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İslam devletindeki
gayri müslim tebaanın
erkeklerinden alınan baş vergisi.

_j

Cizye "kafi gelmek; karşılığını vermek,
ödemek" manasındaki ceza masdarın
dan türemiş bir isim olup İslam literatüründe tebaadan olan gayri müslimlerin
ödedikleri vergiye, harbf olanlardan ayrı
tutulmalarına, can ve mal güvenliğine
kavuşturulmalarına karşılık sayıldığı için
bu ad verilmiştir. Kelime hem Kur'an - ı
Kerim'de (et-Tevbe 9/29) hem de hadislerde (bk. Miftaf}u künazi's·sünne, "cizye" md .) terim anlamında geçmektedir.
Cizyenin "cizyetü'l-arz" (toprak vergisi) ve
"haracü'r-re's" (baş vergisi) terkiplerinde
görüldüğü üzere haraç kelimesi gibi mutlak vergi manasında kullanıldığı da olmuştur. Ancak müstakil kullanıldıkları
zaman cizye ile baş vergisi, haraç ile de
arazi vergisi kastedilir.
J. Wellhausen bu iki kelimenin mutlak vergi anlamında kullanılışma bakarak gayri müslimlerden bu vergiler alın
makla birlikte cizye ile haraç arasında
121 (739) yılına kadar bir ayırımın yapılmadığını ve baş vergisi için cizye, toprak vergisi için de haraç teriminin ilk defa belirtilen tarihte Horasan'daki Emevr
Valisi Nasr b. Seyyar tarafından gerçekleştirilen vergi reformu ile ortaya çıktı
ğını ileri sürmektedir. Ayrıca Wellhausen,
İslam toplumunda ihtiyaç sebebiyle zaman içerisinde ortaya çıkan vergi sisteminin hukukçular tarafından ilk döneme irca edildiğini ve böylece kutsallaş
tırıldığını iddia etmektedir. Onun bu gö-
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C. H. Becker, L. Caetani, H. ı. Beli
da desteklenmiştir. Wellhausen'ın önce bir nazariye ortaya attığını. sonra bunun doğru
luğunu sağlayacak deliller arayışı içine
girdiğini, bu nazariyeyi çürüten bütün
delilleri reddetmek veya görmezlikten
gelmek durumunda kaldığını söyleyerek
Alman müsteşrikini metot bakımından
hatalı bulan D. C. Dennett ise onun İslam
fakihleri ve tarihçilerinin haraçla cizye
arasında bir ayırım yapmadıkları yolundaki görüşünün bir dayanağı bulunmadığını belirtir. Çünkü islam alimleri bu
terimleri asıl anlamlarının dışında kullandıkları zaman "harac ale'r-ruüs" ve
"cizye ale'l-arz" şeklinde ifade ederek
yanlış anlaşılmalarını önlemek istemiş
lerdir. Bu iki verginin farklı kullanılma
ya başlandığı zaman konusunda müsteşriklerin verdikleri tarihler de birbirini tutmamaktadır. Wellhausen 121 (739),
Becker 106-107 (724 -725) yıllarını. Grohman ll. (VIII.) yüzyılın ortalarını , Lammens
de SüfyanTier devri (661-684) veya bundan az bir süre sonrasını göstermektedir. Eğer Wellhausen'ın verdiği tarih doğ
ru olsaydı bu dönemde bunu bilebilecek
yaşta olan Ebü Yusuf'un bu hususa işa
ret etmesi gerekirdi. Ayrıca Wellhausen'ın
iddiasının tersine Dennett. İslam fakih
ve tarihçilerinin önceden mevcut olmayan sistemleri ilk halifeler dönemine nisbet etme ihtiyacı ve gayreti içinde olmadıklarına da işaret etmektedir. Nitekim Hz. ömer Sevad (Irak) arazisine harac-ı muvazzafa koyduğu ve Abbasr halifeleri Ebu Ca'fer el- Mansur ile (754-775)
oğlu Mehdi-Billah (775-785) zamanında
harac-ı mukasemeye geçilmiş olduğu
halde Belazürf bu yeni sistemi Ömer' e
nisbet etme ihtiyacını duymamıştır. Esasen hukukçuların ilk dönem uygulamalarına önem vermeleri ve onlara atıfta
bulunmaları, sahabe görüş ve uygulamasının da İslam'da hukukun bir kaynağı sayılmasından dolayı olup her sahada söz konusudur. Vergiye kutsallık
nisbetiyle ilgisi yoktur. Hz. Ömer ile Hz.
Ali'nin müslüman olan zimmTierden haraç almaya devam ettikleri, ancak onla~
rı cizyeden muaf tuttukları da bilinmektedir. Bu da en azından ikinci halife zamanından beri cizye ve haracın iki ayrı
vergi olarak bilindiğini ve uygulandığını
gösterir.
rüşleri

gibi

müsteşrikler tarafından

Mükellefleri. Cizye, 9 (630) yılında nazil olan ve islam ülkesinde yaşamak istediği halde Müslümanlığı kabul etmeyen gayri müslimlere mali mükellefiyet

getiren ayetle (et-Tevbe 9/ 29) sabit olmuştur. Ayette geçen "an yedin" (elleriyle)
ve "ve hüm sagırün" (küçülüp boyun eğe
rek) ibareleri çok farklı şekilde yorumlanmıştır. Bazıları bunu zimmTierin zelil
olarak cizye vermeleri biçiminde anlarken imam Şafii İslam'ın hükmüne bağ
lanmaları ve boyun eğmeleri tarzında yorumla mıştır. Hz. Peygamber cizye ayetinin inmesiyle aynı yıl Eyle, Ezruh, Cerba
ve Dümetülcendel, ertesi yıl Necran. Yemen, Bahreyn, Makna. Teyma ve Hecer
halklarıyla yaptığı barış antlaşmalarına

bu yükümlülüğü koymuştur. Bunlardan
Eyle, Ezruh, Dümetülcendel ve Necranlı
lar hıristiyan. Teyma ve Makna halkları
yahudi, Bahreyn, Hecer ve Yemen ahalisi de kısmen bu iki din mensubu, kıs
men de mecüsTierden oluşmaktaydı. Kaynaklarda Hz. Ömer ile Hz. Ali'nin mecQsTierden cizye almaya devam ettikleri, Hz.
Osman'ın BerberTier'den de cizye aldığı
belirtilmektedir (Ebu Ubeyd, nr. 79). Bu
uygulamalar ışığında Şafii hukukçuları
sadece yahudi, hıristiyan ve mecüsTierden cizye alınabileceğini söylerken Hanefiler Araplar'ın dışındaki müşriklerden.
Malikller ise bütün müşriklerden cizye
alınabileceğini . dolayısıyla bunların zirnmf statüsü içinde mütalaa edilebileceği
ni ileri sürmüşlerdir. İrtidat eden kimseden cizye alınmayacağı ve ona zimmr
statüsü tanınmayacağı konusunda ise
İslam hukukçuları arasında görüş birliği
vardır.

İslam hukukunda cizye. gayri müslim
tebaa (zimml) ile yapılan zimmet antiaş
ması sonucunda alınır. Hanefiler' e göre
İslam devleti sınırları içinde bir yıldan
fazla ikamet eden gayri müslimlerden de
(müste'men) bu verginin tahsil edilmesi
gerekir. Bunun karşılığında zimmTierin
can, mal ve inanç hürriyetleri güvence altına alınır. Nitekim Hz. Peygamber. Eyle halkı ile yaptığı zimmet antlaşmasıyla
cizye ödemeleri karşılığında onlara bu
hakları taahhüt etmiştir. Teyma'da oturmakta olan yahudilerle yapılan antiaş
ınada da, "Onları himaye etmek bizim
vazifemiz. cizye ödemek de onların vazifesidir" denilmektedir. Benzer hükümleri Yemen halkı ile ve Necranlılar'la yapılan antlaşmalarda da görmek mümkündür. Halid b. Velfd, Hfreliler'le yaptı
ğı antlaşmada onları himaye edemezse
topladığı cizyeyi geri vereceğini taahhüt
etmiştir. Nitekim Ebu Ubeyde b. Cerrah,
ahalisiyle zimmet antiaşması yaparak
cizye aldığı Humus'u Bizans'a karşı savunamayacağını aniayıp terketmek zo-
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mayacağı görüşündedir. Bazıları

sonraları

miştir. Aynı uygulamanın

lışabilecek

landığı şeklindeki iddiası

ğer şehirlerinde

ödemeleri gerektiğini savunmuşlardır.
Halk içinde yaşayan gayri müslim din
adam l arının cizye ile mükellef oldukları
konusunda ise İslam hukukçuları ara-

runda

kalınca topladığı

cizyeyi geri verSuriye'nin dide yapıldığı bilinmek-

tedir.
Hz. Peygamber Muaz b. Cebel'i Yemen'e
amil (vali) olarak gönderirken ona her
yetişkin erkekten cizye alması talimatı
nı vermiştir. Bu talimattan, Hz. Peygamber zamanında cizye mükelleflerinin baliğ erkekler olduğu anlaşılmaktadır. Aynı dönemde yetişkin kadınlardan da cizye alındığına dair bazı örneklere rastlanmaktaysa da (Ebü Ubeyd, nr. 65 -66) bunlar barış antlaşmaları yoluyla halktan
toplu şekilde alınan cizye ile ilgili olmalıdır. Nitekim Hz. Ömer zamanında çocuk, kadın, fakir ve kilise gelirleriyle geçinen rahiplerin cizyeden muaf tutuldukları bilinmektedir (Ebü Yüsuf. s. 13 ı
ı 32) İslam hukukuna göre cizye yükümlüsü prensip olarak akıl baliğ, hür, maddi gücü yerinde ve sağlıklı olan gayri
müslim erkeklerdir. Ama, felçli, yaşlı, çalışmaktan aciz ve yoksul kimseler, farklı bazı görüşler olmakla birlikte cizye vermekle yükümlü değildir. Hulefa-yi Raşi 
din döneminde (632-66ı) fakir ve işsiz
kimselerle kendilerini ibadete hasretmiş din adamlarından cizye a lınmama
sına karşılık bazı Emevi idarecilerinin
ruhban sınıfından cizye topladıkları bilinmektedir (Ebü Ubeyd, nr. ı21-126). Abdülmelik b. Mervan döneminde Mısır haraç arnili olan Asbağ b. Abdülaziz rahipleri tesbit ederek kişi başına bir dinar
cizye almıştır. Bu olay Abdülmelik b. Mervan'ın para reformu yaptığı tarihe (74/
693) rastlamaktadır. Bu rahiplerden alı
nan ilk cizye olup daha sonra da onlardan zaman zaman cizye alındığı görülmektedir. Nitekim Abdülmelik'in oğlu
Velid zamanında Mısır'da vali olarak bulunan Kurre b. Şerik döneminde (709-714)
rahiplerden cizye alınmamış, ancak Süleyman b. Abdülmelik'in (715-7ı7) Mısır
haraç arnili olan üsame b. Zeyd et-Tenuhi, yeniden rahiplerin sayımını yaptı
rarak kişi başına 1 dinar cizye almaya
devam etmiştir. Üsame, Ömer b. Abdülaziz tarafından 99 (717 -18) yılında görevden alındığına göre onun bu uygulaması üç yıl kadar sürmüş demektir. Ancak kısa süren bu uygulama. o yıllarda
Mısır'da meydana gelen kıtlık sebebiyle
kiJiselere sığınarak vergiden kurtulmak
için rahipliği istismar edenlere karşı geçici bir tedbir olarak değerlendirilmeli
dir. Zira İslam hukukçularının çoğunlu
ğu, inünzevi bir hayat yaşayan ve ken dini ibadete veren rahiplerden cizye alın -

ise çadurumdaki rahiplerin cizye

sında görüş birliği vard ı r.
Haracın aksine cizye Müslümanlığı kabul eden zimmilerden alınmaz. Gerek Hz.
Peygamber'in bu konudaki hadisi (Ebü
Ubeyd, nr. ı 2 ı). gerekse Hulefa -yi Raşi
din ve Ömer b. Abdülaziz (7 ı 7-720) dönemindeki uygulamalar müslüman olanlardan cizyenin düştüğünü göstermektedir. Bununla birlikte Emeviler zamanın
da rahiplere uygulandığı gibi belirli bir
süre. İslamiyet'i kabul eden zimmilerden
de cizye alınmaya devam edildiği anlaşıl
maktadır. Nitekim Emeviler'in Irak bölge valisi Haccac b. Yüsuf müslüman olan
zimmilerden cizye almıştır. ömer b. Abdülaziz bu uygulamaya son vermek istemişse de bunun Horasan bölgesinde
bir süre daha devam ettiği görülmektedir. Çoğunluğun görüşüne göre bu bölge
barış yoluyla alınmıştır. Dolayısıyla barış
antlaşmasının şartları gereğince toptan
bir cizye takdir edilmiş, daha sonra mahalli idareciler ve din adamları bu vergiyi mükelleflere bölüştürerek tahsil etmişlerdir. Anlaşıldığı kadarıyla müslüman olan zimmilerden bu vergi düşül
memiş ve mükellefler için takdir edilen
miktar alınmaya devam edilmiş, böylece merkezden uzak bir yer olan Horasan'ın iç bölgelerinde Ömer b. Abdüla~
ziz'in emri tam uygulanmamıştır. Nihayet Horasan Valisi Nasr b. Seyyar, 121
(739) yılında yaptığı yeni bir vergi düzenlemesiyle yanlış uygulamaya son vererek 30.000 kadar mühtediden bu vergiyi kaldırmıştır. Aynı düzenleme ile, gayri meşru şekilde cizyeden muaf tutulan
80.000 zimmiye de cizye yüklenmiştir.
Abdülmelik b. Mervan'ın Mısır valisi Abdülaziz b. Mervan'ın da mühtedilerden
cizye almayı sürdürmek istediği , fakat
İbn Hübeyre'nin, "Bunlardan cizye alan
ilk kimse sen olma" diyerek valiyi uyarması sonucu bu düşüncesinden vazgeçtiği kaynaklarda zikredilmektedir. Bütün bunlar. Müslümanlığı kabul eden
zimmilerden cizye alınması olayının ancak sınırlı bölgelerde ve belirli bir süre
devam ettirildiğini ortaya koymaktadır.

Wellhausen'ın, başlangıçta İslamiyet'i

kabul eden zimmilerin haraç da dahil
olmak üzere hiçbir mali mükellefiyete
tabi tutulmadığı, ancak bu durumun devleti mali sıkıntıya soktuğu gerekçesiyle

toprak vergisi

alınmaya baş

ilmi dayanaktan yoksundur. Üstelik söz konusu iddia
kendi içinde çelişkiler taşımaktadır. Çünkü bir taraftan zimmilerin müslüman
olunca hem baş hem de toprak vergisinden muaf tutuldukları, bunun da İs
lam devletine büyük bir külfet getirdiği
iddia edilirken diğer taraftan müslüman
olan zimmilerin vergi yükünün müslüman olmayanlara paylaştırıldığı ve onların yükünün arttınldığı öne sürülmektedir. Eğer müslüman olan zimmilerin her
türlü vergiden muaf tutulması sebebiyle İslam devleti mali sıkıntıya düşmüşse
bu müslüman olmayan zimmilerin vergi
yükünde herhangi bir değişikliğin olmadığını gösterir. Buna karşılık dinlerine
bağlı kalan zirnınilere müslüman olanların vergi borcu yükletiliyor idiyse bu
durumda devletin gelirlerinde bir kaybın olmaması gerekirdi.
Miktarı.

Cizyenin miktarı zamana, alın
bölgeye ve ferdi veya müşterek (toplu) cizye oluşuna göre farklılık göstermektedir. Hz. Peygamber, Bahreyn ve
Yemen halkı ile mükellef başına yılda 1
dinar veya buna denk Yemen elbisesi
(meafir). Eyle halkı ile toplu olarak yıllık
300 dinar, Cerba ve Ezruh halkı ile 100
dinar cizye ödemeleri şartıyla barış yapmıştır. 1O (631) yılında Necranlılar'la yapı lan antlaşmada da iki taksitte verilmesi şartıyla 2000 elbise (hulle) cizye alın
ması kararlaştırılmıştır. Bu elbiselerden
her biri 1 ukiyye (40 dirhem) değerinde
olacak, eksik veya fazla olması halinde
bu fark mükellefin bir sonraki yılın borcunda hesaba katılacaktı. Hz. Peygamber zamanında belirlenen bu miktar Hz.
Ebu Bekir döneminde de aynen tahsil
edilmiştir. Hz. Ömer devrinde ise Necranlılar, Yemen'den çıkarıldıkl arı için muaf tutuldukları iki yıl hariç aynı miktar
cizyeyi ödemeye devam etmişlerdir. Halife Osman zamanında Necranlılar'ın
müracaatı üzerine cizye miktarından 200
elbise indirilmiştir. Ebu Ubeyd, bu indirimin nüfuslarının azalması sebebiyle
yapıldığını söylemektedir. Muaviye (veya
Yezid) döneminde de nüfuslarının azaldığı gerekçesiyle cizye yükümlülüklerinden 200 elbise daha indirilmiştir. Ömer
b. Abdülaziz'in halifeliği zamanında yapılan sayımda Necranlılar'ın ilk barış dönemine göre ancak 1 1 1O oranında kaldıkları görülünce bu miktar sadece 200
elbise olarak tesbit edilmiştir. Hz. Peygamber'in Eyle, Ezruh ve Cerba halklarıyla barış yaptığı dönemde Eyle'nin 300,
dığı
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Ezruh ve Cerba'nın ise 100'er kişilik cizye mükellefinin bulunduğu kaydedilmektedir.
Hz. Ebü Bekir devrinde ilk cizye Hire
Halid b. Velid Hire halkından 1000 kişiyi cizyeden muaf
tutmuş, geri kalan 6000 mükellef için
1O dirhemi S miskal ağırlığında olmak
üzere kişi başına 14 dirhem veya 1O dirhemi 7 miskal olmak üzere kişi başına
1O dirhem, birinci duruma göre toplam
84.000, ikinci duruma göre ise 60.000
dirhem cizye yüklemiştir. Her iki durumda toplanan cizye miktarı 42.000 miskale denk olmuştur. Hire halkı için daha farklı cizye miktarları tesbit edildiği
de rivayet edilmektedir (geniş bilgi için
bk. Fayda. s. 127-128). Aynı dönemde Ulleys, Banikya halkları ve Hire'deki şart
larla Basra halkı ile , kişi başına 1 dinar
ve 1 cerib hububat karşılığında cizye antlaşmaları yapılmıştır. Cizye miktarların
daki köklü düzenlemeler ise Hz. Ömer
döneminde olmuştur. Sevad bölgesindeki mükellefler mali durumlarına göre
fakir, orta halli ve zengin olmak üzere
üç sınıfa ayrılarak bunlara 12, 24 ve 48
dirhem cizye konulmuştur. Bu üçlü ayı
rıma gidilmesinde Sasani tesiri düşünü
lebilir. Aynı uygulama Hz. Ali devrinde
de devam etmiştir. Buna göre beygire
binen, "parmaklarına altın yüzük takan"
reisierden (dihkan) 48, taeirierden 24,
çiftçilerden ve diğerlerinden 12 dirhem
cizye alınmıştır. Şam halkı ile yapılan ilk
barış antiaşmasında kişi başına 1 dinar
ve 1 cerib buğday, belirli miktar sirke
ve zeytinyağı cizye olarak kabul edilmiş
ken daha sonra Hz. Ömer bunu altın para olarak 4 dinar, gümüş olarak da 40
dirhem şeklinde düzenlemiştir. Yine bu
dönemde ei-Cezire bölgesinde cizye kişi
başına 1 dinar, 2 müd buğday, 2 kıst
zeytinyağı. 2 kıst susam yağı olarak tesbit edilmiştir. Cizyenin bu miktarlarda
alınması Abdülmelik b. Mervan devrine
kadar devam etmiştir. Abdülmelik, 72
(691-92) yılında Dahhak b. Abdurrahman'ı el-Cezire bölgesinin vergilerini yeniden düzenlemekle görevlendirmiş, Dahhak da mükelleflerin sayımını yaptıra
rak kişi başına 4 dinar cizye koymuştur.
Yine Hz. Ömer zamanında Mısır'da Amr
b. As her cizye mükellefinden 2 dinar
almış, ayrıca toprak sahiplerinden 3 irdeb buğday, 2 kıst zeytinyağı, 2 kıst bal
ve 2 kıst sirke buna ilave edilmiştir. Daha sonra Mısırlılar , 2 dinarı ayni vergiler yerine olmak üzere toplam 4 dinar
cizye vermeyi kabul etmişlerdir. Muavihalkına konulmuştur.
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cizye miktarları
de orada haraç
arnili olan Verdan'ın itirazı üzerine bundan vazgeçilmiştir. Müşterek toplanan
cizye miktarlarında ise mükelleflerin sayısına bağlı olarak önemli farklılıklar
mevcuttur. Hz. Ömer döneminde Ramhürmüz'den 800.000 veya 900.000 dirhem cizye alınırken Rey ve Kümis'ten
500.000, Azerbaycan'dan 800.000 veya
sadece 100.000 dirhem cizye alınmıştır.
Bu bölgelerdeki mükelleflerin sayısı bilinmediğinden kişi başına düşen cizye
miktarı hakkında sağlıklı bilgi elde etmek mümkün değildir. Cizye olarak bazan bir hizmetin kararlaştırıldığ ı da olmuştur. Nitekim Ceracime halkı cizye
yerine müslümanlar için sınır boyların
da düşmana karşı gözcülük yapmayı üstlenmiştir. İlk dönem uygulamalarında
ferdi olarak toplanan cizye miktarları 1
dinar ile 4 dinar arasında değişmekte
dir. Bu değişiklik herhalde siyasi. iktisadi ve mahalli şartlardan kaynaklanı
yordu. 87 (706) tarihli bir belgeden anlaşıldığına göre Mısır' da doksan beş cizye mükellefinden 230 dinar toplanmış
tı r ki burada kişi başına ortalama 2.42
dinar düşmektedir. Yine 11 3 (731) tarihini taşıyan bir başka belgeden, Fustat'ta yerleşmiş bulunan bir cizye mükellefinden 2, 1/6, 1/8, 1/2 dinar talep edildiği anlaşılmaktadır (Dennett, s.
134, 139-158, 162) Müşterek cizyelerde
de kişi başına bu miktarlara yakın bir
verginin toplanmış olduğunu düşünmek
mümkündür. Nakdi ödemelere yerine
göre birtakım ayni ödemeler de ilave edilebilmektedir.
ye döneminde

Mısır'ın

arttınlmak istenmişse

İslam hukukçularının cizye miktarlarını

belirlerken bölgelerindeki uygulaetkisinde kaldıkları söylenebilir.
Nitekim Hanefiler, Hz. Ömer'in Sevad
maların

topraklarında yaşayan zirnınilere yaptı

ğı uygulamanın tesirinde kalarak zengin, orta halli ve fakirler için olmak üzere 48, 24 ve 12 dirhemlik üç ayrı cizye
miktarı belirlemişlerdir. HanbelTier de
aynı miktarda cizyeyi benimsemektedirler. Hanefi fakihlerinin zenginlik ve fakirliğin tesbitinde ölçü olarak, yaşadık
ları muhit ve dönemin sosyal ve iktisadi
şartlarını göz önünde bulundurdukları
bir gerçektir. Malikiler, yine Hz. Ömer'in
bir başka uygulamasına dayanarak cizyeyi altın paranın hakim olduğu yerlerde 4 dinar, gümüş paranın hakim olduğu yerlerde 40 dirhem olarak belirlemişlerdiL Bu miktarlar Malikiler'e göre
cizyenin üst sınırını oluşturur. Orta halli

ve fakiriere göre de uygun bir miktarın
belirlenmesi söz konusudur. Bazı Maliki
fakihleri bunlara ilaveten mükelleflerin
bölgelerinden geçen müslümanlara üç
gün yemek vermeyi de zikrederler. Şa 
fiiler'e ve ayrıca Hanbeliler'deki bir görüşe göre ise cizyenin en düşük miktarı
1 dinardır. Devlet başkanı gerekli görürse bu miktarı arttırabilir. Bu son görüş,
Hz. Peygamber'in 1 dinarlık cizye uygulamasını asgari ölçü olarak almıştır.
Tahsil Şekli. Cizye Hz. Peygamber zamanında ya doğrudan mükelleflerden
veya gayri müslim kabile reisieri yahut
da ileri gelenlerinin aracılığıyla toplanır
dı. Bu dönemde özel c::izye memurları 
nın bulunmadığı, zekat toplayan arnillerin gayri müslimlerden cizyeyi de tahsil
ettikleri görülmektedir. İlk defa Hz. ömer
zamanında gayri müslimlerden cizye ve
haraç gibi vergileri tahsil etmek üzere
özel memurlar görevlendirilmiştir. Ebü
Ubeyde'nin nakline göre Sevad arazisine vergi memuru olarak gönderilen Osman b. Huneyf ve Huzeyfe b. Yeman, bu
bölgedeki cizyeyi köy reisieri (dihkan) aracılığıyla top lam ı şlardır (e l·Emval, nr. 134).
Emeviler devrinde ise eyaletlere validen
ayrı olarak haraç arnilieri tayin edilmiş,
haraç ve cizye bunlar tarafından toplanmıştır. Mısır'da bulunan papirüsler
sayesinde Mısır ve Şam'daki vergi uygulaması hakkında ayrıntılı bilgiler elde
edilmektedir. Bu belgelerden önce ödeme güçleri dikkate alınarak vergi mükelleflerinin listelerinin hazırlandığı, bunun için de her köy halkı tarafından seçilen nüfuzlu kişiler ve büyük arazi sahiplerinden bilirkişi olarak faydalanıldı
ğı, bu listelerin bir nüshasının bölgedeki vergi görevlisinde kalıp diğerinin Fustat'taki beytülmale gönderildiği, Mısır
valisinin tasdikinden sonra listeye uygun olarak vergilerin tahsiline geçildiği
anlaşılmaktadır.

Hz Peygamber döneminde ve ondan
sonraki devirlerde cizye tahsilinin nakdi
olduğu kadar ayni de yapıldığı anlaşıl
maktadır. Ancak şarap ve domuz gibi
İslami açıdan hukuki değere sahip bulunmayan (gayri mütekavvim) mallar cizye olarak alınmamıştır. Hz. Ali'nin, sanatkarların mamul mallarını da değer
lendirip cizye yerine kabul ettiği rivayet
edilmektedir. Yine onun, vergilerini ödeyeniere deri parçasına yazılmış bir makbuz verdiği de kaydedilir. Benzer bir uygulamaya Hz. Ömer devrinde de rastlanmaktadır. Osman b. Huneyf'in, Sevad bölgesinden cizye toplarken ödenen cizye

CiZVE
miktarının yazılı bulunduğu

mühürlü bir
mükelleflerin boynuna
astırdı ğı bilinmektedir. Bu şekilde mühürlü belge taşıyanların sayısı EbO Yusuf'a göre 500.000, Belazüri'ye göre
SSO.OOO'dir ki bu rakamlar bölgedeki cizye mükelleflerini göstermesi bakımın
dan önemlidir. EmevTier devrinde de nakdi ve ayni cizye tahsiline devam edildiği
ve mükelleflere makbuz verildiği bilinmektedir. Cizyenin tahsil zamanına gelince, Hz. Peygamber'in Necranlılar'dan
biri receb, diğeri de safer ayında olmak
üzere bu vergiyi iki taksitte aldığı kaydedilmektedir. Halife ömer devrinde Kudüs halkı ile yapılan antlaşmada gerek
haraç gerekse cizyenin hasat zamanı
tahsil edileceği belirtilmiştir. Emeviler
döneminde de cizyenin taksitler halinde alındığı görülmektedir. Hanefi hukukçuları cizyenin yılbaşı itibariyle tahakkuk ettirileceğini, yıl başında cizye ile
mükellef olmayanların yıl ortasında şart
ları oluşsa bile mükellef tutulmayacaklarını belirtirler. Yine bu hukukçulara göre cizyenin sadece tahakkuk değil tahsil vakti de yılbaşıdır. Ancak ödemede
kolaylık sağlamak üzere cizyenin on iki
taksitte alınmasında da bir sakınca yoktur. Diğer üç mezhebe göre ise cizye borcu yılbaşından itibaren başlarsa da zekatta olduğu gibi ancak yılın dolmasıyla
tahsil zamanı gelmiş olur.
Zirnıninin müslüman olması, hukukçuların çoğunluğuna göre. geçen yılların
tahakkuk etmiş borçları da dahil olmak
üzere cizye borcunu düşürür. imam Şa
fii, EbO Yusuf ve EbO Sevr'e göre müslüman olmakla geçmiş yılların borcu düş
mezse de o yılın borcu düşer. içinde bulunulan yılın ve müslüman oluncaya kadar geçen sürenin cizye payınin düşürül
meyeceği şeklinde imam Şafii'ye ait bir
görüş daha nakledilir. Hanefi ve Malikiler'e göre zirnıninin ölümü de cizye borcunun düşmesi için bir sebeptir. Şafii ve
HanbeiTier' e göre ise yıl tamamlanmış ve
cizye tahakkuk etmişse ölümle bu borç
düşmez ve terekeden alınır.
Cizye fey grubuna giren bir vergi olduğundan zekattaki gibi belirli yerlere
harcanma mecburiyeti yoktur; kamu yararına uygun olarak ihtiyaç duyulan alanlara harcanabilir (bk. BEYTÜLMAL; FEY).
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Osmanlılar'da Cizye. Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyıla kadar bu vergiyi ifade etmek üzere genellikle haraç kelimesi kullanılmış, daha sonra cizye veya cizye-i
şer'i yaygınlaşmıştır. Ayrıca bazı belgelerde arazi haracından ayırt edilmek için
cizye yerine "baş haracı" tabirine de rast-

lanır. Bu vergiyi toplayanlara önceleri
haraci veya haraccı , sonraları ise cizyedar denilmiştir.

Cizye mükellefiyeti bazan toprak mülkiyetine bağlı olup elinde "baştin a" denilen topraklar bulunan müslüman veya gayri müslim ile zimmi statüsünü haiz
toprağa sahip kişiler için söz konusu idi.
Hazine, cizye gelirlerini korumak maksadıyla ölçü olarak toprak maliki olma
statüsünü esas almıştı. Fethedilen topraklarda muhafazakar bir siyaset takip
ederek kendisinden önceki döneme ait
baş vergilerini aynen kabul eden Osmanlılar bun ları cizye adı altında bütünleş
tirmişlerdi. Nitekim Macaristan'da yeni
tebaanın talebi üzerine, fetih öncesi Macar krallarına ödenen kişi başına bir filorilik vergi Osmanlı hakimiyeti döneminde cizye adı altında toplanmıştı. Balkanlar'da da önceleri uygulanmakta olan
baş vergisi aynen benimsenmişti. "İs
pençe" adı altında örfi vergi olarak mahalli bir özellik gösteren bu vergi, muhtemelen Macaristan'dakine benzer şe
kilde bir filori tutarında idi. Cizye verme
durumunda olanlar ispençeyi de ödemek zorunda idiler. Fakat bu sonuncusu tabii olarak tirnarların bünyesi içinde
yer alıyordu. Dolayısıyla Osmanlılar'ın,
Mısır ve Suriye'nin ilk fatihlerinin yaptıkları gibi Balkanlar'da ve Macaristan'da muhtemelen Roma döneminden kalma bir uygulama olan bir filori tutarın
daki baş vergisi sistemini sürdürdükleri
düşünülebilir. Nas ve ictihadlarla belirlend iği fermanlarda zikredilen cizye, Osınanlılar için toplanması ve harcanması
özel bir itina isteyen şer'i bir vergi idi.
Doğrudan devlet hazinesi için padişaha
bağlı görevlilerce toplanırdı. Cizye gelirlerinin tirnar veya mülk olarak bahşe
dilmesi oldukça istisnai bir durumdu.
Ancak çok özel durumlarda iltizama verilirdi. Beytülmale ait şer'f bir vergi olarak kad ıların kontrolünde bulunur, onlar tarafından toplandığı da olurdu. Cizye gelirleri daima askeri amaçlar için
harcanıyor, bazan ocaklık olarak askeri
birimlere yapılan ödemelere de tahsis
ediliyordu. Nitekim IL Mahmud cizye gelirlerini yükselterek cihad gayesi çerçeve~inde yeni teşkil edilen Asakir-i Mansüre ordusu ihtiyaçlarına ayırmıştı. Cizyeden muafiyet ancak voynuk, martalos, eflak gibi özel askeri yükümlülükler
karşılığı olabiliyordu.
Fethedilen topraklar bir Osmanlı eyaleti haline getirildiğinde cizye vermekle mükellef durumda olanların tahriri o
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