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XV. ASRIN SONUNDA 

BAZI BÜYÜK ŞEHİRLERDE EŞYA VE YİYECEK FİYAT
LARININ TESBİT VE TEFTİŞİ HUSUSLARINI TANZİM 

EDEN KANUNLAR 

Kanunname-i ihtisab-z lstanbul-el-mahrfısa 

XIX. asrın ikinci yarısına kadar Osmanlı imparat~rluğunda: her türlü eşya ile 
yiyecek maddelerinin ve hizmetlerin fiyatları, mühim bir devlet işi olarak, en büyük resmi 
m'akamlar tarafmdan tanzim ve murakabe edilmekte idi. Fatih Sultan Mehmed. İstanbul'u 
aldıktan sonra «Un kapanı°'» a, «Yemiş iskelesi çardağın» a, «Sebzehaıie· divanın» a ve «sal
hane» ye giderek (1] narh işlerinin tanzimi hususlarını teftiş etmiş olduğ~ gibi; diğer .Os
manlı padişahları da narh meselesiyle esaslı bir şekilde meşgul olmağı kendile.ri için bir 
vazife bilmişlerdir. 

Sadrazamların yapılması lazımgelen en mühim işlerinden birinin narh fiyatlarını kon
trol etmek, büyük şehirlerde zahireyi. vaktinde toplayıp İaşe buhranlarının önüne geçmekti. 
Bu hususta her hangi bir ihmal şayiası bile kendilerinin azle ve kahra uğramasına sebep 
teşkil ediyordu. Bu sebeple sadrazamlar maiyetlerinde kadı ve muhtesib olduğu halde, 
çok defa çarşamba divanından sonra alayla çıkarlar ve yolsuzlukları gözüken esnafı fa
lakaya yatırmak veya kulağından dükkanı önünde mıhlamak gibi cezaları tatbik ~tmekten 
çekinmezlerdi. 

~ski kanunnamelerin tarifine göre, devlet vekili olanların narh işiyle bizzat mukay
yet olup, işi kadı ve muhtesibe havale etmekle geçiştirmemeleri liizımdı. Narh işi· «um_ur-ı 
külliyedendi» ve «istirahat-i alemin bir maddesi dahi narh icra .olunup ehl-i silk ve pazarın 
umuru muntazam olmakla» kaimdi [2]. 
, Bu usuller ve telakki Osmanlı devrinde·ihdas edilmiş değildir. Şarkta veya g.arpta 
Orta Çağ iktısadiyatı nizamına hakim olan zaruretler, fiyatların kayitsiz ve şartsız bir tarz
da teşekkülüne müsait değildi. 

Zamanın münakale ve muhabere vasıtalarının arzettiJri .imkanların mahclutluğu, her 
şeyi dağılmağa ve inzivaya sürüklediği bir sırada, muazzam bir harp makinesi halinde teş
kılatlı bir bütün olarak işliyen devletlerin hayatı, ancak kaadir-i- kül bir devlet elinin her· 
tarafta kendi agarlagzcz müd.:ıhalesini hissettirmesiyle mümkündü. 

İşte bu sebeple, Osmanlı İmparatorluğundaki narh koyma usulleri ni de, fiyat yük
selişlerinin hakiki sebeplerinden gafil ve safdil bir zihniyetin memleketin iktısadi hayatına 
keyfine göre tasarruf etmek istiyerek onu tazyik eden bir müdahalesi gibi nazarı itibara 
almaktan ziyade, devrin umumi teşkilatı ve ekonomi zihniyeti içinde manalı bir müessese 
olarak tetkik etmek lazımgelir. Filhakika, büyük ordularla şehirlerin iaşesi meselesi ile 
mahalli sanayiin ham madde ihtiyaçlarının muntazam bir şekilde temini hususunda bu dev-

(1] Evliya Çelebi Seyahatnamesi: cild 1, s. 120 
[2] Tevkil Abdurrahman Paşa kanunnamesi: Milli Tetebbüler Mecmuası, sayı 3. 
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rede Devlet eliyle alınmış olan tedbirler arasında fiyat murakabesi işine de mühim bir 
mevki ayırmak münasiptir. İcabında ihracatı veya mı.ntakalar arasındaki sevkiyatı meneden 
ticareti umumiyetle ancak resmi bir vazife olarak yaşatan, satışı mecburi kılan v'e istih
sali bir mükellefiyet haline sokmuş bulunan devletin, bu gibi tedbirlerle fictlann teşek
külü şartları ve jiat yükselişlerinin ana sebepleri üze;ilıde müessir olmağı ihmal ettiği 
de iddia edilemez. Bir nevi harp sosyalizminin ve örfi idare tedbirlerinin daimi bir hal 
teşkil ettiği, güdümlü bir devlet iktisadının hakim olduğu ve devlet ve me'deniyet nizamı
nın ancak b.u sayede temin edilebildiği bir memlekette ia§e buhranlarına, meşru olmayan 
şekillerdeki kazanca ve ihtikara, sedece iktisadi icablar ve devlet yapısının zaruretlerine 
uymak mecburiyetiyle değil, fakat dini ve ahlaki mülahazalarla da rr.eydan verilemiyeceği 
aşikardır. 

Bu sebeple, burada neşrettiğimiz ihtisap kananô.melerinde mevzuubahsolan dikkate 
şayan fiyat tayin ve tesbiti usullerini, devrin umumi şartları İçinde gerekli ve faydalı 
müesseseler olarak tetkik etmekte bir zaruret vardır. 

* * * 
Osmanlı İmparatorluğunda en yüksek Devlet makamlarının aHikası ne kadar büyük 

olursa olsun, fiyat işlerinin tanzimi hususunda umumiyetle kadıların tavzif edildikleri gö
rülmektedir. Kadının emrinde Muhtesip yahut lhtisap ağası denile.n bir büyük beledi Za
bıta memuru vardır ki, bunun vazifesi kadının verdiği hükümleri tatbik ettirmek ve çarşı 
ve pazardaki hayatın intizamını temin etmektir. Bu memur mevkiini umumiyetle iltizamla 
almış bulunduğu için, pazarlarda satılan \eşyalardan alınan ihtisap r'üsumzınu kendi hesabı
na· toplar, esnafı teftiş ederek narhtan fazla veya eksik satanları, fena mal imal edenleri 
cezalandırırdı. 

Eski devirlerde kadıların adli salahiyetleri yanında idari ve beledi iktidarları da 
vardı. «Bayi ve müşteriden birisine himaye ve gadir olmamak üzere» alakalı taraflar ara· 
sında hakem vaziyetinde karar verecek olan kendisi idi. Kadı, merkezden gelen emirler 
üzerine yeniden narh tayin etmek lazımgeldiği zaman «Ayan-ı şehirden ve ehl-i hibreden 
mutemed ve sika kimesneleri» ve alakadar esnafın mümessillerini toplar ve maliyet fiyat· 
lariyle hayat pahalılığını iyice tetkik ve hesabettikten sonra, umumiyetle esnaf için % 10 u 
geçmiyen bir kar hissesi bırakmak suretiyle fiyatları ve tatbik edılecek usul ve tedbirleri 
tesbit ederdi., Bu suretle tesbit edilen fiyatlar ya burada gördüğümüz ihtisap kanunnamele
rinde veyahut sadece kadı sicilleri veya narh defi erleri halinde icabında müracaat edilmek 
Üzere muhafaza edilirdi. 

Devletin salahiyetli makamlarının eşya ve yiyecek narhlarmı tayin husumnda tatbik 
ettikleri fiyat politikası ve bu suretle milli gelirin muhtelif içtimai ve iktisadi zümreler 
arasında taksim ediliş şeklini, devrin iktisadi teşkilatını ye geçinme şartlarını, kıyafetleri.. 
ilh. aksettiren bu nevi vesikaların neşri şüphesiz içtimai ve iktisadi Türkiye tarihi tetkik
leri için büyük bir kıymeti haiz olacaktır. Bugün bu nevi vesikalardan büyük bir kısmı 
ziyaa uğramış olmakla b~raber resmi devlet daireleri Arşivlerinde ve hususi kütüphane
lerde kadı sicilleri veya narh defterleri halinde hala bu neviden pek çok vesikanın mevcut 
bulunduğunu söyliyebiliriz. Biz bu vesikalar arasından ikinci Sultan Beyazıt'ın emri ile 
(907) 1501 tarihinde İstanbul, Bursa ve Edirne Şehirler ne mahsus olmak üzere tanzim 
edilmiş olan ve Topkapı sarayının Revan köşkü kitapları arasında Padişahlara mahsus ol
ması lazımgelen bir kanun mecmuasında kayıtlı bulunan üç ihtisap kanunnamesini seçe
rek diğerlerinden evvel emsali arasında dikkate şayan birer numüne olarak neşretmeyi 
münasip gördük. Bu seçişin sebeplerine gelince: Evvela bu üç kanunname şimdiye kadar 
bizim gördüğiimüz narh defteri kanunları arasında en eskisidir, Filhakika Başvekalet Ar· 
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şivinde muntazam serile.r teşkil edrn 'mühim.me defterlerinin en eskisi 961 (1553) tarihlidir. 
Ahkam defterleri ise çok· daha muahhar bir tarihten itibaren mevcuttur. İstanbul Kadılı
ğına ait narh sicilleri (1190) 1776 senelerinden başlamaktadır Kütüphanelerde mevcut narh 
defterleri de ekseriya 1630 (1040) veya 1680 (1091) veya daha muahhar tarihlidirler. Di
ğer şehirlere ait kadı sicıHerinde bizim _buıada neşrettiklerimiz kadar eski narli kanuni~~ 
rına veya daha doğrusu sadece narh usullerine müteallik vesikalara tesadüf edilmesi _müm
_küı:ı ise de, onların bizim neşrettiğimiz kanunnarr.elerin ait bulunduğu üç şehre mute.allik 
_malilmatı bir arada ihtiva etmesi ı.mkansızdır. Bunlar kadar zengin. İnalfimatı- ihtiva etmesi 
:de pek az muhtenıeldir. Bu sebeple Beya'zıt II. devrine ait olan ve içinde ·Fatih devri
.ne ait nizamlardan da bahsedilen İhtisap kanunnamelerini neşretmekle, Türk l arihinin bize 
'pek az vesikı. bırakmış devirlerindtn ·birine ait olan ve bu nevi kanunnamelerden bizim 
bildiğimize göre en eskisi. bulunan üç vesi_kayı okuyucularımıza t~kdim etmiş bulunuyoruz: 

Diğer taraftan, bu kanunnameler elde mevcut narh defterleri veya si!!İlleri gibi diğer 
emsalleri arasınds en büyükleri ve teferruatlıları o mamakla beraber, bizim kanaatımıza 
göre en fazla tefsilatı ihtiva edenleridir, Filhakika, bizim burada ne~rettiğimiz lhtisap Ka
nunnameleri basit, bir narh defteri halinde sadece eşya fiatlarını sıralamakla kaim.ayıp 

bu fiatlardan her bilinin hungi usullerele nasıl tayin edildiğini, mühtelif sahalarda te· 
sadü/ edil~n yolsuzlukların mahiyetini de teşhir ve izah etmiş bulunmaktadır. Bu itibarla, 
bize -muayyen bir tarihte her hangi bir şehrin pazarında tatbik edilen fiatların listesini 
vermekle kalmayıp, sureti umumiyetle fiutların nasıl tespit ve teftiş olunduğuna ve bu liste
lerin nasıl tertip edildiğine dair malumatı ihtiva eden bu kanuanamelerin kiymeti büyüktür. 

* '* * 
Filhakika II Na. lu Bursa İhtisap kanunnamesinin tetkikinden anlaşılacağı veçhile, 

Beyazıt II., Bursa kadısında hükümln göndererek fiyat işlerinin ne. merkezde oldtiğunu, 
kendileri tahta geçelideııberi değişmeler vukubulmuşsa bu değişikliklerin sebeplerini 

· sormuş ve-bu s~retle esaslı bir anket açılmasını emretmişti. Tetkikatın neticesinde tesbit 
edilecek- vaziyetin ve fiyatlar listesinin _Devlet merkezine bildirilmesi lüzumu ve ora
da bu malilmatın kanunname mahiyetinde muhafaza edileceği ve icap edince onlara mü
racaat edilmek suretiyle hüküm verileceği de bu emirlerde tasrih edilmiş bulunuyordu. Ay
!Jı ~ealde hükümlerin diğer muhtelif büyük şehirlerin Kadılarına da gönderilmiş olm~sı kıiv-

' vetle muhtemeldir. Burada. neşrettiğimiz Bursa İhtisap Kanunnamesiyle aynı.tarihte yazılmış 
olan ve bi~ arada toplanmış bulunan İstanbul ve Edirne İhtisap Kanunnameleri de bu hü-
kümlerin neticesinde tanzim edilmiştir. . . · 

Bu kanunnamelerden Edirne ve Bursa Kanunnamelerinin içinde tarihleri vardır. ve 
bu tarih 1501 (907) dir. Bu kanunnamelerde bahsi geçen «Kanun-ı kadimin», Bursa Kanun
namesinin 16 ncı paragrafında tasrih edilen şekliyle •merhum Sultan Mehmet zamanında. 
tanzim edileıi l<anun» olrnası Jiizımgeldiğini .isbat ettihi gibi; 44 üncü paragraf da ayı:ıca 
)485 (890) .tarihinin zikredilmiş olması da bu kanunnamelerin bizim neşretmiş olduğumuz 
şeki:leri ile 1501 (907) tarihinde tertib~dilmiş olduğıinu göstermektedir,Revan köşkü Kü
}:üphanesinde, kanuni Sultan. Süleyma.n devrinde vazedilmiş diğer kanunlarla birlikte ya~ıl
mış bir mecmua [1935 No. lu me"cmua] da bulunması ise, onların tertip tarihlerini şüpheye 
dÜşiirecek bir sebep teşkil edemez. Fikrimizce, İkinci Beyazıt devrinde ihtisab umurunu 
tanzim ve tahkik için verilmiş olan hü,kümler, tesirini uzun müddet mahafaza etmiş olan 
büyük tensikata sebep olmuş ve geniş ölçüde~ icra edilmiştir. B~rsa. Kadılığı ~içillednde 
tesadüf. edilen bir kayda göre [1] Yavuz Sultan Selim talı.ta geçİ:iği zam,n bir hüküm 
gön ere. ek b~bası zamanında B.ursada İhtisaba dair verilmiş olan emirlerin mer'i olduğunu 
bildirmiştir.. · · · · 

[1] Bursa, T,ür~_üı_ı m~c~ua.sı,sa~ife 191 (2~ No. lu sicillin 163, _ü'~~-ü. sahifesinden naklen). 
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Bu sur~tle burada neşrettiğimiz İhtisap Kanunlarının yalnız şekiJ ve usul bakımından 
bir numune olarak değil, ·belki de hükümleri uzun µıüddet cari tutulmuş olan bir kanunname 
halinde Sultan Süleyman devrin.de yazılmış bulunan kanun mecmualarına da geçmiş olması 
mümkündür. Edirne'ye ait bir İhtisap Kanunnamesinin, Beyazıtta Veliyüddin Efendi Kütüp
hanesinGe 1970 No. ·ıu bir münşeat mecmuası içinde, daha muahhar tarihlerde de heiİıen 
aynen. bu ·nevi kanunnamelere bir numune olarak zikredilmesi ve İstanbul Kanunı.amesi
niıi de yine ayı;ıı suretle 1630 (1040) tarihlerine doğru yazılmış ofması Iazımgelen bir mec~ 
muada: az çok değişmiş bir şekilde [l] olmakla· beraber esasları muhafaza edilmek şartiyle 
kayıt ve muhafaza edilmesi İse; en emin ve sıhhatlı suretlerinden naklederek harada bir 
arada neşrettiğimiz üç lhi:isap Kanunnamesinin, bu iıevi, kanunnamelere uzıin müddet ör
nek teşkil etmiş orijinal ve halis numuneler olma.k ve tertip şartlariyle tarihlerini bizim 
için sarahatla tesbit etmek mümkün bulunmak itıbariyle kıymetlerini arttırmaktadır. . 

Bu kanunnameleri neşrederken Topkapı sarayında Revan köşkü kitapları ?Tasında 
1935 No . .:la kayıtlı bulunan kanun mecmuasındaki metin 'esas tutumuş ve aynı kütüpha
nede 1936 da kayıtlı bulunan diğer bir mecmuadaki pek ufak farklar ve bazı imla lrnsu
siyetleri ise, metin kısmında veya notlarda mutarıza içinde gösterilmiştir. Edirne İhtisap 
Kanunnamesini, yukarıda zikri geçen Münşeat Mecmuasındaki suretiyle karşılaştırmakta bir 
faide görmediğimız gibi İstanbul Kanunnamesini de çok farklı bulduğumuz için 4- No. lu 
notta mevzuubahis benzeri ile mukayese etmekten çekindik. 

Ömer Lütfü BARKAN 
İstanbul Ünive;sitesi İktisat Fakültesi 

Profesörlerinden · 

1. ZemheririI?- (1 evvelinden rabicin ahırına değin ki altı ay olur iki 
yüz elli dirhem koyun eti bir akçaya ola Sayfın iki evvelki ayları üç
yüz sayfın ahıriyle güzin evvel ayı üçyüz elli dirhem. güzin iki ahır ayları 
üçyüz dirhem koyun eti bir akçaya satıla · Aırıma her zamanda koyun 
etinden keçi ·eti elli dirhem ziyade satıla Koyun etin ayru . k~çi etin 
ayru satalar birbirine katub satmayalar Katarlar ise mu h t e si b kadı 
macrifetiyle taczfr (2 ide cerime alınmaya Ve kuzz eti elli dirhem eksik 
satıla şişek (3 · olduğı vakıt koyun etiyle beraber. satıla 

Tacyin olunan narlıdan eksik satılur ise dirhemine bir aJ<ça cerime· 
ve sair terazu ile satılan nesnelerden eksik satandan iki dirheme bir 

·akça cerime. alına 
2, Mahrfısa-i İstanbul maslahati içün memalik- i mahrfısadan c ele b

k eş (4 yazılub Üzerlerine ta eyin olunan koyunların emr olunan mevsimde (ö 
İstanbula getüreler Geldikten sonra Kadı ve Muhtesib maCrifetiyle celebkeş (6 

getürdüği koyunları sayılub Üzerlerine kayd olunan koyunların tamam ge-

[1] Bu Kanunname Bay Osman Nuri Erg·n tarafından, Fatihte (Ali Emiri Efendinin}. 
Millet- Kütüphanesinde 224 No. lu Kanun mecmuasından alınarak, Mecellei Umuru Belediye 
isimli eserin birinci cildinde neşredilmiştir. İstanbul, 1922, sahife, 404. Aynı kitap ta narh 
usulleri ve muhtelif tarihlerdeki narh numuneleri hakkında: zengin ma.lumat vardır . 

..rr:-..,.~ (6 (•.;.iJ.1).(5 (~~> ..r~ (4 :JJ~ (3 .J.:rJ (2 .!l_,,._,+"j (1 
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türdükleri ma'ltım olduktan sonra koyun getüren celebkeşlere Kadı ve 
Muhtesib ma'rifetleriyle sellahhane (7 ve şehirde kasab dükkanın buluvirüb 
celebkeş getürdüği koyunı ol virdükleri dükkanda boğazlayub g~türen ce-

· 1ebkeş binefsihi kendü narh-ı rı1zi üzere sata Amma Kadı ve Muhtesib 
daim anların gibi celebkeşleri görüb gözedüb yokla yalar ta. ki kasablar 
ile muvaza'a (8 idüb hiyle ~tmeyeler Ve koyunların tamam boğazladık

dan sonra Kadı ve Muhtesib celebkeşlerin ellerine koyunların tamam 
getürüb saldılar diyü. hüccet virüb yerlerine göndereler Ve şol celeb
keşlerin Üzerlerine kayd olunan koyunların ba':zın getürüb ve ba'z- ı aharın 
getürmeyeler teklif olınub elbetde Üzerlerine kayd olunan koyunların 

buldurub tamam getürdüb emr olunan üzere satdırnb ellerine huccet vi
reler Kuzat ve hükkam bu babda gereği gibi mukayyed olub ihtimam 
idüb celebkeşlere koyunların mevsiminde buldurub celebkeş içün kul varı
cak celebkeşleri ve koyunların varan kula teslim idüb kendüler dahi birer 
yarar ademlerin koşub getürüb İstanbul Kadısına . ve Muhtesibine teslim 
idüb anl~rdan hüccet alub gideler Veyahud emr olunan üslı1b üzere 
boğazlayub satalar Bu emre muhalefet iden Kadılar ·müstehikk-ı 'ıkab 

ve 'itab olalar 
Ve şehre ihtiyariyle koyun getüren kimesnelerden celebkeşler koyun 

almayalar Kadı ve Muhtesib men'idüb aldırmayalar Alurlar ise Kadı 
ma'rifetiyle Muhtesib döğe · Amma cerime almaya Ve kassabane (9 ile 
yüzülmesi mukarrer ola Amma sol vakıt ki sellah (10 koyun derisin ve 
gayrının derisin yarub veya delik ide etdüği ziyana göre cerime. alına 

3. Üç nevi buğdaydan bir müd (11 buğday satun alındıkda Tekfurdağı 
buğdayından yedi kile ve Ahyolı buğdayından dahi yedi ·kile ve Sela
nik buğdayından dahi altı kile alınub bu cümle su değirmenine iledüb 
ve un eylemelü oldukda bir kile buğday değirmen hakkına (1~ gitdi ve 
bir buçuk şinik dahi çevrindi(13 çıkdı Ba'dehu baki kalan· on sekiz buçuk 

masrafların 
ve ·kile ve buçuk şinik buğday un olub (14 getürülüb kapanda vezn olun. miktarı 

kıymeti ile dukda on yedi buçuk kile ·ve buçuk şinik un çıkdı Ba'dehu mezbur un 
müsiamel u· 

suller.. kile ile dahi ölçüldükde on sekiz kile ve bir şinik un çıkdı Kile vezin-
den iki buçuk şinik ziyade gösterdi Velhasıl· zikr olunan on sekiz kile 
ve buçuk şinik buğday un olub kapanda vezn olundukta bir kile noksan 
gösterdi ve ölçüldükde dahi bir buçuk şinik noksan gösterdi · Maahaza 
( 15 meşhur olan budır ki ölçüde un buğdaydan ziyade gelür deyü ehl-i 
hibresinden (16 istifsar olundukda buğdayın aç (17 olub eski olduğun

dandır deyü cevab virdiler Hatta cümle uncularda dahi bu ma'na mut
tarıddir deyü söylediler 
..s.ı:JJ':' (13 (değirmene hak) .(12 (..:ı.ı>) .l.-'> (11 t~ (10 <1ı'~k! (9 -u..;,l.ı> (B ...;t;..C~ (7 

~ı (17 .:ı~._.ı;;. JAI (16 (.lıt")llıt" (15 (unu alub) (14 
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nulacak nar-
hın esası. 

Aşcı dükkan· 
!arına ait. ni· 

zamlar. 

İlıtisap Kanunları 

· Ba'dehu vakı'. olan hare budır ki zikr olunur: cümle bir müd buğ. 
dayın bahası üç yüz yetmiş altı buçuk akçaya oldı Ve değirmene ile
düb getürmek içün gemiye yiğirmi akça verildi Ve çevirmesine (18 iki 
·akça verildi Ve gemiden değirmene çıkarmağa ve değir~end~n ge
miye iletmeğe (19 bir akça ve gemiden kapana · çıkarmağa dahi bir ak
ça verildi Ve resm-i kaban dahi dört akça dutuldı Cümle icarat (20 

yiğirmi sekiz oldı . Cem'an baha ile hare (21 dÖrt yüz dört buçuk akça 
oldı Ve zikr olunan on yedi buçuk kile buçuk şinik un yiğirmi dörder 
üzere dört yüz yiğirmi üç akça eyler Ol takdirce heman on sekiz bu
çuk akça fa.ide {22 göründü. 

Öyle olıycak ekmek gayet eyü ve arı (23 olmak gerekdir Şimdi 
hazarda ol asıl etmek yokdır Amma buğdayın kilesi silme (24 ölçüldi 
Ve unun kilesi doruklu (25 ölçüldi Bu takdirce cemi' doruk {'6 vakıolan un 
buğdaydan ziyade vakı' olmış olur Lakin (27 iının kilesi doruklu ölçülmek 
rnüte'aref olduğı sebebden doruklu ölçülqı 

Bir müd buğday un olub etmek oldı Cümle dörtyüz altmış sekiz 
akçalık etmek hasıl oldu ve bilcümle zikr olunan bir müd buğday un 
oluncaya değin bahasiyle ve harciyle dört yüz kırk sekiz akçaya oldı 
Ba'dehu etmek olub satıldıkda kepek bahasiyle dört yüz yetmiş beş akça ' 
hasıl oldı Zikr olunan bir müdden yiğirmi altı akça fayda göründi La- . 
kin tavaflık ('8 on akçada buçuk olıyacak iki buçuk akça fayda katur 
Ve eğer on akçada bir akça tavaflık olacak olur ise yiğirmi bir akça, 
ziyade (ziyan) görünür Amma işlenen etmek gayetde pak ve bişmiş ve 
bi-ayıb etmek oldı ol asıl etmek bazarlarda bulunmaz· Öyle olıcak tavafa 
verilmeğe ihtiyaç kalmaz, ziyan dahi olmaz Ve buçuk şinik çevrindi 
vezinde üç buçuk vukıyyc geldi nihayet beş vukiyye tahmin olundı 
Evvelden her kilede iki ... dirhem tozlık ('9 olmak kanun-ı mukarrer olma
ğın giril ber-karar-ı sabık mukarrer kılındı Tebdil ve tr•ğyir olunmaya 

Un kapanında olan kapan taşlarını Kadı ma'rifetiyle Muhtesib dayim 
görüb gözede Taki hiyle ve telbis olub un· alan ve satan kimesnelere 
zarar ve ziyan olmaya 
, 4. Taşradan gelen gaile ye ba! vesfür me'killat kısq:undan ne gelür ise 
Muhtesib Kadı ma'rifetiyle kema yenbaği (30 teftiş eyleyüb · ta ki yalan 
yere şire deyübve ziyade narh istemeyeler Ve getürdüği yere göı e harcı 
hisab olunup tamam oldukdan sonra on (ı) onbirden nihayet on beşe va
rınca Muhtesib Kadı ma'rifetiyle narh vire 

5. Aşczlar ve başcılar ve büryancı/ar (31 ve börekciler fllcümle ta'am 
bişirüb satanlar eyü pak bişüreler ve kabların pak su ile yuyalar {32 ve 
(t>,;1_,~I) <>.h.,:_I (23 .lt;c22 (narh) l'i.;. (21 c..:._,~_ıı .:;,l_,\~I (20 (<\.Ö.:.\ı_\) <..:lı.1 (19 -1.:.-<1.oJJ";" (18 
J:lj_,." (29 CJ:Ul_,l>) Jl.91_,J.-(Jiil_,l.) J:liı_,J. (28 ..:,s\:J (27 (J_,_,b) ..;_,_,_,, (26 L.ı;_,_,ı.t.ı;_,_,, (25 .._ı_ (24 

).,__,,_ (32 )~·~.t. (31 J.:~_1{(30 
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Türk Tarih Vesikaları 

pak bez ile sileler Ve bir kerre çanak ve tabak yudukları (33 su ile 
tekrar bir çanak ve bir tabak dahi yumayalar Ve kazanların kalaysız 
ve kepçelerin kalaysız dutmayalar vaktiyle kalayladalar Muhalefet iden-. 
leri Muhtesib Kadı macrifetiyle döğe Gerime almaya 

6. Haf/af Zar. kırmızı ve gülnarı: (34 ve ergevanı: cizmenin gayet a'Jası 
otuzdan otuz üçe varınca evsat yiğirmi sekizden otuza varınca ednası yi
ğirmi altıc:lan yiğirmi sekize varınca satalar Ve Bulgarisinin (35 ve limoni
sinin (36 gayet acıası yiğirmi yediye evsat yiğirmi altıya ednası yiğirmi 
beşe yiğirmi dörde ola Bu iki renkden gayrısının yiğirmi altıya yiğirmi 
beşe yiğirmi dörde evsat yiğirmi üçe yiğirmi ikiye ola Ve iç edik (37 

aclası on .yediye on altıya on beşe evsat on dörde on üçe ednası on ikiye 
on üçe ola Şirvani paşmağın {38 sahtiyan ola gayet acıası yiğirmiye 
ola evsat on sekize ednası enbeşe Sagrz (39 paşmak ki Şirvani ve 'Acem 
ola acıası yiğirmi yediden yiğirmi sekize varınca evsat yiğirmi beşden 
yiğirmi altıya varınca ednası yiğirmi üçden yiğirmi dörde varınca ola 
Ve şol paşmak (40 ki Şirvan! ve sagri paşmakdan edna ola haline göre 
satıla Bakisi da_hi ki oğlan uşak geymelü ola bahasiyle satıla ziyadeye 
satılmaya Ziyadeye satılur ise Muhtesib te'dib ide Ve iç edik ve .paş
mak ki Deşti ve Şirvan! olmaya paşmağiyle yiğirmi akçaya ola 

7. Babucın kırmızı ve al ve gülnarı: ve limoni olmaya gayet a'lasın 
yiğirmiye· ve on dokuza ve on sekize satalar evsatı onaltıya on yediye 
ednası on dörde on beşe baki renklerin aclası ki su sığırı göniyle ola on 
beşe ve onaltıya on yediye satalar Yeniçeri babuczndan gayrı babuçların 
gayet a'Jası ona ve dokuza evsatı sekize ve yediye ednası beşe ve altıya 

Filcümle cizmecilerin ve paşmakçiların ve babuccılarm işledükleri 

eyü ola kalb işlemeyeler Beş akçalık veyahud ziyadelik paşmak ve 
cizme ve babuc ve gayrı akça başına iki gün hisabz vardır Bunların 

gibileri görüb gözede'.er her kangi cizme ve babuc ve haşmak ve gayrı 
akça başına· iki gün hisabı üzere tamam olmadın delinür ise veya sökü
lürse dikici suçludır Kıymeti ne ise ol mikdar cerime alınur Eğer gön 
ve sahtiyan· delinür ise debbağ {41 suçludır Eğer sökilür ise diken suçludır 
Eğer bıçakla kesiliir ise diken siıçlud.ır 

8. Kara sığır göninin a'lası altmışdan seksene varınca ola Evsatı 
kırkdan altmışa varınca ola Ednası yiğirmiden kırka varınca Yağlı gönin 
b~hası her mertebede on akça ziyade ola Su sığırı göninin işlenmişi 
ki' gayet a'Ja ola yüz doksandan iki yüze varınca evsat yüz seksen. 
den yüz doksana varınca ednası yüz altmışdan _yüz seksene varınca ola 
~1<-=; (39 . .!bl (37 (.t.'.:.....ı .. )~1) .1.'!-.Jd .J (36 (~_;J_,ı.) .ıl;......;;,.Ll_,ı. (35 .SJU( (M .sfl>.Y. (33 

· <e9·>' t.~, \41 .:;~~ (40 .s~ (39 
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Deri tüccarı· 
nın kazancı 

ne olabilir. 

İhtisap Kanunları 

Keçi derisi işlenüb sahtiyan oldukdan sonra kırmızı ve. gülnar~ ve naren
ci (42 nin nevbetle eyüleri yiğirmiye evsatı on dokuza ednası onsekize ola 
İçinden eyüsin çıkarub satmalu olıyacak yiğirmi beşere ve yiğirmi ikişere 
satalar CAmel-i (43 erguvani ki kırmızıdan dön~ış ola a'lası yiğirmi 
beşere evsatı yiğirmi ikiye ednası on sekize . Gayrı renklerin sahtiyanı 
dahi nevb~tle (44 olıycak aclası ondokuza ve yiğirniiye ve evsatı onyediye 
on sekize ednası on beşe ve on.altıya ola Meşinin aclası ki nevbetden 
çıktığı üzere ola aCJa ola biri biri üzerine beşer buçuğa ve altıya ola 
evsatı döfde ve dört buçuğa ola . ednası üçe üçer buçuğa ola 

Sonradan Paşalar ve Kadıaskerler ma'rifetiyle ilhak 
olunan kanunuame budıir ki zikr olunur 

Padişah nasarahullah (45 emriyle yazıldı Heni deriler Buğdan ve· 
Eflak koyum ve yumuşak koyun derileri ikişer buçuğa ola Zagur
ye (46 ve Sofye koyımı derileri ikişer akçaya ola Dobrıca koyum 
derileri birer . buçuğa ola Ve keçi derisi ham il<.en a'lası altı akçaya 
evsatı beşe ednası dörde ola Karasığır derisi ham iken aCJası otuzdan 
kırka varınca evsatı yiğirmiden otuza varınca ednası ondan yiğirmiye 
varınc.a ola Su sığırı derisi ham iken a'lası yüzderi yüz yiğirmiye va
rınca evsatı seksenden yüze varınca ednası elliden seksene varınca ola , -
Kara sığır göninin acıa.sı altmışdan seksene varınca evsatı kırkdan alt. 
mışa varınca ednası yiğirmiden kırka varınca Yağlı gönin bahası her 
mertebede on akça ziyadeye ola Su sığırı göninin işlenmişi ki gayet 
acla ola yüz doksandan iki yüze varınca evsatı yüz seksenden yüz dok
sana varınca ednası yüz altmışdan yüz seksene varınca ola Keçi derisi 
işlenüb sahtiyan oldukdan sonra kırmızı ve gülnari ve· narencinin (47 nev
betle eyüleri yiğirmiye evsatı on dokuza ednası on sekize ola İçinden 
eyüsin çıkarub satmalu olıycak yiğirmişere ve yiğirmi ikişere satalar 
'Amel-i (48 erguvanı ki kırmızıdan dönmiş olmaya qn yediden yiğirmiye 
varınca satıla Amma şol erguvani ki kırmızıdan dönmiş ola a'lası yi
ğirmi beşe evsatı yiğirmi ikiye ednası on sekize Gayrı renklerin sahti
yanı dahi nevbetle olıycak a'lası ondokuza ve yiğirmiye evsatı onyediye 
ve on sekize ednası on beşe ve on altıya ola Amma içlerinden gayet 
... ifraz olunsa yiğirmiye yiğirmi bire satalar Meşinin gayet a'lası ki 
nevbetden çıkduğı üzere ola a'la ola biri biri üzerine beşer buçuğa ve 
altıya ola evsatı dörde dört buçuğa ola ednası üç buçqğa üçe dörde 
ola Ve tacirden olan ·kimesne sahtiyan ve meşin cinsinden onın on buçu- · 

<JR> Jf. (48 <<!1:(.)L') ~·ıv (47 ..... ı~'j (46 ..tı • .,....i (45 ..j;.. _ _,,. (44<...ı.ı:> Jf (43 ~J~ (42 
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Türk Tarih Vesikaları 

ga safalar ziyadeye satmayalar Ve inek gonınzn a'iası otuza evsatı 
yiğirmi be'şe ednası yiğhmi iki akçaya ola Ve ham kayış göninin a'Jası 
otuz .beş akçaya evsatı otuz ikiye ednası otuz akçaya ola Ve ham 
derisi het ne cins olur ise olsun debbağa safalar Debbağdan gayri 
kimesneye satmaya/ar 

Ve debbağ dahi deı iyi tamam dibbağat itdikden sonra her ne cins 
olur ise olsun şehirde olan işcilere salalar Tô.cire ve harice satmaya/ar 
Meğer ki işciden arta Ol vakzt tô.cirden satun alar Ve tô.cirler debbağ· 
haneye varmaga ve peşin akça v,irmeye Ve debbağlar göni babuccılara 
ve gayre nevbetle virirüz dimeyeler Bir isteyene iki isteyene muhalefet 
itmeyüb vireler 

Haf/aflar kırmızı ve gülnari ve erguvani cizmenin a'Jası otuzdan 
otuz üçe varınca evsatı yiğirmi sekizden otuza. varınca ednasın yiğir
mi altıdan yiğirmi sekize varınca satalar Limonfsinin ve bulgarfsinin 
gayet' a'lası yiğirmi yediye evsatı yiğfrmi altıya ednası yiğirmi beşe ve 
yiğirmi dörde ola Bu iki renkden gayrısının a'lası yiğirmi beşe yiğirmi 
altıya evsatı yiğirmi üçe yiğirmi dörde ednası yiğirmi bire yiğirmi ikiye 
ola Ve iç ediğin a'lası onaltıya onbeşe evsatı onüçe on dörde ednası 
on ikiye on üçe ola Sirvanf pcişmağın ki sahtiyan ola gayet a'Jası yi
ğirmiye evsatı on sekize ednası on beşe Sağrı paşmağın ki şirvani ve 
'Acem ola a'lası yiğirmi yediden yiğirmi sekize varınca evsatı yiğirmi 
beşden yiğirmi altıya varınca ednası yiğirmi üçden yiğirmi dörde varınca 
ola Ve şol başmak ki Şirvan! ve sagrı paşmakdan edna ola haline 
göre satıla Bakisi dahi ki oğlan ve uşak giymelü olsa baha.siyle satıla 
ziyadeye satılmaya Ziyadeye satarlar ise Muhtasib tedib ide Ve iç edük 
ve paşmak ki Deşti ve Şirvani olmaya paşmağıle yiğirmi akçaya ola 

Babucczlar babucın kırmızı ve al ve gülnarisinin gayet a'lasını yiğir
miye ve on dokuza ve on sekize satalar Evsatı on altıya on yediye 
ednası on dörde on beşe Baki renklerin a'lası ki .. su sığırı göniyle ola 
oİı beşe on altıya on yediye satalar Yeniçeri babucınôan gayrı babuc
ların gayet a'lası ona ve dokuza ve evsatı sekize ve yediye ednası 

beşe ve altıya ola 
. Filcümle cizmecilerin ve başmakcıların ve babuccıların işledükleri 

eyü ola kalb işlemeyeler Beş akçalık ve yahud dahi (49 ziyadelik paş
mak ve cizme ve babuc ve gayrı akça başına iki gün hisabz vardıı: 
bunların gibileri gözedeler Her kangi cizme ve paşmak ve babuc ve 
gayrı akça başına iki gün hisabı üzere tamam olmadın {50 delinür ise 
veyahud sökülür ise suçhdır Kıymeti ne ise ol mikdar cerfme alalar 

.;,ı)UJI (50 .j-o (49 
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İhtisap Kanunları 

Ve eğer gön ve sahtiyan, delinür · ise debbağ suçlıdır ve sökülür ise 
diken suçludır [*] 

Ve sağrıcılar (öl ham at derisinin vasat bahası on beşe olur imiş 
Işlenüb sağrı (ö2 oldukdan sonra gayet eyüsın otuzdan kırka varınca 
evsatı yiğiı miden otuza varınca ednası ondan yiğirmiye varınca ola Ve 
katır derisinin hamın yiğirmi beşden kırka varınca alurlar imiş İşlenüb 
sağrı oldukdan sonra reng-amiz (53 ola gayet a'Jası ola altmışdan sek
sene varınca evsatı elliden altmışa ednası kırkdan elliye varınca ola 
Himar derisi dahi katır derisi gibidir didiler 

9. Sarraclar 'Osmani ve 'Çagatayi (54 ve şarki eyer ki mükemmel 
ve la'l renk ve mücella ola tabi-bazından (55 gayrı a'lası altı yüze ve beş 
yüz elliye evsatı dört yüz elliye ve beş yüze ednası dört yüze ve üç 
yüz elliye ola Ve ak 'Osmanlu eyeri ki mükemmel ve münakkaş ola 
a'Jası beş yüz akç.aya ola Ve sayir renklü şarki eyer ki mükemmel ola 
dört yüz akçaya ola Ve şarki güllü eyer ki mükemmel ola iki yüz elli 
akcaya ola Ve al eteklü (renklü) sahtiyan eyer tabi· bazından gayrı a'lası 
yüz yiğirmiye evsatı yüz on akçaya ednası yüz akçaya ola Ve al ve 
kırmızıdan gayrı ki altsız (ö6 ola iki kaş kenarı sağrı olub mükemmel 

. ola a'Jası yüze yüz ona evsatı doksana ednası seksene ola Ve akıncı 
eyeri ki mükemmel ola doksan akçaya ola Ve çekme kara sağrı eyer 
ki mükemmel ola tabi-bazından gayri hali (57 olmaya a'Jası iki yüz elli 
akçaya ola Ve şol eyer ki ziyade altunlu ve fermude ·sağreklu (5~ ve esbabı 
gayet eyü ola ve kendüsi dahi hibede! ola kavil itdiklerine göre ola •· 

10. Ve oyan (ö9 ki kırmızı ve kara sağrı (6° Kemüklü kenarı dikme 
ve bükme ola a'Jası doksan akçaya ve kenarı ki dikme ola seksen 
akçaya ola Ve kirmızı sağrı ki kemiklü sade ola altmış akçaya Ve 
oyan ki şakağı müşebbek (61 ve enseliği (62 iki kat sağrı ola · a'iası yet
miş akça evsatı altmış akça ednası elli akçaya ola Ve şakaklu Mo
goli (63 oyan a'Jası elli akça evsatı kırk sekiz akça ednası kırk iki akça 
ola Ve şakaksız oyan ki sağrı ola a'Jası otuz sekiz evsatı otuz beş 
ednası otuz akçaya ola Ve Bulgari şakaklu oyanın a'Jası kırk beş ak
çaya evsatı kırk üç akçaya ednası kırk Ve sade 'Osmanlu oyanın a'Jası 
on akçaya ve evsatı dokuz akçaya ednası sekiz akçaya ola Eski 'Os
manlu oyanı ki iki kat e~seliği ola · a'jası yiğirmi evsatı on sekiz ednası 
on yedi akça ola Ve tamağ (64 oyanın gayet eyüsi yiğirmi beşer akçaya 
ola Ve gülefserlü (65 sağrı oyan ki demür paftalu (66 ola gayet eyüsi kırk 
beş akçaya evsatı otuz ednası yiğirmi beş akça ola · 

[*] Haf /aflara ve Babucczlara ait olan .k1~1mlar, yukar,daki 6 ve 7 numaralı fıkrala
rın hemen hemen aynen tekrarıdır. 
~ı (56 ~""·.:ıw (55 ..,ı..11~>J.l1La.;; (54 Cıi>K.ı.)) fa.>T.a;.) (53 .sJ.i.o (52 cµ_.;.t-> µ_.;.ı ... (51 
(~ 1) S-J.W- 1 (62 .!\~ (61 ,,'6~ ıS~ oj (60 ~kJI (59 )!~ (58 ~) Jo- (57 (~::lıJ 

{}-ı::i~) )t:>~ (66 ) J--A'ı> (66 J-1 ,(64 ( J.0.-) ..,µ.. (63 
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11. Ve yular ki iki kat ola ve zencirlü ola aclası on dörde evsatı · 
on ikiye ednası on akçaya Ve sade yukarı'n aclası sekize v~ yediye 
evsatı beşe ve altıya ednası dörde ola 

Her kifn bu narha muhale/ et ider ise Muhtesib gereği gibi hakkın
dan gele 

Ekmeğe, ve 12. Etmekciler çaşni dutdukların narh üzere pak işleyeler Eksik 
ek~ekçilereait ve çiğ olmaya Etmek içinde kara bulunursa ve çiğ olursa tabanına let 
nızamlar. ; · . 

ura.lar (67 Eksık olursa tahta külah uralar yahud cerime alalar Ve her 
etmekcinin. elinde iki aylık akalli bir aylık un buluna· · Ve ta ki bazara 
un gelnıeyüb müslümanlara müzayaka göstermeyeler Ve eğer muhalefet 
idecek olur ise siyaset oluna Ve saluyi (68 etmek gayet bol olduğı vakıt 
ideler Ve gaile bazarzn Mu h t esi b her hafta göre gözede İnmek ve 
çıkmak gaile geldüğine ve satılduğına göre ola ve kilesi gözedile 

Aşcıların pi- 13. Aşcdar ve başcılar t~camları ve başları gayet pak ideler · Ve 
şirecekıeri ye· dez0aahlarında kafir olmaya Ve iç yağıyle nesne bişürmeyeler Ve. yahni(69 
meklere dair. 

ve büryan (7° ve tava büryan (71 müherra (72 bişmiş ola çiğ olmaya Ve 
işkenbenin pak olmuşı sekizi bir akçaya ola ve şirdanın (73 dolmuşı bir 
akçaya ola 

Fiyat tayini 14. Bakkallar ve cattarlar ve bez~azlar ve takyacılar onın on bire 
nindeesaspren- sa.talar ziy" ad.eye satarlar ise Mu.htesib tutub teJdib ide Amma bu babda sip ve kontrol" 

meselesi. ve ·gayrıda Kadı ma'rif eti bile ola 

15. Hıyar ve karbuz ve kavın ve emrud ve elma ve kiras ve bakla 
ve iiZüm ve nohud ve mercimek ve sair bunın emsali ne var ise vaktine 
göre kadı macrifetiyle narh virilüb satıla Muhtesib eksügin gözede 
Eksügi bulman kimesnenin gereği gibi hakkından gele 

16. Hayyatlar (74 ki fermı1de sade çuka (75 kaftan · sincefli (76 ola 
Terzilere dair: a'lasl yiğirmi evsatı on sekiz ednası on beş · akçaya ola Ve virev (77 

sinceflü sof yiğirmi beş akçaya ola Ve kemha ve kadife mirahuri yiğir
mi beş akçaya Ve mirahuri sof k4tan otuz beş akçaya Ve çuka fıs
tuk kaftan otuz beş akçaya ola Ve fiston (78 ki kemha.dan ola v'eyahud 
kadifeden ola · anın gibilere yiğirmi beşer ala Ve zenane (79 derlik on 
beş akçaya ola Ve cübbe kaftan ki gayet acıa ve bi nazir ola elli akça· 
evsafı kırk beş akçaya ednası kırk akçaya ola Ve zenana (80 kadife ve 
kemha kafran ki · doğnuk (81 veya· top yakalu ola otuz akçaya ola Ve 
Magribi (82 sof kaftan ki nikendelü (83 ola yiğirmi beş akçaya ola Ve 

j,~ (74 0>~ (13 (l.J::.) l.JiJ> (72 0~..r.•.ı~· (11 0~..r. (10 .,;;,_ (69 ı.dl.a (68 ).j-_,1 _.J<t;,"1:1 (67 
} • .;:S:.; (83 ~.~ (82 ..;_,~°* (8t .ı.ıV; (80 ...,·vj (79 ..ar-• (78 _,_,._, c11 ~ (76 .._.,~~ c1s 
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İhtisap Kanunları 

. 
sayir bez· kaftanlar ki nikendelü ola yıgırmi akçaya ola Ve baki oğlan-
cıklar. kaftanı ve sayiri ki evsat ve edna dahi aşağrak (84 ola 

Ziyade ücret Baha.siyle dikile ziyadeye dikilmeye Ziyadeye dikenin Muhtesib 
alan ıerzilere Kadı huzurzna iletüb ziyade a!dugv ı z<ihir oldukdan s. oiıra bir kerre ve 
tatbik edile-

cek ceza. iki kerre tahta külah urub teşhir ideler tekrar idiycek cürüm. ala/ar 
Dülgervedu- 17. Necciir (85 ve benn<i yaz güninde ücret .on akça ve yemeklik iki 

. varcıücretleri •. akça. ve kış güninde ücret sekiz akça ve yemeklik iki akça ola 
18. Ve çukacılarm çukaları (86 bir boy iki .etek (8". olq. Ve yaka

ları buçuk arşundan girah (88 eksik ola Beli (89 dahi 'adet · üzerine ola. 
Ve tirizl~ri (90 ·eksik olmaya_ Ve dahi- kadife yakayı. müslümanlar nice 
keserler ise_ yah11diler dahi keseler Ve_ ehI-i hibre bahane bulsa Muhte-
sib muhkem hakkından gele · 

19. Kuyumczlar sade iŞ dirhemine bir qkça minekari (91 işde dir
hemine iki akça ve altun ·sade işde miskaline üç akça müşebbek (92 

işde miskaline beş akça ve gümüş dükmeler iriyi ve hurdeyi (93 gayet 
eyü halis işleyeler bakır koyub işlemeyeler İşleyenin muhk~m muhtesib -
gereği gibi hakkından gele · -

·20. Mutablar (94 ki kara çul.ki yakalu gayet eyü !fili iki karış ola ve 
'arzı sekiz karış ola otuz akçaya. ola Ve şol çul ki tfili on karış ve .'arzı 
altı karış ola yiğirmi sekiz akçaya ola Ve şol çul ki yakasız ola tı1Ii do
kuz karış olub 'arzı altı.karış ola yiğirmi akçaya satıla Ve torba (95 ki ga
yet a'la siyah ola beş akçaya ola evsatı dört akçaya ednası üç akçaya .ola 

21. Na'lbendler · (96 ba'zı na'r var imiş ki yiiz ayağı (97 yetmiş ak
çaya alınur iiniş anın gibi na'! beş akçaya na'llana Ve ba'zı na'l var 
imiş ki altmış akçaya alınur imiş anın gibi dörder buçuğa ola Ve eJ!i 
beşe alınan na'l dörde ola · na'llenderi {98 sonra mıh değirüb aksadır
ise (99 timarı na'lband üzerine ola Ve k_atır na'lın dört akçaya ve eşek 
na'lın üç akçaya ve karaca sığır çiftin dört akçaya na'llıyalar 

22. Ve kemhanın ve vale ve kadife ve sof ve. tafta ve bürüncük (100 . 

Kumaşların ve gayrının tulinde ve •arzında eksük olmaya Eksük olur ise işleyenin 
tiı!~:: ;a~r:r- hakkından geleler .Bürüncüğin uzum beş arşun ola noksan olur ise Muh

tesib haklarından gelüb cürümleye 
Ve boyacıları dahi gözedeler kalb boyamayalar Boyarlar ise gereği 

gibi hakkından geleler 
23. Ve tahtanın ve ağacın tı1lin ve 'arzın gözedeler Ve )<öylerde 

yasak ideler ki adet-i kadi~e üzere getürüb satalar İlla Mu~tesib tutub 
haklarından gele : 

ıS.;ls"~· (91 ıS)j_,." (90 (4,;:) J::» (89 •f (88 ~-ı (57 <\!\~ (s6 .;ls;:" (85 (J_,~_ıl) J.;~I (84 

'1-!1.;>k!I (99 c'.ı>ı:ıJ.!..i (98 J!I (97 J..ı.0..i (96 41 • .;_,.· (95 ).~L-_,.. (94 ı.:,_•>?..ı <>.ıSJ_I (93 °"'~ (92 

(~"..t) :J~·J. (100 ('\.-!! _,lpL:il) 
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Esir satanla
- rın riayet ede

ceği usuller. 

Teftişlere dair. 

Hamamlara 
dair. 

Türk Tarih Vesikaları · 

24. Kazancdar dahi eski .bakırdan· nesne işlemeyeler Ve her ne 
işlerler ise hisab idüb narh vireler ·ziyadeye satdırmayalar 

25. Bzçakczlar ve kılzcczlar Dımişki deyü Firengi işlemeyeler Ve 
Firengiyi da,hi Dımişki deyü işlemeyeler Her· birin ayru ayru satalar Ve 
·suyın q_nat.. ~ireler Filcümle bu zikr olunan umurda her kim muhalefet 
iderse Muhtesib dutub haklarından gele Ve çilingirlerin-işledikleri iş gayet 
eyü ola kalb olmaya Ve fermfıde a'l~ kılıç kını yetmiş akçaya ola ev
satı elli akçaya ednas~ kırk akÇaya ola 

26. Ve kile ve arşun ve dirhem gözlenile Eksik bulmanın hakkın
dan geleler 

27. Hallaclar yüz elli dirhem panbuğı bir akçaya atarlar imiş ev
«uelki kanunnô.mede Şimdi asıl babasından paribuk bir akça veyahud iki 
akç_aya ola ziyadeye olmaya 

28. . Ve sirke ve yoğurda su katma yalar . 

29. Gazzazlann (101 .düğmesi gözlene kalb. olmaya Ve iplikçilerin 
ipliği tire ipliğine beraber ola Ve astar (102 ki şehirde işlene sekiz 
arşun ola eksik olmaya olur is~ hakkı_ndan geleler . 

30. Ve halagzkcılar. _satdıkfarı cariyelerin yüzine aklık ve kızılca 
sürnieyeler Filcümle tezyin-i .vech idüb satmayalar Ve her ne lib.asla 
s~tarlarise sonta çıkarub almayalar Ve gürazı,n (103 sakalın yoldurub 
veyahud tuaş idüb satmayalar Her , kim muhalefet ider ise Muhtesib 
gereği gibi hakkından gele · 

31. . Ve müşteri (104 elinde tavar (105 hulıib alduğı kimesnenin güna
hın setr itmek içün ben şöyle böyle (106 aldım didüğüne itimad itmeyüb ._ 
futub tartub eksik gelür ise satandan diı hemine bir akçasın ala Ve te
merrüd idene sekidüb (107 hakkından gele Kadı ma'rifeÜyle 

32. Me'kfılat ve meşrubat ve melbusat ·ve .hububat ki ehl-i sfık ara
sında vardır gözedilüb her hırfete -(hafta) (108 teftiş oluna eğer teraziida 
ve kilecede (109 ve arşunda eksik bulınur ise Muhtesib haklarından gele 

33. Hamamcılar hamamı gözedeler yunmış ola ıssı (110 ve sovuk 
su ile araste (111 ve ·dellakleri cüst ve çalak ola ve usturası keskin ola 
Şöyle ki· usturası altında kimesne zahmet çekmey~ ve na1ır olan futaları 
pak tuta Müslümanlara vird_üği futayı kafirlere virmeye / 

34.. Ve mumhane gözlene · 

35. Ve kalaycıların kcilayladuğı gözlene Avadanlığı gayet eyü ka- · 
laylayalar Kalb kalaylayanın Muhtesib hakkından gele 

~~~~~~~--'--

c..,, _,~) .,_.l:.s::; cıo1 ..ı...: . ..ı:.!. c106 .)ı.;1 c1os <>,;..:... c104 .!lj.J' (103 _;....ı)·-:..ıt::....ı c102 .!lJ~ı.; (ıo1 
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Atlı hamına! 

tarifesi. 

Hayvanları hi
maye tedbirleri. 

Azami falz 
mikıarı : onda 

ikj 

Mezarlık! ara 
ve mezarlara 

dair· 

İlitisap Kanunları 

36. Değirmenciler bir müd b_uğdavı beşer akçaya öğüdeler ziya. 
deye ögütmeyeler. Ve eğer artuğa öğüdürlerse Muhtesib kema büve (11:ı 
hakkından gele · 

37. Ve bir vukıy.ye üzüm ~ir akçaya obycak iki vukıyye şerbet bir 

akçaya ola 

38. Ve k0:panzn, ağırın< (113 ve. yeynisin (114 Muhtesib gözleye 
39. · Ve bezzazistan ve bit bazarz ve gayrı dellallar boyıtnluğı (115 Su

başı ma'rifetiyle ola _Yalan şira (116 söylerler ise. haklarından geline 
.. 40. Ve bazarcılar tavara karşu varmaya/ar Varıı;lar ise muhkem 

let (117 ideler cürüm alınmaya · 
41. Ve sekiz gemide bir gemi Galataya (118 virile Ve İstanbulda 

narh nice ise Galatada (11n dahi' öyle ola . . 
42. Gemiler her ne satar ise Muhtesib ma'rifetiyle sata mahfi satlır 

ise Muhtesib muhkem let ideler cürüm alınmaya 
43. Ve kapana araba ile bal yağ gelse bazarcı çıkub 'arabasından 

indirmeye Üç gün dura andan satıla Her kim 'arabaya çıkar ise let 
idüb cürüm alınmaya 

· 44. Ve dellallara zayi' itdükleri tavan ödedeler . . 

45. · Ve hammal bargiri ziyade ücret almaya Gayet irak yere iki 
akça evsat yire bir buçuk akça yakın yire bfr akça alına Andan aşağa 
altı pul ve yarım akça alma Eğer .ziyade alınur ise hakkından geline 

46. Ve ayağı yaramaz bargiri işletm11yeler ·Ve at ve katır ve eŞek 
ayağını gözedeler ve semerin göreler ve ağır yük u,rmayalar Zirii, dil
süz canavardır Her kangısiride eksük bulınur ise sahibine tamam itdüre 
Eslemeyanı tamam gereği gibi hakkından geline Ve hammallar a~ır 
yilk urmayalar müte'aref üzerine ola 

47. Arpayı ve 'alefi ve darıyı ve ne kadar ki/ece (120 davarı varsa 
satun alub satandan kileçede (121 iki pul ala ziyade almaya Bir müdde 
beş akça ala · 

48. Ve riba.hiirlar (122 onın on ikiye ziyadeye vfrmeyeler Virecek 
olur ise Muhtesib gereği gibi hakl.arından gele · 

49. Ve meşhedler üzerinde davar yörütmeyeler Ve 'avret sinin (123 

kazan göğsedek ·kaza ve erkek sinin kazan kuşağadek kaza 
50. Ve yalan tanıklık virenin ve tezvir hüccet. virenin ve anunla 

eyleyenin (124 ki Kadı katında sabit ola Muhtesib _kema yenbaği (125 hak
kından gele 

.• ,;,!.~ (119 .~~ (llS .::J (117 (c).!..!) \,,_! (ll6 tiJ:.:._,ı. (115 ~- _, (114 .:ıı.J-1 (113 !"!?"· (112. 

ıi:-"X (125 4·~1 c124 ı.fi:- (123 JJ.,;.b c122 <·~ .,~ c121 c~ıo ~.JŞ' (120 <11»1.ı.) 
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Sari hastalık
lara kaqİ. 

Muhtesibin di.
ğer vazifeleri. 

Narh tayin 
ederken na
zar .. ı itibara 
alınacak esas-

lar. 

Aylık teftişler. 

Türk Tarih Vesikaları 

5L . Bed~vre (126 ekserisi (127 ve hatıl {128 ve mertek (129 ve gayrı ek
.seriler (130 biecme'ihim (131 gözedile 

52. Ve '?llzamlarz ' şehirden süreler şehirde komayalar · 

. 53. Ve ramazan ayında oruc dutmayanm gerekdir ki hakkınc;lan 
gelüb teşhir ideler · 

54. · Ve dahi hekimlere ve 'attar/ara ve cerr.ahlara Muhtesibin hükmi 
vardır görse göze!se gerekdir 

55. Ve namaz kılmayana kıl diye Namaz kılmayanı mahalle ima-· 
mından teftiş idüb hakkından geline 

56. ,Ve ·tarakçılar tarağı nice gerekse yazub (132 satmayalar mücella 
yazub s·atalar Yaş tarağın yazllcb satmayalar kurudub sa talar -

57. Ve bu zikr olu~anlara muhalefet idenin hakkından g~leler 

58. Ve bunlardan gayrı ne kadar san'at ehli varsa anların serma
yelerini ve harclarını hisab idüb san'atına ve zahmetine göre narh ta'yin 
ideler şöyle ki onz onbire. ola Ve şol san'at ki gayet emeklüdir geç 
hasıl olur anlara onı on ikişere ola andan ziyadeye olmaya 

. . ' 

. 59. Ve her san'atı aydan aya Kadı ile teftiş ide ve dahi göre gö
zed~ Ve her kangısı ki ta'yin olunan narhdan eksik satq Muhtesib 
hakkind,an gelüp teşhir iqe 

60. ·Ve keçeciler bir vukıyye yüni bir akçaya vireler artuğa (*_satıl
maya Eğrim (133 keçesi sekizer buçuk akçaya ola ziyadeye satmayalar 
Satacak olur. ise Muhtesib. gereğ( gibi hakkından· gele Ve bir keçe olur
mış· matara (134 keçe dirler imiş destesi otuz akça olurmış anın gibileri 
dört° akçaya vireler Ve bir keçe var iİniş kalın keçe <lirler imiş deste
sini elli beş akçaya alurlcfr iriıiş Anın gibileri altı buçuğa virirler ise ve 
y~diye dahi virirler ise kayırmaz (135 · 

61. Bundan gayrı cemi'-i ehl-i .hırfetin almasına ve ~atmasına Muhte
sib nazır ,ola Ve ta'yin olman narlıdan eksük satacak olur ise hakkin
dan gele 

. 62. · Fi/cümle bu zikr olunanlcirdan gayrı her ne kim Allahü te'ala 
yaraimışdır mecmu' mı Muhtesib görüb gözetse. gerekdir hükmi. vardır 

.,_,_,j~ (132 ~~ (131 Jt~ ı (130 (.!1.-,...) .!lv (129 (Jıl;.) ,Jıl! (12s "'....ı.~ı (126_•J.J..t.. (126 
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