1267(1851) C~ZYE N~ZÂM-NÂMES~~
ZAFER GÖLEN*
Cizye "kâf~~gelmek, kar~~l~~~ n~~vermek, ödemek" manas~ndaki cezâ mastar~ndan türemi~~
bir isimdir. ~slâm literatüründen tebaadan olan gayri müslimlerin ödedikleri vergiye verilen
add~r. Kelime hem Kuran-~~Kerim'de hem de hadislerde terim anlam~nda geçmektedit- '.
Verginin kayna~~~hakk~nda ileri sürülen iddialar çe~itlidir. Yunan, Roma ve Sasaniler dönemlerinde de bu verginin topland~~~~iddia edilmi~tir. ~slâmiyetten sonra ~er`i bir mahiyet alan
cizye, gayri müslim erkeklerden askerlik görevinin kar~~l~~~~olarak toplam~~ur. Ancak ~slâm
ulemas~~aras~nda cizyenin bütün gayri müslimleri kapsad~~~~konusunda bir görü~~birli~i sa~lanamam~~ur. Örne~in Süleyman Sudi cizye mükelleflerinin ehl-i kitap olmas~~gerekti~ini, putperest ve mecusilerden cizye al~nmas~n~n caiz olmad~~~n~~savunmu~tur2. ~slâm'da cizye uygulamas~n~n ba~lang~c~, Hazreti Muha~nmet'in ya~ad~~~~döneme kadar götürülmektedir. Hicri 10
tarihinde Nacran H~ristiyanlar! Hazreti Muhammet'e bir elçi göndererek, anla~ma yapma isteklerini iletmi~lerdir. Peygamber elçiden Müslümanl~~~~kabul etmelerini ya da kendi dinlerini
muhafaza etme kar~~l~~~ nda senede 2000 elbise, 30 z~rh, 30 at, 30 deve ve bir miktar para ödemeyi kabul etmelerini istemi~tir. H~ristiyanlar ikinci seçene~i kabul ederek dinlerinde kalmay~~
tercih etmi~lerdir. Dinlerini koruma kar~~l~~~~olarak belli bir vergi ödemeyi kabul etme, ~slâm
devlederinde cizyenin ba~lang~c~n~~ olu~turmu~tur. Bununla birlikte verginin ~ekil ve miktar~~
ikinci halife Hazreti Ömer taraf~ndan belirlenmi~tir. Bu dönemde cizye uygulamalar~n~n oldukça a~a~~lay~c~~bir tarzda yap~larak, gayri müslim halk~~Müslümanl~~a geçi~e zorlamak için
araç olarak kullan~ld~~~~ileri sürülmü~tür'. Hazreti Ömer zaman~nda sistemle~tirilen cizye, yaln~z fethedilen topraklardaki gayri müslim halk~n erkeklerinden toplanm~~ur. Vergi al~nmaya
ba~lama ya~~~ise 15 olarak belirlenmi~tir. Cizye ki~inin iktisadi durumuna göre 3 s~n~fa ayr~lm~~ur. 1. s~n~f zenginlerden 4 dinar veya 48 dirhem gümü~, 2. s~n~f orta hallilerden 2 dinar veya 24
dirhem gümü~, 3. s~n~f fakirlerden 1 dinar veya 12 dirhem cizye al~nmas~na karar verilmi~tir4.
Osmanl~~Devleti'nde XVI. yüzy~la kadar cizyeyi ifade etmek için genellikle haraç kelimesi
kullan~lm~~, daha sonra cizye veya cizye-i ~er'i kullan~m~~yayg~nla~m~~ur. Hazreti Ömer döne-

* Yrd. Doç. Dr., SDÜ Burdur E~itim Fakültesi, Tarih Bölümü ö~retim üyesi.
I Mehmet Erkal, "Cizye", islâm Ansiklopedisi(TDV), C.VIII, ~stanbul 1993, s.42.
2 Süleyman Sildi, Osmanl~~Vergi Düzeni (Defter-i Muktesid), Yay~na Haz~rlayan Mehmet Ali Ünal, Isparta 1996,
s.43; Hazreti Ömer ve Ali Mecusilerden Hazreti Osman Berberilerden cizye vergisi tahsil etmi~lerdir. Baluruz, Erkal,
a.g.m., s.42.
3 Boris Christoff Nedkoff, "Osmanl~~~ mparatorlu~unda Cizye (Ba~~Vergisi)", Belleten, Çeviren ~inasi Altunda~,
C.VIII, S.32, Ankara 1944, s.602-605; 612-615; H. Becker, "Cizye", 1.A.(MEB), C.III, ~stanbul 1988, s.200.
4 Nedkoff, a.g.m., s.607-608; Becker, a.g.m., s.200; Cizyenin tahsilat~n~n tarihi geli~imi ve ~slam Devletleri'nde
toplanan cizye miktarlar~~için balun~z, Erkal, a.g.m., s.42-45.
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mindeki vergi oranlar~~Osmanl~~Devlet yetkilileri taraf~ndan da kabul edilmi~tir°. Verginin nakit kar~~l~~~~her zaman ayn~~olmasa da âlâ, evsât ve ednâ olarak üç k~sma ayr~larak tahsil edilmesi kural~na sonuna kadar uyulmu~tur. Osmanl~~Devleti'nde 15-75 ya~~erkekler cizye vermekle
mükellef say~lm~~lard~r. Ya~l~lar, dilenciler, papazlar8, ak~l sa~l~~~~yerinde olmayanlar ve sakatlar
cizyeden muaf tutulmu~lard~r. Cizye devletin en önemli gelir kaynaklar~ndan birini olu~turmu~ tur. Örne~in, H. 894/1488-89 y~l~ nda 30.71 milyon akçe cizye gelirlerinden elde
edilmi~ tir7. 1528'de 9.650.000 düka alt~ n olan devlet gelirlerinin 750.000 dukas~~cizye
gelirlerinden sa~lanm~~ur8. Devletin düzenli gelirleri aras~nda yer alan cizye miktar~~akçenin
içindeki gümü~~oran~na ba~l~~olarak sabit bir özellik göstermemi~tir. Özellikle mali buhran
dönemlerinde zam yap~lan vergi gruplann~ n ba~~nda cizye gelmi~tir°. Kanuni döneminde 6075 akçe aras~nda de~i~en vergi miktar~~IV. Murad döneminde 333 akçeye kadar yükselmi~tir.
Köprülü Mustafa Pa~a 1691'de yapt~~~~bir düzenleme ile cizye oranlann~~âlâ, evsât ve ednâ
olmak üzere halk~n gelir durumuna göre üç guruba ay~rarak standart hale getirmi~tir. Birinci
gurupta olanlar 48, ikinci gurupta olanlar 24 ve üçüncü gurupta olanlar ise 12 dirhem cizye
vermekle yükümlü tutulmu~lard~ r. Mustafa Pa~a'n~ n cizye reformu ba~ar~l~~ olmu~~hazineye
y~lda 240 milyon akçe ek gelir sa~lanm~~t~r". Cizye her hicri y~l ba~lang~c~nda yani Muharrem
ay~nda cizyedârlar arac~l~~~yla toplanm~~ urn. Fakat devletin sava~~zamanlar~nda ve maliyenin
bunal~mda oldu~u dönemlerde daha erken topland~~~~da olmu~tur12. Cizye maktu ve ale'r-ruüs
olmak üzere iki usulde toplam~~ur. Maktu cizye uygulamas~nda bölgesel bir tahsilat söz
konusuydu. Ale'r-ruüs uygulamas~ nda ise cizye ba~~vergisi ~eklinde tahsil edilmi~tir". Ancak
Fatih veya Kanuni'nin saltanat~ndan itibaren baz~~istisnalar d~~~nda iltizama verilmeye ba~lanm~~t~ r. K~sa vadeli iltizamlarla toplanmas~ ndaki sak~ncalar dolay~s~yla II. Mustafa saltanaunda
mâlikâne usûlüne geçilmi~tir. Mâlikâne usûlünde de istenilen sonuç al~namamas~~üzerine III.
Ahmet döneminde tekrar eski siteme dönülmü~tür". Cizye gelirlerinin tahsili II. Mahmud döneminde yeniden düzenlenmi~tir. Düzenlemeye göre cizye ile beraber tahsil edilen müba~iriye,
tahsildariye, kefilleme, kolcu hakk~, kü~adiye ve ikramiye ad~~ alt~ nda al~nan vergi benzeri
uygulamalara son verilmi~tir. Tahsidârlann masraflar~ na kar~~l~ k ödenecek paylar as~l cizye
bedelinin 1/25'i kadar olmas~~gerekirken bu sürekli ihlâl
Süleyman Südi, a.g.e., s.42-43; Halil ~nalc~k, Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi 13001600, Çeviren Halil Berktay, C.I, ~stanbul 2000, s.107.

° Din adamlar~~cizyeden muaf tutulmu~lard~~ama onlardan da cizye-i marhasiye ad~~ alt~ nda bir vergi
toplanm~~t~r.(Marhasa Ermeni ve Süryani din adamlar~na verilen add~ r.) Örne~in Harput'ta 1518 tarihinde 5.500 akçe
marhasiye cizyesi toplanm~~ur. Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzy~lda Harput Sanca~~~(15184566), Ankara 1989, 5.133-134;
ayn~~vergi Çemi~gezek Sanca~~'nda ayn~~tarihte 11.000 akçe civar~ndad~r. Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzy~lda Cemisgezek
Sanca~~ , Ankara 1999, s.121; 1691 reformundan sonra bütün din görevlileri cizye mükellefi say~lm~~lard~ r. Balun~z,
Halil Inalc~k, "Cizye", ~slâm Ansiklopedisi(TDV), C.VIII, ~stanbul 1993, s.46.
7 ~nalc~k, Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, s.105.
8 Halil ~ nalc~ k, The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600, London 1998, s.116.
9 ~nalc~k, The Ottoman Empire , 5.49-50.
1° Mustafa Nuri Pa~a, Netayic ül-Vukuat, Sadele~tiren Ne~et Ça~atay, C.III-IV, Ankara 1992, s.132-133; Ahmet
Tabako~lu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanl~~Maliyesi, ~stanbul 1985, s.137-139; Tabako~lu, Türk iktisat Tarihi,
~stanbul 1994, s.180; Mehmet Ali Ünal, Osmanl~~Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997, s.153; Ziya Karamursal, Osmanl~~
Mâli Tarihi Hakk~nda Tetkikler, Ankara 1989, s.44, 171.
11 Mustafa Nuri Pa~a, a.g.e., s.133; Nedkoff, a.g.m., s.623; Tabako~lu, Osmanl~~Maliyesi, s.143.
12 M. Zeki Pakal~ n, Osmanl~~Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ü, C.I, ~stanbul 1983, s.301; Tabako~lu, Osmanl~~
Maliyesi, s.142-143.
13 Karamursal, a.g.e., s. 171; Pakal~n, a.g.e., s.302; Cizye tahsilindeki uygulamalar hakk~nda ayr~nt~l~~bilgi için
balumz, Nedkoff, a.g.m., s.621-627.
14 Mübahat S. Kütüko~lu, "Osmanl~~ iktisadi Yap~s~", Osmanl~~Devleti Tarihi, Editör: Ekmeleddin ~ hsano~lu,
~stanbul 199, s.534.
18 Karamursal, a.g.e., s. 171-172; Pakal~ n, a.g.e. s.302; ~nalc~k, Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Ekonomik ve Sosyal
Tarihi, s.107; Nedkoff, a.g.m., s.625-626; Tabako~lu, a.g.e., s.142.
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Cizye Bat~l~~yazarlar~n üzerinde durduklar~~en hassas noktay~~olu~turmu~tur. Osmanl~~Devleti hemen hemen her dönemde cizye uygulamalar~ ndan dolay~~ ele~tirilmi~tir16. Onlar cizye
vergisini gayri müslim tebaay~~a~a~~layan ve ikinci s~ n~f gösteren en önemli araç olarak nitelemi~lerdir. ~nalc~k'a göre ba~lang~çta Osmanl~~yönetimine yak~n davranan H~ ristiyanlar~n Osmanl~~yönetiminden uzakla~mas~mn sebeplerinden birini cizye uygulamalar~~te~kil etmi~tir17.
Örne~in 1105/1693-94 ve 1703'te cizye tahsili yüzünden büyük bir ayaklanma ç~km~~t~r. Ayn~~
nedenler Sak~z Adas~'n~n Venedik taraf~ndan i~galini de kolayla~urm~~t~r '8.
Tanzimât'~n ilan~ndan sonra ilk olarak cizye üzerinde yo~unla~an tepkileri yumu~atmak
için 17 Mart 1841 tarihinde ale'r-ruüs cizye tahsili kald~ r~larak patrikhânelerin arac~l~~~yla an cemâatin tahsili uygulamas~~getirilmi~tir19. Ancak Tanzimât'~n ertesi senesinde Mustafa Pa~a'n~ n sadrazaml~ktan azledilip yerine ~zzet Pa~a'n~n getirilmesiyle cizyenin tahsilinde eski uygulamaya devam edilerek 1258/1842 y~l~~ ba~lar~ nda cizye ale'r-ruüs olarak toplanm~~~r20. 1842
düzenlemesine göre cizyenin ale'r-ruüs toplanmas~~~u ~ekilde olmaktayd~. Dersaadet'de oturan
gayri müslimler Muharrem ay~ ndan itibaren tak~m tak~m ve mahalle mahalle Yenicami
civar~ndaki postahâne kabul olunan yere geleceklerdi. Her s~ n~f rey, patrikleri taraf~ndan
milletlerinin emin ve güvenilir olan ileri gelenlerinden birer adam bulundurduldar~~halde,
patrikhâne memurlar~~ ve esnaf kahyalar~na mahalle defterlerinde kay~ tl~~ cizyeleri ödeyecelderdi. Yüksek cizye mükellefi Muharrem ay~~içinde, orta cizye mükellefi 2 ay içinde, a~a~~~
cizye mükellefleri de 3 ay içinde cizyelerini ödeyeceklerdi. Ta~ralarda ise cizye tahsili için eyalet
mü~iri taraf~ ndan memurlar görevlendirilecekti Belirlenecek yerlere tak~m tak~m getirilecek
mükellefler o yerin piskopos, kocaba~~lar~~ve vekillerine an~lan memurlar yanlar~nda olduklar~~
halde cizyelerini ödeyecekler ve senet alacaldard~".
Daha sonra Re~id Pa~a yeniden sadarete gelince tekrar an-cemâatin tahsili yoluna gidilmi~tir22. Cizyenin an-cemâatin toplanmas~~usulünde muhass~llar bir yere vard~klar~nda reyâ kocaba~~larm~~ve vekillerini ça~~r~p oraya ne mikdar cizye isabet edece~ini bildirmi~ler, mükellefler
de cizyelerini teker teker kocaba~larma ödemi~lerdir. Cemâaderin kocaba~~lar~~ise toplad~klar~~
cizyeleri toptan hazineye gönderilmek üzere muhass~llara teslim etmi~lerdir. Ayn~~~ekilde k~ptilerin cizyeleri muhass~llar arac~l~~~yla çeriba~lar~ndan tahsil olunmu~tur. Tanzimat'~ n uygulanmad~~-~~bölgelerde vali ve mü~irler arac~l~~~yla tahsil edilmi~tir". Böylece cizyenin özel memurlar taraf~ndan toplanmas~ na son verilmi~tir. Bu yolla gayri müslim cerniatlerin ba~ka dindeki insanlar taraf~ndan rahats~z edilmesi önlenmi~, vergi toplaman~n sorumlulu~u cemaat li~~
Gayri müslimlerin ödedikleri vergilerin sonuçlar~~hakk~ nda ayr~nt~l~~bilgi için balun~z, Yavuz Ercan, "Osmanl~~
~mparatorlu~u'nda Gayrimüslimlerin Ödedikleri Vergiler ve Bu Vergilerin Do~urdu~u Sosyal Sonuçlar ", Belleten ,
C.LV, 5.213, Ankara 1991, s.371-391.
17 ~nalc~k, Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, s.108; ~ nalc~ k'~n klasik dönem için yapt~~~~
tespider XIX. yüzy~l Balkanlar~nda özellikle geçerlidir. Cizye tahsilau esnas~nda yap~lan yolsuzluklar reâyâmn
ayaklanmas~~için öncelikli neden te~kil etmi~tir. Bak~n~z, Zafer Gölen, "S~rplar~ n 1849 Bosna ~syan~ 'na Etkileri",
Toplumsal Tarih, 5.50, ~stanbul 1998, s.44-45.
18 Tabako~lu, Osmanl~~Maliyesi , s.142-143.
19 ~nalc~ k cizyenin maktu yani cemaat arac~l~~~yla tahsilinin yap~lmas~n~~devletin güçsüzlü~üne ve sistemin
bozulmas~na ba~lam~~ur. ~nalc~k, Cizye, s.46.
20 Abdüllatif ~ener, Tanzimat Döneminde Osmanl~~Vergi Sistemi, ~stanbul 1990, s.114-115.
21 ~ener, a.g.e., s.115.
22 Pakal~ n, a.g.e., s.302; Nedkoff, a.g.m., s.630; Becker, a.g.m., s.201.
23 Örne~in Bosna Hersek'te 1849 y~l~nda henüz Tanzimât uygulanmad~~~~için cizye toplama i~i eyalet valisine 16
yük 54.000 guru~~ile maktuan ihale edilmi~tir. Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi, irade Dahiliye, nr:10735, Lef:12; Eyalet
valilerinin cizye toplamas~~kimi zaman sorunlara yol açmaktayd~. Bosna Valisi Vecihi Pa~a fazla cizye evrak~~kesti~i
gerekçesiyle Meclis-i Vâlâ'da yarg~lanm~~~ve suçlu bulunmu~tur. Balumz, Zafer Gölen, "19. Yüzy~lda Bosna-Hersek'in
Nüfusu", Toplumsal Tarih, S. 54, ~stanbul 1998, s.42.
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derlerine yüklenmi~ fir. Fakat bu arada istenmeden cemaat liderlerinin otoritesi kendili~inden
art~r~lm~~ur. Bu otoritenin art~~~~ilerdeki ayaklanmalar~n lider kadrosunun yeti~mesine zemin
haz~rlam~~t~r. Üstelik cizyenin an-cemâatin toplanmas~ ndan da istenilen yarar elde edilememi~tir24.
Hazine için oldukça önemli olan cizye gelirleri daima merkez taraf~ ndan toplanm~~~sipahi
veya di~er görevlilere hizmet kar~~l~~~~b~rak~lmam~~t~r25. Cizye gelirleri ço~unlukla devlet için
çok önemli olan askeri konular için harcanm~~ur. Tophâne, baruthane29 gibi oldukça masrafl~~
kurumlar~n yan~nda büyük sefer organizasyonlar~n~n masraflar~n~n kar~~lanmas~nda da cizye- adan devam
den elde edilen gelirler kullan~lm~~t~r". Böylece kurumlar~n çal~~malar~n~~aksatm
etmesi sa~lanm~~t~r. Ayn~~ ~ekilde büyük masraf gerektiren sefer organizasyonlar~~için gerekli
olan paran~n bir bölümü, bu düzenli vergi gelirleri sayesinde elde edilmi~tir.
10 May~s 1855 tarihinde cizye kald~r~larak H~ristiyanlar~n askere al~nmas~na ba~lanm~~,
fakat bu uygulaman~n ba~ar~s~z olmas~~üzerine bedel-i askeri getirilerek cizye isim de~i~ tirerek
uygulanmaya devam etmi~tir. II. Me~rutiyetin ilan~mn ard~ndan H~ristiyanlar~n askere al~ nmas~~
uygulamas~~ba~lauld~~~ndan 7 A~ustos 1909 tarihinde cizye kesin olarak uygulamadan kald~ r~lm~~ur29.
Re~it Pa~a ve onun siyasi görü~lerini benimsemi~~yöneticiler taraf~ndan cizyenin an-cemaatin toplanmas~na özellikle önem verilmi~tir. A~a~~da metninin verdi~imiz belgelerde Osmanl~~
Devleti'nde çokça ele~tirilen cizye toplama uygulamas~n~n nas~l yap~ld~~~~ve an-cemaatin cizye
toplama usulleri aç~k ~ekilde ifade edilmi~tir. Asl~ nda bu düzenleme an-cemâatin cizye tahsili
uygulamas~ndan istenilen sonucun al~namad~~~n~ n bir göstergesidir. Devlet ek bir düzenleme
yaparak an-cemâatin cizye tahsilindeki aksakl~klar~~gidermek ve hazinenin kay~plar~n~~telafi etmek pe~indedir. Bu nedenle vergi mükelleflerini zora sokmamak için taksit uygulamas~~ve her
s~n~f~n vergi tahsilat~n~n kendi s~n~f~~taraf~ndan yap~lmas~~gibi kolayl~klar getirilerek hem vergi
tahsilau kolayla~ur~lm~~~hem de halka bask~~yap~lmas~~önlenmek istenmi~tir. Verginin bu yolla
toplanmas~~ve halk~n isteklerinin göz önüne al~ nmas~n~~toplumsal uzla~ma örne~i olarak da
kabul etmek mümkündür.
Nizam-nâmenin metni halen Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi Meclis-i V.1t ~radeleri nr.7493'de
bulunmaktad~r.
B.O.A.(Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi), ~.M.V.(~rade Meclisi-i Vara), nr(numara):7493/129
Matrüz-~~çaker-i kemineleridir ki,
Ma`lüm-~~ali-i vekalet-penahileri buyuruldu~u vechile emval-i cizyenin ibtida-y~~ ~ehr-i Muharrem'den i`tibaren üç mâh zarf~nda an-cemaatin tahsili nizam~~iktizas~ndan bulunmu~~ve 67
24

~ener, a.g.e., s. 113-114; ~nalc~k, Cizye, s.46; Abdullah Saydam, Osmanl~~Medeniyeti Tarihi, Trabzon 1995,

s.293.
25 Pakahn,

a.g.e., s.302.
Baruthâne personelinin maa~lar~~ ~stanbul cizyesi mal~ndan kar~~lanmaktayd~. Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi,
Cevdet Askeriye, nr:3914, 3933, 10703, 26418, 26454; Baruthâne finansman~~içinde cizye gelirlerinin yeri için balumz,
Birol Çetin, Osmanh ~mparatorlu~u'nda Barut Sanayi 1700-1900, ~stanbul 1997, s.152(Bas~lmanu~~Doktora Tezi).
27 Örne~in 1714-16 Mora Saferi nedeniyle cizye gelirlerinden yap~lan harcamalar~n miktar~~için balun~z, Mehmet
Ya~ar Erta~, Mora'n~n Fethinde Osmanl~~Safer Organizasyonu (1714-1716), ~stanbul 2000, s.236-240(Bas~lmam~~~
Doktora Tezi).
28 Pakal~n, a.g.e., 5.302; Nedkoff, a.g.m., s.630; Becker, a.g.m., s.201; Tabako~lu, Türk Iktisat Tarihi, s.180.
26 irade Mecfis-i Vâlâ dosyalar~ nda belgenin ekleri numaraland~r~lmam~~t~r. Numaralama belgelerin tarihi göz
önüne al~narak taraf~m~zdan yap~lm~~t~r.
26
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senesi cizyesinin müddet-i tahsili münkaziyye oldukdan mâadâ hitam-~~seneye ~unda iki mâh
kalm~~~ve bu bâbda Dersaadet'de patriklere ve ta~rada me'mûrine evamir-nâme-i sâmi-i vekaletpenâhileriyle mukaddemce te'kidat-~~lazime icra buyurulmu~~oldu~u halde bi't-terkim matviyyen takdim k~l~nan pusûla nat~ k oldu~u üzere Dersaâdet ve Bilad-~~ selâse ile Anadolu ve Rumeli
câniblerinde mütemekkin teb`a-i saltanat-1 seniyyenin emval-i cizyesinden ~imdiye kadar vaki
olan tahsilât ve irsâlatdan mâadâ varidat-~~senevinin n~sf~ndan ziyâdesi olmak ve hitam-~~seneye
iki mâh kalmak üzere el-hâletü hâzihi kayden 60.000 bu kadar kise na-tahsil görünmü~~ve
ta~ rada biraz daha tahsilât vuku' melhûz olub senedat~~vürûd itmedi~inden k~ymeti ma`lûm
de~il ise de an~n dahi cüz`i olmas~~siyak-~~halden müstedlel bulunmu~~ve hüsn-i idâre-i mesarifata bu makule variclat-~~mukarrerenin vaktiyle istihsal olunamamas~~ sekte-i ibras~n~~ istilzâm
kulis ve itmekte oldu~undan gayri bir sene mal cizyesinin sene-i atiyyede ~eran dahi tahsile
muhtâc bulunmu~~ve madde-i tahsiliyesinin bir evkat-~~muctedileye rabuyla beraber taahhüdat-~~
kaviyyeye konulmas~~icâb-~~maslahatdan olmas~ yla bu sûretin 68 senesinden i`tibaren Meclis-i
Vala'da bi't-tezekkür tesviye olunmak üzere Dersaâdet küsûrunun heman ~u günlerde yani hulülü takrib iden mah-~~Muharrem'den evvel istihsal ve istikmâli ve ta~ra küsûrunun dahi kezâlik
tesviyesiçün ta~ rada bulunan milletleri me'mûrlar~ na mekâtib-i müekkede tahrir-i varide husûslar~~Cânib-i Nezaret-i Celile-i Hâriciyye'den ekiden paniklere emr ü tenbih buyurulmak ve
keyfiyet bil-beyan maslahat gev~ek tutulmayarak emval-i merkumenin nizâmi vechile Muharrem'e kadar istihsal ve irsali husûsuna mübâderet ve dikkat olunmak mazmûnunda tenbihât ve
te'kiclat-~~münâsibe derciyle ta~ ra me'mûrlarma umümen ve serian evamir-nâme-i sami-i vekalet-penahileri tahrir k~l~ nmak ve Dersaâdet mal~~dahi kimlerden taleb olunacak ise ol-vechile
aran~ lmak içün Cânib-i Hazine-i Celileye bildirmek bab~ nda emr ü fermân hazret-i men-lehü'lemrindir.
4 Zilhicce 1267
B.O.A., ~.M.V., nr:7493/2
Memâlik-i Mahrûsa'da mutavatun ve mütemekkin reayadan i~~bu 67 senesine mahsûben
an-cemaatin tahsili icâb iden ve ~imdiye de~in kayden tahsil olunan ve kusûru bulunan meblâ~~n mikdar~ m mübeyyin pusûlas~d~r.
Rümeli cânibi
Mal-1 cizye
Gurus
37.666.790 Akçe
Tahsilat 18.853.823
54
18.812.966
Kise
37.625

6
Küsûr
466

Anadolu cânibi
Mal-~~cizye
Gurus
12.727.862 Akçe
Tahsilat 2.936.494 15
9.791.365 45
Kise
Küsûr
19.582 466

Dersaâdet ve Bilad-~~selase cizyeleri emvali
Rûm milleti müteehhili
Mal-~~cizye
Gurus
749.565
-209.170 Teslim-i hazine olunan
540.395

Ermeni milleti müteehhili
Mal-~~cizye
Gurus
853.005
-260.925 Teslim-i hazine olunan
592.080
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Katolik milleti müteehhili
Mâl-~~cizye
Guru~~
125.805
-027.600 Teslim-i hazine olunan
98.205

Yahûdi milleti müteehhili
Mâl-~~cizye
Guru~~
241.980
-068.310 Teslim-i hazine olunan
173.670

Cem' an
Guru~~
1.970.355
-0.566.005 Teslim-i hazine olunan
1.404.350
Küsûr
Kise
Guru~~
2.808
350
Ce`man
Guru~~
52.365.007 An-cemâatin tahsili lâz~ m gelen
-22.356.323 Ber-vech-i bâlâ tahsilât ve teslimât~~bulunan
30.008.683
Küsûr
Kise
37.625 Rumeli
19.582 Anadolu
+ 02.808 Dersaâdet ve Bilâd-~~selâse
181
60.017

Guru~~
466
365
350

B.O.A., ~.M.V., nr:7493/3
Mâliye Nâz~r~~Devletlû Pa~a Hazretleri'nin Meclis-i Vâlâ'ya itâ buyurulan bir k~t'a tezkerelerinde emvâl-i cizyenin mâh-~~Muharrem'den ictibâren üç mâh zarf~nda an-cemâatin tahsili nizâm~~iktizâs~ ndan olarak 67 senesi cizyesinin müddet-i tahsili münkaziyye oldu~undan ba~ka hitâm-~~seneye az bir ~ey kalm~~~oldu~u halde takdim olunan pusûlada gösterildi~i vechile Dersaâdet ve Bilâd-~~selâse ile Anadolu ve Rumeli câniblerinde mütemekkin teb`a-i saltanat-~~seniyyenin emvâl-i cizyesinden el-hâletü hâzihi kayden 60.000 bu kadar kise nâ-tahsil görünmü~~ve
ta~ rada daha biraz tahsilât vuku' melhûz ise de bunun dahi cüz`i olmas~~siyâk-~~ halden anla~~lm~~~oldu~una ve hüsn-i idâre-i mesarifât ise bu makule vâridât-~~cesimesinin vaktiyle istihsâline
menût oldu~undan gayri bir senenin cizye mâl~n~ n sene-i auyyede tahsili ~er'ân memnil` bulundu~una göre bunun madde-i tahsiliyesinin evkât-~~mutedileye rabuyla beraber taahhüdât-~~
kaviyyeye konulmas~~icâb-~~maslahattan olmas~ yla bu sûretin 68 senesinden i`tibâren Meclis-i
Vâlâ'da bi' t-tezekkür tesviye olunmak üzere Dersaâdet mâl cizyesi bekas~n~n hulül idecek mâh-~~
Muharrem'den evvelce istihsâl ve ta~ ra küsûrunun dahi sür`at-~~tesviyesi husûsu Nezâret-i Celile-i Hâriciyye'den patriklere emr ü tenbih ile beraber ol-bâbda umûmen evâmir-nâme-i sâmi-i
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vekalet-penahileri testiri ve Dersaâdet mal~~dahi itimlerden aran~lacak ise Cânib-i Hazineye bildirilmesi beyân ve i~car olunmu~~olub vak`a emval-i cizyenin mevsim-i tahsilât~~ol-sûretle mahdûd oldu~u halde el-hâletü hâzihi n~sf~ ndan ziyâdesinin ber-minval-i muharrer na-tahsil kalmas~~tecviz olunamayaca~~ndan ve bunun ~imdiye kadar arkas~n~n al~namamas~~ me'mûrlarm~n
gev~ek tutmas~ndan ne~'et eyleyece~inden naz~r-~~ mü~ârün-ileyh hazretlerinin i~'arlar~~vechile
keyfiyet derhal Cânib-i Nezâret-i Celile-i Hâriciyye'den patrikhânelere ber-vechi ekid ifade ve
tenbih ile beraber ta~ ra me'mûrlar~ na dahi evamir-nâme-i sami-i vekalet-penahileriyle te'lcidat-~~
lazime icra k~l~mb al~ nan cevaplara nazaran emr ü tahsilâta dikkat olunmakda oldu~u ve fakat
kâmilen arkas~n~n al~namad~~~~anla~~lm~~~ve 68 senesi Muharrem'inin hulûlüne ~unda pek az
vakt kalmas~ na ve bu sene cizyesinin senesi atiyyede tahsili sûretinin memnûniyyet-i ~er`iyyesi
ise ihtilall~~bir mes'ele olarak senesi içinde tahsil olunmayan mikdarm~n bakayâ sûretiyle sene-i
atiyye cizyesine ilaveten istihsali dahi muyaf~k-~~usûl-i ~erc-i ~erif bulunmas~na nazaran sahi hal
cizyesinden dahi millet me'mûrlarm~ n müsarnahas~ na mebni ne mikdâr na-tahsil kalur ise 68
senesi mal cizyesiyle beraber istihsali icâb-~~maslahattan oldu~u misüllü i~~bu cizye emvali Hazine-i Celile'nin varidat-~~cesime-i me~rû` as~ndan olmas~yla evkat-~~ muayyenesinde istihsali lazimeden oldu~u halde te'hir-i tahsilat~n~~icab iden esbab~n hüsn-i ~slahl vacibe-i halden bulunmu~~olup e~erçi Memalik-i Mahrûsa-i ~ahane'de mütemekkin reyâ cizyesinin 67 senesinden
i`tibaren an-cemaatin cibâyet ve tahsili hakk~nda virilen karar-~~ ~er`i iktizas~nca herkesin cizyesi
mahallerinde metropolid ve kocaba~lar~~matrifetiyle istihsal olunarak suver-i tahsilât~na mahalleri me'mürlar~~ taraf~ndan dahi dikkat ve nezâret olunmas~~ lazimeden oldu~u halde nas~l ise
maslahan millet me'mûrlar~n~n gev~ek tutmas~~ve ta~ ralarda Me'mûrin-i Devlet-i Aliyye taraf~ndan dahi us~ll-i sab~ kas~~vechile tahsilât~ na ikdâm olunmamas~~cihetleriyle el-hâletü hâzihi emval-i cizyenin kâmilen arkas~~al~namam~~~ve bunun usi~1-1 haz~ ras~ndan ibkas~~sene be-sene bakayada kalmas~n~~mûcib görünmü~~oldu~undan ve bu ise ber-vechi tecviz olunamayaca~~ndan
68 senesinden i`tibaren
tahsiliyesinin bir sûret-i kaviyyeye rabt~~laz~m gelmekle iktiza-y~~
hal lede'l-mütalaa çünkü mal-~~cizyenin sab~ klar~~vechile ale'r-ruûs cibâyet ve tahsili taaddiyât
vuku' me~hüd ve müsellem oldu~u misüllü an-cemaatin tahsili sûretinin dahi yaln~z millet me'rnürlar~ na havâlesi bu vechile uzayub bakayâ kalmas~~müstelzem oldu~undan bundan böyle
yine an-cemâatin istihsal olunmak ve emr ü tahsil:atma mahalli me'mf~rlar~~ taraf~ndan ikdâm
k~l~nmak ve ust.11-1 tahsiliyesi evkat-~~muayyenede arkas~~ al~ nmak üzere her bir mahallin mal
cizyesi reisine de emval-i virgü misüllü ta~ ralarda karye ve Dersaadeede esnâfça tevzi` olunarak
ve mikdarlar~ n~~ve keyfiyet-i tekasitini mübeyyin kasaba ve karyece topdan tezkereler virilerek
tekasit-i selâse ile alt~~mâh zarf~ nda tahsil olunmak üzere bir usül-i cedideye rabt~~laz~m gelip
~öyle ki vergi pusülalar~~gibi kazâ ve karyeleri ismi ve guru~~mahalleri aç~ k olarak ve taksit-i
evveli Muharrem ibtidas~ ndan Safer gayetine ve ikinci taksiti ibtida-y~~Rebi`yül-evver den
Rebi`ül-ahir nihâyetine ve üçüncüsü Cernaziye'l-evvel'den Cemaziye'l-ahir gayetine kadar üç
taksit ile alt~~ay zarf~ nda arkas~~ al~nmak üzere zaman-~~taksitleri gösterilerek ta~ ralarda kurt
içün ba~ka Dersaâdet'de esnaf içün ba~ka olarak takdim k~l~ nan iki k~ t'a nümüne vechile
Tab`hane-i Amire'de mikdar~~kafi tezkereler tab`~ yla her bir sancâk ve eyâletin havi oldu~u
kazâ ve kurasm~ n mikdarma göre lüzûmu kadar tezkere gönderilüb ve bu tarafda her bir kazan~n mikdar-~~emval-~~cizyesini mübeyyin ceride-i muhasebesinden sancâkca tanzim olunacak
sûret-i defter misüllü e~erçi beher karyenin dahi ol-vechile süret-i defterlerinin yap~lmas~~
mümkünatdan ise de tengi-i vakt mülâbesesiyle kura defâtiri yeti~dirilemiyece~inden ve bunlar~ n kazâ ba~lar~ nda olan nüftis defterlerinden ol kazan~ n nefs-i kasabas~~mahallatlyla her bir
karyenin suM~f-~~ reyâ ve mikdar-~~cizyesi matlüm olaca~~ ndan bi-mennihi-i tel. 69 senesinde
karyeler sûret-i defterleri dahi yap~ lub gönderilmek üzere bu senelik fakat sancâkca yap~lacak
defter zikr olunan tezkereler ile beraber irsal olunub vülât ve ka'im-makamlar taraflar~ndan
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dahi her bir kazaya merbilt oldu~u kuras~~mikdan tezkereler müdirlerine gönderilerek ol
kazan~n nefs-i kasaba ve kuras~ nda mukayyed ve mutavattm yerlü reya ile z~mmi K~btiyan'~n
kazâ ba~~nda bulunan nüfils defterlerinden muâf olan ve kar~~koca muktedir olmayan ve ism-i
mâl ~tlak olunur nesnesi ve familyas~~bulunmayan amel-mânde reayadan maadas~n~n hal ve
kudretine göre sur~fif-~~selâse i`tibânyla bir senelik mal cizyesine gönderilen sûret-i defterde
gösterildi~i vechile mevcüd s~byândan mürâilik hükmünü tecavüz idenlerin s~n~f-~~ednâya idhâliyle bunlar~n mal cizyeleri dahi zam olundukdan sonra kasaba ve kurâ reâyasm~n bir senelik
emval-i cizyesinin topu ne mikdâr ise kasaba içün ba~ka kuram~' her birisiçün dahi ba~ka olarak
tezkereler virilmek üzere bu tarafdan gönderilecek tezkereye mahalli meclisinde kasaba ise
an~n kura ise karyenin ve mensüb oldu~u kaza ve sancak ile eyâletin isimleri ve sunüf-~~selâse
i`tibanyla mikdâr-~~nilfüsu yaz~ld~ kdan sonra mal cizyesi dahi teslis ile taksit mahallerine
mecmû< mikdan dahi yekün hânesine doldurulub ibtidâ-y~~Muharrem'de reaya mahalle ve
karyelerinin kocaba~~ve muhbirleri mensüb olduklar~~kazâ meclislerine celb ile mesela 68 senesi mal cizyeniz ~u kadar guru~a bâli~~olmu~dur reyâ-i mevcüdan~n hal ve i`tiban beyninizde
daha ziyade lay~klyla bilinece~inden an~~reâyâ beyninde tevzi` ve taksim ile i~~bu tezkerede gösterildi~i vechile alt~~ay zarf~nda üç taksit ile mal sand~~~ na te'diye ve teslim ideceksiniz diyerek
köy be köy doldurulmu~~olan tezkerelerinin ifas~yla keyfiyet irade ve tefhim olunub tahsilanna
ibtida-y~~Muharrem'den bed'en ile taksit olunan ber-minval-i muharrer Safer âhirinde ve ikincisinin Rebrü'l-ahir gayetinde ve üçüncüsünün Cemaziye'l-ahir nihayetinde arkas~n~n ahnmasma ve zaman-~~taksitlerinde kârnilen te'diye olunamayub gem kalan olur ise sancak ka'im-makâmlan ve kaza müdirleri taraf~ ndan umûr-~~tahsiliyede kullan~ lan me'mürlar irsaliyle hüsn-i
istihsaline ikdâm olunarak beher taksiti mal sand~~~na te'diye olundukça tezkeresine zahriye
birle ziri dahi ol mahallin mal me'mûru taraf~ndan temhir olunmas~~ve i~~bu mal-~~cizyenin
emval-~~sâireye kan~d~nlmayarak ~imdiye kadar icra olundu~u gibi cedvelde muharrer hânesine terkim ve idhâl k~l~nmas~~ve hitâm~nda i~~bu virilecek tezkereler memleket meclisi taxafindan bi't-temhir sened olmak üzere reya yedinde kalmas~~ve bir memleket ahalisinden ticaret ve yallüd sair cihetle muvakkaten'at~k mahallerde bulunan yabanc~~reâyâ cizyesi asl mukayyed oldu~u memleketlerinde almaca~~ndan o makulelerden bulunduklan yerlerde cizye mal~~
taleb olunmamas~~ve bu tarafda ceride kuyûduyla tatbik olunmak üzere her bir karyede mev'
sunüf-~~selâsesi topdan gösterilerek karye be karye tevzi` defatirinin cânib-i hazicild reâyar
neye takdimi ve bir kaz ~~ve karye reayas~ndan muvakkaten olmayub terk-i vatan sûretiyle mahall-i âhare giderek tevattun idübde asl memleketinde mal cizyesinin tahsili mümkün olamayan reâyâ oldu~u halde bunlar~n mâl cizyelerinin bulunduklar~~mahallerden aramlmak üzere o
makule reâyân~n gitti~i mahalli ve numro ve isim ve ~öhretleriyle izahen defterinin ba~kaca irsal olmas~~ve Dersaadeede mütemekkin yerlü reayadan esnaf olanlar~n cizyesi esnâfça tevzi` ve
bunlardan mesela tâife-i sarrafan ve simke~~ve sair bu misüllüler cizyesinin hazine-i hassa ve
dülger ve do~ramac~~vesair mensubât~n~n ticaret-i nezaretleri ve sun~lf-~~sâirenin dahi cânib-i
zabtiye vesair mensüb olduklar~~mahaller ma`rifetleriyle ve esnaf dahilinde bulunmayan reya
ile papas ve haham ve hademe-i külliye ve hizmetkâr ve sâir bu makuleler cizyelerinin dahi
kezâlik cânib-i zabtiyenin inzimam-~~re'yiyle bulunduklar~~mahallât muhbir ve kahyalan ve mü' un mal-1 maktü'alan dahi çeriba~~ lan ma`rifetiyle tevzi` ve tekasit-i muayene sinde
sellem k~btiyar
tahsil k~l~nmas~~ve bunlardan 66 ve 67 senelerinde nefs-i ihtifâ ile cizyesini te'diye itmeyen
reya cizyelerinin dahi 68 senesi cizyesiyle beraber tevzi` ve mensüb olduklar~~mahallerden ahz
olunmas~~hitâm~ nda ve bunlara virilecek tezâkirin dahi balada muharrer oldu~u vechile
ta~ralarda virilecek tezkere usûlüne tatbiken terkim ve mensüb olduklar~~mahallerden temhir
olunarak her bir sunilf yedlerine i`ta olunmas~~ve tahsilât~n arkas~~al~nd~kda kuyüduyla tatbik
olunmak üzere mahallât ve numrolan gösterilerek s~n~f s~n~f ale'l-esami defatirinin cânib-i ha-
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zineye takdimi mazb~ltiyete mûcib olaca~~ ndan bu sûretin 68 senesinden i`tibaren usül ittihaz~~
ve mal-~~cizyenin bu sürede tevzi` ve tahsiline muarref olmak üzere bir k~t'a nizam-nâme müsveddesi kaleme ald~r~larak takdim k~l~nma~~ n tabc iddirilerek ve bir süreli dahi elsine-i selâse
üzerine tercüme ile basd~ r~ larak Me'mûriyet-i Devlet-i Aliyye'ye ve rüesâ-y~~reayaya virilmek
üzere kab~~mikdar~n~n ta~ ralara ve patrikhânelere ve cizyenin umûr-~~tahsiliyesine sâir me'mûr
bulunanlara irsal ve i`ta k~l~nmas~~husüsu meyane-i aciz-ânemizde tezekkür k~l~ nm~~~ise de suver-i muharrere hakk~ nda zikr olunan tezkere ve nizâm-nâmenin medlül ve ifadeleri husûsunda her ne vechile emr ü irâde-i seniyye-i vekalet-penahileri müteallik ve ~eref-südür buyurulur ise ana göre icra-y~~muktezas~n~n nezaret-i celile-i mü~ârün-ileyhaya havâlesi bab~nda emr ü
fermân hazret-i men-lehü'l-emrindir.
17 Zilhicce 1267
6 adet mühür.
~~~bu mazbatan~n
meali emval-i cizyenin an-cemâatin istihsali
cedidesi üzerine tahsilât~~sekte ve te'hirden kurtaracak vechile tedbir-i lazimenin icras~~husûsunda baz~~
zevat-~~fiham ile bi'l-müzakere virilen karar~~mutazamm~ n olub vak`a bu makule emval-i mertebe cizye-i celilenin saye-i ~evket-vaye-i hazret-i padi~ahide bilâ sekte hüsn-i istihsali vacibe-i
zimmet ve her-bâr sarf-~~inzâr olunan mühim ve macr~ a-i maslahat olmas~ yla metn-i mazbatada
beyan olunan karâr ve müzakerat-~~vak`aya tevfikan kaleme al~ nan nizam-nâme-i tezkere sûreti
yolunda ve münasib ve teshil-i emr-i tahsilât~~mûcib oldu~undan ol vechile iktizalar~n~ n icras~~
Meclis-i Vala'da dahi tasvib k~l~nm~~~ise de ber mantük-~~mazbata icabat~n~n icras~~vâ-beste-i
re'y-i âli-i vekalet-penahileri olma~la ol bâbda emr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir.
18 Zilhicce 1267
12 adet mühür.
B.O.A., ~.M.V., nr:7493/4
Bi-mennihi tel beher sene icra olunmak üzere 68 senesinden i`tibaren mal-~~cizyenin sûret-i tevzi` ve tahsili hakk~ nda yaz' olunan usûle dair nizam-nâmedir.
Emval-i cizyenin usûl-i ~er<iyeye tatbiken an-cemaatin te'diye ve istihsali müteallik ve ~erefsüdûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i mülükane mticebince karar-gir olundu~undan sûret-i
istihsâlinde sühület ve mazbütiyet olmak üzere bundan böyle her bir mahallin mal cizyesi re's-i
senesi olan Muharrem'de ta~ ralarda kasaba ve karye Dersaadet'de esnâfça tevzi` olunarak ve
mikdar~n~~ve keyfiyet-i tekasitini mübeyyin topdan tezkereler virilerek üç taksit ile alt~~ay zarf~nda tahsil olunacakur.
~öyle ki her bir mahalde bulunan reayan~ n cizyesine mahsus olmak üzere mikdar-~~ kafi
tezkereler tab`~ yla her bir eyalet ve sanca~~n havi oldu~u kazâ ve kuras~n~ n mikdarma göre laz~ m gelen tezkereler eyalet valilerine ve sancâk ka'im-makamlar~na gönderilmi~~ve bir kazâ dahilinde bulunan reayan~ n sunûf-~~selâse i`tibarlyla emval-i cizyesi ne mikdâr ise an~n dahi sancâkça defteri irsal k~l~nm~~d~ r.
Bu tezkerelerin mahallerine vusülünde vülât-~~azam hazerau ve ka'im-makamlar taraflar~ ndan her bir kazaya merbût olan kuras~~ mikdar~~ tezakir müdirleri taraf~ ndan gönderilüb
çünkü kaza ba~lar~ nda olan nüfils defterlerinden ol kazan~n nefs-i kasabas~~mahallatlyla her bir
karyesinin sunûf-~~reaya ve mikdar-~~cizyesi maclüm olaca~~ ndan ol kazan~n nefs-i kasaba ve ku-
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râs~ nda mukayyed ve mutavattm yerlü reyâ ile z~mmi k~btiyân~ n kazâ ba~~nda olan defter-i nüfûsuna müracaatla muâf olan makarr ve kimseye muktedir olmayan ism-i mâl ~ tlak olunur nesnesi ve familyas~~bulunmayana amel-mânde reâyâdan mâadâsm~ n hal ve kudretine göre sunüf-~~
selâse i`tibârlyla bir senelik mâl cizyesine gönderilen sûret-i defterde gösterildi~i vechile mevcf~d s~ byândan mürâhik hükmünü tecavüz idenlerin sunûf-~~ednâya idhâliyle bunlar~ n mâl cizyeleri dahi zam olundukdan sonra ol kazan~ n nefs-i kasabas~yla mü~ temil olundu~u karyeler
reâyâs~n~ n mi cizyesi ne mikdâr ise kasaba içün ba~ka ve kurran~ n dahi her birisi içün ba~ka
olarak tezkereler virilmemek üzere gönderilen tezkerelerden birine kasaba ise an~ n kurt ise
karyenin ismiyle mensf~b oldu~u kazâ ve livâ ve eyâletin isimleri ve reâyâsm~ n sunûf-~~selâse
i`tibârlyla mikdâr-~~nüff~su gösterilerek mâl cizyesi dahi üç k~sma taksim ile bir k~sm~n~ n taksit-i
evvel ve birinin taksit-i sâni ve di~erinin taksit-i sâlis hânelerine terkimiyle mecmu`-~~mikdâr~~
dahi yekün hânesine ve tezkere ibaresinde aç~k olan mahalle doldurulacakt~r.
Kaza müdirleri dahi ibtidâ-y~~Muharrem'de kurâ kocaba~larm~~ve muhbirlerini kazâ meclislerine celb ile 68 senesi mâl cizyesi ~u kadar guru~a bâli~~olmu~dur rey-y~~mevc~ldan~n hal
ve i`tibâr~~beyninizde daha ziyâde lay~k~ yla bilinece~inden reyâ beyninde sunf~f-~~selâse
i`tibârlyla her birerlerinin hal ve ~ahs~na göre tevzi` ve taksim ile i~~bu tezkerede gösterildi~i
vechile ~imdiden bed'en ile alt~~ay zarf~nda mâl sand~~~ na te'diye ve teslim ideceksiniz diyerek
mikdâr-~~nüfûsu ve cizyesine mübeyyin köy be köy doldurulmu~~olan tezkerelerinin itas~yla keyfiyet ifâde ve tefhim olunacak ve tahsilât~na ibtidâ-y~~Muharrem'den müba~eretle taksit olunan
Safer âhirinde ve ikincisinin Rebiyü'l-evvel ibtidâs~ ndan bed'en ile Rebicii'l-âhir gayetine ve
üçüncüsünün Cemâziye'l-evvel ibtidâs~ ndan Cemâziye'l-âhir nihayetinde arkas~~almacakd~r ve
reâyâdan 66 ve 67 senelerinde cizyesi te'diye itmeyen reyâ cizyelerinin dahi bu nizâma tatbiken 68 senesi cizyesiyle beraber tevzicyle mensüb olduklar~~mahallerden istihmâl k~lmacakd~r.
Bir kasaba ve kurâ mâl cizyesinden zaman-~~taksiderinde kâmilen te'diye olunamayub geri
kalan olur ise sancâk ka'im-makâmlar~~ve kaza müdirleri taraf~ndan urn~ir-~~tahsiliyede kullan~ lan me'mûrlar irsâliyle hüsn-i istihsâline ikdâm olunacakd~ r ve beher taksiti mâl sand~~ma te'diye olundukça tezkeresi zahriye birle ziri dahi evvel mahallin mâl me'mf~ru taraf~ndan temhir
olunub hitâm~nda i~~bu tezkere meclis-i memleket taraf~ ndan bi't-temhir sened olmak üzere
evvel karye kocaba.~~s~~yedinde kalacakd~r.
Bundan böyle mevcüd reâyân~n beher sene sunûf-~~selâsesi topdan gösderilerek bu tarafda
kuyü'diyle tatbik olunmak üzere karye be karye tevzi`-i defatirinin cânib-i hazine-i celileye takdimi ve nüfils-~~mevcûdaya hâlel gelmemek üzere reâyâdan ticaret ve sair sürede memleketin
haricinde bulunan reâyâmn cizyesi yine memleketinde al~ nub fakat bir kaza ve karye reâyâs~ndan muvakkaten olmayub terk-i vatan sûretiyle mahall-i âhare giderek tevattun idüb asl memleketinde mâl cizyesinin tahsili mümkün olamayan reyâ oldu~u halde o makule reâyân~n gitti~i mahal ve numro ve isim ve ~öhretiyle defterinin ba~kaca bu tarafa irsâli husûslar~na me'mûrin taraflar~ndan dikkat olunacakd~ r.
Bu cihetle o makule ticaret veyâhf~ d sair cihetle muvakkaten mahall-i âharde bulunan yabanc~~ reyâ cizyesi asl mukayyed oldu~u memleketlerinde al~naca~~ndan o makulelerden bulunduklar~~yerlerde cizye mâl~~taleb olunmayacakd~r.
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Atüfetlü efendim hazretleri,
Bu sene cizye emvâlinin vakt ü zaman~ yla tahsil olunamayarak külliyetlü bakayâs~~ oldu~undan gerek bakayâ-i mezkürenin ve gerek sene-i atiyyede al~ nacak cizyenin umûr-~~tahsilinin
bir süret-i münâsibe tahuna idhâli lâz~m gelmelde baz~~zevât~ n ictimaiyle husüs müzakere olunarak ol bâbda kaleme al~ nm~~~olan bir k~ t`a mazbata-~~mufassala Meclis-i Vâlâ'dan yaz~lan zeyl
ile manzûr-~~dakay~k mevf~lr-~~cenâb-~~cihân-dâri buy~~ rulmak içün evrâk-~~müteferrias~yla beraber arz ve takdim olundu. Mazbata-i mezkürada beyan olunan muta.laat ve kaleme al~nm~~~olan
nizâm-nâmenin medlül ve ahkâm~~ve mazbata ve zeylde gösterildi~i vechile iktizâs~ n~ n icra
olunmas~~ hakk~ nda her ne vechile emr ü fermân cihân-mutâ` cenâb-~~ ~ehin-~âhi ~eref-sünûh
buyurulur ise mantük-~~ celili üzere hareket olunaca~~~beyân~ yla tezkire-i seni-veri terkim
k~ l~nd~~efendim.
20 Zilhicce 1267
Ma`rüz-~~çâker-i kemineleridir ki,
Hâme pir-y~~tefhim olan i~~bu tezkire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr olunan mazbata ve evrâk-~~ müteferrias~yla me~mi11-1 nazar-~~ ~ evket eser-i hazret-i padi~âhi buyurulmu~~
ve mazbata-i
mezkûrada beyân olunan mütalaat ve sâlifü'z-zikr nizâm-nâmenin medlül ve ahkâm~~yolunda
görülmü~~olmas~ yla mazbata ve zeylde gösterildi~i vechile iktizâs~ mn icrâ olunmas~~
müteallik ve
~eref-sünüh buyurulan irâde-i seniyye-i cenâb-~~mülükane icâb-~~ celilinden bulunmu
~~ve mârrü'l-beyân mazbata ve evrâk yine savb-~~ sâmi-i âsafilerine iade k~l~ nm~~~olma~la ol babda emr ü
fermân hazret-i veliyyü'l-emrindir.
22 Zilhicce 1267
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