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[ Sayı 2, sahife 106 dan devam ] 

akça bayramcek ue yüz ellrkaraca akça di'llancek ve yüz elli karaca akça şireçelik ve stkiz 
kile~i Amidi gaile dahi resm·İ bevvô.bi alınır imiş Girü bu üzere mukarrer kılındı. · 

Ve karye-i Ekrekten ehalisinin 'an-kadim viregeldükleri dört bin karaca akça biığ 
haracı ve iki bin beşyüz karaca akça kara mal ve iki yüz elli karaca akca timürcek ve 
üç yüz karaca akça nô.yibcek ve iki yüz karaca c.kça divancek V!! iki yüz karack akça 
bayramcek ve· iki yüz karaca akça şireçelik· ve nim müdd-i Amidi gaile dahi alınır imiş 
Bunlar dahi mJ:!karrer kılındı. · 

12. Ve karye-i Tetnik-ı ulyadan ehali.sinin 'an-kadim viregeldükleri iki bin beş yüz 
karaca akça kara mal ve iki bin altı yüz karaca akça bağ haracı ve iki yüz karaca akça 
timürcek .ve ·üç yüz ka~aca akça divance.k ve üç yüz karaca akça n.İiyibcek ve yüz elli ka
raca akça bagramcek ve yüz elli karaca akça şireçelik ve sekiz kile-i Amidi gaile dahi 
resm-i be~vabi Bunlar dahi mukarrer kılındı. . 

13. Ve karye-i Nursenik ehalisinin 'an-kadim viregeldükleri bin iki yüz karaca akça 
kara mal ve bin karaca akça bağ haracı ve üç yüz karaca akça nô.yibcek ve iki yüz ka
raca akça timürcek ve yüz karaca akça bayremcek ve yüz karaca akça divancek ve yüz 
karaca akça şireçelik ve sekiz kile-i Amidi gaile dahi resm-i bevvô.bi alınır imiş Girü ol 
üzere mukarrer kılındı. 

Ve karye-i Dursuddan dahi viregeldükleri bin karaca akça mal ve bin karaca akça 
bağ haracı ve iki yüz karaca akça timürcek ve yüz karaca akça, divancek ve yüz karaca 
akça şireçelik ve sekiz kile-i Amidi gali~ dahi alınır, imiş Bunlar dahi mukarrer kılındı. 

15. Ve karyei Kızılca ehalisinin dahi üç hin karaca akça bağ haracı virürler imiş 
Bunlar dahi kemakan mukarrer kılındı. 

---.--21:-ve·oac hiısusı~ dahi iamgay-z harir her menn-i Amidide ki bin 
beş yüz seksen dirhem olur on iki karaca akça bac alınır imiş ki . dört 
Osman akçası olur Ve bezden akmişenin her menninçien yiğirmi dört 
karaca akça alınır imiş ki sekiz Osman akçası olur Ve Rum ve Haleb 
ye Şam ve Mısır kumaşı geçüp gitse bunlar dahi harir düstfuu üzere ki 
her menninde on iki karaca akça alınır imiş. Ve Rum canibinden 
Frengi akmişe ve çatma ve fik [46] ve sayir bu· asıl a.ksam-ı meta' geçüp 
gitse ol dahi bez kumaş i'tibar.ı üzere iniiş· her menninde yiğirmi dört 
karaca akça alınır imiş ki sekiz Osmani olur Ve sükker ve çivici 
ve sayir bunlara nisbet cıtri kısmı geçip gitse her menninden bir 
buçuk karaca akça bac alınır imiş ki nim Osman akçası olur Ve 
sabun ve hinna ve penbe ve na'l ve bunlara nisbet nekim vardır ki 
mürde bar [47] kısmıdır geçip gitse her yüküne on iki ka~aca akça 
bac alırıır imiş ki dört Osmani olur Ve ketan yükü geçip gitse 
her yüküne yüz karaca akça bac alınır imiş ki otuz üç Osman 
akçasıdır Ve satılsa iki yüz karaca akça tamga alınır imiş ki altmış altı 
Osmani akça olur Ve penbe ve sabun ve hinna satılsa her yükÜne 
dörder nügi tamga alınır imiş ki her nügi ikryüz dirhemdir Ve yaş 

. .;~ov [47] <ll:' [46] 
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ye_nıiş . gelip satılsa andan: . dahi her yüküne dört nügi alınır imiş Ve 
mazu yükü geçip gitse_ her yüküne bir şahruki bac alınır imiş ki altı 

Osman akçası olur Ve Ergani reayası bağlarından ha~ıl ettikleri şarap
larin yükledip satmağa alıp gitse at ve katır yükünden iki Hasanbegi 
. ve eşek yükünden hir Hasanbegi hac alınır imiş ki her Hasanbegf iki 
Osmani olur Ve at ve katır ve sayir bunlara nisbet devah [48] kısmı 
satılsa her Eşrefide bir Hasanbegi hac alınır imiş yüzde dört akça hisabıdır. 
. Ve nahiye-i riıezbiirede hasıl olan: peiıbenin divanfsf alındıkdan sonra 
penbeİerin ba'zı reaya tarlasından maktu' hey• iderler imiş kendüler ara
sında bez [ 49] hisabı olur imiş Satuldukda alan kişiden her yerden bir 
Osman akçası tamga a1urlar imiş,. · · 

Ve emlak kısmı satılsa eğer hane ve ger bağdır ve ger asiyab her 
ne bey' olsa her Eşrefide bir tenge taıµga alınır imiş kr yüzde dört 
Eşrefi hisabıdır. 

Ve çulhalar hususu dahi şehirde ·olan her çulha kuyusundan ayda 
dört karaca akça ve kurada olan çulha kuyularından yİlda bir tenge · 
bunlar alınırmış. 

Ve tabakhane hususu dahi her iki koyun ve keçi postu tabaga gelür . 
olsa her iki posta bir karaca akça alrnur imiş Ve gönden nim Şahruki[50] 
alınır i~iş ki ÜÇ. Osmani olur. · · 

Ve tamgayı ağnam hususu dahi şehirde ve ger kurada boğazlanan . 
koyundan her· baştan dokuz karaca akça ve sığırdan on sekizer karaca 
akça tamga alınır imiş ki üçü bir Osmani hisabı üzredir. 

iV 

Defter-i Yasaha-i Liva-i Ruha (Urfa) 

1. Tafsil-i kanunname-i liva-i Ruha her - muceb-i kanun-ı Hasan 
Padişah [51]. 

2. Evvel şehir halkı olandan ve ehali-i kuradan ki ziraat ideler 
onda bir buçuk alınır imiş h<i.szl ve şabnelik diyü Girü evvel üzere 
mukarrer kılındı. 

: 3. Ve valilzk · [52] diyü her çift başına beşer kile-i Ruhayi galle alı-
.nur imiş ki iki buçuk Osman!" kilesidi~. . 

4. Ve girü çift başına . valilzk iki Os~an akçası dahi alınır imiş. 
,:,- .:ı.,;\i ":'"':' Y" .;'. l:>_,.:ı .ı_,ı -~t:..·_,;1; J:..,..;," [51] ı.'h.ı .L!. (50J (~) .i-. [49] ..,..ıp (1) ı"ı_,, [48] 

. JlJı_, L 521 .L!.,~ 
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5 .. Ve muştuluk-[53] diYü Cüllab [54] üzerinde olan ehfili~i kuradan 
her çift başına beşer:. kile-i Ruhayi gaile ile iki Osman akçası aiın·lr imiş·. 

6: • für ~lkr olan. husiı~larun' alıÖmasuntİn. mevsimi harman vaktitide-
dir ol vakit alalar. ' .. . 

.. 7. Ve kara sqlgun [55] diyü külliyyen Iiva~i rİıezk.urenin reayaşınun 
ziraatinden · ellide . bfr. ·alınır. imiş._ . Bil. hususlar dahi . mukarrer ·kılındı 
Harina~ vaktinde alınır imiŞ nısıf boğ-day ve nısıf arpa. . . . . 

. 8. Ve re~mJ iri~diyye her ha~eye üÇer ,gün ve her. gü~ü üçe~ akça
.dan . dokuzar akça· alını_r imiş · An un dahi alınmasinun 'me~siriıi nısfı 
evvel bahar ekin vaktinde ve nısfı dahi otak vaktinde. 

. . . 

9. '.Ve girü her haneden bir yük odun dahi alınır imiş her y~küne 
dörder Osmani akça al;nır. imiş B~nun dahi alınma_sın~n · mevsiµıi son 
güz ayındadır girü evvel üzere mukarrer kılındı. 

_ lQ. ·Ve şehir bostanların suvarmak [56] içün Ayn-i Ab-ı Halilden 
nevbet alınır imiş - Bir gün. ve bir gece müddeti olur imiş ana. caddô.n [57] 
<lirler imiş Her caddô.na yüz yigirmi Haleb. akçası maktu yar imiş Dok
san. caddan . cem'olur imiş Cümle-i akçası on bin s.ekiz yüz Haİebi 
akça olur imiş Bu çlah'i mukarrer kılındı Alınmasınun mevsimi nısfı nev
ruzda ve nısfı dahi güzün· evvel ayındadır. 

. . . 1.1. Ve şehir bosta'.rilarından. resm-i şahnegz diyü iki bin yedi yüz 
elli Osman akçası dahi alınuı;- imiş Bunun dahi alınmasınun mevsimi 
tansif-i caddan düstüru Üzeredir. . · 

12. Ve bağlarından her yüz divekden [58J ikişer Osman akçası alı
nırimiş Bunun dahi alınmasınun mevsimi üzüm vaktindedir. 

13. Ve resm-i arii.sigye her arusiyyeden nim Eşrefi alınur imiş Ve 
adet-i ağnam gövde.'[59] diİ-ler imiŞ her yüz ·koyuı;idan bir koyun ve iki 
Osman akçası alınır. imiş.· · 

. . . 

14. Ve· yatak baŞı [60] (?) dahi gi~ü her sürüden bir,. koYun alınır 
imiş Bunlarun dahi. alınmasınun mevsimi nevrüzdadır. · . · 

. ·ıs.,' Bu. zlkr- olan husu~Iar külliyyen berk_ai·ar-ı ~abık m~karrer kılı-
mip defter-i cedide hô.~zl kayd oldı. ·· · · ·· 

16.. Ve hızıriyye [61] <lirler imiş vilayet~i mezbureden .çift başına 
beşer kile·i Ruhayi gaile alınır imiş· .ol husus. ref'olup deftere kaydolmadı. 
Ve bestanı olan kuradan dahi öşür üzere. alınır .imiş Ber karar-ı sabık 
mukarrer kılındı. · · · 

- - - -

J-".Jr>· [56] .:ı,,..ı... •} [S5] BugÜn ·Urfa'da Culap de~mektedi~. '='~ [54] ,_,)~_, .. [53] 
. . ..... _.r..:.... [61] <>A Jt... (60] .,ç [59] .:ı.JJ'.J, [58] .:ıı..1.o- [57) 
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18. Ve 'bac ·.ve tamga hususu dahi akmişe cinsinden gelüb .. sabJsa 
yiğirmide bir tamga alınır imiş Ve geçüp gitse' her de've yükünden iki 
Kayıtıbeği [62] Eşrefi ki yüz Osman akçası olur Ve at ve katır yükünden 
bir, Eşrefi, ki elli Osman akçası olur Ve · Halebd,en ve ·gayrı yerlerden 
şehre gelüp satılan sabun· ve hinna ve hurma ve mazu ve fındık ve .. ba
~t:m ve zeytyağı ve revgan-.i sade ve a.sel ve bekmez ve .. ~uru.· üzüm 
ve .. ,k,u~-1:1;,iric!r ,ve .~r~~. ve .zer,dalu .ve.dahr bunlara' nisbet riekim \'~~dır 
satılsa yüzde beş Osmani akça alınır imiş. ·Ve uqur itse. bunlarun. her 
bir yükünden altışar tenge alınır imiş ki 'on iki Osman akçası olur· Ve 
taşradan gelüp satılan tuzun bir deve yükünden üç tenge alınır imiş . ki 
altı Osman akçasıdır ve at yükünden iki tenge ve merkep yükünden 
bir tenge alınır .,imiş . Ve ubur .. itse bu zikr oJapıQ nıs.fı _alınır jmiş Ve 
biber ve zen~ebil ve k~ra~fil ve kalay ve nişadır v~ 'dahi bunlara ben
zeı:, ne var ise bir deve (yükünden) bir· buçuk Eşrefi ve at yükünden bir 
Eşrefi alınır imiş 

Ve kasabhane şehirde boğazlanan her koyundan bir fenge alınır 

iıpiş ki iki Osman akçası olur. Ve sıgır boğazlansa her başa üç tenge 
alumfr imiş ki· altı Dsman ·akçası ·olur . 

. '· Ve şarabh~ne dahi taşradap şarab gelse bir at yükünden' sekiz' ten~ 
ge famga alın.ur imiş ·ki on altı Osman.i akçası olur· ol alınır imiş ·Ve 
hakk-z ştreçelik · [63] dahi her yükten dokuzar nügi şire alınır imiş Ve · 
şehir halkı'nun bağından hasıl olan şarabdan bidat y~ğ imiş .. 

Ve meyhane kurulub ala-hide [6.4] bir yerde şarab satılmak dahi 
d.üstiir değil iİniş. · 

Ve resm-i dellaliyye bazara hayvanat cinsjndetı ve at ve öküz ve 
merkep gelüp satılsa satandan . her yüzde bir akça-i Osman! alurlar 

· imiş Ye· bezestanda Ruha. kumaşından satılsa, her topta [65] nim Os- . 
mani akça alırlar imiş amma kemha ve buna nisbet kumaş olsa yüzde 
bir Osman! akça .alınır imiş Ve iplik pazarında-iplik satılsa her . sekiz 
nügiden bir Osmai akça alırlar imiş Ve a.ltun ve gij.müş ve. -cevahir 
kısmından nekiin vardır satılsa külliyyen yüzde bfr Osmani . akça . alınır 
~miş. .. · · · · · · 

Ve resm-i çulha ayda her çukurdan· bir tenge alınır imiş ki iki Üs· 
man akçası olur. 1 

. . . 

Ve hububat kısmından arasa [66], da gelüp satılsa her müdd-i 
Ruhadan bir kile-i , Ruhayi alınır iqıiş Amma kurada satılsa nesne 
alınmak düstfı.r ~eğil imiş . 

· '."\.,,.,>- (66] o>':'.JO [65] ( o..l>- ~.) o-U>}\.o. [64] .;,t.J~ -•~ J.>- [63] ~ ıS;:! [62] 
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Ve resm· i bevvabi kapulardan geçen şarabın at yükünden üçer nügi 
şarab alınır imiş Ve bir yük od.undan bir odun ve kömür yükünc;fen 
bir karaca a~ça. 

Ve akmişe kısmından yabandan gelen her yük başııia bir Osmani 
alınır imiş. 

Ve. hububat kısmından kim kura ehlinden gelür ola veyahut sayir 
nevahiden hakk-ulbevvabi yok imiş Ve şehre taalluku olan gallevattan 
birer mikdar nesn_e vi.rürler imiş. . 

v 
Defter-i müfredat ve mahsulat-ı vilayet;.i Erzincan 

1. Tafsil-i kanunname i vilayet-i Erzincan MahsUlab-ı kura bermu
ceb-i kanun-ı Osmani ve bac ve tamga bermuceb-i kanun-ı H a s a ·n 
P a d i ş a h [67]. 

2. Evvel ·vilayeti mezkürda vaki · olan reaya ki müslümanlar durur
lar anların kim çiftip olup ve bir çiftlik zemin zira'atine kadir ola anla
rın gibiden resin·i çift diyü ellişer Osman akçaların alalar Ve anların 
kim çifti olmaya veya bir hanede tekrar müzevvec ola anların · gibiden 
on ikişer akça resm~i bennak alalar Ve anlar kim miicerred alala~ ata
larına hidmet ider olmayub ala-hide [68] kendü öz karlarında olalar on
lardan altışar akçe resm-i caba bennak alalar 

Ve kefere t~ifesinden bu zikrolan rüsum alınmayıp amma her ha
racgüzar nefer başına yiğirmi beşer akça-i ispenç alalar Ve çifti . olma
yub bennak adında olan müslümanların birer mikdar .ziraatlari olsa 
ziraatlerine göre hisab idüp her iki dönümüne bir akçe-i Osmani ala
lar Ve bu zikrolan rüsum ki takrir olundı . eğer müslüman ve ger ke
fere taifesidir bunlarun alınmalarının mevsimi evvel bahar evail-i martta
dır [69] ol vakıt alalar Andan mukaddem almayalar 

3. Ve ziraatalarından eğer müslüman ve ger keferedir humüs üzere 
alalar ol üzere kayd oluptur Amma müslümanların bağlarından ve 
penbelerinden ve meyvelerinden ve bostanlarından y~dide bir alına 
Öyle kayd 'oluptur. 

4. Ve şehir taifesinin · müslümanlarından bennak resmi alınmaya 
kayd · olmayuptur Ve gallevatlarmdan ve gayn her neler kim vardır 

öşür üzere alına öyle mukayyettir 

~.!".t. 1) .::/'J~ <.ıl{j.;I .::..ı.'.J.J !...V <.ı_,rı; J=-"°"" .i,ı~·j_,1 ~'.J~ ,;;,'J~ .J .;:,b.).> ;.;, (67] 
•-".h (69] ( .»- J"-) ....... :ıı.-. (68] ,.\.!.,~ ü->- i,ı _ _,ı'\; ~Y.t. \.it_, i~ .J 13·ı;.. <:ı.ili 
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5. Ve resriı-i arU,siyye kız oğlandan altmış ve dul avretten otuz ak
ça. resm-i arusigge alalar kız oğlan her ne yerde nikah olur ise olsun 
atası ne yerün raciyeti ise anın sipahisi ala Ve dul avret her ne yer
de nikah olsa resm i arusiygesi anda alına 

6. Ve resm-i asel hasıl olan baldan öşür üzere alına 

.. 7. Ve resm-i <isiyab her asiyabtan ayda beşer akça hisabı üzere 
alalar. ki yıllığı altmış akça olur 

8. Ve <idet-i ağn<im her iki koyuna bir akça alına 

9. Ve resm-i yaylak her yaylakçı olan kimesnelerden ki çeharpası [70] 
ola her haneden birer nügi yağ alalar iki yüz dirhem ola 

10. Ve cer<iyim-i haypan<it; içün dahi ya at veya sığır ekine girüp 
ziyanlı~ eylese her davar başına beşer akça cürmün alalar ve ekin ·sa
hibinin ziyanlığın dahi hayvan~t saqibinden ödeteler Ve her davar 
başına siyaset içün sahibine beşer ağaç dahi uralar Bu husus içün her 
haneden maktu akça almayalar 

11. Ve gallev<itm kıymeti !ıusçısu dahi İstanbul keyli üzere hisab 
olunup ki yiğirmi vukıyye [71] olur sekiz akça buğday kilesi ve altı ak
ça arpa ve darı kilesi ve beşer akça şirenin batmanı ve ikı akça mey
vanın batmanı hisab olup hasıl bağlanuptur Amma sahib-i timar olan 
hemen ayni1le behresin alıp dahi kendisi beyi'de artuk ·ve eksik ol 
assı [72] ve ziyan kendünündir reayadan akçasın taleb itmeye kanun 
değildir. 

12. Ve vilayet-i Erzincanın vakfolan kurasından cah kadim onda üç 
alınagelip ikisi div.ani ve birisi malik<ine ki · vakf içün alınır ·imiş 

Giril evvel üzere onda iki divani ve birisi vakf içün kayd olup divanisi 
timar olub ve vakfiyyesi mesacid ve medaris melazimine tayin olup yerli 
yerföe kayd olundu. · 

Tafsil·i tamgay·ı siyah ve bac-ı büzürk der Erzincan 
. b~rmuceb-i Kaiıun-ı H a s a n P a d i ş a h 

13 .. Harir yükü olsa on batman halis ibrişimj, olanın iki batmanın 
aşağı varup .sekiz batmanın hieab idüp bac alurJar imiş Batman olan 
on iki nügi irİıiş ve her nügi yüz altmış dirhem olur imiş Ve her bat
~an bin dokuz yüz yiğirmi dirhem olur imiş Bu zikr olan.- H a s a n 
P a d i ş a h batmanı dır Ve harir yükünün her batmanına . seksen bir 

.s"'' l72J <~J) · -İ:--JJ L71J .s"'~.ı~ f70J 
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karaca akça bac alınur. imiş On karac_a akçasın Kemah bacı, ve · yet-' 
miş karaca akçasın Erzincan . bacı ki _üç karaca akça bir Osmanidir 
Ve her batmanda dört karaca akça. tamga i siyahtır ve her batman~ 
da hakk-ulkalem [73]. bir karaca . akça ve re_sm·i kabı:1;.une dahi bir ka"." 
raca akça · alurlar imiş Bu zikrolanları tüccar taifesinden· alurlar imiş . 
Ve rehdarlzk dahi her yükte altı'karaca akça aluri~r imiş Ve Teraki
m e taifesinden her batmandan -ellf beş karaca - akça alurlar imiŞ ~n 
cı.kçası -Kemah hac; ve kırk beş akçası Erzincan bacı --ve dört akÇa~ı 
t~mga-i siyah ve bir karaca akça hakk-ulktılem v:e bir_ karaca ·_akça 
kabızune [74] ve {ıltı karaca. akça rehdarlık (dihdwlik) [75] Ve'" .. [76] 
ve kumaş ki -harir-baft_' ola anun gibilerin batrrianından yüz aitmiş .. ka
raca akça tumga-i siyah alurl~r imiş .Ve iki karaca akÇa hakk-ulka: 
lem ve iki karaca akÇa kabızane alurlar iiıiiş · Bunlatuıi ı:ıbı1rları )ıac-z 
büzürktür Ve şehirde bey' olsa temgçı.i siyahiyye alurlar imiş c • • 

Ve yukaru canipten gelen rriürdebarın ki tuty~ yüküdür he"r yükÜn~ 
den üç yÜz karaca akça ve Horasani yükünden yüz.: elli karaca a~ça
ve lök yükünden altı yüz karaca akça vec' ku(rt)zı kulağı [77] 'yükfüı'd~fi 
üç yüz karaca ·akça ve sirhuşt (k) [78] yükünden iki yüz karaca akç[· 
alınur imiş Ve çividün her kellesinden üÇ yüz karaca akça. alınur_ imiş 
ubı1r etse Ve ak sakız yükünden seksen _karaca akça ve kasnı. [79] 
yükünden yllz elli karaca akça . bunlar dahi ubı1rdadır -- Ve, pı1lad yü~ 
künden üç yüz karaca_ akça · ve _esir taifesinden her - neferden yüz elli 
karaca akça -bunlar dahi ubı1rdadır _ baca taallı1ktur Ve esir taifeden 
satılsa her neferde yüz elli k<iraca akça bac a:Iurlar imiş İncüden · ve 
miskten· kırk miskalden bir miskal ·alurlar imiş ve y-µkaru canipten ge
len miskali ve meli (?) [80] gibi ve sayir akmişe şehirde safıisa' tamga
layup. ve Rum vilayetinden gelen akmişe her ne olur ise olsun sof ve tFJ.fta 
ve çuka ve vale [81] ve i:niülara nisbet nekim vardır. yüzde b_eş alırlar 
i'miş Ve dikilmiş kaftandan ve dikilmiş. çukada~ ve amel ai~ıŞ ibrişim~ 
den nesne alınmç.z' imiş Ve sof satılsa tamgalayıp avarasından -·"[82] al_-
tışar akça _ 

Ve Trabzondan gefon ketıı.n şehirde -- satılsa ·her·_ topundan' 'on' kara
ca akça alıi-lar imiş her ne taife ·alursa alsun Ve Trabzondan ketan 
elbise yükde yüz elli ·karaca akça alırlar imiş 

Ve Rumdan gelen bakır ma'ıimı' olsa ve kalaydan ve şekerden ve 
sağrıdan ve gönden ve bulgariden ve biçaktan ve sayir dahi hurdavatıri 
bu zikr olunan nesneler şehr-i Erzincanda satılsa ·yüzde beş tamg~ alı
nır_ imiş Ve -sükker yükünden beş yüz karaca_ akça alfrlar imiş - Ve 

ıSJ(ü)J.i [77] (~) (o) .:ıı..:.r-_,, (5) ~ [76] .;l.Jl-IA> • J].;1..u..J [75] -v·~ı; [74] fl1~ [73] 
.:ı..ı.:... • .Jı_,ı [82] ..ıı_,_, 'I!~_, <1::9L·_, .Jro (81] 4"- J-' [80] .,;-\; [79] <..eı.:.;..ı;;--> .;:.;.;.. ~ [78] .j':I_,> 
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· kalay.[83] ve sof yükün<len -d<::ıhi üç yüz karaca akça:.alırfar imiş. Ve 
·sağrı yükünden dört yüz karaca' akça ve bulgari ,yükünden .iki yüz ka
nıca akça ve bıçak yükünden üç yüz kara~a akça ve bakır yükünden 
yüz doksan· sekiz karaca ·akça alırlar _imiŞ. Doksan ··a~çası bac-z büzürk 
'e' sek'sen. dört" akçası tamga-i siyah ve' 9n sekiz karaca a~çası .Tercanda 

· Vartek kal'asının b9-cıdır ·Ve mürdesen~ yükü geÇip gelse her .yükte 
altmış· karac:a . akça alırlar imiş -

·- ' 

Ve Erzincan kavminden harir getürse. batmanqa iki karaca akça 
alırlar .imiş . Ve Orum [Ş4] kumaşı _getürseler batinanda y_iğirmi beş ka
raca akça alırlar imiş Ve bu .zikr o)unan akmişeler · kismından ve mür
debar kısmından pirinç ve. sabim ve hinna ve bunlar gibi şehirde satılsa 
yüz karaca akçada:n beş ka'r~ca a~ça al~rlar !~iş : Ve eğ~r at pazarın:
da at 'satılsa alandan on sekiz-karaca akça alırlar imiş Ve _satcindaiı 
on iki karaca _ akça alırlar· imiş Ve katır dahi bİinuri gibidir Ve himar 
bunların nısfıdır 

Ve eğer kiısabha~e d.e koyun ·satılsa her· koyun başına dÖrt karaca 
akça alırlar imiş Ve e·ğer susığırı · satılsa otuz karaca akça alırlar 
imiş Ve eğer sıği.r satılsa ön ·beş .karaca akça, allrlar imiş . 

Ve. kuzay geçec;le [85] penbe hasılından yetmiş batnı.an penbe · alur
laı:; imiş ve günay geçede [86] mevzi-i &ly_ dan ta bunda varın_ca neka
dar mevzi vakı olsa bir cüllah [87] kuyusından altJşar,karaca akça: alırlar 
imiş Ve yiğirmi arşun bezden tjört karac;a akça alurlar imiş Ve yiğir~ 
mi arşun alaçadan altı karaca akça alıı:Iar imiş Ve pefs-i Erzincanda 
eğer penbe yükü ve · eğer bez yükü ve~ eğer hamir yükü geçip gitse 
otuz altışar karaca akçe alırlar imiş Ve şehirlü cemaati bezi yapsa 
ya_ hamri gayrı canibe iletse . yükte altışar karaca akça ahırlar imiş Ve 
şehre getürse otuz altışar karaca akça· alırlar imiş Ve· Terakime taifesi 
Urumdan akmişe_ getürse batmanda ·yiğirmi sekiz karaca akça bac~z bü
zürk alurlar imiş Ve. dört .karaca. akça tamga i siyah al9rlar imiş Ve 

. bir karaca akçe hakk-ulkal~m ve bir karaca akça kalmiine, alurlar 
imiş. 

Vl 

1. Tafsil-i kanunname-i liva-i Harpurt ber· muceb-i kanun-i Osmanl. 
mahsulat-ı kura . ma'a şehir Ve bac ve tamga ve· :sayir .cihatha. ki der 
şehr-i. İnezkure est her muceb-i .ka~u~-ı Has.an p adi Şah· nihl,lde 

~ (·~) ~'JJ::- [87] ~ <>L°f.[86] ~ <Slj_,! [85J ('J.)\ [84] # [83] 
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şude be-ma'rlfet-i Mfr-i miran ve be-Kadı-i Amid be-ihtiyar-ı . reayay-ı 
vUayet-i mezbure [88] . 

2. Ewel kurada vaki olan reaya ki müslÜmanlardür anunkim çifti 
ola her çift başına resmi çift diyü elİişer Osman akçaların alalar Ve 
anların kim Çifti olmaya veya bir hanede tekrar müzevveç ola anlardan 
dahi on ikişer akça resm-i bennuk ala:lar Ve bunlardan ziraat ider kimes
ne olsa ziraatine göre hisab idüp her iki dönümünü bir akça ala
lar Ve anlar kim m ü c e r r e d olalar· atalarına hidm.et ider olmayup ki 
ca l a ~ h i d e [89l kendi öz karlarında olalar anların gibiden altışar ak
ça resm-i caba bennô.k alalar 

Ve kefere taifesinden bu zikrolan rüsumiyyat alinmayıp hemen her 
haraçgüzar nefer başına yiğirm~· b'eşer a!<ça ispençe alalar 

Bu zikrolan hususların alınmasının mevsimi evvel bahar evail-i mart
tadır andan mukaddem almıyalar · 

3. Ve ziraatlerinden eger müslüman ve ger keferedir humüs üzere 
alalar Amma müslümanların penbelerinden ve bostanından ve bağ ve 
meyvelerinden yedide bir alalar ve giril keferesinden humüs üzere alalar 

4. Ve resm-i arusiyye her arusiyyeden altmış akça alalar ol kim kız 

oğlan ola nikahı ne yerde vaki olursa atası ne yerde mukayyed ise 
anda alalar Aın'ma dul avret· her ne yerde nikah olsa arida alalar 

5. Ve resm-i asel hasıl olan baldan öşür .üzere alalar 

6. Ve resm-i usiyub her birine ayda .beş akça hisap idüp alalar ki 
yıllığı altmış akça olur 

7 .. Ve adet-i ağnam heriki koyuna bir akça alalar ve resm-i yaylak 
her yaylakçı. olan· kimesnelerden ki çehar-pası [90] ola 

8. Ve cerayim-i .hayvanat içün dahi ya at veya sığır ekine girip 
ziyaı:ılık eylese her sığır veya at başıiıa beşer akça · cürmün· Malar Ve 
beşer ağaç dahi uralar ziyanlık iden hayvanat sahibine Ve ziyanlığın · 
dahi ödeteler Ve' bu hususta .maktu akça almıyalar. · 

_.._1-.,, !At",, ı;:b ~~,.;, c: ıJ ,:;,'1,,~ Jı;s:. .:ı_,;1; ~Y ..... ,:;,.;_,ı,;.. .ı,,ı ~v .:ı.,,·ı; ~- [88] 
jı:=;.~ ..v\ <S.;\; olı,J .)IJ,!-" J.!-> .::J_..ı:, • ..ı.;. o>L,.: .ı;.,~ ı)->- <ıi\S ~ y> _.., .::.-1 o.;Ş J.,. ~.Y:. .;> .if" l;~ 

. •.)Y,J.. .::-ı_'lJ ı>~\.o.; 

Biryecük kanununun başında da aynı şekilde aşağıdaki mukaddeme mevcuttur : 

o.;Ş J... :..ı,'l,, • Jt.>I .;ı:=;.~ J(... .)_,l\; ~Y' _.., f:.. G ~I; f: el~...,__,.. ~\} ~L·. <ıi\S .J~ 
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9. Ve tamga hususu dahi kanun-z kadim üzere bac harir. gelse 
ipeği batmana urup dahi her menn-i Harpurdide ki bin sekiz yüz dir
hem olur doksan karaca akça bac alurlar imiş ki hisapta otuz üç Os
man]· akçası olur Ve batın.anında dörder akça tamgr:--gi siyah içün da
hi alırlat imiş 

10. Ve diyar-ı Rumdan pastav ile çuka gelse anı dahi vezne 
urup her mende kırk beşer karaca akça bac alırlar imiş ki on beş 

Osman akçası olur 

11. Ve kara tamga didükleri dahi her metadan ki şehre gelip 
satılsa her neden olursa yüzde beş tamga alınır imiş 

Ve geçip gider olsa keten yü.künden bir Şami Eşrefi alırlar imiş 
ki kırk Osman akçası olur Ve sayir bez kısmından geçip gitse bir 
altun alırlar irr.:1 Ve bunlardan eğer hinna ve ger sabun ve ger de
mürdür ve bunlara nisbet nekim vardır ubı1r itse her yükü neyse nim 
batmanının kıymeti bac alınır imiş · 

12. Ve şehre gelip boğazlanan koyundan beş karaca akça alırlar 
imiş ki hisapta bir buçuk Osman akçası olur Ve sığır boğazlansa 
on iki karaca akça alirlar imiş her baştan ki dört Osm.m akçası olur 

13. Ve arasa'ya gelen gallevatdan ki Harpurt müddünden .sekiz 
İstambul kilesidir bir çaryek-i İstambulf alırlar imiş Ve mazu yükün
den yiğirİnide iki alırlar imiş birin arasa'da ve birin tamga-yi siyah
ta Ve tuzdan yiğirmide bir arasacı alır imiş 

14'. ve debbtiğhane içün dahi her posttan birer mikdar cüz'i nesne 
alırlar imiş · 

15. Ve kirişhane içün dahi şehirde boğazlanan koyunun ve keçinin 
bağırsağın alıp kiriş icİerler imiş amma dükkanının icaresi vakf imiş 
evvel vakfa kayd oluptur 

16. Ve Ebu-Tabirden gelen ,yaş üzüm yükünden her yüküne iki 
karaca akça tamga alınırmış Şehr-i Harpurt üzümü satılsa nesne 
alınmaz imiş Ve sebzevattan dahi bir mikdar nesne alırlar imiş 
olıgeldüği üzere 

17. · Ve penbe ve iplik bazara gelip satılsa her nügisinden rub' 
karaca akça tamga alınır imiş ki altı nügiye bir Osman! düşer Ve 
dokunup hazara satılmağa gelen penbe bezinden her topu ki yiğirmi 
arşundur tamga idüp dahi bir Hasanbeği alınır imiş ki iki Osman 
akçası olur Ve Trabzon keteni gelip satılsa andan yüzde beş alınmaz 
imiş hemen her topunda iki buçuk Osman akçası alınır imiş 
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18. Ve nefs-i şehirde dokunan çeharkezi kuşağı [91] dahi tamgalayıp 
rub' karaca akça tamga alırlar imiş 

Ve mumhane içün dahi amil olan ham mumu alıp düzedip [92] birin 
bir .... [93] satar imiş 

19. Ve ihtisab hususu dahi balda ve yağda ve kuru üzümde ve 
sayir buna nisbet hususta yiizde iki nügi alınır imiş Ve bakkal dükkan
larından dahi ayda birer akça alırlar imiş Ve etmekçi ve aşçıdan dahi 
ayda haline göre üçer dörder. akça alırlar imiş Ve bunlardan gayrı 
eksüklerin bulsaiar dirhem başına bir akça cürmün alırlar imiş 

VII 

Tafsil-i kanunname-i Jiva-i Çermik [94] ber muceb-i kanun-i Hasan . 
Padişah 

1. Evvel reaya kısmından anlar kim müslümanlardır bir çiftlik 
zemini olup ve hem ziraatine kadir ola her çift başına resm-i çift diyü 
beş tenge alınır imiş . ki on Osman akçası olur . Alınmasının me-irsimi 
dahi evayil-i marttadır evvel bahar 

Ve resm-i şahnegi diyü harman çağında her çift başına birer kile · 
galle dahi alınır imiş ki nim Istanbul kilesi olur 

·Ve ziraatlerinden yedide bir alınır imiş 

Ve bağlarından her yüz divekten bir tenge ile bir s~pet üzüm alır

lar imiş ki tengeleri iki Osmani akça olur Anın dahi alınmasının 
mevsimi üzüm vaktindedir 

Ve .bazı abdar . zeminlerinden ki bostan ve. penbe ziraat olunur imiş 
öşür üzere alınır imiş 

Ve her haneden üçer gün ırgadiyye dahi alınır imiş Her günü 
birer tenge ki iki Osman akçası olur Anın dahi alınmasının mevsimi 
nısfı evvel bahar ekin vaktinde ve· nısfı dahi orak çağındadır 

Ve girü her haneden iki part [96] otluk dahi alınır imiş ki altmış 
burma [97] Her partı iki Osman akçasından dört akça olur bunun 
dahi alınmasının mevsimi çayır biçini vaktinde ol vakit alalar 

Ve girü her haneden ikişer yük odun dahi alınır imiş ki her yükü 
ikişer . Osman akçasından dört akça olur . Bunun dahi alınmasının mev
simi son güz ayının ahırında 

-v .>-"· [97] .::..)~ [96] J'-1..i [95). .tt..~ [94] [?] '1::-"6. [93] ':'.J>•:ı.P [92] ı>f.>\+;;- [91] 
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2. Ve kefere tayifesinin dahi ziraatlerinden hums üzere alınır imiş 

. Ve abdar olan zeminlerden ki bostan ve penbe hasıl... anlardan öşür 
üzere alınır iiniş 

Ve bağlarından her yüz divekten iki Osman akçası alınır imiş 

Ve resm-t ırgadiyye her neferden on gün ırgatlık alİnır imiş ki 
her ikişer Osmaniden yiğirmi akça olur Anın ~dahi alınmasının · mev
simi müslümanlar gibi nısıf üzeredir Ve girü her haneden üç yük odun 
dahi alınır imiş ki ikişer akçadan altı Osman akçası olur· Ve iki part 
otluk dahi alınır imiş her partı ikişer Osman akçasından dört akça 
olur Bunların dahi alınmasmın mevsimi müslümanlar virdüğü vakitte
dir ki yukarı zikroluptur 

Ve giril kefe.re tayif esinden her haneden üçer tavuk dahi alınrımış 
ki her biri ikişer akçadan altı Osman! olur Bunun dahi alınmasının 
mevsimi harman vaktindedir 

Ve giril kafir tayifesinden yılda üçyüz tenge maktu alırlar imiş ki 
altı yüz Osman! akçası olur ki her dört ayda yüz tenge alınırmış 
Amma şehir keferesinden imiş ı Ve giril bunlardan otuz iki batman şire 
dahi maktu alırlar imiş 

3. Ve resm-i mevı:işf [98] eğer müslüman ve ger keferedir her 
yunddan [99] ve dişi himardan ve inekten birer tenge alınır imiŞ ki 
iki Osmani akçası olur Ve kısır inekten nim tenge dlınır imiş ki bir 
Osman! olur Ve meralleri [100] dahi üç koyuna bir tenge alınır imiş ki 
iki Osman akçası olur · 

Ve rasm-i asel her petekten bir nügi bal alırlar imiş ki nügisi iki 
yüz dirhem olur 

Bunların alınmasının mevsimi eğer mevaşi ve ger merfüdir ve ger 
resm-i aselden evail-i marttadır 

Ve resm-i arusiyye her arfısiyyeden bir davar alınır imiş 

Ve çulhalarından yılda her birinden bir bez alınır imiş 

Keferesinden bu zikrolunan hususlar külliyyen mukarrer kılınıp 
deftere hasıl kaydoldu 

· Ve resm·i ı:isiyabları yoğ imiş giril nesne kaydolmadı 

4. Ve tarriga hususunda dahi yük geçip gitse nokta başı diyü 
her yükten biı er teİıge alınır imiş k;i iki Osman! akça hisabıdır Ve 
şehirde" koyun boğazlansa her koyundan bir ve yarım tenge alınır imiş 

ki üç Osmanidir Ve sığır boğazlansa üç tenge alınır . imiş ki altı 

..;-ı.,.- [100] -1.·_,._ L99] .s.!ır [98] 
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Osmanidir Ve at ve katır ve himar ·satılsa her baştan. bfr Şahruki 
alınırmış ki altı Osmanidir Ve sayir nesne satılsa tamga alınmaz imiş 
Bu zikrolan hususlar külliyyen olduklu olduğu üzere mukarrer kılındı 

~ 

VIII 
Defter-i yasaha-i liva-i Arabgir 

1. Tafsil-i kanunname-i liva-i Arabgir ber-muceb-i kanun-z kadfm can 
ümerii.-i hod T101]. 

2. Evvel kurada vakic olan reayadan anın kim çifti olup dahi bir 
çiftlik zemin işlemeğe kadir ola anlardan her çift başına yiğirmi dört 
Osman akçası resm-i çift alınır imiş ki alınmasının mevsimi evvel ba
har nevruzda imiş Gfrü evvel üzere mukarrer kılındı 

3. Ve şahnelik diyü her müdd-i .Arabgir.de ki dört İstanbul kile. 
sidir bir çeyrek Arabgiri alınır imiş ki hisapta otuz ikide bir dü
şer Bunun dahi ·alınmasının mevsimi harman vaktindedir Girü evvel 
üzere kaydoldu 

4. Ve iki müdd-i Arabgiri galle alınduğı yerde bir harar' saman 
dahi alınır imiş ol ref' olundu 

5. Ve harman çağında düsturcek [102] <lirler imiş alaca olan kura
dan ikişer baş koyun ve daha aşğarlak [103] kuradan bir koyun alınır 
imiş 

6. Ve bağlarından dahi bağ haracı diyü nakit akçaya kesip beş
~e · bir hisabı üzere alınır imiş Bunun alınmasının mevsimi şire ve 
üzüm vaktindedir 

7. Ve adet-i agnam her koyun başına bir Osman akçası resim alı
nır ımış Girü evvel üzere mukarrer kılındı Bunun dahi alınmasının 
mevsimi evvel bahar nevruzdadır ol vakit alalar 

8. Ve resm-i usiyub yıl tamam dönen asiyabdan . . . Arabgir ki
. lesiyle gaile alınır imiş ki sekiz İstambul .kilesi olur Nıstı buğday ve 
nısfı arpa imiş 

9. Ve Eramine [104] tayifesinden dahi her neferden üçer gün ırg~tlık 
alınır imiş işledirl~r imiş Bunun dahi alınmasının mevsimi nısfı bahar 
ekin vaktinde ve nısfı dahi orak vaktindedir 

10. Ve her petekten bir nügi-i Arapgiri bal alınır imiş. balı olan 
yerden · 

J'>'?I (103] .ı.l;-.ıj:...> f102) >Y,.. ,\v"I .y- f • .ı1 ,'.)_,>\; ':"~ y -". ~v"' ,\_,J 'L-L" c'.ı.J''\; ... ~ (101) 
~1.ıl [104] 
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11. Ve resm-i mevuşf her inek başına üçer Osmani akçası alınır 
ımış Bunun dahi alınmasının mevsimi nevruzdadır Amma bazı kura 
dahi .var imiş ki viregelmemişler Anlar dahi müfredat-ı defterde mukay
yettir 

12. Ve şehirde olan çulha tayifesinden dahi herbirinden yılda 
yiğirmi dörder Osman akçası alırlar imiş Amma kuradan alınmaz imiş 
Bunun dahi alınmasının mevsimi nevruzda imiş 

13. ·Bu zikrolan hususlar külliyyen girü olduğu üzere mukarrer kılındı . . 
14. Ve bayramcek [106] diyü şehirde olan kefere hanelerinden birer 

hane ... alınır imiş Ol· husus dahi ref'oldı 

15. Ve vilayette dört beş pare kura vardır ki ziraatlerinden nısıf 
virürler imiş Ve resm-i çift alınmaz imiş Ve tohum ve saban demirin 
beğlik canibinden virürler imiş Ve koyun hakkı ve bağ hakkı. dahi 
virmezler imiş Bu zikrolan kura ehalisinin ziraatleri dahi sayir reaya 
gibi hums üzere olup ve rüsumları dahi anlar gibi kaydoldu' Gayrılar 
ne virürler ise bunlar dahi ol dü.ştur vireler Defteri ,cedide ol üzere 
kaydoldu Ve besatlnden ve burçaktan !)edid.e bir alına 

16. Ve bac-z tamga hususu dahi ipek yükü olandan her yük başına 
ikişer Şam! Eşrefi' alınır imiş ki kıymette kırkar akçatan seksen Os
man!. akça olur Ve keten yükünden ve ana nisbet yükden yiğirmişer . 
akça bac alınır imiş Va sabundan ve penbe yükünden . geçip gitse 
her yükten üçer Osman akças! alınır imiş Ve ger satılsa ikişer nügi 
penbe ve ger sabundur alınır imiş 

17. Ve şehirden davar boğazlansa her koyun başa . üçer akça 
tamga alınır imiş 

18. Ve şehirde olan pabuççu ve başmakçı işlemek içün ... [106] kestik
leri gönden her gön başına bir geyim gön alır !ar imiş ki kıymette 
üç Osmani akça olur imiş 

19. Ve şehirde olan aşhaneleri dahi amelde [107] imiş Ol husus 
ref'oldu 

20. Ve resm-i arusiyye her teehhül eden kimesnelerden birer koyuµ 
alıQır imiş , 

Bu hususlar ki takrir olundu ref' olandan gayrı ber . karar-ı sabık 
mukarrer kılınıp defter-i cedide hasıl bağlandı 

: o.ıl.f (107j .,.,fı t106] ~I~ (105) 
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