
31

OOssmmaannll››  VVeerrggii  SSiisstteemmiinnddee
““EErrmmeennii  MMiilllleettii  VVeerrggiissii””

Cahit KÜLEKÇ‹*

Özet: Vergi, devletlerin en önemli gelir kayna¤›d›r. Varl›¤› tarihin eski dönemlerinden beri bilin-
mektedir. En genifl ifadeyle vergi, ‘hâkim’ unsurun ‘mahkûm’ unsurlardan ald›¤› bir gelir çeflididir.
‹slam dünyas›nda en fazla gayr-› Müslim tebaaya sahip olan Osmanl› Devleti’nde de bu gelir kayna-
¤› hâliyle önem tafl›maktad›r. Cizye baflta olmak üzere gayr-› Müslim tebaadan al›nan vergilerle,
Müslüman tebaadan al›nan sair vergiler aras›nda hem miktar hem de muhteviyât olarak çok ciddi
fark olmamas›na ra¤men, arfliv belgelerinde rastlad›¤›m›z ‘Ermeni Milleti Vergisi’, araflt›rmalarda
tasnif edilen vergi s›n›flar›n›n her hangi birisi ile iliflkilendirilmemifltir. Çal›flmam›z, arfliv belgele-
rinde sözü edilen bu vergi hakk›nda bilgi vermeyi hedeflemektedir.

Anahtar kelimeler: Osmanl› vergi sistemi, Gayr-› Müslimler, Vergi, Ermeni milleti vergisi

* * *

AA..  GGiirriiflfl

Her hangi bir devlet sisteminde devletin gelir kalemlerinden birisi olan ver-
gilerin tasnif edilmesi, vergi muâfiyetleri, miktarlar› gibi konular hayli kap-
saml› çal›flma gerektirmektedir. Bu minvâlde ve öncelikle vurgulamak gerekir
ki; Hz. Peygamber’in Medine’de temellerini atm›fl oldu¤u ‹slam Devleti, Hz.
Ömer’in kurumsallaflma anlay›fl›yla flekillenmeye bafllam›flt›r. Sonras›nda dev-
let gelirlerinin belli bir düzene sokulma fikriyle ve çabas›yla düzenli hale geti-
rilen2 devlet gelirlerinin, süreç içerisinde kurulan Müslüman devletlerde he-
men hemen ayn› isim ve içerikle an›lmas›,3 mezkûr tasnifin târihî aflamalar›-

* Yrd. Doç. Dr. ‹nönü Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi.
2 Divan teflkilat› bunun en esasl› göstergesidir.
3 Burada bahsetti¤imiz vergiler ya da devlet gelirleri, dînî esasa matuftur.
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n›n ayd›nlat›lmas› hususunda önem arz eder.

Osmanl› Devleti’nde oldu¤u gibi bir baflka Müslüman devletin gelirlerini or-
taya koyman›n zorlu¤u ya da kapsam›n›n geniflli¤i bir tarafa, zaman›n flartlar›-
na göre ortaya ç›kan vergilerin varl›¤›, bu zorlu¤u artt›rmaktad›r. Nitekim ko-
nu üzerinde yap›lan çal›flmalar incelendi¤inde tafsilât›n târihî süreçlerden ziyâ-
de vergilerin tasnifine göre yap›ld›¤› görülecektir.

Farkl› bir aç›dan de¤erlendirecek olursak, Hz. Ömer döneminde sistemli ha-
le gelen ve gayr-› Müslimler’den al›nan vergilerin temelde iki esasa göre teflki-
latland›¤› görülür. Bunlar toprak ve insand›r. Meselâ, haraç do¤rudan toprak ve
mahsullerle ilgili iken cizye daha çok insanla ilgili bir vergi kalemidir. Ticaret
mallar›ndan al›nan vergilerde de insan unsurunun oldu¤unu, bu beyânda söyle-
mek gerekir.4

Toplanan vergilerin hak sahiplerine ne flekilde da¤›t›laca¤›, vergi memurla-
r›n›n maafl miktarlar›n›n ne olaca¤›, hazineden para yard›m› alacaklar›n husu-
siyetleri gibi mevzular, Hz. Ömer döneminden bu yana aç›kl›¤a kavuflturulma-
ya çal›fl›lm›fl, neredeyse vergi kalemlerinin tasarrufu ayr›nt›lar›yla erken say›-
labilecek bir dönemde, ana hatlar›yla da olsa belirlenmifltir.5

Özellikle gayr-› Müslim nüfustan al›nan vergiler konusunda hassasiyet orta-
ya konmufl, bu hassasiyet kurulan tüm Müslüman devletler taraf›ndan da dik-
katle izlenmifltir. Cizye gibi s›n›flar alt›nda incelenen ve gayr-› Müslim nüfusu
do¤rudan ilgilendirilen vergiler, kiflilerin kazand›klar›na orant›lan›rken, kesin-
likle kiflilerin s›n›f farklar› vurgulanmam›flt›r. Buna göre cizye baflta olmak üze-
re tüm vergilerde aslî unsur vergi mükellefi olan kiflinin geliri olarak belirlen-
mifltir. Bu da ‹slam medeniyetinin H›ristiyan medeniyetini birbirinden ay›ran
en önemli sosyo-ekonomik faktör olarak alg›lanm›flt›r.6

Vergiyi salt devlet geliri olarak de¤erlendirmek de eksik bir de¤erlendirme
olacakt›r. Zira cizyeyi kabul etmek demek, Müslüman toplum içinde ‹slam
devletinin hâkimiyetini kabul etmek demektir. Bunun d›fl›nda cizyeye siyâsi
ya da sosyal anlam yüklemek isabetsiz olacakt›r. Cizye karfl›l›¤›nda devlet de
cizye ald›¤› kimselerin can ve mal emniyetini sa¤lamakla vazifeli olacakt›r ki
z›mmîli¤in anlam› da budur. Böylelikle bir gayr-› Müslim hem iç özerkli¤e sa-
hip olacak hem de ibadet özgürlüklerini devam ettirecektir.7

Ayn› flekilde Müslümanlardan al›nan zekat› da Müslüman devletler sadece

4 Hz. Ömer döneminde al›nan vergilerle ilgili olarak bkz: Mustafa Fayda, Hz. Ömer Zaman›nda Gayr-› Müs-
limler, ‹stanbul 1989, s. 41-91, 109-165 vd. Ayr›ca bkz: Mustafa Fayda, ‘Hz. Ömer ve Ticaret Mallar› Vergisi ve-
ya Uflûr’, Ankara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, Say›: XXVI, Ankara 1983, s. 169.
5 Mustafa Fayda, ‘Hz. Ömer’in Divan Teflkilat›’, Do¤ufltan Günümüze Büyük ‹slam Tarihi, I-XIV, ‹stanbul
1992, s. 141, 142 vd.
6 Suraiye Faroqhi, The Ottoman Empire: A Short History, Munich 2004, s. 75.
7 Bernard Lewis, Ortado¤u, Çev: Selen Y. Kölay, Ankara 2005, s. 245.
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bir vergi kalemi ya da devlet geliri olarak görmemifller, ayn› zamanda bir sos-
yal güvenlik sistemi olarak tavsîf etmifllerdir.8

Çal›flmam›z, tüm ‹slâm devletleri için söz konusu olan ve yukar›da bahsi ge-
çen vergileri, kezâ Osmanl› Devleti’nin vergi sistemini inceleme iddias›nda de-
¤ildir. Böyle bir çal›flma bir makalenin s›n›rlar›n› aflmaktad›r. Ancak ‘Ermeni
Milleti Vergisi’ olarak tan›m›n› yapt›¤›m›z vergi kaleminin di¤er vergi kalem-
lerinden fark›n› ya da benzer yönlerini ortaya koyabilmek için bilhassa gayr-›
Müslim reayadan al›nan Osmanl› dönemi vergilerinin hulâsâ fleklinde tebârüz
ettirilmesi faydal› olacakt›r.

BB..  OOssmmaannll››  DDeevvlleettii’’nnddee  VVeerrggii  SSiisstteemmii

Osmanl› dönemi vergilerini incelemek, sâir Müslüman milletlerin vergi sis-
temlerini incelemekten pek de farkl› de¤ildir. Nitekim Osmanl›’da da vergi iki
esâsa mahsûs olarak tasnif edilmektedir:

a. Müslümanlardan al›nan vergiler

b. Gayr-› Müslimlerden al›nan vergiler

Bu tasnif kendi içerisinde ayr›ca fler’î ve örfî olarak da isimlendirilmektedir.
‘Tekâlif-i fier’iyye’ olarak tavsif edilen fler’î vergiler, Kitap, Sünnet ya da hukuk
kitaplar›nda miktar›, cinsi ve isimleri zikredilmifl vergilerdir. ‘Tekâlif-i Örfiy-
ye’ ise kayna¤›n› ‘örf’ten almaktad›r ki bunlar›n ismi, cinsi ve miktar› zamana
ya da ihtiyaca göre de¤iflebilmektedir. ‹slam hukukçular› sultanlar›n, fleriat hü-
kümlerinin aç›k bir flekilde aksini emretmedi¤i mevzularda ve amme maslaha-
t›n›n icab ettirdi¤i flekilde örf ve âdete uyarak kanun koymada serbest oldukla-
r›n› beyan etmifller, devletin nizam ve teflkilat›nda kendi rey’i ile hareket etme-
sinde, yeni vergi kalemleri ihdâs etmede bir sak›nca görmemifllerdir. Tekâlif-i
âdiye ve tekâlif-i flakka bu tür vergilerdendir.9

Verginin örfe ba¤l› olarak konabilmesinin d›fl›nda kald›r›lmas› da söz konu-
sudur. Mesela, Tanzimat Ferman›’ndan sonra geliflen süreçte tebaa, vergi önün-
de eflit bir temele vaz’edilmifl, müteâkib tahrîrâtta ‘muktezâ-y› nas’ olmak iti-
bariyle imam ve hatiplerin ve sahîhu’n-neseb saâdât-› kirâm›n raiyete mahsus
olan vergilerden aflar› münasip görülmüfl ve bu gibilerin hizmetlerini umumi-
yetle hasbî olarak îfâ etmekte olmalar› kabul edilmifltir. Bunlar d›fl›nda hiç
kimse ya da millet imtiyazl› bir hale kavuflturulmam›flt›r.10

Ana hatlar›yla Osmanl›’da vergi tasnifi flu flekilde yap›lmaktad›r:

8 Yunus Vehbi Yavuz, Bir Sosyal Güvenlik Kuruluflu Olarak Zekat, ‹stanbul 1992, s. 13, 14 vd.
9 Ziya Kaz›c›, ‹slam Müesseseleri Tarihi, ‹stanbul 1996, s. 310, 311
10 Ömer Lütfi Barkan, ‘Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858) Tarihli Arazi Kanunnamesi’,
Türkiye’de Toprak Meselesi, ‹stanbul 1980, s. 318, 319. Gerçi bu vergi muafiyeti daha önce de gündeme gelmifl
bir husustur. Özellikle seyyid ve fleriflik konusunda yaflanan ‘sahte flecere’lerle vergiden muaf tutulma çabala-
r› çeflitli karmaflalara yol açm›flt›r. Rüya K›l›ç, Osmanl›’da Seyyid ve fierifler, ‹stanbul 2005, s. 102 
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a. Öflür: Müslümanlardan al›nan, toprak mahsullerinin ve insan eme¤inin
miktar›ndaki de¤iflime paralel olarak hesaplanan bir vergidir.

b. Cizye: Müslüman bir devletin Müslüman olmayan sa¤l›kl›, yetiflkin ve er-
kek vatandafllar›ndan ald›¤› vergidir. Miktar› gayr-› Müslim tebaan›n ödeme
gücüne göre flekillenir.

c. Haraç: Fethedildikten sonra gayr-› Müslim ahaliye b›rak›lan veyahut gayr-
› Müslim ahaliyle anlaflma yap›larak ‹slam ülkesine kat›lan arazilerden elde
edilen vergidir. Bu vergi daha çok gayr-› Müslimleri ilgilendirmekle birlikte,
topra¤› ekip- biçen her kesime de hitap edebilmektedir.11 Haraç vergisi kendi
içinde birden fazla tasnife tâbî tutulmaktad›r: Çift resmi, çiftbozan, bennâk ve
ispençe resmi gibi. Bunlar d›fl›nda da bir tak›m vergi kalemlerine rastlamak
mümkündür.12

Haraç vergisinin tasnifinin çeflitlilik arz etmesi, bilhassa bu verginin flartla-
ra göre flekillendi¤ini aç›kça ortaya koymaktad›r. Biz bu tasnifte özellikle is-
penç ve örfî vergilerden olan tekâlif-i âdiye üzerinde durmak istiyoruz. Zira ça-
l›flmam›za esas teflkil eden Ermeni Milleti Vergisi’nin bu iki vergi türünden bi-
risi alt›nda tasnif edilmesi gerekti¤ini düflünmekteyiz.

BB..11..  ‹‹ssppeennçç  VVeerrggiissii

Osmanl› Devleti’nde bu verginin ilk ne zaman al›nd›¤›na dair herhangi bir
kay›ta rastlayamad›k. Ancak ispenç vergisinin gayr-› Müslim reayadan al›nd›¤›
ve ‘cizye’den farkl› bir vergi kalemi oldu¤unu arfliv belgesi13 ve araflt›rmalara14

dayanarak ifade etmemiz mümkündür.

Cizyeden baflka bir isim alt›nda gayr-› Müslim tebaadan her hangi bir ‘bafl ver-
gisi’nin al›nmas›,15 ‹slam hukukçular› taraf›ndan bid’at say›lm›fl ancak bu vergi,
iktidarlar taraf›ndan ‘çift resmi’ olarak tavsif edilerek bid’attan uzaklafl›lm›flt›r.16

fiu var ki, çift resmi sadece gayr-› Müslim reayadan al›nan bir vergi türü de-
¤ildir. Topra¤a ba¤l› olarak al›nan bu vergi tamam›yla ziraat mahsulleri ile ilgi-
lidir. K›rsalda da olsa, flehirde de olsa çift resmi ziraat topraklar›ndan tasarruf
eden herkes için geçerlidir.17 Sefer olmasa dahi18 sadece askerlik hizmeti gibi hiz-

11 Ziya Kaz›c›, a.g.e., s. 308
12 Bu çal›flmada tüm vergilerin yer almas› mümkün de¤ildir, di¤er vergi çeflitleri hakk›nda genifl bilgi için bkz:
Ahmet Tabako¤lu, Türk ‹ktisat Tarihi, ‹stanbul 1986; Ziya Kaz›c›, a.g.e., s. 293- 314
13 BOA, Hariciye Mektubî Kalemi, 285/ 2
14 Colin Imber, Keiko Kiyotaki, Frontiers of Ottoman Studies, New York 2005, I, 81, 82. Bu çal›flmada ispenç
vergisinin haraç ve cizyeden farkl› ama onlara ek olarak al›nd›¤› belirtilmektedir.
15 Mehmet Ali Ünal, Osmanl› Devri Üzerine Makaleler, Araflt›rmalar, ‹stanbul 1999, s. 119
16 fiükrü Niflanc›, Osmanl› ‹ktisat Zihniyeti, ‹stanbul 2002, s. 80
17 Halil ‹nalc›k, Osmanl› ‹mparatorlu¤u, ‹stanbul 1993, s. 37, 39
18 BOA, Cevdet Askeriye, 952/ 41350
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metleri yerine getiren görevliler bu ve benzeri vergilerden muaf tutulmaktad›r.19

Bu yönleriyle ispenç vergisi çift vergisinden farkl› bir görünüm arz etmekte-
dir. Fakat miktar ya da Müslüman reayadan al›nan toprak vergisinin karfl›l›¤›
olarak çift resmiyle benzefltirilebilecek olan ispenç vergisi,20 H›ristiyan erkek-
lerinden al›nan ve miktar› tam olarak belli olmayan bir vergidir. Miktar› d›fl›n-
da verginin hangi vas›flar› tafl›yan H›ristiyan erkeklerden al›nd›¤›nda da ittifak
yoktur.21 Hatta bu verginin fler’î mi, örfî mi oldu¤u da belli de¤ildir.22 1566 tari-
hinde kifli bafl› 25 akça olarak al›nan vergi, 1518’de toplam 41.800 akça, 1523’te
103.723 akça, 1566’da 204.375 akçaya ulaflm›flt›r.23 Y›llara göre tespit edilen bu
art›fl›n nüfusun de¤iflmesiyle mi yoksa vergi baremindeki art›flla m› gerçeklefl-
ti¤i de bilinmemektedir.

Sonuç itibariyle ispenç vergisi, gayr-› Müslimlerden, onlar›n toprakl›, top-
raks›z, evli veya bekar olmalar›na bak›lmaks›z›n al›nan ve ‘harac-› muvaz-
zaf’›n24 Türkçe’deki karfl›l›¤› olan bir vergi türüdür.25

BB..22..  TTeekkââlliiff--ii  ÂÂddiiyyee  ((ÖÖrrffiiyyee))

Bilhassa örfî de¤erlere ba¤l› olarak sisteme dâhil edilen vergiler, belirli hiz-
metler karfl›l›¤›nda ya da verginin tahsil edilmesinde karfl›lafl›lan fakirlik, k›t-
l›k v.s. gibi zorluklar çerçevesinde affa u¤rayabilmekte, vergi tâbiiyeti olanlara
muâfiyet sa¤lanabilmektedir. Mesela Bolvadin kazas›, Bayat karyesi ahalisi bu-
lunduklar› mahalde bulunan bina, han ve köprüyü tamir ve ›slâh etmeleri kar-
fl›l›¤›nda tüm örfî tekâliften muaf tutulmufllard›r.26 Yine Babada¤ kazas›na ba¤-
l› Pelitli karyesi halk›, zarûretlerine binâen örfi tekaliflerden muaf tutulmak is-
temifl ve karye halk›ndan yükümlü olduklar› örfî vergilerin al›nmamas›na ka-
rar verilmifltir.27

Bu verginin karfl›t› olarak bir de ‘tekâlif-i flakka’ vard›r ki, bu vergi devaml›
al›nan bir vergi de¤ildir. Sadece baz› memurlar taraf›ndan tebaadan haks›z yere
al›nd›¤› ancak bunlar›n sürekli takip edildi¤i, bunlar›n halka zulmetmemeleri
için emir ve fermanlar›n ›sdâr olundu¤unu ifade etmek gerekir.28

19 Halil ‹nalc›k, Osmanl›’da Devlet, Hukuk, Adalet, ‹stanbul 2000, s. 82
20 Cengiz Orhonlu, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda Derbent Teflkilat›, ‹stanbul 1990, s. 34
21 Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzy›lda Harput Sanca¤›, Ankara 1989, s. 132, 133
22 Yavuz Ercan, Bulgarlar ve Voynuklar, Ankara 1986, s. 44
23 Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzy›lda Harput Sanca¤›, s. 132, 133
24 Harac-› Muvazzaf: Ziraate elveriflli arazide yerin tahammülüne göre maktu’ olarak dönüm ve cerib gibi mik-
tarlar üzerine tarh olunan para veya di¤er benzer fleylerdir. Ziya Kaz›c›, a.g.e., s. 309
25 Ziya Kaz›c›, Osmanl›lar’da Vergi Sistemi, ‹stanbul 1977, s. 74, 75
26 BOA, Cevdet Belediye, 92/ 4555
27 BOA, Cevdet Maliye, 153/ 6469
28 Ziya Kaz›c›, ‹slam Müesseseleri, s. 313
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Bu genel tan›mlamalardan sonra, Osmanl› iktisat sisteminin, Tanzimat’tan
sonraki durumuna k›saca iflaret etmekte fayda bulunmaktad›r. Tanzimat’tan
sonra Osmanl›’n›n gayr-› iktisâdî dünya görüflü yerini neredeyse tamamen ikti-
sâdî bir dünya görüflüne b›rakm›fl, ‘flirket, sermâye, banka’ gibi kavramlar Os-
manl› politikas›n›n içinde hayli yer tutmaya bafllam›flt›r.29

Kezâ, Tanzimat’a de¤in ticari davalar fler’î mahkemelerde görülürken
1840’tan itibaren ticari uyuflmazl›klar ayr› mahkemelerde sonuca kavuflturul-
maya bafllanm›fl ve ‹stanbul’da Ticaret Nezareti’ne ba¤l› mahkeme kurulmufl-
tur. Hatta 1848’de kurulan Karma Ticaret Mahkemesi’nin 14 üyesinin 7 tanesi
yabanc› uyruklu tüccarlardan seçilmifltir.30

Osmanl› iktisat sisteminde görülen bu de¤iflimin devam›nda, öflür gibi bir
verginin kald›r›lmas› ve dolay›s›yla devletle toprak aras›ndaki ba¤›n kopmas›,
özel toprak mülkiyetinin genifllemesi,31 Osmanl› sosyal hayat›nda oldu¤u gibi
iktisat hayat›nda da yeni bir tak›m tan›mlamalar› beraberinde getirmesi, s›n›f
ve tabaka tezatlar›n›n ortaya ç›kmas›na sebep olmufltur.32

Bu çerçevede, Tanzimat’›n öngördü¤ü iktisâdî reformlarla birlikte Osmanl›
Devleti’nde yeni bir tak›m vergi kalemleri belirmifl ve tâbiri câizse, kald›r›lma-
s› gündeme gelen bir tak›m vergilerin yerine baflka isimler alt›nda yeni vergiler
konulmufltur. Çal›flmam›za esas olan millet vergisinin de bu tür vergilerden bi-
risi oldu¤unu düflünmekteyiz.

CC..  EErrmmeennii  MMiilllleettii  VVeerrggiissii33

Osmanl› Devleti’nde vergi, di¤er Müslüman devletlerde oldu¤u gibi ‘devle-
tin giderlerini’ karfl›layan en önemli gelir kayna¤›d›r. Bir çok vergi do¤rudan ha-
zineye ba¤lanmakta, mukâtaa ve sâir gelirlerin bütünü, bilhassa XIX. yüzy›lda,
vali ve mütesellimler taraf›ndan toplanmaktad›r. Bu vergilerin de ço¤u yine
do¤rudan hazineye veya ilgili yerlere verilmektedir.34

Vergilerin her hâl ve flartta, sürekli bir flekilde ve ayn› ölçüde al›nd›¤›n›, ver-
gilerin al›n›rken halk›n ihtiyaçlar›n›n göz ard› edildi¤ini söylemek mümkün
de¤ildir. Meselâ baz› dönemlerde Türk tebaal› gayr-› Müslim reaya, kimi za-
man cizye vergisinden muaf tutulmufl ve hatta Türk tebaas› olmad›klar› halde

29 Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu, ‘Tanzimat’ta ‹ctimâî Hayat’, Tanzimat, ‹stanbul 1999, II, 647
30 Zafer Toprak, ‘‹ktisat Tarihi’, Osmanl› Devleti (1609-1908), ‹stanbul 2002, III, 245
31 Tosun Ar›canl›, ‘XIX. Yüzy›lda Anadolu’da Mülkiyet, Toprak ve Emek’, Osmanl›’da Toprak Mülkiyeti ve
Ticari Tar›m, ‹stanbul 1998, s. 134, 135
32 Ziyaeddin Fahri F›nd›ko¤lu, a.g.m., s. 644
33 Bu verginin geçti¤i, tespitini yapabildi¤imiz ilk yer 1269 tarihli 8. Mühimmedir. BOA, Meclis-i Vâlâ Riyâ-
seti, 253/ 18
34 Musa Çad›rc›, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yap›s›, Ankara 1997, s. 106
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Rum, Ermeni, ve Yahudi milletinden muhtaç durumda olanlar da bu muafiyet-
ten yararlanm›fllard›r.35

Esas itibariyle çal›flmam›z›n üzerinde durdu¤u, arfliv belgelerinde geçen ve
‘Millet Vergisi’ olarak tan›mlanan vergi için de yukar›da bahsetti¤imiz kolay-
l›klar söz konusudur. Öncelikle biz bu verginin miktar› ya da mahiyeti hakk›n-
da çok fazla bilgiye sahip olmad›¤›m›z› ifade etmek istiyoruz.

Millet vergisi, gayr-› Müslim reayadan al›nan cizyeden farkl› bir vergi türü-
dür. Senelik al›nd›¤›na dair bilgiler olan verginin ‘bedel-i askeriye’den baflka bir
fley oldu¤u da muhakkakt›r. Bu çerçevede ilk olarak Bozok Sanca¤›, K›z›lkoca
Kazas›'nda toplanan vergilerin miktarlar›n› gösteren bir deftere at›f yapmam›z
gerekmektedir. Bahsi geçen defterde Ermeni milletinden al›nan iki tür vergi ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. Bir tanesi senelik al›nan Ermeni milleti vergisi, di¤eri ise
‘bedel-i askeriye’dir.36 Ancak bu belgede yer alan ve senelik ödendi¤i anlafl›lan
verginin, Ermenilerden tahsil edilen ‘mal vergisi’ olma ihtimali de bulunmak-
tad›r. Zira benzer bir belgede Yozgat’ta sâkin bulunan Ermenilerin mal vergisi
ve bedel-i askeriye vergisini gösterir ayr› ayr› cetveller bulunmaktad›r.37 

Sözünü etti¤imiz vergi, ispenç vergisinden de farkl› bir hususiyet tafl›makta-
d›r. Buna geçmeden önce, gayr-› Müslim reayadan al›nan ve Tanzimat’tan son-
ra da al›nmas›na devam edilen ‘k›fllak vergisi’nden bahsetmek istiyoruz. 1485
y›l›ndan sonra hemen hemen her milletin, ‘resm-i dûd’ ad› alt›nda k›fllak vergi-
sine tâbî oldu¤unu görmekteyiz. Bu verginin, d›flar›dan gelinerek geçici bir sü-
re k›fllak mahalli olarak kullan›lan yer için al›nan ve toprakla ilgisi olmayan bir
vergi türü oldu¤u ifade edilmektedir.38 Tanzimat’tan sonra Ermenilerden al›nan
bu vergi, ‹spenç vergisine dönüfltürülmüfl ve miktar› düflürülmüfltür.39 Her ne
kadar miktar› düflürülmüfl ve hatta Ermeniler taraf›ndan kald›r›lmas› istenmifl-
se de ispenç vergisinin kald›r›lmas›n›n mümkün olmad›¤› bildirilmifl ancak ay-
n› zamanda k›fllak vergisinin al›m› durdurulmufltur.40

‹spenç vergisi üzerinde dururken, verginin gayr-› Müslim reayan›n erkekle-
rinden al›nd›¤›n›, miktar›n›n ve zaman›n›n belli kurallara ba¤l› olmad›¤›n›, top-
rakla da ilgisinin bulunmad›¤›n› söylemifltik. Belgelerde geçen ve ‘Ermeni Mil-
leti Vergisi’ olarak tan›mlanan vergi ise bu yönleriyle ispençten bir hayli farkl›
görünüm arz etmektedir.

Senelik olarak al›nan bu verginin miktar› Ermeniler aras›nda farkl›l›k gös-
termekle birlikte Müslüman ahalinin vermifl oldu¤u vergiden çok da a¤›r de¤il-
dir.41 Ancak vurgu yapmak istedi¤imiz bir di¤er husus, Katolik Ermenilerle Pro-

35 BOA, Maliyeden Müdevver Defterleri, 8610
36 BOA, Maliye Nezareti Defterleri, 2650
37 BOA, Maliye Nezareti Defterleri, 2638
38 ‹lhan fiahin, Osmanl› Dönemi’nde Konar-Göçerler, ‹stanbul 2006, s. 170
39 BOA, Sadaret Divan Kalemi, 33/ 50
40 BOA, Hariciye Mektubî Kalemi, 285/ 2
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testan Ermeniler aras›nda dahi bu verginin miktarlar›nda farkl›l›¤›n bulunma-
s›d›r.42 Bilindi¤i üzere Ermeniler Ortodoks olarak tan›nm›fllar, Katoliklik ya da
Protestanl›klar› XIX. yüzy›ldan itibaren söz konusu olmufltur. Kendi aralar›nda
mezhep de¤ifltirmelerine ne Ermeni patrikli¤i ne de Osmanl› Devleti iyi gözle
bakmam›flt›r.43 Bu çerçevede vergilerin mezhebe ba¤l› olarak farkl›l›k gösterme-
si de flafl›rt›c› de¤ildir.

Bu vergi kalemiyle ilgili olarak üzerinde durabilece¤imiz bir baflka husus da
verginin toplanmas›d›r. Millet vergisi daha çok Ermenilerin bölgedeki ruhânî li-
derler taraf›ndan toplanmaktad›r. Bu lider kimi zaman bir râhip olurken, kimi za-
man da râhip yard›mc›s›d›r.44 Tabi bu durum bir müddet sonra çeflitli sorunlar› da
beraberinde getirmifl, rahiplerin ya da yard›mc›lar›n›n sû-i istimallerinden do¤an
flikayetler zaman zaman devletin resmî kurumlar›na intikal ettirilmifltir.45

SSoonnuuçç

Müslüman devletlerin ekonomik alandaki ilkeleri temelde Kur’an ve sünnet
etraf›nda flekillenmifltir. Do¤al olarak ‹slam medeniyetinde ekonomik faaliyet-
lerle ilgili düzenlemeler, daha Mekke döneminde bafllam›fl, tarihi süreçte birey-
sel ve toplumsal düzlemde sürdürülmüfltür. ‹slam medeniyeti; sosyal adalet,
servet ve mülkiyetin yayg›nlaflt›r›lmas›, muhtaçlar›n korunmas›, israf›n önlen-
mesi gibi ekonomik alandaki ay›r›c› özelliklerini Kur’an ve sünnette belirlenen
ilkelerden alm›flt›r. Bu ilkeler temel olarak korunmufl, ancak farkl› zaman ve
mekânlarda de¤iflik biçimlerde yorumlanm›fl ve kurumlar oluflturulmufltur.
Çal›flma, cömertlik, infak gibi do¤rudan; güven, do¤ruluk gibi dolayl› olarak
ekonomiyle ilgili de¤erler, ‹slam medeniyetinde iktisat alan›ndaki davran›fllara
yön vermifltir.46

‹slam medeniyetinin neredeyse tüm idârî hususiyetlerini içinde bar›nd›ran
Osmanl› Devleti’nde de durum yukar›da zikrettiklerimizden farkl› bir halde
de¤ildir. Kur’an ve sünnetin flekillendirdi¤i kurumlar›n yan› s›ra Osmanl›’da,
milletlerin çeflitlili¤ine atfen, sâir isimler alt›nda ve bilhassa idarede baz› tas-
niflerin olmas›, beklenebilir bir tav›rd›r. Osmanl› idaresindeki farkl›l›klar, Os-
manl› Devleti’nin merkezi ve uç bölgeleri aras›nda bir ayr›m yapmam›za izin
verse de bu tür bir ayr›m esas olarak co¤rafi olacakt›r ve bölgeler aras›ndaki afl›-
lamayacak hiçbir s›n›r bulunmayacakt›r.47

41 BOA, Sadaret Divan Kalemi, 130/ 68
42 BOA, Meclis-i Vâlâ Riyâseti, 268/ 44
43 BOA, Cevdet Adliye, 59/ 3572
44 BOA, Hariciye Mektubî Kalemi, 295/ 34; 301/ 44
45 BOA, Sadaret Mühimme Kalemi Evrak›, 259/ 85
46 ‹brahim Sar›çam-Seyfettin Erflahin, ‹slam Medeniyeti Tarihi, Ankara 2008, s. 108
47 Reflat Kasaba, Dünya, ‹mparatorluk ve Toplum: Osmanl› Yaz›lar›, ‹stanbul 2005, s. 183
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Fi’l-hakika idari alanda görülen farkl›l›klar, Tanzimat’tan sonra özellikle
vergi konusunda yap›lan de¤ifliklikler, ç›karlar› sars›lan devlet adamlar›n›n iç-
ten içe yürüttükleri muhalefetle birlikte, rüflvet alan, halka angarya uygulayan,
keyfî vergi toplayan, zimmetine para geçiren en yüksek devlet adam›ndan en
küçük memura kadar pek çok kiflinin yarg›lanmas›na zemin haz›rlam›flt›r.48

Zaman ve ihtiyaçlara göre flekillenen vergi s›n›f›ndan birisi oldu¤unu ileri
sürdü¤ümüz Ermeni Milleti Vergisi’nin toplanmas›nda da mezkûr s›k›nt›lar›n
oldu¤u muhakkakt›r ancak çal›flmam›z da biz daha çok bu vergi türünün, Os-
manl› Devleti’nde gayr-› Müslim reayadan al›nan vergilerden hangisine dâhil
edilebilece¤i üzerinde durmaya gayret gösterdik. Tespit edebildi¤imiz arfliv ve-
sikalar› çerçevesinde Ermeni Milleti Vergisi;

a. Gayr-› Müslim reayadan al›nan cizye, ispenç gibi vergilerden farkl›d›r.

b. Senelik al›nmaktad›r.

c. Toprakla ya da mahsulle ilgili de¤ildir.

d. Miktar› bölgeye ve hatta mezhebe göre de¤ifliklik gösterebilir.

e. Genelde Ermeni din adamlar› taraf›ndan toplan›r ancak denetimi Osman-
l› mâliyesi taraf›ndan yap›l›r.

Belgelerden anlafl›ld›¤›na göre toplanan vergi, Ermeni milletinin ihtiyaçlar›-
n› gidermede kullan›lmaktad›r. Verginin nüfus mevcuduna göre toplanmas›
da49 bunu gösteren en önemli delilimizdir.

Buna göre Ermeni Milleti Vergisi, fleriat›n temas etmedi¤i bir mevzuda hü-
kümdar›n nasslara ayk›r› olmamak flart›yla cemiyetin hayr ve faydas› için biz-
zat kendi iradesine dayanarak ç›kard›¤› ve uygulamaya koydu¤u50 “Tekâlif-‹
Âdiye (örfiye)” içerisinde telakkî edilmelidir.
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Abstract: -Armenian Nation Tax in Ottoman Tax Regime- Tax is the most important income source
of the states. Its presence has been known since ancient times. The largest words, can be described as
a kind of income the 'dominant' elements from 'doomed' elements. In the Islamic world, Ottoman
Empire had the most non-Muslim citizens and these non-Muslim citizens were very important sour-
ce of income. Between the taxes mainly capitation from non-Muslim citizens and different taxes from
Muslim citizen, was not seriously different. But in the archival documents, we encounter 'the Arme-
nian Nation Tax' and this tax does not correspond to one of classifying any of the tax classes. Our
study aims to give information about this tax that is mentioned in the archival documents.
Key words: Ottoman tax regime, non-Muslim citizens, Tax, Armenian nation tax




