toprakl~~ arazide de her 5 dönüm için 1 akçe idi. Arazilerini ekmeyenlerden
Çift bozan resmi al~n~ rd~ : Bir çiftlik sahas~na tekabül eden araziden 300 akçe, yar~m çiftlikten 150, yar~m çiftlikten az olan bir
sahadan da 75 akçe al~ n~rd~. Arazisini üç sene müddetle arka
arkaya ekmeyenlerin elinden arazileri al~n~r ve ba~kas~na verilirdi.
Mahsül vergisi, yani Harac-~~ Mukasseme, Ö~r nam~~ da veriliyordu; çünkü bu verginin toprak mahsûlünün onda birine bali~~
olmas~~ laz~md~; fakat bazan bu m~ kdar yüzde 20, 30 hatta 50 ye
ç~kard~. Hububat~n onda birinin takdiri "Demet„ 3 yahut "Dane„ ve
yahut ta "Nümune„ ile yap~l~ rd~.
1 Böyle tesmiye edilmekte idi; çünkü bir köylünün bir çift öküzle idare
edebilditi toprak sahas~ , baz~~ yerlerde vergi maddesi ölçüsü (Mass des Steuerobjektes) addedilmekte ve yahut ta (a~a~~ ya metne bk.) bir çiftli~e muadil
tutulmakta idi.
2 Bir dönüm, 402 ad~ m sahay~~ iativa eder. v. Hammer, Des Osmanischen
Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung, c. I, s 189.
3 Bununçün kar~. Leo Barbar, Zur wirtschaftlichen Grundlage des Feldzuges der Türken gegen Wien im Jahre 1683, s, 12 Wiener staatswissenschaftliche Studien, Wien und Leipzig 1916.
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Ba~, meyva ve sebze ba~çelerinin Ö~ rü, rüsüm-u ba~, ba~çe
ve bostan nam~ n~~ al~r ve yem olarak kullan~lan nebatlardan al~nan ö~ re de rüsüm-u Salâriye ad~~ verilirdi.
Muayyen bir sahan~ n arazi ve yahut mahsül vergisi, Hükümdar taraf~ ndan tesbit edildimi, bir daha de~i~mezdi. Osmanl~~ Imparatorlu~unun vergilerinin mahiyeti tamamiyle muhafazakâr bir
sisteme ba~l~~ olup elastiki de~ildi. Mesela mahsül vergisinin m~ kdar~ , kati olmayan, toprak verimine ba~l~~ oldu~u halde ', arazi
vergisi her sene ayn~~ m~ kdarda, arazinin senelik verimi nazar
itibara al~ nmadan, ayn~~ olarak vazedilirdi.
Hayvanlar da ba~ ka bir vergi maddesi te~ kil etmekte idiler.
Koyun ve keçi vergisine resm-i agnam ve yahut Adet-i agnam
denilirdi ve hayvan ba~~ na 1 - 2 akçe tutard~ . Cer hayvan~~ olarak
kullan~lanlar~, ~eriat, kanuni vergiden istisna etmesine ra~men
Osmanl~~ Devleti bunu nazar~~ itibara almam~~~ve öküz, manda,
inek, deve, at, kat~ r, e~ek vs. ye de vergi koymu~ tur. Bu vergiler,
Gülhane hatt~~ hümayunu ile (1839) kald~ r~ld~ lar ise de, sonradan
vazedildiler. Hatta son zamanlarda resm-i hinzir ismi alt~ nda,
domuzlara bile vergi kondu. Hayvanlara bundan ba~ka çay~ r
resmi (otlak, k~~lak, yaylak resmi), ak~ l resmi ve çit resmi ki bir
geçidi ve yahut senelik pazarlarda sat~lan hayvanlar~ n fiyatlar~~
üzerine yap~ lan ilave; kesilen hayvanlar~ n neyine göre al~ nan
(zephiye, kassabiye, dem resmi) resim gibi vergiler de konmu~tu.
Bundan ba~ka de~irmenlere resm-i asiyab, de~irmen resmi konmu~tu; bu vergi, bütün bir sene i~leyen bir de~irmen için 1 Mud,
yani 18 litre bu~day ve yahut arpa =-- 60 akçe m~ kdar~nda idi; 6
ay i~leyen de~irmen 30 akçe, bundan daha az i~leyebilenlerden de
her ay için 3 akçe resim al~ n~ rd~. Yel de~irmenleri için 24 akçe
verilirdi. Ar~~ kovanlar~ ndan bile, resm-i kovan ismi alt~nda 1 - 2
akçe ve yahut elde edilen m~ kdar~ n yüzde onu nisbetinde bir
vergi al~ nmakta idi.
Bac-~~ Bazar denilen pazar vergisi, ticaret vergileri meyan~ nda
idi. Bu vergi, satmak hakk~~ mukabilinde vazedilmi~ti ve sat~lan
~eyin nevi ve kemiyetine uygun bir m~ kdarda al~ nmakta idi; ~stanbula ecnebi memleketlerden getirilen e~ yalar, aleni kullanma verKanaat~ mca bu cümle ile bundan evvelki cümle aras~ nda bir tenakuz
vard~ r, (Mütercim).
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gisi olan "Masdariye„ vergisine tabi idi. Kuma~lar ve buna benzer
mamulât, alt~ n ve gümü~~e~ya, resmi daireler taraf~ ndan muayene
edilir ve bir kontrol damgasiyle damgalan~ rd~~ ; bunun için de damga resmi al~ n~ rd~. Kile, ölçek ve a~~ rl~ k ölçülerinin muayenesinde
de ayn~~ muamele yap~l~ rd~. Gümrük resmi Osmanl~~ Imparatorlu~unun mühim bir gelir kayna~~ n~~ te~kil ediyordu. Iç ve d~~~gümrükleri almak üzere, iki türlü gümrük vard~.
D~~~gümrükler, idhalât, ihracat ve ayn~~ zamanda transit
geçen e~ yaya vazedilirdi; vergi m~ kdar~~ müslümanlar için e~ya
k~ ymetinin yüzde 4, gayri müslimler için yüzde 5 ve ecnebilr
için, Bab~ âli ile akdettikleri kapitulasyonlar mucibince yüzde 3
nisbetinde idi.
Iç gümrükler, dahili pazarlar~ n çevresi içinde, muayyen
baz~~ e~yaya vazedilmi~ti; bunlar 1874 1 senesinde kald~ r~ ld~lar.
Nihayet "istimâl„ vergileri zikredilebilir: bütün alkollu içkiler
demek olan, ~ arap vergisi, resm-i Hamr, bu meyana dahildir.
Bunun 1687 tarihinde idhali, her ne kadar ~arap içmek Kuranda
menedilmi~~ise de, bu içkilerin halk~ n büyük bir tabakas~ nda bir
itiyad haline gelmi~~olmasiyle izah edilebilir. ~arap vergisini,
tütün vergisi takip eder; bu vergi bir okka tütün için 8 - 10 akçe
m~ kdar~ nda idi; fakat sonralar~~ iyi nevi tütün için 60, orta için
40 ve a~a~~~nevi tütün için de 20 akçeye kadar ç~ km~~t~. Türkler
aras~ nda umumiyetle sevilen kahve de "istimâl„ vergisine tabi
tutulmu~ tu. Yemen kahvesinin her bir okkas~~ için müslüman kahve
tiryakileri 8, gayri müslimler 10 akçe vergi verirlerdi (Bidat).
Bu zikredilen vergilerden mada, Devletin ~u a~a~~ daki gelirleri vard~ : Harp ganimetlerinin be~ te biri, Tabi' hükümetlerden
(Vasall) al~ nan vergi, veresesiz ölenlerin serveti ve zaptedilen
emlâk. Bunlara ilâveten, maden, memleha vs. imtiyazlar~ ndan al~nan vergilerle büyük bir adet tutan ve her f ~ rsatta, hükümet
taraf~ ndan al~ nan, idari vergiler (resimler).
Bununla çok kar~~~ k olan Türk vergi sistemini bitirmi~~de~iliz. Keyfi vergilerin (Rusum-u Örfiye) listeleri daima büyütülmekte
idi. Bundan ba~ ka Saltanat idaresi (die Regierung des Sultan),
bilhassa harp zamanlar~ nda, ordunun geçmesi icabeden m~ ntaka.
lardan harp vergisi (Kontribution) ve yahut kanun d~~~ nda olarak
Heidborn, Les finances ottomanes, I, s. 26.
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ayniyat (Requisition) vazederdi. Bunlardan mada bir de çok a~~r
bir yük olan angaryalar vard~. Reaya bu hizmetleri ekseriya ücretsiz olarak yapmak mecburiyetinde idi. Osmanl~~ imparatorlu~unun muhtelif vergileri hakk~ nda verdi~imiz bu malümattan sonra
~imdi mufassal bir surette Cizye ile me~gül olaca~~z.
2. Ba ~~vergisinin tahsili
(Cizyenin cibayeti)
Osmanl~~ imparatc›rlu~unda ba~~vergisi, çok eski zamanlardanberi al~n~ rd~. Bu, Devlet hazinesinin, yaln ~ z mühim bir gelir
kayna~~~olmakla kalm~yor, bilâkis ~eriat emirlerinin, islam Devletinin, Cihadla taht~~ itaata al~nan di~er din saliklerine kar~~~olan
münasebetini tanzim eden, tabii bir neticesini ifade ediyordu.
Sultan~n Cizyeye ait hemen her resmi tahriri, yukar~da (s. 608 vdd.)
zikretti~imiz, dini kanunun 1 (~eriatin) Cizyeye ait kararlar~ na
dayan~yordu. Türkler bu kararlar~ n tatbikinde, kendilerinde meriyette bulunan Abu Hanife ve onun mektebinin (mezhebinin)
kanaatlar~ na istinat etmi~ler, yani yüksek, orta ve a~a~~~tabakalara (Ali, vasat, edna) 48, 24 ve 12 Dirhem olan sabit vergi
m~kdarlann~~ kullanm~~lard~ r. Reayan~n ba~~vergisini tediye etmeleri hususundaki di~er ~artlar Araplarda oldu~u gibi idi. Fakat
buna ait Fermanlarda gördü~ümüz veçhile bu ~artlar daima ifa
edilemiyordu.
Vergi vermekle mükellef olan, vücut ve ak~lca salim her
ferd, 14 ya~~n~~ doldurunca Cizyeye tabi tutulur ve bunu 75
ya~~n~~ dolduruncaya kadar tediye ederdi. Türklerin mutad vechile frenk dedikleri ve istanbulda oturmas~~ resmen tasdik edilen
( itimatnamesini vermi~ ) bir sefirin himayesi alt~ nda bulunan,
ecnebiler, ba~~vergisinden muaf idiler. Jacob El ssn er, bundan
ba~ka, Sultan~n hizmetinde barut muhafazas~ na memur 100 kadar
Rumun ve bunlar~n donanmada çal~~an vatanda~lar~n~n da bu
muafiyetten istifade ettiklerini zikrediyor 2.
Cizyenin ( ve yahut halk aras~ ndaki tabiriyle Harac~n) 3
cibayeti, eski devirlerde devlet memurlar~~ taraf~ ndan yap~lmakta
Bunun için kar~. yaz~ n~ n sonundaki Beratlar.
Elssner, Neueste Beschreibung der griechischen Christen in der Türkei,
Paragrapgh VII.
3 Haraç tabiri, resmi, yaz~ l~~ emirlerde de bulunmaktad~ r. Kar~. yukar~~ s. 607.
2
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idi. Fakat bu tarzda vergi tahsilinde, Devlet hazinesi aleyhine
bir çok suiistimaller meydana geldi~inden, II. Mehmet devrinde,
vergi iltizam sistemi konuldu. 1 Tabiatiyle bununla da suiistimallerin ard~~ kesilmedi; eskiden Devlet aleyhine olan zarara,
~imdi vergi vermekle mükellef olanlar katlanmak zorunda kald~lar; çünkü tahsildarlar, kendi menfaatlar~~ için, zorla, kanunun
müsaadesinden daha yüksek mebla~iar ald~lar.
Cizyenin tahsili, bir ba~~mültezime terkedildi. Bu da, kendi
taraf~ndan takriben 180 e bali~~olan tahsildarlar~n~, memleketin
muhtelif vergi m~ntakalar~ na ( Steuerbezirke ) tayin ederdi. Defterdarl~~~n sekizinci kalemi olan Cizye Muhasebesi kalemi,
senede 15000000 Cizye ka~~d~~ ç~ kar~yordu; bunlar 180 bohça
( paket ) içinde tahsildarlara veriliyordu: bunlar da, vergiyi
tahsil ettikleri esnada, Cizyeyi veren her ferde, Cizye ka~~tlar~n~~ verirlerdi. Cizye ka~~tlar~~ her m~ntaka ( Bezirk .= Kaza,
Sancak) için muayyen miktarda idi ve kaide olarak nufus miktar~~
azald~~~~ve yahut ço~ald~~~~takdirde de, de~i~mezdi. Bu suretle
vaziyete göre, Devlet ve yahut vergiyi veren halk zarar görmekte
idiler. Ba~~vergisi ka~~tlar~~ her üç s~n~f için ayr~~ ayr~~ idi.
Vergiyi vermekle mükellef olanlar~ n bu üç s~n~fa ayr~lmas~~
yahut daha do~rusu, Cizye ka~~tlar~ n~n bu üç nevinin muayyen
bir m~ntakaya verilen mikdara nazaran nisbetleri ( zira bu tasnif,
göründü~üne göre, tahsildarlar taraf~ndan, az çok o m~ ntakan~n
devlet memurlariyle ve yahut h~ristiyan cemiyetlerinin reisleri,
muhtarlar~~ ile anla~d~ktan sonra yap~lmakta idi.), her sene
hüküm sürmekte olan Sultan taraf~ndan verilen bir Fermanla,
kati olarak tesbit edilirdi. Bunun ne gibi esaslara göre yap~ld~~~n~, k~smen vesikalardan istihraç edebiliriz 2. Bunun için esas
olan ~ey, geçen senenin tecrübeleri ve tabiatiyle Devlet hazinesinin
ihtiyaçlar~~ idi. 1693 ve 1694 senesi için 1 numaral~~ vesikan~n
muhtevas~ndan istihraç edilece~i veçhile, her 100 Cizye kat~d~ndan 20 si zengin tabakaya, 60 ~~~ortaya, 20 Cizye ka~~d~~ da
a~a~~, fakir tabakaya isabet etmektedir. 1695 senesinde bu
nisbet, 10 yüksek tabakaya, 70 orta tabakaya. 20 en a~a~~~
Koçu Beye göre, bu 1. Süleyman devrinde vukubulmu~tur. Kar~. Bernhauer, Kogabeg's Abhandlung über den Verfall des osmanischen Staatsgel~g~ udes seit Sultan Süleiman dem Grossen. in : ZDMG, Bd. 25, Kapitel 10.
2 Bk. a~a~~ ya, s. 641 vd.
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tabakaya olmu~ tu. Bu nisbet yaln~ z senelere göre de~il, m~ntakalara göre de de~i~irdi. ~iyoz (Chios) adas~ ndaki nisbet 10: 80: 10
~eklinde idi.
Cizye kâ~id~ n~ n üzerindeki yaz~~ ~öyle idi: Gayri müslimlerin
Cizyesi, (Cizye-i Gebran); üzerinde be~~tane mühür vard ~; Cizye
kü~~tlar~ , Cizyenin s~ n~f~ n', Cizye senesinin ( Hicri ), Ba~~Hazinedarm, Cizye muhasebecisinin ve Cizye Um~lm Mülteziminin
isimlerini ihtiva ediyordu. Tahsildar Cizye kâ~~d~ na mevkiin ismini,
Cizye verenin ad~ n~~ i~ aret eder ve bilhassa hususi alâmetlerini
tebarüz ettiren, uzun boylu, aral~ k ka~l~ , matru~, k~ r b~yikl~~ gibi
k~saca ~ahsi vas~ f ve farik alâmetlerini sayard~ . Cizyeyi vermekle
mükellef olan tebaa tahsildara vadesi gelen ba~~vergisini tediye
eder ve bundan sonra Cizye kâ~~d~ n~~ al~ rd~. Bu kâ~id ~ n itina ile
saklanmas~~ ve vergi memurlar ~ n~ n talebi üzerine gösterilmesi
icabederdi.
Her yeni Hicri senenin ba~~ nda, yani Muharrem ay~ nda 3
tahsildarlar m~ ntakalar~ n~~ dola~~ rlar ve vergi vermekle mükellef
olan herkesten ba~~vergisini toplarlard ~ . Ellerinde bulunan Cizye
kâg~ tlar~ ndan mümkün mertebe süratla kurtulmak için, cebir ve
tazyikle, müdafaas~z halk~~ korkutmaktan hali kalmazlard ~. Cizye
mültezimleri, Devlet Hazinesine vermek mecburiyetinde olduklar~~
vergi m~ ktar~ ndan fazla olarak kendilerine de yüksek bir gelir
elde etme~i istihdaf ettiklerinden, henüz sinni rü~te varmam~~~
çocuklardan ve çok ihtiyarlardan bile zorla vergi al~ rlard~; halbuki,
bunlar kanun mucibince bundan muaf idiler. Bunlar, kanuna
muhalif hareketlerini, ekseriya, merkezi hükümetin pençesinin eri~emiyece~i çok uzak eyaletierde yapma~a meyletmekte idiler; suiistimaller, bilhassa kar ~~~ k devirlerde tehlikeli bir surette çogal~ rd~.
Vergi mecburiyeti ya ~~ na girme meselesi, çok defalar büyük
külleri
mucip oluyordu; çünkü o devirlerde baz~~ m~ ntakalarda
mü~
muntazam kay~ t defterleri yoktu. Bundan ba~ ka vergiyi verenlerin de, hakiki ya~lar~ n~, vergi memuriar~ ndan gizlemek, tabiatiyle
Kar~. hununçün : Tournefort, Relation d'un voyage du Levant, c. I,
s. 146.
Karabacek, Führer durch die Ausstellung... , s. 176.
Ve yahut ta Ramazan ay ~ n~ n ba~~ nda. Kar~. Bununçün D. Ichtschieff,
Sultanska Zapowed, izdadena kam rajata woynigani za danaka djizya-haradji » ,
Perioditschesko Spisanie, k~l, LXVI.
2

3
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kendi menfaatlar~~ icab~~ idi. Bu gibi hallerde Türk memurlar~ n~ n
vaziyeti ayd~ nlatmak için ne gibi muameleler yapt~ klar~ n~~ Frans~z
~ark seyyah~~ Tournefort, "Relation d'un voyage du
L e v ant, c. I, s. 14 6 „ da bildirmektedir. Bu zat üç s~ n~fa göre
Cizyenin 10, 5 ve 3 Ecus (Taler) oldu~u ~iyoz adas~ nda vergi
vermekle mükellef olan~ n bu ya~a gelip gelmedi~ini anlamak için
~u a~a~~ daki usulü kulland ~ klar~ n~~ anlat~ yor: Bahis mevzuu olan ~ n
bir iple boynu ölçülür ve bunun iki misli al~ n~ rd~; bundan sonra
ölçüsü al~ nan, ipin iki ucunu di~leri aras~ nda tutard~ ; bu suretle
ipten vücude gelen dairenin bunun ba~~ ndan geçirilmesi denenirdi.
lp kolayl~ kla geçerse, ba~~vergisini vermek mecburiyetinde tutulur, aksi takdirde vergiden affedilirdi.
Yukar~ da zikredildi~i gibi, ecnebiler ba~~vergisinden muaf
tutulmu~lard~; bunlar~ n müslüman topraklar~ nda bir seneden fazla
kald~ klar~~ haller, bundan haricti. Fakat vergi tarhedenler uzak
eyaletlerde bu kanuna pek ehemmiyet vermezlerdi. Ekseriya yolda kar~~lar~ na ç~ kan ecnebileri Cizypyi verme~e icbar ederlerdi,
bu takdirde bunun s~ n~f~ n~, görünü~ üne, iyi ve yahut fena giyini~ine nazaran tayin ederlerdi ve kendisinden 10, 5 ve yahut 2,5
Ecus (Talar) al~ rlard~ . Bundan dolay~~ müellif ecnebi misyonerlere,
Türkiyede seyahat ettikleri takdirde, yaln~z Bab~ alinin verdi~i
seyahat izniyle iktifa etmeyerek, Frans~z konsoloslu~undan gidece~i eyalet valili~ine tavsiye mektuplar~~ almalar~ n~~ tavsiye etmektedir. Bu çok mühimdir, çünkü müslümanlar nezdinde, Frans~z
kral~, sadece Roma müftüsü dedikleri, Papadan daha ziyade malüm ve itibardad ~ r. „
~imdiye kadar zikretti~imlz fenal~ klar~ n ço~u, küçük vergi
memurlar~ n~ n keyfi kanunsuz muamelelerinden ileri geliyordu.
Fakat bazan Devletin sustu~u yolsuzluklar da vard~ . Bu haller,
Devletin Hazinesi tükendi~i ve Devletin fena bir duruma dü~tü~ü,
zaruri ihtiyaclar~ n temini vas~ talar~ n~~ vaktinde haz~ rlamak zorunda
kald~~~~harp zamanlar~ nda meydana geliyordu. Hükümet bilhassa
ulûfeleri vaktinde verilmedi~i takdirde, Yeniçerilerin isyan etmesinden daima korku içinde idi. Osmanl~~ tarihinde, ç~ kan kar~~~ kl~ klarda, Sadrazamlar~ n idam edildikleri, Sultanlar~ n halledildikleri
vakalar eksik de~ildir. Bu gibi güç zamanlarda, hükümet bir ç~kar yol ar~ yor ve bir tak~ m hususi vergi tedbirleri ittihaz ediyordu:
Vergi mültezimlerine daha fazla Cizye ka~~d~~ sürümünü temin et-
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melerini ve yahut ba~~vergisini vaktinden evvel toplamalar~ n~~ emrediyordu. Bu gibi husust hallerde, tahsildarlar, vadesi gelmeden
önce, yeni senenin vergisini isterlerdi.
Ba~~vergisinin toplanmas~~ hususundaki nizam ve kaideler bütün memleket için bir de~ildi. Mesela F. Babinger 'in t Osman
Pa~an~n ar~ifinden ne~retti~i beratlardan görüldü~ü gibi, K~ br~s
adas~ ndaki Cizye vergisinin yaz~~ ba~~üzerine de~il, hane üzerine
yap~ lmakta idi ve 450 akçe tutuyordu. Bundan ba~ka vergiyi alanlar için ia~e bedeli olarak 40 akçe ve her kuru~~ba~~na 2 akçe fark
(tefavüt) al~n~ rd~. 1673 senesinde, K~ br~ s adas~ nda 12029 evden
umum yekün olarak 54 yük ve 13050 akçe ve yahut 5413050 akçe
al~ nm~~t~~ (1 yük o zamanlar 100000 akçeye müsavidi).
Macaristanda da ba~~vergisi evlere veyahut kap~ lara tahrediliyordu ; bundan dolay~~ bu vergiye orada kap~~resmi 2 ad~~ verilmekte
idi. Sofya Sanca~~~(Gerichtsbezirk) çevresinde, I. Ahmed devrinde
(1603-1617), bir ev idare eden her kesten (yani her ev için)
senede 200 akça ba~~vergisi ve buna ilaveten 30 akçe de Bedel-i
Menzil (Portogebühren) al~ n~ rd~~ 3.
Bununla beraber, vergi iltizam sisteminin konulmas~, Hükümetin
bunu bizzat idare etmesinin tamamiyle sona erdi~ine delâlet etmez;
hükümet imparatorlu~un muhtelif m~ nt~ kalarda, bu iki sistemi,
arzu etti~i veçhile kullanm~~t~ r. Ichtschieff taraf~ ndan tercüme
edilen 14 Eylül 1617 4 tarihine ait bir Ferman, yani I. Ahmed
devrine ait bir vesika bunu ispat etmektedir. Sofya Sanca~~ ndaki
Voynugan'~ n [I. Murad devrinde h~ ristiyanlardan istabl-i amireye
(Marstal) bakmak üzere te~kil edilen küçük askeri bir k~ta] ba~~
vergisini toplanmas~ na devlet taraf~ ndan maa~lar~~ verilen bir
Emin ve bir de kâtip bakard~. Her ikisi de bulunduklar~~ m~ ntakan~ n kad~s~ n~ n nezareti alt~ nda idiler ; bunlar~ n hepsi vergilerin
Franz Babinger, Das Archiv des Bosniaken Osman Pa~a... Berlin 1931,
vesika VIII-XVII.
2 Kar~ . Walter Björkmann, Ofen zu Türkenzeit, s. 49.
3 Ichtschieff, zikredilen eseri, 1617 senesine ait vesika. Dr. Leo Barbar
"Wiener Staatswigsensehaftliche Studien„ 1916, Bd. 13, I. Heft te bu vesikan~ n
muhteviyat~~ hakk~ nda Almanca olarak malümat vermektedir, fakat maalesef,
Ichtschieffin tercümesinde bulunan bütün hatalar burada da bulunmaktad ~ r.
4 Ichtschieff, Perioditschesko spissannie, 1915, Bd. LXVI, S. 711 de bu
tarihi yanl~~~olarak 1614-15 vermektedir, Lea Barbar, zikredilen eser, s. 15.
Belleten: C. VIII, F. 40
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vaktinde ve hadisesiz bir surette toplanmas~ nda Sultana kar~~~
mesuldüler.
Cizyenin tahsilinde çoktan beri mevcut olan suiistimaller,
zamanla büyüdüler. Vergiyi alan ister devlet memuru, ister mültezim olsun, zorla para alma ve para yemelerine devam ettiler ve
bu suretle hem Devlete, hem de reayaya kar~~~zarar verdiler.
Rü~vet ve suiistimaller inhitat devrinde büyük küçük bütün
devlet memurlar~ m sard~. Kad~lar, selâhiyetlerini suistimal ettiler;
vergi memurlar~ndan, her biri resmi muamele için takriben 10
akçe miktar~nda husust bir resim istediler (Kad~~ hakk~~ veyahut
icazetname rüsumu). Vergi memurlar~~ da bu masraf~~ vergi verenlere yüklediler. Bunlar~n yard~ mc~lar~~ olan Kolcular vergi vermekle
mükellef olanlar~, vergilerini, memurlar~ n önünde teslim etmek
üzere evlerinden al~ p getirirlerdi ; bu zahmet için de hususi bir
ücret isterlerdi. Hatta bunlar, her hangi bir bahane ile paralar~n tam raice uygun olmad~~~n~~göstererek, cahil halktan para
fark~~koparma~a tevessül edecek derecede ileri gittiler.
Bütün bunlar vergilerin haddinden fazla yüklü olmas~n~~mucip
oldu ve neticesi olarak ta son devirlerdeki ayaklanmalar~~ ve
isyanlar~~ meydana getirdi. Bu kar~~~ k ve güç devirlerde hayatlar~ n~~
vatanlar~nda emniyette hissetmiyen birçok halk kaçt~lar, bu
meyanda toplu kütleler halinde göçler de eksik de~ildi. Bu hususta
meselâ, XVI. ve XVII. âs~ rlarda, Sanat, Romanya ve Basarabyaya
göç eden Bulgarlar~~ hat~rlat~r~z. Fakat köylüler yerlerini terkedince
arazi ekilemiyor ve devlet vergi verenlerini bu surette kaybetmi~~
oluyordu.
Senelik iltizam usulünün sokulmas~, durumu az de~i~tirmi~ti.
Vak~a devlet, vergi mültezimlerinin yard~miyle süratle vergileri
elde ediyordu. Fakat bu sistemle tebaan~ n i~~görme kabiliyeti
mahvediliyor ve tamamiyle istismar ediliyordu. Sistemin en zay~f
noktas~~ elâstiki olmay~~~~idi. Masraflar zamanla büyüdü~ü halde,
vergi geliri daima ayn~~ kalm~~t~. Ne olursa olsun, vergi mültezimleri, devletin zarar~~ na olarak daima kârda idiler. IL Mustafa
(1695-1703), Defterdar Köse Halil'in tavsiyesi üzerine, fenal~ klar~~
bertaraf etmek gayesiyle, vergi iltizam~ n~n kayd~~ hayat ~artiyle
verilmesini denedi '. Fakat maalesef hissedilir bir muvaffakiyet
1 Senelik vergi iltlzam~~olan mukataan~ n aksine olarak buna malikkIne
denmi~tir.
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elde edilemedi. Senelik iltizam, memuriyetin k~sal~~~~dolay~siyle,
vergi alanlar~~ keyfi harekete sevketti~i halde, bunlar kayd~~ hayat
~artiyle olan iltizamda, memuriyetlerinin katili~inden kuvvet alarak ba~ka türlü hareket etmediler. Bunun neticesi olarak, kayd~~
hayat ~artiyle yap~lan iltizam III. Ahmet devrinde kald~r~ld~ ; bunu
takip eden devirde yeniden kondu, tekrar kald~ r~ld~. 1839 senesine kadar Cizye meselesi böylece kald~. Bu senede Sultan
Abdülmecit büyük çapta bir reform plan~~ ilan ettiki, bunda vergi
sisteminin de~i~tirilmesi de göz önünde tutulmu~tu.
3. Ba ~~vergisinin, tamamiyle kald ~ r ~ ld ~~~~
tarih olan 1909 y ~ l ~ na kadar, geçirdi ~ i
de ~ i ~ iklikler
XVIII. asr~ n sonlar~~ ve XIX. asr~n ba~lang~c~nda, Osmanl~~Imparatorlu~unun askeri muvaffak~yetsizlikleri, dahili inhitatla el ele
gitti. Bu dahili inhitat kendisini, merkezi hükümetin zaf~ nda, eyalet
valilerinin ayr~lmak hususunda yapt~ klar~~ mesaide ve milli duygusu uyanan, hürriyet ve istiklâle kar~~~olan arzular~~ günden
güne büyüyen, Osmanl~~ hakimiyetinde bulunan milletlerin isyanlar~nda gösteriyordu. Eski Devlet te~kilat~ n~ n devrini geçirdi~i
görülmü~~ve reform (Tanzimat) devri ba~lam~~t~. Bat~~ Avrupa
Devletlerinden al~ nan yenilikleri tatbik ve icra etme tecrübeleri,
ba~ta büyük memurlar~n donmu~~kafalar~~ ve dini muhalefetler
dolay~siyle semeresiz kald~. Bu devir Il!. Selim'in (1789 - 1807)
az muvaffak olan reform tecrübeleriyle ba~lad~~ ve daha büyük
muvaffak~yetlerle II. Mahmut (1808 - 1839) ve Abdülmecit (1839 1856) J devirlerinde devam etti. Ba~~vergisinin toplanmas~ nda
malt~m olan suiistimalleri ortadan kald~ rmak için 11. Mahmut
baz~~ de~i~iklikler icra etmek tecrübesinde bulundu. 26 Nisan
1834 (16 Zilhicce 1249) tarihinde bir irade ile, Cizyeyi 60, 30
ve 15 kuru~~olmak üzere tesbit ve Cizyenin toplanmas~~ için
yeni bir ustil tanzim etti 2.
D. Ichtschieff' in "Beitrâge zur Frage der Sipahi im Osmanischen Reich„ 3 adl~~ yaz~s~nda, Hükümetin resmi ceridesinden al~ na1839 - 1861 olacak.
Kar~. Calier de Pinon, Voyage en Orient (publie par Blochet), s. 108.
3 D. Ichtschieff, Zbronik za nadorni umotworenija, nauka i kniznina, kn.
XXV. Jahrg. 1910. (Çeviriniz)
1

2
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rak, Bulgarcaya çevrilen 14 Muharrem 1250 (23 May~s - Ichtschieff'in yazd~~~~gibi 27 Nisan de~il - 1834) tarihli bir Irade-i ~ahanede, i~aret edilen bu reformlar~ n bir tablosu verilmektedir.
Bu irade ile evvela bütün vergi memurlar~~ ve Kolcular vazifelerinden uzakla~t~ r~ld~lar. Bu tedbir, bunlar~ n cebir, tazyik ve zorla
para almak gibi i~ledikleri suçlar dolay~siyle ittihaz edilmi~ti. Ba~~
vergisinin tahsili için yeni bir usül tanzim edildi. Her kazada
(Gerichtsbezirk) ba~~ nda kad~~ bulunan bir meclis, ba~~vergisinin
idaresini üzerine ald~. Vergi ka~~d~~ bohças~~ m~ ntaka kad~s~ na
gönderiliyor, bunun vas~tasiyle de di~er köy ve nahiyelere (Ortschaft) sevkediliyordu. Kad~~ meclisin tasdikiyle vergi ka~~tlar~=
tevzii için müslüman mahallelerinin birinde bir yer tesbit ederdi.
Kad~, mütesellim ve Voyvodadan 2 müte~ekkil mahalli bir komisyon, müslümanlardan, orada sakin, ~ayani itimat kimselerden
tahsildarlar seçerdi. H~ristiyanlar taraf~ ndan da bir komisyon seçilirdi; mevzuubahs mahallin din adam~~ bu komisyona reis ve
cemaatin baz~~ ihtiyarlar~~ da, üye olarak bu komisyona dahil
idiler. Komisyon haftada birkaç defa toplan~ rd~. Bunlar vergiye
ba~l~~ olanlar~, vakti gelen verginin tediyesi ve mukabilinde Cizye
ka~~d~= al~ nmas~~ için, ça~~r~ rlard~. Cizyenin tarihinde ilk defa
olarak, bu verginin toplanmas~ nda, h~ ristiyan mümessillerin de
bulunmas~ na müsaade edilmi~ti. Bu suretle kanuna uygun ve
suiistimâlsiz olarak vergi tahsilinin temini mümkündü. Bunlar
burada bir rol oynad~ klar~ n~, kad~ n~ n ve ~ehir Voyvodas~ n~ n mühürleriyle mühürlü olan vergi ka~~tlar~= arkas~n~~ imzalamak
suretiyle isbat etmi~~oluyorlard~.
Eski usule göre, vergi ka~~tlar~~ bir bohçada olarak, iki sanca~a ve yahut 3-10 kazaya birlikte olmak üzere, o ey aletin maliNot : Burada bahis mevzuu olan bu iki Fer~nan~ n ayn~~ bir Fermen olmas~~ muhtemeldir. Tarihlerinin biri birine çok yak~ n olu~u buna delâlet etmektedir.
Milâcli 26 veyahut 27 Nisan 1834, fakat Hicri tarihleri biri birine tetabuk
ettirileme~ nektedir. Orijinal metni halen kontrol edecek bir durumda olmad ~~~ mdan, bunu tamamiyle izah etme~e muktedir olamad~ m.
1 Bir Pa~a ve yahut Valinin bir ~ehir veya Sancakta vekili ki, devletin mali
gelirini idare ederdi. Kar~. v. Hammer, Des osm. Reiches Staatsverfassung
und Staatsverwaltung, Il, s. 246.
2 Zat~~ ~ahanenin dirlik emlâkini (Has) idare eden. Kar~. Grzegorzewsni,
zikredilen eseri, Bk. Glossarium Wojewoda.
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ye bürosuna teslim edilirdi. Maliye bürosu da vergi kâ~~tlar~n~ n
muhtelif yerlere teslimini bir Tatara havale ederdi. Yine nizama
göre, bunlar~n her kaza için nufus miktar~ na tamamiyle uykun
bir surette hususi olarak gönderilmesi lâz~md~. Vergiyi vermekle
mükellef olanlar yaln~z vergi kâ~~d~n~n üzerine i~aret edilen mebla~~~verme~e mecburdular. Toplanan vergi mikdar~ ndan muayyen
bir yüzde, maa~~olarak, vergi memurlar~ na tahsis edilmi~ti. Fakat
bunlara haklar~, vergi paralar~~ Ba~~~ehire vard~ ktan sonra geri
gönderilirdi.
Di~er baz~lar~~ gibi ba~~vergisinin tahsilinde de d~~~siyaset
dolay~s~yle, yap~ lan yenilikler, muvaffakiyetsizlikle neticelendi.
Çünkü büyük mevkilerde öyle insanlar vard~ ki, bunlar Islâmi
görü~lerinden henüz hiç bir ~ey de~i~tirmemi~lerdi.
Bu hislerin esas~, Islâmiyetin, H~ristiyanl~~a faikiyyeti duy~usunda kökle~mi~ti. Bundan dolay~~ bir müslüman bir kâfirin kendisiyle ayn~~ haklara malik oldu~unu görmek dü~üncesine ancak
güçlükle al~~ abilirdi. Dini kanun, gayri müslime alçalt~c~~ bir muamelede bulunulmas~ na müsaade bile etmi~ti
K~saca Cizyenin
toplanmas~ nda sui istimâllerin bu reformdan sonra da ard~~kesilmedi. Eskiden oldu~u gibi, ~imdi de cebir ve tazyik görenlerden
~iddetli ~ikayetler yak~yordu; eskiden oldu~u gibi, ~imdi de esasl~~
bir reform isteyen sesler yükseliyordu. Buna ilâveten, Frans~z
ihtilâlinin, be~er umumi haklar~~ hakk~ ndaki fikirleri, Osmanl~~ Imparatorlu~unun geni~~hudutlar~~ üzerinden geçerek, h~ ristiyan halk
aras~ nda iyi bir zemin buldu. Avrupa Devletleri reform hareketlerini himaye ettiler. Bab~ âli, bu kötü duruma hakim olabilmek için
küçük reformlarla, ümitsizce gayret sarfediyor, fakat bu gayretler
bo~a gidiyordu. Bilhassa ba~~vergisi, h~ ristiyanlar için arzu edilmeyen bir ~eydi; Bu vergi kendilerine hala tahammülü güç bir
yük oldu~u gibi, moral bak~ m~ ndan da bir mezellet ifade ediyordu.
Burada müslümanlarla h~ ristiyanlar aras~ nda geçilmez bir uçurum
aç~lm~~t~. Osmanl~~ Imparatorlu~u, bu gibi iç ihtilâflar neticesi
olarak mahvolmamak için son olarak tek bir ç~ kar yolu vard~ :
Bütün bu muhalif kuvvetleri müsavi tutmak ve bunlar~~ bir birlik
halinde toplamak. ~~te Sultan Abdülmecit taraf~ ndan 3 Il. Te~rin
Bk. yukar~ ya, s. 602 vdd.
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1839 tarihinde merasimle Gülhanede ilan edilen Hatt~~ ~erif in ihtiva
etti~i reformlar, bu hedefi tahakkuk ettireceklerdi.
Bu Hatt~~ ~erif ile Cizye iltizam~ n~ n fena sistemi sureti umumiyede kald~ r~lmi~d~~ ; Ba~~vergisi ba~~üzerine de~il, bilakis cemaatlara göre konarak en yüksek din adamlar~~ taraf~ ndan topland~.
Miad~~ gelen vergi on taksitte Devlet Hazinesine girmi~~olacakt~.
Bütün bunlara ra~men müslümanlarla h~ ristiyanlar aras~ ndaki
ihtilaf~~ tamamiyle tesviye etmek mümkün olmad~. Bunda iki ~eyin
kabahati vard~ : Cizyenin hala devam etmesi, gayri müslimierin
askerli~e kabul edilmemeleri. Uzun tereddütlerden sonra, Osmanl~~
Hükümeti, daimi memnuniyetsizliklerin tazyiki neticesi olarak,
nihayet ba~~vergisini kald~ rma.ga ve gayri müslimlerin askerlik
hizmetine al~ nmalar~ na müsaade etti. Bu 10 May~ s 1.855 tarihli bir
iradei ~ahane ile vukubuldu ve 1856 Hatt~~ Hiimayunu ile bir
defa daha tasdik edildi 2 . Fakat müslümanlar, bu gibi eezri
reformlar için henüz olgun degildiler. Bunlar, ötedenberi gelen,
hukukan daha önde bulunduklar~~ hakk~ ndaki chi~üncelerinden
kendilerini kurtaramad~ lar. Gayri müslimler de yine memnun de~il'erdi; bunlar, ~ imdi de askeri hizmeti, iktisadi hayatlar~~ için bir
engel addettiler; bundan ba~ ka bunlar Sultan için hayatlar~ n~~ feda
etmeye hiç te meyyâl de~ildiler. Böylece bu iradeden de ümit
edilen muvaffakiyet elde edilemedi. Bunun üzerine, Hükümet o
ana kadar al~ nan ba~~vergisini, müdafaa vergisine (askeri vergi,
bedel) çevirme~i emretti; bunu bütün gayri müslimler askerlikten
affedilmelerine mukabil vereceklerdi. Fakat bununla da müslümanlarla gayri müslimler aras~ ndaki ihtilaflar~ n tesviyesine eri~ilemedi.
Bu, ancak Jön Türkler devrinde 7 A~ustos 1909 tarihli Cizy-enin
son bakiyyesi olan askerlik vergisini tamamiyle kald ~ ran ve umumi
askerlik mecburiyetini idhal eden kanunla temin edildi.

Bununçün kars. : Fr. v. Kraelitz-Greifenhorst, Die Verfassung<:•gesetze
des Osmanischen Reiehes s. 16 vd.
2

Hatt~~ Hümayun, madde 15.
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Üçüncü K~s~m

BA~~VERGISI HAKKINDA VIDIN SANCAGINA
AIT IKI VESIKA
1. Tarihi bir hülâsa
Yaz~ya ekledi~imiz her iki Berat ta Vidin Sanca~~na aittir.
Vidin Sancak Beyinin idare merkezi, ayn~~ isimde olan, Tuna
üzerindeki eski Bulgar ~ehri idi. Bunun idaresi alt~nda, bir çok
Bulgar ve S~ rp karyeleri (Ortschaft) vard~.
Korkunç Türk ak~ n~~ Balkanlar~~ tehdit etti~i vakit, ikinci
Bulgar devleti, fikri sefalet ve siyasi parçalanma dolay~siyle çok
zay~flam~~, Bulgaristan~n bir çok küçük devletlere ayr~lmasiyle
inhitat en yüksek noktas~ na eri~mi~ti ; bu ~artlar içinde Türk
istilâ program~~kolayl~kla ba~ar~ld~. I. Beyaz~t'~n o~lu Süleyman Çelebi
taraf~ndan ba~~~ehir T~rnova'n~n zapt~~ (1393) ve h~ ristiyan ordusunun Niyboluda ma~lübiyeti (1396) ile Bulgaristan~n talii, bir çok
as~ rlar için mühürlenmi~ti. Bundan sonra, Bulgaristan 480 sene
Türk idaresinin boyunduru~u alt~ nda kalacakt~. Bu istilâ ile
Bulgaristanda, büyük Osmanl~~ imparatorlu~u içinde, idari bir birlik
bile kalmam~~, bilâkis Rumeli eyaletine tabi k~linm~~~ve parçalanm~~t~.'
Rumeli eyaleti 24 Sancak ihtiva ediyordu. Valinin (Beylerbeyi)
idare merkezi Sofya idi. Bu 24 Sancaktan 6 s~, yani Sofya, Vidin,
Niybolu, Silistire, Köstendil ve Çirmen takriben eski Bulgaristan
hudutlar~ n~~ ihtiva etmekte idi. Sofya Sanca~~~(takriben) 13, Vidin
4, Niybolu 15, Silistire 12, Köstendil 6 ve Çirmen de 3 Kazadan
ibaretti. Trakyan~ n güney ve güney bat~s~ ndan bir k~s~m Gelibolu
ve K~ rklareline tabi idi. ~u Kazalar da Vidine tabi bulunmakta idi.
Fethulislâm (Kladova), Isferlik (Svrlig) ve Bana (Bania). Timuk
Kazas~~ da a~a~~ya dercedilen Berat II den anla~~ld~~~na göre
Vidine tabidi. Hac~~ Halife devrinde buras~, kom~u Kaza olan
Semendireye tabidi 2. Berat II ye gore Polovine'nin de Vidin San' Osmanl~~ imparatorlu~unun en geni~~zaman~ nda Avrupadaki arazisi dört
eyalete ayr~ lm~~t~~
Rumeli, Bosna, Tamesvar (Banat) ve Budin (Macaristan)
J,v. Hammer, Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung,
c. II, s, 248 vdd.
2 Burada Osmanl~~ devrinde Bulgaristan~ n taksimi hakk~ nda verilen male~ mat
v. Hammer'e istinad etmektedir, co~rofi tavsifi, Mustafa b. Abdullah Haç~~
Kalfa tnraf~ ndan yap~ lm~~ t~ r. Viyana 1312.
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ca~~ na tabi oldu~u anla~~yor. Idari taksimin geli~mesi hakk~ nda
muvassal malümat hemen yok gibidir.
Zaman itibariyle vesikalar IL Mustafa (1695-1703) ve H/.
Ahm2c1 (1703-1730) saltanatlarma tesadüf etmektedir. Osmanl~~ imparatorlu~u, I. Süleyman devrinde (1520-1560) ' en büyük geni~ii~ine, askeri kuvvete ve iç devlet idare ve te~kilat~ n~ a inki~af~ na
eri~mi~ ti. Fakat bundan sonra durmadan devam eden bir inhitata
ba~lad~. ~nebaht~~ (Lepanto) deniz muharebesi ma~lûbiyeti (7 I. Te~rin 1571), bu tarihi hakikat, her ne kadar, galipler için o s~ rada
denizde kazan~ lm~~~bir muharebeden ba~ka bir ~eye delâlet etmiyorsa da, Osmanl~~ inhitatin~ n ba~lang~ c~~ olarak gösterilmesi, haks~z
de~ildir. Eski devirlerde Devlet te~kilat~ n~n temel ve ~ nesnedi olan
adetlerin ve s~ k~~ askeri disiplinin gev~emesi Devletin zaf~ n~~ ve harici muvaffakiyetsizliklerin sonsuz zinci~~i~~i meydana getirdi. Baz~~
baz~~ iktidar mevkiine gelen mahir ve devlet adam~~ evsaf~ n~~ haiz
Sadrazamlar, sukutu k~ sa bir müddet için durdurma~a ve ~urada
burada askeri bir muvaffakiyet kazamna~a muvaffak oldular.
Türklerin Viyanay~~ zaptetmek için yapt~ klar~~ son tecrübe muvaffakiyetsizlikle neticelendi; Talih yüzünü Bat~~ Devletlerine çevirdi.
Müttefik Devletlerin ordular~, Osmanl~~ ordusunu her yerde ma~lüp ederek, Osmanl~~ ~ mparatorlu~undan büyük sahalar kopard~.
Cessur ve enerjik bir Sultan olan Il. Mustafa da bizzat idare
etti~i seferlerde harp talihini de~i~ tiremedi. Savoyen Prensi Eugen
taraf~ ndan Zenta'da ma~lüp edildi. Osmanl~~ ordusu di~er cephelerde de muvaffakiyetsizliklere maruz kald~~~ ndan, Bab~ ali Karlofça muahedesini akdetmek mecburiyetinde kald~~ (26 II. Kanun
1699) : Avrupada bulunan ülkesinin büyük bir k~sm~ n~~ elinden
ç~ kard~.
Karlofça muahedesine tekaddüm eden uzun, muvaffakiyetsiz
harplerle Türk Devleti mali bak~ mdan, bitkin bir hale gelmi~ti.
Bundan dolay~~ Yeniçeri birliklerine ulüfelerinin vaktinde tediye
edilmesi büyük güçlükler arzediyordu. Bilhassa büyük askeri caddelerinin geçti~i veyahut ordugahlar~ n kuruldu~u eyaletler, bu
harp neticelerinden ~iddetle mütessir oldular. Ordunun ia~esi
orada sakin halka müthi~~bir vergi tazyiki getirmekte idi. Ordunun idaresi için laz~ mgelen büyük mebla~lar~~ temin etmek, ancak
1565 olacak (Mütercim).
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gelecek senelerin vergilerini de önceden tahsil etmekle mümkün
oluyordu. Bundan ba~ ka, mahalli halk ayniyat tediyesi, angarya
ve saire gibi fevkalade zamlar alt~ nda inliyordu. Bunlar bu suretle zamanla tamamiyle istismar ediliyor ve iktisaden harabiyete
sürükleniyorlard~ . Bu gibi zamanlarda bir çoklar~~ yurtlar~ n~~ terkederek, ordu u~ra~~~olan caddelerden uzak da~~m~ntakalar~na
kaç~yorlard~ . ' Burada gayri münbit sahalarda, sefilâne bir surette
mevcudiyetlerini temadi ettiriyorlard~; fakat hiç olmazsa, Osmanl~~
memurlar~ n~n tasallutundan azade idiler.
Münbit sahalann halk~n~n bir ço~u, yerlerinden göçmü~tü;
Devletin geliri bundan hissedilir zararlar görmekte idi. Tabiatiyle
Devlet bu gibi hallere kar~~~kay~ts~z kalamazd~. Bunlar~~ bertaraf
etmek için duruma uygun tedbirler almak mecburiyetinde idi. Bu
tedbirlerin ekseriya gayeye eri~meyi~leri, küçük memurlar~n h~rs
ve gabavetleri dolay~siyle, Hükümetin hüsnü niyetle izhar etti~i
arzular~ n tahakkuna engel olmalariyle izahedilebilir. Hakikatta
Türk Hükümetinin mahiyetini toptan harabiyete götürücü bir rejim olarak telin etmek haks~zl~ k olur. Baz~~ hallerde sukutun umumile~mesi, bilhassa h~ ristiyan misyonerler taraf~ ndan haz~ rlanm~~t~r. Türk vesikalar~n~n yak~ ndan tetkiki, bu hususta bir fikir
verir. Buna nazaran Osmanl~~ Imparatorlu~unun talihinin menhus bir
~ekilde de~i~mesini, münhas~ ran Devlet Ricalinin (Machthaber) iktidars~z ve yahut bozulmu~~olmalar~ na hamledilmemelidir; bunun
esas sebebi Imparatorlu~u te~kil eden kavn~i elemanlar~ n mütebayin yap~l~~~ nda idi. Irk ve din bak~m~ ndan tamamiyle muhtelif
olan bu kadar çok adette milletler devaml~~ olarak bir arada
tutulamazd~. Ta ba~lang~çtan beri muazzam Osmanl~~ Imparatorlu~unun Devlet binas~, sa~lam olmayan bir temele dayan~yordu.
Kar~~~ k problemler, basiret, azim ve sebat istemekte idi. Hakikaten bu gibi ~ah~slar eksik de~ildi. Bahis mevzuu etti~imiz bu devirde me~hur Köprülü ailesinden yüksek rical, Sadrazaml~ k mevkiini i~gal etmi~lerdi. XVII. asr~ n sonlar~na do~ru, felaketli harplerin müthi~~tahribat~n~~ dü~ünecek olursak, bu ricalin, ne büyük
vazifeleri çözmek mecburiyetinde kald~klar~n~~ anlar~z. Bosna, Banat, S~rbistan ve Bulgaristan~ n kuzey bat~~ taraflar~~ feci bir ~ekilde tahrip edilmi~ti; her tarafta bo~~tarlalara ve terkedilmi~~mesKar~. Gerlachs Tagebuch, s. 369.
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kün yerlere rastlan~yordu. Geri kalan halk ta zavall~~ bir hayat
sürmekte idi; Devletin gelir kaynaklar~~ çekilmi~ti; çünkü i~~gören
ve kazanan vergi mükellefleri kalmam~~t~.
Bosfor'daki "Hasta Adam„ bu öldürücü darbelere ra~men
ya~ama~a muktedir olu~unu, Köprülü ailesinden gelen Sadrazamlar~ n hizmetlerine medyundur. Köprülülerden gelen üçüncü Sadrazam Mustafa Pa~a, her ~eyden evvel, maliyenin islâh~~ için mesai sarfetmi~tiki, imar ve ordunun kuvvetlenmesi için zaruri olan
en esasl~~ ~art bu idi. Köprülü Mustafa Pa~ a, akilâne, sonraki devirler için model ittihaz edilen mali politikas~ na, vergi sisteminde
yapt~~~~baz~~ esasl~~ reformlarla ba~lad~ , Gayri kanuni ve keyfi
zamlar~~ kald~ rd~; di~er taraftan tahammülü mümkün olan vergileri yükseltti ; 2 Bu suretle halk hafifledi~ini hissetti~i gibi,
Devlet te yükseltilmi~~olan vergilerden fayda gördü. Mustafa Pa~a,
Padi~ah~~ bile fedakârl~~a te~vik ederek, saraya ait zengin gümü~~
e~yay~, para basd~ rmak üzere kullanma~a muvaffak oldu. Iç siyasette uza~~~gören bu Devlet adam~~ bütün tebaan~ n, hangi millet
ve yahut hangi dinden olursa olsun, muayyen bir dereceye kadar müsavat~ m temin etme~i bile tecrübe etti.
Büyük bir ihtimalle Mustafa Köprülü, ilk defa olarak, ba~~
vergisi kâ~~tlar~ n~, vergi vermekle mükellef olanlar~ n üç s~ n~ fa taksimine göre yapt~. J. v. Hammer, Des Osmanischen Staatsverfassung und Staatsverwaltung (c. I, s. 330 vdd.) adl~~ eserinde,
üç mühürlü, beyaz ve yahut muhtelif renkte olan "Haraç
kâ~~tlarm~ n„ 1691 senesinde II. Ahmet devrinde yap~ld~ klar~ n~~
yazmaktad~ r. Bu üç s~n~f~ n her birinin vergi mikdar~ , yüksek
s~ n~f için 4, orta s~ n~f için 2 ve a~a~~~s~n~f için ise 1 E~ref! Alt~ n~~ mikdar~ nda idi. Bu malümat~ n do~rulu~unu Berat I den
anl~yoruz. Burada, Cizye li~~ tlar~ n~ n ba~lang~ ç senesi olarak 102,
yani 1102 Hicri senesi verilmektedir. 1102 Hicri senesi 1690
Milâdiye tekabül etmektedir; fakat bu Hammer'in verdi~i malûmata kar~~~bir ayk~ r~ l~ k te~kil etmez; çünkü bu sene icinde
yaln~z yeni nizam verilmi~, bunun bilfiil tatbiki ancak 1691 senesinde yap~ lm~~t~ r.
Buras~~ için kar~. Belin, Essais sur l'histoire economique de la Turquie,
s. 174 vdd.
2 Meseln tütün vergisi gibi (Kar~. Belin, zikredilen eser, s. 183.)
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Dedi~imiz gibi, Must af a K öpr ül ü y e atfedebilecegimiz bu
vergi reformu Osmanl~~ Imparatorlu~unun yaln~z eyaletleri için yeni bir ~eydi; yoksa seyahatnâmelerin verdikleri malümata nazaran, Istanbul'da ba~~vergisi eskidenberi üç s~n~fa göre al~ nmakta
idi. Avrupa eyaletlerinde bu vergi, bu zamana kadar evler üzerine
konmu~~bulunuyordu. (kar~. yukar~~s. 625). Koçu Bey de her ev için
240 akçe vergiden bahsetmektedir 2. Corlier de Pinon, eserinin bir
yerinde ~öyle demektedir " Les finances du sultan consistent
principalement en tribut que chaque pire de famille paye par
an, etc. „
Bundan ba~ka, Mustafa Köprülü, S~ rbistandan kaçan halka,
halen bo~~m~nt~ kalar halinde duran yerlerine döndükleri takdirde
muayyen bir zaman için vergiden muaf tutulacaklar~n~~vadetmi~ti 3.
Cizyenin yeni nizam~, Mustafa Köprülünün halefleri devrinde
de baki kald~ . Karlofça muahedesinden sonra ( 26. I. 1699 ) Osmanl~~ Imparatorlu~unun kuzey bat~~eyaletlerinin durumu, 1690 senesinde, Mustafa pa~an~ n devrinde oldu~u gibi idi. O zaman oldu~u gibi, ~imdi de S~rbistan ve Bulgaristan~n kuzey bat~s~~ tahrip
edilmi~, halk~~ bo~alm~~t~~ ; bu sefer de Sadrazam Hüseyin Köprüliizade (1 Rebi I. 1108 - 12 Rebi II. 1121 ) 4 bu durum için çare
bulacakt~. O da selefinin tecrübe tedbirlerine uzand~, görü~~ve
zekâda ondan geri de~ildi. Evvela, halk~n yerlerini terk etmesinin
önüne geçmek için, Hüseyin Pa~a da Mustafa Pa~an~n yapt~~~~
usule müracaat ederek, yerlerine dönecek olanlar~~ 5 sene müddetle vergiden muaf tutaca~~ ni garanti etti. Geri kalan halk iktisaden o derece fakir bir duruma dü~mü~tü ki, vergisini verme~e
muktedir de~ildi. Bundan dolay~, R a ~ id 'e dayanan Hamm er 'e
göre 5, S~rbistan ve Banat h~ri~tiyan halk~n~ n Cizyesi ( muahedeyi
takibeden) ilk sulh senelerinde tamamile terkedilmi~tir 6. Burada
zikredilen 1102 - 1111 ( 1690 - 1699 ) seneleri aras~ nda 1110 ( 1698 )
senesinin eksikli~i nazar~~dikkati celbetmektedir. Bu senenin mevGerlachs Tagebuch, s. 52.
Bernhauer, Kogabegs Abhandlung . . . , ZDMG. Bd. 15, Jahrg. 1861,
Kap. 10.
3 Zinkeisen, Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, c. V, s. 299.
4 17. IX. 1697-5. IX. 1702.
5 v. Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches, c. VII. s. 44.
6 Ra~id'de bulunan bu maliimat~ , Belin'de nazar~~ itibara alm~~t~ r.
2
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cut olmay~~~~ Vidin sancag~ na 1111 (1699) senesi için ba~~vergisi
konmad~~~ n~~ göstermektedir. 1108 (1696) senesi de zikredilmedi~inden, 1109 (1697), yani Zenta meydan muharebesinin vuku buldu~u seneye ait ba~~vergisinin dü~ürüldü~ü kabul edilebilir.
Berat I 1700 senesine ait, bu esnada Vidin sanca~~na tabi bulunan kuzey bat~~ Bulgaristan ve S~rbistan m~nt~kalar~ nda, ba~~vergisinin toplanmas~ n~~ anlatmaktad~r. Harpten zarar gören m~nt~ kalar
için ba~~vergisinin hususi bir nizama tabi tutuldu~unu, ~u a~a~~daki cümleden istintac edilebilir: "Serhadde oturanlar ve arazileri
küffar~n ak~nlar~gle zarara ~~~~rayanlar, ilh. „ a~a~~~tabakan~n verdi~i miktara göre tediye edeceklerdir. Bu tedbirler, Sadrazam~n
gayri müslim tebaan~n iktisaden fena durumunu nazar~~ itibara ald~~~n~~ göstermektedir.
Berat I, II. Mustaf a taraf~ ndan 27 Eylül 1699 senesinde, yani Karlofça muahedesinin imzas~ndan 8 ay ve Sultan~n, seferde
bulundu~u uzun bir gaybubiyetten avdet ederek merasimle istanbul'a ~iri~inden ( 10 Eylül 1699) takriben iki hafta sonra emir ve
irade edilmi~tir. Bu Berat-~~ ~ahanede, Vidin sanca~~na ait her vergi mükellefinden, vergi miktar~, umumiyetle en a~a~~~tabakaya göre hesaplanarak adam ba~~na 1 E~ref' Alt~n~~ al~nmas~~ emredilmektedir. Bu miktar daha Must af a K öprülü taraf~ndan tesbit
edilmi~~bulunuyordu. Cizye vergisinin al~nmas~nda, üç s~n~fa göre
yap~ lacak taksim, vergi yükünün daha adilâne bir surette tevziini
temin edecekti. Hüseyin Pa ~ a daha ileri gitti. Ba~~vergisinin
konservatif karakterine ra~men, onu zaman~n tevlit etti~i ihtiyaça
göre uydurdu, Hüseyin Pa~an~ n bu a~ikâr iyi niyeti, onun gayri
müslimlere kar~~~besledi~i tolerans~ nda kökle~mi~ti.
Cizyenin üç s~n~ fa göre tahsili dini hukuktan ( ahkâm-~~ ~eriyeden ) ne~et etmi~ti. Ba~~vergisi bu hukuka göre muhtelif s~n~flara
nazaran miktar~~48, 24, 12 gümü~~dirhem ve yahut 4, 2, 1 alt~n
Dinara bali~~oluyordu. Bu miktarlar devrin rayicine tahvil edilirdi.
Sultan ve yahut Halife reayan~ n hangi s~n~fa ait olduklar~n~~ tesbit
etmek hakk~ na malikti. S adr az am Hüseyin Pa ~ a n ~~n, ~eriat
bak~m~ ndan mümkün olan bu noktaya istinaden, tamamiyle fakir
dü~en Vidin Sanca~~~halk~n~n ba~~vergisini en a~a~~~miktarda te
diye etmelerine müsaade eden bir irade-i seniyye elde etmi~~olmas~~ muhtemeldir.Bir Sanca~~ n bütün halk~ndan en a~a~~~dereceye
göre vergi almak, hususi ahvalden ne~et ediyor ve dolayisiyle mu-
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vakkat bulunuyordu. Ihtimal bu muvakkat durum, daha bunu takip
eden sene zarf~nda, maliyenin lehine olarak de~i~tirilmi~ti. Devletin, henüz sona eren harbin açt~~~~yaralar~~ kapatmak için paraya
ihtiyac~~ vard~. Ordunun yeniden te~kili de büyük masraflar~~ mucip
oluyordu. Bunun tehire tahammülü yoktu, çünkü Ruslar, Osmanl~~
~mparatorlu~unu kuzey istikametinden tehdit etmekte idiler. 1703
tarihinde II. Musta fa haledilerek yerine karde~i III Ahmed
tahta ç~ kar~ld~. Bundan bir sene evvel, Rami P a ~~a, Hüseyin
Pa ~ a yerine Sadaret mevkiini eline alm~~t~ . Bu da a~a~~~yukar~~
umumiyetle selefinin siyasetini temadi ettirdi, Berat II, ölümünden
bir sene evveline aittir. Bu Berattan, Rami Mehmet P a ~ an ~~ n,
ba~~vergisiyle hazine gelirini mümkün mertebe yükseltmek için,
ne gibi vas~talara ba~~vurdu~u görülebilir. Zira bu, Osmanl~~ Devletinin hala en ehemmiyetli ve do~rudan do~ruya kendine ait bir
gelir kayna~~~idi. Çünkü baz~~ nruayyen eyaletlerin di~er vergileri
dirlik erbab~~ taraf~ndan al~nmakta o andaki mahalli ih~iyaçlar için
kullan~lmakta idi. Halbuki Cizye durmadan ~stanbul hazinesine
ak~yordu. 1710 senesinde Vidin Sanca~~nda ba~~vergisi bir s~n~fa
göre de~il, orta ve a~a~~~olmak üzere iki s~ n~fa göre toplanm~~t~. Orta s~ n~f nüfus ba~~na 2, a~a~~~s~n~f 1 E~refi Alt~n~~ vermi~ti.
1708 senesine ait ayni def terde ~~ buna benzer bir Berattan, vergi
ka~~tlar~n~ n, orta s~n~f için 8000, a~a~~~s~n~f için ise 6000 adet oldu~unu anl~yoruz. Bu, Vidin Sanca~~n~n, umumiyetle ba~~vergisi olarak 22000 Esrefi Alt~ n~~ (Dukat) vermi~~oldu~unu göstermektedir.
Sadrazam Rami Pa~a da mali sahada, baz~~ reformlar yapt~~2.
kendi devrinde taksitle ödeme usulünün konulmasiyle, ba~~vergisinin inki~af~nda yeni bir ad~ m at~ld~~~~anla~~l~yor. Bu, nüfuz sahibi büyük ricalin, gayri müslimlerin yükünü hafifletmek hususunda
iyi niyetlerinin bir delilidir. Eski kaideye göre, ba~~vergisinin,
Hicri senenin ilk ay~~ olan muharremde (ve yahut ilk üç ay~~ zarf~ nda) toplanmas~~icabediyordu. Hakikaten, Avrupa eyaletlerinde,
ba~~vergisi Ramazan ay~ nda, yani yeni senenin ba~lang~ c~ ndan
üç ay sonra toplanma~a ba~lan~rd~ . Bilhassa fena zamanlarda, k~ sa
bir mühlet verilmek suretiyle, ba~~vergisinin amell olarak toplanmas~~ büyük mü~külât~~ mucip oluyordu. Her vergi mükellefinin,
tahsildar~ n geldi~i anda, derhal tediye edebilmek için laz~m olan
2

Sofya milli Kütüphanesi, Defter 38.
Belin, zikredilen eseri, s. 190 vdd.
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paras~~ her zaman bulunmuyordu. ~iddetli cezadan kurtulmak için,
zaruret halinde bu mebla~~~bir murabahac~dan, ekseriya bir
yahudiden borç almak mecburiyetinde kal~ rd~ ; Bu da, ondan istedi~i gibi yüksek faiz al~ rd~. Murabahac~~ aleyhine tevcih edilmi~~
hiç bir Devlet kanunu, onu himaye etmemekte idi. Bundan dolay ~,
tahsildarlara, al~ nan verginin dört taksitte Devlet hazinesine teslimini emreden yeni nizam, vergi mükelleflerine de, hissedilir bir
kolayl~ k ifade etmektedir. Bu tedbir Berat II de zikredildi~i
fakirleri murabahac~ lardan kurtarmakta ve ayn~~ zamanda, salim,
mali bir siyasete hizmet etmektedir. Bu vergiyi bir defada tediye
edebilen zenginler, ve her hangi bir ~ ekilde kendilerini vergi vermekten kurtarmak için, seyahatta bulunanlar, bu yeni nizamdan
istisna edilmi~lerdi.
A~a~~ daki iki vesikadan, verginin toplanmas~ n~ n tamamiyle
kanunlara uygun bir ~ekilde yap~ lmas~ na büyük bir önem verildi~i anla~~lmaktad~ r. Bundan dolay~~ bu vesikalarda, vergi mükellefiyetinden istisna etmek ve yahut kendini her hangi bir suretle
bundan kurtarmak te~ebbüsü, gemilerde kürekçi olarak nefi ve
istihdam gibi, en ~iddetli cezalarla tehdit edilmektedir.
Ba~~ vergisinden, baz~~ istisnai hallerde aff etmek hususunda,
zikredilen ~eriat emirleri cariydi 1 Bunun d~~~ nda ba~~vergisinden
affetmek mümkün degildi. Bu nokta Berat I ve II den katiyetle
anla~~ lmaktad~ r Bu iki Berat, baz~~ farklardan sarf~~ nazar edilecek
olursa, a~a~~~yukar~~ ayn~~ ~eyleri ihtiva etmektedirler. Ba~~vergisinden ba~ka di~er vergilerden, Devlete ve yahut Sultana her
hangi bir suretle hususi bir hizmet ifa eden imtiyazl~~ tabakalar
kurtulabiliyorlard~ . Bu gibileri Rumelide çoktu. Mesela Voynugan 3,
Levend (Kal'a muhaf~ z' müfrezeleri), müsellemler (gayri muntazam
süvari), Menzilciler (Postac~ ), Derbendci (da~~~eçaleri muhaf~ zlar~),
Kürekçiler, ~ahinciler, Köprücüler, Martolos 4 (hudut muhaf~z~) gibi
yaln~ z Bulgaristanda takriben 20 istisna hali vard ~. Fakat bunlar
yaln~ z dirlik sahiplerine, sipahilere vermek mecburiyetinde oldukKar~. s. 611 vdd.
Berat 1, s. 643 vd.; II, s. 645 vd.
3 Kar~. s. 625.
4 Grzegorzewski, Z SidZyllatow Rumelijskieh epoki wyprawy Wiedenskiej
akta tureekie, s. 41, Martolos için bk. Fekete, I. A. (ilâve); Rossi, ZDMG. e.
93, s. 305.
2
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lar~~ vergiden muaft~ lar. Bunlar, Devlet taraf~ ndan al~nan ba~~vergisinden eskiden verilmi~~olan malûmatiarda, yanl~~~olarak, iddia
edilmesine ra~men, hiç bir zaman muaf de~'ildiler. En ziyade,
Voynugan~ n, Cizye de dahil olmak üzere, bütün vergilerden
muaf olduklar~~ ~ayidir °. Bunun do~ru olmad~~~ n~~ Berat II den
vaz~han anlayabiliriz 2.
Vidin Sanca~~yle alt~~ Kazas~ nda 1699 ve 1709 senelerinde
Ibrahim isminde biri, ba~~vergisini toplama& memur edilmi~ti.
Bunun rütbesi Kapucu Ba~~~idi. Anla~~ld~~~ na göre, ~ brahim bu
selâhiyeti bir çok seneler elinde tutmu~tur. 1699 senesinde Demir
Kap~~ Kazas~ n~n da idaresi vazifesini üzerine al~ nca, kendisine Ali
isminde bir de yard~mc~~ verilmi~ti. Bunlar (~ brahim ve Ali) memur de~ildiler ve maa~lar~~ yoktu; bunlar daha ziyade hükümetin
tavzif etti~i kimselerdi ki, yapt~ klar~~ i~e mukabil, Devlet hazinesine teslim ettikleri mikdardan bir hisse almakta idiler. Bu hissenin mikdar~~ her bir a~a~~~vergi ka~~d~ndan 6 3 ve her bir orta
vergi ka~~d~ ndan da 9 para idi. Buna göre Ali 1699 senesinde
Vidin Sanca~~ nda 14000 a~a~~~s~n~f vergi ka~~d~~ için 84000 para,
Ibrahim de 1709 senesinde 8000 orta ve 6000 a~a~~~ s~n~f vergi
ka~~d~~ için ceman 108000 para alm~~t~.
Tahsildarlar~n ücret mikdar~~ ka~~tlar~ n adedine göre tanzim
edildi~inden bunlar muhakkak, mümkün mertebe bütün ka~~tlar~,
baz~~ hallerde ihtimal zorla tevzi etmek için çal~~~ rlard~. Her
vergi ka~~d~~ için 1 para k~ ymetinde bir hisse de, Cizye muhasebesi kalemi memurlar~ na verilirdi. Vesikalar~ m~zdaki tahsiIdarlara, polis memurlar~ na, kad~ lara ve umur-u idareyi ellerinde
tutan di~er ~ah~ slara tevcih edilen tenbih ve ö~ütlerden, ba~~
vergisinin idaresinde, taaddilerin daima meydana geldi~i istihrac
edilebilir. Her halde merkezi hükümete kar~~~laz~m olan sayg~~
yoktu. Idare makam~ nda bulunan~ n (kanunun) müntekim eli, uzak
Avrupa eyaletlerindeki bu fesad erbab~na ancak güçlükle eri~ebiliyordu; çünkü mesafe çok uzak, seyr ve sefer vas~talar~~ kâfi
de~ildi. ~u da muhakkak ki, idare memurlar~~ ve e~raf, rü~vet ve
v. Hammer, Des Osmanischen Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung, c. I, s, 413 vd.
2 Kar~ . Ichtschieff, Perioditschesko Spissanie 1905, c. LXV1, s. 711,
3 Paran~ n muhtelif devirlerde muhtelif k~ ymeti vard~. (Kar~. I. A. para
maddesi)
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yahut angaryalar mukabilinde kendi maIikânelerinde bulunan
vergi mükelleflerinin, tahsildarlar~ n o m~ ntakada bulunduklar~~
müddetçe, saklanmalar~ na imkân vermekte idiler. Hükümet kendisini zarardan korumak için, bu gibi kanuna muhalif harekette bulunanlar~, azil, emlâkin zapt~ , hapis vs. cezalarla tehdit etmektedir.
Ba~~vergisini toplama~a memur olanlar bir defter tutmakla
mükelleftiler. Bunlar, ba~~vergisi tahmil edilen bütün gayri müslim erkeklerin adlar~ n~ , mahalle ve köylere göre tanzim etmek
suretiyle kaydediyorlard~. Bu suretle vergi alanlar~ n faaliyetleri
kontrol edilebiliyordu ; bundan ba~ ka bu defterler, mükemmel
olmasa bile, bütçenin tertibi için ip uçlar~~ vermekte idiler.
Vergi kâ~~tlar~ n~ n paketlenmesi, mühürlenmesi, taksimi vs.
hakk~ nda, en ufak teferrüata kadar inen emirlere ; ~iddetli ceza
ve tehditlere ragmen, ba~~vergisinin tahsilinde vuku bulan suiistimallerin ard~~ kesilmedi. Bu suiistimallerin azal~ p ço~almas~,
Osmanl~~ Imparatorlu~unun en yüksek idare mevkiinin (Sadaretin)
kuvvetli ellerde bulunup bulunmamas~na ba~l~~ idi. Köprülü ailesinden gelen sadrazamlar, takriben 50 seneden fazla bir zaman
için idarede do~ruluk ve disiplin yaratma~a ve vergi sistemine
daha fazla nizam ve adalet sokma& ve bu suretle inhitat~~ bir
müddet için daha durdurma~a muvaffak oldular; fakat son Köprülü Nu'man Pa~a zaman~ nda (1710), Osmanl~~ Imparatorlu~unun
art~ k durdurulmas~ na mani olunamayan inhidam~n~ n alâmetleri
meydana ç~ kt~. Nüfuz sahibi olanlarla taht~~ itaata al~nanlar aras~ndaki uçurum, günden güne derinle~ti ; bunda ba~~vergisinin mahiyetinin de suç ortakl~~~~vard~.
A~a~~ ya dercedilen her iki vesika da Vidin ar~ivi defterlerinden al~ nm~~lard~ r; bu defterler halen Sofya milli kütüphanesinde
mahfuzdurlar ; Berat I 14 No. l~~ defterin 15-16 sayfalar~ nda, Berat
II ise 38 No. l~~ defterin 141-143 öncü sayfalar~ndad~ r. Berat Il
Berat I den daha itinal~~ ve daha güzel yaz~ lm~~t~ r. Büyük bir
ihtimale nazaran D. Ichtschieff (Ar~iv katolo~unu yapan zat)
muhtelif yerlerini mürekkeple çizmi~ tir. Bu hareket memnu oldu~u
gibi Arap yaz~s~n~ n okunmas~n~~ da güçle~ tirmektedir. Berat ll nin
birinci sat~ r~~n~ n üzerine Ichtschieff ~öyle bir i~aret koymu~tur "Da
se prevede„ (--tercüme edilecek), fakat çal~~malar~ n~ n tetkikinde
böyle bir tercüme bulunmam~~ t~ r.
Grzegorzewski, zikredilen eseri, s. 40
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~ekil ve muhteva itibariyle her iki vesika da bir birine benzemektedir. Berat II, Berat 1 in iki misli kadard~ r, çünkü burada
baz~~noktalar, daha mükemmel ve daha mufassald~rlar ; uslüp
bak~m~ndan, her ikisi de, o devirde Osmanl~~ vesikalar~nda umumiyetle oldu~u gibi, a~dal~d~r.
Berat I

N~~an-~~ ~erif-i ali~an-~~ sa~nt mekan-~~ sultant ve tugray-i cihanistan-~... (hakan~~ nefeze bi) (?)' 1-avn ir-rabbant ve bi's-savn
issamedt ve bilmesned is-sübhanI hükmü oldur ki,
Bundan akdem memalik-i mahrusemda vaki 'ehl-i zimmetin
ruusu üzerine mevzua olup beyt ül-mal~ n usul-ü emval-i me~ruas~nda olan mal-i cizye mezheb-i eimme-i Hanefiyyeye muvaf ~k
vech-i vecih üzere fakirinden on iki dirhem f~ dda bedeli bir dinar
ve mütevassit ül-halden yirmi dört dirhem f~dda bedeli iki dinar
ve zahir ül-gina olanlardan k~ rk sekiz dirhem f~dda bedeli dört
dinar al~nmak üzere yüz iki ve yüz üç 1 senelerinde a'la ve
evsat ve edna itibariyle cibayet olunub lakin yüz üç senesinde
tevzi olunan a'la ve evsat ka~~d~~ yüz iki senesinde noksan sürülmekle yüz dört senesinde ehl-i zimmet esnaf-~~ selâseyi beyinlerinde mer'i tutmak üzere alesseviyye evsat ka~~d~~ verilmek
ferman olunup badehu yüz be~~ve yüz alt~~senelerinde her yüz
evrakta yirmisi alâ ve altm~~~~evsat ve yirmisi edna tevzi olunmak için ferman olunmakla bu vech üzere biaynihi esnaf-~~selâse
ka~~tlar~n~~tevzide dahi hem cizyedârlara ve hem reayaya usreti mutazamm~n oldu~undan yüz yedi senesinde esnaf-~~ selase itibar~n~~reaaya beyinlerinde mer'i tutmak üzere her yüz ka~~tta on
Ma ve yetmi~~evsat ve yirmi edna itibariyle alesseviyye bilcümle
evsat ka~~d~~verilüb yüz dokuz senesine gelince bu vech üzere
cibayet olunma~~ n bunda dahi ehl-i zimmetin egniyas~~ mutavass~t
ve fukaras~ na gadr ve ekseriya gani olanlar~~ evsat ka~~d~~ akçesin verüb bu sebep ile beyinlerinde olan ihtilâlden tahsil oluriacak emval-i cizye dahi tehire kalmakla yüz on bir senesi cibayet olunacak cizyelerinden serhad olup istilay~~ kefereden mallar~ na za'f gelüb edna veregelenlere tahammüllerine göre edna
evrak~~verilmek ferman olunmakla ancak Vidin sanca~~nda vaki
1102 ve 1103 seneleri kasdedilmektedir.
Belleten: C. VIII, F. 41
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ehl-i zimmetin her bir neferinden edna itibariyle bir cedid E~refi
Altun al~ nmak üzere liva-i mezburda vaki kazalar~ n bin yüz on
bir Ramazan-~~ ~ erif gurresinden cibayet olunacak bin yüz on iki
senesine mahsup olmak üzere cizyeleri cibayetine memur dergah-1
muallarn kapucu ba~~ lar~ ndan olub Timur Kapu müba~iri olan
~ brahim dame mecduhu ya tabi i~bu
rafi-i tevki-i refi ü~~an-~~
hakani kudvetülemasili ve 1-akran Ali zide kadruhu'nun yedine
verilen i~bu berat-~~ ali~an~mda mezkûr liva-i mezburda vaki kazalar~ n her bir beldesinde ve her bir karyesinde sakin ve mevcut
bulunan ehl-i zimmetin bir ferdi haric kalmamak üzere cizyesi
edna vechi üzere al~ nup eda-i cizye eyledü~ü mali~m olmak 2
edna mühriyle mahtum yedlerine ka~~ t verilüb ve kazan~ n kendilerine dahi bundan akdem kayd ve tahrir olunan mai~etleri hazine mande olunmakla ba'delyevm verilmeyüb ve cizye umuruna
kar~~ ub reaay aya ihtilal ve tekâsülleri sebebiyle miriye gadirleri
zuhur edenlerin yerleri hâk ve azl-i ebed olunur ve cibayetine
memur olanlar takdir ve tayin olundu~u mikdardan ziyade bir
akçe 3 ve bir habbe almayub ve cem'eyledü~i 4 her ne mikdar
ise teslim-i hazine edüb muhasebesin gördükte her edna cizyeden kendüsine mai~et olmak üzere alt~~ para 5 ve bundan mada
her re's cizyeden birer para muhasebecisi ve katiplerine ücret-i
kitabet olmak üzere taraf-~~ miriden mahsüb oluna ve ehl-i zimmetin üzerine eday-i cizye laz~ m gelenlerden e~er bir ferd zill ü
s~ gar ile cizyesin vermeyüp bir tarikle ihtifa ve yahut firar ederse eda-i cizyeden iba'eyledü~i zahir oldukta rakabesi üzerine
madrube olan cizyesi al~ nd~ ktan sonra e~ edd-i ukubet ile muakab
olunur ve bundan mada memâlik-i mahrusemde vaki'cümle evkaf
kuras~ nda sakin ehl-i zimmetin ve havass-~~ salâtin ve vüzeray-i
iza~ n ve mir-i miran ve mir-i liva ve sairleri ve ocakl~ klar ve
muhass~ll~ k ve voyvodal~ klar " dahil baz~~ esbaba binaen ifraz ve
i~bu kelimesi sonradan ilave edilmi~tr
Burada «içün» kelimesi eksiktir. kar~. Ber. II, s. 645, sat~ r 19.
3 Akçe = 1140 kuru~~
4 Burada her halde «cizye» kelimesi eksiktir. kar ~. B. II, s. 645, sat~ r 21.
5 1 para = 3 akçe (Kar~. LA.)
6 Bu tabirlerle ne gibi bir dirlik ve yahut idari taksim kastedildi ~ ini lâyikiyle anlamak, daha esasl~~ bir tetkike muhtaçt~ r. Göründüküne göre Ocak I ~~ k
tabiriyle irsi bir dirlik beyligi kastedilmektedir. Kar~. Dr. Caskel, Islam~ ca'da,
IV, 81 vd. Voyvodal~ k olarak Avrupada Eflak, Bogdan vs Erdel vard~~ :
2
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maktu olanlar 1 gerek rahip ve batrik ve kissis ve gerek bir tarikle ellerine berat olub tercümanl~ k ve müsellemlik ve muafiyet
iddias~ nda olanlar mademki iktisap ve amele kadir alub iktisapta
mani olur zamande ve dararet ve mefluc olmak gibi ve yahut
ekser am~ nda mariz olmak gibi a±ar-~~ sahihas~~ olmaya sayir ehl-i
zimmetten istisna olunmayub ammenin beyninde ~ayi ve me~hur,
elsine-i nasda mezkür olan kavl ile rühbandan cizy e al~ nmaz deyu
eda-i cizyeden imtina ettürmeyüb bu makulelerin dahi cizyeleri
vech-i sabik üzere cizyeleri yed-i vahidden cem ve tahsil olunmak
üzere hatt-~~ humayun-u ~evketmakrunum sadir olma~'~n bu berat-~~
humayun-u saadetmakrunu verdüm ve buyurdumki sizki kad~lar
ve a'yan-~~ vilayet i~~erlerisiz mal-i cizye irad-~~ hazinenin ahlâs
ve esiffas~ n~~ 2 olmakla ehl-i zimmetin bir ferdine cizyeyi verme
ihtifa eyle ve yahut firar et diyen ehl-i islâma habs-i medid ve
darb-i ~edide müstahak oldu~u zahir ve mübeyyen iken mütenebbih olmayub ~öyleki her biriniz beyt ül-mala gadr tariki ile sahip
ç~ kmayub ve bu babda müsamaha etmeyüb miriye gadr ve zarar
taraf~ nda olur her kim olur ise olsun elbette ukubet olunmakta
tavakkuf olunmaz efrad-~~ nasta bir kimesne ehl-i zimmetin bir
ferdine sahib ç~ kmayub gerek ba~~u bahçelerde ve çiftlik ve de~irmenlerde ter o~lan~~ nam~ yle sayir alakan~zda olan ehl-i zimmetin cümlesinden ferman~m oldu~u vech üzere cizyelerin ald~ rub
bir ferde himaye ve ketm u ihfay~~ ihtiyar eder iseniz mesmu'-u
hümayunum oldukta kad~s~~ azl-i ebed ve yeri hak 3 olunur ve
a'y an- ~~ vilayet nefy-i beled ve emval ve erzak~~ miriçün ahz olunur
ol vecihle muateb olman~z~~ mukarrer bilesiz ve senki zikr olunan
kazalarda vaki ehl-i zimmet nasara ve yahud ve eramine-i Acem'
taifelerinin cizyeleri cibayetine memur cizyedar-~~ mumaileyhsin
gere~i gibi tekayyüd ve ihtimam edüb bir ferde zülm ve teaddi
ve celb-i mal sebebi ile bir nefer haric kalmamak üzere sene-i
mal sebebi ile bir nefer haric kalmamak üzere sene-i mezbure
bunlar~ n beylerine Voyvoda denirdi. Anadoluda Mardin valisi Voyvoda ünvan~n~~ ta~~ yordu. bk. Oppenheim, Braunlich, Caskel, Die Beduinen, c. I, s. 53.
1 Bu hususi bir cetvelde kay~ tl~~ tebaa için bk. Hammer, des Osmanisehen
Reiches Staatsverfassung und Staatsverwaltung, c. I- s. 430.
2 Esiffas~~ ~eklinde oku.
3 Kad~~ defterinden kayd~~ silinenler.
4 ihtimal burada Irandan nakledilen Ermeniler bahis ~nevzuudur.
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mahsup olmak üzere fermamm oldu~u vech ile cizyeleri mal~ n
cem ve tahsile müba~eret eyledikte eda-i cizye eyledigi malüm
olmak içün ba~ka defter tutub kasabada olanlar~~ mahallesi ve
karyede olaular~~ dahi kezalik karyesi ve kendilerinin ve babalar~ n~n ism u ~öhretleriyle alâlesami defter edüp hesab~n~~ gördükte
cizye muhasebesi kalemine teslim etmek üzere h~ fz edüb götüresin
ve cizyedar evrak~~ ne tarikle götürmek murad ise evrak yaz edece~i ~eyi sene-i mszkürenin evrak~~ mühürlenen dört aded mühür
ile bu tarafda mühürlenüb memur oldu~u kazaya vard~ kta Ramazan-~~ ~erifte hakim ül-vakt muvacehesinde cümle ehali-i vilayet ve
i~~crleri marifetleriyle mühürleri kat' ve evrakta olan mühür ile
tatbik olunduktan sonra bir kiseye vaz' ve kad~s~~ mühürleyüb ve
arz ve mal~zar 1 olunub Dersaadetime irsâ1 oluna ve bundan mada
cizyedar-~~ mumaileyh memur oldu~u kazan~n kura ve navahisine
gönderdil~i kolcular~ na 2 cizye kaleminde mahfuz olan temessüld
mühriyle kendüler binefsihi mül~ürleyüb kolcular~ na tevzi eyliyeki
bir kâ~~d ele girdikte cizye kaleminde mahfuz olan temessüki
mühriyle tatbik olundukta def-i ~üphe olunmak içün min ba'd kolcular mühürlemeyeler ve derun-u berat-1 ali~an~ mda mezk~lr olan
~urut ve kuyudun icras~ na ihtimam edüb hilaf~ ndan ihtiraz oluna
~öyle bileler alâmet-i ~erife itimad k~lalar.
Tahriren fi'l-yevm is-sani min ~ehr-i Rebi il-Ahir sene ihda
a~er ve mae ve elf 3.
bi makam Kostant~niyye al-mahruse
vasale ileyna fi 5 Ramazan
sene 1111 4
Berat II

Ni~an-~~ ~erif-i ali~an-~~ samt mekân-i sultan! ve tugray-i garray-i cihanistan-i hakani hükmü oldurki,
Memâlik-i islâmiyede vaki ehl-i zimmetin üzerine mevzua olub
ruuslar~ na mazruba olan cizye-i beyt ül-m~llin usul-ü emval-i ~eriyyesinden ve nizam-~~ Devlet-i Aliyyenin umur-u külliyyesinden
Burada « vay harfi » fazlad~ r, Arz-~~ mahzar ~eklinde izafet terkibi olacak
Kolcular~ na kelimesi burada yersiz bulunmaktad ~ r, buna mukabil « evraki » kelimesi yoktur. Kar~. Berat II. s. 649 sat~ r. 20.
3 r= 27 Eylül 1699
4 =25 ~ubat 1700
2
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olmakla mezheb-i Hanefiyye üzere ehl-i zimmet reayan~ n fakirinden on iki dirhem f~ dda bedeli bir dinar ve mütevass~tülhal olanlar~ ndan yirmi dört dirhem f~ dda bedeli iki dinar ve zahirülgina
olanlar~ndan k~ rk sekiz dirhem f~dda bedeli dört dinar al~ nmak
üzere nizam verülüb ancak Vidin ve Feth ül-Islârn ve Polovine 2
ve Isferlik 3 ve Bana 4 ve timok 5 kazalar~ n~n cizyeleri evsat ve
edna itibariyle cibayet olunmak ferman~ m olmakla evsat~ndan iki
ve ednas~ ndan bir E~ refi Altun cizye ahz u cibayet olunmak
üzere bin yüz yirmi iki senesine mahsub olmak üzere sene-i sab~ k
mucibince i~bu bin yüz yirmi bir senesi ~aban-~~ ~erifi gurresinden
cizyeleri cibayetine müba~ eret olunmak üzere zikr olunan kazalar~ n cizyeleri cibayeti dergâh-~~ muallâm Kapucu Ba~~lar~ ndan i~bu
rafi'-i tevki-i refi'ü~~an-~~ hakard iftihar ülemacid ve'l-ekürim Ibrahim
dame mecduhu'ya deruhde ve cibayeti tefviz olunma~~ n yedine verilen i~bu berat-~~ ali~ammda mezkür olan Vidin ve Feth ul-Islâm ve
Polovine ve Isferlik ve Bana ve Timok kazalar~n~ n her belde ve karyesinde sakin ve mütemekkin ve mevcud bulunan ehl-i zimmetin bir
ferdi hariç kalmamak üzere cümlesinin cizyeleri al~nub ve cizyelerin eda eyledikleri malûm olmak içün avsat ve edna itibariyle
her ferde yedi mühür ile mahtum bir kâ~~ d verüb ve cemeyledü~ü cizye her ne mikdar ise hazine-i amireme teslim ve muhasebesin gördükte ve harc-~~ ruznamçe ve muhasebe namiyle bir
akçe al~ nmamak ~art~yle ancak tevzi eyledü~ü evrak~ n evsat~ ndan
dokuz ve ednas~ndan alt~~ para her re's cizyeden kendisine mai~et
verilüb ve her bir varakdan birer para cizye muhasebesici ve kâtiplerine ücret-i kitabet olmak üzere as~ l mal-i cizyeden taraf-~~
miriden mahsub oluna ve memâlik-i mahrusemde evkaf karyelerinde sakin ehl-i zimmetin ve havas ve " salatin-i izam ve vüzeray-i
Feth ül-~slâm (= Kladowo) Tuna kenar~ nda, bu gün, 1800 nufuslu bir
kasabad~ r, Timok Sanea~~ n~ n içindedir. Kar~. J. Th. Zenker, Diktionnaire TureArab-Persan, Leipzig 1866-67.
Vidin Sanea~~ na tabi'olmas~~ icabeden Polovine'nin ne haritalarda ne de
yer fihristlerinde ismi geçmemektedir. S~ rp resmi yer fihristi (Rijeenik Mjesta)
bu isim alt~ nda Slunj Sanea~~ na tabi üç evli bir çiftli~i göstermektedir.
3 isferlik (•-= Sverlig) Ni~~Saneak~ nda Knjazewae'~ n güneyindedir.
4 Bana (= Banja, Swrliska).
taraf~ na dökülen bir nehrin ad~ ndan gelmektedir.
5 Bu isim Tuna'n~ n sa~~
Eski Bulgar-S~ rp hududu üzerindedir.
6 «vay» harfi burada fazlad~ r, izafi tericip olacak.
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kiram ve mir-i miran ve mir-i liva ve sayirlerinin haslar~ na ve ocakl~klar ve muhass~ ll~ k ve voyvodal~ klara dahil olanlar ve baz~~ esbaba
binaen defterden ifraz ve maktu olanlar gerek rahip ve batrik ve
gerek kissis ve gerek bir tarikiyle ellerine berat alub tercümanl~ k
ve müsellimlik ve muafiyet iddias~ nda olanlar mademki iktisaba ve
amele kadir olub iktisabdan mani olur zamande ve dararet ve
mefluc ve yahut ekser am~ nda ibtilây-i maraz gibi a'zar-1 sahihas~~
olmaya sayir ehl-i zimmetten istisna olunmayub ruhbandan cizye
al~ nmaz deyu halk beyninde me~hur ve elsine-i nasda mezkûr olan
kavl ile taallül ve eday-i cizyeden imtina ettürmeyüb verilen fetvay-i ~erife 2 mucibince bu makulelerin dahi cizyeleri vech-i sab~ k
üzere yed-i vahidden asnaf-~~ safi 3 itibariyle cem ve tahsil ve zaman-~~ sab~ ktan il â haza'l-an ehl-i zimmet reayan~ n cizyeleri cibayetine memur amillerin mai~etleri canib-i miriden hesablar~ na
mahsub olunur iken bundan akdem seferlerin imtidad~~ ve masarifin kesreti hasebiyle biliktiza cizyedarlardan pe~in al~ nmakla
cizyedarlar dahi pe~in verdik deyu evsattan iki E~ refi ve ednadan bir E~refiden ziyade kendüleri içün dahi ba~ka mai~et talebiyle taaddiye tasaddi etmeleriyle ehl-i zimmet reayan~ n iztirab
hallerine bais olduklar~~ sem-i hümayunum lâhik olmakla cizye
umurunun cümle taaddiyattan art vechile hüsn-ü nizam~~ ve ehl-i
zimmet reayan~n saye-i ~afkat-i padi~ahanemde istirahat-~~ aram~~
murad-~~ hümayunum olmakla reaya fukaras~ na merhamet ve cizyedarlara dahi suhulet içün geçen sene cizyedarlardan pe~in ve
cayize ve sayir harc namiyle bir nesne al~ nmamakla cizyedarlar
dahi in~aallâhu taalâ cibayetine müba~eret eylediklerinden sonra
emval-i cizyeyi tahsil ve vakti ile taksitlerin hazine-i amireme irsâl ve teslim eyleyüb ve berat-~~ ali~an~ mda tayin ve tasrih olunYaln~ z yabanc~~ tercümanlar, vergi vermekle mükellef olan tebaa s~ n~ f ~ na
dahil dekildiler, Bk. Hammer, Des osman. Reichs Staatsverfassung und Staatsverwaltung, c. I. s. 135.
2 ~ htimâl burada, cizye hakk~ nda Müftü Feyzullah Ef. taraf ~ ndan verilen
bir fetva kastedilmektedir. Berat I de bunun yerine «ferman» kelimesi geçmektedir.
3 Burada safi kelimesi yerine isnan kelimesinin bulunmas~~ icabederdi. Yani
din adamlar~~ ikinci s~ n~ fa göre de~il, bilakis her üç s~ n~ fa göre ve hususi hallerde Iki s~ n~ fa göre ba~~vergisini vereceklerdi Berat I ayn~~ yerde, «vechi sabik
üzere » tabiri geçmekte ve daha vaz~ h olarak ba~ka bir beratta (Defter 38, s.
131, sat~ r 19) «evsat ve edna ~urutu itibariyle » denmektedir.
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du~u rnikdardan bir akçe ve bir habbe ziyade mutalebesiyle reayaya teaddi olunmamak üzere ferman~ m olma~~n ancak muktazay-i hale göre bu ana de~in acalet tahsil olundu~undan reayaya za'f-~~ hal iras edüb amma tedricle tahsil olundu~u surette cizyeleri akçesini tedarikte ribahorlara müracaat etmeyüb kendu
mekâsiblerinden peyda ve sühulet ile cizyelerin eda edüb mevcud olanlar~ n takviyetlerine ve diyar-~~ aharda olanlar~ n dahi kadimi yerlerine ricatlar~ na bais olmakla i~bu sene-i mubarekede
ehl-i zimmet kefere ve yahudamn cizyeleri ayende ve revendelerinden ve defaten edaya kadir olanlar~ ndan madas~ n~ n cizyeleri
tedricle tahsil ve cizyedarlar~~ dahi dört taksit ile hazine-i amireme teslim eylemek ~artiyle cibayet olunmak üzere ferman~ m olub
ve bu vech üzere suret-i nizam verilme~in in~aallahu Tealâ taksiti evveli Ramazan-~~ ~erifin on be~inde ve taksit-i safi lyd-i Adha'da ve taksit-i salis Reb'ul-Evvel'in on be~ inci günü ve taksit-i
rabi'-i Cemazilahar~ n on be~inci günü ber vech-i tekmil hazine-i
amireme teslim eyleyeler amma emval-i cizye cizyedarlara taksit
olunmu~ tur deyu ehl-i zimmet reaya daha tealltil etmeyüb üzerlerine edas~~ laz~ mgelen cizyelerin vakti ile edada tehavün ve tekasiil eylemiyeler ve berat sicille sebt içün muhakime vard~ klar~ nda
kad~ lar dahi bir nesne taleb eylemeyüb ve ehl-i zimmet reayamn
cizyelerine müteallik davalar~~ zuhur eyledikte mahkeme harc~~ namiyle ve gayr tarikle ahz u celb-i mal sevdas~ nda olmayub muktezay-i ~ er'-i kadim üzere olmakule daaviyi hasbi fasl u hâsm
eyleyeler bahusus cizye cibayeti hususunda bize bir faide-i aide
de~ildir deyu umur-u cizyenin kesr ve tatiline sebeb olacak vaz
ve hareketten bigayet isga eyleyeler ve emr-i ~erifimle sual olunmad~ kça ehali-i vilayetin rnurabaha ile vesair tarikile ahvali kuraya kari~anlar~ n ihbariyle reayay~~ tahrik ve cizye tahsilinin tatiline bais olacak mevadd~~ arz u i'lâm eylemeyeler ve cizyedarlar
dahi reay aya size mehl verdik deyu mühlet z~ mn~ nda as~l cizyelerinden ziyade akçe zam edüb bu takrib ile taaddi eylemeyeler
~öyleki bundan sonra e~er cizyedarlar~ n ve e~er kad~ lar~ n keyfiyyet-i ahvalleri sirren ve ciharen ve müteakiben ve mütevaliyeten tefahhus ve tecessüs olunub cizyedarlar~ n i~bu berat-~~
ali~an~mda tasrih olunan ~uruta mugayir vaz'u hareketleri zuhur eder ise sayii-e mucib-i int~ sah olacak vech ile bilâ tereddüd ~eran lazimgelen cezalar~~ tertib olunur alelhusus mal-i
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cizye nassan ve ictihaden icabeden varidat-~~ ~eriyeden olup
tavaif-i kuzata tahsilinde ianet lazime-i zimmet içün her kang~s~ ndan cizye umuru halel verir vaz'u hareket vaki olur ise
nefy-i beled ve azl-i ebed gibi muakabet ile mücazat olunalar ve ehl-i zimmet reayadan sukut-u cizye müstelzim
olur özürden salim iken zill u s~ gar ile müstehak olduklar~~
cizyelerin vermemek içün bivech özür irad~ na ictira ve yahut
bir yerde ihtifa edüb has~ l~~ cizyelerin edadan bir tank ile
iba ederler ise defatla hallerine merhamet olunmu~ken bu güne
~ irrete cesaret eyledikleri içün ~ ar'ile keyfiyetleri mübeyy en olduktan sonra ahz ve kürek çekmek üzere tersane-i amiremde olan
cekdirir sefinelerine vaz'oluna deyu sadir olan hatt-~~ hümayun-u ~ evketmakrunum mucibince bu berat-~~ ali~an-~~ mevhibet
fe~an~~ verdim ve buyurdumki vech-i me~ruh üzere ~erefyafte-i
sudur olan hatt-~~ hümayun-u ~evketmakrunum mucibince i~bu
berat-) madelet gayat~ mda tafsil ve beyan ve tasrih ve ayan
olunan ~ urut ve kuyudun icras~ na rnuraat olunub dahi ehl-i zimmet reayan~ n cizyeleri tahsiline e~er kad~lar ve ay an-~~ vilayet
ittihad ile cizyedarlara ianet eyleyüb efrad-~~ aferideden bir ferd
vechen min al-vücuh muhalefet eylemeyeler ahali-i vilâyetten
her kim ehl-i zimmet reayaya sahib ç~ kub bizim ba~~ve ba~çelerimizde ve de~irmen ve çiftliklerimizde çoban ve ter o~land~ r
deyu ve sayir bahane ile çizyelerin verdirmeyüb bu güne
harekete cesaret ederler ise bais-i hazelan-~~ ebed olur muakabat-~~ ~edide ile muakab olacaklar~ n mukarrer ve muhakkak bilüb ve e~er kad~ lar dahi bu makulelerin taraf~ nda bulunup
sözlerine müsaade ederler ise isimleri ceride-i hükümetten hak
olunub ebed ül-abad mahzül ve menküb kalacaklar~ n teyakkun
edüb selâmet-i halleri içün kemal-i intibah üzere hareket eyleyeler ve ehl-i zimmet reaya dahi kendulere bu kadar merhamet
olunmu~iken cizye vermemek içün bir yerde ihtifa etmeyüb ve
tarik-i ~irrete gitmeyüb üzerlerine laz~ mgelen cizyelerin berat-~~
ali~an~ mda taayyün olundu~u üzere cizyedarlar~ na bittemam eda
ve teslim eyleyeler ve eday-i cizyede muhalefetleri ve ~irretleri
zuhuriyle müddet-i medid kürek çekmekten kemâl mertebe
hazer eyleyeler ve cizyedarlar dahi berat-~~ ali~an~mda taayyün
olunandan ziyade ehl-i zimmetten bir nesne ziyade taleb etmeyüb vechen minelvücuh taadd~~ eylemeyeler ve e~er taaddileri
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istima olunur ise derakab azl ve yerlerine ahar kimesneler
nasb u tayin olundukundan mada bilâ tereddüd ~ar'la laz~mgelen cezalar~~ tertib olunaca~~ n muhakkak bilüb ana göre
ziyade istikamet ile hareket eyleyüb sene-i mezburede ferman~m oldu~u üzere ehl-i zimmet reayan~ n cizyeleri mal~n
cem'u tahsil ve her nefer cizyesi mal~ n eda eyledü~ü malüm olmak içün ba~ka defter tutup kasabada olanlar~~ mahallesiyle ve karyede olanlar~~ dahi karyesiyle ve kendulerinin
ve babalar~ n~n isimleri ve ~öhretleriyle alalesami tahrir ve defter
hesab~~ görüldükte cizye muhasebesi kalemine teslim eylemek
üzere h~ fz edüb Der-i Devletrnedar~ ma götüre ve cizyedarlar
mahalline götürecekleri cizye evrak~ n~~ ne tarikile götürmek murad ederler ise vaz edece~i nesne sene-i mezburenin evrak~~
mühürlenen dört adet mühür 1 ile memhuren götürüb memur
oldu~u kazaya vard~ kta hakim ül-vakt muvacehesinde ~aban-~~
~erif gurresinde ahali-i vilayet ve i~~erleri marifetleriyle mühürleri kat ve evrakta olan mühür ile tatbik olunduktan sonra
bir kiseye vaz ve vilayet kad~s~~ mühürleyüb Dersaadetime
irsal oluna ve cizyedar-~~ markum memur oldu~u kazan~n kura
ve nevahisine gönderdüki evrak~~ cizye kaleminde mahfuz olan
mühriyle mühürleyüb kolcular~ na tevzi eyleyeki hin-i iktizada def-i
i~tibah içün tatbik olunub min ba'd kolcular~~ ka~~t Inühürlemiyeler ve derun-u berat-~~ ali~an~mda mezkür olan ~urut ve kuyudun
icras~ na her biriniz ziyade ihtimam edüb hilafiyle vaz'u hareketten bigayet ihtiraz edeler ~öyle bileler alâmet-i ~erife itimad k~lalar tahriren fi'l-yevm il-hamis min ~ehri Receb il-Ferd li seneti
ihda ve i~rin ve mae ve elf 2.
Kostantiniyye
al-Mahruse
vasale ileyna fi gurreti ~aban il-Muazzam
li seneti 1121 3

Mühür adedi muhtelif devirlerde de~i~mi~tir; 3-7 aras~ nda tehalüf etmektedir.
2
9

10 Eylül 1709.
=6 I. Teyrin 1709.
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