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OSMANLI DEVRiNDE 

. . . 

AKKOYUNLU HÜKÜMDARI ·uzuN HASAN BEYE 
AİT KANUNLAR 

Büyük bir kısım şarki Anadolu memleketlerinde, Ak koyunlu. türkıiıen 
devletinin . meşhur hükümdarı Uzun Hasan Beğ' [1] in adına i~afeten 
. Ha san P adi şah kanunları namı altında, uzun müddet tatbik edilmiş 
olan kanunlarda.n VIII tanesini burada neşrediyoruz : . 

• Türk hukuk ve maliye tarihile iştigal edenler kadar türk lisaniyatiyle 
meşgul bulunanları da muhtelif bakımlardan alakadar ede.cek olan bu 
kanunlar, bugün, Başvekalet arşivinde, vaktiyle bu mıntakada yaptırılmış 
olan büyük nüfus ve arazi tahrirleri'nin neticelerini tespit eden defterler 
içinde muhafaza edilmektedir [2]. Malum olduğu üzere, Osmanlı lmpş.ra-

(1] H!!san Padişah (Uzun Hasan Bey) bidayette yelnız Diyarıbeki~· beyi iken Af!-a
dolunun diğer şark kısımlariyle Azerbaycan, Arap ve Acem Iraklari ile İranın diğer aksa
mını zaptederek büyük bir imparatorluk kurmıya muvaffak olmuş ve hükumet 1 .merkeziıii 
Piyarıbekirden Tebrize nakletmiştir. . 

Hisn Kifa'daki son Eyyubi' hükumetini ortadan kaldıran (1457), Gürcistana müteaddit 
seferler yapan (1459, 1462), Dulkadır oğl~ Arsla~ Beyd~n Harpııti alan ve Irakla, Er;an .ve 
Van taraflarına hakilll olan Karakoyuiılul~r hükümd~rı Cihanşah (1467) ile Mave.raü:İıneh.ir 
ve Horasan hükümdarı Sultan Ebu Saidi (1469) mağlup ve telef eden Uzun .Hasan· Bey'fo 
imparatorluğunu, bu suretle, eski Türk· İslam devletlerinin enkazı üzerine kurmuş olması, 
onun devlet teşkilatı ile idare usullerini tesis ederken kimlerden mülhem bul~nması Jazıni
geldiğini pek ala göstermekdedir. 

1473 te Fatih Sultan Mehmet ile yaptığı meşhur Otluk Beli ha.rbini l·aybedei-ek bazı kale
leri elden çıkarmıya mecbur olan Uzun Hasan Beyin 1478 de Tebrizde ölümünü müteakip 
·memleketi, oğulları arasında zühur eden taht k~vgaları neticesinde ~ayı( düşerek,· 30 ~ene 
gibi kısa bir müddet zarfında tamamiyle münkarız olmuş ve A!ı;koyuıilu impa~atorluğunun 
bütün arazisi_ Şah İsmailin eline geçmiştir. Yavuz Sultan S.elimin İran seferi~·den sonra ise 
bu memleketlerin bir kısmı Osmanlı imparatorluğuna ilhak edilmiştir. Burada neşr ·ettiği
miz kanunlar, işte tarihcelerini bu suretle kısaca hatırlattığımız memleketlerin Türkiyeye 
ilhakını müteakıb mahallinde yapılan anketlere göre tespit edilmiş bulunan zirai örf ve 
adetlerle vergi kaidelerini ihtiva etmektedir. ( İslam ansiklopedisinde Prof. Mükrimin 
Halil YinanÇ tarafından yazılmış olan Akkoganla maddesine bakınız.) · ' · 

[2] Bu kanunlardan, yaliıız V numaralı Erzincan kanunu istisna edilecek olu~sa, ·hep~i 
840 numaralı ve (924) 1518 tarihli tahrir defterinden alınmışbr. Erzincan kanunu ise 7 
numaralı ve (922) 1516 tarihli defterde bulunmaktadır, 
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torluğunda umumiyetle tatbik edilmiş bulunan bir usulün icaplarından 
olarak, yeni fethedilen memleketlerde hemen fethi müteakıp; diğer taraf
larda ise, yeni bir PadiŞahın tahta geçmesi gibi vesilelerle -yaptırılmakta 
olan tahrirler [1] in neticeleri muntazam defterler halinde tespit edilir ve 
her mıntakaya ait zirai örf ve adetlerle vergi hususiyetleri ve nizamlar, 
ayrı Pir kanurıname halinde, o mıİıtakaya ait defterin başına kaydedilmiş 
bulutiiırdiı. Bu - kanunnamelerden hemen fetih ·ve ·ilhakı . müteakıp tan
zim edilmiş olanlar kalerİi~ · alınırken, o memleketlerde ötedenberi cari 
olan nizam ve kanunlarla adetlerin muhakkak surette nazarı itibara alın
dığını gösteren bir çok kayıtlar mevcut olduğu g:bi, bir kısım Türk -
İsl'a.m · devletlerinden zabt ve ilhak edilmiş olan ölkelerde bazen eski 
kanunların hiç değiştirilmeden aynen ve eski isimlerile muhafaza ve tatbik 
"edilmiş olduğu da görülmektedir. İşte bizim burada neşr ettiğimiz Hasan 
Padişah kanunlarını, Kayıtbay a ve Ala ü d dev 1 e beye ve "zeman-ı 
'Arab,,a ait olan diğer bazı kanunlarla birlikte, bu hususda bir misal olarak 
zikredebiliriz. 

Filhakika osmanlılar, feth ettikleri memleketlerdeki örf ve adetler 
ile halkın alışık bulunduğu vergi şekillerine ozun müddet riayetkar kal
mışlar ve ancak lüzum hasıl oldukca ve yavaş yavaş onları tadil ve 
ıslah suretile bütün memleket için umumi ve müşterek bir nizama doğru 
yükselnıek imkanım hazırlamışlardır: · 

· Aşağıya dere ettiğimiz kanunların tetkikinden anlaşılacağı şekilde; 

Diyarıbekir, Mardin, Ergani ve Urfa gibi yeni feth edilen· memleketleri 
-de· eski devirlere ait kanunlar, 1518 ( 924) tarihlerine doğru, hala 
Hasan P adi ş a h kanunları nami altında aynen veya bazi kısımlarıride 
:·esaslı. tadillerle [2] tatbik edilmektedir. Ancak daha müahhar zaman-. 

[l] Bu tahrirler hakkında malilmat almak için; İktısat Fakültesi mecmuasının 5. 6 
ilah •• sayılarında neşredilmekte olan «Osmanlı İmparatorluğund~ büyük nüfus ıie arazi 
tahrirleri ve hakana mahsus istatistiklik defterleri» isimli ·mekalelerimize bakınız. 

[2) .Jl numaralı Mardin kanunnamesinde görüldüğü :üzere, Mardin . livasında k,öylerle 
şehirlerin mahsulatından alınacak vergiler Osm,anlz kanunu üzere kaydedildiği halde; Bac 
ve Tamga hususları, reayanın ihtiyarları üzerine, Hasan padişah kanunu m. cibince alınmağa 
devam etmektedir. V ve Vl numaralı kanunlarda da, zirai mahsıillerden alınan vero-iler hıisusun· 
da Osmanlı kanunu tatbiı{_ edildiği halde; Bac ve G_ümrük hususlarında eski tisuller miıha· 
faza· e·dilmiştir. Bu suretle, İran, Sutiye ve Anadolu arasında . mühim ticaret yolları üzerinde 
l:İulunan bir mıntakaya ait Bac ve Tamga kanunlarının ticaret ve iktısat tarihi~iz bakı
mından çok zengin tafsilat! ihtiva aden hükümlerinin böyle' pek eski zamanlara ait nizam
ların bir devamı olması ayrıca dikkate şayan bir keyfiyettir. 
. . Dört numaralı Ruha (Urfa) kanununun 16 ncı maddesinde görüldüğü üzere, hazan, ay· 
nen kabul edilmiş olan Hasa.n padışah kanunlarında _bile !,>azı maddelerini ilga ve tadil· edilmiş 
olması mümkündür. Bu vaziyet karşısında diyebilirizki, burada neşredilen kanunlar esas 
şekilleri ·ve kullaıidıkları lisan malumun~z ol mı yan hakiki Hasan Padişah kanunlarının 
kopyası değildir,.·. belki sadece bu kanunlann esas hükümlerinin_ bir araya getirilmesi su
retiyle bu şekle sokulmuşlardır. 
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larda dır _ki bu kanunlar orta.darı kalkmış ve yerlerini umumi ve tek 
bir Diy!lrıbekir. kı:ınunnamesine terk etmişlerdir. Eski Hasa Ii Padişah 
kanunlarının her mıntaka için ayrı _ayrı yazılmış ve hazan .her köydeki 
hususi vaziyetleri tesbit edecek kadar teferrüata ait maddeleri ihtiva et
mekte bulunmuş olması nazarı dikkati celbeden mühim bir hususiyet teşkil 
etmekte olduğu halde; bir müddet sonra, yani · (947) 1540 tarihlerine doğru 
taı:ızim edilmiş bulunan mevzuu bahs Diyq.rıbakır kanunnq.mesi [1] nde 
hu. teforrüat ·h· zf :edilerek ancak umumi esaslar. tesbit edilmiş ve bu sa
yede tipik Osmanlı kanunlarına yaklaşİlmış oiduğu görülmektedif ... 
. . Bu suretle meydana çıkan ve tipik bir osmaniı kanunnamesi ma_nzarası 

arz eden bu umumi Diyarıbakır kanuniyle, Ha'.s an P adi ş a: h:Zamanına 
ait nizamları bütün hususiyetleriyle muhafa~a eden mevzii kanunların 
mukayesesi, şüphesiz bizim buracie neşrettiğimiz kanunlara istinaden iler;. 
de yapılması gereken çok mühim bir etüdiin mevzundur;· Bu' suretle, 
Osmanlıların bir kısım Anadolu beyliklerinde 'tatbik edilmekte 'olduğunu 
gördükleri ve uzun müddet hem,en hemen aynen muhafaza ettikleri örf 
ve nizamları aksettiren eski kanunlarla imparatorluk devirler'inin diğer 
tipik kanunlarını mukay~se etmek, bizim, imparatorluk nizamının g.eti'r• 
mek istediği yeni ile intikal devirlerinin hususiyetlerini·· daha · ·iyi anla
mamızı mümkün kılacaktır. 

Diğer . taraftan, bu neviden tetkik ve mukayeseler, biie · . yalnıi 
imparatorluk dahilinde yukarıda bahsettiğimiz mahallilik ve mevziilik, 
zararına zamanla meydana çıka,;. yenilik .ve yeknesaklığın 'mahiiJetiiıi 
göstermiş olmakla kalmıyacak; aynı zamanda· Osmanlı frnparizt6rlıi~u, 
teşkilat ve kanunlarına, Anadolu beylikleri yoliyle, di~er eski :Türk-islarii 
devletle~i örf ve ntzamlarından ne gibi unsurların girmiş _olabileceğini 
göstermek hususunda da fagd~lı bir yardımda teşkil' edecektir: Filhakika 
Türk hukuk ve müessesat terihinin, kafi derecede malzeme bulunmaması 
yüzunden; bugüne kadar layikile tenvir edilmesi imkan dahiline· girmiyen, 
bu ana: ·meselesinin halli; Akkoytinlu devleti gibi, kısa bir müddet için de 
olsa, bütün şarki Anadolu ile· Arap ve Acem Iraklarını ve Isfahan, Kir
man, Kazvin ve Erran eyaletlerini ihtiva eden· büyük bir imparatorluktan 
arda kalan nizam ve teşkilatın bakiyyesi üzerinde yapılacak tetkiklerden çok 
şey· beklemektedir.· Bu bakımdan, birç-ok eski. Türk - İslam devletleriyle 
slkı bir münasebet tesis' ·etmiş · ve bu arada: bilhassa Karakoyunlu, 
Artuklu, Celayir, Timur ve Mısır memlukleri devletlerinin teşkilat ve 
nizamlarindan mülhem olmuş bulunan ve büyük Türk aşiretleri kütlelerine 

· [lf Muvzuu bahis kanunname diğer yüz kadar eski kanunla birlikte neşredilmekte olan 
«Üsnianlı imparatorluğunda, zirai ekonominin hukuki. ve mali esasları. Cild, 1: Kanunlar;~»' 
isimli kitabımızda mevcuttur (sahife: 130-139) 
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dayanan · Akkoyunhı devletinlıı nizam ve . teşkilatına ait · bakiyyeleri
ihtimamla - derlemek ve c;ınlarla Osmanlı imparatorluğu nizam ve Jeşkilafi 
arasındaki münasebetleri tayine çalışmak hususunda, bizim burada· neşret
mekte olduğumuz H asan Padişah kanunlarının büyük 1Jir ehemmiyeti 
vardır ... 

* * * 
Büyük bir kısim şark vilayetlerinde bu memleketlerin feth ve ilha

kından sonra da bir müddet hemen hemen aynen tatbik sahasında hıra-· 
kılmış :bulunan H asan Padişah~ kanunlarının, temsil ettikleri . içtimai 
v~ mali nizam bakımından, · Osmanlı kanunlarına nazaran, işgal ettikleri 
mevki de şüphesiz ile.rde hususi -tetkÜ<lerle meydana, çı_karılmağa layık
tir ve neşrettiğimiz vesikalaıın bu bakımdan da dikkate "şayan oldukları 
meydandadır. Biz, ilerde bu sahada yapılacak tetkikatı· kolaylaştırmış 
olmak için, Osmanlı padişahlarının bu nevi eski, kanunları hangi şartlar 
altında ve ne gibi mülahazalarla değiştirmekte olduklarını göstermek iti:. 
batiyfo eheıµmiyeti büyük olan v~ burada neşrettiğimiz H asan P adi
ş: ah kamınlarının Osmanlı imparatorluğunda tabi tutuldukları değişiklik
leri izah eden bir vesikayı da nakletmeden geçemiyeceğiz .. 
. . Mevzuub.ahis vesikaya göre; (926) .1520. tarihlerine doğru,. Erzurum 

vilaye~i t~hrir edilirken - mahallinde yapılan tetkikat neticesinde anlaşıl
mıştır ki, eski defterde yazılı olan ve H a s a n P a d i ş a h kanunu diye 
km .olunan eski ağır kanunlara köylü ve tüccar tahammül. edememekte-

. dit .. -Bu· _s~beple, padişahın emriyle, bu eski adet ve nizamların bazileri 
k~ldfrılmış ve . bazileri de hafifletilmiştir: 

«Vilayet - i mezburenin k~tbohınan defteri ced'idi dergah~ı 
mucallaya 'arz olundukda defteri catik de mestur ve mukayyed 
olub H asan P a diş ah Kanunu diyü icra olunan kavanin - i 
müte'ô.mele.ye kabô.il • ireô.ya ve tevô.if-i tüccar ve eha)i - i 
memalik- i mahrusa mutehammil olmayub cenah- ı huşrevanin: 
zılal-i 'adalet ve saye- i merhamet bahışları tahtında ehali-i. 
vilayet- i mezbfrre ve tevaif - i merkume mütezallil ve müref '." 
jeh - ül -hal olmaları "ki mucib-.i devam - l devleı ve bô.is - i ~i-' 
iam - z memleket olmağ,n ber muktezay - ı emr - i ali ba'zz 
maddeler re/' ve ba'zz hususlar tahfif olundu ». (Başvekalet 

Arşivi, 548. numaralı defter). 
Aynı mıntakaya ait tertip edilen (947) 1540 tarihli diğer bir Erzu

ruın kanunnamesinde de aynı. mesele mevzuu bahseailmiş ve bu · vilaye
tin bazi kısımlarında vaktiyle . tatbik ·edilmekte olan eski ve halk için 
ağır şartları ihtiva eden Hasan Padişah kanunlarının tadil ve . isla-
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hiyte onların yerine .tipik Osıri~nh kanunlarından biri olan Rum Kanun
na'.me13i nin ikamesi zarureti şu şekilde . izah edilmiştir : 

·. ~Mukaddema emr-i humayun üzere Bayburd ve Erzirum 

-~;. ' 

. ·sancakları kitabet oldukda 'köhn:e defterde mukayyed olu~ 
Hasan Padişah kanum deYü icra olunan kavanin-i. müte
'ameleye _kaba.il-i reaga ve tevaif-i tüccar ve ehali-i memalik~i 
mahrusa müteh_ammil olmagup R u m Kanun ı olmasın rica 
itdükleri paye-i serir-i a'laya _'arz olundukda Cenah-ı husre
van_inün zllal-i _cadalet ve. paye-i· merhamet bahışiarı zuhur bu
lub, vÜayet-i me:ibure halkına dahi Rum Kanunnamesi emr 
olunub ber-miiceb-i emr-i 'ali defter-i cedide kayd olunub 

- ·ol zamandanberi .Rum Kanunı icra olunub · haliya Erzirum ve 
Pasin ·sancakları nıüceddeden kitabet olundukda ehali-i Erzi
rum e~r-i calf-i sabık mucebince icra olunan kanunnamegi 

.-. mürad itdükleri ve Pasin Sancağı dahi serhad'da olmakla 
ekser reayası perakende olub cem' olub ma'mur olmak içün 
Runi Kanunı lazım idügi bilfi'il kitabet olunan defter-i cedid 
ile 'atc;be-i 'ulyaya 'arz olundukda bunlara dahi Rum kanunı 
ferman olunmağın eİnr~i humayÜn. üzere· defter-i cedide Kayd 
olunub 'alettafsil tahrir olundı», . . _ 

( Başvekalet Arşivi, 700 numaralı defter) 

Görülüyor ki; Hasan Padişah kanunlarının tasfiyesi işi, . Erzu- ' 
rume tabi bazı. sancaklarda, Diyanbekire nazaran, çok daha evvel vuku
bulmuŞ ve bu işler halkın arzusu ile yapılmıştır. Bu neviden kayıtlar 

b_i_ze, Osmanlı Kanunlarının nasıl birbirinden farklı mahalli örf ve adetlerin 
yavaş yavaş tadil ve ıslahile umumi bir tipe. doğru yaklaşmış olduklarını 
ve bilhassa kuruluş çağında imparatorluk devri nizamının daha evvelki 
d~virler- nizamlarına· nazaran, halk kitlelerinin hayatı içiiz daha elverişli 
b:i~ yeniİik _ieŞkiZ · ettiğini, tipik Osmanlı kanunlarının halk tarafından 
kendi mahalli kanunlarına tercihan istenildiğini ve devlet tarafından ise; 
ekseriya bii- lütüf ve· atıfet veya hudut. boylarında refah ve imarı arttırıp 
memleketi · şenlendirmek için bir . vasıta gibi bahşedilmekte olduğunu 

göstermektedir. 
* ** 

· Burada neşrettiğimiz kanunları bu suretle kısaca takdim etmiş bulu
nuyoruz. Onların kıymet ve mahiyeti hakkında daha fazla söz söyleye
bilmek için çok daha etraflı tetkiklere lüzum bulunduğu . aşikardir ve 
yeri de burası değildir;. Bu mukaddimeyi bitirmiş olmak için şekle ait de 
bir kaç söz söylememiz lazımgelir: 
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Bürada lisan tetkikleri bakımından: büyük bir kıymeti' hajzroldiığu .aşi
kar bulunan bu eski mçtinlerin hususi bir :trascription·usulile ilmi bir.şekil-· 
de neşredilmiş olmamaşını büyük bir noksan telakki edece.klerin 1ikirlerine 
-benim de. iştirak edeceğim tabiidir. Fakat, bu hususta mecm_uamızın ka-
1-}ul edilmiş hususi usulleri ve bu iş için imkan ve vasıtaları olmadığını 
görerek bu şekille iktifa etmege ~ecbur kaldığımı söyleyerek özür dilerim. 

Gerek ·lisan tetkikİeri bakımından bu şeklin mevzuı.ibahs mahzurlarını. 
kısmen telafi edebilmek ve gerekse qıetiıilei-in okunuş tatzının sıhhatını 
kontrol · edebilmeği alakadarlar için mümkün kılabilmek için ·bti kanunname
lerden bazılarının. fotoğraflarını-da . neşr ediyoruz; Bu - kanunnamelerin 
yazıldıkları asırda bazı keliineleriri oraların şiveleriyle nasıl telaffuz edil
diğini tayin, çok def'a güç olduğu için ekseriya imla şekilleri' esas tutul
muş, yalnız güç anlaşılma tehlikesi olan yerlerde bugünki talaffuz şekli 
kabul edilmiştir. · 
) . Ömer Lütfü. BARKAN 

I 

. · D~fter-i ya$aha-i vilayet-i Diyarıbekir 

1. Tafsil-i kanunname-i Iiva-i Amid ber muceb-ı kaniıri-i Hasan 
Padiş~h mukarrer şÜde [1] ·. 

2. · Evvel kurada vakı' olan reayadan ·anunkim bir . çiftlik· zemını 
ohib ve ziraatine kadfr olsa her çilt baŞına yetmiş iki karaca akça [2f 
resmi çift aliniır imiş ki üçü bir Osmani akça hisabı· üzere yiğirmi dôrf 
a.kça olurmış · Reayadan alınmasınun dahi mevsimi evvel bahar nev~· 
ruzda imiş .hem evvel üzere mukarrer kılındı. ·· · · ·' 

. . . 3'_ Ve deh - ~irrz _ [3] diyü makigan baha. [ 4] her çift başına on ,k,~~ 
raca akça dahi alınur imiş. ki üçü _b_ir Osmani hisabı üzere. on akÇa, ve. 
sülüs olur imiş Bunun dahi alınmasmun mevsimi nevruzda imiş 

4. Ve girü eger müslüman ve ger keferedir ziraatlerinden , humus· 
üzere alın ur imiş . . . ·'. 

5. Ve nayibçelik [5] ve valicelik [6] her çift başına dörder· f7J 
kile-i Amid gaile almur imiş ki nısıf kile,i Osmanidir kileleri nısıf buğ
d<!V ve nısfı arpa Ve resmi alef her çift başina yüz burma. [8] otluk 
dahi alınur imiş ki her yüz burmasınun behası otuzar karaca akça imiş . : 
Qçü bir Osman akçası hisabı üzere on Osmani. olur. .;« ... 

[2] .o.ı.=. .;)f,. ol.o>~ ı)-"- c)_,l\; ':"'!"::-°..ı'· »İ ~l_,J l.V c)_,l\; J:...a.ôı- • ~.;~> C!~-9 ._ı._t.. <Gı_ fl> [l] 
.-ı...;y. [8J.;>.;>l.7J .ı.ll~-:l'-' [6J:.ı.ll~.v [5] 1r.~.:ı1Ş"t.-[4J.f.:·., ·f3J 41 "--;-•) 
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: -_;- -~~ ~,_-Bü-.zikr.ölan eger· alef ve eget gal!evatdır reayadan ·alinmalarınun: 
mevsimi· harman vaktinde imiş . Giril· evvel :üzere _mukarrer .. kılınc:h ki. 
gallei charmai'ı vaJdinqe-.ve ·oth-!ğın ~:ayı~-:vakti~de . :Ve re;mt;_~vciŞi :_her: 
iiıekd.en altı' kara.ca akça &lınur im_iş _ki üçü ·bir hisabı üzer'?~ iki· Osman_ 
akçası :olur. . · · · · 

7. Ve'. ehI~i.kuracia olan sı_gır dnsiy!e oflağa giden azragu [9]_ keçi· 
den ve koyun cinsinden üçer karaca akça alınur imiş . ki bir Osman· 
akÇ_asl. oİur Anuri 'alınması ref' :olÜb defteri 1 cedide: hasıl kayd ol~adı .. 
.. · A~_Il).a s~dyle _ko~pi ofari ~i~esnelerlln 'eger ~krad v~:ge~: gayrıdır: 
resim· her yüz koyunda bir_ baş ·koyun· ve· Şa_hruki[lO] ki · alh Osman· 
akçası. ohfr. . . . . ·. . . . . . . .' 

: · . s: Ve. ;esmi yatiı.k dahi 'her -_~ürüde· bir koyun aünır imiş şüı:ii Cıahi 
Üç··~ bc~ş l<:oyiındur._ . _ _· . · . · _ ·· · · · 

. 9. Bu_ ~ikr -olan mevaşi ve ger mera'idir [11] iilınmalarınun mevsiıni 
~vvel baha_r nevrı1zdadır . 

. . ıo. Ve besaÜnden[ll*] ve ;aselden ve asiyabdan nesne- alınmaz imiş 
giru evvel. üzre kayd oldi .. ' . . .. 

. · 11: ·, Ve ba'zi : Af~b ·kurası ki Amid' ün ·nahiye-i _ canib-i. garbrsinde 
vaki' ~hibdır. ~nlaidan . resmi çifrve: biı ~ayir ehl-i kura~. vitdüg: re§mi 
Çift' ~e' sayir rü~um alınmaz imiş· Amma resmibevvabı"[12] diyü viiayeti 
mezburda oları-~elıali,i kurad~n he~ çift başına .dörder kile-i Amidi ·gaile 
~l~~ur · imiş: Ariı...- berabet vi~ürlet imiş · Ve 'ziraatlerinden sayirleri. gibi 
hü.~ü~ üzere_ alınu·r imiş· Ve fi~. ve_·burçakdart öşür üzere. _ 

.. __ 12. · Ve bac ve tamga hususı dahi kanunı ,kadim üzere akmışe 

lqsmından ve_ gayrıdan -ol nesiı~kim bey'oisa yüzde beş Osmani akça 
famga alinur imiş Ve ol meta'kim Yezdi akmişe clir gelse anı mizana 
urub dahi- her Amid ~atmanında . ki bin beşyüz seksen dirhem ol-µr her 
batmanın(!. d_oksan altı !<_araca akça baç alurlar imiş . Üçü bir Osman! hisabi 
ü~ere otuz iki_ Osman_ akçası .. olur,: Andan ge.çüb gider imiş bu_ bac:z. b..üt 
zii.rk U3] imiş . Amma nef s-i şehr- i Amid tüccarının nısfı tamgay- z si ga.h" [14] 
ve nısfı bac-ı bü_zürk imiş •. Amma sayir memalikden gelen tüccar tayifele
rinil'!_ akmjşel_erinin-külliyyen Mc-z büzürk içün zab_t olunur imiş Bu_ aksam: 
ı::fan bey'o!sa yüzde ~eş -alınma mukarrer olub batman bacı __ virilmez · 
imiş -geçüb·; -,gitse~ satılmasa· batman bacın al urlar imiş Ve bac-z harir; 
diyü her ~atman-ı ~mididen kırk seki.zer karaca akça bac a!ınır İffi:i,ş 
Ve bey'olsa yuzdesi üçü bi.r Os_mani hisabı üzere on altı akça olur 
Ve _h,em batmanda Ergani bacr ~iyü on iki karaca ,. kça dahi alın ur 

·':- .... ~~tf4j ·~.!lJ.'.ı;r::~ 03.J .... '-". {--J (12] J>~?)_(ı.f.lv") f.J ~;ı~ (11].JJJ .1.;. (10] -~Jjl [9] 
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imiş ki üçü bir hisabı üzere dört Osman akçası olur Ve. karban gelüb 
Amide uğramayiıb geçüb gitse · girü. bu düstur anlarun dahi·'bacı ahnur 
imiş Ve Haleb kumaşı dahi gelüh satılsa yüzde beş akça-i Osmani ·tam;._ 
ga alınur imiş Amma satılma (yub) geçüb ·gitse vezn·e urub her Amid 
batmanından yiğirmi yedi karaca akça bac alınur imiş Üçü bir hisabİ üz~re 
her mende dokuzar Osmani akça olur Ve İskenderanz akmişeve İneli (?) 
ve dülbend ve culfak [15] bunlar dahi ipek bacı düstüru . üzere. alınur 
imiş Ve terencebil- batmanına yiğirmi dört karaca akça aJınur imiş Ye 
za'ferandan yirmide bir ve kebenek yükünd,'!n. dört. yüz karaca akça oac 
alın ur imiş . Amma zikrolan İs~enderani akmişe Y ezdi· akmişe düstU"runa 
bac alınur imiş Ve ıtri kısmından satilsa yüzde beş tamga alınur. imiş 
Ve geçüb gitse her men-i Amidide dokuzar buçuk karaca· .akÇa hac 
~lınur imiş ki üç Osmani akça olur Ve mürdebar. kısmı olaQd<\n satılşa 
}).er deve yükünden yüz yiğirmi altı karaca tamga alınur imiş Ve at 
yükünden bu zikrolanın nısfı alınur imiş Ve geçüb gitse deve yükünden 
kırk sekiz karaca akça bac alın ur imiş ki on altı Osman · akçası· ofur 
at yükün denbu zikr olanın nısfı alınır imiş ki sekiz Osman akçası olur 
ve af yükünden bu zitr olanın nısfı alınır imiş ki sekiz Osman akçası olur~ 
Ve demir yükünçlen geçi}.b gitse her yüküne on sekiz karaca akça 
bac alınur imiş ki altı Osman akçası olur Ve cam ye . bakir ,yüki 
g~çüb . gitse - her yüküne yetmiş beş karaca akça bac alı.nur.· imiş ki 
yiğirmi beş Osman:· akçası olur Ve tutya yüki ve pUI§.d yüki ve n·eft ve 
bulgari yiiküne yüz elli karaca akça b.ac alınur imiş Ve bıçak yüki 've 
ketan yuki geçüb gitse ~er yükünden altı yüz karaca akça bac alınur 
imiş ki hisabda iki yüz akça olur Ve ak esir geçüb git~e · yüz elli 
karaca akça bac alınur imiş Ve kara esir geçüb gitse yüz yiğirmi karaca 
akça bac ruımir imiş · üçü bir Osmani hisabı üzere Ve bağdan ve 
baldan ve kızıl boyadan ve şebden ve katrandan ve ziftden ·ve kara 
sakızdan ve ak sakızdan ve'---çırak yağından her· Amid·. batmanın dan bir 
karaca akça bac alınur imiş ki üç batmanı bir Osman akÇasi hisabıdır 
Ve yaş yemişden ve tuzdan her yükden satandan altışar karaca akça 
alınur imiş ki iki Osman akÇası hisabıdır Ve eiıar kabından ve soğan
dan ve birinçden ve .mehluc [16J penbeden ve emrud kakındaıi ve 
kür(e)kden (?) ve çölmekden ve kömürden ve odundan hac alınmaz 

• imiş Anima kapucz ve ases hakkı var imiş· ariı al urlar imiş Her yükden 
. bfr karaca akça asesige ve bir karaca . akça resmi bevvabi alınır- imiş 
Ve evsel (?) [17] besatininden her bostan başına eger çok ve ger azdir 
dörder kavun alınur imiş ikisi beylik ve ikisi şah~elik imiş Ve evsel (?) 
den [18] hasıl olan gallevatdan her Amid müddü gaileden bir kile-i Amid 

• (\)c).U...J\ [18] ('!),}-)\ [17j r::}-c-' [16] Jlil;-J .ı.yJ, (telli ?) . .ı,)...-J- [15). 
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galle alınır imiş üşür alınmaz .imiş Ve bir tarla penbeden bir men çekir
deklüpenbe alınur imiş Ve her bağdan on sekiz karaca akça Şahnelik alınur 
iriıiş hesabda altı Osman akçası olur Ve resmi bevvtibl diyü her yük kim 
şehre gire eger tüccardır ve ger gayrıdür her yükden birer karaca akça 
alınur imiş Amma nevahl-i Amid kurasından .gelen· gallevat yükünden nes
ne alınmaz imiş Zire onlarun her çift başina dörder kile galle rüsumu var
dır anı virmeyile bu teklif· Üzerlerinden sakıt olur imiş Ve kavun ve 
karpuz yükünden her yükden birer dane kavun ve ger karpuzdır alınur 
ımış Ve odun yükünden birer ağaç ve kamış ve otluk yükünden birer 
bağ alınur imiş . Ve çeltük madrablarından dahi her bir madrabdan birer 
Amid müddü çeltük resmi bevvtibf alınur imiş Ve liva-i Amid Ekra
dından Mardin kapusunda her haneden birer nügi [19] yağ alınur imiş 
Ve anlarun hazara gelen yogurdlarından ve peynirlerinden nesne' alınmaz 
imiş · Heman ol yağı virürler imiş Ve tamgay-ı .agn<im şehre gelen her 
iki baş koyuna bir karaca akça alınur imiş ki ·altı baş koyuna bir Osman 
akçası düşer Ve satılmayub girü dönüb gitse nesne alınmaz imiş Ve 
şehirlerden çıkub gayrı yire yük gitse yük baŞına birer karaca akça 
alınur imiş Amma şehre giril girdüği kapudan çıkub gitse nesne alınmaz 
ımış Ve kirişhane içün ş.ehirde bogazlanaıi koyunın ve keçinin bağarsu
ğın[20] a: mil alub işler imiş Ve resmi kütttibf dahi her yükde rubu' kile·i 
Amidi galle alınur. imiş Ve şehir ve kura halkı külliyen kal'a içün .beglik 

· kireçden bir yük kireç getürmek kanunları imiş An un kirası içün ·her 
haneden otuz altışar karaca akça nakid alurlar imiş ki on iki Osman 
akçası olur Ve Ekrad cemaatı dahi her haneden birer yük kireç ve 
birer yük kum ve birer yük odun getürÜrler imiş · kanunları imiş Ve 
Şahhami [21] içün dahi şehirde bugazlanan koyunun ve keçinin böğregi[22] 
yagın alurlar imiş Ve başhane içün dahi şehirde bogazlanan koyunun 
ve. keçinün. baş ve ayağın alurlar imiş ve postun dahi tabbakhane içün 
alurlar imiş. 

II 

Defter·i yasaha-i liva·i Mardiııı 

1. .Tafsil-i kanunname-i vilayet-i Mardin ber-muceb-i kanun-ı Osmani 
mahsulat-ı kura ma'a şehir Ve bac ve tamga ve cıhatha (i) der şehr-i 
mezkı1re ber-muceb-i kanun-ı Hasan Padişah nihade şüde be-ma'ri-

- fet-i mi~-i miran ve be-kadi-i Amid ve· Mardin be-ihtiya(r-ı) reayayı vila-
yet-i mezbure [1] · · , 

!...L- .>.ili ~- • ..:r_,Jt. .ı_,ı ıJ..ı... -t..aı.Ji.!, [1] Sf.,ı. [22] ı.tl,,,;. [21] ~_,....,aı [20] s.,.· [19] 
ır-- .)_,ı"\; ~Y'.I. oJ/,.i.. _n-!y ı;~., 1.a.c·., dJ .;;--! e \.} .::::J~ ıJ,·ı:~ ~_,."\; ~Y'~. ı.J_>Jt. Cı.'1., 

•JY.V'. .;;.ı.'JJ t>~\ı:J (J)ı::;.~ ıJ.>) .. J .v>\ <.$..;\; -1\J .)l.ı.;.-J,! .. :t..9_,-.t • .ı..!. o>~ ol!.>~ 
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2. Evvel kuraçla vakı' olan reaya. ki. müslümanlar dürürJar anlarunkim 
çifti olub ve bir çiftlik zemin ziraat itII!eğe kadir ola her çift_ başına: 
resmi çift diyü ellişer Osmani akçaların alalar Ve anlarınkipı çifti·. ol~_ 
maya veya bir hanede tekrar müzevveç ola anlarun gibid_en on ikişer. 
akça resmi bennii.~ alalar Ve anlar kim mQcerred olalar atalarına: hi.d
met ider olmayub 'ala-hide [2] kendü öz karlarındcı olalar anlarun 
gibiden altışar Qsman akçası resmi caha bennii.k. alalar 

3. Ve kefere taifesinden bu· zikr olan rü_sı1m alınmayub ·amma her 
haraçgüzar nefer baŞina yigirmi beş akça ispenç alalar Ve çifti olmayup 
bennak ·adında olan kimesnelerün birer mikdar ziraatleri olsa ziraatine
göre hisab · idüb her iki dönümüne bir akça-i Osmani alalar 

4. Ve bu zikr olan rüsum ki takrir_ oluıidı eger. ~üslüman ve· ger 
kefere tayfesidir bunlarun alınmalarının mevsimi evvel bahar ev~iil-i .mart~ 
dadır ol vakıt alalar _ andan mukaddem almayalar · · · 

5. Ve ziraatlerinden eğer müslüman ve ger keferedir humijs üzere 
alalar Amma bağlarından ve penbelerinden ve_ meyve ve bostavJarından 
yedide bir alalar ' Bu üzere kayd olubdur Amma kafirin humüs. 

6. Ve resmi'arusiye kız oglandan altmış ve dul avretten ot.uz akça 
resmi arı1siye alalar Kız oğlan her ne yerde nikah olur ise ·olsun atası' 

ne yerde raiyet ise anda virilür Ve dul - avrat her ne yerde nikah
olursa anda alalar bu üzere amel oluna 

7. Ve resmi' as el hasıl olan baldan öşür üzere alalar · 
8. Ve resmi asiyab her asiyabdan ayda beşer akça alalarki yilhğı 

altmış akça olur 
-9. Ve adeti agnam her iki koyuna bir akça alalar 

10. Ve resmi yaylak her,yaylakçı olan. kimesnelerden _ki çıharpası [3] 
ola her haneden birer nügi yağ alalar ki iki yüz dirhem ola . 

11. Ve cerayim-i hayvanat içün dahi ya at veya sığır ekine giıüp 
ziyanlık ey'ese her sığır veya at başına beşer akça cürmün alalar Ve 
ekin· sahibinün ziya:nlıgın dahi· hayvanat sahibinden ödedeler Ve her 
davar başına beşer· ağaç dahi Uralar. Bu hususda.-her ·haneden: maktu' 
akça. almıyanlar megerkim hüsn· i · rıza ile· ola 

12. Ve şehirlü taifesinün dahi ziraatlerinden ve bağ ve bostan ·.ve 
penbe ve meyvelerinden yedide bir ahİb ~esmi bennii.k ve ·resmi çift ve' 
resmi müçerred almaya Amma keferesi her haraçgüzar başina yiğfrmi 
beşer. akça ispenç vireler 

~.)~~ [3] (o-1>- J.$-) o-IA Y.$- [2] 
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. - . 13. Ve kuradan malikane alınmalu olsa · vilayet ün gallevatını ·. beŞde 
-bir hazfr [4J idüb dahi ol hazrın d.örtde birin hisse-i rizalikô.ne hisab idüb 
vakıf hissei malikô.neden alınsa gerekdir vakıf içün bu üzere -alalar · ' 

·. 14. Ve bo~§,tinden yedide bir alına ' 
... :' 

15. Tahsil-i ba~ ve tamga ve sayir cıhabı Mardin ber-muceb~i l<a-
_nun~ı. Hasan Padişah mukarrer şüde [5] :. Ve · bac ve tamga hus.u
sunda dahi evvel harir yükü geçüb gitse bir yükü sekiz boğça l6] imiş 
ve her boğçası dörder batman imiş , ve her batmanı. bin beşyüz seksen · 
dirhem imiş Ve her yükü: bu iikr olan batman ile otuz batman plur 
imiş Bu asıl yükün altı Kayıtıbeği [7] Eşrefi [8] bacı var imiş Vffc her 
Eşrefi'si ellişer akçadan üç yüz Osman akçası olur 

Ve ô.det-i hazinedô.ri dahi beşde bir Eşrefi alınır imiş . ki her yükd~ 
altmış Osman akçası olur · 

Ve her yükde bir Şahruki dahi · resmi kiüibet v'e bir Şahnıki dahi 
noktabaşz [9] ki r~hdarlzk {10] dir1er imiş Ve her Şahru_ki altı- Osman 
akçası hisabıdır 

Ve Y ezdi ve Firengi akmişeden ve Rum kumaşınun çatması ve 
benegi ve zerbaf atlası [12] geçüb gitse ipek bacından ziyade birisi bir 
buçuk hisabı üzere alınur imiş Amma tüccar taifesinün yükleri aÇıhib · 
dahi içinden bu asıl kumaş taleb olunmaz imiş Heriıan zahir buldukların 
bacfariar imiş Ve bunlar dan gayrı Haleb _ ve Şam ve Mısır ve Rum 
·kumaşı 'ubur -itse her yükünden iki Kayıtıbegi _Eşrefi alınur im:iş · ki 
yüz Osman akçası olur Ve rengin bez [13] ve ham bez ve şeker 
ve kepenek ve cam ve kalay ve neft ve bulgari ve bıçak ·ve pUlad 
ve tutya bunlanin her· yükünden ikişer yüz karaca akça bac alınur 
ımış Osmani hisabınca altmış altı akça olur Ve girü resmi hazi
_nedô.ri ·ki yukarda takrir ohibdur . on akça tamga alınan yerden bfr 
akça dahi. resm{ hazinedô.ri alınur imiş Ve 'ıtri yükü 'ublır itse he~ 
yükden yüz · tamam karaca akça bac ahmir imiş ki otuz üç Osman 
akç·ası olur Ve çivid 'ubur itse her kellesinden yüz karaca akça bac 
alınur imiş ki otuz üç Osmar.i olur Ve ketan yükü geçüp gitse . elli 
tenge [14] hac alıimr imiş ki yüz Osman! olur Ve eger satılsa her 
. parede iki Hasanbegi alın ur imiş ki dört Osrnani olur · 'Ve mürdebar [15] 
kısmi olan eger sabun ve ger hıniıa ve ger demürdi~ ve buna nisbet riekim 
mürdebar kısmı vardır her yükü ki otuz iki batmandır dört tenge bac 
alınur imiş . ki sekiz Osman! akcası olur Ve bakır ·y-tkü geçüp . _srifse 
işlenmişinün her yükünden on iki tenge alınur imiş Ve kursundan Tf6] 
..s.!~ti· [9] J.,..!1 [8] Si ıS::-' [7] -t-i':_,ı. [6] • .ı..=. Jfa .ı;.,~ v-;._ .:,_,,·ı.; ~Y' f, [5] _,J..- [4] 
i,ı.}:..._,J; [16] J~•>ıl"-05] .<:.: [14] ~ ,y::.ı_, [131 .... ~ı .J~.).) [12] .r~. (11] J.)_ıl.J.•»-JlJ1 .ı.A>j [10] 
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sekiz tenge alınur imiş ki bir tenge iki Osmani hisabıdır Ve Ba'lebeki[l 7] 
bez geçüb gitse. her batmanından bir Şahruki bac alınır imiş ki altı 
Osmanidir Ve mazu ve gön ve sahtiyan ve buna nisbet nekim vardır 
geçüb gi~se her yükünden dört tenge alınur imiş ki seki:?: Osman akçası 
olur Ve ipek yükünden ve Haleb canibinden gelen yükden her yükden 
on karaccı. akça melık-i ümeralık[18] dahi alınur imiş Ve on akça tamga 
alına·n yerden bir akça dahi girü anınçün alınur imiş . Ve ester geçüb 
gitse her es terden yüz . karaca akça bac alın ur imiş Ve · satılsa yüzde 
beş alınur imiş ve bal ve yağ· ve kızıl boya ve somak [19] ve nard.enk 
ve hurma ve şeb ve katran ve zift ve kara sakız ve ak sakız ve çıra:k yağı 
ve limon ve dahi bunlara nisbet nekim vardır 'ubfir itse her yükünden 
dört tenge alınur imiş ki sekiz Osmani olur Ve eger satılsa yüzde 
beş alınur imiş Ve at ve katır ve deve ve sıgır satılsa girü yüzde beş 
tamga alınur imiş Ve girü şahnelik diyü bekmezden ve kuru· uzüriıden 
ve fındıkdan ve buna nisbet nekim vardır ki arsaya satılmaga gele 
migreb(?) [20] dirler üç Mardin nügisi imiş ve her nügi dahi yetmiş sekiz 
dirhem imiş her yükden bir migreb şahnelik alınur imiş· Ve · hınna 
yükünden dahi bir migreb alınur imiş Ve kavun ve karpuz yükünden 
dahi ki hazara gelüb satıla her bey'de bir dane kavun ve ger karpuzdur 
alınur imiş. Ve sabun yükünden dahi iki kalıb sabun alınur imiş Ve 
sogandan · ve tuzdan ve nohuddan ve mercimekden bu zikr olanlardan 
her yükden bir migreb alınur imiş Ve bunlardan her· nesnekim kapana· 
gele her yükden kapancı hakkz dahi bir migreb alınur imiş Ve resmi 
kitabet bir migreb dahi alınur imiş Ve kapudan içerü koyun girse 
her koyuna bir pul alınur imiş resmi bevvabı diyü ki on iki koyuna bir 
Osmani düşer Ve bogazlanub satıldukda postı tabakhane ve paçası 
başhane içün alınur imiş Ve giril resmi bevvabı Mardin ta'allukunda olan 
reayanun külliyyen hasılından her yüz Mardin müddind,en ki sekiz İstanbul 
kilesi hisabıdır nim müdd-i Mardini resmi bevvabi alınur imiş Girü evvel 
üzere alınması mukarrer kılındı Amma viregelen kuradan alına ahardan 
alınmaya Andan sonra bu kura ehalisinün hazara gelen gallevevatındari 
resmi bevvô.aı alınmaz imiş heman bu zikr olan yüz müdde nim müd 
gaile alınur imiş Ve giril haricden gelen her yükden birer karaca akça 
alınur imiş Ve kavun ve karpuz yükünden, bir dane-i evsat dahi res,;.,_i 
bevvabt alınur im_iş Ve kömür yükünden iki. kömür resmi bevvabı ve bir 
kömür asesigge ve odun yükünden bir agaç.bevvabive bir agaç asesigye 
ve otluk yükünden bir burma resm-i bevvabi ve bir burma dahi asesiyye 
alınur imiş Ve yük ile n_a'l gelse her yükden bir karaca akça resmi 
bevvabi ve iki na'l asesiyye ve bir . . • . . [22] ve . b.ir . . . . [22f dahi 

. (~) ~.ı - .n.ı [22] ~.i [21] (J) ':'_;.,. [20) J"" (19] ('l) Jlı.r:ı ~ [18] Si J-"l [17] 
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mirahurluk alın ur imış · Ma'adası . satılsa yüzde. beş tamga :alınur 
ımış Ve ipek yükü geçup gitse her yükten resm-i bevvabi bir tenge 
alınur imiş ki. iki Osmani hisabıdır Ve sabun ve hınna ·.ve ketan 
ve buna nisbet nekim vardır geçüb gitse nim tenge resmi bevvabi 
alınur imiş Ve akmişe yükü geçüp gitse her yükden dört karaca akÇa 
resmibavvabi" alınur imiş· Ve şehre yük ile şarab gelse her. yükclen iki · 
batman şarab alurlar imiş ki her batmanı on iki nügi ve her nügisi ·yet~ 
miş sekiz dirhemdir. Bu iki batman şarabın bir batmanı şireçelik {23] imiş 
ve nim batman dizdar/ık [24] imiş ve üç nügisi me,lik-i ümera/ık [25] imiş 
ve üç nügisi 'asesiye imiş cümlesi iki batman olur baki kalanm sahil5i 
olan bey' itler imiş Ve nefs~i Mardinde ipek işliy_enlerden dahi her dez. 
gahdan. ayda dört karaca akçe olınur imiş Ve valelerin satsalar ayruk 
nesne virmezler imiş Ve çulhalar ki bezdokuyub hazara götürüb sata · 
bir çift bezden iki karaca akça bac olınur imiş Ve hazarda penbe sablsa 
alandan yüzde beş akçe tamga alınur imiş Ve Kal'a-tül-qıera nam kar
yede cendere var imiş anda işlenen her sofdan beş .karaca akca bac 
alınur imiş Ve karye-i Mansı'.iriyede dokunan meyzer [26] bastavinden 
claqi iki nim tenge bac ahm.ir imiş ki beş . Osman akçesi olur~ , 

III 
Defter-i Yaşaha-i liva-i Ergani 

1. TafsiJ.i kanunname-i nahiye-i Ergani ber muceb-i kanun-ı Hasan 
Padişah [27]. · · · 

2. Evyel reayadan ol· kimesneler kim müslümanlar dürürler evvel 
ziraatlerinden .beşde bir alınur imiş. 

· 3. Ve giril her· hane başına bir yük odun bahası alınsa on karaca 
akça ve bir yük otluk ve bir yük saman alınur imiş ki her bir cins yük 
içün onar karaca akça alınur imiş Bu üç cins yükün bahası on Osman 
akçası olur Bunlarun alımasınun mevsimi otluk ve. saman harman 
vaktinde ve :odun son gii,z ayında ol vakıt alalar. . 

4 Ve resmi şahnegi [28] diyü otuz iki kile behre alınan yerden bir 
kile dahi şahnegi alınır imiş. 

5. Ve valicek [29] diyü her çift başına iki Amid kilesi galle alınır 
imiş ki bir lstambul kilesi olur. 

6. Ve her haneden (ve her haneden) y1lda birer gün zrgadzije dahi 
alınur imiş . 

..s.ı..ıı ~L· <1..0ı:,.·_,;ı; ... ~ r2n )•.1::- [26J <'i> .,ıı.,...ı ~ r2sr .Y..ıb..i, (24J .tU~b~ r23J 
~Jı_, [29] .;~ {".) [28] .ı.;.,~ ~ <ı.ili ..,..~_, .. _, 
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7. :Ve_ resmi 'ıdige h~r karyeden birer koyun alınır imiş- alasından 
eyüce ve ediıasından dahi -aşgar_Iak · [30] haline göre:- _ . - ' 

- - 8. Ve girü her han~den tütüncek [31] diyü ~ltışar tı?nge dahf a:Jıni~ 
imiş ki on <iki (?sınan akÇesL olur. ' - · -- - _ -_ ·' 

:9. Ve resmi timii;c_ek [S2] her haneden -bİdenge dahi alımr imiş ki .iki 
Osman akÇası olur Ve nuibcek [33] her. haneden bir teİıge _alınır imiŞ 
ki ~ki Osmani olbr. - - . _ 

10. _ Ve-.divancek [34] dahi her haneden bii tenge'.alınır imiş ki iki 
Osmani olur. __ 

11. -- BunJarun alınmasınun mevsimi evvel_ bahar nevruzdadır; 

_ 12. Ve bagları olan yerlerden her yüz devekden [35] bir. tenge,.almır 
imi~ k_i iki ösman akçası oıur _ aımmasınun. mevsimi üzüm vaktin~edir._ 

13. ~ve r_esmi 'arusiye içiin dahi her 'ari.ısiyeden bir çizme beh<isı 
diyü ad virmişler ol alınır imiş nihayet otuz akça olur. -

13. . Ve ~es mi a~iyab her. asiy~bdan . yılda· ~n ·altı Amid kİleŞi galİ,e 
alınır imiş - nısfı bogday ve nısfı a·rpa ki yıllığı elli altı Osmani akÇa. olur: 

14. Ve resmi mevuşf her inekden ve eşekden yedişer karaca akça 
alınır imiş ki hisabda iki Ç)smani. ve_ sülü_s_ diişer _Ve yundda~ [36] on 
dört karaca akça alınır imiŞ ki dört buçuk Osman akçası olur. 

15. resmi mera)fleri [37] dahi her J<oyunaiki yarım k_araca aJ<ça_ ~lınır 
imiş ki üçü tamam olsa bir Osııiani olur bu hisab üzere alına. 

-16. Ve bundan gayrı her yüz elli baş davardan _bir_ a'la koyun ve 
ger keçidür alırıır imiş Ve dört nügi yağ ve ·dört nügi kıl ve dört nügi 
keş [38] Ve Gevheriz [39] nam karyeden hu zikrolanlarcian zayide dört 
nügi peynir dahi aimır _imiş. -

Biı hususlar ki başdan -takrir olundı : kura_ müslümanlarıhdan -alınır 
imiş Girü ber karar-ı sabık mukarrer kılındı. 

Amma bu zikr merai ve mevaşinün alınmasınun mevsimi evvel bahar 
nevruz'dadır · Olvakit alalar andan mµ.ka~dem alınmaya .... 

17. Ve şehr-i Erga~i cemaatınun müslümanlarından zir~ati ol~nındart 
hums üzre alınır imiş - Ve bağlarından dahi dört bin karaca akç-a maktu) 
virürler imiş ki bi_n üçyüz otuz üç akça•i Osmani olur Ve birer yük 
odun dahi alınır imiş Bunla_rın ·dahi alınriıasınun mevsimi bağ akçası 

üzüm vaktinde ve odun son güz ayında ki kış evvelidir. 
[37] ~.,ı;·_,,_ (36] ,:ı.U_,, [35J ~,:,ı;_; [34)~,_L"-~':-'LL· (33]'~_,_,__,.-(-32_]_~_:_.:ı _ _,:;.. __ [-3-l]_;_;_'J _ _;.-_•_\ (-30-] 

. ."":: • .1'-f [39] .;.r' (38] .sJ.:f-lıf'~J 
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18. Ve şebir Eraminesinden [40} dahi biığ haraci diyü ·on iki bin karaca 
akça maktu al urlar imiş · Ami:nil. ol· vakıt ma'muriyeti· a:rtuk ·imiş Şiıridiki 
failde andan.· dahi eksük olmağın: · dokuz_ bin' kara-CCi. -~kça· :k?ytl Öİdı k! 
;üç: bin Osm.an_ alççqsi olur. . . . . . - . - ... 

19. • · Ve tütüncek diyü girü her haneden· bir Şahriıkl dahi alınır imiş 
ki_ altı Osman fikçası olµr V~ girü naibce_k diyü dört y~z _karaca akça 
'nıaktıi alinır imiş: ~ Ve bagramcek dahi gii-u dört yüz .karaca: akça -~lımı:: 
i~iŞ üÇü bir . Osm:ani. hi_sabı ·üzere dır Bunİ~~lıq alİQm.alarının ıneYi>iQ:ıi 
~eYrilzdadır . Am.ma ·bayra~cegİ.in nısfİ bir bay~amd~ ve ı.ıısfı_ dahi. bir 
bayramda imiş. · 

. 20. Ve her_ nefer başına . o_n ikişer zrgadiye dahi alurlar imi_ş ıd 
heı: gÜnü iÇün bir tenge alınır. imiş ki yiğirmi ·dört Osman akçası :olur 
Amma· işledürler imiş' artuğun alurlar imiş· Giril evvel üzere mukarrer 
kıfındı Alıfrmasıriun mevsimi nısfı evvel bahar ekin vaktindeôir ve nısfi 
dahi orak vaktindedir ol vakıt alına. 

> .. 21-. . .Ye- her haneden birer yük odun dahi virürler imiş davarı olan 
davar ile ve olmiyan arkayla getürürler imiş her yükü bir Qsman·akçası 
olur.· · · . 
· "' 22. · Ve resmi 'arusiye leri içün dahi on Şahruki alınır. imiş ki altmış 

Osman akçası olur Ve kur~ E_raıİıinesinün dahi ziraatlerinden' beşde 
hir alınır imiş . Ve resmi zrgadiy'eleri dahi her neferden ori iki .... [41J. 
her gllnü altışar Osmaniden yiğirmi dört akça olur· Alınmasının mevsirn.i 
tansif üz~re evvel bahar ve orak vaktindedir. · · ·· 

. 23. Ve giril her haneden tütüncek diyü sekizer tenge alınır imi~. 'ki 
on altı. Osman. akçası olur . BUnun dahi alınmasınun mevsimi nevr9zda~ 
dır ol vakıt aİalar Bunlar :odun ve otluk v~ saman l:>ahası. _içun· h~iş: 

·. 24~ . Ve ·ie;n:ıi şahnegi · diyü gallev'atdan her otuz ikide· bfr alırur' imiş 
anun ·qahi ahnmasınun nı·eysirrİi har·nıaı:ı- vakfinded_i~. ·. . - · · · 

-· 25.: ·Bti zikrolan hususlar külliyyeri kemAkAn mukarrer ·kılındi. 
' . : . .- ..... ' 

·. 26. Bunları virügel\:!n Jiva-i mezbu_rda on dört kıt'a Ermeqi .·kura~ 
sıdır Bu takrir olunan rüsı1mı virdüklerinden. ·gayrı girü bu_· karyeler 
reayasınn ·ba'zı niaktu'Jarı. dahi vardır an-kadim viregelürler imiş· ki 
her karye ne· i:n1kdar nesne viregelmiŞler ise zikrolunur: · · · 

. , 

- . '. Evvel karye-i :Bayur [421 ki Er~eni ·kendidir rdört bin k~raciı akça bağ harçcı diyü 
virür).ı;ır imiş ki üçü bir O_smani hisabıdır Ve üçyüz karaca akça f(I7JÜrcek v:e,:dört·yüz 
karaı;a akça rJ.ibcek ve iki yüz karaca akça divancek ve iki yüz karrca akça bagramcek 
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ve iki- yüz karaca akça dahi şirecelik ve dört bin karaca akça kara salgan [ 43] aiyü bu 
zikrolanları külliyyen virürler imiş on altı İstanbul. kilesidir. 

Ve kary_e-i Nifeden [44] dahi dört bin karaca akça bağ haracı ve dört bin dö!.t yüz 
karaca akca kara mal [45] ve üç yüz karaca akça fimürcek 've dört yüz karac~ akça 
nagibcek ve iki yüz karaca akça c;livancek ve iki yüz karaca akça şireçelik ve bir müdd-i 
Amid gaile dahi resmi bevvabi Bu zikrolan hususlar karyei mezkiire ehalisi viregelürler 
imiş Girü mukarrer kılındı .. 

Ve karye-i Harbend ehalisi dahi viregeldükleri beş bin karaca bağ .haracı ve dört 
bin· dört yüz karaca akÇa kara mal ve üç yüz karııca akça timürcek ve dört yüz k~raca 
akça nagfbcek ve iki yüz-~ karaca akça divancek ve ikf yüz karaca akça bayrcimcek ve 
iki yü~ karaca akça şireçelik ve bir müdd·i Amidi gaile dahi resmi bevvab·i diyü 
virürler imiş Karye-i mezkiire dahi bu takrirdir •...• (?) an-kadim ~iregelürler miş Girü 
ol üzere mukarrer kılındı. 

Ve karye:i Malan dahi'ki ehalisi viregeldükleri üç bin karaca akça bağ haracı v~ 
iki bin karaca akça kara mal ve iki yüz karaca akça nagibcek ve yüz elli karaca akça 
bagramcek ve yüz karaca akça şireçelik ve nim müdd-i. Amidi galle dahi resmi bevvabi 
alınur imiş Bu zikrolan hususları bunlar dahi kanun-ı kadimde viregelürler imiş Girü 
ol üzere mukarrer kılındı. 

Ve karyei Banhor ehalisinin dahi viregeldükleri. dört bin karaca akça balf haracı 
ve üç biıi karaca akça kara mal ve . Üçyüz karaca akça timürcek ve dört yüz karaca akça 
nagibcek ve iki yüz karaca akça divancek ve iki yüz karaca akça bagramcek ve iki yüz 
karaca akça #reçelik ve bir ınüdd-i Amidi glle dahi resmi bevvabi alınur imiş Girü ol 
Üzer'e mukarrer kılındı. ., 

' ·Ve. karyei •.. (?) ebalisi dahi viregeldikleri üç bin karaca akça kara mal ve üç yüz 
karaca akça timürcek ve dört yüz karaca akça nagibcek ve iki yüz karacr akça divancek 
ve ·yüz .elli karaca akça şireçelik ve nim müdd-i Amidi gaile dahi resmi bevvabi diyü ve 
iki yüz. karaca akça bagramcek dahi alınır imiş Bu zikr olan hususlar dahi kemakan 
İnükarrer kılındı. 

7. Ve karyei .•. (?) ma'mur iken viregeldükleri ziyadece imiş Amma· haliya harap 
şekli olmağın dört yüz karaca akça bağ haracı ve dört yüz karaca akça kara mal .ve 
yüz kiı.;aca akça timürcek ve yüz karaca akça nagibcek ve yüz karaca· akça divancek ve 
yüz karaca akça bagramcek ve yüz karaca akça şireçelik ve dört kile-i ·Amidi gaile dahi 
resmi bevvabi alınır imiş Bu zikr olan hususlar dahi bu üzere kaydoldu • 

. 8. Ve karyei ••. (?) ehalisi viregeldükleri Üç bin karaca akça bağ haracı ve iki bin 
beşyüz karaca akça kara mal ve iki yüz karaca akçıi. nagibcek ve iki yüz karaca akça 
timürcek ve iki yiiz kara~a. akça bayramcek ve iki yüz karaca akça diviıncek ve iki yÜ~ 
karaca ?kçe şireçelik ve on iki kile-i Amidi gaile dahi resmi bevvabi. dınır imiş Bu 
zikrolanlar dahi kemakan mukarrer kılındı. -

Ve karyei Herseniden ehalisinin dahi viregeldükleri üç bin karaca akÇa kara 
mal ve üçbin beşyüz karaca akça bağ haracı ve üç yüz karaca akça timürcek ve üç yüz 
karaca akça nagibcek ve iki yüz karaca akça divancek ve iki yüz karaca akça bagramcek 
ve iki yüz karaca akça.şireçelik va nim müdd-i Amidi gaile dahi resmi bevvabi alınır 
imiş Girü ol üzere mukarrer kılındı. . . 

Ve brye-i Mendekenden üç bin. karaca akça bağ haracı ve bin kara·ca akça kara 
mal ve iki yüz karaca akça nagibcek ve yüz elli 'karaca akça timürcek' ve yüz. elli kara~a 

(Arkası gelecek sayida )' 
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