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Mogollar devrinde Anadolu'nun iktisadi 
vaziyeti <ı) 

Ahmet-Zeki Validi 
]stanbul Darülfıinununda "Türk tarihi. ınuıılliın1 

I 
Bu mevzua temas etmeden evvel Moğol-İlhanY(llxant) devleti

nin mail ve iktisadi sistemlerine ait bazı izahat vermek icap eder. 
Moğol devletinin · mali sistemini izaha yarayacak malümat 

mevcut ise de, bugüne kadar işlenınemiş ve pek karışık bir hal
de bulunmaktadır. Bu karışık malümatı tanzime çalışan Alimierin 
Mo~ol maliy.esinin esas ayarı ve meskükat kıymetlerinin tayini 
hususlarındaki fikirleri. bile tekrar bir defa bakılınaya muhtaç bir 
halde bulunmaktadır. Bunlardan Markov ve Barthold lran-Moğol ma
liyesinde esas gümüş dinar olduğu fikrindedirler. Her ikisi de llha
ntlerde altın sikkeııin muamele için olmayıp, yalnız hediye ve me
rasimlerde kullanmak için darbedildiğini katiyetle söylüyorlar (2). 
Barthold Reşidüddin'in « .::-..J:. » ()~b .sl;-J:.) diye gösterdiği yüz 
miskallik büyük altmlar hakkındaki kaydine(Toplmpı nushası ver. 
323 b) ve Hammerin naklettiği ( Geschichte der hcban, II, 159) 
bir Bizans kaydine istinat etmektedir. Fakat Gazan Hanın sözü 
( Ç'" -~..l;:-J.l .;ılj\ IJ_,ı {._\..} ..s\,il u-(' _; .. p .)_,':)bunların yalnız in'
.am için yapıldtğını göstermez; bu sözler b(ltün altın meskükata 
ait değildir . Burada bir anlaşılmamazhk vardır . Gazan Hamn 
"İn'aın edeceğim adama bu dürüstlerden vereceğim" sözü bütün 
altın meskükata ait deg·n, yalnız ynz miskal ağırlığındaki büyük 
ve güzel "nümune paralar"a aittir ki Reşidtıddin de onların gU
zelleğini methediyor (.!._,b:_, ...... .lj J\.<!· .;..., ~~:AJ..sl;~.;->1." ,_,._;._, 

.::-..Jı '-:'J' .. sx.; ,, ,.\:..:ı_,~,:,_,"; r",_,. ~." J"~- .lj c_ı.f,-" . .)_,;..i~.· .:,~)!_, .:,...\,· 

(l) Türkistan ~!·bay~anı öğrenme Derneğinin 9 ınnrt 1929 eelsesinde olmnan 
"Anadoluda Moğol 'hakimiyeti" scrlevhalı mnrm<adan mehuzdur. 

Bıı makaledeki kısaltınalar : qarş = karşıla~tırınız; bq = bakım•; öy. = öyle , ke· 
za; vci.= verak; s.= sahife; ilh = ·t_ı ; y. orn =yine orası, ayni mehnz; X=t,_ğ=E,. q= j . 
"Transkripsion yalnız bugünkü türkçede maruf olmıyan arahi, farisi ve eski tiiı:kçe keli· 
melerin, metinlerde naklolunan isirolerin yaı.lışında kullmnlımştır. 

(2) Markov, Djalayirskie mone!ı p. LXXX; Barthold, Perahiskaya ııadpis na sfem( 
-'lniyiskoy meçeti Manuçe (=Ani) p. ıa. 

1 ·- Hukıık ve iktisnt 

... ...... ..... --~---··-·-.-··· .... -............. - .....• -........ r ·---·" ·--.- ~·r·······~····· ·······--·---._. ..... ----·-·····-···--·-··-········· · --·- -- ·-- ····'"~---····· · ·~ ... -... , ........ ~.---·- ·-·- ---· -·········- · ··--···--· .. --·-- ···-~--------~------- --· --·· -- ----- --· ·--··--· .. ·-·--·-···-·····--



2 A.-Z. Valieli 

•<"' r- - ...-
';"' .};.. C:.t \o! 'I~J .:;.._,\ J' JA~• •1>-- 01./. •(' • <~ ('\..1 o.>jlp ._;L .... t_, 0 \ ,} ..:.~ı_, 

"'.>'-'·.;'ı('.; -.:~1 s ...... ı_,;._, .>)1-'->:; .(.,. ........ · J.> ,.)_, ı ..... ~ Su-' V"' cı.t:~ ..i;ı.ı_, 
f--"'..ı.ı. 1;_..>-' ..Jtjl I.>JI (..\.. _,; ._;\.il 135' J>-p ..Jy;- oj ı_, ı C:..f:- .)-> Y.}J } 

Harnınerin nalelettiği Bizans müellifi Pachymares (205)te de yalnız. 

" bunlardan Casaneus denilen altın sikkeleri yüksek ayarlıdır , 
cümlesi vardır. Bu söz ancak Gazan Hamn altın paralarının çok 
makbul olduğunu gösterir; bu paraların "yalnız merasimler için 
darbolunduğu, fikrine delil olamaz. 

Moğol devrinde gümüş ve altının bütün muamelelerde beraber
ımıtanıldığı pek çok delillerle sabittir. Hatta hakim olan ayar da 
altın ayarı idi. O , maU bulıranlar esnasında kaybolur, ortalık 
iyileşince tekrar meydana çıkardı. Reşidüddine göre Keyxatu ve 
Argun zamanlanndaki iktisadi bulıranlar ve intizamsızlıklarda or
tadan kaybolan altın Gazanın ıslahatmdan sonra tekrar meydana:. 
çıkmış, hatta bütün rnuamel!lt bununla olmuştu ( -=--f::- .J:jl J-~.-' ..• 

·..-' .- ,.-
l..ı::, ,_s;.-!.• _._ ... ı_, ı ,_s..ı.ı'.>.;)ı;:ı <.S.>-\i _,ı ı_, ..s->L::;ı ;-'~·ı_.. Jlj~ J-' r.__,.. J) d.T 

.::!1; .s-;.>J...; [_.?" ;j ..JI..ı:~ .3_\:_ .... _,.>v"> .;. .... .,_,_ı... ;ljb-> .,:,\..j .J:.l •• .>-L.!

.J..:;_(,. .,:,1~ .j~\ ... ..=....lt-_, ->JI-~>" ) . Gazan Hanın Ucan kmultayındald 
sarfiyatından bahsederken , Reşidüddin altınla gümüşü vazıhan 

ayırarak • ....Al::~ ,.:ılj_,~ '-'::- ı..o.::- ".J;,;_, [_.rM .;) .sli4.}- » ve üç yüz tü
men nakit altın ( ..1:oi.;j) ve diğer zamandaki yol sarfiyatı hakkın
da on bin ve yirmi bin nakit altın ( ..~;.;.).;) demektedir ( 299 b). 
Ve ahaliden alınan vergiler hakkında da bu tabiri kullarimalcta-· 
dır (ver. 315 b, ..1:-'l:.. • ...; ~lw;;ı ~Jj). Abaqa I-Ian zamanında Şem
süddin Cüveyn:t meselesinde de "bin tümen altın, ( 153 b), 'Ata. 
Melilc-i-Cüveynt'nin kendi hayatına ait yazdığı «..:ı ı_,>-~ıd.) .... r ~ nam . 
eserinde "yirmi tümen albn, ve "iki yüz elli tümen altın,, hatta 
"Abaqa Hana, yirmi tüm'en tevfir parasını altın olarak hanerne geti-· 
rerelc yer altına defnettiğiınİ anlatmışlardır,(•-~>"1-!.i J':..; j\;..\!(ı..ı: ... .:..J~ 
o:ı_F ;__.•~lf;·j ./) YJ ('ı cJ..r. q,'\': .ıl'.:~- .s..o.O:;j .:;.,\~;;.:..:_ı ,c'..;,·.:.y.) demek-· 
tedir (Mirza Muhammed Qazvtni'nin, clhanküşfi mukaddemesi, I. 
·s. ""' ,_..). Vassaf'ta ise her vakit "zer, ve "dinar, (yani gümfiş. 
dinar) ayrı ayrı zikredilmektedir ( Bombay ta.b'ı s. 336, 337, 349,. 
362, 384, 390 ve ilh ... «;)~·i ·:;, s. 368 «;1=-:,:.J.>.)Ji.i-» ıı 43(}. • 

«):.,_.)_u)r::.ı)-\:ıı. Fars vilayetinde bir vakit isyan eden Türlcmen: 
ve "Şul, lara "15 tümen altın, cezayı nakdi tarhedildL Umumen. 
Fars vilayetinde baskaldarın rnazaliıni Vassaf'ın ve Reşidüddm'iru. 

---··--··---···-·--····-·-·--·-·--·-------··-·· ··-- ------- •-~~-~-~-~-·---- .. --------~----·-r·-·--·.-----
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beyaniarına göre emsalsizdi. Vassaf, vergi talebinde asıp leesen 
muhassiller hakkında, galiba Fars Türkmenleri lisanile «i' .J>:.J~;J· 
~l.J• r. '.>ı.J• fl * .Jyf.l .:ı_,::ıı ~ şeklinde kendisi. tarafından söylenen 
bir türlı::ü beyiti nakletmektedir ki manası "ben altın için ean çı
karırım (öldürürüm) benimişim vurmak ve almaktır, demek ol
sa gerelı::tir. Demek muhassiller ahaliden vergi yahut "cezayı nak
dt, yi "altın, la talep ediyorlardı. MezkOr muhassiller Ilakinnda 
farist şiirde de d_,:-".~ ( f.~.:ıı~:.ıı. "=:---"·* '-;-') ..!""• .>j .J\.!.. ~.J~':""~ı. Lı .Öı> 
diyerek ahaliden tılfi ve talğam .gümüşü talep ettikleri söylenmek
tedir. Vassaf dig-er bir yerde (s. 123) 500 tumenin tediyesi.nden 
bahsettiği zaman « ):~ .>) .J• :i -'- ~- » ın teslim olunduğunu söy
lemektedir. 

llhanller memleketinde altın ve gümüşlin beraber kullanıldı
ğını kat'i bir surette gösteren bir vesika da 'AUH Tebrizİ'nin llhant 
lran maliyatma ait yazdığı ·•sa'adetn!lme,nam eseridir. lleride de 
bahsedeceğimiz bu . eserin yeg!lne nüshası Konyada Yusuf Ağa 
kUtUpanesinde tarafıından bulunmuştur (kütüpanenin yazma fih
ristinde .y.>~ .\.:.il unvanile 1756 nurnarada mukayyet tir). Bu eserde 
masarif cetvellerinde "':>U. " ve "ot..:.l1, hisapları yan yana konul-

. maktadır. Hatta altın ve gümüş karışık nukuda veya karışık emval. 
ve mevaşiye ait hisaplar Araplarda,para dirheme veya miskale,hay- . 
vanlar ise, mesela at yahut koyuna tahvil edilerek yapılırdı. Müel
lif kendi zamanındaki maliyecilerin bu usulü beğenmediklerini, Mo
ğol usulünde para ve emtia sınıflarının her biri ayrı kaydedildiğini 

söylemektedir (ver. 49 a : u;~t_,A C:: _,;ı_, .......&1:? .) _,;. .jL .. I ~..::..; -'v'" JÇ.) 
e j\.4:.~ (' J..l.o. l;._,;l:;: . .) _,.: c)..:......i\ J_,r:.. ~ı/:.) .)J>.) J :...Ai )J? 

Lef-1 .:: ... ,:~ 0 ~l:_ .. l_, . • ..ı.:A. .... .J(') ':""_ .... \ 0_,~.1" LfiJ_ \) (.5;. 1_,._, ..ı.::..(' 

)~ 0'-!-'1 .. f".l'( J.;.4~ ~_;.:_,.) ..ı.-ı \)'"~ ı:J.:.:- jt.\ .i(:~ i..ı.:-!. il.):\ 
.>~ ,)· J,.a- 1tt;~ v)l ~ 0\A.t:.? e Jy... ~~~ ':""- ?.i(,.. _r,_, ~~ 

•.ıt' , , -
..ı.:) 0 j ..ı.:..i )~ ı:f-!-' 1 J ~ '( ._,;:.n..ı.•! );~ J.l) ..ı.:5"'" ) \,.!..>- J.lıJ· 1 ..ı.~· 
ve misallerini de ::.göstermektedir: mesela, ver. 57 b . 

.jl.r.a\1 0'_-~10~lj z:_I..J;.. J'
.)_,A.JI 

-.---·--~-----r--r-~~:--···--·--·····-·-·-··----· 
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Bununla beraber ileride bahsedeçeğimiz veçhile "zer, keli
mesi her vakıt altın manasını ifade etmeyJp bir çok yerlerde 
yalnız para manasma kullanılmaktadır. Mesela 'Ala-i Tebrizi'de 
ver. 75 b de böyledir: 1.J>_, tU;)( J;_,~ .:ıly_ ;~Cı_,>:; .).::.__;Tr-'~ o.tla 

J;J~ .:...!_.,: ._:ıı_,. • .;l;L' .:_,_,': j",.,_;,~ l_;.j_, ..1.!.~ ;l:--ı J::-""";,;- l_;tl; ;).J ..~ı_\:. lfl:.~l 
.kil- )~~c\ ~~J~ ;ı_,'""..\~ U"'\:!"~JI _);.i ..1..!.~ ;1:--ı tl; J:_.,.,·_, (76a) ..ı.~.).\(; 
.)~) ~Y:)(I'y_l;...rl:..;--1_, t-'.JJJ ..,..;\( j"o~.!.-~ .:,._ı olz;.!.l § ~J·J!.J• rl•~;~ ~_,.!. 
~..\<- § J:--'"·_, ..ı.;..!.~· eı\='-". l;•t.IJ» ..:ıı)ı -~·ı ..ı.~ı_,:.-. w: ... _, ~.ı.c J'l;, _,~~ .iA 
..ı.:-~_,:.-. JS' t-'; ;). Sonra"tl;, ahimeti altında dinar adedi ve ayrıca 
da, koyun, sabun, odun ve sairenin mıktarı lmydedilmektedir. Pa
ranın altın olduğunu mahsus kaydetmek icap ettiği zaman "tıla» 
yahut "ahmer, ve "sürx, kelimeleri kullanılmıştır, 

II 
Moğol devrinde gümüş ve:aıtın para hisapıarında dir hem, miskal, 

tenke, dinar, bAliş, tümen ıstılahiarı kullanılıyor. Fakat bunların 
mahiyetini ve kıymetini, bilhassa altın ve gümüş meskukatın 

kıyınet itibarile yekdiğerine münasebetlerini tayin keyfiyeti epey 
müşkül olmuştur. Moğol devrinde İranın ve Anadolunun il{tısad'i: 
vaziyetine dair malı1mat veren zat Sultan Abu-Sa'idin maliyeci
lerinden Hamdullah Qazvtni'dir. Bu zatın ve diğerlerinin İlhant İran 
bütçesine ait verdikleri malumatı Mösyö Blochet, Le Strange ve 
Barthold tetkik veyahut bunlara temas etmişlerdir. Hamdullah'ın 
listesinde hisap dinar ve tümenle gösterilmiştir. Bu hisaptaki di
nardan mal{Sat gümüş dinar olduğunu ilk defa isbat eden zat 
Barthold'dür. 

Moğolların "dinıiri Tebr1zi, yahut "Dinari rabih" tesmiye olu
nan gümüş dinarı ileride beyan edecet;rim bazı inkılfip ve tahav
vüllere maruz kalmışsa da esası6 gümüş dirhemden ibaret olmuştur. 
Bu dinarın sıkleti Gazan Han zamanında kat'i olarak üç miskal 
olarak tesbit edilmiştir. Reşidüddin, Gazanın Sikke ıslahatından 
bahsederken diyor ki (ver. 323 b): .3 e.ı.. b J\~>; .3;~~ .J)ı ı.r~ . ..:ı.,( • 
. .:..~ı.; ..5-\iic (i:-::"' .)..~ı·~)- d:!~ r.'_j r.-. ..\.!.-4 § .:r,;, ;~ ~L... ı!tı ~J s ...~ı· ~j 
j\., (11, J\_ii!. r.· ~:f • ._r_,-~ .. ı!..\;1~--r.·_, r:.· tiJ .... :.:_:,. . .::..-1) JLe~ r.' Lı'l.j jl 
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.,)ı., ...r ,.!. •• a:ı_, r.·_, r· .6 (.)"') v» -=..--)~ .)l..ı."~. "J.;_, JJ )~:<'~ c:ı_,.>;_, ..~~~<> _,; 

..JJ->;_j..;.;..) (.J;._ jJ.:ıcJ.._ .j\•r.-' ..1:.\L\l.i~.(.·~- o-\;-"l.:ı_;\j\,.., ..ı..:.Ç .. (._)- jJ-" d-;-:J 

ır~. S:Ji (.·_, J\r!. ~--=..:<o ..1. i""V" ._· J~j ü.>~_}J -"~)&-: ~_,_:,: .:..>J .b\:" .... ı 
.:..-.>.J.>JI ~_;·).U~ .jly_t(",.._, ,,,..;;_,.Jç ... ı.ı._ ~_,(_~'-:"'-'-"..:.. Jl;!• ~~ .:..~b 

_,)\k __;ı~·! • ..ı._)T ı:t~"' .).:_. __ ;T ;: .... .:ıl....i ~ı_, ·'!i . .:ıy:·Y ...;-,:.;.. t.>ı"'J..i c_ı_,;ı 
'-'!)\; Q:-:"' ..\~~ ~;'; cJY;J .ı.:...\ .l..l:~ı ~- ... \Iy ..S__!>:; ... " . ..ı. .... l~i d"ı_,...t.S::; .u.t... f-llo 

~:';.)ü.J..• .j_J.:>J .J..:.:..(:-" 1~:,..1 dJ> .)..ı.:- .J..J»I_,? cH.il .)..ı.·ı_, 0'"' ~'; .;.;)· ..,.-ll.Jj 

-=..&y_~~ .::..~.·.~:" 0\:>;J ..ı.:.!.Ç IJ.r) .).:ı_,-:· r_l:~J .:_..!.),s_;~ ~Uk .:...l~- _;.> t];,• .. ..sv-1 

~>\.""_,,._h.::....~·.)~_, ):"-' .ı;:_~-:"' .),n .. _;~="_, .ı;:_)~:.! ı.:!ıı~ıc c::~ J"" :r 
J.> LlJ';J .>~ o..ı..Jf (i:.·:"~- tiJ )\;... _ _, d::'. Jb <\ __ , .;.;;_) r_>· 0)j ~i :'J_,C. .. 
.ı.'l "~ Jl.. ._,_,._ı r.:ıv- --=:.)._s_,\...:.: • ..::..~)!_, .:...k·,_, . Tebriz "Dinarı rabih, 
inin 6 dirhemden ibaret olduğu haklanda Mısır müveı:rihlerinden 
"Al-Nuvayrf" ve "Qalqaşandt,(1)de malümat veriyorlar. Aksarayı 
ve Hamdullah Qazvınt nin ifadeleri de yekdiğerini müeyyittir. Ak
sarayi'ye göre 200,000 Moğol dinarı 1,200,000 Selçuk dirhemi 
demek idi . Demek ki bir Moğol dinarı altı Selçuk dirhemi idi. 
Hamdullah Qazvtnt Sfisflnt tran parahirını Moğol parasil e mukayese 
ederken Moğol dinarını "dinan rabih" olarak kayit ve Selçukllerin 
bir altın dinarı(zeri surx)Moğol parasile iki dinar ve iki dfinlc,yani 
2,33 olduğunu zikretmektedir (Bombay tab'ı s. 132) (2) . O Selçuk 
"zeri sürx, ü diyerek Bağdat'ta müstamel" dinarıisürxi 'a vvaı, ( Jı _,.,)ı 
irade etmektedir ki 12 dirhem idi (3). S. 133 te 'Ömer ve Haccac 
zamanına ve s. 170 te 'Abbasi halifesi Muktedir zamanma ait 
naklettiği hisapiarda bir Moğol dinarı 6 dirhem çıkıyor (Ham
duilahın Sasant ve Selçukllerin hisapiarını altınla addetmekteki 
hatalarmı Barthold göstermiştir). 'AHi-i Tebrizt " dank "ı vezin 
çüz'ü olarak kullanmakta ve dinarı böyle tarif etmektedir. Ver .. 
60 a: Jl.ı'; a:ı_, ~v»~ cı.:ı_, ır;. jı v..;Ac ..:ıı~_, J .. ı c.~ı.. .... ~ )~_, , 
-'"" J4>; _,.; cı.._V"J _,..r "Burada "Dank, (..;il->) tarifi elbette İlhani 
Memleketinde umumiyetle divan ve istifa müesseselerinde kul
lanılan ıstılalım tarifidir ki buna o zamanın diğer eserlerinde 

(1) Subh·al·A'şa, IV 422. 
(2) Kitabın Bom?;>-' tab'ı çok hatalı ise de 1894 senesi tab'ının elimdeki ııııslıası 

ınüteaddit. yazma nüshaf.:~"a . tarafıından mukayese edilmiş olduğundan sahihlir. 
(3) Hamdullah'ta 800,040,000 dinari aviimil=400,020,000 dinar moğoliye muk.lıil 

konulmaktadır. Nüshalarda hataen ">t:.:...>,, yerine ",\:.i.o, yazılmıştır. Yine oradaki his~pta 

Selçuk devrinin 21,500 kızıl altını Mo!iol devrinde 50 000 tümen mukalıili göstedliyor 
ki yine batadır. Elbette " 1)" _,; J\.i'" •l'f." değil, "JI':> _;lj.- •'':'." olacuk Çünkü hir Selçuk 
altın dinarı 3 Tebriz giimii§ dinarı ve 2 dank, yani 14 daıık ise 21,500Xl4:::.750,166 olur. 



6 A.·Z. Validi 

de tesadüf olunm (1) . Mo~ol resmi divanlanndaki tümen ve 
dinarların alb dirbemi Tebriz dinarı hisabıyla olduğunu daha 
kat'! ve muayyen olarak şu makalenin sonuna llhllni memurları 
maaşlarına ait "İbn Fadl-allah al- 'Umari, den naklen ilave etti
ğimiz listeden görebiliriz . Bu müellifte Abaqa hanın bir adama 
on tümen (2), Keyxatu hanın diğer birisine üç tümen (3) in'anı 

ettiiderine ve bu tümenierin de altı dirhemli dinarlar hesap edii
diğine dair kayıtlar vardır ki bundan mezkür hesabın . İlhani dev
letinin bütün tarihinde lmllanılm.ış olduğunu istidıaı edebiliriz. 
Gazanın zamanımıza vasıl olan gumüş dirhemi 2 gıram 150 mili
g•ram, gümüş dinarının vasati sıldeti 12 gıram 900 miligıramdır. 
Demek üç alhn fıriınk yahut şimdi ki İran parasiyle üç qıran 
kıymetindedir. 

Mo~ol altın parasında vahidi kıyasi miskaldir . Bu keyfiyet 
'AlA-i Tebr1zt'nin verdiğimalilmat ile tahakkuk etmektedir. O bütün 
hesaplarında (ver. 37 a, 55 b, 57 b,58 · b,69) altın (tıHl.) mukabilinde 
"miska.l,, gümüş (tal~am) mukabilinde "dinar, yazmaktadır. Vas
saf (s. 349) Gazan Hanın sikkesini "bir rriiskal alhn dört dinarı 
rabih-yani gümüş dinar-, bir miskal temiz gümüş bir dinar, olarak 
göstermektedir (..s_,L. ::.~.ı. Jl;: • ..,.... . ..ı."; ı ~ .... ı _;- ':"ı_,; r-u ;u. :.ı.;,;_, .f_b. •y.1 
<!Ul: y_l-p , >i .:,_ı ':' -r;, ~:·;_, .s):.._, "'ji>A ;u, Jl<:, ..,...._, t.ı; Jl:.:" ; l~>:
..:.~~ o.r ..:.. .. - .;'l.:.lı,ı). Son cümle "15):..,, ..s.)ı_,. rll• Jli: . .. _..,...., olmalı 
idi, fakat benim gördüğüm yazma ı{üshalarda hep "fll- Jl<!· ..,...., 
yazıl~nıştır. Her halde bir miskal albn on iki miskal gümüşe 
muadil olmuştur. . 

Mo~ol devrinde sadece "dinar, yahut "dinan rabih, ile be
raber bir de "dinarı sürx,, "dinarı ahmer,, "dinarı zeri naqd , kul- · 
lanılınıştır. "Dinarı sürx, kelimesi bazen mesel§. Hamdullahın 

(s.132de) yaptığı gibi "Bağdat dinarı 'avvi'ili,ne ıtlak olunduğu gibi, 
Mogol altın dinarı manasında da kullanılmıştır .Fakat bunlardan 
da yalnız bir miskallik altınlara değil, daha büyüklerine de ıtlak 

edilmiştir. Şimdiye kadar neşrolunan hhant alhn paralarından ~ 
Hulagu ve Abaqa Hanlar narnma Tebriz ve Bagdatta roadrup 4,401 

(l} Meselfı, Miftah al·hisab. Ali Cemşid nl-Kii§i, Es'ad Efendi N 3195 Ver. 15 h: 
ıu--ı .. h_, ı;:: J-"' t"ı' 3iı, , .~ '->.:·~' '' .::.~_,_ı.ıı J ..;~· ı,.ıJı _,l-·=-• ;..• .• ı ı J! .::.~ t.ıı, ::.n,_ıı J"'" • 
.::,1->.:•"' t;• ıl ; daha bq. M. Sauvaire, MateriauX' pour servir ii l'Histoire de la numismatique 

e.t de la metrologie musulmanes. Paris 1882. I. 72, Il, 80, 172 . 
(2} Topkapı, Abmedi Salis, N 2797. C,II. S. 295: ....;J ı ~\.. ti-• Cıı•ly >.rz•ı 4 (1>~1 } V"'IJ 

('f ı> ....;Jı <ıÇ-ı t.'ı 
(3} Y. orada. 5. 296 : r'!' ı> ..:.U ı ı:ııı tt J .. !l<, ıl:...> ...iJı ~,!ll~_, .:ıı--ıi ;ı)(:.. . .ıl (,;ı,;,,,.-),...~; 

··.:--· . 

. /. 
•· 
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.-6;923 gıramlık ve Gazan Iranın Bağdatta madrup 6,s gıramlık altın 
sikkeleri üzerinde Jt._..UI l..i.• '-:-'~ yahut ,);Y,I ;l:._.ı)ıı..i. ... '-:-'~ ibareleri 
bulunmaktadır(!) . Keza Gazan Hanın 8,7o, Celayirlerin 8,so gıı·am
lık altınları da dinar tesmiye edilmektedir. Bence İlhani altın 

·dinarlarımn en büyük ölcülüsil üç miskal = 12 gıram 750 mili
gıram sıkıetinde olan büyük altın sikkelerden ibaı·et olabilir ki 
Gazan ve mcaytu zamanında 12 dinarı rabih ( Mübarel{ Galip, 
Mesküklltdlhaniye, 63), yani meşrut olarale 36 altın fırank lnyme
tinde idi. Bu nevi" altın dinar, lar Cuçı ulusundaki "Som, mukabili 
-dir. Cuçı ulusunda 1/3 mislral sıkietinde gümüş " tenke , vardı 

108 tenke de 36 miskal sıkıetinde gümüş " som , ları teşkil 

-ediyordu. Bu som gümüs te her miskal bir altın fırank olmak 
üzere 36 fırank kıymetinde oluyor. Demek Gazan zamanmda bir 
miskal altın Vassfifın dediği gibi 4 dinarı rabih ( = 12 miskal 
·gümüş) ve 3 miskal altın da 12 dinar(=36 miskal gümüş) olmakla 
Altun-Orda parasının ayni olmuştur. 

Mogol devletinin her tarafında sikkelerin esası ve kıymeti bir 
idi. İlıtirnal ki garb1 Hanlıklar için de bidayette bu ' esas "yastıq
baliş, olmuştur. Şark Mogollarında çok makbul olan "baliş, ler 
llhaniler memleketinde pek az kullanmalda beraber yine mev
cuttu. Abalm Hanın son günlerinde baş Vezir Sahip Şemseddin 
Cüveyni Anadoluya gönderdigi birisine, Reşidüddin'in dediğine 
göre,''altın baliş, vermişti(ver. 253 b). Gazan kendisi Ucan Kurul
tayında yüz tane"kızıl altın baliş, dağıtınıştı (Reşidü.ddin 299 b). 
VassAf ( s. 22) ve Cüveynt (I, 16) ye göre altın baliş 500 miskal 
altın olup 2000 kağat baliş mu kabili idi. Demek bir miskal altın 4 
kllğat paramukabili idi. o halde nhaniler hisabile bir gümüş dinar 
demektir .Vassfif(22)ve Cüveynt (!,16) ye göre altın ve gümüş bali
şin her biri beşer yüz miskal (2 1/ 2 kilo) ağ-ırlığında idi. Şarkta 

. Qubla Qaanın cülüsu hengamında bir baliş 2,000 dinar gümüş 
kıymetinde idi (demek bir miskal altın yine 4 gümüş dinara mu
adildir) - · Cliveyni'ye göre 500 miskal ağırlığındaki her gümüş 
baliş müellifin bulunduğu memlekette (Bağdat'ta) her biri) dank 
kıymetinde olan 75 "dinarı rüknt, kıymetinde idi. Demek bir 

·-· . gümüş baliş ·300 dank idi_ Bu ·halde Cüveynt'nin bildiği "Dank, 

:; .... 

~1, 66 miskal, " dinarı rüknt , ise 6, 64 miskal gümüş demek 
idil{i tekriben"dinarı 'avval,demektir. Qubla Qaanzamanmda Şarkt 

~ Mogol İmparatorluğunda her on dinar mukabili olarak bir kıtğat 
(1) Dı·ouin , Notice sur !es monnais Mongoles ( J. A. 1!396. Mni-Iuin ), J' 

Lan Poore, Additions to the Vols V-VIII, 89. 95. 
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para kullanılıyordu. Mogol İmparatorluğunda on dinarlık banknot 
çok mustamel para olsa gerektir. İranda Keyxatu zamanmda kl:\ğat 
para istimali . tecrübesi yapıldığı zamari bu paralar yine 1/ı dir
hemden 10 dinara kadar tabedilmişti (Vassılf 272). 

Umumiyetle Moğollarda paranın büyük hesabı "tümen, = on
bin le sayılıyordu. Şarkİ [Moğollarda baliş tümeni kullanılıyordu 
(Vassaf 506), İlianda ise "dinar tümeni, kullanılmıştır. Bu da 
mutlak olduğunda yalnız gümüş dinar tümeni olduğu halde "tü
meni zeri sürx, yahut "t ümeni dinan ·ahmer·, denildiği zaman 
altın dinar tümeni demek oluyordu. Mutlak olarak "tümeni zer, 
dedikleri zaman mutlak olarak "para, ve yahut altın hesapile 
gümüş dinar tümeni murat olsa gerektir. 'At§. Melik Güveynı 
".:ı ı_,;.. \11'-:L.i, ında İrak-ı-'acemde Bahaeddin Cüveyni'nin mutasar
nflığı zamanında toplanan vergisi hakkında "altı yüz altın tümen, 
ki altı milyon dinar demektir, (..ı..!.b l:.: -> .;ı_;,.., )j-"' <.i-·;. <Gj .;\..._i ..ı. .... .!...!.) 
diyor. Buradaki "dinar, ı Mirza Muhammed Qazvin1 altın dinar 
diye anlamaıda yanıımıştır . Vassaf (s. 336) "memalik-i-ber
r-u-bahr, yani Fars memleketinin varidatı ikiyüz tümen altın 
(/ .. u·. ~.k li.. ..::.. ı~_,- ji.Jj .;L.j ..:......ı .. P) ve deniz salıilindeki mücevherat 
vergisi de bin beş yüz "men, mervarid olduğunu,diğer - bir yerde 
(s. 349) burasının 1298-1300 senelerine ait üç senelik vergisi 
"bin tümen altın, ( ~.1Li.~ .)j .:ıı...j .)lj"' ) olduğunu, ve 45 tümenlik bir 
hisabm da Şi:raz vilAyetine ait olduğunu söylemektedir. Hamdullah 

. Qazvin!:'de ise (s, 1 70)"Biladı Fars,ın varidatı 287 tümen ve 1200 
dinarı rabih, Şirazm vergisi 450,000 dinar olduğu kaydedilmiştir ki 
Vassaf'a tevafuk eder. Ayni zamanda Vassaf ta-=:hazine hisabına 
ekilen tarlalarda her "fidan,m malısulu 61 dinar 4 daıik, bir çift 

· öküz, tohum ve teqavi ise 185 dinar olduğu, hükfimetin ı;r.<;

lık senesinde xervarl 30 dinara bulunınıyan buğdayı 6 dinar hi
sabına aldığı hrikkındaki kayitler de şüphe yok gümüş dinarla 
olan hisaplardır. Keza Şanbı-Gazaninin masarifi hakkında "yüz 
tümen altın, (..:....iT ..::..4:::-_ı.::...).) .;\...j ..ı. .... j ı o,)~j JL~ s. 384), Gazanın 
ithal ettiği zekAt vergisi hakkında 20 bin tümen, bundan Fars : 
vilayetine 4 tümen altın (s. 389) ve Mekkeye gönderilen zekAhn 
mıktarı (s. 39 "12 tümen altın,) hep şu gümüş dinarın alhn hi-
sahile gösterilmesinden ibaret olsa gerektir . · 

Timur - Bek zamanında gümüş para "tümen,i altı dihemli İl
hani dinarlar hisabıyla ve Çağatay hanlarından Kepek (1) Hana 

(1) Hanın i smini Petis de ı: ., Croix , Quatremer, Saveliev ve Chaı·m~y , ve Hammer· 
Pur gstalı Kopak, Küpek o kumu§ lar; Quatremer bir yazma nüshada lıarekeli olarak zamme 

·.• . 

. ~~ -.-
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(1310-1326) nisbetle "dinarı Kepek1 tesmiye olunan dinarlarla ice
ra edilmiştir . Claviio 'rimnrun Anadoluda Sivas Şehrile Erzincan 
yanındaki Pekkeric kasabası hırıstiyanlarından talep ettiği dirhem· 
(aspre) leri yarım Kastilya "real" ine muadil göstermektedir (1) . 

Buda Tebriz dirhemi olsa gerektir . Keza Timurun Mardinden 
talep ettiği para da .hmi Arabşah'ta "yüz tümen gümüş dirhem,. 
her tilmen altmış bin [dirhem] olarak tarif edilmektedir (2) . 

"Dinarı Kepeki, tümenlerile olan hisaplar ise Timur Bek za
manına ait bütün tarih ve vesikalarda bulunmaktadır (3). 

ın 

İlhanllerde sikkelerin ve kıymetin geçirdiği tahavvüllerin 
tarihi ve tahavvüllerde altının rolü meselesi. daha dokunulma
mış gibi bir sahedir. Reşidüddin, Gazanın sikke ıslahatma ait 
kaydinde altın ve gümüş paranın her ikisi ayar üzere olduğunu 
söylüyor. Elde mevcut bazı vesaike göre bütün Moğol para siste
mine, kendisi gümüşten daha az istimal olunduğu halde altın 

kıymeti hakim olmuştur. Bu esastaki buhran ve inkılfipları, sil{
kelerin ve lnymetin tahavvülünü öğrenirken elbette meskukfitın 
kendisi üzerinde çalışmamız ve kimyevi tahliller yapmamız icap 
eder. En sağlam yol budur. Bu ise daha yapılmamıştır. 

Mamafi biz biliyoruz ki Keyxatu ve Argun Hanlar zamanın
da 1Ihan11er mal:i bulıran geçirmişlerdir. İlhan'i müverrihleri 
bun.a ait epey malumat vermektedirler . Fakat bu meselede de 
son İlhan'iler devrinde yazılan malUmatı ayrıca ihtiyatla tetlük 
etmek icap eder . 

Şarkllların , muasır bir hükümdan veya devlet adamını me
dihte muvaffak olmak için mutlaka o zattan evvelki zamanın: 
ile.{( şekli gürüldüğüne i~aret etmiş (Not. et Extr. XIV, 74.·) ise de İbn Ilatutada (Türkçe 
tercümesi, L 4.-18 ) bu isim .;.t~r'J l;.\. öJ_,- <.>i ..; ayetinin sonundaki kelime ile bideştirildi

ğiriden doğrusu " Kebek " yani " Kepex " olduğu şüphesizdir. İbn · Batula Ö"bek hanın 
hatununun böyle bir isınin de harekeledikten sonra .. Kepek" yani .ıll>i diye tercümesini rle 
ilave etmişti~. Keza Scheldberger Toktamış hanın oğlu Kebekin ismini de Tchebek yazdığı 
gibi bazı sikkelerinde de !l\~1' yazılmı~tır. (Ch. Fraehn, Die Manzen der Chane V oll! Ulus 

Dschutschi'~33 ) . 
. · (1)-s;,rafuddin Yezdi, Zafer·Name, Calcutta tab'ı ( =ileride ZN ), II 561; Quatremer, 
· Notices et Extraits; XIV 74·, 303 ; Abdurrazzaq Samarqandl , Es'ad efendi, N. 2128, Ver. 
311 b, 312 b. 

(2) Rus akademisi neşri S. 140, 149. 
(.~) 1305 senesi Mıs;r tab'ı, S. 48-4..9: .:ıt.j ~!l. ~o)\ r~'IJoll..;• .:ı\..~1 '4!l~· J ~!· ..,...lW· 

W\ i:,_,~- .:,t.j j(" 
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·fenalığından bahsetmek Adetleri vardır. Bu hususta fazla müba
l§galarda bulunuyorlar. Hamdullah Qazvini , Sahib Faxreddin 
·Qazvint'den evvel Anadolunun vaziyeti fevkaHlde fena olduğun
·dan, bunu yalnız bu zatin ıslah edip diğer menı.leketlerin gıpta

lanın eelbedecek bir hale getirdiğinden bahseder ( Tarlxi Güzİde, 

matbu nusha s. 485 " -~:'b) ı!Uk :. >-J! l;rJ J &,._, "). Halbuki"Cami
'üddüvel, müellifinin istifade ettiği mehazler ve Aksarayı bu zatın 
Anadoluya hep lrannlı , Ermeni ve Gürcü memurlar getirip . 
. ahaliyi ınütemadiyen yağma edip tamamen ezdiğini söylltyorlar. 
Reşidüddin yine Gazan Hanm. methinde Argun ve Keyxatu za
ınanındaki intizamsızlık ve mali bulıranları tavsif ederken o dev
rin iktisadi hayatını fazla karanlık göstermektedir. Gazan'dan 
evvelki kuyudatın ve sikkelerin tetkikinden anlaşılıyor ki Keyxatu 
zamanındaki para bulıranını ve maliye intizamsızlığını Reşidüddi

n'e aldanarak Barthold'un yaptıgı gibi İlhanllerin Gazan'dan 
evvel geçirdikleri 40 senenin hepsine tamim etmek elbette dogm 
rleğlldir . O zaman Rum (Anadolu) , Kars , Kirman , Gürcüs~n 
ve Mardinin ayrı sikkeleri bulunuyor ve Reşidüddin'in dediğine 
göre Rum "akca, sı bunlar arasmda daha sağlam addediliyordu. 
Fakat hakim vaziyette olan kıyınet yine Moğol altın kıymeti idi. 
ıGazanın para ı slahatı tam yeni bir para sistemi vazetmek değil, 

Argun ve bilhassa Keyxatu zamanındaki mağşuş paraların ve 
Hürınüz altını gibi ayarı kem altınların yerine yüksek ayarlı saf 
.altın , mağşuş gümüş yerine saf gümüş dirbem ve dinarlar dar
betmekten, mulıtar vilayetler le beraber· onların si kk elerini de or- . 
tadan kaldırmak ve paraya yeknasak bir şekil vermekten, iba~ 

rettir . Yoksa para sistemi hep , aşağı yukarı eski sistem idi . 
Gazandan evvel ve sonra İranda dirhem ve dinarın, Çağatay ve 
Cuçı uluslarında ınüstamel sistemile ondan ve İranda Mogollar
·dan evvel hıikim usullerden mustahreç_nefs "llhani sistemi, ara
sında bir nevi mücadele vardı. Gazan-Han bu hususta daha ziyade "l 
İran ve İlhani an'analarına elleınıniyet verdi. Albndan yüz mis
kallik "dürüst, leri darbı da Gazana has bir icat olmıyabilir. Böyle 
"dürüst,lerin diğ·er yerlerde, meselA Kaşmirde bulunduğu malCtm~ 
dur(1). Timur-Bek te Demaşkın· işgalinden sonra 10, 50, 100 miskal 
.ağırlığında altın ve gümüş "tenkekçe,ler (o ..ı~J;.)..:.,I,s:.::) darbedip. 
erkanı devletine dağıtınıştı (2). 

(l )Z. N. II, l 64: ~.? Jj -=--.ı> .h" -'-- J .,-ı J/" .., • .o'.ı.'l • >~·J; JJL J"' .:,ı_,._,- .s•,...ı 
..1:-._tt' J-i ~ • .::(' .)~ r:.~) Jlii!· JJ ~~.>'. 

(2) Y. mada. II. 3:~6. 
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İlhan! gümüş dinarının Bizanslılaı·da" gazeneus, diye Gazanın 
ismile tesmiye edilmesi Gazanın mezkür paraya sabit biT kıymet 
vermesinden ileri gelmiştir. Gazandan evvel nhan'i tip grınıüş pa
ra kıymetinin tereddUdü Moğollardaki kıymetinin tereddüdünü 
göstermez. Argun zamanı llhanllerde ticareti bahriyenin inkişa1' 
etmekte olduğu bir zamandı. Bazan hükümetin vergi hisaplar 
VassAf'ta hep "altın, ile gösterilmiştir. Keyxatu zamanmdalü lrtlğat 
para tamimi meselesinde de Vassa.f bu çavın "altın , nınkabili 

olarak çıkarıldığını ( s. 272 ~ı_, ).:,ı_,_; _;j J> .J' .;-> -'~ ) , ve ecnebi 
memleketlerle iş gören cenubi İran ticareti bahriyesi mümess ll
lerine hariçle muameleleri için bu ktlğat paralar yerine hazineden 
altın para verilecek olduğunu ( s. 273 .:,ı )L.. .ÔI; u- ;lt cil.·_;~ _;\f _, 

..ı.::\:_ .JI!.~Ijl _,~, ..ı.: ... .ı.. . .;j ... :ı J~ .. ~! .)lj\:~ _,) söylemektedir. Batu Han 
zamanında Anadoluda vergilerin altın para ile toplandığına dair 
bir kayit ileride nakledilecektir . Baximaris'in kaydinden Gazan 
devrinde Bi.zanslılarla olan muamelenin de altın ile, yaıi.i Gazan'ın 
altın parasile olduğu görülmel{tedir. Keza Genevizlerin 'L'ebrizle 
olan hisapiarı da öyle idi (1) . 

Anlaşıldığına göre İlhant memleketindeki Moğol ve Uygur
ın vergi sistemlerinde ve ticarette kıyınet mefhumu tamamile 

Mo·ğol memleketindeki kıyınet mefhumundan ibaretti . Borsa , 
ark memlekeılerile ticari münasebatı yaşatan Moğ·ol "Ortak, lan 

elinde olmuştur. Reşidüddin bankerli~in bu ortaklar elinde oldu
ğunu, ufak tüccarlara krediyi bunlar verip bu sonuncuları leen
dilerine esir haline düşürdüklerini ve yalnız Gazan zamanında 
ehli islilmın bu zilletten kurtulmasına ümit hasıl olduğunu zile
retınektedir (ver. 330 b: J_,.:... ;.\ı ..ı.·~ı.ı.:- .)J--! .;j t;..ı. • .Jy .ô.;'L\ .. ' . ' 
.,.. "::P.~lcJ _ı.;,~~,- ..;J('>; J;' .. ..ı.·~)->_,.-! .;j 0)~ .JI..t-'-• ~:...J~J ..ı.' .)Y. J J;.!_,IJ 

..:.ı ...... (..)':.-' . ..ı. • ..ı.l..; _;b J\ .:,l:.ı,l .s ~~ı J:,. .)~ ~:f J .Jj ~, ... :.ı.:\ .; ..:.-:-\c. ı.>l _:,1 

.. . ..:..Se,;..ı.:..: I")L. ı J ... ı ) •. : .. l.i.. § (yani Gazan) ..S::ı.. -J~ r)L.t .l.!.,~ 
•.. .ı.;iı..t_ •J:.:..' §<..Sis:; .. /:>Jj .Ô.ı..:. J-l,.. ~"'--' .ı..:-;5" ..-l .... :.~· .;..~.l .... J ~),) 
Bunlar arasında, Mog·oı hükümet adamları meyanında "baliş,in 
is tirnal edildigini bildiğimiz gibi Şark Mogoı kağat parası -çav-mnda 
bunlar asında mütedavil olduğuna hükmetmek icap eder. Bence 
Altun-Ordada olduğu gibi İranda da ki\gat para - ~çav "-1294 senesin
den daha evvelİlhanf memleketlerindeki Moğol ve Uygurların elinde 
mUtedavil bulunsa gerektir. Yoksa hiç tedavUlde olmıyan parayı 

(1) Bratianu, Recherches. s. 322-3. 
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ortaya çıkarınağa bilhassa K.eyxatu ve büyük Moğol ümerası cesaret 
etmezlerdi. Yalnız bu padişah zamanında gittikçe genişiiyen mali 
buhrana karşı bu kaimeler birden teksir edilip , Moğol olmıyan 
yerli !ranlılar da istimale mcbur tutulunca ifWs etmiş olabilir. 
Gazan I-lanın yaptığı sikke ısli:ı.hatı, gerçe maliyatın ıslahına matuf 
idi, fakat kendisinin vefatını müteakıp meskülmt yine diğer Moğol 
meınleketlerinde, mesela Altun - Ordada daha mevcut olan sis
temine( dirhem 1/2 miskal yerine tekrar eskisi gibi 1/ 3 miskal gümüş) 
doğru döndii. XIV üncü asrın ikinci rub'u ortalannda İlhani İran 
maliyesi yeni bir bulıran devrine giriyor, ve kıyınet mefhumu 
karışıyor ve galiba altından gümüşe geçiyor. Ulcaytu devrinin 
sonundan itibaren yalnız gümüş sikkelerin şekil ve kıyınetine 
elleınıniyet verilip Abu Sa'id devrinde ise altın sikkeler ıttıradını 
tamamile kaybetmiş bulunuyordu. Abu Sa'id davrinde yarım 
miskal ( 2 gıram, 125 miligıram) , bir miskal ( 4 gıram, 250 
miligıram) , iki miskal ( 8 gıram 500 miligıram) , üç miska~ 

( 12 gıram, 750 mil.igıram ) altın dinarlar müstameldi _ Fakat 
muahharen bu altın sikl\:elerin sıkieti o kadar karışık bir şekil 
aldı ki hangi sikkenin bir miskal veya Iki miskal dinar olduğunu 
tayin bazen kabil olmuyor_ Abu Sai'din alhn paralarının sıkıe

tindeki ıttıratsızlık , Mösyö Markov'un eserinden ( Celayer sikke~ 
leri , s. LXXXI ) naklettiğimiz şu cetvelden açık görülebilir . 

1,ıoı 5,700 7,3oo 8,175 8,610 10,3oo 
2,125 6,200 7,450 8,229 8,650 

3,045 6,250 7,900 8,350 8,680 

4,oı7 6,soo 7,970 8,359 8,900 

4,211 6,804· 8,ıoo 8,375 9,265 

5,600 7,257 8,164 8,488 10,200 

İlhani: devletinin sukutunun esrarını da biz, orta zernan İran 
müverrihlerine teb'an bazı Avrupa alimlerinin bile yaptığı gibi 
Bağdad Hatun, Dilşad Hatun romanlarında değil; gerek İranda ve 
gerek Deşti Kıpçakta eski Moğ·oı kıymetinin elden kaçırılması gibi 
iktısadi: hadiselerde aramalıyız. Buna da elbette Orta - Asyadaki 
vakıalar neticesinde Şarki: ve Garbi Moğol devletleri arasındaki 
iktisadr rabılaların kırılması sebep olmuştur. Asrın sonuna doğru 
üç Mogol ulusunun kısmı azamını birleştirmiş olan Timur ve Timu
rller devletinin teşekl[ülünde de en ciddi amil budur. Fakat, büyük 
siyasi: tahavvüllere rağmen, bu buhranı da .fazla izam etmiyelim. 
O zaman bile Mekkeye ifayı hac için İlhani memleketi vilayet-

!' ···: 
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lerinden gelenler İslAm memleketlerinin en zengin adamları te
lllkki olunur, onlar uyumuş olan arapların bile ağızlarına gümüş 
dirhem doldururların ; bunlar geldiği zaman Mekke sarraflarına 
mübadele paraları yetişmez ve pahalanırdı (1). On dördüncü asrın 
son nısfında Mısırda başlıyan emsalsiz gümüş para buhranı (2) 
İlhani devleti yerinde teşekkül eden hanlık ve beyliklerin hiç 
birisinde bu kadar kuvvetle görülmemiştir. 

IV 
Moğol, bilhassa İlhannerde maU sistem, sikke, kredi, vergi ve 

· devlet ticaret işlerine ait malümat tetkik edildiği zaman bunların 
diğer islam milletierin den, Araplardan ziyade muasır Avrupa sis
temlerine benzediği göze çarpıyor. Burada hükümdarın paranın 
güzelliğine ve Reşidüddin'in dediği gibi (ver.323 a) diğer alelfl.de 
adamlar için tak~idi müşkil olan alAmetler vazile sikke darbmm 
hükümet inhısarında kalmasını temine ehemmiyet verebilmesl, 
"ortak, denilen ticaret şirketlerinin "çek, ve hükümet "lıavale, 
ve "berat,ları üzerinde muameleleri, ahaliye ve tüccarlara Ia·edi 
vermek işini inhisarları altına alan bu Moğol ve Uygur serma
yedarlarının faiz babında muasır bankalar gibi istismar ve küçük 
tüccarları kendilerine esir etmeleri, bilhassa Argun, Keyxatu, 
Gazan devrinde mesell:l Fars vilayetinin vergi meselelerinin, bu 
vergiyi artırmak ve azaltmak meselelerinin Padişah nezdinde bu
lunan hususi Şura yahut korusiyonlar tarafından tetkik edilmesi. 
ve ona göre hisapıarın da yalnız tümen ve dinar değil, dirhem ve 
dankleririe kadar ince ve sağlam bir şekilde yapılınası (buna ait 
.malümat V assarta s. 236, 349, 363) gibi vak'alar elbette çok şa

yanı dikkattir. Moğol devrinde İran, ve ihtimal bütün !slfım fikri 
hayatında iktisatçılığa doğru bir inkılap husule gelmiş olduğunu 
iddia edebiliriz. Reşidüddin, Abdullah Qaşanl, Hamdullah Qazvint, 
VassaJ iP,bi !ıbani müverrihlerinde bu husus pek barizdir. Vassaf 
ve Hamdullah yalnız kendi zamanlarını değil l{endilerlı:ıden ev
velki zamanları bile iktisadiyat noktai nazarından öğrenmek isti
yorlar. Her iki müellife göre memleket varidatı çok olması ora
daki .hük:Um.etin adaletini gösterir. Vassaf, Gazan Hanın saltana
tma ait bahislerinde eski islam memleketlerinin varidatı hakkında 
malüma:t vermekte ( s. 440-446 ) , buna adir, Qudame bin Ca't'er, 
_F'arsnfune ve diğerlerinde bulduğu rakamları nakletmektedir. Ona 

(1) İbn-Batuta , Defremery, I, 4.03; Türkçesi, I. 184. 
(2) Smıvail'e, Mat~Jjaux, I. 302·317 (Maqı·izi elen nakledilen ın:ılıimıı t). 
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göre Halife 'Ömer zamanında Irak'ın varidEltı adalet ve intizam 
sebebinden 160 milyon dirhem oldu~u halde Muaviye zamanmda 
zulüm sebebinden 50, Haccac zamarnnda ·17 milyon dirheme in
miştir. Hamdullah Qazvl'ni Halife 'Ömer'in, Şinerin dediği gibi, 
zalim, ve yahut Sünni'lerin dediği gibi Adil olup olmadığını idare 
ettiğı memleketteki bütçe rakamlarına bakarak öğrenmeyi tavsi
ye ediyor ( Nuzhat-al-qulüb s. 133) . Elbette her iki müellif eski 
süH'ilelerin maU vaziyetterini öğrenmek için lfizım gelen vasaite 
malik değillerdir, o sebepten, mesela, Hamdullah Qazvini"Sasantler, 
Abbasfler ve SelçukHer zamanındalü hisapiarı hata'en altın zan
nederek dünyanın gittikçe inkıraza doğru yuvarlandığniı isbata 
uğraşıyor. Maamafi, her iki müellifin, tarihi hakikatıerin daha zi
yade iktısadiyat sahasında · öğTenilebileceği hakkındam fikirleri 
şayanı dikkattir. 

'Ala-i Tebrtzi'nin, nüshası Konyada bUlunduğunu zikrettiğimiz 
"Saadetname, nam eseri de pel{ mühimdir. Eser, Katip Çelebi'~ 
de dediği gibi Gazan Hanın Veziri Sa'deddin Muhammed ibn Ta
ceddin 'Ali-üs-Saveci'nin emrile, oğlu Şerefeddin'e maliye, istifa il
mini öğretmek için 700 senesinde telif edilmiştir. Bu eserin bilhassa,. 
sanaati istifAya ait olan ikinci kısmı çok mühimdir (ver. 35-95) .. 
Vassaf'ta müstamel mali istılahların izahını burada buluyoruz.Eser
den anlaşılelığına göre Ubanflerin Moğol maliye sistemleri !ranh 
müstevfiler tarafından arapça idare edilmiştir. Müellif ınaliye vari
dat ve masarif idaresinde kullanılan yedi defterden bahsetmektedir 
( w lı:':' .i. ;.h, .;_,;i ;;_,, ı)lj_ .> ;J<• r_)· ; ;_,, "':-.>I.JI fl-', n i .. ~~-', C~ _;;.> 
,tL·.ı.n;; .. ) ve bunların Kasan tümenine tatbiken terUbatını gös
termektedir. 'Ala-i Tebrfz1 bu eserini müstevftlik tahsilinde bulunan 
müptediler için yazmıştır. Ver. 50 a, 95 ada müellif bu muhtasar 
eserini ikmal edenlere }{endisinin "Kanun-us-sa'adet, namile telif 
edilen eserini mutaı,qayı tavsiye ediyor. ( l.t;!-1 p .S: .. t.._lıj;~ '-:"l;_\ 

.:.l:-1"" .:.\.1:..- .J..#.J .)>' Jyl....: ..:.- IJ..:.!..o). İstlfa meselelerine ait, Aı-i
Celayir ve Tirnuriler devrinde de eserlerin yazıldığı malilmdur. 
Maalesef onlardan bize hiçbiri vasıl olmamıştır. Kilisli Rif at ve ls
mail Saib beylerin verdiği malüroata göre HaHs efendi kitapları 
meyanında 'Ivad Felek- Abftdi Hulvfini tarafından yazılan 
böyle bir eser bulunmuştur. Falmt verescleri elinde hacıedilerek 
satılan emval ve lötaplar arasında zayi olmuştur . Bilhassa 
şayanı teessüf olan şudur ki bu nüsha müellifin kendi hattı 

desti imiş. ('Iv ad Felek ·· AMd'i: Hulvfint lfigatçı Firüz- Abadt'nin 

. ~ · 
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muasırıdır. LO.gat babında Ftrüz - Abacti'nin 'Ivad Felel~·Abiidi'ye 
verdiği icazetnam<ı de Köprülü kütüpaneside 1522 numaralı 

"..;· ı:....ıı •~u ı~y :u.C, nüshasının ahirinde münderi.çtir. Bu nüshada 
münderiç bu malumatı da Kilisli Rif at b eye minnettarım). Maamafi 
böyle eserlerin Istanbul ve Anadolu kütüpanelerinde bulunacağ-ı 
pek muhtemeldir. 

'Alil-i Tebrizi'nin bu eseri 815 senesinde Bursa da Anadolu yazı

sile, yazılmıştır. Dikkatli, sahih yazıldı~ına göre şüphesiz Dhan1-
İran maliyesinde ihtisas sahibi biri tarafından yazılmıştır. Bu husus 
Osmanlı kümetinin Bursa devrinde istifa işlerinin tran Moğolları 
zamanında telif edilen eserlerden öğrenildiğini gösterebilir . 

Moğol devrinde garbi Asyada göçebe Türk kabilelerinin ( ki 
aralarında hakiki Moğollar pek azdı) medeni ölkelerin başına ge
tirdikleri felAlret malünıdur. Fakat mu asır komşularının bütün lilnet
lerine rağmen biz bu devlette imarın tahripten daha çok Iruv
vetle devam ettiğini görüyoruz. Moğollill.kimiyeti İran ve Anadolu
nun iktısaden yükselmesine, zenginleşmesine sebep olmuştur. Bunu 
o zamanın maliyatma ait kuyudal ve bütçelerle is bat edebiliyoruz. 
Mo~ollardan evvel İran ve Anadoluda iktısadt anarşi Mkimcli. Her 
yerin ayrı parası, ayrı vergi sistenıleri vardr. Gittikçe kuvvetlenen 
maU bulıran devri geçiriliyordu. Ticaretin inkişafına engel olan 
bu mevani Moğol devrinde ortadan kaldırılıp bir para sistemi , 
bir vergi usulü, her yerde ayni ticaret kanunları ve malT sistem 
baltim oldu . Moğollardan evvel gümüş sikke buhranı Mldmdi. 
O sebepten on birinci asır bidayetinden itibaren Avrupaya müs
lüman gümüş meskCtkiltı artık gelmez olmuştu. Bu gümüş bubranı 
Barthold'ün tetkikine göre daima şarktan garp istikametinde in
tişar etmiştir. Gümüş para bulıranının safalıatı ancak Moğollardan 
evvelki !ran ve garbi Asyada hükümran olan süll:'llelerin meskO.
katıİun kimyevi tahlili ile tesbit edilebilir. Böyle bir tahlil ancak 
Azerbaycandaki Şirvanşahların 575-653 seneleri arasında darbo
lunan sikkeleri üzerinde 1926 senesinde Bakuda yapılmıştır. Daha 
çok cüz't olan bu tahlil bir asır zarfında gümüş bullranının te
rakkisini vazıhan gösteriyor. Mezkür senelerde gümüşün yüzdesi 

10,755 9 , 34·2 3,oas 0 ,265 ı ,ssı O,ın (1) . 
Bu bulıranın önünü almak için on birinci asırda Anadolu,Suriye 

ve İranda - altın para darbolunmaya başlandı. Bu paralar Bizans 
,' (1) İzvustiyu Azarbayeanskago Komiteta oxraoi pauıiataikov strn i nl, i sskııs. lvn i priroıli 

(= Azkomstaris) vip. lll (1927) 59-62. 
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•usulünde olduğundan "dinar" (hatta "bizant, ) tesmiye edildi. 
F.akat bununla para buhı·am halledilemedi. Çünkü bulıranın asıl 
-sebebi İslAm memleketleri arasında mütekabil iktısad1 ihtiyaç ve 
tesirierin gittikçe gevşenıesi ve o nisbette siyasi bir vahdetin hu
,sule gelemernesi idi . On üçüncü asır bidayetinde Moğolistanda 
başlıyan büyfık inkıHlp aksayı Şark ve Garp öll(eleri arasındaki 
setleri tamamile kırdı. İktısadr ve meden'i temaslar inkıliib'i bir 
surette bir anda teessüs ediverdi, ve sıkılaştı. Merkezf ve şarki 
Asya ( Xorezm, Uygur ve Çin ) tüccarlarının ihtiyaçlarını tatmin 
için başlıyan bu inkılil.p kendi tabü yolu ile inkişaf etti ve daha 
bidayetinde milletler arasında ticar'i münasebetlerin ve maliyenin 
tanzimine ehemmiyet verdi. Bu yolda elbette inkılil.bı yapan gö

·çebe Moğollardan ziyade Uygur, Kıtay ve diğer medeni anasırın, 
Garbt Türkistan Medent Türk ve taeikierinin sarfettikleri mesai 
cidden müsıniı· oldu . 

Moğol- Uygur mali sisteminin Moğol tahtı idaresine giriDiyen 
Mısıra olan tesiri mal'Orodur. Evvelce Eyyubtıerin ancak yarısı 
_yahut sülüsü gümüş olan dirhemleri Memlılklerden Baybars za
manında islah edilerek (.v_vı-lliçl' l;->, ~-':.) gilmüşü 0,70 olara!{ dar
. bedilmiştir (1) . Aynı tesir Hindistanda ve sonraları Avrupada 
·görülmektedir . · 

Profesör Bratianu'ya göre Moğolların şarkt, merkezi ve garbi 
Asya ticari münasebatını tanzim eden İkhsadt tedabiri Latinlerin 
Beyoğlu (Pera) na istila.Iarile mllvazi gelmesi ç'ok ehemmiyetli 
olmuştur. Her iki taraftan Istanbul buğazına doğru ileriiyen Mo
ğollardan !ran !Ihanileriyle Cinevizliler, Deştikıpçak Moğollarile 
Venedikliler sıkı temasta bulundular. Cinevizliler için İskende
run limanındaki Ayas'tan Sivas- Erzincan- Erzurum tarikiyle Teb
rize giden kervan yolu mühimdi. Kara yolunun emniyetsizliği deniz 
yolunun tercihini mucip oluyordu (2). Gümrük pek hafifti. Heyd'in 
tayinine göre Ayas'tan Tebrize kadar bir hayvan yükü maldan hü
kümet ancak 153 dirhem, Moğol (ve ihtimal karaman) eşkiyasına 

[doğrusu. eşkiyadan koruyan muhaflzlara(3) A.-Z. V.] elli dirhem, 
.ceman 203 dirhem gümrük verilirdi (4'1. 1276 dan itibaren Sivasta 

(I) Mnqyizi, Al-Nuqfid al· İslamiye (Al-Ceva'ib tab'ı "SelAall 'resa'il" 1298 lı) S. 14. 
(2) Reeherches, p. 158-159 
(3) Reşidilddin Ver. 322 b J..ı"- .o' C'->' "r· 1~1~ dt.- .;o..t< _,,\,· (O:,Ij\i.) >..ı•.ı; O:,ljl ·"'! 

·4\ f: J,;. ..f' .. J> ,Jt-,J "'!-\ r:' ~~ .:,ı.,J~ <l.4-1..ı~ .o' ~_,r"j\ .J'J""'J'-&-; Jf••, _\~l:,.:j ~th• ..:ı\.;1 .) ~tJ ..l!.~ 
i.l!s:J .::.>~j IAbiJ ...:.:t:~ j~ f""~ 

(4) Hayd : Histoire du Cornmerce du Levant, II, p. lll 
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Cinevizlilerin ticaret konsolosluğu (Gabire de Savasto) bulundu(l). 
Böyle bir lmnsolosluk 1304 ten itibaren de 1'ebrizde açıldı. Bratia

. nu'ya göre (2} Moğol memleketinin zenginliği İtalyan tüccarlarını 
·'Celbetti. Paytaht olan Tebrizin isiilm ticaret merkezi Beynenneh
reynden Karadeniz ınıntakasma naklolunması, Moğolların muhtelif 
:dinlere o cümleden hıristiyanlam ve yahudilere karşı pek müsait 
davranmaları Avrupa-Moğol ticari ınünasebatını inkişaf ettirdi. 
llhanller, Mısır ve Memlükleriyle rekabet yüzünden Avrupa dev
letleriyle münasebatın iyileşmesine ehemmiyet verdiler. 1295 te 
Sicilya, Fransız, ve lngili.z kırallarına gönderdikleri husnsf hey
etin de ticaretin inkişafı için ehemmiyeti olmuştur. 

Tebriz'deki Cinevizlileı'in bir kısmı bizzat Moğolların hizmetin
,de bulunuyorlardı. MerAga lllimieri Cine:vizlilerd.en ve Cinevizliler 
deniz baritacılığında şark filimlerinden istifade ettiler. 1lhantıerin 
bahriyesinde CinevizHlere vazifeler verilmişti . 1289 da Arğ-ıın 
Han ve baş veziri yahudi Sa'dud-devle· Cineviz ustalarını Bağ-

r:·.: : ~dada göndererel{ Mısırlıların Hint ticaretine Adan'da mant olınak 
üzere yaptırdıkları gemilerin inşasına memur ettiler (3) . Keza 
Kuban ve Kafkasyadaki korsanıara karşı Cinevizliler Arğun han 
için gemiler teçhiz ediyorlardı. Kara deniz ticaretile Tırabzon kı
rallığının da ehemmiyeti büyüktti . T~btiz ile Tırabzon arasında 

'· · iktisadi anlaşma vardı. Bunlar vasıtası.yla Tebriz ve Kırım ticaret 
· münasebatı yola konulmuştu. 1289 da Tebriz ile Kefe (Caffe) ara-
b sında kullanılan İtalyan senetleı·i vardır (4) . Umumiyetıe Kefe'de-
.. '. 

ki Ciııevizlilerin zamanımıza vasıl olan katibi-adil vesikaları Mo-
ğol iktisadi siyasetinin Karadeniz ticaretinde büyük inlcişafa saik 
olduğunu gösterınektedirler. İlhani-Moğol-Avrupa münasebatı ta
rihi için Bartold'un })ir kaydı .şayanı dikkattir. Bu zat kurunu Vlıs

ta· Avrupalllarına diğer müslümanlardan ziyade o zamanki Iranın 
; ~- : 

'· .. te~iri aH\meti olarak" Çek., kelimesinin geçmesi keyfiyetine dikkat 
· etmiştir (5) . Bu kelime Avrupaya arapça talaffuzuyla "sak (ci...) 
şeklinde değil, faristtalfiffuzuna göre "çek(~~) olarak girmiştir. 
·Bu farisi şeklin Avrupa Usanlarmda Moğol devrinden evvel mi'ıs

·-· tamel olduğu da ınalüro de~ildir . TI'ırkmen aşiretlerinin Ankara
Eskişehir-Edremit, Eskişehir-lznilr ve Bursa yolu üzerioden Bizan-

(1} Recherches, s. 166·198, 
· (2) Aynı eser, a. 1S2. 

(3) G. Ferriıand, Journ. Asint. Xl serie. XX (1922) ~. 307. ve Rrati~nıı, 188 
(4} Bratianu, s. 189. 
(5J Barlhold, Musulmanski Mir s. 25; .han, Ta§kent. s. 3'0..32 • 

2 - Hnkıık ve iktisariiyat 
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sa doğru ilerlemeleri Moğol devrinde inkişaf eden İran ve Avru
pa iktisadi münasebetlerinin neticesi -idi . 

V 
Anadolunun bizzat Moğollar idaresinde bulunan kısmı 

takriben şimdiki Zonguldak- Bolu -Eskişehir- Kütahya -Afyon
Beyşehir -Ulrende- Mersin hattmın şarkındaki viHlyetlerden iba-· 
ret olmuştur . Hulagü'dan evvel Rum SelÇukneri Aıtun-Orda han-· 
larına tfibi tutulmuşlardır. Ve Anadolultılar için Batu-Han "pıldi

şfilıı rüyi zemtn, olmuş, vergiyi onun memurlarına tevdi etmiş
lerdir (1) . Bidayette Moğollar Anadotuyu mali ve ildisadi husus
ta muhtar bıral<tilar . İlhan! devletinin teessüsünden sonra o muh
tariyeti tedricen kaldırdılar . 

Anadoluda Moğol sikkeleri daha Hulago zamanında darbedildL 
Buradaki ma den · oeakları İlhanllerin inbisarına alındı. Mamafi 
bu ülkede Mol1;ol iktisadi sistemleri ancak 1277 senesinde, Abaqa
Hanın Mısır seferinden itibaren tatbik edilmiş olduğu göriilmek
tedir. Mezkftr senede Abaqa- Han Mısır seferinden dönüp şarkt 
Anadoluda Ala-Dağ yayıasma geldikten sonra "Memaliki RO.m,. 
valii uınumtsi olarak şehzade Qonğurtay'ı ve memleketin imarı, 
raiyenin kalbini istimale, vergilerin tanıimi için de (17 eylülde} 
Sahib Şemsüddin Cüveyni'yi g·önderdi. Bu münasebetle Reşidüd
din "Meınaliki Rum,da o güne kadar muayyen tamga olmadığı-· 

nı, ilk defa olarak bunu Sahib Şeınsüddin Cüveyninin vazettiğini 
kaydetmektedir (2) . Moğolların vergi usulleri: 1) araziden alınan . 
"qılan,, 2) göçebe illerin hayvanlarından alınan "qobçur, ve 3)
şehirlilerden, bassaten tüccarlardan alınan rüsuınat \ re zamanı
mızdaki mana ile "taniga, ve "·baç, lardan ibaretti . 

Moğol vergilerine ait Quatremere(Histoire des Mongeles,p.256)ve· 
Barthold(Ani 24-44)un topladıkları malumata ilave edelim ki Mengfi: ~ 
Qaanın cülüsu hengamında vergi hususunda alınan kararlara ait 
Cüveyninin malılınatı dahıt tab'ı ikmal edilmiyen üçüncü cildi-· 
nin 78-79 uncu sahilelerinde ve Reşidüddin'in malüınatı Blochet~ 

(1) Tezkerei Aksnrayi, Ayasofya nü•haoı, N. 3143 s. 87: !1;,<.1 ~s::;_, <.ıl::-.i; <;:ıi ,.,:_ ~,· 
bı>'.J .ı.-.ı.;,~-~ r~' 0,ıi1 • .:ı ...... T ,:,1::':'1~1 ;~ ~·j .sn .u.,~ .;.J4~j l ~ J':.c.J lJ::ı,; ı.: ı;. ı· 
..C...:l- J. :,~. t>)b .t:..)~ ~llj;:• .ı.(,j ıJ'\:!i~ .ÔJ,."\ ol JJ\ · 

(2) Re§idiiddin ver. 251 b: .::.()~ .b.:.ı.J ~~~ı.ı,; J .::.,~J .::.ıç.ı C:..(t~l; Ll • .ıllır • .:. .,..~ı... 
>li~ >,0 s,~ ... of'ı,<t" t JJ ~~~~ .JlJ '•ll j~ .:..ıl.f Jlc,l.ı ':'l.ı>- ı»l.o..ı.-!.J .::.1;\~ı ..,...ı ... ,t:,.Ji r.ı.J 
Meşhod nüshasmdan refikim Molla Sadreddin Ta~kendı tarafından istinsah edilip g~nde
rilen niisha<lu (s. 47) .. ,ı;: >J,; ,JJ_,.. .• J"L:.t" rıJ .ı.lllr J>J•· yazılıuıştır . 
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neşrinde s. 313-314 de tabedilmiştir. Bu ve diğer kayitlerden, 
Altun-Orda yarlıklarından ve Moğol devrindeki şarkİ Türkistan 
muamelat vesikalarından ( ki Radlof'un neşrine başladığı bu ve
sikaları S. E. Malov 1929 de· ikmal etmiştir,- "Uigurische Spra
chdenkmüler,) anlaşıldığına göre vergi sistemi bütün Moğol ül
kelerinde bir idi. Ahalinin kudretine göre alman devlet vergisi 
ınedent illerde para olarale (qalan,qılan), Çin ve Maveraünnehir
de 1-11 dinar, İranda 1-10 (Reşidüddin'e göre l-7) dinar; göçebe
lerden alınan vergi (qobçur) ise yüz hayvandan bir hayvan idi. 
Uyğur vesikalarından anlaşıldığına göre tarla ve bahı.:elerden 

alınan vergilere "qalan, yahut "qılan, ve göçebelerden alınan 

vergilere "qobçur, ıstılahiarı Türkistanda eski manalarmı muha
faza etmişlerdir (Radloff-Malov, "qalan, s. 17, 30-32, 50, 56, 131; 
"qobçur, [Radloff'a göre "qopçır,] s. 9, 57, 90-92, 111, 146). İlha
nllerde "qob~mr,, Altun-Ordada· "qalan,, "qılan, tabirleri her iki 
vergi manasında da kullamlmıştır (ReşidOddin, 818 a; '1\irkiyat 
Mecmuası, II, 94). Reşidüddine göre "köylülerin qobçuru, senede 
iki defa alınıp bir kısmı "Nevruzu CeliU"i, den başlayıp yirmi gün 
zarfında, diğer kısmı mizanın birinden yirmisine kadar vakıt 

içinde a1mırdı. "Göçebelerin qobçuru, sene bidayetinde, yani 
Nevruzu Cel§liden başlayıp yirmi gün zarfında alınırdı. Burada 

. Reşidüddin "qobçur,u "tamga, mukabili "0,.ıı • .ı~JJ r:.'J;., manasın-
da kullanmıştır, ki Mösyö Blochet'nin (s. 314 lıaşiye) "capitation 
impöt, suna tevaful{ eder. 'Alfi-i Tebrizf'de de tamga ınukabiliıı
deki vergiler "qobçur, ismi umumtsile tesmiye edilmiştir. Bu zat 
"Avarlce, defterini izah ederken vergi nevilerinin bu deftere nıı." 
sıl kaydedilmesi hakkında diyor ki : (ver . 90 a) Jı_,, ı J.)A S ..:...J ı .:; ... 

,.-' . < ,.-' ı 
.ır~>:--' J.> :!lıJ.:.I ..::.ij ı.; ı ->)-> .:;l.; C.;,Jı ;!lıJ-'4 0 ..:...-i 1 -.s"'·! ..:....e. );::~ı~..,.. 

.J""''!J .:.lt= ~-'J"' 01j .k_;,_ 1_/1 SI;.,- d.l:~f> -".)\.> .:;l.r ..::-)\.1.<. S..:...JT LS.;..ı_, 

">;JP 1,.j ,§..:..~"i... ljlSJY.;Ji cl\:o; .:,.ı.: .... .:ıı..; ..;.h....;,..., J·". ~b) j\ S..:.-il 
.:._,!.i-:,.:.1... ._i)w>-J .ı;.i.-_; ~~JJ J·~.ı: ı..SJ.r;, ~-_, .>lr .ı._~. O "defteri müfred,· 
in izahında da "~.'JJ J.>f:>iJ Jl. ':-'1-'",; ile "~_':1; _,ı~;'="'\_,.., nin o 
deftere nasıl kaydedileceğini izah ediyor. Gazan-Han'dan evvel 

· Moğollar şehir ahalisinden yalnız tamga almakla kalmayıp qop
çur da istiyorlardı. Reşidüddin Gaz an' dan evvel, mesela, Tebriz 
şehri ahalisinden vergi bakayası talebinde çok zulüm yapıldığını, 
"elçi,lerin bu"baqaya"ya ilave olarak onlardan daha başka qob
çurlar da talep ettiklerini, bu sebepten ahalinin vatanını terkedip 
lcaçtığmı zikreder (ver. 814 a ...~ı'..ı..:....ı ı.:ıt-~.,1)\..ı.~·~ J)ıf:_,; ._;t.,;,ı_,). Gazmı-
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Han bu gibi intizamsızlıldarı kaldırdı. Şehir ahalisinden yalnız 

·"tamga,, resmi biraz fazla alınıp bunların kobçur resminden mu
af tutulmalarını emretti. Hamdullah Qazvını: bu teşebbüsü Vezir
lerinden Xoca Sad.reddin'e isnat etmektedir (1). Buna ait kanuna 
muahharen Abu-Sa'id-Han zamanında ekseriya riayet edilmeyip, 
llmera tamga ile beraber qobçur da aldıklarından Abu-Sa'id her 
tarafa ferman neşı·edip ahalinin gözüne çarpacak yerlere taş veya 

· demir üzerine hakkettirdi, ve astırdı . Bu gibi fermanların "Ani, 
şehrinin cami duvarında farist, ve şehrin kale kapısı üzerinde 
ermeni Usanlarında yazılanları bulunup Xanilwf, Brosset ve Bar
tbold taraflarından tetkik edilmiştir . Anadoludaki nüshalarından 
birisi Ankarada, kale kapısı fizerinde bulunup okunaksız fotog
rafisi Mübarek Galip Bey (Ankara 2, levha N. 2) ve de Jerpha
nion (Melanges d' ArcMologie Anatolienne, Beyrut,1928)tarafların
dan neşredUıniştir. Mübarek Bey (s. 4 haşiye) kitabeyi ~kuya
madığını söylemiştir. Yazı ahiren Mösyö wittek tarafından fo
.tografisi alınarak heyeti umumiyesi itibarile okunmuştur. Kita
beyi Anadoluda Moğol hükümeti numayendesi «.O: ı.. .ıJ.;... ~ı;., ı .L!. .. ~ • 
nun 1.330 nisan 12 (730 Jl.JI JJI) emri mucibince rekzetmiştir. Bu
rada « ~JJGı » şehri ahalisinden evvelce qobçur da alınması do
layısıyla şikfiyetıer vald olduğu, şimdi yalnız defterlerde müsbet 

·şehir taıngası alınacağı (..ı.;.~ .ı~ \.oc· .Ö..ı.~:.l .::..~· ;ı:.y. .ÖJt. ~o:-.> J;,; ); 
« ü~ ..r:.e J J>~>' » , « ü..ı.~ ~~t- J J Jf.Ji » ler alanlara Allahın ıa.
neti düşeceği zilnediliyor ve sonuna « ~ ...... \....ı..! . ..ı..ıı . .) " ilyeti ya
zılıyor. Bu son ibareler . Gazan-Han'ın fermanının Reşidtlddin'de . 
nakledilen şeklinden mehuzdur (Reşidüddin, ver. 318 a: .:.ı~_,;.. 't. 
j --..:.-ı. i (.) ..J'. ~.J...!. .ı.:..!. i .ı'-\; -". .::_~ '} J vf<> -:-1:. o..l;>- j~> ~ v"> .Ö .5; Jt. lot" 

.. -•_}Tı.t·="' ..ı.:.:l-.t. ..b.~': ':-":'Y.;ıı..ııy ..ı.:,: .J...!.~ ı/>.A3: \.ot- .;ı ı..ı.. S'd:-._, .. ~ .).>.t. . (" - ~. 
ül~_,;...t.;ı ü.>~j r.'•.>.; ü.>~j 1~< .:.ı: ı -.;lt:! ..:ıW.IvJ ~; ü..ı.~ ,.JJJ ..:.&..ı. • 

.J.:;; ü.J.>! ,.J.)J ..ı.:.: ı:_; ; ver. 319 a : ..:.:..ıJ, x.) .}.~.J J:::.;.i Su-\ ı?> r .f': 'l 
rl" c..-:• .... ~~l,jl ~;)..ı.:: .J:..ıl\t' ""'(tı:'li •1 ....... \....ı.aı ..ı-~ı . .) -\~.~ ._t!.)\;..._, ı,;H.; .. J..;,. _ _,). 

Moğol zamanında teessüs eden iktisadi usuller gibi vergi . 
s istemleri de büyük Moğol devleti hududunda son zamanlara 

-
{ll HnmdullRh Q~zvlni,Tarixi Güzide: ..,., ı Jo. JY.-:> o>;Jl• ~l..-IJI. Jl.l" >'-'i j(r'ı ;,J~J 

IJJ.t':t=:i W: . ..ıHJ..,~.,.. ~~~,~ ..ı.:. ıMr:.· J~\... '":r üıı\!" ,jl.t. V .. Jj;J ) ~~~,;. • :>j" ~~J ~ r'~~'-' ~.Y . • ,.ı..! 
".!.~ .:,~_1 \~IJJ J.!l~ı ~'t'ot'"J J.:Ot5 J-'1.. u>•W.• Jl. ~!...; v)IJ >f' h~ lA<·_, .:Jl>.r. \•J.,..; ,jl · 

Ayasofyn N. 3072 niisluıaında höyledir. Umumiyetle nakıs ve kötü bir nüshanııı fotog· 
ı·nfisindc ıı. ihnrel: olun Gibh ne~rinde (s. 542) «;.,':"-,;n yerine • J'J~;ı- • c " .:;ı.,..,)l~ " yerine 
~~ r#)~! l) yn'lılmı~tu:-. . 



kadar yaşamıştır. "Tamga, kelimesi Türkiyede, ondun mi'ıştak 
~tamuin~, kelimesi Ruslarada, Moğollardaki manasile; "qılm1, ve 
"qıla, l<elimeleri Azerbaycan Türklerinde ve Başkurtlarda arazi 
vergisi nianasile yaşamışhr. Anadoluda Koyunlardan"qopçur, al
mal{ usulü daha Fatih zamanına kadar yaşamış olduğnnu Niğ·de 
Camii-kebiri çarşı tarafı kapısı üzerinde bulunan kitabeden ma
lüın oluyor. Vaktile Halil Edhem Bey tarafmclan 'fürk Tarih Eneli
meni Mecmuasında (III, 873) neşrolunmuş olduğunu Fuat Beyden 
öğrendiğim bu kitabe son Karaman emirleri Pir - Ahmet - Han 
ve Kasım- Hanların emirlerile 1.469- 70 ( 874 h. )de vazedilmiştir. 
Son Osmanlı tarihlerinde Anadoluda Moğol hakimiyetine kar
şı en ciddi surette mücadele eden bir Türkmen emlclreti sıfatile 
tanınan Karaman oğulları Moğollara filvald bilfiil tabi olmadıkla
rı halde kendi tarihlerinde (Şikarf) kendilerini herlresten ziyade 
Moğol dostu ve milltezimi olduklarını söylemektedirler. Moğol qop
çur usulüne dair en son vesikada onlara ayittir. Daha tuhafi o ki 
Niğde kit;:ıbesi hemen hemen şu maruf Moğol verg·i rerman ve 
kitabeleri ruhunda ve farisi olup, gayri şer'i olan bu vergi. nsulii hak-
kında yine llhanttarzında"bid'at,(ı;..~ j )l .Ör l~ı JJ':':•J)ta'biri koll
anılıyor ve fermana riayet etmiyenlerede lA'net ediliyor (ı.f ... u•.J 

~;_C~:>\~_, ~uı~:.l ~~...; •l\l.ı ı J ) . Türkistanda tamga ve qobçur vergile
rinin başka }{elimelerle ifade edilmeleri ancak 16-17 inci asırlar-

. dan sonra olacağını zannediyorum. 

VI 
Hamdullah Qazvint 1.339 da telif ettiği Nuzhat-al-qulüb nam 

. coğrafyasında Xorasan hariç olmak üzere llhani memleketinin 1336 
·. senesi bütçesi;rf' nakletmiştir . Bu malnmatın Küçük Asyaya ait 

.kısmı llhantfu'r zamanında bu mıntakanın, bilhassa hangi vilayet 
ve şehirleri Moğollara bilfiil tabi olduğunu göstermek itibari.le de 
pek mühimdir. Hamdullah şehirleri, muttarıt olmamakla beraber, 
hurufu heca tertibile kaydettiğinden venüshalarda bu esami pek 

. karıştırılmış olduğundan istifadesi zor idi . Mesela Le Strange'in 
ister metin, ister tercümesinden tam bir fikir edinmek kabil olmu
yordu . Bu sebepten biz Nuzhat-al-qul1lb'un Istanbulda İnevcnt 
nıishalarini mukayese ederek Anadoluya ait mah1matı ikmale ça
lıştık. Ve bir gün belki bu bütçenin mnkayese ettiğimiz metnini 
de kilmjlen neşrederiz. Şimdilik yalnız rakamları veriyoruz ve vi
Jayetleri de h.urufu heca sırasile değil coğrafi sırasiıe tertip etmek 
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tecrübesinde bulunuyoruz. Bizim istifade ettiğimiz nüshalar şun
lardır: 

1) Nuru Osmaniye N. 2992. h. 1080 senesinde Isfahanlı birisi ta
rafından yazılmıştu·; = A; 2) Nuru Osmaniye 3036 = B ; 3) 1893 
tarihli Bombay tab'ı = C ; 4) Ayasofya N. 2131, h. 1072 de 'Alt 
Tebrizı tarafından yazılmış güzel ntisha = D ; 5) Büyük Müze 
kütüpanesi nüshası, N. 534, natemam = E; 6) Fatih, N. 4518, h. 
887 tarihli güzel nüshadır, = F ; 7) Gibb,le Strange neşri = G ; 
ingilizce tercümesi = Gt ; 8) Evkaf Müzesinde bulunan, Reisül
ktittab Mustafa Efendi nüshası, N. 575, = H ; 9) Esat Efendi, N. 
2505, h. 1229 tarihli nüsha = I; 10) Hamidiyede Lala İsmail, N. 
230, h. 1008 tarihli nüsha = J. 

Yine burada istifade edilen eserlerden F. Taeschner, Das ana
tolische W egenetz, Leipzig, 1924. = Taesch. 

Biz Hamdullah'ın malumatından "Memılliki Rilm, tesmiye et
tiği merkezi ve şarki Anadoludan maada, tamamen veya ln,smen 
şimdiki Ttirlöyeye dahil olan büyük Ermenistan ve Ablat, Küçük 
Ermenistan, Diyarıbekiı- ve Rebia kısımlarına ait olanlarını da bir 
araya topladık. 

MemAliki Rilm vergisinin umumi hisabi 3,300,000 dinar gös
terilmiştir. Bu adeelin vilayetlere taksimi, nakıs olarak şöyledir: 
1) Erzurum ( rJAı_:..>ı) 222,000 dinar 
2) Tercan (1) 15,000 

· 3) Baybilrt (2) 21,000 
4) Erzincan 332,000 
5) QarahisAri Kuğüniye (3) boş 
6) Kema.x ( 4) 435 
7) Xarpüt (5) 215,000 
8) .:!\1;1 .(?) (6) 10,800 

(1) C: • .,.,;, F: ci.:-.J'_;, D ~1.:-.Y.>, H: <>\.:-_,·_>; Taesclı, II, 8 • ~_,._, L>I..:-J
(2) Öyle: B; A, D, H: ..:.?~; C: v.J'.~ 
(3) c)l'f'..iJI _,.,;ı >J.ı." . • Bu elbette t.ı:>J r:r. 534 (ihtimal daha 313, 317, 475, 477) de 

zikredilen ~i_,;.(' Jt..~ı) dlı· ki Erzincan ile Sivas arasındaki ~.,ı .,i;l hududunda olacak. 
Rq: Taesclıner, II; 2, 8. Le Strange ise Şebin Qaralıisar zannetmiştir. Aşık Çelebiye 
( Maııazir al·'Avalim. Ayasofia nushası. N 3466. ver. 234b. ) istinat eden Tevhit Beye -
( MeskO.kilt lmtalogu, IV. 439) ve Halil Edem Beye ( 'İ'ürk Tarih Encümeni mecmuası 
VU,49.) göre • JJ'; .ıi-<P- • } " = l! _,<_,('dır. 

(4) Öyle: G; C: t'6: 
(5) G: VJ,J~ ıı..:ı-" • .?" ı ...::ı~.,ı-; C: w_,J.,_; H: WJ . .r.lf 

(6) .ı..ı~•J:• .!l-ı.' l_, .u.>._:.!...\.. J!\,lS>.r-1 dJ_ ı_,~, ü l)j\ ._rıT deniliyor. Bir çok niislıalarda · 

bn şelu-in vergi adedi kendisini takip eden .. E:rmenak" ile karıştuılmıştır. Meselıi C nüshası. 
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9) Devrtgi (!1) 
10) Sivas 

40,300 (2) 
~ vergi mıktarı gösterilmemiştir ) 

11) Ntksı\r 
12) QOmenat {4) 
13} GAb (5) 
14) Qarahisarı Behram Şah (6) 
15) ;!)J~ (7) 
16) Toz-Ağaç (8) 
17) Qır Şehri 
18) Qarahisar b.er sth merhelei Qaysariye (10) 
19) Qaysar1y.e 
20) Zamandil (1~) 
21) DevelO {l3) 
22) Aqsaray 

. 23) Ntğde 
:'24) Qarahisarı Yevaş (15) 

ü) Öyle: G; A, D, H: .hy; C: .t".r.n 
i2) D: _,~, .h• J~ 
(3) D; 18.7, 30Q, Ve Ni~de ile karıştmlmıştır. 

187,000 (3) 
14,000 
21,100 
11,600 
16,500 
90,500 
57,000 (9) 
25,000 

140,000 (11) 
. 14,600 
40,300 (14) 
51,000 
41,500 
14,000 (16) 

(4) v~Ji Tokat yanında, Ye~il ırmakta , eski "Pont-Cuınano"dır (Ch. Texier, türk· 
çesi lll, 114);' qorş. ,(ıJJr/. 198, 279, 296. 

(5) Le Strange'a göre Tokat ile Zileh orasındaki .,Gab". Milneccim-ba~ı Jı.ıl'e\.:- II, 
Esat Efendi N. 2103 ver. 283: d~ i .:ı• .,'(' "-="L' J '-'.!ı i .:;e;.~ ı ı 

{6) Taesclı. 1, 243, Yozgat §imalinde Çorwna tabi; qarş. riJJ r i'. 253, 527. 
~7) Le Strange'a göre Kayseri şimalindeki "Goduk"; qarş. rjıı r /. S. 300, 385, 505. 
(8) Öyle: G; A, B, D: (!_1<1 -'J~; C: r;_~J_,ı. . Le Strıınge: Kayseri ile Ankara nrasm· 

daki Hacı·Bekta~ ve yahııt Afyon Karnhisan yanında. Ccmri muharebesinde Akşehir yanında 
bu ieimde b ir yer zikredilmektedir (Mükrimin Halil, şifahen); qn~. Hoııtsma,İbn Dlbi 281. 

(9) H: 27,000 dinar. 
. (10) Le Strıınge ve Tneschner'e göre Develü Karahisar'dır. Müneccim·BaşJ Jı.ıllt:~II, 

Esad Efendi kU tüpanesi N. 2103 ver. 384 b. <.!)1-;; ·"'J" .• h> -~1!.' 385 a ( ıS.T. ıS I ) c_ı:..ti 
ıSJ' ... ~.•} . J•ı"'. _,_,,_.;.. \~J'. J ı -.lıJII .ıw~ı) .rı_,:.., l.:lo~ '•r. Aksarayi ve Eflnld tezkire· 

· lerinde· ise ..ı_,, _,\ ....... ) mutlaka Afyon Karahisarıdır. Dk. İsınail Hakkı , Afyon Karahisar· 
daki kitaheler , 1929, .s. 4, 10. Cemri'nin karnrgdhı da orasıdır. Mlineccim Başı'da .h' .Wl 
ile <>ıl- •} J ,,, nı ayrı ayn iki ~ehir anlaınalıyız. 

(ll) Gt : 104,000 dinar. 
· (12) Le Strıınge'a göre Kayseri şarkmda, Zamanlı çayında, eski Yıınun Tıınaııti'si, 

.şimdiki Aziziye'dir. Evliya Çelebi'de <Y·~, Taeaclı. cetvel 49. 
(13) A, C: Jı; 

(14) D, Gt: Xarputun liieabile karıştmlmı§tır ; 
(15) .~ >J.J.'!'. ,yoiJ', .)\....u.. \} Aksarayi tezkiresinde(Ayasofya, N. 3143 s. 150) Ni~

: ·deden Tarsusa gidenyolda .}l_,ı_ JL..u- •} ; rj_, , r:r. s. 278 , ı.tiJ' Jt ..... •)· Du kelime 
-eııer . Ji.r., V''.) ı'. filan ·ise şimdiki Niğde Ereğlisinden 20 kilometre cenupta bulunan İvris 

·ile birleştirmek· mümkün olurdu (qarş. Bedeckar 297) ? 
(16) Gt : 4800 ,dinar . 
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25) Lü'lü'e (1) 
26) Ermenak 
27) Qünya 
28) Aqşehir 
29) Egrtdür (2) 
30) Sevdhisi\r (3) 

A.·Y. Validr 

7,00(! 
{vergisi gösterilmemiştir) 

135,000 

31) AngO.riye = Ankara (4) 

4,000 
25,000· 
72,000 
27,000 32) Qüçhisar (5) 

(1) Lu'lu'e(=Bizsns, Lulum; yaliut l!.oulon) nin yerini Ramzey(Gcographical journa4 
oefob. 1903; 401, 404.) ve Le Strange (Khaliphat, 135, 152) şimdiki Buzantı civarında gös
teriyorlar . İbn Xıırclaılbehin(metin,150)marşrutuno göre Tarsustan Konyaya giderken Bulgar 
dajjl belinin §İma linde olmalıdu. • ~lro" (Ulu-Kışla) hakkında • ".;t.....i.-,I IJ _;ı_;ı :u- J& 
.:.~.,..,J.,...).ıll .::..ol..i.ı.i~ ~~l·.r-.vJı J~.-4: J " deniliyor. Şerefiiddin ibn Xntir vakıasıııda Aksaray! 
Nilldeden Tarsus-Şam tarafına giderken Nifıdedeno evveHl. .. Karahisar Yavaş" ao:ın·a i>J.~ ~1.;-. 
Lu'lu'e ye golincli~iııi yazıyor. H0r halde şimdiki Bulgar dağr maden oca~uıa ait olan bu 
kale geçidin şimAiindc.takriben şimdiki .. Hoca: Oluk, civarında olmalıdır. Homm~in istifa
de etti{,oi ınenlıalnr bu şehri Kilikya Ermenialanına ait göstermi.,lerdir(türkçesi 1,73'). Iiamdui-
lalı bu §ehir hakionda yalnız .ıı..-;~ ..V:. •'(_, IS: • .:.J >; ' • JI,-~J~~ ..;re.~ ,Jı\. ı.P.r•! v!l'J'" demekle· 
ikti fa ediyor. İbn Fadlullah al-Umnri (Ayssofya, 3416, ver. 98 a)di.yorki: f;f:;<;- .::.~ • ..,ı,; r::J 
<:. ....... ~.:.1;~ ~WIJ (._r.{) ,_,.1 <:..J.• ı.s"-lj~ ,jl:hJ . }) :;;.._..._.. ı.s.ölj~ l.o.ı..l :W.I iı>l•• -cil r1)~ ;,\:. 

.olll' .:'-•:-J ~J ü)(l :;_,__ >J~ .j 4'..ı\ö ;,1 J • cJ'J ( ıSJ;..._ ~ll il~Jall;...,.. t:.,..:. ıSI )> J\i ÜJ'"~ 
'r. V"ll:l..l ;..;..ı ı ı:::..A J...ll •.~·~ .... Ver. 104 a Tiıuu~·Ta~ zamanmda Mo~ollora bi:aat tabi 
edilen ülkeler cümlesinden Torgut Ogullan garbin::1eki • ).}1 U' • .ıl't.l~.:. • nın viliiyetindcn
bııbsederken bunun şehiı-leri olarak .~;ı (1Cod. l:;,l}J ve~~'--'.:.( (Cod. ıL.. v-1) i gösteriyoı; 
ve diyor: .,"\; <>b.ll •.f' ;\. t.IJ (ı>~:.f-1). i>\,~ . • f;\. l.lA> :O..ı..i.ll ~:. ı::)i iJ.U. ,:,1~ ._.-~~ ..rl • .ı.-,J 
•f; r ... ;;; J.IJ \..}) .:,• ı:;:.):"J\0. Yine Gerıniyan O~ullarından bahsederken (Ver. 106 a) bunla
nn ayrıca gümüş maden OCllklan olup daha miihim olduğunu söylüyor: ı>l.ıl.:. ._r( ~..v.rJ 

._,. rı...ı ... _wı Jıj~ • .~._ı..ıı ~ J:-=:JI .r;;.f i>J.a• J .. ı i>lô.. j<f:~ ~- <$-'!~ I..J!i> ._..J ._...,, ;.;._ .... 
<..;,.ı 'J!"I~ ;,\.:.. ~ ~. ı>--Ü ,s.lll. Kütahya yanında olanı bu maden "Seyid Ömer" midir • 
yoksa "Gi,lney" dağındaki .. Gümü§" .kasabası civnnnda mıdır? Moğollaxa bizzat tabi olan. 
ocakların üçünellsünün mensup olduAu vilayet In ismi olarak ya>Jian kelime • uJ.~ • yani 
Bayburt okıınursa bu maden §iındild ,.Gilmü~haue, olurdu .. Naeılki 1292 aene$inde Gazan 
Hann gönderileıı İngiltere sefareti raporunda da Gümü~-llııne Si~as le beraber milbirn mevki, 
olarak zikredilmektedir (Bq. G. Bratianu, Reclıerches sur le Comnıerce Gcnois. Paris 1929 
p. 173.178). Bence Mo~ol meskukatmda iyi okuııınuyan ;l~~ .... !<.(liq~ Ism. Galib. Meskiikliti. 
Selçucıiye Katalogu. S. \s') , .ıl~~· ,_,.1, yani Gümü~ • Bazar bürası olsa gerektir. Çünkü .jl _;l 
nıcskiikiitta ayrıca vardır. F'akat j.}-1 .:ı-• .ıllt\.:--' nun memleketinde ojl ;ı elen nyrı olanı 

J~ ..,.{' nereai olacak ? Herhalde Bulgar dağında iki ocalc olmuş olacaktır. Moijollar 
hükumet inlıisarı altmda bulunan bıı maden ocaklarını hususi gam izonla muhafaza ediyor
lardı. Burasının "Kütüval"i ŞereHiddiu ibn Xatir'i ykkalayıp bükilmete teslim elmişlir
(Aksarayi 9. 158) . 

(2) C:J,..,fı 

(3) C: J\"'"" .s~.-:; A, D: JL,~ ı>~·~; B, H : ;ı... .. J-

(4) Hamdullah "'..J.tf ile <>.JJCı \ yi bit, .ı.ı_;JG' ile Ankaı·ayı ayrı zan, ve "'.JJf yerine: 
de dördüncü iklimde Ankara zilcı-etmektedir. 

(5) ;ı .. ,.....ı. Jl yazılmı~tır, Tosya ilc Bolu arasındaki Koçhisar olsa gerektir. H : ;~,ı-

i· 
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33) Qastamünt 15,000 
34) <!l..JI ? (1) 5,000 

35) } }Jj ? (2) 40,300 (3) 

36) .ıi.J4 .:..;~) (?) 1,600 (4) 
Bu hisapta cem'en 1,915,134 dinar gösterilmiş oluyor. Demele 

umumi hisap olan 3,300,000 dinardan 1,384,866 dinar eksik çıkıyor. 
· Hamdullah daha bir kaç şehrin ismini zikrediyorsa da mukabil

lerinde rakamları yoktur. Sivas ile Konya da o cümledendir. Nok
san olan dinar adedi bunlara ait olmak icap eder . 

Küçük Ermeniye = Sis Kırallığının vergisi ancak üç tl\men ,. 
yani 30,060 dinar gösterilmiştir. uBüyük Erıneniye ve A.xlat, ın 
vergisinin umum1 hisabı ise 390,000 dinar olup taksimatı ise ber
veçhi atidir : 

' 1) Axlat 51,500 

1 ••. 

2) ~Y,I ? (5) 
.3) Arciş 
4) ~_,....;1 (6) 
5) Ala-Tağ 
6) Baı·g'irt (7) 

7) 01;-: ? (8) 
8) ..:r_.) ıJ;... ? (9) 
~) xo.şab 

10) ..:.\.l_J } .J ,.::.,... J"' .J;... ? (lO) 
11) ,)4\.'6:' ;.., ? (11) 

12) ~- ? (12) 
13) .:ı:.o 

14) ,)_,r 
(1) Öyle: A, D; C:~~ 

· (2) Öyle: C; A, D:});~ 
(3) H : 20,000 dinar 
(4) ll : 14,000 dinar 
(5) Gt: Ahtut, unknown; H : 1_,::., 1 

1,000 
80,000 
13,600 

6,500 
25,000 

16,000 
5,300 
1,0001 

16,600 
900 

7,200 
15,000 (13)· 
4,300 

(6) .:;..Jf:::· .:.~- ı::~ t>~J J.~l :~".Jl.:.J.t.; Gt: Armuk, unlcııown; ilıtimn <tl~JI' dir-· 
(7) Öyle: Gt; C: <>J,-Jr. ; H : ~il..-~~ 
(8) Gt: Bayan, unknown. 
(9) Gt: Kharndiu, unknown; H: .:r_,ı~:.. 

(10) H: .:.l: t,ı_; J ""!"".t~ i Gt: Kharmoraınt and Luqianıat, unknown. 
(ll) Gt : Hanganıabad, unlı:nowıı. 
(12) Gt: Salol)l, uuknown. 
(13) H : 7,200 dinar. 
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15) Maıa.zgird (1) 
16) van ve Vastan 
17) Alaşgird (2) 

Bu hisap cem'en 317,800 olup umumi hisap 
'72,200 dinar nakıs çıkıyor. 

14,000 
53,400 
.7,000 

olan 390,000 den 

"Diyı\ribekir ve Rabi'a, vergisinin umumt hisabı 1,925,000 gös-
terilmiştir. Taksimatı berveçhi atidir : 

1) MO.sil 
2) Arbil 
3) Arzlln 
.4) Amed (3) 
5) • .ı.: ... ~ ? ( 4) 

6) u Jı.~· ? (5) 

7) Ji.J. ? (6) 

8) ;1~ ? (7) 

9) t)'.ı: ? (8) 
.10) ./ .:r.ı : .1_..)~ ? (9) 

11) IJ):-.J .J~ ? (10) 
12) HarrAn 
13) Hısnı-Kayfa 
14) Xabür 
15) Ra's-al- 'Ayn 
16) RaqqA. = Collinicus 
17) Ruha 
18) Si'ird 
19) Sancar 
20) Savq-u-Samantn 
21) 'Aqr 
22) 'Imadiye • 
.23) Qirqisiye = Circesium 

(l) c: >r, ,~ 

(2} >_,~ 'iJ, Ct: ne içindir, unknown. 
(3} c : .t-<_1 
(4) Gt: Basbdah. 
(S) Ct: Batar-Nuh, un known. 
(6) Ct : Bartalla. 
(7} Ct : Jasıır; H : .>~ 
(8) Öyle: H; c:: "t.-''i; Gt: Bawnzij. 
{9) Öyle : H; C: ;;_, _ _,~; Gt: Jaziralıi ihn ' Umeir. 
,(10) H: .:ı ı,!-.1 J~; Gt: Hani and Siwan, unknown. 

328,000 
22,000 

275,000 
30,000 

4,300 
15,000 
{0,200 

Boş 

14,000 

170,200 
171,000 
Boş 

82,500 
Boş 

Boş 
Boş 
Boş 

46,500 
147,500 
Boş 

27,400 
68,000 
Boş 

'1 '• 
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'24) Keremelis (1) 11,200 
'25) Mardin 236,200 
·26) Müş 69,500 
·27) Miyafariqtn 224,000 
28) N astbtn Boş 

Demek ki Diyarıbekir ve Rebi'ada da 1,925,000 yerine 1,782,000 
·dinar gösterilmiştir ki 132,700 dinar nakıs demektir. Bu da arada 
-vergi adedi gösterilmeyip boş bırakılan şehirlere ait olınalıdn. 

VII 
Bu hisapiarı hülfisa edersek garbi Anadolu vilayetleri hariç, 

'Suriye ve Irak'a giden bazı vilAyetler dahil olmak üzere şimdiki 
'Türkiyenin 1336 senesi bütçesi 3,300,000 + 30,000 + 390,000 + 
1,925,000, cem'en 5,645,000 dinar yani 16,935,000 altın fırank mık
tarında olmuştur. Mezkür senede Azerbaycan (2,384,000 dinar) 
Erran ve Mug-an (303,000 dinar), ŞirvAn, Kustaşfi (113,000 dinar) 
.Abxaz ve Gürcistan. (1,202,000 dinar) Ollçelerinin heyeti mecmu
.asının varidatı 4,002,000 dinar, yani 12,006,600 alhn fırank teşkil 
·etmiştir. Demek mesahai satbiye itibarile Anadolu ve Diyarı
bekirden çok küçük olan Azerbaycan ve· cenubt Kaflmsyanın 
varidatı masahasına nisbeten çok büyük olmuştur . 180-300 bin 
dinar bütçesi olan şehirlerden Anadoluda Erzincan, Erzurum, 
Xarput, Niksar, Akşebir; Ermenistanda Bargiri; Diyarbekir ve Re
bi' ada Arzan, MArdtn ve MiyAfariqin gösterilmiştir. Varidat mık
tarı gösterilmiyen Sivas ve Konya leendi hisselerine 1,384,866 dinar 
düşnıesile elbette müstesna bir vaziyette olmuşlardır ; ve zaten 

· Oeneviz manbalarına göre o zaman Sivasın vaziyeti öyle idi (2). 
Azerbaycanda ise payıtaht Tebriz ve nabiyesinin bütçesi 1,390,000 
dinar yani 4,170,000 fırank olmuştur. Halbuki Bartbolcl'un, ikti
sadiyundan Bombart'tan naklettig-i ınalOmata göre 1300 senesin
de İngiltere kıranığının bütçesi 4,000,000 fıranktan biraz fazla 
olup, 1311 senesinde Fıransa memleketinin bütçesi ançak 3 milyon 
fırankdan ibaret idi (Ani 22-24). Yani yalnız bir Tebrizin bütçesi 
İngiltere bütçesine mukabil geliyordu . 

1336 senesi Anadolu bütçesi İlhanllerin tarihinden evvelki 
. senelere nisbeten inkişaf veya tenezzül safhalarının hangisini 
arzediyordu, yahut ta bu bütçe bir istisnai keyfiyet miydi? Bn 

Cl) H: o.r~~/' 
(2) Bratianu. Recherches. S. 158ilh. 
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meseleyi İlhani devletinin heyeti mecmuası mıkyasında tetkik 
etme!( icap eder. M~zkür 1336 senesinde İranın diğer mıntıkala
rının varidat hisabı, bütçesi tamamile ayrı olan Xorasan müs
tesna olmak üzere, şu şekilde idi: Fars nuntakası 2,871,200 di
nar; Kirman 676,500; Xuzistan 325,000; Şebanga.re 266 100; Kür
distan 200,000 dinar. Irakı Arab ve Irakı Acemin umumi yekün
ları iyice gösterilmemiştir . Hamdullah kendisi, Irakı Arabın büt
çesi, hicı·i 735 senesinde üç milyon dinardan biraz fazla idi demekle 
iktifa ediyor . Iı·aln Acem hakkındaki umumi rakam benim gördü
ğUm nüsablarda hep nakıstır (meselil G de ':"'U-ıclf ()'~.oj r;:.-., 1.5·) • 
Villlyetlerin hisapiarını cemettikten sonra Irakı Arab için 3,260,515· 
dinar; Irakı Acem için 2,4,21,800 dinar çıkıyor . Xorasan hariç 
olmak üzere bütün İllıani devletinin mezkür sene bütçesi 
19,668,315 dinar, yani 59,004,945 altın fırank, bunun da 29 milyon 
fırank kadarı şimdiki Türkiye, Azerbaycan ve cenubt Kafkasya 
hududuna, kalan 30 milyonu da memleketin diğ~r aksamma ait 
oluyor. 

1336 senesi için böyle bir ralmm bizim öğrenebildiğimize göre 
bir taraftan umumiyetle İIMni memleketinin iktısaden inkişafı,ve 
diğer taraftan servetin memleketin cenubı: mıntakalarından şimali 
mmtılmlarıma geçmesi neticesinde husule gelmiştir . Bunu izah: 
edelim: Hamdullaha göre lramn varidatı Gazan-Handan evvel 
ancak 17 milyon dinardan ibaret iken Gazan Hanın adaleti se
bebinden 21 milyon dinara çıkmıştır (s. 132) . Yine aynı müellif, 
Gazandan sonra bir çok vilAyetler, iğtişaş ve intizamsızlık yüzün
den ordu tarafından yağma edilip varidatın Gazan devrindekinin 
yarısına indiğini söylemektedir (;_\ı ~~ .ı.:..\;-" .:ıl :.:-· 1:1.1' .:ı1S"ı, 
.ı..:-'.!. 1 .>./ t!jjl ..:...... .. ..:..-1 • .,bı_~. ı ... .)('~ ""..t.J ..:..\.s::'i j_jl ..:,~\IJ) · Bu sözler, 
elbette kitabın telif senesi olan 1339 senelerine aittir . Nasıllı:i 
müellif aynı sahifelerde Ulcaytunun vefatım ·müteakıp kargaşa
Iıkiarn eticesinde memleketin varidatmın eksildiğini, ziraat saha
larını ndarlaştıg·ını, 1336 senesi bütçesinde Irakı Arab bütçesi üç 
milyondan. fazla olduğu halde muahharan bükkarnın zulmü yü
zünden tenezzül ettiğini kaydetmektedir( ~:.:J v--.._ ~~-;> .t.\.l. § J,i ... 
.c...; .r-C.. ):-ı r~ f> ':""7·! ~ ,:.ı\.)ı .:.!J. t. ı; .:ıı.._,.- ..ı.::o:-J ..... """:- .j~) . 
Yoksa 1336 senesi hisabm da, um um !ran hisabının, Xorasan hariç 
olmak üzere 19,6 milyona çıktığını yukarıda zikrettik . Herhalde 
1336 senesi bütçesi Gazanın bütçesinden eksik olmamıştır. lranlı 
müverrihlerin Moğol ordusuna ait şikılyetleri bilhassa cenubi lrana 
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raci oluyor. I~ars vilAyeti Moğol devrinde filhakika en fazla mu
tazarrır olan bir ülke idi. Vassfifın beyanına göre burasının va
ridatı Gaıan zamanında Arğun zamanındakinin ayni idi ve belki 
biraz daha tenezzül etmişti (Vassllf s. 335, 349, 363). Hıımdullah ta 
(s. 170-171) 1336 bütçesinde "berr-u- bahri - memleketi Fars, ın 
bütçesinin, kilğat (defter) üzerinde 2,871,200 dinar olduğunu kay
dediyor. Filhakika bu ülke vergilerini tediye edemiyordu. Iraln 
Arabın vaziyeti nisbeten iyi olsa gerektir . Zehebi ve Reşid!iddin 

bu vilayetin Hülligti, Abaqa ve Gaıan devrinde iınarına ait çok 
ınühim malumat veriyorlar. Dicleden çok masrafla arık çıkararak 
"Anbar, dan Küfe ve Necef'e kadar uzanan gayrı mezrıı sahanın 
imar edilip 150 kadar yeni köy yerleştirildiği , memleketin vari
datı arttığı, hatta Abbasi halifeler zamanındakine nisbetle daha 
maınur olduğu Zehebi'de mezkürdur (MevlAna Muhammed Qaz-

.. vınt, Cihanküşai Cüveyni, I mukaddemesi, s.'l--,J). Reşidüddin ise 
Gazan Hanın Kerbeladan çıkarttığı "Nehri Gazani, arıkından ve 
-onun hasılatından (ver. 303), yine Sib ve Vfisit tarrfında Seyidt 
AbulvafA'nın meşhedinden çıkarttığı" NehriGaztln:t -i -sufla, arıkından 
{ver.289); ahali çog-aımakta, olup evvelce buralarda ancak ytiz dinar 
kıymetinde olan toprağın bin dinara kadar çıktığından bahsetınek
tedir. 1336 senesinde Bağdadın bütçesi 800,000 dinar; Nehri İsa'nın 
876,000; V!lsıtın 448 000; Basranın 441,000 dinar idi. Bu husus, Irakı
Arab şehirlerinin Moğollaı· devrinde de eslö eheınmiyetlerini muha
faza ettiklerini gösteriyor.Fakat servetin merkezinin buradan'l'ebriz, 
Erzincan ve Sivas taraflarına geçmekte olduğu da şüpesizdir. Bağ
dadın bütçesi 800 bin dinar olduğu halde Moğollardan evvel iktisactı 
elleınıniyeti olmıyan Tebrizin varidatı şimdi bir milyon dört yl'ız bi
ne çıkıyordu. Biz Bağdat viHlyetinin kendisine tarhedilen vergiyi 
tediye edemediği vakıasını biliyoruz. Hatta 1270 senesinde İlhant 
Moğol memurlarından müteşekkil bir koroisiyon ahalinin mezk!lr 

. şenede vergi tediye iktıdarı meselesini tetkik ederek iki buçuk mil
yon dinar kadar tediyattan Irakı-Arabı aifetmişti ( CihankUşa mu
kaddemesi, I,s." .-~ .. ,; Vassaf s. 97). Anadolunun iktısadi vaziyetine 
. ve vergilerine ait kayitler ise burada varidatın gittikçe inkişaf 

ettiğini göstermektedir : Bedrüddin 'Ayn'i'ye göre Moğollar yeni 
: ' . , geldikleri zaman"Rum,vergisi aııcak 360,000 dirhem nakıt, 10,000 

koyun, 1,000 sığır, 1,000 attan ibaretti (Veliyittin efencti,. N. 2392 
·s. 155); Aksarayi'ye göre Baycu Nuyin zamanında memaliki Rum 
vergisi 20 tümen ( = 200 000 dinar yani 1,200,000 dirhem ) idi. 
1256 (h. 654) senesine kadar vergi bu idi. Gazan-Hanın saltana
tının bidayetinde "Memaliki-Rum, varidatı ancak 60 tümen (600,000 



30 A.·Z. Validi. 

dinar)"mali ınaqtu', idi (B.eşidüddin ve Müneccim-başı). Müneccim 
-başı, Gazan- Hanın, 1295 te "Meınaliki Rum, u dörde taksim edip 
Pervaneci Mehmet Bey, Vezir Cemaleddin, · Keınaleddin Tiflisi, 
Defterdar Şerefeddin'e 60 tümen maktu olarak verdiğini, bunların 
evvellü · mustahsillerden daha fazla zulüm ettiklerini yazmaktadır 
(II, 574 ). Hamdullah (Tarihi- Güzide s. 486 ) Rum memleketinin 
vergisini Vezir Xoca-Faxrüddin-Ahıned Rfikfişt-Tebr!zt nin "emlAki. 
divaniyi erbabı menasıba satmak, usulile topladığını ve bundan 
hazinenin çol{ istifade ettiğini söylüyor; ve "evvelce olduğu gibi 
Anadolu "mülkiyeti divan, da lmlmış olsaydı, imar mümkün ol
mazdı. Çünki hükMmın bir yerde uzun vakıt kalaca~ mal-o.ın 
olmadığından geldikleri yeri yağma edip çabucak ceplerini dol
durmalüan başka emelleri olmuyordu. Nasıl ki Divana müteallik 
yerlerin hepsinde öyledir, diyor. Burada Müneccim-başı ile Ham
dullah aynı meseleyi mevzuu bahsetmiş olsalar gerektir. O halde 
Anadolunun imarı ve zenginleşmesi yerli müverrihlerin, o cüm
leden Aksaraytnin, Moğol baldmiyetini en fena--bir surette tavsif 
ettikleri zamana ait olacaktır. 

Moğol istilasının bidayetinde Azerbaycan ahalisinin kendi 
arazilerini yeni gelen Türk ve Moğol anasırına terkederek başka 
tarafıara dağıld1kları malum ise de bu hadise Anadolu ve Azer• 
baycanın sekene itibarile eksilmesine sebep olmamış, bilftkis bu 
ülkede ahali pele çabuk çoğalmıştır. 

lbn Fazltıllah-al-'Umar:i "Moğol devleti sukut ettise de garbt 
Anadolu beylikleri Moğol ülaresinden ç1knıak ve istiklAllerini is
tirdat etmek teşebbüsünde bulunamuyorlar" demektedir (Ayasofya 
Ver. 115a: Aı__;Y'ı ivı ..:-~_,; ı,.:ıls"'l. rı~· .:_X_, Jı,.,)ı "':.;._J ..:ı~_,~ :J_,..J §ll { 
r-ı:ı_,.ı J.;;_,j;.lıv" ı ":'ı_,h.:.ı;;).)J~JlJ..ıı .. L .. j<- 0-'J ı Jl ~ ( !'l_,ı .:.~ . .:.:ı_, i-')~ 
rr...~..~ k • .s! J ı .::..A.:.It ..;ı ~V'Jı iv ı ;__;· ..ı. ... ı t_IJ,.;_ıı.. ı~ .. L-' t~b"" .)..11.1 • ..L. J 
··~_l.Ji -öla::.-1_, "-><-:.:;ı_, .ô"_,ı..,.:ı~ı.ı.; ,j~Y: .j:Lf-\.".i..:ıls"'k..s! c_lf;l ':/_,') i-')1;__;·) 

Bu kayde dikkat eden Barthold, Anadolu ahalisinin Moğolla
ra karşı gösterdikleri bu merbutiyetin, bu ülkenin, bilhassa Ti
mur-Taş zamanında iktisade-n ink.işaf etmesi keyfiyetile altikadar 
olacağ1m zannediyor (Ani p. 23-24). Fakat bizim mesrudahmız,. 
Anadolunun iktisacten inkişafının Timur-Taş hü1n1metinden evvel 
de müteınadiyen devam etmiş olduğunu gösterse gereletir . Her
halde cenubi, bilhassa cemıbn şarkı tran kısmen mas ettiği, yağma 
edildiği zamanda lll1ant Mog·oı ve Türklerinin bizzat yerleştikleri 
şimal ve. şimali garbi mıntıkalarda Gazandan evvel ve sonra 
nüfus ve varidat gittikçe çog-almışhr. 

{. 
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VIII 
Şu makalenin tabı esnasında Istanbul kütüphanelerinde mev

cut yazma riyaziyat kitaplarını karışbrırken tıhanilerin maliye 
usulü idaresine ve ustılu defteriye dair çol{ mühim bir esere 
tesadüf ettim. Ayasofya kütüphanesinde fihristte 2756 numara He 
':-'U-Ij '-:'lS namı altında mukayyet olan bu eser MS.zenderun· 
Kargia'i sUlalesine mensup 'Abdullah ibn Muhammed ibn GH\(1)· 
tarafindan 1340-67 seneleri arasında yazılıp, vefatından sonra 
Kargıil'ilerin veziri "Felevalma'Sli, tarafından ikmal edilerek. 
"Risille'i - Felekiye, namını almışbr. Eser nin'abbaran 1450-63 
seneleri hududunda üçüncü birisi tarafından biı: ınnkaddime ve 
baş tarı:ifına bazı tafsilat illlve edilerek daha bir defa işlen
miştir . Birinci müellü 'Abdullahm Tebrtzde büyüyUp o zama~ 
nm ulfim ve fünumına bihaklun vulmf kesbeden bir zat olduğu . 

kitabın mukaddimesinde yazılmıştır . Eser ceın'en 139 varaktan 
ibarettir. Eslri redaksiyonunde b.735-765, ikinci redaksiyonunde b .. 
840-884 seneleri arasında, muhtelif zamana ait vesaik sene ve 
ayları tasrih edilmek O zere mlinderiç bulunuyor. Şimdi bu eser
den kat'i olarale anlaşılıyorld: bilhassa Mısır ve Suriye ınü'ellifle
rinin hhanilere bilfiil tabi olmıyan ülkeler silatile bahsettikleri 
Mazenderan ve Gtliln teınamile Mog-ol devletine ve onun iktisadi 
idare sistemlerine tabi olmuşlardır; diğer taraftan yukanda tetkik 
ettiğimiz 1336 sene bütcesi asla ve kat'a istisna'! bir lmyfiyet 
değil, biHlkis llhant devletinde muntazaman riayet edilen miilt 
sistem silsilesinde bir halkadır . 

hhantıer devrine ait muhtelif vesaik nnfustan, hayvanat ve 
·. zıraattan, eınll:lktan alınan vergilerin "Dtvani - Büziirk, te mev

cut malümatla tetkik ve murakabe edildiğini göstermektedir ; 
her halde "Divan.l - Büzürk, te bütün viUlyetlerin nutusu, bay
vanat ve zuaati hakkında istatistik - ihsa'i malümat vardı. "Risti· 
le'i- Felekiye, de de zıraat mahsulatı ve hayvanat hisabatı nu
muneleri vardır. Yukarıda' Alai- Tebrizinin eserinden ögrendigimiı 

. «defter, ler hakkında bu eserde daha ınufassal ınııtümat verilmiş 
( veır. 518 - 99a) ve "Cami'ul-Hisfib, defterinden bahsederken 
(ver . 78n- 87a) tekmil İranın 1349-1350 senesine ait bütçesinin 
muhtasar şekli dercedilıniştir. Burada her üllmye tabi başlıca 
şehirler, verginin "muqata'a, yahut "dtmiln, usullerinin hangisile 

(1) Gia. Afrosiyab evladından olacak; bq . Zalıil'iıldtn Mer'a~i, Tn rı lı~ i TuhnriRti\n · 
(Dorn) s. 350 . 
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tahsil edileceği, ve her Ulkenin vergi tahsili kime havale edil 
miş olduğu, verginin mılctarı yazılmıştır. Hamdullilli Qazvin'ide 
nalns kalan Xorasan, Mazenderlln ve Gillln ülkelerinin hl.itçeleri
nin yekO.nu, keza lraqı-'Acem ve Farisin umumi hisabı gösteril

.miştir. Anadoluya gelince burada vergi almacak ülkeler meya
nında garbi Anadolu beyliklerinden kısmı mühiınminin, o cünıle
.den Karaman- oğlu, Aydın- oğlu Umur- Bey, Brusa beyi Osman 
. oğlu Orhan lar da "Ucat, ın nhani memlelretine dahil, Tebrize 
tabi kısımları olara!,{ gösterilmişlerdir. Her halde bu kayit 14 üncü 
asu·da Karaman-oğullarınıın, ln - Önü ve Brusa uç beylerinin Moğol 
teşkilatma dahil addolunduğunu gösteren, di7er deliliere mühim 
bir zamimedir. 'Alai- 'l.'ebr.izinin eseri gibı bu "Risı:Uei - Fele
kiye, de okunarak kfunilen neşir olunmalıdır. Burada yalınız 

"Memllliki- R1lm,, "Ermeni, ve "Diyari- Bekir, ınıntakası hal{-
. kındaki malumabm nakledeceğiz : ver. 9Qb: ~ 

.eY-) .::..,.,_ '} ~ 

~:" :U':"-ll ;~":'l..i ~ >'. , ~.J..\ill ':""_,... jc .;'ı.r-"':) 1 e:·:-1' .\:<- ö.l"'" j 

~ e:><"'ıı ~.ıı 
.<Jt·i· c;' (,Jt.-':ı~ (1) ....;,ıı ~·!h .s.ı. ... ı 

: ..:..-1 o.ı..!. J ... ~ :!>J) J.J''::> ~ <>'.;._,,,)1 ;j".\. 'l~-' 

• (~) IYY • ::.);,Yv. · (~U"'~t... ) If~ . ı,?-~;1 . ..b~l • .s ).J. 
Ver. 91. a: 

~ı ı ~ .f. - . ..JI.--"11_, :W.Lil.ı ..,......... J" J ..... _,ı ı ..:r_..J ı.;ı:- ~ ı);.. "-4" J 
'W:. :~t.,._tl 

...Al l ~·!JI J ~Çl: 

):..._~ 

: ,:..-1 j .... l.... '::>JJ . ...I ..J)'::> ,Ö ı.J'.:.I_,-) ;j' .i.. "~J 
• ~i;l>l:-- • ( Ver. 778 

..;-_,- = ..;-_,. ) .s, ... . j~JI . ..J:..)Jt. 

• .ı..!. i\i .J.v>' ~ J~.) t.,l.,.. .)J .IS! • .ji..J>- • )';':- . ~.lı.._,..i; 

, (1) Rnkamlnr Siyakat hath ile yazı! ını§ tır .. 
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Ver. 93 a: 

4.-J.)-1 (JJ ı.!.Uk 

~ u_.lı ~ı '7"":'" Y. . • .:,\.Alı_, W.liU -:-->- j&- .S.Y:- .;,_..ılı~ 
ı)l.j~Çı: .:ıl._,:!~ 

~1_,> Ö..l.fS j.c 

(~) ..... <.lı .:.,)1.: 

<~....;·rr ._.ıil ı) 

~_,=-ı:• ~~ ~J~• J~ ~ .s;,Y) JJl.i. ~J 

{1) : ~\h-_,l1 

• ~ ı..J".)_>:. (~..1'-ı) .ır- -..jr qG.: . (~w~.l)o~t i . . .) . 
• ("J.r llı)j.)l .:...~'i) .:!l ı_;ı . 0>-.i: 'J. • .:ı'~o; ./.~ 

.,ılı k • ~::L-)1... . ÜJ.? . t'f . .:,\J!.)Jı 

• ~_rA:i . .)LG • ı...rlr.- • ÜJ.~ . SJ:. 
. ..tf~.c (2) .ı)IJJv' ...__l.ı . .:..'ılj . _,ı.,,(93 h) 
• .rrJı . ~ _,. . ı_,._;T . ~ . ..P ~_),c; ı 

. (3) .;lj~ ı.rl' .:,..~ ... ·tU.. ~ı) )ı ....... ı..~; .yi ... J..ı_,.;_ 

: Ü~J':/1 

~)_,.ı J.JAI- ~:>\'_,ı .:,l.ı_} 

~_,.l..J (4)JJ'.~.-' :> J .:ı ı..)) ı ·L.. ) u" 
.ı..!. ("\ı' r_Jı o:>J-1~ '7,.:~- )JJ_ .fı 

Bu hisap 1349-50 senesi vergilerinin tahsildarlar tarafından 
·devlet hazinesine teslim edilmiş olduğunu tesbit etmek tlzre h.751 
senesi başmda (1350 senesi marhnda) tertip edilmiş ve her vilfi-

·yetin · hisabı üzerine kırmızı mtırekl{eple J-->1..- kelimesi yazılmış tu-. 
Anadolunun muhtelif şehirlerinde narnma sikke darbolunari 
Tug·atimur-Hanın, Anadoluda Erdene-Beyin zamanına tesadUf eden 
bu kayit şayanı dikkattir. Kitabın diğer bir yerinde (Ver. 57 a) 

Diyari - Belör vilil.yetinin( .}.-_Jı •J-J• ,._;-_,. .~).11:• .~.ıı...,.i.; ,;~) 
1430 senesindeki vergi hisabı (~lj_.llı Jl_,•l.>.}•) da vardır. 

(1} Orta·Anadolıı demek olea gerektir. 
(2) ıllıi/ =.Merzifun. 
(3) Bu .,G!imü~·Pazar,., "Karaça-Da~ .. ( galiM Afyon· Eskişehir nrası}ile bir eıraciH ko· 

nuı;,,, olmruıı şayanı dikkattır. 
· (4) İbn-Fadi-allah al-'Umrari: .J>/; İbn-Batula <Türkçesi), J, 350: J :: ı>>f; Gibborı1 

(Türkcesi), 267; 269: Kürede ve Boli. 
3 - Hııkıık ve iktisal 
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IX 
Buraya bir de hhanlı memleketindeki devlet memurlarının ma"· 

aşıarı hususunda İbn- Fadl-allah al-'Umar.i'nin Nizarn ad-Din at-
Tayyllriden naklettiği ve ondan alınarak kısmen Qalqaşand'i:de de 
dereolunan (1) malüroatı metniyle beraber ilave ediyoruz. "T,, II.. 
s.279; .. A ", ver. 66-67 b; 

uA A ı.>;l)all f.Cıı u: ~~ J~t..a.o.ı ' -".' .:ı:_..l!lrU;J J.;..\.ô.!ı ı~,;.>.>_, 
..)\ ,_;·,J,.;.- W l~ .e-_, Lıı..~ _,:~ ~-_j_, lf" j. ~ı_,;_, ~.(i..ıı • .:ı.ıı. Jl_,,..l 

(...J:ı...ı_, ~..111 cı)\.4::-.:. j'i_, .:ı~lj. ıft-'1_, v,;__Jı~ cı\A:\1 \llr: ~:>Wı 

lk..ll_, J;~ll_, ı."\' yi j Jlk.11 .j~l<\l_,, ·~\ll .~ ~\.:.. -'"' J)Y\ ~ Y. 
..:ıu..wı_,.J! )_,A':J\lJA JilAj) ul..~lı:r ~\..~'il .JlhLll;)\..!.ı,\1 c_:ıı_, 

vi \..\9 4,1,.. J lıı...Aiic. ~\J 41( JJA \ll ~; ~\) ~..,. .:ı~~~ ':"":ıo-L~ 
iv-\1 1~1 ı>'~ ı,SJ~ ı.r-1'"'"'-' ı.)"}':J\ iv-' J:.r j(; J'L..ıı_, d.J:.~ 
• ..>..:....ı..t->. c ..:ı~_,~_, • .>..:.:ı.;.;. .u=- ~~_, 0ı.:,ıc.:ı _,r U'.:ab.Uıc .tA )bi 0ts"~ 

~-.!.ll S-'i\ (.t4ll 1~_, .JI.;..;.:ı tr: ..>..:--""Y • .JU".l..JI • ..II_,L • ..>.. .. !( 
ıJ. r::....l ıJ . .,) ... ~ u. J7 0tW..Jı ~\9 C ·t~; 1 u: 0',:--> ıJ. (J-->

Qalqaşand'i:. .. al-Ta'rif" den: jj_,J i~ J ı.f j':J\ iviJ (2) J: ~
tl' ~)' 1 ~;1 ( _, ı.f j'i\ iv-1 0\b.UI llıı. .,);..\ 4.:1: _, ~ ı.SJ~ ~~;1 
~ .l;,,_,\.b! 0\((iv-'YI.r_,.l ~ll>) dı . . r )~.' J ·1 •\ 1 • "\" 

-' U' _,Aı 1 V ~-! )1 X-'"' <,S"-I..J' 

-':J_,ıı._,..>..: ....... .JI..>..:,:. ( I..>..:....L~~ 0~_,~_,0\j\c ( --':}~"' 0_,~01 .k;_.!.!J· 

c) rr: \lı ~i ~ ~\1 "--!;\ll iv-\11 
r-- r-- t:;liJ:.IIj (j~I~.G<.J:_..ill· 

":"':..>-.~ ~ f..-1)1 ıl' .J C:}I~IJ ~ r~· ":"'~ 
1/\ 0y~t:_'i ( .J ..:c. U~. -~.;~o·_, 1 ?b. :_ı~j 0\b.l.J\ ('~\ ..>..~ .:..l.'t....J41\J. 

l"r. \j vb f~ J.:ı ;y \ll ı..s~J)JI,_, J)Y~ \11 ....;,; _,:.._'i J J)}l f~l ..>....! f 
Jll>J 0\hLII (~"'" yr> .f)JI_, (_;~ ... \ ':"':.C:t d \ .. 'YI (J• f"'' ~!t:s' j . ,. ~ 

(l) Subh nl·A'§a, IV, 423 - 426; bu müellif ihn Fndl-allah m ,.al-Ta'rif' nam eserinden• 
istifade etıni§tir. 

(2) T, A: \J'v" ; Q ..;;~; 'Ayni ('Iqd al-Cuıniin; 737 sene vaknsında) tr.~'· Ü', ~.#; Mir-· 
xond ve Xoııdernir: Muhamm<:d ibn Toli - Qutlu~ (Yol-Qutluj\; bq : d'Olıson, IV 723')' ibn· 
Isenternur (d' Ohson : Qoyc!) ibn Mengü-Temur ibn Huliigi\. 
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.>:~ı.Ls>- J;Jı_,~_\l_,liJJUIJ ~ • .>J-~,).):ıı 

~1 ~~ J ~~- ~ ıSJ~ .:_ıl(( ;y )11 
~ J.3;'XId r;" '-;-'.Ic Y" 

.rA> r'ıs (' J~J '-:"':.G 

, ~~ ~; ,J"t:ll ;yi j .!ll;.!..\lll.\i o.).).ç• "":'l;,cJA .'-:"I;,)fa,... cJ" r;.... 
ff.ı.i t"" \lı fJ'c:.r" ~:, ~~cJ i~w ..r~-' .. ~1 r....)?..\1 ._..i:"' .s:, f, 

· J _r. ":".a:.J ~ ı;:, f_, 4.f _,l'JI i~l ;;~i ıJ' jl ~1_,11 • ..i.r: (.UJ1 d 

~~ ( ..J'"'"YT •? .ı::"' >P.J u:__,:ıı IPı)'.ı;.liv-"\lı ..::.ıl~:ı,J .!)_,ll ıJ" r.../..'1 
~~_, y-- ~1/YJ ır.• ~'1 tr.;) .::.ı\~~ .. ..i.P>•? .ı::" ı (t.L. ~ı ( --.Jı 
U"Jt; 0\_,ı_..ıll.j ~~li. f ~ ,)1)'X1Jc ~.J IJ.3J('J~~1 Jl_:,."'; ..JCJı 

-~ }ktl ;;~1 ~ ._;'; "":'.f'j~ 4) (") \:,\ ıY:-" 
· ~~ Jw ~ı :;.>.c ;ı~ d pı 0'. ~ J..ı .• ;.AH ~~ ~tAJ ı .:JL.. J 

-.i_L.,~L.j a!)t-_ ı_,(; ı_,,)1y~ bl 1...1_, ~~..._,.- r:J_r:.s. e:ı:-:u r~~_, ı_,,)J J:,J,ı 
r::.4.'XT] .:.ıl:AJ J....t. ~~ıj (0t;. .A:-~1 .::.ı_, .. .~."! .s·~) r>}' 1"-'tı:ı.c..ı._ 

· .. L.\ Jw Jl ); )ll cJ" 'X ~L. ).>.4 .. cJ" fJ -\1 .:,.li. J\;J \*"'.:.ı.';) e~ 

'X J .... (';~('d ->->- \ ı.!J::..J_':}ı.ğ .f" 'X _,p. 0L.j cJ" ~ul_,.ı J rtl _,4:-A _,11>1... 

: :· .)1~~1J .;~\yı:\"(; .::.J; ~_;:...,IL. r:-" jJ\~. U ).-..all 1...1_,.:,.\~ ..jl...::.~ 
-; . _,.;. _, .:,ı 1...; 0~.._,- ~"' ~~_,· J(l r..>J d ;__,All Jw .:,ı'"'\l ı ~ ;l( e:_;; f_, 
):··· -.;1 0-_ _,:.ıı t_'k. u '-'~ı 1...1_, ~;,)...;Jı 0_,:...- ı~ (t)tl; )~.) .j-'JT ;f:.s. 

~!. ~c)"J (";.l...;ll .j-'lj\ ..:w \rc t.\J ;~.3...;)1 A.j.ı.J>J (.)\..._,-~ 

~; .: .. ·~cJl ( .:.ı~;...~"-=-' ıSJI\9 ~ ıSJ~ (' f::(' \... \_, 0 L._,· ~·!;lj\ ~·L._,.-
~: .. :· (·;.ı ...jli ._.;ll? ~lt~;\:.:,) ._cill .j- )1\ ~~ ı)'J 01..._,- ... _\..~ı: 
f. L~ .ı~ıJ .~ı 1.J.-ı c:.rA ~) \11 ı.f _,ı \lı i~ı ıJ" JÇJ J ... :t:~...c 
f:;.·. · l.ı_, ( rfJ..ı 0'. !.!!.-?_ ıSı ) Jlğ . \r~ J" \r: 0~.:J ı .::.ı ı.~_-'~ ..ı.: .. 
!F: :ul'Y ı .ı:;" 'X ..)ly_..ıliJ r..ı.All O)Ji. ~ .>.>-.\ )J~- ':}ı.ğ ~ .P cJ") -..A\';1~.1 
f_"i,;. :':~_,L,J10".ı.,..1_,f_,:; .r~.J\J ~~UI~ .. IL.1J . (";.ı ._;'"')1\ 4.:-~c t__.'; }:.._~....All 
ı(\i>: (:.>J0· t>;~l )..J;tı:,ıı>l ..i.ıt> ~~- '->Jı;;-.; ~ ).l :i.ı_\ •• ..:.--L;" J\::.l ~~ ..ı.:J:-1 -~' 
~t::_':'; :.·. .. (1) '):': t_.IJ; A, Q: t_, IJ Bunların her ikisi de doğmdur; fakat İlhiini resmi divan hisa

!;-:: .• _. bında" e .ıJ rabilı"kullanılmıştır. Ra§idüddinin kendi zamanınıla yazılan Topkapı nuslıusında, 

(i· Alili·Tebrıztcle ve Rislıleyi-Felekiyede, her yerde. vazih ol arak e, IJ yn"ılnn~t ır. 
,,.:· , 
ii: .. 
r·. 
ı• 

f: 
'· ( 
L 
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~iıı_ u. j)J-' ~;::..ll_,,. l: '\!~ ,_ô.:l .;,;.. t_ .; 1 ; _,...:...! 1 J 1 ~u 1 ~ 1 ~-~ J:". t.c"ı J 

r+ı_;t .. tt:;J _,~1.~ )'i J~, ..:..u. .. .>.: .. .......;.UıtJ"" .......;.ıı.ı t;;ı; r.IJJ.I if) 

_,~t_..ı _,,.~_.. ~l-!" • .;,11> ·uJ'> .!J)-~ 0~'1r~!IJ ~l_,i'l u_,~ ~ ~J 
f:!-:-:.1... 0 () '}\ ı:_,"l t>Jl\.; ı:fl}-1 \...\_, 0\y • ..UIJ .14:-.. .>"' l: _, .)bjl tl ()1_,_1 

_,...!r- t:.:l l..r- t.I.J J~_, (2) ._..;ll Ltll _,,._, 0\..j t.._\... (1) ;~IJI .)jl;...U 

(3)......AII ._..;l l \~ 1 l:.)__.J\ ~\... .>"'J ()l._,i ı.:r__,...!r-JI .!U~ 0_,_,\...J (;_,__,;ll 

U""~J ~j_-Ai 1.4ıo _,~j.\0:~~ ~l.AA\ Iy_l J,<.\Allj j\9_, ·("J_, ._411~\...J 

ı. .. ..J t;r-t.'.) .)~_,._;lı 4.._L..j._,.......;.ll ......AII_,,.J~l._,; ()_,j-_, ~ -')_,!~~ 
~(':""\ }-1 \...1_, _,~I.J_J~ j \~ ._j\ .. ~1 ; _,..:. .. ! L~ '} _, J\; (' ;.>~\ ._j 'll 

~c- ;\:... _ _, ._..;11 ı.~ı;ı: J'J ~~..._,.· ı:Jf'fi ö.:.J!J & tJ .. ~ i)ti'}l '-:"~ ; 1 ı:_,.. 
. t J.l __.tll ~~k le·_, ._..;ll ......ı ı 

[A 69b; T. 282; Q: 0'1 i.J-../ ~- o..?.S::.'i ;_~~~J i../~ .sJll_, j\; f 
.>(' '1 _,. r.ı t,. ) ) <.5-ı ı .::.ı4A:- ı J" t J tr:~ T tJ" .!U~ tJ.. 4l t.. .;:; J _, ı.~ u. f 
.!U~ J .;~; .:JIJ~)I ~ .:.L .. >- ı.:r_Jl l i../ 'il _,_(1 'il U"'-;,o,y J ;J~j- J:.;.;: ~ 
~_,1<\llc . .>.;. ı tJ .. ı:fl}--1 C:,•J ~'-i.);jı u.)~\ 0l411../~tr 1"*1 ~.:.i jl 
41 ~ 1 ..1~ J. 
........ r":! ...;~ d\.l(~,..~.....ı ~ \..:\9 s_;.ı ı _, C:k=ııc:, .. .::.ıı;ı;_,-.y, \..1_, 

"'YIJ .:.ı\...>-'"'"' _,ll_, J:.'c-'} ;l}-1 ;..J ._?.L.J.I_, _, ı _JI J. .......;.;_,_, ~,. J C:~. cJ.oi.!o ' { 
. ·;:· ... 

}b.;l e-iljc- ~\~C:,· <J'}_>...JI'"''}Y, ıJ•J J\i ~'ll..JJ J~ .::.ı\..W .·. Ü 

uı.;.t;(_j\.b.UI ~# J lr: 0.,(01 t.Cw.ı • .;,,. ;J...; ;\.4.4}1 ~}P_, L.I_,J\i <!.UWI •. ;, 

_,ı. ... ~ ()tt J\?1\ '}\ l#. .)\b.i\ Jı.:.: j'- W ... l\ (:-?:" J j_,ı _ _,. J d Wl ;l.:J . i 
y_ı :ol.A.All uı;.\i J J\;J '":".JJI Jlv-P t:?." u._,~ JJ lr: J4: __ .. ;\...;.; (.5.;.\i i 
.ı.:_I I J;~_,,_('}\;_,..:.c-0\..j_, ._ç} .:.-~_;:-1 t.._r\jl ~J_,;.ll ~-J-1..1..7 . ! 

< ~! Yani: "FMıl Nizllm-ad-dtn abU.-al-fadllyil Yahya. ibn al-Hakim 
at-Tayytiri bu memleketin [llhanlı memleketinin] ahvalinden, hü· -- --

(1) Q: ·~J ·d -~~ ı}ı .; _,:ı.;,ıı. 

(21 Öyle A, G. haşiye ; T: ..Al ...;Jı 
<3) Öyle Q; Cod: ....ili ;;hi •. 

·: 
•. ~ 

;.· [ 
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kümdarlarımn nizamlanndan ve ordu teşkilatından bana epey 
maiumat verdi. O cümleden biri şudur: burada hükümdarlar ken-

. disine t!ibi ülkelerin idari ve mali i şleriyle bizzat u(traşımyorlar. 
~ütun iş vezirin elindedir. MemuriyeHere tayin ve azil, mal alış

veriş işleri hus,:sunda mutlak hakim odur. Hükümdarlu ancak en 
mühim işlerde · istişare eder . Diğer hususlarda o, kendisi sultan 
demektir. 

Orduya gelince o, ulus emirlerinin büyüğü olan "beklerbel<i" 
(beyler beyi) elindedir. Gazan ve Hudl:\bende ( Ulcaytu ) hanlar 
zamanında emir Kutlu-Şah , Hudabende ve Abü Sa'td zamanla
rında emir Çopan ve şimdiki sultan Muhammed ibn Taştemir ibn 
Isentemir ibn Anbarcı zamanında Şeyh Hasan ibn Hüseyin ibn 
Aqbuğa(Calayır)gibi. Ulus emirleri ise dörttUr. Biri beklerbeki, ve 
"qol"emirleri tesmiye olunan daha üç emir. Yarlığ ve fermanlarda 
hükümdardan sonra bu dört emtrin isimleri, sonra vezirin ismi 
yazılır. Bu emirler hükümdaml Karargahında bulunmadıkları za
man bile imzaları[Q: naibleri tarafından)konuluveriyor. Brıtün ordu 
mantesipleri belı:lerbekinin, bUtUn divan memurları ve ruhaniler 
vezirin ihtiyarındadırlar [Q:amma umumi idareye ait mes'elelerde 
mUştereken iş görürler J . Emtrlerin büyüğ'l\ on bin neferi idaı·e 
eden~noyin,olup, sonra "binbaşı,,"yüzbaşı,ve"onbaşı gelir. Ordu
daki rütpeler bundan fazla veya eksik olamaz . Olup biteni bu
·dur. Bütün ordu neferlerinin adı bir bir divanlarda yazılmıştır ve 

.-.·
0 

her bölülc için de divan da mahsus bir zabit bulunur ki ona atıanmak 
. emri verilince lAzım miktar asker hazır oluyor. 

.. .. . .Mümt\ileyh Yahyfi ibn al-Hak'lm'den ordunun miktarını sor
::··. muştum; dedi ki divanlarda kayıtlı olan (daimt) kadro ordusu yiğtrmi 
.... :. tuınene ( 20q,ooo e ) yetişmez. Fakat isterlerse 30 ve daha f'a,;,la 

1;!-,: . tümenle atıanabilirler. Şimdi [yani Abtl Sa'idin vefatı ve hereti 
.. ·.·. meri;ten sonra) ordu dağılmış, perişan dır. Maaş nasıldır dediğimele 
~\ •• : YahyA ibn Hakim dedi ki: eskiden HuU1gı1 zamanındanberi divand a 
l\ ~ muayyen ve mukarrer olanı: tümen emiri olan her no yine ıo,ooo 
fV · dinan rabih, yani 60,000 dirhem. Ama şimdi noyin kırk- elli tu
k• ·~ m'en, yani 500,000 dinar, demek 3,000,000 dirhemden aşağı ile 
~;, iktifa etmez. Beklerbekine gelince: emir Çoban zamanında takarnıt· 
i ·i 1:edip sonra riayet edilen meblag 300 tümen, yani 3,000,000 dinar, 
~~:;< d emek 18 milyon dirhemdir . Halbuki bu dört ulus beyine vilil
~;;:,; .yetlerdeki tahsil muamelelerinde ve dirnan tertibatı icrasında yine 
~\ . hisse cıkıyor. Binbaşının ve ondan aşağı zabitanın maaşı di va nda 
~:C{> (kadroda) muayyen olan miktardan geçemez . Binbaşının ımıaşı 
~·:< 

[v::. 
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1000 dinar, yani 6000 dirhem; yüzbAşı ve onbaşının ve neferlerin 
maaşı ancak yüz dinar, demek 600 dirhemdir. Yani aşağı kısım 
zabitlerle n eferlerin maaşları arasında fark yoktur. Eskiden takar
rur eden usul böyledir . Mamafih ylizbaşı ile onbaşı bölüklerine 
gelen paradan hisse alıyorlar . Her bölüğün muayyen konak yeri 
(iqta' ı)vardır ki Hulilgll zamanındanberi seleften balefe miras ola
rak kalmaktadır. Askerlerin menzilleri orada olup, iaşe için lazım 
olan hasılat ta o iqta' lardan gelir; fakat geçinmeleri ziraatle de
ğildir. tran ordusunda asl{etlerin kadro dahilinde ve haricinde olan 
maaşları işte bu kadardır. Hatunlara gelince bunta' 200 tilmen, yani 
iki milyon dinar, demek oniki milyon dirhem en yirmi tilmen, 
yani 20,000 dinar, demek 200,000 dirheme ka ıu· maaş alıyorlar . 

Fakat bundan fazla ve eksik te olabilir. 
Vezire gelince maaşı 150 tilmen, 1,500,000 dinari rabih, demek 

9,000,000 dirhemdir. Fakat o bunun on mislile de iktifa etmiyor. 
Divan marnurları olan Xoceki ler (yani !ranlı kıltipler ve mtilkt 
memurlar) in maaşı ao tl\men, yani 300,000 dinari i·abih, demek 
1,800,000 dirhem olarıları vardır. Bu memlekette ttm ar, zel\met, 
kaydi hayat şartile verilen maaşlar, in'Am (Suyurgal) ların hisabı 
yoktur (1) . Böyle varidat bazan 2 000 dinara baliğ oluyor. 
idraratın paradan ve köylerden gelen varidah sahibinin mHki 
addolnnup, istediğine satar, hediye veya vakf edebilir. Ümeraya 
ve askerlere verilen iqta' öteden beri irst milk addollmduğundan 

.\ -:ı· ' 

suyurgal yerinde kullamlmaz. Bu hususta HulAgO zamanında tb 
takarrur eden usulü değiştirmek, artırmak ve ya eksiltm~~ yok

1 
tt:r. . ~.=,-:'.'~~'.':_ .. ' . . 

Yalnız büyük üınera haklnnda istisna yapılmıştır. ımanı erm -_ 
meınleketi her ne kadar geniş ise de yine orasının zabt ve idaresine · . . ,~;. 
muktedir maliyecileri vardır. . J; 

Kadıların ma aşiarına gelince: !ldetleri odur ki bunlardan qadı 
al-qud!lt olanı hükümdarın nezdinde bulunur. O memleketin bütün 
aksamımı hükmeder; yalınız Irakı- Arab ona tabi değildir, çünkü 
Bağdadın ayn qad.ı al-qudatı vardır. Qadı al-qudat Abu - Muham
med Hasan al-Gürt dedi ki onun için son defa tal<arrur eden maaş 
altı kariye (iqta') ve senede 10,000 dinar nakit para imiş., 

Memlekette ordu ve müll<1 memurlara maaş verilmek usulü· 
bütün Moğol devletinde Milnke Qaan devrinde takarrilr etmişti. ~'~ · 
Muayyen maaş usulüne en ciddt surette riayet eden şarkı Mo~ · ıjıf 
ğollar, bilhassa Qoblay ve Timur Qaanıar devri olmuştur. Timur , J, - ··---- ------ . . '~ 

(J) ! Idrnra t, mersfuniit. me'iş.~t • ve kirek · yaraq. mevacip, suyurğamisiit, v•<liif i · f:: 
uılıi rleıi hakkında, bq: Risalei-Fclekiye, ver. 30a; 'Alfıi · Tebrizi, ver. 53 ilh. ., f { 

~

. ·E.: 
L .... 

·, .?:i.'·' 
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--Bekten evvel Çağatay ulusunda maaş sistemi hakkında mah1ma
·tımız yoktur. Cuci ulusu, bilhassa Xorezm hakkında yine ayni İbn 

. Fadl-allah al'Umartnin Xorezmli Abdmrahman al-Tercuman dan 
naklettiği şu küçücük kayit bulunmaktadır. "T, , 273; "A., , 62 b: 
-rjJI>>- J·)l-~ I.J_.....:-1 .:,~ ~..4:- .;._ ,JI ~j;ı}-ı::l_,l. .ı..1 :i.CıJ.ı • .Lı. üJI.-._s.-

1';... ı.,...'Yı.J . ..:~:.:i ı.ı.:: .:,'lı_,.·...; ~--~'.ı.:-. .:,''(' :_.... JSJ 1'~\c.ll..il jı:. ~1... .Y 
....i.lı~\.. ,Jı <.!U~ 0J.)\..J ~ıJ Jl::-' .....All ;_\.. 'L.IIJ ·-'~ J••! w• ~ .)~~ ~ 
..~..ı, ~ı>- r+\)J ~ıjı:. ~y .)_,;.;"1ı ~ ,.~.>'} ~ .ı.:~ıl..ı, t .'J ):.._.) . 
t .'J ;1:...) \:.:\.. ~lıj ~·(1) . 

Yani: "bu memleket (Xoreznı) Xorezmşahlardan Çengiz evlildı 
·eline geçtikten sonra da Xorezm askerleri evvelce (Xorezmşahlar 
:zamanında) ki Iqta'larını muhafaza ettiler. Şöyle babadan oğula 

· miras lmlmaktadır. Cuçi. ulusundaki [yahut Xorezmdeki] emtrlerin 
senede 200,000 den 100,000 dinarı rabibe kadar varidat getiren ıqta' 
Jarı vardır. Ordu neferlerine gelince onların. hepsine mtisavi olmak 
·.üzere saf gümüşten roadrup sikkelerden senede 200 dinarı rabıih 
·verilmektedir". · 

Iqta' ananesine Moğollar pek fazla riayet ederlerdi . Bu hu
·susta esas Çengiz , Münke, Hulfigü zamanında takarrür eden 
usul idi. Hulagulı·an üzerine ytirüdU~ü zaman ordusunda bulunan 
·cuçi ulusu askerlerine Tebrizle Merai);ayı ıqta' olarak vermişti. Bu 
husus daima Cuçi ve HuHlgü ulusları arasında ihtilM mevzuu 
:oldu. Mamafi Cuçi ulusu sultanıarına burasının ıqta' varidah~ veri
liyordu. Cuci ulusu sultanlarınm ellerini bu iki şehirden yalnız Ga
zan-Han kat~ surette kaldırmıştır (2). Timur-Bek sefernarnelerin
-den l1atta evliya Çelebi seyahatnamesinden anlaşıldığına göre 
HulAgfı zamanında takarrur eden ıqta'a pek son zamanlara kadar 
riayet eÇilmiştir . Gazan-Han zamanında ordu ıqta'atı meselesine 
_ _ait -Reştdüddin de (ver. 327 a- 330 a ), Risalei-Felekiyede: mün
.deriç ınalüroatı ve o zamana ait Anadoludaki lqta' lar bakinnda elde 
mevcut diğer malüroatı ayrıca tetkik, ilk Rus , Osmanlı, Safavt 
.an'anatile mukayese etmek icap eder . Şimdilik ö~renebildittiıniz 
şu ki nhant memleketinin diğer aksamında olduğu gibi Anadoluda 
-da tatbik edilen memur ve zabitan maaşı HulAgü zamanından İbni 
.Fadl- Allahın muasırı olan sultan Muhammed ve Şeyhı-Hasan 

· ·Cel!lyir zaına!).ına kadar fırank hisabile (3) şu şehilde olmuştur : 
. (1) w·. Tiesonhııusen, Recneil de mateı·ioux ..-elotifs ıl l'histoire ıle In Horıl~ d'Or, s. 

:222, 224. 

·(2) Y. orası, s, .2l7-2ı8. (at.'Umariniıı istihharatı) . 

.(~_) ilhani devletinde müstaınel dinar·ruhilıin o ı.nmandaki i~ıira kuvvotiııe, M .. ıı-. 
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Senede Ayda 
Beklerbelö 9,000,000 albn fi·ank ·750,000 frank 
Tümen emiri olan 
noyin evvelce 30,000 ,. 
Ayni emir 1340 senelerinde 1,500,000 , 
Binbaşı 3,000 

" Yüzbaşı, On başı ve neferler 300 , 
"Xatunlar, (büyük xatun) 6,000,000 

" Küçük xatun 60,000 
" 

Baş vezir 4,500,000 , 
Büyük mülki memurlar 900,000 

" 
lerinin eski maaşiyle bir 

2,500 
6,500 

250 
25 

500,000 
50,000 

375,000 
75,000 

, 

'" 
" , . 
" 
" 
" , den. 

Qadi-al-qudat tümen emir-

1 derecede 30,000 , 2',500 , 
Münşi Muhammed Hindüsah (1) hhanr Moğ.ol ve Celllyir devlet 

teşkiHUına ait verdiği malümat sırasında yalınız1360 senesinde"Ulus
Beki"nin maaşı eski mıul ttzre senede100,000 dinar (-:ıl. j .~) ve mus
tevfi al-memAlildn maaşr 25~000 dinar olduğunu kaydetmiştir; diğer
mansabların maaş mıktarı gö'sterilmeyip yalınız mukarrer bütçeye· 
göre senede şu kadar dinar()\.:.._,) 1..1..(, J\::,) .:.ı~-~:':) verileceği "Divan"' 
ebillerine · hi ta ben yazılmıştır. Bununla beraber Muhammed H'l:n
duşah devlet bütçesinden maaş. alan memurları bir bir sayıyor;: 

devlet bütçesi haricindeki menbalardan maaş alan zevatı, meself:t 
ev kaftan alan ulema ve meşayihi, ve yal'ıut masraflarını, köylerden 
ve pazarlardan çıkaran eşhasıda ayrıca ziluediyor . 

Bütçe üzerine maaŞ alanlar: ulus-beyi, tümen-beyi, binbaşı,. 
yüzbaşı, onbaşı, ülke-beyi (vali), yarguçr (mahkeme reisi), daruğa 
( ..._,_,;..:.. , garnizon başı, kumandan),basqaq(vali ve tahsildar) lar, baxşi 
(moğolca-türkçe kAtibi) , vilayet mutasarrıfları, darphane müdürü,, 
bükavul(intendant), yasavul(ordu müfettişi), yurtçı-beyi, bularguçı,. 

vezir , naibi-saltanat, mustevfi ve istifa memurları , uluğ - biUkçi,. 
nazırı mem!Uik; muşrifi-memalil{, munşii-memillik, vezir nayibi,. 
defterdfirı-memalik,~ tutqavul (Jandarm), reis (polis), qadj al-Qudat~ 
qadY (2) . Zekat, öşür, ve evkaftan maaş alanlar: naqll:ı-al~nu-

Bizans, Hint, Mawib ve Ceneviz altın paralarile sarraf muamelesindeki fiatına ait mahi
ınat .. Moğol ülkeleı·inde para sistemi,. makalemizde buluna bilir. 

(l) Bu müellifin eseri (Düstur al-kutib fi ta'yini-al ·meratih) hakkında bq; Hammeı·, · 
Gold Hoı·de, 192; Flül'l, Hammer·Handsclıriften. S. 1 71-177; ve Catalog,I, 235; Rieu, Sııppl.. 
Peı-s, 122; Z.V.O. XIII. 015. Istnnbuldn çok güzel mıRbalanvardır; ezciiınle AyMofya, N.3869. 

(2) Ayasofya N. 3869, ver . 177b-2ll a 
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qabfi, evkaf mrıdtı.rü , müderrisler , hatipler, l'alübler, hanekab 
şeyihleri, hastahane mlidürleri, kadılık Icatipleri, zek~t fimilleri, 
imam, ve müezzinler(l). Muhtesip ise pazarcılardan ve dükkfinlardan 
ayrıca para toplarlar (2); tüccarların ticaret kervanlarının yolda 
emniyetine nezaret eden "kervan sınar, ve "tutkavul, lara ve
rilecek maaş yine muayyen olup mvan tarafından veriliyor ve 
kervanlardan mahsus toplanıyordu (3) . Maaşları bütçeden 
olan memurlar haklnnda verilen ferman ( yarlığ) lardan Celfiyir 
sultanlarının maaş babmda yine lihanilerin mukarreratım esas 
ittihaz ettiideri görülmektedir, ki mogol defterlerince ınukarrer 
olan maaşın sene be sene, ziyade nuksansız verilmesi lüzumu 
vazihen 1\aydedilmiştir. Nakit para istemeyip nmayyen bir yerin 
varidah verilmesini arzu eden memurlar için de müsaade ecUldiği 
takdirde bu husus ayrıca kaydedilmiştir (4) .. Her halde fermanıara 

(l} Y. orada. veı·, 212b-225b. 
(2) Y. orada. ver. 219 h. 
(3) Y. orada. ver. 208 : o.J..:. J.}-' .)1-" • .:ı j l.J ..:.~1.> yt••~ ..,.-.ı ı.JI;:- !_,).-.:.<-~ 

-ı.·....:... _ _,)':"'IY.""-'1 ~ ı.:ıL..:c;_, ü.>~j <J. 4.:.:._,.· .:...-1 ._;ı..._, :)-yi;.• ~ ı..TJ/_ ,jl Ü).J"'-' 

.J.~.C; J;._.:. _,ı .ııt").:. ..>..ıÇ.:. ...-ı_) l>'-"--". _,ı • · 
(4) Y. oradada. ver. 183: o-!-'; J.J;.. .,_..;\( ...s:.:t.. ('l:... ~Ll.J-'V .jl_,ı_.:ı ':"'\.ıel 

.J..:._§'- ':"''>~ _, , 4 Jl-! Jl- .J...!.~ • .:._,. ).) ..... j_,;.. _;\i.:ı .;.> ~. 
yine bükavül hakkında, ver. l85b: J.}• j_,'(~('L. t'<l)-'V .:!\Jj . .:_ıl.,._.> ':"'~1 

....:... _ _,) ':"' '-'-:- _,ı4 ~ _;\i.) _;.>.J .J...!.~. 
ver. l85b : -'.!-4 J>ı._,. J ~· _;li.) J.> ~I.S'C >~. JJ\(! (' )-'v" <ılj_.> ':"'\~ 1 

..ı:: ı.))_;J& .. _, ı ı-1:: .J.~;.r"'i ı.>~.J .J.:.,_f-':"'I.Y:" _,i~ . 
Ver. 186a : Jl- ,t'.;.,'jl.... .:_ıl.::ı;J .ı.:S'"" ..=.~· _;~.:. J.) J_,\( -".l" rv l>IJ' • .> ':"'\.ıe ı 

.:ı i _."lj rl:; ~,... ..f_-". )•~ WJ;I.;A>_.J .> J j"I.J J-". J,....J..ı J~V <S.;. _yjl Jl-! 

.:._." r. . ..::.,..ı..i'}; • 

yasa~ul hakkında ver. 1B6a: j_, l-~ ('l:.._ j\i.> .;.> t'.; .)-'v" .:!l.;j_ J.lj_.:ı ':"\.,;.> 1 

·...>._.,...;-'-" . .,il-~ ı.- ..>.:.:.) .:J ı_,- J ,.....1- ı _,:o:-v C"'-"'..;: J\-1 J L .J.__.:.4 J..ı•• _, ı.>./.
('Y'v"JI .... .,.,. d.)'( ...;~·r .... :.:.) ı.rl~ ı l.:.t·4 .;'ı_,._.:ı <S:..>. p-v ~.>".J.> J .. 1_, 

-~ı·.;ı.:. (-"-' J..ı•· 4.:.!- l.:. J_,l~· _,ı~ -".lı" '•f-ı L:.t-_, C'>· SI ı.:ıı~'~·..:.ı ">;.. 
· ..~ı"_,_.!.i (,._IV" j ..ı.::_.C; _slly- L:f l..f c.)l.,._.> ).J , Ver.l97a: .:!\.;.)-_ .; 1~.> ':"\___.,;.>! 

'":"'ly:-_,14 JL! J\- ..:..-1 j..:.:... § ..=.:) ./. ı.)lj_.) _ili.:. .t'.so:-.>~. ,t'j_,L.. ~ p-v 
...ı.:..:..4 .,..ı:~ J jj.#. U"':•:.;-' V"'o; ji.J .;.:._§'"". . 
. · Ulug- bitikçi h~k kında, 196 a : ı.>_/.- 1) ..,......~ • .j_l.t' u..)~ (' Y' .J.J J \.. i_,-V J 

~, _, ı 4 .;1} 0\1> ..f • • ...ı..:.. ~to_, .saı ~!L- ı.:ıı:':"~ tl ri:: _ili.:. ).>_, ...ı..:..4 _;j·· J 

.ı..:.~ _,ı ü.:ıiJI ~J~)\kl o_~:..l_,•..f. üiJ..f.J .J.:-_,) ':"IJ':"" _,ı ..:ı\G..:. . 
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:bakılırsa llhani memleketinde, maaşların bütçede tesbit olunan 
.şekline riayet hususuna çok itina edilmiştir. 

Bundan maada 'AHli Tebrizt (ver. 65-66, 85-88, 91-98, 94) ve 
Risalei- Falekiyede ( mesela ver. 77 ) memurin maaş mıktarlarını 
·gösteren kadro listeleri vardır ki m ustakil te tkikat mevzuu teşkil 
.eder. 

\ 

Taslıih : 

:Snh . 4, yukandarı satır 3: J.J yerine 'ı\•; 

5, aşnğıdan eshr 5: uaviimil, yerine mnvvaı, okunmftlı. 
ll, ha~iyedeki kitabın tum unvam şudur : 

C.J. Bratiann, Recheı:ches sur le commerce gı!nois dans la Mer Noire an XI11e si~cle, 
:Paris, 1929. 

Mustovfi·Memalik hakkında, ver. 194a : .Jı.>'." ..:..\,':" _,:.J J\.. j-<>1 j l Jl-..,.c>J 

.:ı~~, yı_,;_, A •":J. 0~.r----.. -*" .r'..r.;~ 0-;~ tı;;j ;\:.:-> ıl..J• ~. & 
1;_,1 J-ı.J .ı.:...f yl.J~ ..L.!.l! . .. ) Lı!:..; lA:-'-~ ..:..~V_, J lj.l j l J) .. vC>J" .ojı 
lfljl Jl..ıJl- • .ı..; ı.:. J J .J&:.....o.J <.JlA... J~ly-v- c:"'Y ..::..4>:-P . .ı.)..~.!.~ ü .> \; 1 

.;.·.r.:.. r.JI} Jl ı.,r-:1. ~~1_, ..ı,;.;t-; {.~ ~ .J•§ ..J'. -~ı_ lı:" J.rai , 
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