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ll·hanhlar Devrinde M aiT Vaziyet 
Prof. W. Barthold 

Ani harabelerini tetlı:ik ederlmn keşfedilen kitabeler cümle
~inden biri İran Mogol hükilmdarlarmda Abü Sa'1d Babadır Hanm 
{1316-1335) yarlıltının (fermanının) metnidir. Bu ferman, gayr-i 
1mnuni v.e }{öylUler için tahripkar vergilerden ahaliyt himaye için 
neşrolunmuştur. Fermanı ihtiva eden bu kitabe (ki nakıstır, niha-

·. yeti yetişnıiyor ) camiin duvarında göze çarpacak bir yere ko
. nulmuştur. Bellidir ki kitabenin böyle bir yere lwnulmasından 
. maksat fermanın ahalinin ekseriyetince malüm olması, kendil.eri
nin hukukunu bilmeleri ve onları himaye için ittihaz edilen ted-
birlerden haberdar olmalarıdır."Raştd ad-dtn,in [1] sözlerine göre, 
.daba Gazan Han(1295-1304)nın703 senesi recep ayının ortalarında 

· {22 şubat 1304) neşrettiği vergilere dair fermanında her My ve 
_kasabanın ne kadar vergi vereceklerine dair malumatın geniş 
·halk kütlesi içinde intişar etmesi için tedbirler yapılmasını em-
retmişti . Fermancia bu ınalı1mat "ağaç tahtaya, taşa, bakn: veya 
demir levhaya nasıl isterlerse öyle yazılsın . Isterlerse kireç levha 
ilzerine. oyma yaparak yazsınlar (ve bunları) köylerin ve eamilerin 
kapılarına ve minarelere, yahut başka intihap ettikleri yete koy
sunlar. Yahudi ve hıristiyanlar köy kapılarına, ibadetgi\hlarına, 
.Y.ahut isterlerse ·diğer bir yere koysunlar; göçebelel' ise muvafıl{ 
buldukları yere direk (üzerine) koysunlar" denilmişti [2]. 

' ~~ r-'~r.->v"' ~ ... [3] ~ _,~_~- r.->y} ... l,: ~~&;_, '-:-'~;1..:..-->;-> '"'·lı' 1_,_:,_, 
..: ... ı_,;... -:ıL.tı ~ı.s-""' .J"''-' u-• ~-:#'~ ~:-~ [4] ~'~ ./, 

..s)--•• d .... .. ) eç ...: ... ıy.. -'n, * .c;.) J-.;§ J'.J .ı.:.-ı.,:..: 

. [lj Aşağıdaki Raşid nd-din .:r Jil -':-'~ metni iki nusha üzeı-inden nakledilmi~tir: Asyo. 
Milzesi ııushası 566a (A) ve Kütüphane-i umumi nuslıası Doru 289 (D) . 

(2J A f. 410b ( evvelki §aı·k rakamlarına göre) ; D f. 370 . Bumın hakkınrlu nı ıı ka
• -yeso ediniz : d'Ohsson, Histoiı·e des Mongols, IV, 384. 

. . , [3) .A .uf~ ,.! . 
l4·l A .;:.;o...r • • 
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..:ııj l) ... ,!.~ Jı:~;.. ı ı _ _;\!~ ı .ô L"''-'' .)<;:,_:.) •.)\:.-" ""':'-~ "'. :.):. [2J j_) [l T -':-! i-'. 

J:· ı,)\~~j \.)~ 01_}1) .ı.: .. ı_,~ .0,;.;,.1_,•) f;4l ..ı..l •• p_, "'.:.;:._;,.s) .... ;.., (3] .:.>r:: 
.ı.:..' ı .. c)L> .ô ~;, >' . ... ;_;~ 

Abfı Sa'ld -':"-'-".ı in hükümranlığı devrinde, Devletşahın vermiş: 
olduğu malumata göre [5) memleketin muhtelif vilAyetlerine ağır-· 
Iık ve uzunluk ölçülerine ve bu gibi sair şeylere dair fermanlar 
gönderilmişti; bazı vililyetlerde bu fermanlar ağaca , yahut taşa 
haldeedilerek camilere konolmuştu. Bu kitabelerden bazılarınını 
Horasan -JL-I.J;.. ve !rak JV ta leendi zamanına yani XV inci as-· 
rm son nısfına kadar muhafaza olunduğunu Devletşah . l-!.;:1 _,::. ilave-
ediyor. . 

N. V. HanHwf tarafından 1848 de keşfedilen kitabe bugUne ka:~ 
dar iki defa neşrolundu: lık defa" Hanikof, un kendisi tarafından( me~ 
tin ve Fransızca tercümesi) [6], ikinci defa M. Brosset tarafından[7J 
(yalnız Fransızca tercümesi),"Hanifof, tan alman mütemmim ma
lUm ata göre, neşredilmiştir. "Brosset,nin "Hanikof,un Deşrinenis~ 
beten yalmz bir mühim tashihi ihtiva ediyor ki,'\:ı~ı ... ;....i.), kelimesi
nin doğru okunmasıdır. Mamafi bu kelime"Commandants,kelime
siyle yanlış tercüme edilmiştir. Tasruhler başlıca Rus-Türk hudut 
komisyonu fizası Türk miralayı Osman Ali Beyin verdiği malu:
mata istinaden yapılmıştır . Hanikof bu Miralay Osman Ali Beyre 
beraber 1857 senesinde "Ani, harabesini tekrar ziyaret etıniştii: f8~'
Bu kitabenin Velyaminof-Zernof tarafınhan dııha mufassal surette· 
tetkik edileceği düşünülüyordu[9). Lakin o bu fikrini mevki:..i tatbi- · 
ka koyamarlı[10]. "Brosset, tarafından yapılan tercüme vazıhan gös
teriyor ki o zamanda el ile istinsah edilen suretler üzerirı.e fermanılll 

[1] om. D. 
\2] A om. J'. D tnıı tııın: J.~•J>J'.~ . 

[3; D >J't" •• 

(4] A .ı.'\..,. 

(5] Tazkirat uş·şu 'arii, ' 'J•! h öj'X, ed. Br owne, P. 228. 
[6] Mclanges Asiatiques, II, 61-68. Üç sene evvel Ulum Akademisi . • Bıılletin"iı.ıd'e· 

I1anikof tarafından islinsa h edilen kitabenin tavsifi yazılım~, lakin metni ne~redilmenıi~tir. 
(Jbid ı, 73). 

· :\~~~ 

. •:~ 

. ·:.;~:~~-

[7] M. Brosset, Les ruines d' Ani, St· pet. 1860, P. 30. (Alişan, {ilırıulı Venedik 1881, 
salı. 56, kitabeyi matbu eserlerden naklediyoı·. N. M.) 

M. M.~·: ~~;:::~:~:!:~~!!:5;~::Y!:;:i~~~il~liographie · analytique des oııvrages de :.•.·._·._ •... :;·_;····-·'·;_-~.;_··~'::~. 
[10 l Velyaminof·Zernof tam ~u zamanlarda Kasım padişahları ve şeb.ı:edeleri hakkında· ~ 

ki mesaisine başlamı~tı. Bakınız :N . İ . Veselofski, Vlad. Vlad . Velyaıııinof·Zerııof Nekro· · -...:,1 

l oji, Petresbmg 1904, S. 12 ( Maa~if VeHleti Mecmuasından ınüstalıreç) . ;~~ 

J~ 
. ).~ 

~,:\ 

·-::-· 

1] 
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yalnız umumi münderecatına dair bir fikir hasıletmek mümkün olup,. 
kelimelerini izah ise imlcflnsızdı. Fermandane gibi ı stılahlar kullan
dığı ve bu ıstılahiarın ifade ettiği manaların ne olduğu izah edil
.mesi bu uretle alınan metinlere istinaden balledilemezdi . 

Benim elimde fotoğrafla alınan Ud resim vardı : birisi (ba
lcınız tablo I) kitabenin bulunduğu duvardan (sonra bu duvar ge-· 
'çen· asrın 90 ıncı senelerinde yıkılınışhr) alınmış, diğeri de (bakı-· 

rıız tablo IT)bu duvarın yıkılmasından dolayı vücuda gelen ankaz
ları teınizlerl{en 1908 senesinde kamilen toplanan kitabeden alın
mıştır [1] (resim 1909 senesinde çılmrılınıştır). Bu resimde ki ta benin 
bütün harfleri açık okunmakta olup yarlığın metni kat'iyyen şüp
heyi davet etmiyor. 

Metin 

o.>~-! 4 1 <.U\ 1 
..:,1;. ; ) ly -':•-)'_1 2 

~·j ..f,,}) o l.:.. .>~ oıs::'.:ijı ,c'..;_;J .Jy C:}...r. 3· 
<~-'('L -~;.. .J . ..Jı., 1;-11ı ' :,~.,. t~ .:, ıw_ 4-

;: ... Jl.i ._; ... ..~.· ı -'' .. :..ı .~-... , ~v" ~~L-;.> .Jl:-'1-f~ ':"-.;.~~· J .r.!.• jl .c' 5 
_,~-~-) ('q .:.. .>~..i'. 1; J-ii··) J 

.:_ __ J ı fi .r-! .JIJ'_.> rs:::_-' .J\..J~ 0!~.) ..SJJ .:il~ .Ô .:....i l:~ r>:~ .)(',_.>) () 
. .>J ..~.·ı_,::.: J-~.J ( • ..ı._}l (t: ... ~-

..};1,·_, .:ıJi; .:.ı..! .... _)' fi:·:,.._;,ı -' ,.~,:.:t:_i .)(',__, ..s~~ -s-ı_,_ Ô-' ht" _;,ı ~·u 7 

x...ı_,i ..S~':" ·~") (_).J 

. ..};lt' _, 0:>\l ':""'-- l2] .:,\:-~':" J. w~ ':i-' j:;_.>_, ._i ı .)r~..t. j_jı ~~.!.~_ dL~ s: 
.;.>~) c )•J ':"'ı:-'.:~· -:...\11_, ... _, 

,:M..ı.>- j_~\J ~::_) J)~ ~~)) o.lı; .;_ı): lSJJ o-'-;\-; .)JjJ ...1. • .> )"_ o.>J 9 

<!.U,. ~' \;; J j )Ü ':""'~- [3) .:..~ ~ J J .)j'~ 
.Y I ~ıl- J\.; J,... ,t"' ,.~,:r..:.i r(",.. o.;:jJJ ~: .:...i.f' \;_,_,;.. .J\..J ..J~J ':"l:-IJ 10 

1 - Allah bendelerinin esrarına vakıftır [4]. 
2 - Abil Sa'id Babadır Han. 
[1) Zap. Wost. Otd . Ar. OJ-ı. XIXSah.XXXVI. 
l 2l .Doğru olau '\ıl:-~/-, yerine kitabede "_,\;_~~}";, yazılmıştır. 
[3]." -::..ıY:, Kelimesinden evvel "ı, harfi unutulmuş olsa p;erck- . 

.r• j \ 

[4l Hanikof (M el. Asiat., II, 65) galiba haklı olarak, buradaki "--":1.1 , kelimesinin 
· .. r.~J, ınanasında olmayıp, Ktıranda (XXXI, 15 ) zikredilen -'!:" ..;,ı..J <~ı .:ı ı i baresindeki 

.. ~ı..l,.iu ~de ettiği .. hendelerinin esrarına \'akıftll', ınanasıııda olduğıımı faı:zecliyor. 
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3-5. "Yarlık.- Bu vakit ki[l]padişah-ı rüy-i zemin sultan-ı ftleın 
'Ala' ad-dunya va-d-dtn[2]Xallada mulkahunun-ki şarktan ta garba 
kadar cihan onun saye-i merhamet ve adaletinde bulunuyor, Ce
nabıbak onun hüküm ve fermanlarını daba nnıhkem eylesin 
paytahttan, 

6. "hüküm böyledir. Mademki rüy-i zemin onun ferınanına 
tiibidir ve divanın emirleri onun kalemine bağlıdır, kimse oneJan 
bir şey eksiltınesin yahut ona ilave etmesin, 

7. "tamga ve meşru baç vergisinden başka bir şey almmasın, 
lnlan ve nimari .;)t'J ..J~.ı ve saire[3] (vergi)bahanesiyle kimseden 
bir şey talep edilmesin, 

8. "bundan mukaddem Ani şehrinde ve Güreüstanın diğer 
vilayetlerinde kılan ve nimari, gayr-ı lmnunt havaleler ve tarh c)• 
toplama sebebinden. 

9. zulüm ve taaddi icra edilmiştir. (Meskün mıntakalar)harap 
olmuş, raiyeler dağılmış, şehir ve vilayet kahyalan kılan :_,)\; ve 
tem agir ~~)ı;; den dolayı emlak-i gayr-ı-menkule, 

10. ve menkulelerini ve ailelerini bırakmış gitmişlerdir. (Şu 

suretle) hüküm yazdılar ki (4] Haktaalll (raiyelerin?) başları üze: 
.rimlen fili gölgeyi (uzak eylemeye? ... ),. 

Fermanın sonu el{siktir. Bu son lnsımda ferman m ilfin taTibi .· ·· · · 
gösterilmiş olmalıdır [5]. Bunun içindir Id fermanın iHin tarihi yal· 
mz takribi olarak tayin edilebilir. 

. ' . ; 

[lj Ym:lıktnki cümleler intizam ve ınant.ıkilikle temayüz etmiyor ; cümle-i fer'iyeler ... . 
ba•.aıı ciimle-i asliyelere tcvafuk etmiyor, mii~!erek sigaların dn istimal ~ekilleri yerinde 
olınuyodar . .s· ve JS::,, gibi kelimelerin istimali gibi faı·s üsltıbunnn hususiyetle.ri tercü· . 
ıııcde ifude edilememiştir. 

[2] Benim lıildiğime göre,.'Alııl Sa'id"in eikkelerinde" er .ıı ,ı,; .( 1·~· ,unvanı yoktur.> 
·Gnlibn tarihi eserlerıle de,.'.Abtı Sa'id"in bu unvanı aldığJna dair malıimal bulunmasa gerek.·: ··· 
Bu unvanın ve bunu ait olan ur('"'" " kelirnf.".sinin sonuna konulan i~aret {ki u01.Y .. ~ r(>-, . 
·kelimesi sonunda bulunmuyor) galiba, padişalnn unvanı yahut ismi yerine kullanılmıştır. 

Ba~ks ferman ve vesikalarda bıı işnrete tesAdüf edilip edilmerliğini bilmiyorum. Altuı 

Ordu fermnnlanııda, Ahei·Remuza ncşrine iliive edilen suretlerine nazaran, Argun ve U!· 
cııytu ıııektı.ıplarında da bu işaret yoktur. 

[3 ) Vergi isimleri hakkında a§ağıya bakınız. 
[ 4] Yukarda kaydetti~imi:. işaret (eah. 6. not 3} burada da konıılmu~ olduğundan 

"~" kelimesiyle hn.nın emri ifade edildiği zannolunur. 
[5] Bross<ıt kilabcnin eksik bulunmasını yazılacak yerin knfı olmamasma hamlediyoı; . , 

lakin duvııı·dan alınan resim gösteriyor ki yer kilfi derecede mevcutıur ... Bı-osse t"niıı ,J'e5· 
pace aynnt mnnqne pour l'eıı tier devcloppemeııt de l a pensce soııveraine, dediği sözlere bakı· . · . 

lırs3, onun fikrine göre, "padi~ıı.bın fikiı-leri" evvela cami duvarına lıakkerlilmi~tir. Halbuki, 
kitahe fcrmamn yalnıı sm eti, olahil h· ki resnı l ferınnmn yalmz maal i, oldu,il:unda şüphe 
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"Abü Sa'id,in vefat gl\nU 13 rebi'ulahir 736 ( 30 Teşrinsani 
1335)[1]"terminus ante uem, dir. "Terminus post quem, ise, "Hani· 
kof, un da[2] dikkat ettiği gibi,"Bahadır, unvanıyla tayin oluınır. 
"Hamdullah Qazvtnı,ve"Raşid ad-dtn,e zeyil yazan müellifin riva
yetlerine göre Abü Sa'!d hu unvanı 719 senesi rebiülevvelinde 
(Mayis-Haziran 1319) Kurmişi (Gürcüstan naibülhiikümeti) ve ar
kadaşlarının isyanını tenkil ettikten sonra almıştır [3]. Müverrih
lerin bu sözleri, daha Fren(Fraehn)in gösterdiği g-ibi [4] sikkelerle 
de is bat edili.yor;" Abü Sa'td,in saltanatının ilk senelerine ait si\{ke
lerde bu unvan yoktur. Binaenaleyh bu yarlığ (ferman) 1319-1335 
senelel'i arasına ait olur; bu devrin ilk nıshndan ziyade son ms
fına' ait olması daha ağleb-i ihtimaldir. Yarlı{{ın sözlerinden görül
düğü veçhile bunun neşri zamanında ahali ağn· vergilerelen brıs
bütün harap olmuşlar ve ekseri mülklerini bırakıp gitmişlerdir . 

Ağır vergilerden dolayı şehri.n haı·ab'iye yüz tuttuğu hakkında 

malıalU sülaleye ( Zaharilere ) mensup ikinci Şehinşahın kardeşi 
"Aq-Bu~·a, nın lotabesinde de söyleniyor. Bu kitabe 1303 yahut 
1304 senelerine aittir. Aq-Bu~·a "llhanın namıyla, kardeşi Şehin
şahın ve }{endisinin uzun ömürleri ve refahları için, üç nevi ver
giyi kaldırmıştır [5] . 1320 senesine ait kitabede "Zahad,lercten 
üçüncü Şehinşahın dul zevcesi namın Ani ahalisinin ·bazı ver-

. gilerden muaf tuhıldukları söyleniyor [6] . Bunflan görülüyor 
kr şehrin fakirleşmesi 1319 dan daha evvel devam etmiş ve bu
nunla beraber şehir, yalnız Mogol 1Ihanlı hükümdarhu·ı için de~·u, 
mahalll hAkimler için de varidat menbaı teşkil etmiştir . Aynı 

l320 senesinde" Ani, şehrinin ô tahsildan ma ham manastırlar
dan birini verg-iden muaf tutmuştur [7] . Şehrin ldtabecle zikr-

.. edilen harabe haline gelmesi için daha bir müddet lazım olduğu 
anlaşılıyor ki 1320 de bu hal daha gelmemişti. . 

Kitabede "Abil-Sa'1d,in neşrettiği fermanın metni aynen halc
kedilmeyip, yalnız ma al ve hulfisası dercolunrluğtma şüphe olmasa 

-
olmasa geı·ek. Bununla beraber cami duynrına y"lnız ııh•linin ~ikkatini celb"tmek"· ;~,iıı i.•te· 
ni1en kısmı hakkediimiş olsa gerek, 

[ll D'Ohsson, Histoire des Mongols, IV, 716. 
[2] Me!. Asiat., U, 67. 
[il ) D'Ohssnn, His toire des Mnngols. , IV, MO. •·•f' t_. ;t, :Oariilfiin. nıı•lıast N. l5cl, 

· salı. 336. "Haştd ad-din"in zeyli, A f. 502b. 
. [~.] J\1emoires r1e l'Acndemie VI-me serie, ı. Il (1R34) p. 5lll. 

[5] Brosset, Les ruines d ' Ani, p . 52. 
[6] Ayni eser, p. 50. 
[7) Ayni eser, p. 12. 
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gerek . Bize vasıl olan Mogol hanlarının fermanlarının aslında [ll 
padişah hakkında, zaten icap etti~i gibi, mi.i.tel{ellim sigasıyla 

söylenip, Ani kitabesindeki gibi gaip sigasıyla söylenmiyor. 

Bu kitabe yalnız Ani şehrinin tarihini değil, o zaman bu 
şehrin dahil oldug-u devletin tarihini de tenvir için pek mühim 
bir ınehaz teşkil etmektedit·. "Hanikof,un pek doğru olan fikrine, 
göre, şehrin 1319 da bir zelzele [2] neticesinde harap oldngıina 
dair söylenen Ermeni tarihi rivayeti bu vesika ile reddedilmek
tedir. Şehir tedrict bir surette sukut etti . Sukutun esbabı da. 
Mogollar tarafından rethedilen di~er iHkelerdeki şehirlerin sulm
tundaki esbabın aynı idi . 

Ekseriya, garbi Asya için Mogol fütuhatı, garbt Avrupa i.Çin. 
muhar.eret-i akvanıdan daha zararlı olduğu fikri ileri sürülüyordu[3] .. 
Şüphe yoktur ki hanlarının defin merasiminde insan kurban eden [4} 
XIII üncü asır Mogolları V inci asır Cermanlarmdan medeniyet. 
itibarile çok aşağı bulunuyorlardı; bununla beraber · Mogolların 
istiH\sından sonra biz garb! Asyada, Roma İmparatorluğunun su-· 
kutunu mütealnp garbt Avrupada vücuda gelen ve uzun müddet. 
devam eden medent inhitatı-nakdl mübadele iktisadiy~,tının mü
badele-i ayniyeye ve inlrişaf eden şehir hayabndan çiftçi-aris-· 
tokrasi hakimiyetine avdeli gibi tebeddUllltı-görroüyonız. Barbar-· 
ların hakimiyeti tesiri altında memleketin umumt refahının tedenni 
etmemesi mümkün değildi; lfikin devlet idare sistemi yine eskisi 
gibi kaldı . Mogol hükümdarları, tasavvur edilebilece~inden daha 
çabuk bir surette mahalli kültürü benimsediler . !randa Mogol. 
devleti teessüsünden lark sene sonra nakit sisteminin tanzim 

[ll .. Raşid od·din"rle getirilen yarlığ metinleri yle, mesela yukarda zikredilen 22 Şubat : 

D04 ını·ibine ait yarlığla, miikayese ediniz (bunun ha§ tarafaı-A f. 409a;). Bundan başka bire, 
selefieri olan Hül!igı\lulan her şeyde taklit eden Celayir .tY~ sii!Aiesinin fermanlanmu nii· 
ımıneleri mecmuası olan ., . .rıJt•c:ı:-:·'J.,..ıls::1 1J~:-> nam eser vas1l olnıu,tıır{Leiden elyazıları N .. 
574. Bu nıecmua hakkında .. P. M. Melioranski"nin Zapiski Vosı. Otd. mecmuasının XIII: 
üncü cildindeki makalesine bakım~ sah. 015 ve müteakıp). 

(2) Bu devı·in İran milverribleri, benim bildiğime göre, böyle bir zelzeleden bahset· 
nıiyorlar. Dilhassa şayan·ı kayıttır ki nıUverrihlerin bütün tafsilütıyla bahsettikleri 1319 senesi . 
ınubarelıesi { Kuıınişi isyanını tenkil vak'ası) ~imaligarbt İranda wAnin civan nda olmuştu. 
İsyaıu tenkil etıikıen sonrıı sultan .. Karabalf'a avdet etti. 

[3] Th. Lindner; Weltgeschichte, Bd. ll, S. 98: .. Die graessliche Verwüstung, die diese. 
eııtmeııschlen Horden nnricbteten, ist wed er mit denen der Völkerwanderuııg, noch mit den· 
Leideıı eiıızelnr.ı· Völker, wie der Deutsclıen iın Dressigjaelırigen Kriege, zu vergleiclıen". 

[4 1 HüMp;O ,f")t• nnn defııi hakkında: d'Oiısso,n Hi.•toire des Mongolo, HI, 407. 

•• ı 
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edilmesine dair tedbirler ittihaz edildi . Bu devirde İranda yeni 
paytaht v ücuda geldi . Gazan Han tarai'ından paytaht olarak 

. intibap edilen Tebr iz şehri, Mogol devrine kadar paytaht itti lınz 

edilen şehirlerden aşağı kalmıyan, büyük ve zengin bir şehir h a
line geldi; XIV üncü asır bidayetinde yeni p aytaht, Snltfıniye şehri, 
bina edildi. Bu şehrin mevkii okadar muvaffnl<iyetli bir suret te 
intihap edilmişti ki, paytaht rolunu kaybe ttikten sonra bile Sul
taniye ticarı ehemmiyetini muhafaza edeb'ilınişti [1] . Orta asır 
bidayetlerinde bu gibi misalleri Avrupada aramak beyhude olur
du [2] . Bu fark, Mogolların fütuhah Cermanhmn h areketi gibi 
"muhaceret-i akvam , vasfını haiz olmamasıyın izah edilse gere1< . 
Biltün aHimetiere göre Mogol kavmının k l\tle-i asliyesi Mogolis
tanda kalmış ve orada hiç bir türlü etnografik tebeddilliit vnkua 
gelmemişti . Cermanların muhaceretinden som n Cermanyadı'l ise 
böyle tebeddülat olmuştu. 

·: ·,' 

Mogol s lü1Hesinin mümessilleri daha Mogolistanda iken yük
sek medeniyete mensup olan müsteşarlarının tesirine mar uz kal
mışlardı [3] . Mogol kavmının mUmessilleri umumi hayat şera
itini değiştirebilecek derecede kalabalık olmayıp küçi'ılc bir al<al
Uyet teşkil ediyorlardı. İslamlar Mogol kıyaf'eti kabul etınişlerse 
bu onlarm Mogol haniarına yaı.·anmalc malesadı ve kendi istekle
riyle olmuştlll' [4] . l taat altına alınan maham halkın lisam, 
biç olmazsa işler için, idare lisanı olarak yaşıyordu . Daha Mün
kü Han sıu·ayında bile ( 1251-1259) her l<avmın kendi llsanında 

fermanlar alabilmesi için Acemlerden, Uygurlnrdan , Çinlilerden 
Tibetlilerden, TalJgutlulardan ve sair l<avımlardan memurlar bulu
nuyordu [5]. Bu fermanlar,«Raştd ad-dln ,in sözlerine göre, nrımu-

(.lJ Benim .. tstoı·iko-geora.f. obzor İrana" nam es~rimle m ukayese ediniz (110 ve mü· 

teak1p, 14·6 ve mliteakıp snlıifeler). ' 

(2) .. T h. Lindner" in Weltgeschichte, I, 265 de Franklar devrinde Gallin lıakktnda .. Oer 
. Handel hörte auf, die Lebensfristung wnr atıf den Landbau arıgewiescn unıl di., St;ıcclte 

verloren immer mehr ilıre Bedeutung ... Ei ne niedere Wirıschaft,fnnn, die nntııral wiıtschnft· 

liche, sclılug durclı"clediğiyle ınukayese. 

[31 Bunun hakkında Zap. Wos, Otd. 1. R. Arclı. Ob, X, 112. 
(41 Elfaclıri, Geschichte d er islamisehen H.ciche vom Aııfnng bis zum En<le ıles Clın· 

· lifates von İbnetthiqthagn, lıerausg v. W. Alılwıır(l t, Gothu 1860, S. 31. 
. [5] Cuvayni & . .J~ nin sözleri ( Petreab. Uıınıml Küt!ipbone ynzınn lıu·ı JV, 2, :11, vanık 

·.231 ve Han . 71} '.:,l~i.J ıiJç:_,;J "~·, Jık:....ı <> .ı..ı~ı, ..,~A .,-:.';,ı .>ır.>>~· ..,.ç...r t.i •.!' ;,ı, 
-""Jı......,ı ' • l: .:ıT .ı,;.. , ,)~). "''-!iJl:. ı.f'.:...ı< .ı" .ı-..,...L·.Dus tilr nl·kdti iJ .,..r\(.l ı ;J::.., miiellifl dt< lı eı· 
kavmm kendi lisanında ferman yazılması liizuınu prensipine istimıt ed iyor ( f .1. 79ıı ) : 

r' l .::.ıJ,.·! <cod. ı.;;ı ı ı,.:ı ~· .... .;,.r ""-~ ,~ı.ı .. ı, ;ı.;;ı .:ıuıı .:.~.:,.. ,tı::.ı '"'}~~ .... .ı- r.•:.~>,;i dt.:~ :,ı s; 
;ı. ı ...;lıJı, .J,J .:.i~tt JJ.,).~ ıJ,v" ~~). ri:S:>.' ..,..? J'v" ,,.! .J'.l~, >'..)..0! (~-l i :t;._..).c. 4,: .JTjl x:J" 
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ne olabilecek bir şekil arzediyor ve Mogol devrinden evvelki pa
dişahların fermanıarına nazaran çok iyi bir surette telit olunuyor
du. Öyle ki e~er sabık padişahlar berhayat olaydılar Mogolların 
icat ettikleri bu nUmuneleri şüphesiz taklit ederlereli [1). Bunun
la beraber Mogol devrine ait vesikalar zahiri şekillerde olduğu 
gibi, bilhassa resmf ıstılahlarının hususiyetleriyle de evvelki de
virlere ait vesikalardan farklıdırlar, daha islam ülkelerini fethet
meden evvel Uygurlardan~ aldıkları birçok ıstılahiarı Orta Asya
ya getirdiler. Bu ıstılahiardan maliye .idaresine ait olanlardan ba
zılarına bizim kitabemizde de tesadüf edilmektedir . 

Mogollar devrinde garbt Asyanın vaziyeti, Mogol hanlarının 

ittihaz ettikleri tedbirler ve bu tedbirlerin neticeleri hakkında 

biz kfifi derecede malilmata malikiz. Bu devrin İran müverrihle
ri [2) yalnız harici vulmat haklnncla değil, her padişahın zaman-ı 
saltanatında memleketin dahilt vaziyeti nasıl olduğu hakkında da 
tafsill\tiyle bahsediyorlar. Bunlardan, işgal ettiği mevki dolayısıyla 
devlet idaresi i.şlerinin bütün teferruatına valnf olan, "Raşid ad
dln,in bu meseleye ve Gilzan Harun ıslahatma dair verdiği malil
mat çok mühimdir. Bundan başka ıntiellif islahata sebep olan geçen 
ctevrin su-i istimallerini de tafsiliitıyla tavsıf ve bir çok fermanların 
asıl metinlerinin suretini naklediyor. Şayan-ı teessüftür lü Raştd
ad-dtn eserinin bu kısmının bu güne lmdar tenkıt usulüyle neşirve. 

tercümesi yolrtur [3] . Diğer eserlerden bizim mevzumuz için Ham
dullah Qazvini.i_J)~~~-~~ nin 1339 da telif ettiği':'_,\iıll...:.."' .:; mühimdir. 
Müellif ınaliye idaresinde vazifeele bulunan aileye mensup olup 
kendisi de şu sahaya hasr-ı vücut etmişti. Bunun içindir ki Müellif 
gerek kendi zamanındaki ve gerek sabık ( SelcukHer) devrindeki , 
ayrı vilayetlerin yahut bütün devletin vergilerine ait rakamları asıl 
vesikalardan almak iınkanıru bulmuştur [4) . Bazı yerlerinden öy
Jl-;1 ri!( .. ı , l.!.!ı 1,ı.;., ·~-'~ :.;ı :J,/ı) .:,~, ... vıı_,h; ~·'.,..~ı, ..,..1> <ı~ :.-. ı.rJ;, t'~J JL:~ ,y!J 
..:....ô.r'..:.._~ '-'~'""J' .:.>\..:t, ,,~ ,.. -';, :_r-· J't.,.~ r"H; i.J3 J", BuraSJnı uHamıner-Purgstall "ın terciimesiyle ın ii~ 
kayesc ediniz, Geschicht~ der Goldnenen I·Joı·de, Petersb. 184·0. sah. 470 . 

(lJ Jlaşid ad·din, Af. 236a, D f . 206 : ~~ •~.;,\- Lı!!.)L_ >;'"J (~).:ıl::...~ .!lJ~ r~' .»i 
~..ı:JJt' ı .. c;ı ~"'h ~·~ ~- ı.S~ JJ'. ~ ~\J·j J (' ı ~ <J:lı .. ~)J-:· rlt ~~'-' ~·::R.;. 

[2) Onlar hakkında benim "Mogol istila sı devı~hde Türkistan" n nın eseı:inıe bakmız,_ 
11. s, 4.().51. 

[3j Grundriss der iraniS<lhen Philologie (li, 576) de Gfıza ıı Han kanunlannın tercü

mesi yaıııız Roıı zamana ait ınülteki t Handemirin eserine göre zikrolunııyor (Kirkpatrik; 
New Asiatic Miscell. I,l49 sq., Calcuttu 1789) ... Rıı§id •d·din"den ilı tisnran d'Olısson da(His
toire des Mongols, IV, 370·477) ve Hamıner'de (Geschichte der !!hane, Bd. Il. Darmstadt 
184.3, s. 155·177). 

[4,] Bu eserin m cezire, orta ve şimali garlıi İraııa ait kısını Şefer (Sclıefer) ıarafmdaıı · 
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le ,görülüyor ki, Mogol devrindeki ayrı ayrı viUlyetlerin vergileri
ne ait rakamlar Gazan Han tarafından tasdik edilen "İlhfınt, tal{-· 
viminin [1] 35 inci (yani 1336 miH\di) senesine ait vergi listelerin-· 
den alınmıştır [2] . 

Bütün memleketin ve ayrı viH\yetlerin varidatı "I-Iamdullah 
Qazvini, tarafından "tümen "ve "dinar, hesabıyla gösteriliyor. Mo
gol devrinde "tümen, kelimesinin sıksılc kullamlmasına rağmen 
Avrupa edebiyatında eğer yanılmıyorsa,ın bu güne kadar bu ıstıla
hm tam manası tayin edilmemiştir. 1910 da neşredilen ilmi eserin 
müellifi fantastik hesaplar yaparak garbi Asyada Mogollar tarafın
dan tesis edilen devletin bütçesinin milyar fırankı milhim ınık

tarda geçtiğ·i neticesini çıkarınıştır [3] . Eğeı· hakikat böyle olsay
di biz, memleketin Mogollar devrinde vasıl olduğu refah ve ser
vete hiç bir zaman vasıl olmadığını ve İran müverrihlerinin Bar
barlar istililsından dolayı vatanlarının başına gelen feHlket ve sefa
Ietten şikayet etmelerinin hiç bir delile müstenit olmadığını itiraf 
etmeı:te mecbur olurdulc (4] . Halbuki mehazlar "tümen" kelimesi
nin ne ifade ettiğini pel{ sarih olarak tayin ediyorlar ki bizi btisbü- · 

· tün başka neticelere isal ediyor. Mogo11ar "toınan .:.J'. •• ,-, (doğrusu 
.. tümen") kelimesini Türklerden, 'fürlderde , galiba, bu kelimeyi 
bugünkil Çini Türkistanın daha eski ahalisinden almışlardır [5] .. 
"Tümen, 10,000 demektir. Nakit hesabını if'ade için bu ıstıla h , . 
galiba, muhtelif Mogol memleketlerinde muhtelif surette, onıemle- · 
·kette evvelce hakim olan para sistemine göre, istimal olunmuştur . . 

Nizarn ul·mulk .!.l\11 tl.li..i iin " Siyasetnarnch ~. ı; .::.~l:~ .. sine ilave olarak n<~~re(tiıııist.ir (Sia· 

ss.et Nameh,texte,sıppeınent, p. 1 L 1-n·o ). A§ağıcla, "H aınclullalı Qa7.vini" niıı mehoır. olıırıık 
gÖsterildiği , yerlerd.e Ar nbi (şark) rakamlan yla gösterilen yerler Şefer ııe§riııe aittir. 

[1] Hamdullah Qnzvini ı ır, \W, liO,. 

[2] İlhıin i tarihinin ınebdei ayni müellifiıı eserinele (o.ı._.;..- t:,}; tl a riifii nıın ya,,ınıısı · 

153; S. 330) tayin olunuyor : ~l;, ._,L~ ,JI_,~>J> ,JJ:.J 1 .O .il.:. f:.ıl: [ ,:,1;.. ,:,l_i· .,;&!. ] ,ı ~ J' 

. •. ,J•fc_:.~ -.._lu :-' ,s.J.> I ~:#_,.~.; .r~ JL•J, _,.,,_(' cf, 12 recep 701 senesi 13 Mart 1302 sene. 
sine mutabıkhr . .,._,w, .::.A:i da ise tarihin mcbdei 701 senesi 13 Heceı> per~oıııbe giinli 

· gösterilmi~tir, ki 15 Mart 1302 senesine ırıutcbıklır (Cad. Muı. As. <'iOB bbc, f.29a-h) ımı· 

kayese ediniz: Hammer-Purgstall, Gesehiclıte der İlclıa~e, Il, 175,u. :158>. 
(3] E. Bloclıet, Intı·oduction a l'histoire des Mongols par FHdl Allalı ltnslıid ed·din , 

· ~·ey~len-London 1.910, p. 135 . Bu fantastik hesaplar "L. Zimiıı ,iıı "Ita§id ad·din lıakkuıda 
' yeııi maliimat" unvanlı makalesinde Rus lisanına da tercüme edilmiştir ( Srııdn . Aıiya· 
.. Te.~rinsaiıi 1910, salı. 73, not I) 

··l4] E. Blochet <İhid . P. 299l "Mja, n l'epocıue sassunide, les reveııu• rle !'Iran utte· 

igıiai eııt une somme considemble"diyor, fakat müellif unutuyor ki, biitiiıı isliinı miiellifle· 
rinin ııazarında İran için Sasaniler devri maddi klil tiiriin en yüksek <lere<~eıle inki~af ettii{i 
devir olup humlan sonra m eml eket o dereceye knt'iyyen vıısıl olnımıı ı ~ tır. 

( 51 Zap. Wost. Otd. t. XIX, XXIII. 

-"· 
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Mtiverrih Vassaf JL ... J Çin hakkında söylerken her "tümen, in 
JO,OOO "baliş,e, her balişin de 6 dinara müsavi olduğundan bah
sediyor [1] . Müverrihlerin sözlerine bakılırsa XIII üncü asrın 

nihayetinde ve XIVüncü asırda İranda"baliş .r;'~, üzerinden hesap 
yapilmamıştır; sikkede vfihid-i kiyas1 Gfizan Han tarafından tesbit 
.edilen 2,15 gram ağırlığ111daki dirhem olmuştur ki (2], mezkOr hanın 
p el< çok siklmlerine göre de bu bize malı1mdur. İranda istimal edilen · 
"tü.men,bu gibi 10,000 d'irheme müsavi olacağım zannetmelc müm
·ırtlndür; İran Mogol hükümdarının senevi varidatını 30 milyon 
,dirhem addeden"d'Ohsson'nun da fikri böyle olnıuş olsa gerek [3]. 
Lfikin Hamdullah Qazvi:nl "tümen, i dirhemle değil, her yerde 
-dinarla lmrşılaştırmıştır; bu dinar,"Blochet,nin fikrine rağmen, Hü~ 
Hlgı1lular ve onların halefieri olan Celayerliler devrinde ınutantan 
'hadiseler [4] münasebetiyle pek malıdut miktarda darbedilen altın 
.dinar olmayıp ,"Raşid ad-dtn,in söylediği gibi, gümi\ş din arlardır. 
Gazan I-lanın fermanına binaen, 3 miskal ağırlığında {5], diğer ta
;birle her gUmüş sikke 6 dirheme müsavi olması lilzımdı . Altı di
rhem lnymetindeki dinar hakkında XIV üncti asır müelliflerinden 
.s.;:., :iı {6] ve <>f•ıı [7] de bahsediyorlar. Meskilkata ait malümat 

-gösteriyor ki, Gfizan Han zamanında gümüş p aralar t 1 , 2 ve 6 
-diı·hem kıymetinde darbedilmiştir [8]. Şu suretle "dinar, memle-

[J.] Jl~ /t.~L- ta~basma 1.269 (1852-1853), sahifa 506. Quatremlıı·e'de (Histoire des 
Mongols de la Perse ete. 321) 7anlı§ olarak "mille baliscbs, diı·, mamafih " Jij ••>, kıı·aati 

Pctresbuı·g niislıalarırım her ·ikisinde dı: vaı·dır tDarül fiimınun rıii Ahası 4, f. 328n, Kütiip· 
·tıanc-i uımııni niishası V, 3. 24, f. 349) . 

[21 A. Markov, Katalog Celairidskix nıonet , SPb. 1897, sııh. LXXVllL 

[3) D'Oiısson, HiatQİre des Moııgols, lV, 543. Gösterilen mehazda ( "R::ı.şicl ad·din,i~ 
zeyli) bu r akam yoktur. Güıiiliiyoı: ki bıı rakam d 'Ohsson tarafındıın , Blochet nin yaptığı 
-gibi, aynı metne göre hesnp etmelde çıkanlmı~tıı. 

(4 ] D' Ohsson , op. c., lV. 464 ve milteakır sabifelerde nakledilen Ra0id :ıd-d in söz· 

leriyle ve Hammer-Purgstall, Gescb. de İlc],aıı e, li, 169 s. de nakl edilen Bizans müellifi 
·sözleriyle mukaye$e ediniz. Diğer bir yerde Raşid ııd-din (A f. 385b; d 'Oiısson, IV,344)Giizan 
Hanın sehavetimlen hahaederkmı 300 tümen altın dağıttığm ı söylüyor. Eğer da~ıtmak için 
·bu kadar çok altın sikke darb.,dilmiş olsa hile her halde, aşağıda naklettiğimiz Hamdullah 
·Qazvini hesaplarında verıı;ileı-in miktaı~m tayin için ·bıı tümenlar nnzıı rda tıı tulmamıştır. 

15) D'OiısMn, !oc. cit."Raşid ad -din,e göre(A fA.l8aJ:ı:>;.;ı~i. ):; !!_,('_.~)ı;~- >1•)<J 
..ıl:...> .a,.._ J li!· -<- -'~:.( Harnmer-Purgstall (Gesr_gishte deı· İ lehane Il, 160)"Raşid ad-din,ııin . 
3 miskal kakkındaki sözunıı, yanlış olarak,altına ait gösteriyor. Miskal hakkında"Markov,lliı 

mezki\r eserine (sııh.LXXX) bakımı (" Ahıl·Sa'id ,in Jl.i:. r.: kelimssiui havi altın s ikkesinin . 
• ağırlığı). 

(6} "D'Olısson"da (op. c:il, IV, 639) getirilm~tir. 
[71 No.ticea et Extrııits Xlli, 194· ve 21\4, yine V. Tiıengavzc ıı, Shomik ınaterialov, 

.ntnns. kis tori i Zolotoy Ordı, T.I, SPb lil84, sn lı. 242. 
l!ll A. Mnı·kov, m ezk. es<ır, sahife LXXVIIl . 
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iketin, kıyınet itibarile, en yüksek gümüş sikkesi idi. Eğer "tümen, 
.bu gibi 10,000 dinara müsavi olmuş ise "tümen,in kıymeti 60,000 
.dirhem oluyor; filhakika, "HamduUah Qazvini,nin hesabına göre, 
128 milyon dirhernın yekunu küsur fazlasıyla 2133 tümen teşkil 
·,ediyordu [1]. 

Sikkelerin Gazan Han tarafından tesbit edilen ölçüsüne pek 
kısa bir müddet riayet ·edildi. Abü sa~id -1:•-J',I zamanmda, Altın 

ürda sikkesi gibi, bir dirhem-} miskal yerine +miskal, yani 6 dirhem 
kıymetindeld sikke ev;velce 3 niiskal iken 2 miskal oldu [2] . Ol abi~ 

· ·1ir ki muahhar İlhanllların dirhemleri de, bilhassa hükümetle gö-
rülen hesaplarda, üzerine yazılan eski kıymetini muhafaza ede

.. bilmiştir. Gtlzan Hanın gümüş dinarı , muhtevi oldl)ğu giimüş (3 
··.· •.· miskal) hesabına nazaran, 75 kopike müsavi olabilir ki, "türiıen, in 

>. kıymeti 7500 ruble [*] olarak tayin .edilir. Mogol devrinde İranda 
• ·paranın iştira kıymeti , bizim zamanımıza nazaran, elbette çok 

yüksekti; lilki.n bu farkı rakamlar üzerinde tayin etmek imkanı 
· .çok uzaktır .. 

"Hamdullah ·Qazvtnt,ye göre Elcezir.e, küçük Asya, Güreüstün 
.Ve Kafkasyanın diğer viltlyetleri dahil olduğu halde Gftzan Hana 

. kadar Mogol hükümdarlarının varidatı 1700 küsur tümen teşkil 

.ediyordu, ki 12,750,000 küsur ruble demektir. Horasan ise bu vi
HayetıerB dahil olmayıp .Mogol devrinde bu vilfiyetin maliye cihe· 

.·,. tinden idaresi İranın diğer vilAyetlerinden tefrik edilmişti. "Gfizan 
Han;,ın ıslahatı neticesinde ahalinin refahı ve saadeti arttıktan son
ra bu varidat 2100 tümene (15,750,000 rubleye) baliğ olmuştu , ki 
:aşağı yukarı 25% nispetinde tezayüt etmiş demel{tir; Hamdullah 

•··. :Qazv:'ini zamanında is.e bu meblağın yarısı bile toplanmadı. Çünkü 
dahili lmrgaşalıklar ve memlekette .askeri sevkiyatın sık sık vulm 
bulmasından dolayı ahali zıraatla iştigal .edemediler [3] . 

Selçuk devrindenberi memleketin refah ve serveti ne kadar 
[l] Hamdullah Qazvini, P; 1 H. 

[2) A. Markov, mezkilr ese~, salı. LXXIX. Altın Ordu paııalnrı hakkında) .İ. Kaufmnnfl 
in makalesi Zap. Numiı-mat . .Otd. İmp. Rus. Arch. Ob. T. I, C;I salı. 129 (ayrı basım, sah. 37) 

. . [*] [Harb·ı umumiden .evvel Rus ruhlesi Türk parasıyla l.2 kunışa miiRavi idi( miiter-
. cim)]. 
· [3J. ~Hamdullah Qa•viniflnin metni Asya Müzesi nüshası 603 bbc (en eski niiolıa), f. 

'183b-ıB4a; Darülfünun n.üihaeı 171, f.190b ; . .6' iı'~ıJ;.. i>~.ı::! .:.ı;.; .:ı-_:, ı u~. iii' Jı.r_> JJa~ 
. .::-!i ... ::-:. <>~i .;IS"u~, _,·,"'('.ıs<' "'.r:' c.r J>-~> JJ~· .ı~,, ~·ı"'~-~~ .::..~ı • .;,. J~ .::.!hl- ı_,:t 
<ıloi ..ı.~J -'-"~'"J·J1j~ ,.;ıJ;.;l ·~ı ,.ı.;J ,:,L;. iı·1.J '-4~ JJı L" r-1~_y· .:ıı.r_1 ~~\.<" ':'L-.!.1 eL,..,
.Ll ..Sr-f"J iJ'k,i J.~J J'jll>JJ e~s: .. .!ı:lY: J~"'~~ .;;) ~JJ .::,.l~J ~ Jljle JJS. "':"'-!--! i>1 j\ ...\~J ~-\ .~_,.. 
)~ 1f>) .:;,._,,;\,;ı_,, ~~~('.:J >OJ-J (~ı .,:,l.S:,.· ıf,}l ,:,~YJ )..('ı'':' .ı;.t.,; ;ıı .7:. L'\p .JJ:f'ıJ -'-:-J 

-':uı, :ll 
lO ~ Hukuk ve iktisat 
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az(lldığını göstermek için nıüellif "Risale-i Melikşfihi: .Jld;:'l~ ~ll .. ;ı:> 
nain eserden [1] Selçuk devrinin varidatını naklediyor ki o zama-·. 
nın ''Kırmızı altın, hesabıyla 21,500 tümen dinardan fazla olmuş
tur; Selçuk devri'nin altm dinarı Mogol devrinin 2{- (gümüş) di-· 
narına müsavi (yani 14 dirhem?) olduğundan bu m.eblfiğ MogoL 
hesabına göre 50,000 tümenden fazla bir yekOna (.yani 375,000,000 
~ubleden fazla?) baliğ olacaktır [2] . SelçukHer devrinin de Sas!l
nller devrine nisbetle inhitat devri olduğu ayni yerde gösteri!- ·' 
mektedir. "Xusrev Pervtz,in 18 inci sene-i saıtanabndaki (607-608· 
miladi ) varidatı olarak " İbn Xurdactbih ~->b _,>..j.:l , [3] ve "Ta- . 
bart,deki (4] rakamların (420 milyon) ayni naklolunuyor; bununla. 
beraber dirhem yerine "kırmızı dinar, zikrediliyor, ve. bundan 
dolayıdır ki ilk mehazla rm gösterdiği mebHlğdan daha fazla bir ·. 
yekün hasıl oluyor. Müellifin bu kaydı onun eski devirlerin ve. 
ayrı vilayetlerin varidatı hakkındaki sözlerine karşı kuvvetli. 
şüphe~ri dai oluyor. Bilhassa müellif ilk mehazlardan hakiki. ra- . 
karnlar göstermediği zaman bu şüphe daha kuvvetli oluyor .. , 
Selçuk:iler devrine ait altın · ctınarın kıymeti hakkında kan ma-. 
lümat yoktur [5]. Olabilir ki eksik ayarlı Selçuk dinarı [6] ' Mogol- · 
ların 21/g gümüş dinarına müsavi olmuştur; lfikin Selçuk h'üküm-· 
darlarının varidab 215 milyon dinara baliğ olabileceğini tasavvur 
etmek müşküldür. Bu rakam Abbas! halifelerinin en parlak devri- · 
nin bütçesini bile geçmektedir [7] . . . · •. 

İlilan lı hükümdarlarının varidatını muasırları olan Avrupa hü~· · . ·.· 
küındarlarının varidatryla mukayese etmek kültür tarihi · nokta-i' : ··. · 
nazarından pek şayan-ı dikkat olurdu; IAldn feodal bir memleke-~ 
tin reisinin varidatmı kat' i bir surette hesaplamak pek mfişkül- ' 

[1] Bu eser hakkında bakınız Zap. Vost. Otd. XIX, 131. 
(2] Hamdullah Qazvini, L c. : .::..~. J~- .l.!JCı,.. <ılkl- -4" ;> .Ö.-<•l (S'"~· l.Jl-; ;>) .. . • · .. 

;\~c\~. ı_SJ..J/' ":"i.->. ~-\.> J:ıJ _,\ :.. .. .) ,J.l lJt.r"'.ı_j t>Jl~ JJ o~.r. t~ .Jj i)\..._,.ı- ..C.~ ..J ..ı...cıi ~J _:,\.:,- ı.UıJ .. 

J;;. • .::..lJ, jJ~·;_, • ..,~,,..."'--i a.., •.f' ;,ı; <.J'I:ö u-_;,ı .>l-~ '..ib~'i .ô'ü_\,.>- ı.>>,., .s;J'.f'J :;ı..,.- , 
.!l~ ı ... - -'J"' .s-'-~ .:..,ı.. ~.;ıJ tt~~ _,s:;,, Jt- _,,~ .. ~- .,n .::.;_, .:ıl.:, .:ır_,, .s- rlc J:iJ ,ı:;ı .; t-->ı. 
i)it..ı.~ E,iiJ .;:,J,.r"'jl <Jl.:ı .J.J> v'J-":l-IJ<' ,,., ~-'IJ iJI.)I u-!!' • .s- '-çjJ J\.. iJI ~· lıJ-f'j tS>y! .t • .l. •. 

(3] Bibl. Geogr. Arab. IV, 1 o, 6 ve mütekıp sah. · 
(4] Tabari, I, 104·2, 2 ve mü!. sah. 
[5] A. K. Markov benim dikkatimi .. H. Sau\l'aire"in .. Materiaux pour servir a l'histoi-· 

re de la numisrnatique et de ln metrologie muaulmanes"(Journ. Asiat. 7, XIV, XV, XVIII,. 
XIX) unvanlı eRerine celbetti. Fakat bu eserde çok kısa ve karışık maliimal verilmektedir .• , 
O ciimleden, mi\verrilılerrin •nksık zikret.tikler i Selcuk sikkesi olan .sf'; .Jt;.._, hakkında• .. ·. 
verdiği malamat (Jour. As. 7, XV, 453) . 

[6) Zap. Vost. Otd. Ar. O. IV, 298 .. 
[7 J İbid. IV, 130. 
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Muasır kapitalizm hakkında"Sombart,ın maruf eserinde [1} 
••.. getirilen malumata "D. Grimm, benim dikkatimi celbetti. Bu ma
: ;'lt'ımattan görülüyor ki 1311 senesinde Fransanın adi varidatı bu 
· >günkü frank hesabıyla yalnız 3 milyona yakın, ingiliz kıralının 

varidatı 1300 senesinde 4 milyondan bir az fazla meblAğ teşkil 

· · etmiştir("Sombart,ın yaptığı hesaplar kendi tarafından nakledilen 
mutabık gelmiyor). 

Hamdullah Qavzını ayrı ayrı viiAreileri sayarken Mogollar 
. idar1 taksimatı takip ediyor. "Ani, Mogollar devrine 

kadar olduğu gibi, merkezi Tiflis olan Güreüstana dahildL Gür
( jl~lJ .:ıl=->:-)) İlhanın hazinesine 120 tümen ve 2000 dinar 

· •. · veriyordu ki bu meblAğ Rus parasıyla 901.500 ruble demektir. Ev
.· velki (gürcü) padişahlar zamanında vilayetin varidatı 500 Mogo1 
· tumenine (3.750.000 rubleye) müsavi idi [2] . Bi.rinci rakam gös
teriyor ki Gürcüstan varidat itibarile diğer Mogol ülkelerinden, 

sa komşu vilAyetlerden, mühim derecede yüksek olmuştur. 
viH\yetlerin varidatına ait daha büyük rakam yalnız Küçük 

( 330 tümen= 2.495.000 ruble) [3] .traı~-ı Arap (300 tümen
fazla= 2.250.000) [4] ve Fars (287 tü.men, 1280 dinar = 2.153.' 
ruble) [5] için gösteriliyor. Gürcüstanla komşu olan ülke
gelirsek Şirvandan 11 tümen 3000 dinar(= 84.750 ruble) [6], 

30 tümen 3000 dinar .( = 227.520 ruble) [7], Büyük 

[1] W. Sombart, Der moderne Kapitalismus, Bd. I, LP"· 1902. S. 241 f. 
[2) Hamdullah Qazvini, p. n'\. 
[3] Darülfünun nüshası 171, f. 214b. Bilhassa küçük Asyanın böyle çok iı·at getiren 
olması imkansız görilebilir; hatta G uzan Han zamanında bile bu vilayetten yalııız 

( 450,000 mble, mükayese ediniz d'Ohsson, IV, 204.- ve Zap, Vost: Otd. XV!ll, 
)· geliyordu. M. Tb. Houtsma Mogol istilii.smın neticelerinden en göze hatan bir 
_olmak üzere Küçük Asyanın başına gelenleri gösteriyor, "das vor dem Einfalle der 

eins der reichsten Laender war, von ilıren Kriegszügen verhaeltnisınacssig wenig 
hatte und dennoch von ihrem Steuersysteın vollstaendig zıı Gnınde gerichtet 

(Gött. gel. Anz. 1896, N. 9, p. 713, galiba d'Ohsson IV, 204 ve müteakıp salı. isti-
. Eğer"Hamdu1lalı Qazvini,nin rakamları filvaki ası1 vesikalardan alı nmış ise "Timur
ioaresi ( 1317-1327 ) iyi olup "memlekete başka bir şekil vermi~" olduğunu itiraf 
luzım olur (d'O!ısson, IV, 688, Ra~id ad-<linnin ıeyline, A f. 516b, göre: ""-'l"f~:.'J v.tJ 

1 )~ üJlK Jl.:. i.>lb.l.- .:;JJ-", ")'L..J >J'. •-':~J -AIJ>-). 'Omarl (Notices et Extraits, XIII, 378} 
'·ka·ıde,diV<)r ki hatta İlhani devl~tinin büsbütün inlıiliili devrinde (Abii Sa'idin vefatından 

) bile Mogollar Küçük Asyadaki Timur-taş devrinde millik oldııklan, viliiyetl eı·den 
birini'kaybetme<lileı·. 

['4) Hamdullah Qazvini, sah. lt r. 
[5) Darülfünun nüshası 171, f, 22lh. 
[6) Hamdullll Qazvini, p. nv 
[71 İbid. nr .4~ yerine ıs" tab hatasırlu (Darülf. niishasınoa 171 f. 213 a 4-- ). 

1· 
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Ermenistandan (ki o vakit bu ülkenin merkezi Van gölü sahilinde 
vaki Ahlat şehriydi) 39 tümen ( = 292.500 ruble) [1) varidat geli
yordu. Hazineye İranın diğer büyük vilfiyetlerinden Kirman 67; . 
tümen 6500 dinar (507.375 ruble)[2], Isfahan 50 tümen ( = 375.000, · 
ı:uble)[3],Hozistan 32% tümen (243.750 ruble)[41veriyordu. Gürcüs· 
tanın evvelki padişahlar zamanındaki varidah meselesine gelince. 
"Hamdullah Qazv1nt,nin mevsuk malümattan istifade ettiği şüphe-. 
lidir [5]; mamafih diğer vililyetlerle mukayese edilirse rakamlar . ·. 
y ine Güreüstanın lehinedir . Bizim müellifin verdiği malumata .. 
göre Mogol devrinden evvelki varidat rakamlarıy1a Mogol devrin~ .. · · 
<leki varidat rakamları arasındaki fark diğer villlyetlerde daha . 
mühim ve daha büyülctü . . . · 

Gfizan Hamn cülüsuna kadar İranın bulunduğu vaziyete 
Raşfd ad-dtn .:,._...ı ı~~.; in[6] verdiği malümattan açıkça görülüyor 
memleketin harap olmasının sebebi vergilerin fevkaHlde 
değil, belki onları tahsil usullerinin ve ahalinin bir defa tediye 
tikleri vergilerin telnar alınmaması için teminatın (garanti) 
luğu idi. Mahallelerde vergi toplandığı halde hazineye 
miyordu ; hükümet bu gibi yerleri vergilerini vermiyen yerlerden 
addediyor ve bazineye mal ve eşya veren müteahhitlere · · 
havale (assignation)il€~ tediye olunuyordu. Bu havaleler 
tediye bahanesiyle~ ki filhakika biç bir tediye filan 
tekrar para alınıyordu. Kitabede zikredilen"kanunsuz havale,[7] 
( '7-'':"ı_,~· -:..':lı_,,_ ) kaydı işte bu gibi vak'alara dair olsa gerektir. 

Adi ahalinin vaziyeline nazaran, kendilerini Mogol hükümda" . 
[l]İhid, Tr\ 

[2) Darülf. n us lı ası 171, f. 230b. 
[3) Hamd. Qazvinl, p. I YI. 
{4] Darülfünun: nüshaaı 171, f. 220a. 
[5) İ. A. Djavahov benim dikkatimi"Plano Karpini,nin haberine(Tatarlara 

!iyatı, Yaııkov ne§ri, sah. 190) celbetti. Bu habere göre istilainnnın ilk ·~uıeıtınnı"e 
Güı·cü ve Ablıazlarından 4.0 ve 50 iperpex (yperperorum sive Byzantiorum) 
Küçük Asyanın _,ı,;..~ı;;,..ı_. da gösterilen vergi rakamları (Zap. Vost. Otd. XVIII, 
tüınen 200,000 dinar yahut. L200.000 dirhem) ve "Speculum historialc" de (d'Osson; 
83 : L200.0(){) iperper) gösterilen rakamlan kar§ılB.§tmlırsa görülüyorki, "Speculum. 
tpriale, de "iperper, yani altın sikkeler (V. Langlios, Essai. de classification des 
l!!Onetaires de la Georgie, Pııris 1860, p. 48 sq. ) Selçuk dirhemleri yerine zikıredıılmıı§tir;.;.·. 

ayni kıymette olan dhhemleı: Gürcüstaııila da darbolunuyordu (onlar hakkında Zap. 
met. Otd. İ. R, Ar. O. ı. I, cüı~ IV, sah. 121 ve miitealap) . Eğer .. Plano Karpini"de de . 
n azar-ı itibare alınmış ise, İlhanların «Gürciistan,dan aldıkları vergi ·nk istilii ?.amanında Mo: ... 

golların aldıkları o elıeınmiyetsiz vergiden çok oluyor. 
(6) D'Ohsson, IV, 370 ve müteakıp eah. 
171 .ı ı_,~ ıstılahını d'Ohsson (IV,, 37l ~e müt,) ''assigııation" kelimesiyle ifade 
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r : 
1, ·· n stilAlesine mensup birinin yahut Mogol beylerinin himayesi al
f, tmda bulunduran şahıslarm ve cemiyetleri n vaziyeti, nisbeten, 
rJt·;. ·daha iyi idi. Hühümetten, filvaki vermedikleri mal ve eşya için 
~> para koparmak, bazineyi dolandırmak isliyen şahıslar bu gibi hi
~~:-: ·mayeyi az bir hizmet mulrabilinde kazanıyorlardı [1]. Bu gibi hi
~· · maye kazanmak istiyeİıler az mfıkllfat mukabilinde oğullarını 
k . şehz.ade ve yahut beylerin tasarrufu altına veriyorlardı (2]; bu 
~; adamlar hamilerine istinaden sahte vesikalarla diğerierin meşru 
\:1~, mülkleri olan topraklarını zaptetmek için mahkemelerde dava 
~;' ·açıyorlarctı [3] . Pek tabüdirki vergi tahsildarlaı·ının lmyft muame;r: · ıeıerinden kurtulmalr için şehir ve lröy cemiyetleri hükümdar sü
~f l,lllesi azalarından birinin taht-ı himayesine girmelerini daha tay
~R;, dalı ·buluyordu. Bunun içindir ki süHi.le azalarından yahut bey
~<t;,:. ·ıerden birinin "malikane,si sırasına geçmek "himaye, tellikki 
~~.( ediliyordu [4]. Bu gibi "himaye alhna girmek, vak'aları yeni su-i 
J~:<.'istimallere memba teşkil ediyordu; muayyen ve kat'i vergi liste
!l~9~·· terinin yokluğundan istifade ederek tahsildarlar , bu "himaye,li 
.~ · yerlerin hissesine düşen meblai1;dan daha fazla bir meblağı "di
!j,· _van" ın varidatından _<yani hükümet hazinesine teslimi Hl.zım ohm 
ili···· meblağdan) çıkarıyorlardı [5]. 
~>. · Gerek muayyen bir ınıntakanın hlikümdar sülfllesine mensup 
[~- zatların malikılnesi addedilmesi ve gerek ayrı şahısların [6] bun
~;(~a.bi bulumİıası ayni "incu, [7] ıstılahıyla ·ifade olunuyordu. 
tv.' ki bu kelime kitahede de vardır, "Ra, id ad-<lin"in §U ibaı·esiyle mükoyese edini2, A r. 404 h: 
~f.~ .. :;·~~..uT 4>l.J' • ..ı. . .:-'.Jl ö~..t. ~tJ~ ~~.ıiJ L,)l&l.IJ lSl_,, J~ ~.!..-.,~'1ı., ... 0 \j\ ~t-'_,>.. .J:JJ. Du cümleden 
f~;: ~öİüliiyor ki, bu muameleye .ollr ve ona dair verilen vesikııya da öl.t, dcnilirdi. Vilı1yetlere 
~~ •. , ve ayrı şalııslara tarh-ı tekiilif münasebabyln arzedilen talepnamcleı·e de -l1p· deııilirdi; 
~: mUkayese ediniz; Vassilf, taşbasma 317 sah: >J•) .:.lı~~~·~.:. ,js: '-"· J~ ;,l._j ..... r!ulıa a~ıığırln 
[': ·,.,,-.:;.,~ _.::.11_,,.. .:;ı.,.. ~l.i: . .s'l.ı,j"j>;-J ; "Raşid ud-din,in r.eylinde (A f. 487a) : ..ıı.ı._r=..? 
~;-:_,i>ft~ . <I\\JhJ.t . .ıL.:..> ..::....ıJ>J .ıl.:.._>"'-~ .ı:..ift~ Dus!itrai-Katib -,-ı~•.ı_,::.., de, f. 204 b: 
2/.·;'\.UI> ~~-:-~ •J} ' J .. \.. ~\ı:; j\ ı.i~_,JJ; .. ,S:::! \.> J l? .. ~ ü':/1_, ... , .;,I.JJ. ' ._,~_, 
p~> ·. · (1 ] D'Ohossoıı, IV, 390. 

~. . . [2l lhid IV, 398. 
f/·. :. [3) ilıid. IV, 454.·; bundan dolayldn ki, hükümdar süldlesi aıalanna ve beylere arazi 
k ·-davasına müdalıale etmek ve davnlı .araziyi eabn almak menedilmi~n ( ibi<l. IV, 447 ve 
f.X ı\ıateakip) . 
(2. •, ·' (•J,) "Raşid ad-din,nin tabiri (A f.410a): ..1.!-~ •>f ~.t· .::..ılı- .,.Jvı, ~l(.,ı~, .:&'ı;;. ~ı~ 
F , [5) D'Hbsson, IV, 382. 
ti~/~. · [6).D~Obsson .. en servage» (IV, 398) sözleriyle"Ra~id ad-din,.nin .... uo;:·~ tabirini irnde 
~>:-~diyor; buraı<ı (A f. 413 b) Qnatremcı·ede (Histoire ete. p. 131) gelirilmiştir . 
· · ' [7) Bu kelime Farslar tarafındmı böyle telaffuz edilmiş olsn gerek. Tii ı·k ve Mogol 

lisıınının kanunu i•e bu kelimenin başkara telıiffuzunu talep eder. Reııim lıilcli~inıe giiı·e lııı 

1· 
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"Ani, şehri de böyle rruntakalardan madut idi. Bizim ki tabemiı
de buna dair kayıt bulunmuyorsa da, büyük şehir kapılarındau 
birinin üzerinde bulunan ermenice kitabede "paytaht Ani hasincu 
olmuşutr, denilmiştir [l) . Burada "incu, ıstılabmm arapça sıfat 
olan "has, kelimesiyle birleşmesi Ermenilere ait olmayıp, "Ra- .. 
şid ad-dtn,de mükerreren tesadüf edilen, o zamanın resmi ıstıla- · ·· 
hahndan alınmıştır. "Katrmer, tarafından [2] getirilen Argon Ha- · 
nın"hasincu, su hakkındaki sözlerden başka biz yine Gazan Han 
tarafından satın alman ve hanın keptavul(hassa askeri)ları ve"ha
sincu,su olan Mogol esirlerine ait sözleri [3) ve her"orda,nm(yanl 
bütün şebzade ve hatunların saraylarının)masarıfına"basincu,sun
dan bir mıntaka tayin olunduğu bakkındaki kaydı getirebiliriz [4]." 
"İncu,dan addedilen mıntaka ve şahıslarm hukuki vaziyeline dair 
kat't malOmata malik değiliz. Gllzan Hanın, Raşid ad-din tara
fından nakledilen, nizamlarında "incu, olan arazi "divant deni
len araziye mukabil zikrolunuyor; husust şahıslarm emiılkinden · · 
olan arazi ise yine ayrıdır [5] . Yukarda naklettiğimiz cümleler
den görüldüğü veçhile "incu, yerlerin varidatı "divan,a yani ' 
devlet hazinesine ait olmayıp padişahın ve süH\lenin diğer aza
larının sarayları idaresine, ihtimal Mogol askerlerinin de iaşe

sine, sarfolunuyordu. "lncu, yerlerin idaresi için hususi "divan;, · . . 
mevcuttu [6) ; mümkündür ki XIV üncü asıı·da "büyük divan, ıst,ı.- ' 
lahı bu"divan,için kullanılmış olabilir[?]. Mamafi"Raşid ad-din" · 
"büyük-divan, ıstılahı "incu, yerleri idare eden divan için_ değil 

kelimenin ne etimoloji men~ei ve ne de teliiffnz §ekli bu güne kadar halledilmemiştir . 
Muknyese edini•~ Radloff, Til~k lfigatinde"ençi, "inşU, ve onun "inçU. şekli~ıde transkrip, 
siyoııu (Uigurische Sprachdenkmaeler, p. 30). 

[1) Zap. Vost. Otd. Ar. Oh. VIII, 77 ve miiteakıp. 

(2] Quatremere, Histoire. .. , p. 130. 

!31 Ra~rd ııd·din, Af. 426a: -=~ ri)l• ~ ._..~ <H<C\ı J,ı::f' -~k~. Mukayese ediniz: 
d'Ohsson, IV, 431. "Kehlavul" ısbialu hakkında benim eserim "Mogol istilası devrinde ·· · 
Türkistan" H, 4·12, not 4. 

[4) Raşid nd·din Af. ·l-32a: •"":'~>I <;;;••,S._ 'i~ '-"'~IS_,~ı ~~,.~, ISJ>.A,,. ~ı-~,,._)" · 

.;:.;.f' jJ.ıiuo c)IJ'.> jl • 

[5) Raşid ad·din, Af. 43&: .:..-,.::...\.. .Jijl, • •.ı>\.. .;ı""'• ~.s".;.~ i.Sl.:r.• J ..,.ı_,;.. .::.ı 'i, ıJ.' 
.:-ı (•v" ~- ~ ... ..o..ı, >;lı ~_,.;· ı~ Jl.ı>,>. Mukayese ediniz d'Ohsson IV, 417. Başka riıisallar·· 
"Quotremcre,de, op. cit., p. 131. 

[6) Katrmer, op. cit., p. 130 (,.Vassaf'a istinaden): 

[7] ..,.l-i 'ile' ınüellifi,.Muhammed Şebangeral"nin ,.ı._ı kelimesini tarifi de biınu' gös."_ ·,. 
teı·iyor (bunun hakkı!'da bakınız"Mogol istiL devrinde Türkistan"II, 47) :.• .:.,~ ,_..ı,;. J.\. _,ıi;_l 
.u~ !lJ.i, iıi.J'.> !l)l.ı_, (Asya Miizesi niishası d 566, f. 231). 
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· yalnız devlet kalemi ve devlet hazinesi daireleri için istimal e
dilmektedir. [1] . 

"İncu, arazinln ve şahıslarm imtiyazları kanunda nasıl teyit 
. -edilmiş olursa olsun, umumiyetle gayr-i mazbut olan Mogol devle
·tinde, şehzade ve beylerin sıksık idam edildikleri bir memleket
te bu imtiyazıara her ve her zaman riayet edilmiş oldu{tunu ta~ 

:>-. savvur etmek çok müşküldür. Çin Türkistanından eldeedilen 
( vesikalar meyanında Orta Asya hanlarından '"fuqluq Timur,a 
~~ {1348-136213) [2] verilen cAlib-i dilekat bir şikayetname vardır . 
~· Bu şikayetnameye göre Mogollardan evvelki. zamanlardmıberi n.. -eski hanlar zamanında "kılan, teklllüfü "incu, bahçıvanlarından 
~~- . . {yahut bahçe sahiplerinden) alınınıyordu; şimdi ise, onlar için bu 
1~· : · a~ır zamanlarda, muzaaf verği f3] talep ediyorlar. Şüphe yok
!11-.. , tur ki ayni hallerin diğer Mog·oı memleketlerinde de valct olması 

!~~:.:; Hlznr;;:~i~ Iütabemizde tesadüf edilen ayni "kılan,· ıstılahı şarkt r. ·· ·rurkistan vesikasında da istimal edilmiştir . İran Mogol devletinin 
~;r kitabe işlerinde bu kelime, g·aliba, pek nadir kullanılmıştır . Biz 
~-~). -bu kelimeyi"Raştd ad-din,de iki yerde bulduk; birincisi GAzan Han 
~.:·. tarafından }{adı, ulema ve Ali ahfadının, "büyük yarlııt,a binaim, 
~s·: ·"ıaı~~~~obcur, [4] vergilerinden muaf tutulması haklnnda 
~j'- ·· lll Raşid ad-din, A f. 407b, 410a (d'Ohsson, IV, 380 ve müt.) ve dil;er yerleri. rF ,. . . [2] Bu han hakkında bakınız benim"Pamjatnaja kniglca Scmire~. oblos. Stntist. koın., 
~~' · n, 142 ;ve mütea.kıp., snbifelerdeki moknlcme; onun . ıneıa~·ı ~aklonda benim.Otçet o po· 
~ii • .ezdke v .Sred. A2iyu, (Peıersb. 1897), snb. 65 ve milt., yme Zap, Vost. Otel. XV, 0132; 

~t '·• XVI, salı: XIV; XVID, 2.77 .. 
~~f.,' · [3) W.Radloff, Uigurische Sprachdenkmaeler, N.22, salı. 28-32. Bu makale .. Rudloff"un 
~:;;' ·: es~ri inli§<ır etmeden evvel yazılıru§tır. Müelfin lutfen verdikleri matbu salıifcılerden istifade 
''.. .:. . .edıyorum. 
~,· ( 41 D'Obsson, lV, 446 .. ni colan, ni coHchour"(4 üncü cildin lıer yerinde bu kelime 
f:i~· böyle ~azılınıştu; 2 inci cildin 264 li ncü sahifesinde ise ayni ıstılah .. countchour"ya•ılmıştır; 
~~ • ' Hommer-Purgstall, ·Gesclıichte der İlchane, II,l70"Koitschur,) ... Raşid ad·din"in metni (Af. 
~~':-' 895b) : .,.~, • .:.ıl.r . .r r.•J•J; .J!Jo .... .JY!'h .:ıY-ı ;;~,ı..J .:ıı~ı.J;w.; ..s".:-i'i .!lJ.:r. t:;'.r. re.. iıJ>:
(f.:!t ·:' .ı;;'l:...i~..ii.JJ':"h Jl..ı .ıt.-~ f-"J ...,1 ... Kendine göı·e bir nevi"knnun·ı esıısi" mahiy~tinde olun 
~,,. ·., .. hilyük yarlığ.a istinat edilmesi enlib-i dikkattir. Vassdf bu manada t}.r. Jt.ö58 ıstılahını 
f,-\ 1 kullanıyor, ki onun ııöıiine göre bu kelime "lıülcın-i külll,. demektir (~ ~ .. , taşbasmn, 
~-··:· salı. '41.01. Saltanahmn bidayetinde"Ulcaytu, (1304) ~eriot kaidelerine ve eski Mogol han· 
~"'· . larınm fermanianna riayet edilmesi hakkında tj.r. J\~0 ilan ettiği de bu miinasebetle 
~:! . ıilaol.tınuvor. Ayni zamanda büyük hakanın elçileri Mogol devletlerinin federasyonunu teklif 
~f;.,· ~·.eden (:.l.t, Jı.0 ı getirdiler ( ibid. sah. 475 ). Çinde bükOmelin emirlerin~ c/'.~~~~ il~ 
fdt•.'·' ımukabele ederek konturol eden ·husus! memurlar vardı. Buna uynııyaıı emır ve hukıımlen 
~~:· . ~reddederl iırdi (ibid. p. 498: .ı~.~ JJ,.:.o C;-h. [burada Jl&il JL;~;; .:ı.iG ..i' ... ls"~ J~ ~ f ı 
~;\.- ..CA.> J~ J_,.!.l• ·l.;a.ı:.\...,1, >J.) oi,Y-j~ ;,1.1 ) • 
!~:·- • . . 
~t~. 

~·, .... 

~it:·: 
1· 
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verdiği J:erınanda; ikincisi1 saraydaki avcıların adedi'nin azaltıl-· . 

dığına dair söylenen hikayede [1] ; bunların taht-ı himayesinde 
bulunanların bu anden itibaren"kılan» vergisiyle ınuvazzaf olanlar 
sırasına geçtikleri zil{rolunuyor [2] . 

Bidayette "kılan, ile "kopcur Jr,~;, arasında ne gibi fark 
olduğuna dair ınalüınabmız yoktur [3] ; şarkı Türkistan vesika
sının ifadesine göre "kılan ,ın ekilen araziden ve uınumen köylü 
ahaliden alman vergi olduğunu anlaınaınız icap eder. Buııun mu
kabili olan"kopcur, kelimesiyle, Quatremere'in gösterdiği gibi[4],._ 
yayialar ve yaylalarda beslenen davarlardan alınan I % vergi 
tesmi-ye olunuyordu-. Şu suretle "kopcur, ıstilahın bidayettekt 
manasıyla, başlıca göçebelerden alınıyordu. İran Mogol devletin--.. 
deki Mogolların, askeri sınıf teşkil ettikleri halde, "kopcur, tedi-· 
ye ettiklerinin sebebi de bununla izah oıunur[5] . Mamafi "Quat-·. 
reınere, tarafından nakledilen "Cuvayni, metninden görülüyor ki 
d.aha Mogol İmparatorluğunun inhilaline kadar, M ünkü Hanın za
manında bile, raiyyederı toplanan nüfus vergisine de "kopcur,~ 

denilirdi . Yine Quatremere tarafından "Devletşah,tan nakledil€n. 
İran şairinin şiirinde de "kopcur, ayni manada istimal edilmiştir ... 
Vergiler hakkındaki 1304 senesi fermanında [6.] imtiyazlı olmı
yan sahalardan mutat usullere göre toplana:ı:ı [7] vergi tekalüfü üç 
neve ayrılmıştır : 1 ) Kopcur ve köylü ahaliden alınan vergidir 
ki, senede iki defa tediye edilir [8] ; 2 ) kopeur ve sahrav!lerden 
(göçebelerden) alınan vergidir ki, sene başında bir defa ödenir[9]; 
3 ) damga; bunun miktarı, muvazzaf olan her rnahal için husust 
surette tayin edilmiş ve bir tahtaya yazılıp mezkür mahallin ka-. 

[ l ] D'Ohsson, IV, 440 ve ınüt. 
[2) Ha~id ad-din, Af. 436a: .,;ı • ...,. .:ı~; Ji..b _.·.,_,, .J\.!!1 .::.ıl:r-_,, .0.:>~--;-J. 

[3] W. W. Radloff Kılan kelimesini .. haraç, veı·gi, yasak, manalarıyla izah etmişti~· 

( Lııgatine bakınız); .. _,~ _ _,;, kelimesi ise lugatle büsbütün getirilmemi§tir ( mükayese
ediiıiz Uig. Sprachdenkmaeler, salı. 9. Kiptsclıur, Mogolcadn lıubçur, Trudy Vost. Otd. Ar, . 
Ob., XVI ilave A). "Budagov',un lilgatinde .JY, _ _,; kelimesi Quntremere'e göre izah ediliyor,. __ 

[43 Quafremere op. cit., p. 256 ve mütenkıp. 

[51 J)'Ohsson, IV, 4·20 (.Ra~id ad-din"de A f. 422b). 
[6] Bunun hakkında bak. yukarda 1 inci aahifaye. 
[7] Bundan ha~ka zikredilenler yalnız ~un lardır: l) "haraç"; bu eskiden ( (_-'; :ı\ )1 

bazı yerlerden sene başında alınıyordu; 2) "haraç"; bu bazı yededen, .. Bagdad"taki gibi; 
yazın nı alısula t ça/!ında alınıyordu; 3) yayla ve kışla içi-n hizmet ( "'..>'".:.-~ ~,~) eden sıcak;· 
ve soğuk yerleı-de (~>.r~> -'!-' /') şah•i C§)'• ile ödenen vergiler. 

(8 1 Raşid ad-din, A f. 4l1b (muk. d'Oiısson, IV, 335 ve mü!.): .s~lc_, .:.l;;~~:._, ~ .. ~.l 
_,_c·t~.J~ r-'>·'. Jl-~, .1.::.-IT ._:, ,~ .l.:ı_I!J •>. 

[9J ihid.: J.:. _ _,r .,..·J~ J'- J,ı;, ~_,; ~- .o.:.,~c .o. ı~~; ı_,- ..:.4~_,,._, JJ"f. ~?. 
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pısma asrlımştn·· [1] . Bu metinden anlamak mümkündür ki, bifıil
vasıta tarhedilip gerek zürradan ve gerek göçebelerden topla
nan vergilere, şehirde toplanan-bilvasıta tarhedilip ticaret mal
larından damga suretiyle alınan-vergilerden ayrı olarale "qop
cur, denilmiştir . 

"Damga,ıstılahıyla, d'Ohsson [2] un isbat etmeğe çalıştığı gibi,. 
yalnız "droits de douane et de transit, ifade' edilmiş değildir . 
Bu manada "tamga = damga, Acemlerin "bac, ıstılabmm müra
lliftdir ki islfunın ilk devrelerinde Arap müellifleri tarafından da 
istimal edilmiştir[3]ve lügat kitaplarında bazen bu kelimeyi"tamga, 
kelimesinin ayni addetmişlerdir [4) . "Baç, kelimesi bizim keli
memizde lmllanılmıştır ; ermen.ice kitabelerden görüldüğü veç
hile o kelime mahalli ahali tarafından da istimal edilmiştir [5] . 
Bundan başka şehirlerdeki, mastaba ve hunarhaneler de dalıilı 

olduğu halde, ticaret ve sanayi müesseselerinden alınan bütün 
vergilere de"tamga,denilirdi[6]. Buna göre "tamga, mefhumuyla 
yalıuz yol ve yol vergisi mefhuınları değ·il, belki daha fazla şe

hir ve şehir vergileri mefhumu merbuttur ("tamga, tahsildarla
rına"tamgacı, denilirdi) . Bunun içindir ki"Raş!d ad-dtn,de [7] şe· 
hir tamgası ve"şehir tamgacıları hakkında söyleniyor; "CeHlyerl
ler,in yarlıkları mecmuasında yeni"tamga müdürü, tayinine dair 
bir ferman vardır . Fermana göre "filfuı şehrin tamgası;, , mfıs

tait müdürün yoklu~undan ve bundan istifade eden küçük me
murların namussuzluklarından dolayı, hazineye teslim edilmediği 
bu tayine sebep olarak gösterilmiştir [8] . 

Bu nevi şehir vergileri hakkında, elbette, şeriatte hiç bir kayıt 
• yoktur . Bunun içindir ki islam hukuku mümessilleri (fakihler) 

[ ll ihid.: .1.'--ti r:Jr . .;._.:.-4:J..i .Aı; .., ~'lJ ~ ..,.~ı;.,.;. .. J~ .ıı..~ ..,-..,'"Jt. l~t" .::,ı;J;.\. 

~·"":.. . ..ı..:ı~,_~J..a~ w~ 0ı..ı.ı . .&~., .. ./'" J.lJ,.,. 

·es , . [2) D'Oiısson, IV, 386. Bu sö:der tırnak i~:ine alınmı~tır, lakin "Ra~ld ad·din"e nit 
·,~; değildir . 
. . [3] Bihl. Geog. Arab. VII, 168, I. 3 (İbn Rusle). A.rapların ~:' . .r" kelimesiyle (Bibl.. 

Geog. A·rab., IV, 285) ve c.rUl kelimesi de (Liber Mafiltih al-u.Jüm, ed. G. v. Vloten, Lııgd, 
1895, p. 59, I. 10) ayni manayı ifade ediyordu. 

[4] Budagov Lügatinde <.<•\~ (.r.lö.C"=•.ı..'.J.!r' ı:Jl . 
'[5] Brosset, Les ruine d'Ani, p. ll ve mütenkıp (teı·cüınedc "doııaııe,). 

[6] Mukayese ediniz: Vassilf, taşbasma salı. 521 (Sul tan Ulcaytunun fermanı) : Jli-_,. 
.~~: .. ("J_,~i .kA-•J k ;;.a ci'. Jl_,J fi .)1 ~\ tSLi.t"J ..t:..; .J'..t. ıst<' JLL:ı.~ ı JAi 1}•":.b..,.. .. _, t•.Jt:... 
· { 7] Ra§id ad-diıı , Af. 405a J.J. .st•,·, f. 419a ı ... J.J. .Jl:o:- 1~< (d'Oiısson,IV, 3711 ve 4.(ı8 ). 

. , [81 ..,.ııs::l •J,::-' , f. 197h: .;.,. .. ::. .ıı.·l ::-~~.>W .st.> W".,-.ı.:u.t> ~·.:.,s- c'J'~ ,:.;, vy· 
~~_ı,·.; ü\;.rai '>;. J.ı.. ıJ.I.;.. ~l.f > .J~'O"ı::;:...> .dı ..; Jlr '-~ J' .:ıl Jı>.ı ;,..-ı ::.-~· ' >':" .t• Jls', .ı.ı ı...· 
· i.PJ'. ~Ç'.~~t· ~ '1 .!.'IJL-'=-: ...\..,T "':"".::-\,) • 
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·nazarında bu vergiler şeriat emirlerine hilaf olan tek!lluften olup 
bunları ilga etmek sevaplı bir iş addolunuyordu . Ölüm ve yahut 
·bir felaketin vuku bulacağını hissederek günahlarından tevbe et
mek zaruretini duyan padişahın al1m ve gümüşten mamul sofı'a 
takımlarını imha etmekle beraber "tamgası da ilga ettiği zikro
.ıunuyor. Kuvvetli bükilmdar Dana-Sanga ile muharebesinin arife
·sinde "Babur, da "ne şehirlerde ve ne köylerde, ne yollarda , ne 
geçitlerde, ne menzillerde, ve ne iskelelerde, bundan sonra "tam
ga, alınmamasma dair bir ferman neşretmişti [1] . Baburun ah
fadı da Hindistancia birkaç defa " tamga , nın ilgası hakkında 

fermanlar neşretmişlerdir. Lakin, ayni tedbirin daima tekrar edil
miş olması gösteriyor ki, bu men bakkındaki fermanıara pek az 
müddet riayet edilmiştir [2] . Zaten hazinenin en milhim varidat ,. . 
membaını teşlöl eden bu vergiden iıntina etmek pek mUşkül dU . ' ·· · 
!ran Mogol devletince"tamga,, varidatın en milhim maddesi idi[3] . 

Bizim kitabemizin metni gösteriyor hi, "Ani, alıalisinden yal
nız rüsumat ve "tamga, vergileri tabsil edllmesi eh1rolunup "kı
lan, ve diğer vergilerin alınması su-i istimili addedilmişti. Müm- .·. 
ktindtır ki "Ani, şehri "incu, olmak münasebetiyle doğrudan do
ğruya tarhedilen vergilerden muaf tutulmuştur; mümkündür ki hU-
1{0.met diğer şehirlerde ittibaz ettiği tedbiri "Ani, ye de tamim . 
etmiş olabilir. "Hamdullah Qazvini, bir çok şehirlerin "divana 
karşı tekn.lüfU tamga ile mukarrer, olduğunu söylüyor (._il_,ı_.lJJ',... :· 
.:.-~J,; .. ~;.<-.) ; bununla beraber bu yalnız Tebriz, Sultfuıiye, Isfa
han ve Şiraz gibi btlylik şehirler hakkında değil, Fırat sahille.- , . 
·rindeki Hille .u ... ve Elceziredeki VAsıt gibi ebiınıniyeti az olıın 
· şehirler hakkında da söylüyor [4]. Bazı vak.'alarda yerine göre 
rakamlar da naklediyor. En ehimıniyetli "tamga, elbette, merkez 
şehir olan Tebrizin idi, h.i her sene bazineye 115 tümen (862,500 

·ı·uble} varidat getiriyordu [5] . Diğer şehirlerin "tamga,sı epeyce 
.azdı; Şiraz 450,000 dinar (337,500 ruble) (6] , 1sfahan 35 tümeri 

[1] Babur·Name, Be~eridge n"§ri, f. 314. 
i [2 ) Elliot, H;story of India, VI, 493. 
[ 3) D'Ohsson, IV, 401; Ra~id ad-dinin metni (A f. 4.ı4b):.:.-1~.\l~ Jl.ı•I.JJ.i.O: .s\• 1.;1, 

· Müellifin sözline göre, Gılıan Han zamanına kadar bu meblii[; hazineye ınmıtazaın surette 
teslim edilıniyordu. Çünkü pek çok olan hükOmet postacılarının ia§esi için §ehrin kendi 

ı içinde sarfolunuyordu. Baz.1n bu postacıların talepleri o kadar büyiik oluyordu ki, taRıgacı , · 
.. bıınlardan yakasım kurtarmak için fuaı etmek mecburiyelinde kalırdı. 

f4] Hanıdnllnh Qazvini, sah. I•L v~ 1 '\"\ • 
· [5] İbid., sa h. T ·A . 
,[6} DariHfünun nüshası 17l,f, 222 b. Dinarlarm Uimene tahvil edi!ıııesindeıı . bun· 
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(262,500 ruble) (1] , Sultilniye "hanın karargahı orada bulunduğu 
zaman, 30 ttimen (225,000 ruble)[2] hasılat getiriyordu. Ermenice 
kitabeden görülüyor ki rll.sumat müdürü bazı müesseseleri, galiba 

:,· · ayh şahısları da, rüsumattan muaf tutmak hakkını haizdi [3). 

.;· ·. 

Anlaşılan "tamga, hükümete bir milüar meblağ teslim etmeği 
iltizam eden ınuayyen bir şabsa, mültezime havale edilmiş, ınül
tezim de iltizam ettiği miktardan çok fazla mebHiğ tahsil edebii-
miş ve bunun içindir ki kendisi mutazarrır olmadan bazı mükel
lefleri tediyeden muar tutmak imkanını bulmuştur . Mog·ollara 
kadar da böyle idi ; bir şahsın himayesiyle haraç tediyesioden 
muaf tutulduğu hakkında "Firdevsı,lıin bir şiiri meşhurdur . 
. Bu hami şabıs,"Nizllmi-1 'Ar1lz'i,ye göre,"'l'1ls,,ta tahsil.dar(J.-~)dı [4]. 

A. D. Rudnef tarafından bana lütfen verilen bir izaha göre Mo· 
,; · · golcada "nemeri ..sJlt., , Golustonski lügatine göre (I,13) , '"ilave, 
~~,. ziyade, lllhika, manasındandır. Demek ki burada söz fevlwlade 
., ;', vak'alar münasibetiyle ahaliden ilaveten alınan vergi hakkında 

~:- ()lması H\zımdır. Filhakika, uJlt. kelimesinin bu manada kul
·•' lanıldıgını ben "Vassaf, ın 1296 senesi vukuatıua ait naklettiği 
1!~: hikayeyi bulmağa m h vaffak oldum . Bu vakitlerele orta Asya 
~r Mogollarının çapnilarını defetmek için Horasana çok asker gön
~i·: -derilmişti. Bu vak'adan evvel sekiz ay esnasında padişahlık iki 
~ .. :· defa bir elden diğerine geçti (Vassafa göre "üç padişalı tahta 
tt''; .. · -çikmıştı,) ve iki defa muhtelif tarafıara pek çok asker sevkedil
~:. ' miştir. Bunun neticesinde hazinede para kalmadı . Binaenaleyh i;f;: 
~:~ ekser villlyet, bilhassa ı<Fars, ahalisine "avans ve nemeri, talep 
~j :ederek müraceat ettiler, davar sahiplerinin onda iki davanın 
~, -. · zaptettiler [5] . 

~,' . · ::~ altın dinar olması miimkünd(ir; e~er böyle ise bu dalıa mü him lı ir mclıluj{ te~kil 
·• • · (1] Hamdllah Qazvini sah. \'\'\. 
~;:,'. i2] lbid. \VA: .s> ' : \.;'\ la~>.JIJ'I, Han ve di~er şehzadelerin Söraylannın ~"hircle 
~t;~.-~···· .. ·_·,:_·.·.; .. _,·· .. -.·-~-· bulunması, elbette, tüccarlan celbediyor ve ~ehrin varidatını çoğaltıyorclu. 
"'.. _ [31 Bro~set, Les ruines d'Ani, p. 12 et 51. 

[4} The Chahar Maqala e te., transl. by E. G. Browne, Beriford 1899, yı. 79-80; 
~~·:·~ . Chahar Maqala ed. by Mirza Muhammad, J.eyden·London 1910, p. 4.-ll. 
r.(.;:"> . [5) Taşbasmasına göre metin(sab. 326):•\.. .::..!..& üJ.•.J> Jl- ı:ı-ı~•J-i .. ; ı_;;.. .J>d'J':'~ .:;~~ 
... ,,_ . .:\\: ,ı,.:-> !l.J.i . .!l. .. i~ ":'Jr'.)~ ~J~ .)~.)> ~ ... ·J,~ )\:01 .;ı,;;ı .\.!,~-(.. <.)" )';- .::..>0 .!1._ b_,I"'J, 
~·' ' ..ı.;:;J'J'>•>jl I.J~'..t•J .::.t~ ıSJı<·, "'.u;.,..u..;. V' ..ıl>,_..~ JlFIA.J, .Kütiiphnııe·i Uımııni niis· 
;;.~·~ ' : 
- .. · lu•sında V, 3, 24, f. 22la de .s,tı:-,Dıırülfünun nUshasında 4,f. 205 b: .s,ı..;.. D'Olısson (1 V, 

~-·\df' 156) ,.par anlicipation" olarak yıaı·a toplandığını söylüyor. "VassM"a yazılan .. Fcl'lıeıık"ki· 
E tabında .s~li kelimesinin ( IIIJjbasma sahifa 704) fantastik bir suı·e tte .,kurt ııvlamnk için 
lt;- yapılan' siyah ve beyaz noktalar, çizgiler "" malınielir ki orayn koyun l;uğlarlnr,. (.:;,ı;;; .s.>u: 

" ~22.~·;_. 

~·sr ·:· 
:;:.<· 

1· 

·:~ ,. 
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Raş1d ud-<lin bu sefere [1} dair söyledi~i hiMyede fevkahl
de vergiler hakkında bir şey kaydetmiyor; di~er vak'alar müna
sibetiyle ise, o bu "nemeri, kelimesini, galiba, arapça müradifi 
olan ~_,~; kelimesiyle tercüme ediyor . O, G!lzan Han tarafından 
prensesler ve onların saraylarının masarıflm kaplamak için ay
rılan tahsisattan bahsederlcen şu sözleri iliive ediyor : "her vakit 
ordunun ihtiyacatı için iH1ve etmek (yani tahsisata zam) zarııreti 
olursa, onların hazinesinden (yani mezkO.r prensesierin tahsisa
tından) orduya milyon dinar (yani 100 tliınen yahut 750,000 ruble) 
verilmesini emretti, [2] . Şu suretle "nemeri, vergisinden hatta 
hükümdar slHffiesi azalarımn da emiilki istisna edilmiyordu _ 
Di~er taraftan yarlıkitırın .rusça tercümelerinde Rus ruhantlerinin . 
ditter vergilerle beraber "zapros, ( ziyadet ~.>~.)) tan, yani"ne-· 
m eri, "den muaf tutuldukları hakkında söyleniyor [3) . "Abü Sa
'1d,in yarlıkından "Ani, ahalisinin şimdiden sonra "nemeri, deıi 
muaf tutulmaları şehir ahalisinin sefalet ve zaruret içinde bu
lunduklarıyla izah edilse gerek 

Tarh c.J. kelimesi albnda ne gibi vergi kastolunduğunu izah 
etme){ çok mUşkül meseledir. Biz, "Raşid ad-dtn , de bu kelimeye çok 
ımınalarda tesadüf ediyoruz . Ga.zan Han tarafından tesis edilen 
hayrat ve dini müesseseler ve onların masarifiiçin verilen tahsi
sat hakinndaki hil{§.yelerde daima "ferş ve tarh, kelimeleri zik· 
rolunuyor [4); ferş ....? ) kelimesiyle, galiba, para tahsisatı ifade 
edilse gerek . Çünkü bu kelime ayrı ayrı varidat maddelerinden 
_,...,__ :ıtp ·'"-'-/~ ..,·jt- !lf "'-:-' u;l.t . .( J l•4- , .ı.:<-, .l:- ı. _,ı.;.._,). Tefsir edilmesi metinde 

"meviişi., kelimesinin zikredilmesiyle izah edilse gerektir. Bu tefsirin otorite addedilmesi 
ıııüfkü lılür; bn eseı· pek mualıbar membalar üzerine telif edilmi~ti (lbid. salı. 708). "Si· 
ynlı ve beyw. noktalar" meselesine gelince bu tefsir Arapların .f kelimesiyle aliikadardır; 

liignı !c.itaplanndan baska bakınız Jacıı t, IV, 812. . 

[1) Il.nşid ııd-drn, Af. 358a. Hammer-Purgstali(Geschicb. dcr 1lcbane, ll, 32)bıı me· · 
selede, galidu, yalnız Ha~id nd-d!nin sözlerinden ·istifade etmiştir. 

(2] Ra~id ad·din, A f. 4-32a: •J~~jl .(,r) •.r. <3-"l,:,..ı .,~_;., Jı::';.ı t_t .... .::.-&~ .(.::..;, .;>, . 
. ~) .~s:-z.,~ ~~.) ;\;.• .>\j• e~ .. ~1..!.!\ ~1j>. • 

[3] V. V. Grip;oryev tarafmdan neşredileu <Rossiya i Aziyıı Petersb.l876, snb.24B) yar .. 

lıklardaki ifade ile mukayese ediniz ( .,evvelii bizim baracımız yahut "ıarpos"umuza .. 

iliive ... "(ve sab. 251 de) ,.biç bir haraç, ne rilsümat, ne iaşe, ne .. zaprosn, ne de lıediy~"). 
i. N. Bereı.in bu"•.apros,u ara~.a t-''"' ıstılahıyla ifade ediyor ( Hanskie Yarlıkı, lll, 18. 
ve Tntdı. Vost. Ot<l. l. R. Ar. Oh. Vlll, 472); bu hususta Berezin .. Toktamış"ın tarhanlık 
yarlıjj"nıa isıina ı ediyor, ki oı-nda kendi kıra•tine göre _,~. _,;.,- <Tarhannıe yarlı kı, Kazan 

1851, salı. 13 ve 15 ) kelimesine tesadüf olunuyor. Mamafi Berezin "kendisi t _,;.,- keli· 
mcsinin ku·aati kat' i ıleğil, ınaııaın da ~tipbelidir" diye itirafta bulunuyor (ibid., "salı. 47). 

[4 J Ra~id ad·din, A f. 39llı ve nılit. .. d'Ohsson"da (IV, 273) yalnız .. ıapis.,. 
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başka bütün tahsisatm hepsi birden de ifade ediliyor [1]. Tarh l<e
limesi ise, Gazan Han zamanında eski hanlar zamanın aJ•sine dev
letin refahiyeti söylenen yerde, azçok diğer bir manayı ifade edi

. yor. Evvelce tahsildarlar havale mueibince biç bir şey tediye et
miyorlar ve bununla beraber sene nihayetinde (gördükleri zarar 

· hakkında) hükümete pusla takdim edip para alıyorlardı. . Şimdi 

ise,mahsulilta göre[2]vergi toplanan vilfiyetlerde tahsildarlarm ken
d). .ellerinde de bir meblağ kalıyor (yani bütün masraflarından son

.:: ı:a onların elinde hazineye verilecek meblAğ kalıyor ) ; toplanan 
zahireler hep anbarlarda kalıyor, çünkü "tarh c)·, tarikiyle aha
liye verrneğe lüzum olmuyor; tarlalarda mahsulat yetiştiği gibi 
satınağa da ihtiyaç görülmüyor. Halbuki evvelce yetişmemiş mez
ruatı tarlada iken satarlardı, sadederlerdi. Şimdi bütün sene 
müddetinde daima divanın ambarlarda zahiresi ve hazinede parası 

, mevcut bulunuyor [3] . Burada tarh kelimesinin ahaliye ihtiyaç 
vakitlerinde yapılan yardımların tevezzüünü ifade ettiği görülmek
tedir; pek mümkündür ki ayni kelime' ile ahaliye tarhedilen vergiler 
de ifade edilmiştir. Netekim "havale, kelimesiyle fevkalacte vergiler 
esnasında bir şahsın hissesine düşen vergi ifade edildiği gibi, pa
dişahın sehavetinden bahsedilirken, ikram ettiği meblilğdan ayrı 
şahısların hissesine isabet eden milüarda ayni havale kelimesiyle 
ifade olunur [4]. 

Şayan-ı dikkattir ki, ltitabede umumi devlet nokta-i n azarından 
eheınmiyeti haiz olan vergiler arasında "t-rnagir, gibi mahalli 
veı;giler de zikrolunuyor. Bedibidir ki, bu kelime "Brosset,nin ter
cüme ettiği ermerüce kitabelerde tesadüf edilen "drhnagir, [5) 
kelimesinin farsça transkirpsiyonudur. 1320 senesine ait erıneni.ce 

k~tabeden görUldügü veçhile "t-rnagir, küçük ve büyü le diye 
ikiye tefrik olunuyordu. N . Y . Marr'm bana verdiği izahata 
göre bu kelimenin iştikaki menşei şehir kapılarında alman bir 
·vergi olduğunu göstermektedir; lakin, büyük ternagir ve küçül~ 

(ll ibid.: .::..-~~,· .:r_ı ..... .:.ı.J;!;. .,-, J ;w .::..:•:r-, tıa.. <ı-, c.}•ı .::.~:.,,. 
[2) Yani .. Bağdat"ta ve diğer yerlede, bak. yukarda 32 salı. de 4üncu not. 
{3] ibid, f . 408 b:u;..ı.::U.j ~z-1>' Jl- .J~l.JO .;:,IJ..r, ";'->J', ,.;,l..ı.:,<" .r~ ıS~~ a\ô,rd'.> ..1~~ 

.;tı...ı.. .ıı;. r)(-1 ,ı;.,~ .::..4~"' .:ı~ . .Q"dı .:r.>'J .s..ı.·"i J.oi> ıJJ_,..a.!· "~' "'~ıı_,., 6 ,_,, J)=• .::--tt 
. ,. [)>.!\;' 'J~J' .J1il .>> ~!'..,,,(sic) ~~,;J .:..-ö'~ [IJ) ,:,\i,..:. .jl~ t.f Ai'JI ü~'JJ) ~(' JJ ... .!.~l.r 

ı;:~ <...Ll:.. IJ •-'::-J1' ~.;. v)l u~. [IJ .:,.;.,) .ı._\_,1 J:<-•=: -'*J .J' .ı,.;. .lJl-~ v"'J ,ı, ..~:U r'..f . 
. ,...,:ıj;. J> JIJ·'~ ~~ı.t Jl:'IJ> .ı;. <ll-s::! IJ lı'-".> •J'Jf> <;\,j 0-.' ,s.;.'>f. Metni tashih çok mii~
küldür. Çünkü D nUshasında burası. yoktur. 

[4]Ra§id ad·dln, Af. 385a:ı ı.,..~ >y, ;,l.i ..ı...,,~J "'--U>.!\._.!", ..ı.::~.r. Jtlıl J'~ -4o'lj;. -'~J 
>J•} <l•j~ "''i. 

' [Sl Brosset, Les rııines cl'Ani, P- 50. 

1· 
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ternagir ve umumen ternagirle "baç" arasındaki farkın neden 
ibaret olduğu meselesi meçhul kalıyor. Temagir ('h.Guıq}ır) ısh
lahının eski Ermeni kıraatine göre doğru transkripsiyonu "dar
nagir, olup yeni ermenic:ede ise "dernaqir, dir. 

Kitabe ahali kütlesinden (~\c; dan ) şehir ve vilayet ı.~;...\) 
yabut ı.~;...,.~) lan diye bir sınıfı tefrik ediyor . Maltimdur lü 
Fars lisanında ı..~;..,.~) kelimesinin muhtelif manaları vardır (zevç, 
ev sahibi, köy kllhyası v . s . ) . Bizim kitabemizde bu kelime, ga
liba, o zamana ait diğer fermanlarda istimlll edildiği manada 
kullanılmıştır [1] . Bu fermanlarda da ı.~;...,.~) raiyyeden ayrı o
larak, padişah tarafından tasdik edilen, şehir ve köylerde hüku
meti temsil eden "reis, lerden sonra zikrolunuyor. Reis her şeh
ir ve köyde bir adam \.'21 , \-~.:....~.'\ ise bizim kitabede de g·ö
rüldüğ·u veçhile , birka~; adam olurdu. ı..~;....i.) kelimesinin yar
lıklarda bu suretle istimal edilmesi "evsahibi,, yahut "d'Ohsson,. 
un yaptığı gibi "cultivateurs, [3] yahut "proprh'Staires, [4] keli
meleriyle, tercümeye müsait olmasa gerek. Galiba burada ı.~;.....~) 
kelimesinden şehir mahallelerinin başlarında duran bir nevi pat
riceler irade olunsa gerektir . · 

Kiiımnııevvel 1.910 

İlave 
"G. Le Strange,nin eseri meselesi olan Mesopotamia and Per

sia under the Mongols in the fourteenth century A . D . From. 
the Nuzhat al-Kulfib of Hamd Allah Mustawfi, Lond. 1903 (Asia
tic Society Monographies vol. V) nam eser dikkatimi celbettiği va
kit makalemin tabı ikmal edilmişti. Bu eserde "Hamdullah Qazvt-

[1] "Ra§1d ad-din,de nı<ldedilen iki yarlığın ha§ tarafını mukayese ediniz: 1) A f . 398a;· 

.ı..:;ı .... ..:.~.>'.> .~ı,J J:~r.> eo~ı..-;....-r~ ~ı...;:•·.>~':•'.>'=''i.> ~~,~.:;..J ;;ı.;,;~ !J) ... .:;L'i-~;2) Af. 409a:. 
r~ .. _, ~~ı..;...-(., ı~;J, "'-"~ .... iıt,.ı_, "'~-'ı, JJ-'~ .. o(C_ı, .::.~>t-_, ;;ı..,;, s~.~ .. ..,ı.; .. fJJı..., .:;La-~ 

.~ı .•. [)ı_, rl.:. ,,..-~L" .., ... ı .,..l.;ı .~~l.- .::.~'1,, lA>~~ 'Jl•ı, ~kJ, Kezalik, e~kiyalarla ahalinin 

sulhıma ait hikfiyedeld •'''·' ~~'-';.."',-- ..,;.•lJ I..JJ >~ (Af. 415 b} cümlesinde zikredilen 
ı)~ı"';..-'1 (d'Ohsson, IV, 4·70}. Yine Hammer-Purgstall, Gesclıich. der Goldenen Hoı,de, sah. 
501 ve 516 da .,..rtı::Jı ~i'-'' den nakledilen yarhklarla da mükayese ediniz. "Hamıner-Pm·· 
gstall" deki "Sachwalter, kelimesi muvaffaldyetle intihap edilmi~ denilemez. 

[2] Mukayese ediniz ..,_>tı::Jı,,~-~,, f. 204 b: "'·' iı~; .::.--~..1 • .i~ .J;..jl .:r • .ııı~ ~J ~~ 
D...\::''l-ı jl: o->1.) yi..P." •J~J u-ı--l_r. ~.,;ı a-h • .J.J~ .,~l_, a.J.~/ JIJ~i_, ~I.::J .:..!l:..ı J:>_, ~~ .•'~. JJ~
,:.;~ .. AJ.;;~ .... lo:'i .::.-~~ Jı).~ . • ~ ~\.. '"'"'J ~!,_,., .;.,..i.Tereümesi Hamıner-Purgstall, Gesch:, 
der Gol. Horde, sah. sıs. 

[3) D'Ohsson, IV, 378 et 470. 
[4·] ibid., JV 457. 
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nt,nin ayrı ayrı viH\.yetlerin varidatına ait verdiği mah1mat nak
ledilmiştir (S. 6-7); tümenin' 10,000 dinar, dinarın 6 dirhem ol
du~unu müellif bilmiştir. Mamafi "dinar,ı "ihtimal ki nominal 
yahut pek nadir darbedilmiş olsa bile, altın addetmiştir. Bundan 

· başka müellif "dirhem, kelimesini yalnız AbM.sller devrine ait 
"dirhem, addetmiştir. Bunun içindir ki onun "dinar,ın kıymeti 

(dörtte bir !ngiliz altını) ve tümenin 2,500 lngiliz alhnına mü
savi (yani 20,000 ruble) olması hakkında serdetti~i fikir ha
kikaten mutabık değildir. İlhanın umumt varidatımn yekünuna 
ait rakam bu eserde kaydedilmiyor. "Hamdullah Qazvini,nin Mo
gol devrinden-evvelki devre ait vilayet varidatlarına dair göster
diği rakamların şayan-ı itimat olmadı~nı "Le Strange,cte zanne-
.diyor. 

[ Aniyskaya Seri ya. kiiliyabnm 5 inci kitababı olarak St. Petreshurgda 1911 de 

· · "Persidskaya nadpis na stene Aniysko!J ineçeti Manııçe" (Ani ınenı1 
Çelır mescidiııin duvanndaki farsi Kitnlıe) ımvanıyla neşreclilen bu eser Abdiilkadir B .. 
ta rafından terciime edilmiştir. ] 

t ashih : 
138 inci sayıfamn 10 uncu satırındaki "ninıari, kelimesi "neıneri, ohıcaktu. 

1· 
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