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Kıbrıs Şer’iye Sicillerine Göre
Nizam-ı Cedid Islahatı ve Kıbrıs

Mehmet Demiryürek*

Giriş: Nizâm-ı Cedîd Kavramına Kıbrıs’tan Bakış

Osmanlı Tarihi’nde “Nizâm-ı Cedîd” denildiği zaman akla ilk 
olarak Sultan III. Selim gelmektedir. Bu tabir adeta onunla 

özdeşleşmiştir. Bu ifade dar anlamda III. Selim devrinde kurulan yeni orduyu, 
geniş anlamda ise yine onun zamanında yapılan tüm islahatları ifade eder1. 

Şehzâde Selim, Sultan III. Mustafa’nın oğlu olarak 24 Aralık 1761 
tarihinde dünyaya geldiği zaman törenlerle karşılanmış, kendisi için görkemli 
kutlamalar yapılmıştı2. Belki de kutlamalar yapılması için vilâyetlere emirler 
de gönderilmişti. Bu konuda Kıbrıs Şeriye Sicilleri (KŞS)’nde bir kayıt 
yoksa da, ileride II. Mahmut olarak padişah olacak olan Şehzade Mahmut 
doğduğu zaman Kıbrıs’a böyle bir emir gönderilmişti. Söz konusu emirde 14 
Ramazan 1199 [21 Temmuz 1785]3 Çarşamba4 günü bir şehzadenin dünyaya 
geldiği, ona Sultan Mahmut adının verildiği, İstanbul’da 13 gece “top ve 
fişenk” şenliklerinin yapıldığı bildirildikten sonra, şehzade için hayırlı dualar 
edilmesi, 3 gün top ve fişenklerle şenlikler yapılması, söz konusu emrin kasaba 
ve köylerde okutulması, ancak bu bahane ile halktan asla vergi alınmaması 
emredilmişti5.

Sultan Selim’in doğumu ile ilgili olarak KŞS’nde bir kayıt yoksa da 
tahta geçişi ile ilgili bir  kayıt vardır. “Hutbe ve sikke fermanı” adını taşıyan 

* Doç.Dr., Lefke Avrupa Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü (KKTC). 
mehmetdmryrk@gmail.com
1 Enver Ziya Karal; Selim III’ün Hatt-ı Hümâyûnları, s: 29; M. Tayyib Gökbilgin; “Nizâm-ı 
Cedîd”, İA, Cilt: 9, s: 312; Sipahi Çataltepe; “III Selim Devri Askerî Islahatı ve Nizâm-ı Cedîd 
Ordusu”, Osmanlı, Cilt:7, s: 241. 
2 Stanford Shaw; Eski ve Yeni Arasında: Sultan III. SelimYönetiminde Osmanlı İmparatorluğu, 
(çev: Hür Güldü), s: 3.
3 Bu çalışmada hicrî tarihleri miladiye çevirirken BOA internet sitesindeki hicrî tarihleri milâdi 
tarihlere çevirme kılavuzu kullanılmıştır.
4 BOA sitesindeki tarih çeviricide 14 Ramazan 1199 Çarşamba tarihi milâdi tarihe çevrildiği 
zaman “21 Temmuz 1785 Perşembe”çıkmaktadır. Oysa emirde “Çarşamba” denilmektedir. 
5 KŞS, Defter No: 18, H.1169-1193, s: 39.
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ve Sultan Selim’in ağzından yazılan emr-i şerife göre, 11 Receb 1203 [7 
Nisan 1789]6 tarihinde Sultan Abdülhamid hakkın rahmetine kavuşmuş, 
saltanatı tasarruf etme nöbeti Sultan Selim’e intikâl etmiş ve Sultan Selim 
aynı tarihte “ittifâk-ı ârâ-yı vüzerâ-yı izâm ve icma’-i ulemâ-alâm” ile 
padişah ilân edilmişti. Bu nedenle sikkeler onun adıyla darb olunacak ve 
hutbe de onun adına okunacaktı. Bütün kasabalarda ve köylerde bulunan 
camilerin ve mescidlerin minberlerinde okunacak hutbenin yeni padişah adına 
okunması için gereken yapılacaktı. Emr-i şerif bu genel açıklamalardan sonra 
Kıbrıs’taki yöneticilere hitap ediyordu. Buna göre, söz konusu emr-i şerif 
mahkeme siciline kaydedilecek, emrin bir sureti Kıbrıs’ın kasaba ve köylerine 
gönderilerek okunacak ve halkın durumdan haberdar olması sağlanacak, 
Kıbrıs’taki camilerde ve mescidlerde hutbelerin Sultan Selim adına okunması 
temin edilecek, Kıbrıs’daki kale ve kulelerden toplar atılarak cülûs şenlikleri 
yapılacak ve padişah ile devletin başarısı için dualar edilecekti7.

“Nizâm-ı Cedid” ifadesi III. Selim ile özdeşleşmesine rağmen, İstanbul 
dışında bir taşra vilâyeti/sancağı olan Kıbrıs halkı ve aydınları bu kavrama daha 
önceden de aşinâydılar8. III. Mustafa zamanına ait olan, evâhir-i Rebiülâhir 
1178 [Ekim 1764] tarihli ferman “Nizâm-ı Cedîd ferman suretidir” başlığıyla 
sicile kaydedilmişti. Fermana göre, Kıbrıs Muhassılı Silahdar Osman’a, 
Kıbrıs halkından “Nizâm-ı Cedîd”den fazla para almaması emredilmişse de, 
adı geçen kişinin “nizâm-ı cedîd şürûtuna kanaat eylemeyip nizâm-ı cedîd 
üzere muhassıllara verilmesi tahsis olunan akçeden gayri iki yüz otuz iki bin 
altı yüz kırk yedi kuruş ziyâde tahsil” ettiği yönünde şikayette bulunulmuştu9. 
1764-1765 ve 1765-1766 yıllarında Kıbrıs Muhassılı Seyyid Mehmet Efendi, 
Kıbrıs adası masrafı adı altında, “nizâm-ı cedîd üzere” halktan 206.353 kuruş 
tahsil etmişti10. Yine 1780 ve 1781 yıllarında da Kıbrıs Muhassılı Abdülbaki 
Ağa aracılığıyla “nizâm-ı cedîdin husûlü hususunda Sadrazam-ı maktul Halil 
Paşa’ya” 92.500 kuruş, daha sonra da “Nazif Efendi’ye nizâm-ı cedîdin husûlü 
için” 40.000 kuruş verilmişti11.

III. Selim öncesi döneme ait olan ve burada zikredilen “nizâm-ı cedîd” 
ifadeleri belirli bir konuda yapılan yeni bir düzenlemeyi anlatmaktadır. III. 
Selim’in saltanatının ilk yıllarındaki bir fermanı da “nizâm-ı cedîd” kavramının 
bu anlamda kullanıldığını göstermektedir. Tahta çıkışından yaklaşık 8 ay 
sonra, 16 Ocak 1790 tarihinde, Kıbrıs’a gönderilen bir fermana göre, H.1165 
[1751-1752] yılında  “nizâm-ı cedîd üzere” Kıbrıs muhassılları Kıbrıs “ahâli 
6 Enver Ziya Karal’a göre, cülus tarihi 28 Mart 1789’dur. Enver Ziya Karal; Osmanlı Tarihi, 
Cilt: 5, s: 13.
7 KŞS, Defter No: 21, H.1198-1212, s: 115.
8 “Yeni Düzen anlamı taşıyan ‘Nizâm-ı Cedîd’ deyimi Osmanlı Devleti’nin gerileme devrinde 
askerin ıslah ve yenileştirilmesine delalet eder” (bkz. Sipahi Çataltepe; a.g.m., s: 241) şeklindeki 
tanım gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Çünkü aslında “bu tâbir inhitat devrinde, her yeni 
ıslahat teşebbüsü ve yenilik hareketi için zaman zaman kullanılmış idi.” M. Tayyib Gökbilgin; 
a.g.m., s: 309.
9 KŞS, Defter No.18, H.1169-1193, s: 75.
10 KŞS, Defter No: 19, H.1180-1182, s: 23.
11 KŞS, Defter No: 21, H.1198-1212, s: 42.
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ve reayasından” yılda 257.000 
kuruş tahsil edecekti12.

III. Selim’in kendi 
dönemindeki ilk düzenlemeler 
için kullanılan “nizâm-ı cedid” 
ifadesi de bu anlamdadır. 
Meselâ H.1205 [1790-1791] 
yılında Kıbrıs adasında bulunan 
reayadan tahsil edilen “cizye-i 
şer’iyye ve mâl-ı eshâm ve 
mâl-ı bedel-i nüzûl”un kazalara 
taksiminden bahsedilirken 
kullanılan başlıklardan birisi 
“nizâm-ı cedîdde olan ba-
hatt-ı hümâyûn mukatta-i ahar 
reayalarının mîrîleri ber vech-i 
maktu’” şeklindeydi13. Demek 
ki mukataalar konusunda 
nizâm-ı cedîd adıyla yeni 
bir uygulama başlatılmıştı. 
Yine Kıbrıs’ta bulunan 
İspanya Konsolosu tercümanı 
Hacı Yanaci Liberti veled-i 
Françesko Liberti’ye verilen 9 Ocak 1793 tarihli berâttaki “nizâm-ı cedîd” 
ifadesi de böyledir. Söz konusu berât “ahidnâme-i hümâyûn ve nizâm-ı cedîd 
şürûtu” gereğince verilmişti14. Aynı şekilde Hollanda’nın Kıbrıs konsolosu 
yeni tercümanı Yakob veled-i Artin’e verilen berâta göre, adı geçen tercüman 
bir yerden bir başka yere gitmek zorunda kaldığı zaman “bu defa verilen 
nizâm-ı cedîd mucebince” hızlıca gidip gelecek, bu seyahat sırasında kendisine, 
adamlarına veya hayvanlarına hiçbir şekilde müdahale edilmeyecekti15. 
Her iki berâtta geçen “nizâm-ı cedid” ifadesi esasında III. Selim’in yabancı 
devletlerin konsolos tercümanlarına verilen berâtlar konusunda yaptığı 
yeni düzenlemeyi ifade etmektedir. Dolayısı ile Sultan III. Selim’in çeşitli 
alanlarda yaptığı ve “nizâm-ı cedîd” olarak adlandırılan uygulamaları Kıbrıs’ta 
yaşayanlara yabancı değildi ve belki de en azından başlangıçta bu ifade onlar 
için “yeni bir anlam” taşımıyordu. Bununla birlikte önceki düzenlemelerin 
genellikle hep “parayla/vergiyle” ilgili oluşu nedeniyle Kıbrıs’ta yaşayanlar 
için “nizâm-ı cedîd” ifadesinin “yeni vergi” anlamına geldiği yönünde bir 
fikir ileri sürülebilinir. Nitekim Sultan III. Selim devrindeki “nizâm-ı cedîd” 
uygulamalarının Kıbrıs’a yansımalarının da birçok alanda vergi/para şeklinde 
olduğu görülecektir. 1794 yılında Kıbrıs’a gönderilen emr-i şerif buna örnek 
12 KŞS, Defter No: 21, H.1198-1212, ss: 232-233.
13 KŞS, Defter No: 21, H.1198-1212, s: 179.
14 KŞS, Defter No: 21, H.1198-1212, s: 237.
15 KŞS, Defter No: 21, H.1198-1212, s: 356.
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oluşturabilir. Bu emr-i şerife göre, Kıbrıs’taki mukataalardan biri de Yeniçeri 
Ocağı Mukataasıydı. Eski Kıbrıs Muhassılı Mehmet Bey 1793 yılında bazı 
kişilerin vazgeçmesi sonucu Yeniçeri Ocağı Mukataasına bağlı 4 mukataayı 
oğlu Asım Bey adına almış ve bu mukataaların 8.700 kuruşluk “muaccelesini” 
“muhassıllık malından” ödemişti. Ayrıca 2.098 kuruşluk faizini de ödemişti. 
Ancak bu uygulama mukataalar konusundaki “nizâm-ı cedîd”e uygun değildi. 
Emr-i şerife göre, bugünkü Türkçeyle, “Güzel Nizâm-ı Cedîd şartları gereğince 
8 yıllık faizi hesabınca ödenmesi gereken 16.784 kuruşluk “muaccele” Asım 
Bey tarafından devlete ödenirse sözü geçen 4 mukataa Asım Bey’in iltizamında 
kalabilirdi. Eğer Asım Bey bu parayı ödemezse, adı geçen mukataalara devlet 
el koyacak, ya yeni muhassıla ya da başka bir kişiye iltizam bedeli peşin 
alınmak şartıyla iltizama verilecekti”16.

A. III. Selim’in Eyâlet Askeri Konusunda Düşündüğü 
Islahat:

III. Selim döneminde yapılan ıslahatları inceleyen Enver Ziya 
Karal eyalet askeri veya tımarlı sipahiler konusunda yapılan bir ıslahattan 
bahsetmemektedir. Bununla birlikte Nizam-ı Cedid ıslahatının çok kapsamlı 
olduğu düşünüldüğü zaman eyalet askeri konusunda da ıslahat yapılmış 
olmasını normal karşılamak gerekir. Nitekim Stanford Shaw bu konuda 
“Tımarlı sipahiler için özel olarak denetleme kurulları yeteneksiz ya da 
başıboş olanları içlerinden ayıklıyor, kurulan yedek asker kurumlarından 
bunların barış zamanı yardım almaları sağlanıyor, savaşta da yedek asker 
verebilme olanakları artıyordu. Tımar sahipleri tımarlarını en yetenekli 
oğullarına miras bırakabiliyordu. (...) Tımar sahiplerinin topraklarını 
işleyebilmeleri nedeniyle Osmanlı ordusunun her kış terhis edilme durumunu 
ortadan kaldırmak için yeni bir devre yöntemi yaratılmıştı. Aynı bölgeden on 
sipahinin biri memleketine gönderilip diğerlerinin işlerini de görüyor, geri 
kalanlar ise ya sahrada, ya sınır karakollarında ya da eyâlet valilerinin 
hizmetinde kalıyorlardı. Son olarak da, Tımar ve zeametleri sarayın tuttuğu 
kişilere dağıtmak yöntemi de yalnız savaşanların yararlanmaları için 
yaratılmıştı”17 diye yazmakta ve eyalet askerleri konusunda da ıslahatların 
yapıldığını belirtmektedir.

Aynı yazar bir başka eserinde de yine bu konuya değinmekte ve “Her 
sancaktaki Alaybeyi ve diğer subaylar, dirlikleri hem yeniden tasnif etti, hem 
de tahsis olundukları kişilerin isim ve tarifini kaydettiler. Sonra da kâğıt 
üzerinde dirlik sahibi olarak görülen kişilerin gerçekten orada ikâmet edip 
etmediklerini; tarımsal ve idarî görevlerini yerine getirip getirmediklerini ve 
bu kişilerin gerektiğinde orduya askerî destek verecek istek ve kabiliyete sahip 
olup olmadıklarını anlamak üzerinde kendi sancaklarında teftişe çıktılar. Ayrıca 
dirlik sahiplerinin kendi sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini ve 
Alaybeylerinin kuralları ihlâl edenleri tasfiye edip etmediklerini saptamak 
16 KŞS, Defter No: 21, H.1198-1212, s: 269.
17 Stanford Shaw; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, s: 353.
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üzere üç yılda bir Bâb-ı âli’den müfettişler gönderildi. Eğer müfettişler 
geldiğinde dirlik sahibi yerinde bulunmamışsa ya da askerî hizmet çağrısına 
karşılık vermemişse dirliğinin derhal elinden alınması gerekiyordu”18 diye 
yazmaktadır.

Niyazi Berkes’e göre ise, bu konuda “1791’de bir kanun hazırlandı. 
Gerçekte bu, bir reform kanunu olmaktan ziyade Halil Hâmit Paşa zamanında 
yapılanın uygulanmasını sağlayacak ceza müeyyideleri koyan bir çeşit ceza 
kanunu olmuştu. Savaşa gelmeyenlerin Tımar ve zeametleri ellerinden 
alınacaktı. Bundan başka istihkak sahiplerine verilecek; onların da Tımar 
ve zeametlerinin sancaklarında kalmaları şart olacaktı. Boşalmış oldukları 
halde gizli tutulan Tımar ve zeametler meydana çıkarılacak, bunları ele 
geçirenlerden alınıp müstahak olanlara verilecekti. Mukataa olan Tımar 
ve zeametleri tutanlar mukataalarını eminlerle idare edecekler; bunlar da 
dindar, namuslu kişiler olacaktı”19.

A. Cevat Eren’e göre de “10 Zilkade 1206 (10 Temmuz 1792)’da 
‘Tecdîd-i Kanun-ı Tımar ve Zeamet’ adı ile çıkarılan kanunda, tımar ve zeamet 
erbabından da harplere iştirak etmemiş olanların Tımar hakları alınıyor ve 
bu hakkın, merkez ve sancaklarda, vazifelerini layıkı ile yerine getirenlere 
verilmesi mecburiyeti konuluyordu”20.

Zikredilen eserlerden Sultan III. Selim döneminde tımarlı sipahiler 
konusunda da ıslahat girişimlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu 
çalışmalarda konuya genel olarak değinilmekte, uygulamanın temel 
nitelikleri açıklanmakta fakat uygulamaların taşradaki etkileri konusunda bir 
bilgi verilmemektedir. Burada, bu düzenlemeler “taşrada nasıl karşılandı ve 
uygulandı?” sorusuna Kıbrıs ele alınarak cevap verilmeye çalışılacak ve bu 
alandaki ıslahat girişimlerinin Kıbrıs’a yansımaları irdelenecektir.

1. III.  Selim’in Padişah Olması ve Berâtların Yenilenmesi
Osmanlı Devleti’nde padişah değişikliklerinden sonra pek çok 

alandaki berât gibi tımar ve zeamet berâtlarının da yenilenmesi gerekiyordu. 
Sultan III. Selim 7 Nisan 1789 tarihinde padişah olduktan sonra bu konuda 
vilayetlere fermanlar göndermişti. KŞS’nde bulanan 30 Zilkade 1205 [31 
Temmuz 1791] tarihli ve kadılara, naiblere, dizdarlara ve koruyuculara hitap 
eden bir fermana göre, Sultan değişikliklerinde bütün berâtların yenilenmesi 
“kanun-ı kadîmdi”. Fakat Anadolu tarafındaki eyâlet ve sancaklarda yer alan 
kalelerde bulunan ve “gedik tımarlara mutasarrıf” olan koruyucu askerler 
ellerinde olan berâtlarını İstanbul’a gönderip yeniletmeleri gerekliyken bunu 
yapmamışlardı. Bu durum ise “hilâf-ı kanun-ı kadîm ve muğâyir-i emr-i âlî” 
idi. Ellerindeki eski berâtlarla tımar tasarruf etmekte oluşları kayıtlarda da 
karışıklık yaratmaktaydı. Bu nedenle karışıkların önlenmesi ve berâtların 
yenilenmesi için Defter Emini Abdülkerim Efendi bir “emr-i âlî” talep etmişti.
18 Stanford Shaw; Eski ve Yeni Arasında: III.Selim Yönetiminde Osmanlı İmparatorluğu, s: 
154.
19 Niyazi Berkes; Türkiye’de Çağdaşlaşma, ss: 103-104.
20 A. Cevat Eren; “Selim III”, İA, Cilt: 10, s: 446.
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Fermana göre, berât yenilenmesi için daha önce de padişah 
emirleri çıkarılmış, deniz ve kara yoluyla her tarafa gönderilmiş ve ilgililer 
uyarılmışken, Akdeniz sahilindeki kalelerde bulunan yerli koruyucular, 
azablar, cebeciler, topçular ve diğer askerî ocak ağaları, kethüdaları ve zabitleri 
ve erleri berâtlarını yenilememişlerdir. Bu durum devlete zarar vermekteydi. 
Hatta Evâil-i Muharrem 1205 [Eylül 1790] tarihinde yeni bir padişah emri 
hazırlanarak berâtların yenilenmesi, aksi takdirde kayıtlarının silineceği 
uyarısıyla ilgililere gönderilmiştir. Fakat hâla yenilenmeyen berâtların olduğu 
Baş Defterdar Osman Bey tarafından bildirilerek yeni bir emr-i şerif talep 
edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalardan sonra ferman ilgili yerin kadısına hitap 
ederek dizdar, tımarlı koruyucu, zabit ve neferlere yeni emr-i şerifi “hoşca 
ifade ve aşikâr” ettirmelerini emretmekte ve berâtların yenilenmesi için 
gerekenin yapılmasını istemektedir21. 

2. III. Selim ve Kıbrıs’ta Bulunan Tımarlı Sipahiler
Kıbrıs Şeyh-i Seb’ası Cafer bin Abdürrahim’e ait olan “Defter-i 

Sakk”da da konuyla ilgili iki ferman/emr-i şerif bulunmaktadır. Bu belgelerin 
her ikisinde de tarih olmadığı gibi ne yazık ki bir tanesi de eksiktir. Bununla 
birlikte her iki ferman bu konuda bir fikir vermektedir.

Söz konusu belgelerden ilki “Nizam-ı Cedid Hakkında Sadır Olan 
Hatt-ı Hümâyûn Suretidir”22 başlığı ile kayıtlıdır ve III. Selim’ın ağzından 
yazılmıştır.

Hatt-ı hümayuna göre, Osmanlı Devleti’nin askerî sınıflarından 
“başı bağlı ve rabıtalısı” eyalet askeridir. Bu sınıfın “şürût ve kanunları” 
bir zamana kadar yürürlükte iken gerekli özen gösterilmemiş ve bozulmalar 
meydana gelmiştir. Bunun için I. Abdülhamit zamanında bu sınıfın “şürûtları” 
yenilenmiş ve bundan sonra bozulma olmaması için sağlamlaştırılmıştır. 
Bununla birlikte dikkatsizlik ve belki de rehavete kapılma nedeniyle bu sınıf 
eskisinden daha çok bozulmuştur. Aslında bu kadar ülkenin fethinde “yüz 
aklıkları etmiş böyle muntazam askerin bir işe yaramaz” dereceye düşmüş 
olduğu bu son savaş sırasında da ortaya çıkmıştır. Padişah, sonsuza kadar 
Allah’ın koruması altında olacak ve “bozulmayacak” yeni bir kanun [kanun-ı 
cedid] yapmaya karar vermiştir.

III. Selim, hatt-ı hümayununun bundan sonraki bölümünde savaşın 
sona erdiğine değinerek şöyle devam etmektedir: “İttifâk-ı a‘râ ile bu kanun-ı 
cedidi vaz‘ eyledim ve tecdid-i şürût değil, kanun-ı müstebid itdim. Bu günden 
sonra madde be madde ve harf be harf ilâ-ma-şa-llah-ı teâlâ düstûr-ül amel 
tutulup vükelâ-yı devlet ve hayr-hâ-hân-ı saltanatım farza riayet eder gibi 
riayet ve min-küll-il-vücûh ilelebed tenfîz ve icrâsına dikkat ve nezaret ideler”.

Padişaha göre, bu yeni kanun din ve devlete yararlı olacaktır. 

21 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212. s: 197.
22 KKTC Millî Arşiv ve Araştırma Dairesi’nde bulunan ve Cafer bin Abdürrahim’e ait olan 
Defter-i  Sakk, No: M.1889, s: 118.
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Bu nedenle I. Abdülhamit 
zamanındaki gibi bozulmaması 
ve tek bir maddesinin dahi ihlâl 
edilmemesi padişahın temel 
arzusudur.

Sultan III. Selim, hatt-ı 
hümayunun son kısmında 
ise söz konusu kanuna karşı 
gelecekleri uyarmakta ve şöyle 
devam etmektedir: “Vükelâ-yı 
devletimden dahi zerre miktarı 
muğâyir harekete cesaret idenleri 
her kim olursa olsun din ve devlete 
hıyânet itmiş olacağı aşikâr 
olduğuna binaen ol makûlelerin 
bilâ-amanin cezaların tertib 
iderüm. Bundan sonra hatıra, 
gönüle veyahud tama‘a mebni 
feshine veya ta‘dil-i vech ile bâtılı 
hak sûretine komağa cür‘et iden 
olursa Allah-ı azîm-üş-şânın ve 
Resûl-i ekremin la‘netine mazhar 
ve dünya ve ahirette azâb-ı elîme 

mübtelâ olsun. İşte bu kanun-ı cedid bundan sonra ilelebed vedia-i Allah’dır 
ve te‘kidât ve la‘net ve tehdidâtı bilüb ve işidüb herkes anâ göre amel ve 
hareket ve hilâfından hazer itsün”.

Bu hatt-ı hümayundan eyalet askerleri konusunda yeni bir kanun 
yapıldığı ortaya çıkmakta ise de bu kanunun içeriği konusunda bir bilgi yoktur.

Cafer bin Abdürrahim’in defterinde bulunan ikinci hatt-ı hümayun 
ise “Bu Dahi Nizam-ı Cedid Suretidir” başlığı ile kayıtlıdır. Bu hatt-ı 
hümayuna göre, Osmanlı Devleti’nin gayretli ve hamiyetli askerlerinden olub 
seferlerde, sınırlarda ve memur oldukları savunma görevlerinde eskiden beri 
büyük hizmetler ifa etmiş, kahramanlık gayretleri açık ve muktedir askerî 
kuvvetlerden olan eyalet, sancak ve zeamet ve tımar askerleri her şekilde 
düzenlidirler ve itibara lâyıktırlar. Bundan dolayı da Osmanlı Devleti’nin ilk 
zamanlarında, zeamet ve tımar usûlü uygulanmaya başlandığı zamanlarda 
daima “muntazam ve müctemi‘ ve muktedir” bulundukları için alaybeylik hak 
sahiplerine ait olmuş ve zeamet ve tımar tevcihleri alaybeylerin arzuhallerine 
münhasır kalmıştır. Zeamet ve tımar askerleri kendi sancaklarında oturmak ve 
alaybeyi bayrağı altında mevcut bulunmaları şart koşulmuştur. Bu üç temel 
kural “nizam ve kanunlarının esâs-ı küllîsi”dir. Fakat bu kurallara uyulmadığı 
için “ihtilâl-i küllî tari” olmuştur. Rumeli’de ve Anadolu’da bulunan eyalet, 
zeamet ve tımar erbâbı bu zamana kadar seferlerde, koruma görevlerinde ve 
kale tamiri hizmetlerinde bulunmaları nedeniyle “evlerinde ve yerlerinde” 
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köy ve zeamet tımarlarını kendileri gereği gibi tasarruf edememişler ve para 
biriktirip zengin olamamışlardır23.

İkinci hatt-ı hümâyûn burada sona ermektedir. Eksik olduğu açıktır. 
Bununla birlikte her iki hatt-ı hümâyûn göz önüne alındığı zaman, birincisinin 
tımarlı sipahiler konusunda yeni bir kanunun [kanun-ı cedîd] yapıldığını ve 
buna uymayanların ayırım gözetilmeksizin cezalandırılacaklarını bildirdiği, 
ikincisinin ise tımarların tevcihi konusuna değinerek bu konuda alaybeylerinin 
öneminden bahsettiği anlaşılır.

Kıbrıs Şeyh-i Seb‘ası Cafer bin Abdürrahim’in defterinde 
bulunan hatt-ı hümâyûnlardan eyâlet askerleri ile ilgili konularda yeni 
bir kanunun çıkarıldığı anlaşılmakta ancak bu kanunun içeriği hakkında 
bilgi edinilememektedir. Bununla birlikte Kıbrıs muhassılının İstanbul’a 
gönderdiği bir yazıdan bu yeni düzenlemenin H.1207 [1792] yılında yapıldığı 
anlaşılmaktadır24. Bundan başka KŞS’nde bulunan ve Evâsıt-ı Zilkade 1211 
[Mayıs 1797] tarihini taşıyan emr-i şeriften de eyalet askerleri hakkında 
yapılan ıslahatın bazı ayrıntılarını öğrenmek mümkün olmaktadır. Bu kayda 
göre ıslahatın iki temel maddesi “Alaybeylerinin tımar tevcihi” ve “onların 
denetlenmesi” hakkındadır. Bu ferman ayrıca III. Selim’in eyâlet askeri 
konusundaki ıslahatına kadar Kıbrıs’taki tımar ve zeamet tevcihine de ışık 
tutmaktadır. Söz konusu emr-i şerife göre, Kıbrıs muhassılı İstanbul’a bir 
yazı göndermiştir. Bu yazıya göre, Kıbrıs’ta bulunan zeamet ve tımarların 
tevcihi gerektiğinde alaybeyleri muhassıla arz ediyorlar, muhassıl da durumu 
İstanbul’a arz ederek berât talep ediyor ve o şekilde tımarın yeni sahibine tımar 
tevcihi yapılıyor, berât veriliyordu. Mirî tımarlar ise muhassıllık mallarına 
eklenmiş olup muhassılığın devamlı gelirlerdendi.

Emr-i şerife göre, muhassıl eski uygulamayı bu şekilde anlattıktan 
sonra yeni uygulamaya ve bunun zararlı yönlerine değinmekteydi. Buna göre, 
eyalet askeri hakkında kararlaştırılan yeni kanunname şartlarının bir sureti 
padişah emri ile birlikte Kıbrıs’a ulaşmıştır. Bu yeni kanuna ve padişah emrine 
göre, zeamet ve tımar tevcihleri için muhassıl arzına gerek olmayacaktır. 
Sadece alaybeyi arzı yeterli olacaktır. Bu ise devlet malının azalmasına sebep 
olacaktır. Oysa Bosna ve Semendire sancakları gibi bazı yerlerin düzeni farklı 
olduğundan istisnaî uygulamalar vardır ve Kıbrıs adasında da tımar tevcihi 
muhassıl arzıyla ve eskisi gibi olmalıdır.  Sadece arz yeterli değildir. Tımar 
tasarruf edenlere berât verilmelidir. Tımar ve zeamet tevcihi muhassıl arzıyla 
olmalıdır25.

Emr-i şerifin verdiği bilgiye göre, Kıbrıs muhassılının bu talebi 
üzerine İstanbul’da “Hazine-i Amire’de” bulunan muhasebe defterlerine 
bakılarak araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda Kıbrıs’ta bulunan 
zeamet ve tımar tevcihâtı ile kayıtlı malların muhassıllığa bağlı olduğu 
anlaşılmıştır. Ayrıca tevcihât durumunda alaybeylerinin muhassıl tarafına 
23 Cafer bin Abdürrahim, a.g.e., s: 119. Hatt-ı hümayun burada sona ermektedir.
24 BOA, Fon Kodu: C. AS, Dosya No: 1030, Gömlek No: 45190.
25 Kıbrıs muhassılının sözü edilen yazısı için bkz: BOA, Fon Kodu: C. AS, Dosya No: 1030, 
Gömlek No: 45190. 
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arzda bulundukları ve muhassılın da durumu İstanbul’a arz ederek tevcihâtın 
İstanbul tarafından yapılıp berât verildiği ve bu uygulamanın “kanun-ı kadîm” 
olduğu görülmüştür.

Emr-i şerif daha önce Kıbrıs’a gönderilmiş olan “Kanun-ı Cedid”den 
de bahsetmektedir. Buna göre, söz konusu yeni kanunnamede zeamet ve 
tımar tevcihlerinin yalnız alaybeyi arzına bağlı olduğu ifade edilmişti. Fakat 
bu hâl, tevcihât konusunda muhassıllara gelir kayd olunan devlet mallarının 
azalmasına neden olduğu için meydana gelen tevcihler ertelenmiştir. Kıbrıs 
adasının “sancaklusu” diğer eyâletlerin ve sancakların askerîleri gibi görevli 
olarak başka yere veya sefere gönderilenlerden değildir. Bunlar Kıbrıs adasının 
korunmasına memur edilmişler ve “istihdamları” muhassılların izni ile 
olmaktadır. Bu uygulama da kanun-ı kadîmdir. Ayrıca Kıbrıs ve “nahiyeleri” 
olan Magosa ve Baf’a şimdiye kadar alaybeylik için emr-i şerîf verildiğine 
dair bir kayda tesadüf edilmemiştir.

Söz konusu emr-i şerif bundan sonra Kıbrıs’ta yapılması gerekenleri 
de açıklamakta ve şöyle sıralamaktadır:
1. Eskiden Kerkük sancaklısı askerleri Bağdat valisi huzurunda isbât-ı vücûd 
edip arz veriyorlardı. Bunun gibi Kıbrıs adasının da yukarıda açıklandığı üzere 
yalnız tevcihât ile ilgili maddesi alaybeyi arzı ve muhassıl arzıyla tanzim 
olunacak, zeamet ve tımarın berâtsız olarak sadece alaybeyi ve muhassıl 
arzıyla tasarrufuna izin verilmeyecek ve her durum İstanbul’a arz ve takdim 
olunarak berât alınacak, “nizâm-ı kadîmi” üzere hareket edilecektir.
2. Şartlara aykırı olarak bir kişide iki tımar ve zeamet olmayacaktır.
3. Miralay arzı ve muhassıl arzıyla berâtsız zeamet ve tımar tasarrufuna izin 
verilmeyecek, durum derhal İstanbul’a bildirilerek berât talep edilecektir.
4. Yeni kanunname şartları gereğince berâtsız tımar veya zeamet tasarruf eden 
var mı, yok mu bilinmesi ve mevcut ile mevcut olmayanın denetlenmesi için 
üç yılda bir “yoklamacı” tayin edilecektir26.

Konu hakkında Eyâlet Nazırı Mehmet Emir Firdevsi’nin de görüşüne 
başvurulduğu anlaşılmaktadır. Emr-i şerif  göre, Mehmet Emir Firdevsî üç 
yılda bir yoklamacı atanması, arz edilen kişilerin muhassıl huzurunda “isbat-ı 
vücut” eyleyip hak sahibi olduğunu göstermesi ve “isbat-ı vücut” ettiğinin 
muhassılların arzında açıkça yazılmasının gerekli olduğunu bildiren bir emr-i 
şerifin yazılarak ilgililere gönderilmesini  talep etmiştir. Bunun sonucunda da 
söz konusu emr-i şerif yazılmıştır27.

Bu emr-i şerif Kıbrıs’ta bulunan zeamet ve tımar askerlerinin temel 
görevlerine değinmesi açısından son derece önemlidir. Buna göre Kıbrıs’taki 
zeamet ve tımar askerlerinin görevi savaş zamanında orduya katılarak savaşa 
gitmek değil, Kıbrıs’ın muhafaza edilmesidir. Emr-i Şerifin bir diğer önemli 
yanı ise III. Selim döneminde yapılan “tımar tevcihi ile alaybeylerinin rolü” 
hakkındadır ve bu konuda Kıbrıs’taki uygulamanın eskisi gibi [kanun-ı kadîm 
26 Kıbrıs’taki uygulama ile ilgili bu dört madde Kıbrıs muhassılının önerisi ile belirlenmiştir. 
Kıbrıs Muhassılının bu konudaki yazısı 8 Zilkade 1211 [5 Mayıs 1797] tarihinde uygun 
bulunmuştur. Bkz. BOA, Fon Kodu: C.AS, Dosya No: 1030, Gömlek No: 45190.
27 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s. 342.
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üzere] devam etmesi kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte 3 yılda bir yoklamacı 
atanarak denetleme yapılması ve tımar sahibi olmak isteyen kişinin muhassıl 
huzurunda “isbât-ı vücut” etmesi bir yenilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu düzenlemenin Kıbrıs’ta nasıl uygulamaya koyulduğu konusunda 
birkaç belge mevcuttur. Bu belgeler hem uygulamanın Kıbrıs yönünü, hem 
de Kıbrıs’ın hangi bölgelerinde tımar arazisi olduğunu göstermesi açısından 
oldukça önemlidir.

Konu ile ilgili belgelerin tamamı 1796-1797 yıllarına aittir ve tımar 
sahibinin berâtının yenilenmesi hakkındadır. Uygulama kısaca alaybeyinin 
durumu Kıbrıs Muhassılı’na arzı, Kıbrıs Muhassılı’nın da durumu İstanbul’a 
bildirerek berât talep etmesi şeklinde cereyan etmiştir.

Belgelere göre o dönemdeki Lefkoşa Alaybeyi Miralay Mahmut 
Bey’dir. Miralay Mahmut Bey, Kıbrıs Muhassılı’na bir yazı göndererek 
tımarın yerini, değerini, tasarruf edenin durumunu ve neden bu yazıyı 
yazdığını açıklamaktadır. Miralay Mahmut Bey’in 10 Safer 1211 [15 Ağustos 
1796] tarihli yazısı bugünkü Türkçeyle şöyledir:

“Kıbrıs adasının Mazoto nahiyesinde bulunan Mazoto adlı 5.000 
akçelik tımarı tasarruf eden Mağosa sipahilerinden İbrahim veled-i Abdullah 
kendi isteği ile tımarını bırakmış ve Osman veled-i Hüseyin berâtla tımarı 
tasarrufa başlamıştır. Osman veled-i Hüseyin padişah fermanı gereğince 
alaybeyine müracaat ederek berâtının yenilenmesini talep etmiştir. Arzı, 
Defterhane kaydına uygundur. Bu nedenle söz konusu tımarın yeniden 
kendisine tevcihini ihtivâ eden yenilenmiş bir berâtın ihsan edilmesi rica 
olunur”28.

Dönemin Kıbrıs Muhassılı Mustafa Bey, Miralay Mahmut Bey’in söz 
konusu yazısını da ilave ederek İstanbul’a, bugünkü Türkçeyle 19 Zilhicce 
1211 [15 Haziran 1797] tarihli aşağıdaki yazıyı göndermiştir:

“Kullarının arzusu şudur ki;
Bütün eyaletlerde ve sancaklarda tımar ve zeamet tevcih olunacak 

kişilerin kontrol için Yüce Divan’da varlıklarını isbat etmeleri Nizâm-ı Cedîd 
şartlarındandır. Fakat Kıbrıs adasındaki tımar ve zeamet sahipleri diğer eyalet 
ve sancaklardaki tımar ve zeamet sahipleri gibi orduya katılarak savaşmak 
için başka yerlere gitmekle mükellef değildirler. Kıbrıs’taki tımar ve zeamet 
sahiplerinin görevi Kıbrıs adasının muhafaza edilmesidir. Eskiden beri yapılan 
uygulamaya göre Kıbrıs’taki tımar ve zeamet tevcihi Kıbrıs muhassıllarının 
onayıyla olmaktadır. Padişah fermanına göre, Kıbrıs’taki tımar ve zeamet 
tevcihi, taliplerin muhassıl huzurunda varlıklarını kanıtlamaları sonucunda 
yapılacaktır.

Söz konusu ferman gereğince Kıbrıs sancağında Mazoto nahiyesinde 
Mazoto adlı 5.000 akçelik tımarı tasarruf eden İbrahim veled-i Abdullah 
kendi isteğiyle tımarını terk etmiş, hak sahiplerinden Osman veled-i Hüseyin 
huzurumda varlığını kanıtlamış olup sancağında ikâmet etmektedir. Bu yazı, 
alaybeyinin bildirdiği üzere, adı geçen tımarın Osman veled-i Hüseyin’e tevcih 

28 BOA, Fon Kodu: C.T.Z, Dosya No: 152, Gömlek No: 7573.  
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olunduğunu belirten bir berât-ı âlişânın gönderilmesini rica maksadıyla arz 
olunmuştur”29. 

Kıbrıs muhassılının bu arzı İstanbul’a ulaştıktan sonra, bugünkü 
Türkçe ile üzerine şu not düşülmüştür:

“Kıbrıs’ta bulunan tımarların tevcihleri, alaybeyinin muhassıl 
tarafına yazı göndermesi ve muhassılın da tımar sahibinin muhassıl huzurunda 
varlığını kanıtlaması üzerine durumu İstanbul’a arz ederek berât talep 
etmesi şeklinde cereyan etmekte olup ‘kanun-ı cedîd ve nizâm -ı müstahsene 
şartlarına mutabıktır. Ferman devletli efendim hazretlerinindir”. 

Diğer 3 tımar tevcihinde de aynı prosedür izlenmiştir. Buna göre 
Lefkoşa Alaybeyi Mahmut, 9 Kasım 1796 tarihli arzıyla, Hasan veled-i 
Mehmet’in Mazoto nahiyesine bağlı Kalavason adlı 5.000 akçelik tımarı için 
berâtının yenilenmesi talebinde bulunmuştur. Kıbrıs muhassılı da 10 Temmuz 
1797 tarihli yazısıyla durumu İstanbul’a bildirerek berât talep etmiştir30. Bir 
başka tımar sahibi Ahmet veled-i Mehmet idi. Ahmet veled-i Mehmet’in 
tımarı Baf nahiyesinde olup 6.666 akçe değerinde olan Anaridine adlı tımardı.  
Lefkoşa Alaybeyi 11 Kasım 1796 tarihli arzıyla Kıbrıs Muhassılı’na müracaat 
ederek Ahmet veled-i Mehmet’in berâtının yenilenmesini istemiştir. Kıbrıs 
Muhassılı Mustafa Bey de 3 Haziran 1797 tarihli olup İstanbul’a gönderdiği 
yazı ile berâtın yenilenmesini talep etmiştir31. O dönemdeki bir başka tımar 
sahibi ise Mustafa veled-i Ali idi. Mustafa veled-i Ali Mazoto nahiyesinde 
bulunan Bano Lefkara adlı 5.000 akçelik tımarı tasarruf ediyordu. Lefkoşa 
Alaybeyi 16 Kasım 1796 tarihli arzıyla Kıbrıs Muhassılı’na başvurmuş ve 
Mustafa veled-i Ali’nin berâtının yenilenmesini istemiştir. Kıbrıs Muhassılı 
Mustafa Bey de 16 Temmuz 1797 tarihli yazısıyla durumu İstanbul’a bildirip 
yeni berât talebinde bulunmuştur32.

29 Rebiülâhir 1213 [10 Ekim 1798] tarihli bir başka emr-i şerif de 
yine Kıbrıs’ta bulunan zeamet ve tımar askerleriyle ilgilidir. Buna göre, 
Kıbrıs adasındaki kalelerin daha önceki tımarlı askerleri zamanında nizama 
dikkat edilmeyerek bir kalenin tımarı bir başka kalede oturanlara verilmiş, 
sonuçta söz konusu kale askerlerinin düzeni bozulmuş ve Kıbrıs sahillerindeki 
kalelerde asker kalmamıştır. Bu durumu haber alan Kaptan-ı Derya Hüseyin 
Paşa “hangi kalede bir tımar boşalırsa, o tımarın yine o kalenin yerlisine 
verilerek kalenin imarına çalışılmasını bildiren bir emr-i şerif” talep etmiştir.

Emr-i şerifin verdiği bilgiye göre, bu arada memuriyetle Kıbrıs’a 
gönderilen Mehmet Raşid Efendi de “her kalenin askerlerinin görevli olduğu 
kalede ikamet ederek gece ve gündüz görevini icra etmeye hazır olması” 
gerekliyken bu türlü tımarlı askerlerin her birinin uzak bir mesafede ikamet 
ettiğini, zabitleri tarafından görevli oldukları kaleye çağrıldıkları zaman da bu 
çağrıya uymadıklarını ve sonuçta da kalenin savunmasız kaldığını bildirmiştir.

Emr-i şerif yukarıdaki nedenlerle “hangi kalede bir tımar boşalırsa, o 
29 BOA, Fon Kodu: C.T.Z, Dosya No: 152, Gömlek No: 7573.  
30 BOA, Fon Kodu: C.T.Z, Dosya No: 1, Gömlek No: 6.  
31 BOA, Fon Kodu: C.T.Z, Dosya No: 107, Gömlek No: 5331.  
32 BOA, Fon Kodu: C.T.Z, Dosya No: 13, Gömlek No: 607.  
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tımarın yine o kalenin yerlisine 
verilerek kalenin imarına 
çalışılmasını ve kalelerde 
görevli tımar askerlerinin kale 
dışında veya başka yerlerde 
ikametine izin verilmemesini” 
emretmekteydi.

Söz konusu emr-i şerifin 
son bölümünde ise sultan bu 
konuya özen göstermeleri 
hususunda Kıbrıs Muhassılı ile 
kale dizdarlarını uyarmaktadır. 
Buna göre, muhassıl ile dizdarlar 
eski usûlün devamına özen 
gösterecek, istikrarı sağlayacak, 
kalelerin başıboş kalmasını 
önleyecek, kalelerin kale dışında 
bulunmakta olan askerlerinin 
görevli oldukları kalelere 
dönmelerini temin edecekler ve 
fakat bu vesile ile adı geçen kale 
askerlerinden asla para almayacaklardı33.  Bu sıralarda Lefkoşa kazasında bir 
yoklama yapıldığı anlaşılıyor. Kıbrıs muhassılının 13 Cemaziyelevvel 1212 [3 
Kasım 1797] tarihli ve Lefkoşa Alaybeyi, Lefkoşa kalesi dizdarı, azap, topçu 
ve cebeci ağalarına hitap eden buyruldusuna göre, Lefkoşa sancağındaki 
Tımar erbabının yoklaması yapılmış, “isbat-ı vücut” eyledikleri zaman boş 
olan tımar hizmetlerin aksamaması için hakkı olanlara tevcih edilmiş ve tımar 
sahipleri ile Lefkoşa kalesinin tımar askerlerinin noksansız mevcut olduğu 
görülmüştür34.

B. İrâd-ı Cedîd Hazinesi ve Kıbrıs:
Nizâm-ı Cedîd adı verilen ordunun masrafları için 1 Mart 179335 

tarihinde İrâd-ı Cedîd Hazinesi kurulmuş, defterdarlığına da Mustafa Reşit 
Efendi tayin edilmişti36. İrâd-ı Cedîd Hazinesi için “İrâd-ı Cedîd [Yeni 
Gelirler] denilen ve adının da ima ettiği gibi daha önce vergi alınmayan 
kaynaklardan gelir elde eden yeni bir hazine”37, “İrâd-ı Cedîd Hazinesi 
adıyla yeni ve müstakil bir fon oluşturuldu ve bu fona bazı kalemlerden 
alınan vergilerle diğer yeni ihdas edilmiş olan çeşitli kaynaklar gelir olarak 

33 KŞS, Defter No:22, H.1213-1215, s: 9. 
34 Cafer bin Abdürrahim, a.g.e., s: 132.
35 1 Mart 1793=18 Receb 1207
36 Musa Çadırcı; Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerini’nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, s: 
54, Niyazi Berkes; a.g.e. ,   s: 100. 
37 Stanford Shaw; “Sultan III. Selim ve Sultan II. Mahmut Dönemleri”, s: 614.
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aktarıldı”38. 200.000 kese değerinde olması kararlaştırılan bu hazinenin 
gelirlerinin ayrı kaynaklardan sağlanması yoluna gidildi”39 şeklindeki 
tanımlamalar gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Bununla birlikte “Ordu 
ve donanmada Nizâm-ı Cedîdin vaz’ ve tatbiki çok paraya ihtiyaç göstermekte 
idi. Bu para İrâd-ı Cedîd adı ile ve Nizâm-ı Cedîd’in bir cephesini teşkil eden 
husûsi bir hazineden tedarik edildi. İrâd-ı Cedîd hazinesinin gelir kaynakları 
rüsûm-ı zecriyye denilen ve son zamanlarda ihdas edilmiş olan tütün, rakı, 
şarap, kahve, yün gibi şeylerden alınan vergiler ile 10 kese akçeden fazla 
faizli olan mukataalardan, bir de her sene yenilenen ferman ve berâtlardan 
bir miktar alınacak husûsi vergiden ibaret idi”40 şeklindeki tanımlama daha 
gerçekçi görünmektedir. Çünkü bu çalışmada da gösterileceği üzere bu 
hazinenin kurulmasından önce tahsiline başlanılan bazı vergiler, örneğin 
zecriye vergisi, doğrudan bu hazineye aktarılmıştır. Zecriye vergisi bu hazine 
için ihdas edilmiş değildir. Yine bu hazinenin kurulmasından önce var olan 
bazı vergilere, örneğin yapağı ve pamuk, pamuk ipliği ve kozalı pamuğa, ilave 
vergi konularak İrâd-ı Cedîd Hazinesi’ne gelir temin edilmiştir.

Bu hazinenin en önemli gelir kaynaklarından birisi “zecriyye rüsûmu” 
idi. Bununla birlikte Kıbrıs örneğinde de görüldüğü üzere İrâd-ı Cedîd Hazinesi 
kurulmadan önce Kıbrıs’tan zecriyye rüsûmu tahsiline başlanılmıştı. Bu 
hazine kurulunca, zecriyye vergisi, söz konusu hazinenin gelir kalemlerinden 
biri haline getirilmiştir.

1. Alkollü İçkilerden Vergi Alınması ve Vergi Oranları
KŞS’nde kayıtlı H.1206 [Nisan-Mayıs 1792]41 tarihli bir ferman alkollü 

içkiler konusunda yeni bir düzenlemenin yapılacağından bahsetmekte, neden 
bu düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu açıklamakta ve bu yeni düzenlemenin 
temel niteliklerini ortaya koymaktadır.

Söz konusu fermana göre, şeriatın yasakladığı eylemleri yaptırmamak 
padişahlar için vaciptir. Bu nedenle Padişah müslümanların şarap içmesini 
zor kullanarak engellemek ve meyhaneleri kapatmak gibi güzel ve hayırlı 
bir eser meydana getirmeye Allah’ın izni ile muvaffak olmuştur. İstanbul’da 
ve çevresinde ve belki diğer yerlerde günah işleyen müslümanlar nadiren 
de olsa vardır, fakat ele geçenlere lâyık oldukları cezaların verilmesinde 
bir an bile duraksama olmaması kanundur ve kanun olarak kalacağı açıktır. 
Bu uygulamanın nedeni herkesin bildiği gibi Allah’ın emrine itaat ve Hz. 
Peygamber’in sünnetine bağlılıktır. Bu doğru hareket vesilesiyle şarap ve rakı 
üretiminde günden güne azalma olmuştur.

38 M. Alaaddin Yalçınkaya; “III. Selim ve II. Mahmut Dönemleri Osmanlı Dış Politikası”, s: 
632.
39 Besim Özcan; “Sultan III. Selim Devri Islahat Hareketleri”, s: 671.
40 M. Tayyib Gökbilgin; a.g.m., s: 314.
41 Söz konusu fermanda herhangi bir tarih yoktur. Bununla birlikte KŞS’nde bulunan bir 
önceki kayıt 10 Ramazan 1206 [2 Mayıs 1792] tarihini taşıdığından ve ferman Kıbrıs’ta 25 
Temmuz 1792 tarihinde yürürlüğe konulduğundan adı geçen fermanın 1792 yılının Nisan-
Mayıs aylarında yazılmış olduğu düşünülebilir.
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Fermana göre, Osmanlı Devleti reayası kendi “rızıklarından” 
fazla olan üzümün kurusu ile yaşını ve üzümden imal edilen pekmez ile 
nârdenk42 gibi zahireleri Allah’ın kullarına satmaktadırlar. İnanca göre 
tarlaların bağ yapılmayıp belki de bağların tarlaya dönüştürülerek herkesin 
ziraate meyletmesi iyi olurdu. Bunun sonucunda da ilk olarak üzümden 
imal edilen çeşitli zahirelerde azalma, ikinci olarak da tarlaların çoğalması 
nedeniyle hububât çeşitlerinde artış olması gibi faydalar beklenebilirdi. Bu 
tutumun nedeni hilekârların ve günahkârların ortaya çıkarılmasıydı. Devletin 
menfaatleri, bağların çoğalmasının engellenmesi ve hububat ziraatinin 
gelişmesi, ikinci sırada geliyordu. Fakat bu nizam uygulamada başarısız 
olmuştur. Bu nedenlerle konu yeniden tartışılarak bir düzen kurulması 
kararlaştırılmıştır.

Aynı belgeye göre, reayanın kendi ihtiyacı dışında olarak ticaret için 
şarap ve rakı imal etmesinin yasaklanmasında da başarıya ulaşılamamıştır. 
Hatta geçmişte bazı padişahlar müslümanların ve reayanın tütün içmesini 
yasaklamışlar, bu yolda birçok tedbirler almışlar ancak halkın tütün ekmesini 
ve bunun ticaretini yapmasını önlemek mümkün olmamıştır. Bunun için tütün 
ekmeğe bedel olarak devletin menfaat elde etmesi düşünülmüş, ağır gümrükler 
ve vergiler almışlardır. Şarap içilmesinin yasaklanması ise müslümanlara 
mahsus bir hadisedir. Şer’i hükümlere göre “ehl-i zimmet” [reaya] her yerde 
şarap içme hakkına haizdir ve Avrupalılar da şarabın ticaretini yapmaktadırlar. 
Bu nedenle bugün şarap ve rakı imalinin yasaklanması eski dönemlerdeki 
tütün ekiminin terkedilmesi için tedbir alınmasına nispetle çok daha fazla 
kan dökmeyi gerektirmektedir. Alkollü içkiler ağır vergilere bağlanmıştır ve 
“rüsûm-ı zecriyye” vermemek için şarap ve rakı daha az üretilirse, üretenler 
ümit etmedikleri halde elde edilecek “rüsûm-ı zecriyye” ziraatin artmasından 
hasıl olacak devlet menfaatlerine bedel olacaktır. Zor kullanarak bunun 
engellenmesi konusunda bundan daha güzel bir tedbir olamaz.

Söz konusu fermanda yeni uygulamanın ana hatlarının neler olduğu 
da açıklanmıştır. Buna göre;
1. İçinde bulunulan H.1206 [M.1792] senesi örfî vergilerinin ilk taksidinin 
toplandığı [Rûz-ı Hızır43]’dan itibaren Osmanlı İmparatorluğu dahilinde her 
nerede şarap imal edilirse orada senede bir kere şarabın her bir okkasından 2 
para vergi alınacaktır. Aynı şekilde her nerede rakı ve diğer alkollü içki çeşitleri 
imal edilirse her bir okkasından  senede bir kere 4 para vergi alınacaktır. Bu 
vergiyi söz konusu alkollü içkileri imal edenler ile satanlar ödeyeceklerdir.
2. Vergisi ödenmiş şarap, rakı ve diğer alkollü içkilerin azının veya çoğunun 
bir yerden başka bir yere nakledilmesi gerekli olduğu zaman “filan yerde filan 
kimsenin imaliyle vergisi alınmış şarap ve rakıdan şu kadarı filan gemi ile 
filan kişi tarafından filan yere nakedilmiştir” diye ilgili yerin âmili tarafından 
verilmiş mühürlü tezkeresi bulunacaktır.
42 Ekşi pekmez
43 Rûz-ı Hızır; 6 Mayıs-8 Kasım arasındaki dönem. Rûz-ı Kasım; 9 Kasım-5 Mayıs 
arasındaki dönem. Osmanlı İmparatorluğu döneminde örfî vergilerin taksitlerinin toplandığı 
dönemler. 
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3. Bu tezkereler ilgili bölgenin âmilinin defterine de kaydedilecek ve ilmühaber 
olarak bir sureti İstanbul’da bulunan Rüsûmât Muhassılı’na ve bir sureti de 
nakledilecek yerin Rüsûmât Muhassılı’na gönderilecektir.
4. Bağlarından elde ettikleri üzümü “mekân-ı mahsûsuna” getirmeyip 
bilinmeyen yerlere götürerek gizlice şarap ve rakı imal edenlerin veyahut şarap 
ve rakı yapacak diğer kimselere satanların “resm -i zecriyyleri” bağlarından 
ölçü ve tahminle alınacaktır.
5. Bu işleri idare edecek kişi İstanbul’daki Rüsûmât Muhassılı’dır. Rüsûmât 
Muhassılı şimdilik ilgili her bölgeye birer âmil ve kâtip gönderecek ve 
zecriyye rüsûmunu tahsil ettirecektir. Muhassılın tayin edeceği kâtiplerle 
âmillerin ücretleri, hazırlanacak emr-i şerifleri yazacak kâtiplerin ücretleri ve 
mübaşirlerin harcırahları adı geçen muhassılın hesabından ödenecektir.
6. Devlet mukataaları ile ilgili olan ve halen geçerli bulunan şartlar ve kanunlar 
bu konuda da geçerli olacaktır.
7. Sözü edilen vergilerin konulması şarap ve rakı imal edenlerin bu işi 
bırakmaya zorlanmaları amacıyladır. Bu nedenle şimdiye kadar geçerli olan 
usûle engel olunmamalıdır. Sadece düzenleme yapılması münasip görülerek 
irade-i seniyye hasıl olmuştur.

Fermana göre, söz konusu vergi konusunda hiç kimsenin herhangi bir 
imtiyazı44 yoktu. İmparatorluk dahilinde her nerede olur ise olsun bu içkileri 
imal edenlerle satanlar, her kim olursa olsun, bu vergiyi ödeyeceklerdi. 
“Bu bizim reayamızın malıdır” diye hiç kimse bu uygulamaya müdahale 
etmeyecekti.

Ferman, söz konusu nizama uymayacak olan üreticilerle satıcılara 
verilecek cezayı da belirlemektedir. Buna göre, şayet zecriyye rüsûmu 
vermeyip de Rüsûmât Muhassılı tarafından verilecek mühürlü belgeyi 
almadan gizlice satanlar olursa o kişiler söz konusu vergiyi iki kat olarak 
ödedikten sonra gereken cezaya çarptırılacaklardı45.
     

2. Kıbrıs Zecriyye Rüsûmu
Sultan III. Selim’in fermanı yürürlüğe konularak Kıbrıs’tan toplanacak 

zecriyye rüsûmu tahsiline girişilmiştir. KŞS’nde bulunan 7 Zilhicce 1206 
[27 Temmuz 1792] tarihli bir kayıt, yukarıdaki fermanın Kıbrıs’ta nasıl 
uygulamaya koyulduğunu açıklamaktadır. Kaydın ihtiva ettiği şarap ve rakı 
listesi 25 Temmuz 1792’de hazırlanmış ve 27 Temmuz 1792 tarihinde de 
sicile kaydedilmiştir. Bu kayda göre, rakı yalnızca Leymosun kasabası ile 
Lefkoşa şehrinde, şarap ise Leymosun, Gilan, Evdim, Baf, Kukla, Hırsofu, 
Lefke, Pandaya, Omorfo, Lefkoşa [Lefkoşa kasabasında ve kazasında], Tuzla 
ve İskele kasabalarında üretilmekteydi.

Söz konusu kayda göre, Kıbrıs zecriyye rüsûmunu toplamakla 
Hüseyin Ağa görevlendirilmişti. Hüseyin Ağa şarabın 1 okkasından 2 
44 [Reayadan bir ferdin imtiyazı olmayub havâss-ı vülât ve voynugân ve hanbekeş ve çakırcı 
ve şahinci ve doğancı ve mandıracı ve suyolcu ve menzilci ve bilcümle serbest mukata’at ve 
serhadât dâhilinde ta’sir ve taktîr ve füruht idenler]
45 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 223.
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para, rakı ve benzeri alkollü içkilerin 1 okkasından 4 para zecriyye rüsûmu 
alınacağını bildiren ferman ile Kıbrıs’a gelmişti.  Padişahın fermanı Lefkoşa 
Mahkemesi’nde, halkın ileri gelenlerinin huzurunda okunarak açıklanmıştır. 
Daha sonra da “cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le” Kıbrıs’ın kaza ve 
köylerine güvenilir adamlar tayin edilerek köy köy, ev ev mevcut bulunan 
şarap ve rakı kayıt altına alınarak gerekli hesaplamalar ilgili yerlerin hakimleri 
aracılığıyla yapılmış ve hazırlanan listeler hakimlerin mührüyle mühürlü 
olarak Lefkoşa Mahkemesi’ne gönderilmiştir. Lefkoşa Mahkemesi’ne ulaşan 
kayıtlar hesaplandığı zaman ise toplanacak zecriyye rüsûmunun 16.664 
kuruş 32 para olduğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine hemen reaya “vekilleri 
ve kocabaşıları” Lefkoşa Mahkemesi’ne davet edilmişler ve “bu maddeden 
Devlet-i Âliyye külliyetlü nesne” beklerken sizler şarap ve rakıyı saklayıp 
ya da ortadan kaldırıp az yazdırdınız denilerek azarlanmışlardır. 15 günden 
fazla süren pazarlıklar sonucunda söz konusu 16.664 kuruş 32 paraya 23.335 
kuruş 8 para zam yapılmıştır. Sonuç olarak Kıbrıs’tan toplanacak zecriyye 
rüsûmunun 40.000 kuruş olması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu kayıtta Kıbrıs’ta üretilen şarap ve rakının testi adedi 
ile hesaplandığı görülmektedir. Buna göre, 1 testi şarap 8 okkadır46. 8 
okka şaraptan [ya da 1 testi şaraptan alınacak vergi] 16 paradır. Rakının 1 
testisi de 8 okkadır. 8 okka rakıdan [ya da 1 testi rakıdan alınacak vergi] 32 
paradır. Bir başka deyişle, fermanda da belirtildiği gibi 1 okka şaraptan 2 
para, 1 okka rakıdan ise 4 para zecriyye rüsûmu alınacaktır. [23.335 kuruş 
8 para zam yapılmadan önce] Kıbrıs’ta 40.716 testi şarap üretilmiştir47. Bu 
şaraptan alınacak vergi [40.716x16=] 651.456 paradır. Üretilen rakı ise 
473 testidir ve alınacak vergi [473x32=] 15.136 paradır. Bu hesaba göre 
toplam vergi miktarı [651.456+15.136=] 666.592 para, yani 16.664 kuruş48 
32 paradır. Fakat yukarıda da ifade edildiği gibi toplanması gereken paraya 
zam yapılarak Kıbrıs’tan alınacak zecriyye rüsûmunun 40.000 kuruş olması 
kararlaştırılmıştır.
H.1206 [M.1791-1792] tarihinde alkollü içkiler konusunda yapılan düzenleme 
daha sonraki emr-i şeriflerde “Nizâm-ı Cedîd” olarak adlandırılmış, alınmasına 
karar verilen zecriyye rüsûmunun “ber mucib-i Nizâm-ı Cedîd” olduğu 
belirtilmiştir. Burada kullanılan “Nizâm-ı Cedîd” kavramını “alkollü içkiler 
konusunda yapılan yeni düzenlemeler” olarak düşünmek gerekmektedir. 
Dolayısı ile bu tarihte kullanılan “Nizâm-ı Cedîd” kavramının “Nizâm-ı 
Cedît” ordusuyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

KŞS kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla “alkollü içkiler konusunda 
yapılan yeni düzenlemeler” anlamında “Nizâm-ı Cedîd” ifadesi ilk olarak 
12 Receb 1207 [23 Şubat 1793] tarihli emr-i âlişânda kullanılmıştır. Bir 
örneği KŞS’nde bulunan bu emr-i âlişâna göre, reayanın başkalarına satmak 
amacıyla üretip sattığı alkollü içkilerden zecriyye rüsûmu alınması “ber 

46 Kıyye=Okka=1283 gr.
47 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 228.
48 1 kuruş 40 para hesabıyla.



Nizam-ı Cedid Islahatı ve KıbrısDEMİRYÜREK

89

mucib-i Nizâm-ı Cedîd”dir49. 12 Muharrem 1208 [20 Ağustos 1793] tarihli bir 
başka emr-i şerifte de “Nizâm-ı Cedîd” kavramı aynı anlamda kullanılmıştır50.

KŞS’nde bulunan 27 Temmuz 1792 tarihli bir kayda göre Kıbrıs’tan 
alınacak zecriyye rüsûmu miktarının 40.000 kuruş olması kararlaştırılmıştı. 
Yaklaşık 7 ay sonrasına ait bir başka kayıt ise bu miktarın 75.000 kuruşa 
çıkarılmasından bahsetmektedir. 12 Receb 1207 [23 Şubat 1793] tarihli 
olan ve Kıbrıs’a gönderilen emr-i şerif, zecriyye rüsûmu hakkındaki temel 
nitelikleri tekrarladıktan sonra, sözü Kıbrıs’a getirmektedir. Bu emr-i âlişâna 
göre, Rüsûmât Muhassılı Esseyyid Halil, Kıbrıs adasında üretilen şarap ve 
rakıdan alınması gereken zecriyye rüsûmu konusunu Sarraflar Kethüdası 
Manas ve Kıbrıs Tercümanı Mihalaki ile müzakere etmiştir. Müzakere 
sonucunda Kıbrıs’tan alınması gereken zecriyye rüsûmunun 75.000 kuruşa 
çıkarılması ve bu konu ile ilgili olarak Kıbrıs muhassılının görevlendirilmesi 
kararlaştırılmıştır. Ancak “erbâb-ı vukûf” Kıbrıs’tan alınması gereken söz 
konusu verginin “bir kaç yüz”  keseye çıkarılmasının mümkün olacağını 
haber verdiklerinden 75.000 kuruşa zam yapılabileceği ortaya çıkmıştır. 
Bunun üzerine Sarraflar Kethüdası Manas ile Kıbrıs Tercümanı sorguya 
çekilmiştir. Sonuçta bu kişiler Kıbrıs adasının zecriyye rüsûmu hasılâtı ile 
Kıbrıs reayasının tahammül derecesinin ne olduğu konusunda bilgilerinin 
olmadığını söyledikleri için Rüsûmât Muhassılı Kıbrıs’tan alınacak zecriyye 
rüsûmunun miktarını tayin edemediklerini bildirmiştir. Bu nedenle gelecek yıl 
yeni bir miktar belirlenmesi, şimdilik ise 75.000 kuruş tahsil edilmesi kararı 
kabul edilmiştir.

Emr-i âlişânının belirttiği 75.000 bin kuruşluk zecriyye rüsûmunun 
tahsili Kıbrıs Muhassılına havale edilmiştir. Buna göre, H.1207 [M.1792-
1793] senesinde, Kıbrıs reayasının imal ettiği ve başkalarına ya da birbirlerine 
sattıkları şarap, rakı ve benzerî alkollü içkilerden “Nizâm-ı Cedîd şartları 
gereği” alınması kararlaştırılan zecriyye rüsûmu 75.000 kuruşluk iltizam 
bedeli ile Kıbrıs Muhassılına iltizama verilmiştir. Kıbrıs Muhassılı, Kıbrıs’ın 
bütün kaza, köy ve iskelelerinde imal edilen ve reayanın kendi tüketimine 
ayıracağı az bir miktarın dışında kalan alkollü içkileri reaya başkalarına 
satacağından, başkalarına satılacak alkollü içkilerin bir okkasının vergisinin 
dahi zayi olmamasına özen göstererek satıcılardan devlet hazinesi için zecriyye 
rüsûmunu tahsil edecekti. Kıbrıs Muhassılı tahsil edilen 75.000 kuruşu hemen 
İstanbul’a gönderecekti. Kıbrıs’ın kazalarındaki kadılar, naibler, zabitler ve iş 
erleri muhassıla yardımcı olacaklardı.

12 Muharrem 1208 [20 Ağustos 1793] tarihli bir diğer emr-i şerif 
kaydına göre, ise zecriyye muhassılı Halil, Kıbrıs’tan tahsil edilecek zecriyye 
rüsûmu için Mehmet Emin’i âmil tayin etmiştir51.

Kıbrıs’tan tahsil olunan zecriyye rüsûmunun tahsil dönemi ile ilgili 
49 KŞS, Defter No:21, H.1200-1212, s: 233.
50 [Ol makûle âhara füruht için olanlarından ber mûcib-i Nizâm-ı Cedîd tahsili lâzım gelen 
rüsûmât-ı zecriyye-i mezkûrenin (...)], KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 246; Ayrıca bkz. 
KŞS, Defter NO: 21, H.1200-1212, s: 329.  19 Muharrem 1211 tarihli emr-i şerif.
51 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 246.
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olarak KŞS’nde  iki kayıt görülmüştür. Bu kayıtlar Kıbrıs zecriyye rüsûmunun 
50.000 kuruş olarak tahsil edildiği H.1220 [M.1805]52 ve H.1223 [M.1808]53 
yıllarına aittir. Buna göre Kıbrıs zecriyye rüsûmu Kıbrıs tercümanı aracılığıyla 
tahsil edilmekte ve 3 dönemde/taksitle hazineye teslim edilmektedir. Tahsilât 
Ağustos ayı başında başlamakta ve bir sonraki yılın Mart ayı başına kadar 
tamamlanarak hazineye yatırılmaktaydı. Bu 3 dönem/taksit şöyledir:
1. Ağustos ayı başında 15.000 kuruş,
2. Bu tarihten 3 ay geçtikten sonra 15.000 kuruş,
3. İlk tarihten 6 sonra 20.000 kuruş.

3.Kıbrıs’ın H.1208 [M.1793-1794] ve H.1209 [M.1794-1795] 
Yılları Zecriyye Rüsûmu

H.1206 [M.1791-1792] senesinde alkollü içkilerden vergi alınması 
kararlaştırılmış ve Kıbrıs zecriyye rüsûmunun H.1206 [M.1791-1792] yılında 
40.000 kuruş ve H.1207 [M.1792-1793] yılında ise 75.000 kuruş olarak tahsil 
edilmesi kararlaştırılmıştı. H.1206 [M.1791-1792] yılı için toplanması gereken 
verginin toplanıp toplanmadığı kayıtlardan tam olarak anlaşılamıyorsa da 
H.1207 [M.1792-1793] yılında 75.000 kuruş zecriyye rüsûmu tahsil edildiği 
sonraki yıllara ait bir kayıttan anlaşılmaktadır54.

Bununla birlikte H.1207 [M.1792-1793] yılında Kıbrıs’tan tahsil 
edilen zecriyye rüsûmu hakkında İstanbul’a şikayette bulunulmuştur. 
KŞS’nde bulunan 23 Ramazan 1208 [24 Nisan 1794] tarihli bir emr-i şerife 
göre, Kıbrıs adasından gönderilen bir yazıda Kıbrıs’ta 16 “kaza” bulunduğu, 
bu kazaların beş tanesinin köylerinde bağ sahibi reaya olduğu, kalan on bir 
kazanın üretiminin buğday, arpa ve diğer hububât çeşitlerinden oluştuğu ifade 
edilmiştir. Bu yazıya göre, Kıbrıs Muhassılı Mehmet Bey H.1207 [1792-
1793] senesi zecriyye rüsûmunu 75.000 kuruş olarak toplamıştır. Bu arada 
haddinden fazla baskı yaparak bağ sahiplerinden ikişer üçer kat vergi aldığı 
gibi bağ olmayan bir kazadan da vergi gibi zorla para almıştır. Gerçi Mehmet 
Bey zecriyye rüsûmunu 75.000 kuruş olarak tahsil etmiş, ancak “re‘aya 
fukarasının” buna gücü yetmediği için H.1208 [M.1793-1794] senesinde çoğu 

52 [Kıbrıs Kazâsı’nın rüsûm-ı zecriyyesinin onbeş bin kuruş Ağustos ibtidâsından ve on beş 
bin kuruş üç mâh murûrunda ve yirmibin kuruş altı mâh sonra Kıbrıs tercümânı ve sarrâfı 
yediyle zecriyye sandığına teslîm olunmak şurûtu ve şurût-ı sâ’ire ile], KŞS, Defter No: 22, 
H.1218-1221, s: 131.
53 [beher sene on beş bin guruşu ibtidâ-i Ağustosda ve on beş bin guruşu üç mâh mürûrunda 
ve yirmi bin guruşu altı mâh mürûrunda Kıbrıs tercümânı ma‘rifetiyle gelüp teslîm olunmak 
şurûtu ve şerâit-i sâire ile] KŞS, Defter No: 26, H.1219-1224, s: 112.
54 KKTC Millî Arşiv ve Araştırma Dairesi, ciltsiz sicil parçası. 9 Rebiülâhir 1212 tarihli 
ferman. 11 Receb 1208 [12 Şubat 1794] tarihli bir başka kayda göre de H.1207 senesinde 
Kıbrıs Muhassılı Mehmet Bey 65.645 kuruş zecriyye rüsûmu tahsil etmiş [KŞS, Defter No: 
21, H.1200-1212, s: 256], bu arada ölmüş ve Tercüman Haci Yorgaki’ye 9.355 kuruş borçlu 
kalmıştır. Bkz. KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 272. Söz konusu iki miktar toplandığı 
zaman [65.645+9.355=] toplam miktarın 75.000 kuruş olduğu görülür. Muhtemelen söz 
konusu vergi tam olarak tercümandan alınmış ve tahsil edilen verginin tercümana verilmesi 
emredilmişti.
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reaya bağ mahsulüne gereği 
gibi bakmayarak hayvanlara 
yedirmişlerdir. Eskiden 
reayanın mahsulleri başka 
yerlere götürülüp satılırken 
Avrupalıların şu sıralardaki 
anlaşmazlıkları nedeniyle 
gemi ve kayıklara yüklenip 
satılması da sona ermiş ve 
alkollü içkiler reayanın elinde 
kalmıştır. Söz konusu verginin 
toplanma şartları gereğince 
kendi ihtiyaçları için ayrılmış 
olanın dışında kalan alkollü 
içkilerden alınacak vergi 
toplam 30.000 kuruşa dahi 
çıkamayacaktır. Bu olsa bi-
le hademenin, yazıcının, 
muhammirin ve kolcunun 
yiyecek ve içeceği için de 
ayrıca 10.000 kuruş masraf 
gerekecektir. Bundan dolayı 
toplanacak zecriyye rüsûmu 
az olacak ve devlet hazinesi 
bundan zarar görecektir. 
Bu arada Kıbrıs Zecriyye Amili Mehmet Emin Ağa da H.1208 [M.1793-
1794] senesi sonuna kadar emaneten idare olunmak lâzım gelse sözü edilen 
10.000 kuruş masrafın 30.000 kuruştan ayrılması ve çıkarılması gerekeceğini 
bildirmiştir.

Emr-i şerife göre, her iki ifade de İstanbul’daki kayıtlara bakılarak 
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda Kıbrıs’ın zecriyye rüsûmunun H.1207 
[M.1792-1793] senesinde 75.000 kuruş olarak tespit olunduğu, verginin bu 
şekilde toplanması için H.1207 yılı Recep ayı başında [12 Şubat 1793] emr-i 
şerif yazıldığı “İrâd-ı Cedîd” Defterdarı ve Zecriyye Rüsûmu Nazırı Mustafa 
Reşit Efendi tarafından ortaya konulmuştur.

Bu açıklamalardan sonra emr-i şerif Kıbrıs muhassılına hitap 
etmekte ve H.1208 [M.1793-1794] ve H.1209 [M.1794-1795] senelerinde 
tahsil edilecek Kıbrıs zecriyye rüsûmunda 30.000 kuruş indirim yapıldığını 
belirtmektedir. Buna göre H.1208 [M.1793-1794] ve H.1209 [M.1794-1795] 
yıllarında Kıbrıs’tan toplanacak zecriyye rüsûmu toplam 90.000 kuruştu ve 
bağ sahibi olmayandan kesinlikle alınmayacaktı55.

H.1208 [M.1793-1794] ve H.1209 [M.1794-1795] yıllarında tahsil 
edilen Kıbrıs zecriyye rüsûmu tahsil masrafıyla birlikte KŞS’ne kaydedilmiştir. 

55 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, ss: 277-278.



kebikeç / 29   2010

92

Bu kayda göre, Kıbrıs’tan toplanması gereken zecriyye rüsûmu yıllık 45.000 
kuruştu. Vergiyi toplamakla görevlendirilen kişi El-Hac Mehmet Emin Ağa 
idi. İki yıllık vergi miktarı toplam 90.000 kuruştu ve “reaya vekilleri ile 
kocabaşılarına ihale” buyrulmuştu.

H.1208 [M.1793-1794] senesi zecriyye rüsûmu, El-Hac Mehmet 
Emin Ağa’ya, reaya vekili ve Kıbrıs Tercümanı Hâci Yorgaki tarafından 
tamam olarak teslim edilmiştir. Söz konusu verginin tahsili için gerekli olan 
“tahsildâr ve yazıcı ve kolcu ücretleri ve masrafları ve mübâşiriyye ve akçe-i 
güzeştesi ve hidmet-i isti’caliyye ve Âsitane’ye akçe irsâliyyesi ücreti” de adı 
geçen tercüman vasıtasıyla hesaplanmıştır. H.1209 [M.1794-1795] senesi 
için ödenmesi gereken zecriyye rüsûmu da 45.000 kuruştu. Bu vergi için de 
ödenmesi gereken “tahsildâr ve yazıcı ve kolcu ücretleri ve masârıfları ve 
akçe-i güzeştesi” hesaplanmıştır. Sonuç olarak toplanması gereken zecriyye 
rüsûmu ve masraflar tercüman Hâci Yorgaki, reaya vekilleri ve kocabaşıları 
tarafından bağ sahiplerine taksim ve tevzi olunmuştur.

Söz konusu kayda göre H.1208 [M.1793-1794] yılı için tahsili lâzım 
gelen zecriyye rüsûmunun muhasebesi şöyle gerçekleşmiştir:
1. H.1208 [M.1793-1794] senesi Kıbrıs zecriyye rüsûmu 45.000 kuruştur. 
Zecriyye Emini El-Hac Mehmet Emin Ağa’nın Kıbrıs Tercümanı Hâci 
Yorgaki’den borç alıp İstanbul’a gönderdiği miktar 10.000 kuruş,
2. H.1208 [M.1793-1794] senesine mahsuben Zecriyye Emini El-Hac Mehmet 
Emin Ağa’nın Kıbrıs Tercümanı Yorgaki’den poliçe ile borç alıp İstanbul’a 
gönderdiği miktar 15.250 kuruş,
3. H.1208 [M.1793-1794] senesinin zecriyye rüsûmundan olup emr-i âli ile 
adı geçen tercümanın verdiği buğday parası 19.750 kuruş,
4. Emr-i âli ile Kıbrıs zecriyye rüsûmunu toplamakla görevlendirilen El-Hac 
Mehmet Emin Ağa’nın adamlarına verilen mübaşirlik hizmeti ücreti, ki adı 
geçen tercüman tarafından ödenmiştir, 11.500 kuruş,

5. El-Hac Mehmet Emin Ağa’nın bir yıllık mutfak masrafı, ki adı geçen 
tercüman tarafından ödenmiştir, 1.590 kuruş,
6. El-Hac Mehmet Emin Ağa’nın H.1208 [M.1793-1794] senesinde 
iskelelerden, kazalardan, meyhanelerden ve Lefkoşa’dan tahsil ettiği 
[indirilmiş] miktar 19.870 kuruş.

H.1208 [M.1793-1794] yılı için toplanması gereken miktar 45.000 
kuruş olup 13.090 kuruş masraf edildiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle bağ 
sahiplerine 58.090 kuruş olarak taksim ve tahsil edilmiştir.

Söz konusu kayıtta yer alan H.1209 [M.1794-1795] yılı Kıbrıs 
zecriyye rüsûmu tahsili muhasebesi ise şöyledir:
1. H.1209 [M.1794-1795] yılı tahsili gereken Kıbrıs zecriyye rüsûmu 45.000 
kuruş,
2. H.1209 [M.1794-1795] yılı zecriyye rüsûmunun tahsili için acele edilmesini 
bildiren emr-i âliyi getiren defterdar çukadarına verilen ücret ve harcırah 
miktarı 800 kuruş,
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3. H.1209 [M.1794-1795] yılı zecriyye rüsûmu için İstanbul’da yapılan masraf 
(Zantini marifetiyle) 30.000 kuruş,
4. Zecriyye rüsûmunun miktarını bildiren emri getiren kişiye verilen ücret ve 
harcırah miktarı 8.000 kuruş,
5. Zecriyye rüsûmu için Muhassıl Ağa’ya H.1208 [M.1793-1794] ve H.1209 
[M.1794-1795] senelerinde verilen ikramiye miktarı 6.000 kuruş,
6. H.1208 [M.1793-1794] zecriyye rüsûmundan İstanbul’a gönderilen 25.250 
kuruş için ödenen faiz miktarı 1.450 kuruş,
7. İstanbul’da harcanan 30.500 kuruş için faiz miktarı 3.515 kuruş,
8. Zecriyye rüsûmu için 5 ayda verilen faiz 4.500 kuruş,
9. H.1208 [M.1793-1794] ve H.1209 [M.1794-1795] senelerinde zecriyye 
rüsûmunun tahsiline tayin edilen yazıcı ve kolculara verilen ücret; tütün, 
kahve ve nal parası 10.000 kuruş.

Sonuç olarak H.1208 [M.1793-1794] ve H.1209 [M.1794-1795] 
yıllarının toplam 90.000 kuruşluk zecriyye rüsûmu masrafıyla birlikte 
147.485 kuruşa yükselmiştir. Bu muhasebe “ma‘rifet-i şer‘ ve emîn-i 
mümâileyh ma‘rifeti ve bil-cümle re‘aya vekilleri” tarafından yapılmıştır. 
Emr-i âli gereğince söz konusu miktar “ma‘rifet-i şer ve tercüman ma‘rifeti 
ve re‘aya vekilleri ve kocabaşıları” tarafından Kıbrıs’taki bağ sahiplerine 
taksim ve tevzi edilmiştir. Tercüman Hâci Yorgaki zecriyye rüsûmu için gerek 
devlet hazinesine ve gerekse zecriyye rüsûmu masrafı için borç aldığı yerlere 
147.485 kuruş vermiştir. Bunun karşılığında Kıbrıs’taki bağ sahiplerinden 
129.480 buçuk kuruş tahsil edilmiş ve Kıbrıs’taki bağ sahipleri adı geçen 
tercümana 18.004 buçuk kuruş borçlu kalmıştır56.

H.1208 [M.1793-1794] yılı Kıbrıs zecriyye rüsûmunun bir kısmı 
İstanbul’un buğday ihtiyacı için harcanmıştır. 17 Muharrem 1208 [25 Ağustos 
1793] tarihli bir kayda göre, İstanbul’un ihtiyacı için zahire gerekli olduğundan 
sadrazam çukadarlarından Abdi Çavuş Kıbrıs’tan buğday satın almak ve satın 
aldığı buğdayı İstanbul’a getirmekle görevlendirilmiştir. Söz konusu buğdayın 
giderleri için Kıbrıs zecriyye rüsûmunda 25.000 kuruş ayrılmıştır. Çukadar 
Abdi Çavuş Kıbrıs’a geldiği zaman bu parayı Lefkoşa Mahkemesi’nden teslim 
alacak ve bunun karşılığında verdiği makbuz da İstanbul’a gönderilecekti57.

Çukadar Abdi Çavuş söz konusu 25.000 kuruşu teslim aldıktan sonra 
Lefkoşa Mahkemesi, Kıbrıs muhassılı ve orada bulunanların yardımıyla 
parasını Kıbrıs’taki satış fiyatından sahiplerine ödeyerek ve temiz olarak çok 
miktarda buğday satın alacak, satın aldığı buğdayın nakli için gereken gemi 
ücretini söz konusu 25.000 kuruştan ödeyecek, “sahih-ül ayâr demirli ve 
damgalu İstanbulî kile” ile ölçtürerek gemiye yükleyecek, buğdayı hızlı bir 
şekilde İstanbul’a gönderecek ve söz konusu para azaldığı zaman gerektiği 
şekilde para bulunması için durumu İstanbul’a bildirecekti58. 25.000 kuruş 
olmasa da H.1208 [M.1793-1794] senesinin zecriyye rüsûmundan olup 

56 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, ss: 304-305.
57 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 246.
58 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 247.
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emr-i âli ile Tercüman Yorgaki’nin Kıbrıs zecriyye rüsûmundan 19.750 kuruş 
buğday parası verdiği bir başka kayıttan anlaşılmaktadır59.

10 Muharrem 1209 [7 Ağustos 1794] tarihli bir başka kayıt da yine 
Kıbrıs’tan buğday alımı ile ilgilidir ve ücretinin Kıbrıs zecriyye rüsûmundan 
karşılanması istenilmiştir. Söz konusu kayda göre, Zahire Nazırı Ebubekir 
Ratib Efendi İstanbul’un ihtiyacı için başka yerlerde olduğu gibi Kıbrıs’tan da 
ücreti sahiplerine ödenmek şartıyla buğday satın alınmasını istemiştir. Alınması 
düşünülen buğday 50.000 kile olup ücreti Kıbrıs zecriyye rüsûmundan 
ödenecekti. İlgili kayda göre, halen zecriyye rüsûmundan 25.000 kuruş 
mevcuttu. Gerek bu 25.000 kuruş ve gerekse tahsil olunmakta olan zecriyye 
rüsûmu parası buğday alımında kullanılacak, zahire İstanbul’a teslim edildiği 
zaman zecriyye rüsûmundan ne kadar harcanmış ise çıkarılarak mahalline 
teslim edilecekti. Söz konusu 50.000 kile buğday “pâk ve münakkah” olarak 
satın alınacak, anbarlara konulacak, nakil için gereken para İstanbul’da 
ödenecekti60.
 

4. Müslümanların Alkollü İçki Satması ve H.1210 [M.1795-
1796] Yılı Kıbrıs Zecriyye Rüsûmu

14 Muharrem 1210 [31 Temmuz 1795] tarihli bir başka kayıt iki 
açıdan önemlidir. Birincisi Kıbrıs’tan alınacak zecriyye rüsûmu miktarının 
50.000 kuruş olarak tesbit edilmesidir. KŞS’nde bulunan bu emr-i şerifin ikinci 
özelliği de müslümanların alkollü içki satması hakkında taşıdığı hükümdür.

Alkollü içkilerden vergi alınması uygulamasına başlanacağını 
bildiren H.1206 [1792] tarihli fermanda “şayet müslüman olup da şarap 
veya diğer alkollü içkileri satanlar olursa şer’i ve örfî kanunlara göre gerekli 
cezalar verilecektir.” denilmişti61. Oysa 31 Temmuz 1795 tarihli emr-i şerif  
müslümanların da alkollü içki satmalarına imkân tanımaktadır. Söz konusu 
emr-i şerife göre, müslümanların elinde alkollü içki bulunursa “ehl-i islâmın 
rızkı” olmadığı için, yani müslümanlar alkollü içki içmedikleri için, reayanın 
kendileri için ayırdıkları gibi kendi nefisleri için az bir miktar dahi ayrılmayıp 
şartlar gereğince zecriyye resmi tamamen tahsil olunacaktı62. Yaklaşık bir yıl 
sonrasına ait bir başka kayıt da elinde alkollü içki bulunduran müslümanların 
ellerinde bulunan alkollü içkinin tamamının zecriyye vergisini ödemekle 
yükümlü olduklarını belirtmektedir63.

KŞS’nde bulunan 5 Receb 1208 [6 Şubat 1794] tarihli bir başka kayıt 
ise müslümanların da alkollü içki satabildiklerini ve bunun karşılığında da 

59 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, ss: 304-305.
60 KŞS, Defter No:21, H.1200-1212, s: 282.
61 [İslâm beyninde isti‘malinin harâmiyyetine mebni men‘i şer‘iyi te’kîd da‘iyyesi olmakdan 
naşi ehl-i islâm şarâb ve müskirât-ı sâire fürûht idenler olur ise ikisinin dahi şer‘an ve örfen 
iktizâ iden ta‘zîr ve te’dîbi icrâ olunmak], KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 223.
62 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 305.
63 [ehl-i İslâm yedinde bulunur ehl-i İslâmın rızkı olmamak hasebiyle re‘âyâya ifrâz 
olunduğu misillü kendü nefsiyçün mikdâr-ı cüz’î ifrâz olunmayup şurût-ı mûcebince rusûmât-ı 
zecriyyesi tamâmen tahsîl olunmak], KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 329.
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Alkollü İçki Üreten 
Kişinin Adı

Üretilen Alkollü 
İçkinin Miktarı 

Şarap (Testi)

Köyü Üretilen Alkollü 
İçkinin Miktarı 
(Kıyye=Okka) i

Ödediği 
Zecriyye 
Rüsûmu
(Para)ii

Osman 12 Litronda (12x8=) 96 192
Hasan 38 “ (38x8=) 304 608
Mustafa Çavuş 68 Vavaçinya (68x8=) 544 1.088
Osman 60 “ (60x8=) 480 960
İsmail 58 “ (58x8=) 464 928
Mustafa Çavuş 70 Ayos Dimitri (70x8=) 560 1.120
Mustafa 20 “ (20x8=) 160 320
İsmail 10 “ (10x8=) 80 160
Hasan 18 “ (18x8=) 144 288
Mustafa Çavuş 48 Odu (48x8=) 384 768
Yusuf Sipahi 16 Potamitissa (16x8=) 128 256
Mustafa Hüseyin 54 Limnad (54x8=) 432 464
Hüseyin Ayşe 70 “ (70x8=) 560 1.120
Yusuf Kerime 50 “ (50x8=) 400 800
Hüseyin 40 “ (40x8=) 320 640
Halil Veli 24 ” (24x8=) 192 384
Kerime 24 “ (24x8=) 192 384
Yusuf Ali 80 “ (80x8=) 640 1.280
Sipahi 250 “ (250x8=) 2000 4.000
Mehmet Tercüman 11 Manağri (11x8=) 88 176
Durmuş 48 “ (48x8=) 384 768
Osman Süleyman 64 “ (64x8=) 512 1.024
Mehmet Kurtalı 96 “ (96x8=) 768 1.536
Osman Molomo 112 “     (112x8=) 896 1.792
Yusuf Haymona 80 “ (80x8=) 640 1.280
Ali Çavuş 64 “ (64x8=) 512 1.024
Rıdvan 112 Doro (112x80=) 896 1.792
Mehmet Ali 128 Termakli (128x8=) 1.024 2.048
Yusuf 112 “ (112x8=) 896 1.792
Hüseyin Mehmet 96 “ (96x8=) 768 1.536
Ahmet Yusuf 3 Koka (3x8=) 24 48
Mustafa Durmuş 10 “ (10x8=) 80 160
Mehmet Klavo 96 Geremedos (96x8=) 768 1.536
Ahmet Hanmarta 32 “ (32x8=) 256 512
Yusuf Sipahi 16 Azgada (16x8=) 128 256
Hacı İbrahim 44 Dierona (44x8=) 352 704
İsmail 45 Korfi (45x8=) 360 720
Yusuf Rasim 48 Lefkara (48x8=) 384 768
Ahmet Uzkomi 12 “ (12x8=) 96 192
Mehmet Kordadi 40 “ (40x8=) 320 640
Hacı Ömer Ağa 24 “ (24x8=) 192 384
Osman Mustafa 72 “ (72x8=) 576 1.152

Alkollü İçki Üreten 
Kişinin Adı

Üretilen Alkollü 
İçkinin Miktarı

Rakı (Testi)
Köyü Üretilen Alkollü 

İçkinin Miktarı 
(Kıyye=Okka) iii

Ödediği 
Zecriyye 
Rüsûmu
(Para)iv

Hacı İbrahim 25 Dierona (25x8=) 200 800
İsmail 20 Korfi (20x8=) 160 640
Mustafa Yağlı 48 Abşu (48x8=) 384 1.536

i 1 testi 8 kıyye=okka hesabıyla.
ii 1 kıyye=okka şaraptan 2 para hesabıyla.
iii 1 testi 8 kıyye=okka hesabıyla.
iv 1 kıyye=okka rakıdan 2 para hesabıyla.

Tablo-I: Kıbrıs’ta Alkollü İçki Üreten Müslümanlar
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zecriyye rüsûmu ödediklerini göstermektedir. Söz konusu dava kaydına göre, 
Lefkoşa’nın Abdiçavuş Mahallesi sakinlerinden Seyyid Hüseyin mahkemeye 
başvurarak Yenicami Vakfı Mütevellisi Es-Seyyid El-Hac Mehmet İbn-i El-
Hac İsmail’i dava etmiş ve bundan önce “ölen kız kardeşim Ümmühan’ın 
Yenicami Mahallesi’nde bulunan iki odalı bir sundurmalı evinin arsası vakıf ve 
binası ise mülktür, bu nedenle söz konusu evin Ümmühan Hanım’ın mirasına 
ilave edilerek mirasçılar arasında paylaştırılması gerekir, ama Yenicami Vakfı 
mütevellisi buna karşı çıkıyor” demiştir. Mütevelli ise hem arsanın, hem de 
arsa üzerindeki evin Yenicami Mahallesi Vakfı’na ait olduğunu iddia etmiştir. 
Şahitlerin de mütevelliyi desteklemesi üzerine hem arsanın, hem de evin vakfa 

ait olduğuna karar verilmiştir. Bu kaydın sonunda söz konusu evle ilgili kısa 
bir muhasebe kaydı vardır ve bu kayıttaki “Resm-i zecriyye, nakden, 6.363 
kuruş”64 ifadesi oldukça ilginçtir. Muhtemelen söz konusu evde bulunan ve 
cinsi belirtilmeyen alkollü içki için 254.520 para yani 6.363 kuruş zecriyye 
vergisi nakit olarak ödenmiştir. Bu kayıt da müslümanların alkollü içki 
satabildiklerini göstermektedir.

KŞS’nde bulunan ve H.1210 [M.1795-1796] yılında Kıbrıs’ta alkollü 
içki üretenlerin bulunduğu listede de müslüman oldukları tahmin edilen bazı 
kişilerin ismi ve ürettikleri alkollü içki miktarlarına yer verilmiştir65[bkz: 
Tablo-I].

Tablo-I’deki verilere göre, 1797 yılında, Kıbrıslı müslümanların 
ürettiği şaraptan toplam 37.640 para (941 kuruş), rakıdan ise 23.360 para (151 
buçuk kuruş) zecriyye rüsûmu alınmıştır.

14 Muharrem 1210 [31 Temmuz 1795] tarihli emr-i şerife göre, 
zecriyye rüsûmunun toplanması konusunda bazı yolsuzluklar olmuş olmalı ki, 
emr-i şerif zecriyye rüsûmunun nasıl iltizama verileceğini ve vergi miktarının 
nasıl tespit ve tevzi edileceğini açıklamaktadır. Buna göre bir kişi, bir kaza 
ve iskelenin zecriyye rüsûmu mültezimliğine talip olursa, Rüsûmat Muhassılı 

64 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 250.
65 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, ss: 343-355.

Kazalar Guruş Para Dönüm
Gilan Kazası 16.549 00 9.460,0
Evdim Kazası 4.446 30 2.541,0
Piskobu Kazası 1.246 00 712,0
Leymosun Kazası 15.191 25 8.681,0
Baf Kazası 2.162 05 1.235,5
Kukla Kazası 1.948 25 1.113,5
Hırsofu Kazası 415 25 237,5
Lefke Kazası 2.828 35 1.616,5
Pendaya Kazası 2.753 25 1.573,5
Değirmenlik Kazası 1.794 25 1.025,5
Dağ Kazası 11.237 25 6.421,5
Tuzla Kazası 4.166 20 2.381,0

64.741 00 36.998,5
 

Tablo-II: H.1210 Senesi Zecriye Rüsûmunun Kazalara Göre Dağılımı
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aracılığıyla talep edene iltizama verilecekti. Toplanacak verginin miktarını 
araştırmalar yaparak Rüsûmât Muhassılı belirleyip iltizam bedeli ne kadarsa 
zecriyye muhassılına (mültezimine) borç olarak kaydedilecekti. Zecriyye 
Muhassılı sadece borç senedi ile hareket etmeyecek, iltizam bedelinin 
miktarını ve yürürlükte olan şartları havi bir emr-i şerifle harekete geçecek ve 
şartlara aykırı olarak bir akçe dahi almaması konusunda uyarılacaktı. Zecriyye 
Muhassılının elinde borç senedi dışında ferman (emr-i şerif) yoksa kendisine 
itibar edilmeyecekti. Zecriye muhassılına verilecek emr-i şerifte “harc-ı bâb”, 
“harc-ı temessük”, “hüddamiyye” ve “sarrafiyye” veya başka adlar altında 
mültezimlerden para alınmadığı açıkça yazılacaktı.

Söz konusu emr-i şerife göre, bir kazanın iltizam bedeli kaza hâlisi 
ve reaya kocabaşıları aracılığıyla reayanın ileri gelenlerine ihâle olunacak, 
memleket ayanlarına ve mültezimlere zecriyye rüsûmu iltizama verilmeyecekti. 
Reayanın sözü geçenleri ve kocabaşıları kâr elde etme sevdasıyla şartlara 
aykırı olarak reayaya eziyet etmeyeceklerdi. Sene sonunda ne kadar zecriyye 
rüsûmu tahsil olunduğu gizli ve açık olarak araştırılacaktı. Belirlenenden 
daha fazla tahsilât yapılmışsa reaya kocabaşılarından müsadere edilip cezaları 
verilecekti. Dışarıdan başka kişiler bu işe müdahale etmeyecekler ve reayaya 
hiç kimsenin zulüm etmemesi için iltizamlar elden ele geçmeyecek, bir akçe 
dahi fazla vergi alınmayacaktı.

Bu açıklamalardan sonra, Kıbrıs’taki yetkililere hitap eden emr-i 
şerif H.1210 [M.1795-1796] senesi Kıbrıs zecriyye rüsûmunun 50.000 kuruş 
olduğunu tekrarlayarak söz konusu verginin zamanında tahsil edilip zecriyye 
muhassılına teslim edilmesini emrederek sona ermektedir66.

Söz konusu emr-i şerif kaydının hemen arkasında H.1210 [M.1795-
1796] senesi Kıbrıs zecriyye rüsûmunun tahsilinin ne kadar paraya malolacağı 
açıklanmaktadır. Tamamı Kıbrıs reayasından tahsil olunacak para miktarı 
64.740 kuruştur. Bunun 50.000 kuruşu zecriyye rüsûmu, 14.740 kuruşu ise 
masraftır. Söz konusu 64.740 kuruşluk miktarın; H.1210 [M.1795-1796] 
senesi zecriyye rüsûmu miktarı 50.000 kuruş; kefil kaydı için harcanacak para 
2.250 kuruş; emr-i şerifi getiren tatara verilecek ücret 500 kuruş; gemi parası 
60 kuruş ve tahsilat sırasında görevli tahsildarlara ve kolculara verilen ücret; 
kahve, türün ve nal parası 11.930 kuruş idi.

H.1210 [M.1795-1796] senesi zecriyye rüsûmu olan 50.000 kuruş 
ve masrafı olan 14.740 kuruş Lefkoşa Mahkemesi, Kıbrıs reaya vekili Divan 
Tercümanı Haci Yorgaki ve reaya kocabaşıları aracılığıyla taksim edilmiş olup 
kazalara göre dağılımı Tablo-II’de gösterilmiştir:

Tablo-II’ye göre en fazla bağ Gilan, Leymosun ve Dağ “kaza”larında 
bulunmakta idi. Dolayısı ile en fazla vergiyi de bu üç “kaza” verecekti. 
Yukarıdaki listenin bir özelliği de Kıbrıs’ın hangi bölgelerinde kaç dönüm 
bağ olduğunu göstermesidir. Buna göre, o dönemde Kıbrıs’ta toplam 36.998 
buçuk dönüm bağ bulunuyordu.

H.1210 [M.1795-1796] yılı Kıbrıs zecriyye rüsûmu 50.000 kuruş 

66 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 305.
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olarak tahsil edilmiştir. Lefkoşa’da Ömeriye Mahallesi’nde ikamet etmekte 
olan Kıbrıs Tercümanı Yanni oğlu Haci Yorgaki 13 Rebiülâhir 1210 [27 
Ekim 1795] tarihinde Lefkoşa mahkemesine gelerek H.1210 [M.1795-
1796] senesinde emr-i âli ile zecriyye rüsûmuna zam yapılarak 50.000 
kuruşa çıkarıldığını, bu verginin Kıbrıs’taki reaya kocabaşıları ile kendisine 
ihale edildiğini, kendisinin aynı zamanda reaya vekili olduğu için bazı 
işleri görüşmek üzere İstanbul’a gideceğini, söz konusu 50.000 kuruşluk 
zecriyye rüsûmunu nakit olarak İstanbul’da ilgili yere iletilmek üzere yanında 
götürmek istediğini ve bu nedenle mahkemenin kendisine bir belge vermesini 
talep etmiştir. Ayan ve eşrafın görüşünü alan mahkeme onun bu talebini kabul 
etmiştir67.

5. Zecriyye Rüsûmu Tahsilinde Yeni Uygulamalar
KŞS’nde bulunan ve “alkollü içkilerden alınan vergilerde yapılan 

düzenlemeler” anlamında kullanılan “Nizâm-ı Cedîd” ifadesinin yer aldığı bir 
diğer kayıt, 19 Muharrem 1211 [25 Temmuz 1796] tarihli bir emr-i şeriftir. Bu 
emr-i şerif Lefkoşa Naibine, Kıbrıs muhassılına, zâbitana ve 1795 Ağustosu 
başından başlamak üzere bir yıllığına Kıbrıs Zecriyye Rüsûmu Muhassıllığını 
iltizam eden mültezim Halil Efendi ile mültezim Halil Efendi tarafından 
Kıbrıs zecriyye rüsûmunu tahsil etmekle görevlendirilen Âmil Mehmet Haşim 
Efendi’ye hitap etmektedir.

Söz konusu emr-i şerife göre, Osmanlı ülkesinde her nerede şarap 
ve rakı imal edilirse her yıl imal edildiği zaman; şarabın okkasından 2 
para, rakı ve benzeri sarhoşluk veren içkilerin okkasından 4 para zecriyye 
rüsûmu bu maddeleri imal edenlerle satışını yapanlardan eksiksiz olarak 
tahsil olunmaktadır. Üzüm bağı sahibi olan reaya, kendi bağından elde ettiği 
üzümden kendisi tüketmek ve başkalarına satmak için şarap, rakı ve diğer 
alkollü içkileri imal ederler. İmal edilen şarap, rakı ve diğer alkollü içkilerin 
reayanın ihtiyacı için olan kısmı ayrıldıktan sonra başkalarına satılmak için 
kalanından “nizâm-ı cedîd” gereği olarak tahsil edilmesi gereken “rüsûmât-ı 
zecriyye”, her yıl alkollü içkilerin imal edilip satıldığı dönemde tahsil 
edilmektedir. Ticaret amacıyla satılan şarap ve rakının bir okkasının bile 
vergisinin zayi olmamasına hep birlikte özen gösterilmesi gerektiği gibi, 
reayanın kendi kullanımı için ayırdığı alkollü içkilerden de vergi talep edilerek 
reayanın rencide edilmesinden kaçınılması gerekmektedir.

Emr-i şeriften bazı müslümanların şarap üretmesine izin verildiği de 
anlaşılmaktadır. Buna göre, eğer müslümanların elinde alkollü içki bulunursa, 
müslümanlar alkollü içki içmediklerinden, kendilerinin tüketimi için bir 
miktarı ayrılmayacak ve zecriyye rüsûmu alkollü içkilerin tamamından tahsil 
edilecektir.

Emr-i şerif kazalarda zecriyye rüsûmü tahsil eden âmillerle ilgili de 
bazı hükümler ve açıklamalar içermektedir. Buna göre, kazalarda zecriyye 
rüsûmu tahsil eden âmiller her gün tahsil ettikleri alkollü içki cinsinin miktarını, 
67 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 309.
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satanların “isim ve resimlerini”, nereden nereye nakledildiğini ayrıntısıyla 
yazıp hazırladıkları defterin bir suretini, o yerin uzaklığı ve yakınlığına 
göre, gerektiği şekilde “günde ve ayda ve haftada veyahut iki üç ayda bir 
kere” İstanbul’da bulunan Rüsûmât Muhassıllı’na göndereceklerdi. Rüsûmât 
Muhasslılı bu defterleri inceleyip düzelttikten sonra söz konusu defteri 
“kalemine” kaydettirecek ve bir suretini kendisi alacaktı. Âmil olanlar da her 
sene sonunda hâsılatın toplamını gösteren ayrıntılı defteri arz edeceklerdi.

Emr-i şerif toplanan yıllık hasılattan âmilin ve Rüsûmât Muhassılı’nın 
hisselerinin nasıl hesaplanması gerektiğini de açıklamaktadır. Buna göre, 
Rüsûmât Muhassılı ilgili zecriyye defterini muayene ettikten ve defterin 
kapsamı dahilinde olan yerden de gereği gibi soruşturduktan sonra, ilgili 
yerin hasılatı “kırk keseden noksan ise” âmilin masrafı için her on bir kuruşta 
bir kuruş, kendi ücreti olarak da yine her on bir kuruşta bir kuruş hesabıyla 
gereken miktarı ayıracak ve amilin parasını verecekti. Âmil daha fazla masrafta 
bulunduğunu iddia ederse dikkate alınmayacaktı. Eğer hasılât 40 keseden 
fazla ise her keseden amile 25 kuruş verilecekti. Rüsûmât Muhassılı bu hesaba 
göre muhassılın hesabını görecek, kalan hasılâtı alacak ve mühürlü “alındı” 
tezkeresini âmile verecekti. Bu tezkere dönemin defterdarına gönderildikten 
sonra ilgili yere kaydedilerek tezkerenin bir sureti âmile verilecekti.

Emr-i şerif zecriyye rüsûmunun tahsili sırasında amiller tarafından 
yapılabilecek yolsuzluklara verilecek cezaları da açıklığa kavuşturmaktadır. 
Buna göre, şayet âmilin fazla tahsilat yaptığı ortaya çıkarsa ya da ihbar olunup 
bir kimse “filân âmil benden şu kadar şey aldı” derse önce amilin Rüsûmât 
Muhassılı’na verdiği deftere bakılacaktı. O madde defterdekinin aynısı ise 
“ne güzel”, değil ise adı geçen âmil hırsızlık yaptığı için derhal azledilecek 
ve malları müsadere olunacaktı. Şartlara aykırı olarak “zerre” kadar zülüm 
ve baskıya cesaret eden âmil aldığı fazlalığı devletin defterine kaydetmiş ise 
sadece alacağı “ondalığa” tamah etmiş olduğu açıktı. Bu nedenle yalnızca “azl 
ve müsadere” ile yetinilecekti. Ancak aldığı fazlalığı deftere kaydetmemiş ise,  
kendi çıkarı için zulmetmiş demekti ki “aman ve zaman verilmeyüb siyaset 
icrâ” olunacaktı.

Emr-i şerif söz konusu vergi hususunda hiçbir ayrımın yapılmayacağını 
açıkça belirtmektedir. Buna göre, havas, evkâf, voynuk, hanekeş, çakırcı, 
şahinci, doğancı, mandıracı, suyolcu gibi imtiyazlı sınıflarla bütün serbest 
mukataalarda ve sınırlarda şarap ve rakı imal edenler, itibarlı olsun veya 
olmasın, şarap, rakı ve diğer alkollü içkileri imal edip satanlar zecriyye 
rüsûmunu ödemekle mükellef idiler. “Bu bizim reayamızın malıdır” diye hiç 
kimse tarafından buna müdahale olunmayacaktı.

Emr-i şerife göre, Kıbrıs’ta bulunan kaza, nahiye ve köy reayalarının 
H.1211 [M.1796-1797] senesine mahsuben imal edip satacakları şarap ve 
rakılar için ödemeleri gereken zecriyye rüsûmunun emanet usûlüyle tahsil 
edilmesi için tayin edilen Amil Mehmet Haşim Efendi’nin memuriyeti için bu 
emr-i şerif yazılmıştı.

Söz konusu emr-i şerif son olarak Kıbrıs’taki muhassıla ve diğer 
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yetkililere hitap etmektedir. Buna göre, Kıbrıs muhassılı, yukarıda yazıldığı 
şekilde şartlara uygun olarak Kıbrıs reayasının zecriyye rüsûmunun H.1211 
[1796-1797] senesine mahsuben adı geçen âmil vasıtasıyla idare ve tahsil 
olunacağını öğrendiği zaman, reayanın kendisi için ayırdığı alkollü içkiler 
dışında kalan ve satacağı alkollü içkiler için ödenmesi gerekli olan vergilerin 
tahsilinde amile yardımcı olacaktı. Kıbrıs adasında çok miktarda alkollü içki 
imal edilip satıldığı, zecriyye vergisiden elde edilen gelirin yüksek olduğu 
ve bu verginin muhassıllık gelirlerinden olduğu herkesce bilinmekte iken 
bir iki senedir az vergi toplandığı ve zecriyye rüsûmunun yenilip yutulduğu 
anlaşılmaktaydı. Bu nedenle şartlara uygun olarak “bir akçe ve bir habbesi” 
saklanmayarak adı geçen amil vasıtasıyla tahsil olunacaktı. Diğer yetkililer de 
şartlara uygun olarak bu verginin tahsili ve İstanbul’a gönderilerek zecriyye 
muhassılına teslimi konusunda yardımcı olacaklardı68.

Yaklaşık 6 ay sonra, Aralık 1796’da, Kıbrıs Zecriyye Muhassılı 
Halil Efendi Osmanlı hükûmetinden bir talepte bulunmuştur. Halil Efendi 
dilekçesinde, Kıbrıs reayasının her yıl satma amacıyla imal edip deniz ve 
kara yoluyla başka yerlere gönderdiği alkollü içki çeşitlerinden tahsil edilecek 
vergi gelirinin yüksek olduğunu, H.1211 [1796-1797] senesine mahsuben 
alınacak zecriyye rüsûmunun tahsil olunması için Mehmet Haşim Efendi’nin 
âmil olarak tayin edildiğini, fakat âmil Mehmet Haşim Efendi’nin rehavete 
dalarak devlet gelirinin azalmasına neden olacak davranışlar içerisinde 
olduğunu Kıbrıs’a gelip gidenlerden işittiğini bildirmiş ve bu nedenle zecriyye 
mallarının korunması hususunda Kıbrıs muhassılına bir emr-i şerif yazılmasını 
talep etmişti.

Kıbrıs Zecriyye Muhassılı’nın bu dilekçesi üzerine Hazine-i Amire’de 
saklanan Baş Muhasebe defterlerine bakılarak araştırma yapılmıştır. Araştırma 
neticesinde ortaya çıkan sonuçlar şunlardı:
1. Osmanlı Devleti reayası kendi bağından elde ettiği üzümden hem kendi 
ihtiyacı için hem de başkalarına satma amacıyla şarap, rakı ve diğer alkollü 
içkileri imal etmektedir.
2. Reayanın başkalarına satmak için imal ettiği şarabın okkasından 2, rakı 
ve benzeri alkollü içkilerin okkkasından ise 4 para zecriyye rüsûmu tahsil 
edilmektedir.
3. Başkalarına satma amacıyla imal edilen şarap, rakı ve benzeri alkollü 
içkilerin bir okkasının bile vergisinin zayi olmamasına dikkat edilmelidir.
4. Zecriyye rüsûmunun hâsılat defteriyle birlikte Zecriyye Muhassılı’na teslim 
edilmesi gerekmektedir.

Zecriyye Muhassılı Halil Efendi’nin talebi kabul edilmiş ve Lefkoşa 
Kadısı, Kıbrıs muhassılı ve Kıbrıs zecriyye âmili Mehmet Haşim Bey’e hitaben 
bir emr-i âlişan yazılmıştır. Buna göre adı geçenler zecriyye rüsûmunun bir 
akçesinin bile azalmasına müsaade etmeyeceklerdi69.
   

68 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, s: 329.
69 KŞS, Defter No:21, H.1200-1212, s:338.
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6. 1797 Yılında Kıbrıs Şarap Üreticileri
KŞS’nde bulunan 29 Zilkade 1211 [25 Haziran 1797] tarihli bir kayıt, 

1797 yılında Kıbrıs’ta kimin ne kadar şarap ve rakı ürettiğini bir liste halinde 
göstermektedir. Bu listede üretilen şarap ve rakı “testi” olarak ölçülmüş ve 
kaydedilmiş olup Kıbrıs’ta 116 köyde şarap ve rakı üretildiğini göstermektedir. 
Listede şarap üreten manastırlara da yer verilmiştir. Buna göre, Araklidi 
Manastırı 202 testi, Maşa Manastırı 120 testi, Ayomma Manastırı 35 testi, 
Mahira Manastırı 246 testi, Erhancelo Manastırı 96 testi, Istavro Manastırı 90 
testi, diğer Istavro Manastırı 48 testi, Elmero Manastırı 208 testi ve bir diğer 
Istavro Manastırı 200 testi şarap üretmekteydi.

Bazı köyler ise hem şarap hem de rakı üretmekteydiler. Şarap ve 
rakı üreten köyler şunlardır: “Aradyu, Malunda, Kliru, Kalohorko, Pera, 
Piskobyo, Arkades, Politko, İbsomolof, Kambiye, Kapadis, Analyonda, 
Matyaves, Litronda, Vavaçinya, Ayos, Odu, Farmaka, Kambi Farmaka, Gori, 
Aplıç, Balahor, Bladanistas, Polistibo, Alişino, Alona, Laguzira, Sarandi, 
Handirye, Kiperunda, Agridye, Agro, Ayo Yanni, Ayo Todro, Kokomilyo, Dimi, 
Potamitissa, Pelendirye, Ayo Mamma, Kapilyo, Limnad, Managri, Lanya, 
Doro, Aya Yorgi, Termakli, Parabek, Koka, Siliko, Mandria, Tornar, Fini, 
Gilân, Geremedos, Lof, Ebtarab, Vuni, Omodos, Istavro, Pedula, Boderomo, 
Modolla, Milikuri, Kastavye, Kambo, Çakistra, Galata, Kako Petriye, İspilya 
ve Kurdali, Yerakies, Kala Banayot, Lemito, Kalanavetmerye, Hriskocini, 
Davlo, Holendriko, Limo, Lasa, Leno, Kukla Celocera, Mesane, Kilinye, 
Lemona, Pendalya, Aya Fodi, Luli, Banaya, İsperon, Baf Cidas, Filusa, 
Ermino, Salamyu, Galatarya, İstato, [Azgada, Eptagonya, Dierona, Diğer 
Dierona, Sanida, Vikla, Filonari, Kellaki, Prasyo, Arakaba, Atrako, Skopedra, 
Ayakonstanti, Milu, Ayo Pavlo, Lugura, Kalohorka, Zofca, Abşu, Yerasa, 
Apeşa, Korfi]70, Lefkara, [Kato Lefkara, Kototeri, Ora, Melini, Akabno, Laye, 
Vavla, Vasa, Bahne, Dora, Potamyu, Arsos]71.

Listeye göre, 1797 yılında Kıbrıs’ta şarap ve rakı olarak toplam 
87.915 testi alkollü içki üretilmişti. Söz konusu miktardaki şarabın vergisi 
35.166 kuruş, rakının vergisi ise 678 kuruş idi. Toplam vergi miktarı ise 
35.584 kuruştu72.
 

7. İrâd-ı Cedîd Hazinesi ve Kıbrıs Zecriyye Rüsûmu
KŞS’nde yer alan “İrâd-ı Cedîd” ifadesi ilk olarak 23 Ramazan 1208 

[24 Nisan 1794] tarihli bir kayıtta geçmektedir. Bu kayda göre, İrâd -ı Cedîd 
Defterdarı ve Zecriyye Rüsûmu Nazırı Mustafa Reşit Efendi, kendisine 
sorulması üzerine, H.1207 [M.1792-1793] senesi Kıbrıs zecriyye rüsûmunun 
75.000 kuruş olduğunu bildirmiştir73.

“İrâd-ı Cedîd” ifadesi ikinci olarak 9 Rebiülâhir 1212 [1 Eylül 1797] 
tarihli bir emr-i şerifte geçmektedir. Bu emr-i şeriften anlaşıldığına göre, 
70 Hem şarap, hem de rakı üreten köyler.
71 Sadece rakı üreten köyler. Köşeli ayraç dışında kalan köyler sadece şarap üreten köylerdi
72 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, ss: 343-355.
73 KŞS, Defter No: 21, H.1200-1212, ss: 277-278.
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Kıbrıs’tan alınan “rüsûm-ı zecriyye” de İrâd-ı Cedîd Hazinesi için alınmaya 
başlanmış olup vergi miktarı 45.000 kese ile 75.000 kese arasında değişiklik 
göstermektedir.

9 Rebilahir 1212 [1 Eylül 1797] tarihli söz konusu emr-i şerife göre, 
Kıbrıs Muhassılı Halil Bey İstanbul’a bir yazı göndermiş ve Kıbrıs’tan alınan 
“zecriyye” rüsûmunun “dört beş yüz bin kese akçeye” çıkarılacağı konusunda 
Kıbrıs’ta dedikodular çıktığını belirtip bu verginin kısa bir tarihçesini 
anlatmıştı.

Ona göre, H.1207 [M.1792-1793] senesinde dönemin Kıbrıs 
Muhassılı bu vergiyi yetmiş beş bin keseye çıkarmış, fakat bu miktar halkın 
tahammül gücünü aşmıştı. H.1208 [M.1793-1794] yılında Muhassıl Seyyit 
Halil’in amil tayin ettiği Mehmet Emin kişisel çıkarları bir yana bırakarak 

H.1208 [1793-1794] ve H. 1209 [1794-1795] senelerinde zecriyye vergisinde 
indirim yapmış ve bu vergiyi 45.000 kuruş olarak belirlemişti. H. 1210 [1795-
1796] yılında bu vergiye 5.000 kuruş zam yapılarak zecriyye rüsûmu 50.000 
kuruşa çıkarılmıştı.

H. 1211 [1796-1797] yılında ise bu vergiyi toplamak için amil 
tayin edilen kişiye yardım edilmemiş, kendi kendine toplamasına da izin 
verilmemişti. Amil de çaresiz olarak Kıbrıs tercümanı ile diğer ileri gelenlerle 
birlikte hareket ederek mahsul vaktinden 3-4 ay  geçtikten sonra vergiyi 
tahsile teşebbüs etmişti. Kıbrıs’ta bulabildiği “müskirâttan” vergi almış, diğer 
kazalarda, nahiyelerde ve köylerde üretilen ve Kıbrıs iskelelerinden gemilere 
yüklenerek dışarıya satılmak için gönderilen şarap ve rakı vergisi, satanların 
“zimmetlerinde” kalmıştı. Sonuç olarak ise nizama uygun olarak zecriyye 
rüsûmunu toplamayı başaramadığını, yeniden amil gönderilse bile bu verginin 
eksik alınacağını, ne kadar gayret edilirse edilsin bu verginin tahsilinde başarılı 
olunamayacağını, çünkü Kıbrıs halkının ürün azlığını ileri sürdüğünü ifade 
etmiştir. Ona göre bağlar ölçülüp bağların miktarı açıkça ortaya konmadıkça 
dedikodu eksik olmayacaktı.

Emr-i şerife göre, Kıbrıs muhassılı H.1212 [M.1797-1798] senesi 
zecriyye vergisinin eskiden olduğu gibi 75.000 kuruşa çıkarılması ve gelecek 
yıl da bu miktarda toplanması konusunda karar alınırsa reayanın “ne güzel” 
deyip bu miktarı kabul etmeyecekleri düşüncesindeydi. Bu nedenle Kıbrıs 
muhassılı bu konuda iyi bir karar verilebilmesi için ilk önce Kıbrıs’ta kaç 

Yıllar Zecriye Rüsûmu Miktarı (Kuruş)
1207 (1792-1793) 75.000
1208 (1793-1794) 50.0001

1209 (1794-1795) 45.000
1210 (1795-1796) 50.000
1211 (1796-1797) 50.000
1212 (1797-1798) 55.000
1213 (1798-1799) 55.000
Toplam 380.000

 

                                                             
1 KŞS’nde 45.000 yazıyorsa da BOA, Fon Kodu: C.ML., Dosya No: 76, Gömlek No: 30986’daki belgede 50.000 
kuruş yazmaktadır.

Tablo-III:  H.1207-H 1213’te Kıbrıs’ta Zecriye Vergisi
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dönüm bağ olduğunun mahkeme ve mübaşir yardımıyla ölçülerek bu konuda 
hazırlanacak defterin İstanbul’a gönderilmesinin sağlanması konusunda bir 
emr-i şerif talep etmişti.

Emr-i şerife göre, muhassılın bu açıklama ve talebi üzerine “Hazine-i 
Amire”de saklanmakta olan muhasebe defterlerine müracaat edilerek konu 
araştırılmıştır. Araştırma sonucunda  Kıbrıs’ın zecriyye rüsûmunun H.1207 
[M.1792-1793] senesinde 75.000 kuruş; H.1208 [M.1793-1794] ve H.1209 
[M.1794-1795] senelerinde 45.000 kuruş; H.1210 [1795-1796] senesinde de 
50.000 kuruş olarak toplanması konusunda emr-i şerif verildiği ortaya çıkmıştı. 
H.1211[M.1796-1797] senesi vergisinin tahsili için ise Kıbrıs muhassılı 
tarafından tayin edilen amile emr-i şerif verilmiş olduğu anlaşılmış ve durum 
İrâd-ı Cedîd Hazinesi Defterdarı Mustafa Reşit Efendi’den sorulmuştu.

İrâd-ı Cedîd Defterdarı Mustafa Reşit Efendi cevabında, Kıbrıs 
zecriyye rüsûmunun daha fazla ödenmesine Kıbrıs’ın gücünün yettiği ve bu 
şekilde tahsil edildiğinin de açık olduğunu, ancak H.1211 [M.1796-1797] 
ve H.1212 [M.1797-1798] seneleri hasılatının 75.000 kuruşa çıkarılması 
durumunda ise Kıbrıs reayasının bu miktarı ödemeye gücümüz yoktur 
diyeceğini ve dedikoduların başlayacağını ifade etmiştir. Ona göre, Kıbrıs 
adasının tahammül edebileceği vergi miktarını belirlemek ve bir “bir nizâm 
ve râbıta” verilmesi için mahkeme ve mübaşir yardımıyla Kıbrıs’ta bulunan 
bütün bağlar “mühürlü ve nişânlı” ölçü ipi ile ölçülüp “mikdar ve dönümlerini 
mübeyyin mümza defteri”nin İstanbul’a gönderilmesi için bir emr-i şerif 
yazılmalıdır.

Sonuçta hem Kıbrıs muhassılının, hem de İrâd-ı Cedîd Defterdarı’nın 
görüşleri uygun bulunmuş ve Kıbrıs’taki bütün bağların mühürlü ve nişanlı 
ölçü ipi ile ölçülerek miktar ve dönümlerinin bildirilmesi kararlaştırılmıştır74.

Emr-i şerife uygun olarak Kıbrıs’ta mevcut bağların miktarı ölçülerek 
belirlenmiş, 75.000 kuruş değil, 55.000 kuruş zecriyye vergisi tahsil edilmesi 
kararlaştırılmış ve H.1212 [1797-1798] ve H. 1213[1798-1799] yıllarında bu 
vergi 55.000 kuruş olarak tahsil edilmiştir75.

8. Fransızların Mısır’ı İşgal Girişimi ve Kıbrıs Zecriyye 
Rüsûmu

H.1207-H.1213 yıllarını kapsayan dönemde Kıbrıs’tan tahsil edilen 
zecriyye vergisi ve toplamı ile ilgili bilgiler Tablo-III’de gösterilmiştir.

Fransa’nın Mısır’ı işgal girişimi Kıbrıs zecriyye rüsûmunu olumsuz 
etkilemiştir. Savaş nedeniye hem alkollü içki ticareti akamete uğramış ve 
kazanç azalmış, hem de çeşitli nedenlerle Kıbrıs adasının masrafı artmıştır. 
Bu masraflar Kıbrıs halkından tahsil edildiği için üreticinin mali gücü 
zayıflamıştır. İşte bu sırada Kıbrıs reaya vekili Kıbrıs halkı adına İstanbul’a bir 
yazı göndererek zecriyye vergisinde indirim talep etmiştir. Kıbrıs Tercümanı 
ve Reaya Vekili Hâci Yorgaki söz konusu yazısında, bugünkü Türkçe ile şöyle 

74 KKTC Millî Arşiv ve Araştırma Dairesi, ciltsiz sicil parçası. (Tasnifsiz)
75 BOA, Fon Kodu:C.ML., Dosya No:76, Gömlek No: 30986.
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diyordu:
“Devletli, İnayetli, Atufetli, Merhametli Efendim Sultanım Hazretleri 

Sağ Olsun,
Kullarının arzuları şudur ki;
Fransız kâfirinin saldırısından önce Kıbrıs adası reayasından olan 

şarap ve rakı sahipleri, Kıbrıs dışına sattıkları alkollü içkilerden kazandıkları 
paradan yılda 45.000 kuruş zecriyye vergisi veriyorlardı. Bunu bile zar zor 
öderlerken padişah emriyle Kıbrıs’taki bağların miktarı ölçülerek tesbit edilmiş 
ve bu vergi 55.000 kuruş olarak tahsil edilmeye başlanmıştı. Bağ sahiplerinin 
bu miktarı ödemeye bile güçleri yok iken bir de bu savaşın çıkması onların 
durumunu daha da kötüleştirmiştir. Çünkü bir damla alkollü içki Kıbrıs dışına 
satılamaz olmuş, üretilen alkollü içkiler üreticilerin ellerinde kalmış ve sirke 

olmuştur. Fransız kâfirinin İskenderiye ve Mısır civarında olması, adanın 
bütün alış-verişinin kesintiye uğramasına neden olmuştur. Bu nedenle reaya 
fakir kullarının bu miktarı ödeyemeyecekleri açıktır. Eskiden olduğu gibi yine 
3 taksitte ödenmesi şartıyla, söz konusu vergi 30.000 kuruşa indirilirse ileriki 
senelerde de kolaylıkla tahsil edilebileceğini ben reaya vekili olarak taahhüd 
ederim”.

Kıbrıs Tercümanı ve Reaya Vekili Hâci Yorgaki’nin arzuhalinde 
tarih yoksa da, ilgili belgede derkenar olarak Defterdar’a hitaben yazılan 
11 Cemaziyelevvel 1214 [11 Ekim 1799] tarihli şu yazı vardır ve bugünkü 
Türkçeyle şöyledir:

“Saadetli Defterdar Efendi,
Bu konuya dair daha önce gelen dilekçe kayıtlara bakıp kontrol 

etmeniz için tarafınıza havale edilmiştir. Bu arzuhali dahi mütalaa ederek 
gerekli yere kaydettikten sonra İrâd-ı Cedîd Defterdarı ile konuyu müzakere 
ediniz”.

Tablo-IV: Kıbrıs’a Gönderilen Görevlilerin Ücretleri

Görevlinin ünvanı

Ödenecek miktar

(kuruş)

Hassa Silahşörleri 2.000

Zeamet Sahipleri 1.000

Hoca 2.000

Sadrazam Ağası 500

Sadrazam Çukadarı 400

Tatar 150
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Sonuçta hem reaya vekilinin arzuhali, hem de savaş durumu 
dikkate alınarak, 7 Aralık 1799 tarihli kararla, Kıbrıs zecriyye vergisinde 
15.000 kuruşluk bir indirim yapılması kabul edilmiştir. Ancak bu indirim 
sadece H.1214 [1799-1800] yılına has olacak ileriki yılları kapsamayacaktı. 
Reaya vekili 25.000 kuruşluk bir indirim yapılarak verginin 30.000 kuruşa 
indirilmesini talep etmiş, ancak sadece 15.000 kuruşluk bir indirim kabul 
edilmiştir. Sonuç olarak Kıbrıs halkının H. 1214 [1799-1800] yılında 40.000 
kuruş zecriyye vergisi ödemesi kararlaştırılmıştır76.

Bu sırada devam eden Osmanlı-Fransız Savaşı’nın Kıbrıs halkı 
üzerindeki bir başka etkisi, Kıbrıs’a gelip giden resmî görevlilerin çoğalması 
ve bu nedenle halkın giderlerinin artmasıydı. Çünkü bu görevlilerin tüm 
harcamaları, Kıbrıs bütçesinden, yani halktan toplanarak karşılanıyordu. Bu 
nedenle İstanbul’a “Kıbrıs Adası Halkı” imzalı bir dilekçe gönderilmiştir. 
Bu dilekçede Kıbrıs halkının şikâyetleri, günümüz Türkçesiyle şöyle dile 
getirilmiştir:

“Devletli, inayetli, atufetli, merhametli, efendim Sultanım Hazretleri 
sağ olsun,

Kullarının arzuları şudur ki;
Kıbrıs adasına sadrazamlık ve tersane tarafından gönderilen 

mübâşir adlı görevlilerin mübâşirlik ücretleri Kıbrıs tarafından ödenmekte ve 
memuriyetleri sona erdiği zaman memnun bir şekilde Kıbrıs’tan ayrılmaları 
sağlanmaktadır. Fakat birkaç seneden beri bu şekilde görevli olarak gelen 
çukadarlar, tatarlar ve enderun ağaları kanunî olarak kendilerine verilen 
ücretlerle yetinmeyip daha fazla para talep etmeye başlamışlar ve sonuçta 
halkı rencide etmişlerdir. Bu nedenle bundan sonra zorunlu olarak Kıbrıs’a 
gelmesi gereken kapıcıbaşılara, silâhşörlere, zeamet sahiplerine, çukadarlara, 
tatarlara ve enderun ağalarına ne kadar ücret ödeneceği konusunda bir 
padişah emri çıkarılarak bu tarafa gönderilmesi ve böylece kime ne kadar 
ücret ödeneceğinin bilinerek ona göre ödenmesi ve halkın rencide edilmesinin 
önlenmesi fukara kullarının arzusudur. Böylece halk padişah hazretlerinin ve 
devletlerine dua etmeye devam edecek ve halkın refahı sağlanacaktır”77.

Dilekçede yine tarih yoktur. Ancak dilekçe üzerine derkenar olarak 
yazılmış iki yazı vardır. Birincisinde, günümüz Türkçesiyle, “Bu konuya dair 
bir düzenleme yapılmış mıdır? Divandan kayıtlara bakılsın” denilmektedir. 
İkinci kayıt 12 Rebiülevvel 1214 [14 Ağustos 1799] tarihi olup “Suâl-i âli 
üzere Kıbrıs cezîresine Divân-ı Hümâyûn tarafından nizâma dair bir kayıt 
bulunamamıştır. Ferman devletli sultanımındır” şeklindedir.

Sonuçta Kıbrıs’a görevli olarak gideceklere ödenmesi gereken ücret 
konusunda bir düzenleme yapılmıştır. Ancak Kıbrıs’a gidecek Kapıcıbaşı 
ünvanlı mübaşirlere ödenecek miktar açıklanmamıştır. Çeşitli görevlilere, 
Kıbrıs bütçesinden ödenecek ücret Tablo-IV’de gösterilmiştir.

Savaş nedeniyle Kıbrıs’taki giderlerin artması, bir başka deyişle 

76 BOA, Fon Kodu: C.ML., Dosya No: 76, Gömlek No: 30986.
77 BOA, Fon Kodu: C.ML., Dosya No: 76, Gömlek No: 30986.
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halktan daha fazla para talep edilmesinin bir başka nedeni de Kıbrıs’ı savunmak 
için buraya gönderilen paşalar ile maiyetlerindeki askerlerin giderlerinin 
de Kıbrıs bütçesinden karşılanmakta oluşuydu. Nitekim Kıbrıs Tercümanı 
ve Reaya Vekili Hâci Yorgaki bu konuda da bir “arz-ı hâl” ile İstanbul’a 
başvurmuştu. Hâci Yorgaki arz-ı hâlinde Kıbrıs reayasının ödemekte olduğu 
cizye, eshâm ve nüzûl vergilerinin toplamının 800 kesenin üzerine çıktığını, 
bu miktar ödenmeye çalışılırken Fransız keferesinin Mısır’a saldırması 
üzerine adaya muhafız paşalar tayin edildiğini, bu paşalar ile maiyetlerindeki 
askerin masraflarının Kıbrıs bütçesinden karşılanmasının emredildiğini, savaş 
nedeniyle adaya sık sık mübâşir gönderildiğini ve bu nedenle mübâşirlik 
giderlerinin arttığını, reayanın ayrıca zecriyye vergisi ödemekte olduğunu, 
savaşın alkollü içki ticaretini olumsuz etkilediğini ve reayanın yukarıda 
sıralanan giderleri karşılamakta çok zorlandığını belirterek zecriyye vergisinin 
2 yıllığına affedilmesini ve muhafız paşalar ile maiyetlerindeki askerlerin 
giderlerinin de devlet tarafından karşılanmasını talep etmişti78.

Haci Yorgaki’nin bu taleplerine nasıl bir cevabın verildiği konusunda 
bir bilgi elde edilememiştir. Bununla birlikte bu talebin reddedildiği 
düşünülebilir. Çünkü 1807 yılında Osmanlı-Rus Savaşı çıktığı zaman 
yine Kıbrıs’ı savunmak için Kıbrıs’a asker gönderilmiş, Kıbrıs muhassılı 
masrafların halkın tahammül gücünü aştığını belirterek masrafların devlet 
tarafından karşılanmasını istemişti. Bu isteğe verilen cevap, daha önceki 
Mısır seferi sırasında olduğu gibi masrafın yine Kıbrıs tarafından karşılanması 
gerektiği şeklinde olmuştur79.

Kıbrıs’ı savunmak üzere gönderilen muhafız paşaların masrafları 
gerçekten büyük bir yekûn tutuyordu. Bu cümleden olarak 1798 yılında 
Osmanlı-Fransız Savaşı döneminde Kıbrıs’a gönderilen Karaman Valisi 
Mehmet Paşa’nın “dairesi halkı” ile askerlerinin günlük masrafı 417 kuruştu 
ve Kıbrıs halkı tarafından karşılanıyordu80. Yine aynı yıl Kıbrıs’ı savunma 
amacıyla Kıbrıs’ta bulunan İçel Sancağı Mütesellimi Ahmet Paşa’nın emrinde 
bulunan 500 askerin her birine günlük 160 dirhem [502.2 gr] ağırlığında 1 
çift ekmek ve 80 dirhem [272 gr] et veriliyor ve masraf Kıbrıs tarafından 
karşılanıyordu81. O dönemde 135 dirhem ekmeğe 1 para, 1 okka ete ise 8 para 
narh verilmişti82. Sonuç olarak bir askerin maliyeti yaklaşık olarak günlük 4 
paraydı83. 500 askerin maliyeti ise günlük 2. 000 para, yani 500 kuruş idi.

9. İrâd-ı Cedîd Hazinesi İçin Kıbrıs’tan Tahsil Edilen Diğer 
Vergiler

Kıbrıs ve tevabii mukataası ile bu mukataaya bağlı olan cizye ve 
78 BOA, Fon Kodu: C.ML., Dosya No: 76, Gömlek No: 30986.
79 KŞS, Defter No: 26, H.1219-1224, ss: 29, 63.
80 KŞS, Defter No: 22, H.1213-1215, s: 24.
81 KŞS, Defter No: 22, H.1213-1215, s: 15.
82 KŞS, Defter No: 22, H.1213-1215, s: 10. 
83 1 dirhem 3.14 gramdır. 1 okka 1.283 gramdır. Bu şeklide hesaplandığı zaman yaklaşık 
olarak belirtilen miktar bulunur. 1 kuruş ise 40 paraydı. 
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avarız H.1209 [M.1794-1795] yılından itibaren İrâd-ı Cedîd Hazinesi’ne 
bağlanmıştı. 1804 yılında Kıbrıs’ta muhassıl olarak bulunan Süleyman bu 
gelirleri toplayıp ilgili hazineye göndermediğinden, 19 Rebiülâhir 1219 [28 
Temmuz 1804] tarihli emr-i şerifle, söz konusu gelirleri bir an önce tahsil 
ederek İrâd-ı Cedîd Hazinesi’ne göndermesi konusunda uyarılmıştı84. Fakat 
Kıbrıs muhassılı Süleyman’ın bu emri yerine getirmediği anlaşılmaktadır. 
Çünkü 1806 yılında görevi sona erip İstanbul’a döndüğü zaman H.1219 
[1804-1805] ve H. 1220 [1805-1806] yıllarına ait toplam 374.797 kuruşluk 
tahsilâtı yapmadığı anlaşıldığından, 4 Safer 1221 [23 Nisan 1806] tarihli emr-i 
şerifle, yeni muhassıl El-Hac Hüseyin’in söz konusu miktarı hemen tahsil 
ederek İrâd-ı Cedîd Hazinesi’ne göndermesi istenilmişti85.

Kıbrıs’tan tahsil edilen avarız vergisi de İrâd-ı Cedîd Hazinesi 
için tahsil edilmiştir. Selh-i Receb 1221 [13 Ekim 1806] tarihli bir kayda 
göre, H.1219 [M.1804-1805] senesinde tahsili gereken avarız vergisinin 
26.400 kuruşu Lefkoşa Alaybeyi ile Yeğen El-Hac Mehmet Ağa tarafından 
zimmetlerine geçirilmiş ve İrâd-ı Cedîd hazinesine gönderilmemişti. H.1219 
senesi vergisinin kalan kısmının üçte biri müslümanlara, üçte ikisi de reaya 
üzerine taksim ve tevzi edilmiştir. Kalan paranın müslümanların hissesine 
düşen kısmı 8.868 kuruş86 olduğuna göre hristiyanların hissesine düşen kısmı 
da (2x8,868=) 17.736 kuruş olmalıdır.

Kıbrıs adasından tahsil edilen ve İrâd-ı Cedîd Hazinesi’ne verilen 
paralardan biri de “Kaptan Paşa” parasıydı. Kıbrıs muhassılı Seyyid 
Süleyman’ın bir yazısına göre, 1 Muharrem 1219-29 Zilhicce 1219 [12 Nisan 
1804-31 Mart 1805] döneminde, 1 yılda Kıbrıs’tan “Kaptan Paşa” parası olarak 
reayadan 36.000 kuruş tahsil ediliyordu. Söz konusu para eskiden Kaptan-ı 
Deryalara verilmekte ise de şimdi İrâd-ı Cedîd Hazinesi için toplanıyordu87. 
Bu para reaya vekilleri aracılığıyla toplanıyordu88.

Kıbrıs’tan tahsil edilen ve İrâd-ı Cedîd hazinesine gönderilen bir 
başka vergi “yapağı” vergisiydi. 7 Safer 1208 [14 Eylül 1793] tarihli emr -i 
şerife göre yapağıdan alınmakta olan eski vergiden başka, 1 okkasından 1 
para olmak üzere, ilave bir vergi alınması kararlaştırılmıştı. Söz konusu yeni 
vergi 1 Muharrem 1208 [9 Ağustos 1793] tarihinden itibaren İrâd-ı Cedîd 
Hazinesi için tahsil edilecek ve bu hazineye gönderilecekti. Emr-i Şerif bu 
uygulamanın Kıbrıs’ta da aynı şekilde hayata geçirilmesini ve yeni verginin 
yapağıyı satandan tahsil edilmesini emrediyordu. Mültezim El-Hac Mehmet 
Emin, tahsildar sıfatıyla bu vergiyi tahsil edecekti89.

Yaklaşık bir yıl sonra verginin kapsamı genişletilmiş ve adı “yapağı ve 
kıl vergisi” olmuştur. 15 Rebiülâhir 1209 [9 Kasım 1794] tarihli emr-i şerifte 
“Kıbrıs ceziresi eyâletinin hâvi olduğu kazaların” kıl ve yapağı vergilerinin 
84 KŞS, Defter No:24, H. 1217-1222, ss: 68-69.
85 KŞS, Defter No:24, H. 1217-1222, s: 159. 
86 KŞS, Defter No: 24, H. 1217-1222, s: 175.
87 KŞS, Defter No: 24, H. 1217-1222, s: 188.
88 KŞS, Defter No: 24, H. 1217-1222, s: 189.
89 KŞS, Defter No: 21, H. 1198-1212, s: 245.



kebikeç / 29   2010

108

nasıl tahsil edileceği açıklanmaktadır. Buna göre “kıl ve yapağı” vergilerine 
“bedel” olarak her bir koyun ve keçiden 1’er para “resm-i mîrî” tahsil 
edilecekti. Bu vergi bu yıl da yine Mehmet Emin Efendi’ye iltizama verilmişti. 
Mehmet Emin Efendi koyun ve keçileri birer birer sayacak, herbirinden 1’er 
para “resm-i yapağı ve kıl” tahsil edecekti. Kuzu ve oğlak dışındaki bütün 
koyun ve keçiler bu vergiye dâhildi. Mültezim Mehmet Emin Efendi vergiyi 
tahsil ederken sahiplerinin “isim ve şöhretleri ile” koyun ve keçilerin sayısını 
da kayıt altına alacaktı. Emri şerif bu işlemler sırasında mültezime engel 
olunmamasını emrederek sona eriyordu90.

Kıbrıs’taki pamuk, pamuk ipliği ve kozalı pamuk mukataası da İrâd-ı 
Cedîd Hazinesi’ne bağlanmıştı. Aslında bu ürünlerden alınan vergiye zam 
yapılarak ilave verginin İrâd-ı Cedîd Hazinesi için tahsiline karar verildiğini 
söylemek daha doğru olur. 15 Zilhicce 1208 [14 Temmuz 1794] tarihli 
emr-i şerife göre, pamuktan alınmakta olan vergiye okkada 1 para; pamuk 
ipliğinden alınan vergiye okkada 2 para ve kozalı pamuktan alınan vergiye de 
okkada 1 akçe ilave edilmişti. Bu yeni vergiler 1 Mart 1208 [1792] tarihinden 
itibaren İrâd-ı Cedîd Hazinesi için “satanlardan” tahsil edilecekti. Adı geçen 
vergiler 1 Mart-29 Şubat 1208 dönemi için 1 yıllığına önce El-Hac Mehmet 
Emin Efendi’ye iltizama verilmiştir [Daha sonra Kapıcıbaşı Ömer Efendi ona 
ortak olmuştur]91. Söz konusu emr-i şerife göre bu ürünleri satın alan ister 
Müslüman, isterse “kefere” olsun, satın aldığı ürünün vergisinin ödendiğini 
ispatlayamazsa malının gemiye yüklenmesine ve Kıbrıs dışına gitmesine 
müsaade edilmeyecekti. “Ber mûceb-i şürût-ı nizâm-ı cedîd” tahsili gereken 
bu vergiyi ödememek için yanlış yollara sapanlardan ise vergi 2 kat olarak 
tahsil edilecekti92.

Ertesi yıl, 1 Mart 1209-28 Mart 1209 dönemi için, bu vergi bir yıllığına 
yine El-Hac Mehmet Emin Efendi’ye 12.000 kuruşa iltizama verilmiştir93.

İrâd-ı Cedîd Hazinesi ile ilgili ilginç sayılabilecek bir gelişme daha 
vardır. 1804 yılında Kıbrıs’ın Karpaz Kazası’nda bir eşkıyalık olayı yaşanmıştı. 
Olayın sona ermesinden sonra Karpaz kazasına bağlı “Kaleburnu, Kurutepe, 
Aya Andoni, Apostad, Komi Kebir, Livadya, Bladanisso, Kurupe, Ayasmiyo, 
Efta Komi, Aya Todoro, Terkimo, Avgoroz, Galatya, Calagos, Melanarka ve 
Etrankomi” köyleri temsilcileri Lefkoşa’daki muhassıllık sarayında özel bir 
toplantıya davet edilmişlerdir. Toplantı sonunda 17 Şaban 1219 [21 Kasım 
1804] tarihli bir taahhüdname imzalamışlardır. Taahhüdnameye göre, böyle 
eşkıya ortaya çıktığı zaman eşkıyayı canlı veya ölü olarak ele geçirecekler 
ve Kıbrıs muhassılına teslim edeceklerdi Eğer ahaliden bir kişi eşkıya 
lehinde hareket ederse İrâd-ı Cedîd Hazinesine “nezir” olarak 50.000 kuruş 
vereceklerdi94.

Ortaya çıkan eşkıyalık hareketini ortadan kaldırmakla görevli İçel 
90 KŞS, Defter No: 21, H. 1198-1212, s: 292.
91 Ne El-Hac Mehmet Emin’in ne de Kapıcıbaşı Ömer Efendi’nin iltizam bedeli belirtilmiştir.
92 KŞS, Defter No: 21, H. 1198-1212, s: 285.
93 KŞS, Defter No: 21, H. 1198-1212, s: 293.
94 KŞS, Defter No: 24, H. 1217-1222, ss: 182-183.
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Mutasarrıfı Ahmet Paşa’nın girişimiyle, kısa bir süre sonra, Karpaz kazası 
köylülerinden alınan taahhüdname Kıbrıs geneline yayılmıştır. Kıbrıs’ın 
diğer kazalarının temsilcileri de Lefkoşa’daki muhassıllık sarayına toplanarak 
benzer taahhüdnameler imzalanmıştır. Ancak bu taahhüdnamelerin kapsamı 
Karpaz köylülerininkinden biraz daha kapsamlıdır. Çeşitli kaza temsilcilerinin 
imzaladığı 27 Zilkade 1219 [27 Şubat 1805] taahhüdnameler birbirinin 
aynısıdır. İlk taahhüdname Meserya kazası temsilcilerinin imzaladığı 
taahhüdname olup şöyleydi:
1. Ortadan kaybolmayı başaran eşkıyalardan birisi ortaya çıktığı zaman, 
yakalanması mümkün olanları, ölü veya diri ele geçirecekler, yakalanması 
mümkün olmayanları muhassıla haber vereceklerdi.
2. İleriki zamanlarda kaza dahilinde bir eşkıya ortaya çıkarsa muhassıla haber 
vererek eşkıyanın hakkından gelmeye gayret edeceklerdi.
3. Herhangi bir kazada toplanıp Lefkoşa’ya, muhassıla veya Kıbrıs hakimine 
karşı bir girişim olduğunda kaza halkından hiç kimse bu gruba katılmayacaktı. 
Böyle bir durumda ortaya çıkan masrafın 3’te 2’si reaya tarafından, 3’te biri 
ise müslüman ahâli tarafından karşılanacaktı.
4. Avarız vergisi tahsil eden muhassıla karşı gelinmeyecek, bu verginin 
toplanmasında kolaylık sağlanacaktı.
5. Yukarıdaki taahhüdlerden herhangi birine uyulmadığı zaman, kaza halkı 
İrâd-ı Cedîd Hazinesi’ne “nezir” olarak 35.000 kuruş ödeyecekti95.

Meserya kazası dışındaki kazalara gelince, Değirmenlik kazası 
10.000; Evdim kazası 6.000; Tuzla kazası 5.000; Leymosun kazası 11.000; 
Baf kazası 22.000; Hırsofu kazası 20.000; Lefke kazası 8.000; Kukla kazası 
10.000; Karpaz kazası 25.000; Girne kazası 11.000; Piskobu kazası 7.000; 
Omorfa kazası 8.000; Mağosa kazası 6.000; Dağ kazası 5.000 ve Gilan kazası 
6.000 kuruşu İrâd-ı cedîd Hazinesi’ne ödemeyi taahhüd ediyordu96.

Bir eşkıyalık durumunda Lefkoşa halkının ödemeyi taahhüd ettiği 
“nezir” ise 60.000 kuruştu. Taahhüdnameye göre, Lefkoşa halkı temsilcileri, 
ortadan kaybolmayı başaran eşkıyalardan birisi ortaya çıktığı zaman, 
yakalanması mümkün olanları, ölü veya diri ele geçirmeyi, yakalanması 
mümkün olmayanları muhassıla haber vermeyi, muhassıla veya Kıbrıs 
hakimine karşı bir girişim olduğunda muhassılın yanında yer almayı, 
Lefkoşa’da eşkıya ortaya çıkarsa muhassılla birlikte hareket ederek eşkıyayı 
ortadan kaldırmayı, eğer Lefkoşa halkından birisi eşkiyadan yana hareket 
ederse de 60.000 kuruş “nezir” ödemeyi taahhüd ediyorlardı97.

Kıbrıs kazalarının bu taahhüdnameleri İstanbul’a gönderilerek ilgili 
yerlere kaydedilmiş ve 1 Muharrem 1220 [1 Nisan 1805] tarihli ferman ve 15 
Safer 1220 [15 Mayıs 1805] tarihli Sadrazam mektubuyla taahhüdlerin kabul 
edildiği Kıbrıs’a bildirilmiştir98.

Kıbrıs’tan İrâd-ı Cedîd hazinesi için tahsil edilen paraların değişik 
95 KŞS, Defter No: 26, H.1219-1224, s: 2.
96 KŞS, Defter No: 26, H. 1219-1224, ss: 2-10.
97 KŞS, Defter No: 26, H. 1219-1224, s: 10.
98 KŞS, Defter No: 26, H. 1219-1224, s: 11.
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amaçlar için kullanıldığı görülmektedir. Ordu ve donanma için peksimet 
hazırlanması ya da İstanbul’un iaşesi gibi hususlarda da Kıbrıs’tan İrâd-ı 
Cedîd Hazinesi için tahsil edilen paralar kullanılmıştır. Bu cümleden olarak 
1805 yılında Haricilerin Hicaz’a olan saldırılarının önlenmesi için Zeynel 
Abidin Paşa görevlendirilmişti. Paşa’nın bulunduğu yerden harekete geçerek 
Hicaz bölgesinde düzeni sağlaması için tertip ve tanzim edeceği ordunun 
ihtiyacı için 1.800 kese akçeye ihtiyaç duyulduğunda Kıbrıs’ın bu masrafın 
550 kesesini karşılaması talep edilmişti. Söz konusu 550 kesenin Kıbrıs’ın 
H.1219 [M.1804-1805] ve H.1220 [M.1805-1806] yılları hasılâtından olup 
İrâd-ı Cedîd Hazinesi’ne verilecek paradan karşılanması istenilmişti. Söz 
konusu para mübaşirlere verilerek Şam’a gönderilecekti99.

C.  Nizâm-ı Cedîd Ordusu ve Kıbrıs:
1. Nizâm-ı Cedîd Ordusu ve Kıbrıs Bütçesi
KŞS’nde “III. Selim zamanında kurulan yeni ordu” anlamında 

kullanılan “Nizâm-ı Cedîd” ifadesi genellikle bu ordunun masrafları nedeniyle 
geçmektedir. Görebildiğimiz kadarıyla bu konudaki ilk masraflar H.1217 
[M.1802] yılına aittir. 1802 yılında Kıbrıs bütçesinden Nizâm-ı Cedîd askeri 
için yapılan masraflar şöyledir:
1. Nizâm-ı Cedîd Defterdarı Efendinin çukadarı İsmail Ağa’nın zecriyye 
rüsûmunu tahsil etmek için geldiği zaman hamam harçlığı ve çamaşır ücreti 
210 kuruş,100

2. İstanbul’dan gelen Nizâm-ı Cedîd Defterdarı ile 3 adamı için bir gecelik 
masraf  3 kuruş,101

3. İstanbul’dan gelen ve Kıbrıs’tan Akka tarafına giden Nizâm-ı Cedîd 
Çukadarı Mehmet Ağa’ya ve hademesine gemi ücreti 25 kuruş,102

4. Nizâm-ı Cedîd Defterdarı adamları için 8,5 kuruş,103 
5. Zecriyye konusuna mübaşir gelen Nizâm-ı Cedîd Defterdarı Başçukadarı 
İsmail’e mübaşirlik hizmeti ve saire için 6,488 kuruş,104

6. Nizâm-ı Cedîd Ağalarına gümrükte masraf 12 kuruş,105

7. Mısır’dan gelip Rodos’a giden Nizâm-ı Cedîd askerine kumanya masrafı 
25 kuruş,106

8. Nizâm-ı Cedîd askerinden olup Mısır’dan gelen topçu askerlerine Kıbrıs 

99 KŞS, Defter No: 24, H. 1217-1222, s: 122.
100 KŞS, Defter No: 28, H. 1227, s. 38. [Ba-mürasele-i Girne, 2 Muharrem 1217 =5 Mayıs 
1802]
101 KŞS, Defter No: 28, H. 1227, s. 38. [Ba-mürasele-i Girne, 2 Muharrem 1217 =5 Mayıs 
1802]
102 KŞS, Defter No: 28, H. 1227, s. 38. [Ba-mürasele-i Lefkoşa, 21 Safer 1217=23 Haziran 
1802]
103 KŞS, Defter No: 28, H. 1227, s: 41. [Ba-mürasele-i Lefkoşa, 21 safer 1217=23 Haziran 
1802]. 
104 KŞS, Defter No: 28, H. 1227, s: 47. [Ba-mürasele-i Lefkoşa, 21 Safer  1217=23 Haziran 
1802].
105 KŞS, Defter No: 28, H. 1227, s: 47. [Ba-mürasele-i Baf, 13 Receb 1218=29 Ekim 1803].
106 KŞS, Defter No: 28, H. 1227, s: 57. [Ba-mürasele-i Baf, 13 Receb 1218=29 Ekim 1803].
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muhassılı tarafından yapılan masraf 20.000 kuruş,107

9. Nizâm-ı Cedîd Defterdarı Çukadarına 3 takım döşeme ücreti 120 kuruş108.
H.1222 [M.1807-1808] yılı masraf defterinde de Nizâm-ı Cedîd 

ordusu için yapılan birçok harcama söz konusu edilmiştir. Bu harcamaları da 
şöyle sıralamak mümkündür:
1. Nizâm-ı Cedîd Binbaşısı Tatar Ağası Mehmet Ağa için masraf 1 Kuruş 20 
para,109

2. Eski muhassıl ve yeni muhassıl ağaların atlarını, askerlerini, eyalet 
sipahilerini, Nizâm-ı Cedîd askerini ve tatar ve çukadar getirene verilen ücret 
3,751 kuruş,110 
3. Adı geçenlerin gelip giden 123 askeri, sipahi, Nizâm-ı Cedîd askeri, tatar ve 
çukadar için verilen ücret 816 kuruş,111 
4. 400 Nizâm-ı Cedîd askerine 4 günlük yiyecek ücreti 481 kuruş,112

5. 1 Safer 1222-30 Safer 1222 [M.10 Nisan 1807-8 Mayıs 1807] döneminde 
Kayseri askeri üzerine mübaşir olan Nizâm-ı Cedîd Defterdarı Efendi 
Çukadarı İsmail Ağa, adamı ve padişah emri ile saçma mukataasına gelen 
Mehmet Ağa’nın yiyecekleri masrafı 184 buçuk kuruş,113

6. Nizâm-ı Cedîd askeri için Lefkoşa’dan Tuzla’ya gönderilen 40 deve 
yükündeki unun ücreti 80 kuruş,114

7. Nizâm-ı Cedîd askeri Girne’den Tuzla’ya geçerken Bekir Ağazade İbrahim 
Ağa Konağına yapılan masraf 43 kuruş,115

8. Yeniçeri Ağası konağında Nizâm-ı Cedîd çukadarlarına verilen 5 adet 
hayvan ve 2 adet sürücü ücreti 11 kuruş,116

9. Nizâm-ı Cedîd Ağasına ve tatara verilen 2 hayvan ve 1 sürücü için yapılan 
masraf 4 kuruş,117

10. Nizâm-ı Cedîd tatarlarına Tuzla’ya [gitmeleri] için 6 hayvan ve 1 sürücü 
için yapılan masraf 4 kuruş,118

11. Eylence köyünde Nizâm-ı Cedîd askerine yemek pişiren Ali Bayrakdar’a 
verilen ücret 5 kuruş,119

12. Nizâm [-ı Cedîd] Bölükbaşısına 1 hayvan için ödenen ücret 1 Kuruş 20 
para,120

107 KŞS, Defter No: 28, H. 1227, s: 62. [Ba-mürasele-i Baf, 13 Receb 1218=29 Ekim 1803].
108 KŞS, Defter No: 28, H. 1227, s: 69. [H.12190=M.1804-1805 yılları için müslüman 
halktan alınan ve memleket  işleri için yapılan harcamalar].
109  KŞS, Defter No: 25, H. 1222, s: 19.
110 KŞS, Defter No: 25, H. 1222, s: 20. [416 kişi, 341 katır].
111 KŞS, Defter No: 25, H. 1222, s: 20.[73 atın nakli için Alaiyeli Mehmet Reis’e on seferde 
ödenen gemi ücreti].
112 KŞS, Defter No: 25, H. 1222, s: 20. 
113 KŞS, Defter No: 25, H. 1222, s: 26.
114 KŞS, Defter No: 25, H. 1222, s: 26.
115 KŞS, Defter No: 25, H. 1222, s: 28.
116 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 29.
117 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 31.
118 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 31.
119 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 31.
120 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 31.
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13. Nizâm-ı Cedîd askerine hellim, ekmek, et, pirinç, sadeyağ vesair ücreti 
139 kuruş 20 para,121 
14. Nizâm-ı Cedîd askerine verilen 16 adet hayvan ücreti 27 kuruş,122

15. Nizâm-ı Cedîd askeri binbaşısına Muhassıl Ağa tarafından verilen 500 
kuruş,123

16. Nizâm-ı Cedîd tarafından gelen mübaşire verilen ücret 100 kuruş,124

17. Nizâm-ı Cedîd Binbaşısına borç olarak verilen 200 kuruş,125

18. Nizâm-ı Cedîd’in kaldırıldığı emrini getiren kişiye verilen ücret 140 
kuruş,126 
19. Yeniçeri Ağası tarafından saçma ve Nizâm-ı Cedîd askeri mübaşirlerine 
verilen yemek ücreti 184 kuruş 20 para,127

20. Nizâm-ı Cedîd askeri için yapılan masraf 62 kuruş 20 para,128

21. Nizâm-ı Cedîd harir mizanının affı için ferman getiren mübaşirin ücreti 
1800 kuruş, 129

22. Nizâm-ı Cedîd askerinin Tuzla’dan “firarlarına mahzar-ı musaddıka 
ilâm” ücreti 1 kuruş,130

23. İrâd-ı Cedîd-i Hümayun Defterdarının çukadarına mübaşirlik ücretinin 
üçte biri 2.000 kuruş131.

2. Kıbrıs’ı Korumak Amacıyla Kıbrıs’a Gelen Nizâm-ı 
Cedîd Askerleri

KŞS’nde bulunan bir kayıt bir miktar Nizâm-ı Cedîd askerinin 
Kıbrıs’ı korumak amacıyla 1807 yılında Kıbrıs’a geldiğini göstermektedir. 
Asker sayısı belirtilmeyen bu kayda göre, Nizâm-ı Cedîd askerleri Kıbrıs’ı 
korumak için 51 gün Kıbrıs’ta kalmıştı. Bu askerlerin Muharrem ve Safer 
[H.1222]132 ulûfeleri 11.331 kuruştu. 9 Safer 1222-29 Rebiülevvel 1222 [18 
Nisan 1807-6 Haziran 1807] tarihleri arasındaki 51 günlük sürede söz konusu 
askerler için 1.650 okka pirinç, 3.356 okka133 bulgur, 553 okka sadeyağ ve 357 
okka zeytinyağı tayinatı verilmiştir.

Söz konusu askerlerin Muharrem ve Safer ulûfeleri ile 51 günlük 
yiyecek giderlerinin toplamı 15.225 kuruş 33 paraydı134.

Yukarıdaki miktarlar toplandığı zaman Kıbrıs bütçesinden Nizâm-ı 

121 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 31.
122 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 31.
123 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 34.
124 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 34.
125 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 36.
126 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 37.
127 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 39.
128 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 47.
129 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 49.
130 KŞS, Defter No: 25, H.1222, s: 66.
131 KŞS, Defter No: 24, H.1217-1222, s: 175.
132 11 Mart 1807-8 Mayıs 1807 tarihleri arası.
133 1 Okka 1,283 gramdır.
134 KŞS, Defter No:25, H.1222, s: 49. 
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Cedîd askeri için 112.653 kuruş 13 para harcandığı görülmektedir.

3. Nizâm-ı Cedîd Ordusu’nun Kaldırılması
KŞS’nde kayıtlı 29 Rebiülevvel 1222 [6 Haziran 1807] tarihli 

bir emr-i şerif İstanbul’daki saltanat değişikliğinden ve Nizâm-ı Cedîd 
ordusunun kaldırılmasından bahsetmektedir. Söz konusu emr-i şerif önce 
bazı açıklamalar yapmaktadır. Buna göre, 21 Rebiülevvel 1222 [29 Mayıs 
1807] tarihinde IV. Mustafa “ittifak-ı arâ ve re’y ve şûrâ-yı vüzerâ-yı izâm ve 
ulemâ-i kirâm ve icma‘ve ıttırâd cümle havâss ve avâm ile” Osmanlı padişahı 
olarak tahta geçmiştir. Adına hutbe okunmuş ve para bastırılmıştır. Bu saltanat 
değişikliğinin Kıbrıs’ta ilân edilmesi gerekmektedir. Nizâm-ı Cedîd askeri 
tamamıyla kaldırılmıştır. Padişahın sadık ve gayretli askerleri Yeniçeri Ocağı 
ve diğer eski ocaklardır ve bunlar hakkında eski kanunlar geçerli olacaktır. 
Her kasaba veya köyde bulunan cami ve mescidlerde hutbenin yeni padişah 
adına okunması gerektiği hatiplere ve diğer bildirilmesi lâzım gelenlere 
duyurulmalıdır. Bu konuda Kıbrıs’a gidecek emr-i şerif Halil Paşazade El-Hac 
Mir Mustafa ile Kıbrıs’a gönderilmiştir.

Emr-i şerif bu açıklamalardan sonra Kıbrıs’taki yetkililere hitap 
ederek Kıbrıs’ta yapılması gerekenleri belirtmektedir. Buna göre;
1. Nizâm-ı Cedîd askerinin kaldırılmış olduğu, bundan sonra eski padişahların 
kanunlarının uygulanacağı ve yeni padişahın eski ocaklara [Yeniçeri Ocağı ve 
diğer eski ocaklara] itimadının tam olduğu konusundaki emr-i şerif Kıbrıs’a 
ulaşır ulaşmaz Mahkeme Siciline kaydedilecekti.
2. Söz konusu emrin birer sureti her kasaba ve köye gönderilerek içeriği ilân 
edilip halka duyurulacaktı.
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3. Bütün cami ve mescidlerde Cuma ve bayram namazlarında okunan hutbenin 
yeni padişah adına okunması gerektiği her tarafa bildirilecekti.
4. Kale ve kulelerden toplar atılarak gösteriler yapılacak ve devletin uzun 
ömürlü olması, padişahın gücünün artması, düşmanların kahrolması ve 
ordunun zaferler kazanması için dualar edilecekti.
5. Allah’ın padişaha emaneti olan kulların adaletle idare edilmesine 
çalışılacaktı135.
 

4. İrâd-ı Cedîd Hazinesinin Kaldırılması
KŞS’nde bulunan bir başka emr-i şerif de İrâd-ı Cedîd hazinesinin 

kaldırıldığını açıklamaktadır. Buna göre, 21 Rebiülevvel 1222 [29 Mayıs 
1807] tarihinde Sultan IV. Mustafa Osmanlı tahtına oturarak padişah olmuştur. 
Bundan önce kurulmuş olan İrâd-ı Cedîd Hazinesi kaldırılmıştır. İrâd-ı Cedîd 
Hazinesi’ne ait olan bütün mukatalar ile devlet gelirleri eskiden olduğu gibi 
Hazine-i Amire’ye bağlanmıştır. H.1222 [1807-1808] senesine mahsuben 
bir yıllık dönem zarfında İrâd-ı Cedîd Hazinesi tarafından Kıbrıs’taki tüm 
gelirleri emaneten tahsil etmekle görevlendirilen Kıbrıs Muhassılı Hasan 
görevine devam edecek ve kimse ona müdahale etmeyecektir. Kıbrıs adasının 
düşmandan korunması için gereken sağlamlaştırmalar yapılmış olup düşman 
saldırısından korunması için çalışılacaktır. 

Söz konusu emr-i şerif Kıbrıs’taki yetkililerin yukarıda açıklanan 
hususlara özen göstermelerini ve Kıbrıs muhassılının yaptığı tahsilâtı Hazine-i 
Amire’ye göndermesini emrederek sona ermektedir136.

Kıbrıs’a, bu tarihten birkaç gün sonrasının tarihini137 taşıyan bir 
başka emr-i şerif daha gönderilmiştir. Daha önceki emr-i şerifte yer alan 
emirleri tekrarlayan emr-i şerife göre, Lefkoşa Naibi İstanbul’a, ekinde 
Türkçe ve Rumca imzalı dilekçelerin de bulunduğu, bir yazı göndermiştir. 
Lefkoşa Naibi’nin yazısına ve dilekçelere göre, Kıbrıs muhassılı Hasan 
Efendi Kıbrıs’a geldiği andan beri iyi bir yönetim göstermiş, müslümanları ve 
reayayı koruyucu yönde hareket etmiş, Kıbrıs’taki kalelerin tamirine girişmiş 
ve yenilenmesi gereken top arabaları ile diğer gerekli aletlerin yenilenmesi 
ve temini için çalışmalarda bulunmuştu. Bu nedenle bütün halk Kıbrıs 
Muhassılı Hasan Efendi’nin yönetiminden memnun bulunmaktaydı. O, öyle 
davranmakla padişahın da takdirini kazanmıştır.

Emr-i şerif bu açıklamalardan sonra Kıbrıs muhassılının müslüman 
ve reayanın güzel idaresine özen gösterdiği gibi, Kıbrıs’tan tahsil edilmesi 
gereken bütün vergileri tahsil ederek kısım kısım İstanbul’a göndermesi ve 
Hazine-i Amire’ye ulaştırması konusuna da özen göstermesini ve Kıbrıs 
kıyılarının korunması için gerekeni yapmasını emrederek sona ermektedir138.

Kıbrıs adasından tahsil edilen ve İrâd-ı Cedîd Hazinesi’ne gönderilen 
vergilerden birisi de zecriyye rüsûmuydu. İrâd-ı Cedîd Hazinesi’nin 

135 KŞS, Defter No: 26, H. 1219-1224, s: 66.
136 KŞS, Defter No: 26, H. 1219-1224, s: 66.
137 27 Rebiülevvel 1222=4 Temmuz 1807
138 KŞS, Defter No: 26, H. 1219-1224, s: 65.
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kaldırılmasından sonra bu hazineye bağlı bütün kalemlerin Hazine-i 
Amire’ye bağlandığı açıklanmıştı. KŞS’nde bulunan 28 Cemaziyelâhir 1223 
[21 Ağustos 1808] tarihli bir emr-i şerif bu konuya değinmektedir. Emr-i 
şerife göre, Kıbrıs’tan tahsil edilen zecriyye rüsûmunun 15.000 kuruşunun 
Ağustos başında, 15.000 kuruşunun bu tarihten 3 ay geçtikten sonra ve 
20.000 kuruşunun da söz konusu tarihten 6 ay geçtikten sonra tahsil edilmesi 
gerekmekteydi. Fakat iki seneden beri bu hususa özen gösterilmediği ve bu 
verginin vaktiyle toplanıp İstanbul’a gönderilmediği anlaşılmıştı. Şimdi de 
H.1223 [1808-1809] senesi zecriyye rüsûmunun tahsil zamanı gelmiştir ve 
mübaşir El-Hac Hafız Ali vasıtasıyla bu vergi tahsil olunacaktır. Mübaşirin 
görev ücreti ve masrafı olan 5.000 kuruş ayrıca tahsil edilecektir. El-Hac 
Hafız Ali bu maksatla Kıbrıs’a gönderilmiştir.

Emr-i şerif bu açıklamalardan sonra Kıbrıs’taki yetkililerin yapması 
gerekenleri şöyle sıralamaktadır:
1. Gecikmiş zecriyye rüsûmu faiziyle birlikte Lefkoşa naibi ve mübaşir 
tarafından tahsil edilecekti.
2. H.1223 [M.1808-1809] zecriyye rüsûmu 50.000 kuruş olarak tahsil 
edilecekti.
3. Mübaşirlik hizmeti ücreti ve diğer masraflar için gereken 5.000 kuruş ayrıca 
tahsil edilecekti.
4. Söz konusu zecriyye rüsûmu hızlı bir şekilde tahsil edilecek ve mübaşir 
tahsil edilen vergiyi İstanbul’a getirerek ilgili yere teslim edecekti139.
  
Sonuç:

III. Selim’in Nizam-ı Cedîd ıslahatı özellikle Kıbrıs’ta bulunan tımarlı 
sipahiler ile Kıbrıs’taki şarap ve rakı üreticilerini doğrudan etkilemiştir. Kıbrıs 
tımarlı sipahileri Kıbrıs dışına gitmiyorlardı ve görevleri Kıbrıs kalelerini 
korumaktan ibaretti. Onların kalelerinde oturmaları ve gerektiğinde isbat-ı 
vücut etmeleri emredilmiştir.

KŞS’nde yer alan kayıtlarda geçen “Nizâm-ı Cedîd” ifadesi ilk olarak 
alkollü içkiler konusunda yapılan yeni düzenlemeler anlamında kullanılmıştır.

İrâd-ı Cedîd hazinesi için Kıbrıs’ta üretilen ve satılan alkollü içkilerden 
alınan zecriyye vergisi yıllık 40.000 ile 75.000 kuruş arasında değişen 
miktarlarda toplanmıştır. Başlangıçta müslümanların alkollü içki içmesi gibi 
alkollü içki satmaları da yasaklanmış iken, daha sonra müslümanların da 
alkollü içki satmaları zecriyye vergisini ödemeleri şartıyla serbest bırakılmıştır. 
İrâd-ı Cedîd hazinesi kurulmadan önce tahsiline başlanan ve daha sonra söz 
konusu hazinenin kalemlerinden biri olan zecriyye vergisi Nizâm-ı Cedîd ve 
İrâd-ı Cedîd kaldırıldıktan sonra da alınmaya devam edilmiştir.

Nizâm-ı Cedîd ordusu da Kıbrıs bütçesini etkilemiştir. Özellikle 
Kıbrıs’ı korumak için Kıbrıs’a gönderilen Nizâm-ı Cedîd askerleri veya 
Kıbrıs’tan geçen Nizâm-ı Cedîd askerlerinin masrafları Kıbrıs bütçesinden 
karşılanmıştır.

139 KŞS, Defter No: 26, H. 1219-1224, s: 112.
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Özet: “Nizam-ı Cedid” ifadesi hem Osmanlı Padişahı III. Selim’in ıslahatlarına 
genel olarak verilen bir isim, hem de onun zamanında yeni kurulan orduya verilen bir 
isimdir. Nizam-ı Cedid ordusu kurulduktan sonra bu ordunun masrafları için “İrad-ı 
Cedid” adlı bir de hazine kurularak bazı gelir kaynakları bu hazineye devredilmişti. 
Bu çalışmamızda Lefkoşa Şer’iye Sicilleri’ne dayanarak Kıbrıs’taki Nizam-ı Cedid 
uygulaması ve Kıbrıs’ın İrad-ı Cedid hazinesine katkıları ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nizam-ı Cedid, Kıbrıs, İrad-ı Cedid 

Nizam-ı Cedid Reforms in Cyprus
according to the Nicosia Kadi Court Records

Abstract: The aim of this study is to reveal the effects of “Nizam-ı Cedid” reforms by 
Selim, the third, on Cyprus in the late of XVIII century and the begining of the XIX 
century. Selim, the third founded a new army (Nizam-ı Cedid” and a treasure “İrad-ı 
Cedid”. The expenses of this army covered with some taxes, such as “zecriyye” (the 
tax for alcoholic drinks). In this study we will use the records of Nicosia Kadi Court 
and explain the contributions of Cyprus to Nizam-ı Cedid Army and İrad-ı Cedid 
Treasure.

Key Words: Cyprus, Nizam-ı Cedid Army, Irad-ı Cedid Treasure 


