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Osmanlı kanunnamelerinden bahsedilince genel olarak akla Tarihi Osmani En
cümeni Mecmuasına 1329-1330 yıllarında ek olarak çıkmış olan Fatih ve Süleyman 
Kanunnameleri ile Müteilungen sur osmanischen Geschchte cilt 1, 1, 21, s. 13 - 48 de 
yayınlanmış olan Fatih Kanununamesi ve Millî Tetebtbüler Mecmuasının 1-3. sayı
larında (1331) yayınlanmış olan Osmanlı kanunnameleri gelmektedir. Ancak Os
manlı Devletinin iç hayatını' toir çok bakımlardan düzenliyan kanunların bu atlı ge
çen kanunlardan ibaret olmadığı da çoktan beri herkesin bildiği bir gerçektir. Os
manlı Devleti gibi sınırları içinde başka başka iklimlerin birleştiği, başka .başka eko
nomi, ticaret ve ekim şartlarının hüküm sürdüğü, türlü, dinlere inanan ve türlü dil
ler konuşan başka başka kültürlere mensup insan kütlelerinin kaynaştığı büyük bir 
ülkede bu adı geçen kanunlardan başka daha bir çok kanunların da uzun zaman 
yürürlükde kalmış olması çok tabiidir. Gerçekten Osmanlı İmparatorluğunda bil
hassa 16. yüzyılda ülkenin türlü bölgelerinin fizik ve kültürel başkalıklarına uygun 
bir çok kanunlar çıkarılmıştır. Diğer kanunnamelerden ayırd edilebilmek için kısa
ca Vilâyet veya Sancak kanunnameleri diye anılan bu kanunların da değerini - Tihk 
siyasi ve içtimai tarihinin bir çok alanlarında olduğu gibi- ilk defa olara!: Avüısuır-
S'ah büyük tarihçi Joseph v. Hammer anlamış ve 1815 yılında yayınlamış olduğu 
«Des Osmanischen Reıches Staatsverfassung und Staatverıvaltunfj.' adlı iki cildiik 
Osmanlı teşkilât ve idaresine ait kitabının birinci cildinde bunların bazılarının tam 
bazılarının da kısaltılmış tercümelerini bastırmıştır. Memleketimizde son zamanlar
da Osmanlı içtimai tarihine ait bir çok kaynakların yayınlanmasına karşılık bu Dev
letin iç bünyesini bir çok yanlardan aydınlatan ve şimdiye kadar karanlık kalan 
birçok noktaları aydınlatabilecek olan bu kanunnameler henüz yayınlanmamıştır. 
Bunun için, gerek İstaıbul'da Başbakalık Devlet Arşivinde gerek Ankara'da Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğünde yazma nüshaları bulunan bu kanunnameleri yorul
mak bilmez bir çalışma ile istinsah etmiş olan arkadaşım Dil ve Tarih Coğrafya Ff.kül
tesi Asistanlarından Dr. Neşet Çağatay'dan, onların hiç olmazsa örnsk olabilecek bir kaç 
tanesini, yayınlamak üzere dergimize vermesini rica ettim.Bu suretle hem meslek 
arkadaşlarımızın hem de Osmanlı Devletinin hukuki ve malî cephelerini incelemek 
istiyen öğrenci arkadaşlarımızın çok işlerine yarıyacak materiel vermiş olacağımızı 
sanıyorum. 

Dr. Coşkun ÜÇOK 

Bu dergide sayısı yüzü aşan ıbütün Osmanlı il kanununameleriııi yayınlamak 
imkânı olmadığı için bunların içinden en karakteristik olan ve eski, yerli gelenek ve 
göreneklerin. izlerini taşıyan ve'. büyük Osmanlı İmparatorluğunun muhtelif bölge
lerine ait bulunan 5 kanunnameyi yayınlamayı muvafık buldum. Bu kanunnameler 
şunlardır: 

I: Kütahya Kanunnamesi 
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II: Yenişehir ve Tırhala Kanunnamesi 
III: Hersek Kanunnamesi ' 
IV: Ergani Kanunnamesi 
V: Trablus Kanunnamesi 

Kaaunoamelerde geçen anlaşılması güç tabirlerin manaları notlarda yazılmış; 
olduğu gibi bu ftanununaımelerin tarihleri ve nereden alınmış oldukları da sonların
da gösterilmiştir. Metinlerin içindeki rakkamlar da satır numaralarını göstermek
tedir. 

Osmanlı imparatorluğunun uzun zaman yenllemiyen gücünün, Avrupa'da örnek 
gösterilen ndzatrh ye itizamıcım, sınırları içinde yaşıyan milyonlarca insana saadet 
ve refah getiren hukukî, ekonomik, malî ve ziraî rejiminin temel taşlarından en önem
lilerini teşkil etmiş olan Ibu kanununamelerden verdiğim şu örnekler hukukçu arka
daşlarımızın ilerdeki incelemeleri için faydalı olursa kendimi bahtiyar sayacağım. 

Dr. Neşet ÇAĞATAY 

l 

. ') Beyan-i (Kütahya Kanunnamesi) (1) 
Rusûm-u kavânîn-i livayı Kütahya ki miyanı defter-i Sultaniye ve meahizi ör-

fiyei Osmftniyedendir 1) resm-i çift (2) otuz iki nîm (S) biheşabihi resm-i ben-
nâk (If) on iki ez'af4 reayaya kara (5) tesmiye olunur resmi 2) altı akçedir nesl-i 
reayadan ehl-i kisb olıcak kura hakkın defter-i nevde mücerret hâli anirrüsum kay-
dolunmuşlardır 3) mademki bu mertebededir resim alınmaz müruru eyyam ile bâ'iğ . 
ve ehl-i kisb olıcak haline göre i) resim alınur defterde çift yazılından, kimetneler 
çift ve çiftliğe malik olsa amelen bilmevcûi anlarun, gibilerden 5) resm-i çift alınur 
ve bu bafoda İtibar arzadır mücerret çiftliği Olan kimesneye resim lası ;n olur elinde 
çiftliğinden 6) artuk yır olan kîmesne ziyadeye nisbet hariç reâyâ gibidir fakr-ü 
faka urûziyle çift ve çiftliği 7) elinden giden reayadan resm-i çift alınmak hayf-i 
fahiştir hususa ki buzilletden bedel bulunub 8) rüsûm-i mektûbeye halel gelmemiş 
olan resm-i çift maa tevabiihi evailde harman tozunda alınurdu 9) şimdiki halde 
şuhur-u şenei şemsiyeden mart aymd? emroluhmuştur rüsûm-i âsiyab (6) dahi bu 
vakitde 10) alınur (imarlardan müteferrik olan reâyâvı fen e'.mek kanun-i kadim
di»' amma on beş yıldan ziyade bir yerde 11) mütemekkin olanı kaldırmak men oiun-
muşdur şehirde yirmi yıldan ziyade mütemekkin olanı ol oturduğu 12) şehre yazılup 
JYlambolda on yıldan ziyade yaya ve müsellem tâyifesi mütemekkin. olsa yayalık-
dan 13) ve müsellemlikden.halâsolup Islambolavî ola deyû buyurulmuşdur iki onda 
şunun gibi raiyyetden 14) almur kim kendü ripahisinin timarmdağı çiftliği koyub 
gayri yerde .ziraat eyliye sipahisinin d) tinnr'n<1\ ı*> ckraefrc yarar yiri olmadığı 
takdirce g~*yri yerde eken reayadan iki onda almak hayf-i nâvnağru.'!dur 16) yirl'ido-"-e 
yöriikde resm-i gsnem iki koyun?, bir akçedir yörüğün koyunu hin kaimıyub kınlun 
ye..'17) yirmi dört adetder. pkâ1 k"'™? bunlara dahi kara rîenüb koyun bacı alınmaz 
yörüğün 18) karasından Bennâk resmi gibi on ikişer akçe a":n"~ r'-er <'vnrie r''*t 
olup bir sipahiden yer tapulayup 19) ziraat dahi ederse kanun-i kadîm budurki bo
yunduruk resmi içün y'ı'da on iki akcc 20) vire zivade nesne vermiye z'.ra vi* kullu^m 
sipahiye virür eğer bunların gibilerden otuz ikişer 21) akr-e almanak 0'urs-r re!?inı 
tekrar almup kanun-i kadîme (kelime okunamadı) hayf vâkî 22) olur sabıka bazı 
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zuamâ-i mîrmîrân taaddî edüp otuz ikişer akçe aldıkdan sonra cmr-i âlî 23) muci
bince bu kaziyye teftiş olunub kanun-i kadîme mutabık mutlaka yörükde kara resmi 
on ikişer akçe 24) mukarrer kılmup ziyadesi men olunmuşdur koyun bacı ile yörük 
karası resminin vakti ki şimdiki halde 25) abril (S) ayıdır evailde kuzu kırkımında 
almur imiş kuzu dahi sayılur ağıl resmi 26) üç akçedir hübubatdsn öşr-i şer'î ile 
yemlik almur cümlesi sekizde bir olur sipahi öşrün ambarına 27) ileclüp Hisar Eri
nin (9) hisara iletmek Md'at-i mârûfedir .mesafe bir günlükten ziyade olsa defan 
lilharaç 28) teklif olunmaz sipahiden bir çiftlik dutan hariç reayadan resm-i ze
min (10) begayet has penbe (11) biter 29) ya su basar yirden iki dönüme bir akçe 
dir cümlesi otuz akçe olur zira ancıleyin has yirin 30) altmış dönümü bir çiftlik îtitoaı 
olunur vasat yirden seksen doksan dönüm bir çiftlik îtbar 31) olunub üç dönüme 
bir akçe ednâ yerden yüz yirmi, dönüm begâyet ednâ yüz elli dönüm bir çiftlik 32) 
olur buncılayın ednâ çiftlikden resm-i zemin dört beş dönüme bir akçe düşer yarı 
bir bütün 33) çiftlikden otuz akçeden (ziyade) alınmaz ve dönüm dahi alâ mâhü-
velmâruf (3 a) orta adımile 34) tûlen ve arzan kırk adım yirdir arz-ı öşriyeden (12) 
ziraate yarar bilâ manî üç yıl boz kalmak 35) tımara zarar virür bu zarar defi içün 
üç yıl boz kalan yiri sahibinin elinden alup 36) gayri kimesneye tapuya vermek ör-
fen cayizdir amma limanî boz kalsa misâlen dağ yer olup her yıl 37) ekine gelme-
düği sebepden ya (1. k. o.) yir olup.su galebe itdüğü cihetten üç yıl boz kalsa 38ı 
tapuya vermek olmaz zira bu takdirce ekinci tarafından taksirat (1. k. o.) bulun
maz bunların gibi 39) yerlerde İtibar defeâtile ekini gelüp fevt olmakdır eğer tek
rar fevt olsa tapuya virmek 40) câyiz olur ve illâ kart çift öküzü maslahatı içün 
vo harman yiri içün birkaç dönüm yir 41ı boz komak memnu değildir bu sebepler 
ile boz kalan yerler nekadar zaman boz kalsa tapuya virilmez 42) bu husus içün il 
yazıhırken (13) hükm-i cihanmuta' vârid olmuşdur kadîmüzzamandan fesaha
tin 43) ve kurânm davarları örü'sü olan yerlerin ekilmesi ve korunması ve tapuya 
verilmesi ehl-i kuraya ve 44) kasabâta zarar olduğu sebepden ref ve men olmuşdur 
öksüz tapusu bid'at-i merdûdeden yetimin 45) yiri ihya olunmaduğu sebepden gayre 
teslim olunsa baliğ ohcak alur avret boz komayup 46) resmini dahi eda eylese elin
den almak deftere ve kanun-i kadîme muhalif, hayf dır bağdan ve bağçeden 47) ka
nun-i Osmânî alâmâhüvelmeşrû öşr-i hâsıl alınmakdır amma defan littazyik anir-
reâyâ 48) bedel-i öşür haraç olunmuşdur bağ dönümüyle dönümden dönüme âlâsı 
on ednâsı bis akçedir 49) hadâyıkdan ve sayir harimlar mukâtaatından öşürlerine 
göre kesimi almur öşr-i asel şer'le arza tâbidir 50) bâzı vilâyetlerde dahi amel bu 
minvalcedir amma bu sancakda kovan gayrin toprağında olmak kalil ve nâdir 53) 
olmağıyn raiyyetin kovanından köhne defterlerde öşr-i asel (i.';ı sahib-i raiyyete 
yazılmıştır binâberan defter'i nevde 52) dahi eyle yazıldı hem bu sancakda kovan 
kıymetlü olup yirmi biş- akçeye satılmağıyn bedel-i öşr 53) bu vilâyetde kovandan 
kovana ikişer akçe kaydolunmuşdur amma aşağa illerde kovan başına bir akçe ve 
otlak 541 resmi dört kovana bir akçedir gerdek resmi mücehheze kızdan altmış akçe 
avretden kırk akçe fakirlerden 55) nısıf mâ alelgacıiy dir. mutavassitülhalden .(2. k. 
o.) dir yerlüde avretin resm-i nikâhında toprak 56) muteberdir yörük lâmekân ol
duğu sebepden atasına tabî olmakda seyyibe ile bakire birdir kuzât 57) tasarrufun
da olan resın4 nikâh dahi on iki akçeden yirmi dörde varınca âlâ ve ednâ ve muta-
vassıtülhalden 58) hallerine göre almur resm-i ımektubda dahi hadden tecâvüz örf en 
câyiz değüldir gayr-i ez itaknamei 59) temgâ gayri sancakdan gelen koyundan ot
lak resmi mirliva içün orta sürüden vasat koyundur ki 60) bahâsı on beş akçe ola 
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ednadan on akçe kıymetlü bir tokludur âlâsından yirmi akçe kıymetlü bir koyun
dur 61) yirmiden ziyade alınmak şer'an ve örfen muhalif hayf dır ve vâcifotiddef'diir san
cak içinde olan 62) sürüden otlak resmi alınmaz meğerki resm-i otlağı deftere kay-
dqlıramuşyirlerdeyörüye63) aiıurlağu gibi beyler içünavcrlardan'kurta....ğlara "mü
cerret koyun yaymak memnu değildir aleilıusus 64) yürüklierin gelüp geçdügi yol-

. !ar civarında ola meğerki canavarlardan avlayup ürküdeler bunların 65) gibi ka-
ziyyelerde bâdelmen vel'llân mümtenî olmıyan çobanların cerimeleri kadii vilâyet 
katında 66) sabit oldukdan sonra beş akçe ya beş akçeden ziyadesi şer'an ve örfen 
muhalif taaddidir 67) vilâyet-d mnezkûrede dutulan vaşak ve kaplan derileri hass-i 
sabidir ve serbest tımarlarda yaya ve 68) müsellemden Ve yörükân ve mirlivadan 
ve gayri reâyâ dutdukları yuva ve âbd-i âbîk (15) ve kenizek (16) yZ b) müjdeleri 
69) her kime hâsıl kaydolmuş ise anındır müddeti örf iyeleri temam oldıkdan sonra 
hazarlarda toey'i men yezid 70) olunup satılan kul ve câriye ve devabın (11) baha
ları dahi ashabı zahir olunca sahib-i timar katında 71) emânet olur müddeti örfiyye 
dahi kulda ve cariyede üç ay ve devabda bir aydır bahalısında 72) nısıf müddet 
aJbd-i âbîkdır reâyâ duttuğunda itibar serbest timarin toprağmadır sahib-i timarın 
73) kendü ralyyeti dutduğu ile gayrin reayası dutmasında fark yokdur bunun ra-
iyyeti dahi âherin 74) serbest tımarı içinde dutsa müjdesi ve bâdel'bey'hıfz-ı bahâsı, 
o! âherin olur ve .serbest olmayan 75) tımarlarda reâyâ dutduğu def terde her kime 
verilmiş ise amndır zira defter ile moktezâyı kavânîn 76) muâraza olursa deftere 
itibar olunur diyet ve kan cerime sâyir cerâyim gibi serbest timarlarda 77) temâmen 
sahib-i ralyyetindir serbest olmıyan timatlarda nısfı sahib-i raiyyetin ve nısfı âheri 
her kime 78) hasıl bağlanmış ise anındır ve koyun bacı ve ekser yerde gerdek resmi 
dahi veçhi meşruh üzeredir 79) bu sancakda bakî rüsuma dahi olunmaz haramiye 
ve ağrıya ve kanluya ve sâyir hırsuzlara siyaset eylemek 80) merâr-i nizam-i memle
ket ve menât-i enın-i vilâyetdir atlû sancağı beylnindir amma bir sebebi şer'î yâ örfî 
ile affolunsa 81) bedeli siyaset alınmak şer'i şerif-1 ralımânîye ve örf-i münîf-1 Sul
tanîye ve kanun-i kadîni-i Osmaniye münâfî ve muhalif 82) bid'at-i merdudedir ve 
şenaati memnûadır siyâsöt olunandan cerime alınmaz affolunduğu taıkdirde 83) ce-
rimelemek sahib-i raiyetiridir salıveren sancak beyine nesne almak memnudur me
ğerki müstahak-1 siyaset olan 84 ı raiyet kendünün ola beher takdir kadii vilâyet 
takdîrinsüz salıverse kendü mahalli töhmet ve salıveren 85) ademiler mücrim ve 
müstahak-i siyaset olunur her mücrimin ve mütitehinün cerimesi kadii vilâyet ka
tında 86) toi men efaza ileyhilfıkıh huzurunda sabit ve zahir olup ehl-i örfe teslim 
etmedin dutub 87) kapup şikence ve siyaset eylemek şer'e ve örfe muhalif taaddî 
ve tecâvüzdür meğerki olmücrim ve müttehim 88) olan. kimesneler muânid ve'mü-
temerridler olalar hasımın davetiyle mahkemeye gelmekden imtina eyliyeler beran 
takdir 89) teftiş olunmadın bimagrifetil kâdî mahkemeye izhar içtin bilâtakribin 
dutub mahkemeye getürmek 90) memnu değildir ve bilcümle kazâyâyı örflyyeden 
her kaziye kudat-i vilâyet marifetiyle olup hem ümerâ-i ızâm 91) ve a'vene ve 

» - thuddam-i hudavsndigâr yasağıyla şer'a' mutî ve münkâdlar olmak menat-i tenfiz-i 
ahkâm 92) ve şsrt-i reâyet-i intizam-i beytül'enamdır nevâhii Uşak da olan bid'at-i 
beşerleme şer'e ve örfe ve 93) kanun-i kadime ve deftere muhalif hayf olduğu se-
bepden emr-i âlî mucibince ref olundu ve haliya livâ-i mezburda 94) vâkî olan or
takçılar emr-i şâhi ile ortakçılıkları ref olunu*) çiftlikler sahib-i timara hassa 95) 
kaydolundu Lazklye ve Honaz nahyelerinde zirâat olunan çeltük ve sisam ki suyla 
hasıl olur 96) tohum ve su sipahi canibinden olup mütekaddemden munasafa üzre 
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zaptolunu gelüp bu üslûp câri 97) olduğu der-i devlete arzolundıkda veçhi meşruıh 
üzre mukarrer buyurulmağın munasafa üzre 98) kaydolundı deyu mukayyed der 
defter-1 atîk 99) (166 b) Kütahya kal'asında mahbus olup ihraç olunan mücriminden 
100) mukaddema ziyade akçe alınur imiş badehu ref olunub ikişer akçe alınmak üz
re 101) mukarrer kılmüb defter-i atîka kaydolunmuş haliya defter-i cedide dahi 
defter-i atik mucibince alınmak üzre kaydolundı 

sene:, evâhir-i zilhicce 978 
(Milâdî: 1571 mayıs sonları) 

•Ankara: Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
kuyudi kadimei hâkâniye defterleri, No. 74 

n 
Kannn-i nefs-i Yenişehir (18) uma vilâyeti n ıe /bûre iler üv'î-i Tı rhul ı 

Kefereden her ferd ki had-di bulûğuna yetişe yigirim beşer akçe îspenç (ll)> 
alınır nâbâliğden ispenç alınmaz ve 'keferenin müzevvecinden 1) res-i otluk bişeı 
akçe alınır mücerretlerinden (20) ve foîvelerinden resm-i otluk alınmaz amma bive-
lerden altışar akçe ispenç alınır 2) ve nefsi Yenişehirde mütemekkin olan müsül-
manların çifti olanından öşrü gallât on kilede bir kile öşür alınır 3) salarlık alın
maz ve çift resmi alınmaz ve bağlarından her dönümden bişer akçe alınur ve 'kar
yelerde mütemekkin olan 4) müsülmanlar ki raiyyet kaydolmuş ola ve çifti ola öşrü 
gallâtı on kilede bir kile öşür almur ve bir şinik salarlık 5) almır ki kilenin rub'udur 

' ve temam çifti olandan resm-i çift yigirmi ikişer ve nısıf çifti olanından, on bir akçe 
6) ve çifti olmayup mzevveç bennâklerden on birer akçe ve mücerretlerinden altışar 
akçe resim almur ve yörük tâyi-f esin den. 7) temam çift olanından on iki akçe ve 
ntm çifti olanından altı akçe ve müzevveç bennâklardan resm-i düln.n 8) altı rkcc 
alınır ve mücerretlerinden nesne alınmaz ve Yenişehrün 'bir kilesi Tırhala kilesinin 
müstamel kilesiyle iki kiledir 9) ve İstanbul kilesinin beş kilesidir ve reâyây-i ke
fereden Arnavud ve Rum ve Ulak ki öşrü gallâtı 10) defter-i sultanîde maktu 
kaydolmuş ola cins-i hububatdan ve pentaeden ve katandan ve kimyondan ve ani-
sondan 11) ve zağfirandan sal'arlıklarıyla on beşde iki kile öşür alınır ve öşrü bâğat 
kefereden on beşde iki mudra beşde iki mudra 12)- şire almur ve şireleri fuçılarına 
girdikten sonra resm-i kazış her kazısşdan ikişer akçe almur 13) ve öşrü gallatı 
defter-i sultanide maktu kaydolunan reayanın dahi hububatdan gayrisinden on beş
de 14} iki öşür almur ve öşrü kovan müsülm'anlardan ve kefereden on .kovanda 
bir kovan alınır yahut her kovandan bir akçe 15) alınur ve âdet-i ağnam müsüi-
manlardan ve kefereden iki koyundan bir akçe almur ve keçiden dahi buncılaymrtır 
ve 16) resm-i hınzır (Sİ) .yabanda güdülenden iki hınzırdan bir akçe almur ve ev
lerinde beslediklerinden ve boğazladıklarından 17) her hınzırdan birer akçe ahnur 
ve şire öşrü (22) oian karyelerin şireleri satılmak içim iki ay vnonopolye 18> dutu'-
ması (iS) erbabı tımara, kanundur-iki ay monopolye dutulun narh-i rûzUlen. sirenin 
mudras! 19) ikişer akçe ziyadeye satılır zikrolan iki ay içinde reâyâ siresi satılmak 
memnudur ve siresi olmıyan 20) karyeler gayri karyelerden şire satun alnp kendü 
karyelerine getürsei'er yahut siresi olan karyeler 21) siresi oimıyan ka-ryelere' yüklt» 
şire iledüp satsalar her yükden ikişer akçe baç alınur ve. araba ile 22) fuçılaria 
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bazare gelüp satılan şire ki ve şire fuçılarmdan her tfuçıdan on. beşer akçe baç 
aitour 23) ve kavun ve karpuz bostanlarından her dönümden dörder akçe alınur 
amma sebzevat ve hazravat bostanlarından 24) öşür alınur ve kasabalıdan nesne 
alınmaz ve resm-i âsiyab tamam yıl yörüyenden yılda otuz akçe alınur ve alt-ı ay 25) 
yörüyenden on beş akçe almur ve kepe değirmenlerinden (24) yılda on beşer afltçe 
almur ve resm-i kışlak ve otlak 26) hariçten veyahut gayri karyelerden gelüp bir 
karye sınurunda kışlasa ve otlasa ve yaylasa her koyun 27) ve keçi sürüsünden yılda 
bir kere yigirim bişer akçe resim almur amma ehli karyenin kendi koyunları ve ke
çileri 28) sürüsü yine kendi karyeleri sınurunda kışlasa ve otlayup yaylasa anlardan 
resim alınmaz ve resm-i arûsi (25) kız 29) oğlandan otuz- akçe almur ve dul ayret-
den on beş akçe alınur amma yörük tâyifesinln resm-i gerdeğini ve 30) cürüm ci
nayetini yörük sufoaşısı ahır sipahiler ve subaşılar ve sancak beği benüm toprağum-
dadır demek 31) lâzımgelmez zira yörük subâşılarma başka hasıl kaydolunmuşdur 
ve âdet-i deştbânî (26) herbir çiftdeıi Tırjhala 32) kilesiyle buçuk kile buğday ve 
buçuk kile arpa almur ve bağ dönümünden ikişer akçe ve bostan dönümünden 33) 
ikişer akçe deştbâcıî alınur ve her davar ki tarlaya ve bağa ve bostana girse atdan 
ve öküzden bişer akçe almur 34) ve koyunun üçünden bir akçe almur ve hınzırın 
herbirinden 'bir akçe cerime alınur ve sipahiler ispenç cem etd'/kde 35) her. müzevveç 
birer, tavuk ve birer boğaçe verirlerimiş ve harman vaktinde dahi yirirlerimiş ka
dimden viregeldikleri 36) sebepten üslûb-i mezbur üzre kaydolundı ki ispenç cem'-. 
inde ve harman tâ'şîrinde birer tavuk ve birer boğaçe vireler 37) Bâc bâcân-i 
me'kûlât ve melbûsât ve gayrihüm hazara gelüp satılan buğda <y) ve mercimek 38) 
ve bakla ve nohut yükünden baç bir akçe almur ve arpa yükünden iki sorti (27)• 
ve yağ öngesinden bir sorti ve bal 39) yükünden iki akçe ve bal kantarından alandan 
ve satandan birer akçe baç almur ve burçak ve taru ve ulaf yükünden 40) iki sorti 
bag almur ve çekürdekli panbuk yükünden iki akçe ve çekürdeksiz panbuk saalsa' 
otuz akçede 41) bir akçe alınur ve bîr araba soğan satılsa dört akçe alınur kavım 
ve karpuz ve yaş üzüm arabasından 42} iki akçe ve kuru üzüm ve incir arabasından 
sekiz akçe almur tuz arabasından biş akçe V3 tuz yükünden 43) üç yükde dört akçe 
ahnur ketan arabasından sekiz akçe yükle satılsa.her yükden dört sorti 44) baç 
alınur üç sorti bir akçedir ve bal yağ arabalarından sekizer akçe almur temür ve 
at mıhı ve nal yükünden 45) ikişer akçe almur ve muyiz ve inar ve turunç ve kiras 
ve zerdâlû ve erik yüklerinden her yükde ikişer akçe almur 46) kabak ve hıyar ve 
yaş incir ve soğan yükünden üç yükde iki akçe baç alınur kestane ve koz (28) yü
künden 47) iki akçe alınur ve balamut ve yaş balık yüklerinden her yükde ikişer 
akge alınur kuru balık arabasından 48) sekiz akçe panbu'k ipliği yükünden :'ki akçe 
heğbe ile ve arka yükü ile gelenden baç alınmaz cibre yükünden 49) üç yükde iki 
akçe alınur bir yükde iki sorti olur tahta ve mertek yükünden bir sorti baç alınur 
50 t araba ile gelse bir akçe almur tirke yükünden iki akçe almur tekne yükünden 
bir akçe sahtiyan yükünden iki akçe almur 51) otluk ve çalu ve saz arabasından 
üç arabada bir bir akçe almur ve odun arabasından üç arabada 52) bir akçe alınur 
susığırı (29) gönün satandan bir akçe alınur ve koyun satandan iki koyuna bir akçe 
ahnur ve 53) keçiden dahi buncılayındır ve kasap boğazladuğı koyundan dört ko
yundan bir akçe baç almur ve 54) bazara gelüp'satılan ketan bezlerinden yüz ak
çede iki buçuk akçe baç almur ve bir halı satılsa 55) baç iki akçe almur ve kepenek 
satılsa her kepenekden birer akçe almur ve aba yükünden iki akçe 56) alınur 
ve satılan esirlerden erkeklerinden ve dişilerinden satun alandan dört akçe ve sa
tan 57) kimesneden dört akçe baç almur sekiz akçe olur şehirden hariç karyelerden 
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satun alup getürsalar baç alınmaz 60) öküz ve inek satılsa satun alandan iki akçe-
ve satan kimesneden iki akçe 5fl) dört akçe baç olur eğer şehirden hariç karyelerden 
satun alup getürsalar baç alınmaz 60) öküz ve inek satılsa satun alandan iki akçe 
ve satan kimesneden iki akçe baç alınur 61) dört akçe olur eğer aatun alan def'a 
bo&azlasa boğazlıyamdan yine iki akçe baç alınur ve şehirden 62) hariç kaıyelerden 
sığır satun alup gretürüp boğazlasa baç neman iki akçe alınur ve eğer 63) boğazla-
masa baç alınmaz temmet biavnillâh tahriren fi gurrei saferülmuzaffer şuhur sene 
seb'a ve asrin 65) ve tis'a mie. 

Varak : 3 b, 4 a. 
Sene : H. Gurrei saf er 927 
(M, 1521 kânun 11 ortası) 

• İstanbul : Başvekâlet Arşivi, Musa tasnifi, 
tahrir defterleri, No. 105 (Tırhala 

muf assalmdadır) 

• - . . ' _ III 

Kanunname-i JLivâi Hersek 

Müslüman olan reayanın müzevveç olup ayrı olandan yirmi iki akçe 
resm-i çift alınur karmdaşlariyle ya 1) atasiyle bir evde müzevveç ola dokuz 
akçe almur ve mücerred olandan altışar akçe almır ve kefereden ve müzevveç (2) ol
sun mücerred olsun yimi beş -akçe ilspenç alınur ve haraç alınur ve buğdaydan ve 
arpadan ve ulafdan ve darudan 3) ve çavdardan ve sair keyl olunan hububatdan mü.-
sülman olandan öşür ye kefereden onda bir ve yetmiş beş 4) kileden ikibuçuk kile 
•sâlarillk almur ol takdirce yedide sekizde bir olur ve haneden haneye resm-i bos
tan 5) ikişer akçe ve resm-i Polaçae ikişer akçe ve resm-i kotan ikişer akçe ve otluk. 
olan yerlerde öşür veyahut her haneden 6V beşer akçe alınur ve bağ olan yerlerde .şire
den müslümandan öşür ve kefereden yedide sekizde bir almur ve kendü yerin 7) koyup 
gayri timar eri köyünde iken reayanın öşrün köyünde ekdüği Umar eri alur ve hem 
kendü 8) timar eri tekrar olur ve kovan olduğğu yerlerde iki kovana üç akçe ve âdet-i 
ağnam iki koyuna bir akçe 9) ve gerdek hakkı kızdan otuz akçe ve dul avretden on beş 
akçe almur ve sipahiye müteallik hassa tarlalardan 10) öşür alınur ve derb?:ıd olan 
karye halkından haneden haneye onar akçe ispenç ve her kileden altmış va-kıyye 
hesabı 11) üzere iki kile buğday ve iki kiie arpa ve haraç alınur ve âvârız-i divâni-
yeden -muaflardır ve ürnumen değirmen 12) olan yerlerde yıl yörürse otuz akçe 
altı ay yörür ise on beş akçe almur ve bazar olan yerlerde 13) filcümle muhavvel 
olan nesnelerden her köyde iki akçe almur ve satılan Ağrına kebesinden ve ketan 
besinden 14) otuz arşuma bir akçe ve bazarda satılan kebeden bir akçe alının ve 
sığıi' satandan, bir akçe almur ve alandan bir akçe almur ve bargjr.ien ;:ata:ı.J sn 
iki akçe almur ve alandan iki akçe alınur ve satılan koyundan iki koj'una 16? bir 
akço almur ve satılan baldan ve yağdan ve mumdan ve demürden filcümle verno-
lunan nesnelerden 17) kantarda satandan bir akçe ve alandan bir akçe (yaprak 2 
a, 2 b.cte başka kayıdlar var) 18) (3 a) almur ve koyun boğazlanma döri koyundan 
bir akçe ve sığırın birinden bir akçe almur ve reâyâ 19) öşür hıfzıyçiin. sipahisine 
anbar yapmak kanundur ve köyünde anbar yapmaz ise akrep bazara iletmek âd-et-
dir 201 ve hisar eri raiyyeti öşrün hisara iletmek kanun-i kadimdir ve bâzı sırf (",oı 
toprağı kuraları .hâli kalup. 21) Eflaklar mütemekkin olmuşlardır bâzısı dıfi.[-i 
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atikda mukayyet bulunup ve bâzıları dahi hîni tahrirde kaydolunup 22) anın gibi Sırf 
toprağımda ımütemeMkin olan.Eflaklar Filoricye (31) filori virdikden sorara Sırf âde-
tiace 23) sipahiye öşrün virürler ve hâriçten Sırf toprağın ziraat eden eflaklar âde-
tinee onda bir öşür vereler. 

sene:' Hicrî 993 (Milâdî 1585) 
Ankara: Tapu ve Kadastro Umum- Müdürlüğü, 

Kuyûdi Kadimei hâkaniye defteri 
No. 8. 

IV 

Defter-i yasahayi livâi Ergani 
Tafsil-i kanunnamei nahiyel Ergani bermucib-i 

kanun-i Hasan Padişah 1) 
Evvel reayadan ol kimesnelerklm müslümanlar dürürler ol ziraatlerinderr 

biştebir alınur imiş 2) ve geru her hane başına bir yük odun bahası alınsa on karaca 
akçe (32) ve bir yük otluk ve (bir yük 3) saman almur imiş ki her bir cins yük içün 
onar karaca almur imiş bu üç cins yükün bahâsı on 4) Osman akçesi olur bun
larım alinmasmun mevsimi otluk ve saman harman vaktinde ve odun son güz 5) 
ayında ol vakit alalar ve resm-i şahnegî deyü otuz iki kile behre alınan yerden bir 
kile dahi şahnegî 6) almur imiş ve valicek diyu her çift başına iki Amid kilesi gaile 
almur imiş ki bir îstambul kilesi 7) olur ve her haneden yılda birer gün ırgâdiye dahi 
alınır imiş ve resm-i ıydlye her karyeden 8) birer koyun alınır imiş âlâsından «yüce 
ve ednâsından dahi aşağırlark haline göre ve geru her haneden 9) tütüncek diyu 
altışar tenge (33) dahi almur imiş ki on iki Osman akçesi olur ve resm-i timürcek 
her haneden 10) bir tenge dahi alınur imiş ki iki Osmanî akçesi olur ve nâyibcek her 
haneden bir tenge alınır imiş ki ilki Osmanî 11) olur ve divancek dahi her haneden 
bir tenge alınır imiş ki iki Osmanî olur bunlarun alinmasmun mevsimi 12) evvel ba
har nevruzdadır ve bağları olan yerlerden her yüz devekden (S%) bir tenge alınır 
imiş ki iki Osmanî akçesi olur 13) alınmasının mevsimi üzüm vaktindedir ve resm-i 
arûsiyye içün dahi her arûsiyyederi bir çizme bahâsı 14) deyu ad vermişler ol alınur 
imiş nihayet otuz akçe olur ve resm-i âsiyab her âsiyabdan yılda on altı 15) Amid 
kilesi gaile almır imiş nısfı buğday ve nısfı arpa ki yıllığı elli altı Osmanî akçe olur 
ve resm-i 16) mevâşî her inekten ve eşekden beşer karaca akçe alınır imiş ki hesabda 
iki Osmanî ve sülüs düşer ve yonddan (35) 17) on dört karaca akçe alınır imiş ki 
dört buçuk Osman akçesi olur ve resm-i meralleri dahi her koyuna 18) iki yarım 
karaca akçe alınır imiş ki üç Itemam olsa bir Osmanî olur bu hesab üzere alına bun
dan gayri 19) her yüz elli baş davardan bir âlâ koyun ve ger geçidür alınır4miş ve 
dört 'nügi (36) yağ ve dört nügi 20) kıl ve dört nügi keş ve Göheriz nam karyeden 
bu zikrolanlardan zayi d dört nügi peynir dahi almır imiş 21) bu hususlarki baştan 
takrir olundı kura müsülmanlarmdan alınır imiş gîru ber karar-i sabık mukarrer 
kılındı 22) amma bu zikr merâi ve mevaşînün alınmasının mevsimi evvel bahar nev
ruzdadır olvakit alalar 23) andan mukaddem alınmıya ve şehr-i Ergani cemâatimin 
müsülmanlarmdan ziraati olanından hums üzere alınır imiş 24) ve bağlarından dahi 
dört bin karaca akçe maktu' virürler imşi ki bin üç yüz otuz akçei Osmanî 25) olur 
ve birer yük odun dahi almur imiş bunların dâhi alınmasının mevsimi bağ akçesi 26) 
üzüm vaktinde ve odun son güz ayında ki kış evvelidir ve şehir eraminesinden dahi 
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bağ haracı 27) deyu on iki bin karaca akçe maktu alurlar imiş amma ol vakit 
mâmûriyyeti artuk imiş şimdiki halde 28) andan dahi eksük olmağıyn tokuzbin ka
raca akçe kaydoldiki üç bin Osman akçesi olur ve tütüncek 29) deyu geru her hane
den bir şahrûkî (31) dahi alınır imiş ki altı Osman akçesi olur ve geru naylbcek deyu 
dörtyüz karaca 30) akçe maktu alınır imiş ve beyramcek dahi geru dörtyüz karaca 
akçe alınır imiş üçü bir Osmânî hesabı üzeredir 311) bunlarım alınmalarının mevsimi 
nevruzdadır amma bayramceğün nısfı bir bayramda ve nısfı dahi bir bayramda 
imiş 32) ve her nefer başına on ikişer ırgadiyye dahi alurlar imiş ki her güni içün 
bir tenge alınır imiş ki yirmi dört 33) Osman akçesi olur amma işledirler imiş ar-
tuğın alurlar imiş geru ol üzre «ıukarrer ikilindi alınmasınun 34) mevsimi nısfı evvel 
bahar ekin vaktindedir ve nısfı dahi orak vaktindedir ol vakit alma ve her hane
den 35) birer yük odun dahi virürler imiş davarı olan davar ile ve olmıyan arkayla 
gönderürler imiş ki her yükü 36) bir osman akçesi olur ve resmi arûsiyeleri içün dahi 
on şahrûkî alınır imiş ki altmış Osman akçesi'olur ve kura 37) eraminesinün dahi zi
raatlarından bişde bir alınır imiş ve resm-i ırgadiyyeleri dahi her neferden on iki 
muşk her guni 38) ikişer Osmanlden yirmi dört akçe olur alınmasınun mevsimi tan-
sif üzere evvel bahar ve orak vaktindedir ve 39) geru her .haneden tütüncek deyu 
sekizer tenge alınır imiş ki on altı Osman akçesi olur bunun dahi alınmasınun mev
simi 40) nevruzdadır ol vakit alalar bunlar odun ve otluk ve saman bahası içün imiş ve 
resm-i şahnegî deyu gallevâtdan her 4ıl) otuz ikide bir almır imiş anun dahi alınma
sınun mevsimi harman vaktmdadır bu zikrolan hususlar külliyyen kemâkân 42) 
mukarrer kılındı bunları viregelen liva-i mezbûre on dört kıt'a Ermeni kurası dır bu 
takrir olan rüsumu virdüklerinden 43) gayri geru bu karyeler reayasının bazı 44) 
maktuları dahi vardır an kadim viregelürler -imiş ki îıer karye viregelmişle'r ise zikro-
lunur. evvel karyei Bayur ki ermeni kendidir dört bin karca akçe bağ haracı 45) deyu 
virürler imiş ki üçü bir Osmanî hesabıdır ve üç yüz karaca akçe timureek ve dörtyüz-
karaca akça naylbcek ve iki yüz karaca akçe divancek ve iki yüz karaca akçe bay
ramcek ve ikiyüz karaca akçe dahi şirecelik ve 47) dörtbin karaca akçe karasalgun 
deyu bu zikrolnları külliyyen virürlerimiş ve bir Amid mudu dahi resm-i bevvâbî 
48) virürlerimiş ki onaltı Islambol kilesidir ve karyei Nifeden dahi dört-bin karaca 
akçe bağ haraci 49) ve dörtbin dörtyüz Karaca akçe mal ve üçyüz karaca akçe te-
mürcek ve dörtyüz karaca akçe 50) naylbcek ve ikiyüz karaca akçe divancek ve iki 
yüz karaca akçe bayramcek ve ikiyüz karaca akçe şirecelik 51) ve bir mud-i Amid 
gaile dahi resm-i bevvâbî bu zikrolan hususlar karyei mezkûre ahalisi viregelürle-
rimiş 52) geru mukarrer kılındı ve karyei Harind ahalisi dahi viregeldükleri bişbin 
karaca bağ haracı ve dörtbin 53) dörtyüz karaca akçe kara mal ve üçyüz karaca 
akçe temürcek ve dörtyüz karaca akçe nayifocek ve ikiyüz karaca 54) akçe divancek 
ve iki yüz karaca akçe bayramcek ve ikiyüz karaca .akçe şirecelik ve bir mud-i 
Amidi gaile dahi 55) resm-i bevvâbî deyu virürler imiş karyei -mezkûre daiıi bu 
takrir olanları an kadim viregelürler imiş geru ol üzere 36) mukarrer kılındı ve kar
yei Malan dahi ki ahalisi viregeldükleri üç bin karaca akçe bağ haracı ve ikibin 57) 
karaca akçe kara mal ve iki yüz karaca akçe temürcek' ve üçyüz karaca akçe 
naylbcek ve yüz elli karaca akçe divancek ve yüz elli karaca akçe bayramcek ve 
yüz karaca akçe şirecelik ve nim mud-i Amidî gaile dahi resm-i bevvâbî alınır 
imiş bu zikrolunan hususları 59) bunlar dahi kanun kadimde viregelürler imiş gerü ol 
üzere mukarrer kılındı ve karyei Balduz ahalisinin 60). dahi viregeldükleri dörtbin 
karaca akçe bağ haracı ve üçfoin karaca akçe kara mal ve üçyüz karaca akçe temür
cek ve dörtyüz karaca akçe nayibcek ve iki yüz karaca akçe divancek ve iki yüz 
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karaca akçe bayramcek ve ikiyiiz karaca akçe 62) şireçelik ve bir mud-i Amidî 
gaile dahi resm-i bevvâtoî alınır imiş geru ol üzere mnukarrer kılındı ve karyei Yaylalı 
«3) ahalisi dahi viregeldükleri üç bin karaca akçe kara mal ve üçyüz karaca akçe 
timurcek ve dörtyüz 64) karaca akçe nayibcek ve iki yüz karaca akçe divancek ve 
yüz elli karaca akçe şireçelik ve nîm ımud-ti Amidî gaile 65) dahi resm-i foevvâbi 
deyu iki yüz karaca akçe bayramcek dahi alınır İmiş bu zikrolunan hususlar dahi ke-
mâkân mukarrer 66) kılındı ve karyei (okunamadı) mâmur iken viregeldükleri ziya
dece imiş amma haliye harap şekil 67) olmağın dörtyüz karaca akçe bağ haracı ve 
dört yüz karaca akçe divancek ve yüz karaca akçe bayramcek ve yüz karaca akçe 
şireçelik ve dört kilei 69) Amidî gaile dahi resm-i foevvâfoî almır imiş bu zikrolunan 
hususlar dahi bu üzre kaydoldu ve karyei Tiltniki 70) süfladan ahalisi viregeldükleri 
üçbin karaca akçe bağ haracı ve ikibih beşyüz karaca akçe kara mal 71) ve ikiyüz 
karaca akçe nayübcek ve ikiyüz karaca akçe temürcek ve ikiyüz karaca akçe bay
ramcek ve ikiyüz karaca akçe 72) divancek ve İkiyüz karaca akçe şireçelik ve on 
kilei Amidî gaile dahi ream-i Ibeyvâbî alınır imiş 73) Ibu zikrolanlar dahi kemakan 
mukarer kılındı ve karyei Herseniden ahalisinin viregeldükleri 74) üçbin karaca 
akçe kara mâl ve üçbin beşyüz karaca akçe bağ haracı ve üçyüz karaca akçe temür
cek 75) ve üçyüz karaca akçe nayibcek ve ikiyüz karaca akçe divancek ve ikiyüz 
karaca akçe bayramcek ve ikiyüz karaca akçe 76) şireçelik ve hini raud-i Amidî 
gaile dahi resm-i bevvâbî almır imiş geru ol üzere mukarrer kılındı ve karyei Mende-
kenden 77) üçbin karaca akçe bağ haracı ve bin karaca akçe kara mal ve ikyüz 
karaca akçe nayibcek ve yüz elli karaca akçe 78) temürcek ve yüz elli karaca akçe 
bayramcek ve yüz elli karaca akçe divancek ve yüz elli karaca akçe şireçelik ve 
sekiz kilei 79) Amidî gaile dahi resm-i ibevvâlbî almır imiş geru bu üzere mukarrer 
kılındı ve Kariyei Ekekden ahalisinün an kadim 80) vire geldüklerl dörtbin karaca 
akçe bağ haracı ve ikifoin beşyüz karaca akçe kara mal ve ikiyüz elli karaca 81) 
akçe teımürcek ve üçyüz karaca akçe nayibcek ve ikiyüz karaca akçe divancek ve 
ikiyüz karaca akçe bayramcek ve ikiyüz karaca akçe şireçelik ve nim mud-i Ami
dî gaile dahi alınır İmiş bunlar dahi mukarrer kılındı ve Karyei Tiltniki Ulyadan 
83) ahalisinün an kadim viregeldükleri ikibin beşyüz karaca akçe kara mal ve ikibin 
altıyüz karaca akçe bağ haracı 84) ve ikiyüz karaca akçe temürcek ve üçyüz ka
raca akçe divancek ve üçyüz karaca akçe nayibcek ve yüz elli karaca akçe bayram
cek 85) ve yüz elli karaca akçe şireçelik ve sekiz kilei Amidî gaile dahi resan-i 
bevvâJbî bunlar dahi mukarrer kılındı ve karyei Norsenik 86) ahalisinin an kadim 
viregeldükleri bin ikyiüz karaca akçe kara mal ve bin karaca akçe bağ haracı ve 
üçyüz 87) karaca akçe nayibcek ve İkiyüz karaca akçe temürcek ve yüz karaca 
akçe bayramcek ve yüz karaca akçe divancek ve yüz karaca akçe 88) şireçelik ve 
sekiz kllei Amidî gaile dâhi resm-i bevvâbi alınır imiş geru ol üzre mukarrer kılındı 
ve karyei 89) Dursuddan dahi viregeldükleri bin karaca akçe kara mal ve bin karaca 
akçe bağ haracı ve ikiyüz karaca akçe 90) nayibcek ve yüz karaca akçe temürcek 
ve yüz karaca akçe divancek ve yüz karaca akçe bayramcek ve yüz karaca akçe 
şireçelik 91) ve sekiz kilei Amidî gaile dahi almır imiş bunlar dahi .mukarrer kılındı 
ve karyei Kızılca ahalisinin dahi üçbin 92) karaca akçe bağ haracı virürler imiş 
bunlar dahi kemakân mukarrer kılındı ve toaç hususu dahi tamgay-i harir her 93) 
mann-i Amldi de ki bin beşyüz seksan dirhem olur on iki karaca akçe alınır imiş ki 
dört Osman akçesi olur ve 94) (ı. k. o.) akmişenin her imanından yirmidört karaca ak
çe alınır imiş ki sekiz Osman akçesi olur ve şum ve Halep 95) ve Şam ve Mısır kuma
şı geçüp gitse bunlar harir düstûru üzre ki her manmdan oniki karaca akçe almır 
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imiş 96) ve Rum canibinden firenk akmişe ve çatma ve kabik vesair bu asıl akşam 
metağ geçüp gitse ol dahi Ibez kumaş 97) itibarı üzre imiş her manmda yirmi dört 
karaca akçe alınır imiş ki sekiz Osmânî olur ve sekiz cedit ve sayir bunlara 98) 
nisbet ıtrî kısmı geçüp gitse her manından bir buçuk karaca akçe bac almır imiş ki 
vîm Osman akçesi olur ve sabun 99) ve tana ve penbe ve na'l ve bunlara nisbet ne-
kim vardırki mürdbar kısmıdır geçüp gitse her yüküne on iki karaca akçe 100) 
toaç alınır İmiş ki dört Osman! olur ve ketan yükü geçüp gitse her yüküne yüz ka
raca akçe baçalınır imiş ki otuz 101) üç Osman akçesidir ve satılsa ikiyüz karaca 
akçe tamga alınır imiş ki altmış altı Osmânî akçe olur ve penbe ve 102) sabun ve 
hına satılsa heryüküne dörder nügi tamga alınır imiş ki her nügi iki yüz dirhemdir 
ve yaş yemiş 103) gelüp satılsa anun dahi her yüküne dört nügi alınır imiş ve mazı 
yüki geçüp gitse her yük.üne bir şahrûkî 104) baç alınır imiş ki Altı Osman ak
çesi olur ve Ergani reayası bağlarından hasıl etdükleri şaırablarm 105) yükledüp 
satmağa alıp gitse at ve katır yükünden iki Hasanbey ve eşek yükünden bir Hasan
bey baç almır 106) imiş ki her Hasanbey iki Osmânî olur ve at ve katır ve sayir bun
lara nisbet devab kısım satılsa her 107) eşrefîde bir Hasanbey tamga alınır imiş 
yüzde dört akçe hesabıdır ve nahiyei mezbûrda hasıl olan penbenin 108) divânisi alın
dıktan sonra penbe bazı reaya tarlasından maktu bey' ederler imiş kendûler arasında 
109) bez hesabı olur imiş satıldukda alan kişiden her bezden bir Osman akçesi tamga 
ahırlar imiş ve emlâk 110) kısmi satılsa eğer hâne ve ger bağdır ve ger âsiyab her 
ne bey' olsa her Eşrefîde bir Tenge tamga alınır imiş 111) ki yüzde dört Eşrefî hesa
bıdır ve çulhalar hususu dahi şehirde olan her çulha kapusundan ayda 112) dört ka
raca akçe ve kurada olan çulha kapulannda yılda bir tenge bunlar alınır imiş ve ta
bakhane 113) hususu dahi her iki koyun ve keçi postu tabağa gelür olsa her İki posta 
bir karaca akçe almır imiş ve gönden 114) nim Şahrukî alınır imiş ki üç Osmânî olur 
ve tamgây-i ağnam hususu dahi şehirde ve ger kurada boğazlanan koyundan her 
başdan dokuzar karaca akçe ve sığırdan on sekizer araca akçe tamga alınır imiş kt 
116) üçü bir Osmânî hesabı üzeredir. 

•Sene: H. 924 (Milâdî: 1518) 

İstanbul: Başvekâlet Arşivi Musa tasnifi, tahrir 
defterleri, No. 804 (Diyarbekir Mufassalın-
dadır. 

V , 

Kanunname-! Vilâyct-i Trablus 

Nefsi Trablus iskelesinden Memalik-i Arab ve Rum ve Firengistan tarafına 
yüklenüp kasdi sefer eyler gemilere dâhil 1) olan emtianın bacı ve tamgası bu şerh 
mucibincedirki tahrir olunur. Meselâ gülap ve fıstık ve hıyar-ı şenfoih ve 2) kailce ve 
seccadeler ve bilcümle sandıka girecek matağdan her sandık başına on bir akçe 
tamga alınmak kanun-i mukarrerdir ve 3) battaniye ve estere kıt'alarmdan üçer 
akçe alınır bundan ziyade nesne alınmaz ve mirliva ademleri sabıkda 4) iskeleden 
vazifesi olan kimselere -bir akçe verilmez mecmu tamga ve baç iıass-i padişahklir 
gemilere dâhil 5) olan pende yükünden kanun budur ki her denk penbe seksen ntıl 
olup yüz on sekiz akçe tamga alına ve penbe 6) ipliğinden dengi iki yüz ntıl tahmin 
Qİunup her denk başına iki yüz seksen akçe tamga alınmak kanun-i mukarrerdir 7) 
ye : amma denkden evvel olup kapanda vez (n) olan penbe ipliğinden ntıl başına bir 
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akçe alınır bundan ziyade 8) nesne alınmaz gemilere giren sığır gönünden üçer akçe 
baş alınmak kanundur ve kasnı dengiden kırk ikişer akçe foaç 9) alınur ve gemiye dâ
hil olan sof ve harir ve kırmız ve çiçek ve bahar dengiden alılmış İkişer akçe tanığa 10) 
alınmak kanundur ve sol cins metağ ki yezne ve ziraa kabil olmaya gemiye dâhil 
olıcak her yüz k ı t ' a d a n H ) yedi kıt'ası reşm-i tamga deyu alınmak kanundur ve 
hemcünan gemiyle iskeleye gelen ziraa vezne kaabil olmıya 12) yüz kıt'adan yedi 
kıt 'a alınur f eamma zikrolunan etraf-i- eıemalik-i mahrûseden ve (bilad-i efreneiye-
den 13) Trablus iskelesine vârid olan emtianın kanun-i kadîmi 'budur ki şerh kılmur 
meselâ akmişe ve emtia? 14) esnafının kadîmüı'eyyamdan ıbey' ve şttrası zlrağla 
mağhud olandan her yüz akçeden iki akçe 15) baç alınmak kanundur f eamma zirağ 
ile olmayup kıt 'a ile olan bey' ve şirâsının husuu ile 16) mezkûr olmıyanmdan baç 
alınmak kanun değildir ye bey' ve şirâsının mizan ile mağhud olan esnaf ve 17) 
mekûlât pirinç ve asel ve rugan ve fındık ve badem ye üzüm ve incir ve gayrinin 
emsali metağdan 18). her kantar ki yüz rıtıldır beş touçuk rıtıl alınup hass-i şahiye 
zaptolunur. bundan gayri 19) iskele hafızları ki münazırî dimekle maruf dur her 
kantardan buçuk rıtıl alınur mezburlarm 20) caniib-i sahiden vazifeleri olmayup 
mnhtaç-i ileyhim oldukları içün mukarrer olundu camusogöhü ki 21) varid ola denk 
ile olıcak on sekiz akçe tamga alınmak kanundur adet ile olıcak mukaddema hükmü 
22) zikrolunmuştur sükker ve mercan ve kehrütoa ve kalay ve bakir ve jengar 
ve zeyfoak ve ra'raf ve kibrit 23) ve rasas ve bunun misali metağ ki iskeleye va
rid ola her yüz akçeye üçer akçe tamga alınmak 24) kanundur bundan gayri mirliva 
ademleri zikrolan metâm sandukı başına ikişer akçe alurlar imiş 25) haliya fha) 
şs-i mirliva dahi hassi hümayunun zaımmolmâğıyn on ikişer akçe dahi hassi mirliva 
içün 26) zabtolunur Kıbrıs adasından Trablus iskelesine ve ana müteallik Lıazkiye 
ve Cebele ve Banyas ve Antartos 27) iskelelerine gemiyle tuz gelüp ol tuzu âmiller 
satun alup narh-i rUzi üzere müsülmanlara Ibey etmek kanun-i kadimdir ger (u) 
ber karar-i sâbik mukarrer olundu âmillerden gayri kimesne ol tuzu satun almak 29) 
yasaktır eyer k i İskele mukataasında 30) mubayaa-i nemek dahildir iskeleye ge
lüp lenger salan gemi geru sefer eylemelu olıcak resm-i lenger deyu âlâ gemiden altı 
yüz on dör (t) akçe ve mutavassitülhal 31) gemiden iki yüz akçe ve küçük gemiden 
yirmi beşer akçe verilmek kanundur maştaki ve puîad iskeleye gelicek kanun 32) 
bu imiş ki cümlesi hassa imal ile satun alınup şehirde olan tüccara birer mlkdar ziyâde 
ile tarhederler 33) imiş bu mânâdan müşlimin begâyet müteessir ve mundacir olduk
ları cihetden ref olunup sükker ve ve mercan ve kehrülbe kanunu mucibince maaşta-
kiye ikişer akçe alınur bâdelvezn yüz akçeden üç akçe tamga alınmak kanundur der
ya yüzünde 35) gemiler pa.relenüp helak firenk tâyifesinden ohcak emin olan ermi 
alât-i harp ve, sâyir esbabı ve tahtaları 36) hassai padişahiye raci olması kanundur 
on hin ve on binden yukaru olan beytülmal hassei padişahiye 37) hasıl kaydolmuştur 
köüiyyen abd ye cevârî (38) kısmının beytülmâli ve Yahudi ve Nasaranın beytülmali 
hassei padişahiye 38). olmak kanundur tâyifel Arap Humus ve Hama ve badiyeden 
Aşnan yani Çoğan dimekle maruf has-ü hâşak 39) yakup külünü develerle saibesal 
blrmiktar Trablus şehrine ketirüp satmak mağhudları imiş ve zikrolunan 40) kül 
şabıkda padişaha müteallik olmeyup tüccar ve rençberler ol külü mecmuan satun 
alup anınla iktisab-i 41) maişet ederler iımiş bade zamaıiin zikrolunan külden bir 
hîşsei padişahiye mukarrer olup ve bir hisse mirliva 42) tevcih olunup üçüncü hisse 
şair halka, taksim olunup her gün. badiyeden şehre gelen icmâl-i belîs bu vech 
üzere 43) taksim ve tevzi ederler imiş ve Trabluşda tabh olunan sabun ol kül ile 
-pişüp Trablus halkına toâis 44) külün üçüncü hissesidir ve hıssei şahiye ve mirliva 
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hıssasına mahsus olan kül her sâl 45) âımüe satalar haliya dahi bermucib-i kanun-i 
kadim tollh yani külün hissesi bir hissesi has ve bîr hissesi 46) hassi liva ve bir hlssest 
der tasarruf-1 ehl-i Trablus olmak üzere mukarrer oldu havassı sahiden hâsıl 47) 
olan rugan-i zeytun bâdettâşir nefsi şehirde bir emin yerde der anbar olunup badehu 
şehirde 48) olan sabunhanelerde alâkaderilmevcud hassa maldan her fisha sabuna 
kifayet edecek miktarı dahi 49) verildikten sonra birkaç sabunhanelerde birkaç fisha 
sabun pişirtmek kanun-i mukarrerdir fayide sabundan 50) olan ziyade havassı 
padişahiden addolunup hasıl kaydolunmuştur lâkin zeytun her sal hasıl olmaz 51) 
hasıl olan sale senetül hamil deyu ıtlak ederler ve bihâsıl olan sâle senetül muhal deyu 
ıtlak olunur zeyt yağı ve sabun fayidesi ol İtibarla dutulnıuştur mukayyed olan mah
sul sene-i hamlin nısfıdır ve nısfı âher 53) muhal yılın noksaniyçün terk olunmuştur 
mamur olan köylerin zeytunu taşir olunur ve tariykl tasgiri 54) gah sülüsden gah hu-
müsden ve rubûdan olan her karyenin mahudu olan kanundan mezbûrenin zeytunu 55) 
kaydolunduğu yerde zikrolunmuşdur feamma mezâriin mahsulü bittemam velkema! 
reayanın olmayup mecmuan 56) sahib-i mezreaıün hassıdır andan reayaya nesne veril
mez vilâyet-i Trablusda vâki olan rüsum-i- öşri gallftt 57) eğer toerveçhi maktu olup 
alhyana öşürle olan yerlerin tariykl öşrü gerü karyenin cenbinde ve tahtında derç 58) 
olunmuşdur nahlyei Trablus ve Güra ve Rang ve Radye ve Merven ve Hatol ve Fil-
tuh Benirehal ve Mantara 59) ve Tannaba ve Sera ve Örf a ve Hısnül'ekrad ve Akar 
ve Mahse ve Saf ita ve Antartos ve Miğar 60) ve Meliğa ve Dermos ve Menia ve 
Alife nahiyeleri cümle Trablusda müstamel olan mekükle gailesi deftere 61.) kay
dolunmuştur her mekük on İstanbul kilesi takdir olunmuşdur ve nahlyei Kehif Mer-
met ve havali 62) vilayetlerinde carî olan mekük Trablus nıeküğünün bir mekük 
ve nısfıdır ve nahlyei Cebele ve Melatene ve 63) Ceyhun ve Lazkiye meküği iki Trab
lus meküğidir kıymetleri dahi ana göre deftere kaydolunmuşdur vilayet-i Trablus 64) 
kadimül'eyyamdan her köy üzerine defter mucibince mukarrer olan himaye ve dir-
hemürrical ki hassei padişahi 65) içün zaptolunmuşdur kemakân mukarrere olmak 
emrolundu velâkin serce külliyyen mûcifo-i tahribi bilâd 66) olup Kansuh-ül Gûrî 
zamanında hadis olmağıyn kura ve cenah bu zulümden perişan olup haliya 67) ref'ine 
eonir sâdir olduğu cihetden cemiğ vilayetden ref olundu ve kudun-i mensur deyu 
sultan canibinden yeni hâcib ve mücerred- âmil gelincek resmi menşur ve kudüm 
deyu her köyden ziyade mal talep 69) etmeğin reâyâ tamam zaif olmuşlar oldahi 
mucib-i teferruki bilad olduğu cihetden ve hem mazbûtülhal olmayup ahyanan vâki 
olmağıyn hasıl kaydoTunmayup deftere sebt olunmadı bundan gayri 71) harman 
vaktinde ve mahsul-i zeyt vaktında ulemâya ve (1. k. o.) ve hakkı ıbîder ve müba
şire ve tegıyri denk 72) emsali bîbaha avarız vilayet halkına tahmil olunur imiş bi-
temâmiha ve kemâliha ref olundu ve hemçünan 73) zikrolunan kudüm ve menşur 
ve tesgıyr ve müşdiye ve ulemaiye sipahi tımarlarından dahi ref olunup hasıl 74) 
kaydolunmuş değildir ve sipahiye cürüm ve cinayet ve resmi arûsî kaydolunmak 
kadimül'eyyamdan kanuni diyar 75) olduğu cihetden haliya oldahi kaydolunmadı 
havassı padişahiden gayri mecmu, vilayetin badıhavası ki 76) serbest zeamet olmaya 
mirlivaya hasıl kaydolundu zaim olmıyan sipahinin badi havada medhali yokdur 77) 
ve mirliva, haslarından bâzı bid'atlar olup reâyâ ol bidatlerden ekseri müteferrik 
olup ref'i mucibi 78) tâmir-i toilâddır deyu âsitânei saadete arzolup makbuzu olduğu 
cihetden emir mucibince ref olundu 79) evvelâ Embon ve Ansa nam karyelerden 
mezit-i zeytun deyu otuz bin akçe alınur imiş ref olunup 80) mirlivaya hasıl kaydo
lunmadı ve külliyen serçe müstecide-1 kîlağuddağyeden alman serçei kadîme den 
gayri 81) ki kirpas-i ham İle verilmek mâhudlarıdır ref olundu ve Kelf ve Kadmos 
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mevâbiooe 82) evlâdı akıl ve evlâdı gıb yerinden cem olunan serçe ve resmi istih'ırab 
zulmü sarih olduğu cilhetden 83) ref olundu ve vilâyet-i ımezbûrda haesi mirliva olan 
köylerden kudûnı-i menşur ve kâmiliye-i şita 84) ve hızıhet-i foider ve icazeden ve 
ıydî ve hums ve serçe-i bâtıla ve resmi hıl'at ve hizmet-i riyaset ve 85) sıüımünl fers 
ve resmi toakçe ve hulül-i rüfkâb bu cümle aklanı tasuddan olup ve müşdiye ve gılana-
niye 86) ve mübaşire ve vekâle ve bîderiye ve veraye-i harman ve resm-i tevzi ve 
resmi âmıediye bu cümle bid'aıtler ki 87) harman vaktinde olmak mağhud imiş cüm
lesi ref olunup deftere [kaydolunan mâl-i makd ve gallel öşürden 88) gayri reayadan 
nesne alınmamak İçtin vaki hâl deftere sebtolundu feama hass-i mirlivadan olan 89) 
dirhemürrical hasse-i sahiyçün mukarrerdir ve mirlivaya hasıl kaydolunan bâd-i ha
va ve resm-i ârûsî ki 90) hassi padlşahi ve serbest zeametlerden mâda olan cümlesi 
mîr-i müşarıileyhe verilmişdir olbabda 91) kanun-i mazbût-i Osmaniye müracaat 
oluna ve vilayet-i Trablusda olan cevamls vakf-i makam-i İbrahim 92) Edhem ve 
gayrıhu olan eamusdan gayrinin resmi camus başına on akçe almak kanun-i kadim 
93) olmağıyn geru ber karar-ı sabık mirlivaya verildi ve vilâyet-i meeburda kadim
den ımağhud olmayup zaman-i mâdelet encamda hadis olmuş bir kaziyye ihdas olun
madı deftere mufassalan mıeşruhan kaydolunan 95) rüsum kadimül'eyyamdan olıge-
lüp haliya dahi mukarrer olunup deftere sebt olundu 96) vilayeti Trablusda bundan 
akdem üç bin imikdarı köy ve karye olup kesreti zulüm ve bid'atden ekseri 97) ha-
rabolup hkliya sekiz yüzü mâmur bulunup bakîsi mezrea .olduğu sebepten ol mez-
realardan mezruğ 98) olanın şurut-i muaf iyesi veya maktuu tahtında dercolunup 
ve hıyni kitabetde mezruğ ©tanıyan 99) mezraaların esâmisi bittemam deftere kay-
dolundu 100). 

varak: 5a, 5b, 6a. 
sene: Hicrî, 925 (Milâdî, 1519) 

İstanbul: Başvekâlet Arşivi, Musa tasnifi, tahrir 
defderlerir No. 925. 

(1) İtalik olmıyan numaralar kanunnamenin asıl metninin satır numaralarıdır-
(2) Yıer ve verimine göre 80 - 150 dönüm yer ekip dikenden toprak sahibi (Tımar, Zeamet veya 

Has sahibi) nin yılda bir Idefa olmak üzere aldığı resimdir. 
(3) «Nim çift resmi» nin kısaltılmışı: bir çiftlik, yerin yarısını ekip dikenden alman resim-
(4) Evli olup ekimle uğraşmıyan fakat başika türlü kazanç elde eden kimseden alınan resimdir. 
(5) Çok fakir reayadan alınan rösim. 
(6) Değirmen resmi. 
(7) Tımar sahibine sipahi de denir. 
(8) Nisan ayı-
(9) Kale muhafazasında bulunan asker. 

.(10) Yarım çiftlikten az yer ekip dikenden dönüm başına alınan resim-
(11) Pamuk. -
(12) Arazi-i öşriyye ilk fethedildiği zaman fethedenlere taksim edilen topraklardır. 
(13) İl yazılmak, il toprak ve resimlerinin yazılması demektir. 
(14) Bal öşrü demek, kovan resmi, Küvvare resmi de denir. 
(15) Erkek köle (azad edilmiş). 
(16) Kadın. 
(17) Binek ve yük hayvanı. 
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(18) Yunanistan'da, eski adı Larissa'dır. 
(19) Buna resm-i Flori de denir .Müslüman olmayrp çifte; çiftliğe sahip olanların bulûğa 

erenlerinden çift akçasına karşılık alman resimdir. 
(20) Mücerret, bekâr; bive, dul demdktir. 
(21) Domuz resmi. 
(22) Şarap bacı. 
(23) Trmar sahibinin aldığı öşür şaraplann satılması için tobel süresi. 
(24) Yel değirmeni. 
(25) Gelin resmi. 
(26) Kır bekçiliği ücreti 
(27) Bir sorti bir Osmanlı akçesidir. 
(28) Ceviz. 
(29) Manda-
(30) Sırp 
(31) İspenç resmi tahsil eden kimse. 
(32) Üç karaca akça bir Osmanlı akçası eder. 
(33) İki Osmanlı akçasıdır. 
(34) Tevek, bağ asması. 
(35) Hergele, beygir. 
(36) Yarım okka yani 200 dirhem ağırhğındadır. 
(37) Altı Osmanlı Akçası değerindedir. 
(38) Kul ve cariye. 
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