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1691 Tarihli Cizye Defterine Göre Pertek, 
Mazgirt, Çemi gezek ve Sa man Kazalar  

 
Pertek, Mazgird, Çemi gezek and Sa man Districts 

According to the 1691 Jizya Inventory 

Zülfiye KOÇAK* 

Özet 

Osmanl  tarihi incelemelerinin temel ba vuru kaynaklar n  ar iv 
belgeleri olu turmaktad r. Birinci el kaynaklardan olan ar iv belgeleri, 
geçmi in günümüze aktar lmas nda köprü vazifesi üstlendiklerinden 
oldukça önem ta maktad rlar. Bu belgeler aras nda yer alan cizye 
defterleri de insan, zaman ve mekân unsurlar n  bir arada 
bar nd rd klar ndan Osmanl  tarihi ara t rmalar n n vazgeçilmezleri 
aras ndad rlar.  

Bu çal mada H.1102/M.1691y l nda tutulan Diyarbekir Eyaleti’ne 
tabi Pertek, Mazgirt, Çemi gezek ve Sa man kazalar na ait cizye 
defterinin tan t m  ve de erlendirmesi yap lm t r. Defter, ad  geçen 
kazalarda gayrimüslim nüfusun ikamet etti i mahalleleri ve köyleri 
göstermekte, bu co rafyada ya ayan insanlar n fiziksel özellikleri ve 
meslekleri hakk nda bilgiler içermektedir. Bu ba lamda defterdeki bilgiler 
dikkatlice incelenmi  ad  geçen kazalar n o dönemki sosyo-ekonomik ve 
demografik dinamikleri aç a ç kar lmaya çal larak bu bilgilerin hangi tür 
çal malarda kullan labilece ine dair öneriler sunulmu tur. 

Anahtar Kelimeler: Osmanl , Diyarbekir Vilayeti, Cizye, 
Gayrimüslim, Nüfus.  

 

Abstract  

The archival documents are the main sources for the investigation 
of the Ottoman history. These sources are very important as they are 
functioning like a bridge, conveying the past into present. In examining 
the Ottoman history, Jizya inventories are of great importance as these 
documents contain aspects relating to the people, places and time.  

*  Yrd. Doç. Dr., Bitlis Eren Üniversitesi , Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, e-mail: 
zkocak@beu.edu.tr 
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This particular study focuses on the Jizya inventory of 1691 relating 
to Pertek, Mazgirt, Cemisgezek and Sagman districts of Diyarbekir 
Province. Jizya inventories relating to above mentioned districts, 
provides detailed information about the villages and quarters which 
accommodated the non-Muslim population and it reveals important 
hints regarding the physical appearances and occupations of these people 
at the time. In this sense, these specific documents are well-scrutinized in 
order to reveal the socio-economic and demographic dynamics of the 
aforementioned districts and suggestions are made about how info in 
these specific documents can be used in further studies. 

Key Words: Ottoman, Diyarbekir Province, Jizya Inventory (Poll-
Tax Account Book), Nonmuslim, Population 

 

Giri  
Cizye “kâfi gelmek; kar l n  vermek, ödemek” manas ndaki ceza 

mastar ndan türemi  bir isim olup1, slam devletlerinde zimmî hukuku 
kapsam nda gayrimüslim halktan toplanan vergiyi ifade etmektedir.2 slam 
hukukunda gayrimüslimlere tan nan çe itli haklara kar l k, onlardan y ll k olarak 
ki i ba na belirli miktarlarda “cizye” ad nda bir vergi vermeleri istenmi tir.3 
slam devletlerinde uygulanan cizye vergisi, hem teorik hem de uygulama 

alanlar nda uzun bir ilerlemenin ard ndan son eklini alm t r.4 

slam devletlerindeki cizye uygulamas  Hz. Muhammed dönemine kadar 
gitmektedir. Müslümanlar n Medine’ye göç etmelerinden sonra, slam 
hukukunun gayrimüslimler ile ilgili hükümleri ortaya ç kmaya ba lad . Hz. 
Muhammed’in, Hayber Yahudileri, Fadek ve Vadi’lu’l-Kura Yahudileriyle 
yapt  anla malar bu hükümlerin temeli olarak kabul edilmektedir. Ad  geçen 
anla malar n ard ndan, Bahreyn seferi sonunda Yahudi ve Hristiyan kabileleriyle 
yap lan anla malar kapsam nda ilk kez cizye vergisi al nmaya ba lanm  ve 
Tebük seferi sonras nda bu uygulama devam ettirilmi tir.5 Cizye vergisinin ekil 
ve miktarlar n n Hz. Ömer zaman nda düzenlendi i ifade edilmektedir. Buna 
göre cizye sa l k aç s ndan herhangi bir özrü olmayan, 14-75 ya  aral nda, 
üretime kat lan gayrimüslim erkekten al nan ba  vergisidir. Mükelleflerin maddi 

1  Mehmet Erkal, “Cizye”, D A, C. VIII, s. 42. 
2  Oktay Özel, “Avar z ve Cizye Defterleri”, Osmanl  Devleti’nde Bilgi ve statistik, Ankara 
2001, s. 35. 
3  Bilal Ery lmaz, Osmanl  Devleti’nde Gayrimüslim Tebaan n Yönetimi, Risale Yay., stanbul 
1996, s. 23. 
4  Boris Christof Nedkoff, “Osmanl  mparatorlu u’nda Cizye ”, Belleten, VIII/32 
(1944), s. 615. 
5  Hüseyin G. Yurdayd n, “ slâm Devletlerinde Müslüman Olmayanlar n Durumu” 
Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Dergisi, 27/1, Ankara 1986, s. 97-98. 



PERTEK, MAZG RT, ÇEM GEZEK ve SA MAN KAZALARI 
(OTAM, 41/Bahar 2017) 

193 

durumuna göre üç ayr  s n f; â‘lâ (yüksek gelire sahip), evsât (orta gelire sahip), 
ednâ (dü ük gelire sahip) üzerinden toplanmaktayd . Bu s n flar n ödemesi gereken 
miktarlar s ras yla: gümü  olarak 48, 24 ve 12 dirhem, alt n olarak 4, 2 ve 1 dinar 
idi.6 Âma, felçli, ya l , çal maktan aciz ve yoksul kimseler, cizye vermekle yükümlü 
de illerdi. Cizye her zaman nakdî olarak al nmam t r. Bazen aynî, bazen de bir 
hizmet kar l  say lm t r. Tahsil ekli ve zaman  uygulayan devletlere göre 
de i iklik göstermi tir.7 

Günümüzde cizye konusunda yap lan çe itli çal malar olmakla beraber8 
cizye defterleri konusundakiler s n rl d r.9 Machiel Kiel10, Bruce W. Mc. 
Gowman11, Daniel Gofman12, Linda Darling13, R.C. Jennings14, Boris Christof 

6  Nedkoff, a.g.m., s. 608-609; Erkal, a.g.m., s. 44; C. H. Becker, a.g.m., s. 200. 
7  Erkal, a.g.m., s. 43-44. 
8  Ömer Lütfi Barkan, “894 (1488-1489) Y l  Cizyenin Taksimat na Ait Muhasebe 
Bilançolar ”, Belgeler, I/I (1964), s. 1-117; Yavuz Ercan, “Osmanl  mparatorlu u’nda 
Gayrimüslimlerin Ödedikleri Vergiler ve Bu Vergilerin Do urdu u Sosyal Sonuçlar”, Belleten, 
LV/213 (1991) s. 371-391; Özel, a.g.m., s. 35-50; Erkal, a.g.m., s. 42-45; Halil nalc k, 
“Osmanl lar’da Cizye”, D A, VIII, stanbul 1993, s. 45-48; Becker, a.g.m., s. 199-201. 
9 brahim Özco ar- Hüseyin Ha imi Güne , “Osmanl  Devleti’nde Cizye ve 19. Yüzy la Ait 
Bir Cizye Defteri: Cizre Sanca ’n n Cizye Defteri (Cizye Defter Numaras : 375)”, Elektronik 
Sosyal Bilimler Dergisi, K -2006, 5/15, s. 159-179; Recep Dündar, Mesut Ayd n,“3924 Nolu 
Cizye Defterine Göre K br s Eyaleti Baf ve Kukla Kazalar nda Gayrimüslimler 
(H.1061/M.1650-51)”, Türklük Bilimi Ara t rmalar , Say : 31, Ni de 2012, s. 77-98; Mehmet 
Salih Erpolat, “Cizye Defterlerinin Sosyal ve ktisadî Tarih Ara t rmalar  Aç s ndan Önemi: 
Diyarbak r Örne i”, Sosyal Bilimler Ara t rma Dergisi (SBArD), Say : 4, Eylül 2004, s. 189-204; 
Do an Yörük, “1843 Tarihli Cizye Defteri’ne Göre Aksaray Kazas ’ndaki Gayrimüslimler”, 
Türk Dünyas  Ara t rmalar , S.170, stanbul 2007, s. 143-160; Do an Yörük, “H.1259/ M.1843 
Tarihli Cizye Defterlerine Göre Kayseri’de Rum ve Ermeniler”, Turkish Studies, Volume 8/11 
Fall 2013, p. 439-466; Recep Dündar, “H.1053/M.1643 Tarihli 8428 No’lu Cizye Defteri’nin 
Tan t m  ve De erlendirilmesi.” History Studies, no. 4 (November 2012), s. 125-146. 
10  Machiel K el, “Rremarks on the Administration of the Poll Tax (Cizye) in the 
Ottoman Balkans and The Value of Poll Tax Registers (Cizye Defterleri) for 
Demographic Research”, Etudes Balkaniques, 1990/4, s. 70-104; Machiel K el “Anatolia 
Transplented Patterns of Demographic Religious and Ethnic Changes in The District 
of Tozlu (N. E. Bulgaria) 1479-1873”, Anatolica XVII, 1991, s. 1-27; Machiel K el, 
“Hrazgrad Hezargrad Razgrad The Vicissitudes of Turkish Town in Bulgaria”, Turcica, 
(1991), s. 21-23. 
11  Bruce W. Mc. Gowan, Economic Life in Ottoman Europe Taxation Tradeand Struggle for 
Land 1600-1800, Cambridge 1981. 
12  Daniel Gofman, “The Maktu System and the Jewich Community of Sixteenth 
Century Safed: A Study of Two Documentsfrom of the Ottoman Archives”, Osmanl  
Ara t rmalar , III, 1982, s. 81-90. 
13  Linda Darl ng, Revenue Raisingand Legitimacy Tax Collection and Financial Administration 
in the Ottoman Empire 1550-1560, Leiden-Brill 1996. 
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Nedkoff15, Gyula Kaldy-Nagy16, Maria Tatarova17, Do an Yörük18 gibi 
ara t rmac lar bu defterleri nüfus hareketleri, din de i tirme ve ekonomik 
alanlardaki çal malarda kullan rken di er ara t rmac lar daha çok ehir tarihi, 
antropoloji, sosyal etkile im ve kültürel aç dan de erlendirmektedirler. Cizye 
defterlerinde ekonomi, nüfus, ehir ve köyler hakk nda verilen bilgiler bize daha 
önceki y llarda tutulan tahrir defterlerindeki verilerle kar la t rma yapabilme 
olana  sa lamaktad r. Bu aç dan bak ld nda cizye defterlerinin önemi daha da 
artmaktad r.  

Bu çal mada öncelikle Osmanl  Devleti’ndeki cizye uygulamas  hakk nda 
bilgi verilecek sonra da Ba bakanl k Osmanl  Ar ivi Kamil Kepeci tasnifinde 
3811 numarayla kay tl  defterde Pertek, Mazgirt, Çemi gezek ve Sa man 
kazalar na ait bilgiler ortaya konulmaya çal lacakt r. Ayr ca deftere kaydedilmi  
bilgilerin dönemin di er kaynaklar yla birlikte hangi alanlarda nas l 
kullan labilece i üzerinde durulacakt r. 

 

I- Osmanl  Devleti’nde Cizye Uygulamas  
Osmanl  Devleti fethetti i topraklarda muhafazakâr bir siyaset takip ederek 

kendisinden önceki döneme ait ba  ve di er baz  vergileri aynen kabul etmi tir. 
Fethedilen topraklarda ya ayanlar gayrimüslim iseler haraç ve cizye, Müslüman 
iseler zekât ve ö ür vergilerini ödeyeceklerdi.19 Osmanl  gayrimüslimlerle ilgili 
uygulamalar nda zimmet hukukunu esas almakla birlikte20cizye vergisi 
uygulamas nda ran ve Bizans etkisine sahip Arap vergi sistemi21 ve Türk- slam 
devletlerindeki uygulamalardan da etkilenmi tir.22 slam hukuku temelli bir vergi 
olan cizye vergisi, Osmanl  Devleti’nde kurulu  zaman ndan beri al nmakta 

14  R.C. Jenn ngs, “Z mmis (Non-Muslim) in Early 17th Century Ottoman Judicial 
Records – the Sharia Court of Anatolian Kayseri”, Journal of Economic and Social History of 
the Orient, XXI/3, 1978, s. 225-293. 
15  Nedkoff, a.g.m., s. 599-652. 
16  Gyula Kaldy-Nagy, “Bevolkerrungsstatistisciher Quellentwert der Cizye Defter und 
der Tahrir Defter”, Acta Orientalia Hungarica, (1960) 11, s. 259-269. 
17  Maria Tatarova, “Was There a Demographic Crisis in the Ottoman Empire in the 
Seveenteenth Century”, Etudes Balkaniques, 1988, 2, s. 55-63. 
18  Do an Yörük, “XVI. Yüzy l n kinci Yar s nda Osmanl  mparatorlu unda Ya ayan 
Gayrimüslimlerin Nüfusu”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 7, Konya 
2007, s. 61-74. 
19  Nedkoff, a.g.m., s. 617. 
20  Gülnihal Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl  Vatanda lar n n Hukukî Durumu (1839-1914), 
Ankara 1989, s. 7-8. 
21  Nedkoff, a.g.m., s. 616. 
22  Halil nalc k, “Osmanl larda Raiyyet Rüsumu”, Belleten, XXIII/92, (Ekim 1959), s. 
575-610; Becker, a.g.m., s. 199-201. 
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olup23devletin önemli gelir kaynaklar ndan birini olu turmu tur.24Osmanl  
Devleti’nde haraç kelimesi XVI. yüzy la kadar cizye vergisine kar l k 
kullan lm sa da daha sonra cizye veya cizye-i er‘i kelimeleri yayg nla m t r.25 

Cizye ah s ba na al nan bir vergi olup al nabilmesi baz  ko ullara ba l yd . Bu 
ko ullardan biri cizye verecek ki inin; evinden, evinin içindeki e yas ndan ve 
ba ndan ba ka hayvanlar ndan ya da hububat, arap gibi mahsullerinden 300 
akçelik mala sahip olmas  gerekirdi. Bunun yan nda cizye verecek ki inin ak l ve 
beden sa l n n yerinde olmas  da bir di er ko uldu.26 Osmanl  Devleti, er‘i 
hukuka uygun olarak kad n, çocuk, kör, mâlul, i siz ve fakir kimseleri cizye 
vergisinden muaf tutmu tur. Öte yandan bilhassa XV. yüzy lda Osmanl  ordusunda 
çarp an zimmî sipahiler, voynuklar, martalozlar gibi askeri yükümlülükleri yerine 
getirenleri de yapt klar  hizmet mukabilinde cizyeden muaf tutmu tur.27 

Osmanl  Devleti cizye miktar  konusunda Hanefi mezhebi f kh n  
uygulam t r.28 Buna göre cizye verecek ki iler gelir durumlar na yani esnâf-  
selaseye göre â‘lâ, evsât ve ednâ olarak gruplara ayr lm  ve cizyenin ilk 
uyguland  dönemlerdeki 4, 2, 1 dinar n29 kar l  48, 24, 12 akçe olarak30 bu 
vergi tahsil edilmi tir. Ancak bu miktarlar zamana ve yere göre de i iklikler 
gösterebilmi tir.31 

Osmanl ’da cizye toplama i i oldukça önemsenmi  bu vergiyi toplayacak 
memurun rü vet, iltimas ve di er yasal olmayan i lere bula mayacak güvenilir ve 
emin ki i olmas na dikkat edilmi tir. Cizye toplama i i hiçbir zaman t mâr ve 
zeâmet sahiplerine b rak lmam , cizyedârlar ve tahsildarlar taraf ndan hazine 
ad na toplanm t r. Devlet ihtiyaç duydu unda silahdâr , cizye kaleminde görevli 
herhangi bir memuru ya da muhass llar  bu i  için görevlendirmi tir.32 Cizye 
vergisini toplamak için gerekli olan makbuz senetlerini haz rlamak, mühürlemek 
ve zaman  geldi inde bunlar  görevlilere teslim etmek Cizye Muhasebesi 

23  Nedkoff, a.g.m., s. 621. 
24  Mehmet Ali Ünal, Osmanl  Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997, s. 152. 
25  nalc k, “Cizye”, s. 45. 
26  Ne et Ça atay, “Osmanl  mparatorlu unda Reâyâdan Al nan Vergi ve Resimler” 
DTCFD, V/V, (Kas m –Aral k 1947), s. 494. 
27  nalc k, “Cizye”, s. 46-47. 
28  Nedkoff, a.g.m., s. 621. 
29  Nedkoff, a.g.m., s. 608-609; Erkal, a.g.m., s. 44; Becker, a.g.m., s. 200. 
30  Ça atay, “Reâyâdan Al nan Vergi ve Resimler”, s. 494. 
31  Ercan, a.g.m., s. 373; Ery lmaz, a.g.e., s. 51. 
32  Ercan, a.g.m., s. 371-373; Abdüllatif ener, Tanzimat Döneminde Osmanl  Vergi Sistemi, 
stanbul 1990, s. 112 
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Kalemi’nin sorumlulu undayd .33 Cizye toplama zamanlar n  kimi ara t rmac lar 
Muharrem ve Ramazan34 kimileri de Nevruz ve Kas m35 olarak vermi lerdir.  

Cizye için düzenli olarak her üç y lda bir “nev-yâfte y l ” ad yla genel bir tefti  
yap l r, ölüler kay ttan dü ülür, her hangi bir sebeple gözden kaç p deftere 
i lenmeyenlerle mükellef durumuna gelenler “nev-yâfte” olarak ilave ve 
kaydedilirdi.36 Cizye, fetih zaman nda sulh yoluyla belirlenen de i mez ve sabit bir 
mebla  üzerinden al nan maktu cizye ve mükelleflerin mali durumu göz önüne 
al narak belirlenen ruus cizye olmak üzere iki çe itti.37 Cizyenin ki i hesab  
üzerinden al nmas  genel kural olmas na ra men XV. ve XVI. yüzy llarda pek çok 
yerde hane hesab  üzerinden topland  olmu tur.38 Cizye toplayan ki ilerin 
ihmallerine ba l  olarak mükelleflerin cizyelerini hane hesab  üzerinden ödeme 
isteklerine bazen devlet göz yummak zorunda kalm t .39 XVII. yüzy lda uzun 
süren sava lar, iç kar kl klar ve bunlara ba l  olarak yo un göç hareketleri cizye 
vergisi ödeyen mükellefleri olumsuz etkilemi ti. Do um, ölüm, göç ve ihtida gibi 
de i imler ya an rken sabit bir miktar üzerinden ödenen maktu cizye miktarlar  
ayn  kal nca reaya aleyhine kötü bir durum ortaya ç km t r. O kadar ki cizye 
miktar  baz  yerlerde ki i ba na 30-40 akçe dü erken baz  yerlerde 2000-3000 
akçeye kadar yükselmi tir.40 Bu duruma çözüm bulmak için Köprülü Mustafa 
Pa a, cizye uygulamas nda baz  slahatlar gerçekle tirmi ti. 22 Cemaziyelahir 
1102/21 Mart 1691 tarihli ni anla41 yap lacak slahatlar n kapsam  belirlenmi tir. 
öyle ki maktu sistemin yani hane hesab  üzerinden cizye toplaman n hem devlet 

hem de reaya için zararl  oldu u ve cizyenin ruus hesab  üzerinden toplanaca  
belirtilmi tir. Burada cizye miktarlar nda yeni bir düzenleme yap lmam  yine esnâf-

33  Tanzimat Öncesi Merkez Evrak n n Tasnif K lavuzu ve Belge Örnekleri, T.C. Ba bakanl k 
Devlet Ar ivleri Genel Müdürlü ü Osmanl  Ar ivi Dairesi Ba kanl , Yay n No:16, 
stanbul 1994, s. 410-411. 

34  Nedkoff, a.g.m., s. 623. 
35  Ça atay, a.g.m., s. 495. 
36  nalc k, “Cizye”, s. 46. 
37  nalc k, “Cizye”, s. 46; Ery lmaz, a.g.e., s. 51. 
38  Barkan, a.g.m., s. 5; Yörük, a.g.m., s. 631. 
39  9 Cemaziyelahir 1076/17 Aral k 1665 tarihinde Diyarbekir kad s na yaz lan hükümde 
cizyelerin hane hesab  üzerinden topland  anla lmaktad r. Bu belgede Diyarbekir cizyesi 
defterine tabi kaza genelinde 4925 hane oldu u belirtilerek her haneden cizye bedeli olarak 
256 akçe ve 40 akçe de vech-i maa  ba l  alt nda cizye toplama masraflar  olmak üzere 
toplam 296 akçe al n p bu miktardan daha fazlas n n talep olunmamas  istenmi tir. Bkz. 
MAD. d. 2762, s. 49; Yine 23 Cemaziyelevvel 1077/21 Kas m 1666 tarihli ba ka bir kay tta 
da cizyenin hane hesab  üzerinden al nd n  görmekteyiz. Bkz. MAD. d. 2762, s. 107. 
40  Zeynep Aycibin, XVII. yüzy l Sadrazamlar ndan Köprülü-zâde Mustafa Pa a Döneminde 
Osmanl  Devleti’nin Siyasi ve Sosyal Durumu, (Yay mlanmam  Yüksek Lisans Tezi), Mimar 
Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dal , Ortaça  Tarihi 
Program , stanbul 2001, s. 76-77. 
41  KK, nr: 3530, s. 31-32. 
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 selaseye göre â‘lâ’dan 48 dirhem ya da 4 dinar, evsât’dan 24 dirhem ya da 2 dinar, 
ednâ’dan 12 dirhem ya da 1 dinar al naca  vurgulanm t r. Bu uygulamada cizye 
ödeyenlerin ellerine ödedikleri miktar  belirten cizye kâ tlar  verilecekti. Ayr ca bu 
slahatta mai et miktar  â‘lâ’dan 12, evsât’tan 6, ednâ’dan 3 pare ve muhasebe 
harc  her s n f için 1 pare olarak belirlenmi tir.42 Fakat belirlenen bu ücretleri 
cizyedâr reayadan tahsil etmeyecek, cizyelerin hazineye tesliminden sonra mirî 
taraf ndan ödenecekti. Ehl-i zimmetten ziyade ey al nd  duyulursa bu i e 
kalk anlar n ahvallerinin devlete arz olunaca  aç kça ifade edilmi tir. Yine bu 
slahatla rahip, patrik, ke i  gibi dini zümreden olan ki iler üzerinden cizye 
muafiyeti kald r lm t r.43 Islahat n bir di er özelli i de ayr  kalemlere da lan 
cizyelerin Cizye Muhasebesi Kalemi’ne ba lanmas d r.44 

42  1106 senesine ait cizyelerin toplanmas  ile ilgili haz rlanan bir ba ka ar iv belgesinde 
1102 y l nda cizye slahat yla yap lan düzenlemeler esas al narak cizyenin toplanmas  
istenmi tir. Rumeli’de Muharrem ay n n ba nda, Anadolu’da Rebiülevvelin ilk 
günlerinde toplanaca  belirtilen cizye vergisinin miktarlar  de i memi  ancak mai et 
miktar  â‘lâ’dan 12, evsât’tan 8, ednâ’dan 6 pare ve muhasebe harc  her s n f için 1 pare 
olarak belirlenmi tir. 1102 cizye slahat nda oldu u gibi bu ücretlerin reayadan 
al nmayaca  cizye toplayan ki inin cizyeleri hazineye tesliminden sonra miri taraf ndan 
ödenece i vurgulanm  ve rahip, ke i  gibi din adamlar  ile do anc  ve çak rc lar gibi 
görevlilerin cizyeden muafiyetleri kald r lm t r. Bkz. KK, nr: 3509, s. 3-4. 
43  KK, nr: 3530, s. 31-32; 1102 senesine ait ba ka bir ni anda yine cizye slahat ndan 
bahsedilmi  hane hesab  üzerinden ehl-i zimmetten toplanan cizyelerin hazine için zarar 
ve reaya için peri anl k oldu u belirtildikten sonra ruus hesab  üzerinden esnâf-  selaseye 
göre â‘lâ’dan 48 dirhem ya da 4 dinar, evsât’dan 24 dirhem ya da 2 dinar, ednâ’dan 12 
dirhem ya da 1 dinar oran nda al naca  yaz lm t r. Cizyenin toplanmas nda Dergâh-  
Mualla Kapucu Ba lar ndan Ali’nin eline verilen imzal  deftere göre hareket edilmesi 
istenmi tir. Ayr ca cizye ödeyen ki ilerin eline cizye kâ tlar n n verilip bu i  ile 
görevlendirilen memurlar n toplad klar  cizyeleri hazineye teslim etmelerinin gereklili i 
vurgulanm t r. Bkz. MAD. d. 07410, s. 16; Bu slahattan Tarih-i Ra id’de de 
bahsedilmi tir. Eserde cizye miktarlar  â‘lâ, evsât ve ednâ’lar için s ras yla 4, 2, 1 erif 
alt n ve mai et miktarlar  da s rayla 10, 8, 4 pare olarak verilmi tir. Bkz. Râ id Mehmed, 
Tarih-i Râ id, I-II, stanbul 1282, s. 148; Defterdar Sar  Mehmed Pa a ise â‘lâ, evsât ve 
ednâlar için s ras yla 4, 2, 1 erif alt n ve mai et miktarlar n  da s rayla 10, 8, 4 para olarak 
vermi tir. Yazar her sene târîh-i mührü tecdid ve bir sene beyâz ve bir sene sar  ve bir 
sene k rm z  her sene elvan kâ tlar mühürleyip ehl-i zimmete verilece i bilgisini de 
aktarm t r. Bkz. Defterdar Sar  Mehmed Pa a, Zübde-i Vekayiât Tahlil Metin (1066-
1116/1656-1704), Haz. Abdülkadir Özcan, TTK Yay., Ankara 1995, s. 387; 
Abdurrahman Vefik ise cizyenin tahsilinde en önemli slahat n Köprülü Faz l Mustafa 
zaman nda yap ld n  söyleyerek tahsil s ras nda her y l tebdil edilen renkli kâ tlar 
haz rland n  â‘lâ, evsât ve ednâ’lar için s ras yla 4, 2, 1 erif alt n ve mai et içinde s rayla 
10, 8, 4 pare al nd n  ifade etmi tir. Bkz. Abdurrahman Vefik, Tekalif-i Kavaidi, I, 
stanbul 1328, s. 45. 

44  KK, nr. 3508, s. 4; Defterdar Sar  Mehmed Pa a, Zübde-i Vekayiât, s. 387. 
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Osmanl  Devleti’nde cizye vergisi 1856 tarihli Islahat Ferman  ile 
kald r lm  zira bu ferman Osmanl  vatanda lar na e it haklar sa lad ndan 
gayrimüslimlere de zorunlu askerlik hizmeti getirmi tir. Ancak zorunlu askerlik 
kolayca hayata geçirilemedi inden gayrimüslimlerin belirli bir vergi kar l  
askerlik hizmetinden muafiyetleri gündeme gelmi tir. Böylece kald r lan cizye 
vergisi 1907 y l na kadar bedel-i askeri ad yla devam etmi tir.45 

 

II- Diyarbekir Vilayeti’nin 3811 Numaral  Cizye Defteri 
Diyarbekir Vilayeti’nin 3811 numaral  Cizye Defteri Pertek, Mazgirt, 

Çemi gezek ve Sa man kazalar nda XVII. yüzy l n sonlar nda ya ayan cizye 
mükelleflerinin isimlerini46, baba isimlerini, mesleklerini, fiziksel özelliklerini ve 
ikamet ettikleri yerle im yerleri gibi bilgileri içermektedir. Defterdeki kay tlardan 
yola ç karak ad  geçen kazalarda ikamet eden gayrimüslim nüfus miktar  ve 
bölgenin sosyo-ekonomik hayat na dair baz  bilgileri elde etmek mümkündür. 

Çal mam za konu olan defter (1102 Zilhicce- 1691A ustos) tarihli, 46x17 
ebad nda ciltli ve ebrusuz olarak düzenlenmi  olup 117 sayfadan ibarettir. 
Defterin 12. ve 13. sayfalar  mükerrer olarak numaraland r lm t r. Defterin 5. 
Sayfas  “Diyârbekir Çahâr-Sancâk’da Pertek Kazas n n Defteridir” ibaresiyle 
ba lamakta ve 2. sayfas nda “Defter budur ki bin yüz iki senesinde hatt-  hümâyûn 
evket-makrûn fermân-  erîf-i ‘âlî ân mûcebince Diyârbak r Eyâleti’nde ‘umûmen kefere 

tâ‘ifesinin üzerine vaz‘ olan cizye-i er‘iyye minvâl üzere Pertek Kazas nda olan kefere 
cizyesin beyan d r” ifadeleriyle devam etmektedir. Defterin 2-20 sayfa aral nda 
Pertek, 20-52 sayfa aral nda Mazgird, 55-97 sayfa aral nda Çemi gezek, 99-
115 sayfa aral nda ise Sa man kazalar na ait bilgiler kay tl d r. Bu sayfa 
aral klar nda her kazayla ilgili önce kaza merkezi daha sonra köylerdeki 
gayrimüslim reayan n esnâf-  selaseye göre da l mlar  verilmektedir. Defter, 
kaydedilen yerle im yerlerinin kazalarda bulunan bütün yerle im yerleri mi yoksa 
sadece gayrimüslimlerin ya ad  yerler mi oldu u hakk nda herhangi bir bilgi 

45  nalc k, “Cizye”, s. 48; Ufuk Gülsoy, “Cizye’den Vatanda l a: Osmanl  
Gayrimüslimlerinin Askerlik Serüveni”, Türkler, C. IVX, s. 87; Nedkoff, bedel-i askerlik 
uygulamas n n 7 A ustos 1909 tarihli bir kanunla tamamen kald r ld n  ve herkesin 
mecburi askerli i öngören bir sisteme dâhil edildi ini yazmaktad r. Bkz. Nedkoff, a.g.m., 
s. 630. 
46  Gayrimüslimlerin kulland klar  isimler hakk nda daha detayl  bilgi için bkz. Mehmet 
Salih Erpolat, “H.1104-1105 (M.1691-1692) Tarihli Diyarbekir Vilayeti Cizye Defterine 
Göre Gayrimüslimler Aras nda Yer Alan Türkçe ah s simleri”, Ho görü Toplumunda 
Ermeniler, C. III, Erciyes Üniversitesi I. Uluslararas  Sosyal Ara t rmalar Sempozyumu, 
Osmanl  Toplumunda Birlikte Ya ama Sanat : Türk Ermeni li kileri Örne i, Erciyes 
Üniversitesi Yay., Kayseri 1978, s. 49-65; Mehmet Salih Erpolat, “XVI. Yüzy lda Ergani 
Sanca ’ndaki Gayrimüslim skân Yerleri le ah s simleri Hakk nda Bir 
De erlendirme”, Sosyal Bilimler Ara t rma Dergisi (SBArD), S. 4, Eylül 2004, s. 155-187. 
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içermemektedir. ncelenen defter, cizye vergisiyle mükellef gayrimüslim 
erkeklere yönelik haz rland ndan sadece Müslümanlar n ya ad  köyleri kay t 
d  b rakm t r. Dolay s yla ad  geçen kazalarda ba ka yerle im yerlerinin varl  
a ikârd r. Bölge ile ilgi tahrir defterlerine dayal  yap lan çal malar47 bu dü ünceyi 
destekler bilgiler içermektedir. Defterin 53, 54, 98 ve 117. sayfalar  bo  olup 
116. sayfaya Mazgird kazas na tabii Basu karyesinin esnâf-  ednâs  
kaydedilmi tir. Muhtemelen Mazgird kazas  yaz l rken Basu karyesi gözden 
kaçm  sonradan durum fark edilince defterin sonuna eklenmi tir. Bu kayd n 
ard ndan, “Hurrire haza defter be-ma‘rifeti’l-a‘yân ve mübâ ir-i muma-ileyh hurrire’l-fakîr 
ileyhi sübhâne huazze el-müvellâ-i el-mevla-y  hilâfe be-kaza-i Sa man‘ufiye‘anhu” ibaresi 
yaz lm  ve mühürlenmi tir. Mühürde “Bende-i Hüdâ Ömer” yaz s  bulunmaktad r. 
Genel olarak cizye defterlerine cizye mükelleflerinin ya lar  kaydedilirken 
incelenen defterde böyle bir yöntem uygulanmam t r. 

 

III- Pertek Kazas  
Defterde muhteviyat  belirtilen giri in hemen ard ndan Pertek kazas n n 

merkezinde bulunan gayrimüslimlerin esnâf-  selaseye göre da l mlar  
kaydedilmi tir. Pertek kaza merkezi kayd ndan sonra karyeler de ayn  ekilde 
teker teker yaz lm t r. Kazaya d ar dan gelip yerle enler de ayr  ba l k alt nda 
ayn  sistemle belirtilmi tir. Defterde kay tl  olan vergi mükelleflerinin hangi 
millete mensup olduklar  belirtilmemi  ancak bu ki ilerin adlar , babalar n n 
adlar , meslekleri ve ayr nt l  fiziksel özellikleri yaz lm t r. Pertek kazas na ait 
kay t, 19. sayfada “Hurrire fakir minhazihi defter-i ilmileyhi sübhâne ve te‘âla Halil bin 
Hasan el-müvellâ-i hilâfe be-kaza-i Pertek‘ufiye‘anhu” ibaresiyle sonlanm  ve 
mühürlenmi tir. Mühürde Abdullah? Halil yaz l d r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

47  Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzy lda Çemi gezek Sanca , TTK Yay., Ankara 1999, s. 191-
212; Mehmet Ali Ünal, “XVI. Yüzy lda Mazgird, Pertek ve Sa man Sancakbeyleri- Pir 
Hüseyin Bey O ullar ” , OTAM, Say : 2, Ankara 1999, s. 249 vd. 
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Tablo 1: 1691 Cizye Defterine Göre Pertek Kazas nda Esnâf-  Selaseye Göre 
Gayrimüslimlerin Ya ad  Yerler 

S ra Yerle im Yerleri Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ 
1 Kaza merkezi 11 16 11 
2 Kaza merkezi 448 1349 750 
3 Karye-i Til 30 30 34 
4 Karye-i Til 251 652 453 
5 Karye-i or u - 4 - 
6 Karye-i Urik 2 2 4 
7 Karye-i Zinik 8 6 6 
8 Karye-i Rabat 9 10 10 
9 Karye-i Taltir 1 - 1 
10 Karye-i Mernahi 2 10 16 
11 Karye-i Sa o  2 4 8 
12 Karye-i Sekedik 1 8 - 
13 Karye-i Sirkin 9 10 8 
14 Karye-i irzi 2 1 2 
 Toplam 83 120 111 

Tabloda da görüldü ü üzere Pertek kazas n n cizye vermekle mükellef 
gayrimüslim erkek nüfusu, köyler ve buraya d ar dan gelip yerle enlerle birlikte 
üç yüz on dört ki idir. Bu ki ilerden seksen üçü â‘lâ, yüz yirmisi evsât ve yüz on 
biri de ednâ zümresindendir. 

ncelenen defterde gayrimüslimlerin ödemekle yükümlü olduklar  cizye 
miktar yla ilgili herhangi bir bilgi verilmemi tir. Bundan dolay  ayn  tarihte ülke 
genelinde uygulanan cizye bedellerine göre bir hesaplama yap ld nda kaza 
genelinde gayrimüslim reayan n esnâf-  selaseye göre ödedi i cizye miktar n  ortaya 
ç karmak mümkün olabilmektedir. Ancak ülke genelinde belirlenen miktarlar 
zamana ve yere göre de i iklikler gösterebildi inden54 ortaya ç kan rakamlar  

48  D ar dan gelip yerle enler kay tl d r. Bu ki ilerden ikisi Harput, ikisi Palu, biri 
Diyarbekir’dendir. Meslek olarak biri papuccu, ikisi neccar ve biri basmac d r. 
49  Bu ki ilerden alt s  Harput, ikisi Palu, biri Ergani’den olup dördünün nereden oldu u 
belirtilmemi tir. Meslek olarak dokuzu rençber, biri papuccu, biri neccar, biri kat rc  
birinin mesle i yaz lmam t r. 
50  Bu ki ilerden ikisi Harput, ikisi Diyarbekir, biri Palu, biri Çermik ve biri de 
Acem’dendir. Meslek olarak üçü rençber, biri rgad, üçünün ise mesle i belirtilmemi tir. 
51  D ar dan gelip yerle enler kay tl d r. Bu ki ilerden biri Gerger’den olup di erinin 
nereden oldu u belirtilmemi tir. Birinin mesle i rençber di erininki belirtilmemi tir. 
52  Bu ki ilerden üçü Harput, ikisi Gerger, biri Mazgird’dendir. Dördünün mesle i 
rençber, biri hayyat, biri ke i tir. 
53  Bu ki ilerden ikisi Harput, biri Gerger, biri de Arapgir’dendir. kisinin mesle i 
rençber iken di er ikisinin kaydedilmemi tir. 
54  Ercan, a.g.m., s. 373. 
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tahmini de er olarak de erlendirmek daha do ru olacakt r. 1691 y l nda ülke 
genelinde cizye bedelleri â‘lâ 9, evsât 4,5, ednâ 2,25 esedi kuru tu.55 Bu oranlar n 
173956 , 176857 ve 179158 tarihlerinde Diyarbekir Eyaleti’ndeki esnâf-  selase için 
belirlenen cizye oranlar na yak n olmas  incelenen dönemdeki cizye miktar n n 
ülke genelindekiyle ayn  olma ihtimalini güçlendirmektedir. Buna göre 1691 y l  
kay tlar na göre Pertek kazas ndan al nan tahmini cizye miktarlar  â‘lâ bedelleri; 
83x9 =747, evsât bedelleri; 120x4,5 =540, ednâ bedelleri; 111x2,25 =249,75 
olup toplam 1.536,75 esedi kuru tur. 

Â‘lâ statüsünde bulunanlar Pertek kazas nda cizye ödeyen gayrimüslim 
nüfusun %26,4’ünü, evsât statüsünde bulunanlar %38,2’sini ve ednâ statüsünde 
bulunanlar %35,3‘ünü olu turmaktad r. Kazada ya ayan gayrimüslimler aras nda 
zengin statüsünde olanlar n oran  az iken orta halli statüsünde olanlar n oran  
daha fazlad r. Muhtemelen orta s n fa mensup insanlar kazada sosyal ve iktisadî 
hayat n temelini olu turmaktayd lar. 

55  nalc k, “Cizye”, s. 47. 
56  17 Mart 1739 tarihli bir fermanda M. 1740 senesine mahsup olmak üzere Diyarbekir 
ve Çarsancak Eyâleti’nde sakin olan ehl-i zimmet, kefere, Yahudi, Ermeni ve Acemlerin 
cizyelerinin tahsil edilmesi istenmektedir. Bu bölgede 1.557 â‘lâ, 12.156 evsât ve 1.757 
ednâ toplam 15.470 cizye evrak n n oldu u belirtilmi  ve mükelleflerinin â‘lâ 
olanlar ndan dört zer-i mahbub alt n (11 kuru ), evsât olanlar ndan iki zer-i mahbub 
alt n (5,5 kuru ) ve ednâ olanlar ndan bir zer-i mahbub alt n (2,5 kuru  ve 1 rub) 
al nmas  bunun yan nda mai et ücreti olarak â‘lâ olanlar ndan 12, evsât olanlar ndan 9 ve 
ednâ olanlar ndan 6 para ve her bir varaktan 1 para ücret-i kitabet al naca  belirtilmi tir. 
Bkz. D S. 360, s. 4-5 
57  Diyarbekir ve Çarsancak’da ikamet eden ehl-i zimmetten 1182 y lana ait cizyelerinin 
â‘lâ olanlar ndan dört zer-i mahbub alt n (11 kuru ), evsât olanlar ndan iki zer-i mahbub 
alt n (5,5 kuru ) ve ednâ olanlar ndan bir zer-i mahbub alt n (2,5 kuru  ve 1 rub) oran nda 
al nmas  istenmi tir. Mai et ücreti olarak â‘lâ olanlar ndan 12, evsât olanlar ndan 9 ve ednâ 
olanlar ndan 6 para ve her bir varaktan 1 para ücret-i kitabet al naca  söylenmi tir. Ayr ca 
rahip, ke i , patri iyle ellerine berat al p tercümanl k ve müsellimlik ve muafiyet iddias nda 
olanlar n hepsinin ref edilmesi istenerek “cizyeye müstehak olmayan sabi, zâhirü’l-g nâ olmayup 
pîr û fâni ve amel mânde olup bervechile kâr u kisbe iktidâr  olmayanlardan hilâf-  er‘-i erif cizye talep 
olunmaya ve ehli zimmetten âyende û revende ve defa-y  edâya kudreti olmayanlardan mâ‘aâ ancak fâkir 
mu‘temilînden dört taksid ile cem ve tahsil olunmas ” eklindeki tembih olunmu tur. Cizye 
toplayan memurun dikkat etmesi gereken hususlar ayr nt l  anlat larak cizyelerin hazineye 
tesliminde hassasiyet gösterilmesi istenmi tir. Bkz. Diyarbekir er‘iyye Sicilleri Âmid 
Mahkemesi, 5. Cilt, Ed. Ahmed Zeki zgör, Dicle Üniversitesi lahiyat Fakültesi Yay., Yay n 
No: 32, Diyarbak r 2015, s. 35-38. 
58  Diyarbekir ve Çarsancak Eyâletleri’ne gönderilen M. 1791 tarihli emr-i erifte ehl-i 
zimmet, kefere, Yahudi, Ermeni ve Acemlerin cizyelerinin 19 A ustos 1792 tarihinde 
tahsil edilmek üzere tahririnin yap lmas  ve d ar dan kimsenin müdahale ettirilmesi ve 
haz rlanan defterin mühürlenip stanbul’a gönderilmesi istenmi tir. Bu emr-i erife göre 
â‘lâ olanlar ndan 11esedi kuru , evsât olanlar ndan 5,5 esedi kuru  ve ednâ olanlar ndan 
2,5 esedi kuru  ve bir rub cizye vergisi al nmas  emredilmektedir. Bkz. D S. 626, s. 16. 
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Esnâf-  â‘lâ grubuna kaydedilen seksen üç ki inin k rk biri rençber, yirmi 
be i çiftçi, ikisi pabuççu, ikisi neccar, ikisi ke i , biri basmac  olup onunun da 
mesle i yaz lmam t r. Bu gruba dâhil ki ilerden elli dokuzu orta ve yirmi dördü 
uzun boyludur. Göz renklerine bak ld nda altm  dokuzu ela, dördü gök, 
dokuzu kara gözlü olup bir ki inin göz rengi belirtilmemi tir. 

Esnâf-  evsât grubuna kaydedilen yüz yirmi ki inin seksen dördü rençber, 
dördü ke i , ikisi pabuççu, birisi kat rc , birisi neccar, birisi terzi, birisi rgad, 
birisi zerger, yirmi be inin de mesle i yaz lmam t r. Bu ki ilerden yüz be i orta, 
on be i uzun boyludur. Yüzünün göz rengi ela, on dördü kara, dördü gök, biri 
gök ela ve biri koyun gözlüdür. 

Esnâf-  ednâ grubuna kaydedilen yüz on bir ki inin yirmi ki isi rençber, 
alt s  rgad, ikisi hizmetkâr, biri pabuççu, biri ke i , biri neccar, biri kizir, geriye 
kalan yetmi  dokuz ki inin mesle i yaz lmam t r. Ednâ ki ilerden doksan üçü 
orta, on be i uzun ve üçü de k sa boyludur. Seksen dokuzunun göz rengi ela, on 
yedisinin kara, üçünün gök, birinin gök ela ve biri de ehlad r. 

Pertek kazas nda gayrimüslimler kaza merkezi ve on iki karyede meskûn 
olup yüz alt  ki inin kaydedildi i Til karyesi en çok gayrimüslim reayan n 
ya ad  yerdir. Bu karyeyi altm  iki ki iyle kaza merkezi takip ederken, sadece 
iki ki inin kaydedildi i Taltir karyesi en az gayrimüslim reayan n ya ad  
yerle im yeridir. D ar dan gelip kazaya yerle enlerin say s  otuz alt  olup 
bunlardan yirmi dördü kaza merkezine on ikisi Til karyesine yerle mi lerdi. Bu 
ki ilerin neden buralara gelip yerle ti ine dair herhangi bir bilgi verilmemi tir. 
ncelenen defterde sadece gayrimüslim nüfusa dair bilgiler verildi i için bu 

yerle im yerlerini nüfus yo unlu u aç s ndan de erlendirmek mümkün de ildir. 
Bu nedenle mevcut bilgilerden sadece gayrimüslim nüfusun yo un olarak 
ya ad  yerler tespit edilebilmektedir. 

Kaza genelinde ya ayan ki ilerden yüz k rk dördünün rençber, yirmi be  
ki inin çiftçi ve yedi ki inin rgad olmas  ekonomik faaliyetlerin tar m temelli 
oldu una i aret etmektedir. cra edilen mesleklere bak ld nda sadece be  
papuccu, dört neccar, bir terzi, bir basmac  ve bir kuyumcunun olmas  tar m d  
faaliyetlerin k s tl l n  göstermektedir. Bu meslek sahipleri de muhtemelen 
kazada ya ayan insanlar n ihtiyaçlar n  kar lamaya yönelik üretimde 
bulunmu lar daha geni  çapta ticari faaliyetlere kat lamam lard r. Kazada zengin 
s n f na mensup olanlar n say s n n azl  burada ticaret ve sanayi faaliyetlerinin 
geli medi i fikrini desteklemektedir.  

 

 

IV- Mazgird Kazas  
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Defterin 19. sayfas n n ba na“ Mazgird Kazas n n Defteridir” ibaresi yaz lm  
olsa da bu sayfaya Pertek kazas na ba l  irzi karyesi kaydedilmi tir. Mazgird 
kazas na dair bilgiler 20. sayfadaki “ Defter budur ki bin yüz iki senesinde bâ-hatt-  
hümâyûn evket-makrûn mûcebince eyâlet-i Diyârbekir Çahâr-Sancâk’da Mazgirt 
kazas nda ve kurâlar nda olan keferelerinden cizyelerun beyân ider” eklindeki ifadeyle 
ba lam  ve 54. sayfadaki “…fakir ileyhi sübhâne ve ber-mûceb fermân-  âli ân ale’l-
müvellâ-i hilâfe be-kaza-i Mazgird ‘ufiye‘anhu” ibaresiyle sonlanm  ve 
mühürlenmi tir. Mühürde Abdullah? b. Ali ismi yaz l d r. Mazgird kazas yla ilgili 
kay tlarda Pertek kazas nda uygulanan sistem esas al nm t r. 

Tablo 2: 1691 Cizye Defterine Göre Mazgird Kazas nda Esnâf-  Selaseye Göre 
Gayrimüslimlerin Ya ad  Yerler 
S ra Yerle im Yerleri Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ 
1 Nefs-i Mazgird 17 16 20 
2 Karye-i Ho ker 1 11 - 
3 Karye-i Pa venk 3 3 3 
4 Karye-i Harsik 3 3 2 
5 Karye-i Torun 3 4 3 
6 Karye-i Te dik 6 5 5 
7 Karye-i Sin 6 5 6 
8 Karye-i Halviri 8 6 6 
9 Mezra-i Dilano lu 3 3 3 
10 Karye-i Koç vanis - 5 - 
11 Karye-i Timurtak 7 7 6 
12 Karye-i Kuzicek 10 9 9 
13 Karye-i smailli 8 8 8 
14 Karye-i Ba ik 5 5 6 
15 Karye-i Gördiç 17 7 3 
16 Karye-i Sorek 6 3 2 
17 Karye-i Örs 8 5 7 
18 Karye-i Ku çu 6 2 2 
19 Karye-i Gökdepe 16 8 7 
20 Karye-i Peri  21 11 10 
21 Karye-i Pah Nahiye-i Havik 7 6 4 
22 Karye-i Musader c 3 3 3 
23 Karye-i Hirenik 15 6 6 
24 Karye-i Batnazih - 5 - 
25 Karye-i Basu59 - - 1 
 Toplam 179 146 122 

Tabloda da görüldü ü üzere Mazgird kazas nda cizye mükellefi 
gayrimüslim erkek nüfusu köylerle birlikte dört yüz k rk yedi ki idir. Bu 
ki ilerden yüz yetmi  dokuzu â‘lâ, yüz k rk alt s  evsât ve yüz yirmi ikisi de ednâ 

59  Mazgird kazas n n köyleri verildi inde bu karye kaydedilmemi  ancak Çemi gezek ve 
Sa man kazalar  kaydedildikten sonra defterin 116. sayfas na kaydedilmi tir. 
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zümresindendir. Buna göre Mazgird kazas ndan al nan tahmini cizye miktarlar  
‘a‘lâ bedelleri; 179x9 =1.611, evsât bedelleri; 146x4,5 =657, ednâ bedelleri; 
122x2,25 =274,5 olmak üzere toplam 2.542,5 esedi kuru tur. 

Mazgird kazas nda â‘lâ statüsünde olanlar %40’l k oranla gayrimüslim 
nüfusun büyük k sm n  olu turmaktayd lar. Muhtemelen Mazgird kazas nda 
ya ayan zengin s n f mensuplar  di er s n flarla k yasla sosyal ve iktisadî hayatta 
daha etkin kat lm lard r. Evsât olanlar nüfusun %33’ünü, ednâ olanlar ise 
%27‘sini olu turmaktad rlar. Fakir s n f ndan olan ednâlar n di er s n flara göre 
azl  dikkat çekmektedir. 

Esnâf-  â‘lâ grubuna kaydedilen yüz yetmi  dokuz ki inin yüz altm  ikisi 
rençber, onu ke i , biri terzi, biri harrat (do ramac , ç kr kç ), ikisinin mesle i 
yaz lmam  ve üçü de tespit edilememi tir. Bu ki ilerden yüz k rk yedisi orta ve 
otuz ikisi uzun boyludur. Göz renklerine bak ld nda yüz k rk üçü ela, yirmi 
yedisi kara, yedisi gök, biri koyun ve biri de koyun ela gözlüdür. 

Esnâf-  evsât grubuna kaydedilen yüz k rk alt  ki inin yüz otuz alt s  
rençber, biri ke i , biri kizir, biri çiftçi iken yedisinin mesle i yaz lmam t r. Bu 
ki ilerden yüz otuz biri orta, on be i uzun boyludur. Yüz dokuzunun göz rengi 
ela, yirmi üçü kara, onu gök, üçü ehla, birinin de göz rengi verilmemi tir. 

Esnâf-  ednâ grubuna kaydedilen yüz yirmi iki ki inin yirmi dokuzu 
rençber, biri ke i , biri çiftçiydi. Geriye kalan doksan ki inin mesle i yaz lmam  
birisi de tespit edilememi tir. Ednâ s n f na mensup olanlardan yüz dokuzu orta, 
on biri uzun ve ikisi de k sa boyludur. Doksan alt s n n göz rengi ela, yirmi biri 
kara, ikisi gök, biri gök ela iken ikisinin göz rengi verilmemi tir. 

Mazgird kazas nda elli üç ki inin kaydedildi i nefs-i Mazgirden çok 
gayrimüslim reayan n ya ad  yerdir. Buray  k rk iki ki iyle Peri karyesi takip 
ederken, sadece bir ki inin kaydedildi i Basu karyesi en az gayrimüslim reayan n 
ya ad  yerle im yeridir. Mazgird kazas nda ya ayan gayrimüslim reaya kaza 
merkezi ve yirmi dört karyede meskûndu. Kaza genelinde ya ayan ki ilerden üç 
yüz yirmi yedisi rençberdi. Burada meslek çe itli inin az olmas  ekonomik 
faaliyetlerin tar m temelli oldu unu göstermektedir. Ancak di er kazalara 
nazaran Mazgird’de zengin statüsünde olanlar n fazla olmas  tar msal üretimin 
çe itli ine i aret etmektedir. Mazgird’in kuzeyinde yer alan da lar, kuzey 
rüzgârlar n  kesti inden iklim elveri li hale gelmi  ve muhtemelen burada 
ya ayan halk da daha verimli tar msal üretim yapabilmi ti. 

 

 

V- Çemi gezek Kazas  
Defterin 55. sayfas na “ Çarsancak’da Çemi gezek Kazas n n Defteridir” kayd  

dü ülmü  ve 56. sayfadaki “Defter budur ki bin yüz iki senesinde eyâlet-i Diyarbekir’de 
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Çemi gezek Kazas nda ve kurâlar nda fermân-  âli mûcebince esnâf-  selâse üzerine cem‘ ve 
tahsil olunan kefere taifesinin cizyelerun beyânider” eklindeki ifadenin hemen 
ard ndan di er kazalardaki yöntemle cizye mükelleflerinin kay tlar  yap lm t r. 
Kaza merkezi ve köylerin kayd  89. sayfada “ Hurrire haza defter ber-mûceb-i emr-i 
âlîale’l-muvellâbi-ma’rifetive’l-â’yân ve mübâ ir-i muma-ileyh hurrire hu’l-fâkir ileyhi 
sübhâne ve te‘âla be-kaza-i Çemi gezek be-hilâfe‘ufiye anhu” ifadesiyle bitirilmi  ve 
mühürlenmi tir. Mühürdeki isim tespit edilememi tir. Defterdeki 90. sayfa bo  
b rak lm  91. sayfaya “ Çarsancak’da para nam na al nan cizye defterdir” kayd  
dü üldükten sonra 92. sayfadan itibaren ayn  yöntemle Çemi gezek kazas na 
d ar dan gelenlerin kay tlar  yap lm  ve bu kay tlar 98. sayfada herhangi bir 
ifade kullan lmadan bitirilmi tir.  

Tablo 3: 1691 Cizye Defterine Göre Çemi gezek Kazas nda Esnâf-  Selaseye Göre 
Gayrimüslimlerin Ya ad  Yerler 

S ra Yerle im Yerleri Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ 
1 Mahalle-i Ulucami  6 18 42 
2 Mahalle-i O bek - 11 9 
3 Karye-i Keçori 1 3 1 
4 Karye-i Bo osi 1 21 - 
5 Karye-i Kirizek - 5 - 
6 Karye-i Sorihan - 13 2 
7 Karye-i H nz rbey - 5 3 
8 Karye-i Ahtok 1 34 3 
9 Karye-i Sisne 3 16  21 
10 Karye-i Oski  11 47  13 
11 Karye-i Gemçi? - 10  8 
12 Karye-i Setirge - 2 1 
13 Karye-i E guni - - 2 
14 Karye-i Sensur - 4 2 
15 Karye-i Bradi 1 9 7 
16 Karye-i Mamsa 2 9 9 
17 Karye-i Ardige 1 2 6 
18 Karye-i (…) - 5 - 
19 Karye-i B rastik 1 3 1 
20 Karye-i Hazari 1 9 10 
21 Karye-i Karahisar 2 12 8 
22 Karye-i Berhi 3 23 16 
23 Karye-i Doru ka - 5 9 
24 Karye-i Germiri 1 4 4 
25 Karye-i Do nasor 3 13 7 
26 Karye-i Erke an 4 17 1 
27 Karye-i Takzin? - 7 3 
28 Karye-i Ekrek 5 30 6 
29 Karye-i Çakari - 2 1 
30 Karye-i Hace ar - 4 - 
31 Karye-i Ulukale - 7 5 
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32 Karye-i Zagar 5 17 6 
33 Karye-i Girmesik - 1 3 
34 Karye-i Hozat - 3 - 
35 Perâkende-i Azergân - - 3 
36 Perâkende-i Çermik - 1 1 
37 Perâkende-i Van - 1 - 
38 Perâkende-i Bayburt  - 1 - 
39 Parâkende-i Malatya  - 2 - 
40 Parâkende-i Harput - 9 8 
41 Parâkende-i Palu 1 1 1 
41 Parâkende-i E in  160 1 4 
42 Parâkende-i Mardin - - 1 
42 Parâkende-i Çüngü  - - 1 
 Toplam 54 387 228 

Tabloda da görüldü ü üzere Çemi gezek kaza merkezinin cizye mükellefi 
gayrimüslim erkek nüfusu köyleri ve perakende reayayla birlikte alt  yüz altm  
dokuz ki idir. Bu ki ilerden elli dördü â‘lâ, üç yüz seksen yedisi evsât ve iki yüz 
yirmi sekizi de ednâ zümresindendir. Buna göre Çemi gezek kazas nda al nan 
tahmini cizye miktarlar  â‘lâ bedelleri; 54x9 =486, evsât bedelleri; 387x4,5 
=1.741,5, ednâ bedelleri; 228x2,25 =513, olmak üzere toplam 2.740,5 esedi 
kuru tur. 

Â‘lâ s n f ndan olanlar Çemi gezek kazas nda cizye ödeyen gayrimüslim 
nüfusun %8’ini, evsâtlar %58’ini ve ednâlar %34‘ünü olu turmaktad r. Veriler 
kazan n sosyal ve iktisadî hayat na en çok orta en az zengin s n f n kat ld n  
göstermektedir. 

Esnâf-  â‘lâ grubuna kaydedilen elli dört ki inin k rk  rençber, dokuzu ke i , 
biri boyac , biri eskici, biri papaz, biri papuccu, birinin de mesle i yaz lmam t r. 
Bu ki ilerden k rk üçü orta ve on biri uzun boyludur. Göz renklerine 
bak ld nda otuz dört tanesi ela, on bir tanesi gök ela, alt  tanesi gök, bir tanesi 
kara ela, bir tanesi koyun, bir tanesi sar  elad r. 

Esnâf-  evsât grubuna kaydedilen üç yüz seksen yedi ki inin üç yüz k rk 
ikisi rençber, on dördü rgad, sekizi çulcu, ikisi kuyumcu, ikisi ke i , ikisi 
de irmenci, ikisi hizmetkâr, biri ta ç , biri kasar akirdi, biri demirci, biri torbac , 
biri sucu, biri neccar, biri papuccu, yedisinin mesle i yaz lmam  ve biri de tespit 
edilememi tir. Bu ki ilerden üç yüz yirmi sekizi orta, elli alt s  uzun, biri k sa, biri 
bodur, biri köserek boyludur. Üç yüz dördünün göz rengi ela, otuz be i gök, 
yirmi sekizi gök ela, be i koyun ela, dördü kara ela, ikisi kara, biri koyu ehla, 
biri iri ela, biri ela k z l, biri mat ve be inin de göz rengi verilmemi tir. 

60  Sâkin-i karye-i Incak tabiri dü ülmü tür. 
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Esnâf-  ednâ grubuna kaydedilen iki yüz yirmi sekiz ki inin doksan biri rgad, 
elli yedisi rençber, yirmisi hizmetkâr, onu çulcu, be i kassar, dördü papuccu, biri 
kuyumcu, biri papuccu akirdi, biri debba  akirdi, biri akird, biri çulcu akirdi, biri 
demirci, biri demirci akirdi, biri kizir, biri külhanc , biri tokmakç  ve otuz bir ki inin 
de mesle i yaz lmam t r. Ednâ ki ilerden yüz doksan üçü orta, yirmi sekizi uzun ve 
be i k sa, biri köserek boylu olup bir ki inin de boyu belirtilmemi tir. Yüz seksen 
yedisinin göz rengi ela, on üçü kara, dokuzu gök, sekizi gök ela, ikisi koyun ela, ikisi 
k z l ve yedisinin de göz rengi verilmemi tir.  

Çemi gezek kazas nda seksen alt  ki inin kaydedildi i nefs-i Çemi gezek en 
çok gayrimüslim reayan n ya ad  yerdi. Nefs-i Çemi gezek’teki gayrimüslimler 
yo un bir yerle ime sahip oldu u görülen Ulucami Mahallesi’nde altm  alt , 
O bek Mahallesi’nde yirmi ki i olarak kay tl d r. Nefs-i Çemi gezek’i yetmi  bir 
ki iyle Oski ? karyesi takip ederken sadece iki ki inin kaydedildi i E guni 
karyesi en az gayrimüslim reayan n ya ad  yerdi. Çemi gezek kazas nda 
gayrimüslimler kaza merkezi ve otuz bir karyede meskûndu. 

Kaza genelinde ya ayan ki ilerden dört yüz otuz dokuzunun rençber, yüz 
be inin rgad olmas  bu kazada da ekonomik faaliyetlerin tar m temelli oldu unu 
göstermektedir. Di er kazalara k yasland nda cizye ödeyen mükellef say s n n en 
fazla oldu u kaza Çemi gezek’ti. Zaten XVI. yüzy ldan itibaren Çemi gezek maddi 
gelir bak m ndan en geli mi  kazayd . Buran n haslar  1518 y l nda 1.717,700 akçe, 
1523 y l nda 1.253,657 akçe iken 1541 y l nda Pertek’in 260.987 akçe, Mazgird’in 
300.000 akçe ve Sa man’ n 275.144 akçeydi.61 Bununla birlikte Pertek ve Mazgirt 
sancakbeylerinin has ve zeametlerinin bir k sm  Çemi gezek merkezindeydi. 
Çemi gezek ve çevresinin düz ve engebesiz alan olmas ndan dolay  sebze ve meyve 
üretimine uygundu. Di er kazalar da l k ve engebeli olup bu imkânlar daha 
k s tl yd .62 Yine di er kazalarla k yasland nda bu kazadaki meslek çe itlili i ve 
üretime dayal  meslek mensuplar n n say s  daha fazlad r. Mesela di er kazalarda 
olmayan kassar, de irmenci, torbac , demirci, tokmakç , ta ç , külhanc , sucu ve 
boyac  gibi meslekler sadece Çemi gezek’te vard r. Üretime dayal  mesleklerden olan 
çulculuk kazada oldukça yayg nd  ve bu mesle i yapan ki i say s  on sekiz idi. klim, 

61  Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzy lda Harput Sanca  (1518-1566), TTK Yay., Ankara 
1989, s. 32- 33. 
62  Çemi gezek, M.Ö 6000’lerden itibaren yerle ime aç k bir bölge olup birçok 
medeniyetin hâkimiyetinden sonra Yavuz Sultan Selim’in Çald ran seferinden sonra 
Osmanl  yönetimine al nm t r. Çemi gezek, Osmanl  idari te kilat  içerisinde Pir Hüseyin 
Bey’in sancakbeyli iyle Diyarbekir Vilayeti’ne ba lanm  ve Osmanl  Devleti’nin yan nda 
yer almas ndan dolay  imtiyazl  bir konuma sahip olmu tur. Pir Hüseyin Bey'in ölümünden 
sonra onun o ullar  aras ndaki anla mazl klar nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman, 
Çemi gezek’i klasik Osmanl  sanca  haline getirmi tir. Bu düzenlemede Mazgird, Pertek 
ve Sa man nahiyeleri müstakil sancak haline getirilerek Pir Hüseyin Bey'in o ullar na 
Yurtluk-Ocakl k olarak verilmi tir. Bkz. Ünal, a.g.m., s. 239-249; Daha ayr nt l  bilgi için 
bkz. Ünal, Çemi gezek Sanca , s. 35-38; Ünal, Harput Sanca , s. 33. 
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yeryüzü ekillerinin tar ma daha uygun olmas , verimli tar msal faaliyetler, bölgenin 
çok eski ça lardan beri yerle ime aç k olmas  gibi nedenler kazadaki nüfus ve 
yerle me üzerinde olumlu etkide bulunmu tur. 

Kazaya d ar dan gelip yerle enlerin say s  otuz yedi ki i idi. Bu ki ilerin 
neden buralara geldikleri hakk nda aç klay c  bir bilgi bulunmamas na kar n 
yukar da say lan nedenlerin bunda etkili oldu u dü ünülmektedir. Çemi gezek 
kazas n n di er kazalara oranla gayrimüslim nüfus aç s ndan kalabal k olmas  da 
bu duruma etki etmi  olmal d r. D ar dan gelen otuz yedi ki iden on yedisinin 
Harput’tan olmas  dikkat çekicidir. Ayr ca bu ki ilerden on biri üretime dayal  
meslekler icra etmekteydi.63 

 

VI- Sa man Kazas  
Defterin 99. sayfas ndaki “Çarsancak’da Sa man Kazas n n Defteridir” 

ibaresinden sonra 100. sayfada di er kazalara benzer “ Defter oldur ki bin yüz iki 
senesinde hatt-  hümâyûn evket-makrûn ve fermân-  erîf-i âlî an mûcebince ‘avmen kefere 
taifesinin üzerine vaz’ olan cizye-i er’iyye minvâl üzere Diyarbekir Eyâleti’nde Sa man 
Kazas  keferelerinin cizyesin beyan d r” kayd  dü üldükten sonra yine di er 
kazalardaki usule göre cizye mükellefleri ayr  ayr  yaz lm t r. Defter tan t m  
yap l rken bahsedilen ibareyle de bitirilmi  ve mühürlenmi tir. 

Tablo 4: 1691 Cizye Defterine Göre Sa man Kazas nda Esnâf-  Selaseye Göre 
Gayrimüslimlerin Ya ad  Yerler 

S ra Yerle im Yerleri Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ 
1 Nefs-i Sa man 10 23 9 
2 Karye-i Kesürek 6 7 6 
3 Karye-i ehmi 2 2 2 
4 Karye-i Sekük - 4 2 
5 Karye-i Tozik - 3 3 
6 Karye-i Sorpehan - 11 1 
7 Karye-i Lazvan 2 2 2 
8 Karye-i Pazapon - 5 - 
9 Karye-i n 5 9 7 
10 Karye-i rkan 2 7 2 
11 Karye-i Abhafa? 5 6 5 
12 Karye-i Ulup nar - 4 - 
13 Karye-iGebari - 2 - 
14 Karye-i Vahne 4 5 5 
 Toplam 36 90 44 

63  Bunlardan dördünün mesle i papuccu, ikisi kasar iken birer tane de neccar, 
kuyumcu, sucu, çulcu ve demirci vard . 
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Tabloda da görüldü ü gibi Sa man kaza merkezinin cizye mükellefi 
gayrimüslim erkek nüfusu köylerle birlikte yüz yetmi  ki idir. Bu ki ilerden otuz 
alt s  â‘lâ, doksan  evsât ve k rk dördü ednâ zümresindendir. Buna göre Sa man 
kazas ndan al nan tahmini cizye miktarlar  â‘lâ bedelleri; 36x9 =324, evsât 
bedelleri; 90x4,5 =405, ednâ bedelleri; 44x2,5 =99 olmak üzere toplam 828 
esedi kuru tur. 

Â‘lâ s n f ndan olanlar Sa man kazas nda cizye ödeyen gayrimüslim 
nüfusun %21’ini, evsâtlar %53’ünü ve ednâlar %26‘s n  olu turmaktad r. 
Sa man kazas nda â‘lâlar nüfusun en az k sm n  olu turup ednâ s n f yla 
aralar nda büyük bir fark olmad  görülmektedir. Bu kazada Pertek ve 
Çemi gezek kazalar nda oldu u gibi sosyal ve iktisadî hayata en çok orta s n f 
kat lm  olmal d r. 

Esnâf-  â‘lâ grubuna kaydedilen otuz alt  ki inin yirmi be i çiftçi, biri ke i , 
onunun da mesle i yaz lmam t r. Bu ki ilerden yirmi alt s  orta ve onu uzun 
boyludur. Göz renklerine bak ld nda yirmi yedi tanesi ela, dört tanesi gök ela, 
üç tanesi gök, ikisi k z l gözlüdür.  

Esnâf-  evsât grubuna kaydedilen doksan ki inin altm  be i rençber, üçü 
rgad, biri ke i , biri çulcu, yirmisinin de mesle i yaz lmam t r. Bu ki ilerden 
yetmi  yedisi orta, on üçü uzun boyludur. Yetmi  birinin göz rengi ela, 
dokuzunun gök, ikisi gök ela, ikisi kara ela, ikisi koyun ela, biri kara, biri sar  ela, 
biri a , birinin de rengi verilmemi tir. 

Esnâf-  ednâ grubuna kaydedilen k rk dört ki inin onu rençber, onu rgad, 
biri ke i , yirmi üç ki inin de mesle i yaz lmam t r. Ednâ ki ilerden otuz sekizi 
orta, alt s  uzun boyludur. K rk ki inin göz rengi ela, iki ki inin gök ela, bir 
ki inin gök, bir ki i de koyungözlüdür. 

Sa man kazas nda k rk iki ki inin kaydedildi i nefs-i Sa man en çok 
gayrimüslim reayan n ya ad  yerdir. Bunu yirmi bir ki iyle n karyesi takip 
ederken sadece iki ki inin kaydedildi i Gebari karyesi en az gayrimüslim 
reayan n ya ad  yerle im yeridir. Sa man kazas nda gayrimüslim reaya kaza 
merkezi ve on üç karyede meskûndu. Kaza genelinde yetmi  be  ki inin 
rençber, yirmi be  ki inin çiftçi on üç ki inin rgad olmas  di er kazalarda 
oldu u gibi bu kazada da ekonomik faaliyetlerin tar m temelli oldu u fikrini akla 
getirmektedir. Çiftçi, rençber ve rgad gibi tar ma yönelik mesleklerin d nda bir 
çulcu ve dini s n fa mensup üç ki i de ke i  kaydedilmi tir. Sa man’ n meslek 
çe itlili i bak m ndan en zay f kaza olarak kar m za ç kmas  buran n sanayi ve 
üretime ba l  faaliyetlerden yoksun oldu unu göstermektedir. 

Defterden tespit edilen veriler bize gayrimüslimlerin esnâf-  selaseye göre 
da l mlar , ödedikleri tahmini cizye miktarlar  ve meskûn olduklar  yerle im 
yerleri gibi konularda kazalar aras  mukayese yapabilme olana  sunmaktad r. 
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Tablo 5: Kazalara Göre Esnâf-  Selase Da l mlar  

Kaza Ad  Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ Toplam 
Pertek 83 120 111 314 
Mazgird 179 146 122 447 
Çemi gezek 54 387 228 669 
Sa man 36 90 44 170 
Genel Toplam 352 743 505 1600 

Grafik 1: Kazalara Göre Esnâf-  Selase Da l mlar n n Pasta Grafi i 

 

Yukar da da görüldü ü gibi bu dört kaza içerisinde gayrimüslimler en fazla 
s ras yla Çemi gezek, Mazgird, Pertek ve Sa man kazalar nda ya am lard r. Bu 
dört kazan n toplam nda bin alt  yüz gayrimüslim erkek nüfus kaydedilmi tir. 
Elimizde bu döneme ait Müslüman nüfusu tespit edecek veriler 
bulunmad ndan gayrimüslimlerin genel nüfusa oranlar  belirlenememi tir. 
Yine bu dört kazay  esnâf-  selase da l mlar na göre kar la t rd m zda s ras yla 
en çok zengin Mazgird, Pertek, Çemi gezek ve Sa man’da, en çok orta halli 
s ras yla Çemi gezek, Mazgird, Pertek ve Sa man’da, en çok fakir s ras yla 
Çemi gezek, Mazgird, Pertek ve Sa man’da ya amaktad r. Dört kazada ya ayan 
toplam vergi mükelleflerinin %47’sini orta halliler, %31’ini dü ük gelire sahip 
olanlar ve %22’sini de yüksek gelire sahip olanlar olu turmaktad r. Osmanl  
Devleti’nin pek çok kentinde sosyal ve iktisadî hayat n temelinde yer alan orta 
s n f, ad  geçen kazalarda da sosyal ve iktisadî hayata etkin bir ekilde kat lm  ve 
nüfusun büyük k sm n  olu turmu tur. 

Bütün kazalarda iktisadi hayat n temelinde tar msal faaliyetler 
bulunmaktad r. Nitekim bu bölgelerde ya ayan insanlar n önemli bir k sm  
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Osmanl lar n gözünde çift ve çubuk sahibiydiler.64 Defterde ad  geçen meslekler 
ekonominin temelinde tar msal faaliyetler bulundu unu destekler niteliktedir. 
Zira defterde yirmi sekiz meslek dal n n ad  geçmektedir. Bu meslekler 
içerisinde çiftçilik, rençberlik ve rgadl k en yayg n olanlar yd . Ad  geçen 
kazalarda bin alt  yüz cizye mükellefi aras nda iki yüz on dört ki i çiftçi, sekiz 
yüz yirmi dört ki i rençber ve yüz yirmi be  ki i rgad idi. Genellikle zengin 
s n f n icra etti i meslek olarak dü ünülen kuyumcu say s  sadece dörttür. Ayr ca 
alt gelir düzeyindeki insanlar n icra etti i dü ünülen hizmetkârl k (yirmi dört 
nefer), ta ç l k (bir nefer), kat rc l k (bir nefer) gibi mesleklerde dikkat 
çekmektedir. Dini s n fa mensup ki ilerin otuz üçü ke i , biri papazd r. Üretime 
yönelik meslekler az da olsa icra edilmekteydi. Bunlar aras nda en yayg n olanlar  
papucculuk (on bir nefer), çulculuk (on dokuz nefer) ve neccarl k (be  nefer)’idi. 
Tar ma dayal  meslekler genellikle köylerde icra edilirken üretime dayal  
mesleklerin kaza merkezlerinde ve kalabal k nüfusa sahip köylerde icra edildi i 
görülmektedir. 

Tablo 6: Kazalarda Çifçi, Rençber ve Irgadlar n Esnâf-  Selaseye Göre Da l mlar  
Kaza smi Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ 

 Çiftçi Rençber Irgad Çiftçi Rençber Irgad Çiftçi Rençber Irgad 
Pertek 25 41 - - 84 1 - 20 6 
Mazgirt 162 - - 1 136 - 1 29 - 
Çemi gezek - 40 - - 342 14 - 57 91 
Sa man 25 - - - 65 3 - 10 10 
Toplam 212 81 - 1 627 18 1 116 107 

Grafik 2: Çifçi, Rençber ve Irgadlar n Esnâf-  Selaseye Göre Genel Da l mlar  

 

Ad  geçen dört kazada en çok icra edilen mesleklere bakt m zda çiftçilerin 
cizye mükellefleri içerisindeki oran %13, reçberlerin %52, rgadlar n %8 ve di er 
mesleklerin %27 oldu u görülmektedir. Çiftçilerin %99‘u â‘lâ, %0.5’i evsât, 

64  Fatih Gencer, “19. Yüzy l n lk Yar s nda Osmanl  Devleti’nin Dersim’de Merkezî 
Otoriteyi Kurma Çabalar ”, AÜDTCFD, 55/ 1 (2015), s. 219. 
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%0.5’i ednâ, rençberlerin %10‘u â‘lâ, %76’s  evsât,%14’ü ednâ iken rgadlardan 
â‘lâ kaydedilen kimse olmay p %14’ü evsât ve %86’s  ednâd r. Bu meslekler 
esnâf-  selaseye göre kazalarda farkl l k göstermekle birlikte ayn  kaza içerisinde de 
farkl l k gösterdikleri dikkat çekmektedir. Bu durum ki ilerin cizye vergisi 
ödemede mesle ine göre de il kazanc na göre s n fland r ld na i aret 
etmektedir. Kazalarda ya ayan çiftçilerin nerdeyse tamam n n â‘lâ, rençberlerin 
ço unlukla evsât ve rgadlar n ekseri ednâ s n f ndan olmas  bu mesleklerden en 
yüksek gelir düzeyine çiftçilerin orta gelir düzeyine rençberlerin ve dü ük gelir 
düzeyine rgadlar n sahip oldu unu göstermektedir. 

Tablo 7: Kazalarda Esnâf-  Selaseye Göre Al nan Tahmini Cizye Miktarlar  (Esedi 
Kuru  Cinsinden) 

Kaza Ad  Esnâf-  â‘lâ Esnâf-  evsât Esnâf-  ednâ Toplam 
Pertek 747 540 249,75 1.536,75 
Mazgird 1.611 657 274,5 2.542,5 
Çemi gezek 486 1.741,5 513 2.740,5 
Sa man 324 405 99 828 
Genel Toplam 3.168 3.343,5 1.135,80 7.646,85  

Grafik3: Kazalarda Esnâf-  Selaseye Göre Al nan Tahmini Cizye Miktarlar  (Esedi 
Kuru  Cinsinden) Pasta Grafi i 

 

Yukar da da görüldü ü üzere dört kaza içerisinde Çemi gezek en fazla 
cizye mükellefinin ya ad  ve en fazla cizye geliri elde edilen kazayd . Bu 
kazadaki alt  yüz altm  dokuz mükellefin ödedikleri tahmini cizye miktar  
2.740,5 esedi kuru tu. Çemi gezek’ten sonra Mazgird hem ki i say s  hem de 
ödenen cizye miktar  aç s ndan ikinci s radad r. Burada ya ayan dört yüz k rk 
yedi mükellef tahmini 2.542,5 esedi kuru  cizye ödemi ti. Mazgird’den sonra 
üçüncü s rada Pertek gelmektedir. Pertek kazas nda üç yüz on dört mükellef 
tahminen 1.536,75 esedi kuru  cizye ödemi tir. Yüz yetmi  mükellefin kay tl  
oldu u Sa man kazas  en az cizye mükellefinin ya ad  yerle im yeri olup en az 
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cizyenin al nd  kazayd . Bu kazada ya ayan yüz yetmi  mükellef yakla k olarak 
828 esedi kuru  cizye ödemi ti. 

Genel olarak kazalarda esnâf-  selaseye göre yap lan da l mda â‘lâlar n 
say s n n evsât ve ednâlardan az olmas  muhtemelen Osmanl  Devleti’nin 
gayrimüslim vatanda lar ndan orta ve dü ük seviyeden cizye alma e iliminden 
kaynaklanmaktayd .  

 

Sonuç 
Kamil Kepeci tasnifinde 3811 numarada kay tl  olan ve çal maya konu 

olan defter, Osmanl  Devleti’nin 1691 y l nda yapt  cizye slahat na uygun 
olarak nefer esas na göre düzenlenen mufassal cizye tahrir defterlerine güzel bir 
örnektir. Bu deftere Pertek, Mazgird, Çemi gezek ve Sa man kazalar nda 
ya ayan gayrimüslim cizye mükelleflerinin isimleri, babalar n n isimleri, 
ya ad klar  yerler, me gul olduklar  meslekler ve ekonomik statüleri 
kaydedilmi tir. Bu ba lamda ait oldu u yerle im yerleri ve düzenlendi i 
dönemin sosyal, iktisadî ve demografik yap s  hakk nda bilgiler içerdi inden ad  
geçen kazalarla ilgili yap lacak çal malara yararl  bilgiler sunacakt r.  

ncelenen defterdeki ah s isimleri ara t r lmas  gereken konulardan biridir. 
Zira defterde kullan lan isimlerin kökenleri incelendi inde kazalarda ya ayan 
ki ilerin hangi milletlere mensup olabileceklerine dair fikir edinmek 
mümkündür. Ayr ca defterdeki isimler aras nda Arslan, Kaplan, Bal , Emirhan, 
Karagöz, Turhan gibi Türkçe, Hüdâ, Murad, Sinan, Emir, Dervi , Cafer, Kemal, 
Adnan, skender, Abdal gibi Arapça, Azad, Handan, Nurcan, Bahad r gibi 
Farsça oldu u dü ünülen isimler dikkat çekmektedir. Gayrimüslimlerin bu 
isimleri kullanmalar n n slamiyet’i kabul etmi  Türk, Arap ve Fars zümrelerinin 
miraslar ndan m  yoksa ayn  co rafyada uzun y llar beraber ya am  farkl  
kültürlerin etkile iminden mi kaynakland  bilinmemektedir. 

Deftere kaydedilmi  cizye mükelleflerinin boylar , göz renkleri, ka  yap lar , 
sakal ve b y klar n n ekilleri ve renkleri hakk nda oldukça ayr nt l  bilgiler verilmi tir. 
Bu yönüyle de ara t rmaya konu olan defter, kazalarda ya am  insan tipolojisini 
belirlemede ve antropolojik ara t rmalar için yararlan labilir bilgiler sunmaktad r. 

Defterde ad  geçen dört kazada toplam bin alt  yüz vergi mükellefi 
gayrimüslim erkek nüfus kaydedilmi tir. Ya l , hasta, kad n ve çocuklar cizye 
vergisinden muaf olduklar ndan deftere kaydedilmemi lerdir. Bu durum göz 
önünde al nd nda kazalarda ya ayan gayrimüslim reaya say s n n bin alt  
yüzden daha fazla olaca  a ikârd r. Bu türden hesaplamalara ihtiyatl  yakla mak 
gerekse de özellikle kaynaklar n yetersiz kald  nüfus hesaplamalar nda cizye 
defterlerinin kaynak olarak kullan labilmesi önem arz etmektedir.  
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1691 y l ndan önce tutulmu  mufassal tahrir defterleri ya da sonra tutulmu  
farkl  cizye defterlerindeki kay tlar, incelenen defterdeki kay tlarla kar la t r ld nda 
kazalardaki nüfus, nüfus hareketlili i, sosyal ve ekonomik hayata dair de i iklikler ve 
geli meler kolayl kla takip edilebilir. Bu da bizlere kesintisiz tarihi bilgi sunacakt r. 

ncelemeye konu olan defterde bütün kazalara ait bilgilerin itinal  ve ayn  
düzen içerisinde kaydedilmi  olmas  devletin ba kentten oldukça uzak birimlerinde 
bile merkezi hazinenin gelirlerini toplama konusundaki hassasiyetini göstermektedir.  

Sonuç olarak incelemeye konu olan defter içerdi i bilgiler itibariyle 
Osmanl  tarihi ile ilgili yap lacak çal malar n yan  s ra sosyoloji, iktisat tarihi, 
teoloji, antropoloji, etimoloji alanlar nda da yap lacak çal ma ve yorumlara 
kaynakl k edebilecek bilgiler sunmaktad r. 
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Ek-1: Diyarbekir Vilayeti’nin 3811 Numaral  Cizye Defteri Örne i 
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Ek-2: 1691 Tarihli Cizye Reformunun Kapsam n  çeren Ni an 

 


