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TAHSiN Y AZlCI

İSPEHSAIAR
L

(bk. SİPEHSALAH).
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İSPENCE
Osmanlılar'da

L

gayri müslimlerden alı nan
bir çeşit vergi.
_j

İspence kelimesinin etimolojisi hakkın
da kaynaklarda kesin bilgi bulunmamaktadır. Bu hususta yapılan açıklamalar tatminkar değildir. Hammer kelimenin pencikten , Truhelka ise spenzadan geldiğini
belirtir. Paul Wittek ve Dusanka BojanicLukaC'ın, ispencenin Slavca "mahalli feodal bey" anlamına gelen zupan (jupan) ile
ilgili olarak zupanitsanın Türkçe'ye geçmiş şekli olduğu yolundaki izahları akla
yatkın görünmektedir. XV. yüzyılın ilkyarısına ait defterlerde kelime "ispenc" ve
"ispence" şe klinde kaydedilmiştir. Bu vergiye dair en eski kayıt 1. Bayezid dönemine kadar ( 1389-1402) uzanır. 835 (1432)
tarihli Arvanid tirnar defterine göre ispence. evli hane sahibi gayri müslim erkeklerden 25 akçe olarak toplanmaktaydı . Dul kadın l a r ise 6 akçe vermekteydiler. 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 erkek evladından aynı mikta r ın talep edileceği. çiftliği olmayan dul kadınların ise 6
akçe vereceği bel irtilmiştir. Söz konusu
meblağ. XVI ve XVII. yüzyıllara ait kanunnamelerde 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 olurdu.

Örfı bir vergi olan ispence. çift resminin
karşılığı

vergisi özelliği taHatta ispence ve çift resmi
"kulluk" adıyla da anılmaktaydı . Reayanın senyör veya sipahiye karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu kulluk adı ve rilen bazı hizmetlerin karşılığının nakde çevrilmesi gibi ispence de eski angaryaların para haline getirilmesiyle ortaya çıkmış olabilir. Muhtemelen Sırp çarı
Stephan Duşan'ın imparatorlufju döneminden kalma bu gibi angaryalar veya
buna benzer bir şahıs vergisi ispence
adıyla Osmanlılar tarafından sürdürülmüştür. Macarlar' ın eski "kapu vergisi"nin Osmanlılar'ca ispence ad ıyla anılıp
tahsil edildiği bilinmektedir. H ıristiyan
veya yahudi , gayr i müslim unsurlardan
alınan ispence aslında ortaya çıkışı itibariyle Rumeli'ye mahsus bir vergi türüdür;
fakat daha sonra Anadolu'da, özellikle
XVI. yüzyılda Doğu Anadolu'nun ele geçirilmesinin ardından buradaki h ı rıstiyan
halka da uygulanmıştır. Orta ve Batı Anadolu'da ise ispenceye bir iki istisna dışın 
da rastlanmamaktadır. Öte yandan "askeri" olarak nitelendirilen ve madenci.
köprücü , derbendeL tuzcu gibi birtakım
mükellefiyetieri olan gayri müslim köylüler bu vergiden tamamen veya kısmen
muaf tutulabilirlerdi. Kısmen muaf olanlar 6 veya 12 akçe öderlerdi. Vergi genellikle tirnar sahibinin gelirleri a rasın da yer
a lıyordu; ancak b azı hallerde doğrudan
devlet hazinesine de int ikal edebiliyordu.
XVII ve XVIII . yüzyıllarda devam ettiği anlaşılan ispence 1128 (1716) Mora Kanunbir

çeşit baş

şımaktaydı.

isra süresinin
muhakkak
hattı y la

ilk ayetinin
ba ş tarafı

namesi'ne göre hı ristiyanlardan 25, yahudilerden 125 akçe olarak top l anm ı ş .
1140'ta (1727) Gence'de 120 akçe olarak
tahsil edilmiştir.
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Hz. Peygamber'in mi'rac sırasında
Mescid-i Haram'dan
Mescid-i Aksa'ya intikalini
ifade eden terim
(bk. Mİ'RAC) .
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Kerim'in on yedinci sii.resi.
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M ekke döneminde indirilen son sürelerden biri olup Kasas süresindensonra
nazil olmuşt u r. Adını , Hz. Peygamber'in
Mekke'den Kudüs'e götürülüşünden bahseden ilk ayetindeki "gece yürüyüşü " anlamına gelen isra kelim esinden alı r. Ayrı
ca Sübhan ve İsrailoğulları' na yer verilmesi sebebiyle Beni İsrail süresi olarak da
adlandırılmıştı r. Ayet sayısı i htilaflı olmakla birlikte ç oğu n luğun kabul ettiği
gö rüşe göre 111 olup fasıiası J , ı harfleridir.
İsra sOresini beş bölümde ele almak
mümkündür. Birinci bölümde (ayet l-22)
hicretten yaklaşık bir yıl önce meydana
gelen İsra hadisesinden bahsedilerek Alla h' ın , bazı ni şa n ve alametlerini göstermek üzere kulunu (Hz. Muhammed) bir
gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdüğü ifade edilmektedir (b k. Mİ'
RAC) Bu bölümde daha sonra İsrailoğul
ları 'nın çıkardıkları iki ka rı ş ı klığa ve baş
larına gelen f elaketiere işaret edilir. Kaynaklarda, İsrailoğulları ' nın f esat dönemleri olarak nitelendir ilen bu olaylar dan ilkinin kendilerine gönderilen peygam ber-
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lerden İşaya'yı öldürmeleri ya da Yeramhapsetmeleri, ikincisinin de Hz. YahyfJ'yı öldürmeleri ve Hz. lsa'yı öldürmeye
karar vermeleri olduğu nakledilmektedir
(Şevkanl, lll, 209). Bu ayetlerde, Mekkeli
müşriklere İ srailoğulları'nın başına gelen
olaylardan ders almaları uyarısında bulunulmakla birlikte Kur'an'daki kıssa l arın
genel anlatırnma uygun olarak bütün insanların ibret almaları amacının gözetildiği de söylenebilir. Aynı bölümde kişinin
hayrı istediği gibi şerri de istediği, her insanın yaptığı işlerin kıyamet gününde
açık bir kitap olarak önüne konulacağı. hiç
kimsenin bir başkasının günahını yüklenmeyeceği, Allah'ın bir şehri helak etmek
istediğinde oranın ileri gelenlerine kötü
işler yapmalarını em rederek o beldeyi helak edeceği. dünya ve ahireti isteyenlerin
karşılıklarını bulacakları ifade edilir. Alimlerin çoğunluğu 16. ayetin, Allah'ın helak
etmek istediği şehrin ileri gelenlerine bizzat kötülük yapmalarını değil kendisine
itaat etmelerini emrettiği ve onların da
bu emre karşı gelerek kötülük işledikleri
ya'yı

şeklinde anlaşılması gerektiği görüşünde

dir (Fahreddin er-Razi, XX, 162).
Sürenin ikinci bölümünde (ayet 23- 39)
Allah'a kulluk etme, anaya babaya
iyi davranma. akrabaya, yoksullara ve yolda kalmışlara haklarını verme, cimrilikten ve israftan kaçınma üzerinde durularak bu hususlara uymayanların kınana
cakları belirtilmiş. toplumda bu ilkelere
uyulduğu takdirde yardımlaşma ve kardeşlik duygularının gelişerek güven ve
huzurun sağlanacağına dikkat çekilmiş
tir. Bu bölümde ayrıca fakirlik korkusuyla çocukların öldürülmemesi, zinadan kaçınılması, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıyılmaması, haksızlıkla öldürülen kimsenin velisinin de aşırılığa kaçıp
hukuk dışına çıkmaması. yetim malına
yaklaşılmaması, ölçü ve tartıda hile yapıl
yalnız

maması. kişinin bilmediği şeyin ardına
düşmemesi ve yeryüzünde kibirle yürünmemesi gerektiği ifade edilerek bunların
Allah katında hoş görülmeyen davranış
lardan olduğu bildirilmiştir. Ayetlerde,
toplum ahlakına zarar verecek davranış
ların ortadan kaldırılması hedeflenerek
geçim darlığı end i şesiyle çocukları öldürme ve öç almak için ölürrün yakınlarının
katilin yakınlarını da öldürmeleri geleneğine karşı çıkılmış. böylece toplumda can
güvenliğinin sağlanmasına yönelik esaslar konulmuştur. Bu emir veyasakların
Tevrat'ta yer alan on emirle paralellik arzetmesi Kur'an'ın Tevrat'ı doğruladığına
işaret etmekte olup İ bn Abbas'ın bu on
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sekiz ayetin (ayet 23-40) Hz. Musa'nın levhalarında da bulunduğunu söylediği nakledilmiştir (a.g.e., XX, 214) .
Üçüncü bölüm (ayet 40-60) tevhid inanvurgu yapan ifadelerle başlar . Allah'a kız evlat isnat edenler ve O'na baş
ka ilahları ortak koşanlar kınanır. Daha
sonra göklerde ve yerde olan her şeyin
Allah'ı tesbih ettiği vurguianmış ve Hz.
Peygamber'e hitap edilerek Kur'an okuduğu zaman kendisiyle inanmayanlar
arasına gizli bir perde çekildiği. kalplerine onu anlarnalarına engel olacak kılıflar,
kulaklarına da ağırlık konulduğu, Allah
anıldığında onların arkalarını dönüp gittikleri ve ResOl-i Ekrem'i büyülenmiş kabul ettikleri belirtilmiştir. Ayrıca burada,
inanmayanların öldükten sonra tekrar dirilme konusunda sordukları sorulara cevap verilmiştir.
cına

Dördüncü bölümde (ayet61-87), İblis'in
Adem'e secde etmekten yüz çevirip Allah'ın emrine karşı gelmesi ve insanları
Allah'a imandan vazgeçirme çabası anlatılarak onun salih kullara dokunamayacağı vurgulanır. Tehlike anında yalnızca
Allah'a yalvaran. tehlike geçtiğinde Allah'tan yüz çeviren insanlar kınanarak Allah'ın kendilerine tekrar musibet vermesinden emin olamayacakları ifade edilir.
Bu bölümde ayrıca müşriklerin Allah'a davet hususunda Hz. Peygamber'i kandır
maya uğraştıkları. fakat Allah'ın buna engel olduğu belirtilir. Daha sonraki ayetlerde, ResOiullah 'ın inanmayanların inatlarından dolayı üzülmemesi için teselli
edildiği dikkat çekmektedir. Bu bölümde
Hz. Peygamber' e ruh hakkında bir soru
sorulduğu , cevap olarak da ruhu ancak
Allah'ın bileceği ve bu konuda insanlara
çok az bilgi verildiği ifade edilir.
Beşinci bölümde (ayet 88-111). bütün
insanlar ve cinlerin bir araya gelseler bile Kur'an'ın benzerini ortaya koyamayacakları kesin bir dille vurgulanmış . Hz.
Peygamber'in müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderildiği, kendilerine ilim verilenIerin Allah'ın ayetleri okunduğu zaman
ağlayarak secdeye kapandıkları ve Kur'an'ı dinlemenin saygılarını arttırdığı belirtilmiştir. SGrenin son ayetlerinde Allah
için samimi olma ve yal nız O'na yönelme
hususu üzerinde önemle durulmuştur.

" Bunlar ilk gelen sürelerden ve benim
Mekke'de ezberleyip öğrendiğim ilk sGrelerdendir" dediği (Buhar!, "Tefslr", ı 7/
ı , 21; "Feza'ilü 'l-1\ur"an", 6) rivayet edilmiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber'den
nakledilen, "Beni İsrail suresini okuyup
ana baba zikredHdiğinde kalbi yumuşa
yan kimse için cennette bjr kantar ağırlı
ğında altın vardır" şeklindeki rivayetin
(Zemahşerl , Il, 471) sahih olmadığı anlaşılmaktadır (Muhammed et-Trablusl, I,
976).
İbn Akile. İsra süresinin ilk ayetini esSırrü'l-esrô.

ii ma'nô.

sübJ:ıô.nelle~i es-

ra adıyla tefsir etmiş olup eserin bir nüshası Darü'l-kütübi ' I-Mısriyye'dedir

(Fihristü 'L-kütübi 'l-'Arabiyye, Vll/2, s. 59!). Kemal Muhammed ei-Mehdi'nin Ec;lvô.' ii
tefsiri sureti'l-İsrô.' (Kahire 1987) Seyyid

Muhammed Ali en-Nimr'in SO.retü'l-İs
rô.' ve'l-ehdô.f elleti termi ileyhô.'sı (Ci dde 1988) ve Abdülaziz Kamil'in Veşô.yô.
sureti'I-İsrô.' ii tekvini 'I-terd ve'I-müctema' (Küveyt 1990) adlı eserleri de İsra
süresi üzerine yapılmış müstakil çalışma
lardan bazılarıdır. Vefa bint Abdullah b.
Abdülaz'iz ez-Züaki es-SülUkü'l-insô.ni
ti sureti'I-İsrô.' adıyla bir yüksek lisans
tezi haz ı rlamıştır ( 1997, Camiatü Melik
Suud [Riyad[) .
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Gerçek, meşru
ve makul olanın dışına çıkma,
itidalden sapma anlamında
bir kavram.
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Resülullah 'ın her gece İsra ve Zümer
süreleriniokuduğu(Müsned, VI, 68, 122;
Ti rmizi, "Şevabü'l-1\ur"an", 21 ; Nesa!, esSünen, VI, 444). Abdullah b. Mes'üd'un
da bu su re ile bundan sonra gelen Kehf,
Meryem, Taha ve Enbiya sareleri için,

Sözlükte "haddi aşma . hata. cehalet.
gaflet" gibi anlamlara gelen seref kökünden türetilmiş olan israt genel olarak
inanç. söz ve davranışta dinin, akıl veya
örfün uygun gördüğü ölçülerin dışına çık-

