
miktarının yazılı bulunduğu mühürlü bir 
deri parçasını mükelleflerin boynuna 
astırdığı bilinmektedir. Bu şekilde mü
hürlü belge taşıyanların sayısı EbO Yu
suf'a göre 500.000, Belazüri'ye göre 
SSO.OOO'dir ki bu rakamlar bölgedeki ciz
ye mükelleflerini göstermesi bakımın
dan önemlidir. EmevTier devrinde de nak
di ve ayni cizye tahsiline devam edildiği 
ve mükelleflere makbuz verildiği bilin
mektedir. Cizyenin tahsil zamanına ge
lince, Hz. Peygamber'in Necranlılar'dan 
biri receb, diğeri de safer ayında olmak 
üzere bu vergiyi iki taksitte aldığı kay
dedilmektedir. Halife ömer devrinde Ku
düs halkı ile yapılan antlaşmada gerek 
haraç gerekse cizyenin hasat zamanı 
tahsil edileceği belirtilmiştir. Emeviler 
döneminde de cizyenin taksitler halin
de alındığı görülmektedir. Hanefi hukuk
çuları cizyenin yılbaşı itibariyle tahak
kuk ettirileceğini, yıl başında cizye ile 
mükellef olmayanların yıl ortasında şart
ları oluşsa bile mükellef tutulmayacak
larını belirtirler. Yine bu hukukçulara gö
re cizyenin sadece tahakkuk değil tah
sil vakti de yılbaşıdır. Ancak ödemede 
kolaylık sağlamak üzere cizyenin on iki 
taksitte alınmasında da bir sakınca yok
tur. Diğer üç mezhebe göre ise cizye bor
cu yılbaşından itibaren başlarsa da ze
katta olduğu gibi ancak yılın dolmasıyla 
tahsil zamanı gelmiş olur. 

Zirnıninin müslüman olması, hukuk
çuların çoğunluğuna göre. geçen yılların 
tahakkuk etmiş borçları da dahil olmak 
üzere cizye borcunu düşürür. imam Şa
fii, EbO Yusuf ve EbO Sevr'e göre müs
lüman olmakla geçmiş yılların borcu düş
mezse de o yılın borcu düşer. içinde bu
lunulan yılın ve müslüman oluncaya ka
dar geçen sürenin cizye payınin düşürül
meyeceği şeklinde imam Şafii'ye ait bir 
görüş daha nakledilir. Hanefi ve Maliki
ler'e göre zirnıninin ölümü de cizye bor
cunun 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 ol
duğundan zekattaki gibi belirli yerlere 
harcanma mecburiyeti yoktur; kamu ya
rarına uygun olarak ihtiyaç duyulan alan
lara harcanabilir (bk. BEYTÜLMAL; FEY). 
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Osmanlılar'da Cizye. Osmanlı Devleti'n
de XVI. yüzyıla kadar bu vergiyi ifade et
mek üzere genellikle haraç kelimesi kul
lanılmış, daha sonra cizye veya cizye-i 
şer'i yaygınlaşmıştır. Ayrıca bazı belge
lerde arazi haracından ayırt edilmek için 
cizye yerine "baş haracı" tabirine de rast-

CiZVE 

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

Cizye mükellefiyeti bazan toprak mül
kiyetine bağlı olup elinde "baştina" de
nilen topraklar bulunan müslüman ve
ya gayri müslim ile zimmi statüsünü haiz 
toprağa sahip kişiler için söz konusu idi. 
Hazine, cizye gelirlerini korumak mak
sadıyla ölçü olarak toprak maliki olma 
statüsünü esas almıştı. Fethedilen top
raklarda muhafazakar bir siyaset takip 
ederek kendisinden önceki döneme ait 
baş vergilerini aynen kabul eden Osman
lılar bunları cizye adı altında bütünleş
tirmişlerdi. Nitekim Macaristan'da yeni 
tebaanın talebi üzerine, fetih öncesi Ma
car krallarına ödenen kişi başına bir fi
lorilik vergi Osmanlı hakimiyeti döne
minde cizye adı altında toplanmıştı. Bal
kanlar'da da önceleri uygulanmakta olan 
baş vergisi aynen benimsenmişti. "İs
pençe" adı altında örfi vergi olarak ma
halli bir özellik gösteren bu vergi, muh
temelen Macaristan'dakine benzer şe
kilde bir filori tutarında idi. Cizye verme 
durumunda olanlar ispençeyi de öde
mek zorunda idiler. Fakat bu sonuncu
su tabii olarak tirnarların bünyesi içinde 
yer alıyordu. Dolayısıyla Osmanlılar'ın, 

Mısır ve Suriye'nin ilk fatihlerinin yap
tıkları gibi Balkanlar'da ve Macaristan'
da muhtemelen Roma döneminden kal
ma bir uygulama olan bir filori tutarın
daki baş vergisi sistemini sürdürdükleri 
düşünülebilir. Nas ve ictihadlarla belir
lendiği fermanlarda zikredilen cizye, Os
ınanlılar için toplanması ve harcanması 
özel bir itina isteyen şer'i bir vergi idi. 
Doğrudan devlet hazinesi için padişaha 
bağlı görevlilerce toplanırdı. Cizye gelir
lerinin tirnar veya mülk olarak bahşe
dilmesi oldukça istisnai bir durumdu. 
Ancak çok özel durumlarda iltizama ve
rilirdi. Beytülmale ait şer'f bir vergi ola
rak kadıların kontrolünde bulunur, on
lar tarafından toplandığı da olurdu. Ciz
ye gelirleri daima askeri amaçlar için 
harcanıyor, bazan ocaklık olarak askeri 
birimlere yapılan ödemelere de tahsis 
ediliyordu. Nitekim IL Mahmud cizye ge
lirlerini yükselterek cihad gayesi çerçe
ve~inde yeni teşkil edilen Asakir-i Man
süre ordusu ihtiyaçlarına ayırmıştı. Ciz
yeden muafiyet ancak voynuk, marta
los, eflak gibi özel askeri yükümlülükler 
karşılığı olabiliyordu. 

Fethedilen topraklar bir Osmanlı eya
leti haline getirildiğinde cizye vermek
le mükellef durumda olanların tahriri o 

45 



CiZYE 

bölgenin kadısı tarafından yapılır. ha
zırlanan defterlere "defter-i cizye-i geb
ran" adı verilirdi. Asıl defter olarak ni
telendirilen bu nüsha iki kopya halinde 
hazırlanır. biri hazineye gider, diğeri ise 
beylerbeyilik merkezinde saklanırdı. Ya
pılan tahrirler bir süre sonra yenilenmek 
zorundaydı. Ancak bu tahrirler uzun sü
re yenilenemediğinden ölüm, doğum, 
göç, ihtida gibi değişikliklerin tesbit edi
lemediği ve mevcut defterlerin gerçek 
durumu yansıtmadığı görü lmüştür. ll. 
Mehmed zamanında bir köyden kaçan 
yükümlüterin cizyelerinin yarısı tirnar sa
hibine tazmin ettirilir, diğer yarısı ise 
köyde kalanlara paylaştırılırdı. Fakat XVI. 
yüzyıl sonlarında tirnar sisteminin çökü
şüyle bütün yük ikinci grubun üzerinde 
kaldı. Bu duruma ancak 1691'deki ciz
ye reformu ile çözüm getirilebildi ve her
kesin sadece kendi vergisinden sorum
lu olduğu belirtilerek yapılan ödemeleri 
belgelemek üzere mükelleflerin ellerine 
"kağıt" veya ·varak" denen bir belge ve
rilmesi kararlaştırıldı. Kaçanlar ya sıkı 

takibata uğradı veya 1705 'te Manastır 
sancağında terkedilmiş köylere yeniden 
nüfus çekilmesi örneğ inde olduğu gi
bi cizye vergisinde indirim yapılacağı va
adiyle geri döndürülmeye çalışıldı. 

Cizye için düzenli olarak her üç yılda 
bir "nev-yafte yılı " adıyla genel bir tef
tiş yapılır, ölüler kayıttan düşülür, her
hangi bir sebeple gözden kaçıp deftere 
işlenmeyenlerle cizye mükellefi durumu
na gelenler (baliğ) "nev-yafte" olarak ila
ve ve kaydedilirdi. Bu teftişler sırasında 
önceden tesbit edilmiş olan cizye mü
kellefi sayısının düşürülmemesine hü
kümetin talimatı çerçevesinde dikkat 
edilirdi. Ayrıca başka bir bölgedeki ya
bancılarla yolcuların bulundukları yerde 
cizye ödemeleri usulü 1691 reformun
dan sonraki fermanlarda yer almıştır. 

Rahip ve keşişlerin ilk dönemlerde ciz
yeden muaf oldukları anlaşılmaktadır. 

Mesela ll. Mehmed devrinde bir metro
polidin cizyeden muaf olduğuna dair ka
yıt vardır (~anünname·i Sulta.nf, s. 66). 
1691'den sonra ise maluller dışında bü
tün rahipler vergi mükellefi sayıldı. Bu
nun üzerine 1692'de hükümete bir ar
zuhal sunan rahipler, kazancı olmayan 
ve geçimlerini temin edemeyenterin şer'i 
bakımdan muaf olmaları gerektiğini ile
ri sürdülerse de devlet İmam Yusuf'un 
görüşünü esas alarak bu talebi reddet
ti. Nitekim 1839'da Athos Manastırı ra
hipleri bütün vergilerden muaf olmala
rına rağmen cizye ödemeyi sürdürüyor-
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!ardı. Ancak Osmanlılar şer'i hukuka uy
gun olarak kadın, çocuk, kör, malul, iş
siz ve fakir kimseleri bu vergiden sürek
li olarak muaf tutmuşlardır. Yalnız ko
calarının arazileri kendilerine intikal et
miş dul kadınlar cizye ödemekle yüküm
lüydüler. 

İslam hukukuna göre cizye antlaşma 
şartlarıyla belirlenmiş, değişmez, sabit 
bir meblağ (maktıJ) ve şahıslardan top
lanan vergi (cizye aıe·r-ruıJs) olmak üze
re iki çeşide ayrılmaktaydı. "Ber-vech-i 
maktü cizye" usulü geniş ölçüde iki alan
da uygulanıyordu. Bunlardan ilki, Osman
lılar'a bağlı vassal hıristiyan prensliklerle 
haraçgüzar* devietierin belirli bir mik
tar üzerinden yıllık olarak ödemeyi ta
ahhüt ettikleri vergi olup bu durumda 
prensliğin idaresi altındaki halk padişa
hın haraçgüzar tebaası sayılıyordu. İkin
cisi ise doğrudan padişahın tebaası olan 
zimml reayadan cemaat olarak toplu bir 
miktarın "ber-vech-i maktü" a lınmasıy

dı. Çünkü bazı bölgelerdeki zimml rea
ya, cizye toplayıcılarının suistimalierin
den kurtulmak için toplu ve belirli bir 
meblağı ödeme yolunu seçerek aksi tak
dirde yerlerini yurtlarını terkedecekleri 
tehdidinde bulunuyorlardı; köyterin ve 
kasabaların boşalmasından endişe eden 
devlet de bu istekleri çok defa kabul edi
yordu. öte yandan Arnavutluk'ta Kleme
ti dağ kabilelerinin yaşadığı beş köy, dağ 
geçitlerini bekleme ve koruma (derbend) 
hizmeti karşılığında topluca sabit bir ra
kam üzerinden 1 000 akçe cizye veriyor
lardı (1497). Yine Arnavutluk'ta Kurve
leş 'te isyan halindeki on yedi köy halkı, 

"ber-vech-i maktü" olarak 1695'te sa
bit bir meblağ üzerinden 3031 esedl ku
ruş ödemek şartıyla itaat altına alındı
lar. Bu örneklere bakarak bazan devle
tin zimml reaya ile bir anlaşma zemini 
aradığı söylenebilir. Bazı durumlarda 
maktü cizye, cizye toplayıcıları ile kendi 
cemaatleri içinde cizye tevziinde yetkili 
olup bunun karşılığında da kendi payı
na düşen miktarın azaltılması gibi bir 
menfaat elde etmeyi uman ve "kocaba
şı" adı verilen cemaat ileri gelenleri ara
sında yapılan anlaşma yoluyla tesbit edi
liyordu. Fakat devlet bu gibi uygulama
ları çeşitli yolsuzluklara sebep olduğun
dan kaldırmıştı. Öte yandan maktü sis
temin uygulandığı Safed'deki yahudi ce
maatinin din adamları cizyeden muaf tu
tulmuştu (B. Lewis, Notes and Documents, 
S . ll) . 

Maktü uygulamalara rağmen devlet 
cizyenin temel niteliğinin baş vergisi ol-

duğunu düşünerek ferdi ödenmesinde 
ısrar ediyordu. Ayrıca maktü cizye de
ğişmeyen sabit bir meblağı ifade ettiği 
için herhangi bir sebeple bir cemaatin 
nüfusunun azalması halinde, geride ka
lanlara düşen pay fazlalaştığından gi
derek daha ağır bir yükümlülük oluyor
du. Nitekim bu durumlarda vergi mik
tarını düşürmek veya ferdi hale getir
mek için yeni bir sayım isteğinde bulu
nulduğu bilinmektedir. Cizyede maktü 
sistem merkezi idarenin çöküş döne
minde oldukça yaygınlaştı, dolayısıyla 

eyaletlerdeki vergi yükümlüleri üzerin
de devlet otoritesi ve kontrolü zayıfladı. 
Kocabaşılar, çorbacılar ve knezler, tıp

kı müslüman cemaat içindeki ayan gibi 
kendi gruplarının vergi toplama işini üst
lendiler. Bu da Balkanlar'da XVIII. yüz
yılda yerli bir üst tabakanın doğuşuna 
zemin hazırladı. Maktü sistem. reaya 
menfaatine olauğu inancı ile Tanzimat 
döneminde genelleştirildi ( 17 Mart 1841) 
ve bir fetva ile sisteme meşruiyet sağ
landı. 

Şer'l kaidelere göre şeyhülislam tara
fından verilen fetva ile her yıl cizye mik
tarının belirlenmesi ve ilanı hükümdarın 
sorumluluğu altındaydı. Osmanlı termi
nolojisinde cizye mükellefleri "ala", "ev
sat" ve "edna" şeklinde üç gruba ayrı
lıyordu. Bu terimler zengin, orta halli ve 
fakir gruplar için kullanılmakta olup 
gruplara dahil olanların ödedikleri cizye 
miktarları, saf gümüş olarak sırasıyla 

48, 24 ve 12 şer'i dirhem, altın olarak 
4, 2 ve 1 dinar şeklinde tesbit edilmişti. 
Nitekim 16 Nisan 1491 tarihli bir bel
gede cizyenin şer'i ölçülere göre alındığı 
görülmektedir. Ancak 1475 tarihli bir 
fermanda vergi toplayıcılarının sabit bir 
rakam üzerinden cizyeyi almaları emre
dilmişti (~anünname-i Sultan[, s. 78) 

Cizye ödemeleri piyasadaki gümüş ve 
altın para üzerinden olabilir, nadiren te
davüldeki bakır para ile de (mangır) ya
pılırdı. 1690 Nisanında en düşük derece 
(edna) bir eşrefi altın veya 2,25 esedl 
kuruş yahut 90 para veya 1170 man
gırdı. Fakat cizye XVI. yüzyılın sonlarına 
kadar akçe, daha sonraları ise "para" bi
rimi üzerinden toplanmıştı. Mali bunalı
mın baş gösterdiği dönemlerden itibaren 
akçenin değerinin tekrar tekrar düşürül
mesi üzerine cizye toplaycılarına her yıl 
tedavüldeki paranın resmi değer ve mik
tarını bildiren fermanlar yollanmaya baş
lanmıştı. Ancak paranın resmi değeriyle 
piyasa arasındaki farklılık, vergi toplayı
cıları ile mükellefi arasında ihtilaflara 



yol açtı ve hazine bazan sadece altın pa
ra kabul etmeyi tercih etti. Diğer zaman
larda da vergi toplayıcıları kendi insiya
tifleriyle halkı altın para vermeye zorlu
yor, sonra altını piyasada akçeye çevire
rek hazineye teslim ediyor ve aradaki 
farktan bir menfaat sağlıyordu. Bunu 
önlemek için vergi toplayıcılarının gü
müş para da kabul etmelerine dair fer
man çıkarılmıştı. 

Osmanlı gümüş parasına göre 1691'
den 1834'e kadar cizye miktarları aşa
ğıdaki şekildeydi (esedi kuruş olarakl : 

Yıllar aıa e dna evsat 

1102/1691 9 4,5 2,25 
1108/ 1696 10 s 2,25 
1156/1743 11 5,5 2.75 
1218/1804 12 6 3 
1231/1816 16 8 4 
1239/ 1824 24 12 6 
1242/1827 36 18 9 
1244/1829 48 24 12 
1249/ 1834· 60 30 15 

ll. Mahmud çıkardığı fermanda, ciz
ye miktarındaki artışın (zemaim). vergi
nin yeni konulmuş olmasından değil es
ki miktarı aynı kalmakla birlikte para
daki ayarlamalar dolayısıyla meydana 
geldiğini izah etmek zorunda kalmıştı. 

Fakat bu her ne kadar gerçek bir artışı 
göstermeyip paranın ayarından kaynak
lanmışsa da zimmi tebaa arasında çe
şitli huzursuzluklara yol açmıştı. 

Bununla birlikte XVII. yüzyılda mali
yede yapılan köklü değişikliklere kadar 
cizye, imparatorluğun pek çok yerinde 
tek ve sabit bir rakam üzerinden alın
mıştı. Mesela zimmi tebaanın bütün sı
nıfları için Kanuni Sultan Süleyman za
manında Yeni il bölgesindeki cizye mik
tarı 25 akçe, 1583'te 40 akçe, bazı yer
lerde 35 akçe, Bitlis'te 55 akçe, Taşöz 
adasında 30 akçe, Musul'da 46 akçe idi. 
Adana. Safed, Şam gibi Memlükler'den 
alınmış olan bölgelerde ise 80 akçe ci
varında idi. Bu sonuncular hariç, bu dö
nemlerde bir altının 60-70 akçe oldu
ğu düşünülürse diğer sahalardaki vergi 
nisbetlerinin normal nisbetin altında kal
dığı anlaşılır. Doğu Anadolu'da bu şekil
deki bir özel uygulama muhtemelen böl
genin fakirtiğinden kaynaklanmıştır. Di
ğer taraftan adalardaki düşük nisbet
ler de fiziki elverişsizlik yanında ada hal
kının muhafızlık gibi bazı ek yükümlü
lükler üstlenmiş olmalarına bağlıdır. Hat
ta imroz adası zimmilerinin cizyeden mu
af oldukları bilinmektedir (Barkan, s. 237). 
Suriye ve Filistin bölgesindeki 80 akçe-

lik cizye ise muhtemelen Memlükler'in 
bütün zimmi gruplardan 1 altın cizye 
alma ve buna ilave olarak vergi toplayı
cıtarının masraflarını karşılama biçimin
deki uygulamalarının tek bir rakam al
tında birleştirilmiş şekliydi (B. Lewis, No
tes and Documents, s. 1 1 ). Şeriatın belir
lediği nisbetterin çok altında kalan sa
bit rakamlar padişahın tahta cüiOsu sı

rasında yeniden tesbit edilirdi. Mesela 
ll. Selim tahta çıktığında miktarı 1 O ak
çe arttırmıştı. Cizye miktarları XVI. yüz
yılda Filistin, Macaristan ve Selanik'te, 
1691 cizye reformundan önce de Balkan
lar' daki diğer bazı yerlerde aile başına 
belirlenmişti. Osmanlı Devleti'nin ilk dö
nemlerinde cizyeden muaf tutulmuş be
lirli gruplar da vardı. Prensip olarak cizye 
muafiyeti hazinenin veya "beytü'l-mal-i 
müslimin"in bir kaybı olarak değerlen
diriliyordu. Bununla birlikte bazı istisnai 
hallerde askeri hizmetler karşılığında 

muafiyet kabul edilmişti. Nitekim stra
tejik yerlerdeki kaleterin zimmi halkına. 
dağlık yerlerde bulunan geçitleri bekle
yen ve koruyan derbendci reayaya, ye
niçeri olarak devşirilmiş çocukların ak
rabalarına. Selanik'te baruthaneye gü
herçile temin eden zimmilere muafiyet 
tanınmıştı. Bilhassa XV. yüzyılda Osman
lı ordusunda çarpışan zimmi sipahiler, 
voynuklar, martoloslar, eflakler gibi hı
ristiyan askerler tamamen cizyeden mu
aftılar. Voynukların oğulları ve kardeş
leri "bedel -i cizye" adı altında hayli dü
şük bir vergi öderlerdi; bu 1516'da 30 
akçe idi ve normal cizyenin yarısına eşit
ti. Bu gruplar. XVI. yüzyılda askeri sta
tüleri kaldırılınca zimmi reaya olarak 
cizye mükellefi haline geldilerse de ver
gi nisbetleri oldukça düşük kaldı . 

Bütün dönemlerde Osmanlı merkezi 
idaresi bazı özel durumları hesaba ka
tarak zimmilere kısmi cizye muafiyeti 
tanımayı sürdürmüştü. Bosna - Hersek, 
Karadağ. Sırbistan gibi sınır bölgelerin
de bulunanlar cizyelerini en alt seviye
den ödemekteydiler. Savaş zamanların

da harp sahasına yakın yerlerde ve as
keri yollar civarında bulunan zimmTier 
de bu miktarın yarısını verirlerdi. Düş
man istilası sebebiyle yerlerini terkeden
lere belirli bir dönem için cizye muafi
yeti tanınmıştı. Maden işleyen zimmTier 
alt seviyede vergi mükellefi idiler. Me
sela Silistre'de XVI. yüzyıl ortalarında sa
dece 6 akçe cizye ödüyorlardı. 1757' de 
sakız üretimi yapan Sakız adasındaki 

yirmi bir köyde de cizye en düşük sevi
yeden alınıyordu. Kapitülasyonlara göre 
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yabancı elçilerin tercümanı olan zimmi
ler cizyeden muaftı. Hatta birçok zimmi 
cizye vergisi ödememek için tercüman
lık beratı elde etmeye çalışıyordu . Os
manlı toprağında bir yıldan daha uzun 
bir süre kalma imkanı elde eden bir müs
te'men, normal Osmanlı .tebaası gibi ciz
ye ödemek zorundaydı ve ülkeyi terke
demezdi. Bu şer'f kaidenin tatbikini gös
teren bazı davaların bulunduğu Bursa 
Şer' iyye Sicilieri'ndeki kayıtlardan, yaban
cı taeirierin XV. yüzyıl gibi erken bir za
manda bile Bursa gibi büyük bir ticaret 
merkezinde cizye ödemeden uzun süre 
ikamet etmek için bazı yollar buldukları 
anlaşılmaktadır. Sonraları kapitülasyon
lar sebebiyle bu meselede daha müsa
mahakar davranıldı. Osmanlı toprakla
rına genellikle ticaret için gelen iranit 
Ermeni tacirler ise cizye mükellefi sta
tüsünde idiler. 

1691 fermanında şer'i kaideler çerçe
vesinde cizye mükellef! olanların kişi ba
şına vergi vermeleri gerektiği belirtilerek 
maktO sistem ve muafiyetler yürürlük
ten kaldırılmıştı. Fakat buna rağmen bir
çok eski uygulama ve muafiyet devam 
etti; 1839'da vergi eşitliği prensibiyle bü
tün bu muafiyet ve imtiyazlar lağvedildi. 

Cizye ödeyenterin iki ayrı yükümlülü
ğü daha vardı. Bunlar. vergi toplayıcıları
nın "maişet" veya "maaş" adı verilen ken
di masraflarını karşılamaktan ve mer
kezdeki cizye kalemine "resm-i hesab, 
ücret-i kitabet, harc-ı muhasebe ve ka
lemiyye· gibi adlarla da anılan "resm-i 
kitabet· harcını ödemekten ibaretti. Bu 
sonuncusu, bütün Osmanlı maliye büro
larınca uygulanan genel bir usuldü ve ka
tiplik hizmeti karşılığı alınan harçları ifa
de ediyordu. 1475 tarihli fermana göre 
cizye toplayıcıları resm-i kitabet olarak 
her aileden 2 akçe, il kethüdaları için 
de 1 akçe atıyorlardı (/fanunname-i Sul
tani, s. 77-78) . XVI. yüzyılda vergi toplayı
cıları ve onlara refakat eden katipler ken
dileri için 1 'er akçe talep ediyorlardı. Ma
caristan'da ilave olarak 1 akçr "resm-i 
hane· istenmişti (Barkan, s. 180. 316). 
1691'de maişet adı altında alınan mik
tar ala. evsat, edna itibarınca 12. 6 ve 3 
paraydı; bunların her birinden ayrıca 1'er 
para da kitabet ücreti alınmıştı. Bundan 
dört yıl sonra kadıların maişeti için yeni 
bir ilave daha yapıldı. Yine ala, evsat ve 
edna olarak 9, 4 ve 1,5 para alınmaya 
başlandı. 1694 tarihli fermanla bütün 
bunların toplanması sırasında vaki ola
bilecek suistimalieri önlemek için bu mik
tarların vergi toplayanlar tarafından ken-
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di adiarına değil hazine adına alınması 
kararlaştırıldı. Toplanan miktar önce ha
zineye gidecek, sonra da ilgili memurlara 
oradan cizye bürosunda cizye gelirlerin
den ödeme yapılacaktı. Bu kanuni harç
ların toplam miktarı cizyenin 1 /25'ine 
tekabül ediyordu ve cizye gelirlerindeki 
artışa göre nisbeti tesbit ediliyordu. Yi
ne aynı fermanda cizye toplayıcılarının 
kanuna aykırı olarak cizye ödeyenlerden 
zahire. katibiye, sarraciye, kolcu akçesi. 
harc-ı mahkeme. mum akçesi, buyrul
du avaidi vb. bazı "salgın"lar saldıkları
na da işaret edilmişti. 

1839 Tanzimat Fermanı ile bütün ver
gi toplayıcıları hazineden maaşa bağlan
dı; vergi ödeyenlerden sadece hayvan
ları ve kendileri için asgarı ölçüde olmak 
üzere erzak teminine izin verildi. Fakat 
cizye mükellefleri için en ağır yükü. ba
zan bir köyün tamamıyla harap olması
na yol açan ölüm ve yeri yurdu terketme 
(girihte) neticesi onların vergilerinin ge
ride kalanlarca tazmin edilmesi teşkil 

ediyordu. 1691 fermanında ifade edil
diği gibi bazı yerlerde cizye mükellefle
rinin sayısı çeşitli sebeplerle dörtte bire 
düştüğü halde diğer dörtte üçün vergi
leri geride kalanlara yükleniyordu. Diğer 
taraftan cizye toplayıcıları bazan kadı

larla anlaşarak resmi izin olmaksızın ciz
ye defterlerine henüz ismi girmeyenleri 
(nev-yafte) tesbit edip cizye almaya te
şebbüs ediyorlar. bazan da defterlerde 
tanımlanamayan kişiler için bedel akçe
si (bedel-i cizye) istiyorlardı. Devlet cizye 
mükelleflerinin her birine eşit oranda 
olmak üzere "girfhte" denilen yeni bir 
vergi belirleyerek bu gibi suistimalieri 
önlemeye çalıştı. 1691 cizye kayıtların
da görülen bu verginin miktarı kişi ba
şına 40 akçe idi ve cizyenin yaklaşık se
kizde birine tekabül ediyordu. Ayrıca bu
na benzer "nev-yafte akçesi" adlı bir ver
gi daha eski dönemlerde de mevcuttu. 
Fakat vergi toplayıcıları zorla ek para 
alma adetlerini sürdürdükleri için bu ver
giler reayaya yeni bir yük haline geldi. 
1691'de cizye toplama usulünde resmi 
kağıt dağıtma yoluna gidildiğinde vergi 
toplayıcıları, hazine tarafından dağıtıl

mış olan kağıtları tamamen kullanmak 
için cizye mükellefi olmayanları ödeme
ye zorladıkları gibi aşağı seviyede olma
sı gerekeniere daha yüksek seviyede ka
ğıt kabul ettirmeye çalıştılar. Bazıları ise 
yüksek seviyeden vergi ödeyen zengin
lerin vergilerini düşük göstermek için 
rüşvet alarak daha alt seviyeden ödeme
lerini temin ediyorlar ve onlardan mey-
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dana gelen açığı fakir kesime yüklüyor
lardı. Çöküş döneminde vergi toplama
da cebri davranışlar. vergi toplayıcıları
nın kolcu adı verilen kalabalık maiyetle
rinin ihtiyacını reayanın karşılaması da 
genel şikayetler olarak bu yolsuzluklara 
ilave edilmelidir. Ayrıca cizye mükellef
lerine vergi toplayıcılarının oldukça sert 
ve haşin davrandıkları da gönderilen fer
manlardan anlaşılmaktadır. Bütün bun
lar, hiç şüphesiz reayanın XVII. yüzyıl son
larından itibaren yabancı istilacılarla iş 

birliği yapmalarının başlıca sebebini teş
kil etmiştir. 1691'de veya daha sonrala
rı alınan tedbirler de bu durumu düzel
tememiş, özellikle yeni sistemde rahip
lerin vergi muafiyetlerinin kaldırılması, 
bazı nüfuzlu gayri müslim zümrelerin 
Osmanlı idaresine karşı çıkmaları ile so
nuçlanmıştır. 

Cizye 1856 Isiahat Fermanı ile kaldı
rılmıştır; zira bu ferman Osmanlı te
baası arasında eşitlik prensibi getirdiği 
için gayri müslimlerin de askerlik hiz
meti yapmaları gerektiği ortaya çıkınca. 
bunlardan belirli bir vergi alınmak su
retiyle bu hizmetten muafiyetleri (be
del-i askeri) kararlaştırılmış ve böylece 
kaldırılan cizye vergisi bu ad altında ma
hiyet değiştirerek 1907'ye kadar sür
müştür. 
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Iii HALİL İNALCIK 
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ClAUSON, Sir Gerard 

(1891- 1974) 

Türk dilinin 
en eski dönemleri üzerindeki 

çalışmalarıyla tanınan 

İngiliz Türkologu. 
_j 

Londra'da doğdu. Bir binbaşının oğlu
dur. Eton College'den sonra yüksek öğ

renimini Oxford Üniversitesi'ne bağlı 
Corpus Christi College'de yaptı. 1914'te 
buradan mezun oldu ve çok geçmeden 
asker olarak katıldığı ı. Dünya Savaşı 

boyunca Çanakkale, Mısır ve Irak'ta or
du hizmetinde bulundu. Savaştan son
ra 1919'da girdiği Sömürgeler Bakanlı
ğı'nda 1951'de emekli oluncaya kadar 
önemli mevkilere yükseldi. Emekli ol
duktan sonra ise kendini bütünüyle il
mf araştırmalara vermek imkanını elde 
ederek en önemli çalışmalarını bu devre
de ortaya koydu. 1 Mayıs 1974'te Lond
ra'da öldü. 

Öğrenciliği sırasında Pali dili ve Sans
kritçe'den başka Türkçe ve Arapça gi
bi Doğu dillerini de öğrenmeye başla
yan Clauson. pek erken denebilecek yaş
ta ilmf çalışmalar içine girmişti. Daha 
üniversite öğrencisi iken 1912'de Royal 
Asiatic Society'ye üye oldu. Ölümüne 
kadar altmış iki yıl bu sıfatını korudu
ğu gibi 1958-1961 arasında buranın 

başkanlığında bulundu. 1975 'te kendi
sine cemiyetin altın madalyası verildi. 
1969 yılında da Amerika'da indiana Üni
versitesi'nin Altaic Studies mükafatını 
kazanmıştı. 1906'da yayımladığı ilk il
mf yazısından itibaren Pali, Sanskrit ve 
Tibet dilleri alanında yürüttüğü çalış

malarını, arada yayımlanan "A Hitherto 
Unknown Turkish Manuscript in 'Uighur' 
Characters· (JRAS, January 1928, s. 99-
1 30) adlı makalesi bir tarafa bırakılırsa, 
asıl 1951 'den sonra hemen hemen ta
mamıyla Türk dili üzerinde yoğunlaş
tırmıştır. Türk diliyle ilgisi bakımından 
bu çalışmalar arasında Moğolca da yer 
alır. Yayımladığı yetmiş bir araştırma
sından kırk sekizi doğrudan doğruya 

Türkoloji sahası ile ilgili bulunmaktadır. 
Zamanla Rusça, Çince, hatta Japonca 
da öğrenen ve elli yaşından sonra ken
disini Türkoloji'ye veren Clauson'un ya
zıları esas itibariyle Türk dili tarihi üze
rinedir. 

Eserleri. Türkçe ile Altay dillerinin akra
balığı teorisine karşı çıkan teziyle kendi
sini ilk planda tanıtan Clauson'un maka-


