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Abstract: As part of the instructions of the Ottoman authority the Patriarchy of 
Constantinople and the churches in the Balkans – the Patriarchy of Pech and the 
Archbishop-patriarchy of Ohrid – are directly affected by the new realities in the empire 
during the 18th c. The domination of the iltizâm system in the Ottoman economy and 
social life in the 17th and 18th cc. projects significant changes in the Orthodox church both 
at macro and micro level. At least formally, the state considers the patriarchs and 
metropolitans as mültezims of legalized with judicial and fiscal immunity mukâta’as. On 
the basis of different type of documents, issued in the chancellery Piskopos mukâta’ası 
kalemi („Chancellery of the Bishop mukâta’as“), – patriarchal and metropolitan berâts, 
sultan’s fermâns, annual income-expenditure statements, the so called surest, suret-i 
ruznamçe hakani, etc. – the study attempts to trace the changes in the structure of the 
church mukâta’as, as well as the specific purpose of the delivered pişkeş in the context of 
the manifestations of a crisis in the Ottoman Empire during the 18th c.  
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За Османската империя XVIII е век на териториални загуби, военни конф-

ликти, социални размирици, осезаем политически и икономически натиск от 
страна на Западна Европа. Но граничното за империята столетие е и време на 
осъзнаване на грешките, на опити за възвръщане на изгубените позиции, вклю-
чително и пред собствените £ поданици, на по-малко или повече успешни ре-
форми. Знакови за тази динамична в политическите си, стопанските, социални-
те и специфично религиозните си измерения епоха са трансформирането на 
военната и фискална система, започнало още в предходния период; преминава-
нето от военна към бюрократична държава; социалните сътресения и социално 
подвижната атмосфера и пр. 
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Като част от институциите на османската държавност Патриаршията в 
Константинопол и поместните църкви на Балканите – Печката патриаршия и 
Охридската архиепископия-патриаршия, както и останалите патриаршии – Йе-
русалимска, Антиохийска, Александрийска – не остават встрани от настъпилите 
промени. Доминацията на системата илтизам в османската икономика и социа-
лен живот през XVII и XVIII в. проектира може би най-значимите промени в 
православната църква на макро- и микрониво. Тясното обвързване на църковни-
те институции с твърде противоречивата в конкретните си характеристики сис-
тема илтизам е с решаващи последици за позициите и правомощията на пра-
вославните архиереи спрямо османската власт и спрямо подведомственото £ 
паство през XVIII в. Разнородната и богата на информация османска докумен-
тация, съхранявана в т.нар. отделение Piskopos mukâta’ası kalemi (букв. „Канце-
лария на епископските мукатаи“)1, дава реална възможност да бъдат проследени 
в детайли промените в състава и функциите на църковните мукатаи в контекста 
на системата илтизам в края на XVII и през XVIII в. За целите на изследването 
са коментирани публикувани патриаршески берати2 и различен тип документи 
от фонда Piskopos kalemi (Piskoposluk Kalemi Belgeleri) – концепти за берати, 

                                      
1  В него се уреждат различните въпроси, отнасящи се до християнските църкви и ма-
настири, съхраняват се всички берати, фермани и различни по тип финансови доку-
менти, пряко свързани с техните духовни предстоятели. Немалка част от документоо-
борота на тази канцелария е съхранена и каталогизирана в няколко фонда на Истан-
булския османски архив към Генералната дирекция на държавните архиви на Репуб-
лика Турция (Başbakanlık Osmanlı Arşivi – Đstanbul). 

2  Върху издаваните в полза на православните йерарси берати и фермани съществува 
обширна специализирана литература, но поне засега са публикувани твърде малко до-
кументи за периода XV – средата на XVII век. Вж. напр. E. Zachariadou, която публи-
кува в превод на гръцки най-ранните берати от XV и XVI в.(Zachariadou, 1996); 
Kabrda, 1955, pp. 136-169; Inalcik, 1982, pp. 437-449; Trichkovich, 1980, pp. 61-162; 
Shuletich, 2011, pp. 98-103 и др. Безспорен принос са фундаменталните изследвания на 
гръцкия османист P. Konortas върху Вселенската патриаршия, базирани на десетките 
проучени берати и фермани (Konortas, 1998) и др. Нови възможности за проучване на 
статуса, позициите, функциите и правомощията на православните архиереи, регла-
ментирани в издаваните им берати, предоставя излязлото наскоро изследване на H. 
Çolak и E. Bayraktar-Tellan „The Orthodox Church as an Ottoman Institution: a Study of 
Early Modern Patriarchal Berat“ (Çolak, Bayraktar-Tellan, 2019). Авторите публикуват 
текстовете на общо 31 берата на константинополските (20), йерусалимските (4), анти-
охийските (4) и александрийските (3) патриарси – с транслитерация на турска латини-
ца, превод на английски и факсимилета – немалка част от които са обнародвани за 
първи път. Не са включени обаче бератите на православните предстоятели на помест-
ните балкански църкви. Богата информация за тях предоставят част от публикуваните 
преводи на 229 османски документа от фонд Piskopos kalemi в излязлата преди месеци 
документална книга „Православни структури на Балканите през ХVІІ – ХVІІІ век. 
(Съгласно документи от Истанбулския османски архив)“ (Andreev, Kalitsin, Mutafova, 
2019). 
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различен тип султански разпореждания, патриаршески молби (арзухали), извле-
чения от финансово-отчетни документи (нар. най-общо сурет) и пр. от послед-
ната четвърт на XVII до 80-те години на XVIII в. Особено ценна е информация-
та на извлеченията от приходо-разходните дневници, тъй като в тази вътрешно-
ведомствена документация са отразени задължителните плащания на архиереи-
те при ръкополагането им (пешкеш), както и фиксираните суми на ежегодните 
им задължения към държавата. В нея неизменно се съдържа и информация за 
разпределението на постъпленията по разходни пера. 

Поредицата от радикални реформи във военната и фискалната система на 
империята, довела до промени във всички сфери на социалния, стопанския и 
специфично религиозния живот на мюсюлмани и немюсюлмани, е предизвика-
на най-вече от променящите се финансови условия в света след откриването на 
Новия свят, „революцията на цените“ и новото политическо статукво през XVII 
и XVIII в. (Inalcık, 1980, pp. 283-337). Девалвацията и инфлацията на османската 
валута (акче) през първата половина на XVII в. не само оказва финансов натиск 
върху поданиците на империята, но и предизвиква поредица от бунтове. В ре-
зултат на нарастващата нужда на държавата от парични средства от края на XVI 
в. нататък, поради изтощителните войни, продължили през целия XVII и XVIII 
в., както и от упадъка в ефективността на тимарската система, са предприети 
редица промени във фискалната политика. Те намират израз в реформите в да-
нъчната сфера, както и в навлизането на т.нар. система илтизам (откупуване на 
държавните приходоизточници) в почти всички сектори на икономиката. Важно 
значение през първата половина на XVII в. придобиват данъците джизие и тези 
от групата авариз-и дивание3 и текялиф-и йорфие4. Нарастването на военните 
разходи, от друга страна, води до почти повсеместно налагане на извънредните 
данъци, като още към 1621 г.5 данъците от категорията авариз (извънредни) се 
превръщат в редовни (Mantran, 1999, pp. 344-349) 

                                      
3  Авариз-и дивание – данъци от категорията на извънредните, въведени още в средата 
на ХV в. Първите сведения за събирането им се отнасят към управлението на султан 
Мехмед II (1444–1446; 1451–1481). По правило тези данъци, пряко събирани от дър-
жавния фиск, са били изисквани само по време на военните походи. Първоначално са 
изисквани веднъж на 4–5 години, но впоследствие се превръщат в ежегодни, събира-
ни в натура или парична равностойност. 

4  Текялиф-и йорфие – букв. ‘обичайни данъци’ – непредвидени от шериата данъци, 
събирани по повод конкретни военни или административни цели. Налагани са със 
султански заповеди или разпореждания на провинциалните органи на властта. 

5  Според някои автори извънредните данъци се превръщат в редовни, вероятно още по 
време на войните от края на XVI в., като по време на военни походи се въвеждат нови 
извънредни данъци (Mantran, 1999, p. 345). 
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Фискалните мерки от края на XVII и началото на XVIII в. включват не са-
мо усложняване на данъчната система, но и привличат нови административни 
участници, нови действащи лица, ако мога така да се изразя, в провинциите и в 
градовете. Другата голяма промяна е свързана с тенденцията към цялостно мо-
нетаризиране на т.нар. аваризи, макар те първоначално да включват парични 
постъпления и различни доставки и повинности. 

Една от най-големите промени, която има пряко отражение и в начина на 
събиране на църковните данъци и такси, е въвеждането на системата макту, 
наложила се като преобладаваща през XVIII в. (Inalcik, 1980, p. 333). Прилага-
нето й изисква пряко споразумение между данъкоплатците и османската сто-
лична и провинциална администрация за размера на колективния данък, който 
една общност трябва да плати на държавата като обща еднократна сума. В пер-
спектива, както подчертава в класическото си изследване „Military and Fiscal 
Transformation“ H. Inalcik: „широкомащабното приложение на maktû системата 
е трябвало да доведе до някои големи социални и административни промени“ 
(Inalcik, 1980, p. 334). Без да навлизам в детайли, ще отбележа само, че система-
та на този договорен данък (макту) увеличава чувствително ролята на местните 
първенци, наложили се като представители на своите общини. На тази именно 
основа се развива самоуправлението на общините, създават се различни по тип 
общински институции на Балканите (Ivanova, 1990, pp. 178-187; Ivanova, 2005, 
pp. 201-246 и др.). 

Тези нови условия чувствително разширяват ролята на православното ду-
ховенството, както и периметъра на дадените му гаранции и правомощия. Пока-
зателен за промените е фактът, че в документацията на османската канцелария 
от края на XVII и през XVIII в. за обозначаване правомощията на православните 
духовни архиереи (патриарси, митрополити, епископи) по повод събираните 
църковни данъци и такси в съответните епархии е употребен терминът илтизам. 
Стойността на годишния доход от тези църковни даждия – се определя като 
църковна муката’а. Така че, поне от гледна точка на фискалните задължения, 
духовните йерарси (константинополският и предстоятелите на поместните бал-
кански църкви, източните патриарси, както и съответните митрополити и епис-
копи) до голяма степен са приравнени с другите наематели (мюлтезими) на дър-
жавни приходоизточници, т.е. духовните водачи на православната църква са све- 
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дени буквално до „мюлтезими на църковни мукатаи“6 – откупчици, арендатори на 
църковните данъци на собствената си общност. Както подчертава един от изследо-
вателите на сръбската църква през този период – N. Shuletich, на езика на османска-
та администрация патриарх на първо място означава ‘наемател на държавни при-
ходи, или арендатор на църковни данъци и такси’ (Shuletich, 2011, pp. 97-98). 

Ще отбележа, че статутът, правомощията и позициите на православните 
архиереи спрямо османската власт и спрямо подведомственото им паство са 
обект на десетки изследвания в историографията на XIX, XX и XXI в., но не-
малко въпроси остават спорни7. С присъединяването на османските извори към 
документите, съхранявани в синодалните архиви, дебатите навлизат в „нова 
фаза“. Задължително следва да бъдат отбелязани имената на J. Kabrda, H. 
Inalcik, P. Konortas, E. Zachariadou, M. Kenanoğlu, H. Çolak, E. Bayraktar-Tellan, 
К. Мутафова, Ст. Андреев, М. Калицин, чиито изследвания и преводи на осман-
ски документи дават нови възможности за преосмисляне на позициите на пра-
вославната църква като част от институциите на османската държава (Kabrda, 
1969, pp. 61-86; Inalcik, 1982, pp. 437-449; Inalcik, 1998, pp. 195-229; Konortas, 
1998; Zachariadou, 1996; Kenanoǧlu, 2004; Mutafova, 2017, pp. 257-270; Çolak, 
Bayraktar-Tellan 2019; Andreev, Kalitsin, Mutafova, 2019). Не случайно през пос-
ледните години мюлтезим теорията, все по-активно навлиза в научното прост-
ранство и донякъде измества оживените дебати относно т.нар. теория за милле-
тите, подложена на критичен анализ от B. Braude (Braude, 1982, pp. 69-88)8. 

                                      
6  Класическото определение за муката’а е държавен приходоизточник (земя, мини, 
солници, митници, данъчни райони и пр.), отдаван на откуп чрез търг на частни лица 
за определен срок – най-често от една до три години. Най-ранните сведения за отку-
пуване на мукатаи датират от 1455 г. (отнасят се за пловдивските оризища), което 
според В. Мутафчиева свидетелства, че институцията на мукатаите е учредена още в 
първите години на управлението на Мехмед II (второто му идване на власт – 1451–
1481 г., Mutafchieva, 1960, pp. 40-71), а не в началото на XVI в. според твърденията на 
M. Gökbilgin (Gökbilgin, 2007, p. 87). В примерите, които посочва за отделните видове 
мукатаи авторът включва данни и за XV в., като това почти изцяло се отнася за Edirne 
Hass Mukataaları (Gökbilgin, 2007, pp. 89-159). Терминът има специфична и полисе-
мантична употреба по отношение на вакъфите в Османската империя, на която обръ-
ща по-специално внимание В. Мутафчиева. 

7  Освен монографиите на А. Лебедев, St. Runciman, N. Pantazopoulos, Ив. Снегаров и 
др. (Lebedev, 1901; Snegarov, 1944; Snegarov, 1946; Pantazopoulos, 1967; Runciman, 
1968 и др.) на Константинополската патриаршия, балканските поместни църкви, ар-
менската църква и т.нар. Източни патриаршии са посветени многобройни изследвания 
на балканските национални историографии, западноевропейската и американска ис-
ториография. 

8  Представянето на отделните тези и спорни проблеми вж. у: Mutafova, 2013, pp. 32-53. 
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Ролята на патриарха като мюлтезим и позициите му на духовен лидер са 
разисквани обстоятелствено в някои от последните изследвания. Един от спор-
ните въпроси е дали за държавата религиозните задължения на духовните йе-
рарси са имали по-малко значение от фискалните, както твърди M. Kenanoğlu 
например в изследването си върху система на миллетите (Kenanoǧlu, 2004, p. 
185). Приложеният от автора подход и интерпретацията на документалния ма-
териал за т.нар. от него ruhani iltizâm sistemi/ ruhani nitelikli iltizâm sistemi (букв. 
„система iltizâm, квалифицирана като духовна“), която той определя като разно-
видност на системата iltizâm (Kenanoǧlu, 2004, p. 59), пренебрегват властта и 
правомощията на патриарха (Kenanoǧlu, 2004, pp. 185-186). M. Kenanoǧlu прак-
тически се стреми да докаже, че позицията на патриарха не се простира извън 
задълженията му на мюлтезим. Доста по-различни аргументи в подкрепа на 
мюлтезим теорията привежда в дисертацията си “Ottoman Tax Farming and the 
Greek Patriarchate: An Examination of State and Church in Ottoman Society (15th – 
16th century)“ A. Papademetriou (Papademetriou, 2001). Патриаршията според него 
се приема от османците предимно като данъчна фискална единица, подобна на 
всички други от този тип в империята, тъй като годишните приходи се събират 
от нея. В политиката си към православната църква Османската империя, както 
изтъква A. Papademetriou, е действала не толкова съобразно ислямските прин-
ципи, колкото като ефективна и прагматична администрация. 

Самата формулировка Piskopos mukâta’ası, от друга страна, показва според 
мен категорично гледната точка на държавата, която разглежда патриарсите и 
митрополитите като мюлтезими на оформени със съдебен и фискален имунитет 
мукатаи. Във водените от 1641 до 1837 г. дефтери на епископските мукатаи 
(Piskopos Mukâta’ası Defterleri) в споменатото отделение Piskopos Mukâta’ası 
Kalemi и в документите, каталогизирани във фонда Piskopos Kalemi, са засвиде-
телствани редица детайли от функционирането на тази система на централно и 
провинциално ниво. 

Важен критерий от административна гледна точка за това как държавата 
възприема и оценява длъжността и функциите на патриарсите и на останалите 
православни архиереи (митрополити и епископи) са изразите, с които се опре-
делят задълженията им към държавата. Най-често използваните в патриаршес-
ките и митрополитските берати, както и в десетките патриаршески и митропо-
литски молби, изрази, съответно са: 

- taht-i iltizâmında olan mahallerde ütevatan reâyâ tayfesi (раята, населяваща 
местата в техния [на митрополитите] илтизам)9; 

                                      
9  BOA – Đstanbul, D. PSK. 29/88. (Оттук нататък D. PSK.) 
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- taht-i iltizâmında olan kaza ve nahiye ve kuralarda sakin piskopos, papaslar ve 
zimmi (живеещите във влизащите в неговия илтизам кази, нахии и села еписко-
пи, попове и зимми)10; 

- Ahtebolu ve tevabi pikoposluğu Đstanbul rumiyan patrikliğinin taht-i iltizâmında 
olan (Епископията Ахтеболу и прилежащият район влиза в илтизама на правос-
лавната патриаршия Истанбул.)11; 

- Görüce ve Bihlişte ve tevabi metrepolidliği Ohri patrikliğinin ltizâmında olan 
(Митрополията Гьоридже ве Бихлище и техните райони е в илтизама на патри-
аршия Охри.)12; 

- Mitrepolidlerin iltizâmlarında zimmi taifesinden (от общността на зиммите в 
илтизамите на техните митрополити)13; 

- Đpek patrikliğinin taht-i iltizâmında olan metrepolidliklerden Bosna ve tevabi 
metrepolidliği (Митрополията Босна и прилежащите й райони е в илтизама на 
Патриаршията Ипек.)14; 

- Mitrepolidlerin iltizâmlarında dahil olan kazalarda sakin zimmiyan (зиммите, 
живеещи в казите, които влизат в илтизама на техния митрополит)15; 

- Silistre metrepolidliği iltizamında dahil (влизащи в илтизама на митрополи-
ята Силистра)16. 

На подобни дефинитивни определения се натъквам в почти всички молби 
на константинополския, печкия и охридския архиерей от XVIII в., свързани с 
утвърждаването на поста на съответните митрополити и епископи или с подно-
вяването на бератите им. 

Трябва да отбележа обаче, че терминът iltizâm (с ар. произход), е многозна-
чен и като семантика, и като употреба в османския език. Сред няколкото му 
значения, освен историческото, с което се обозначава системата на откупуване 
на държавните приходоизточници, са: ‘преференция, фаворизиране’17; ‘добро-
волно начинание’, ‘неразделно от’ (Redhouse, 1890); ‘покровителство, подкре-
па’; ‘удръжка’ (Dobrev, 2009) и др. В преводите на османски документи и изс-
ледванията върху православната църква през османския период нерядко се из-

                                      
10  BOA – Đstanbul, D. PSK. 23/10. 
11  D. PSK. 10/120. 
12  D. PSK. 9/11. 
13  D. PSK. 5/94 
14  D. PSK. 10/37. 
15  D. PSK. 5/122. 
16  D. PSK.20/16. 
17  Redhouse sözlüğü Türkçe/Osmanlıca – Đngilizce. The Redhouse Dictionary Turkish/ 

Ottoman- English. (On Dokuzuncu baskı. Mart 2011). 
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ползва и значението ‘юрисдикция’. В отделни случаи това би могло да бъде по-
подходящото значение за превод в контекста на дадения документ, но не би 
следвало терминът iltizâm да бъде повсеместно заменян с подобно вторично 
значение – такава употреба би „подменила“ същностните характеристики в ста-
тута на православната църква в рамките на системата iltizâm. 

Важен етап от развитието на системата iltizâm е разширяването й с въвеж-
дането на системата mâlikâne (Inalcik, 1980, pp. 327-333; Genç, 1973, pp. 154-
158), регламентирано с указ от 1695 г. (Genç 1973, pp. 231-296; Genç 2000). Една 
от причините за въвеждането £ са опитите да се покрие дефицитът в бюджета, 
тъй като войните от последната четвърт на XVII в. значително увеличават раз-
ходите и намаляват приходите, а някои от мукатаите дори остават в районите на 
военни действия. Системата, която представлява около 50% от държавните 
приходи, се развива много бързо, като за кратко време чрез нея се цели да се 
покрият увеличаващите се спешни разходи през второто десетилетие на XVIII в. 
Няколкото войни, които води Османската империя – срещу Русия (1710–1713), 
срещу Венеция (1714–1718) и с Австрия (1714–1718, инициирана в отговор на 
османските военни успехи) – са твърде изтощителни за имперските финанси. 
Ново разширяване на системата маликяне (от гледна точка формиране на при-
ходите) се наблюдава през 60-те години на XVIII в. Тези допълнителни фискал-
ни промени, които засягат и административните действащи лица в обществото, 
имат своите значими рефлексии и в системата на патриаршията и поместните 
църкви18. Важно е да се отбележи, че в системата маликяне собственикът на 
маликяне има доживотно право върху данъчните приходоизточници, но няма 
право на наследство. По този начин държавата си осигурява приходи за бъде-
щите години и печели нов източник на доходи – т.нар. mu’accele – предплатена-
та сума, върху чиято основа се провежда търгът и която следва да бъде заплате-
на за муката’а, продадена като маликяне (Genç, 2000, p. 105, 158). Респ. този, 
който предложи най-високо му’аджджеле, печели търга и става собственик на 
маликяне, като получава берат. Собственикът на маликяне, от своя страна, след-
ва да плати за „данъците, събирани от mukâta’a, плюс допълнителни такси от 5 
до 20% за държавата, в брой, на три вноски годишно“ (Genç, 2000, p. 105). Т.е. 
размерът на т.нар. му'аджджеле следва да бъде възможно най-голям, за да мо-
же държавата ефективно да се възползва от въведената система. 

Важно е да се отбележи, че системата маликяне е не само фискална, но и 
донякъде административна институция. Продавайки данъчните доходи на даде-

                                      
18  Фокусът в изследването е най-вече върху балканските поместни църкви – Печката 
патриаршия и Охридската патриаршия-архиепископия. 
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на муката’a в определена област, т.е. на интегрираните в нея църковни данъци 
и такси, държавата прехвърля и част от административните и полицейските 
отговорности на собственика на даденото маликяне. 

Индикативни за прякото влияние на промените в системата илтизам през 
XVIII в. върху статута на православната църква са допълнителните разпоредби 
в издаваните от османската централна администрация патриаршески и митро-
политски берати. Сравнителният анализ на наличните берати от разглеждания 
период – най-прекият израз на делегираните правомощия и власт на православ-
ните йерарси – разкрива, че както по обем, така и по съдържание те маркират 
основните етапи на развитие на православната църква през XVIII в. като вът-
решна структура и йерархия и като част от институциите на османската дър-
жавност. В този смисъл те отразяват постепенното институционализиране на 
православната патриаршия19, промените в отношенията с различните сектори на 
османската централна и провинциална администрация и общество, както и тези 
спрямо подведомственото £ паство. 

В контекста на промените в началото на XVIII в. може би следва да се ко-
ментира и въвеждането на пожизнен патриархат (te’biden). Най-ранното му рег-
ламентиране в берата на Козма III от 1714 г. (Çolak, Bayraktar-Tellan, 2019, pp. 
79-82) например съвпада с рязкото разширяване на системата маликяне през 
второто десетилетие на XVIII в.20 

Едни от най-важните допълнителни разпоредби в патриаршеските берати 
са свързани с делегираните им правомощия спрямо представителите на цент-
ралната и провинциалната османска власт и спрямо подведомственото им духо-
венство и паство в религиозно, правно, финансово и пр. отношение. Според H. 
Çolak и E. Bayraktar-Tellan те са прокарани най-рано в бератите на антиохийс-
кия патриарх Силвестър от 1724 г.21 и на константинополския патриарх Йере-
мия III, издаден през 172522 (Çolak, Bayraktar-Tellan, 2019, pp. 48-49). Подобно 
регламентиране на правомощията всъщност е засвидетелствано още в няколко 

                                      
19  Една от значимите промени, свързани със структурата и управлението на Константи-
нополската патриаршия, е въвеждането на „съвет на старейшините“ (геронтимос), 
регламентиран в берата на константинополския патриарх Паисий II от 1741 г. и ут-
върден в детайли през 1763 г. (Çolak, Bayraktar-Tellan, 2019, pp. 117-123, pp.176-183). 

20  До 1714 г. бератите са подновявани на всеки 3 години. От 1714 г. нататък се прокарва 
правилото, че патриарсите няма да бъдат уволнявани без причина и те могат да оста-
нат на патриаршеския трон доживотно. 

21  BOA.KK.d.2542/08.17–18. (по Çolak, Bayraktar-Tellan, 2019, pp. 92-93). 
22  BOA.KK.d.2542/01.7.8. (по Çolak, Bayraktar-Tellan, 2019, pp. 94-99). 
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молби (арзухал) на константинополския патриарх Дионисий IV23 от 1686 и 1687 
г.24, във връзка със събирането на църковните данъци в различни епархии, най-
ранната от които е съставена преди 24 шеввал 1097 (13.09.1686) г.25. Така че, 
макар бератът на Дионисий IV, който е с неясно датиране26, да е скептично при-
еман в немалко изследвания27, споменатите патриаршески молби потвърждават 
основното му съдържание и регламентирани права. Сред тях са правомощията 
за назначаването и уволнението на подведомственото на патриарха духовенст-
во, правото да налагат църковни наказания и санкции при неканонични прояви, 
делегираните права при събирането на църковни данъци и такси. Не по-малко 
значимите регламентации относно подведомственото им паство, които покри-
ват широк периметър на пряка намеса в християнското канонично право, се-
мейно-брачните отношения и въпросите за наследството, правата, свързани с 
изповядването на религията, и пр. фигурират в десетки молби на константино-
полските патриарси и предстоятелите на поместните балкански църкви от края 
на XVII и началото на XVIII в. С подчертана плътност на данните се открояват 
молбите на константинополските патриарси Калиник ІІ28, Гавриил III29, Кирил 

                                      
23  Патриарх Дионисий ІV, известен с прозвищата „Шехр огланъ“ и „Муселим“, заема 
неколкократно патриаршеския престол: ноември 1671 – 14 август 1673 г. – за първи 
път; 29 юли 1676 – 2 август 1679 г. – за втори път; 30 юли 1682 – 10 март 1684 г. – за 
трети път; края на март 1686 – 12 октомври 1687 г. – за четвърти път; август 1693 – 
април 1694 г. – за пети път. Оценките и сведенията за него са твърде противоречиви, 
но е безспорно, че не остава встрани от големите събития на своето време (Andreev, 
Kalitsin, Mutafova, 2019, p. 117). 

24  BOA. D. PSK. 1/43, 46, 48, 56, 65. 
25  BOA. D. PSK. 1/43. 
26  Бератът на Дионисий IV, който съществува като текст само на френски и в гръцки 
превод, е публикуван на гръцки от М. Gedeon (Gedeon, 1910, pp. 98-99). 

27  В изследванията си P. Kοnοrtas например сравнява църковните берати от XVII и 
XVIII в. и прокарва становището, че често срещаните изрази в по-ранните и по-
късните берати дават основание да се предположи, че по-ранните може да са неис-
тински (Kοnοrtas, 1998, pp. 259-286). 

28  D. PSK., 1/116, 157, 165, 192; 2/5, 8, 29, 40, 42; 3/42, 84. В справочната литература се 
сочат три патриаршества на Калиник ІІ: 3 март 1688 – 17 ноември 1688 г. – за първи 
път; 7 март 1689 – юли/ август 1693 г. – за втори път; април 1694 – 8 август 1702 г. – 
за трети път). Изведената канцеларска справка в текста на махзара по повод избора 
на нов патриарх след смъртта на патриарх Калиник II, сочи, че има вероятност той да 
е бил назначен за патриарх за първи път още през 1097 (28.ХІ.1685 – 16.ХІ.1686) г. 
(Andreev, Kalitsin, Mutafova, 2019, p. 131, 179).  

29  D. PSK., 2/13; 3/29, 24, 32, 45, л. 1, 142, 161 и др. Патриарх Гавриил III заема поста от 
29 август 1702 до 17 октомври 1707 г. Считан е за един от най-образованите патриар-
си (Andreev, Kalitsin, Mutafova, 2019, p. 177). 
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ІV30, Йеремия III31, Паисий II32. Молбите на сръбските патриарси Калиник33 и 
Моисей34 и тези на охридския архиепископ-патриарх Йоасаф II35 потвърждават 
общовалидния характер на събираните църковни данъци и такси. Част от тези 
разпоредби се регламентират в детайли по-късно в споменатите берати на анти-
охийския патриарх Силвестър от 1724 г. и на константинополския патриарх 
Йеремия III от 1725 г. 

Бератите и патриаршеските документи, свързани с тях, може би най-ясно 
показват, че османската администрация счита Патриаршията за част от своята 
административна структура. Заемането на съответния пост е възможно само ако 
кандидатите за него притежават берат за назначаването им и ако всяка година, 
съобразно условията на системата илтизам, като „държавни наематели“ запла-
щат наема – отсек (макту) – за закупената муката’а. Въпросният отсек, както 
сочат бератите и извлеченията от сурет дефтерите, се равнява на стойността на 
данъка пешкеш, внасян в държавната хазна при встъпване в сан на нов архие-
рей, без който е невъзможно получаването на патриаршеския/митрополитския 
берат и заемането на съответния пост. 

Коментираните тук документи не само допълват и детайлизират информа-
цията относно институционализирането на пешкеша, но и нагледно демонстрират 

                                      
30  PSK., 4/142. Патриарх Кирил IV (нач. на декември 1711 – нач. на ноември 1713 г.).  
31  D. PSK., 5/94, 122, 124; 6/11, 7/91, 114; 8/34; C. ADL. Папка № 1657, док. № 28. Пат-
риарх Йеремия III (23–25 март 1716 – 20 ноември 1726 г.; 15 април 1732 до средата на 
март 1733 г.) – за първи път. Десетгодишното му първо патриаршестване е един от 
най-дългите периоди на непрекъснато управление през XVIII в. (Andreev, Kalitsin, 
Mutafova, 2019, p. 259). 

32  D. PSK., 8/116, 14/125 и др. Патриарх Паисий II оглавява Константинополската катедра 
четири пъти: 20 ноември 1726 – средата на септември 1732 г. – за първи път: август 1740 
– след средата на май 1743 г. – за втори път; след 29 ноември – преди 2 декември 1743 г. 
(според док. № 142) – 28 септември 1748 г. – за трети път; нач. на юни 1751 – нач. на сеп-
тември 1752 г. – за четвърти път (Andreev, Kalitsin, Mutafova, 2019, p. 335). 

33  D. PSK., 2/91. Калиник I е сръбски патриарх за времето 1691–1710 г. Сведенията за 
него и произхода му (грък, представител на аристократична сръбска фамилия) са 
твърде противоречиви. Наличните източници сочат обаче, че той има голяма заслуга 
за поправката и ремонта на редица църкви и манастири, както и за уреждане на от-
ношенията между Печ и новоучредената сръбска църква в Австрия (Andreev, Kalitsin, 
Mutafova, 2019, p. 172). 

34  D. PSK., 7/90. Моисей, сръбски патриарх за времето: 6 октомври 1712 – преди 5 юли 
1718 г.; 18 август 1718 –1724 г. (Andreev, Kalitsin, Mutafova, 2019, p. 253). 

35  D. PSK., 7/134, 135; 9/1. Йоасаф ІІ (1719–1745) е сочен като последния бележит ох-
ридски архиепископ, успял да прекрати интригите и смутовете в Охридската катедра 
и да защити самостойността й по време на дългото си архиерейство (Andreev, 
Kalitsin, Mutafova, 2019, p. 291). 
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„дългия, изпълнен с превратности път“ в развитието на православната църква 
след Генадий Схоларий – първият интронизиран патриарх след завладяването на 
Константинопол. Добре известно е, че през 1454 г. нито патриархът, нито негови-
те митрополити са заплащали пешкеш (Babinger, 1978, p. 105; Runciman, 1968, pp. 
168-169; Inalcik, 1998, p. 423; Kenanoǧlu, 2004, pp. 84-85, 187-188; Konortas, 1998, 
pp. 167-174 и др.). „Благодарение“ на оспорваната борба за патриаршеския пост и 
непрестанните интриги между претендентите само десетилетие по-късно – през 
1464/1465 г. според Konortas (Konortas, 1998, p. 167)36 – вместо ежегодната изд-
ръжка от 1000 златни монети, давана първоначално на патриарха, е въведен про-
тивоположен принцип – заплащането на пешкеш, възлизащ първоначално на 2000 
гроша37. Размерът на пешкеша впоследствие38 чувствително се увеличава, като 
през 1686 г. той е заменен с годишна сума39. След серия от промени през 1716 г. 
годишната сума е фиксирана на 24 юка40 акчета (или 20 000 гроша) и канцеларски 
такси в пълен размер, заплащани в брой, които следвало да бъдат изплатени на 4 
вноски. Дневната сума, еквивалент на 105 вукийета месо като оджаклък на сул-
танските бостанджияни, остава същата през целия XVIII в. 

Наличните препис-извлечения от приходо-разходните дневници от послед-
ната четвърт на XVII и XVIII в., както и някои единични документи (хюкм, 

                                      
36  H. Inalcik отбелязва, че не е известно кога пешкешът става годишно плащане, но е 
добре известно, че османците го превръщат в плащан по традиционен начин данък 
(Inalcik, 1998, p. 423). 

37  Според някои автори първият, който заплаща пешкеш, е патриарх Симеон, осигурил 
назначаването си срещу 1000 златни монети, но много скоро бил отстранен от поста 
(Runciman, 1968, pp. 168-169; Babinger, 1978, p. 105). Детайли около тази промяна да-
ва и М. Kenanoǧlu, който изтъква, че пешкешът е институционализиран като данък 
при повторното завръщане на Симеон на патриаршеския пост с внесените в хазната 
2000 филури (Kenanoǧlu, 2004, p. 84). В ‘ahd-nâme-то, отнасящо се за константино-
полския патриарх Максим III (1476–1482), издадено през 1477 г. от султан Мехмед II, 
като условие за назначаването на патриарха на 19 сафер 882 (2 юни 1477) г. се отбе-
лязва, че той „ще предава 2000 флорина в императорското съкровище (Hızâne-i 
‘Âmirem)“ и се уточнява, че „Всички митрополити и епископи ще продължат да пла-
щат на Портата обичайния pişkeş“ (Çolak, Bayraktar-Tellan, 2019, p. 68). 

38  В берата на патриарх Йеремия I, публикуван от E. Zachariadou, се уточнява, че усло-
вието за заемане на поста e да се предаде обичайният пешкеш (‘âdet-i pişkeş) от 3500 
флорина годишно като макту (Zachariadou, 1996, pp. 174-178). Само две години по-
късно годишните плащания са завишени на 4000 флорина (Çolak, Bayraktar-Tellan, 
2019, p. 73). 

39  Тази промяна е обстойно изяснена в берата, издаден в полза на константинополския 
патриарх Козма III (Çolak, Bayraktar-Tellan, 2019, p. 83). 

40  Юк – товар; мерна единица при броене на пари, равна на 100 000 акчета. 
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фермани, арзове, арзухали и др.)41, дават възможност да се проследят въведени-
те промени, довели до институционализирането на пешкеша и прякото му об-
вързване със системата илтизам.  

През последната четвърт на XVII в., според направените извлечения в су-
рет-и дефтер-и хакани за периода 1685–1699 г.42, определените „съгласно ста-
рия обичай“ годишни задължения („отсек в полза на държавата“) за двете по-
местни балкански църкви, съответно са: 

- за „патриарха на неверниците във вилаета Ипек и подведомствените му 

райони“ е фиксирана сумата 70 000 акчета; 60 000 акчета са определени за 
„заплати на чаушите при височайшия двор“ за тримесечията решен и лезез на 
1108 (24.01.–22.04.1697; 23.04.–19.07.1697), а останалите 10 000 са изразходвани 
за други „лица, получаващи месечни възнаграждения“.  

- за „патриарха на неверниците във вилаета Охри и подведомствените 

му райони“ – „съгласно стария обичай“ за 1109 г. е фиксирана сумата 60 000 
акчета. На 28 зилхидже 1108 (18.08.1697) г. обаче „са броени 61 080 акчета, 
определени за заплати на местните еничари в крепостта Искендерйе и на капу-
даните в крепостта Жабяк, за времето 2.04.–19.07.1697) г.“. За 1110 г. е фикси-
рана същата сума от 60 000 акчета, но с друго предназначение – 48 477-те акче-
та, „броени“ на 1 реджеб 1109 (13.01.1698) г., са определени за заплати на аза-
бите от долната кула на крепостта Бар, лива Искендерйе. Размерът на тази сума 
се запазва и впоследствие. Във фермана на султан Ахмед ІІ от 20 ребиюлахър 
1104 (29.12.1692) г., издаден по повод забавеното с 3 години възнаграждение на 
дворцовия бижутер Бенли Костантин, следва да бъде заплащано със сумите от 
пешкеша на Охридската архиепископия-патриаршия, той е отбелязан в размер 
от 60 000 акчета годишно43. 

Ще отбележа, че в препис-извлечения, съставени преди и след коментира-
ните, е фиксиран различен размер на пешкеша на печкия и охридския архиерей. 
В молбата (арзухал) на печкия патриарх Арсений44 по повод подновяването на 

                                      
41  D. PSK., 1/175; 2/52, 65; 3/69, 70, 71; 3/128; 4/52; 5/161; 7/71, 75, 80; 8/35, 65, 10/14, 78, 
186; 11/61; 12/8; 14/52; 18/32; 26/62 и др. 

42  D. PSK., 1/175. 
43  D. PSK., 1/89. 
44  Става въпрос за Арсений ІІІ (Черноевич), сръбски патриарх за периода 1676–1690 г. 
Арсений ІІІ живее във време, в което се разиграват значими исторически събития и 
по силата на обстоятелствата участва в тях като национален лидер. От самото начало 
на своето управление посвещава цялото си внимание на политическите събития. През 
1690 г. заедно с повече от 40 000 сръбски семейства се преселва в пределите на Авст-
рийската империя, където основава самостоятелна сръбска митрополия и става пръв 
неин предстоятел (Andreev, Kalitsin, Mutafova, 2019, p. 127). 
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берата му, съставена преди 10 ребиюлеввел 1099 (14.01.1688) г., например е по-
сочен 100 000 акчета стар пешкеш45. През 1684 г., съгласно сурета от 21 шабан 
1095 (3.08.1684) г.46, внесената сума от охридския предстоятел Партений II се 
равнява на 100 000 акчета стар пешкеш. Същият размер на пешкеша е посочен в 
доноса на духовника Герман срещу охридския патриарх Григорий, съставен 
преди 22 сафер 1099 (28.12.1687) г.47 В няколко документа от 1710 г. относно 
охридския патриарх Зосима II също се съобщава за „стар пешкеш в размер от 
100 000 акчета48. 

- Сумата от пешкеша на „патриарха на православните неверници в 

Истанбул и подведомствените му райони“, „е определена като оджаклък49 за 
дажбите от месо на султанските бостанджии в Истанбул“ през 1097 (28.11.1685 
– 16.11.1686) г. Внесената за 12 месеца сума, записана като дневно (по 100 къй-
йета50) и месечно задължение (3000 къййета) месо, се равнява на 399 999 акчета 
за цялата година. Този начин на заплащане е отбелязан и в берата на константи-
нополския патриарх Козма III, издаден на 26 сафер 1126 (13.03.1714) г.51 

Правомощията и автономния си статут атонските манастири дължат 
на ежегодно внасяната в държавната хазна сума от 120 000 акчета – надвиша-
ваща два пъти задълженията на охридския предстоятел, предназначени за 
оджаклък на султанските бостанджии в Истанбул. 

Така формираните мукатаи на патриаршиите в Истанбул, Печ и Охрид и 
атонските манастири са включени в „данъчен участък на разпореждане на 
шъкк-и сани (дефтердаря на Анадола), наречен още „епископски“52 с фиксирани 
годишни плащания в иджмал (съкратен регистър на заприходените плащания) 
от 25 шеввал 1113 (25.03.1702) г., както следва: 

- муката’а на патриарха на православните неверници в Истанбул и подве-
домствените му райони – годишно 399 996 акчета; 

- муката’а на патриарха на неверниците във вилаета Ипек и подведомст-
вените му райони – годишно 70 000 акчета; 

                                      
45  D. PSK., 1/128. 
46  D. PSK., 1/22. 
47  D. PSK., 1/82. 
48  D. PSK., 4/50 (арз на кадията на Охрид от 7 мухаррем 1122 (8.03І.1710) г.; D. PSK., 
4/52 (сурет-и рузнамче от 24 джемазиюлахър 1122 (20.08.1710) г. 

49  Фиксирана сума, заделяна ежегодно от даден държавен приходоизточник за нуждите 
на определен обект или лица на държавна издръжка. 

50  Къййе (вукъййе, бълг. къйе, мн.ч. къйета) –мярка за тежест, равна на 400 дирхема 
(драма) или 1283 гр. 

51  BOA.KK.d.2542/0.46–47 (по Çolak, Bayraktar-Tellan, 2019, pp. 79–82). 
52  D. PSK., 2/52. 
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- муката’а на патриарха на неверниците във вилаета Охри и подведомст-
вените му райони – годишно 60 000 акчета; 

- муката’а на монасите в манастирите на Айнароз – годишно 120 000 акчета. 
За последните 10 години на XVII и началото на XVIII в. – период, съвпадащ с 

крайно неблагоприятната за империята война от 1683–1699 г., размерът на задъл-
женията на патриаршиите принципно не се променя. Както сочат извлеченията от 
сурет-и дефтер-и хакани за периода 24.09.1691 – 16.05.1703 г.53, задълженията на 
сръбския патриарх са фиксирани почти неизменно на 70 000 акчета. В годините, 
предшестващи края на изтощителната за империята война от 1683–1699 г., са фик-
сирани известни различия в размера и начина на предаване на вноските по пешке-
ша от страна на сръбския патриарх и особено от предстоятеля на Охридската ка-
тедра. Предназначението на внасяните от охридския архиерей суми буквално след-
ва хода на военните действия за определени години. За 1103 (24.09.1691 – 
11.09.1692) г. например те са определени за заплати на джемаата на мюстахфъзите 
в крепостта Ниш и на този в крепостта Козаравиче; за 1104 (12.09.1692 – 1.09.1693) 
г. – за заплати на джемаата на капуданите и азабите в крепостта Ишим; фиксирана-
та сума за 1105 (2.09.1693 – 21.08.1694) г. е определена за заплати на новите азаби 
от долната кула в крепостта Бар и за заплати на някои от топчиите при височайшия 
двор, охраняващи крепостта Искендерие, а за 1109 (20.07.1697 – 9.07.1698) г. – за 
заплати на еничарите, разположени в крепостта Искендерие, и за заплати на капу-
даните и азабите в крепостта Жабяк и пр. За 1108 (31.07.1696 – 19.07.1697) г. обаче 
фиксираната сума в полза на държавата – задължение на патриарх Зосима II54 – е 
определена за закупуване на фереджета и самурена кожа. Подобно е предназначе-
нието на пешкеша, фиксиран като задължение на печкия патриарх Калиник55 за 
1116 (6.05.1704 – 24.04.1705) и 1117 (25.04.1705 – 14.04.1706) г.56 

С оглед възможностите за проследяване на промяната в предназначението 
на внасяните суми от задълженията на патриарха, заслужават внимание няколко 
красноречиви примера от XVIII в.  

                                      
53  D. PSK., 2/65. Документът е без дата на съставяне, като последното извлечение е от 1 
зилхидждже [1]113 (29.04.1702) г. (Andreev, Kalitsin, Mutafova, 2019, pp. 190–197). 

54  Зосима II, бивш сисанийски митрополит, успява четири пъти да оглави Охридската 
катедра в края на XVII и нач. на XVIII в. – период на постоянни противоборствата и 
интриги. За първи път е избран за охридски предстоятел на 9 юли 1695 г. – на място-
то на отстранения Игнатий III, и е свален на 8 юли 1699 г. (Andreev, Kalitsin, 
Mutafova, 2019, pp. 238-239). 

55  Калиник I, сръбски патриарх за периода 1691–1710 г. Избран е за печки патриарх 
една година след бягството на Арсений ІІІ (Черноевич). 

56  D.PSK. 3/71 (Andreev, Kalitsin, Mutafova, 2019, pp. 224). 
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Типичен случай за пряко обвързване на патриаршеските задължения към 
фиска с военните кампании на османските султани е изложен в хюкма на на 
султан Ахмед ІІІ (1703–1730) от 22 реджеб 1128 (12.07.1716) г.57. Във връзка с 
предстоящия султански поход през 1128 година „на православните неверници в 
Истанбул и прилежащите райони [е] определена фиксирана сума“ в размер на 
156 000 акчета, която е от задълженията на патриарх Йеремия III за въпросната 
година. Сумата, както е изяснено в султанската заповед, е необходима за наема 
на товарните коне, за служителите в канцеларията на великия везир и за воен-
ните корпуси, присъстващи на султанския поход. Предназначението на фикси-
раните суми от задълженията на Константинополската патриаршия за периода 
24.05.1735 – 30.04.1737 г. буквално следва по тримесечия „горещите точки“ на 
османските войскови формации – за заплати на спахии и силяхдари; на джемаа-
та на азабите от групата на Бали в крепостта Ибраил, лива Силистрe; на джема-
ата на капуданите в крепостта Подгориче; за стойността на брашното, чувалите, 
месото, корабната такса и на други неща, както и за порционите на еничарите, 
джебеджиите, топчиите, обслужващите лафети, местните пеши и конни бойци 
от охраната на крепостта Азак и др. 

Пренасочването на сумите от задълженията на съответните патриарси при 
необходимост стриктно се отразява в канцеларията на епископските мукатаи. 
Типичен е случаят с оджаклъка на бойците в Дербендхан-и Рогатиче към уп-
равлението на Йенибазар от задълженията на печкия патриарх в размер на 65 
940 акчета, прекратен през 1750 г.58. Процедурата по пренасочването на сумата 
за оджаклък от канцеларията, [отговаряща] за промяна на задълженията, към 
регистрирация в „канцеларията, [отговаряща] за Бююк каля“ е ясно „разписана“ 
в деркенара. 

Сравнителният анализ на коментираните приходо-разходни извлечения от 
края на XVII до 80-те години на XVIII в. откроява няколко основни предназна-
чения на внасяните суми от пешкеша, респ. фиксираните като задължение суми 
за съответните патриаршии: за заплати на дворцови служители; като оджаклък 
– фиксирана сума, заделяна ежегодно от даден държавен приходоизточник за 
нуждите на определен обект или лица на държавна издръжка – най-често воен-
ни гарнизони, еничарски подразделения, крепостна охрана, подразделения на 
флота и пр. Нерядко предназначението на тези суми, както разкриват част от 
финансовите извлечения, е изцяло съобразено с моментната политическа ситуа-
ция, регионите на водените военни действия, спешната нужда от заплати за 

                                      
57  D.PSK. 5/161. 
58  D. PSK. 18/32. 
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съответните военни подразделения, амуниции, преки продоволствени нужди и 
пр. 

Общата рамка на системата на църковните мукатаи, от друга страна, респ. 
ежегодните задължения на константинополските патриарси съобразно изисква-
нията на системата илтизам, са ясно регламентирани в берати на константино-
полските патриарси Йеремия III (1716, 1720, 1725), Серафим I (1733), Паисий II 
(1740, 1741), Неофит VI (1743), Кирил V (1748, 1752, 1754), Калиник IV (1757) и 
Серафим II (1757)59. В бератите на Йеремия III от 1716 и 1720 г. се преповтаря, 
че: „От годишните плащания на патриаршията, в съответствие с разпоредбите, 

задълженията и предишния илтизам, той (патриарха, б.м.) трябва да предава 
като оджаклък на султанските бостанджии дневната сума от 105 вукъййе месо, 
както обичайно са правили. Той трябва да предава на държавата мал-и макту 
заедно с канцеларските такси на 4 вноски, ежегодно да урежда сметките изцяло 
и да взема подпечатано копие на сметките“60. В берата, издаден му през 1725 г., 
се уточнява, че вноските се предават от началото на март, като се подчертава, че 
„не могат да му бъдат изисквани други такси или капу харджъ“61. Тези разпо-
редби се преповтарят почти неизменно в бератите на патриарсите до 1761 г. 

Няколко десетилетия по-късно, непосредствено след унищожаването на 
двете балкански църкви в Печ (1766 г.) и Охрид (1767 г.), Константинополската 
патриаршия внася по 20 000 гроша годишно за финансовите 1769/70 и 
1770/71г., а „присъединените“ към нея патриаршии – съответно по 200 (Печ) и 
по 1250 гроша (Охрид)62. 

И накрая ще отбележа, че през осемнадесети век един мюлтезим е не само 
събирач на данъци, но и поема отговорността за опазването на реда в общество-
то. Това изцяло се отнася и за православните архиереи. В съответствие с фис-
калната и административната трансформация на Османската империя в начало-
то на осемнадесети век истанбулският патриарх и местните митрополити, епис-
копи и духовенство придобиват нови правомощия и поемат нови администра-
тивни отговорности в рамките на епископите мукатаи. 

 

                                      
59  Çolak, Bayraktar-Tellan, 2019, p. 84, 88, 95, 104, 112, 119, 125, 134, 139, 144, 153, 160. 
60  Çolak, Bayraktar-Tellan, 2019, p. 95. 
61  Специална такса, събирана от бейлербейовете в провинциите, която те използват за 
рекрутиране и поддържане на провинциалната армия или за собствена употреба. 

62  D. PSK. 26/62. Сурет-и дефтер, съставен след 15 ребиюлеввел 1185 (28.06.1771) г., с 
извлечения за предадените суми в държавната хазна от патриаршиите в Истанбул, 
Ипек, Охрид, Антакия, митрополията Халеб и арменската църква в Кипър и Токат в 
периода 19.07.1769 – 28.06.1771 г. 
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