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başlıklardır. Çünkü belgelerde sıkça karşımıza çıkan örneklerde olduğu gibi Kıptiyan taifesi ile 

Hıristiyan Kıptiler ya da Kıpti-i Müslim kelimeleri vs. ile vurgulanan farklı durumlar ve 

konumlar vardır. Aralarındaki farkların anlaşılabilmesi, ya da kimi yerlerde demircilik ve demir 

işlerinin neden sadece Çingenelere verilmiş mesleklerden olduğunun bilinmesi, ancak 

Osmanlı'nın sadece bir yönetim ve sadece geniş bir coğrafya olmanın ötesinde daha başka 

kavramlarla da ifade edilmesi gerektiğini kabul etmekle mümkündür.  

Bu denli geniş topraklara ve uzun ömre sahip devletlerin pek azında hukuk, yazılı 

kanunlarla belirlenmiş ve haklar bu kanunlar çerçevesinde koruna gelmiştir. Hukuk kurumu 

imparatorluğun bütün azınlıklarına ve tebaasına şamil olduğu gibi birçok yerin reddedilmişleri 

olan Çingeneleri de bundan mahrum bırakmamıştır. Hatta, hem zaman içinde genel olarak diğer 

devletlerin aksine sadece Çingenelere yönelik ve sadece onların sevk ve idareleriyle ilgili 

kanunnameler / hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Böyle bir sonuç üzerinden şu iki önermeyi 

söyleyebiliriz: Osmanlı, Çingeneler üzerinde din ayrımı yapmıştır ama muhatap da almıştır, ya 

da, Osmanlı, Çingeneleri muhatap almıştır ama din ayrımı da yapmıştır. Şu üçüncü önermenin 

de haklılık payı olacağını kabul etmek gerekir: Osmanlı, kendi çıkarlarına uygun davranmıştır. 

Birincisi 1470 yılında olmak üzere sonuncuya kadar geçen süre içinde sekiz-dokuz 

hukuki düzenleme ya da kanunname yapılmıştır. Bu düzenlemeler sadece vergilendirme ve bu 

bağlamda oluşan hukukun tanzimini değil, Çingene toplumunun kendi aralarındaki ve diğer 

topluluklarla olan ilişkilerinin de tanzimini belirlemiş, bunun kurallarını koymuştur. 

Bu düzenlemenin satırları arasında bir kelimelik ama önemli bir detay gözümüze 

çarpmaktadır. Daha önceki bütün düzenlemelerde geçen Çingene kelimesine karşılık bu sefer 

sadece Kıpti kelimesi kullanılmış, söz konusu topluluk Kıpti kelimesi ile tanımlanmıştır. Bu 

değişikliğin nedeni konusunda herhangi bir kayıt bulunmamakla birlikte, Çingene kelimesinin 

taşıdığı küçültücü ifade yerine Kıpti kelimesinin tercih edildiği ihtimal dâhilindedir. 

Bu düzenleme Çingeneler ile ilgili son ve detaylı düzenlemedir. En önemli yanı ise 

neredeyse daha önceki bütün düzenlemelerde yer alan Müslüman ve Müslüman olmayan ayrımı, 

yani din temelli ayrımın kalkmış olmasıdır. 

Düzenlemenin girişindeki itiraftan da anlaşılıyor ki daha önceki uygulamalarda vergi 

toplanması sırasında önü alınamayan bir takım yolsuzluklar ve usulsüzlükler meydana gelmiştir. 

Bu sorunların giderilmesi ve özelikle vergi dağılımında ve toplanması adaletin sağlanabilmesi 

için daha önceki düzenlemelere göre çok daha detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Sürekli 

olarak belgeler üzerinden hareket edilmesi, sorunların çözümü için yardımcı olacak önemli 

unsurların yine belgeler olduğu vurgulanmaktadır. Uygulanması gereken herhangi bir konunun 



dahi yine belgelere dayanması gerektiği, en sonda ise herhangi bir usulsüzlüğe tahammül 

olmadığı ve mutlak cezalandırılacağı vurgulanmaktadır. 

Bu düzenleme ile birlikte Kıptiler, daha önceki düzenlemelere karşın yaptıkları işlere 

göre değil, üçüncü maddede belirtildiği gibi sermaye ve sanat sahibi olabilecekleri kabul 

edilecek, gelir düzeylerine ya da ekonomi içindeki yerlerine bakılarak yukarıdan aşağıya doğru 

dört kategoriye ayrılmışlardır. Vergilendirmede temel olarak iş yapabilme yeteneği, vergi verme 

yaşına gelmiş olma önemli kriterler olarak öne çıkmamaktadır. On beş yaşından (on beş dâhil) 

itibaren yetmiş yaşına kadar olan erkekler vergi vermekle yükümlü olmuşlardır. 

Yayınlandığı yerdeki ismi Kıbtiyan Vergisinin Sûret-i Tahsîli Hakkında Nizamname olan 

hukuki düzenlemede gözümüze çarpan ama daha önce benzeri bir açıklamaya 

rastlayamadığımız ve yeni bir araştırma konusu olabilecek Kıptilik hali diye bir kavram söz 

konusudur. Bu kavramdan hareketle, bu topluluğun Çingene (Kıpti) olmaktan dolayı da 

vergilendirildiğini söyleyebiliyoruz. 

 

Kıpti (Çingene) Vergisinin Toplanmasına Yönelik Düzenleme 

Birinci Bend: Kıpti topluluklarından alınmakta olan vergi düzen içinde, kurallara bağlı 

olarak alınan ve hazine gelirlerinden sayılmakta ise de, toplanması sırasında bir takım yolsuzluk 

ve karışıklık meydana gelmektedir. Yüce devletin mülkiye ve maliye işleri hakkında 

uygulamaya konan düzenlemeler ve yenilikler gereğince bu meselenin daha sıkı kurallara bağlı 

ve düzgün bir hale getirilmesi gerekmiştir. Devletin ahalisinden (tebaa) olan Kıptilerden düzenli 

olarak ve kanuna dayalı alınan vergiler, Kıptilik haline has bir vergi olup, Müslüman 

Kıptilerden asker alınmadığı gibi gayri Müslim Kıptilerden dahi bu konuda vergi (bedel-i 

askeri) alınmasına gerek olmayacaktır. Ancak Müslüman ve Müslüman olmayan (gayri Müslim) 

Kıptilerden kasaba ve köylerde emlak, gelir kira getiren yer ve arazisi olanlar yeni düzenlenen 

kayıtlara göre emlak ve kazançlarının vergisi ayrıca tahsil edilip buna dokunmayacağından 

sadece Kıptilik hali için her erkek kişi için her seneye yönelik düzenlenmiş vergi alacağı sonraki 

bendde açıklanan sınıfa göre belirlenecek ve tahsil edilecektir. 

İkinci Bend: Vilayet dâhilinde bulunan Müslim ve gayri Müslim Kıptilerin erkek nüfusu 

dört kategoriye ayrılarak vergileri ona göre düzenlenecektir. Bu vergi, her sene Mart ayının 

başlangıcında tahsil olunmaya başlayacak ve üç ay sonra -Mayıs sonu- ise vergi verme işi sona 

erecektir. Vergi ödemekle yükümlü kişiler vergilerin ödedikçe kendilerine, sınıflarına göre bir 

matbaada basılmış ödendi belgesi verilecektir. 



Üçüncü Bend: Birinci sınıf diye kabul edilecek kategori, kasaba ve köylerde önemli 

sayılabilecek miktarda sermaye ve sanat sahibi olanlardır. İkinci ve üçüncü sınıf ise birinci 

sınıfın biraz altında bulunan kategoridir. Dördüncü sınıf ise amele, işçi ve yaşı genç olan 

kategoridir. 

Dördüncü Bend: Bu yeni düzenlemenin gereği gibi ve bütünüyle uygulanabilmesi için, 

her şeyden önce, her bölgede bulunan Müslim ve gayri Müslim Kıptilerin durumlarına, 

bölgelerine ve vergi ödeme güçlerine göre, vilayet idare meclisi tarafından sınıflarının 

belirlenmesi gerekir. Ayrıca bu nüfusun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf olduğu 

vilayetlerde yönetimi (meclis-i idare-i vilayet) tarafından bildirilecek. Bu bölünmelerden sonra 

vilayet yönetimi reisi tarafından her kazanın nüfusunun durumuna, kudretine ve vergi verme 

gücüne bakılarak, vergilendirme dört kategori üzerinden belirlenecektir. Düzenlenecek vergi 

tahsil belgelerinin buna göre gönderileceği gerekeceğinden kazalarda bulunan Kıpti nüfusu, 

sonraki bendde açıklanacak kurala göre kayıt ve vilayet merkezinden belirlenecek orana göre 

nüfus dört kategoriye bölünecek ve kendilerine ücretsiz sınıf belgesi verilecektir. 

Beşinci Bend: Kıptiler genellikle bir kaza ya da köyde yerleşik olmayıp köyden köye ve 

dağdan dağa bir göç halinde olduklarından, topluca bulundukları zaman kış mevsimidir. İşin 

başında, bir defalık olmak üzere, Ekim ayının başından Aralık ayının sonuna kadar üç aylık bir 

süre içinde bütün kazalarda bulunan Müslim ve gayri Müslim Kıptilerden, on beş yaşında ve 

daha büyük olanlardan yetmiş yaşında bulunanlara kadarı kayıt edilmeli. Üçüncü bendde 

açıklanan orana göre kazalardaki idare meclisleri ve topluluktan bir diğerinin bilgisin -ihbarına- 

dayanarak sınıfların belirlenmesi gerekir. Gönderilen sınıf belgeleri her sınıfa özel olarak başka 

başka vergiler olduğundan ve koçanda yüzer adet belge bulunduğundan, kaydı yapılan Kıpti 

hangi sınıftan ise, o sınıfın belgelerinden birisi örnek olarak doldurulacak. Kaza tarafından 

mühürlenerek o Kıptiye ücretsiz olarak verilecektir. Bu belgeye verilecek numara ile belgenin 

sahibinin ismi ve sınıfı aynen koçana da yazılacaktır. 

Altıncı Bend: Kıpti vergisinin sınıflarına göre kabul ve düzenlenen ödendi belgeleri, Mart 

ayından ve her kişinin vergisinin tahsilinden sonra verilecektir. Önceki bendlerde yazılı usûle 

göre, her kazada bulunan Kıptilerin nüfusu kaydedilecek ve nüfusları dört kategoriye 

ayrılacaktır. Belge koçanları kazalarda saklanarak tutanaklarıyla ve notlarıyla birlikte ek defteri 

yapılıp sancak merkezine ve ardından, sancak merkezi olan kazanın Kıpti nüfusu da eklenerek 

Ocak ayının başında vilayete gönderilecektir. 

Yedinci Bend: Sancaklardan defterlerin gelmesinden sonra, her sancağın Kıpti nüfusu için 

dört kategoriye ayrılan her sınıf için ne kadar ödendi belgesi gönderilecek ise vilayet 

matbaalarında basılıp hesap işleri tarafından özel mühürle mühürlenip Mart ayından önce 



sancaklara gönderilecektir. Kıptilerin kaydedildikleri yerlerde sürekli durmadıkları düşünülecek 

olursa, her sancağa gönderilecek belgelerin, ilerisi de düşünülerek, belge sayısının yarısı kadar 

fazlası ilave edilip gönderilecektir. 

Sekizinci Bend: Sancaklar ve kazalarda olan belgeler önceki bend de belirlenen kurala 

göre sınıflandırılacak. Daha önce deftere kaydedilmiş olan Kıptilerden her birinin sınıfına göre 

daha önce verilmiş olan sınıf belgelerinde belirtilecek olan bu verginin toplanması için tahsil 

işiyle uğraşan görevli ve yardımcılara, tahsilat işinden yüzde beş tahsilat ücreti ödenecektir. 

Kazalar tarafından her kategori için yeterli sayıda hazırlanan vergi belgeleri toplanacak, sözüne 

güvenilir, kefili olan memurlara teslim edilerek, Kıptilerden buldukları kişinin elindeki 

belgelerin gösterilmesiyle hangi kategoriye ait olduğu belirlenecek ve vergi tahsil edilmesiyle 

kendisine bir adet ödendi belgesi verilecek. Bulundukları yerler, örneğine yazılacak. Bu belgeye 

verilecek sıra numarası, Kıptilerden alınacak eski belgelere ve eski belgelerdeki numaralar da 

yeni verilecek belgeye yazılacak. Eski belgenin hangi kazaya ait olduğu verilecek ödeme 

belgesinde bunun için ayrılmış yerde gösterilecektir. 

Dokuzuncu Bend: Kıptilerin kategorilerinin belirlenmesine yardımcı olacak sınıf 

belgeleri, başlangıç senesine aittir. Bir sonraki sene, her Kıptinin, önceki senelerde vermiş 

olduğu vergi için beraberinde bulunacak ödeme belgesi kategorisini belirlemek için yeterli 

olacaktır. Birinci sene her Kıptinin beraberinde bulunan sınıf belgeleri ve ondan sonraki seneler 

de, önceki senelerin vergi belgeleri esas kabul edilecek. Yeni belge verildikçe eski belgeler geri 

alınacak, vergi toplamaya yetkili görevliler diğer resmi görevlilerle (mal memuru) hesap 

görülecek. Eğer verilen sınıf ve borç belgelerinden herhangi birini sonraki bende yazılı altı ay 

içinde kaybolmuş ise ya da vilayet dışındaki bir yerden gelmiş ise veya kayıt sırasında 

bulunamayarak sonradan tespit edilen Kıpti olur ise vergi memurları bu grubun sınıflarını kendi 

başlarına göre belirlemeyecek. Kazaların idare meclisine götürülerek hangi sınıf olduğu orada 

karar verilecek ve vergisi ona göre belirlenip alınacak, ödeme belgesi verilecek. 

Onuncu Bend: Mart ayı başlangıcıyla üç ay süreyle düzenlenmiş vergilerini ödemeyen 

Kıptiler sancak merkezine çağrılarak, 1864/5 yılı Mart ayından sonra yapılan vergi hukukuna 

göre işlem göreceklerdir. Sene başlangıcından sonra altıncı ayın sonuna kadar vergisini 

vermemiş olanların yanlarında ödeme belgeleri olmayacağından, bu gibiler bulunduğu ve 

görüldüğü yerlerde sınıflarını belirten belgelerini gösterebilirler de, sınıflarına has vergileri ve 

bunların tahsiline ilişkin belgeleri gösteremeyenler vergi ödeme döneminde kaçmış ya da 

bulundukları yerleri terk etmiş sayılacaklarıdır. Birinci sınıf vergi ödeme zorundadırlar, 

vermedikleri halde hapis cezasına çarptırılacak ve birinci sınıfların vergi belgeleri verilecektir. 



Onbirinci Bend: Vergi toplamakla görevli memurlar, Kıptilerde bulunan eski belgelere 

bakarak sınıflarını belirleyecek ve sonraki senelerde de bir önceki seneye bakarak belge vererek 

vergisini toplayacak. Böyle belirlenmiş olsa da bunların içinden kaçmış ya da bir başka yere 

göçmüş olanların belgeleri başkasının eline geçmiş olabileceğinden, bu gibilerinin isim, sınıf, 

meslek gibi noktaların çok titiz incelenmesi gerekir. Söz konusu belgenin sahibi çok açık ve net 

olmadığı sürece, gösterilen belgelere dayanarak iş yapmak doğru değildir. Ayrıca bazı sanat 

sahiplerinin ve ticaretle uğraşanların durumlarında değişiklik olabileceği gerekçesiyle, ticaret 

hayatı kesintiye uğramış ya da herhangi bir nedenden dolayı engelle karşılaşmış olabilirler. 

Bunların durumları kazalardaki idare meclisi tarafından tespit edilerek kategorilerinde değişiklik 

yapılabileceği gibi, durumları daha iyiye gitmiş ve varlığı artmış olanlarında kategorileri 

yükseltilebilecektir. Her koşulda fiziksel sakatlığı olup iş göremez durumda olanlar ve Kıpti 

cemaatlerinin resmi mührü ile muhtarlık yapanlar Kıpti vergisi vermeyeceklerdir. 

Onikinci Bend: Kıpti vergisi bugüne kadar mal varlıkları üzerinden alınan ve miktarı 

önceden belirlenmiş bir vergi iken, şimdi yeni kurallara göre miktarı belli olmayacağından kaza 

ve sancaklarca aylık miktarlarının toplamı defterlere yazılacak, sene sonunda da toplamları 

yapılacaktır. Vergi tahsili için görevlilere verilen yüzde beşlik ücret ayrıca gösterilecektir. 

Yukarıda açıklanan usul ve kuralların uygulaması sırasında az ya da çok hile ve haksız 

davranışlarda bulunanlar hakkında ceza kanunu hükümlerince verilecek ceza bekletilmeden 

uygulanacaktır. 

 

Kıbtiyan Vergisinin  Sûret-i Tahsîli Hakkında Nizamnamedir 

Birinci Bend: Kıptî ta'ifesinden alınmakda olan vergi-yi kadimden müretteb ve mukannen 

vâridât-ı hazine-i celileden ise de sûret-i istihsalinde bir takım yolsuzluk ve karışıklık vukua 

gelmekde olduğundan saye-i maali-vaye-i hazret-i şâhânede vilayetin umûr-ı mülkiyye ve 

maliyyesi hakkında icra kılınan tanzimat ve ıslâhat iktizasınca bu maddenin dahi bir kaide-i 

kaviyye ve muttaride tahtına konulması lâzım gelmiş olup şöyle ki kıpti namına olan teba-i 

devlet-i âliyyeden ahz-ı mukannen bulunan rüsumat kıbtilik haline mahsus bir vergi olup 

müslim kıptîlerden asker alınmadığı gibi gayr-i müslim kıptîlerden dahi bedel-i askeri alınmak 

iktiza etmeyeceğinden ve fakat müslim ve gayr-i müslim kıptîlerden kasaba ve karyelerde emlâk 

ve akar ve arazisi olanların tahrir-i cedid usûlü üzere emlâk ve temettüat vergileri başkaca alınıp 

buna dokunmayacağından yalnız kıptîlik hali içün her şahs-ı zükûrun beher sene tediyesi 

müterettib-i zimmet olan vergi ati-i bendde beyan olunan sınufuna göre tevzi ve istihsâl 

olunacakdır. 



İkinci bend: Vilâyet dahilinde bulunan müslim ve gayr-i müslim kıptî taifesinin nüfûs-ı 

zükûru dört kısma taksim olunarak vergileri ana göre tertib olunacak ve bu vergi beher sene 

Mart'tan bed' ile tahsil olunup nihayet üçüncü ayda arkası alınacakdır. Beher şahs-ı müterettib 

zimmeti olan vergiyi tediye etdikçe sınufuna göre yedine matbu edâ tezkiresi verilecekdir. 

Üçüncü bend: Sınıf-ı evvel itibar edilecek nüfus kasaba ve karyelerde oldukça sermaye ve 

sanat sahibi olan ve ikinci ve üçüncü sınıflar onların bi'n-nisbe madununda bulunan takımdan 

olup dördüncü sınıf dahi amele ve işçi hadisü's-sin olanlardır. 

Dördüncü bend: İş bu kaide-i cedidenin hakkıyla ve tamamıyla icra-yı fiiliyatiçün evvel 

emirde her mahâlde mevcûd müslim ve gayr-i müslim kıptîlerin hâl ve mahâl ve tahammülüne 

göre sancakca yekununca ne mikdarı sınıf-ı evvel ve sâni ve ne kadarı sınıf-ı sâlis ve râbi 

olacağı meclis-i idare-i vilâyetde tefrik ve tayin olunarak ve tahrirat-ı mahsusa ile bildirilerek bu 

taksimden reis-i sancak idare-i meclislerinde dahi her kazanın kezalik nüfusuna ve mevcûdunun 

hal ve tahammül ve iktidarına tatbikan dört sınıf üzere hisse-i vergisi tefrik ve taksim edilerek 

tanzim olunacak eda tezkireleri ana göre gönderilmek lazım geleceğinden kazalarda mevcûd 

nüfus-ı kıptî bend-i atide beyan olunacak kaide üzere tahrir ve merkez-i vilâyetden beyan 

olunan nisbete göre mevcûdu sınıf-ı erbaaya taksim olunarak yedlerine meccanen sınıf 

tezkireleri verilecekdir. 

Beşinci bend: Kıptî taifesinin ekserisi bir kaza veya bir sancakda temekkün ve tekarrür 

etmeyüp köyden köye ve dağdan dağa gezdiklerinden topluca bulundukları zaman kış 

mevsimleri olmasıyla bidayet-i maslâhatda bir defalık olarak Teşrin-i evvel ibtidasından Kânun-

ı evvel intihasına kadar üç ay zarfında her kaza dahilinde bulunan müslim ve gayr-i müslim 

kıptîlerin on beş yaşında ve daha yukarısında olanlardan yetmiş yaşında bulunanlara kadar tahrir 

ile beraber üçüncü bendde beyan olunan nisbete göre kazalar meclis-i idaresi marifetiyle ve yek 

diğerinin ihbarıyla sınıflara tayin olunmağla beraber çünki gönderilen sınıf tezkireleri her sınıfa 

mahsus olarak başka başka resimde olduğundan ve her koçanda yüzer aded tezkire 

bulunduğundan tahrir olunan kıptî kangı sınıfdan ise o sınıfa mahsus tezkirelerden birisi 

nümûnesi vechile doldurulup ve kazaya mahsus büyük mühürle temhir edilüp o kıptînin yedine 

meccanen verilecek ve iş bu tezkireye vaz olunacak numero ile hamilinin ismi ve sanatı ayniyle 

koçanına dahi yazılacakdır. 

Altıncı bend: Kıptî vergisinin dört sınufuna mahsus olarak ittihâz ve tanzim olunan eda 

tezkireleri Mart'dan sonra iş bu vergünün her şahs hissesinin tahsili akabinde verileceğinden 

bend-i sabıkda muharrer usûl üzere her kaza dahilinde bulunan kıptî taifesinin nüfusu tahrir ve 

mevcûdu sınıf-ı erbaaya taksim olundukdan sonra koçanları kazalarda hıfz olunarak birer kıta 



zeyli mazbatalu defteri yapılup res-i sancağa ve oradan dahi res-i sancak olan kazanın kıptîyanı 

dahi ilave ile Kânun-ı sani ibtidasında canib-i vilayete irsal kılınacakdır. 

Yedinci bend: Sancaklardan iş bu defterler vürûd etdikçe her sancağın mevcûd kıptîyan 

nüfusu içün sınıf-ı erbaadan ne mikdar edâ tezkiresi gönderilmek lazım gelür ise matbaa-i 

vilâyetde tâb ve zuhurları canib-i muhasebeden mühür-i mahsus ile temhir olunarak Mart'dan 

evvel sancaklara gönderilecekdir ve kıptî taifesinin ber- vech-i muharrer bir yerde durmadıkları 

cihetle sancağa gönderilecek tezkirenin ihtiyaten nısfı mikdarı fazla ve ziyade irsal edilecekdir. 

Sekizinci bend: Sancaklardan dahi her kazanın tezkireleri yine sabıkda olan usule tatbiken 

tefrik olundukdan sonra çünki evvelce tahrir olunmuş bulunan kıptîlerden her birinin sınıf-ı 

yedine verilmiş olan sınıf tezkiresinde malûm olacağından iş bu verginin tahsili içün istihdam 

olunacak muvazzaf ve gayr-i muvazzaf memurine tahsilat vakasından yüzde beş ücret-i tahsiliye 

verileceğinden kazalarca her sınıfdan iktizası kadar eda tezkireleri ol vechile intihâb olunacak 

muteber kefillü memurlara teslim ile bunlar kıptî taifesinden buldukları şahsın yedindeki sınıf 

tezkiresini isteyüp alarak o tezkire kangı sınıfa mahsus ise o sınıfa mahsus vergiyi ahz ile yedine 

o sınıfa mahsus koçandan bir  kıta edâ tezkiresi kat edüp ve açık mahâllerini nümunesine göre 

doldurup temhir ederek parayı aldığı adamın yedine verecek ve iş bu tezkireye vaz olunacak sıra 

numerosu kıptîler yedinden alınacak eski tezkirelere ve iş bu eski tezkirelerin numeroları dahi 

yeni verilecek tezkireye konulup eski tezkirenin kangı kaza tezkiresi idüğü verilecek edâ 

tezkiresinde mahâll-i mahsusuna gönderilecekdir. 

Dokuzuncu bend: Kıptîlerin sınıf-ı erbaasını tayin içün bir ber-minval-i muharrer 

verilecek sınıf tezkireleri ibtidaki seneye mahsus olup ertesi sene her kıptîyanın sene-i sabıkada 

verilmiş olduğu vergi içün yedinde bulunacak edâ tezkiresi sınufunı tayine kâfi olacağından 

birinci sene her kıptînin yedinde bulunan sınıf tezkireleri ve andan sonraki senelerde evvelki 

senelerin eda tezkireleri esas ittihaz olunarak ve yeni tezkire verildikçe eski tezkireleri gerü 

alınarak anın mucebince tahsil memuru mal memurlarıyla hesabını görecek ve şayed yedinde 

olan sınıf ve eda tezkirelerinden birisi bend-i atide muharrer altı ay müddet içinde kaza-i zayi 

etmiş veyahud vilâyet haricinde kâin mahâlden gelmiş veya hin-i tahrirde bulunamayarak 

sonradan meydana çıkmış kıptî bulunur ise tahsil memurları bu makûlelerin sınufu hod be-hod 

tayin etmeyüp kaza-ı meclis idaresine celb ile orada tayin olunacak sınufu mucebince vergüsü 

alınup eda tezkiresi verilecekdir. 

Onuncu bend: Mart'dan bed' ile üç ay müddetde vergü-yi mürettebini vermeyen kıptîler, 

res-i kazaya celb olunarak vilâyetin 81 senesi Mart'ından itibaren yapılan vergi talimatına 

tevfikan muamele olunacakdır ve sene ibtidasından altı ay nihayetine değin vergisini vermemiş 

bulunanların yedlerinde edâ tezkireleri olmayacağından o makuleler bulunduğu ve ele geçdiği 



yerlerde sınıf tezkiresini ibraz eder ise sınıflarına mahsus vergileri ve tezkire ibraz edemedikleri 

halde tahsil zamanında savuşmuş veya mahallerinden firar etmiş olacaklarından o makûlelerden 

tam birinci sınıf vergisi alıp ve vermez ise habs ile tahsil edilüp yedlerine o sınufun edâ tezkiresi 

verilecekdir. 

On birinci bend: Tahsil memurları kıptîlerin yedlerinde bulunan atik tezkirelere nazar 

ederek anınla sınufunı tayin edeceği ve andan sonra her sene dahi sene-i sabıkaya kıyasen 

tezkire vererek vergisini tahsil eyleyeceği derkâr ise de bunların içlerinden fevt olan veyahud 

vilâyetin haricine gidenlerin tezkireleri yed-i ahâra geçmek kabil olacağından o makûle 

tezkirelerin hin-i muayenesinde isim ve şöhret ve eşkâl ve sanatına güzelce dikkat olunarak 

mezkûr tezkirenin sahihan sahibi olduğu tebeyyün etmedikce heman ibraz olunan tezkireleri 

sened etmek caiz olmayacakdır bir de bazı ehl-i sanat ve ticaretin tahavvül-i ahvâl cihetiyle 

sanat ve ticaretine sekte geldiği veyahud diğer bir arızaya mebni kudretsizliği tahakkuk etdiği 

halde o misillülerin meclis-i idare-i kazada ahvâl-i tebeyyün etdirilerek sınufunın tenzili caiz 

olduğu gibi sanat ve ticaretini ilerületmiş ve kudret ve serveti ziyadeleşmiş olanların dahi yine 

meclis-i mezkûrde tahakkuk edecek iktidarına göre sınufunın ilerüledilmesi lazım gelecek ve 

her halde vücudca sakat amel-i mande olup da halce dahi iktidarı mefkûd olanlardan ve bir de 

kıptî cemaatlerinin mühr-i resmi ile muhtarlık hizmetinde bulunanlardan kıptî vergisi 

alınmayacakdır. 

On ikinci bend: İş bu kıptî vergisi şimdiye kadar maktûiyyet suretinde olmak hasebiyle 

varidat-ı mukarrereden iken şimdi şu kaide icabınca mikdar-ı gayr-i muayyen olacağından kaza 

ve sancaklarca şehriyye mikdar-ı hasılatı aylık defterlerine idhal olunacak ve sene ahirinde bir 

hülâsası yapılarak ve tahsildarlarına verilen yüzde beş ücret gösterilerek başkaca takdim 

kılınacakdır. 

Balada beyan olunan usâl ve kaideye cüz'i ve külli fesad karışdırmış olanlar hakkında 

ceza kanunname-i hümâyûnu iktizasınca terettüb edecek mücazat bilâ-tehir icra kılınacakdır. 

(S.Ş. İstanbul) 

 


