
Sayın Profesör Ömer Lütfi Barkan'ın doğrudan doğruya bu saha
daki yazılarına, değerli Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı'nın Osmanlı 
teşkilâtı üzerindeki tetkikleri dolayısiyle yazdığı yazılara gelinceye ka
dar, Osmanlı İmparatorluğu tarihinin en çok ihmal edilen kısmı, tarihin 
en esaslı ve can noktası, o tarihin mevzuu olarak ele aldığı kitlenin, 
içtimaî, hukukî, iktisadî, hâsılı her türlü faaliyetinin kaynağını teşkil eden 
toprak ve reaya hukukuna müteâllik tetkiklerdir. 

" Son zamanlara gelinceye kadar Osmanlı devleti arazi ve reaya ka
nunnâmeleri, teşkilât ve esasları hakkında bildiklerimiz, vakanüvis 
tarihleriyle hususî tarihlerdeki izler, Ahmet Vefik Paşanın (Fezlekei Ta
rihi Osmanî) si ile Mustafa Nuri Paşanın ( Netayicül Vukuat) isimli 
mühim eserindeki kısa icmaller ve Ayn-i Ali Efendinin (Kavânin-i Al-i 
Osman Der Hulasâi Mezamin-i Defter-i Divan) adlı risalesi ve diğer 
bazı mühim risalelerdeki kayıtlarla Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmua
larında neşredilen ve kütüphanelerde yazma olarak dağınık bir halde 
bulunan ve bu meseleleri dolayısiyle zikreden birkaç kanunname parça-
sındaki malumattan ibaretti. 

İmparatorluğu teşkil eden halk zümrelerinin tâbi olduğu kaide ve 
nizamlar, bunlara tatbik edilen kanunlar ve bu kanunların sui tatbik ve 
tesiri dolayısiyle cemiyetin bünyesinde husule gelen değişiklikler neti
cesinde vücude gelen siyasî vak'a ve hadiseler, cemiyet içerisinde 
tekevvün eden hukukî, iktisadî, içtimaî ilâ., hadiselerin bir neticesinden 
başka birşey değildir; binaenaleyh kurukuruya bu neticenin tetkiki 
tarihî oluş ve realite bakımından hiçbir mana ifade etmez. Başlangıçta 
büyük bir dikkat, ihtimam, siyasî görüş ve anlayışla, ayrı bir hususiyet 
arzeden her coğrafî mıntakada yaşıyan zümrelere tatbik edecekleri ka
nunnamelerde mahallî, etnik ve dinî hususiyetleri nazarı itibara alarak 
uzun müddet imparatorluğun müreffeh bir halde ve kudretle yaşamasının 
sebep ve âmilleri nelerdir? Niçin ilhak edilen memleketler halkının ekserisi, 
kendilerine, eskiden beri kıralları zamanında tatbik edilmekte olan kanunnâ
melerinin ref edilerek Osmanlı kanunnâmelerinin tatbik edilmesini istiyor
lar? Neden ilhak edilen memleketlerin kendi eski kanunnâmelerinin meri
yette bulunduğu, bazılarında bu kaideler daha erken tasfiye edilip meri
yetten kalkarak yerlerini tipik Osmanlı kanunnâmelerine terkediyorlar da 
bazılarında bu iş daha geç oluyor? Hangi sebep ve tesirlerle, bu kadar 
intizam ve muvaffakiyetle tatbik edilmekte olan kanunlar bozuluyor ? 

OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA REAYADAN 
ALINAN VERGİ VE RESİMLER 

Dr. NEŞ'ET ÇAĞATAY 



484 NEŞET ÇAĞATAY 

İşte bunlar ve bunlara benzer daha birçok meselelerin halli ancak 
bu organizasyonun esaslı ve mukayeseli bir surette tetkikiyle halledi
lebilecektir. 

Diplomatik vesikalar hakkında devletin gösterdiği fevkalâde titiz
lik ve ketumiyet sebebiyle gerek vakanüvis olarak, gerekse hususî tarih 
yazıcısı olarak yaşamış ve eser yazmış olan birçok müverrihin - son 
zamanlarda ve kısmen istifade etmiş olan Cevdet Paşa müstesna, ki o 
da daha ziyade siyasî meselelere daha fazla ehemmiyet vermiştir - tet
kike imkân bulamadığı, hakikatini öğrenemediği sırları çözmek için bu 
gün hiç bir mani yoktur. Bu sahada yapılacak ciddî tetkikler sayesinde : 

İmparatorlukta toprak meselesi: Devletin ziraat sistemi, reayanın 
toprakla alâka ve münasebeti, muhtelif ziraat nevileri: hububat ekimi, sı
naî nebatlar ekimi, bağcılık, bahçecilik, meyvecilik, sebzecilik ilâ. Hayvan
cılık, sürücülük ve bunların imparatorlukta yayılış sahaları, öşür, rüsum 
ve sair tekâlif. 

Ticaret: İslâm, zimmî ve harbî zümrenin ticaret bakımından fark 
ve münasebetleri, gümrükler (İthalât ve ihracat bakımından) ve tedbir
leri, ticari teşvikler ve haricî ticaret siyaseti. 

Sanayi: Madencilik, dokumacılık, debbağlık, gemicilik, balıkçılık, 
sabunculuk boyacılık ve sair küçük sanatlar. 

Muhtelif din ve milliyetlerin, iktisadî, hukukî, içtimaî müesseseler 
faaliyetleri üzerine tesirleri. 

Askerî, mülkî, sanat erbabı gibi içtimaî sınıfların mütekabil müna
sebetleri ve cemiyet hayatındaki rolleri. 

Timar sahibi ile reâyâ, reâyâ ile devlet, devletle timar sahibi ara
sındaki münasebetler, reayanın vaziyeti: Hür kimseler, toprağa bağlı
lar, esir sınıfı ilâ.. 

Muhtelif ölçü, tartı ve para sistem ve vahidi kıyasîleri, imparator
luğun muhtelif yerlerinde ve muhtelif devirlerde eşya fiyatları, paranın 
iştira kabiliyeti, muhtelif içtimaî zümrelerin hayat standardı ilâ.. gibi 
birçok mühim meseleler halledilebilecek ve imparatorluğun hakikî, 
tarihî oluş ve realiteye uygun tarihi, yazılabilecektir. Bu büyük ve 
geniş işin ufacık bir cüzü olmak üzere burada Osmanlı İmparatorlu-
ğunun muhtelif bölgelerinde, muhtelif zamanlarda reayadan alınan vergi 
ve resimleri alfebetik sıra ile neşrediyorum. 

Ağıl resmi 

Koyun ve keçiye mâlik olan reâyâ, koyun veya keçi den 1 alınan 
ağnam resminden başka ayrıca ağıl hakkı verir. Eşkinci taifesi, eştik
leri yılın ağnam resmini vermedikleri halde, ağıl resmini vermektedirler. 
Bu resmi, toprak sahibi, yani sipahi alır. Fakat Defter-i Hâkaanî de bir 

1 Kanunnâmelerde «resmi ganem» yani «koyun resmi» diye zikredilen resim, hem 
koyuna hem de keçiye aittir. Keçi vergisi bundan başka veya hariç değildir, İbrail Ka
nunnâmesi, yaprak 6 a, 6 b. 
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köyün hasılı meyanında resmi âğnâm ve ağıl'ı yazılmamışsa mîri için 
tahsil edilir, âğnâm Resmi kısmında görüleceği üzere, İbrâil Kanunna-
mesinde "Medineî Münevvere ve Buri raiyyetleri ve Hazret-i Ebu Ey-
yup'u Ensârî ve Süleyman Paşa ve Evrenuş bey Vakfı raiyetleri âdet-i 
âğnâm'lan vakfa verirler,, Gene aynı kanunnâmede "Nesl-i Timurhan 
şeyh olanlar şimdiye değin âdet-i âğnâm vermediklerinin veçhi olma
mağın mîrî için alınmak ferman olunmuştur,,2 denmektedir. Medine-i 
Münevvere ve zikredilen diğer yerler raiyyetlerinin Resmi ağıl'ı da 
vakfa mı veriliyor ve nesl-i Timurhan şeyh olanların ağıl resmi de 
alınacak mı, yoksa yalnız koyun resmi mi alınacağı kat'î olarak belli 
değildir. Gene aynı kanunnâmede Eşkinciler'in eştikleri yıl, ağnam resmi 
vermiyecekleri yazılmakta ise de, ağıl resmini verip vermiyecekleri zik-
redilmemiştir 3. 

Ağıl resmi olarak İbrail Kanunnâmesinde her 300 koyundan 5 akça 
alındığı zikredilmektedir4. Kemah kanunnâmesinde bu resim için "ve 
ağıl resmi kışladuğu takdirce Yatak deyu her sürüden mütevassıt-ülhâl 
bir koyun alınmak kanun-u mukarrer olmuştur,, denmektedir ki her 
halde Kışlak resmi veya resm-i ağıl ve kışlak ez hariç, yani hariçten 
bir sipahinin toprağına gelip kışlayan sürüden alman resim kasdedil-
miş olacak5. Halep kanunnâmesinde de yukarıda zikredilen manâda 
ağıl resmi alındığı hakkında sarih bir kayıt yoktur. Yalnız, ekrad taife
sinin İzzeddin beye tâbi olanlarının rüsum-u örfiye ve âdet-i ağnamla
rını beylerine verecekleri kayıtlıdır. Burada da ağıl resminden, hariçten 
gelen sürülerden alınan resim kasdedilmektedir6. Kütahya kanunnâme
sinde kaç koyundan ağıl resmi alınacağı zikredilmeden, ağıl resmi ola
rak 3 akça alındığı kaydedilmektedir7. 

Ağıl resminin alınma zamanı olarak kanunnâmelerin bazılarında 
"abril ayının iptidasında,, bazılarında da "kuzu kırkımında,, alınır den
mektedir 8. 

Âğnâm Resmi 

Âğnâm resmine, bazı kanunnamelerde resm-i merai9 bazılarında 
resm-i ganem ve bir kısmında da koyun resmi denmektedir. Son iki ıs
tılahtan, bu resmin yalnız koyundan alındığı anlaşılabilirse de gene 

2 İbrail kanunnâmesi, yaprak 6 a, 6 b. 
3 İbrail kanunnamesi, yaprak 6 a, 6 b. 
4 XIV. yüzyıl başlarında 5 akçaya İstanbul kilesiyle bir kile buğday alınmakta

dır ki, bugünkü rayice göre aşağı yukarı bir akça 2 lira kıymetindedir. 
5 Kemah kanunnâmesi, yaprak 5 a. 
6 Halep kanunnâmesi, yaprak 1 b, 2 a. 
7 Kütahya kanunnâmesi, yaprak 2 b. 
8 Kütahya kanunnâmesi, yaprak 2 b; İbrail kanunnâmesi yaprak 6; Kemah ka

nunnâmesi, yaprak 5 a ; Halep kanunnâmesi, yaprak 2 a. 
9 Yayma, gütme, otlatma resmi manasına. 
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birçok kanunnâmelerde keçilerden de alındığı tasrih edilmektedir 10. Ağ
nam resminin hesaplanmasında kuzulu koyun, kuzusiyle beraber, oğlaklı 
keçi oğlağiyle beraber sayılır. Yani oğlağından veya kuzusundan 
ayrıca vergi alınmaz 1 1. Âğnâm resmî, yerliden alman, yörükten alınan, 
eşkincilerden alınan ve yüzdeciden alınan olmak üzere, birkaç cinstir 
ve herbirinden başka başka miktarda alınır. Bazan da yörükle yerliden 
aynı miktarda alınır: Kütahya kanunnâmesinde yerli bir yörüğün 
koyunlarından âğnâm resmî olarak ayni miktar ve iki koyuna 1 akça 
alındığı zikredilmektedir. Yalnız yörüklerin hayat ve maişetleri sürü ile 
kaim olduğundan, koyun ve keçileri kırılıp 24 veya daha az kalırsa bu 
vaziyete düşen yörüklere kara tesmiye edilip koyun bacı alınmaz. 
Buna mukabil yılda 12 akça kara resmi alınır. Bu şekilde sürüsü 
azalıp, fakir düşen yörükler bir sipahi'den arazî tapulayup yer ziraat 
ederlerse, o sipahiye yılda 12 akça boyunduruk resmi verirler 12. İbrail 
mmtakasında reaya taifesinden iki koyuna bir akça, eşkinciden üç 
koyundan 1 akça alınmakta ve eşkinciler sefere eştikleri zaman, o 
yılın âğnâm resmini vermemektedirler 13. Peçoy kanunnâmesine göre 
burada papasların da âdet-i âğnâm vermedikleri ve halktan iki koyun 
için bir akça resmi ganem alındığı yazılmaktadır 14. Ergani kanunnâ
mesinde her koyundan resm-i merai adı altında ikibuçuk karaca akça 1 5 

alındığı ve bunlardan gayri her sürüden - burada sürü 150 adet olarak 
hesap edilmiştir—. Ayrıca yağ, kıl, keş vesaire alındığı zikredilmek
tedir ki bu hususta yaylak resmi (resm-i merai) maddesinde malû
mat verilecektir. 

Kemah kanunnâmesinde yüzdeci'den alınan âğnâm resmi hakkında 
şöyle denmektedir: " Âğnâm resmi yerlüde resmi ağnam iki koyuna bir 
akçadır ve koyun ile kuzu bile sayılmak kanun olmuştur ve haymâne 
ve yüzdeci'nin koyunu kırılup hiç kalmasa veyahut resmi ganem resm-i 
cebe miktarınca olsa anın gibilerden resmi cebe alınır ziyade alınmaz 16 

10 Tırhala kanunnâmesinde müslümandan ve kefereden iki koyuna bir ,akça alı
nır, Keçiden dahi buncılayındır denmektedir. Yaprak 3 a. 

11 Kemah kanunnamesi, yaprak 3 a. 
1 2 Kütahya kanunnâmesi, yaprak 2. b. 
13 İbrail kanunnâmesinde bu hususta : «reayadan iki koyuna bir akça resm-i ga

nem ve her 300 koyuna beş akça ağıl hakkıdır amma eşkünci taifesi üç koyuna bir 
akça verür ve ağıl hakkı verür. Eşdikleri yıl koyun hakkı vermezler ve Medine-i Mü
nevvere ve Bori raiyetleri ve Hazreti Ebi Eyyup-u Ensarî ve Süleyman paşa ve Evre-
nug bey vakfı raiyetleri âdet-i ağnamların vakfa verirler. Defter-i hakanîde hâsılı tah
tında âdet-i âğnâmı bile yazılmıyan karyelerin reayası ellerinde bulunan koyunlarının 
âdet-i âğnâmı ve resmi ağılı mirî için alınır. Nesl-i Timur han şeyh olanlar şimdiye 
değin âdet-i âğnâm vermediklerinin veçhi olmamağın mîrî için alınmak ferman olun
muştur ve âdet-i âğnâm abril ayında lâzım olur.» (İbrail kanunnâmesi, yaprak 6 a, 6 b). 

14 «Papaslar filori ve resm-i kapa ve âdet-i Ağnamların vermeyüp amma öşür
lerin sahibi arza veregelmeğin girü vereler.» (Kanunnâmei livai Peçoy, yaprak 3 b). 

1 5 Üç karaca akça, bir Osmanlı akçası kıymetindedir. 
16 Kemah kanunnâmesi, yaprak 3 a. 
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ve yüzdeci'nin her yüz koyunda kırk akça alınmak vaz' olunmuştur ve 
rüsum'u âğnâm dahi abril ayında alınmak mukarrer olmuştur 17 „ âğnâm 
resmr bazı bölgelerde abril iptidasında yani nisan başlarında bazı böl
gelerde de nevruzda yani mart sonlarında alınmaktadır. Halep kanun
nâmesinde koyun veya keçi kuzuladıktan ve tamam sürüye yaradıktan 
sonra - nevruzda - keçi oğlağı ile koyun kuzusiyle bir sayılıp, her baş 
keçiden veya koyundan yarım akça ağnam resmi alındığı yazılmaktadır18, 
ağnam resmi müslümandan ve gayri müslimden ayni miktarda alınır 1 9 . 

Lepova kanunnâmesinde ağnam resmi için : " her yirmi koyundan 
Padişah-ı Alempenah hazretlerine bir koyun ve emr deyu alinugelüp 
koyun alınmak enfa' olup defter-i cedide kaydolundu yirmiye yetişmi-
yen koyundan koyun başına üçer penez ( bir penezin kıymeti yarım 
Osmanlı akçesidir) alındıktan sonra . . . . „ denmekte ve sürüde mevcut 
çoban adedine göre de, ayrıca bir vergi alındığı zikredilmektedir, ki 
buna koşare resmi denmektedir. 

İçel livası kanunnâmesinde âğnâm resmi hakkında şu enteresan 
malûmat vardır : " Bilfiil timar tasarruf eden sipahilerden asıl sipahi ve 
kadîmî kapukulu olanlardan resmi ganem alınmaz amma eğer raiyyet 
ve yörük iken sonradan timara ve bölüğe bir tarik ile dühul etmiş ola 
anlar kemâkâne timarlarına ve ulufelerine mutasarruf olup resm-i ganem 
ve sair rüsumların eda etmek buyrulmuştur muhalefet olunmaya ve 
ettirilmeye ve muaflardan ve zaviyedarlardan resm-i ganem alınmak 
buyrulmuştur ve şol sipahizadeler ki haliyâ anlar müsellem taifesi gibi 
eşkünciye kaydolunmuşlardır anlar dahi resm-i ganem vermezler af 
olunmuştur ve her bir ocağın eşküncileri ellerinde olan tezkere 
ve beratlarında mukayyetdir ve defteri cedide resm-i ganem alınmamak 
musarrah ve mukayyed olan muaflardan alınmaz bakilerinden alınur 
mücerred muaflık kaydı kifayet etmez „ 1584 tarihli İçel livası kanunu. 

Aku resmi 

Bir reayanın başka bir köyde bağı olsa, o köye bağ bozmağa git
tiğinde verdiği ücrettir ki sekiz kile arpadır. Peçoy kanunnâmesinde 
bu kabil bağlardan 4 ilâ 6 şar çeper şıra alındığı zikredilmektedir. 
Bağ resmi maddesinin 20. notuna bakınız. Bağ sahibi bu arpayı vermekle 
bağ öşüründan kurtulmaz. Bağ öşürünü yani "öşr-ü şire„ yi ayrıca verir. 
Kanunnâmede bu hususta "bazı karyeler ve varoşlar öşr-ü şire'lerin eda 
eyledikten sonra kralları zamanında kendüler âher karyede olup bağlarını 
bozmağa gelen kimesneler sahibi arza aku diyu bağ başına sekiz kile 
arpa veregeldikleri ecilden yine öyle vereler deyu kaydolunmuştur 
defter-i ceditte malûmdur ve zikrolunan karyelere muttasıl bazı 

17 Kemah kanunnâmesi, yaprak 4 b. 
18 Halep livası kanunnâmesi, yaprak 1 b. 
19 Yenişehir Tırhala livası kanunnâmesi, yaprak 3 b. 
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karyeler vardır anlar aku vermeyüp kadim bu eyyamdan sınırları 
müşağ ve müşterek iken öşr-ü şirelerin verdikten sonra aku arpa 
vermeyüp ancak öşürden hasıl olan şireyi sahibi arz biğ eylemek 
murad ederse bazara iletmesine ve fuçı lâzım oldukta ihzarına ve fuçı-
larına ve fuçıları termimine hizmet edegeldiği sebepten aku parasın 
veregeldikleri ecilden vermiyeler deyu kaydolundu,, denmektedir2 0. 

B a ğ r e s m i 

Anadoluda bağ resminin alınmasında esas mahsulün öşrüdür. Daha 
sonraları bazı yerlerde haraç bağlanmıştır. Mesela Kütahya havalisinde 
âlâ bağ dönümünden on, ednasından beş akça takdir edilmiştir21, Şarkî 
Anadolu bölgesinde de, Akkoyunlular devrinden belki daha evvelden 
devam edegelen bir âdete göre bütün memleketten muayyen air miktar 
akça maktuan alınmaktadır. Mesela Ergani şehrinin Müslümanlarından 
4.000 karaca akça -ki 1333 Osmanlı akçası olur- şehir Ermenilerinden, 
evvelce 12.000 karaca akça maktuğ alınırmış. Tahririn yapıldığı 1518 
senelerinde, şehrin eski mamuriyeti kalmadığından, 9.000 karaca akça 
tarhedilmiş ki 3.000 Osmanlı akçası eder. Erganiye bağlı 14 Ermeni 
köyü de yılda, hallerine göre, 400 karaca akçadan 5000 karaca akçaya 
kadar maktuğ olarak bağ haracı vermektedirler22. Bu havalide müslüman 
veya kâfirlerin babalarından dedelerinden irsle intikal eden veya satın 
aldıkları mülk bağ ve bahçelerinden öşür ve sâlâriye verirler23. 

Halep mıntakasında bağ resmi bağ çubuğu adedine göre hesabe-
dilmekte ve her bin çubuktan kırkar akçe haraç alınmaktadır24. Rodos 
ve İstanköy'de müslümanların mülk bağlarından, yani kendileri yetiştir
dikleri-Anadolu'dan, sonradan gidenler ( biraz aşağıda geleceği üzere 
sonradan islam olanlar haraçtan kurtulmazlar) -bağlardan dönümüne 
dörder akça resim verirler. Eğer müslümanlar kâfirden bağ satın alsa, 
evvelce kâfirden alınan haraç alınır, ki hasılının öşürüdür2 5. 

2 0 Peçoy kanunnâmesinde bazı köylerde ve varoşlardaki bağlardan evvelce 

kıralları zamanında otuz iki çapalık addedilen her bütün bağdan sekizer ve altışar 

ve dörder çeper şira (şarap) yı reâyâ aka bedeli olarak sahibi arza verdikten sonra 

onda bir de şarap öşrü verirlermiş. Tahririn yapıldığı 1579 yılında yalnız şire öşrü 

vermeleri, t imar sahibine ş a r a p öşrü tayin olunmadığı yerde otuzda bir şarap alınması 

emrolunmuştur. Peçoy kanunnâmesi yaprak 5 b. 
2 1 Kütahye kanunnâmesi yaprak 3 a. 
2 2 Kemah kanunnâmesi yaprak 3 b. 
2 3 Ergani kanunnâmesi, bağ resmi maddesi. 
2 4 Halep livası kanunnâmesi, yaprak 1 b. 
2 5 Öşür bağlanan y e r d e , bazan onda bir öşür—meselâ İbrailde 30 mudrada üç 

mudra—bazan onbeş mudrada iki mudra-meselâ Yenişehir ve Tırhalada onbeşte iki 

mudra-ve bir mudra da sâlâriye alınır. İbrail kanunnâmesi, yaprak 5 b, Yenişehir 

kanunnâmesi, yaprak 3 b. 
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Hassa bağlar mahsulü üç hisseye ayrılıp biri mîrî için alınır, 
ikisi bu bağlara bakanlara verilir 2 6. Kemah mıntakasında hassa çiftliğe 
bağ dikildiğinde mahsulün dörtte birini sahibi arz alır 2 7. 

Yukarıdanberi zikrettiğim, toptan ve maktuan haraç bağlanmak, 
bağ mahsulünün öşrü alınmak, asma adedine göre resim almak gibi 
usullerden başka, bilhassa Rumeli taraflarında, bağlarının üzümlerini 
daha ziyade şarap yapmak için kullanan mıntakalarda, resim olarak 
para yerine, sipahi şarap alır. Sipahinin tımarı halkından topladığı bu 
şarapların evvelâ satılması için, iki ay veya biraz daha fazla bir müd
det monopolye tutulur ; yani halkın şarapları mühürlenir satılması men-
edilir. — Reayanın başka sipahi arazisindeki bağını bozmağa gittiğinde 
verdiği aku hakkı için aku maddesine bakınız —. Peçoy Livasında müs-
lüman bağlarından, sahibi, şarap yapmayıp ta turşu ve pekmez yapı
yorsa, öşür alınmayıp dönüm başına altı akçe bağ resmi alınırmış, şarap 
yaparsa kefereden alındığı miktarda öşür alınır, fakat bu şekil, müslü-
manın babasından intikal eden bağı içindir. Kendi diktiği bağlardan 
resmi dönüm alınır denmektedir (bu ibareden herhalde, tarla iken alınan 
resmi dönüm değil, bağlardan alınan, dönümde altı akça resim anla
şılmak lâzımgelir); eğer bir müslüman bir kâfirden bağ satın alsa, bağın, 
kâfirde iken verilen öşrünü gene vermekte devam eder 28. 

Bağ resminin alınma zamanı, hemen hemen imparatorluğun her ta
rafında bağ bozumundadır (üzüm yaşına girdiğinde, yani eylül sonla
rında) . 

Bağçe resmi 

Bağçe resmi, ekseri yerlerde, bağçe hasılının öşrü olarak alınır. 
Bağçede meyve ağaçları varsa, meyve öşrü namı altında meyvesinin 
öşrü alınır. Bağçe resminin alınmasında bazı yerlerde kasabalı ve köylü 
farklı muamele görür. Meselâ Tırhala'da kavun ve karpuz tarlalarından 
köylüden dönümünden dörder akçe, sebze tarlaları hasılından öşür alındığı 
halde, kasabalıdan nesne alınmıyacağı tasrih edilmektedir 29. Bu, ihtimal, 
şehirlerdeki bahçelerin ufak olmasından ve kendi ihtiyaçlarına sarfedile-
ceği düşüncesinden ileri gelmektedir. Nitekim Peçoy kanunnâmesinde bu 
husus tasrih edilmekte: "evi yanında bahçesi olsa yemek için içinde ektiği 
maydanos tarhun ve sair sebzevat ki satuluğu olmaya anın gibi bağçeden 
nesne alınmaya amma zikrolunan sebzevattan bazara iletüp satsa 
öşrü alına ve bostandan ki satıluğu ola öşrü alına satuluğu olmayandan 
dönüm başına dört akça alına,, denmektedir30. İbrail mıntakasında gerek 
kır bostanından gerek sulanan bostandan mahsulünün öşürü alınır. Hattâ, 

26 Rodos ve İstanköy Kanunnâmesi, yaprak 1 a. 
27 Kemah kanunnâmesi, yaprak 4 b. 
28 Peçoy kanunnâmesi, yaprak 4 a. 
2 9 Tırhala kanunnâmesi, yaprak 1. 
30 Peçoy kanunnâmesi, yaprak 4 a. 
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kanunnâmede, tarlanın hepsinin ekilmiş olmaması halinde, tarla sahibin
den, hepsi ekilmiş gibi vergi tarh etmelerini önlemek için yalnız ekilen 
kısmın öşrü alınacağı tasrih edilmekte, tarlanın hepsine kesim kesilmiş 
(mukataa bağlanmış) ise, o takdirde bağlanan mukataa bedelinin alına
cağı zikredilmektedir. Müstakil meyvelik yani sırf meyve ağacı bulunan 
bağçelerden meyve öşrü alınacağı, evinin yanında kendi ihtiyacı için 
olan meyve ve bostandan öşür ve resim alınmıyacağı ilave edilmektedir31 

Kemah kanunnâmesinde bağçeler mahsûlü öşrünün maktuen alındığı yazı
lıdır32. Suriye havalisinde zeytinlik olan mıntakalarda verimine göre, üçte 
birden beşte bire kadar öşür alınır ve bu öşür, o mıntakalarda zeytin mah
sulü bir sene bol olup -ki bu bol mahsullü seneye elhaml denir- diğer 
sene çok az olduğundan - az mahsullü seneye de elmuhal denir - öşür 
her sene, bol olan sene mahsulü öşürünün yarısı üzerinden alınır. Bu 
öşürden alınan zeytin yağının bir kısmı ile sabunhanelerde mîrî için 
sabun imal ettirilir33. Halep mıntakasındaki zeytinliklerin bir kısmı ro
manı, yani gayri müslümlerden kalma, bir kısmı müslümanların tasarru
funda imiş. Romanı olanların zeytin ve sair meyve ağaçlarından her 
yüz ağacından kırkar akça haraç alınırmış 34. 

Bahçe ve bostan resimlerinin alınma zamanları, her mahsulün kema
le geldiği ve toplandığı mevsimdir. Meselâ bostan ve sebze bahçeleri 
resmi bu mahsullerin yetiştiği ve satılmağa başlandığı mevsimdir. Zey
tin ağaçlarının ve sair meyve ağaçlarının öşrü veya haracı, zeytin ağa
cının silkileceği zaman diğer ağaçların da, meyvelerinin toplandığı 
zamandır. 

Balık öşrü 

Balık öşrü, imparatorluğun hemen her tarafında mirî için alınmak
tadır. Bu hususta İbrail kanunnâmesinde mufassal malûmat verilmek
tedir. Göllerin dalyanlarında ağ ile tutulan balıklar satıldıktan sonra 
hasıl olan paranın üçte ikisi mîrîye, üçte biri avlayanlara verilmektedir. 
Tuna'da avlanan balıkların satışından hasıl olan paranın evvelâ onda 
biri öşür olarak mîrî için alınmakta, geri kalan paranın yarısı mîrî için 
ahkonmakta, gerisi avlayanlara verilmektedir. Avlukçular ağlar gerüp, 
muhtelif yerlerde avladıkları balığı iskeleye araba ile getirdiklerinde öşü-
rü mîrî için alınıp, geri kalan para üçe bölünerek, üçte ikisi balıkçılara, 
üçte biri gene mîriye alınır. Gene Tuna'ya varıncaya kadar buğatlarda 
ağlarla avlanan balıklardan üçte bir alınır. Tuna nehri yüzünden avla
nıp getirilen balıklardan öşür alınır. Tuna iskelelerinden avlanan 
balıklardan da dörtte bir alınır 35. 

31 İbrail kanunnâmesi, yaprak 6 a. 
32 Kemah kanunnâmesi, yaprak 4 b. 
33 Trablus kanunnâmesi, yaprak 5 b. 
34 Halep kanunnâmesi, yaprak 1 b. 
35 « Kasaba-i Biraile tâbi olan göllerin dalyanlarından kasaba-i mezbure keferesi 
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B e n n â k resmi 

Kanunnâmelerde, bennâk resmi, bâc-ı bennâk, ekinli bennâk resmi, 
caba bennâk resmi olmak üzere birkaç şekilde geçer. Kocaeli livası 
kanunnamesinde bennâk resmine resm-i raiyyet denmektedir. Bazı 
kanunnâmelerde, ekinli veya caba olarak bir tefrik yapılmaz. Sadece 
bennâk resmi diye yazılır. Karaman, İçel ve Kayseri kanunnâmelerinde, 
hiç yeri olmayan veya nim çiftten eksik yeri olan reayaya bennâk de
nir diye tarif edilmektedir. Bu resim için mücerret ve umumî bir tarif 
olarak: elinde tam veya nim çift arazi bulunmıyan, kâr ve kisbe kadir 
evli, ayrı bir yerde oturan veya babası yanında oturan reayaya bennâk 
denir diyebiliriz. Ekinli, çiftli veya caba bennâk olarak bir tefrikrin yapılma
dığı yerlerde, umumî olarak ve başka başka mıntakalarda ayrı ayrı mik
tarda olmak üzere, bennâk resmi alınır. Tefrik yapıldığı yerlerde, ekinli 
bennâkten ekinli bennâk resmi caba bennâkten caba resmi alınır. Ben-
nâkler araziye de mâlik olabilirler; fakat mâlik olduğu arazi ile birlikte 
yalnız bennâk resmi vermez, ayrıca hariç raiyyet gibi dönüm akçası 
verir. Ekinli ve caba bennâkin tefrik edildiği yerde, nim çiftlik yerden 
az arazi tasarruf eden reayaya ekinli bennâk denir. Hiç arazi tasarruf 
etmiyene de "caba bennâk,, denir. Hudavendigâr (Bursa) kanunnamesinde 
bu hususta şöyle denmektedir: "nim çiftlikten akal yer tasarruf eden 
bennâkten ki ekinlü kaydolunmuştur resmi, 12 akçadır caba bennâkten 
9 akçadır ezaf-i reayaya himayet olunmak emri müstahsendir nesl-i 
reayadan ehl-i kisb olmıyan mücerredlerden nesne alınmaz.... mücerred 
kaydolunan kimesne teehhül etse bennâk resmi alınır ve caba bennâk 
ekinlü olsa ekinlü resmi alınır ve çift kaydolunmıyanlar çift ve çiftliğe 
mâlik olsa resm-i çift alınır bu babda îtibar çiftlik miktarına dairdir 3 6„. 
Yalnız bennâk kaydedilen yerlerde, bennâk resmini verdikten sonra 

yayup tut tuklar ından sonra nufutcular ki dalyanların gavvasları ve hafızlarıdır. Zikr 

olunan taife yukaru Ustobor yanında dutulan dalyandan Tunaya varınca saydeyledikleri 

mahiyi iskeleye getirip sat t ık lar ında hasıl olan akça süls ve sülsan olup sülsan mirî 

için zapdolunup ve sülsü sayyadlara verilür ve nice müddetten sonra dalyanlardan 

yukaru boğazlarda Eflak vilâyetine tâbi Füliç nam kasaba dalyanları sınırına varınca 

mahi zahir olsa Birail keferesi gemileriyle varup saydeyledikleri mahiyi iskeleye getir

diklerinde evvelâ öşrü mîriyçün ihraç olunduktan sonra mâbakiyi tansif olunup nısfı mi-

riyçün zaptolunup ve nısfı sayyadlara verilür ve miraje ve nufud nam ağlar ile sayyadlar 

göle girüp saydeyledikleri mahiyi araba ile Varoş kapusuna veya gemi ile iskeleye 

getürseler evvelâ öşrü mirîyçün alınup baki kalan süls ve sülsan olup sülsü mirî için 

zaptolunup ve sülsanı sayyadlara verilür ve dalyandan Tunaya varınca buğat larda 

sayyadlar ağ gerüp saydeyledikleri manîden süls alınur ve Tuna yüzünde saydolunup 

gelen taze mahîden şimdiyedeğin öşr alunugelüp amma Tuna iskelelerinde saydolunan 

mahîden rubu' alınmak kanun olduğu cihetten kasab-i mezbureye Tuna yüzünden 

gelen mahîden min baad rubu alınmak ferman olundu ve kariyei Maçin ve Sakçi ve 

Tülce iskelelerine tâbi göllerde ve kasabai Kili Fülüç ve Tomara ve Galeç göllerinde 

saydolunan mahîden onda birini öşür verdiklerinden sonra öşür verdiklerine ellerinde 

temessükleri olandan kanun üzere gümrük alunur » ( İbrail kanunnâmesi yaprak 4 ) . 
3 6 Hüdavendigâr kanunnâmesi, «Bennâk resmî» maddesi. 



ayrıca, tasarruf ettiği arazi için de dönüm akçesi verir. Aydın livası 
kanunnâmesinde "ve bir raiyyet ki bennâk yazılmış olsa elinde beş on 
dönüm yeri olsa onların gibi kimesneler hem bennâk resmini verirler 
ve hem tasarruflarında olan yerlere miktarınca hariç raiyyet gibi dönüm 
akçesi vereler,, denmektedir. Bennâklikten çıkmak, tam veya nim çifte 
mâlik olmakla mümkün olur. Fakat timar sahibinin varidatına halel gel
memek için çiftliğe bir tahrirden sonra malik olmuşsa ikinci tahrire 
kadar hem çift resmini hem de bennâk resmini verir37. 

Bir çiftlik veya nim çiftlik araziye mutasarrıf olan bir reâyâ'nın ölü
münden sonra bir kaç oğlu kalsa, babalarının ziraat ettiği yer tam 
çiftlik ise iki kardeş üzerine nim çiftlik, babalarının arazisi nim çiftlik 
ise, birinin üzerine kaydolunarak, diğer kardeşlerde bu mülkü hisselerine 
göre taksim edip, çift, nim çift, bennâk resimlerini aralarında müştere
ken eda ederler38. 

Bennâkliğe geçiş: tam veye nim çiftlik yere tasarruf ederken, çifti 
bozulup, veya araziyi tohumlayamıyacak duruma düşmekle, yahut her 
hangi bir sebeple çiftini kaybetmekle; 

Bir reâyâ başka bir sipahi timarına geldiğinde, kışlak resmi verir,39 

fakat kışlak resminin alınma müddeti üç senedir, yani reâyâ bir timara 
geldiğinde orada fazla kalırsa ve çifte malik olamazsa, üç sene kışlak 
resmi verir, üç seneden sonra artık kışlak resmi alınmayıp, çift resmi 
alınır (çifte malik olmuşsa çift resmi, olmamışsa bennâk resmi alınır)40. 
Sürgün olanlar köylerden dahi olsalar, bennâk resmi alınmaz41. 

Bennâk resmi, yukarıda da zikredildiği üzere, ekinli, çiftli bennâk, 
caba bennâk ve doğrudan doğraya bennâk, kayt olunduğuna göre 
muhtelif mıntakalarda muhtelif miktarda resim alınmaktadır: Bolu'da, 
Bursa'da (Hüdavendigâr), Kocaeli'de yılda on ikişer akça; Kayseri'de 
Kengırıda, Yeni İlde (Sivas civarında) yılda on sekiz akça; Ankarada 
onbeş akça olarak alınmaktadır. 

37 Aydın livası kanunnâmesinde bu hususta şöyle denilmektedir : « ve bir raiyyet 
defterde bennâk kaydolunup sonradan çifte kaadir olup çifte mâlik olsa âher raiyye-
tin çiftliğin tapulayup alsa ol aldığı yerin resmin vere ve bennâk resmin dahi vere 
zira alduğu yer resimlü yerdir defterde bennâk yazıldım deyu heman bennâk resmin 
yermek sipahiye zarardır şol vakit ki sonradan vilâyet yazıla ol kişinin bennâkliği 
refolunup çifte yazıla olvakit hemen çift resmin verüp bennâk resmin vermeye amma 
tekrar vilâyet kitabet oluncaya değin hem bennâk resmin ve hem çift resmin vere» 
[Aydın livası kanunnâmasi, «Bennâk» maddesi). 

38 Aydın, Bolu, Hüdavendigâr kanunnâmeleri, «Bennâk» maddeleri. Bu hususta 
daha fazla malûmat için çift resmi maddesine bakınız. 

39 Bu resmi, koyun kışlağı resmi ile karıştırılmamalıdır. 
40 Kemah kanunnâmesi, yaprak 4 b. 
41 İstanbul şehir ve inkilap vesikaları müze kütüphanesi, M. Cevdet yazmaları 

No. 77, 1490 tarihli İstanbul hasları kanunu. 
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Caba bennâk resmi, Bolu'da altı akça; Bursa, Kocaeli'de dokuzar 
akça; Ankara, Kengırı ve Kayseri'de onikişer akça; Yeni İl'de önüç 
akça alınmaktadır. 

Ekinli veya caba bennâk'in tefrik edilmediği yerlerde: Aydın, Biga, 
Karesi, Kütahya'da on ikişer akça; Tırhala'da on bir akça: Gelibolu'da 
dokuz akça alınmaktadır42. 

Bennâk resminin alınma zamanı umumiyetle her vilayetde mart 
evvelidir. 

Boyunduruk Resmi 

Müsellem, yağcı, küreci43, canbaz, yörük ve bunlar gibi askerî 
taifeden sayılan kimseler, bulundukları yerin sipahisinden (timar sahi
binden) bir çiftlik arazi tapulayup tasarruf ederlerse, çift resmi verirler, 
fakat tam veya nim çiftlik arazi tasarruf etmeyüp, ekinli benâk'te 
olduğu gibi, bir miktar arazi tasarruf edip, ekip biçerlerse, buna mukabil 
bir resim verirler ki buna boyunduruk resmi 44 veya boyunduruk hakkı 
denir. Bu resim, Gelibolu'da on bir akça, Kütahya livasında on iki akça 
olarak alınmaktadır45. 

Boyunduruk resmi'nin alınma zamanı da, çift resminin alınma zama
nı olan mart evveli'dir. 

Bojik resmi 

Bojik veya bujik domuz selhanesi, kasaphanesi demektir. Bojik'te 
kesilen domuzlardan her domuzdan iki akça resim alınmaktadır. Bun
dan başka, bir de ormanlarda ve ovalarda otlatılan ehlî domuzlardan 
resim alınır, Lepova kanunnâmesinde bu hususta şöyle denmektedir: 
"bellutluğa (pelitliğe, yani meşe ormanlığına) giden hanazırın (domuz
ların) yirmisinden kıralları zamanında bir reis ve emrolunurmuş ki bel-
lutluk kiralın ola mezkûr yerler havaşsı hümâyuna kaydolunmuştur 
çakova dağı gibi ve boğça dağları ve Sepehl nam mezreada olan bel-
lutluk gibi ve Berin ve Çerin dağlarında ve bu asıl mahallerde ki def-
ter-i cedide kaydolunmuştur onun gibilerden resmi otlakların zaptedip 
alalar". Bu resmin alınma zamanı harman sonu'dur4 6. 

Cizye resmî 

Bulûğa ermiş gayri müslim erkekten alınan ve şahıs başına vaze
dilmiş bir resimdir. Corci Zeydan, cizye resminin menşeinin, eski Yu
nanlılara, Romalılara kadar çıktığını, Yunanlıların, Anadolu halkını, 

42 Zikredilen memleketler kanunnâmelerine bakınız. 
43 Kürecî diye madencilere denir, müsellem, yağcı vs. gibi kimseler askerî taife

den sayılırlar. 
4 4 Kütahya kanunnâmesine bakınız. 
4 5 Kütahya ve Gelibolu kanunnâmelerine bakınız. 
46 Silistre Livası kanunnâmesi, «Resmi hanazir» ve «Kesmi bojik» maddesine bakınız. 
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Fenike tecavüzünden korumak için cizye aldıklarını, Romalıların da 
Fransanın Gol kıtasını zaptettikleri zaman, halktan cizye aldıklarını ve 
Şiblî Nûmaninin 1894'te çıkmış bir makalesine istinaden kelimenin as
lının "gezid,, farisî kökünden geldiğini, İran'da da eskiden halktan cizye 
alındığını zikrediyor ve bu kelimenin Araplara cizye şeklinde farsçadan 
geçtiğini yazıyor. Müellif, Medeniyeti İslamiye adlı eserinde uzun ve 
tafsilâtlı olarak yazdığı cizye maddesinde, islâm olan gayri müslimler-
den cizyenin kaldırıldığını ve cizyenin sinni rüşte varmış sağlam vücutlu 
erkekler üzerine vazedildiğini yazmaktadır 47. Avrupa kıtasından ve 
Balkanlardan Osmanlıların eline geçen mıntakalarda da halkın, kıralları 
zamanında cizyeye mukabil resm-i filori veya başka adlar altında, 
kırallarına bu mahiyette vergi verdikleri, Osmanlı kanunnâmelerinden 
anlaşılmaktadır: meselâ Çanad ve Göle kanunnâmelerinde bu hususta 
" . .. livai Çanad ve Göle reayasının kanun-u kadimeleri her senede 
ki kasım günüdür türkçe koç katımı demekle meşhurdur haneden hane
ye kırallarına birer Macar filorisin ki yüzer penezdir 48 viregeldikleri 
defteri atikta mukayyed olup .. . „ denmektedir 49. 

Osmanlı İmparatorluğunda Balkan mıntakalarında resm-i filori 
adıyla anılan bu resmin, kimlerden, ne mikdarda ve ne zaman alınacağı 
birçok yerlerde tasrih edilmekte, bazı yerlerde de, tafsilât vermeden, 
eski âdet ve geleneğe göre alındığı zikredilmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu vilâyet kanunnâmelerine göre, bir zimmî 
(gayri müslim) reayadan cizye resmi alınabilmek için: evinden, bağın
dan ve evi içindeki örtü döşek eşyasından başka, koyun, keçi, hubu
bat, şarap gibi mahsullerinben üçyüz akça tutarında malı olması şart
tır, üçyüz akçaya gücü yetmeyenlerden hiçbirşey alınmaz50. Daha son
raları gayri müslim reâyâ cizye tahsili hesabı için üçe ayrılmıştır: ganî 
(zengin), mütevassıt-ülhal (ortahalli), edna (fakir) ve cizye tahsili de 
buna göre yapılmıştır51. 

47 Corci Zeydan ; «Medeniyet-i İslamiye Tarihi» , türkçe tercümesi, e. I, s. 198 ve 
müteakip. 

4 8 Onaltıncı asır ortalarında yarım Osmanlı akçesi değerinde olan ve Macaristan 
mıntakasında kullanılmış bir paradır ki, bugün Macaristanda kullanılmakta olan pengö 
ihtimal penezdea müştaktır. 

49 1566 tarihli Çanad — Göle kanunnâmesi, «Resm-i filori" maddesi. 
50 «livai mezburede vaki olan keferenin reayasının her hanesinden ki evinde ve 

bağında ve evi içinde örtü döşek esbabından maada davardan ve hamrden ve gaileden 
hesab edince üçyüz akçeye gücü yeter yılda ellişer akçe cizye verirler veçhi meşruh 
üzere kadir olmayanlardan nesne alınmaz deyu defter-i atikta mukayyet olup», (Hat-
van livası kanunnâmesi, birinci sayfa). 

51 «haraç iki nevi üzere mebni olup nev'i evvel ki keferenin ruusuna vazolunur 
cizye ile müsemmadır hala kütüb-ü şeriyyede tasrih ve tayin olunduğu nesak üzere 
keferenin ruusu cizyeleri üç kısma münkasemdir ganî olan zimmiden 48 dirhem-i şer'î 
ve mütevassıtülhalden 24 dirhem-i şer'î ve fakir-i kâsibden 12 dirhem-i şer'î ruusu 
cizyeleri tahrir ve veçhi şer'î üzere tahsil olunup ziyade ve noksan talep olunmaz» 
(1670 tarihli Kandiye kanunnâmesi, I. sahife). 
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Bir evde gerek bir reâyâ, gerekse ata ile birkaç oğlu veyahut bir 
atadan iki üç birader bu lunup yemekleri ve ticaretleri bir yer ve be
raber olsa, o haneden bir tek cizye resmi alınır; fakat gerek birader
ler gerekse atanın oğulları bir evde bulunmakla beraber, yemekleri ve 
ticaretleri ayrı ayrı olsa, ayrı ayrı cizye resmi alınır 52. İhtiyarlardan, 
kadıdlardan ve papaslardan cizye resmi alınmaz53. Yukarıda da dediği
miz gibi, çok fakirden bazı yerde hiç alınmaz, bazı yerde de edna 
cizyesi yani gayet az birşey alınır, hatta bu cizye hesabı reayanın hali 
ve vakti ile alâkadar bir resim olduğundan, her hangi bir sebeçle bir 
zimmî baştinesi54 müslümanın eline geçerse, o arazinin eski sahibinin 
üzerine kayıtlı bulunan hem cizyesini hem de haraeını verir 5 5 ; buna 
göre sipahinin defterde yazılı hasılına halel gelmemesi düşüncesiyle 
müslümanlardan da bu vaziyetlerae cizye resmi alındığı anlaşılmaktadır. 

Birçok kanunnâmelerde de mirî (devlet) hizmetlerinde çalışan veya 
herhangi bir mîrî işe yardım edenlerden de cizyenin affedildiği veya 
çok az olarak alındığı görülmektedir; meselâ maden ocaplarında çalı
şan zimmîlerin hepsi cizye resminde ya muaftırlar veya çok az bir 
miktarda verirler. Çukurabad kanunnomesinde Nahşada kalesi civa
rında oturan zimmî reayanın cizye resimleri, Küleg bacına vardım et
tiklerinden dolayı affedilmiştir. 

Cizye resminin miktarına gelinde, İmparatorluğun her yerinde ve 
her zaman aynı miktarda alınmamıştır. Bu miktar, muhtelif yerlerde ve 
zamanlarda yirmi beş akça ile seksen akça arasında değişiklik göster
miştir. Meselâ Yeni İl livasında evvelce yirmi beş akça alınırken, sonra
dan kırk akçaya çıkarılmış; Çukurabad'da kırksekiz Akça, Adana'da 
altmış akça, 1540 tarihlerinde Şam'da seksen akça olarak alınmıştır. 

Cirye resminin alınma zamanı olarak bazı kanunnâmelerde nevruz, 
bazılarında kasım, bazılarında da yarısı nevruzda, yarısı kasımda olmak 
üzere iki taksit olarak alındığı zikredilmektedir. 

Çift resmi 

Osmanlı İmparatorluğunda islâm reayanın ziraat ettiği araziden 
alınan resimdir. İmparatorluk hudutları dahilinde meskûne halkın yüzde 

52 «bir hanede gerek bir raiyyet gerek atalariyle birkaç oğulları veyahut bir 
atadan 2-3 biraderler ki yemekleri ve ekinleri ve ticaretleri bir yerde ve bile olup 
ayru ayru olmayalar veçhi meşruh üzere 126 penez verürler amma ol hane içinde olan 
eğer biraderler ve eğer ataları oğullarıdır ki yemekleri ve ekinleri ve ticaretleri baş
ka ola her birinden başka cizye alına cümlemiz bir hane içindeyiz demek fayda itmez» 
(1566'tarihli, Çanad kanunnâmesi). 

5 3 Budin kanunnâmesi «Cizye resmi» maddesi. 
54 Zimmîlerin mülk olarak atalarından intikaal eden arazileri. 
55 Ohri kanunnâmesi «ve şol sipahiler ve sayir müslümanlar ki keferenin başti-

nelerin alup tasarruf edüp haraç ve ispençe talep olunmakta taallül edüp vermeyüp 
fukarayı reayaya tazmin ettürürlerimiş ol asıl idenlerin subaşı olsun ve sipahi olsun 
bîkusur cizyeleri ve ispeuçeleri alına vermeyenlerin hakim-ülvakt olanlar ya cizye veya 
ispençeleri bittemam alıvereler» Ohri kanunnâmesi, cizye maddesi. 
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seksen, seksenbeşi'nin maişet vasıtası olan ve meşgalesini teşkil ederi 
ve Osmanlı halk içtimaî ve iktisadî hayatında mühim bir yer tutan bu 
çift ve çiftlik mevzuuna burada, diğer maddelerden daha fazla bir yer 
ayıracağız; bu itibarla evvelâ reayanın ziraat ettiği arazinin, umumi is
lâm ve Osmanlı hukuklarında hangi nevi araziye tekabül ettiğini anla
mak için, kısaca ve çok umumi olarak, arazi nevilerinden bahşedeceğiz: 

İslâm arazi hukukunda arazi, umumi olarak üç kısımdır; 

I. Arazii öşriye: fethedildikten sırada islâmlara mülk olarak ve
rilen arazidir, sahih mülkleridir, sayir malları gibi istedikleri şekilde 
tasarruf edebilirler. İslâmlara haraç vaz edilmek şer'î olmadığından, bu 
arazilere öşür vazedilmiştir; ekerler biçerler; öşürden başka birşey alınmaz. 

II. Arazii haraciye: fethedildikten sırada gayri müslimlere mülk 
olarak bırakılan arazidir; öşür adıyla harac-ı mukasemesini verirler ve 
bir miktar akça de, harac-ı muvazzafa olarak verirler. Bu çeşit arazi de 
sahiplerinin sahih mülkleridir her türlü tasarrufta bulunabilirler. Bu ara
zileri islâmlar gayrimüslimlerden satın alsalar dahi, arazinin haracı sa
kıt olmaz. 

III. Arz-ı memleket: bu nevi arazilerin aslı arazii haraciyedir. 
fakat verasetle intikal ede ede, küçülmüş olduklarından ve bu ufak 
parçalara haraç tevzii güç olduğundan, arazinin murakabesi (kontrol ve 
idaresi), beyt-ülmâl (devlet) için alıkonulup, reayaya ariyet tarikiyle ve
rilmiştir. İşte Osmanlı imparatorluğundaki arazi de -az miktarda öşrî ve 
haracî arazi bulunmakla beraber- umumiyetle arz-ı memlekettir, ki arz-ı -
mîrî demekle anılır. Reayanın mülkleri değildir; ariyet tarikiyle tasarruf 
edüp öşür adına harac-ı mukasemesini, çift akçası adına harac-ı mu
vazzafını verip, ölünceye kadar tasarruf eder, öldükten sonra da erkek 
evladına intikal eder. Bir de rekabesine hem mîrînin hem arazi sahi
binin tasarruf ettiği mahdut miktarda araziler vardır ki, malikâne-di-
vanî sistemi denen bu sistemde öşrünün bir kısmını (malikânesini) arazi 
sahibi, bir kısmını da (dîvânîsini) timar sahibi alır56. Müslüman reayanın 
tasarruf ettiği ve bir çiftlik veya nim çiftlik diye anılan arazinin nevi ve 
mahiyetini bu şekilde kısaca gözden geçirdikten sonra, çift resminin 
mahiyetine geçelim: 

Çift resmi, şer'î rüsumdan olup, harac-ı muvazzafadan addedilir57. 
Osmanlı imparatorluğu sınırları dahilinde bir çiftlik veya bunun yarı
sı kadar arazi tasarruf eden, vilâyet tahrir defterlerinde raiyyet kayde-

56 Üsküb ve Selanik kanunnâmelerine daha etraflı malûmat için Prof. Ö. Lütfü 
Barkan'nın «Malikâne - Divanî sistemi» adlı makalesine bakınız (Türk Hukuk ve İkti
sat tarihi mecmuası, c. II). 

57 Umumiyetle şehirli halk reayadan sayılmaz; bu itibarla bunlara çift ve çiftlik 
verilmemiştir, fakat herhangi bir şekilde şehir sınırında çiftliğe malik olan veya 
bir miktar arazi tasarruf eden şehirli, ben şehirliyim çift resmi vermem diyemez; 
yalnız bu şekilde arazi tasarruf etmekte olan şehirliler çiftçiliği terketseler, kendile
rinden çift bozan resmi alınamaz çünkü çift bozau resmi raiyyet resmidir. 1528 tarihli 
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dîlmiş bulunan, köyde veya şehirde57 oturan müslüman reayadan58 se
nede bir defa ve muhtelif coğrafî bölgelerde azçok birbirinden farklı 
miktarlarda olmak üzere alınır. 

Çift resmi esasta, defterde çift resmi bağlanmış araziyi kim 
tasarruf ederse etsin, yani tasarruf eden, defterde reâyâ kayıtlı 
olsun olmasın, resmini vermeğe mecburdur59; 57 No. lu notta da gö
rüldüğü üzere her hangi bir suretle şehir sınırında arazi elde edip 
ziraat eden şehirliden de çift resmi alınır, çünkü bu resim toprakla 
alakalı ve toprağa bağlı bir resimdir, fakat çift bozan resmi, resm-i 
raiyyetten olduğundan şehirliler çiftlerini terkettiklerinde, reâyâ olma
dıklarından, kendilerinden bu resim alınamaz, fakat bu kanunun istisna
larına, yani araziyi süren şehirlilerden, çift resminin alınmadığına da 
rastlıyoruz, meselâ Tırhala kanunnâmesinde "nefs-i Tırhalada oturup 
çifti olanlardan mahsullerinin öşrü alınır salârlık ve çift resmi alınmaz,,60 

denmektedir; buna mukabil, askerî sınıftan olan, yani reâyâ sayılma
yan sipahiler, çifte sahip olduklarında61, çift resmi vermişlerdir62. 

Tam veya nim çiftlik arazinin miktarı: bu miktar her vilâyette 
ayrı ayrı tayin ve tesbit edildiği gibi, aynı vilâyet dahilinde, hatta aynı 
köyde, muhtelif mevkilere göre, verimi, âlâ, evsat, edna, gayet edna 
olmak üzere tefrik edilmek suretiyle de değişmektedir ki altmış dönümle 
yüz seksen dönüm arasında tehalüf eder. Bir dönümlük yer, kanunnâ
melerde, tulen ve arzan orta adımıyla kırkar adım veya tulen ve arzan 
otuzbeşer zirağ diye tarif edilmektedir63. 

Kütahya livasında; âlâ yerden altmış dönüm, vasat yerden 80-90 
dönüm, az verimli yerden 120 dönüm, çok az verimli yerden 150 
dönüm; Silistre livasına tâbi İbrail'de âlâ yerden 70-80 dönüm, orta halli 
yerden 120 dönüm, az verimli yerden 130-140 dönüm, çok az verimli 
yerden 150 dönüm; Sivas, Pasin ve Kemah livalarında, âlâ yerden 80 
dönüm, ortahalii yerden 100 dönüm, az verimli yerden 130 dönüm; 
Çemişkezek ve Gürcistan'ın bazı dağlık ve az verimli yerlerinde 180 
dönüm bir çiftlik itibar edilmiştir. 

Aydın livası kanunnâmesinde : « ve şehirlerde şehir halkı olan kimesneler şehir sını
rında çiftlik tasarruf eyleseler nekadar yer tasarruf ederse bütün müdür nim midir artuk 
eksik her ne ise kanun üzere resmin vere ben şehirliyün çift resmin yahut dönüm ak
çasın vermezin demek fayda vermez itibar arzadır amma şehirlü çift bozup feragat 
ederse çift resmi taleb olunmıya ol sebepten şehirlüye çift resmi yazılmamıştır». 

58 Hiristiyan, gayrimüslim reayanın çift resmine mukabil verdiği ispenç resmi için 
İspenç resmi maddesine bakınız. 

59 Üsküp ve Selanik kanunnâmelerine (İst. Baş Vkl. Ar.) ve Millî Tetebbular 
Mee. cilt I, sayı I, sayfa 54 e bakınız. 

60 1520 tarihli Tırhal kanunnâmesi, İstanbul Baş Vkl. Ar. defter No. 217. 
61 Kanunnâmelerde tımar sahibinin çiftlik tasarruf etmesi hakkında sarih kayıtlar 

bulunmasına rağmen, defterlerden, bazılarının tasarruf ettikleri anlaşılmaktadır. 
6 2 Sivas kanunnâmesi, çift resmi maddesine bakınız. 
63 Millî Tetebbülar Mec., c I, Sayı 2, sayfa 314. 

A. Ü. D. T. C. F. Dergisi, F. 32 
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Bütün vilâyetlerde tam çiftlik arazinin yarısı, nim (yarım) çiftlik îtibar 
edilmiştir. Bazı vilâyet arazisi dağlık olduğundan, muayyen dönümlük 
çiftliklere ayrılması müşkül görünerek, teamüle göre hareket edilmiş ve 
reayanın sürebildiği kadar yer bir çiftlik itibar edilmiş, bu esas üzerin
den çift ve nim çift resmi alınmıştır64. Karaman vilayeti kanunnâmesinde 
de bir çiftlik yer âlâ yerden 60, evsat yerden 80-90, edna yerden 
100-120 dönüm olarak tayin edildiği gibi ayrıca bir çiftlik yer için, 
Konya muddıyla sekiz mud tohum ekilen yerdir denmekte ve bu 8 mud-
dun mamul kile ile 6 mud tuttuğu kaydedilmektedir ki, meselâ bir dönüm 
tarlanın her hububattan aynı miktar ile ekilmediğine göre, hangi cins
ten 8 mud ekileceğinin tasrih edilmesi lâzımken, bu, kaydedilmemiştir. 

Nim çiftlikten daha az yer ziraat edenlerden, dönüm veya zemin 
resmi alınır, ki dönüm resmi maddesinde zikredilecektir. Bazı yerlerde 
bir miktar arazi ziraat eden reâyâ ekinli bennâk kaydedilmiştir, ki bu 
takdirde rüsum-u şer'iyeden (harac-ı muvazzaf) olan çift (tarla) res
miyle rüsum-u örfiyeden olan bennâk resmi birleştirilmiş oluyor. 

Çift resminin miktarı: Çift resmi Fatih kanunnâmesinde 22 akça
dır ki bu bize ilk sıralarda bu miktara yakın alındığını gösterir65. XVI. 
asırda asgarî 22 azamî 70 akça alınmaktadır. Tetkik ettiğim vilâyet 
kanunnâmelerinden, Sivas eyaletinde tam çiftten 57, nimden bunun ya
rısı; Kemah ve Pasin livalarında, tam 50, nim 25; Hamid (İsparta) liva
sında, tam 42, nim 21; Surye'de Halep ve Hama livalarında, tam 40, 
nim 20; Hersek, Silistre, Tırhala, İnebahtı, Yenişehir (Larissa), Çatalca' 
da tam çiftden 22, nim çiftten 11; İmroz'da tam çiftten 70 akça, nim çift
ten 35 akça çift resmi alınmıştır. 

Yörükler ve sair göçebe zümreler, dağdan veya halî araziden bir 
çiftlik yer ihya ederse, daha az, aynı yeri köylü ihya ederse, daha fazla 
resim alınmaktadır; bu göçebe zümreler reayaya ait bir yer ziraat 
ederlerse defterde evvelce yazılı resmini verirler, eksik vermezler66. 

Çift resminin kime ait olduğu, yani kime hasıl bağlandığı meselesi
ne gelince, bu, daha ziyade arazinin tasarruf şekliyle ve tahsis cihetiyle 
alâkadardır, ve mülk, vakıf, mîrî, halî, ilâ .. olusuna göre ayrı ayrı 
hususiyet arzeder. 

6 4 Gürcistan ve Çemişkezek kanunnâmelerine bakınız. 
6 5 Fatih kanunnâmeleri, Kraelitz neşri, sayfa 23, sat ır 3. 
6 6 Kanunnâmede bu hususta şöyle denmektedir : « kanun kadîmi raiyyet yerlerin 

dutan yörük olsun gayri olsun çift akçası ona kulluk akçası derler dahi ol vilâyette resmi 

çift defterde kaç akça tayin olunmuş ise vermek kanundur amma yörük tayifesi son

radan kendü baltaları ile açtıkları yerlerin bütün çifte tahammülü var işe on iki akça 

resmi çift al ınmak kanundur». 

«Kanun, yörük taifesi kendü baltasiyle yeniden açtıkları yerlerden bütün çiftden 

on iki akça ve nim çiftten altı akça verirler ziyade vermezler defterde hasıl bağlan

mayan hali yerleri açtıkları takdireedir amma yörük taifesi raiyyet yerlerini tasarruf 

eyleseler çift resmin ve öşürlerin reâyâ gibi verirler» (Millî Tetebbüler Mec:, c. I, 

Sayı I, sayfa 99 - 100). 
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Mülk olduğuna göre, malikâne sahibi alır, vakıf ise vakfın şartına 
bağlıdır; hali arazi ihya edildiğinde ayrıca bir imtiyaz tanınmamış ise, 
mîrî arazi hükmünü iktisap eder. Mîrî arazi de, serbest olup olmayı
şına göre değişir, serbest Umarlarda çift resmi timar sahibine aittir, 
serbest olmıyanlarda da bazı yerlerde serbest timar gibi bu resmin 
hepsini timar sahibi alır; bazı yerlerde ise, bazı resimler meyanında 
çift resminin bir kısmını beylerbeyi, sancak beyi veya subaşılar alır; 
meselâ Sivas vilâyetinde çift akçası olarak tam çiftten alınan 57 akça
nın 15 akçası'nim çiftten alınan 28,5 akçanın 7,5 akçası beylerbeyine 
kaydedilmiştir 67. Hamid livası kanunnâmesinde de tam çiftten alınan 42 
akçanın 15 akçasının sancak beyine ve bazan subaşılara kaydedildiği68, 
fakat bu hususun reâyâ ve erbab-ı timar arasında birçok münazaalara 
sebep olması dolayısiyle, sancak beyi ve subaşılara başka bedel tayin 
edilip, çift resminin hepsinin timar sahibine terkedildiği zikredilmektedir69. 

Çift resminin alınma zamanı: Çift resminin nezaman alınacağına 
dair Fatih kanunnâmesinde bir kayıt yoktur. Muahhar kanunnâmelere 
göre İmparatorluğun hemen her tarafında mart ayında alınır denmekte, 
bazılarında da mart ayının iptidasında alınır diye tasrih edilmektedir. 
Kütahya kanunnâmesinde "resm-i çift maa tevabiiha evâyilde harman 
tozunda alınırdı şimdiki halde şuhur-u senei şemsiyeden mart ayında 
emrolunmuştur,, denmektedir ki bu, ihtimal Anadolu Beyliklerinde, muh
telif zamanlarda alınırken, sonradan umumî ve muayyen bir zamana 
tahvil edilmiş görünmektedir. 

Çiftliğe nasıl sahip olunur: baş taraflarda da zikredildiği gibi, İm
paratorlukta az olmakla beraber, hıristiyan olsun, müslüman olsun, rea
yanın, babalarından intikal eden mülk arazileri de vardır; bu araziler 
babadan evlâda intikaal eder, satılabilir, hibe ve vakfedilebilir; mîrî 
araziye malik olanlar arazinin mülkiyetine malik olmayup, rakabesine 
malik olduklarından bu gibi tasarrufları yapamazlar. Arazinin mülki
yetine malik olanlar dahi, bila mani arazilerini üç yıl boz (ekilmemiş) 
bırakırlarsa, timar sahibi ellerinden alıp başkasına verebilir. Bir 
çittlik veya nîm çiftlik araziye tasarruf etmekte olan reâ-

6 7 Sivas eyaleti kanunnâmesine bakınız, İstanbul, Baş Vkl, Ar. tahrir defterleri. 
6 8 Subaşılar, her sancakta ve kadıl ıkta bulunan ehl-i örf tayifesidir ; vazifeleri 

o mıntakanın asayiş ve inzibatiyle a lâkadar olmak, emniyeti temin etmek, sancak 
beylerinin ; mir-i livaların t ımarlarda kendilerine tahsis edilen mahsullerinin toplan

masına nezaret etmektir ; bu hususta fazla malûmat için, I s p a r t a halkevinin 

neşrettiği «Ün» mecmuasının 97-98 sayısında neşrettiğimiz vesikalardan 2 No. lu 

vesikaya bakınız. 
6 9 Hamid Livası kanunnâmesinin buna dair k a y d ı n d a : «livai mezburenin köhne 

defteri mucibince bütün çiftten kırk ikişer akça olsa bazı sancak beyine bazı suba

şılara kaydolunup ve yirmi yedişer akçası sahib-i t ımara fayin olunup alarlarimiş 

haliya reâyâ ve erbab-ı t imar zamanında münazaat-ı kesire vaki olup birbirinden 

müteezzi ve müteşekki olmağın payei serir-i âlâya arzolunup resm-i çift bütün erbab-ı 

tımara kaydolunup anlara bedel-i aher tevcih olundu» denmektedir. 
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yâ ölse, oğlu kalsa, elindeki arazi oğluna tapusuz olarak doğ
rudan doğruya intikal eder, fakat oğlu daha küçük ise ve araziyi 
işletecek kimseleri yoksa, çocuk buluğa erinceye kadar timar sahibi 
muvakkaten tarlaları başkasına verir; çocuğun annesi herhangi bir şe
kilde çocuk büyüyünceye kadar işletmekte, arazinin öşür ve rüsumunu 
vermekte devam ederse başkasına verilemez. Reayanın vefatında bir
kaç oğlu kalmışsa, çiftliği, defterde mücerret yazılmış olan oğlu üzerine 
kaydedilip, diğer evli oğulları bennâk yazılır, fakat babaları mül
küne ve tarlalarını müştereken tasarruf edip öşür ve rüsumunu müşte
reken eda ederler70. Reayanın vefatında hiç oğlu kalmayup kızı kalsa, 
bazı yerlerde kız istediği takdirde, başkalarının vereceği tapuy-u misli 
vermek suretiyle babasının tarlalarını alır; bazı yerlerde de tapusunu 
verse dahi kızına verilmez, başkalarına verilir. Çocukları kalmayup kar
deşleri kalsa, tapusuz olarak kalmaz, başkalarının verdiği tapuyu ve
rirlerse, tercihan alabilirler. Bazı vilâyetlerde, başkasının verdiği tapuyu 
verirse, ölen reayanın karısı da kocasının tarlalarını alabiliyor—tabii 
erkek evlâdı kalmadığı takdirde—, bazı yerlerde ise hiçbir şekilde kadı
na tarla verilmiyor. Gene bazı vilâyet kanunnamelerinde dedenin tar
laları oğul oğluna (torunun babası, dedesinden evvel öldüğü takdirde) 
tapusuz, bazı vilâyetlerde de torun elin verdiği tapuyu vermek şartiyle 
dedesinin tarlalarını alabilmektedir71. Bir kadın herhangi bir şekilde çiftliğe 
veya nim çiftliğe tasarruf eder olsa öşür ve resmini vermekte ise, elinden 
alınamaz72. Hülâsa tapusuz olarak mutlak şekilde tarla intikali yalnız 
erkek evlâdadır. Hattâ çiftliğe malik reayanın ölümünde karısı hamile 
bulunsa çocuk doğuncaya kadar tarlalar tapu ile başkasına verilemez. 
Bu şekillerle miras yoluyla çiftliğe malik olunduktan başka, herhangi 
bir şekilde mahlûl kalan çiftliği timar sahibinden tapu ile almakla, ça
kırcı, şahinci, doğancı, küreci, yağcı, voynuk, müsellem, yaya, mütekait 
sipahizade vesaire gibi, mîrî hizmetlerde çalışanlara devlet tarafından 
çiftlik verilmekle çiftliğe sahip olunur. Bu son sayılanlar çiftliğe malik 
olduklarında biz reayadan değiliz, çift resmi vermeyeceğiz, diyemezler73. 
Bunlardan başka, arazisi olmayan reayanın veya yörük vesair kimse
lerin halî yeri veya ormanı ihya ederek çiftlik yapması suretiyle de 
çiftliğe malik olunabilir. 

7 0 Erzurum kanunnâmesi, çift resmi maddesine bakınız. Erzurum kanunnâmesinde 

ekseriya tam çiftlik yerlerin iki ayrı reâyâ üzerine kaydedilip müştereken tasarruf 

ederek öşür ve rüsumunu müştereken verdikleri yazılmaktadır. 
7 1 Dededen toruna tapusuz intikaal ettiği hakkında Karaman kanunnâmesine 

bakınız ; tapu ile intikaal ettiği hakkında Millî Tetebbüler Mec, c. 1, sayı I, sahife 

62 - 63. 
7 2 Hudavendigâr kanunnâmesinde «avret tasarruf ettiği yerin öşür ve rüsumunu 

verirse elinden alınmaz» denmektedir. 
7 3 Silistre livası kanunnâmesi, çift maddesine bakınız. 
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çiftliğin elden çıkması: 1) İhtiyarlık, fakirlik veya herhangi bir 
sebeple çiftliğini idare edemiyecek vaziyete gelenlerin, sipahiyi vaziyet
ten haberdar ederek çiftlikten vaz geçmesi ve terketmesiyle, 

2) Çiftliği, sipahiye haber vermeden bırakarak, başka san'atla meşgul 
olmakla veya, bırakıp başka yere gitmekle, 

3) Hiç mani yokken çiftliği, reayanın üç yıl boz komasıyla, bu 
takdirde sipahi bu çiftliği başkasına tapu ile yerebilir, hatta, üç yıl boş 
koduktan sonra sahibi artık ekip dikeceğim dahi dese, gene kendisin
den tapu resmî alınır. Sel âfeti istila ederek veya yağmursuzluktan 
birkaç defa tohum ektiği halde mahsul alamaması halinde veya harman 
yeri veya hayvanlarının otlağı için bir miktar yerini boz koması 
halinde sipahi bu arazileri alıp başkasına veremez. 

Çift b o z a n r e s m i 

Bazı kanunnâmelerde çift bozan resmi, bazılarında levendiye ve 
levendlik adıyla anılan bu resim, reayadan, ziraat etmekte olduğu 
araziyi terkettiği zaman alınır74. Osmanlı İmparatorluğunda toprak ziraat 
etmek, çift ve çiftliğe malik olmak hakkı birinci derecede köylüye 
mahsustur; bu itibarla mükellefiyyetleri de köylü sınıfına tahmil edil
miştir. 

1528 tarihli Aydın Livası kanunnâmesinde tam veya nim çiftlik 
araziye veya birkaç dönüm yere tasarruf eden şehirlilerin, bunlara ait 
resimleri vermeğe mecbur oldukları tasrih edilmekte ,fakat çift bozup 
çiftçilikten feragat ettikleri takdirde kendilerinden çift bozan resmi 
alınamıyacağı ve esasen bu sebepten şehirliye çift resmi yazılmadığı 
kaydedilmektedir75. 

Bir reâyâ oturduğu yerdeki tasarruf ettiği araziyi terkedip; başka 
bir sipahinin toprağına giderek çiftlik tutarsa, kendi sipahisi bunu 
geri yerine getirir fakat reâyâ oraya gideli 10 seneden fazla olmuşsa 
böyle reayadan çift bozan resmi alınır. Reâyâ köyünde olduğu halde 
çiftliği terkedip leventlik eder, kazancılık, bezirgânlık, arabacılık gibi 
sanatlarla iştigal ederse, gene çift bozan resmi verir76. Fakat böyle 

7 4 « Ve bir raiyyet ziraat etmeyüp san 'at işlese veya ziraatinden sipahisine yetmiş 

beş akçe miktarı mahsul vermese kusurun eda edup yetmiş beş akçeyi tekmil eyliye 

ve şol raiyet ki kazancılık veya bazirgânlık etmek içün ahar vilâyete gidüp yılda bir 

veya iki yılda bir evine gelip küllî kâr etmiş ola anın gibilerden yüz elli akçe l e v e n 

diye alına » (Erzurum vilâyeti kanunnâmesi, son kısım). 
7 5 «ve şehirlerde şehir halkı olan kimesneler şehir sınırında çiftlik tasarruf eyle-

seler ne kadar yer tasarruf ederse bütün müdür nim midir ar tuk eksik her neyse kanun 

üzere resmin vere ben şehirlüyin çift resmin yahut dönüm akçesin vermezin demek 

fayda vermez itibar arzadır amma şehirlü çift bozup feragat ederse çift resmi talep 

olunmaya ol sebepten şehirlüye çift resmi yazılmamıştır» (Aydın kanunnâmesi, «Çift 

resmi» maddesi). 
7 6 «ve çok reâyâ sipaha raiyyet kaydolunup mahsule bağlandıktan sonra kimi 

ağaç yapıcı ve çanak çömlekçi ve balıkçı ve değirmenci ve taşçı olup ve kimi renç-

berlik edip ve sair veçhile kâr ve kisbe meşgul olup ziraat ve hırasetlerin terk eyle-



terkedilen araziyi sipahi başkasına tapuya verir veya ziraat ettirir, 
mahsul elde ederse, bu arazi sahibinden çift bozan resmi alınmaz. Ben-
nâk resmi ve ırgadiye alınır77. Keza herhangi bir âfeti semavî neticesinde 
fakir düşüp çifte kaadir olmasa gene çift bozan resmi alınmayıp bennâk 
resmi ve ırgadiye alınır. Hatta böylelerin arazisi üç sene başkasına 
tapu ile verilemez. Ancak üç sene zarfında, tasarrufundaki araziyi ziraat 
edecek hale gelmezse, başkasına verilir78. Çifti olmıyan evli yörükler 
oturdukları karye sipahisine timar sınırında bir müddet oturup ziraat 
ettikten sonra göçüp, başka yere giderlerse, timar sahibi bunları yerine 
getiremez veya çift bozan resmi istiyemez 79. Zira yörük, yağcı, küreci, 
müsellemlerin ellerinde hususî beratları vardır. Bunlar her nereye varırlarsa 
oraya öşürlerini ve resimlerini verirler. Oradan göçüp başka yere 
gitmek istediklerinde sipahi mani olamaz. Fakat ellerinde temessük 
yoksa âdet ve resimlerini evvel alan sipahi alır80. Başka memleketlere 
kazanmağa giden veya bir san'ata giren, tasarrufundaki çiftliği veya 
arazisini hizmetkârına veya çocuklarına işletir, resim ve öşürünü verirse 
böylelerinden çift bozan resmi alınmaz. 

Çift bozan resminin miktarı: evvelce, reâyâ, çift ve çubuğunu bo
zup, başka kâr ve kisble meşgul olarak arazisi muattal kalsa, bütün çift 
bozmuşsa 300, nim çift bozmuşsa 150, nim çiften az ise 70 akça alı-
nırmış, sonra bu miktar, arazisini tamamen muattal koyanlardan iki ki
lesi buğday bir kilesi arpa olmak üzere üçer kile levendlik olmak üze
re tesbit edilmiş fakat arazisinin bir kısmını ziraat edip bir kısmını mu
attal korsa — ki bu husus bazı kanunnâmelerde üç yıl bila mani boz 
koyan reayanın arazisi elinden alınır diye yazılıdır — muattal koyduğu 
kısmın öşrü ve resmi kadar çift bozan resmi alınır81. Daha sonra çiftini 
bırakıp başka san'ata geçen reayadan 75 akça alınmağa başlanmıştır82. 
Arazisi olmadığı için başka iş ve san'ata geçen reayadan çift bozan 
resmi alınmaz 83. 1569 tarihli Silistre livası kanunnâmesinde, çift bozan 
resmi hakkında "çift bozan resmi dahi bir raiyyet çiftini bırağup ara
bacılık veya aher san'at ihtiyar etse eğer müslüman ise bedel-i öşür 50 
akçe ve 22 akçe resmi çift vere cümle 72 akçe olur ve eğer kâfir ise 
bedel-i öşür 62 akçe ve hem 25 akçe ispenç vere cümle 87 akçe olur,, 
denmektedir. Serim livası kanunnâmesinde de çift bozan resmi olarak 
fıkaradan 80, zengininden 120 şer akça alınacağı kaydedilmektedir. 

dikleriyle aşar ve rüsumlarından sipahiye nesne olmayup gadrolduğu ecilden çift bo
zan deyü anun gibilerin fukarasından herveçhi nakit seksener akça ve ağniyasından 
yüzyirmişer akça alınıgeldiği sebepten defteri cedide kaydoldu» (Serim kanunnâmesi). 

7 7 Diyarbakır vilâyet kanunnâmesi, «Çiftbozan resmi» maddesi. 
78 Musul livası kanunnâmesi, «Çiftbozan resmi» maddesi. 
7 9 Kocacık yürükleri kanunnâmesine bakınız. 
1 0 Silistre Livası kanunnâmesi 
8 1 Trabzon livası kanunnâmesi, çift bozan resmi maddesi. 
82 1583 tarihli Trabzon livası kanunnâmesi. 
83 Aynı kanunname ve Yeni İl kanunnâmesi. 

5 0 2 NEŞET ÇAĞATAY 
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Deği rmen resmi 

Osmanlı İmparatorluğunda "değirmen resmi,, "âsiyab resmi,, adları altın
da, su ile veya yel ile dönen un değirmenleriyle zeytin yağı değirmenle
rinden muhtelif yerlerde ve muhtelif zamanlarda, başka başka miktarlarda 
alınan vergiler kastedilmiştir. 1613 tarihü Ohri kanunnâmesinde değir
menlerin, reayanın, bağ, bağçe ve evleri gibi mülkleri olduğu, verasetle ev
latlarına ve akrabalarına intikal edebileceği, işlemediği takdirde sipahinin 
başkalarına veremiyeceği kaydedilmektedir. Erganinin bazı nahiyeleriyle 
Çermikte değirmen resmi alınmamıştır. Fatih kanunnâmesinde bu resim 
hakkında,, dolap değirmeni bir gözüne Edirne muddiyle bîr mud tahıl 
yaru buğday ve yaru arpa alına ve karaca değirmeninin bir gözüne 
yıl tamam yörüyenden bir mud altı ay yörüyenden buçuk mud dahi 
az yörüyenden bu hesap üzere Edirne muddiyle yaru buğday ve yaru 
arpa alına ve alelmunasafa alına ve yel değirmeni dahi yılda buçuk 
mud tahıl yaru buğday yaru arpa alelmunasafa Edirne muddiyle,, 
denmektedir84, daha sonraki zamanlarda değirmen resminin hesabında, 
değirmenin yel değirmeni veya sel değirmeni olduğu ve yılda nekadar 
müddet döndüğü nazarı itibara alınmıştır85. 

Değirmen resminin aynen alındığı yerlerde, mesela Bolu livasında 
yılda bir Bursa muddu arpa ve bir mud buğday veya bunların tutarı; 
Ergani havalesinde yılda, 16 Amid (Diyarbakır) kilesi tahıl (nısfı 
buğday nısfı arpa); Arabgir livasında 16 Arapkir kilesi (8 istanbul 
kilesi eder) zahire (yarısı arpa yarısı buğday) alınmıştır. 

Para olarak alman yerlerde, şark vilâyetlerinde hemen umumiyetle 
yılda kaç ay dönerse ayda beşer akça hesabiyle alınmaktadır. Diğer 
vilâyetlerde de az dönsün çok dönsün yılda toptan bir resim alınmak
tadır; meselâ, Aydın, İçel, Malatya, Karaman mıntakalarında bütün 
sene işleyenlerden yılda 60 akça, altı ay dönenlerden 30 akça, üç ay 
dönenlerden onbeşer akça alınmaktadır. Kerkük mıntakasında yılda 40 
akça, Tırhalada tam sene işleyenlerden 30, altı ay işleyenlerden 15 
akça; Morada bir yıl işleyenlerden 120 akça, altı ay işleyenlerden 60, 
üç ay işleyenlerden 30 akça alınmaktadır; Serim mıntakasında Tuna 
kıyılarında dönen değirmenlerden yılda 50, diğer sel değirmenlerinden 

8 4 Friedrich Kraelitz taraf ından M. Z. O. G. , de neşredilen Fatih kanunnâmesi, 

Viyana, C. I, 1921. 
8 5 Ve zikrolunan nahiyede kış gayet şiddet üzerine olup eyyamı şitada üç ay 

belki dört ay sular donup asla değirmen yürümeyüp ve yaz olıcak dahi bazının suyu 

vefa etmeyüp ve bazının dahi örüsü ve ülkesi az olup ve bazı dahi yaylaklarda vaki 

olup yörük tayifesi yaylağa geldikleri zamanda yürüyüp yörük göçüp gittiklerinden sonra 

halî kalup yürümemeğin kalil-ülmenafi' iken defter-i at ikte ekserine birer mud gaile 

resim ve yüzer akçe kıymet konmakla tereke behası deyu mübaşirler yılda üçer altun 

resim aldıkları sebeple reayanın nicesi değirmenlerden feragat edüp dahi emin olmaz-

larımış bu defa fukara bu cihetten ziyade bîhuzurluk beyan et'meğin d e f a t e n lilharç 

zikrolunan nahyenin değirmenlerine Anadolu vilâyetinde bazı memalik-i mahruseye 

k ıyas ile ayda beşer akçe resim takdir olundu». (Yeni il kanunu, «Asiyab resmi» maddesi). 
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32 akça, bunların altı ay dönenlerinden 12, şer akça alınmaktadır. 
Gence havalisinde her değirmenden yılda bir kuruş; Kudüs mınta-
kasında haftada ikişer akça alınmaktadır. Yel değirmenlerine kebe 
değirmeni veya kara değirmen denmekte, bunlardan da her mıntakada 
başka başka miktarda olmak üzere, meselâ Aydın livasında 24 akça, 
Silistre livasında 30 akça, Tırhalada 15 akça olarak alınmaktadır. 

Zeytin yağı çıkaran dolaplardan (kanunnâmelerde zeytin değirmeni 
denmektedir), meselâ Aydın livasında yılda 10 akça, Mora da yılda 50 
akça alınmaktadır. 

Değirmen resmi, bazı vilâyetlerde harman vaktinde, bazı
larında da eyyam-ı bahurda yani temmuzun dokuzuncu günü alınır 
denmektedir86. 

D ö n ü m r e s m i 

Kanunnâmelerde "zemin resmi,, veya "dönüm resmi,, olarak zikredilen 
bu resim, tam çiftlik veya nim çiftlikten az veya fazla yer ziraat eden 
reayadan, fazlasından ve eksiğinden dönüm başına alınan resimdir. Bu 
şekilde arazi ziraat eden köylü olsun, şehirli olsun, dönüm resmini ver
meğe mecburdur. 

Bennâk kaydolunan reaya—ekinli veya caba bennâkin tefrik edilme
diği yerlerde—bir miktar arazi ziraat ederse, bu araziye zemin resmi ve
rir, eğer zemin resmi bennâk resminden fazla ise zemin resmi alınır, 
bennâk resmi alınmaz87. Bazı yerlerde de bu durumdaki bennâklerden 
hem bennâk resmi hem zemin resmi alınır88. Bir miktar arazi ziraat eden 
mücerretler de dönüm resmi verirler. 

Sipahi, yani timar sahibi, her istediği zaman kendi timarı dahilinde
ki reayanın elindeki tam veya nim çiftlik araziyi ölçebilir; bu ölçmede 
tam veya nim çiftlikten fazla gelirse, bu fazlasından dönüm resmi alır89. 
Bir reâyâ başka bir reayanın üzerinde kayıtlı arazide ziraat etse, ken
disinden dönüm resmi alınmaz, zira evvelce üzerine kayıtlı reâyâ bu 
resmi vermektedir; keza çift resmi veya dönüm resmi bağlanmamış olan 
mezreadan yer ziraat edenlerden de dönüm resmi alınmaz, yalnız mah
sulünün öşrü alınır 90. Bir reâyâ köyünden muvakkaten ayrılırsa, bazı yer
lerde arazisine zemin resmi bağlanır; eğer buraları boz (ekilmemiş) 
bırakırsa levendlik yani çift bozan resmi alınır91. 

Dönüm veya zemin resminin miktarı, muhtelif bölgelerde ve veri
me göre başka başka miktarlarda alınır: bazı yerlerde iki dönüme bir 

8 6 Erzurum kanunnûmasine bakınız. 
8 7 1540 tarihli Diyarbakır livası kanunnâmesine bakınız, (İst . Baş. Vkl. Ar.) 
8 8 1528 tarihli Aydın livası kanunnâmesine bakınız. 
8 9 1584 tarihli İçel livası kanunnâmesine, dönüm resmi maddesine bakınız. 
9 0 Levendlik akçası ile çift bozan resmi aras ında gayet az bir fark vardır, «Çift 

bozan resmi» maddesine bakınız. Yerinden ayrılan reayanın arazisine zemin resmi bağ

landığı hakkında Trabzon livası kanunaâmesine bakınız. 
9 1 Diyarbakır, Aydın, Kütahya, İç il, Trabzon, Mora kanunnâmelerine bakınız. 
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akça, bazılarında üç dönüme bir akça, az verimli yerlerden 4-5 dönü
me, çok kıraç yerlerden de on dönüme kadar yerden bir akça dönüm 
resmi alınır. Bazı vilâyetlerde arazi, çift veya nim çift yazılmayıp ta
mamen zemin resmi yazılmıştır92. 

Bir yörük veya göçebe, âher sancaktan gelip bir timara yerleşse 
ve yer ziraat etse zemin resmi verir 9 3. 

Dönüm (zemin) resminin alınma zamanı, çift resminin alınma za
manı olan mart iptidasıdır. 

Dühan resmi 

Dühan resmi, kanunnâmelerde, "dühaniye,,, "resm-i dud„, "resm-i 
baca,,, "tütün resmi,,, "tütüncek,, gibi muhtelif adlar altında geçer. Bu 
resim, daha ziyade yörük, yüzdeci, yağcı, küreci, tatar ve türkmen taifesi 
gibi yerleşik olarak bir yerde oturmıyan, bir yerden bir yere gezen ve 
evli olan, yani müstakil bir ev tüttüren kimselerden alınır. Gürcistan ka
nunnâmesinde "hariçten bir kimesne gelip sipahi toprağında kışlasa 
müzevveç olsa (evli olsa) resm-i dühan altı akçe alına ve yer ziraat 
ederse resm-i zemin verip resm-i dühan vermeye ve kışlâkcı olan ki-
mesneler üç yıl resm-i dühan verip üç yıldan ziyade olursa sipahisine 
on sekizer akçe resm-i bennâk vere,,94, 1569 tarihli Eğriboz kanunnâ
mesinde "resm-i dühan hariçten bir toprakta gelip kışlayup ziraat ve 
haraset etmeyüp asla ol sipahiye nesne vermeyenlerden alınmak ka
nundur amma gelüp toprakta ziraat ve haraset edüp öşür verenlerden 
resm-i dühan alınmak kânun olmamagın,, denmektedir. Burada işaret 
edildiği gibi dühan resmi üç sene verilir; üç seneden fazla kalanlar, 
üç seneden sonra dühan resmi vermeyüp bennâk resmi verirler. Başka 
sipahi umarına gidip kışlayan reâyâ arazi ziraat ederse, öşür vermediği 
takdirde dühan resmi verir; öşür verirse, dühan resmi alınmaz. Yeni İl 
kanunnâmesinde bu hususta "örf-ü mârufta öşür ile dühaniye cem ol
madığı sebepten,, denmektedir95. Bazı reayadan defterde resm-i raiyyet 
ve dühan resminin kaydolmadığı yerlerde bu resim alınmaz, meselâ 
çingâneler kanunnâmesinde, çingânelerden dühan resmi alınmıyacağı 
defterde kaydedildiğinden alınmamıştır; yalnız bunlar yer ziraat eder
lerse mahsullerinin öşrünü verirler. 

1543 tarihli Rumeli canbazları kanunnâmesinde "ve çifti olmayan 
müzevveçler altmışar akçe resm-i dühanî vereler ve öşürlerini otur
dukları karyede sipahinin anbarı var ise anda ileteler aher yere 
iletmiyeler,, denmektedir. 

92 Bitlis livası kanunnâmesine bakınız. (Ankara Tapu Kadastro U. Md. Arşv.) 
93 Aydın livası kanunnâmesine bakınız. 
94 Gürcistan kanunnâmesine bakınız. İst. Baş Vkl. Arşv. 
95 1569 tarihli Silistre; 1583 tarihli Yeni İl; 1569 tarihli Eğriboz livaları kanunnâ

melerine bakınız. 
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Dühan resminin miktarı, üç akçadan altmış akçaya kadar değişmek
tedir; meselâ Aydın'da 3, Yeni İl ve Gürcistan'da 6, Halep'te 12, Ada-
na'da 10, Rumeli canbazlarında 60 akça alınmaktadır. Şehirlerde otu
ranlardan dühan resmi alınmaz96. 

Dühan resminin alınma zamanı mart iptidasıdır 97. 

G e r d e k r e s m i 

Kanunnâmelerde, "resm-i arûsi (gelin resmi),,, "arûsane,,, "âdet-i arû-
sî„ adlariyle geçen bu resmin mahiyeti, bir kız veya dul kadın evlenirken 
kadıya verilen nikâh resminden başka timar sahibine veya sancak 
beyine verilen resimdir, kızları evlendiği zaman, timar sahibinden de 
alınır; Bir yerli reayanın kız oğlan kızı evlense gerdek resmini, kızın 
babasının, tımarında oturduğu sipahi alır 98. Dul (seyyibe, bîve, ermel) 
kadın evlense, arus (gerdek) resmini, kendisinin evlendiği sırada bu
lunduğu yerin sahibi, sipahisi alır, fakat yörük ve yüzdecinin kızı evlen
se, gerdek resimlerini, bunlar lâmekân olduklarından, yani daima bir 
yerde durmadıklarından, kız olsun dul olsun, kadının veya kızın 
babasının kayıtlı bulunduğu timarın veya yerin sahibi alır99. Sefere eşen 
müsellem taifesinin kızı dahi reâyâ kızı hükmündedir ve cemaatının 
resm-i arûsu kime kaydolundiyse, gerdek resmini ona verir100. 

Zaimler (zeamet sahipleri), tımar sahipleri, avcılar, kale erleri ve 
azeplerin kızları evlendiğinde de gerdek resmi alınır. Bunların kızla
rından alınan gerdek resimlerini; sancak beyleri, bazı yerlerde hassa 
eminleri alır; yani defterde kimin üzerine yazılmışsa o alır101. 

Bir kimse karısını boşayup tekrar alsa, gerdek resmi alınmaz yalnız, 
tekrar nikâh resmi alınır1 0 2; amma bir adam bir karısı varken, bir baş
kasını daha alsa, gerdek resmi kadın üzerine olduğundan, bu ikinci 
gelen kadından gerdek resmi alınır; fakat bu kadın başkasından 
boşanıp bu adama gelmişse evvelce gerdek resmi vermiş olduğundan 
bir daha tekrar olarak gerdek resmi vermez. 

Gerdek resminin miktarı: bu resmin miktarı, evlenenin, kız-dul, 
müslüman-zimmî olduğuna ve muhtelif mıntakalara göre değişir, hatta 
gerdek resmi olarak bazı yerlerde akça yerine koyun vesaire alınmakta 
ve zengin, ortahalli, fakir olduğuna göre ayrıca tefrik yapılmaktadır. 
Osmanlı İmparatorluğunda ekseri vilâyetlerde, müslümanlarda, gerdek 
resmi olarak, kız oğlan kızdan 60 akça, dul kadından, 30 akça olarak 

9 6 Silistre kanunnâmesi, «Dühan resmi» maddesine bakınız. 
9 7 Ayni kanunnâme. 
9 8 Gerdek resmini bazı vilâyetlerde tamamen t imar sahibi, bazılarında da bir 

kısmını t imar sahibi, bir kısmını da sancakbeyi veya subaşılar, has eminleri mevkuf

tular ila... alır. 1540 tarihli Diyarbekir mufassalına bakınız. 
9 9 1540 tarihli Erzurum kanunnâmesi, «Gerdek resmi» kısmına bakınız. 
1 0 0 Bozok livası kanunnâmesine bakınız. 

ıoı 1570 tarihli Gürcistan ve 1528 tarihli Aydın kanunnâmeleri, 
1 0 2 1487 tarihli Hudavendigâr kanunnâmesi. 
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alınmaktadır103.1487 tarihli Hudavendigâr kanunnâmesinde "cihazlu kızdan 
60 akça avretten 40 akça, fakîrelerden nısfı yerlüde toprak muteberdir,, 
denmektedir. 1528 tarihli Karaman, 1584 tarihli İçel kanunnamelerinde 
"ve resmi gerdek âlâsı 60 akça ve evsatı 40 akça ve ednası 20 akçadır,, 
denmektedir. 

1518 tarihli Ergani livası kanunnâmesinde "ve resm-i arûsiye içün 
dahi her arusiyeden bir çizme bahası deyu ad vermişler ol alınurmuş 
nihayet 30 akçe olur,, deniyor; bu mıntakanın bazı köylerinden gerdek 
resmi alınmamaktadır104. 

Şark vilâyetlerinin ekserisinde, bilhassa köylerde gerdek resmi 
olarak bir keçi veya koyun alınmaktadır. Sis havalisinde kızdan 120, 
duldan 60 halep akçası arus resmi alınmaktadır; Çukurabat'ta, bakire 
kızdan 48 akça, bîve avretten bunun yarısını sahib-i cemaat almaktadır. 
Uyvar'da bakire kızdan 40 akça, seyyibeden 20 akça; Lepova bölge
sinde müslüman kızlarından 60 akça, dullarından 30 akça, kâfirlerin 
kızlarından 30 akça, dullarından 15 akça; Morada müslüman kızlarından 
60 akça, dullarından 30 akça, kâfir kızlarından 120 akça, dullarından 
60 akça olarak alınmaktadır105. 

İspenç resmi 

"İspenç resmi,, veya "kapu resmi,, diye zikredilen bu resim, zimmî 
(hıristiyan, yahudi, vs.) reayadan, müslümanların çift resmine mukabil 
alınan bir vergidir. 

Bazı vilâyet kanunnâmelerinde, bu resmin alınması için, reayanın 
cizye verebilme kabiliyetinde olması gerektiği yazılmaktadır106 Cizye 
maddesinde görüldüğü üzere, cizye resminin alınması için reayanın 300 
akçalık menkûl mala mâlik olması icabeder. Hıristiyanların, babaların
dan irsen intikal eden arazileri manâsına gelen "baştine,, ye mutasarrıf 
olanların baştinelerinden ispenç resmi alınmadığı bu arazi mahsullerin
den yalnız öşür alındığı kaydedilmektedir107. Bazı kanunnâmelerde de, 
ispenç resmi, köylü olsun şehirli olsun haraç veren kâfirlerden alındığı 
yazılmaktadir108. Gene bazı kanunnâmelerde ispenç resminin baliğ ve evli 
kefereden alındığı yazıldığı halde, bir kısmında evlisinden ve bekârın
dan tahsil edildiği, fakat evlisinden ayrıca altışar akça ırgadiye alındığı 
halde bekârından alınmadığı zikredilmektedir109. Meselâ Sis livası kanun-

103 Aydın, Erzurum ve Gürcistan vilâyetleri kanunnâmeleri. 
1 0 4 Ergani kanunnâmesi, «Gerdek resmi» maddesine bakınız. 
1 0 5 1554 tarihli Lepova; 1716 tarihli Mora kanunnâmelerine bakınız. 
1 0 6 Hatvan livası kanunnâmesinde «ve cizye vermeğe kadir olan reâyâ resm-i 

kapu deyu sipahisine ruz-u bızırda 25 akçe ve ruz-u kasımda 25 akça ispençe içün 
verirleri denmektedir ; Göle kanunnâmesi ; Kopan ve Şamanturna kanunnâmesi. 

1 0 7 1583 tarihli Trabzon kanunnâmesi. 
1 0 8 1518 tarihli Mardin ; 1541 tarihli Çemişkezek kanunnâmesine bakınız. 
1 0 9 Bitlis kanunnâmesi ; Tırhala ka. de : «kefereden her ferd ki haddi bulûğa 

yetişe yirmibeşer akça ispençe alınur nâbaliğden alınmaz» deniyor. 



508 N E Ş E T Ç A Ğ A T A Y 

namesinde şehirde oturan müzevveç ve mücerred kâfirden Halep akça-
sıyla ellişer akça ispenç resmi alınır denmektedir110. Zimmî reayanın dul 
kadınlarından da, bazı yerde ispenç resmi alınmıştır. Fakat erkeklerden 
alınan kadar alınmayıp 6 akça, alınmıştır ki erkeklerden alınanın dörtte 
biri kadardır1 1 1. Mîrî hizmetlerde bulunan ve fakir olan veya eski defter
lerde üzerine ispenç resmi az yazılmış olan yerlerde az alınır. Meselâ Lim-
nos adası kanunnâmesinde "şunlar ki pâsbanlardır kadimden yılda 15 şer 
akça haraç ve 10 nar akça ispenç verürler ve şunlar ki aseslerdir 12 
şer akça haraç ve onar akça ispenç verirler ve şunlar ki müsellemler
dir 15 'şer akça haraç ve 12 'şer akça ispenç verirler kadimden ve şun
lar ki keştîbanlardır 12 şer akça haraç ve 10 ar akça ispenç verürler,, 
denmektedir. 

Gayri müslim reayanın baştinelerine tasarruf eden müslümanlar da 
ispenç resmi verirler112. Defterde, amelmande ve ihtiyar yazılanlardan 
işe güce kudreti yetmiyenlerden ve papaslardan ispenç resmi alınmaz113. 
Bazı yerde de defterde reâyâ üzerine ispenç resmi yazılmadığından 
reayadan alınmamıştır 114. 

İspenç resminin miktarı: Dul kadınlardan altı akça olmak üzere, 
erkeklerden en az 10, en çok 50 akçadır. Birçok yerlerde bu resim, re
ayanın malî durumuna göre âlâ (zengin), mütevassit-ül-hâl (orta halli), 
edna (fakir) olmak üzere üç derece üzerinden alınır. 

İspenç resmi bazı yerlerde bir defa ve mart iptidasında,115, bazı 
yerlerde de yarısı ruz-u hızırda, yarısı ruz-u kasımda olmak üzere yılda 
iki defada alınır116. İspenç resmi alındığı zaman, birçok yerlerde re
ayadan ayrıca birer tavuk ve birer boğaçe alınırmış ki bu âdet son
radan kaldırılmıştır117. 

K o v a n r e s m i 

Kanunnâmelerde, "kovan resmi,, "resm-i kivare,, "zenbur resmi,, 
"öşr-ü asel„ve "öşr-ü petek,, diye geçen bu resim, reayanın elinde bulunan 
arı kovanları mahsulünden alınır. Bu, bazı yerlerde bal olarak bazı yer
lerde de para olarak tahsil edilir. Kovan, malikâne reayası üzerinde ise, 
resmin yarısını malikâne sahibine, yarısını da yani divanî hissesini, 
timar sahibine verir. 

Birçok mıntıkalarda reâyâ, kovanlarını, arılarını otlatmak için başka 
timar arazisine götürmektedirler. Bu takdirde defterde kayıtlı resmin 

1 1 0 1519 tarihli Sis kanunnâmesi. 
1 1 1 Sofya kanunnâmesine ve Eğriboz adası kanunnâmesine bakınız. 
1 1 2 1613 tarihli Ohr i kanunnamesi. 
1 1 3 Kopan ve Şamanturna kanunnâmes i ; 1716 tarihli Mora kanunnâmesi. 
1 1 4 1519 tarihli İmroz kanunnâmes i ; Midilli kanunnâmesi. 
1 1 5 Çemişgezek ve Niğebolu kanunnameleri . 
1 1 6 Hatvan livası Kanunu. ; Kopan ve Şamanturna Kanunu. ; Uyvar kanunnâmesi. 
1 1 7 Silistre kanunnâmesi. 
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yarısını sahibi raiyyet, yani kovan sahibinin kayıtlı olduğu timar sahibi, 
yarısını da sahib-i arz, yani kovanın bulunduğu timar sahibi alır, veyahut 
da kovan resmini reayanın kayıtlı bulunduğu timar sahibi, otlak resmi
ni de (arı otlağı) kovanların bulunduğu timar sahibi alır118. Meselâ Silistre 
ve Vize de kovan resmi onda bir, otlak resmi 3 kovanda 1 akçadır. 
Kütahya kanunnamesinde, bir kovanın kıymeti 25 akça alup, kovan 
resmi her kovanda iki akça ve otlak resmi 4 kovanda 1 akça alınmış
tır; Çermik livasında her petekten (kovandan demek isteniyor) bir 
nüği bal alırlarmış119. Sürgünlerin kovan resmini sürüldükleri yerin 
sipahisi alır. Uyvarda 10 kovanda bir kovan öşür, ondan az olursa, 
kovan başına 4 akça, müslümanların evleri ve bahçeleri yanındaki 
kovanlardan kovan başına 2 akça alınmaktadır. Kovanlarda arılar bal 
yapmamış olursa, böylelerinden kovan resmi ve otlak resmi alınmaz 120. 
Mora livası kanunnâmesinde kovan resmi olarak her kovandan en az bir 
en çok beş akça alınmaktadır. Çermik livasında da kovan resmi için 
her kovandan ikiyüzer dirhem bal alınmaktadır. 

Kovan resminin alınma zamanı: azçok farklarla harman vaktinde 
veya güzün alınmaktadır, mesela, Erzurum kanunnâmesinde eyyamı 
bahurda, yani temmuzun ondokuzuncu günü 121, Estergon, Budin, Hatvan, 
Novigırad'da harman vaktinde, Mora'da da güz mevsiminde alındığı 
kaydedilmektedir. 

Y a y l a k resmi 

Kanunnamelerde, "yaylak resmi,, "resmi merâi,, „otlak resmi,,122 ve 
"yatak resmi,, olarak geçer. Sürülerini başka timar sahibinin umarında otla-

118 Aydın ve Karaman vilâyetlerinde böyledir. Aydın kanunnâmesinde : « bir 

kovana iki akça resim bağlanmıştır bir raiyyet hangi toprakta raiyyet kaydolunmuşsa 

kovan resmi dahi ol yâzulduğu köyün sipahisine hâsıl kaydolunmuştur Livai Aydın' ın 

reayası ekseriya kovanların asıl yazıldıkları yerlerden kaldırup bir âher sipahinin 

t ımarında koyup kovan hangi toprakta bal eylerse resim anda verilmek iytibarı üzere 

bal eyledüği yerde dört kovana 1 akça vermek maslahatı için t ımarlardan t ımarlara 

kovanların göçürme ederler asıl raiyyet yazıldığı yerde sipahi reayasından kovan res

min ta lep eyledikte senün toprağında bal eylemez sana nesne vermezim deyü teallül 

eder bu takdirce kovan resmi hasıl kaydolunduğu t imara ziyade naks lâzımgelür ol 

sebepten âsitanei devlete bu tafsil arzolunup şöyle mukarrer olundu ki kovan başına 

iki akça resim bağlana bir akçasın sahibi raiyyet ala bir akçasın kovan bal eyledüğü 

arzın sahibi ala sahibi arz dahi kovanın benüm toprağımda bal eylemiştir kovan başına 

ikişer akçayı dahi alırın demeye heman bir kovan başına bir akça ala ziyade alup teaddî 

eylemeye ve kovanı olan raiyyet kovan göçürmeyüp raiyyet yazıldığı yerde balın alırsa 

kovan başına ikişer akçayı yazılduğu t ımar sahibine vere reâyâ dahi teallül eylemeye» 

denmektedir. 
1 1 9 Bir nüği, 200 dirhemlik bir ağırlık ölçüsüdür. 
1 2 0 Kayseri, Yeni İl kanunnâmeleri «Resm-i kovan» maddeleri . 
1 2 1 Erzurum kanunnâmesinde kovan resminin alınma zamanı için: «Resm-i kovan 

dahi resm-i âsiyab gibi temmuzun 19 uncu günü ki eyyam'ı bahurdur evvelki günü 

alınur» denmektedir . 
1 2 2 Otlak resmi, «arı otlak resmi» olarak da geçer. Bunun için «kovan resmi» 

maddesine bakınız. 
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tan veya mîrî yaylaklarda yaylatan sürü sahipleri ve göçebe kabilelerden 
ve yörüklerden yılda bir defa olmak üzere, bazı yerlerde sürü başına 
bazı yerlerde de koyun başına alınan resimdir. 

Sürü sahibi göçebelerden alınan bu resmin tahsilinde, meselâ yörük-
lerin sürüsü olmıyanından da alınması, bazılarından iki defa veya daha 
fazla alınmış olması gibi, birçok yolsuzluklar yapıldığından, bilhassa 
Şarkî Anadolu'da 15000 haneden fazla bir kalabalık teşkil eden Boz Ulus 
vesair göçebelerden, Murad suyundan yaylaya geçerken toptan alınmak 
suretiyle bu yolsuzluklar ortadan kaldırılmıya çalışılmıştır123. Bir sipahi
nin tımarında daimî olarak oturan sürü sahiplerinden yaylak resmi 
alınmaz, bu resim ancak başka tımarlara gelüp bir timarda hayvanla
rını yaylatıp atlatan sürü sahiplerinden alınır124. Diğer timarlardan veya 
sancaklardan gelip geçen sürülerden alınmaz; ancak bu sürüler geçer
ken üç günden fazla kalırlarsa, yaylak resmi alınır 125. 

Yaylak resmi bazı yerlerde, 300 koyun bir sürü hesap edilip, bir 
sürüden bir koyun126, bazılarında, sürüler, âlâ, mutavassıt, edna olmak 
üzere ayrılıp, ona göre hesap edilmekte, meselâ Kütahya havalisinde 
âlâsından 20 akça, ortasından 15 akça, ednasından onar akça alınmak
tadır; Diyarbekir'de de bir sürüden bir koyun alındıktan sonra, her ha
neden bir nüği yağ (200 dirhem); Ergani'de, sürüden bir koyun alındık
tan sonra, dört nüği yağ (800 dirhem), dört nüği kıl, dört nüği keş 
alınırmış. 

Şark vilâyetlerinde yaylak resmi olarak yörüklerden umumiyetle 
sürüden otuz üçer akça 1 2 7 Aydın'da 17 şer akça1 2 8; Mardin ve Erzincan'
da sürü adedine bakmadan otlak resmi olarak her sürü sahibi haneden 
bir nügi yağ alınmıştır129. 

Yaylak resminin alınma zamanı, ilk bahar mevsiminde, nevruzda
dır 130. 

Baş tarafta da dediğimiz gibi, buraya, teâyâdan alınan vergi ve 
resimlerin bir kısmını dercettik; bunlardan başka kanunnâmelerde, bir 
kısmı şer'î, bir kısmı örfî olmak üzere şu resimler de geçmektedir: 
bad-ı hava, bevvabî, berat, bezirhane, mevaşî, cerime, çobaniyye, mi
zan, kabban, kantar, kara,, kanare, kenevir, mücerret, kısmet, daruga, 
fuçı, geçüd, hane, hasad, hatap, hazinedari, hime, hil'at, ırgadiye, kita-

1 2 3 Yeni İl kanunnâmesine bakınız. 
1 2 4 Ohri kanunnâmesine bakınız. 
1 2 5 Diyarbekir kanunnâmesine bakınız. 
1 2 6 Erzurum, Diyarbekir, Çemişkezek, Ohri, Çukurabad kanunnâmelerine bakınız; 

Çemişkezek kanunnâmesinde bir koyunun değeri 30 akça olarak tesbit edilmiştir. 
1 2 7 Yeni il kanunnâmesi. 
1 2 8 Aydın livası kanunnâmesi. 
1 3 9 Mardin ve Erzincan kanunnâmeleri «Yaylak resmi» maddesi. 
1 3 0 Diyarbakır ve Ergani kanunnâmeleri. 



bet, koru, lenger, liman, nan, nikâh, polaçene, obroçene, sabunhane, 
saz, sergi, şahnegi, tamga, tapu ilâ... Bu resimlerin mahiyetlerini de ile
ride neşredeceğiz. 

YAZIDA GEÇEN KANUNNÂMELER 
( HARF SIRASİYLE ) 

KISALTMALAR: 
B. A. = İstanbul Başvekâlet Arşiv Umum Müdürlüğü arşivi. 
T. K. = Ankara Tapu ve Kadastro Umum müdürlüğü arşivi. 

Kanun. 
adı 

Ayamora 
Aydın 
Basra 
Biga 
Bitlis 
Bolu 
Bosna 
Boz Ulus 
Budin 
Bursa 
Çanad 
Çemişkezek 
Çukurabad 
Diyarbekir 
Eğriboz 
Ergani 
Erzincan 
Erzurum 
Gelibolu 
Gence 
Göle 
Gürcistan 
Halep 
Hama 
Harput 
Hatvan 
Hersek 

] 

Tarihi 

1715 
1528 
1574 
1517 
— 
1528 
1516 
1540 
— 
1487 
1566 
1541 
— 
1540 
1516 
1518 
1516 
1540 
1519 
1727 
1566 
1570 
1570 
1594 
1518 
— 
1585 

Hudavendigâr 1487 
İçel 
Imroz 

1584 
1519 

Bulunduğu 
yer 

T. K. 
T. K. 
B. A. 

,, 
T. K. 
B. A. 

77 

,, 
,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

,, 

,, 

,, 
,, 
,, 

,, 

,, 

,, 
,, 

,, 

T. K. 
B. A. 

,, 
T. K. 
B. A. 
T. K. 
B. A. 

ı 
No. 

87 
996 
534 
44 
109 
881 
56 
558 
226 
808 
365 
16 
735 
558 
56 
840 
7 
700 
432 
924 
365 
195 
991 

92 
840 
256 
8 
808 
128 
426 

Kanun 
adı 

Karaman 
Kemah 
Kengırı 
Kerkük 
Kocacık 
Kocaeli 
Kopan 
Kütahye 
Lepova 
Mardin 
Midilli 
Mora 
Niğebolu 
Ohri 
Peçoy 
Rodos 
Safed 
Serim 
Silistre 
Sis 
Sofya 
Şam 
Tırhala 
Trablus 
Trabzon 
Uyvar 
Üsküp 
Vize 
Yeni İl 

Tarihi 

1528 
1530 
1578 
1548 
1584 
1624 
1570 
1570 
1554 
1518 
1709 
1716 
— 
1613 

1579 
' 1592 

1555 
— 
1569 
1519 
1525 
1548 
1521 
1571 
1583 
— 
— 
1539 
1583 

3ulunduğu 
yer 

,, 
,, 

T. K. 
B. A. 

,, 
T. K. 
B. A. 
T. K. 
B. A. 

,, 
T. K. 

,, 
B. A. 

,, 

B. A. 
,, 
,, 

,, 
,, 

,, 
,, 

,, 

,, 

,, 
T/K 
B. A. 
T. K. 
B. A. 
T. K. 

No. 
548 
168 
81 
111 
197 
49 
932 
47 
292 
840 
2 
71 
732 
281 
585 
640 
116 
778 
304 
973 
733 
430 
105 
109 
29 
115 
160 
328 
138 
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