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KIRIM HANLIGI KADI SiCİLLERİ BULUNDU 

HALiL İNALCIK 

Kınm'ı istila eden Rus ordulannın Hanlık merkezi Bahçesaray'da Kınm 

Tatar Kültürüne ait eserleri, bu arada kütüphane ve arşivleri kasden yaknk

lan biliniyor. Fakat yine de bazı arşiv koleksiyonlarının ve kitaplann bu tah

riplerden kurtulup günümüze kadar geldiği anlaşılıyor. Bu kalınnlardan, St. 

Petersburg'da Etnografya Müzesi Türk-Tatar bölümünde, Kınm kadı mah

keme sicillerininin saklandığı uzun zamandan beri biliniyorsa da, bu arşiv 

üzerinde şimdiye kadar esaslı bir araşnrma yapılamamışnr. Bu belge koleksi

yonunu St. Petersburg'da görmüş olan rahmetli Prof. Bekir Çobanzade, 

Okuv İşleri dergisinin no. 4-5'de yayınladığı "Okuv İşlerinde Ameliyat ve 

N azariyat Leningrad'da Kırım Hazineleri" adlı yazısında bu arşivden kısaca 

haber vermiştir. Koleksiyonun I. cildinin kapağındaki notu Çobanzade ol

duğu gibi nakleder. Bu not şöyledir: "Kınm Hanlan zamanında toprak ta

sarrufu belgelerine ait olup Arapçaya çevrilmiş olan eski Tatar Kadıasker 

Defterleri". Çobanzade, haklı olarak bu nottayapılan yanlışlan düzeltmiştir. 

İlkin, bu belgelerin dili Arapça değil, Osmarılı Türkçesidir. İkincisi, toprak 

tasarrufundan ziyade, bu gibi kadı sicillerinde gördüğümüz her çeşi t hukuki 

sorunla ilgili hüccet, sened ve ölenlerin terekelerini içerir ve yer yer kadılık 

işlerini ilgilendiren Han yarlığ-fermanlarının kopyalarını verir. Yazar, bu 

belgelerin Hanlık döneminin kanunlan, idari, hukuki kurumları, o döne

min siyasi, içtimai ve iktisadi hayan üzerinde kesin bilgiler sağladığını işaret 

eder ve üç belgenin tam meı:nini verir. Çobanzade'ye göre kullanılan dil, o 

zaman Hanlık divanında kullanılan dil, yani Osmanlı divan dilidir. Çoban

zade'nin ifadesinden anlaşılelığına göre, o zaman Kınm'a ait bu ve başka ma

teryaller (mesela Hüseyin Kefevi'nin Ra.zname adlı eseri) St. Petersburg'da 

Etnografi Müzesi'nin Türk-Tatar bölümünde saklaruyormuş. 

Kırım Hanlığına ait bazı belgelerin, Kırım'da Gaspıralı Kütüp
hanesi'nde saklı bulunduğunu, Dr. Hakan Kırımlı'dan öğrenmiş bu-
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lunuyordum. 1994 yılının 16-21 Mayıs günleri Kınm'ı ziyaretim sırasında adı 
geçen kütüphaneye gittim'. Kütüphane Müdürü sayın Naciye Tairova bana 
61 ciltlik koleksiyonu gösterdi ve bunların üzerinde çalışınam için hiçbir 
yardımı esirgemedi. Bu 61 cilt, orjinalleri değil, tarih sırasıyla yapıştmlmış 
fotokopilerini içeriyor; fotokopiler genellikle iyi okunur durumdadır. Naciye 
Tairova'nın anlatuklanna ve sonradan mektupla verdiği bilgilere göre, ko
leksiyonun Gaspıralı İsmail Bey Kütüphanesi'ne gelmeden ö nceki serüveni 
şudur. II. Dünya Savaşı'ndan önce koleksiyon Yalta Şark Müzesi'nde Krimski 
Nauçııo-Issledovatel'skiy (Kırım Araştırma Enstitüsü)nde saklanıyormuş. Kı

rım Devlet Arşivi Müdürü Stepanova Antonina'nın anlatağına göre, Mayıs 
1944'de Kırım Tatarlannın toptan sürgün edilmesiyle beraber, Tatariara ait 
her çeşit kültür kalıntılarının da yok.edilmesi için gizli bir emir gönderilmiş; 
o zaman koleksiyon, Kırım Devlet Arşivi'ne getirilmiş. O zamandan 1992 yı
lına kadar kutular içinde bu arşivde saklanmış. 1992'de Arşiv Müdürü 
Antonina, cilderin kaloriferci tarafından ocağa atılıp yakıldığına tanık olmuş 
ve yakılınadan kalan ciltlerin Kırım Müzesi'ne verilmesini sağlamış. Arıcak 
Müze idaresi, prensip olarak Müze'de yalnız bu gibi belgelerin kopyalarını 
değil, orijinallerini saklamayı benimsediğinden bu fotokopi ciltleri, Müze 
Müdürü Enver Abdullayev'in tavsiyesi üzerine, yeni açılan İsmail Gaspıralı 
Kütüphanesi'ne verilmiş. Böylece, 1992'de koleksiyon bu kütüphanenin malı 
olmuş. 

Ünlü Rus orientalisri B.A Gordlevskiy'nin 1968 tarihli bir makalesinde 
haber verdiği2 başka bir tarih hazinesi, ihtimal bugün Yalta (!alta) 

Müzesi'nde araştırıcısını beklemektedir. Il. Dünya Savaşı'ndan önce 
Kırım'ın ineisi bu güzel şehirde bir Şark Müzesi varmış ve müdürü Yahya 
Kemal bey adında bir Kırımlı imiş. 1944 sürgününden sonrabumüze orta
dan kalkmış ve kitaplar kutular içinde Rus Müzesi'ne naklolunmuş. 
Gordlevskiy'nin bildirdiğine göre, burada çok değerli yazmalar saklanıyordu. 
Aydar (Haydar) Emirov'a göre, belki de bu hazine hala oradadır. Yazık ki, 
Yalta'ya gidip bunları araştıracak zamanım olmadı. 

1 Bu kütüphane Şubat 199l'de eski Rüşdiye Mektebi binasında açılmış olup Kınm Taı;ır
Jan Medisı'ne bağlıdır ve onlann en önemli kültür merkezlerinden biridir. Kütüphane, Türki
ye'den kitap bağışlan beklemektedir. 

2 "Rukopisi Vostoçnogomuzeja goroda Yalti" (Yalta şehri müzesinde bulunan el yazmalan) 
Akademia Nauk, CCCP, Seçilmiş Eserler, cilt lV, 257-261. 
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Gaspıralı Kütüphanesi'ndeki vesika koleksiyonuna gelince, resmi yazıda 
72 defterden söz ediliyorsa da, bugün koleksiyanda 5-7, 12, 39, 41-3, 50, 63, 
69-70 no.lu ciltler noksandır ve bugün kütüphanede yalnız 61 cilt fotokopi 
mevcuttur. Noksan ciltler belki kalorifer kazanına gianiş olanlardır. Ukrayna 
Akademisi Institute of Oriental Studies üyelerinden Dr. Vıctor Ostapchuk, 
bu koleksiyonun bir mikrofilm kopyasını Ukrayna Arşivi için aldığını ve bir 
kopyasını da Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'ne göndereceğini bi).dirmişti3• 

Koleksiyonun ilk ve son cildini incelediğimizde, belgelerin, I. cildin ilk 
belgesinin Ramazan 1022/Ek.im 1618 tarihinden 72. cildin son belgesinin 
tarihi olan Cemiziyelahir 1163/16 Mayıs 1750'ye kadar 142 yıllık dönemi 
kapsamakta olduğunu görmekteyiz. Bu arada, 1018/1609 yılına ait yarlıglar 
da kopya edilmiştir. St. Petersburg'daki asıl koleksiyanda öteki yıllara ait ori
jinal ciltler de mevcut olabi.liJ-1. Biz orijinal koleksiyonun bulunup incelen
mesin\ bekleyerek, elimizdeki bu 61 cilt fotokopi üzerinde birkaç gün içinde 
yaptığımız hızlı tararnada ilginç görüp kopya ettiğimiz belgeleri, koleksiyo
nun önemini anlaonak üzere burada yayınlamaktayız. 

Bazı Sicil Defterlerinin Mukaddimelen 

24 no .lu Defter: 

~\,li..JI ~WJI ~.U\ ylj ~j J ~~IJ .!l~l oh ~J .U 

01> <.Sif r.}- _ra>- J L J~l <.Sl.r ~Y. ~Wl .) _rJ- J. .) _,-..ll y.l 

~\iLC J ~):iLC ~ ı:.ııJJ..Uı c..f'I_,A;I Jl ci";}.> ~\.ll>. 01> <.Sif J.)lr. J.l 
" JJ 'YI <.S~ li-:- k JIJI J l..r-_}: W l J..ail ~ ~r.JI ö ~\ if JJIJ 

JWI .ı..o .?'J <~.:oÇ JWI 4:$- ~ ~\>. j&- JS' y .. 
o...Li }:i J J.; .!l_r-.d J (.5-l:.t\ ~ ;..AL J~~ ~\.i Ul..:.. ~ 

JJ...!..i! J\ cJ..J...ı.; 
(v. 1) 

3 Bu mikrofilınler. 24 Mayıs 1995'de T.C. Dış~leri Ba.kanlı~ eliyle teslim alınmış \'e Bilkent 
Ünh·ersitesi Halil İnalcık Koleksiyon una konmuştur. Araşoncılann incelemesine açılmak üzere 
düzenlenmektedir. Bilkent Kütüphanesinin izniyle, Devlet Arşivi ve Kurumlan, buradan mikro
filmierin kopyalanru alabilirler. 

4 Leningrad'daki asıl koleksiyonu görmüş olan Çobanzade'nin I. ciltten naiJettiği Rusça 
not gösteriyorki, koleksiyon bu ciltle, ya.ni 1613 yılı ile başlamaktadır. Çobanzade son cildin ta
rihini vermemiştir. 
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25 no.lu Defter: 

..:.--~ tf-1 0tkL l>l_? !l;Y J.l 0~ l>l_? ->1_,.- ..... if j J 

!l ;W.I 0l.,a...; k ö .J- J ... . ~ o} ~l..a.A.ı ~1 ~1_;.1 ..... 06:- (.SI_? 

\•'\tW 
(s. l) 

0tkL l>l_? {-} J. 06:- (.SI_? ~b- .... if j J .... o->_,... ..U 

(!J ..U ~1 ~o}~~ ~1 r'>WI ~ .... 06:- lSI_? ..:.--~ J.l 

~J ~w ftl-1 ~k if r- ı..t"""t:.:. rY- J .;.!~' J ~1 

(.SI_? ~b- ~~ \ • '\o W ftl-lı r1 J _,.!.ll J.rJI .J if ö ~ ıY. J)IJ 

, . "o w o .rs- 2»1 rbl 0t:.:. 
(s. 86) 

. ... ~_,.; J . . . . 06:- l>l_? ;->tr. tf-1 06:- lSI_? d-- if j J ... . 

'. '\\ rf- ö.J- J ~o}~~ ~1 ..Lı?--1 

~Wl (Wl ~_,.i J 4:. _rll ..::.ı~IJ 4:. )1 !l ~1 o~ ~ J 

d-- 0\i\3-1 r .}"'1 ~ JJ J\:1..! ;_,...dı ~lı ~w1 (.S..L:tl c,.;, ;t&. ~~ 

01;J..UI J:'l~l jl dJ::> J o _r$- jW 1iı1~1 06:- (.SI_?' ;->tr. J.l 06:- (.SI_? 

JJ )ll (.S.llr. ö .J- if J)IJ ~ J c:-J u 

72 no.lu Defter 

~)' J ~ ~; e-)1 ı:?-)1 2»1 r e-)1 0\.b.:..=JI if 1iıtı .) y-1 

~1 ~_,.i J 4:. )1 !l ~IJ 4:. _r.JI ö~}-1 o~ ~ J ..U ftllı r1 y; 

~1 ~ JJ JWI ~ ~ ~ J~l l>l.f'"" ~~ ~Wl Jı1 e::a ->l:JI 
' .. 
~1--41 06:- (.SI_?' ~ J-> J.l 06:- (.SI_? 0~) 0\kl..JI tf-1 0\kl..JI 0\... }1 

.;>-)ll (.S.llr. if c-Wl r _,JI J ~.r-J d\.) lS .r- 01;J..UI J:'I__,Ajl jl dJ-> 

(v. 1) 
J)IJ ~~...J ~J ~ 4..:...... 
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BELGELER 

ı 

~ ~ ~..1-J [ ~] (.5 .ı:.; ı t:7- c_l.J-1 l:.:-- ~ )'! 0 j\.i 0~ \:S' J1L>. 
(.S..l:J Jl ~ )'!.~ ~ Jl 

2 

01y..~ o~ f-~ Jıı..y;. ıJ. 0\h )\ 0\.i JJI ~ ti:-1 ...I..A"-1 ~l>-

o~ _r.:Alt.,., .K ~~' r":JS' _~-_;; o.,.lj ~ ~ rli J~ ıJ. 0\(:&- 0~_,)' 

.Jı 0'i'Jı 0~ JJ:S ~ rli (.Sl.!._,; ı:.r. ~; 0~1.r. ~~~ 

J-- ..1-J 0 ~\ ıf J~ ~ii j..:.~ .JI !l_§' ~_,.b 0~ ~_; c5' .w; J~l 
J.!.~ .JI !l _,)' JJ'!/ ~} .J~f (.5~\ ~ Jl 4.i .r <l:...,.. ~ 0~ (.5~1 

~~ o..WW.. ~ ~\.. ı:.t-J o~\ ~ t.rJ~ r..U y. o..l:JI 0~ r.!-1 ~,;"\ 
Jı;... 0-!J~\ ~ ıJ. J~ o~I.J- 'il> Jk o~l ~ 0~ ı:.:;.i} )1 4,; f' 

JXlr.!-1 ~ J..l-~1 Jl,a.:.-1 J l 0'1 Jl o.,.lj\(:&- _,J.A...., J JY.f )'!.~ 0 ~ Jl 

0.,.lj\y..~ ~} .JY.f Jlr.!-1 o..U..L:.! Jl Jı;... 0.,.lj\(:&- .JY.f o..ıS" ~\ (.Sy~ )'!.~ 

0 JIJ (.5~ ..1-J J l )'!~ J Jl ~ J..I-J ü l f. ~~)'!.~ ol.!. ~ ıJ. (.5 jti:- J~ 
._A.}\.... (.St&. .M )'!.~ 0:!~ ~ (.5 y):- 0.,.lj )'! (.5 ~ı ~ ..1-J ı..?-~ (.5.) }i 

~ 4. ~Iy <l:...,..l&..M 0.,.lj\.i~ Jl 0\.i JJI JY./ ~.M ~~~ J~l (.5 _? ..ÜI 

~ 0XI_?' j ~l.r. J (.5~~ ıJ. J. (.S.Jf 0..D:...~ ~~ ~l.r. o...\i..l:J Jl 

o.,.lj ~xl ~ _;;. ı.:.ı~~ ~bl ~Iy o JJ'!f (.St&. .M ..l2.tl>- J~l ıJ. J .r" 

ıflJ ~ ~..r-..r-1' 0..l:JI 0\(:&- .JY.f ı.:.ıi.JY.f ~} )' wiJ o..U r-i j:>- (.5 P~~ 
~ 

J ı..~-.J. (.S..l:J J' ~ ~' ~ ~)..u .~-~ı ~ ~\.i~ J' 0\.i .))' .JY.f 

J.lıJ J-r J ~' <l:...,.. !l .)w. ı 0l,a....) if ıJ..r..JıJ C:"" w' 
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ıf.;.j~ c)~ 

c)~ jll 

Ö Z ET : Yılk.ıcı Ortan (?) Odkan, Koşay oğlu Kulbeği'ne ait Gök Ala
başlı ann bir yıl önce süıüden çalınmış olduğunu, sonra an Divan köyünden 
Osman elinde bulduğunu, sahibinin au kendisinden isteyeceğini ifade ede
rek au n kendisine teslimini istiyor; at getiriliyor, davacı o at olduğunu söylü
yor; Osman'a sorulduğunda ben bu au Dh-an köyünden Haydar Gazi'den 
karşılığında bir at verip aldım, ayrıca bana on flori verecekti, bundan başka 
bilgim yoktur, yanıonı veriyor. Bunun üzerine at çobanından kanıt isteni
yor. İki kişi onun iddiasına tanıklık ediyorlar, Şeriat kurallanna uygun olarak 
yapılan bu tanıklık üzerine kadı ann at çobanına verilmesine hükm ediyor 
ve ann ona verildiği sicile yazılıyor. 

Y O R U M : At sahibi seferdedir, giderken aunı bakmak üzere yılkıcı 
Ortan'a bırakmış. Yılkıcı, at süıüsü sahibi Hacı Ahmed Ağa'nın yılk.ıcısıdır. 
Kırım Türk-Tatar yüksek sınıfının en önemli sen•eti at sürüleridir. Hacı Ah
med Ağa'nın bir at sürüsü vardır ve sefere gidenlerin atlannı da saklamak 
üzere sürüsüne almaktadır. Gök Alabaşlı adı Yerilen çalınmış at, besbelli bir 
cins atur, değerlidir. Davah au kendisinin çalmadığını, köylüsü Haydar 
Gazi'den aldığını iddia ediyor. Bu zat, Divan Köyüne adı~u vermiş önemli bir 
kişi olmalıdır. Her ne ise, kadı, tanıkiann tanıklığı üzerine au yılkıcıya geri 
verdi riyor. 
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3 
Canbek GirayHan'ın Yarlığı, 1612 Nisan 

.. . ı; ı.:,.. ... , <' cl,.; \,ı-\ :).J"M ..... .)"' • • 

~...ı..al } j~ j.AJ~ (>Lı ~1 ö~ _,ll ö~ r\5J..IJ öWI ö J...ı.; 

~ r~ .ı;L,a.; ..r.L... J ~...ı.;;ı r _; J ~u 01..a .?->-; J ~...ı..aı ~ o; J 

o~ J ~ y _,J Jl j~ .J.S o~ j~ )L.ai .s-_)'.t.l Jl ~_rı C} ..r. r')'.ç.ı 

~li J rı...b..::..,..ı ı..>Pw4ı ..:.5 .r o.;jJı ı..>.Lü o~~j 0~~ J~..b- o...L:.......... ı-' JJ 

o~ j_,s'l..a.i ~ ~ ı:r .s- r~ .))':! y _,ı Jı ~_rı t._,.......... j _,s' )S' ~ı 

~ y.ı ~.ll Jl j~ J.:S' y _,.ı Jl ~ ".-.ı • t L.,.a... j_,$' J.:S' c,;.,\.i.l~ 

ı.>_?.! Jl o .;jJı tr' J ~;..., ~ ı..:.--.i J ü~ ~ J ~ ~L..., J 

~ı j'y )ı ~ :J~ J ~1 ?-~ y Jw41 ~ o~~jJ :r ow4ı rı..l>...:..,..ı 
.ı.l::-ı ı.?'~ ~~ y _,JI o~~j ~ı .f. 0~ .f. o...ı.i} o~)y ı..:.--.i J ~1 

0..t,.;. J.J-.f. ~ vli J~ J) .ı_J\ y.~ ~ ~ı ci~ [ı..>~] 0..li y. .ı.:..! Jı yl....::.

f' ow4ı 4u ~ ~ oj~ _Hli o .;jJI c_J.r-- ~ J J ) .ı.,Jı o.)~j 
ow4l .U..6v o .;j)ı CJ_r.... Jı_,:..- ~ı ı __,At 0 ~ Jl o.) j_,s'L,a; J ı.?'~ j~ J.:S' J 

o~wı J j o.)~j 0..lil.l Jıf~ 45' ~_,; :r ~ı ı..>.Lü o~w4ı_y J r _,.... J) :r 
IS'\ y }:ı }J ;r ~ .ı.:..! Jl ı..>.J..U yy J:> vb:. e:..k 0~w4\_y J 0..ı.... _,.... J 

oj~ J.:S' ~ı.> )S' ~~~li:,...-~ Jı d'l.... J ~ o..lAıfı t_fı ı..>ı_r.-ı o.;~ 
Jly..o J...ı.; y. jl(:>ı Jl Jı ~~ ~li :,...-.;})ı o..\>. ı_;.. j~ )!.J.:S' y _,.1 Jı w4~ 

ı.S) ~ .J fo Y.f' .ı.i::-ı ~ J..t.l f' ~ .Y ı.?'.) ~.Lü ~li 0:> JY.Y 

( c)X~f' y) 0X\... .r-' /' J f' .J Jl ~ j~ J.:S' oj~ \...a.i f' ~ı rı..l>...:..,..ı 

o .ır. y Jw4ı ~ oj_,$' _Hli J :,...- .ı.,Jı [~] y..:> ı-' JtA.U:z.. ıJ..liW Jı ~ J 

)~ı j_i)ı ~ ü.;~ <~...o.;})\ ü.;~ ~~ı~ 0l.J> :r ~)..U\ 
y._.) ~ ı-' J ı.?-:> 0..li) ~\ J~ J J.i J J ~ J J "-!ı o~~j 0..li y. 

o.;_,s'IS'ı :,...- .ı.l::-ı J;r ~ ow4\ ~li J :,...-~ J..t.lı) :,...- .ı_JI ~ .f. 
• 

.;w.ı ~ _rıJı J ı..r-_1 ı..>..t.l J..J ~_rı C} ..r. y..:> :r .uı ~_,.::. :r .J Jı~ 

(Cilt I, V. 22) 
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Ö Z E T : Canbek Giray Han'ın yarlığı, ıo2ı Safer sonlan/ı6ı2 Nisan 
sonları. 

Gözleve, Karasu, Ferah-Kerman, Kırım ve öteki kadılıklara gönderilen 
bu yarlıgda, mahkemelerde kadıların halkın işlerini na.iblerine bıraktıkları 
ve bunların sicili, hüccet ve resm-i kısmet harçlarını haddinden ziyade aldık
lan belirtildikten sonra kadıların işleri kendileri gönneleri, na.ib kullanmak 
gerektiğinde bilgili ve insaflı kimseleri seçmeleri emredilmekte ve alınacak 
resimleriri hadleri saptanmaktadır. Buna göre resimler: 

Sicili için 

Sriret içirı 

Kısmet-i meviiris için 

Itakmune içirı 

8 

32 

kırk akçada ı akça 

ı kuruş 

Bu resimlerden başka, fazladan muhziriye ve yafta akçası adıyla para 
alınması yasaklanmıştır. Hükümlerden ve mühür gereken belgelerden resim 
alınmaz; vasiyet, vakf ve bedel akçası da resimden muaftır. Bu emre aykın 
olarak fazla resim alan kadıların azi olunacağı bildiriyor. Na.iblerin davranış
lanndan kadılar sorumludur, 

Sicili : bugün noterierin yaptığı hukuki tescil işidir. 

Sılret : mahkeme defterine kayıtlı sicilin kopyası istenirse aynca resim 
verilir. 

Kısmet-i melriiris: mahkeme yoluyla yapılan miras taksimirıde akça üze
rinden değerlendirilen mallar ne kadar bir yekıin tutarsa bunun kırkta biri 
resim olarak alınır. 

Muhziriyye: miras taksiminde ilgilileri mahkeme huzuruna çıkaran 
muhzır için aynca bir resim istenmesi adet olmuşsa da, bu yasaklanmıştır. 
Keza yasaklanan yafta akçası miras taksiminde verilen belge için alınan bir 
resim olmalıdır. 

Mahkeme defterlerine kaydolunan vasiyyet ve vakıfdan resim alınma
ması emrolunmuştur. 

YORUM: Bu yarlığı gönderen I. Devlet Giray Han'ın tarunu II. 
Canbek (Canibeg) GirayHan ı6IO-ı623, ı624 ve ı627-ı635'de üç defa Kı
rım tahtına çıkmıştır. Yarlıg, ı6ı2 Nisan tarihi taşırlığına göre ilk hanlığına 
attir. Mahkemede kadı tarafından alınan resimler, gerek Kırım'da gerekse 
Osmanlı imparatorluğunda halkın en çok sızlandığı konulardan biri idi. 
Hükümdarların halka adil görünmek amacı ile bu gibi resimleri bir düzen 
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aluna almak için kanunlar çıkardıklanru ve bazan son derece sert önlemlere 
baş vurduklarını biliyoruz. Yıldınm Bayezid'in kadılan bir evde toplayıp 
yakmak istediği hakkında, Anonim Tevarih-i Al-i Osman'da bulunan halk ri
vayeti bu bakımdan ilginçtir. Osmanlı padişililannın kadılan teftiş için vila
yetlere gönderdikleri müfettişierin raporlan Topkapı Sarayı arşivinde ortaya 
çıkmışur. Mahkeme resimlerini düzenlemek üzere Fatih Mehmed, Kanuni 
Süleyman ve I. İbrahim tarafından çıkarılmış kanunlar tarafımızdan özet
lenmiştiı:5. Bu gibi düzenlemelerin, özellikle, hükümdarların kamu oyunu 
kazanmaya muhtaç olduklan dönemlerde çıkanldığını _ saptamaktayız. Os
manlılara öteki hanlardan daha çok tabilik gösteren Canbek Giray Han, Kı
nm'da mırzalara karşıt halkın sevgisini ve desteğini kazanma gereğini anlı
yordu. 

Bu yarlıgda kadıların işleri, atadıklan naiblere bırakokiarı belirtiliyor. 
Kadıl:i[. merkez kaza mahkemelerinde ve nahiyelerdeki mahkemelerde 
kendilerine vekil olarak naib tayin ederlerd.i. Bu naibler, onlara karşı· so
rumlu olup hükümet karşısında onlann davranışlanndan yalnız atayan kadı 
sorumlu olurdu. Bilgisiz ve açgöz naibler adalet düzenini bozan başlıca se
beplerdendi. Çoğu zaman kadılann, fazla resim toplamakta onları kullan
dıklan da bir gerçekti. Halkı saymakta onlar işbirliği halinde idiler. Evliya 
Çelebi, kadıların gelirinden söz ederken, her şehir ve kasahada onlann ada
letle şu kadar, zulümle onun iki üç katı gelir topladıklarını kaydetmiştir. 
Canbek Giray'ın yarlıgı, kuşkusuz bu gibi kötüye kullanmalan önlemek için 
çıkarılmış kanun niteliğinde bir hükümdar emridir. 

Bu yarlıgdan Kınm Hanlığında efendi unvanı taşıyan büyük kadıların 
Gözleve (Közlev), Karasu, Farah-Kerman ve Kınm şehirlerinde bulundukla
nm öğreniyoruz. 

Bu hanlık yarhgında belirlenen mahkeme resimleriyle I. İbrahim (1640-
1648) zamanında Osmanlı mahkeme resimleri karşılaştırıldığında: 

Osmanlı Kınm 

(akça olarak) 

Sicili 12 8 
Siiret 32 25 
I takname 66 1 guruş (125 akça) 

İmza 12 

5 "AdaJetnameler", Türk Tarih Belgeleri Dergisi, II/ 3-4 (1967), 78. 
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Gazi Giray Han Yarlığı, 1609 Haziran 
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(Cilt I, V. 83) 

Ö Z E T : Barak-Köle köyü ileri gelenleri hanlık divanına gelip koyun 
ve kuzu başına bir akça koyun-hakkı alınmasından şi.kiyet ederler. Evvelce 
adet olarak yalnız (sürü başına) bir şişlik (şişek ?) verilir, başka bir şey veril
mezken, Sarıkaya'dan ulemadan Yakub Şeyh ve Hao Mehmed Halife ve baş-



KIRIM HANlJGI KADI SiCİLLERİ 175 

kala:ı-t koyun başına bir akça almak isterler. Halk bunun Şeriata ve kanuna 
aykırı bir bid'at olduğunu ileri sürerek kalkmasını isterler. Bunun üzerine 
Haiı bu yarlıgı Kadıasker Abdullah Efendi'ye göndererek şişlikten başka hiç 
bir şey verilmemesini emreder ve böyle bir vergi alınmasını kesin biçimde 
yasak eder; almak isteyenlerin cezalandınlacağını ilan eder. Yarlıg Kadıasker 
tarafından mahkeme defterine tescil olunacak ve isteyene bundan bir kopya 
verilecektir. 

YORUM: Kırım'da, Osmanlı ülkesinde olduğu gibi, koyun hakkı 
olarak koyun başına yarım veya bir akça vergi alınmasına kalkışılmıştır. Kı

rım'da eskiden beri yalnız bir şişlik verilirmiş (burada şişlik, Osmanlıca'daki 
şişe k, yani iki yaşındaki koyun olmalıdır). Moğol vergi sisteminde böyle bir 
vergi vardı. Osmanlılarda koyun resmi ve başka adlar altında 15. yüzyılda 3 
koyuna bir akç~, 16. yüzyılda iki koyuna 1 akça, daha sonra bir koyuna bir 
akça olarak koyun vergisi alınagelmişti.J-6. 16. yüzyıl sonlarında Kırım'da Gazi 
Giray Iİ (1588-1596) ve halefi Caıibek Giray dönemlerinde Osmanlı kurum
ları, adetleri, özellikle ulema vasıtasıyla hızla yayılmakta idi. 

Vergi sorunu, yerleşmiş adet ve çıkarları ilgilendirdiğinden tabii sert 
tepki doğurmakta idi. Köylerde Tatar ileri gelenleri, bunların arasında Han
lık sarayı hizmetiileri ağa ve beyler bu tepkide önde gelmektedirler. Vergi, 
zulüm ve bid'atolaral'- protesto edilmektedir. Şeriat ve kanuna aykırı olduğu 
doğru olmasa bile (koyun resmi örfi, yani devletin koyduğu bir vergidir), 
haklı çıkmak için yine de meşruluğun temeli sayılan bu iki hukuki esasa baş 
vurulmaktadır. Han, şikayetleri tümüyle haklı bularak "bu diyarda koyun 
hakkı olmadığı bizzat kendi ma'lumumuzdur, bir han zamanında olmuş de
ğildir, bizim zamanımııda dahi olmazdır, her kim ihdas ederse kendüsine 
eyi değildir" diye kesin bir dille vergiye karşı olduğunu ve kaldırdığını ifade 
etmektedir. Han'ın, yarlıgı Kadıasker'e gönderilip onun sicillerinde tescil 

6 Osmanlılarda eski kanunlarda koyun·hakkı, koyun-resmi, koyun bacı, koyun adeli, koyun 
degüri adı alonda anılır. Fatih kanunnamesinde üç koyuna 1 akçadır. 16. yüzyılda çoğu yerde 
(Ö.L.Barkan, Osmaıılı İmparatorluğunda Zirai Ekonominin Mali ı•e Hukuki Esaslan, I. Kanun
lar, İstanbull943, 1528 tarihli Kütahya Kanunu: 24 m. 5; Nigebolu, Kanuni dönemi, 269 m. 13; 
Kayseri 1500, 57 m. 6)iki koyuna bir akça alınırdı. Sefere gitmeyen Kocacık yörüğü 3 koyuna bir 
akçe verir. Mogol adeti Anadolu'da de'l'lllll etmiş görünmektedir. Sürüden yatak resmi, yaylak 
resmi \"eya kışlak resmi olarak bir koyun alınır. Yay/ak resmhe kış/ak resmi bir timara dışandan 
gelen 300 koyunlu her bir sürüden bir koyun olarak alınır. Zülkadirli beyleri bayramda her sü
rüden bir koyun alırlarmış. Osmanlılar bunu kaldırdılar (Barkan, Bozok: 128 m. 44). Üçyüz ko
yun bir sü.rü sayılır (Barkan1584, 50 m. 10). 
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olunmasını istemesi bunun bir kanun sorunu olmasındandır. Osmanlı ida
resinde devlet kanun ve tüzüklerini uygularnada kadılar sorumlu idiler. 
Kanun sicille yazılır ve özel kişiler istediğinde kadının resmi onayı ile kendi
lerine bir suret (kopya) verilirdi. 

5 

Yer anlaşmazlığı konusunda kadı hükmü 
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(Cilt 1, v. 3) 
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Ö Z E T : As cemaatiyle Manay ahalisi arasında tarla konusunda anlaş
ınazlığın çözülmesi için Han'ın emri üzerine kadı, iki tarafın temsilcilerini 
mahkemeye çağırıp tanıkları dinledikten sonra sınırın iki tarafında iki kıta 
yerin Manayahalisine ait olduğuna hükm ediyor. 

Y O R U M : Çok eski bir Kafkas halkı olan As cemaati bir klan olarak 
görünüyor. Bu tarihte bunlar Kınm Tatarı ile kaynaşmış Müslüman bir halk 
olmakla beraber ayn etnik bir cemaat birliğini koruyorTaşıdıkları adlar Kü
çük Oğlan, Turmuş, Mustafa oğlu Esen Çora ilginçtir. Gerek As gerek Manay 
halkının tarım yapnkları açıknr. İlginç olanı, toprağın, cemaatin toplu ortak 
mülkiyetinde gösterilmesidir. Belgede iki başka cemaat, Cemaat-i Kıpçak ve 
Cemaat-i Cundlaydan diye anılmışur. Tanıklar arasında Çerkez köyü va.izi 
Abdullah efendi, yine aynı köyden Mustafa Sofi, Kongrat köyünden Abdul
gaz1 anılmaya değer. 

6 
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(Cilt 1) 

Ö Z ET : Kefe'li sipilii Ahmed Bik, gemi kaptanı Trabzonlu yeniçeri 
İshak Beşe'nin şaykasıyla Trabzon'a tuz göndermiş, aralarındaki navlun an
laşmasına göre hakkını aldığına dair sicili. 

Belleten C. LX, 12 
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(Cilt I) 

ÖZ ET: Han'ın emriyle darbhanenin Bahçesaray'dan Gözleve'ye 
kalkması üzerine bazı Yahudilerin para basımı için darbhaneye verdikleri 
492 adet gümüş çubuklan ve usta elindeki gümüşler üzerindeki haklannın 
darbhaneye bakan Yahudi Harun tarafından Gözleve'de verileceği hakkında 
güvence veren bir sicill. 
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(Cilt ı , .. 5) 

Ö Z E T : Yahudi İlya Yahudi Avram'a bir araziyi kendi toprağı gibi 
(sebb b'l-'akar) kullanılmak üzere hibe ediyor ve karşılığında bir telli hare 
kuma<? ile bir elbiselik kırmızı yünlü kumaşı ivaz olarak alıyor. Bu işleme dair 
sicili. 
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(Cilt, V. lO) 
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(Cilt 1) 

ÖZ ET: Han'ın emriyle darbhanenin Bahçesaray'dan Gözleve'ye 
kalkması üzerine bazı Yahudilerin para basımı için darbhaneye verdikleri 
492 adet gümüş çubuklan ve usta elindeki gümüşler üzerindeki haklannın 
darbhaneye bakan Yahudi Harun tarafından Gözleve'de verileceği hakkında 
güvence veren bir sicili. 
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~ ~~ ~ :>yJ- ~.J-J ~ o_K ~ '1~) c$"~ {-li\ \.if-J 
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.J.ıl ~ ~ viJJI 41 Jl.!..,.. ~) AA.ki ..r. .) J.J..s!. 0\.:J Jl _.?~ [J.)] ~ 

0~ ~ r .r-11 ~ t>..l.41 J4 .ı..~.ıı J~ '-:-" l:JL>- t.?-..u Jl r..l.41 .y. 

Jt ..r. ~ riJJI JY.Y ~ r v; f" ~ .;~ Y} J' J>-b ~ r'JJ' Y _,A.:;. 

o.JS' -4.) r..lll if j f" ~ y to?-.) 0! y JJ ~ t> f.} ~_,k ..r. J-W oJ\>. 

~ljl ~ J ~...l.,aj ~W5' 4..Lr. "-i>.-1}~ ~ j )1 l:JI to?-.) riJJI JY.)I 
" 

' • " " .ı,;..... .;>-'::ll Cf-J ' i J l.,.e.,l t>...L:l Jl ~ .J.J ~~ ~-41 ~ 

(Ciltl,·.5) 

Ö Z E T : Yahudi İlya Yahudi Avram'a bir araziyi kendi toprağı gibi 
(sebb b'l-'akar) kullanılmak üzere hibe ediyor ve karşılığında bir telli hare 
kumaş ile bir elbiselik kırmızı yünlü kumaşı ivaz olarak alıyor. Bu işleme dair 
sicili. 

9 

Efiaklı bir esirin azadlık davası 

~ f" J ~ Y-J tJ->" 0 JJY.Y t>).$' ~t:.ı 1 ..!.li~S--1 ...lJ r; f" r .J>-f" 

<..>) j !l.r-ıJ ~~ ~ J 0:->- ~lll 01JY.Y t> ~ J t> J~ .) '::1 JIJ 

0~ o..V) ~ ~ Y-J ~ ~ ll\J ~ ~ JY.f t> }1Ş J & ~ JjJ 

0J..;jı.t J 0'ı>- t>l.? t> j~S-- r .J>-f" Y J-41 (:J.S' .r.~ r~ ~'::lı J~ı r\.j 

J-11 J\.:ç.l c.i-! o..ll ~l:...l o .. l.b )J .ıJ ~l:...l ...lJ r; f" rJ>' J" r..ı..al o~ 

t>-41 ~.) to?-.) J J\ ..r..M o.JS' ..'.15' ~~..r" ~~ ~ ı)..ll ~l:...l o~ J t>-41 

.... YY-.) 0 ~ Jl Jl;_. r J-41 ı..:-lk ~ 

(Cilt, ''· 10) 
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Ö Z ET : Mehmed Ağa sağlığında Gazi GirayHan'ın vefaundan sonra 
İstanbul'a gittiğinde Eflak asıllı kölesini azad etmiş, Bahçesaray'a dönünce 
onu müdebber yapmış (yani belli bir hizmeti belli bir zaman içinde gördük
ten sonra ögür olmasını şart koşmuş). Mehmed Ağa ölünce köle, oğullarının 
(mirascı olarak kendi üzerinde hak iddia etmelerini önlemek üzere) dava 
açıp azadlığını tescil etmek istiyor. 

10 

At satışından borç üzerinde uzlaşma 

<li _,:ll jyl ~<..>..llS).~ 01 ı:.;-- J&- 01 Ji 1ı 0..li )SL.. ...:..ıl_f j ~} 

0-' J~ i..uı ~) y ı.>~\ ~ f-J ~}S' 0.) ~ ı..S- ~~ i..l.!11 cı ...:..ıl.r. 
JJ ~\ ı.>.ll.i-:- k i J y ~ Jl e:1+' <li _,:ll ıfı 0 Jl .... ıJ._;~I ~ 

'." .ı.:.... 
(Cilt ı,,. 19) 

Ö Z E T : Kongrat köyünden Allahkulu, Yargeldi oğlu Hasan'a oruz al
una bir at satmış, dokuz alun peşin, kalanını seferden dönüşte ödemek 
üzere. Sefer dönüşü Allahkulu parasını almak için dava açıyor, onbeş aluna 
sulh oluyorlar. 

ll 

Bir borç davası 

0l>- ı_>l_f' ...:..,...)L. i~ f ~ J.J~ 0~ ~ ~ t"l>:- o.) $ 

~ j&- LS"'\..ı..;...,;5' ~ LJ-1 j ÇI) 01 \J:.I ~\ LS"'\J:.I )J j ~);.rP

~ ı.>_;_,l; j~ J\ o.)\J:.\ ~\ JY.f y J~\ _;l.,a.:...l dS-.J:-~ 11~ 0! 

~ ı.> _;_,1; ~\ 0~_;_,1; J-11 jy. ~ı y Jf-J..l.A.i ~J_,ı; ıfı J} y} )\ 

cı 0 ~ .)_\,ç. j~ _;.) .ı.:-u,U j~ ıJ i w. 0W .r. j....:> ~ı ı.> .r:-t... 

\ • " JJ :ırı ı_>.)l.i-:- .... y J~l 
(Cilt ı,\". 20) 

Ö Z ET : Kefe'de Camükebir mahallesinden Baliş Çelebi, Selamet Ci
ray Han'ın kullar-Ağası İşmehmed Ağa'nın kethüdası Ali Kılıç'ı, alacağı 300 
flori için dava ediyor; borçlu 45 florisini nakit vermiş. 60 florisi için Macar as-
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lından genç bir köle ve 200 florisi için 400 koyun vermesi koşulu ile anlaşı
yorlar. 

12 
Gazi GirayHan'ın Kızı Melek Sultan Hani'nin Azarnetşah Mirza 

ile nikah ve mehr sözleşmesine dair sicili 

0l6L ~ & ~ ~P ~ 06:. ı.>'~ ı.> jtç Jfo ) r ~ _,. 
(.S~ ıJ! ~) ..Li'"-\ ~ ı:.r.' ~ (.S jtç -4~ u-=1~) ~ Jl f.:_)J 0-4\.>.- J6:. 

ıjp-A o\..!. ~ ~ı J5' )ı c.:r.l 0ıy.) ~ 0'} S':/ )ı .c:.ıiS ~ı (.S);.)~ 

J..... Y- ıJ! 0~ u-=1~) ~ ):} ıs. J6:. lr-)1 JL!.... 0-4\.>.- ~ ı$-''. ı:.r.ı 

~ J ı:.r. ~ ~ rıft! 0':1 )ı cı ıs ~~ ı.> P.)4-!- o ..r--~ ı:.r. ~ ı.>~) 
oL!. ~ J~ ıs. J6:. 0LkL ~ lr-JGL!....y} )\ 0\_rDl>. ~ f-~ 
6.:; ~ ) c.}).}- ~) (.S )_,ı; ~ y )-41 (.JY) f.:_)j (.S N J ~ljp-A 

..w:. c~ oJj)ı )~ Jı_,.:..- ı.>J5' ~ı ~ J>.-;. --*' ~ı ~ ) 

liıı~ ı:.r.' o.).) r\; 
~ y) liıı~ cJ. f.)J, 

(Cilt ı. V. 58.) 

ı.>..L:.l )' ~ ..y ~ )..L:.l )' 

ı:.r.' ~ (. tJ-1 : Jlı-1 .) ~ 

j~ c.:r.' )~ 

Ö Z E T : Melek Sultan Hani'nin vekilleri Tin Mehmed ve Yavan'ın ve
kaletleri Gazi Bik ve Safa tanıklığı ile sap tanıyor; Esen Bik oğlu Azametşah'ın 
vekilieri Bayram Ali Bik'ın vekaıeti de Şaban ve Bay-Mehmed'in tanıklığı ile 
saptanıyor; vekiller nikahı kıyıyorlar ve Melek Sultan Hani için bin flori, bin 
guruş ve bin tenge ve bin akça mehr-i müeccel tayin olunuyor. 
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ÖZ ET : Mehmed Ağa sağlığında Gazi GirayHan'ın \'efaundan sonra 
İstanbul'a gittiğinde Eflak asıllı kölesini azad etmiş, Bahçesaray'a dönünce 
onu müdebber yapmış (yani belli bir hizmeti belli bir zaman içinde gördük
ten sonra ögür olmasını şart koşmuş). Mehmed Ağa ölünce köle, oğullarının 
(mirascı olarak kendi üzerinde hak iddia etmelerini önlemek üzere) dava 
açıp azadlığını tescil etmek istiyor. 

10 

At satışından borç üzerinde uzlaşma 

<li _,:ll jyl ~ <..>...\..IS'}~ If. ~ ~ If. Jj 1ı 0..\j pl.... ~ı;-; ~} 
ı:.r- J ~ i ...U\ 0 j y lS --41 .!..~.>.-..1-J y }S' 0.) _}..... c..i- .ı..:;J ı i..l.!JI e7- ~ı.~

JJ 'YI lS:,~,r.. k i J y ~ Jl ~ <li _,:ll ~ 0 Jl .... c.f-.J--41 ~ 

''"' ~ (Cilt 1, ,. 19) 

Ö Z ET : Kongrat köyünden Allahkulu, Yargeldi oğlu Hasan'a oruz al
una bir at satmış, dokuz altın peşin, kalanını seferden dönüşte ödemek 
üzere. Sefer dönüşü Allahkulu parasını almak için dava açıyor, onbeş altına 
sulh oluyorlar. 

ll 

Bir borç davası 

06:- r,SI.f' ~'").....,i~/~ ı}J~ <)..ı.:....,~~ l:"~o.) $ 

~ ~ IS" l...l>..:S"' .!..1.>.-lJ-1 j_,)'l) If. \..Ç.\ ~ı LS""\..Ç.\ )J; ~p ..rP

~ lS .J_,l; j~ Jl o.)\..Ç.\ ~1 .JY.f y J--41 .J~I ~ f-~ Jıı~ If. 
~ lS .)_,ı; J-El 0~.J_,ı; ~ı jy. ~ı y J..I-J..l.Z ~.)_,ı; ~ J} y} )ı 

e7- 0~ .)~ j.r.J.J.) ~.J_,li j~IJ i':}.;;. 0W,_r. ~'YI ı.>_r.\... 

' • '\' ' J) 'Yı lS:,~,r.. .. . . y J--41 
(Cilt 1, , .. 20) 

Ö Z ET : Kefe'de Camiikebir mahallesinden Baliş Çelebi, Selamet Ci
ray Han'ın kullar-Ağası İşmehmed Ağa'nın kethüdası Ali Kılıç'ı, alacağı 300 
flori için dava ediyor; borçlu 45 florisini nakit vermiş. 60 florisi için Macar as-
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hndan genç bir köle ve 200 florisi için 400 koyun vermesi koşulu ile anlaşı
yorlar. 

12 
Gazi GirayHan'ın Kızı Melek Sultan Hani'nin Azarnetşah Mirza 

ile nikah ve mehr sözleşmesine dair sicill 

0lkL ~ & ~ ~P .r'=>- 0t>- ($'~ ($ Jtç Jfo .J r ~ _,. 
(.S...v.-.. ıJ. u.,.,.) ..u--ı ~ ıJ.' ~ ($ jlP --4;.. ~\:)'.) ~ J ı t.JJ 0-4b.- J 6;. 

ljy ol.!. ~ ~1 JS'.Jı ıJ.I 0ıy..) ~ ~ 0':J.)ı ~\S ~ı (.S_};.)~ 

J..-Y- ıJ. 0~ ~\:)'.) ~ .Jj ıS- J6:- lr-}1 )~ 0-4b.- ~ ~~- ıJ.I 

"-:-':" J ıJ. ~ ~ rıft! 0':1 .)ı "-=!ts ~~ ($ p.)~ o.;:---~ ıJ. ~ ($~.) 

ol!. ~ J~ ıS- Jb:. 0\.6.L ~ lr-}~~y} .)\ 01_,-.;,L>- ~ f-~ 
~ ~ .) d .J.J- ~.) ($)_,ı; ~ y .)--4ı ~.):}.) t.J:J ($ .)1:$'.) ~ljy 

.w. c~ OJJ.JI )~ Jır- t.>)S'~ı ~ J:ı:-;.. --*' ~ı ~.) 

1iı 1 ..y:. ıJ.ı o.).) ı-" \.i 

r-Ay.) l»ı..y:. ıJ. f- .).1. 

(Cilt ı, V. 58.) 

(.S..L:.l.)l ~ ..lJ ~ .)..L:.l.)\ 

ıJ.I 0;->- ~ t:ll : Jt:LI :ı~ 

Jlı ıJ.I )~ 

Ö Z ET : Melek Sultan Hani'nin vekilieri Tin Mehmed ''e Yavan'ın ve
kaleden Gazi Bik ve Safa tanıklığı ile saptanıyor; Esen Bik oğlu Azametşah'ın 
vekilieri Bayram Ali Bik'ın vekaıeti de Şaban ve Bay-Mehmed'in tanıklığı ile 
saptanıyor; vekiller nikahı kıyıyarlar ve Melek Sultan Hani için bin flori, bin 
guruş ve bin tenge ve bin akça mehr-i müeccel tayin olunuyor. 
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13 

Bir mudaraba, ticaret ortaklığından, doğan bir alacak davası 

y _,s:; Lo ~Wü . . . . ) Jb ıJ. t..~ <J..Li _,y.~ ~ı..ıs. J) 0J.:.i~ w 
~ }}\ o ..Li~ c.S _,:.f) ..l.l J u--} J Ju_y. 0J.:.i~ ~ ')\A.I4 0J.:.ilil,a.. 

~ ~ rti * J-. .Y- o..Lil...? Jl ~ y }:i rf' .r r:..~ Jl_;pl J 

ı.?-) * J-. .Y-J~ y Jf..J ~ ~ ).Js. J. J} ~Jl...411 cY-.,b Js
_Y-) J-.,o j ~ ~ J ~J.Y- J§' l.. y Jf..J .~ ~.} ~ 0W Jl _?') 

· · · · Y J--41 ~ ~ ~ ·~ .r. r ~ · · · · r--41 J--41 t 1J J c.> .r) 
\ • Y.V Jl_,.!ı \ • 

(Cilt ı. V. 86} 

Ö Z ET : Kefe'li Sipahi Memi, Akkerman'da Yusuf Halife'ye mudaraba, 
ticaret ortaklığı için 41 hasene altın vermiş, o da bununla zahire alıp kaptan 
Dimiui oğlu Vurili'nin gemisiyle göndermiş, Memi parasını almak için dava 
açıyor, sonunda 21 altına sulh oluyor. 

Y O R U M : Mudaraba ortak.lığında, sermayeyi verenle onu uzak 
yerde ticarette işleten arasında, masraf çıktıktan sonra kan n yarıyarıya payla
şılması üzerine sözleşme yapılır. Yusuf Halife, satın aldığı terekeyi kaptan 
Vurili eliyle denizaşın değerlendiriyor. Kaptanlar navlun için satıştan hisse 
alırlar, bu yüzden sipa.hi Memi, YusufHalife ile anlaşmazlığa düşmüş ve onu 
dava etmiştir. 
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14 

Hacı Giray Han'ın Yeniçeri Serdan atamasına dair fermanının 
tescili 

0'1 Jl ~p _,..1 Ô..li .ı~~ ~1 ~J~ y. J6:- J.:f- (:} J~ ;..). ~~ 

y J~l ~ .ı~~ .r 4J..y-P o} ~ ~ ~ J$' J .!.l:.i ~~ ı_?:" .ık-- j; 
ı.,if-:~ J <.S~ _?1 0'1JI o~_,.., o)~~ J.#J r~;.J ~f- (:};. ~~ 
........ J~l J~ JJ\..4..!. ..!.h::--f. ~)i y. ~ Jl J; J J')IS. Jl ~ J ~ J 

~~ [Sic] ,_r--y y JJP ~1~ t>...Lal ~ı; rP o} öWI ö J..l.i 

~~ .!.l:.i ~ ı:.r-- .ı~~ .r J$' J .!.l:.i ~ ~ ı_?:" .ık-- j; o~ 0-li..U Jl 

~p _,..ı)~~_,..!.) .Y.JI r-ly J ~\.. ~ ff 0~.?-T) O.ftJ , 
' • ~o ~ ? '11 C:f:U ~ if J\!ll J 1;.__1 )'1 Jl Jo~ 

(Cilt 25, "· 4) 

ÖZ ET: Hacı Giray Han, Mataracı Başı'nın vekili yeniçeri Hasan 
Beşe'yi Karasu'ya yeniçeri serdan tayin ediyor. O, Karasu'da görevli bütün 
kapıkullarını, yeniçeri, topçu, cebeci, acemi oğlanı ve kul-oğulları üzerinde 
otorite sahibi olup bir yolsuzluk yaptıklarında Karasu kadısı huzuruna götü
rüp hüküm aldıktan sonra (hükme göre cezayı yerine getirmek üzere) mah
kemeden teslim alır. 
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15 
Tüfenk satın almak için Karasu'da Avarız Akçası toplanması 

..!)...:; y ~1 y-P o} ~ o..l;..... o_,>-'YI c.>->Lr. k o~); \ • '\o 

~..lJ Jı t::!:j.i d.J~ .ı,.; ~ı 0LL 0J..i ~ı } } ~~ ..!)...:; _y x. o JjJI Jl Jı 
J~Jy-P 

D r.L " <\;->- .ı.;.... 4! p$' ~ 6:-

D ~ i <\;->- ~ 4! 0~ <:lll 

i . {:" o <\;->- .ı.;.... 4! 0\:.14 

i <\;->- .ı.;.... 4! ı.S..ı...al ~ ~ı .. J -

\ . {:" i <\;->- ~ 4! ~ r 
..l.!. ~ \ .. {:" " <\;->- .ı.;.... 4! ı.S..ı..:.;ı J~L,., 

..l.!. ~ i . {:" " <\;->- .ı.:..... 4! .)~ ~ll\ 

D ~ ;... {:" <\;->- ~4!~ 

..l.!. ~ ;... {:" ~ 4! &~ Jç. ~l> 
i • <\;->- 0Y,.)J iJJ 

(Cilt 25. V. 4) 

ÖZ ET : İki tüfenk bahası 80 altının Karasu mahalleleri arasında bö
lüşdürülmesi. Mahalleler: Camiikebir, Hacışaban, K.ıptiler, Şeyh Recep, Şu 
(veya Şav), Sadiefendi, Hacıbünyad, Acem, Hacıali, Rum ve Ermeni malıalle

leri. Müslüman mahallelerinden hepsi 40 altın, Rum ve Ermeni malıailele
rinden öbür 40 altın toplanıyor. En kalabalık mahalle Camiikebir malıallesi 
olarak görünüyor. Acem mahallesi küçüktür. Öbür kayıtlardan (bak. no. 17 
\'e 18) biliyoruz ki, Acem mahallesinde İran'dan gelen Ermeni tüccar otur
maktadır. 
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16 

1095 Nevruzunda Kadının bakkallara verdiği narh listesi 

JJ.:iJ)'J' ti J JJ;.J ~~~ o~~ )JJ o~J\.i ı.?. ıJ\....Al, cl.:! 

4J ıS.rP ı)~ 
. ~ 
~J . 

4J ~...,.. 

4J J4~y) 

4J 1_,1.>- j~ 

4 J lS"" Lo J f" ~ 

lS"' .ı..i\.::....5" o jG ~ ~ ~ ~J~I 
..ı.;. ~ ~ ~ı t._L,.:, ÜJJ~ 

o..l.AA.l\ i.S~ oL. O~J\j ~ ı)W J~ ~ 

ı.5' ~ ~~~ J§" ~ı ıf~ ~ 
~ ~ ~~ t._ t..., ı:ı~ [ Y ı.5' .us'] 

.. L . . .a • · c.ı 4LI (._r.-'" ~ rı J~ V .ı' JY- ~ • 

~i ;,;.J"-'. ..ı.;.~~ ~1 !}J ft"J. , . 
JY.J' e}=ıı J '.~-? 

(Defter 25, v. 5) 

'1 

'1 

'1 

o 

'1 

o 

t 
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'\ 

' '\' 
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'1 
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'\' 

'\''\' 

• IIJ • 
4.:t J to> • {-.ı' 

4J rJJ J-&-
4J .ı..i4 1 j-..&-

4 J <.i4 ı) r..J 

4) t.r. 
J..ı..a r~4 

4 J J..ı...:; Jl;ıl)o 

4 J r JJJI J IJJ 

4J~~ 
[rJJJI] o~ 

4J ~J} ~YJI 

4 J ı..SJ.r..y. ~ 
4 J Lo)_,>- o} 

4J 4S' .r 
.ı..; ~ .:l . J .T 

4JJI_p 

4J ı..S~ tJ~ 
4J ~ ojG 

4 J ~J} JJI 

4JJ..a.i 
4 J )4_,>-
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Ermeni Acem taifesinin Anadolu'dan getirdikleri pamuklu 
kumaş sauşı hakkında ferman 

0t..; _, r~' ~-""" 4L.a.t ..1-!j <>...ı.aı .J _,::. ~~::. r~'-' öL.aAJı ö _,..(j 

0~ 0'1_,1 ~ o::..r" o} 0'1_,1 y_,..l ô..V)::. ~.J;:,Y. J\,kL ~p 
.J'ı t. b ı.> J5' ::. .ı.P 0..l.;.....~ ~u .,k _, j_,::.ljı 41A1 _,ı ~.ı~ J.a>' & ~lk 

w:-1 y _,15' ~ ~ı ~ı ~ ~ J ~~ _j'l_, ı./'~}' .}'1 ~~ y. ~.) ~ 

~IS':. JAI !J_j' Y.JP ~;f k<.>~~' 0'J_,ı.J~l,. YJJ..J J ;S 
o };\j ~_,k 0 _,.!.) <.>) _,J.:S' J o ..\.i )S' ~1 ıp J (::! o...ü };:ı ~) J.J. !J }' J 

&' ~lk 0~ .JY.f # J .ı..l.!l _,ı f ~ 0\...) . .. oJ..:.ı~ <.>) 4i~ 

.J..(j Y- yW,.) ~ ı:r ~p.uı yl}l ~ı <.>lk 0-l:.ll 015' .Jj~ o:. .V; f k 
~ 4j _,ı ~ ~lk 0~ .ıY.r .ı:. 4&-b <> J5'::. .ı.P _,.JS ·_r:ı...; -'f"' 
ı.> ?b ~ Y.-' ~~-' ı..l'~f _, ~~ y. ~.ı ~ <> JS'::. .ı.P t.....\A... 0.l.:.:C" 

Ip J (::! ~) J.J. <.>?b 0'1 _,ı .J~ l,. o..\.i )--4 l:Jb- ~\i\.iıl.... y ~~ 

.J.>.ı...ı... o:.) .r. y .rJ _,ı ..:.5 r o .ıjJir _,..ı .ı..l.!l _,ı {\...) rf-:. ~_,ı 

:r.ı.:--..r-~1 

, • '\o ~ J_, 'Jı <>~l.2-:- ı:r cJ-_,.!.Aiı_, Jl.!lı r .,Jı J wı ~ _, 
(Cilt 25 V. 6) 

Ö ZET : Karasu'da oturan Acem tüccarının, Anadolu'dan getirdikleri 
pamuklu kumaşları toptan ''eya halka arşınla saunalanna izin verilmiştir. 
Fakat buradaki tüccardan cay (denk) ile toptan kumaş alıp satamazlar. 
Anadolu'dan getirdikleri malları kendi aralarında satabilirler. 

Y O R U M : Yerli tüccardan mal alıp satarlarsa, Kınmlı tüccarın sauşla
nna kesat gelir. Bu yüzden yalnız idhal ettikleri malların sauşına izin ''eıil
miştir. Karasu'da oturan bu Acem (İranlı) tüccar İran Ermenileridir. 
Defterde bunlardan biri "Haçuk namacem zimmi" diye geçer. Karasu'daki 
Ermeni mahallesi için bak. yukarıda Belge no. 15. 
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Ermeni Acem tüccann yalnız idhal ettikleri mallan satmalan 
hakkında ferman 

y )S' O~.)~ j~ (.$" ~\..b cJ~ J cJ~~ ,:j...:....) e:tıJ O.)~ O} 

<.>)~ı ı..f .)~ JP 0~ ':1.) _rı) J .)~ JP 0..vü _,.b ~ (.$" ~\..b if~ 

~ıAJ_/' cJ~ (.S"""~_Y-.) cJ~j! <$ft\..b <$~.)~j.P O_f"k y_,.j~ }J~ 

~ . . . . o..U ~ ..üı ıf _r Y-~) JY- o-4ı J,Jj. ~ ~I_,At y. ) JY- ~~ y }1 

!J.f'J 0~}j~ !J.f'.J 0~ ~ !J.f'.J 0~~ o) !J_? r.r-~ı ~c$" ~\..b 

y _,.;~ y )ı yl:,....ı .) <.>\..b 0~ k <.S _rj-f. 0~ı {-}.) <)~')W~ 

.?~ Y JP ~~ ~ Y .)).) ~ <.>.ri-.) ~.) ..:..ıü _,.ı:, ~ j~ <.> fi..t:5'" 

o~f- <.>)J~J.JI Y.JP Y.JJ~ YJ.ft.) !3_,...5' o~ !J) ~ı 0':1Jı 
_,..ı ~)i~ 0 _,_J _,ı ._.. J} _,1 4J _f' yl:,...-1 <.> ~ ~ p 0~ o..U ~ ~1 C:f. 

o..u y. <.> p..uT J...l.!J..JI r f"ı ~.) ~ .r ~ _;. ~ ~ f-.J t..;, J ~_;. 
Jl _,ı o~ JY-~ ~)ı C:f. J ~ 4j ~ ~ 0 .Jr ....... i~ yl:,...-1 J...ıJ 4j ./' 0 ':J _,ı 

~f-.) o _;.:.ı o Jj.Jı \.r. J .)ı '-!ı lr, ~ o~ \.bL J y o~ 0..U ~ ı.r. 0 .)ı J.) 

, • ~o J _,':lı c.>~lr. "" JWı ~ _, 

(Ci lt 28, V. ı 49) 
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19 

Farha Sultan Terekesi 

0::-ı\j ıjft" ol.;, ~ Jj .y- ö~ _,:l.ı Jb:- ı)\,kL 1>-) ~ y-)ı ü~ 

~ıJ}ıJ o~ıj Jb:- ı)\,kL ~\j ö..L>-ıJ ~J ljft" ol.;,_).-J ıjft" ol;,}; j 

ö _r-J. ı if JJıJ ~ J ~ U JJ ~ı ı.>~tr. ~ J ~ J ~ ö ~ 

~r-J ı 

~----------------~-- J 
0:!...Uı_, J t. ~ı 

~ J ı.>) .U, _,ı_, ı.SJ~ıJ ı.SJ~J iflr ) _,ı e:tıJ o~~ ol.;, J~lr. 

i • . ı.S...l.,..ıı ..:.-..; ~ı ~ı} J t:/f 

' ... (.,5...l.,..ıı ..r-l>,-J ~lı ~ı 
\ '1' • r.:" ı.::...-; ~ı ~ - J ~ı 
'fi· r.:" ..:.-..; ~) ~J. 

(.S..L...ıl '1' t Ç ,._; 6$-JJf ~ı)~ 0~ _,ı o~')\.!:J o..l.5 _r ~}o~ _pjL,., _K 

(.,5...l.,..ıı '1' t ~ Jıj \\j ~ JL. ~ j ı)~ _,ı o~')\.!:J 

i ı.>..ı......ı Jıj ~ 

r. A \ ı.>...l.,..ıı ~ 

(Cilt 28, V. 149) 
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Sicillerde rastlanan bazı kişiler 

ı_?:- ~~ cJ.) o J~Y ı..::...;.\.r.y} )\ o...ı.:..... ~ ?llJ ı)...Li~ ı..::...;.\.r. 

<Y cJ. ~.r' ıJ':J J\ Jfo ı)J;...., ~ 

~ ~~ ı_?:-J":J.$" r .J>" J" ıJ'i J\ ~ o..ı..:JI Jlj ~~\ o-4jJI _K 

' ~ ,;_,->- ) ~ ~ .J!. ı.S )~ ~ l:.ı 1 ~\S:.\ 

ı) thL ı.>l.? J.)lı- . . . cJ.) ~ ı_?:" b- ı.S :r-i ı.S ..l,:j\ .u-1 cJ. 1 ~ J lr. 
J..1.6:......1 cJ. ı.>...US:::.:.....I JL... oJ;..... o.) JJ\ 

illi r-L-- ~ ':11 ~ .r;- . . . . \S:.\ ~ f cJ.' \S:.! ~ ı)~ \ll _rj 

o.l.i ~ \S:.\ JJ J )~ J _;:-J 

~ ~~ _rj) ı$" v _?.... ~ Jj . . . . ci ')6:. ..:.,...ll:,;. ı)\.,:. ı.>\.? ($ j \S:. 

~} J~ ı.S" o...LIIJ ~p _,...i2>- • • • ıJthL ı.>l_? ~b:. y rl.i2.JI 
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0'1 )\ 4Jt) }1 ~~ i.>~ f.} ~JJ~ ı.5' o..UIJ ~_); ~ ~~ i.>\>. 

\$-.1 J ~ L,.:, 

(Defter 25, v.5) 
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