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XV. ASRIN SONUNDA 

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

EDEN KANUNLAR 
[Sayı 5, sahife 34) tan devam] 

il 

Kanunniime-i ihtisab-ı Bursa 
(1502) 

1 -- Suret-i defter oldur ki: dergah- ı gerdiirı iktidardan hükm-i hü
mayun varid olub Bursada olan ehl-i hirefi(1 ve ehl-i hibrelerin (2 ihzar 
idüb her kande alınan ve satılanın ve işlenen akmişe-i müienevv{anzn 
ve melbiisatm ve mebicatzn (3 fil-cümle cemic-i narhıyyfıtm her nevcinin 
her zamanda narhı nice idüğün jürada (4 yazub mufassal defter idüb 'l'.ıe 
yümn-ü ikballe (5 ben serir-i saltanata cülus ideliden berü her hususzn · 
narhı nenin üzerine carı olıgelmişdir ol vakztdan berü ,.nehc-i vahid üze
re midir veya tagyfr olunmış mıdır ve sebeb-i tagayyür nedir ve el' un nenin 
üzerine camel olunur cemic-i cüz'iyy<itzna ve külliyyatzna vakıf olub asla 
mübhem ve n<i-maclum emir koymayub dakika fevt itmeyüb yazub taf
sil idesiz ki gönderdügiz (6 defter kanunname olub vakt-i hucetde an:ı 
müracacat ilmeğe kabil ollıb nevcan noksan olmagg degü emr olunmış 

imtisulen lil-emr-i(-cau (7 zazale caliyen (8 her hirfeti ve ehl-i hibreleri 
ba5ka başka ihzôr olunub narhıyyiitm her birisinde narh-ı kad'im nice 
icra ve hal mukarrer midir ve mütegayyir midir ve sebeb nedir ve ne za
mandan berüdir degü istifsar olunzcak ayıldılar ki (9 hiç bir hirfetde 
kanun-ı kadimden eser kalmamışdır Mecmuf.-i narhıyyfıt beş altı yıldan 
berü teman mütebeddil ve mijtegayyir olmuşdur Ka(<i narhla camel 
olzmaz 

2 - Eyle (1° olsa etmekcilerin teftişine şüruc olunub kanun-ı kadim
lerinden · sorulıcak ayitdılar k.i her zamanda buğdayın ucuzlığuna ve 
kızlığına (11 g6re hakim-ül-vakt emriyle ehl-i hib· eden muctemed ve 
sika (1? kişiler çaşni tutarlar dı Dört beş yıl vardır ki etme.kciler hükm 
getürüb mazmunında acyan ı şehirden bir kaç sika hakim-ül-vakt macri-

(s jl .. JV';(':l~ı (7 :,.r)o,,.c'f (6 ..ıı~ıı_,.;t. (5 .sol) (4 ~-l~:~~ (3 •.;;;.. JA>I (2 (.s>_,>) J_,> (1. 
~~· (12 -..:•!.);• (11 ~.ı (10 (..s')L-c.o) ..s'Jt.;;.,_I (9 l;:l\c Ji_;':i 
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Ekmek satışı 

hususunda te~ 
sadüf edilen 
yolsuzlukların 

çeşitleri. 

Pide ve simit 
fiyatları. 

Türk Tarih Vesikaİarı 

fetiyle çaşni tutub anınla camel ideler deyü emr olunub ol tarihde çaşni 
tutulub şöyle mukarrer olınmış ki Bursa müddiyle buğdayın aclası 

yüz on akçaya evsatı yüze ednası seksen beş akçaya olsa etmek yedi 
yüz ·dirhem bir akçaya olub bahada ziyade ya noksan olsa bu kıyas 
üzere ana dahi tayin oluna Be-şart-ı an ki (13 ince elekden elene ve ta
mam bişe ve ak ola ve rayihası olmaya Amma bu şerayit biJ.fiCl caceb 
mukarrer ve mucteber midir deyü imtihanen ('"' bir kaç yerden etmek ge
türdüldi kimi çiğ ve kimi kara ve baczı eksik bulunub sebebinden su'al 
olunıcak cemacat-i kesire ayıtdılar ki her gün her furundan gah çiğ ve 
gah eksük deyü beşer onar akça alub igmaz-ı cayn (1 5 iderler Hatta muh
tesib oğlanları furundan akça almasun deyü hüküm dahi gelmişdir camel 
itmezler ve kemakan akçalar alurlar eksüğin ve caybın ketm ü setr 
iderler aldıkları akçayı sureta cerime deyü alurlar hakikaten eksüğe ve 
cayba ruhsat virirler didiler Öyle olsa el'an muhtesib olana bu mezali
me ve mehayife (16 vukufın var mıdır denicek ben henüz geldim bu 
hususları bilmezin katibim ve kethudam eskiden kalmışdır anlara sorun 
didi Anlara somlub bu kadar çiğ ve kara ve eksük nedir niçün gözle
mezsiz diyicek bu defCa günahımızı cafv idin minbacd ihtimam idelim 
gözliyelim gayrı vak{ olmaya didiler Tekid ile ısmarlandı imdi minbacd 
gafil olmayub şercden ve kanundan haric iş itmek caiz değildir denildi 
Az vakt içinde evvelkiden ziyade fesadları zahir oldu Bacdehu mer
ratla (1 7 yine tekidat olundı Kalca mültefit olmayub şerca ita'at ve kanu
na rFayet itmediler 

Kirdeci/er {18 ve ehl-i hibreleri meclise hazın1n olub narh-ı kadimden 
istifsar oludukda şöyle macıum oldu ki kadim-ili-eyyamdan her zamanda 
etmek vezninden kirde yüz elli dirhem eksük işlenü gelmişdir Sol şart 
üzere kim un etmek unından arı (19 ola ince elekden elene yüzinde bi
kader-il-hace ('0 haşhaş ola ve gevrek bişe Ve yağlu kirde bu kirdenin 
nısfı olıgelmişdir Amma be-şart-i an ki (21 bir kilesine bir vukıyye tatlu 
konulub üstüne haşhaş ekilüb arı undan işlene Elhaletü hazihi (•2 müte
beddil ve mütegayyir bulundı Seb.ebi ve zamanı dört beş yıldan berü 
akça alub gözlememe (gözeciilmedüği) zahir ve mübeyyen oldu Minbacd 
narh-ı kadim üzerine işlen (23 dinüldi 

Ve çörek de narh-ı kadim· etmek vezninin nısfı olub 8ğ (24 undan 
ola Ve. bir kilesine bir vukıyye yağ koyulurmış hln-i teftişde mütegay
yir bulundı Bunı;ı dahi sebebi ve zamanı sabıkta zikr olunan gibi dört 
beş yıldan berü akça alub feregat itmek Girü narh-ı kadim üzere mu
karrer kılındı • 
(20 ~.ıl (19 J.:":"•>f (18 ..ı~V (17 <1.k.t.o (16 ı:t" _;ti\ (15 (L"Ç°:>I) L""'°::..ı (14 o\Cı T .ı..rt.i (13 

(.il) fi (24 (~.ıJ..!.ti) .!.\).;.! (23 • .a ;,\V..ı (22 <.ı T .ı.~ (2ı ~V..1.ı..uö.. 
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Ec fiyatlarr. 

İscanbul'a na· 
zaran Bursa~ -
da eı fiyatı. 

İhti.sap Kanun1a:rr 

Ve soğan evailde dört buçuk vukıyye bir akçaya olub ehl-i dükkan 
dört vukıyye satar imiş Ve saplı soğan beş vukıyye olub ve güz ayia
rında buçuğar vukıyye eksik olub ve kış aylarmda getüren iki buçuk 
vukıyye satub ehl-i' dükkan iki vukıyye satarlar imiş Bu kanun dahi bil
külliyye mütegayyir bulundı Sebeb-i tagayyüri zamani mazükire-I'an(25 

Giril narh-ı kadim üzere camel olunsun dinildi· 

5 - Kasablar ve ehl-i bibreleri ve bac7ı acyan-ı şehir dahi ihzar 
olınub et narhına mütecallık olıgelen kanundan sual olıcak sıkat-ı müs
liminden ('6 bir nice muctemedün caleyh {' 7 kimesneler ayitdılar ki kadi
m-ül-eyyamdan koyun eti nin narhı her yıl fusul-i selasede üç nev{ 
olub evvel iki yüz elli dirhem olurdı Sonra üçyüz diı hem şitada iken 
yüz dirhem olurdı Dört beş yıl var ola ki asla üç yüz dirhem satılmaz 

Heman iki yüz dirhem ve iki yüz elli dirhem satılur Üç yüz dir
hem satılmamağa sebeb kasablardan sebeb sorulıcak cevabında bir 
kaç sebeb beyan itdiler Biri bu kim sabıka Geliboluda her koyun başına 
iskele resmi birer akça imiş Şimdi dört akça alurlar Ve hem Bursada 
olan selatin cimaretlerinin ve baczı ekabirin Bursaya mahsus yılda altmış 
bin koyun hisseleri vardı Şimdi ol hisseler beğlik oldu Ve bir sebeb 
dahi bu kim bize bir hükm-i şerif verilmişdir deyü bir hükm-i şerif ibraz 
eylediler Mazmumnda Darülfeth-i İstanbulda koyun eti üç yüz elli dir
hem• olıcak Bursada üç yüz dirhem ola Üç yüz olsa Bursadıı iki yüz 
elli dirhem ola Mahasal (28 her zamanda İstanbul narhından elli 
dirhem eksik ola deyü emr olunmuş Öyle olsa müslümanlar dahi 
ayıtdılar ki iskele resmi ziyade olalı takriben on beş yıldır üç yüz dir
hem bir akçaya satılmaz olalı ancak dört beş yıldır ve altmış bin hisse 
didiğüz e9 dahi gerçi (imaret Ve baCzı ekabire ihtisas {30 fevt Ve zayii 
oldı Amma beğlik olması giril Bursaya gelmesine münafi değildür Ke
makan her yıl ol mikdar bile ziyade geliyor (31 Narh ekseriya kıllete 

ve kesrete dairdir Gahi (32 İslambuldan bunda koyun ziyade gelür Ve 
gah olur ki nice defca ve nice ketre ve nice müddet İslanibulda üç yüz 
elli dirhem bir akçaya aldı bunda üç yüz itmedünÜL (33 egerçi siireta 
bir hükümdir almışsız ve lakin dört beş yıldır katca. hükümle camel itme~ 
dünüz heman muhtesible ittifak ve muvazaca idüb üç yüz dirhem bir 
akçaya olacak mevsimde muhtesibe meblağ-ı cazim virüb iki yüz ve 
iki yüz elli dirhem satub müslümanların hakkını virmeyüb hayf idersiz 
didiler Filvak{ bu hususda bacis ve sebeb-i kavi mıihtesibin meblağ-ı 
cazim alduğı idüği maclum aldı 

..,.,~, (30 YJ·V (29 j.a>-l. (28 <t:lı> ~· (27 .:ı.ı.:~*L,. .:,ll>· (26 .:,liı_,< öl. ,;L.,; .r:f.i" (25 
y;.ı.i-_l (33 ı,j'>'C' (32 .;.;..9'.ı.s.ls" (31 

17 
T. Vesikaları. 2 



Et satışların· 

da yolsuzluk· 
!ar. 

Meyva fiyat· 
!arını yükselt· 
mek için pa· 
zarcıların baş 

vurdukları u· 
sulsüz hare• 

"ketLet. 

Pazarcıların 

şikayeti. 

Türk Tarih Vesikaları 

Ve hem müslümanlar ayıtdılar ki bu zikr olunandan gayrı dört beş 
yıldır bir hayf dahi ihdas olunmışdır kadimden keçi eti her mevsimde 
koyun etinden elli dirhem ziyade olurdı Şimdiki halde her keçi başına 
muhtesib iki akça alur koyun narhına satmağa rıza virür Koyun ile 
keçi etini müslümanlara beraber satub hayflar iderler Her bar (34 ka
narelere (35 keçiler tevzi( olınsa muhtesib oğlanları aşikare her kanareye -
girüb keçileri sayub her keçi başına ikişer akça alurlar Koyun narhına 
satmağa icazet verürler · Hatta bir nicesin zaman-ı karibde cabeca gö
zümizle gördük deyü yüz mikdarı müslümanlar muhtesib ve hademes.j 
yüzlerine şehadet itdiler Kasablara ne dersiz bunca müslümanlar ya
lan mı söylerler denicek yalan söylemezler vak{m söylerler muhtesib 
tarafı tamam olub bize rıza vermese ne canımuz vardı keçi etin koyun 
narhına satabileydik deyü muhtesibin yüzine karşu kasablardan baczı 
dahi fliraf itdiler 

6 - Ve bazarcılar dahi ihzar olınub ehl-i hibresinden ve sair şehir 
halkından fevakih cinsinden kanun-·ı kadim istifsar olundukda ayıtdılar ki 
evailde bazar yerine her cins meyve gelse şehirlü ve bazarcı olsun her 
kişi müradınca alurdı Dört beş yıl var ola bazarcılar ittifak idüb şehre 
gelen fevakihi ve etraf-ı şehirde olan bağ ve bağçe ve bostanları yerlü 
yerinde götürü tutub alub meyvelerin ·dükkana getirüb zabt itdikden 
sonra muhtesib ittifakıyle her birine bir narh olınub getürüb muhkem 
sicillata kayd itdirürler Amma taşrada kendüler müradlarınca satub 
muhtesible bitürüşürler (36 didiler 

Bu halkın sözleri sahih ve sıhhati ma%m olmağçün sicill<ita nazar 
olandı ve imtihan içün hazardan baczı fevakih getürdilüb görüldi halkın 
didiklerine muvafık olıcak bazarcılara sual olınub niyçün eksük satarsız 
diniltji Muhtesib hazır iken yüzine karşu bunların macrifetiyle sataruz 
didiler Öyle olsa muhlesibe bu halkın didikleri maclum oldı cemic bu 
halkın didikleri vakıc imiş niyçün gözlemezsiz eksük satılanı hod (37 göz
lemek hidmetinüidir didikde evvel ben bi-haberin deyü inkar idüb 
sonra yine ol meclisde ben de geldim şöyle buldum ya beğlik akçayı 
ne yerden virsem gerekdir didi Ve katibi ve kethudası dahi bile eksük 
satarlar deyü ictiraf itdiler 

7 - Ve bazarcilardan baczı ayıtdılar ki muhtesibin terazu götüren 
<idemi/eri her dükkandan yevmi gah buçuk ve gah bir akça ve gah iki 
akça alurlar Ve akçadan gayrı yemişlerin her cinsinden birer destimal 
(8s yemiş dahi alurlar Kanunnamede hükümlerinde var mıdır görün 
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İhtisap Kanun1mrı 

didikleri cihetden teftiş olundı Kanunnamelerinde ve hükümlerinde yok 
Bu dahi zikr olman mehayifden gayrı bir hayf-ı zfüd idüği maCfıim oldu 
Filcümle cemic-i fevakihin narhları fürada ('l9 tefehhus olundı MecmıJ.Cı 
kanun·ı kadime ve ihtisaba mütecallık ahk<im-ı şerife/ere tamam muhalif 
ve mütegayyir ve muhtel bulundı Haliya bu husus içün varid olan 
hükm-i şerif mucibince ihtilaf ve ihtilal olan narhlara zamana ve mebi
cata (40 göre hadd-i nida! üzere ehl-i hibre ve bayic ve müşteri ittifak
lariyle narh vazc olundı İşbu mucibce ki zikr olunur 

Muhtelif mey- ~ Kirasın ihtidası yüz elli dirhem bir akçaya ola Ve üç gün sonra 
iki yüz dirhem bir akçaya dahi {41 sonra iki yüz elli dirhem bir akçaya 
her üç günden sonra yüz dirhem ziyade ola Ahir iki vukıyye bir ak
çaya ola 

va nevileri· 
nin isimleri 
ve fiyatları. 

Ve yaş zerdelunın {42 evveli iki yüz dirhem bir akçaya üç günden 
sonra üç yüz dirhem sonra geldüğine kıyas-ı mezkur üzere narh virile 

Ve yaş erük ihtidası iki yüz dirhem üç günden sonra beşyüz dir
hem ta altı yüz dirhem bir akçaya olunca 

Ve gök yaşlu amrudın {43 narhı dahi kezalik Ve inesi (44. amrudınm 

evveli altı yüz dirhem ve beş günden sonra iki vukıyye bir akçaya ve 
sonra bu kıyas üzere narh virile Ve çarhallu {45 amrudın ihtidası iki vu
kıyye üç günden sonra bin dirhem bir akçaya ta üç buçuk vukıyye 

bir akçaya olunca Ve urunkuş {46 amrudın evveli iki yüz dirhem ve üç 
günden sonra üç yüz dirhem ve geru dört günden sonra bir vukıyye 
ve nihayeti altı yüz dirhem bir akçaya ola Ve zerdmorı (:ı,7 amrudm ev
veli bir kıyye beş gün sonra altı yüz dirhem sonra bu kıyas üzere narh 
virile Ve kırındı (48 amrudın ihtidası üç yüz dirhem beş günden sonra 
beşyüz dirhem ve caıahiizih-il-kıyas (:ı,9 sonra narh virile Bey a'mrudınm 
bir yüki seksen altı akçaya olıcak iki yüz elli dirhem bir akçaya ola 
Ve bacdehu calahazih-il-kıyas narh virile Ve sultani amrudın evveli beş
yüz dirhem beş günden sonra altı yüz dirhem nihayet iki vukıyye bir 
akçaya ola Ve şekkeri amrudın ihtidası üçyüz dirhem beş günden 
sonra beş yüz dirhem ahir altı yüz dirhem Ve türki omrudm evveli 
bin dirhem sonra geldüğine göre calahazih-il-kıyas narh virile Sabuni 
amrudın ihtidası bir vukıyye sonra altı yüz nihayet iki vukı yye ola Ve 
yere basmaz amrudın evveli üçyüz dirhem ve beş günden sonra altı yüz 
dirhem haftasından sonra iki vukıyye bir akça ola Ve karamani amru
dm ihtidası bir vukıyye beş günden sonra beşyüz ahir altıyüz dirhem 
bir akçaya ola Bozdoğan armudın evveli bir akçaya üç günden sonra 
?.,,:;- (45 ..s-"O.:...I (44 (.!loJ<I"' J~J) _,ı;,~ .!l_,r'J (43 ,,:J,;).>.;j (42 ıi> (41 .... -~~ (40 ... ,,_,; (39 

U"~ı._a~ (49 (.s-1~}) c>J.'} (48 c>Jy».;j (47 J} .)J.;JI (46 (fo...r.-) 
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Türk Tıarih Vesikaları 

altı yüz dirhem sonra sekiz yüz dirhem nihayet dört vukıyye bir 
akçaya ola 

Ve Akşehirin bedkuni (50 elması deve yüki yüz akçaya olsa üç yüz 
elli dirhem bir akçaya ola Sonra bu kıyas üzerine narh virile Ve şehr-i 

mezkı1rın ekşi elması bir vukıyye bir akçaya ola Bu mezkur muctad 
geldüği üzerinedir Amma ziyade ve noksan olsa ana göre narh virile 
Ve şehri Canı-göyni (51 elmanın katır yüki yetmiş akçaya olıcak üç yüz 
dirhem bir akçaya ola Yüki altmış akçaya olsa üç yüz elli dirhem bir 
akçaya ola Ve bacdehu calahazih-il-kıyas (52 narh virile Ve gülubi (58 

elmanın ihtidası üçyüz dirhem ve üç günden sonra bir vukıyye nihayet 
altı yüzdirhem bir akçaya ola Ve miski (5~ elmanın yüki yüz akçaya 
olıcak iki yüz elli dirhem bir akçaya ola Yüki yüz ona olıcak iki 
yüz yiğirmi beş dirhem bir akçaya ola Yüki yüz yiğirmiye olsa iki yüz 
dirhem bir akçaya ola 

Ve şeftalunun evveli bir vukıyye bir akça ola Üç günden sonra 
altı yüz dirhem ve nihayet iki vukıyye bir akçaya ola 

Ve yalı incirmın (55 yüki yiğirmi akçaya olsa altı yüz dirhem bir 
akçaya ola Yiğirmi beşe olsa beş yüz dirhem yüki otuza olsa bir vu
kıyye bir akçaya ola Ve yalı milisi'nin (56 bir vukıyye bir akçaya ola 
Meğer ki ziyade noksan ola Ol vakti geldüğine göre narh virile Kıya

s-ı mezbı1r üzere Ve Birgi' (57 narının yüki yüz kırk akçaya olsa iki 
yüz sekseo dirhem bir akçaya ola Yüki eksüğe ve artuğa olsa narh 
bu kıyas üzere ziyade ve naks oluna 

Ve Aydın ili üzümi nin alacası iki güne varınca iki yüz dirhem 
iki günden s~nra üç yüz dirhem bir akçaya Ve şehir üzümünün ihtidası 
gelicek Aydın ili üzümünün bir vukıyyesi b.ir akçaya ola Sonra ziyade 
ve noksanına göre narh virile Ve şehri Medrebelid (58 evvel iki yüz 
dirhem üç günden sonra üçyüz dirhem haftasından sonra bir vukıyye 
ve sonra beşyüz ve altı yüz dirhem ve gah gah ziyade olsa iki vukıyye 
dahi satılır Amma her · zamanda medrebelidden (59 gayri üzüm on gün 
geçdikden sonra . iki yüz dirhem her akçalıkda ziyade ola deyü narh 
vazc olur.du 

Bu zikr olunan narhlarm mecmu cma bazarcılar tiyb-i hcitır ile (60 

razı olub minvul-i mezbur üzere satmağa mültezim oldılar 

Ve Ulu Abad üzümünün evveli üç yüzdür. Ve nihayet üç vukıyye bir 
akçaya ola Ve medrebelidin ahir vaktinde yüki yetmiş akçaya olsa 
üç yüz dirhem bir akçaya ola Ulubad bir vukıyy.::: bir akçaya ola 

J~ (56 ci".;VI (55 $-~ (54 ıJ.)'°( (53 ı.J"~J\.L>~ (52 «.>°~~) .;.._~ ı.il:- ıS,;;-.::. (51 ,;~..v. (50 

.J;,1 }>\.;.. .,...;:1 (60 (-':l;o;..\.o) -'::l;o.)..\.o (59 ~l;o;-'• ıSJ~::, (58 (ci".;L'I) .;.ı,,·.)~· J'.ı:;(57 (<il:-J...) .;.ı,,·'5+ 
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Pazarcıların 

diğer bir hi
lesi: Toptan 
alıp veya bi
riktirip paza
ra azar azar 
sevk ederek 
fiyatları yük
sek tutmak. 

İhtisap Kanun1an 

Ve incir-i fer ihtidası (61 iki yüz dirhem bir akçaya ola üç günden 
sonra bir vukıyye bir akçaya ola Ve girü üç günden sunra altıyüz dir
hem bir akçaya ola Ta ahir olunca her üç günde iki yüz diıhem bir 
ziyade ola 

Ve kızılcık evvela iki yüz dirhem bir akçaya ola Sonra iki vu-
kıyye ola 

Ve Güzel Hisarın narenci iki yüz seksen dirhem bir akçaya ola 
Ve Midillü narenci bir vukıyye bir akçaya ola 
Limon yüki yüz seksen akçaya olıcak iki yüz seksen dirhem bir 

akçaya ola 

Ve aşlama(62 kestane kilesi on dört akçaya olsa iki yüz elli dirhem 
bir akçaya ola Sayir kestane kilesi sekiz akçaya olıcak bir vukıyye bir 
akça ola 

Ve Karaburun zeytuni ve Çekeşde (63 zeytunın iki yüz dirhemi bir 
akçaya ola Ve yalı zeytununın vukıyyesi bir akçaya ola 

Ve taze kaplu fmduğm (Kozın) (6i bir vukıyyesi bir akçaya ola 
Kapsuzı iki yüz dirhem bir akçaya ola. Mevsimi geçdikden sonra 
yüz yiğirmi beş dirhem bir akçaya Ve cevizin müddi seksen akçaya olsa 
kilesi dört buçuğa satıla 

Ve muşmulanın (65 hamı kilesi beş akçaya ola Dört günden sonra 
kilesi dört buçuğa ola Sonra dört akçaya ola Ve üç günden sonra 
bir vukıyye bir akçaya ola Ve girü üç günden sonra altı yüz dirhem 
bir akçaya nihayet iki vukıyye bir akçaya ola 

Marulın ihtidası sekiz dane bir akçaya ola Üç günden sonra on 
altı adet bir akçaya ola sonra yiğirmi dört bir akçaya ola 

8 - Ve besatfne (66 mütecallık kanı1n-ı kadimden ehl-i hibreye 
ve acyan-ı şehre su'al olundukda şöyle cevab virdiler ki sabıka kanun-ı 
kadim (münif im) bögle idi ki kavun ve karpuz ve gayri ha bazar yerine 
getürdüklerinde şehir halkından safası olanlar mürad oldukça alub te
mettüc iderlerdi Haliya dört beş yıldır ki bunda bazarcılar ittifak idüb 
bağ ve bağçedeki zulümleri gibi kavun ve karpuz bostanlarını alub 
zahire iderler bir kaç dükkana mahsus kalub tedricle müradları üzerine 
satub mahsı1lin ağa. ve hademesi birle bilece (67 görüb her hususda 
müttefik olduklarıyçün müslümanlara zarar ve tecaddi vakıc olur akça
ları pul yerine geçer deyü begayet (68 tazarruc itdikleri cihetden min
bacd kanı1n-ı kadim üzere idilsün dinildi Eğer bu emrin ibkasıyçün 
hükm-i hümayun irsal olmur ise begayet mahallinde vakıc olub 

(-<l-'ı . ...::9):-l) .!1.:.J_.:9_;ı!1; (64 (~~~) ,..ı..:.J('~ (63 L.lıı (62 C.s_.,_.:;_,; J.'.~·ıJ) "' .. ı.c..ı ./ J.'.~·ıJ (61 
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kanıln-ı kadim icra olunub müslümanların vech-i macışetine ve hazret-i 
Hüdavendigarın halled· allahu mülkehu ve ebbede devletehu ilayevm-il
kıyam (69 hayır ducaıarına sebeb ola 

Bu zikr olunan fevakih-i arzıyyeden mukaddema hıyar gelüb kadim
den evvela dört dane bir akçaya olub haftasından sonra sekizi bir ak
çaya ollrb ikinci hafta on altı dane üçüncü hafta yiğirmi dört cadet bir 
akçaya dördünci hafta otuz iki dane bir akçaya olurdı Geldikçe taze 
taze satılurdı Amma şimdiki halde yiğirmisi otuzu bir akçaya olıcak (7° 
vakıtde sabika zikr olunan fesad gibi zahfre idüb tedricle satmak kasd 
idüb birisin ikisin nihayet dördün beşin bir akçaya satarlar Ta sararub 
ekle kabiliyet fevt olmalu olınca mevsim muktezası vücud bulmaz 'Dai
ma . görmek gözetmek hidmeti olan kimesneler her birinden her gün 
akçalar alub iğmaz-ı cayn itdikleri ecilden müslümanlar taze hıyar gör
mez bir nice günden kalmış üzerine napak sular saçılmış ve buruşmış 
hıyarı tutya (71 gibi satarlar Gah olur ki bir iki binini ve çok hıfz olın

duğı sebebden yabana dökerler narha göre satılmaz Sayir rneyvalarda 
olunan gabn-i fcihiş (7 ~ gibi bunda dahi müslüın'anları mağbıln (73 iderler 
deyü cemacat-i müslimin şikayet itdikleri içün buna dahi kanıln-ı kadim 
üzere narh vazc olunub şeraiti ricayet olınsun dinildi 

Ve Engüri (7<1 kavınının ihtidası iki vukıyye bir akçaya ola üç gün 
sonra üç vukıyye bir akçaya ola ve altı günden sonra altı vukıyye bir 
akçaya nihayet sekiz vukıyye bir akçaya ola Ve Karaca kavın (75 ih
tidası iki vukkıye bir akçaya ola üç günden sonra üç vukıyye altı gün
den sonra dört vukıyye sonra altı vukıyye Ve Kaya(16 Kavmının evveli 
üç vukıyye bir akçaya ola altı günden sonra beş vukıyye sonra sekiz 
vukıyye nihayet on vukıyye bir akçaya ola 

Ve karpuzın ihtidası dört vukıyye bir akçaya ola İki günden sonra 
altı vukıyye bir akçaya ola . 

Kavın-1 divlek evveli üç vukıyye bir akçaya ola İki günden sonra 
dört vukıyye bir akçaya ola Altı günden sonra beş vukıyye bir akçaya 
ola On günden sonra yedi vukıyye bir akçaya ola 

Ve zikr olman kavının ve karpuzın ibtidaen narhı nice ise son narhı 
öyle (77 ola Ve tamam reside (78 olmadın bazara ham gelmeye Her 
kim getürür ise hakim plan hakkından gele 

Kavın ve karpuzda Kanun-ı kadfm bu Haliya sicr-i mezkılrden 

eser bulınmadı Sebeb-i tagayyüründen sual olunıcak sabika zikr olunan 
cevablar gibi bunda dahi kesim (79 virürler müradlarınca satarlar Amma 

l>.JyC;\ (74 İH:..,. (73 J>I! # (72 t,;".,ı" (71 J~..ı\(70 rl.:.allr.,ı.JI ..:ı_,, ..1..l..ı ...<..ı... .iııl..ıb. (69 
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İhtisap Kanun1arı 

kesim deyü almaz her iki günde bir eksük satdın deyü beş on akça 
alub fariğ olur satan nice dilerse öyle satar kimesne gözlemez deyü 
sikat-ı (8

0 müsliminden cemacat-i keslre şehadet itdiklerinde sicilldta 
nazar olunıcak halkın şehadetlerine muvafık bulunub zamdn-ı tağyir 
beş yıl idüği maclı'.im olub deftere kayd olundı 

Ve gök baklanın ihtidası iki vukıyye bir bir akça ola Beş günden 
sonra iki buçuk bir akçaya ola 

Ve aş kabağına(81 üç güne değin narh olmaya Üç günden sonra üç vukıyye 
bir akçaya ola Haftasında dört vukıyye ikinci haftada beş vukıyye üçünci 
hafta altı vukıyye dördüncide sekiz vukıyye bir akçaya ola Kabak (82 sekiz 
vukıyye bir akçaya olıcak konk (83 bin dirhem bir akçaya ola İbtidası 
üç güne dek iki yüz dirhem haftasında üçyüz ikinci haftada vukıyye 
üçüncide altı yüz dirhem dördünci hafta sekiz yüz dirhem korık bir 
akçaya ola Ve lakin korık haceti olanlara korık satalar ve kabak iste
yene kabak satalar Koruğı kabak ile (84 sataruz dimeyeler 

V et, badincan (85 üç güne değin on dane bir akçaya ola Haftasında 
yiğirmi dört dane bir akçaya ikincide kırk üçüncide altmış dane dör
düncide seksen badincan bir akçaya ola 

Ve havuç (86 dört vukıyye bir akçaya ola 

Ve kelem ibtidası dört vukıyye bir akçaya ola On günden sonra 
altı vukıyye bir akçaya ola Yiğirmi günden sonra sekiz vukıyye bir 
akçaya ola Kanı'.in-ı kadim dahi bu Haliya mütegayyir sebeb-i tegay
yüri ve zaman-ı tagayyüri kemasebakdır (87 

Amma mezkı'.ir sebze-furuşlar müçetemic olub didiler ki şimdiki halde 
biz giril narh-ı kadim üzere satmağa razıyuz Minbacd mültezim olalım 
ve lakin kadimden kabak ve korık ve havuç gibileri biz satageldikdi 
dört beş yıl mikdarı var ki bazarczlar dahi bizimle bile satar oldı Bu 
sebebden alduğumuzı iki .bahasına alurız bizzaruri (88 behalu satarız 

didikleri · cihetden bu cins kanı'.in-ı dadfm üzere giril sebze-furı'.iş tayfası 

satalar dinildi 

9 - Helvacılar ve ehl-i hibre meclise hazır olduklarında şöyle di
diler ki kadimde karma (89 bademi helvanın vukıyyesi yedi akçaya ve 
sayir helvanın vukıyyesi altıya Hanegi (90 helvanın vukıyyesin ehl-i dük
kan dört buçuğa ve ayağ üzerine satan dört akçaya satar Ve üzüm 
helvasının vukıyyesi üç buçuğa taşradan getüren üç akçaya satardı 
Vakt-i teftişde her biri mütegayyir bulundı Sebeb-i tagayyür ve zaman 

ı!:~ (86 (.Jl:->y) .J~·,y (85 4:!l:l (84 (Jj) JJJ; (83 _;;~; (82 (°"~; ._F~I) o\!ı~; JI (81 .::,t;;,,• (80 
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Palı'.ızenin ve 
şerbetin fiya
tı nasıl tayin 
edilirdi? 

Türk Tarih Vesikaları 

kema zükirehu {91 Şimdiki halde narh-ı kadim üzere mukarrer kılındı· ria
yet olunur ise 

10 - Ve paliideciler {92 üzümin batmanı on beş akçaya aldıklarında 
bir vukıyye badem dört akça zacferan (93 altı akçalık nişasta koyub ve 
üç akça odun iki akça hurda harç ve dokuz şir-revgan (94 (şırlağan== 
susam yağı) ve bir akça dükkan kirası ve beş akça ücret-i hidmetkar 
hare olıcak sicr-i pa!fide {95 iki yüz yiğirmi beş dirhem bir dkçaya olurdı 
deyü ehl-i hibre takrir itdiklerinde tefehhus olınub mütegayyir bulundı 
Sebebi ma-sebak Girü narh-ı kadfm üzere ibka olundı 

11 - Ve şerbet narhı üzüm üç yüz elli dirhem bir akçaya olıcak 
şerbet beşyüz elli dirhem bir akçaya olur Üzüm bir vukıyve ise şerbet 
yedi yüz dirhem olurmış Bu dahi mütegayyir bulundı Sebebi mamerre 
(

96 Ha!iya cadet-i kadfm üzere mukarrer kılındı . 

12 - Bakkallar ve ehl-i hibreleri ve acyan-ı şehir meclise ihzar 
(
97 olınub kapanda alınub satılanın narhından sual olunıcak cevab şöyle 

virdiler ki sabika kanı1n şöyle {98 idi ki . haftada bir gün muhtesiB emini 
şehirlüden baczı sika (99 kimesne ile kapana gelüb baldan ve yağdan 
ve gayrıdan her ne var ise onı onbir üzerine narh virüb sicilldta · kayd 
itdirüb narha muhalif kazıyye bulıcak günahına göre hakkından geli
nürdi Zahiren dört beş yıl vardır ki kanuna riayet olunmayub her bak
kal miiradları üzere alub satar Sebebi yukarda zikrolunan gibi akça 
alub sükut itmekdir didiler Şimdiki halde her mevsime göre onı onbir 
üzerine girü narh tacyin olundı İşbu üslı1bca ki zikr olınur casel-i mu

salfdnın (100 batmanı doksan akçaya olsa vukıyyesi beş buçuk akçaya 
ola Ve batmanı seksen akçaya olsa vukıyyesi beş akçaya ola Yet
mişe olsa vukıyyesi dört akçaya ola 

Ve revgan-i sadenin batmanı yüz yiğirmi akçaya olıcak vukıyyesi 

sekiz akçaya ola Ve batmanı yüz yiğirmi akçaya olsa vukıyyesi yedi 
akçaya ola Batmanı yüz akçaya olsa vukıyyesi altı: buçuk akçaya ola 

Ve şfr-revgan (1°1 yağının batmanı altmış akçaya olsa vukıyyesi dört 
akçaya ola Yetmiş akçaya olsa vukıyyesi dört buçuk akçaya . Batmanı 
elliye olsa vukıyyesi üç buçuğa ola 

Ve kayısı-i Emir Alinin (102 batmanı yetmiş akçaya olsa vukıyyesi 

dört akçaya ola Ve garbi {103 kayısının batmanı elli akçaya olsa vukıy
yesi üç buçuk akçaya ola 
..J.,:.ô. (9s )l.a .. ı (97 .,..t. (96 .,_ıJ~_,...~ (95 .:J-;>.r.;. (94 .:ıı_,~.:, (93 f:"'•'Y~ (92 ._f';L{ (91 
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Ve kızıl üzümin batmanı on sekiz akçaya olıcak üç yüz elli dirhem 
bir akçaya ola Ve kara üzümin batmanı ondört akç~ya olsa dört yüz 
elli dirhem bir akçaya ola Ve beylerce (10~ üzüminin batmanı on beş 
akçaya olsa dört yüz dirhem bir akçaya ola Ve şidye (1°5 üzümün ün 
batmanı on beş akçaya olsa ol dahi dört yüz dirhem bir akçaya ola 
Ve kurı incirin aCJası üçyüz dirhem bir akçaya ola 

Ve amaskine (106 erüğin batmanı yiğirmi beş akçaya olsa iki yüz 
elli dirhem bir akçaya ola Ve kara arslanı erüğin batmanı yiğirmi ak
çaya olsa üçyüz dirhem bir akçaya ola 

Ve Akşehir amrudının yarımının (1°7 batmanı yiğirmi beş akçaya 
olsa iki yüz elli dirheın bir akçaya ola Ve Aydın İli amrudının bat
manı on dört akçaya olıcak dört yüz elli dirhem bir. akçaya ola 

Ve Karaman zerdalüsmın batmanı otuz akçaya olsa ikiyüz elli dir
hem bir akçaya ola Aydın İli zerdalüsının batmanı yiğirmi beş akçaya 
olsa iki yüz elli dirhem bir akçaya ola 

Köfterin (108 batmanı yiğirmi sekiz akçaya olsa iki yüz yiğirmi beş 
dirhem bir akçaya ola Ve bestilin batmanı yiğirmi beş akçaya olıcak 

iki yüz elli dirhem bir akçaya ola 

Ve b-ıdemİn (109 batmanı altmış akçaya olıcak vukıyyesi dört ak
çaya ola 

Ve bistenin (110 batmanı altmış akçaya olıcak yüz dirhem bir ak
çaya ola 

Ve bekmezin batmanı yiğirmi beşe olıcak iki yüz elli ·dirhem bir 
akçaya ola 

Ve koz içinin batmanı kırk üç akçaya olsa vukıyyes_i üç akçaya ola 
Ve ağde (111 evvela iki yüz dirhem bir akçaya ola Sonra iki yüz 

elli dirhem bir akçaya ola 

Ve nişasta ve beş vukıyyesi daima bir akçaya ola 
Ve leblabuyı {1u haricden getüren bir vukıyye elli dirhem bir akça

ya satub ehl-i dükkan bir vukıyye bir akçaya vire 

v·e Sofye ve Karaman peynirinin kantarı doksan akçaya olıcak yüz 
elli dirhem bir akçaya ola Eşme (m peynirinin narhı iki yüz elli dirhem 
bir akçaya ola Ve Midillü. peynirinin narhı vukıyyesi iki akçaya ola 
Ve lor (11~ peynirinin vukıyyesi iki akçaya ola Ve teleme cıırı peynirinin 
ihtidası üç yüz dirhem bir akçaya ola sonra geldüğüne göre ziyade oluna 

(<1:-!) c..~ (110 .tlob~ (109 . .!l..ii9J(' (108 .t'!' • .ı~ (107 <\!C.l.ı (106 (.ı.ı_~J) ...,_..ı.;. (105 ~.ıls:'! (104 
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13 - Tavukcılar ve acyan-ı şehir ihzar olunub kam1n-z kadimden 
sual olındukda cevab virdiler ki İslambolda çiğ tavuk yüz dirhem bir 
akçaya ola Ve Bursada doksan dirhem bir akçaya olub mahasel (116 

on dirhem mabeyn olurdı deyicek sicillata dahi nazar olunub seksen 
dirhem bir akçaya bulındukda girü bunın üzerine mukarrer kılınub ken
düler bu sicr (117 üzerine iltizam gösterdiklerinden b<.Cde eyyam (118 biz 
bu narh üzerine satmazız didiklerinde zaman-ı sabıkda bu narh üzerine 
satardınız calel~usus haliya dahi mültezim oldunuzdı muhalefetin macnası 
nedir diyicek cevab verdiler ki sabıka şol vech üzerine satardık. ki bir 
nice kimesneler ile cemc olub baczımız satun alub ve baczımız pak idüp 
ihtisab hidmetinde olan hademeye iki günde bir yedi akça viriirdik mü
radımız üzere satardık deyü cömer bin Mehmed (Hüseyin) ve Mehmed 
bin Hasan (Hasan bin Hüseyin) ve Çakır bin cAbdullah nam tavukcular 
dört beş yıldan berü akça viregeldiklerine ikrar ve Niraf itdikleri sebeb
den tagayyürin sebebi ve zamanı maCJU.m olub · haliya narh yetmiş dir
hem bir akçaya mukarrer oldı Madame ki koyun etinin narhı ikiyüz dir
hem ola ve her bar ki (119 iki yüz elli dirhem bir akçaya ola seksen 
dirhem tavuk eti bir akçaya ola Vakta ki üçyüz dirhem bir akçaya 
ola doksan dirhem tavuk eti bir akçaya ola deyü narh tacyin olundı 

Ve yumurta (120 şitada on dane bir akçaya ola Evvel baharda on 
dört bir akçaya ağostosta on altısı bir akçaya olurmış Sonra mütegay
yir olmış Sebeb-i tagayyür ve zamanı kema zükire (121 girü kadimi üze
re mukarrer kılındı 

14 - Balzkczlar ve ehl-i hibre ve şehir halkı ihzar olınub kanun-ı 
kadimlerinden SUal OlUndukda şöyle maClfim Oldı ki evayilde bir yük ba
lığa iki akça bac virdiklerinden sonra koyun eti narhı iki yüz elli dir
hem bir akçaya olduğı tarihde sazan (122 balığı bir vukıyye bir akçaya 
yayin (123 balığı beş yüz dirhem turna (12:1 balığı altı yüz dirhem İznikzn 
ak balığı bir vukıyye bir akçaya idi didiler girü bunın üzerine mukar
rer kılındı Ve lakin ila hazelyevm (125camel olınmazdı Sebeb-i tagay
yür dört beş yıl var ki balığın her yüküne zikr olunan iki bac akçasın

dan gayrı mukarrer on beş akça vazc olunmış minbacd heman bac akça
szn virin hadisi virmen narh-ı kadfm-i mezbur üzere satın dinildikde 
evvela mültezim olmışlardı sonra kabul itmeyüb noksan üzere satarlar 

15 - Aşczlar ve ehl-i hibre ve acyan-12 şehir meclise hazır olub et'
ime (126 cinsinden istifsar olundıkda şöyle cevab virdiler ki kadimde et' 
iki yüz elli dirhem bir akçaya olıcak y~hni (127 çiğ etin nısfı olub ve 
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!ara narh na· 
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lirdi? 
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şorbayla (128 olsa et narhının rubcı bir akçaya olub ve tava büryanın 
(
1

'
9 vukıyyesi üç buçuğa ola Asma koyun büryanı vukıyyesi dört akça

ya olub ve, köfte kebabı soğandan gayrı doksan dirhem bir akçaya ve 
kemiklü tennur (130 kebabı yüz yiğirmi beş dirhem bir akçaya olub şiş 

kebab yüz on iki buçuk dirhem bir akçaya olurdı Sonra bil-külliyye mü
tegayyir olmış tagayyürin sebebi ve zamanı kema sebakdır (131 El-haletü 
hazihi (132 narh-ı kadim-i mezbur mukarrer kılındı eğer icrasına hükm-i 
şerif mukarin olur ise 

16 - Ve börekcilerin ehl-i hibrelerinden narh-ı kadim soruldukda 
didiler ki evfülde koyun etinin narhı iki yüz elli dirhem bir akçaya ol
duğı tarihde bir akçalık böreğe yetmiş dirhem koyulurdı ve on dirhem 
soğan ve yüz dirhem hamir cemcan yüz seksen dirhem olub ve bir kile 
un hamirine bir vukıyye safi yağ ve bir akça büber koyarlardı Sonra 
mütegayyir olmış Sebebi ve zamanı ma-merre (133 Şimdiki halde ka
nı1n-ı kadim üzere ibka olundı 

17 - Başczlar ehl-i hibresiyle ihzar olunub kanun var mıdır nicedir 
deyü sual olundıkda şöyle zahir oldı ki ila yevmina haza (134 başlara 

narh virilmez imiş Öyle olsa ehl-i hibre ve sair müslümahlar çaşni du
tu/sun deyü narh taleb itdikleri cihetden ehl-i hibreden muctemed ve 
sika kişiler ile çaşnı tutulub· narh vazc olundı ki zikr oiunur Çaşni-i rüiis 
( 135 Her günde tahminen altıyüz caded baş satılub yüzi paçasiyle kır
kar akçadan beha (nihayet) iki yüz kırk akça ve mezbur rüus beye olun
duğı dükkanlara kira yevmi iki yüz iki akça ve on altı yük odun be
hası doksan altı akça ve hidmetkarlarına ücret-i tacamla iki yüz kırk 
akça etmek behası seksen akça ve nemek ve sirke behası onalti akça 
ücret-i sercin (136 otuz akça gidüb mecmuc dükkanlarda takriben harc-ı 
yevmi cemcan dokuz yüz yedi akça oldı Ve satıldıkda dört paça etme
giyle bir akçaya ve bir baş sirke ve etmegiyle bir akçaya satıldığı tak
dirce bin iki yüz akça hasıl olub onaltı nefer başcıya bir günde iki yüz 
doksan üç akça fayda caid oldı Bu zikr olman narh et iki yüz dir
hem bir akçaya olduğı zamandadır ki dört ay bu narhla camel olınur 
Dört ay dahi yüz başı ve dört yüz paçayı yiğirmi beş akçaya alurlarmış 
Bu tarihde bir baş sirkesi ve yağı ve tiridi (137 ve bir pulluk (138 etme;. 
giyle altı pula ola ve dört ay yüz başı paçasiyle on altı akçaya alurlar 
ımış Bu takdirce etmegiyle ve tiridiyle beş pula alub ve paça her fa
sılda etmegiyle dördi bir akçaya mukarrer kılındı 

ı..i.ıb.,._Jı (134 v"\.. (133 • ..i.ı~Jl1ı (132 .ı~\{ (131 "_,:...· (130 ..,.ı.,·~.r •• _,L· (129 <.Ji.~JJ;.) 4.~.,y. (128 
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18 - Kadifenin ve kemhô.nın ve taftanın ve sair akmişe-i mütenev
vicanin kanı1n-ı kadiminden ehl-i hibresine sual olıcak mukaddema ka
difenin ahvali beyanında didiler ki kadife meşdudına (139 beş vukıyye 
lök (140 ve havın her dirhemine üç dirhem lök virirlerdi Dört· beş yıl 
mikdarı vardır ki meşdı1de üç vukıyye ve havın (141 dirhemine bir buçuk 
nihayet · iki dirhem lök virdikleri ecilden renge tagyir lazımgelüb bed
renk (1~2 olıcak çivide çekdiler Adına çerde (148 didiler Amma sabıka 

çerde (143 didikleri bu değildi belki çerde ana· <lirlerdi ki mezbur meş
dı1de beş vukıyye lök ve hav'ın {1 44 dirhemine üç dirhem löki tamam 
virdiklerinden sonra çividi ezüb safi idüb suyuna ~eküb çerde <lirlerdi 
Münteha kırmızı renk olurdı Haliya lök tansif olunub heman e~ilmiş 
çivide çeküb bir mühmel renk olur kırmızı ile benefşe mor ortasında 

Bu macnanın sebebinden kadifeciierden istifsar olındıkda cevab virdi
ler ki biz löki ber adet-i kadime virürüz (illet sabbaglardadır (145 diyicek 
boyacılar ihzar olınub aslı sorulıcak haşa ki biz böyle idevüz {146 he
man kazıyye ehl-i hibre didüğidir siz nice dirseniz biz öyle boyarız 

hatta kızıl boyayı löke (147 halt itdiririz deyü muvaceheten şehadet idicek 
ehl-i hibre olanlar kızıl boyanın vukıyyesi iki akçaya lök vukıyyesi dok
sana yüze pes (148 kalb (149 değil midir didiklerinde cemicisi şehadet 

idüb kalbdır didiler 

Çünki kalbdır niçün mene alınmaz diyicek bunın macdasının cadem~i 
.mencine sebeb ne ise buna dahi sebeb aldır dinildikden sonra mezkur 
kadifeciler lök tamam viı ildüğine sebeb bunı beyan itdiler ki evailde 
lökin vukıyyesi yiğirmi beşe otuza olurdı cadet-i kadime üzere lök hare 
iderdik · bir kaç vakıtdir ki üç dört kimesne varub şehre ne kadar lök 
gelse gayrı kimesneye aldırmayub ziyade behaya çıkarub bil-külliyye 
kendüler alub zahire iderler tedricle müslümanlara ziyade behaya satar
lar deyü şehadet itdikleri ecilden ol lök alan lökciler bir iki defca mene 
olundı mene olunmadılar ve mezbur kedifenin taravetinin tagyirinden 
sual olınıcak acdem-i taravetine sebeb beyan idüb didiler ki hamcılar 
(150 taifesi vardır ki her kumaşın patın (151 ve meşdı1dın (15~ anlar işlerler 
mizandan ibrişim aldıklarında bir mikdar bahalusun alurlar ki ana tilan 
( 153 ve kenar <lirler sarfa (sofa) kasd idüb aclayı ~dnaya halt idüb baczın 
pot ve meşdud ve hav iderler Haririn behalusı be-gayet ince olur tiz 
( 154 bişer rengi tiz kabul itler ve ednası yogun (155 olur geç (156 bişer 
rengi ance (157 kadar kabul itmez Renkde ihtilaf olıcak taravet mün-
(145 !l..ıl:. (144 (».JJô;) .,~ (143 . .;ı,·.).ı~ (142 .!l..ıl:. (141 !l} (140 .. ;,..,.>..:,~ (139 

(153 .!J>..ı~ ( 152 ,:,;_,ı, (151 Af\;. (150 ..,,ı; (149 ı.ri (148 (~) ç_,r' (147 .); • .ı~I (146 •>)ı~ 
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cadim olur diyicek bu macna dahi mene olundı ki minbacd halt olunma
yub cinslü cinsiyle ola dinildi 

Ve bir sebeb dahi cadem-i taravetine bum didiler ki evailde hamcı
lar (158 hav (159 işledicek dolabcılara her teli (160 hükdürürlerdi rengi 
müsavi olub haylı taravet bulurdı Bir kaç yıldır ki telin birin bükdürüb 
birin bükdürmeyüb dolabcı ücretinin nısfı yanlarında kalsun deyü sarfa 
(161 fikr iderler ol bükülmeyen teller tiz (1 62 fesada varub ihkam (163 dahi 
bulunmaz didiler Haliya cadet-i kadimeler üzere. camel olunsun dinildi 
ve tagayyürin sebebi ma-zükiredir 

Ve müzehheb kadife telinden sual olınıcak didiler ki zaman-ı sabık
da müzehheb kadifenin kırk beş ve elli teli bir dirhem olsa kumaşı 

mühkem ve hem mücella ve mutarra (164 olurdı Takriben beş altı yıl 

vardır ki tedricle telin altmışı yetmişi bir dirhem olurak (165 yüz tel bir 
dirhem olduğı cihetden kumaşda sebat ve taravet bulunmaz oldı 

Ve bundan gayrı evailde yüz diı hem güm işe bir miskal has firengi 
flori altun urulurdı şimdi kem altundan buçuk miskal nihayet bir dirhem 
altun ururlar bu sebebden evvelki gibi müzehheb kadifede dahı ihkam 
( 166 ve taravet kalmadı didiklerinde bu hususda dahi kanun-ı kadim 
merci olsun dinildi ve sebeb· i tagayyüri ve zamanı masebak idüği mac
lı1m oldı 

Ve kemhu-yı dolabi (167ve tabı dahı (168yek-renk kemhulardan sual olun
dıkda kam1n-ı kadim üzere bunların meşdı1dı yedi bin tel olurdı dört 
beş yıl var ki bin telin içinden çıkarub altı bin tel işlerler imiş tel ek
sik olıcak la cerem (169 enin (170 dahi naks itdiler sebebi ma-zükire 
Amma şimdiki halde kanı1n-ı kadim gibi girü yedi bin tel olub eni (171 

dahi yerinde olsun dinildi eger gözlerler ise 
Ve gülistani kemhudan sorulıcak şöyle didiler ki kemha-i gülistani

nin evailde meşdı1dı yedi bin tel olub ve peşurı (172 bin yüz elli tel olub 
cemcan sekiz bin yüz elli tel olurdı Yiğirmi beş yıl var imiş ki anın 
dahi bin teli naks olınmış Bazı kimse girü evvelki gibi tamam işler ve 
ekseri noksan üzere işler Amma müslümanların bunda incinmesi yok 
Harc-ı babı (173 olduğı ecilden behasiyle satılur alınur 01 teli eksük olan 
harci dahi halka gereklüdir dindiği sebebden cala halihi ibka olınub 
ma-ceranm (174 (arzı emr olundığı cihetden ma-vekac (175 deftere ketb 
olundı Amma muhtesib ademleri mezkur gülistancıları eksükdir diyü 
daima tutub cürüm ı:ılurlar 

(JyJ..ıı) ..;ı;}..ıı (165 ı_,b (164 l'ıs::..ı (163 ~; (162 'l!J""' (161 J-='- (160 ..ı\,;, (159 Af\;. (158 · 
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18 - Vule (176 cinsının kanı1n-ı kadiminden sual olunıcak (177 şöyle 
cevab virdiler ki kadim-ili-eyyamda valenin meşdı1dı ,bin altı yüz tel olub 
patı (178 eğrilmiş olurdı Zikr olunan tarihden beril kiminin meşdı1dı 
iki yüz tel ve kiminin üç yüz dörtyüz tel ve baczının altıyüz baczısı hı1d (179 

sekiz yüz telin (180 ihrac idüb sekiz yüz telle işleyüb ve potını (181 ekseri 
tabsuz (182 işler almışlar Öyle olsa muhtesibe sebebinden sual olınub 
vale ve tafta hususunda miraren ahkam-ı şerife gelüb teli tamam olub 
ve patı tablu (1 83 ve eni yerinde ola deyü emr olınmışdır niçün gözlen
mez diyicek henüz geldim bi-haberin deyü cevab virdikde günah vale
cilere (184 müteveccih olıcak valeciler dahi didiler ki biz eksük işledü
ğümiz bunların macrifeti iledir bunlara her birimiz daim akça virürüz 
eksük işlerüz bunlar dahi görürler mukayyed olmazlar didiklerinde bu 
şahidler düzmedir yalan söylerler deyü muhtesib bu şahidleri tekzib 
idicek tahminen beş altıyüz mikdarı müslümanlar yüzine karşu didi
ler ki şehirde binden ziyade eksük tezgahlar vardır mecmı1cından akça 
alursız mukayyed olmazsız niye inkar idersiz diyicek muhtesib dahi niraf 
idüb ben dahi geldim böyle buldım deyü cevab-ı sabık gibi ya beğlik 
akçayı nereden virsem gerekdir didi 

Ve mugrak (185 valenin dahi sade vale gibi meşdı1dı bin altı yüz ve 
patı tabfo ve telinin altunı gür (186 olurdı Bir kaç yıldır ki meşdı1dı ve 
eni (187 eksük v.e teli kem ve kırmızısı lök ile boyanmayub kızıl boya 
ile boyanur imiş Minbacd giril cadet-i kadime üzere olsun dinildi Ve 
sebeb-i tagayyür ma-sebak 

Ve vale-i musannef188
) evvelden teli iki bin ikiyüz olub ve eni sayir 

vale 189) den rubut kem 190) olurmuş El-haletü hazihi 191) kemakan mu
karrer bulınub ibka olundı 

Ve çifte taftanın 19
") meşdı1dı bin sekiz yüz çifte tel olub ve eni beş 

rubuc girahda 19ö) olurdı Ve el ayesiyle 19ıi) taftanın 195) yüzine zamk 
sürülürdi pürüzi yatsun deyü Tarih-i mezbı1rdan beril bunun dahi meş
dı1dından kimi iki yüz ve kimi üç yüz ve dört yüz tel çıkarub teline nok
san gelüb seyrek olıcak lacerem 196) zamk suyına tuz katub sürerler 
imiş ki sık göziksün deyü Sebebi m?.-zükir- eFan cJ...det-i kadime 
üzere olunsun dinildi manzur ve merci olur ise 

Ve bir nevic tafta 197) dahi ki dü-hezdrf 198) dirler kadimden meşdı1-
dı iki bin tel ve eni beş rubuc ve girahdı Haliya kiminin iki yüz ve 
kiminin üçyüz teli eksük bulınub giril kadimi üzerine olsun dinildi 
Tagyirin sebebi ve zamanı kema zükire 
..;lıL" (183 .JJ-~L- (182 ,;:Y, (181 0\:>" (130 OJ;.. (179 <J,·Y. (178 (~o,·_,J_,ı) J~.,ı (177 .ıı.., (176 
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Ve bir nevic dahi yekta tafta (199 <lirler evailde meşdıidı bin altı yüz 
tel olurdu Tarih.i mezbıirdan berü mütebeddil ve mütegayyir Sebebi 
ma-sebak Haliya kanıin-ı evvel üzere kılındı camel olınub nazar olunur 
ıse 

Atlas·ı şehrinin (200 kadim-ül-eyyamda meşdıidı dört bin iki yüz tel 
olurdı Eni buçuk arşın girahdan (201 ziyadece olurdı Sonra merhum 
Sultan Mehmed tô.be serô.hu zamô.nmda altı ve yedi yüz telin gidermişler 
imiş El'an teftiş olındukda üç binden eksük bulınub üç bin beş yüz tele 
ve eni buçuk arşun giraha mukarrer kılındı merci 'olur ise 

Sultanı kırmızı nın meşdıidı evvel iki bin iki yüz tel olub rengi lök 
kırmızısı olurdı dirler Haliya meşdı1dı bin altı yüz tel ve rengi dahi mü
tegayyir bulundı sebebi ve zamanı ma-zükire Kadimi üzere mukarrer 
kılındı 

Melonun (202 meşdıidı kadimde üç bin altı yüz ve buçuk arşun bir 
rubcu olurdı didiler El-haletü hazihi altı yüz ve baczı bin tel eksük bulu· 
nub cadeti kadime üzere olsun dinildi Sebeb-i tagyir ve zamanı kema
sebak 

Bürüncük ('03 meşdıidı bin sekizyüz tel olub potı ve meşdıidı be-ga
yet eğrilmiş olurdı dinildikde bacd-et-teftiş iki yüz teli eksük bulınub ve 
potı eğrilmemiş bulınduğı cihetden kanıin-ı kadim üzere olmak vecih 
görüldi Bunun dahi sebebi ma-sebak 

Mezkebciler (2°4 ve ehl-i hibre ihzar olunub kanunı kadim sorulı

cak didilerki mezkebin (205 meşdıidı sabıka sekizyüz tel idi Haliya iki
yüz elli teli eksük olub şimdiden sonra tamam işlensün dindi Sebebi 
ve zamanı ma-merre (206 

Elbise şekil· 19 - Hayyatlar (207 ve ehl-i hibreleri bi-ecmacihim ('08 meclise ha-
leri. zır olub elbiseye mütecallık kanundan istifsar olıcak şöylece maCJıim 

oldu ki bazari kaftan !arın ar şun çaryek (20
9 boyı olıcak eteği iki arş un 

bir çaryek (210 ola Ve beli ve koltuğu beş rubuc ola Ve yen (211 ağzı 
buçuk çaryek ve uzum buçuk arşun ve eni buçuk çaryek ve girah olub 
ve sincifi (212 boyunca bir cins ola ve astarı dahi bir nevic ola 

Ve kaftan boyı arşun buçuh çaryek olıycak eteği iki arşun buçuk 
çaryek ve beli çaryek ve girah ve yen (213 ağzı üç girahdan ziyade ola 
Ve yen uzum arşundan girah eksük ola Ve yaka uzum buçuk arşun
dan kiralı eksük ve eni (•H buçuk çaryek denlü ola Ve her kaftanın 
yüzi teğel (215 dikile ve eteği munattaka (216 ola Ve kaftanın boyı arşun
.&Ş'V- (205 J.:~v- (204 .;.t~·J.J'. (203 .a,•p (202 0.af (201 ..:.t;.., _ _,y-.:: ._,.ıı.ı (200 t::s:/. (199 
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dan rubuc olıcak eteği iki arşundan rubuc eksük ola Ve beli buçuk 
arşun ola Ve koltuğı dahi buçuk arşun ola Ve yen (217 ağzı üç girah
dan artucak ola Ve yen uzunı ar,şundan rubuc eksük ola Ve yaka 
uzum buçuk arşundan rubuc eksük ola Ve· eni çaryekden (zıs eksük ola 
Ve kaftanın bayı arşun olıcak (olunca) eteği iki arşun ve beli arşundap. 
daha eksük ve koltuğı çaryekden girah eksik ve yeni . ağzı üç girah ola 

Ve çuka kuşak kaftanı ki buyı arşun rubuc olıcak eteği iki arşun 
ola Ve beli çaryek ve koltuğı üç rubuc olıcak eteği iki arşun ola Ve 
beli çaryek ve koltuğı üç rubuc ola Ve yeni arşundan buçuk çaryek 
eksük ve yeni ağzı üç girah ola 

Ve çuka narhlarzndan sorulıcak çukacılar şöyle ceva b virdiler ki 
kırk elli nevic çukadır kangı birine narh virilsün diyicek deftere böyle 
yazalım mı diyicek yazın deyü cevab virdiler 

Ve bazcirduzlar (219 dikdikleri kaftanların boyları ve etekleri katca. 
kanun-ı kadime muvafık bulınmadı Sebebi ve zamanı zikr olunandır 
Amma mezkur bazarduzlar şöyle şikayet ittiler ki evailde Karaman ve 
Hamid ili buğasılarının (220 hamı yedi buçuk arşun ve yunmuş (~21 yedi 
arşun olurdı Üç dört yıl var ki gelen buğasılar asla tamam gelmez 
cemici (cemicisi) eksük gelür Bu cihetden kaftan ked (~22 olub tamam 
olmaz ca.det-i kadime üzere biçmeğe vefa itmez didiler 

20 - Kürkçüler ve ehl-i hibreleri meclise hazır olub kanun sorulı
cak didiler ki kadfm-ül-eyyamdan samurın (223 Ve zardavanın ve sansarın 
( 224 her bedeni kırk dane olurdı ve vaşak (~25 · pos tının on sekizinden bir 
defca (2

"
6 olub bir defe adan üç beden oluh bir sırt bir nafe ("~7 bir paça 

(m olurdu Ve post-ı dilgünin kırkından bir beden ve post-ı berenin (' 29 

tahtası uzun üç çaryek olub yukarı başı buçuk arşun ve eteği buçuk 
arşun rubuc olurdı diyicek teftiş olunub uzunından üç rubuc ve eteğinden 
girah eksik ·bulundı Ve sammur (230 bedeni yiğirmi sekiz daneden bu
lundı giru tamam olsun dinildi Amma mezbur kürkçiler şikayet idüb 
didiler ki bundan evvel her ne cins post gelse hırf etimizden gayrı ki
m esne alamazdı Beş altı yıl vardır ki bazarcı gibi ve cattar gibi gayri 
hirfetten dahi alur oldular Halimiz {'.arz olınsun didikleri sebebden def
tere kayd olundı 

Gönülciler {231 de sabıka kanun yoğimiş Vakıca bezin enlerinde ih-' 
tilaf olmağın vazc-ı narh mümkin olmadı Amma hisabda om _on bir 
üzerine satıla dinildi 

(224 .!l.;J~~ (223 .» (222 ~·_,,_ (221 <ll;.,.J~~l!,_,ı. ( 220 )jp .;IA .(219 c)~J~ (218 ~- (211 

~':"lsJr' (231 JJ~ (230 •.t. (229 <t:;~ (228 .ı;;L· (221 .w, (226 ;y_, (22s .!!.)l.f L... 

32 



fplik ihtikarı. 

İhtisap Kanun1aırı 

21 - Cülluh 28~} taifesi ihzar olınub beledi narhmdan tefehhus olu
nıcak şöyle ma%m oldu ki evailde beledinin meşdudı bin altı yuz tel 
ve uzun üç arşun bir çayrek ve eni buçuk arşun ve rubuc olub haliya 
tdtişde meşdudmdan üçyüz tel ve eninden girah eksük bulundı Sebebi 
ve zamanı masebak Minbacd teli ve eni tamam olsun dindi 

Ve kara bugra futanın (233 meşdudı yiğirmi iki çile ola Her çilesi 
seksen tel ve boyası çivit boyası olub uzum bir buçuk arşun buçuk çar
yek eni bit arşun ve rubuc olurdı didiler Haliya teftiş olunıcak uzunın

dan altı çile eksük ve eninden dahi eksük bulmub ve boyası dahi çivit 
(

284 karaboyayla boyanmış bulunub sebeb-i tagayyurinden sufıl olunıcak. 
gayrı yerden gelen futalar bu üslub üzere olmağın biz dahi böyle itdik 
didiler Amma sebeb-i sahihi ma-zükire Ve karyağdı (235 ve gülistanı 
ve zerduzi cm futa/arın meşdudları dahi evfülde on altı on yedi çile 
olub hin-i teftişde iki çile eksük bulmub sebebi sorulıcak buna dahi 
taşradan eksük çilelü futa gelüb eksüğe satulduğına sebeb beyan itdiler 
Amma sebebi kema - zükire Ve şikayet idüb didiler ki bundan evvel 
taşradan. ne kadar iplik gelse hirfetimizle bazara varub getürenden be
hasiyle alurdık Şimdiki halde iplik bazarırida olan ehl-i dükkan ipliği 
biz varmadın alurlar biz varub bulımazız (2cı 7 . Naçar ehl-i dükkandan 
om on iki üzerine belki dahi ziyade ası (kar) {238 virüb alurız halimiz (arz 
oluna didikleri içün deftere sebt olundı Ve hamamcılar dahi zikr olu
nan futaların cadem-i tUlinden ve carzından şikayet idüp müslümanların 

bellerine irmez keşf-i cavret olunur didiler 

22 - Cizmeciler ve ehl-i hibre ve acyan-ı şehir camme-i müslimanle 
meclise hazirun olub cizme ve başmak (239ahvali tefehhus olundukda 
zaman.ı sabıkda muctedün bih e~0 kanun ve narh bulunmayub haliya 
calel-ittifak şöyle narh vazc olundı ki yiğirmi iki akçaya alınan kırmzzz 
sahtiyanın cizmesi otuz akçaya ola Amma kancı tamam olub ve göni 
sağrı (2'11 ve üç katar kebkebi (24-l olub ince bezle ve yoğun (2" 3 iplikle 
dikilmiş ola Ve on altı akçalık sahtiyanın cizrnesi esbab-ı mezbure ile 
yiğirmi dört akçaya ola Ve on ikişer akçalık sahtiyanın cizmesi yiğirmi 
iki akçaya ola Ve sahtiyan iç edük (244 on dörde ola Dahi eyüsi onbe
şe ola Eğer tablalu (2"'5 olursa nevc-i mezbtirdan iki akça ziyadeye ola 
ve Şirvan! sahtiyan başmak ki göni sağrı ve sahtiyan astar sagrı ökçe 
atgı {246 kenar-ı ökçe ve burun naclçalu (247 . ola Ulu ayak olsa narhı 
yirğirmi. bir akçaya ola Ulu orta olsa onsekiz akçaya ola Orta ayak 
olsa onbeşe ola · · 

(239 ._.,,ı (238 j)l! -"· (237 ıS)J>.;j (236 ıS-'~.;\; (235 .;;..!J~ (234 ~·4,·_; iıf -".•..i (233 ·~ (232 

}-<.=:-..1.i (247 J.i'l<lf..ıl (246 _,J~ L" (245 J~ı (244 iJf--"· (243 .ş:ş' (242 IS.;~ (241 ""·..w.. (240 ..;.-:.ı 
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dan rubuc olıcak eteği iki arşundan rubuc eksük ola Ve beli buçuk 
arşuil ola Ve koltuğı dahi buçuk arşun ola Ve yen (217 ağzı üç girah
dan artucak ola Ve yen uzum arşundan rubuc eksük ola Ve yaka 
uzum buçuk arşundan rubuc eksük ola Ve' eni çaryekden (" 18 eksük ola 
Ve kaftanın boyı arşun olıcak (olunca) eteği iki arşun ve beli atşunda!1 
daha eksük ve koltuğı çaryekden girah eksik ve yeni ağzı üç girah ola 

Ve çuka kuşak kaftanı ki buyı arşun rubuc olıcak eteği iki arşun 
ola Ve beli çaryek ve koltuğı üç rubuc olıcak eteği iki arşun ola Ve 
beli çaryek ve koltuğı üç rubuc ola Ve yeni arşundan buçuk çaryek 
eksük ve yeni ağzı üç girah ola 

Ve çuka narhlarzndan sorulıcak çukacılar şöyle cevab virdiler ki 
kırk elli nevic çukadır kangı birine narh virilsün diyicek deftere böyle 
yazalım mı diyicek yazın deyü cevab virdiler 

Ve bazdrduzlar (219 dikdikleri kaftanların boyları ve etekleri kalca 
kanun-ı kadime muvafık bulınmadı Sebebi ve zamanı zikr olunandır 
Amma mezkur bazardı'.izlar şöyle şikayet ittiler ki evailde Karaman ve 
Hamid ili buğasılarının (220 hamı yedi buçuk arşun ve yunmuş ('21 yedi 
arşun olurdı Üç dört yıl var ki gelen buğasılar asla tamam gelmez 
cemici (cemlcisi) eksük gelür Bu cihetden kaftan ked (~22 olub tamam 
olmaz cadet-i kadime üzere biçmeğe vefa itmez didiler 

20 - Kürkçüler ve ehl-i hibreleri meclise hazır olub kanun sorulı
cak didiler ki kadim-ül-eyyamdan samurın (223 ve zardavanın ve sansarın 
( 224 her bedeni kırk dane olurdı ve vaşak (>25 postının on sekizinden bir 
defCa (226 olub bir defcadan üç beden olub bir sırt bir nafe (~ 27 bir paça 
( 228 olurdu Ve post-1 dilgünin kırkından bir beden ve post-ı berenin (' 29 

tahtası uzun üç çaryek olub yukarı başı buçuk arşun ve eteği buçuk 
arşun rubuc olurdı diyicek teftiş olunub uzunından üç rubuc ve eteğinden 
girah eksik bulundı Ve sammur (230 bedeni yiğirmi sekiz daneden bu
lundı giru tamam olsun dinildi Amma mezbür kürkçiler şikayet idüb 
didiler ki bundan evvel her ne cins post gelse hırf etimizden gayrı ki
m esne alamazdı Beş altı yıl vardır ki bazarcı gibi ve cattar gibi gayri 
hirfetten dahi alur oldular Halimiz carz olınsun didikleri sebebden def
tere kayd olundı 

Gönülciler (m de sabıka kanun yoğimiş Vakıca bezin enlerinde ih
tilaf olmağın vazc-ı narh mümkin olmadı Amma hisabda om _on bir 
üzerine satıla dinildi 

(224 j.JJ~~ (223 J.r' (222 ~·_,,. (221 ~:...J:~lı_,ı. (220 ):,_,, JIA (219 iı~J~ (21s .&:. (211 

J:::o~_,r' (231 JJ- (230 •.r. (229 <\~~ (228 ... w (227 ....,.., (226 :YJ (225 j.)l...f' t... 
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21 - Cüllcih 23 ~) taifesi ihzar olınub beledi narhmdan tefehhus olu
nıcak şöyle macıum oldu ki evailde beledinin meşdfidı bin altı yuz tel 
ve uzun üç arşun bir çayrek ve eni buçuk arşun ve rubuc olub haliya 
tdtişde meşdudından üçyüz tel ve eninden girah eksük bulundı Sebebi 
ve zamanı masebak Minbacd teli ve· eni tamam olsun dindi 

Ve kara bugra futanın (233 meşdfidı yiğ'irmi iki çile ola Her çilesi 
seksen tel ve boyası çivit boyası olub uzum bir buçuk arşun buçuk çar
yek eni bir arşun ve rubuc olurdı didiler Haliya teftiş olunıcak uzunın

dan altı çile eksük ve eninden dahi eksük bulınub ve boyası dahi çivit 
( 234 karaboyayla boyanmış bulunub sebeb-i tagayyilrinden sufil ollinıcak 
gayrı yerden gelen futalar bu üslub üzere olmağın biz dahi böyle itdik 
didiler Amma sebeb-i sahihi ma-zükire Ve karyağdı (235 ve gülistciiıi 
ve zerdfizi (236. f utalann meşdudlarz dahi evfülde on altı on yedi çile 
olub hin-i teftişde iki çile eksük bulınub sebebi sorulıcak buna dahi 
taşradan eksük çilelü futa gelüb eksüğe satulduğına sebeb beyan itdiler 
Amma sebebi kema - zükire Ve şikayet idüb didiler ki bundan evvel 
taşradan. ne kadar iplik gelse hirfetimizle bazara varub getürenden be
hasiyle alurdık Şimdiki halde iplik bazanrida olan ehl-i dükkan ipliği 
biz varmadın alurlar biz varub bulımazız (2

j
7 Naçar ehI-i dükkandan 

om on iki üzerine belki dahi ziyade ası (kar) (238 virüb alurız halimiz carz 
oluna didikleri içün deftere sebt olundı Ve hamamcılar dahi zikr olu
nan futaların cadem-i tlllinden ve carzından şikayet idüp müslümanların 

bellerine irmez keşf-i cavret olunur didiler 

22. - Cizmeciler ve ehl-i hibre ve acyan-ı şehir camme-i müslimanle 
meclise hazirun olub cizme ve başmak (239ahvali tefehhus olundukda · 
zaman.ı sabıkda muctedün bih (2'1° kanun ve narh bulunmayub haliya 
calel-ittifak şöyle narh vazc blundı ki yiğirmi iki akçaya alınan kırmızı 
sahtiyanın cizmesi otuz akçaya ola Amma koncı tamam olub ve göni 
s~ğrı (241 ve üç katar kebkebi (24-ı olub ince bezle ve yoğun (2'-3 iplikle 
dikilmiş ola Ve on altı akçalık sahtiyanın cizmesi esbab-ı mezbure ile 
yiğirmi dört akçaya ola Ve on ikişer akçalık sahtiyanın cizmesi yiğirmi 
iki akçaya ola Ve sahtiyan iç edük (2" on dörde ola Dahi eyüsi onbe
şe ola Eğer tablalu (2'15 olursa nevc-i mezburdan iki akça ziyadeye ola 
ve Şirvan! sahtiyan başmak ki göni sağrı ve sahtiyan astar sagn ökçe 
atgı (246 kenar-ı ökçe ve burun naclçalu (247 ola Ulu ayak olsa narhı 
yirğirmi. bir akçaya ola Ulu orta olsa onsekiz akçaya ola Orta ayak 
olsa onbeşe ola ' · 

(239 <S"I (238 j)t#Y. (237 ıS)J>/J (236 ıS.lı!..J\; (235 ,;;.~J';' (234 ~·.,;~ \~Y.•} (233 ·~ (:İ32 
,,ı ... ~ (247 tiJı"-f.Jı (246 ,,ıı.ı;r (245 ~~ı (244 ;,;-.,,,_ (243 u:S::.Ş- (242 ı>.J.._. (241 ...,,.x:.... (24o ..;...!.J 
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Ve mutlak (2
"

8 başmak ki sağrı gön ve üç katar kebkeb (249 sahti
yan astar sağrı ökçe ulu orta ayak olsa narhı on sekiz akça ola Ve 
orta ayak onbeşe ola Ve sağrı başmak ulu urta olub zikr olunan es
babla (~50 olsa otuz iki akçaya ola Orta ayak yiğirmi altı akçaya ola 
Meşini beş akçaya alınan meşinin iç edüği yedi akçaya· ola 

Ve sağri şirvani başmak ki esbab-ı mezküre ile olub ulu ayak olsa . 
narhı yiğirmi yedi akça ola Orta ayak yiğirmi iki akçaya ola Ve gö
nün karnını gön yerine cizmeye ve başmağa dikmeyeler Heman iç 
edüğe tabla dikeler 

Yeniçeri pabucı su sığırı göni ve sahtiyan peşti alınlu (251 ve astarlu 
ulu ayak olsa narhı on yedi akçaya ola Ve orta ayak on dört akçaya 
ola Ve firengi sağrı pabucı sağrı gön astarlu ve alınlu ulu ayak· olsa 
narhı onbeş akçaya ola Orta ayak on dört akçaya ola 

Ve karasığır firengisi ulu orta ayak olub sağrı gön astarlu ve keb
keblü olsa narhı on bir akçaya orta ayak dokuz akçaya ola 

Ve deste pabucı ulu orta ayak narhı on bir akçaya battal ayak 
narhı yiğirmi akçaya ulu ayak narhı onbeş akçaya kiçi (252 ayak sekiz 
akçaya zenanesi yedi akçaya ola Ve bir nevic firengi karasığır göni 
boyun ve sırt olub astarlu alınlu olsa yedi· akçaya ola Ve firengi kulak
lu (253 ulu ayak astarlu alınlu olsa yedi akçaya ola Ve sağrı gön olsa 
narhı oniki akçaya ola Orta ayak sekize kiçi ayak altıya ala Meşin 
kiçi ayak beş akçaya ola ednası dört. akça ola 

23 - ·Ve fermude kaftan dikicileri ihzar olınub narh-ı kadimlerinden 
sual olındukda muhtesib-i sabık tahvilinde asitane-i devletden narha mü
tecallık hüküm varid olmuşdır diyicek ol hükm taleb olunub bulunmadı 
Mezkur muhtesib içün galiba bile alub gitmişdir didiler Ve eski hay
yatlar dahi hakikat.ı hali keşf itmedikleri cihetden. kanı1n-ı kadim ma%m 
olmayub ma-cera (254 carz içün deftere sebt cılundı 

24 - Matahlar (255 ehl-i hibrelerle ihzar olınub kam1n-ı kadimleri 
sual olundıkda ehl-i hibre şöyle cevab virdiler ki evvel çülın (256 tı1li on 
iki karış olurdı Haliya teftiş olundıkda sekiz dokuz kariş bulundı girü 
uzum on iki karış olsun didiler Ve eni sekiz karış olsa narhı otuz iki 
akçaya ola Koyu siyah ve sık ola Ve uzum on bir karış ki arşunda 
iki arşundan çeyrek eksük ola Ve eni bir buçuk arşun olsa narhı yi
ğirini sekiz akçaya ola Ve siyah torba (257 ki uzum ve eni üçer karış 
olub eğirme (258 bağlu olsa narhı beş akçaya ola Ve boz torba ki uzu
(256 }!~-Y" (255 .sr.\.. (254 j;"J_,; (253 ~ (252 _,).!]\ (251 .Jı,l;-1 (250 '-:>:ş-' (249 Jlka (248 
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nı eni üç karış egırme bağlu olsa narhı dört akçaya ola Ve m~rkeb 
torbası uzum ve eni iki buçuk karış ola üç akçaya ola 

Ve harar ki Bursa muddiyle (~59 bir muddan ziyade ala ve ağzı ku
·Jaklu bağlama narhı on sekize Ve seyishane ('60 çuvalı yakasız (261 

olub uzum onbir karış ve eni sekiz karışdan ziyadece ve siyah olsa 
narhı yiğirmi beş akçaya ola 

Ve tenk poşt kolanı (262 beş akçaya acıilsı altı okçaya ola Ve dahi 
ziyade emeklü kolan olsa behası da ziyadece ola Ve pubend ('63 içün 
bükülen ip on kat olsa aclası üç akçaya ola dinildi 

25 - Serraclarda kadimden mukarrer kanun yok im1ş e.lhiiletü ha
zihi ehl-i hibre ittifakıyle işbu mucebince narh vazc olundı İki kat di
kilmiş yular sekiz akçaya ve başluğı iki kat yular altı akçaya ve bir 
kat yular beş akçaya ve ednası dört akçaya 

Ve sağrı şakaklu oyan (26~ damak gamlu (- 65 ola narhı otuz sekize 
Balıkesirden gelen mogali (266 oyan sekiz akçaya ednası yedi akçaya 
Evayilde bulgari ve sağri oyanın astarı dahi bulgari olur imiş dört 
beş yıldan berü gönden ider olmışlar Mene olınub girü bulgariden ol
sun dinildi 

26 - Ve naclbandlara mütecallık kanun-ı kadim tefehhus olıcak 

maCJUm oldu ki yiğirmi beş yıldan berü bir at geyimi ('67 altı akçaya 
katır nacli beş akçaya merkeb nacli dört akçaya ve üç akçaya olur imiş 
Ve kadimden kanun böyle imiş ki bir naclband davar ayağına mıh de
ğürse (•55 girü eyü olınca ol nacıband timar ide Yem harcı davar ıssı 
{

26
9 yanından olur imiş Ber karar-ı sabık mukarrer kılındı 

27 - Kasil ~· 10 evvela şehre gelicek her bağı birer vukıyye on iki. 
bağ bir akçaya olub beş günden sonra ondört bağ ve girü üç günden 
sonra on altı bağ ve on günden sonra ahir olunca yiğirmi dört bağ 
olub her bağı mukarrer bir vukıyye olur imiş Tarih-i mezblirdan berü 
terazu götürülüb kanun-ı kadim mürtefic olmış Sebebi ma sebak 

Ve yonca hususında kanun-ı kadim bu imiş ki evvel biçini e11 her bağı 
gön ola Ve göni kara sığır göni olub üç katar kebkeb olsa on altı akçaya 
birer vukıyyeden yiğirmi dört bağ olur imiş otlu olduğıçün Ve ikinci 
biçini her bağı birer vukıyye yiğirmi bağ olub ahir olunca bunın 
üzerine satılur imiş Sicilliita dahi nazar olındukda bicaynihi buna muva
fık bulundı Amma dört beş yıl var imiş ki bir vukıyye yoncayı iki üç 

Jw (266 _,1..1{ (265 i>k:I (264 ..l:-.~ (2fi3 .}J);~_,,.~· (262 _r .. lA>_ (261 <\ı"GLtl- (260 ... ~_._. (259 

...:·:;::. (271 J ... \; (270 <E'"\ (269 "-ıy> (268 <S'Ş' (267 
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bağ idüb telblsen (272 yiğirmi ve yiğirmi dört bağ iderler imiş Amma 
vukıyyede bicehdin {273 on onbir vukıyye nihayet on' iki vukıyye satılur 
imiş Yoncacılardan sebeb-i tağyir sorulıcak şimdi şehir evvelkiden 
macmurdır yonca çok hare olur didiklerinde şehir halkı didiler ki eğerçi. 
şimdi şehir macmurdır ve lakin yoncalıklar takriben on evvelki kadar 
olmuşdır bu didüğüniz, cözür olmaz didHer öyle olsa ehl-i hibre mac
rifetiyle hadd-i vasat üzere narh vazc olınub evvel biçini yiğirmi bağ ve 
her bağı birer vukıyye ola dinildikde yoncacılar dahi kabul idüb satmağa 

mültezim olmuşlardı Sonra gelüb bu mikdar satamazız diyicek kadim
den hod yiğin;ıi ve yiğirmi dört vukıyye satılurdı şimdi eksüğe niçün 
razı olmazsız sicillatda mastllr olan narh (şerh) yalan mıdır dindi Sicil
lat vak{dır ol mikdar narh virilürdi amma ihtisab hidmetinde olanlar 
her iki günde bir eksük satdınuz deyü bir mikdar akçamız alub irha-i 
cinan idüb tecahül iderlerdi müradımız üzerine on on iki vukıyye satardık 
didiler Sebebi macıllm olub haliya virilen. narh üzere satılsun dinildi 

28 - Çul içerüği keçe (275 bir buçuk vukıyye olub işleyen dört bu
çuğa ve kavaf (276 beşe sata 

29 - Ve basma teğelti {277 bir vukıyye olub bişmiş olsa Üç akçaya 
ola 

30 - Bidon e18 tahtasının uzum benna ziraciyle iki zira olub ve yüz 
tahtada kapağı yiğirmi dane olub ziyade. olmaya Beş bidon ve dört 
bidon deyü satılan ağaç didikleri gibi tamam ola eksüği tamam deyü 
satma yalar 

Ve bıçkı (279 tahtasının uzum sekiz katış ve tura {280 tahtası dokuz 
karış ve zar (281 tahtası on iki karış ola Kadimde dahi böyle imiş 
Sonra bil-külliyye mütegayyir olmış Sebebi ma-sebak Haliya kanfın-ı 

mezkur üzere mukarrer kılındı 

31 - Ve hamallar naclsuz at istihdam itmeyüb ve dağ yükünün iki 
yükünden ziyade götürmeye 

32 - Ve katır (282 odunmın uzum üç karış ve deve odum altı ka
rış olur Dağdan nice yükledirler ise şehre öyle {'83 gelürdi Haliya bö
lünüb ve kısa kesilürmiş Mene olınub bu kanun-ı kadim mukarrer kılındı 
gözedilürse Sebeb-i tağyir devecilerden her şehre geldikl~rince nıuh

tesib ademİSİ (' 8~ akçalar aldıkları idüği maClUffi Oldl 

33 - Kuyumcılar (285 ihzar ohnub kanun-ı kadim sorulıcak ehl-i 
hibre şöyle cevab virdiler ki cayar ('86 hususında dergah-ı mucalladan 

i)J.ı.:'. (278 .;.Kı -1....o! (277 Jl_,l (276 <l;;<:ı" .JJ.:'f.1 YJ~ (275 .,~.\;...;I (274 ~. (273 L;-;lı (272 
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hükm-i hümayun varid olub mazmun-ı şerifinde gümüş cinsinden· her ne 
işlense seksen (ayarı ola bundan eksük olmaya deyü emr olunmuşdır 
didiklerinde vakıca minval-i mezbur üzere hüküm bulunub ve bil-fiCI işle

nen işler tefehhus olundıkda gümüş lehimlü bakır dügmeler ('87 bulundı 
Biz işlemezil İslambol kuyumcıları işler yalcı alur bunda getürür biz 
yolcudan alurız didiler Ve kuyumcıların münasafa (288 üzere işlenmiş 

kendü işleri bulunub bozdurulub (bozdurulursa) zararları ve kadimde 
kuyumcıların kafesde altun ve gümüş satılurmış . Girü heman ikisi ola 
Ve işledikleri a'Hunın miskali altmış akçalıkdan eksük olmaya Evayilde 
böyle imiş hin-i teftişde eğerçi mütegayyir bulundı sebebi macium ve 
lakin kanun-ı kadim üzere olsun deyü te'kid olundı. 

34 - Kazancılar kadimde eski avadanlığı (289 kalaylayub (! 90 yeni 
deyü satmayub ve yeni avadanlığı demür kulpla (291 bakır narhına sat
mazlar imiş ve sattıkların onun on bire satarlar iw.iş Haliya mütegay
yir bulınub giru kanun-ı kadim üzere mukarrer kılındı 

35 - T akyeciler ihzar olınub kanun-ı kadim sorulıcak didiler ki 
altunlu takyeye ("9 :ı tafta astar dikerlerdi Ve terekliğe giden zenane tak
yenin astarı dülbend (293 olub ve şehri zenanenin yekta tafta olub ve 
dört a_kçalık carakiyenin (' 9~ kenarı mıntaka (295 dikilüb ve ak carakıye 

eski bogasiden ve eski bayramiden didilmezdi Ve /erucenin sincifi (296 

içinden dikilirdi Şimdi dikmeyüb heman çirişle yapışdırırlar didiklerin-
. de teftiş olunub her birinden görülicek vakıca ehl-i hibre didüği gibi 
mecmucı kanun-ı kadime muhalif bulundı Sebeb-i tağyir ve zamanı ma
zükire Haliya kanun-ı sabık mukarrer kılındı 

36 - Hallaçlar evayilde yüz dirhem penbeye buçuk akça alurlar 
imiş Ve fermude kaftanın yüz dirhemine bir akça ücret alub dükkan 
önünde satılan penbeyi onın onbire satarlar imiş El-haletü hazihi kanun-ı 
kadim mukarrer bulunub calahalihi ibka olundı 

37 - cAttarlara kadimden narh virilmek ca.det değilmiş Amma 
zacferanın (297 yüz dirhemine evvel beş dirhem şir-revgan katarlar imiş 
Bazı cattar dirhemde artuk gelsün deyü yağı ziyade katar imiş Mene 
olunub kanun- ı evvel mukarrer kılındı 

Ve şöyle vech görüldi ki satılan şeker kellesinin kağıdı nihayet üç 
kat ola ve şeker unum pare (298 ile kağıda sarub kelle deyü satmayalar 
Ve her sattıklarznı on akçada bir akça ziyade salalar ziyadeye satma-
yalar . 

(294 ~_,, (293 ..,,:,~- (292 o.4' ~· (291 ':"~ ,_...t; (290 tilıbl..ıl (289 <\.Ö...,\: .. (288 )-,i'p (287 

•J~ (298 .ı.\;l_,Acj (297 .j:;=.:- (296 ~:. (295 .;J,,·~·ı? 
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38 · __: Sütçi ve yoğurtÇı ihzar olunub narlıdan istifsar olundukda şöy
le zahir oldı ki süt mevsiminde koyun eri ve gayrı· şehre süt getürüb 
mahal1e mahalle satub kimin şehirlü ve kimin yoğurtçılar aluh ibtida
sında altı yüz dirhem bir akçaya haftasında iki vukıyye ikinci haftasında 
da bin dirhem sonra dört vukıyye bir akçaya satarlardı Ve koyun yo
ğurdı evvela bir çanak bir akçaya olub içinde yoğurdı bir vukıyye olur 
imiş Haftasında iki çanak ve altı günden sonra üç çanak bir akçaya ki 
içinde yoğurdı üç vukıyye ola Ve sığır yoğurdu iki büyük çölmek bir 
akçaya olub her çölmek iki vukıyye yuğurt alurdı didiler Teftiş olu
nıcak kam'ln-ı kadim-i mezkurdan eser bulınr.nayub sebeb-i tağyiri es
bab-ı sabıka idüği macıG.m oldukdan sonra narh-ı kadim girü mukarrer 
kılındı ki şehre süt getürenler dahi evvelki gibi mahalle mahalle gezüb 
satalar Kimin şehirlü ve kimin yoğurtçılar alalar Ve yoğurtçı dükkanı 
üç yerde ola Ve şehirden taşra süt götürenlere karşu çıkub südi taşra
da(n) almayalar 

39 - Ve çilingirler ihzar olunub tefehhus olupdukda narh-ı kadim 
üzere mukarrer bulunub calahalihi ibka olundı 

40 - Ve benmilar tefehhus olundukda hükm-i şahi bulunub üstad 
bennaya yevmi oniki akça emr olunmış giru mukarrer kılındı Ve şa
girdlerine kamil olmayınca üstad ücretin alıvirmeyeler 

41 -Kerpicciler ihzar olunub kanun-ı kadim soruldukda şöyle ma%m 
oldu ki kuzısı beş vukıyye ve anacı sekiz vukıyye olur imiş Hin-i tef-· 
tişde mütegayyir bulundı Sebebi ve zamanı ma-sebak Giru kanı'.l.n-ı 

kadim üzere ibka olundı 

42 - Ve makbere kazıcılar soruldukda er kişi makberesin göğse 
gelince kazarlar imiş ve havatln makberesin omuza gelince sekiz akça
ya kazarlar imiş Ve ücret aCJaya onbeş fukaraya on \Te sekiz akça 
oluö ziyade alınmaya Ve aharin taşın birine dahi satmayalar 

43 - Galle bazarmın ahvali teftiş olundukda muhtes'.b kethudası
na sika (299 adem koşub mevzun (300 vezn edicek her mevzunda iki yüz 
kırk yedi dirhem eksük bulınub bir mudda bir kile ve seksen sekiz dir
hem eksük bulundı Üzerlerinde muhtesibin mühri ve tamgası mevtud 
bunca zamandan beru noksanına mukayyed olmazlar imiş 

Ve gaile hazarı halkın kileleri cayar olundukda cemFisi tamam bulu
nub belki baczı ziyadece dahi bulındı Amma muhtesib oğlanları iki. üç 
günde bir kileleriniz eksükdir deyü na-hak yere haylı akçamız alurlar di
yu şikayet itdiler 

İ)J) J" (300 -w· ( 299 
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Ve bundan gayrı evayilde bakla ve nohud ve böğrülce ve sair hu
bubat ne var ise doğrı gaile bazarına gelüb naı hı ve behasiyle galle 
bazarının halkı alub giril onın onbir üzerine satarlar imiş Dört beş yıl
danberu yukarda zikr olunan bostanı ve meyvalarz götüri alub zahire 
idüb satqnlar bu cins hububatı dahi galle-furuşa(301 aldırmayub kendüler 
alub yine dilerler ise satarlar ımış Mene olınub hububatı ve gayrım 
evvelden alıgelen alsun gayrı hirfet ehli almasun deyü te'kid olundı 
camel olunır ise 

44 - Ve pirinccilerde kanfin-ı kadim böyle imiş ki her hafta muh
tesib ademi baczı sika kişiler ile pirincine göre onın onbir üzerine narh 
virirler imiş Dört beş yıldan beru muhtesib bir mikdar akçasın alub 
mukayyed olmazlar imiş Pirincciler insafına göre satarlar imiş El-haletü 
hazihi girü cadet-i kadime üzere olsun dinildi eğer camel olunır ise 

45 - Debbağlar ve ehl-i hibreleri ihzar olunub kanı1n-ı kadimlerin
den sorulıcak şöyle cevab virdiler ki kadim-üz-zamanda göne ve sahtiyana 
ve meşine hevici (30~ ve yağı ve kerdemesin (303 tamam iderlerdi Dört 
beş yıl var ki itmez oldılar Bu cihetden gön ve sahtiyan tez helak olur 
Zira yağsuz gön ıssı (304 günde kurur ve çatlar ıslanıcak su gırur 
camme-i nasa zarardır denicek şimden sonra kanı1n-ı kadim üzere ol· 
sun dinildi 

Ve koyun ve keçi yabanda yürürken derisi debbağlara beye iderler 
imiş Şerci değildir deyü bu dahi mene olundı 

Ve narh-ı kadim şöyle maclfim oldı ki sahtiyanın acıB.sı kırmızı olub 
yazısı (yarası) olmasa yiğirmi akçaya ola Ve nefti ve cigeri (005 ve gay
rı heft renk ki acla. olub yarası olmaya onaltı akçaya ola Ve ednası 
on iki akçaya ola heme renk olursa Ve azman (306 meşinin narhı altı 

akçaya ola Evsatı beş akçaya ve dört buçuğa ola Ednası dört akça
ya ola Ve kuyruklu koyun meşininin narhı acıB.sı olsa dört akçaya 
ednası üç akçaya ola Ve karasığır ineği gönünün hamı on iki akça 
dibagat edilmişi yiğirmi beş akçaya Ve karasığır öküzi gönünün hamı 
doksan akçaya ve dibagat olunmuşı yüz otuz akçaya ola Amma bu 
zikrolunan narhlarin her birisi mütegayyir bulunub giru narh-ı kadim 
üzere mukarrer kılındı 

46 - Ve mumczlar ehl-i hibreleriyle ihzar olınup narh-ı kadimden 
sual olunıcak cevabında didiler ki koyun eti iki yüz elli dirhem bir 
akçaya olıcak ham yağ batmanı otuz ikiye ve otuz üçe olub ve mum 
vukıyyesi üç buçuk akçaya olub ve sabun vukıyyesi üçden rubuc eksüğe 
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ve çırak yağı vukıyyesi üç akçaya ve ciğer yağı vukıyyesi iki buÇuğa 
işkenbe gağz vukıyyesi iki akçaya olurdı didiler , 

Vak{a sicillata dahi nazar olundıkda ehl-i hibrenin akvaline muvafık 
bulundı Amma sene hamsin ve tiscine ve semcine mie den beru (895-1489) 
ila yevmina haza her yılda batmanı dört beş akça ziyadeye çıkarak haliya · 
ham yağın batmanı elli akçaya olmış ve mum vukıyyesi beş akçaya ve 
çırak yağı dört buçuğa ve ciğer yağı dört akçaya ve işkenbe yağı üç 
buçuk olub tamam mütegayyir oJmağın giril narh-ı kadimin icrası kasd 
olunıcak mumcılar ve sabuncılar biz narh-ı kadim üzeıe satamazız zira 
kasablar yağı evvelkideıı behaya satarlar didikleri ecilden hadd-i i"tidal 
üzere işbu müvecceh (3°7 narh virildi ki zikr olunur 

Evvel baharda yağın batmanı kırk a:k'çaya olub mum vukıyyesi dört 
akçaya ola Yaz ortasında yağın batmanı otuz altı akçaya olub mumın 

vukıyyesi üç buçuğa ola Ve kışın yağın batmanı kırk dört akçaya olub 
mumın vukıyyesi dört buçuğa ola Ve sabun narhı her zaman muma 
tabic olub mum behasından bir vukıyyede üç rubuc eksüği ola Eğer 
icra olunub tağyir giru vücud bulmazsa 

47 - Ve tuzın narhı sorulıcak şöyle maclum oldı ki tuz vefreti 
(ö08 vaktinde dört vukıyye bir akçaya olur Kılletinde üç vukıyye (vak
t-i) şitada iki vukıyye ola Amma getürenler ehl-i dükkandan her za

. manda buçuk vukıyye eksük satılurm~ş El-haletü hazihi bu dahi müte
gayyir bulundı Sebebi ma-sebakdır Giril narh-ı kadim mukarrer kılındı 

48 - Amma bu zikr olunan kavanin-i kadime hin-i kabulde vakıc 
olub icrası ve ibkası kasd olunub bu mehayif-i hadisenin müslimin üze
rinden defci himmet olınur ise her narlıda olan sebeb-i tagayyürin 
mencine emr-i caıi mukarin olub cindal ah müsab (309 oluna 
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[l] Hicri 907 yılı zilhicce ayı ortaları = Haziran. 1502 sonları 


