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~iii!] TAHSiN Y AZlCI 

İSPEHSAIAR 

(bk. SİPEHSALAH). 

İSPENCE 

Osmanlılar'da 
gayri müslimlerden alınan 

bir çeşit vergi. 

_j 

_j 

İspence kelimesinin etimolojisi hakkın
da kaynaklarda kesin bilgi bulunmamak
tadır. Bu hususta yapılan açıklamalar tat
minkar değildir. Hammer kelimenin pen
cikten, Truhelka ise spenzadan geldiğini 
belirtir. Paul Wittek ve Dusanka Bojanic
LukaC'ın, ispencenin Slavca "mahalli feo
dal bey" anlamına gelen zupan (jupan) ile 
ilgili olarak zupanitsanın Türkçe'ye geç
miş şekli olduğu yolundaki izahları akla 
yatkın görünmektedir. XV. yüzyılın ilkya
rısına ait defterlerde kelime "ispenc" ve 
"ispence" şeklinde kaydedilmiştir. Bu ver
giye dair en eski kayıt 1. Bayezid dönemi
ne kadar ( 1389-1402) uzanır. 835 (1432) 
tarihli Arvanid tirnar defterine göre is
pence. evli hane sahibi gayri müslim er
keklerden 25 akçe olarak toplanmaktay
dı . Dul kadınlar ise 6 akçe vermekteydi
ler. Bu miktarlar Fatih Kanunnamesi'ne 
göre de aynı idi. Buradaki kayıtla her evli 
gayr i müslimden 25 akçe ispence alına-

cağı, ayrıca yanında bulunan yetişkin er
kek evladından aynı miktarın talep edile
ceği. çiftliği olmayan dul kadınların ise 6 
akçe vereceği bel irtilmiştir. Söz konusu 
meblağ. XVI ve XVII. yüzyıllara ait kanun
namelerde hemen hemen sabit kaldı. 
Miktarlar en az 20. en fazla 30 akçeydi. 
Bir gayri müslim İslam ' ı kabul ederse bu 
vergi yerine meblağı daha düşük olan 
"bennak" resmi ödemekle yükümlü olur
du. 

Örfı bir vergi olan ispence. çift resminin 
karşılığı bir çeşit baş vergisi özelliği ta
şımaktaydı. Hatta ispence ve çift resmi 
"kulluk" adıyla da anılmaktaydı . Reaya
nın senyör veya sipahiye karşı yerine ge
tirmekle yükümlü olduğu kulluk adı ve
rilen bazı hizmetlerin karşılığının nak
de çevrilmesi gibi ispence de eski angar
yaların para haline getirilmesiyle orta
ya çıkmış olabilir. Muhtemelen Sırp çarı 
Stephan Duşan'ın imparatorlufju döne
minden kalma bu gibi angaryalar veya 
buna benzer bir şahıs vergisi ispence 
adıyla Osmanlılar tarafından sürdürül
müştür. Macarlar' ın eski "kapu vergisi"
nin Osmanlılar'ca ispence ad ıyla anılıp 

tahsil edildiği bilinmektedir. Hıristiyan 

veya yahudi , gayr i müslim unsurlardan 
alınan ispence aslında ortaya çıkışı itiba
riyle Rumeli'ye mahsus bir vergi türüdür; 
fakat daha sonra Anadolu'da, özellikle 
XVI. yüzyılda Doğu Anadolu'nun ele geçi
rilmesinin ardından buradaki h ı rıstiyan 

halka da uygulanmıştır. Orta ve Batı Ana
dolu'da ise ispenceye bir iki istisna dışın

da rastlanmamaktadır. Öte yandan "as
keri" olarak nitelendirilen ve madenci. 
köprücü, derbendeL tuzcu gibi birtakım 
mükellefiyetieri olan gayri müslim köy
lüler bu vergiden tamamen veya kısmen 
muaf tutulabilirlerdi. Kısmen muaf olan
lar 6 veya 12 akçe öderlerdi. Vergi genel
likle tirnar sahibinin gelirleri arasında yer 
alıyordu; ancak bazı hallerde doğrudan 
devlet hazinesine de int ikal edebiliyordu. 
XVII ve XVIII . yüzyıllarda devam ettiği an
laşılan ispence 1128 (1716) Mora Kanun-

isra süresinin 
muhakkak 
hattıy la 

ilk ayetinin 
baş tarafı 

İSRA SÜRESi 

namesi'ne göre hıristiyanlardan 25, ya
hudilerden 125 akçe olarak top lanmış . 

1140'ta (1727) Gence'de 120 akçe olarak 
tahsil edilmiştir. 
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lt.l H ALiL İNALCIK 

Hz. Peygamber' in mi'rac sırasında 
Mescid-i Haram'dan 

Mescid-i Aksa'ya intikalini 
ifade eden terim 

(bk. Mİ'RAC). 

İSRA SÜRESİ 
(~'rf' ' ö;,.... l 

Kur'an-ı Kerim'in on yedinci sii.resi. 

_j 

L _j 

Mekke döneminde indirilen son süre
lerden biri olup Kasas süresindensonra 
nazil olmuştu r. Adını , Hz. Peygamber'in 
Mekke'den Kudüs'e götürülüşünden bah
seden ilk ayetindeki "gece yürüyüşü" an
lamına gelen isra kelim esinden alır. Ayrı

ca Sübhan ve İsrailoğulları ' na yer verilme
si sebebiyle Beni İsrail süresi olarak da 
adlandırılmıştı r. Ayet sayıs ı i htilaflı ol
makla birlikte çoğunluğun kabul ettiği 
görüşe göre 111 olup fasıiası J , ı harf
leridir. 

İsra sOresini beş bölümde ele almak 
mümkündür. Birinci bölümde (ayet l-22) 
hicretten yaklaşık bir yıl önce meydana 
gelen İsra hadisesinden bahsedilerek Al
lah'ın , bazı nişan ve alametlerini göster
mek üzere kulunu (Hz. Muhammed) bir 
gece M escid-i Haram'dan M escid-i Aksa'
ya götürdüğü ifade edilmektedir (b k. Mİ'
RAC) Bu bölümde daha sonra İsrailoğul
ları 'nın çıkardıkları iki karış ıklığa ve baş
larına gelen felaketiere işaret edilir. Kay
naklarda, İsrailoğulları ' nın f esat dönem
leri olarak nitelendir ilen bu olaylardan il
kinin kendilerine gönderilen peygam ber-
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