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XV. ASRIN SONUNDA 

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

EDEN KANUNLAR 
[c, II, sayı 7, sahife 40 tan devam] 

III 

Suret-i kanunname-i ihtisab-ı Edirne bi-macri/et-i 
mevlana Muhyüddin Kadı-i Edirne el-macrfif 

bi-yarluca fi evtisıt-ı zilhicce, sene: 907 

1. Kasabalar eti altı ay üç yüz elli dirhem bir akçaya satarlar Altı 
ay üç yüz dirhem bir. akçaya satarlar Kuzz eti dayima koyun etinden 
elli dirhem eksük satıla Şol vakte değin ki şişek ola Ol vakit koyun etiyle 
beraber satıla Şimdiye değin Edirnede cadet bumn üzerine imiş 

Ve kuzz derisinin a%sının yüzi yüz akçaya evsatının doksan ak
çaya ednasının seksen akçaya 

Koyun derisinin aclası ki Buğdan koyunı derisidir yüzi üç yüze 
Eflak koyum derisinin yüzi iki yüz yetmişe Dobrıca koyum derisi
nin aclasının yüzi yüz altmışa yüz elliye evsatının yüz otuza ednası yüze 
seksene 

Ve amma meşinin aclası nevbetden çıkduğı gibi biri biri üstine sa
tı~ur ise yedişere evsatı altışara ednası beşere 

Karasığır derisinin kim ham ola aclası otuz beşe kırka evsatı yiğirmi 
beşe otuza ednası ona on bire işlenmiş olıcak aclası yetmişe evsatı 

altmışa elliye. ednası kırka otuza 
Bu narh mecmuc başmakcıların ve babuccıların ve debbağların itti

fakıyle ta<yin olundı 
Su sığırı derisi kim ham ola aclası yüze doksana seksene evsatı 

yetmişe altmışa ednası elliye elli beşe İşlenmişinin aclası yüz kırka yüz 
elliye yüz altmışa dahi satulurmış Evsatı yüz otuza yüz otuz beşe ednası 
yüz onbeşe yüz yiğirmiye yüz yiğirmi beşe 

Kuru göni alub yağlayub satanın dahi ona göre harcı hisab oluna 
Kasablar deriyi kasabane (1 ile yüzeler Eflak bıçağiyle yüzmeye

ler eğer yüzüb deriyi yırtacak olurlar ise muhtesib hakkından gele 
Ve dahi ham deriyi debbağa satalar gayrı kimesneye satmayalar 

Debbağlar dibağat itdikden sonra şehirdetı taşra satmayalar şehirlüye 
satalar Ve sahtiyam başmakcılara satalar anlardan artar ise tacire 
satalar Ta ki şehir halkına müzayaka olmaya 
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Keçi derisinin kim ham ola acla.sı sekize evsatı yediye altı buçuğa 

ednası beşe beş buçuğa İşlenmiş kırmızısının nevbetiyle (2 çıkduğı gibi 
biri biri üstine satılacak olur ise on sekize satıla İçinden eyüsin çıkarub 
satmalu olıcak yiğirmi beşere yiğirmi ikişere satalar Erguvani dahi 
olsa hisab üzere dürüdürler (3 

Baki renklerin dahi nevbetiyle satilacak olursa on beşe on altışara 
on altışar buçuğa Anların içinden gayet eyüsin almalu olurlar ise on 
sekiz~ yiğirmiye satalar 

2. Babucm kırmızısının gayet acıa.sı su sığırı göniyle olub tokalı olur 
ise on ikişere Amma kara sığır göniyle olacak olursa aclası ona ev
satı dokuza sekize ednası yediye altıya Çiçek (4 inüb çıkdıkca ana 
göre hisab oluna 

Haf/ aflar kırmızı cizmenin aclası otuza evsatı yiğirıtıi sekize ednası 

yiğirmi altıya Baki renklerin aclası yiğirmi dörde evsatı yiğirmi ikiye 
ednası yiğirmiye 

İç edüğin (5 a%sı on beşe evsatı on üçe ednası on ikiye 
Şirvani başmak a%sı yiğirmi iki evsatı yiğirmi bir ednası yiğirmi 

cAcem başmağı aclası yiğirmi dört evsatı yiğirmi iki 
Sağrıcılar (6 bir deriyi -on beşe alsalar beş dahi harcları olurmış İş: 

lenüb sağrı oldıkdan sonra yiğirmiye yiğirmi beşe satarlar imiş Bu at 
derisi olıcakdır Amma katır derisi olsa yiğirmi beşe otuza baczı va~ 

kıt otuz beşe alınurmış Harcından sonra elliye elli beşe satarlar imiş 

Mukarrer kılındı. 

3. Sarraclar (cOsmanlı) Osmani eyer kim mükemmel Fal (7 renk ola 
sine bendiyle (8 gayet acıası altı yüze beş yüz elliye evsatı dört yüz"'elliye 
beş yüze ednası dört yüze üç yüz elliye Ağ eyer (9 kim cosmani ola beş 
yüz akçaya Şarki eyer kim~ lacı renk ola gayetde eyüsi ~ltıyüze evsatı 
beş yüze ednası dört yüze Vesayir renklerin aclası ki sahtiyan ola yüz ona 
yüze evsatı seksene Al sahtiyan kim renklü ola tabılbazından (10 ayru acıa.sı 
yüz yiğirmi evsatı yüz ona ednası yüze Akmcı eyeri mükemmel doksan ve 
seksen ve yetmişe Ogan (11 kim kırmızı sağrı ola ve kara sağrı ola ke
narı dikme ve bükme ola aclası seksen akça evsatı yetmiş ednası altmış 

Ve kırmızı sağrı ki kemiklü (12 ola ve sade ola elli beş akçaya ve 
oyan ki müşebbek (13 şakaklu ola ve iki kat enseliklü (14 ola acıftsı altmış 
evsatı elli beş ve elli ednası kırk beş ve. kıı:k akça Şakaklu mogali(15 

oyanın acıası kırk beş evsatı kırk ednası otuz beş Ve oyan kim 
şakaksız ola otuz akçaya Ve oyan kim bulgari16 şakaklu ola aclası 

.:ık..ı\(11 .:ı-v·.;~1 (10_.,_ı t_\(9 .J~.ı.:.,,'I!:~ (8 JAI <7 ):S:_j.., (6 .!l(ıol (5 .»~:~ (4 ).;>.;> (3 ..ı.;;, .. i (2 

ıS,,:~l! (16 c_ılt;.ı JLV (15 _,K.l-r't (14 .<t~~ c1s ~.( c12 
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kırk akçaya evsatı otuz beş ednası otuz akçaya Ve sade oyan ki 
,,cOsmani ola onar akçaya sekizer akçaya yedişer akçaya Ve eski cosmanlı 
oyan ki iki kat ola iki enseliklü ola acıası yiğirmi evsatı on sekiz 
ednası on altı akçaya ola 

Yular kim iki kat ola zincirle acıftsı on dört evsatı on iki ednası 

on akçaya ola Sade yuların actası sekiz akçaya ve yedi akçaya evsatı 
altı ve beş akçaya ednası dört akçaya 

Bu sarrac esbabının narhları ke9dülerin ittifakiyle kabul itdikleri 
narh dır 

4. Etmekciler bir kile un on bir akçaya iken çaşni tutuldı Fakir hazır 
oldım Cemic kedhudaların hazır oldular Cemıcimizin katında cemic hare 
görüldükden sonra bir kileden on beş akçalık etmek çıkdı On bir akçası 
un bahası üç akçası harcına bir akça kendüye kaldı · Bir mudda 
yiğirmi akça oldı Yedi yıldır ki ol hisab üzere etmeğün narhını kaldırunz 
indirürüz nizac olunmaz mukarrer kılındı 

5. Başczlar bunda cadet bunın üzerinedir ki kaçan eti dört yüz dirhem 
bir akçaya salalar Başcılar dört başı paçasiyle bir akçaya alurlar 
Bişmiş başın birin beş pula virirler Ve et üç yüz elli dirhem olıcak 

yedi başı paçasiyle iki akçaya alurlar birini beş pula virirler imiş Ve 
et üç yüz olıcak üç başı paçasiyle bir akçaya alurlar imiş bir başı altı 
pula satarlar imiş Ve et iki yüz elli olıcak beş başı paçasiyle iki akçaya 
al urlar imiş bir bişmiş başı yedi pula satarlar . imiş Ve gah olur imiş 
ki iki başı paçasiyle bir akçaya alurlar imiş ol vakıt birin bir akçaya 
satarlar imiş Yine anın üzerine mukarrer kılındı Kuzı başının altısı 
bir akçaya ola bişmişinin ikisin bir akçaya virirler imiş Ve dördin bir 
akçaya alsalar. birini altı pula virirler imiş 

Bu kanun merhum Sultan Mehmed tiibe serahu zamanından beru mu· 
karrer kanunmış yine mukarrer kılındı 

Ve kaçan ki koyun başının ikisi bir akçaya ola sığır başının biri 
iki akçaya olurmış Ve koyun başının üçi bir akçaya olsa sığır başının 

biri üç akçaya olur imiş Evvelden kanun budur didikleri sebebden yine 
mukarrer kılındı 

6. Aşczlar bişürdükleri aşı pak bişüreler ve çanakların 'pak su ile 
yuyalar ve tezgahlarında kafir olmaya Ve iç yağiyle nesne bişürmeye
ler V ~ bir akçalık eti her ne narh üzerine al urlar ise beş pare olur bir 
akçahl~ aş alanın aşma bir pare koyalar İki pulluk dahi etmek vireler 
Bir akçalıkdan artuk alsalar ya eksük alsalar bu hisab üzerine vireler 
Cemic Edirnenin aşcılan ittifakiyle teftiş olundı 
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7. Bakkallar balın kantarı yüz elliye olsa bir vukıyye balı dörder 
akçaya satalar artması eksilmesi ol hisab üzerine ola 

Sada yağ'ın kantarı ikiyüz otuza olsa altı yüz dirhem ki ana bir 
ünke (17 <lirler kendüler sekize alurmış dokuza satalar 

Peynirin . kantarı yetmişe olsa iki yüz dirhem bir akçaya satalar 
artması eksilmesi ana göre ola _ 

Kara üzümin kantarı otuza olıcak bir vukıyyeyi bir akçaya sata
lar Artması eksilmesi dahi bu. hisab üzere ola 

Badem in (18 kantarı bil-ffl iki yüz ona olduğı sebebden vukıyyesin 
altıya satalar dinildi Artması eksilmesi ana göre ola 

İncirin kantarı altmışa bulunduğı sebebdan iki yüz elli dirhem bir 
akçaya satalar dinildi Artması eksilmesi ana göre ola 

Razzak.ı (19 kızıl üzümin kantarı altmış sekize bulunduğı sebebden 
iki yüz otuz dirhem bir akçaya satarlar dinildi Bu asıl kılındı Artması 

eksilmesi dahi ana kıyas oluna 
Şedige (20 üzümin kantarı elliye olıcak üç yüz dirhem bir akçaya 

sa talar 
Köfterin (21 kantar harciyle doksan üçe bulunduğı sebebden yüz 

altmış dirhem bir akçaya satalar dinildi 
Firengi fmdzğun kantarı harciyle doksan üçe bulunduğı sebebden 

yüz altmış dirhem bir akçaya satalar dinildi Artması eksilmesi dahi bu
na kıyas oluna 

Kaplani kayısının (22 kantarı iki yüze bulunduğı sebebden vukıyye
sin beşe satalar dinildi Garbi kayısı (23 dahi ol vechiledir 

Zerdalü harciyle doksana bulunduğı sebebden yüz altmış dirhem 
bir akçaya satalar dinildi 

Erük (24 kim Kara Arslani ola Tamaskene erüğinden (2s. kantarı on 
artuga (26 satılurmış Mesela yüze Kara _Arslanı ola Tamaskene dok
sana olur imiş Kara Arslaninın vukıyyesin üçe Tamaskenenin iki buçu
ğa satalar dinildi 

Cfrakz sabunm kantarı iki yüze olıcak vukiyyesin beşe satalar Bu 
hisab üzere arta eksile 

Bekmezin kantarı altmışa bulmdı İki yüz elli dirhem bir akçaya sa
talar dinildi 

Nişastanın kantarı yüz yiğirmiye bulındı vukiyyesin üç buçuğa sata
lar dinildi 

Zeytun yağının kantarı iki yüz kırka bulmdı vukiyyesi altıya satıla 
dinildi 

J-b;I; Jı.:ı.ı (19 .,.t .. ıoL (ıs ~,ı (17 

~~.)'·Jı (26 ~..\:.f'~.,ıl <\0C.t.ı. (25 
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Şiricin (21 kantarı iki yüz yiğirmiye bulındı Vukıyyesi beş buçuğa 
satıla dinildi 

Bezirin kantarı harciyle yüz kırk sekize bulındı Vukıyyesi dörde 
satıla dinildi 

Emrud kurusı elli sekize bulındı iki yüz elli dirhem bir akçaya satı
la dinildi 

Trabuzan (28 fınduğı kantarı yetmiş dörde bulındı İki yüz dirhem 
bir akçaya satıla dinildi 

Nardankin (29 kantarı iki yüze alınsa vukıyyesi beş akçaya satıla 
dinildi 

Summak-ı meshukun (3o kantarı yüz elliye alınsa vukıyyesin dört 
akçaya satalar Dane summak kantarı yüz ona olsa vukıyyesi iki akça
ya satıla Sirkenin sekiz yüz dirhemi bir akçaya alınsa cadet oJmış ki 
yine sekiz yüz satıla Mukarrer kılındı 

Koz içinin kantarı yüz ona olsa vukıyyesi üç (akçaya) satıla 
Pestil kantarı yüz ona alınsa vukıyyesi üçe satıla 

Helvacılar ve şerbetciler kanuni bunların arasında buymış ki muh
tesib her nevce helvanın harcın göre ve hasılın göre onın on bir üzerine 
narh vire 

Ve kara üzüm vukıyyesin şerbetciler bir akçaya alsalar altı yüz dir-
hem şerbet bir akçaya vireler .. 

8. Hayyatlar (31 astarlu çuka kaftan ki munattaka (32 dikile yiğirmi 
akça virile zir ve bala dikseler yiğirmi beşe vireler . 

Ve yarar (33 sof sinci/ lü (34 çuka kaftan otuza dikile Ve fiston (35 
kemha ve kadife yirmi beşe dikile MirahUriler kemha olsun kadife olsun 
otuza dikile Murabbac olur ise otuz beşe dikile Fiston çuka otuza diki
le Ve zenane derlik ki şeritlu (36 ola iki akçaya dikile Sade olsa on be
şe dikile Ve cebe kaftan ki gayet acla ola elli akçaya dikile Evsat 
kırk beşe dikile ednası kırka dikile Zencine kadife ve kemha kaftan 
ki doğnuk (37 veya top yaka ola otuz beş akçaya dikile Ve dolama (38 
kemha olsun mele (39 olsun boğası olsun gayetde aclası otuz akça ev
satı yiğirmi beş akça ednası yirmi akçaya dikile Ve doğri ( 40 kaftan 
ki gayetde acı& ola iki barınak nükendesi (41 ola otuz akçaya dikile 
Evsat yiğirmi beş edna yiğirmi akçaya dikile 

9. Çukacılar satduğı kaftan çukanın eteği iki bounyca ola Ve yaka
lar buçµk arşundan girah (42 eksük ola Ve beli dahi cadet üzerine beş· 
rubuc ola Direzleri eksük olmaya Ve bir geyim (44 ki ana şeytanı <lir-
() .. ,J Jl.r. (33 <\iik~. (32 _JJ.~~ (31 cl!J"'-· (J\,-c) Jt,. .. (30 e1ibJL' (29 i)\)y,•..;ı. (28 ci;-.J.;.=. (27 

(41 l>ıfJJ. <40 <J•l 4• (39 '-•'ılı> (38 ..;J~-'ı. (37 <).:::J'.tı J::-.~ (36 (J..ı:-!) .:ıµ (35 .#~ (34 

~,- (44 _,);.;> (43 .f (42 ....... ..L:.C; 
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ler imiş cadet üzerine ola öni ardı tamam ola Ve kadife yakayı müs
lümanlar nice keserler ise yahudiler dahi öyle eyleyeler Ehl-i hibre be
hane bulmayalar Eğer bulurlarsa muhtesib hakkından gele Ve bazari 
kaftanı düğmesiyle satalar 

10. Halluclar (4s yüz dirhem penbeyi bir akçaya atalar Bahasına na
zar olunmaya Panbuğın kantarı üç yüz sekize alınsa vukıyyesi kendüle
re yedişer akçaya olur sekize satalar Eğer atılmış satarlarsa dört akça 
faidesine satalar om on bir olur 

11. Boyacılar iki en destimali (46 bir akçaya boyayalar Çivid ile 
boyarlarsa bir kaftanlığı yediye sekize boyayalar Eğer kara boya ola
cak olur ise ol dahi ol narh üzerine ola Zira kara boyanın harcı (narhı) 
var imiş Eyü boyayalar ehl-i hibre kalpdır dir ise muhtesib hakkın-
dan gele , 

12. Kebeciler aldıkları kebenin arşunın nice alurlar ise yine arşunla 
satdıkları vakit on iki pul ası ile virürüz didükleri sebebden mukarrer 
kılındı Ve diküb satarlar ise eyü dikeler bir dikilmeğe dahi ihtiyaç 
kalmaya Anı dahi muhtesib gözleye 

13. Neccurlar (47 ve benrz.u ( 48 !ara bir günin ücreti on akça ola 
iki akça dahi yemeklik ola Kış gününde ücret sekiz akça ola iki akça 
dahi yemeklik ola Bir neccar bir işe başlayub koyup gitmeye eğer 
cözr-i şerci olmadın koyub gidecek olur ise bir gayri neccar ya benna 
ol işi külli (49 tamam ide Eğer dacvet olunub ol giden hatırın gözleyüb 
gelmiyecek olursa cebri getüreler 

14. cAlef -furuşun kadimden cadet buymuş ki bir kile arpa ken
dülere niceye olur ise buçuk artuğa satalar mukarrer kılındı 

15. cAttarlar fülfülin (so kantarı dokuz yüz elliye alınsa vukiyyesi ken
dijlere yiğirmi bir buçuğa olur imiş Yiğirmi dörde satalar Amma kı
zıl boya ve şeb ve kara boya ve kemmun (sı ve şeker ve bunların em
sali şo1 nesnelar ki dayima ana ihtiyac olunur ola onın on bir üzerine 
satalar Dımışkf k<iğıdm huzmesi yüz ona alınsa destesi altıya satıla 

16. Keçeciler bir vukıyye yüni bir akçaya vireler Eğerim (s2 keçesin 
sekize satalar Ve at içrüği keçeyi beşe satalar Ve teğeltüyi (s3 ikişer 
buçuğa satalar · 

17. Mutublar kara çul ki yakalu ola gayetde eyü ola tfıli on iki 
karış ola otuz iki akçaya satalar Ve şol çulı ki tfıli on karış ola ve 
carzı yedi karış ola yiğirmi sekiz akçaya satalar Ve şol çul ki yakasız 

ola dokuz karış ola carzı altı karış ola yiğirmi akçaya satalar Ve tor-
cu:Kı (53 t..r_I (52 i>JÇ (51 .:llfü (Sü ('\ll) ci.ls'(49 \;.,, (48 )>;'' (47 J.Ç-> (46 }':")I,_ (45 
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ba (54 kim gayetde acıa ola siyah ola, beş akçaya satalar Evsat dört 
akçaya ednası üç akçaya 

18. Naclbendler şol nacı ki yüz ayağın yetmiş akçaya alurlar geyi
min (5s beşe nallayalar Ve şol naclın ki yüz ayağın altmış akçaya 
alurlar geyimindört akçaya nac.llayalar Eğer naclladıkları vakıt mıh de
ğürseler (56 tımar ol naclbend üzerine olur 

19. Palanduzan düzdükleri palanın için onat vechile dolduralar boş 
yer komıyalar Ve eskimiş çürümiş cabadan eyleyemeyeler Bunın gibi se
merleri yiğirmi beşe satalar Eyücesin otuza satalar 

20. Bazırgunlar bezzazlar takyeciler valeciler taftacılar kumaşlarını 

taşradan getürseler onın on bir üzerine satarlar Eğer oturdukları yer
de alurlar ise onu iki pul asısına (s1 ya buçuk asısına satarlar Ve 
mucameleye akça virdikleri vakıt onın on ikiden 'ziyadeye vermiyel~r · 

21. Kazzazlar yedi kenarlu düğmeyi bir akçaya vireler Dokuz kenarlı 
düğmenin takımın bir buçuğa eyücesin iki akçaya vireler On bir kenarlu 
olur ise iki buçuğa satalar eyücesin üçe satarlar 

22. Kuyumcılar sade gümüş işleseler dirhemine bir akça ala Minekari 
(58 işleseler dirhemine ikişer akça alalar v:e sade altun işleseler miskaline 
üç akça alalar ve müşebbek (59 işleseler miskaline beş akça alalar 
Mengı1ş (60 kim kalemkari ola miskaline sekizer akça alurlar Altun 
üsküf (6ı işleseler sadesinin miskaline üçer akça alalar Münekkaş işle

seler altışar akça alalar eğer gayetde eyü olursa Edna olur ise beş 

akça alalar Bilezük sade miskalin üç akçaya münekkaş olsa beş akçaya 
cevheri (62 olsa sekiz akça ısdıfan (63 dahi bilezük resmin gözler Ve 
gümüş düğmeleri gayethalis işleyeler Bakır katacak olurlarsa muhtesib 
hakkından gele Altun ditreyik (64 miskalin beşer akçaya bir miskalden 

· gerekse on beş gerekse yiğirmi keseler Eğer gönlek (65 düğmesi halis gü
müşden ola on dirhem gümüşden yüz dane düğme olur imiş gümüşi üçer 
akçaya altışar pula On iki akça dahi altun bir akçalık kömür ve. jive (66 
cümle hare elli akça iki düğmeyi bir akçaya virürler imiş Yüz düğmede 
kendülere sekizer akça fa.ide göründi Kendülerin rızasiyle mukarrer 
kılındı Muhtesib gözleye kalp işlerlerse haklarından gele Ve gümüş 

. yüzük kim sade ola bir dirhemin ,bir akçaya eğer kalemkar! olursa beş 
akçaya Bu dahi kuyumcıların ittifakiyle yazıldı 

Hammamcdar fu~aların (67 gayetde temiz tutalar Ve hammamı dahi 
yuyalar pak ideler Dellaklar usturaların eyü ideler Ve kafire virdükleri 
futayı usturaların müslümana virmeyeler 
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Tuzcular tuzun kilesin nice alurlarsa bir akça faydasına satalar 
Pare (68 tuz kim ana Eflak (69 tuzı <lirler yazın dört yüz dirhem bir akçaya 
satalar kışın üç yüz elli dirhem ya üç yüz bir akçaya satalar zira kış 
eriken (70 olur 

Ağaççılar ref (11 ağacının tı1li cadetde otuz karış olur imiş onara 
dokuzara sekizere yedişere alınur imiş Vaktine göre birer akça artuğa 

. satarlar Katıl (12 yiğirmi beş karış olur imiş beşere alınsa beş buçuğa 
altıya satalar Altıya alınsa yine öyle satalar Dörde dahi alınsa vaktine 

·göre ol hisab üzere satalar Bedevre (13 tahtasının yüzin onara (74 alsa
lar anın on bir üzerine satalar Bıçkı tahtası . kim tı1li on iki karış 
ola bir tahtası nice alınur ise iki pulu buçuk (1s faydasına (76 
satalar Balta tBhtası ki on altı on beş on dört karış ola ikişer pul 
buçuğar (n faydasına satalar Amma muhtesib tı1lin ve carzın gözleye 
getürene yasak ide eksük kesmeyeler 

23. Kazancılar eski bakırdan nesne işlemeyeler yeni bakırdan işleye
ler Çekücle işlendiği takdire bir kantarda harclarından zayid kendülere 
ikiyüz akça fayda kalurmış Bu takdirce bir vukıyye tepsi ki çekücle 
işlenmiş ola on sekize vireler Baki avadanlık (1s dahi bu kıyas üzere ola 
Artuk eksük işledüği dahi buna kıyas oluna Kebkebiler (79 kebkebün (80 
kalayla olsun ayrısı olsun uvağı (81 bin dane kebkebi yediye virürüz 
<lirler Amma ısmarlasalar fermı1de (82 işlense ol vakıt binün ona virürüz 
<lirler Zira ol vakıt ziyade demir harcolunur didiler Cemıcsi bu emirde 
ittifak itdikleri sebebden mukarrer kılındı Kaçan' tacire binin yediye 
virseler tacir yedi buçuğa vire 

24. Okçılar kaçan çam ağacından ok yansalar yeleni (83 dahi kaz 
yüninden olsa kendü ihtiyarlariyle beş ok bir akçaya virirler imiş 

mukarrer kılındı Belki akının ki yeleni kartal yüni ola birer akçaya 
vireler Tavşancıl yüni olursa iki akçaya vireler İki haki (s4 ok yanacak 
olurlar ise ikisin bir akçaya vireler Eğer sekizen alıcak olur ise üç akça 
harcı var imiş dörde sa.talar 

25. Yaycılar cağa(ss :yayı(nı) kadim-ül-eyyamdan on beşere yiğirmişere 
alınurmış Baczı kimesneler bu on beşe alınmış yaya cila vurub efşan (86 ider 
miş orta yayiyle beraber yüze yüz yiğirmiye .satarlar imiş Hudavendigar 
halled-allahu (s1 saltanatehu kıbelinden (88 bir defca mene olınub yasak 
olunmış imiş hali üzere koyalar tagyir itmeyeler Yine ol hükm-i padişah! 
mukarrer kılındı Muhalefet idenin muhtesib hakkından gele kırk akça
dan ziyadesin yine satandan ahvire 

•iJI bJ:..J.J'. (74 •.)J.J.,. (73 Jil (72 .j..; (71 (.:/'JI) .:ılCi . .;I (70 ıS.i;J. J~;ı (69 •.)~ (68 
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26. Yekserciler (89 bin bidun (9o yekserisin ona alalar on buçuğa 
vireler Kendüler niceye alurlar ise buçuk artuğa satalar Tahta yekse
risin ki gayetde eyüsi ola binin otuz beşe alurlar imiş gah otuz altı
ya alurlar imiş kırka satarlar Otuza otuz ikiye alduklarm otuz beşe 
otuz dörde satarlar Yiğirmi sekize yiğirmi beşe aldıkların yiğirmi se
kize otuza satalar Ağac yekserisin ki kantarın (yüz yiğirmiye alalar vu
kıyyesin üç buçuğa satalar) eğer kantarın yüze alsalar vukıyyesin üçere. 
satalar Çubuk demürin kantarı altmışa alınsa iki yüz elli dirhem bir 
akçaya satalar Firengi çelik kantarı üç yüz elliye alınsa vukıyyesin ona 
vireler Kantarın bahası artub eksilür ise ana göre hisab oluna Saban 
demürin niceye alurlar ise onın on bir üzerine satalar~ 

27. Çilingirler cosmani başmağa ve cizmeye müte(aref nacılçai bir 
akçaya vireler (vuralar) Harezmi cizmenin bir buçuğa ola eyüsi iki 
akçaya ola Ve oğlancıklar başmağına ve cizmesine buçuğa vireler 
(vtıralar) Gayetde eyüsi olur ise bir akçaya ola 

28. Mumcılar ve sabuncılar yağın kantarı yüz ona alınsa yüz dirhem 
mumı bir akçaya saatlar yüze alsalar yüz on dirhem vireler Ve sabunı 
yüz kırk dirhem bir akçaya vireler yüz otuz dirhem bir akçaya ola Kan- . 
tarın bahası artub eksilürse ana kıyas oluna Mumun fitili yağlı ola Ku
rı panbuk üzerine mum dökmeyeler ve yağına su katmayalar ve sabunı 

.. katı bişüreler çiğ komayalar Eğer kalb işlerler ise muhtesib hakkın
dan gele 

29. Ketancılar ketanın kantarın yüze alsalar vukıyyesin iki buçuğa 
vireler Eğer yüzin ona alsalar veya yedi yüz on beşe alsalar üçere vi
reler Eğer yiğirmiye yiğirmi beşe alsalar üçer buçuğa vireler Eğer 
kantarın otuza otuzbeşe alsalar vukıyyesin dörde vireler 

30. Kılıcczlar bıçakczlar Dimişki deyü Firengi işlemiyeler Ve her· 
birini ayru satalar Ve suyın (9ı onat vireler Dimişki etlik (92 bıçakların 
destesin yüze alsalar onın on bir üzerine satalar Eğer sağrı ( 93 kın (94 düzdü
rüb (9s satarlar ise aclasın on beşe evsatın on dörde ednasın gah buçuk ası
sına (96 gah sermayesin~ virürler imiş Kendü rızalariyle mukarrer kılındı 

31. Kalemtıraşlar'ın (91 kaçan (98 destesin otuza ya kırka ya elliye 
alsalar aldukları gibi satarlar ise kim eyüsin çıkarmayalar ve kın düzdür
meyeler (99 destesin iki akça faidesine viriirler imiş mukarrer kılındı 
Eğer kın düzdürüb satacak olurlar ise sermayesinden zayid iki akçaya 
ya üç akçaya faydasına satalar acla ve evsat ve edna Ftibar oluna Eğer 
Firengi işleyecek olurlarsa anun dahi aclasm evsatın ednasm gözleyeler 
Her destede üç akça dört akça faydasına satalar 

~~~~~~~~-
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32. Harratlar (ıoo bir sade çıkrık düzülese (101 beş akça hare olub 
iki günde düzerler imiş Ednasın on iki akçaya evsatın on üç on dört ak
çaya acıasın onbeşe onaltıya onyediye onsekize satalar Ehl-i hibre 
değer didiklerine göre (satalar) Sade beşik düzseler yedi akça harcı 
var imiş sekize dokuza ona satalar beşiğine göre Munekkaş düzseler 
otuza kırka elliye satalar Ehl-i hibre hükmiyle Sade özge (102 düzseler 
bir akçaya satalar Münekkaş düzerler ednası beş akçaya evsatın ye
di aclasın ona satalar İğin (103 onın on ikisinin bir akçaya verürler imiş 
mukarrer kılındı 

33. Her nesne ki taşradan şehre satılmağa gelür şöyle gerekdir 
ki ol nesneyi şehir halkından bir kimesne karşılayub almağa koymaya
lar Bazarda her nesne kendünin mevzıc-i mucayyenesine gele Mesela 
yemiş aslında(n) her ne olur ise yemiş bazarına gele Anda cemıc müs
lümanlar göreler her kişi mikdarınca bir hisse ala Cemicisin bir kişi 
almaya Ve dahi içlerinde bir cadet var imiş ki ana helke (to4 <lirler 
imiş andan bu halka hayli zarar görünür imiş muhtesib anı gözleye 
itdirmeye Eğer iderlerse hakkından gele Ve balık ve havyar dahi ha
zara gele anda alışalar (tos Ve ketan dahi ketan bazarına gele anda 
alışalar (cüleşeler) (107 cemicisin bir kişi almaya ittifakla her kişi kudreti 
yetdikce bir hisse ala Eğer gayrı alıcı bulunmıyacak olursa ol vakıt 
cemıcsin bir kişi alsa caizdir Amma getüreni cavk (101 idüb bu gün dur
sun irte alavuz dimeyeler Baczı kimesne olurmış ki hazara gelmezmiş 
halk tamamen alur imiş andan sonra gelüb bu alanlardan hisse taleb 
ider imiş Eğer ol kişi camdle (ıos gelmezse ihtiyar bu alanların elinde 
ola dilerlerse k~ndü hisselerinden ana hisse çıkarıvireler dilerlerse 
virmeyeler Eğer bir cözri olub gelmediyse geldüği vakıt ana dahi ken
dü hisselerinden bir hissecik vireler Y ahud her taifenin kedhudası anun 
içün bir hisse alıkoya gelüb alursa febihii (109 almaz ise bir mahalline 
vire Ve nacı ve mıh ve deri dahi anların ·gibidir Tahriren fi evusıti 
zilhicce sene 907 (Zilhicce 907 ortaları = Haziran 7 502 sonları) 
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