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Osmanh Ar~ivi'nin önemli bir belge serisini olu~turan Osmanh Kününnâmeleri,
Ömer Lutfi Barkan taraf~ndan önce bir makale çerçevesinde' daha sonra ise bir kitap
olarak bilim âlemine tan~t~lm~~t~2. Genel olarak Kününnâme-i OsmanI olarak an~lan
Fatih Sultan Mehmed', II.Bayezid4, Yavuz Sultan Selim', Kanuni Sultan Süleyman
Kününnâmeleri gibi merkeze ait ana Kününnâmelerin yan~nda "Sofyah Ali Çavu~~
Kânünnâmesi"6, "Künf~n-~~Osmanl Mefhüm-~~Defter-i Hakanl."7, "Karaman 1Unf~nnâmesi"8, Bayburt Kintünniimest' gibi eserler yay~n hayat~m~za girdi. Ahmet Akgündüz'ün 9
ciltlik eserinde ise merkez ve ta~raya ait pekçok kününnâme t~pk~bas~m~~ile birlikte
yay~nland~'. Türkiye'deki elyazmalar~~aras~nda henüz yay~nlanmam~~~çok say~da
kününnâme mevcut oldu~unu biliyoruz.

Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Cograya Fakültesi, Tarih Bölümü.
Lutfi Barkan, 'Türkiye'de imparatorluk DevirlerPnin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus istatistik Defterleri I ", iktisat Fakültesi Mecmuas~~(~FM), II (194(>-1941), s. 20-59.
2 Ömer Lutfi Barkan, XV ve XVL Assrlarda Osmanl~~~mparatorlu~u'r~da Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslar:, Kanunlar
I, ~stanbul 1943.
3 Abdulkadir Özcan, "Fatih'in Te~kilat Kanunnâmesi ve Nizüm-~~ Akm ~çin Karde~~Kain Meselesi", Tarih Dergisi
(~~~EF), ~stanbul 1982, say~: 33, s. 7- 56.
Robert Anhegger-Halil ~nalak, Kanunnd~ne-i Sultâni Ber
O~f-i Osmâni, Il. Mehmed ve IL Bayezid Devirlerine Ait
Yasaknâme ve Kanunnâmeler, Ankara 1956.
5 Selami Pulaha-Ya~ar Yücel, "I. Selim Kanunnâmesi (1512-1520) ve XVI. Yüzy~l~n ~kinci Yansm~n Kimi Kanunlar~",
TTK Belgeler, XIII 16 (1987), s.1-101.
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[T~mar Sistemi Hakk~nda], Yaz~m tarihi: 1064 (1654), Sareyevo (Saraybosna) ~arkiyat Enstitüsü Ar~ivi, No: 1311, Yay~nlayan: Hamid Hadz~begic, "Rasprava Ali Causa iz Sofije o timarskoj Organizaciji u XVII stoljecu", Glasnik, II Sareyevo
1947, s.139-205; Ilhan ~ahin, 'T~mar Sistemi Hakk~nda Bir Risale", H~EF Tarih Dergisi (TD), Say~: 32 (1979), s. 905-935.
7 ~smail Hakk~~Uzunçar~~h, "Kanun-~~Osmanl Mefhüm-~~Defter-i Hakanr, Belleten, XV/ 58 (1951), s. 381-399.
8 M. Akif Erdogru, "Karaman Vilayeti Kanunnameleri", OTAM, 4, Ankara 1993, s. 467- 516.
Leyla Karahan, Bayburt Kanun~dmesi, Ankara 1990.
Ahmed Akgündüz, Osmanl~~Kunur:Minderi ve Hukuki Tahlille~i, c. 1-9, ~stanbul 1990-1996.
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Yay~na haz~rlad~~~m~z bu Kanünnâme Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Yazma
Eserler Bölümü'nde 34 numara ile kay~tl~d~r. Yazmamn 109. sayfas~nda ba~lamakta
olan bu KanCu~nâme'yi ilk kez 1990 y~llar~nda doktora tezimizi haz~rlarken görmü~~ve
kullanm~~t~k. Türk Tarih Kurumu yeni bir yay~n faaliyeti ba~lat~nca biz de bu eserin
yay~nlanmas~n~n faydal~~olaca~~n~~dü~ündük.
Elimizdeki bu kanf~nnâme kitab~n sonundaki "temme" kayd~na göre 4
Cemaziyel-ahir 1110 / 8 Aral~k 1698 tarihinde Mustafa bin Mahmud tarafindan derlenmi~tir. Mustafa bin Mahmud'un kimli~i hakk~nda hiçbir aç~klama yap~lmam~~t~r.
Sicill-i Osman' de 1679 y~hnda Bursa'da Aç~kba~~Mahmud Efendi Tekkesi ~eyhli~i yapan
Mustafa bin Mahmud'un ad~~geçmektedirll. ~eyh Mustafa babas~~Aç~kba~~(Ahi)
Mahmud'un ölümü üzerine ~eyhlik postuna oturmu~~ve 1698 y~l~nda ölümüne kadar
bu görevde kalm~~t~r'. Ancak burada sözü edilen ki~inin bir tarikat ~eyhi olmas~~böyle
bir lunünnâmeyi derlemi~~olma ihtimalini zay~flatmaktad~r.
Kant~nnâme'nin içinde geçen baz~~tarihler ve ifadeler bu kanunlar~n I. Ahmed
dönemine ( 1603-1617) ait olabilece~ini göstermektedir. Yap~lan at~flarda geçen tarihlerin ço~unlu~u da 1602-1609 y~llar~na aittir. Sayfa 143'de yer alan "Öte yakaya
e~kiya müstevii olma~la re`aya zarf~ri firar edüb" ifadesinin ise "Büyük Kaçgun" diye
adland~r~lan Canpolado~lu, Kalendero~lu ayaklanmalar~~ba~ta olmak üzere Anadolu'nun her yerini kas~p kavuran Celan ayaklanmalar~n~~(1604- 1608) i~aret etti~ini
dü~ünebiliriz.
Kitab~n bu "temme" kayd~ndan sonra MinkarIzade Yahya Efendi'nin bir fetvas~~
eklenmi~tir. Minkarizade Yahya Efendi (1618-1677), 1662 y~l~nda ~eyhülislam olmu~~ve
fetvalar~~ Fetavâ-y~~Min,kliriztide adl~~eserde toplanm~~t~r". Kitab~n tamamlanmas~ndan
sonra bile yeni bir fetvan~n kaydedilmi~~olmas~, bu Kanünnâme derleyicisinin bir kad~~
olabilece~ini dü~ündürmektedir. Muhtemeldir ki Mustafa bin Mahmud bu
kant~ nnâmeleri görevi s~ras~nda el alt~~kitab~~olmas~~için olu~turmu~tu.
Kanünnâme'nin ba~lang~c~nda, 107 ve 108. sayfalarda frengi hastal~~~ndan kurtulmak için verilen bir ilaç tarifi ile istrare için yap~lmas~~gerekenler ve ayr~ca iki ilaç
tarifi yer almaktad~r. Konumuzla ilgili olmayan bu sahifelerin kitaba al~nmas~na gerek
görülmemi~tir. 34 numaral~~el yazmas~~kitap sadece Kanünnâme'den olu~tu~u halde
niçin ilk sayfamn 107 olarak numaralanm~~~oldu~una dair bir aç~klama yoktur. Kitapta
ta`kip kelimesi bulunmas~~eski rakamlarla olan numaraland~rmamn da sonradan
yap~ld~~~n~~göstermektedir. Öyle anla~~l~yor ki Encümen-i Osmânrden Türk Tarih Ku"Mehmed Süreyya,
Osmani, Osmanl~~Onlideri, c.IV , Yay~na Haz~rlayan Nuri Akbayar, Eski Yaz~dan Aktaran Seyit Ali Kahraman, Tarih Vakfi Yurt Yay~nlar~, ~stanbul 1996, s.1152.
Üniversitesi ~ldhiyat
12 Abdurrezzak Tek, "Tekkeler Kapat~lmadan Önce Nak~iligin Bursa'daki Tarihi Süreci", Uluda~~
Fakültesi Dergisi, C.16, s. 1, Bursa 2007, s. 224; H. Kâmil Y~lmaz, "Aç~kba~~Mahmud Efendi", D~A, C.1, ~stanbul 1988,
s.332.
"Ömer Mahir Alper, Ya~amlartyla ve Yapülartyla Osmanl~lar Ansiklopedisi, c.II, YKY, ~stanbul 1999, s. 664.
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rumu'na intikal eden bu kitap önceleri tek cilt içerisinde iki ayr~~kitaptan olu~maktayd~.
Yeni bir ciltleme esnas~nda bu iki kitap ayr~~ciltlendi ve bu sefer lUnünnâme'ye yeni
rakamlarla numara verilmek yoluna gidildi. Bu numaraland~rma da sa~hkl~~olmad~~~ndan biz 107'den ba~layan eski numaraland~rmay~~esas ald~k. 149. sayfadan sonraki sayfaya numara konulmas~~unutuldu~undan bu sayfaya binleri 001 diye numara vermi~tir.
Biz bu sayfalar~~149a ve 149b olarak numaraland~rmay~~uygun bulduk.
lUnünnâme'ye yazar~~tarafindan ço~u zaman ara ba~liklar konulmad~~~ndan ara
ba~l~klar tarafim~zdan konulmu~~ve italik yaz~~ile gösterilmi~tir. Kitapta yer yer ayn~~
veya benzer kanunlar tekrarlanmaktad~r. Kitab~n orijinal konu düzenini bozmamak
için benzer ba~hklarm birle~tirilmesi yoluna gidilmemi~tir.
lUnünnâme'de dikkati çekecek kadar çok yaz~m yanl~~l~klar~~veya kelime eksiklikleri bulunmaktad~r. 34 Numaral~~KAnünnâme'nin en büyük art~s~~ise ço~u konuda
oldukça detayl~~bilgi vermesidir. Bundan dolay~~ lçanünnâme'deki eksiklikleri ( )
parantez içerisinde tamamlad~k, yanl~~l~klar~~düzeltmeye çah~t~k.
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KANI:7N NAM E
Resm-i Kapan
Bir yerde kapân hâs~d yaz~lsa mevzünâtdan ~ol nesneler ki kadimden vezn olunagelmi~~ola .her yerde vezn olunmakdan men'olunur. Me~er ki ol yerlerde ~enlik olunub bir kapân vef etmeyüb âher yerde emr-i hümâyün ile gayri kapân yaz' oluna ol
vakt dahi kadim kapana zarar gelmedü~ü yerlerde, ba`z~~yerlerde kapânlarda bâc
ahnur deyü nizâ` olunur. Bac-~~bâzâr bir kimesneye hâs~l yaz~~lsa bâzâra sat~lmak içün
gelen nesneler ki mevzünâtdan olsa kapâna gelüb vezn olunub mikdar~~mailüm
oldukdan sonra bâc ahnsa, ol bâc sAhib-i bâand~r. Kapan sahibinin bâcda dahli yokdur.
Hen~k~~kapâna gelüb vez(n) olundu~u içün bir mikdar ecr-i misl kapal~~içün ahnur.
Hdric Ez Defter E~hâs
Bir vilayet müceddeden tahrir olundukda perakende ba`z~~e~hk bulunsa timâra
müte`allik olan karyelerde ve müstalull pa~a ve müsellem tahvilleri içinde tavattun
eyleseler vatan ideli on seneden ziyâde olsa defter-i kadim ile bagz~~sipâhla ve ba`z~~
havâss-~~hümâyûn kayd olunmu~~olsa ve baez~~dahi hiiric ez defter olub lakin havâss
eminleri hâssa kayd eyleseler bu vechile cevâb verile ki: Relayâdan ~unlar ki yol
üzerinde muhavvif yerlerde duran köy re'âyâs~~anlardan e~er bütün köyün haneleri
veyâhud ba'z~lar yolcudan ve ulâkdan veyâhud yerlerinden kalkub gayri yere gitmi~~
olalar, anlar evvel varub oturduklar~~yerlere ya~mayub ne mikdar zaman olursa olsun
bu sûretde çok oturduklar~na i`tibâr yokdur ki as~l yerlerine yazub iskan etmek gerekdir. Ammâ bir vechile derbend ahalisi de~iller ise ~unlar ki yerlerinden kalkub kefere
yerlerine göçüb temekkün edineli on y~ldan nâk~s ola veya ol yaz~ld~~~~yerin civk~nda
ve nevâhisinde temekkün etmi~~olsalar amn gibileri dahi as~l yerlerine yazmak Unûndur. Ammâ on y~ldan ziyâde ise oturduklar~~yere yazmak krmûndur. Ammâ ~ol ra`iyyet
ki bir gayri memleke(t)den gelüb bir yerde temekkün etmi~~olsa an~n gibileri hemân
bulunduklar~~yerde yazub hâss eyleyenlerin kend(ü) kavillerine i`tibâr yokdur.
Resm-i Tapu
Tapu-y~~misl ile sipâhi muvâza`a edüb ziyâde resm-i tapuya taleb eyledikde gayet
a`la yer ki ziyâde hâsil ede, nihayet üç yüz akça, evsat yerden iki yüz akça, ednâ yerden
yüz akça resm-i tapu al~nmak emr olunub bundan ziyâde al~nmak memnf~edur.
Serbest ve Serbest Olmayan Dirlikler
Memâlik-i mahrüsede vaki' olan kura ve mezari` ildsinden hali de~ildir. Ya
serbestdir ya de~ildir. Serbest olan bunlard~r: Havass-~~hümâyün, evkrif-~~selâtin ve sulanlar~= ba~makhklar~~ve vüzerân~n evkr~f ve emlâkleri ve vüzerâ hiisslar(~) ve m~rmirân ve eyalet ve sancak beyleri ve ni~ana bey ve defderdar kethüdâlar~~ve tima(r)
defderdâ(n) hiisslar~~ve mutlak arpa emini ve re'isti'l- küttâb. Bu zikr olanlar~n cümlesi
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serbestdür. Yörük ve müsellem beyleri ve çingâne beyi ve voynuk beyi bunlar~n
ze'âmet(leri) serbest olmak 1("ntir~-~~mukarrerdir. Rüstim-~~serbestiyyeleri kendilere
defterde müstak~ll lass yaz~lmak ~artd~r ve bi'l-cümle icmâlli ze'âmet serbestdir.
Beylerin ve çavu~lar~n ve mir'alemlerin ve çeri ba~~lar~~timârlanmn rüsüm-~~serbestiyyesi âhere yaz~lm~~~olmasa müstak~ll defterde kendülere ham' yaz~lsa serbestiyye-i külli
verilüb rüsûrn-~~serbestiyyesi defterde vakfa has~l yaz~lan dahi evilf dahi serbestdir.
Mutlak dizdâr timârlan serbestdir. Sipahi timan serbest olmaz, lakin muharrir-i vilayet
rüsüm-~~serbestiyyesi cümle has~l ba~layub timâr erine yerse sancak beyi dahl edemez.
Vak~f ReCtyös~~
Aherin ra`iyyeti on y~ldan ziyâde vakf topra~~nda sakin olma~la vakfa ra`iyyet
olmaz. Vilayet kâtibi ra`iyyet kayd etmi~~olsa mueteber de~ildir. Kezâlik vakfin ra'iyyeti
dahi on y~ldan ziyâde sipahl topra~~nda sakin bulunma~la vilayet kâtibi sipâhiye
ra`iyyet yazm~~~olsa mueteber de~ildir. Vakf~n ra`iyyeti hin-i tahrirde yâhud vakf
oldu~u esnâda ol mertebede mevcûd olan re'âyâd~r. 01 re'âyân~n evlad~~neslen ba`de
neslin re'âyâd~r.
Akreb Pazar
Kuzft ve müderrisffinin tasarrufunda olan tarlalar~~re'âyâ elinden al~nm~~~yerler
de~il ise hâs~l olan terekelerin ö~rün ol köyde olan anbara iletdiklerinden sonra akreb
bâzâra teklif olunmak câ'iz de~ildir.
Ya~~
Mumu
Ya~~mumu ~ehirlerin ve kasabalar~n levâz~m-~~zahWirindendir. Ya~~mumu dökülen ~em`h»neden defterde yaz~ldu~u takdirce bile resm al~nmaz. Vilayet kâtibi hilâf-~~
kk~tin yazmak olur göresiz. Ya~~mumu dökülmeyüb bal mumu dökülürse defter
mûcebince resmin ahveresiz.
Resm-i A~~t- Ö~r-i Keten- Resm-i Asiyâb- Resm-i Dönüm
Resm-i a~~l defterde yaz~lmak laz~m de~ildir.
Üç yüz koyunu bir sürü 'add edüb her sürüden be~~akça a~~l hakk~~al~nur.
Kettândan salâriyye al~nur vermezler ise ö~ürlerini yumu~ad~rlar. Bir karye topra~~nda tahrirden sonra de~irmen ya su b~çk~s~~yap~lsa Wlib-i arz timâra bir nesne
verilmez. Resmin mevküfu alur. Tahrir(e) de~in bir karyenin s~nuru dâhilinde olmayub
kühiden aç~lan yerlerin ö~r ve resmin mevküfu alur. Resm-i dönüm akças~d~r. Reeâyâ
kald~rmak içün vakf ve havâss-~~hümâyûn ziyan olmaz.
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Ürün Hasad Zaman~~
Bir yerde tereke eri~üb kemâlin bulub biçilme~e kabiliyyeti olan zamand~r.
Biçilmek ve harman olmak laz~m de~ildir. Çekik eri~üb kemâlini bulub biçilmek câ'iz
olan zamân mu`teberdir. Daru, çavdar ve `alef eri~ üb kemâlin bulub biçilmek câ'iz olan
zamân mu`teberdir. Penbenin koza~~~kökünden ç~kub sararub dahi kemâlin bulub
aç~lub penbe a~ikare oldu~una i`tibar olunur. Nohud ve bakla ve mercimek ve susam
ve bögürülce eri~üb yolunma~a kabiliyyet geldi~i zamân mu`teberdir. Zeytun kemâlin
bulub silkeleme~e müstah~kk oldu~u zamân mu`teberdir. Ba~~ki resm yaz~lm~~~ola
üzüm eri~üb kemâlin bulub tekneye girüb s~k~ldu~u zaman mu`teberdir. Bostan ve
fevakih-i muhtelife eri~üb a~ac~nda kemâlini bulub dev~irilmek câ'iz olan zamân,
zaman-~~ mu`teberdir. Gügül" kemâlin bulub kaynamak câ'iz olan zamand~r. Kaynamak
ve çehreye sar~lmak laz~m de~ildir. Kettân ve kendir eri~ üb kemâlin bulub yolunmak
ca'iz olan zamand~r. Kabu~u soyulsun soyulmasun hemân ol vechile kifâyet eder.
Ha~ha~~çevirilüb afyon dev~irilmek câ'iz olan zamand~ r. Kovan dalak" tutub kemalin
bulub sa~~lmak câ'iz olan vak~tdir. Sa~~lmak ve sa~~lmamak ie tibâr olmaz.
Vergi ve Cizye Al~m Zaman~~
Asiyab ve resm-i bicl'at cemi` harman götürüldü~ü zamân mu`teberdir. ~spençe
ve resm-i bennak ve resm-i çift Mart ne günde olursa ol gün mu`teberdir. Hasad-~~
dullar' k~~~eyyâm~nda al~nur. Haneden al~nmaz. `~~~ r ve resm gibi nesne vermeyen haric
re`ayadan al~nur. 'Adet-i a~nam hasad~n May~s ay~nda say~ldu~u eyyâm mu`teberdir.
Tahvil-i hasad kaç ta'ifede mu`teber de~ildir: Hitabet, imâmet, cibâyet, tevliyet,
me~ihat-~~medrese, dizdâr, müstahf~z.
Harbi Küffâra Sat~lmas~~Yasak Olan E~yalar
Harbi küffâra firûhtu men' olunan e~yalard~r. Barut, kur~un, penbe, ri~te-i
penbe, gön, sahtiyân, tereke, nuhâs, kirbâs, sefine, baya~~~yarakat", bal mumu, zift,
revgâniyye, kükürüd, ~stanbul'a müte`allik me'külât, don ya~~, me~in, koyun derisi.
Ruhsat verilen bunlard~r: Harir, yapa~~, istifdiyye?, bire nükun?.
Kendili~inden Yeti~en A~açlar
Ammâ ahali-yi vilayet müstevfi ald~klar~ ndan sonra Hüda-y~~ nabit olan ceviz
a~aclar(~) kimesnenin dikmesi ve a~~lamas~~ ve tarlas~~ içinde de~il ise an~n gibi ceviz
a~ac~n~n cümlesi mahsülât~ n sahib-i arz alur. Ammâ Hüdâ-y~~ nal:ok olub kimse
mez(r)a`as~~ve tarlas~~içinde ola, n~sf mahsülü sahib-i arz~n ve msf mahsülü tarla sahibin-

14
Gügül: ~pek, ipek kozas~.
'5 Dalak (talak): Petek. Bkz.: Tarama Sözlü~ü, II, Ankara 1965, Türk Dil Kurumu Yay~nlar~, s. 980.
16 Metinde sondaki " elif"' ve" te " ayr~~yaz~lm~~t~r.
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indir ve e~er kimesnenin hudûdu dahilinde dikmesi ve a~~lamas~~ve terbiyesiyle ne~v ii
nemâ bulmu~~ola an~n gibilerden' sahib-i arz ancak eö~r alur.
Resm-i Tapu / Dam Yeri Tapusu
Kanf~n-~~ba~ka: Dam tapusu ze'âmet topra~~nda yeniden düzen ba~layub dam
binâ edenlerden dam tapusu taleb edüb vermede ta'allül eyledikleri vah ise ol yerler
ev ve dam yeri bir de~il ise ol maküle yeniden düzen ba~layub dam binâ edenlerden
dam tapusu al~nmak kanündur. Klas~ndan elli akça, evsat~ndan otuz akça, ednas~ndan
on akça ve yirmi akça dam tapusu hükm edüb ahveresin.
Medrese Mahsülii
Medrese mahsillü: "( ) Nâm müderris gelüb ( ) kazas~nda ( ) nâm medresede
seneden beri müderris olub medrese-i mezbûre mahsülü senevi alub vakt-~~hasada üç ay
kalub medrese-i mezbûre tevcih olunub cümle mahsül benim tahvilime dü~mü~dür"
deyü bana Tid olan hakk~m~~vermekde ta'allül edüb emr-i ~erif taleb etme~in imdi bu
bâbda tahvil-i hasad i`tibar olunmaz . ~ühûr-~~eyyâma taksim olunur. Hakk üzere
göresin. ~lka-y~~bezirden vakt-~~hasada dek ne kadar zaman devr edüb edâ-y~~hizmet
etmi~~ise ~ühûn, eyyamma k~yas hesab~ nca taksim edüb cümle mahsülden müstah~kk
oldu~u hakk~n~~aliveresin.
Ö~r-i meyve
Mücerred zi(r)âeat eyledi~i tarlas~ndan `ö~r-i hubilbat vermekle ol tarlada had
olan e~ya= meyvelerinin `ö~rün sahi olmaz. An~n gibilerden ~er'le meyve `ö~rünü
hükm edüb aliveresin.
Tahrirden sonra ba~~ve ba~çe gars edüb eri~dürüb üzüm ve meyve has!' olub `ö~r
taleb olundukda "resm verinüz" deyü niza` ederlerse câ'iz de~ildir. An~n gibi tahrirden
sonra gars olunan ba~~ve ba~çeden vilayet tahrir olunca `ö~r aldu(r)sun. Kadim mer`a
ve zira'at olunmak câ'iz de~ildir. Cebrile dahi zira'at olunsa mer'â mukaddemdir yine
mereal~~a hükm olunur.
Ba~~
Ölçümii
Ba~~ölçmesinin ipi terzi ar~~nu ile elli be~~ar~undur ki papuccu ar~unu ile k~rk be~~
a~aç olur.

17

Metinde "gibi" kelimesi yaz~lmam~~t~r.
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Vii~ise Tapu
Mütevefffin~n tapuya müstahakk yerleri içinde varise intikal etmi~~meyve a~adan
olub görüb gözedmekde su'~lbet olma~m'ffilere vermekden vârise vermek evlad~n Ele
verdü~ü resm-i tapu ile ol yerleri sahib-i arz varise verüb ecnebiye vermemek kanûndur.
Mülk ve Kan Davas~~
Mutlak sabân girüb zira'at olunan yerler mülk olmaz. Ate~e dü~üb suya gark olub
evden kurd alan ve canavar pareleyen ve mekrden helâk ve da(m)dan ve köprüden ve
arabadan dü~üb ve üzerine dam ve duvar y~k~lan ve fiic'eten ve hatâ'en kad ve helâk
olanlar~n kan da`vas~~memnû'dur. Bu maküle iki cânibe raeiyyet husûsunda i'dbar
kadiminedir, kadim ile 'amel oluna.
Çiftlik ve Resm-i Çift ve Resm-i Dönüm
Bir çif(t)lik her y~l zira'at olunur has~l verir a`la yerden yetmi~~seksen dönüm,
evsat yerden yüz dönüm, ednâ yerden yüz elli dönüm bir çif(t)lik i'dbar olunur ve dönüm dahi hatavat-~~mütevass~ta ile k~rk hatve yerdir. Çift hakk~~yerden ahnur.
Vilayetde resm-i çift defterde kaç akça mu'ayyen olunmu~~ise bütün çifti olanlardan
tamam çift, resm-i nim, yanm çifti olanlardan yar~m çift resm ekall ise (...) . Ba~a hassa
penbe ekilüb veyahu(d) su basarsa iki dönüme bir akça, evsat yerden üç dönüme bir
akça, ednâ yerden be~~dönüme bir akça almur.
El Yard~m~yla Yolunan Üründen Ö~ür
~mdi ol el yolunandan `ö~r ahnmaz dedikleri, ora~a gelmeyüb el ile yolunub ancak tohmu has~l olan arpa ve bu~day ve 'alaf ve çavdardan `ö~r ahnmaz, yohsa kadimden el ile yolunan burçak ve mercimek ve bakla ve nohud ve bö~ürüke vesâ'ir bunun
emsali el ile yolunandan `ö~r al~nur.
Ra`iyyetden Avdr~z ve Rüsüm Al~nmas~~
Küre ve ba~~~olmak raeiyyedi~e mani' de~ildir. Kürecilik ve ba~ahk 'avânzdan
müsellem olmak içündür. Anlardan raeiyyet yaz~~lan ra`iyyetse resmin verir, hemân
'ayarl~~vermez. Cümle rekaya kanûn üzere müteveccih olan husf~s anlara dahi icra
olunur. Raeiyyet ta'ifesi do~anc~~olma~la ragiyyetlikden ç~kmaz ve resm-i ra`iyyetis sak~t
olmaz. Ra`iyyet yaz~landan rüs~lm-~~ra`iyyet ahnur. Kezâlik sipâld dahi olsa madem ki
yazdah ra`iyyetdir rüsûm ahnur. Me~er ki timâra hisse katsa padi~ah ra`iyyetli~i 'arz
olunub yolda~l~~~~mukabelesinde timâra emr olunmu~~beranyla yaz~~lm~~sa ol vakt
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ra`iyyetli~i merfü` olunmu~~olur. Resm-i raeiyyet al~nmaz. Ammâ ra`iyyet yeri dursa o
vakit dahi resm al~nur, mani' de~ildir.
Voynuklar
Bir timar~n yaz~l~~ra`iyyeti sonradan emr ile voynuk yaz~lsa anlar bey o~ullar~~ve
kar~nda~lar~~ki voynuklu~a ve gayre yaz~lm~~~olmaya gerü sahib-i ra`iyyetindir. 'Adet
üzere rüsüm-~~ra`iyyet sipahlye hükm olunur.
Defterde yaz~lsun yaz~lmasun "voynuk o~ludur ve kar~nda~lar~d~r" demek fâ'ide
vermez.
Koruluk Yerler
~ol yerler ki mâ-tekaddemden koruna gelmi~, koruluk üzere tasarruf oluna
gelmi~~ola sonra sürülmü~~ve ekilmi~~ola, câ'iz de~ildir. Men' olunub koruluk üzere
hükm olunur.
Kalya Ta~~~ve De~irmen Ta~~~
~ol yerler ki me~hûr olan mahsülâtdan gayri mesela kalya ta~~~gibi ve de~irmen
ta~~~gibi kesdikleri yerler gibi dahi bunun emsali nesne ki sipahinin topra~~nda ola an~n
gibilerden defterde göreler 'ayni ile nesne kayd olmu~~ise mûcebince al~na ve e~er kayd
olmam~~sa mâ-tekaddemden ne vechile ola gelmi~, ana gör(e) al~na gelmi~~ise ol bâbda
`adet-i kantin üzere `amel oluna.
Bir kimesne padi~ah-1 ealem-penah taraf~ndan hudûd-~~ s~nür ile bir yer tembik
olunsa ol hud~ld dâhilinden de~irmen ta~~~gibi ve gayri nesneler kesilse, ol ta~~dahi
~er`an o kimesnenin mülk(ü) olmu~~olur. Evvelden kese gelen kimesneler sahib-i mülk
ma`rifetiyle olmadan kendi kolay~ndan kesemez. "Evvelden kese geldik" dediklerine
i`tibar yokdur. Mülk olma~la haricden olanlar~n tasarruflar~~münkatie olur.
Ö~ür ve Salariyye
Bir sipahinin topra~~nda bir `avretin ba~~~olub `ö~r taleb olundukda "zevcim vakf
etmi~dir" deyü niza` eylese `ö~r sahib-i arza raci`dir. Vakf etdi~i takdirce has~l vakf
etmi~dir. ~er` ile `ö~r hükm olur. Bir timârda zira'at edüb `ö~rün verüb salâriyyelik
taleb olundukda vermemek içün kavl olunsa sonra kavllerine hilâf edüb salâriyyelik
taleb eyleseler tefti~~oluna, `ö~r ile salâriyye mesela zamand~r. `Ö~r verilen yerden
salariyyelik vermek laz~md~r. E~er timâr eri kul varsa ba`de'z-zuhr kavillerine `amel
oluna. E~er ol kimesneler kavl eyledikleri sahib-i timâr tebctil olunur, aher timar eri de
varm~~~ise evvelki timâr eriyle evvela kul zamm olunub sonra gelen sahib-i timâr
salâriyye taleb edicek alur.
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Raiyyet Çflhi~i
Ba`z~~ra`iyyetlerin ellerinde çif(t)lik olub hakk~ndan gelmeyüb aher kimesnelere
ücrete yerse timâr eri maerifeti olmadan ra`iyyet yerinde âhere vermek, kendü ferâgat
etmek câ'iz de~ildir. Yasak olunub elin gibi olmaya, kendü ekib biçüb hakk~ndan gelebilirse ho~~ve illa yerin sahib-i timâra teslim eyleye.
Davar Örüsii
Ba`z~~kimesneler zira'at olma~a kabil yerlerini davar örüsii edüb ve mueattal
eyleseler ~ol yer ki kadimden örü olmayub zira'at oluna gelüb zira'ata kabil ola,
ekdirilüb mu'attal konulma~a. Tehdid etdikden sonra gerü taetil edüb ekmeZse sahib-i
timâra hükm olunmak kanün-~~mukarrerdir.
Çiftlik ve Ba~tine Sat~~~~
Çif(t)lik ve ba~tinede bey' ü ~irâ ve hibe, varis vesa'ir tasarrufât ~er`an ve `örfen
memnii`umdur. Re`ayan~n deyni içün çif(t)lik ve ba~tinesi deyne dört (?) verilse
veyâhud sat~lsa ca'iz de~ildir. Kanün üzere da`va ederse kimse ol~cak yerü ba~tine ana
hükm olunur. "Satun ald~m" demek mu`teber~9 de~ildir.
~ki Köy S~n~r~~
~ki karye aras~nda mümtâz s~nur yo~~ise ve ~imdiye dek s~nur tayin olmam~~~ise
niza`dan hali olmayub hükm-i hümâyûnum verilmeli olsa, bu vechile yaz~la ki: E~er
terazi-i tarafeyn ile iki köyün aras~nda hakk üzere asla cânibeyn mutazarr~r olmamak
üzere bir s~nur ç~karma~a mecal ve ihtimal olursa ol iki köy aras~nda terazi-i tarafeyn ile
bir s~nur ç~kar~lub ta`yin edüb ve hüccet vereler mezbür ol iki köy halk~~ol s~nurdan
tecavüz eylemeyeler. E~er bu minya' üzere s~nur ç~karmak müte`azzir ise hükm oluna:
01 iki köyün sipahilerinden her bir(i) ~imdiye dek kendülerün raeiyyet kank~~yere dek
ekile gelmi~se an~n `ö~rün alalar. Taraf-~~âherin ekdü~üne dahi etmeyeler. Fi'l-cümle
s~nur mümtaz olmayan yerden kanün ra`iyyetli ra`iyyetin ölçmek? amma vilayet
yaz~ld~kda birinin ra`iyyeti elinde bulunan tarla veyahud ba~~mürûr-~~eyy(m) ile aher
sipahinin eline dü~se an~n gibileri sahib-i ra`iyyet evvel tasarruf eder. Çay~r dahi sâ'ir
arazi gibidir.
Müteveffan~n Tapusu
Müteveffân~n o~lu varsa tapusun o~luna intikal eder. O~lu olmayub k~z~~olub
talib olsa bi-garaz müslümanlar takdir eyledikleri tapu ile alur. E~er k~z~~olmayub baba
bir e(r) kar~nda~~~olub talib olsa bi-garaz müslümanlar takdir eyledü~û tapu ile anlara
verilüb bali~~olub har(â)ca müstah~kk olan o~lan ispençeye müstah~kk olur. Yaz~ldu~u
" Metinde " t "harfi unutulmu~tur.
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timâr eri taleb eylese alabilür. Ra`iyyet o~lu ispençeye müstah~kk olmad~kda i'dbar
bulû~ad~r. Bali~~olmay~cak nesne yokdur. Bir raeiyyet feve° olub müte`addid
o~ullar~mn ba'z~~çift ve ba'z~~bennâk kayd olunmu~~olsa bennâk babas~~yerinden hisse
taleb eyledü~ü takdirce verilüb amma resm-i çift ve resm-i bennâk cümlesi aras~nda
i~tirak ile edâ olunur.
Odak ve k~~la(k) ve yaylak hakk~nda reeâyân~n medhalleri yokdur. Otlak ve
yaylak ve k~~lak hakk~n~n cümlesi sahib-i arz~nd~r; buyurdum ki hükm-i ~erifimle
mezbûr vard~kda defter taleb edüb göresin. Karye-i mezbûrda vaki k~~lak has~l yaz~lm~~~
ise zamâmyla koyun getürüb otundan ve suyundan intifa' edenler her kim ise gerek
karye reeâyas~~ve haric re'âyâ ve gerek 'askeri ta'ifesi tahammüllerine göre k~~lak
haklar~n al~verüb karye ahâlisine ve haricden gelüb sakin olanlar k~~lak hakk~n~~biz alub
defter mûcebince resm verü(rü)z deyü ta'allül etdirmeyesin.
Yörük e~kincileri timâr erinin arz~nda ekdikleri yerden `ö~r ve salâriyye verürler.
Verdüklerin `ö~r ve salariyyeyi köyde olan anbara iletürler gayri yere iletmezler. Asla
kanûnda (yokdur,) lakin sonra akre(b) bâzâra iletirler deyü fermân olunmu~lard~r.
Yörükten Koyun Resmi
Yörük ta'ifesinin koyun resminden her y~l mevcûd olandan al~nub "Geçen sene
koyunun bu mikdâr idi deyü", "ana göre resm ver deyü" ziyâde teklif olunmaz. Bir
yörük sipahinin timar(~ ) içinde örüb zira'at eylediklerinden sonra ol karye s~ nurunda
develi yörti~~
ünden odak resm(i) taleb ederlerse câ'iz de~ildir verilmez. Me~er ki defter ile
ol yerden odak resm(i) has~l yaz~lm~~~ola, ol vakt almur. Yörük ta'ifesi yaylaldarma
gelmekde ve gelmemekde ve oturmakda laz~ m olan yerde üç günden ziyâde oturmayalar. Oturduklar~(nda) dahi kimseye zarar etmeyeler. Sabit olursa tazmin etdürülür.
Yörü~ün bir yerde ikamed olmayub dâ'im hareket üzere olma~~ n yörük resmine
sahib-i toprak tarafindan dahl olunmaz ve yörük ta'ifesinin 'avreti içün suba~~lar ve
sipahiler niza` etseler çünki yörük ki konar göçer ta'ifedir, bir karyede ikametleri
yokdur ki topra~a müte`alhk yeri ola, ol toprakda nisbet 'avretin gerdek resm(i) toprak
sahib(i) almak, mukTm ve mütemekkin re'âyâ eavretine mahsüsdur. Yörük eavretinin
gerdek resmine toprak sahib(i) dahl edemez. Yörük Wifesinin salb ü siyasetleri
suba~~lar(a) gider. Sancak beyleri taraf~ndan dahl olunmaz.
Voynuk Zevâ'idi
Voynuk zeva'idinden sipahlye ra`iyyet yaz~lsa sipahilerin yirmi be~~akça
ispençeleri ve bad-1 hevalar~~kime yaz~ld~~ise resm-i cürm ü cinayet verülür. Bir kimesnenin timar~ndan yer tutsalar `ö~r ve resmin verirler. Koyun olsa resm-i ganem
2° Metinde " t " harfi yerine" b " harfi yaz~lm~~t~r.
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kime hâs~l yaz~ld~ysa ana verürler. De~irmenleri olsa resmlerin verirler ve bi'l-cümle
sâ'ir rüsilm-~~eadetiyyeyi kânün üzere verürler. Voynuk üzerine yaz~ lan voynuk yerler(i)
hâricden kimesneye vermek câ'iz de~ildir. E~er bir tarik ile al~nm~~~olsa voynu~a al~verilür. "Bu kadar zaman benim tasarrufumdad~r" deyü da'vâ eylemek câ'iz de~ildir.
Voynu~un kendi üzerine yaz~lan voynuk yerinden `ii~r al~nmaz amma hâricden yerler
açub tasarruf eyleseler kimin topra~~~ise `ö~rün alur ve resm al~na gelmi~~ise resm alurlar. Ba~~ve ba~çe ki voynuk üzerine yaz~lub ba~tinesi ol meyve berâta girmez ve bey' (ü)
~irâ olunmaz. Sonra yaz~lan teslim olunur. Istabl-~~âmireye' hizmet eden voynuklar~n
âhere yaz~lmayan o~ullar~~ve kar~nda~lar~~ve akrabâs~~olub harâc-~~ispençe kâbil olub
har(a)c yaz~lacak sipâhl tarafindan dahl olunsa madem ki sipahlye ratiyyet yaz~lm~~~
olmaya sipâhl dahi edemez. An~n gibilerin ispençesi voynuk sanca~~~beyinindir.
Voynuk zevâ'idi ki harâca yaz~la(n) müstakil' ra`iyyet ba~tine dutmaya ve ra`iyyet
ba~tinesi zira'at etmeye ispençe taleb etseler ve ra`iyyet(e) hizmet teklif eyleseler câ'iz
de~ildir. Voynuk zev(â)'idi harâca yaz' olunma~la ra`iyyet olmaz, voynu~a noksan
gelecek itmâm~~ an~nla olur. Voynu~un evlâd~ndan olsun akrabâs~ndan olsun an~n
gibilerden madem ki ra`iyyet yaz~ lmaya ispençe taleb etmez ve ra`iyyet teklifâu olmaz.
~ol kimesne ki ra`iyyet defterinde voynuk yaz~lm~~~olsa voynuklu~u mukarrerdir.
Voynu~a hükm olunur. E~er voynuk içün ba~ka yeri olub sâhib-i timârdan dahi yer
tutarsa stihib-i timârdan tutdu~u yerin `ö~rün ve salâriyyesin sâhib-i timâra verür.
Voynuk yaz~lan yerden 'N~. al~nmaz. An~nla hizmet eder. Bir voynu~un voynukluk
yerler ile ra`iyyet olan kar~nda~lar yerleri mü~â` ve mü~terek olub mu(')teber s~nuru
yo~~ise ol vilâyetde câri olan Icânün üzere ol yerlerden voynukluk mikdâr ba~tine
ç~karub andan rüsüm huküku alurlar. BâkT kar~nda~lar~n dahi yerlerini temeyyüz ve
ta'ayyün edüb `ö~r ve ispençe ve salâriyye vesâ'ir rüsüm-~~ra`iyyet ne ise sâhib-i timâr
alur. Bir voynu~un defterinde üzerinde yaz~lan voynukluk ba~tinesinin s~nuru içinde
müslümandan ve kâfirden yerler zirâ'at edüb `ö~r vermeyüb nizâ` etseler voynukluk
yerden oldu~u sabit oldukdan sonra zirâ'at edenlerden kânün üzere voynu~a hükm
olunur. Nizâ` edüb vermemek isteseler voynuk oldu~u cihetden zirâ'at men' olunub
zirâ'at etdürüb voynu~a hükm olunur. Nice dilerse tasarruf eder.
Çeltik Hâsili
Bir sanca~a çekik hâs~l yaz~lub sat~lmak içün alt~~ay bâzâr tutmak kânü. ndur, ol
sancak beyinindir. Tahviline dü~üb henüz saulmayub der-anbâr iken sancak gayriye
verilse kânün üzere ma`zul sancak beyinin taraf~ndan bâzâr tutulub hâs~l kayd olunan
çekik sa(t)d~rulub kimse mani' olmaz. Bir sanca~a veyâhud bir timâra çekik hâs~l
yaz~lub kadimden çeltik ekile gelen yerleri yoncal~k eyleseler câ'iz de~ildir. Yoncal~~~~
giderülüb yine çelti~e hükm olunur. Bir sanca~a hâs~l kayd olunan çeltik pirinci
saulmakdan tevakkuf olsa alt~~ay bâzâr tutulub sancak pirincinden gayri pirinc ol yerde
'I "A~nire" kelimesi "elif' ile yaz~lm~~ur.
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fürûht olunmayub sat~lmak isteseler tahvif olunmak kanün-~~mukarrerdir. Bir kimesne
çeltikci iken defter-i hakanid(e) yörük e~kincisine yamak yaz~lub iki yerden hizmet teklif
olunsa e~er hizmeti mâni`atül-cem` ise yörük yama~~~olub e~kinci hizmeti 'asker-i islâma mueavenetd(e) çeltikciden evvel mukaddemdir. An~~takdim etmek gerekdir. Bir
ta'ife çeltikciler olub beyli~e ortak olub mahsülün n~sfi bunlar~n msf-~~âheri beylik olsa
tohum kadimden beylik taraf~ndan verile gelüb sonra tohumu andan teklif eyleseler
câ'iz de~ildir. Tohumu ne ise beylik taraf~ndan ahverilüb çekik kas~t yaz~lan yerlerde
çeltik nehirleri harb olsa çeltik eke gelmi~~kimseleri cern' edüb elbette ol nehirleri
ta`mir ve ihyâ edüb zirâeat edenlere cebr ile teklif ve tahmil edüb ola gelen üzere zira'at
ediverilür ki mukarrer olan timâra noksan gelmeli olmaya. Bir ze'âmet veyâhud timârda çif(t)lik kas~t yaz~lan kadimi çeltik ekile gelen yere ba`z~~kimseler ba~~ve ba~çe dikilüb çelti~e zarar olur imi~. ~öyle ki çeltik yerlerine zarûret olub kadimden ekile gelen
yerlere sonradan ba~~ve ba~çe etseler câ'iz de~ildir. Bozulub ola gelen üzere gerü çeltik
zira'at etdirilür. Bir sipahinin üzerine defterde çeltik kas~t yaz~lub tohumu kaç mudd
ise ta`yin olunub defterde mukayyed olan ziyâde ekdürüb çeltikcilere muzayaka verilmek Unilna muhalifdir men' olunur. Hemân defterde kayd olunan zira'at etdürülür.
Bir ze'âmete çeltik yaz~lub ol ze'âmet bir suba~~ya ta`yin olunmazdan mukaddem
sipahiden ve gayriden ba` z~~kimesneler anda kendi re'yleriyle gasben çeltik eküb
fi'il çeltik olsa gasb ile ekdikleri zâhir oldukdan sonra çünki ol suba~~ya kas~t kayd
olunmu~dur, anlara tohmun ve eme~in verüb dahi anda ekilen çekik külliyen suba~~ya
hükm olunur. Kadimül-eyyamdan çeltik zira'at oluna gelmeyen yerlerden cebr ile
çeltik ekmek ve defterde mastûr olan tohumdan ziyâde tohum zira'at eylemek câ'iz
de~ildir. Bir suba~~ya çeltik kas~t kayd olunub çeltü~ü tohum suba~~ya alanlar kendü
yanlar~ndan verüb "zira'at et" demek 'adet olma~~n tohumu satun alub "zira'at et"
derse sonra ol ze'âmet âhere tevcih olunsa 'ayni ile tohum veyâhud ol vakitde olan
bahas~n alur. Bir kimesnenin tuta geldü~ü yeri oldu~u mahalle çeltik dü~üb çekik sahibi ol kimesneyi kendi yerine ekme~e komuyo(r) haricden eken ile ol kimesne ekdü~ü
yer fa'ide yönünden beraber iken çünkü yer an~nd~r. Yabandan aher kimesneyi ekmekden ise bu kendi istedikden sonra yer sahibine ekdürülüb aher kimesneyi bu kimse
yerine ekdirmek câ'iz de~ildir ve bir timârda mesela evvelden üç y~lda çeltik dü~er iken
sonra bir y~ld(a) ve bir buçuk y~lda bir dü~üb ol yere tiz tiz çeltik ekmek ile zarar müterettib olur olsa men' olunub evvelden kaç y~lda bir dü~e gelmek kûnün ise ol
mu`teberdir ana göre hükm olunur. Ba`z~~defâtirde evvelen tohum ihrâc olunub sâniyen sahib-i arz `ö~rün aldukdan sonra msf~~miriye ve n~sf-~~âheri çeltik kürekcisine deyü
~erh verilmi~dir. Çeltik re'isi olanlar koyun hakk~ndan mu'af olmaz. Ekilmeyenden
re`aya. tarlas~n dinlendirmek içün koyub zira'at etdi(r)medü~ü eyyâmda ot had olub
yohsa `ö~r al~nmak karton de~ildir. Me~er ki sarâhaten defterde yaz~lub kas~t kayd
olunmu~~ola. Ammâ defterde dahi yaz~ld~~~~kadimi ki eski defterde olmayub vilayet
kâtibi kendi kendüden defter-i cedide kayd eylese sahih de~ildir, ana hükm verilmez.
Ammâ gelmeye üç seneden ziyâde ki zira'ate salih olub sürülmeyüb ota ko(y)sa çay~r

14

YILMAZ KURT

olmam~~~olub sâhib-i arz ol yerlerden çay~rdan resm yaz~lm~~~ise resm alur, yaz~lm~~~
de~il ise `ö~rün alur üç y~ldan asâlet ile çay~r hükmünde olur. Bir timârda ortakç~lar
olsa hâs~l getürtmek teklif olunmaz hemân köylerde olan anbâra iletürler.
Ba~~
Ö~rü veya Ba~~
Resmi
Bir vilayetin ba~lar~nda `ö~r veya resm deyü defterde tasril~~olmasa kadimle `amel
olunur. Bir yerde sipâhiye müteeall~k hâssa çay~r olsa reeâyâ an~n s~nurun bozub, sürüb
ve ekmi~~ve bostân edüb tasarruf etmi~~olalar o çay~r~n kactimi mümtâz ve müte`ayyen
s~nuru ne yerdendir ve ne mahalldendir ve ne yere müntehl olur tefti~~olunub zâhir
oldukda al~nub çay~rl~k üzere hükm olunur. Reeâyâ andan men' olunurlar.
Ciizzaml~~Re`Ciy~~
Bir kimesne cüzzâm olsa tasarrufunda olan yeri o~lu varsa o~lu tasarruf eder yok
ise tapuya müstah~kk olur. 01 maraz hükm-i mevtdir.
Raiyyetin Ev ve Anbar Yapmas~~
Raeiyyet Sipâhi içün veyâhud ev yapmak memnû`dur ammâ kendi karyelerinde
'ö~ürlerine kifâyet mikdâr~~anbâr yapmak kânündur. Bir kimesne bir timârda yer tutsa
`ö~rün verdikden sonra tutdu~u yerün mikdârma göre resm al~nmak kânûndur.
Papaslann Vergisi
Baez~~papaslar ki defterde ra`iyyet yaz~lub ehl-i kisb olub tutduklar~~yerlerin
rüsûmun ve harâcm~~vermezler imi~. Ehl-i kisb olanlardan rüse~m ve harâc ahnur
amma râhib ki deyre mülâzemet edüb tasadduk-~~nâs ile ma`i~et ede harâc al~nmaz.
Raiyyet Köyde Koyun Yeti~tinnesi
Ba`z~~ kimesneler bir köyde koyun tutub üredüb koyun ziyâde edüb, örüde
yürüdüb, örünün ekseriyyâ otun ve suyun yedirüb, içürüb köy halk~n~ n davarlarma
muzâyaka ve zarûret olub da`vâ eyleseler kadimden ziyâdesi men' olunur.
Dul Kad~ndan Harac ve ~spençe
Bir dul `avret elinde harâc verilür ba~tine olsa ispençe vermekde münâza`a etse
~öyle ki il yaz~lub defter oldukda ol yerden sipâhlye (i)spençe mahsûb olmu~~ola vermek
gerek hükm olunur.
Re'dyân~n Kad~~ve Müderris Olmas~~
Re'âyâ ve kâdi ve müderris olma~la resm-i ra`iyyet sâk~t olur.

I. AHMED (1603-17) DÖNEMINE A~T B~R OSMANLI KANONNÂMES~~

15

Çingenelerin Vergisi
~ol çingâne ki defterde mülke ya vakfa rafiyyet yaz~lm~~~çingane(dir)22, çingâne
sanca~~~beyinin ana dahli yokdur. Ammâ ~ol çingâne ki bu mana içün elinde mühürlü
sahih sûret-i defter olmaya ispençesi ve günah edenin kanûn üzere resm-i cürm ü
cinayeti sancak beyinindir. Defterde vakfa ve mülke ve hisara demürcü yaz~~lan
çingânelerden gayri çingâne ki rüsûmu dizdâr has~l yaz~lm~~~olmaya sancak beyi kâfirden yirmi be~~akça müslümân~ndan yirmi iki akça alur. Cemâfatden ayr~lan çingâneyi
tutub cemafate katmak kanûndur ve müslim olan çingâne ki kâfir çingânelerinden
olmayub lakin kafir ile musahabet ve ihtilat ede kafir çingâne resmi al~nur.
Çiftbozan Vergisi
Çift bozan resmi mukaddemen yetmi~~be~~akça al~nurdu lakin refayan~n ekseni
çift ve çubu~un da~~dub kimi yerinde aher sanfata me~g(11 olub ve kimi dahi haric yerlere gidüb ticarete ve gayri mesle~e salik olma~la evkaf ve emlaka huslisen zefâmet ve
timâra külli noksan müterettib olma~~n bu makülelerden zecren lehüm bütün çifti olanlardan üç yüz akça, Ilim çifti olanlardan yüz elli akça, nim çiftden ekall olanlardan
kanûn-~~kadim üzere yetmi~~be~~akça çift bozan resmi ahnmak fermân olunmu~dur.
Sahihü'n-neseb sâdâtdan resm-i bennâk al~nmaz. Sab~kda koyunlarmdan dahi 'adet-i
a~nam ahnmazd~. Kend(i) mafi~ederi içün olan yüz elli re's" koyunlarmdan almmayub
ziyâdesinden al~na deyü fermân olmu~dur.
Çak~rc~~ve Do~anc~lann Vergisi
Rafiyyet o~lu olmayub eben 'an ceddin ~ahinci ve do~anc~dan madem ki beher
sene mürde bahas~n çak~rc~ya ve do~anc~ya edâ edeler. Rüsûm-~~rafiyyet ahnmaz.
~lim Ad,amlanndan Vergi
imam ve hadi) olandan rüsûm-~~rafiyyet ve avar~z-~~divâniyye ve tekalif-i
förfiyye al~nmaz. Muktedâ-y~~nâs olduklar~~içün
beratlyla kadi ve müderris olanlardan rüstim-~~rafiyyet al~nmaz. Evvelden mülk koyunlar~ndan eadet-i a~nam
al~nmazd~. Kendi mafi~eder(i) içün olan yüzelli koyundan al~nmayub ziyâdesinden
ahnmak fermân olunmu~dur. Defter-i cedid-i hakanide mukayyed rafiyyet o~lu rafiyyet
olmayub eben fan ceddin sipahizade ise resm-i raeiyyet ahnmaz. Hat% ve imam ve
tekke-ni~in adet-i a~nâmdan halas olmazlar. ~eyhzadelerden resm-i rafiyyet ahnmaz.
Kadin~n babas~~ve o~lu ve karmda~~~defterde mukayyed refaya ise resm-i rafiyyetden
halâs olmazlar. E~er tahsil-i film eylese talebe tfifesinden al~nmak münâsib de~ildir.

n Bu k~s~m derkenar ~eklinde yaz~lm~~~ve bitti~i yere "sahh" çekilmi~tir.
" Metinde " re'is " yaz~lm~~t~r.
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Azadl~~Köleler
'Abd-~~mu`tak mevlasma tabi'dir. Mevlas~~kimin ra`iyyeti ise resm-i ra`iyyeti ol
alur. Ümenâ hrtric ez deftersin deyü dahi etmek câ'iz de~ildir.
Ra`iyyet O~lu
Ra`iyyet o~lu defterde yaz~lmak laz~m de~ildir. Mâdem ki hin-i tahrirde raliyyet
yaz~lmaya babas~na tabi'dir. Babas~~kimin ra`iyyeti ise vilayet müceddeden tahrir
oluncaya dek resm-i ra`iyyeti ana verür.
Arâzi-i Ö~riyye
`ö~riyyede ki defterde mülk kayd olunmu~~olmaya bey' ü ~irâ ve rehn ü
hustis ki hassa kayd olmu~~ola illa bu denlü ve e~er
hibe `örfen memne~edur.
sahib-i arz maerifetiyle hakk-~~karâr verilüb ahnsa câ'izdir. Mutlak sr~hib-i arz ma`rifeti
olmadan yer al~nmak câ'iz de~ildir. Al~nsa dahi gerü fesh olunub srthibinin elinde kalur
yerlerin benim ma`rifetim söz vermi~siz ellerinden alub âhere veremez. Bir kimesne bir
mezra'a içün veya yer içün vakfiyyet da`vas~~ile elind(e) vakfiyye-i ahkam ve temessükat-~~divâniyye olmayub defatirde henüz vakf yaz~lmayub kendü kolay~ndan vakf
deyü da`va ederse tasarruf ederse ve defterde mukarrer vakf yaz~lm~~~olmay~cak an~n
`ö~rü ~imdiye dek timâra ahna gelmi~~ise ve timarm hudüdunda dahil olmu~~ise ol yerlerin `ii~r(ü) sühib-i timâra ah verilür. Senevi mahsülâtdan mu`teber hin-i kabzda bir
timarm mahsülü eri~üb harman olub dö~ülüb kabz edicek tarih kimin tahviline dü~mü~~
ise ol alur. Baki mahsül kabz etsun ve etmesün hemân kabz etmek câ'iz olan zaman
kimin ise bakisi dahi amnd~r. Haricde künûn bilmeyen sancak beyleri ve kadilar~~
sahibine hükm etmeyüb bu memleketde ola gelen 'adet üzeredir. Bu nizan olunsa câ'iz
de~ildir. 'Atebe-i 'aliyyede sürülü gelen kr~nün mereidir. Mu'ayyen olan kanüna muhalif hr~riciyle olan kazayan~n menbas~24 cebr ve zulmdür, 'amel olunmaz ve hem bu
kaziyyede emr-i ~er` mer'idir. ~ere ile dahi vakt-~~hasad kimin tahviline dü~erse cümle
mahsül ol alur ve an~nd~r as1 dahi budur ki timar~n ekser mahsülât~~bir senevidir. Bir
sipahi sefere seferleyüb ol senenin mahsülüne müstah~kk olmu~~olur. Mani' olub
mahsülü kabz edüb der-anbâr etmeden timâr elinden gitdiyse "sen bunu kabz etmedün" deyü gadr olub mahsül âhere hükm olunmak sarg~l~~zulmdür. Ammâ ~öyle ki
vech-i me~rüh üzere kimsenin mahsidat~~an~n tahviline dü~üb sonra dahi mansüb verilüb ol mangibun dahi senevi mahsillat~~bu kaziyye üzere an~n tahviline dü~se iki mahsül
zabt eylemek kr~ntin de~ildir, birisi hükm olunur.

" Metinde ~nim,nun,be,elif ile ancak "istimâ`~" ~eklinde olmas~~daha do~rudur.
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Kefereden Harac ve ~spençe
~ol kefere ki gayri ~ehirlerde mütemekkin olub haraclarm~~beyli~e gönderüb
amma ispençeleri sipâhlye vâs~l olmasa yerinde atas~~veyâhud kar~nda~~~olub yerler
anlar tasarruf eylese ispençe e~er yer ile mahsüb olmu~~ise ispençeyi yeri tutandan alalar. E~er ispençe neferden ve ra`iyyetden yaz~lm~~sa ra`iyyet her kandan ise ispençeyi
andan alurlar.
Meyl~âne Vergisi
Bir sancakda ya bir ze'âmetde meyhane hâs~~l yaz~~lub bad-~~hevâ bir y~la ya iki üç
y~la k~yâs ile 'mil-i meyhane husf~sund(a) e~hür-i haramda satilmad~~deyü nizâe edüb
lust~n~~a~a~a teklifiyle nizan eylese kAnün budur ki bir 'âmile bir i~~sat~lur e~hür-i haram müstesna olmaz ~er'iyyâtdan, `örfiyyâtdan sat~lacak anda sat~lan sat~lur, sat~lmayan
sat~lmaz. Me~er ki ibtidâ sat~ldukda bile kavl olunub sicillâta kayd oluna. Kavl olmayacak olursa 'âm~ll niza` eylemek câ'iz de~ildir. Y~l tamam olduysa cümle maktr~e hükm
olunur. Tahvil tamam olmad~ysa bad-~~hevada k~ste'l-yevm ahnur. Bir sipâM timâr~nda
hr~(r)icden bir kimesne gelüb matrifeti olmadan timarma müte`al(~k) yerde çeltik-i dink
yapub ol yer içün sipai~i tapu taleb eylese eâdet-i kAnün üzere ol yerin tapusun alur
amma ol yerin hakk-~~karar~~ne ise ve bi-garaz kimesneler ne mikdâr tapu tecviz ederler
ise hemâ(n) ol mikdâr tapu hükm olunur ziyâde al~nmaz.
Mitflis Görevlinin O~lunu veya K~z~n~~Evlendirmesi
Bir cimri müflis kimesne i~~tutsa ve i~~içinde k~z~n ç~karsa ya o~lun evlendirse bu
dahi olsa o~lun everüb k~z~n ç~kardu~u akça taleb olunmalu olsa tefti~~oluna zikr
olunan akça i~~içinde beylik akçadan ahnub o~luna ve k~z~na harc etdi~ü zal~ir ol~cak
olursa bir timârda ya ze'âmetde ifa•ricden ba'z~~haymâne kâfirler gelüb temekkün edüb
harâclar~~ol timâr sr~hib-i raeiyyeti ile edâ etdiyseler ispençelerin dahi ol t~mar sW~~ibi
alur. Mâdâme ki âher kimesnenin yaz~lu ra`iyyeti ve ragiyyeti o~lu ve kimsenin
defterine yaz~lmaya zira ~ol kâfir ki harâo ahnur.
~spençesi dahi al~nmak laz~m-~~vilâyetdir. Çünki harâo ra`iyyet ile mahlût
verürler hemân anlar dahi raeiyyet silkinde münselik olmu~~olurlar amma harâclar~~
köylü harâclar ile ahnmayub müstak~ll yaya harâclar~~ala gelmi~~olsa ispençelerin dahi
yav(a) harâclar~~alurlar.
Raiyyet Üzerine Yanl~~l~kla Toprak Yaz~lmas~~
Bir ra`iyyet üzerine vilayet yaz~ld~kda gaflet ile mesela nim çift yaz~lub kayd
olunsa amma asl~nda yeri ve yurd(u) olmasa sipahi defter muktezAs~nca nim çift resmini
alur. 01 kimesne elinde yer olmadu~undan muzdarib olub gerü ol timârda bir boz yeri
sipâlû ma`rifetiyle alub zirâ'at ü harâset eylese ol boz ve mu'attal yeri evvelden
raeiyyetlik yeri olmayub sipâhiye andan resm kayd dahi olunmu~~olmasa ve mikdâr~da
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buçuk çiftli~e mütehammil olsa ol ra`iyyetin sonradan açdu~u yer üzere bi-vech yaz~lan
buçuk çiftlik yer tutulub sipahi ol' yer içün müstak~ll resm taleb edemez. Zira ol yer
içün defterde müstak~ll nesne has~l kayd olunmu~~de~ildir. Timârda mahsûb de~ildir.
Bu tarafdan ra`iyyete 'adalet olur.
Etmekçiler (Ekmekçiler)
Bir ~ehrin etmekçileri dergah-1 'aliye gelüb "i~ledü~ümüz undan vaktiyle ça~ni
tutulmayub ve ça~niye göre narh verilmedi~i sebebden etmekçilere zarar olur" deyü
'arz etseler ça~ni tutmakda kaniin budur ki kadT ve muhtesib taraf~ndan etmekçilerin
kendi i`timad etdükleri mu`temedlerinden ve ~ehir halk~ ndan bi-garaz ve mu`temed
kimseler cern' olub unkapan~na varub ol eyyâmda sat~lan unlar~n alas~ndan, evsat~ndan, ednas~ndan her birinden 'ale's-seviyye birer mikdâr kantar ile tartub, satun alub
zikr olunan kimseler cümle haz~rlar iken mu`temedün 'aleyh kimselere yo~urdub ve
narh üzere etmek bi~ürüb ve cemi` harc~n~~ ve ücret-i 'ameleyi hesâb edüb net' ü zarar
nice zâhir olursa kadi sicillât(a) ve muhtesib defterine yazub madem ki un ol bahâya
sat~la ol vechile 'amel oluna baha-y~~ dakIk terakkT ve tedenni edüb ça~niye ihtiyâc
oldukça ushib-~~mezkûr üzere 'amel oluna.
Bennâk Vergisi
Bennâk hiç yeri olmayan veya nim çiftden ekall yeri olan evliye derler ki
mücerredse 'ak~l ve bali~~kimseye derler. Babas~~yanunda kisb (ü) kâra kadir ola defterde bennâk yaz~lub sonradan bir ra`iyyet yerin tapulayub alan kimesne hem mûcebince bennâk resmin ve hem ald~~~~yerin resmini verür. Mücerred yaz~lan dahi
müte'e(hhil) olub kar-~~kisb edüb resm-i bennâk verir.
Do~anc~, Tuzakç~~ve Çeltik Re'islerinin Vergisi
Bir suba~~n~n ya bir sipahinin berat~ndan bir nâhiyenin 'adet-i a~nam has~l~~ kayd
olunub ba'z~~ kimesneler tuzakc(~) ya do~anc(~) ya çekik re'isiyüz deyü koyun resmine
niza` etseler ~ol do~anc~lar ki ya tuzakc~~olduklar~~takdirce kadimden ra`iyyet o~lu olub
sonradan do~anc~, tuzakc~~ olmu~~olalar anlar~n gibilerin koyunlar~~resmi al~nur. E~er
çif(t)lik tasarruf edüb bir tank ile do~anc~~ve tuzakc~yuz deyü da`va ederse kat'an
istima' olunmaz. Çeltik re'isi olanlar dahi koyun hakk~ndan ma`fuvv olmaz. Vermemek
içün hükümleri varsa dahi 'arz olunub ol hükm kantin üzere midir, divan-~~ hümâyûndan m~~ verilmi~dir görüle.
Bir kimesne tasarrufunda olan yerini emanet vermi~~olsa ol kimesne gâ'ibde iken
emanet kodu~u kimse içün ferâgat etdi deyü sipahi alub tapuya vermek câ'iz de~ildir
yer sahibine hükm olunur.

Metinde ~edde ile (evvel) ~eklindedir.
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Sipâhlye Defterde Boz Yer Yaz~lmas~~
Bir sipahiye defterde boz yerler yaz~lsa re'aya bizim aram~zda ol asl yer yok deyü
kendü yerleri aras~na ihfâ eyleseler her ra`iyyetin tasarrufunda olan yerleri tefti~~olunub görüle. Her tarlay~~ne kadar zamandan berü mutasamfd~r vakt-~~hasada olunacak
sipahi yerleri malüm olub sipahiye hükm olunur. E~er sipahiler ol boz yerleri tapuya
vermi~~ise alanlann elinden al~nmaz `ö~r ve resmini verürler. Me~er hassa yaz~lm~~~yer
olsa her sipahl zaman~n~~verür.
Odunl~~k Yer
Bir suba~~n~n elinde odunluk olub ba'z~~kimseler ol odunlu~u suba~~dan tapu ile
ald~k deyü niza` eyleseler odunluk kimesnenin tapu ile mülkü olmaz ~öyle ki evvelen
odunluk mülas~k-~~kadim odun kese gelmi~~olalar tapu ile anlardan gerü alinur.
`Umûmen halka hükm olunur.
Kasaplarm Hukuku
Bir kimesne bir ~ehirde yaz~lu kassab olsa mâ dâme ki kassablik eyleye k~~da ve
yazda teklif olunub koyun buldurmak kanûndur. Elbette buldurub ~ehre zarûret'
çekdürülmez amma Istanbul'dan ve Edirne'den ve Bursa'dan gayri ~ehirlerde
kassabhkdan ihtiyarlanyla ferâgat ederlerse cebr olunmaz. Üç ~ehirden gayriye kassab
yaz~lmak içün hükm verilmek câ'iz de~ildir.
Sipiikinin Hâssa Topra~m~~izinsiz Ekmek
Bir suba~~ya ya sipahitye defterde hassa yaz~lan yerler kendilerin ya adamlanmn
izinsiz zira'at eyleseler tohmlarm vesa'ir harclar~n ol sipahiden zira'at edenlere al~~verilüb sonra cümle mahsül ne ise sipahiye hükm olunur.
Müsellem Rdiyyeti
SipaM ra`iyyeti fevt olsa o~lu kalmasa yerleri müsellem ta(p)uya verir. Karmda~~~
kalsa ki müsellem raiiyyeti olmaya, kar~nda~~~yerin almaz ve müsellem ol vefat eden
ra`iyyetin yerin haricden kimesneye yerse mâ dâme ki müsellemin aher ra`iyyeti talib
ola harice vermek ca'iz de~ildir. Müsellem ra`iyyetine ahveresin deyü hükm-i ~erif verilür. Mer'ây~~ahali-i karye ittifâklan ve nzalanyla tapuya verilüb zira'at ediverilse dahi
sonra gelenler gerü da`va etseler mer'al~~a hükm olunur. Bu kadar zamand~r ziraeat
olunur dedikleri ietibar olunmaz karyeye mei-% laz~md~r.

2'

Metinde" t " harfi yerine" b " harfi yaz~lm~~t~r.
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Çift Resmi ve Resm-i Tapu Hakk~~
Bir sipâhinin timâr~nda çift resmi âher kimseye yaz~~lub galle an~n topra~~nda
hâsd olub galleden 'â'id olan hâs~h ol sipâld alub anun gibi ol yerlerden tapuya verilmelü olsa tapuyu çift resm yaz~lan sipâld "ben alurum" deyü niza` eylese vâluean tapu
rüsüm-~~`örfiyyedendir. 01 yerin resmi ki ol dahi `örfiyyedendir çünki ol sipahiye
yaz~lm~~d~r ol alur. Amma ~öy(le) ki ol karyenin ya nâhiyenin müstakil bad-~~hevâs~~bir
kimesneye dahi hâsd yaz~lm~~~ola tapu bad-1 hevâ k~sm~ndand~r ol alur. Bu takdirce çift
resmi yaz~lan nesne al~nmaz.
Do~anc~~Topra~~nda Yaya
Do~anc~~topra~~nda yaya tutulsa ve do~anc~~timâr~nda cürm (ü) cinayet vaki'
olub sancak beyi tarafindan dahi ve nizâe vah' olsa ~öyle ki do~anaya getirdir. Anlarm
timârlar~~serbestdir. Timârlar~mn rüsüm-~~serbestiyyesini do~anc~~ba~~lar tasarruf ederler amma ~unlar ki do~anc~lard~r ve timârlar~mn rüs~lm-~~serbestiyyesi a~alarma
râci'dir. Do~anc~~timâr~nda dü~en yayaya ve cürm (ü) cinayete sancak beyi taraf~ndan
dahi câ'iz de~ildir. Me~er ki sarâhaten defterde yavas~~ve kaçkunu hâsd kayd olunmu~~
ola. 01 vakt defter mu`teberdir, m~lcebince 'amel olunur ve do~anc~~timârmda salb (ü)
siyâset laz~m gelse sancak beyinindir. Hükm-i kdT lâh~k old(ukda)n sonra cürm oldu~u
yerde sancak beyi adam~~siyâset eder. Mrice alub gitmek ve bu siyâset almak kanûn
de~ildir.
Resm-i Fuç~~
Ba'z~~yerlerde kefere fuglarm açub hamr sat~lmak istediklerinde ol fuç~y~~ölçeler
mef kaç kar~~~ç~karsa kar~~~akças~~ deyü iki~er akça alurlar imi~. Bu kaziyye defterde
dahi sipaldlere hâs~l yazdm~~d~r. (01) yerlerde evvelden 'adet olma~~n yaz~lm~~~ola
almur. Yaz~lmayan yerlerden al~nmaz. Evvel 'adet de~il iken sonradan vilayet muharrirleri yazsalar makbül de~ildir, 'amel olunmaz.
Resm-i Yaylak
Bir yaylak
eyyâmdan beri tasarruf olunur dururken an~n hudûd ve
s~nurunda olan yerlerine bir ad koyub höric ez defter deyü müstak~ll bir kimesne da'vâ
edüb taleb eylese i`tibâr olunmaz. 01 yaylak kadimül-eyyâmdan ne vechile tasarruf
oluna gelmi~se gerü ol vechile tasarruf olunmas~na hükm olunur. 01 taleb eden kimesne evvelden yayla(k) yüklemeyüb dahi mücerred ad koyub yazd~rma~la dahl etmesi
câ'iz de~ildir men' olunur. Defterde yaz~lan has~la noksan gelmemek içün ol yaylakdan
tezvir ile üzerine ya(z)d~rdu~u içün zecr alsa ol akça kendiden almur.
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Rdiyyet O~ullart
Raciyyet o~ullan olub evkâf-~~selatin câblieri yâhud ~eyhzâde 'amilleri kendü
kendülerden defterlerine kayd ve rüsümlarmda nizâ` etse ca'iz de~ildir. O~ullar~~gerü
raciyyet srthibinindir anlar tasarruf ederler. Me~er emr-i ~erif ile vilayet muharrirleri
ç~kub defter-i cedide kayd etmi~~ola.
Mer`antn
Bir tâ'ife ya bir kimesne yerini ve mekân~m koyub davarlan ile gelüb bir örüye
konub bacz~~örüye zirâcat edüb suvadlar~n~~tazyik etseler bu kaziyye yak~n zamandan
berü ise kald~rulub ve e~er çok zaman olduysa zarar~~def etdürülüb kald~nlmaz mer`a
mutlak ziracat olunmak ca'iz de~ildir.
Ya~alartn Huldtku
Ba'z~~ ~ehirlerde ya~a olur ellerine ni~an-1 hümâyün verilse ~öyle yaz~~lur ki
baccle'l-yevm anda ya~an olub sabunc(u) ve mumc(u) trt'ifesine mikdarlar~nca hâs~l olan
ya~~~vezn ve tevzic edüb ve taksim eyleyüb bacz~sm~n akças~n alub ziyade vermeye bir
vechile taksim eyleye ki kimse müte~ekki ve mutazall~m olmaya tamam 'adalet üzere
ola.
Ikili Yerlerin 1-kistlt
Bir timârda h1~~hâsil olur yerler ki kesilüb, satilub ol yerde harc ola reeâyân~n
olmaz. ~öyle ki ol hâli olan yerler ekilmeyüb dâ'im çahlansa re'âyâ dahl etdirmeyüb
sâhib-i timâra hükm olunur.
Tapu Üzerine Tapu
Bir kimesne bir mikdâr yeri sipâlliden tapuya alub beynlerinde cakd-~~sahih olub
bir mikdar akçasm verüb bir mikdânn dahi getürmek içün gitdikde sipahl ol yeri bir
kimseye dahi ta(p)uya yerse tapu üzerine tapu olmaz ve sahih de~ildir evvelki kimseye
hükm olunur.
Resm-i Tapu
Bir kimseye bir vakf içinde bir mahlül vah` olub câbi olan kimesneden kâne~n
üzere tapuya ald~kdan sonra hâricden bir kimse mütevelliye varub "mahlüldur" deyü
mütevelliden tapulayub nizâ` eylese vakf-~~mahlülün zabt~~cabilere mufavvaz oldukdan
sonra tapusun dahi ana mufavvaz olub anun mahlül yeri tapuya verdü~ü sahili olur. 01
kimesne mukaddem cabiden tapuladu~u sabit oldukdan sonra hasm olan~n va~rub
mütevelliden tapuya aldu~una ictibar olunmayub tapu-y~~evvel mucteber olur. Fevt olan
reeâyânin yerine o~ullar~~mutasarnf iken biri dahi fevt edüb sipahi kar~nda~~ndan
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resm-i tapu almayub sonra gayri sipahi geldikde "kar~nda~~n hissesinden resm-i tapu
ver" deyü cebr ede ol resm-i tapu zaman~nda dü~mü~~de~ildir.
Celebke~ândan Otlak Resmi
Celeb-ke~an ald~klar~~ koyunu boz ve mu'attal yerlerde ve da~larda frl-cümle
sancak beyi ve gayr~n hassa tapular~ndan ve üzerlerine sahib yaz~lm~~~yerlerden haric
yerde birkaç gün yürütdüklerinden otlak resm(i) taleb eyleseler men' olunur.
Resm-i Tapu
Bir kimesne fevt olub (ve) kar~nda~~yla tasarrufunda olan yerlerden hissesini
kar~nda~~yla (sahh) k~z kar~nda~~~tapu ile alub k~z kar~nda~~~hissesin tasarruf (eden)
zevci mübâ~ir iken fevt oldukda zevcin kar~nda~lar~~bu yeri karmda~~m tasarruf eder
deyü zevce yerin tapular~z dese men` olunurlar.
Hassa De~irmen
Bir timârda sipahlye hassa yaz~lan de~irmen hal-al) olma~la sipahi ta`mir içün bir
kimesneye verüb ol dahi ta`mir edüb âher sipahi gelüb "hassad~r" deyü ol de~irmeni
taleb etse ehl-i hibre üzerine varub ta`mir harc~n tahmin ve ol kimesneye al~verilüb
de~irmen sipahiye hükm olunur.
Mâl-~~Gâ'ib, Mil-t Mefk üd v.s.
Bir sanca~~n mal-~~ gâ'ib ve mefkf~d ve beytül-mal ve yavas~~ defterde bir ze'âmete
ya bir timâra has~l kayd olunub ol vilâyetde fi'l-cümle serbest timâr tasarruf edenler
dahl eyleseler yaya serbestden de~ildir. Kul, câriye müjdeleri serbestlikden olma~la
an~n olmaz. Serbest olan timârlarda ve suba~~l~k(da) kul ve câriye tutulsa müjdelerin ne
ise ol kimesneden al~nub kul ve câriyeyi ana teslim ederler. Sahibleri zuhüruna dek
an~n h~fz~nda olmak gerek.
Resm-i A~nâm
Bir timâra koyun resm(i) has~l kayd olunsa vilayet yaz~ldu~u eyyâmda koyunu
olan kimseler koyunlar~n~~ satub, giderüb timâra zarar etseler ~öyle ki defter yaz~ldu~u
vakt koyunu olub resmi defterde has~l yaz~lub resmi al~nurken ihtiyanyla sat~lub gayri
kisb eyleyüb timâra
il zarar eyleseler an~n gibilere kudretleri yetdükce yine koyun
aldurub resmini verdirmek gerek. E~er ihtiyarlanyla satmayub afat ile helâk olub yine
koyuna kudretleri kalmasa "koyun al" deyü teklif vechi yokdur. An~n gibilerin
üzerlerine koyun takdir edüb resmin almak câ'iz de~ildir.
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Bâc-~~Bazar
Bir sancakda beyine bâc ü bazar kayd olunub re'aya evlerinde satd~klar~~e~yadan
bac taleb etmek câ'iz de~ildir. Bac, bâzâra gelüb sat~lan e~yadan takdir olunmu~dur.
Ammâ Silistire Sanca~~'nda gemiciler gelüb re'aya evlerinde terekesinden satun alsalar
has~l-~~humayûn içün gümrük vermek kantin olmu~dur.
Mumhâneler (~eml~âneler)
Rumili'nde mumhaneler olan ~ehirlerde mum husiisunda kanûnnâme bu
vechiledir ki ne kadar helvaalar ve balc~lar ve gayri mum eder kimesnelerin mumu
olub mumhaneye verüb yüz di(r)hemine iki akça verilüb dökülüb mum oldukdan sonra
yüz dirhemi dört akçaya sat~lmak ve mumhaneden gayri yerde mum al~nmak ve
sat~lmak, ~ehirden yabâna mum getirmemek ve haricden ~ehre mum gelüb mumhanede zarûret ol~cak narh-~~mezbûr üzere al~nmak ve ~ehrin mum i~leyen ve mum
alan kimesneler gayri yerden mum almamak ve harice sat~lmamak içün tefti~~olunub
vaki' olursa tehdid olunmak mukarrerdir, fe-emmâ halk kendü mengenelerinden saklad~klar~nda "getürün" deyü teklif olunmaya her kim ki bu kanûna muhalif dahl ederse
kuzat men' edeler.
Resm-i Bazar
Bir mahallde bir kimesne emr ile bâzâr ikamet ederse ol bazar~n 'adet ve kantin
üzere sergi yoluna bile mutasarr~f ola.
Narh Tayini
Bir mahallde narh ahvâli ihtilalde olub hükm verilmelü olsa cemie erbab-~~h~rfet"
kethüdalanyla narh muhtell olsa vesâ'ir ehl-i vukf~fdan haberi olan kimseleri cern' edüb
~imdiye de~in muhtesib dahi ede gelüb ve dahi eylemek matkül olan nesnelerin
cemrsini görüb ve eski kanûnnâmeye nazar edüb her birinin i~inde ve san'at~nda
zamân~na göre sermâyesin ve harc~n~~ve eme~ini male~m edinüb sermâyesin ayru
i`tibar ve hesâb edüb harc~m ve eme~ini içün sahibine 'adi üzere bir mikdâr ~ey koyub
dahi her birine narh ta`yin edüb cemr husf~siyyat~~cins cins, neve nevi, s~fat s~fat yazub
defter edüb üzerine mühr urub dergah-1 mu'allaya göndereler ki ba'de'r arz yel-kabül
kanûnnâmeye yaz~lub ni~ânlanub min-ba`d amnla 'amel oluna.
E~kincilü Sipiihiler
Bir sancakda mü~terek be-nevbet t~mar e~en sipahileri olub vakt olur ki ikisi bile
e~mek emr olunur. An~n mü~terek be-nevbet timâr tasarruf edenlerin yaln~z bedel
e~icek kanûnnâme ~nt~cebince cebe ve cebelü e~enden taleb edüb ~ol vakt ki ikisi e~mek
28 Metinde "harman" ~eklinde yaz~lm~~sa da "h~rfet" olmas~~gerekir.
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emr oluna anlam nevbedüsü kank~s~~ise müretteb ve mükemmel cebe ve cebelüyü
vesâ'ir esbâb~~andan taleb edüb nevbet e~en çün mühim olub emriyle e~mi~dir nevbeti
de~ildir. Cebe ve cebelüler e~meyeler.
Hizmetkân
an~n hizmetinde olub mail~eti sipâhiden ola
Bir sipâhinin hizmetkar~~ki
kimsenin yaz~lub ra`iyyeti o~lu olmaya ve ra`iyyet yerini tutmaya ve eavânz~~möcib
meksi29 olmaya 'avâr~zdan emin olmak krmündur.
Resm-i Asiyâb (De~irmen Vergisi)
Defter-i hâkânid(e) has~l yaz~lan de~irmen yeri beylikdir. De~irmen vakf olma~la
yeri dahi vakf olmaz. Vakf olan binâs~d~r. ~öyle (1d) binâ bi'l- külliye münhedim olsa
ocak gerü beylik olur. Sâb~kan bu vakf idi deyü taleb etmek câ'iz de~ildir. Me~er ki
sâb~kda temlik olunub divan-~~laliden mülknâme verilmi~~ola.
Resm-i Ganem
Ba'z~~yerlerde resm-i ganem hâsd yaz~lmayub timârlar~~serbest olanlar ~irâ etseler
resm-i ganem serbestiyyeden de~ildir. Mahsülât-~~defteriyyedendir. Her kimin berat~nda ve defterinde mukayyed ise ol alur.
Resm-i Tapu
Bir kimesne vefât edüb 'avreti hamile olsa yerleri mevIdif olub bir kimesneye tapuya vermek câ'iz de~ildir. Sonradan o~lan vücöda gelüb madem ki zirâ'ate kadir velisi
o~lan içün zirâ'ate tâlib ola sipâhi tapuya vermi~~ise dahi ahvirülür. Sagirün ol maktile
velisi olmama~la sipâhl âhere tapuya yerse câ'izdir, amma sagir yeti~üb zirâ'ata kadir
olsa atas~~yerlerine tâlib olur sag-ire hükm olunur. Tasarruf eden " ben on y~ldan
ziyâdedir mutasarr~f~m" deyü nizâ` etse 'amel olunmaz. Kez(â)lik ecnebi zuhür edüb
"ben yeri o~lan do~mazdan mukaddem tapulam~~~idim" deyüb temessük ibrâz eylese
tapusuna ve nizâ'~na i`tibâr olunmaz.
Der-Beyün-~~Ahval-ii Tapu
Ragiyyetden erbab-~~timâr ve gayriden yerler ve çay~rlar tasarruf edenlerden biri
fevt olub o~ullar~~kalsa tasarrufunda olan yerleri ve çay~rlar~~tapuya müstah~kk olmaz,
o~ullarma intikil eder. O~ullar~~kalmayub k~zlar~~kalursa bi-garaz kimesneler takdir
eyledikleri tapu ile k~zlar~na, k~zlar kalmayub baba bir er kar~nda~~~kalursa yine bi-garaz
kimseler takdir eyledikler(i) tapu ile kar~nda~~na, ya baba bir karmda~~~yo~~ise yurdu
üzerinde sakin olan hem~iresine, olmayub babas~~kalursa tapu ile babas~na (babas~)
Meks: Ö~ür, bac vergisi.
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kalmayub vâlidesi kalursa tapu ile vâlidesine, vâlidesi dahi olmayub mü~tereklerine,
mü~terekleri yo~~ise ol yerler üzerinde e~câr olub vereseye intikal ederse ol e~cârda
has~l olan meyveyi görüb gözetme~e su`übet olma~~n e~câr intikal eyleyen vârislerine
e~câr intikal eden verese mü~terekden takdim olunmu~dur. Anlar dahi yo~~ise karye
halk~ndan yere ve çay~ra zarüreti olub tapu ile talib olanlara verülür. Harice verilmek
hilaf-~~kanündur. Karye halk~ndan talib olub almazlarsa ol zaman sahib-i arz muhtâr
olub istedü~üne tapu ile verür. Sahib-i arz tapuya müstah~kk olan yerleri ve çay~rlar(~)
kendü tasarruf etmek ve o~luna vermek kaCan câ'iz de~ildir. ~mdi bu makf~le
müteveffâmn yerleri talibe olan k~zlar~na bi- garaz müslümanlar takdir eyledikleri tapu
ile verilmesi dokuz yüz yetmi~~be~~
gurresinden (28 Nisan 1568) fermân
olunmu~~idi, lakin babas~~ vefat~ndan sonra ne mikdâr zamana dek verilmek husf~su
tasrih olmama~~n ol asl müteveffân~n yerlerin reeâyâ ta'ifesi sahib-i arzdan tapu ile alub
elden ele dü~üb zaman geçmi~~iken müteveffân~n k~zlar~~gelüb talibe olub alma~la yer
ahvâlinde beyne'r-re`aya külli ihtilal olma~~n ne mikdâr zamana dek verilmek fermân
olunur deyü pâye-i serir-i alaya `arz olundukda bin on dört Ramazan'~~ gurresinde (10
Ocak 1606) an~n gibi o~lu kalmayan müteveffân~n yerleri talibe olan k~zlar~na babalar~~
vefat~ndan on y~l(a) dek verilüb on y~l mürf~rundan sonra verilmeye deyü fermân
olunmu~dur. K~zlar~n sagire gerek kebire ve baba bir er kar~nda~~~dahi gerek sagir ve
gerek kebir bu minval üzere ahkâm yaz~lur. Evlad ve baba bir er kar~nda~~~kalmayan
müteveffân~n yerleri, yurdu üzerinde oturan k~z kar~nda~~na tapuya verilmek husf~su
bin on Ramazan'~~gurresinde (23 ~ubat 1602) fermân olunmu~dur. Dört be~~seneye
var~nca verilür. Zamân geçmi~~olucak olmaz. Babaya o~lu mahlülü bi-garaz kimesneler
takdir eyledikleri tapu ile verilmek bin on iki ~evvâl'inin on be~inci gününde (17 Mart
1604) fermân olunmu~dur. Bundan akdem müteveffa o~lu yeri babas~na ve anas~na
verilmek ile o~lu fevt olanlar o~ullar~~yerlerden ve çay~rlar~ndan mahrüm olduklar~~
içün çiftin bozulub harb oldu~u pâye-i serir-i a`laya 'arz olundukda an~n gibi
müteveffâmn evlad~~ve baba bir er kar~nda~~~kalmayub babas~~ ve anas~~kalursa cümle
yerleri ve çay~rlar~~bi-garaz kimseler takdir eyledü~ü resm-i tapu ile babas~na, baba
kalmayub anas~~kalursa anas~na bin on yedi Zi'l-ka`de'sinin on be~inci gününde (20
~ubat 1609) verilmek fermân olunmu~du(r).
Gâ'ibin Hukûku
~mdi mukaddemen memâlik-i mahrüsede yer zira'at edenlerden aher diyâra
gidüb na-bedid olub hayat~~memat~~na-ma`lC~m olanlar~n mâdâme ki vefat~~ haberi sabit
olmaya yâhud yerleri üç sene boz ve hali kalmaya sipahi âhere tapuya veremezdi. Lâkin
na-bedid olan gitdü~ü esnâda vefat etmi~~olursa sipahinin resm-i tapusuna külli gadr
olmak laz~m geldü~ü bin on üç senesi Cemaziye'l-ahidnin gurresinde (25 Ekim 1604)
pâye-i serir-i alaya 'arz olundukda ol asl na-bedid olub üç sene sahihen haberi gelmeyen kimesnenin yerleri tapuya verilmek bab~nda ferman-~~~erif sad~r olmu~dur.
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Üç Y~l Boz Kalan Yerlerin Tapuya Verilmesi
Üç sene 'ale't- tevali boz ve hali kalan yerler tapuya verilmek müstah~kk
olmu~iken fuzüli zabt olundukda imdi ol makale hilaf-~~(kanun) resm-i tapusuz fuzüli
tasarruf olunan yerlerden sahib-i arz ya vekil `ö~r ve resm alma~a resm-i tapu saka olub
anlam olucak havass-~~hümâyûn ve vüzerâ hasslanna ve evkaf ve erbab-~~timâra külli
gadr oldu~u bin on yedi Zi'l-ka'clesinin on birinci gününde (16 ~ubat 1609) pâye-i
senr-i aelaya 'arz olundukda an~n gibi yerlerin sahib-i arz gerek asl~n bilsün gerek
bilmesün mücerred `ö~r ve resm alma~la resm-i tapu sak~t olub ol yerler hilaf-~~kamin
resm-i tapusun fuzüli tasarruf eyleyenlerin olub erbab-~~timâra gadr oldu~una ma-y~~
hümâyûnum yokdur. Bu as~l yerlerde sahib-i arz muhtar olub kendü zaman~nda vah'
olmu~~ise diledü~üne göre resm-i tapu ile vermek fermân olmu~dur. ~mdi sahib-i arz~n
kantin üzere resmini vermeden izni yo~iken hilaf-~~kanûn fuzüli al~nub sat~lan yerlerden
ve çay~rlar sahib-i arz ya vekil `ö~r ve resm alma~la sahib-i arz~n resmi salut olub ol yerler resimsiz hilaf-~~kanûn fuzüli anlarm ol~cak havass-~~hümâyûna ve havass-~~vüzerâ ve
evkaf ve erbab-~~timâra kat~~ gadr oldu~u bin on yedi Zi'l-kaedesinin on birinci gününde
(16 ~ubat 1609) paye-i serir alaya 'arz olundukda an~n gibi yerlerin sahib-i arz gerek
ashn bilsün gerek bilmesün mücerred `ö~r ve resm alma~la
arz~n resmi sak~t
olub ol yerler hilaf-~~kanûn zabt edenlerin olub erbab-~~timara" gadr oldu~una ma-y~~
hümâyûnum yokdur. Bu bâbda sahib-i arz muhtâr olub dilerse kantin üzere resm alub
tasarruf edene verür. Dilemezse bey'lerini fesh edüb eski sahiblerine tasarruf eder deyü
fermân olunmu~dur. Ammâ satal~~yedi sekiz on y~l mikdan olsa ve bir sipahi zaman~~
dahi geçse sonra gelen sipahl "bu yeri sipahi ma`rifeti olmadan satm~~s~n" deyü da`va
edemez. Bu husüs sipâhinin kendü zamâmndad~r.
Küldclen Aç~lan Yerler
Akçay~~
arz~n ma`rifeti yo~iken hilaf-~~kanûn resm-i tapusuz fuzüli kühiden
aç~lan yerlerden sahib-i arz ya vekili `ö~r ve resm alma~la tapu sak~t olub ol yerler resmi tapusuz fuzüli açanlar~n ol~cak havass-~~hümâyûn ve havass-~~vüzerâ ve evkaf ve erbab-~~
timâra külli gadr oldu~u bin on yedi Zi'l- kaedesinin onyedinci gününde (22 ~ubat
1609) pâye-i serir-i aelaya 'arz olundukda an~n gibi yerleri sahib-i arz asl~n bilsün
bilmesün mücerred `ö~r ve resm alma~la resm-i tapu saka olub o yerler hilaf-~~kanûn
fuzüli açanlar~n olub erbab-~~timâra gadr oldu~una ma-y~~hümâyûnum yokdur. Ol
maküle yerler açanlara il verdü~ü resm-i tapu ile yerle. Almayub kûhiden açub zira'at
edüb `ö~r ve resm verdim deyü resm-i tapu vermede ta'allül ve 'inad ederse sahib-i arza
hükm olunub diledi~ine tapuya vermek fermân olunmu~dur. Tahrir-i vilâyetden sonra
yeni aç~lan yerlerin ve çay~rlann ashab-~~timann mümtaz s~nuru dahilinde olub `ö~r ve
resmlerin kanûn üzere haklar~~iken ümenâ ve `ummal ve müba~irin-i emval "tahnirden
sonra aç~lan yerler haric ez defterdir" deyü mahsülü miriye 'â'id olmak üzere maliye
» Metinde "bâb" hecesi yaz~lmam~~t~r.
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taraf~ndan hükm ile müdahale eyledükleri bin on sekiz Muharrem gurresinde (6 Nisan
1609) paye-i serir-i alaya 'arz olundukda u~ûr-~~hümayt~s~nda hizmet eden erbab-~~
timann mümtaz smurlan dahilinde aç~lan yerlerin `ö~r ve resm haklar~~olub kemâkân
erbab-~~timâra fermân olundu.
Anadolu'da E~kty'd 'stili:1st ve Verilemeyen Vergiler
Öte yakaya e~kiya müstevli olma~la re'aya zanki firar edüb halen herkes yerine
varmak fermân olunma~~n ol maküle perâkende olanlar~n yerleri ve çay~rlar(~) üç y~ldan
ziyâde boz ve hali kalma~m de~irmen ve ba~~ve ba~çelerinde takdir olunan `ö~r ve resm
verilmemekle sahib-i arz olanlar ashab-~~menas~b kul Wifesine ve gayre tapu ile verüb ve
baz~lar dahi fuzüll tasarruf eyleyüb reka ve bel-aya bu bâbda zulm ü ta'addi oldu~u
paye-i serir-i alaya 'arz31 olundukda bin on sekiz muharrerni'l- haram gurresinde (6
Nisan 1609) üç y~l(a) dek yerlerine varan re' aya ve berayan~n yerleri ve çay~rlan ve
de~irmen hisseleri vesa'ir mülkleri kendülerine teslim olunub kemakan mutasarr~~f olub
an~n gibi tapuya alanlara akçalarm
arzdan almak fermân olundu.
Evvelden zira'at ü harâset olunub `ö~r ve resmi alma gelen tarlalar dinlendirmek
içün konmu~~olmayub üç y~l ale't-tevall bila-mani` boz ve hali' konmu~~ise ashab~~kadimi
yerlerimizdir deyü niza` ederlerse câ'iz de~ildir. 01 asl yerleri zi'l-yed olduklan
hasebiyle il verdü~ü resm-i tapu ile ashab~na teklif edesiz. Olmayub gerü ol vechile
ta'allül ederlerse sahib-i arza hükm eyleyesin ki diledi~üne tapu ile vere.
Ba~ka Köyde Oturan Re'âyâ
Bir ra`iyyet yerinden kalkub âher yerde on y~ldan ziyâde sakin olmu~~bulunsa
kald~rmak hilaf-~~kanündur. Nihayet vilayet muharriri ç~kub sakin bulundu~u karyeye
yeniden ra`iyyet yaz~nca eski sipahisine ancak rüst~m-~~ra`iyyeti verir ve bir raeiyyet
kalkdu~u karyede kalan yerlerin ziraeat etmeyüb ta'til etdü~ü ecilden sipahlye zarar
olma~~n zecren ala çiftbozan resmi al~nmak fermân olunmu~dur. Hali kalan yerlerin
sahib-i arz tapu ile ahere verüb has~d olan `ö~r ve resmi ol yeri tasarruf edenden
ald~kdan sonra veyâhud karyesinden gidüb aher karyede sakin olan ra`iyyet her y~l
varub yerlerini zira'at edüb `45~r ve resmini verdikden sonra mücerred âher yerde
sâkinsin deyü çift bozan resmi taleb olunmak câ'iz de~ildir. Tasarrufunda yer yo~~iken
baban~n ve senin üzerinde defterde çiftbozan resmi yaz~lm~~~dediklerind(e) ol vechile
dahi eden sipahinin topra~~nda yeri yo~ise mücerred defterde yaz~lm~~d~r deyü dahi
olunmak câ'iz de~ildir. Bu bâbda deftere ietibar yokdur. 'Amel olunan tasarrufdur yeri
bi'l-fi'il hali dursa almur.

s' Metinde "arz" kelimesi yaz~lmam~~t~r.
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sishi Tasarrufunda Olan Hisse
Sipâld tasarrufunda olan hissesin ve bu husüsda tasarruf-~~sipâhl ne üslub üzere
oldu~un beyân eder. Sipahi timâr~nda mevkûf olan reâyâ çif(t)likleri bütün çift ve Ilim
çift dahi ekall dâhil-i defter ve hâric-i defter her ne ise sipâhlye müte`alhkd~r.
Hâric Ez Defter Re'dyâ
Defterde hâric olanlara ummâl dahl ü ta'arruz eylemezler ve defterde ad~~olmayan ratiyyet o~ullarma ve karmda~larma srthib-i umar dahl eylemek kântindur. Ra`iyyet
o~lu ve karmda~~~/türk ez defter olmak zarar vermez. Hâ(r)icden kimesne dahl etmeye ve
köhne defterde mastûr olub telbis ile müjde veya ga'ib deyü yeni defterde yaz~lmayan
re'âyâdan zinde olanlara dahi sâhib-i timâr dahl eyleye. Belki bir timânn kadimi
ra`iyyederinden bir niçesi fetret sebebiyle (veya) gayri sebeble gayri vilâyete gitmi~~olsa
defter yaz~ld~kdan sonra yine ol timâra gelse sahib-i timar mutasarr~f ola ve ragiyyetin
azadi' kulu dahi sahib-i timâr tasarrufunda olur hâricden kimse dahl etmeye. Ta il katibi varub tahrir-i vilayet edicek kime yazdursa ol ala.
Ceviz ve Kestane A~açlar~n~n Ö~rü
Kadimi koz a~açlar~~ki kimsenin olmaya niza` yok ki sâhib-i timâr~nd~r ve ~ol koz
a~açlar~~ki kimsenin ba~çesi içinde a~~lamas~~ya çiftli~inde a~~lamas~~ola ya ata.sm~n ve
dedesinin a~~lamas~~ola andan sâhib-i umar `ö~r alur ve ~ol kafiri koz a~açlar~~ki
ra`iyyetin çiftli~inde yâhud hudûdunda ola ra`iyyetin ekinine ziyân~~ola ve ra`iyyet an~~
zabt edüb hâsd eyleye sâhib-i timâr ile üle~eler. Tarla olundu~u mahall-i âherde
mastürdur ve da~larda olan kestânelikler(i) raeiyyeder ve hâricler dev~irirler,
ra`iyyeder himâyetine göre ri`âyet oluna. Himâyederine göre nazar edüb emeklerine
göre kimin timâr~~ ise üle~eler. Hkicden olanlar destürsu~~tu~lu tu~una" dahl
eylemeyeler ve da~larda kendü kendinden hudâyi kestânelikler beylik olur. Kime
d~na(r) ise an~n hükmünde olur; amma ekser budur ki berât~yla ve defterinde mukayyed de~ildir, zevâ'idler gibidir.
Ve bir süv(a)ri ra`iyyetden kable'l-vakt rüsûm alsa koyun resm (taleb) eylese koyun resm(i) ve dönüm resmi gibi huhilünde ol malz~ll olub timâr gayriye verilse sonra
varan süv(a)ri ol ma'zill olandan ala. Ra`iyyetden nesne taleb eylemeye, amma ra`iyyet
dahi evvelki süv(a)ri ald~ysa isbât edüb kW! hücceti alivere ki taleb etdikde elinde
temessük ola.
Beylerbeyiden Kad~ya Usulsüz Mektub
Ve beylerbeyi baz~~sipâMlerin eline mektûb verüb kâdilara gönderirler imi~~ki bu
ki~iye ra`iyyetden falan resm kable'l-vakt al~veresiz deyü. Gerekdir ki beylerbeyiler ol
" Tu~lu tu~una (dü~lü dü~üne): Rast gelen tarafa, be~endi~i yöne Bkz.: Tarama Sözlü~ü,II, Ankara 1965, s.1347.
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asl mektûb vermeyeler ve e~er eslemeyüb verürlerse kaniina muhalifdir. Kadilar `amel
eylemeyeler ve `amel etmedikleriyle mu'ateb olmayalar
Zarûretten Çift Bozmak
Ve e~er ra`iyyet hastal~kdan veya yohsullukdan veya pirlikden gücü yetmedü~ünden çiftin bozsa çif(t)lik b~raksa andan süv(a)ri bennâk resmi ala elinde yeri
gayra bir çift yazulub dursun deyü çift resmin taleb etmeye ve bir ra`iyyet ki bir köye
ra`iyyet kayd olmu~~ola elinde olan çif(t)lik ba`z~~gayri köy s~nurunda vah' olmu~~olsa
çift resmin kayd olundu~u süv(a)ri ala aher süv(a)ri "batz~~yerlerin s~nurumdad~r" deyü
dönüm akças~n~~taleb etmeye. Hemân `ö~r ve salariyye ala e~er çif(t)likden ziyâde yer
tutarsa anun içün dönüm akças~n vere. Ve bir ra`iyyet fevt olsa çiftlik olub müte`addid
o~ullar~~olsa mezkûr çif(t)lik tasarruf ederler iken biri fevt olsa amn hissesi içün sâ'ir
kar~nda~lar~ndan süv(a)ri tapu taleb edebilür.
Ev Yeri Tapusu
Kurada ev yerleri tapusun a`las~~elliden ziyâde al~nmaya, evsat~ndan k~rk ya otuz,
ednas~ndan yirmi ya on akça alma. Sipahinin hassa çif(t)li~i yerin hükmü oldur ki
tapulama~la kimseye mülk olmaz. Tapusu câ'iz de~ildir. Sahib-i timâr olanlardan her
kank~s~~ki akçaya tama` edüb tapuya verürse kendü zaman~nda tapuya alan kimesnenin
tasarrufunda olur, kendü niza` edemez, amma kendüden sonra timâr kime müntak~l
olursa ol bozar kendü dahi bozar ise olur.
K~l~ç Yerinin Tapusu
"K~l~ç yeri tapulanmaz" demekden murad budur ki hilafinca ra`iyyetlik yerlerin
`örfen muvâfik tapulandukdan sonra tapulayan kimesnenin elinden al~nmaz. "Tapu
üzerine tapu olmaz". Nikâh üzerine olmad~~~~gibi. Sol ra`iyyetin yerleri ki ~ss~~olub veya
celâ-y~~vatan edüb mahlül kalur timarlar~~kendüsü tasarruf eder. Hassa yerlerin kendü
çiftin sürer veya orta~a verür. Bunun gibi yerlerden el çeküb yine tapuya yerse câ'izdir
kendüden sipahi tasarruf etmekle hassa olmaz. Fi nefsi'l-emr raeiyyetlik yerlerdir. Hatta
sipahi `avar~z vaki' olsa çiftden çifte eavar~z teklif olunsa ol sipahi tasarruf etdü~ü yeri
ad~na izafet olunub "falan yeri ver" deyüb ra`iyyetler aras~nda 'adi olunsa sipahi ol yer
içün `avar~z belas~n yohsul ile maean çekmek gerekdir. Me~er ki tül zaman ile
müte`ak~ben defterde sil:dili elinden kayd olunmu~~ola ve ra`iyyet yerleri cümlesinden
ç~km~~~ola. Bu i`tibarla havâss cümlesinden olub hassa hükmünde ola.
Vilayet-i Anadolu'da eavar~z kayd olunub ~ehirlerde hassa yaz~lm~~~sonra dergah-1
mu'alladan resm-i çift ve bennâk ve cebe vesâ'ir `avar~z eski sipahilerden ref olunub
hemân `ö~r, salariyye ve resm-i a~nam vermek emr olunub ziyâde nesne taleb olunmaya. Ve bir timârda koyun ve kovan ve ba~~ve ba~çe ve asiyab olmayub sonradan ihdâs
olsa a`~ar ve rüsiimu sahib-i timâra müte`all~kd~r.
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Aydnz~n Toplanmas~~
Ve her gâh ki vilâyet-i mahrûsede eavar~z vah' olsa suba~~lar ve timâr erleri
reeâyalar~~kadi huzürunda ihzar edüb kadi yazub padi~ahm emrini yerine koyalar.
Temerrüd eden kimesneleri bile ko~ulan kul muti` edivere ve timârda has~l kayd
olunan de~irmen harâb olsa sahib-i timâr de~irmen ~ss~na yapmak teklif ede. Kudreti
olmayub yapmazsa üzerine olan rüsüm sipahiye hükm edeler ve rüsûm verme~e
'adem-i kudret gösterürse kadi ma`rifetiyle âhere satduralar ki âher yurd deyüb resmin
vere.
Resm-i Yaya, Abd-~~Ab~k ve Kenizek Müjdeleri
Ve serbest timârlarda müsellem ve yörügan-~~Hüdavendigar'dan gayri re'aya
tutduklar~~ yaya ve 'abd-~~ ab~k ve kenizek müjdeleri sahib-i timar~nd~r. Müddet-i
eörfiyye dahi kulda ve câriyede yüz gündür, kez(â)lik yüz gündür (?) at ve kat~rda k~rk
gündür, s~~~rda yirmi be~~gündür, keçide yirmi alt~, koyunda on iki gündür ve reeâyâ
tutmas~nda ietibar serbest timarad~r. Serbest olmayan timârlarda kendü re'ayas~yla
gayr~n re'ayas~~tutmada fark yokdur. Defterde bu husr~s tayin olunmadu~u takdirce
mirlivâya veyâhud suba~~lara yâhud ola geldü~ü üzere 'amel olunmak mer'idir. Yaya
ve müsellem ve yörükler tutmalar~~dahi üslûb üzere ma`mtildür. Ammâ sancak beyine
müteeall~k olan hust~sda kendülerin sancak beyine müte`all~kd~r.
Beytül-mal ve mal-~~gâ'ib ve mal-~~mefküdu mukata'aya alan kimesnelere ~öyle
i'lam eylemek gerekdir ki bir yerde beytül-mal vah' olsa vaki' oldu~u gibi kadi
defterine yaz~lub beytül-malciye teslim oluna. E~er vâris malf~m olub ol dar~mn ve asl
memleketle mekan~~maltIm olursa dahi beytü'l-mâlciye verilmeye, belki dahi elinde alt~~
ay mikdar~~dura, e~er varis gelmezse beytü'l-mâlciye teslim oluna. Sonra varis gelürse
beytü'l-makiden ala ve e~er vâris haric memleketde olub mekan' maelûm olmazsa ol
kimesneye mefkr~d ve bir y~l mikdar~~kadI elinde dura sonra beytül-makiye teslim eyleye. Mal-1 gâ'ib ve mal-1 mefkad, beytül-mal ile mukata'aya verilen tereke meyyit(e)
(âid) oland~r. Her evinden ç~kub sefer eden ki~inin de~ildir veyâhud mâhm emanet
koyub giden kimesnenin de~ildir. MM (ba`d) kantin ile 'amel olunub tecavüz etmek
isteyenlere kuzat men' edeler.
Resm-i Çift ve Bennâk ve Resm-i Ganem ve Asiyâb Beyân~ndad~r.
Resm-i çift tamam çiftlik üzere kayd olunan kimseden otuz alt~~akçad~r. Mm
çif(t)likden resm n~sf-~~zâlik. Ammâ
Hamid'de resm-i çift tamam çiftlikden k~rk
iki akça nim çiftden n~sf-~~zalik serbest olmayan sipahinin timar~nda yirmi yedi akça
sipahinin, on be~~akça sancak beyinindir. Ba'z~~nevâhid(e) sipahi yirmi yedi akça
ald~kdan sonra sancak beyi ancak alt~~akça alur ve ba'z~~nev(a)hide bütün çiftlerden
yirmi yedi akça ve üç akça sancak beyi alur ve on iki akça suba~~~alur. Mm çiftden resm
n~sf-~~zalikdir ve üslûb-~~mezhir üzere E~ridere Hisar~~erleri timar~nda resm-i çift elli
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yedi, mirliva yirmi yedi ve hiska `ö~r getürmek içün on be~~ve hakk-~~sipahi on be~~
akça. Antakiyye ve Karahisar erteni otuz akça tamam çiftleridir. On yedi akça tüm
çiftden ald~kdan sonra `ö~rlerin hisara getürmek içün bütün çiftlerden alt~~ar akça ve
nim çiftden n~sf-~~zâlik alurlar imi~. Ve liva-y~~Mente~e'de resm-i çift otuz akça, tüm
çiftden n~sf-~~ zalik ve 'iva-y~~Hüdavendigar'a tamam çiftlüden otuz akça, tüm çiftden
n~sf-~~ zâlik ve liva-y~~Bolu'da resm-i çift ba`z~~ nevahlide k~rk alt~~akçad~r amma serbest
olmayan timârlarda yirmi sekiz akças~~hakk-~~sipâlü, o(n) sekiz akças~~hakk-~~za`lm ve
sancak beyidir. Ve Ça~a ve Mengen nâhiyesinde dahi kez(â)lik ve Gerede tevabi`inde
resm-i çift otuz dört akçayad~r, yirmi dördü hakk-~~sipahidir, onu mirlivâ ve zaelindir.
Ve Divan-~~Hebar'da (?)" resm-i çift otuz alt~~akçad~r. Hakk-~~ sipahi yirmi ve hakk-~~
mirlivâ ve za`Im on iki akça ve Divan-~~ Karagöl'de serbestdir. Hakk-~~sipahI yirmi akça
ve Divan-~~Gerede'de resm-i çift elli akçad~r. Hakk-~~sipahli otuz akçad~r ve hakk-~~livâ-i
zalm on sekiz akçad~r. Ve Virân~ehir'de ve Bolu'da resm-i çift k~rk üç akçad~r. Hakk-~~
sipahl otuz üç ve hakk-~~mirlivâ ve zalim on ve Nâhiye-i Ulus'da ve Mülk-i Feleke'ddin'de resm-i çift otuz akça, hakk-~~sipald yirmi dörd, hakk-~~nürliva alt~~ve zalm üç ve
Oniki Divan'da resm-i çift otuz üç akçad~r. Hakk-~~sipahl yirmi iki akça ve hakk-~~
Mirliva dokuz ve za`Im iki ve Nâhiye-i Yedi Divan'da resm-i çift misl-i zâlik ve Nâhiye-i
K~br~s'da resm-i çift yirmi üç, hakk-~~sipâlü on yedi, hakk-~~liva üç, hakk-~~za`lm dahi üç
ve H~z~r Beyili nâhiyesinde resm-i çift k~rk iki akçad~r. Hakk-~~sipâlü yirmi sekiz ve
hakk-~~ mirlivâ sekiz ve hakk-~~za`Im alt~~ve Nâhiye-i Ergeleli'de (Ere~li) resm-i çift otuz
dörd, hakk-~~ sipahl yirmi be~~ve hakk-~~nürliva dö(r)d ve za`Irn be~~ve Mudu(r)nu
nâhiyesinde hakk-~~sipâlü on dokuz ve Divan-~~Mm Yunus'da ve Savada'da ve ~lyas
Bey'de resm-i çift on dörd akça yaz' olunmu~dur. Hakk-~~ mirliva üç ve hakk-~~za`ism on
bir ve gayri divânlarda resm-i çift on dörd, hakk-~~ mirliva on bir, hakk-~~ zaim üç ve
Konrapa (Konurapa) nâhiyesinde resm-i çift on sekiz akça, hakk-~~ sipâlü on dörd,
hakk-~~ mirlivâ iki, hakk-~~ za`l~n iki ve di~er divânlarda ve Nevahl-yi Dodurga'da resm-i
çift otuz üç akça, hakk-~~sipahli yirmi dörd, hakk-~~mirlivâ alt~, hakk-~~ zalm üçdür ve
resm-i bennâk iki akçad~r.
Cabâ bennâkdan liva-y~~Hüdavendigar'dan dokuz, vilâyet-i Karaman alt~~akçad~r.
Ammâ bir kimesne defterde bennâk yaz~lmayub elinde Ilim çift vefâ eder yer bulunsa
nim çift resm al~nur ve cabâ bennâk ekilür (yeri olsa) resmi on iki akçad~r ol al~nur.
Ez'af re`aya ki ba`z~~nevalüde "kara"' tesmiye olunur resm alt~~akçad~r amma himâyet
olunmak emr-i müstahsendir ve nesl-i re`ayadan, ehl-i kisb olmayan mücerredlerden
nesne al~nmaz. Defterlerde dahi üzerine nesne kayd olunmam~~d~r, amma ehl-i kisb
olan mücerredlerden mikdarl~~ mikdar~nca resm al~nur ve defterde mücerred kayd
olunan kimesne te'ehhül etse bennâk resmini verür. Amma re`aya kafirler olsa müzevvec
kafir, süvarIsine y~lda yirmi be~~akça verür.
Bolu'da böyle bir yer ad~~veya divan ismine rastlamlamam~~ur.
:" Metinde "karye" ~eklindedir.
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Resm-i Ganem, Ka,ssâb ve Celebke~ler
Resm-i ganem iki koyuna bir akça ahnur, amma Vidin sanca~~nda üç koyuna bir
akça al~nmak mukarrer olmu~du(r). Koyun tamam dölünü dökdükden sonra May~s
içind(e) say~lur ve hem koyunla kuzu ma'an say~lmak emr olunmu~dur.
ra`iyyete tabi`dir. Koyun say~lmalu ()kak vilayet-i Karaman'da kadilar âdemisi bile
defter eyleyüb koyun çoban~~elinde bulunan koyunu her ne vechile beyân ederse elindeki koyun kimindir ve kaç koyun gayr~nd~r, kW! ademIsi defter eder.'Âmil dahi ana
göre resm alur ve ~stanbul ve Akçakoyunlu kassablar~~ve celebke~ânlar vesâ'ir yerlü
kassablar ve celebke~leri y~lda bir kere Abrif de resmi bitdü~üne hüccetleri bulunursa
`ummal bunlardan tekrâr koyun hakk~~`acletin takb etmeyeler ve e~er ellerinde vech-i
mezki~r üzer(e) hüccetleri bulunmazsa satun ald~klar~~kimsele~i buluvereler ki koyun
`acletin anlardan alalar ve e~er satun ald~klar~~kimseyi bulmayub ve ellerinde dahi resm
bitdü~üne hüccetleri olmaya resmleri kassablar ve celebke~lere tenblh oluna ve hem
kassablara ve celebke~lere tenbih oluna ki Abrirden evvel koyun alsalar ol y~l içinde ol
koyunun resmi bir defa verilmi~~ise hüccet alalar ve illa Udet-i a~nâm sonra bütün alurlar deyü bir mikdâr akça a~a~a bazar ederler ve defter-i 'atikde ~öyle me~rûhdur ki: ~ol
kimsenin resm-i ganemi otuz akçadan eksik ola anlarm hemân otuz üç ~ey (akça) ahna
ve ~ol kimesne ki koyun resmi otuz üçden ziyâde ola andan iki koyundan bir akça ahna,
ziyade ve nak~s almmaya ve ~unlar~n ki koyunlar~~yokdur on iki~er akça ahna. Fakirler
ise ancak alt~~ar akça vereler ve dahi bir kimesne koyun resmi al~nacak zamana karib
koyun alsa, alandan alalar, alah bir ayd~r dedü~üne i`tibar olunmaya.
Ö~r Mikdârlan
Hubûbâtdan h~nta ve ~air olsa `ö~r ve salâriyyelik ahnur. Cümlesi sekiz mudd
galleden bir mudd olur ve muddda iki buçuk kile olur. Baki hubûbâtdan ki nohud ve
mercimek ve bakla ve penbe ve kettân anlardan hemân `ö~r ahnur, salâriyyelik al~nmaz.
RumiWnde re`aya kefere oldu~u yerlerde tah~l `ö~rü e~er ki mudddan almursa yüzde
muddda on mudd, onda üç ve mudd salâriyyelik ahnur ve e~er onda çaçdan ahnursa
yüz kileden on kile, onda iki buçuk salariyyelik ahnur ve penbeden yüz lidreden' on
lidre almur ve onda üç lidre salâriyyelik almur ve kettândan yüz demedde on ahnur.
Kettândan salariyyelik ahnmaz, illa kettân~~yuma~~d~vereler. Gügülden ve za`ferandan
onda var, salâriyyelik yok ve kendirin on demede bir demed `ö~r almur. Ve kuru
üzümden on ikiden bir `ö~r almur ve bekmezde on be~de bir `ö~r ahnur zira ihr(a)a
vard~r ve köfterde" kezâlik.

" Lidre veya ledre genellikle ipek için kullan~lmakta olup 100 ve 120 dirhemlik olmak üzere ikiye ayr~l~r& Bkz. Ünal
Ta~k~n, Osmanl~~Devletinde Kullan~lan Ölçü ve Tart~~Bi~it~de~i, F~rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dal~~
Yüksek Lisans Tezi, Elaz~~~2005, s. 80.
" Köfter veya köftür, kövter, köyter, köfte, üzüm ~~ras~yla ni~asta kaynaularak yap~lan ve dilim dilim kesilerek kurutulan bir çe~it tatl~, pestil. Bl~z.: TDK, Deneme Sözlügü, c.VIII, Ankara 1975, s. 2949.
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Vilâyet-i Karaman'da Aksaray ve Ürgüb ve Ni~de kazalar~nda ve Andu~u37
nâhiyesinde gallâtdan mâlikâne ve divâni deyü iki `ö~r al~nur. Bir `ö~r verür karye vard~r
ve Ere~li kazas~nda bir `ö~r vakfa ve n~sf `ö~r divâniyye kayd olunmu~dur ve Konya
kazas~nda iki karyeden ve nefs-i ~ehr s~nurunda ekilen gallâtdan "su basar" deyü iki `ö~r
al~nur. Gayri kuras~ndan `ö~r, salariyyelik bir mudd galleden iki kile `ö~r al~nd~kdan
sonra buçuk kile dahi al~nur. Bu mezkûrlardan gayri yemlik içün nesne al~nmaz ve
vilayet-i mezbûrda `ö~r-i kettân ve köhne defterde W~r-i salâriyyelik kayd olunmu~dur
yine öyle alma amma tohum ra`iyyete verile. Mukabelesinde ra`iyyet dahi kettân~~yumu~adalar ve vilayet-i Rûm'd(a) arpadan ve bu~daydan ve dar~dan her cinsi ayru hesâb
eyler imi~. Be~~mudd ol~cak yemlik bir buçuk kile al~nur. Be~~mudda, on mudda ç~k~cak
hemân bu üslûb üzere alurlar. On muddan ne mikdâr tecavüz ederse üç kileden ziyâde
al~nmaz ve bir ki~inin çaç~~on muddan ziyâde olursa hemân üç kile al~nur, be~~muddan
eksik olandan nesne al~nmaz, amma liva-y~~Bolu'da Ça~a'da ve Mengen'de ve On ve
Oniki Divan'da ve K~br~s'da ve Ere~li'de mudda üç kile al~nur. Harman hakk~~ve
salariyye al~nmaz. Viran~ehir ve Borlu ve Ulus ve Mülk-i Feleke'd-din ve Yedi Divan'da
ve H~z~r Bey ~li38 nâhiyesinde mudda iki buçuk kile al~nur. Resm-i harman salariyyelik
al~nmaz.
Ba~~dönümüne ba`z~~ vilâyetde on akça ve ba`z~~vilâyetde be~~akça al~nub
haday~kdan ve her gemilerden? dahi `ö~rlerine göre resm ahnur amma baez~~yerlerde
ba~~n dönümüne yedi~er ve ba`z~~ yerlerde sekiz ve ba`z~~ yerde onar akça al~nur.
Ba~dan ba~çeden `ö~r hâs~l al~nmak ~er`a ve kanûna mutab~kd~r. Ammâ reeâyâya tahlis-i
`ö~rde müzayaka olub müzayaka içün `ö~r mikdarma bedel mebla~~tahmin olunub
harâc i`tibar olunmu~dur ve ba~dan dönüm al~nmayan yerlerden üzüm ve gayri fevakih, bostân yeti~icek, üzerine emin ki~iler varub k~ymete tutub `ö~rün alalar. Dönüm»
akças~~al~nan yerlerde üzüm kesildü~ü vakt alma. Vilayet-i Mente~e'de ba~~dönümüyle
dönüme aelas~ndan sekiz ve ednas~ndan dörd akçad~r. Ammâ vilayet-i Karaman'da
galleden `ö~r al~nan yerlerde ba~dan ve ba~çeden bir buçuk `ö~r al~nurmu~. Sonra
dergah-1 mu'allaya 'arz olumcak bir `ö~r al~nmak mukarrer olmu~. Timâr ve vakf ve
mülk olan kurada halen `ö~r al~nur amma vakf olan karyelerde `ö~r tamam vakfa al~na
ve vakfdan gayriyle bir `ö~r ahnub n~sf malikane ve n~sf divâniye ola, salâriyyelik nesne
al~nmaya ve kâfirün ba~~~olub ~~ra has~l olan yerlerde ekser ~ehirlerde ve e~er köylerde
suba~~~ve süv(a)ri iki (ay) menapolye tutub sücisini sata. Narh~ndan ziyâde gücle kafir
üzerine b~rakmayalar.

" Metinde And~ran ~eklinde yaz~lm~~t~r. Bugünkü Ortaköy-Alunhisar ilçesidir. Bkz.: Tahir Sezen, Osmanl~~Yer Adlar~,
Ankara 2006, s.28.
" Metinde "iki" ~eklinde yaz~lm~~t~r.
" Dönüm kelimesinden sonra fazladan bir (akça) kelimesi yer almaktad~r.
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Ö~r Mikdiirlar~~
Resm-i ~~ra, Resm-i F~tç~~
Suba~~~veya süvari menapolye tutmak isteyicek kâfirin fuglar~m mühürlete. Bunlar~n ~~ras~~sat~lmay~nca hiç kimesne süci satmaya ve iki ay menapolye içün y~l~n kank~~
ay~n ihtiyâr ederse ol kâfirden al~nan onday~~ol ilede satalar. E~er bu iki ayda süci
sat~lmayub artarsa gücüyle kafir üzerine dökmeyeler. Me~er kafir ile narh~na r~zas~yla
ala ve kafir ~~ras~n kurbas~na4° (?) koyub s~kmak isteyicek ref ü'r- r~k`a (?) b~rakmayub
s~kma~a izn vere. ~zn içün nesne almayalar. ~~ras~n~~ s~ka ta ki zayi` olmaya ve kafir cibresin41 s~kacak üzerine duran adam ol cibreyi araya, bas~lmad~k kalsa basduralar. Cibrelerde üzüm kalmad~ysa su koyub kab~na anlarda salâriyye ahnmaya ve ~~r(a)da yüz
medreden on medre, onda üç medre salariyye alur amma vilayet-i Semendire'de bir
raeiyyet yaz~ldu~u yerde ba~~dikse `ö~rün verdikden sonra otuz medrede bir medre
salâriyye verür, `ö~r kimin ise salâriyye dahi an~nd~r. Bir ra`iyyet bir gayri sipahi
raeiyyetden ba~~alsa yâhud âher sipahi yedinde ba~~dikse `ö~r-i salâriyyeyi sahib-i
zemine verir ve kafir fuçusun sücisi satd~kdan Edirne medresiyle bir medre alma.
Ö~r-i Çay~r, Otlak ve Odun Hakk~~
Ve ~ol çay~rlar ki her y~l korunub çay~r ola gelmi~dir. Hergiz zira'at olunmaz
an~n gibilerden çok odak has~l olur. Yohsullar tasarrufunda olsa `örf-i padi~aki üzere
`ö~r vireler. Vilayet-i mezbûrda her raeiyyet ba~tineden ba~tineye harman vaktinde bir
'araba otlak ve yüz yükden birer 'araba odun vere. Mevsimlerde odun ve odak almasalar yedi~er akça odak içün, üçer akça odun içün al~nur. Zikr olunan vilayetde
müslimân ba~lar~n~ n her dönümünden dörder akça almur.
Liva-y~~Vidin'de her müzevvec kafirden defterde odak resmi be~er akça ve bostan
resmi iki~er akça yaz~lub timâr erinin üzerine ham' ba~lanm~~d~ r. Üsli113-1 defter ta~yir
olunmasun içün yeni defterde müzevvec yaz~lub hane hesâb olunan bir müzevvec
ra`iyyet defteri mûcebince haneden haneye odu~u olan bir 'araba, odak olmayan odak
içün be~er akça verirler ve raeiyyet o~ullar~ndan ~ol ki yeni defterde müzevvec
yaz~lmayub defterden sonra tezevvüc42 edüb ve babas~yla olub intifn babas~~
çif(t)li~inden olub ve babas~~ ba~tinesinden ol il yaz~lub defter olunca resm-i odak ve
resm-i bostan al~nmaya, Mart ispençesi alma. Me~er ~ol kimesne ki defterden sonra
tezevvüc edüb babas~ndan sonra ayr~lub ba~ka dirlik edüb ma'i~eti ba~ka ola an~n
gibiden dahi odu~u olan yerden bir 'araba, odak olmayandan be~er akça ve bostan
resmi iki akça alma.

K~rba: Sakalarm su ta~~d~klar~~köseleden kap. Bkz.: ~smail Parlaur, Osmanl~~Türkçesi Sözlü~ü, Yarg~~Yay~nevi, Ankara
2006, s. 897.
41 Cibre: Suyu al~nan üzüm benzeri meyve posas~. Bkz.: ~. Parlaur, Osmanl~~Türkesi Sözlü~ü, s. 253.
42 Metinde "müzevvec" ~eklindedir.
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Resm-i Ba~~
ve Ba~çe
Ve arz-~~vakfdan, miriyyelerden ba~~eylemek içün sipahi tapuya yerse ve ol kimesne an~~ba~~eylese e~er a~açlar~~birbirine yak~n olub aras~~zira'ate kabil de~il ise
ba~çe hükmünde olur. E~er aras~na çift girüb zira'ate kabil ise meyvenin `ö~rün vereler
ve ba~çe hükmünde oldukda müddeti az e~er çok olsun sipahl "ben bunu çiftli~e
zamm ederim, a~açlar~n~~kal' eyle" dimek câ'iz de~ildir. Ya icâre vazeetmek gerekdir.
`Ö~r bedeli veyâhud meyve `ö~rün almak gerek vakfa ne? kank~s~~ ise an~n ile 'amel
edeler. Ba'clehu üzerine zamân geçmekle a~açlar~~kalmasa sipahi bozub yine çi(ft)li~e
zamm edemez. Me~er ki sahib icâresin verme~e kadir olmayub ferâgat ede, ol vakt
sipahl dilerse ba~çe etmek içün bir kimesneye verür ve dilerse ziraeat etdirüb ekme~e
verür enfa' kank~s~~ise ider.
Ö~r-i Kovan ( Resm-i
Kovan durdu~u yere tabiedir. Kimin yerinde bal eylese `ö~r anundur. ~ol yerde
ki defterde akça yaz~lm~~d~r ol alma, yaz~lmam~~d~r yerde eyü veya dolu kovanda bir
kovan `ö~r alma amma def an bi't-tazyik ba'z~~mevazi'de `ö~rden bedel akça tayin
Hamid'de ve Hüdavendigar'da ve Ankara'da kovan `ö~rü
olunmu~dur. Amma
sahib-i ra`iyyet üzerine kayd olunmu~dur. Ammâ `ö~rden bedel her kovandan bihasebil-has~l ba'z~~vilayetde bir kovandan iki akça ve ba'z~~vilayetde iki kovandan bir
akça ve ba'z~~yerde kovan ba~~na bir akça almur ve ba'z~~vilayetde bir ra`iyyetin aher
sipahi yerinde kovan~~olsa sahib-i arza iki ve üç kovana bir akça ve sahib-i raeiyyete iki
kovana bir akça verür.
Ve Bolu sanca~mda kovan hakk~~ o ilde yere tabi' i`tibar olunurmu~. Hâliyen
ra`iyyete tabi' ietibar olunub hükm-i hürnayûn erzâni kdmm~~d~r. Yer sahibine yayl~m
ciheti deyü kovanl~kdan haline göre buyurulmu~dur. Koyun 'acleti gibi ra`iyyete tabi'
Hamid'de otlak resmi deyü sahibolunur. K~~ladu~u yere k~~la hakk~~verülür ammâ
i arza ba'z~~yerde dörd kovand(a) ba'z~~yerde üç kovanda resm-i otlak deyü bir akça
ahnur ve vilayet-i Karaman'da kovan kimin timar~nda bal ederse `ö~rün ol timâr
sahibine buyurulmu~dur. Her kovan ba~~na iki akça resmdir ve ~ol koru ki vakf ola, bir
akças~~vakfa bir akças~~divâniyyedir. Amma al~nan akça `ö~r mikdar~~bal eden kovandan
buyurulmu~dur. Hiç bal eylemeyen kovandan emre muhalifdir, nesne taleb olunmaya
ve yerlü kayalarda ve yerlü arularda her y~l bal alurlar imi~~vaki' olan yerlerde sipahi
üzerine hâs~l ba~layub defterde kayd olunmayan meyküfculannd~r ve da~larda balc~lar
olub a~aç kovu~unda bulduklar~~veya henüz vaki' olmu~~kaya kovu~unda bulduklar~~
sayd kabilindendir ve ba'z~~mevaziede `ö~r-i kovan ~öy(le) ki durdu~u yer sancak beyine
müteeall~k olmu~~ola, `ö~r-i koyan~n sülüsâm sahib-i ra`iyyet ve sülüsün sancak beyi alur
ve livâ-y~~Ayd~n'da re'aya ekser kovan~~asl durdu~u yerden kaldurub aher sipahinin
timarma iletüb kovan konan yerde bal ederse resm anda vermek i`tibar~~ üzere bal
eyledü~ü yerdir ve kovana bir akça vermek üzere aher timâra getürürler imi~. ~mdi
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kanûn-~~mukarrer oldur ki bir kovan iki akça, birin sahib-i timâra ve birin bal eyledü~ü
t~mar sipahisine.
Ö~r-i Mdki
Vilayet-i Karaman'da göller kenar~nda olan ba'z~~kurâda köhne defterde bir
mikdâr akça yaz~lm~~, her y~l ol karyelerde bal~k olunsun ya olunmasun ber vech-i maktü' üzerlerine yaz~lan mebla~~~alurlar imi~. Hilaf-~~kantin oldu~u sebebden `ö~r-i maili
kayd olundu ne mikdâr olursa `ö~rün alalar ziyâde tecavüz etmeyeler.
Resm-i otlak
Kadimden korunub odak resmi alma gelmi~~yaylaklarm `örf-i sultaniye muvâfik
defterde yine resm-i odak kayd olunduysa ahir olalar. Anlam~~ma'adas~~çay~rlardan ve
gayr~lardan ba'z~~mevaz~ecla haymâne Wifesine yurd ve ba'z~~ ~ehirliye hassa ve ba'z~~
âher sipahilere t~mar kayd olunmu~dur.
Ve ba'z~~hali ve haric ez defter ki anlam~~gibi yerlerden eummal ve sipahiler odak
resmi alur imi~, Kantin-~~'Osmaniye muhalifdir ve defter-i eatikden haric oldu~u sebebden anlara resm-i odak kayd olunmad~, ahnayalar. Koyun resmi ahnd~kdan sonra nesne
almayalar ve resm-i otlak kayd olunan yerlerden 'adet-i kadime üzere beher sürüden bir
orta koyun alalar ve resm-i odak evvelden odak resmi kayd olunan yerlerden al~nub
kayd olunmayan yerlerden al~nmaz ve haricden sanca~a gelen koyundan resm-i odak
ola sürüden bir koyun bahas~~on be~~akça ve ednâ sürüden bir koyun babas~~on akça
al~rlar, yirmiden ziyade al~nmak ~er`an ve `örfen ca'iz de~ildir. Ve resm-i odak dahi
yürüdü~ü yere göre olur. Sahibi oturdu~u yere göre de~ildir ve bir timarda sil:dili
mütemekkin olub koyunu olsa veyahud piyâde ve müsellem Wifesinin a~nam olsa, anlar~n gibiden sahib-i timâr resm-i odak taleb etmeye. Me~er ki üzerine hâs~l ba~lanm~~~
ola ve yörük Wifesinden bir kimse bir timarda yer tutub zira'at edüb ba~~ve ba~çesi
olsa sahib-i timâra resm-i odak vere. Ammâ k~~lak resmini vermeye ve haric rekadan
bir kimse bir timarda koyun ve yurd tutub veya orta~a koyun yerse anlar~n gibiden
resm-i odak taleb olunmaz. Me~er ki girü hani kayd olmu~~ola. Bir timarda haricden
koyun gelüb lu~lasa a~~rca sürüden bir eyü ~i~ek koyun alma ve alçak sürüden alt~~akça
al~nub ziyâde ahnmaya. Bu resm-i k~~lak koyun durdu~u yere tabi'dir. Yürüdü~ü yere
göre olmaz ve k~~lakda k~~layan kimse sipahiye `ö~r ve resm verirse resm-i k~~lak
ahnmaz ve yörük ta'ifesi dahi bu kabildendir `ö~r verdü~ü yuvada resm-i k~~lak vermeye ve illa yörük her kank~~timarda lu~larsa üç akça resm-i k~~lak vermek eadetdir.
Karaman defterinde gayri yer bulunmad~ysa anda dahi bu üsbab üzere yaz~lm~~~ki
vilayet-i Kayseriyye'de cari olan kantin üzere y~lda yirmi be~~akça kayd olundu.
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Bâd-~~Hevâ
Bâd-1 hevâ deyü defterde kayd olunan resm-i `arûs ve cürm (ü) cinayet ve tapuy~~
çif(t)lik ve ev yeri tapusu ve haricden gelüb k~~layanlar~n tütün resmidir. Serbest olmayan timarlar~n n~sf~~ sahib-i raeiyyetindir ve n~sf~~âheri haricden sancak beylerinindir
veyâhud haricden dahi eden suba~~lar~nd~r. ~kisi bile dahi etdü~ü yerde her birisi ruh,'
tasarruf eder. Amma vilâyet-i Karaman'da n~sf-~~ aher ~ahzade hasslarma ve resm-i
ganem ve resm-i ar~lsiye kayd olunan yerlerde dahi bu tank üzere dahi ederler.
Gerdek de~eri ve yer tapusu Bolu sanca~~nda ba~ka timâr erinindir, sancak beyinindir.
Sancak beyinin ve suba~~n~n anda medhali yokdur ve koyun hakk~~ ve cerâyim dahi
sancak beyi ile suba~~n~nd~r. Sahib-i timarm anda dahl~~yokdur. Me~er ki timâr serbest
ola ya hass kayd olunmu~~ola ve resm-i earûsâne cihazlu k~zdan altm~~~akça ve `avretden
k~rk akça, fakirlerden n~sf resm, ganiyye (ve) mu(ta)vass~tü'l-halden beyne beyne, yerlü
`avretin nikah~nda ve resm-i `arûsanesinde topra(k) mu`teberdir. Kimin43 timar~nda
nikâh olursa resm an~nd~r. Gerdek resmi bikr k~zdan ra`iyyet sahibinindir. Babas~~sipâhisi
olur her ne makamda ç~karsa ç~ksun ana göre hükm oluna ve e~er süv(a)rinin k~z~~ç~ksa
gerdek de~erin suba~~s~~ala. Suba~~l~k alt~nda ise ve illa sancak beyi alur. Yörük lamekan
oldu~u sebebden atas~na tabi' olma~la bikr ve seyyibe birdir ve resm-i nikâhda a`las~~bir
dinard~r ve ednas~~on iki akçad~r. Mütevass~t nâkih-i menkûhaya göre al~nur. Kendü
mutallakas~n nikâh edenden resm-i nikâh al~nur amma resm-i gerdek al~nmak hilaf-~~
kanündur. E~er sancak beyinin k~z~~ç~ksa resm beyinindir. Beyler beyi k~z~~ ç~ksa resm
hazine-i 'âmireye al~nur. Ve piyâde ve müsellem ta'ifesinin k~z~~da çiftli~i üzerinde
olsun re`aya yerinde olsun sancak beyi alur ve e~er ~eyb" olursa reeâyâ k~z~~gibi topra~a tabi`dir. E~er kendi babahk çiftli~i üzerinde de~il ise sahib-i arz~nd~r. Ve
Hüdavendigar eri olan yörüklerin resm-i `arûsaneleri hazine-i 'âmireye al~nur. Bir
ki~inin ki yazl~~~~bir yerde k~~la~~~bir yerde ola, k~z ç~kd~kda gerdek de~erin ra`iyyet
yaz~ldu~u yerde vere. Ra`iyyet yaz~lm~~~de~il ise n~sf resm birine ve n~sf resm birine
vere. E~er arada yörük eve (sahib) olub kimseye ra`iyyet yaz~lm~~~de~il k~z~~nerede
ç~karsa gerdek de~erin ol yer sahibine verir ve yörük Wifesinin evvel ve ikinci
nikahl~-un gerdek resmi atas~~sahibine verilür. ~kinciden sonra olan nikâhda resm-i
gerde~i her kanda olursa ana vereler. E~er bir kimse câriyesini `abd~na yerse resm-i
nikâh ve resm-i gerdek al~nmaya. E~er câriyesini azâd kimseye yerse bikr ise n~sf bikr-i
hürre, seyyibe ise n~sf-~~resm-i seyyibe-i hürre al~na.
Resm-i
Anadolu vilayeti sancaklar~nda y~l yürüyeni de~irmende Bursa muddu ile bu~day
ve bir mudd arpa kayd olunmu~dur. Ammâ ba`z~~sancaklarda mezkûr galle bahas~~y~l
" Metinde "k" harfi yerine "I" harfi yaz~lm~~t~r.
"~eyb: Ya~bl~k, ihtiyarbk.
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yürüyen de~irmene altm~~~akça yaz' olunmu~dur. Galle bahas~~da yaz' ol~cak müzayaka
vermemek içün vilâyet-i Karaman'da dahi bu kanû' n yaz' olunmu~dur. Ve alt~~ay
yürüyene n~sf-~~zalik ve vilâyet-i mezke~rda resm-i âsiyâb tamam divâniyye kayd olunub
vakf olan kurada vakf-~~hisse yaz~lmaymb evkaf mutasarr~flar~~tamam resm-i icâre-i arz
deyü vakfa taleb etmek asitâne-i maedelet-penah(a) 'arz olunub icâre-i 'arz içün vakfa
ve mülke buyurulub n~sf-~~aher divâniyye emr olundu. Bolu sanca~~nd(a) hakk~nda
fermân ~öyle vaki' old(u) ki kant~n-~~mukarrer üzere ki y~l yürüyenden Bursa muddu
(ile) bir mudd bu~day ve bir mudd arpa alma ve alt~~ay yürüyenden msfi al~nub ve seyl
de~irmenlerinden yürüdü~üne göre ve mukata`a i`tibar~~ref oluna kayd olunmu~dur.
Bir kimesne de~irmen satsa mü~teri yedinde bir aydan ve iki aydan y~l tamam~na dek
resmini mü~teriden ala, bayi`den almayalar ve dahi bir de~irmenin suyu münkati` olsa
bi'l-külliye battal kalsa ve âher yerden su getürmek mümkün olmasa an~n gibiden resm
almak hayfd~r. Eyleseler raeiyyetli~e müte`alhk olan husüslann beyân eder bir ra`iyyet
fevt olsa sagir o~lu ve çiftli~i kalsa sagir çiftli~in `uhdesinden gelemeyecek "baban çiftli~idir" deyü sipahi resm-i çift taleb etmeye. Sagir yeti~ince âhere verüb zira'at etdürüb
kullu~unu çekdüre.
tefti~de sagirin velileri "çiftlik hakk~ndan gelür" deyü taleb
ederlerse üzerlerine kayd oluna ~ebab-efrûz?" deyü kabül etmeyeler. Yaz~lmayub sagir
yeti~ince mültezim olanlara yaz~la sagir çifte yaradukda babas~~çiftli~i kimin elinde
bulunub tapuya alm~~~ise has~l~n~~tasarruf kant~n-~~sultani üzere çiftlik gerü sagire hükm
oluna ve ök(s)üzden tapu al~nmak yokdur. Atas~ndan kalm~~~yeridir. Mülk-i mevrûs gibi
i`tibar olunmu~dur.
Resm-i Zemin
Ve resm-i zemin begâyet penbe biter, ya su basar yerden iki dönüme bir akça, evsat
yerden üç dönüme bir akça, ednâ yerden be~~dönüme bir akça, hass yerden yetmi~,
seksen dönüme, evsat yerden yüz dönüme bir akça, ednâ yerden yüz otuz, yüz elli dönüme bir çif(t)lik i`tibar olunmu~dur. Ve bir raeiyyet zira'ata kabil yerini üç y~l boz komak sipâhiye zarard~r. 01 zarar~~def içün üç sene boz kalan yeri sahibinin elinden alub
gayriye tapuya vermek eörfen câ'izdir. Ammâ da~~ve k~r yerler olub veya su basub her
y~l zirâeate kabil olmayub boz kalsa gayriye verilmek memnû`dur. Zira zürrae taraf~nda
takarat"-~~mütevaliye olmam~~d~r ve dahi ra`iyyet çift öküzü maslahat~~içün ve harman
yeri içün birkaç dönüm boz koyub mer`a eylemek memn~l` de~ildir. Bu sebeble ne
kadar boz kalsa tapuya verilmez. Kadimü'z-zamandan ~ehirlünün ve ehl-i kurân~n dayanan örüsü içün yaz' olunan yerlerinin ekilmesi ve korunmas~~zarar-~~'an~m olma~la
men' olunmu~dur. Ve `avret yerini boz komayub `ö~r ve resmini edâ etse elinden
al~nmak hayfd~r ve defterde mastûr olub has~l yaz~lan çiftliklerden mahlül olub reeâyâ
aras~ndan na-bedid olsa ihyas~na ve rüsûmuna mültezim olan raeiyyet verilüb her kimin
'15 Metinde
46 4:J1.)#/~ki

jfiJ..i ~eklindedir.

I. AHMED (1603-17) DÖNEMINE A~T B~ R OSMANLI KANONNÂMES~~

39

elinde o çif(t)likden yer bulunursa hâkimü'l-vakt olan hükm edüb aliverüb ol çiftliki
ihyâ etdüre. E~er "tapuya ald~k" dahi derlerse da'vâlar~47 mesmû'a olmaya ve
ra`iyyetden tekrâr `ö~r ~ol kimseden ahnur ki kendü sipâhisinin timâr~ndaki çiftli~i terk
edüb gayri yerden zirâ'at ede. Ammâ sipâhl yerinde zirâ'ate kâbil yeri olmadu~u
takdirce gayri yerde zirâ'at eden kimesneden tekrâr `ö~ r almak hayfd~r, nâ-ma`rüfdur.
Kâfirden dahi bu kânC~n câridir. `Ö~r sâhib-i arz~nd~r amma vilâyet-i Semendire'de bir
ra`iyyet yaz~ldu~u yerinde zirâeat etmeyüb gayri sipâhi yerinde zirâ'at etse msf-~~âheri
bedel-i salâriyye ile kendü sipâhisine verür ve çift kayd olunmayanlar çifte mâlik olsalar
resm-i çift al~nur. Bu bâbda i`tibâr çiftlik mikdâr~na dâ'ir çiftlik mikdâr~ndan ziyâde
tasarruf eden kimse ziyâdeye nisbet hâric ra`iyyet gibi resm verür. Pir olub yâhud fakr
(ü) fakâ eâr~z olub çift ve çif(t)li~i elinden giden kimseden resm-i çift al~nmak hayf-~~
sarihdir.
Resm-i Çift ve Resm-i Dönüm
Husüsen ki elinden kendüye ma`~nûl olub rüst~m-~~ mukayyedeye noksan
gelmemi~~ola ve sipâhlden çiftlik tutan re'âyâdan tamam çiftlerden tamam çift resmi,
nim çiftler n~sf çift resmi, n~sfdan ekall olandan e~er arâzi-i sakryye olub veyâhud eyü
hâss yer olsa ki her y~l zirâ'at olunub hâs~ l yerse iki dönüme bir akça resm ahnur ve
e~er mütevass~tü'l-hâl ise üç dönüme bir akça ahnur ve e~er ednâ ise dörd ve be~~dönüme bir akça al~nmak kâniindur ve resme muvâfikd~r. Hâssdan yetmi~, seksen dönüm
yer, mutavass~ t olan yerden yüz dönüm, ednâ yerden yüz otuz, yüz elli dönüm bir yer
çiftlik i`tibâr olunur. Dönüm dahi hatavât-~~mutavass~ta ile tûlen ve `arzen k~rk hatve
yerdir. Resm-i çift ve bennâk levâh~k~~ile evâilde harman vaktinde alunurmu~. ~imdiki
hâlde Mart ay~nda al~nmak kânün-~~mukarrerdir. ~ehirlerde karye (ve) ~ehir s~nurunda
~öyle sâd~r olmu~~ki: Vakf ve mülk olan yerden gayri
iken ekseler bu husûsda emr-i
timâr olan yerde ekseler bütün çiftden, nim çiftden ne mikdâr tutarsa mikdâr~nca çift
resm(i) taleb olunmaya ol sebebden ~ehürlüye çift resmi yaz~lmam~~d~r. Vilâyet-i Karaman'da ~ehirlerde hâss kayd olunan gallelerden ortakç~~olanlara beylikden tohm verilüb andan hâs~l~m" münâsafe edeler. Me~er ki kendi tohmu ile ekme~e taleb eyleye
ihtiyârlanyla taleb etmeyince cebr olunmaya ve ortakç~lar msf hâs~l~m beyli~e verdikler(i) cihetden memleket-i e0smâniyyede mutlak `avânz-~~divâniyyeden mu'âflard~r.
Beylerbeyiler ve kâdilar eslemeyüb anlar~~`avâr~za bile katar imi~. Anlardan eavânz
merfa`dur, katmayalar ve ~ehirlerde olan kile resmi resm-i timâr kayd olunmayub
elçiler içün ve kapudan gelen kullar içün tayin olundu. Ellerinde olan hükümleri
mûcebince ol akçadan kâcli ma`rifetiyle harc edeler ve bâkT ne kalursa sâhib-i timâr mutasarr~f ola ve elçiden her kank~s~mn elinde hükm-i hümây~ln olub yemekden ve
yiyecekden ve ulâkdan ve yemden ve kulaguzdan ve gayriden her ne kayd olunmu~~ise
Metinde "dal" harfi unutulmu~tur.
48 Metinde "hâlini" ~eldindedir.
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an~~vereler, ziyade vermeyeler ve e~er nesne emr olmad~ysa hen-Jan oda vereler her ne
sahib olu(r)sa kendü yanlarmdan satun alalar, kimseye zahmet vermeyeler, ederse
dergah-1 mu'allâma 'arz edeler ve ra`iyyet ki kendi gitse dam~~ve çulu sipâldnindir.
Sürü kosa dam~~ve çulu ra`iyyetin olur.
Ve bir ra`iyyet fevt olub o~lu ve k~z~~kalsa cend` çiftlik o~lu elinde ola, k~zma
hisse yokdur. "Eytâm yeridir" deyü hisse taleb etmeye ve ra`iyyet sipâhinin `ö~rünü
anbâra iletüb ve hisk erlerinin hiska iletmek re'âyâ üzerine bid'at-~~ma'rfifedir. Ammâ
mesafe bir günlükden ziyade olursa der an li'l-harc teklif olunmaya deyü emr olunmu~dur. Ve o(r)takçdara has~l getürtmek teklif olunmaya hemân köylerinde olan
anbâra iletürler. Ve Unfinnâmelerde ra`iyyet süv(a)riye ev yapmak mezkiirdan hemân
ham' olan `ö~rlerin koyacak anbâr tecviz olunmu~dur, ziyade de~il ve bir ra`iyyetin
elinde çiftli~i olsa Bursa muddu ile dörd mudd tohm ekmek her y~l borcudur. Hiç ekmedü~ii y~lda elli akça ekmedü~ü içün ahnur. Bursa mudd(u) ile iki mudd ekse yirmi
be~~akça ahna ve 'alta hazâ amma dörd mudd ekdikden sonra gayri sa`nat i~lerse
taearruz olunmaya ve timâr erleri ve `ummâl harman ölçmekden nesne almak içün
te'hir ederlermi~~ol bâbda bir hafta tevakkuf edeler. E~er gelüb ölçmezse köyün imâm~~
ve kethüdâs~~veya er ademleri ma`rifetiyle harman ölçdürüb anbârma koya. Timâ(r) eri
ve eâmil "benim ma`rifetimsiz ölçdün" deyü o el kimesneye rencide etmeye. ~ncidürse
kkli men' ede ve sancak beyleri ve ümenâ ve `ummâl ve zu'amâ ve erbab-~~timâr 'ayni
ile `ö~rlerin almayub re'âyâ fukarâs~~üzerlerine b~ra~ub ve ziyade bahâ ile tahmil ederler imi~. Bu bid'at ve zulmdür ve emr-i hümâyûnuma muhâlifdir, hükkâm men'
edeler. Ve ba'z~~reeâyâ çif(t)lilderi defterde yaz~ld~~~ndan tefâvüt-i ziyade ve rahi~~ile
ziyade olsa, ~öyle ki bir çiftlik yazdan~n yeri bir buçuk olsa nim çiftlik yaz~lamn bir çift
olsa ziyade resmine iltizâm gösterüb hakk~ndan gelürse dahl olunmaya, ibU oluna;
resmine mültezim olmazsa ziyâdesi kkli ma`rifetiyle çiftli~i olmaya(na) vefile ve ba'z~~
yerlerde çiftlik kalil olub yukar~da zikr olunan çiftlik mikdânndan eksik vaki' olub
amma olanca yeri hâsdlu oldu~u ecilden yerine defter mûcebince bütün çift ve nim çift
olmu~dur. Ve çiftlik kim eksikdir deyü nizâe ederse mesmil` olmaya. Defter mûcebince
'amel oluna.
~mamlar~n Vergisi
Ve mescid vakf~~tasarruf eden e'immeden resm-i çift ref olunub defterde hâsd
yazdmam~~d~r. 'Avanz hod mutlak e'immeden merfû'dur. ~mam olduklar~~zamanda
teklif-i 'avânz olunmaya ve vakf yerlerden olan ra`iyyet ki üzerlerine divan~~dahi yaz'
olunmu~dur. Câbi-i vakf olanlar harmanlann~~ölçüb `ö~rlerini ihrâc eylemeyince
ra`iyyet hâsd~n~~harman yerine getürmeyeler. E~er getürürlerse tehdid ve yasak oluna
ta ki vakf~n hâsd~~zâyi` olmaya.
Emr, padi~ah-1 'alem-penah hazretlerine 'arz olunub ~öyle buyurulmu~~ki:
hkicden kimse kim olursa olsun e~er ekdükleri yerlerün sahib-i timârlarma tamam
re'âyâ gibi rüs~lm-~~`örfiyye vereler ve çaçlar~~olmayub mudda iki buçuk kile al~nan
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yerlerde bunlar dahi iki buçuk kile vereler ve üç kile al~nan yerlerden bunlar dahi üç
kile vereler. Fi'l-cümle mukata`a i`tibar~~yokdur. Bi'l-külliye mürtefi` olub avar~z olsa
dahi e~er sipahi ise dahi yerine göre bila-niza"avar~z belas~n çekerler.
Re`ayadan imtiyazlar~~gerdek de~eri stiretinde ve ahz ü terk ihtiyarlar~nda olmak
emrinde zâhir ola. Her haric ki bu vechile elindeki yerin belas~n çeke, sahib-i timâr
olanlar an~n yerini haricsin' deyü niza` edüb elinden almaya, me~er ki ra`iyyetin yere
zart~ret ola, i~~bu ma`naya ki ad~na yer yaz~lm~~d~r. Ammâ elinde hergiz yeri olmaya
hatta tekmil nak~s-~~hâciyyâta taearruz etmek sebeb almaz ve ra`iyyet ad~na ki yer
yaz~lm~~d~r, az e~er çok yaz~lan yazuya göre çekmek gerek. Bu noksan tekmil içün haric
elinden alub ana vermek olmaz. Ammâ mahlülâtdan ve k~y~dan ve bucakdan ve da~dan
ve ta~dan ve yozdan tekmil olur. Zira ekser budur ki an~n gibi elinde yeri az olan ednâ
yer yaz~lub ihtiyanyla almaz. Bir mikdâr yerdür deyü yazm~~d~(r) sonra gavga edüb
yaz~lan mikdâr yer tutmak içün ol sebebden gavga der sene (?) i`tibar olunmaya
amma ~ol haricler ki ra`iyyetlik olagelen mezari`i zurra`lar~ndan zare~ret vaktinde satun
alub veya sipahiden tapulayub veya defter vaktinde ednâ münâsebet ile ad~na yazdurub
mer`a ya koru edinmi~~ola ve sahib-i timâr olan o ilde olagelen menfa'at yeti~mez ola
ve nükaddan ve galleden mübtediyye nesne vas~l olmaz ola, an~n gibilerden ta'arruz
olunub elinden al~nub ra`iyyete verilse olur ve timarlardan müteferrik olan rekay~~
cern` etmek kanündur. Amma on y~ldan ziyâde mütemekkin olan~~ kald~rmak ref
olunmu~dur. Rüsüm-~~ra`iyyet ne ise sipahiye al~verile ve ~ehirde yirmi (y~l) mütemekkin olan~~ oturdu~u yerde ~ehre yazmak buyurulmu~dur. Ve ~stanbul'da bir ki~i
mütemekkin olsa göçürmek memnf~edur.
Sürgün Ki~inin Hukûku
Sürgün k~z~n~~ sürgüne nikâh edeler. Ahere nikâh etmeyeler. Sürgün tâ'ifesi
harice varub beylikden ve gayriden i~~tutmu~~ve `amel almak olmaya. ~sterler(se) kabul
verilmeye ve sürgün içün ahkam-~~ ~erife yaz~lmalu olsa ka~~d~n padi~ah hazretlerine
'arz edeler. Ve ra`iyyet neslinden bir kimse ~ehirde on y~l tavattun etse amma bu hususda re`aya defterine kayd olunmasa an~n (gibi) kimesne ra`iyyet defterine kayd
olunmayub ~ehir üzerine yaz~lmak kanün-~~cedid olmu~dur.
Perâkende Re'âyâ
Semendire vilayetinde yerlerinden kalkub perâkende olan re`ayadan sipahi muhayyerdir derlerse mahalline göre tamam `ö~r veya msf `ö~r alur. Ya çift bozân resm
yetmi~~be~~akça alur. Ve derbend bekleyüb âher köyde oturan derbend kâfirleri dahi
sâ'ir re`aya gibidir. Sipâhilere hâssa kayd olunan çay~rlar~n, ra`iyyetleri biçüb yerinde
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y~~arlar evlerine getürmezler ve üç hizmet etmek dahi borclar~~ de~ildir. Sipahiler cebr
etmek istedüklerinde hakimü'l-vakt olanlar~~men' ederler.
Ve bir ra`iyyetin h~nz~rlar~~gayri sipâhi köyünden yürürse resminin n~sf~~ kendi
sipahisi ve n~sf-~~ âherini sahib-i zemin alur ve bo~azladu~u vakt h~nz~r ba~~na timâr
erine bir akça verürler. Sipahiler eflâklardan ve voynuklardan mezra'alar~~ içün yaz~lan
akça harman vaktinde al~nur.
Ve her sancakda, do~an, va~ak ve kaplan derileri sancak beyine müte`all~kd~r.
Bey ve yaya ve müsellem tutmu~~ola anlar~n tutduklar~~ kendi sanca~~~beyinindir.
Had/~yi Nâbit A~açlar
Ve da~larda ve ormanlarda bitmi~~hüdayi a~aclar
timâra sahib-i mülk
s~nuruyla bir nesne te~rik edüb a~~lasalar ol a~~layan~n mülkü olur. Y~ldan y~la dev~ire
`ö~rün vere. Gayriler ana5° izinsiz dahl eylemeye ve da~larda ve ovada ve ormanlarda
bitmi~~odunlar ve otlar ve Hüdayi bitmi~~yemi~ler ki a~~lanmam~~d~r, mübâhü'l-asld~ r.
Kim dev~ürürse an~ nd~r. Me~er ki korunub biçilme~e has~l olmu~~ola `örfle kimin
tasarrufunda ise ol dev~üre, gayriler ana dahl etmeye.
Ahvâl-i Kefere
Re-aya süvari üzerine hâss yaz~lm~~~her kanda beylik ba~~var ise ra`iyyetleri y~lda
üç gün i~leye, beylik ba~~olmayan yerde i~lemeye ve kâfirden defter-i hakani mûcebince
haklar~n~~ ald~kdan sonra atlar~n ve kat~rlar~n gücüyle ulak tutmaya ve kendilere
gücüyle i~~i~letmeyeler. Ve timârda ra`iyyet olmayub ha(r)icden zira'at eden kefere
`ö~rün sahib-i timar~n köyde olan ani:drilla ileteler.
Kâfirin Terikesi
Darül-harbden gelen kefereden bir kimesne memâlik-i mahrûsemden bir yerde
vefat edüb ba'de eda-y~~deyn terikesi kalsa ol terike kadT ma`rifetiyle yaz~lub defter olub
zabt oluna. E~er meyyit-i merküm içün da`va-y~~ verâset veya da`va-y~~ vesayet olub
Müslüman ~ahide zarûret olsa ve kafir ~ahid olub vasiyyet veya veraset-i ~ehadet ederlerse ~er`an câ'iz oldu~u sebebden kabül olunub ne vechile ~ehadet olmu~~ise mukarrer
tutula, niza` olunmaya ve e~er da`va-y~~ verâset ve vasiyyet olmazsa ol tereke ne kadar
var ise kadilar ma`rifetiyle zabt olunub emin masûn bir yerde durub beytül-malin ve
gayr~n ana dahl~~ olmayub sonra vefat edenin vilayetinden ol terekenin talebi içün adam
gelicek, gelen mektûb ve adam kadilar yazdu~u terekenin defteri ile dergah-1
mu'allâma 'arz olunub kapûdan emr edüb tefti~~olunub gelen adama ol vefat eden
kimesnenin vilâyetden ve ka~~d dahi anlar~n beyleri ka~~d~~ olub ol maslahat içün
geldü~ü zâhir ol~cak hükm-i ~erif verilüb ol terekeye gelen adama teslim olunub
" Metinde "ânin" ~eklindedir.
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gönderile ve hem kefere-i mezbüra mutasarr~f oldu~u da kuzât k~smet edüb
miraslar~na kar~~ub harbi kafir terekelerinden k~smet resmi isterlermi~~almayalar.
Der Beyan-~~Töhmet5~~
Bir kimesneye töhmed isnâd olunsa o~luna ve kar~nda~lar~na ve akrabas~na ve
musahiblerine ve küfelas~na veya ehl-i karyesine ve mahallesi cema'atine veya evinde
sakin oldu~u kimesneye teklif edüb bulduralar ve dahi bir yerde derbend sahibleri olub
h~fz~nda kusûr ve tekâsül etseler ebna-y~~sebilin ol yerlerde ve yollarda zayi olan
r~zklar~n alan~~ bulmazlarsa anlara tazmin etdireler. Zira derbendi h~fz üzerlerine
laz~md~r. Kazâ ve tedris ve tevliyet, me~ihat ve imâmet ve hitabet bunun emsali menâmb
ve cihât sahiblerine ta'zir laz~m gelse etmeyeler hemân bir dahi böyle etmeye deyü kadT
`unfla söylemek ol makalelere ta`zirdir ve habs edecek yerlerde etmeyeler. Dergah-1
mu'allaya 'arz edeler. Me~er ki ~efa'at-i 'uzuna eyleyüb kefil bulmayub firar ihtimali ola
ol vakt habs ede ve dahi bir kimse içün h~rs~z veya kahbedir deyü mahallesi cema'ati
~ikayet ve redd ü tarh murad etseler fi'l-vak~ ` ol kimesnenin beyne'n-nas töhmet-i
ma`d~f olsa mahallesinden veya karyesinden redd edüb süreler ve e~er vardu~u yerde
kabûl etmezlerse ~ehirden süreler amma birkaç gün tevakkuf edüb e~leneler belk(i) ol
kimesne teybe ve isti~far ve ~slah-~~nefs ede, etmezse süreler.
K~z ve O~lan Çekenler, U~ruluk Edenler
K~z veya o~lan çeken kimesnenin ve h~yanet üzere ecnebi kirinin ve `avret ve k~z
çekme~e bile varan kimesnenin ta`zirleri hükm-i ta`zir-i ~edid olunub etme~i kesile.
Gücüyle k~z ve `avret çeküb nikâh edene yine cebr ile bo~adub sakal~n~~kesüb muhkem
te'dib edeler. Ve esir u~urlayan ve esir ayardan ve dükkân açan ve birkaç kere
dinsüzlü~ü zuhûr eden kimseleri siyâseten salb edeler ve püzevenklik edenin aln~nda
da~~edeler ve bir bölük halk içinde adam h~rsuz olsa anlara bulduralar bulmazlarsa ol
halk habs edeler ve dergah-1 mu'allâya 'arz edeler her ne ferman olunursa eamel oluna.
Bir köy içinde ya mahallede adam ölse ya kârbân basulub hasret vah' olsa ya bir köy
içinde u~ruluk ve harâmilik olsa h~rsuzu bulduralar. E~er bir kimse elinde ya elinde
u~ruluk bulunub satun ald~m dese satan~~bulduralar, bulmayub müttehem makalesinden ise i~kence edeler. Me~er ki bulub getürüb kadIya teslim edeler veyâhud yabânda
buldu~u isbât ede amma i~kencede ihtiyât edeler ki kable's-sübût telef-i nefs olmaya ve
e~er i~kencede ölürse da`vas~~sorulmaya ve karban-serayalar emin, mu`temed kimse
olub her sabâh kârbân-serây halk~na icâzet vermeden müsafirine istifsar edüb kimesnenin r~zk~~ve esvab~~nehb ü sirka olmad~~~~maelt~m ve mütehakk~k etdükden sonra
destûr vermi~~olub sonra kârbân-serây halk~ndan ba`z~~ ~eyim sirka olundu deyü niza`
'1 Bu konu benzer iffidelerle III. Murad KAnünnamesi'nde bu ba~l~k alt~nda ele al~nd~g~ndan ayn~~bu ~ekilde adland~r~lmas~~ uygun bulundu. Bkz.: Ahmed Akgündüz, Osmanl~~Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, III. Murad ve III. Mehmed
Devri Kanunlar~, c. 8, ~stanbul 1994, s.110.
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ederse sirka olmaz ve e~er karban-serâyc~~bu ma'nây~~vermeden, etmeden hakla"
destûr vermi~~ise ol geceki karban-serây halk~ndan birinin bir nesneyi sirka oldu~u
mütehakk~k ola kusûr etdi~ü içün kârbân-serâyc~ya zecr ile tazmin etdürüle ve e~er
kârbân-serâydan bir nesne u~urlatmak kârbân-serây ta~radan delinüb all~-Ima& olsa
ta~radan müttehem ve mazanne olanlar tutulub h~rsuzu buldurub sirka olunan ~ey ~ere
ile tahsil etdürüle ve e~er içeriden olan~n ba'z~sm~n ta~rada olan h~rsuzuyla ittifak ve
ittihâd~~zan olunursa ol dahi ~erei ve 'öff ile tefti~~olunub h~rsuz bulunub ve e~er
bulunmazsa karbân-serây mahalle içinde ise ehl-i mahalleden teftl~~olunub h~rsuz
buldurula. Yan kesmek 'adet ise elin keseler, de~il ise siyâseten kollar~na nacak
saplayub gezdüreler. ~ehirlerde ve köylerde od kuralar, ~er'ile sabit olursa kasd ile
etmi~~olursa salb edeler ve h~rsuz sipâhl tâ'ifesinden olub siyasete müstah~kk olursa
habs edüb dergâh-1 mu'allâ(ma) 'arz edeler ve h~rsuz tâ'ifesi i~kenceden 'kral- etse
~krâr~ndan gayri 'alâ'im dahi delâlet ederse ol mu`teber ola. H~rsuzlu~u zâhir olan kimse âher kimse içün ~erikimdir dese e~er ol kimse müttehem ve levend ise i~kence
edeler, müttehem de~il ise mücerred h~rsuz kavliyle i~kence etmeyeler. Kâd~~bir
mücrim içün ehl-i eörfe hüccet vere.
Ehl-i Örf, Kad~~ve K~sâs
Ehl-i 'öd ol kimse as~lma~a müstah~kk ise asa, kat'-~~'uzva müstah~kk ise ede.
Kad~~bu bâbda mani' olub siyâseti te'hir etdirmeyüb ve günah olan yerde" etdüre.
U~runun ve harâminin ve kanl~mn bi-hasebi'l-merâtib siyâseti sancak beyinindir. Ve
`afv olan yerde bedel-i siyaset akça almak kâniina muhâlifdir ve siyâset olunan kimesneden cerime almak yokdur. Amma eafv ol~cak cerime
timâr~nd~r. Yaya ve
müsellem ve yörük ve do~anc~~ve vakf ve mülk h~rsuz kaçub içlerine girse buldurula,
bulmazlarsa garâmetinim çekeler ve h~rsuz bunlar~n birinden olursa siyâseti sâ'ir gibi
edeler.
Ist~lühlar~nda Mahlül ve Mufassal ile Hr~ric Ez Defter Etdikleri Timürlar~n Aksüm-~~
Tasarn~pt~~ Beyân~ndad~r
Pes imdi ~öyle maelûm ola ki: mahl~ll ve mufassal iki k~s~m üzeredir. Bir k~s~m ~ol
kura ve mezra'ad~r, defter-i mufassalda mukayyed ola, icmalde olmaya bu makülelere
mufassal derler. Her kim alub berat ederse timar~~olur. Min-ba'd men' yokdur
ve bir k~sm~~dahi oldur ki mesela bir karyeyi vilayet kâtibi hin-i tahrirde tevzi'de be~~bin
akçal~k üzere tevcih ve kayd-~~ic~nal ile ba`dehu defter-i mufassalda ol karyeyi icmâlde
yaz~landan be~~yüz veyâhud bin akçaya dahi ziyâde yer kayd etse bu makille ziyâdeler
dahi mahlied-i mufassal olur ve lakin bu k~s~= cevaz~nda ihtilaf etmi~lerdir. Ya`ni ekser
mütekaddimin 'adem-i cevâzma zâhib olub maemûlün bih olan icmâl defteridir,
" Metinde "halda" mana bak~m~ndan " halka" olmas~~daha do~rudur.
" Suçu i~ledi~i yerde cezâsm~n verilmesi istenilmektedir.
" Garâmet: Borç, diyet gibi ~eyleri ödeme; vergi, resim. Bkz: ~.Parlaur, Osmanl~~Türkçesi Sözlu~u, s. 489.
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mufassalda ziyâde yaz~ldu~una ietibar yokdur demi~ler. Zira muharririn tezkiresi
hemân defter-i icmâlin sûretidir. Bir sipahiye muharrirden aldu~u tezkiresi mûcebince
berat-~~ 'ali~an sadaka oldukdan sonra mukarrerdir ki makbüti sultan-1 zaman olmu~~
olur. Pes ne icâb eder ki bir karye defter-i icmâlde yaz~lan mufassaldan ziyâdeye kayd
oluna. Mücerred muharrirlerin h~yanet ve 'adem-i diyânetleridir ki bir timarm defter-i
icmâlde `adedin ta:yin edüb verdikleri tezkireleri mûcebince berât olmu~ken defter-i
mufassalda ziyâde edüb bi-gayr-~~hakk~n bir mü~terek dahi zam edeler hatta mahlül-i
mufassal asla câ'iz de~ildir deyü hükm etmi~lerdir ve hala hademe-i 1.-nfin olan küttâb~~zevi'l-ihtiyac~n dahi ekseni bu mesle~e sâlik olmu~lard~r. Fil-hakTka muharrirler bu
ma`nay~~kasd ederlerse hilaf-~~kantin olundu~undan ma'ada 'azim vebâle girüb bir
müstak~ll timar~~bu vechile ihtilâle verirler, öyle olsa vech-i me~rüh üzere zuhûr eden
ziyâdeler mahlül-i mufassald~r deyü tWib olanlara verilmemek ve berât olmamak gerekdir. Kadimden memnû`dur ve lakin memnû'iyyeti mutlak de~ildir. Zira ba'z~~`avar~z
hasebiyle bir iki nev`i var ki mufassal mahlûlü ~tlak olunmak sahih olur. Pes imdi bir
nev`i budur ki katibü'l- vilayet mâ-sabakda zikr olundu~u üzere bir karyeyi be~~bin
akçal~k üzere tevcih ve kayd-~~ional eylese ve lakin müsevvedat-~~defter-i mufassalda
karyenin mahsûlü müfredat~~icmâlde yaz~lana ziyade gelse muharrire laz~m belki vacibdir ki mufassal defterinin tashih ve beyâmnda 'ala kadri'l-imkan ol karyenin mahsf~lat
ve mersilmat~n~~tahleck edib erUm~n~~defter-i icmâle tatbik edüb tevfik-i defter-i icmâl
ve mufassal kkuln-~~mukarrerdir. Me~er ziyâdesi haysiyyet ile ola ki tahkikden sonra
dahi külli icmâlde mutbakat mümkün olmaya, ol zamanda bi-hasebil-müfreclat ol karyenin has~l-~~ mufassal defterine bi'z-zarûre `ala vechil-icab icmâlde yaz~lan ziyade
yaz~lmak laz~m gelür.
tahkik de~ildir. 01 cümleden biZira ba'z~~mahsülât ve mersûmât vard~r ki
ri rüsilm-~~ ra`iyyet ve zemindir. Resm-i çiftlik ve ba~tine ve bennâk ve mücerred ve
ispençe gibi ki vilayet-i Anadolu'da bunlara caba ve kara ve ekinlü derler. Min ba'd
mufassal beyan~nda bunlar~n tahfifi câ'iz de~ildir. ~u ecilden ki birkaç çiftlik ya birkaç
ba~tine tevfik-i erin~-~~ defter-i icmâl içün tahfif olunub defter-i mufassal-~~ cedide
noksn üzere yaz~lursa ol çiftliklerin ve ba~tinelerin, tarla ve çay~rlar defterde 1-ric kalub mevk~lf olmak laz~m geldikde gayri defter-i 'atikde kadimden mastfir olan ba'z~~
çiftlik ve ba~tineler 'amden defter-i cedide yaz~lmayub tarh olunmak Uniina ziyâde
muhâlifdir veyâhud bennâk ve ekinlü ve ispençe a~a~a verilüb birkaç nak~s yaz~lursa ol
yaz~lmayan re'aya defterinden hlr-ic kalmak laz~m gelür. Bir karyenin ba'z~~ re'ayas~~
dâhil-i defter ve ba'z~~ hkic kalmak hod Unikr~da yokdur. Zira tahrir-i vilayetden
murâd haric ez defter olanlar dahil olmakd~r. Ne an ki dahil 1-fric olsa ma'a-haza rüsüm-~~
re'aya ve arâzInin da`va ü nizaeda defter-i mufassal kat' eder. Min ba'd defter-i icmâle
mürâca'at olunmaz. Öyle olsa bu makine zarûret ve mahzûrât hasebiyle karyenin has~l~~
tahfif ola ma`nalar~~i`tibardan sonra icmâliyle yaz~landan mufassalda ziyâde
yaz~lsa ol ziyâde ne mikdar olu(r)sa mufassal-~~mahlül olur. Nihâyet kAnûn-~~kadim
budur ki, vilayet muharriri bu maküle ~zt~rar~~mufassal ziyâdelerin 1- ricden kimseler
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alub ihtilâle bâ`is olmamak içün yine karye sahiblerine mahltd-i mufassal deyü tevcih
edüb ba~ka tezkire vire ki mûcebince emr-i `ali~an sadaka olundukdan sonra berat-~~
hümâyûn verilüb timarlarma ilhak oluna. Ammâ bu maküle mufassal ziyadeleri defter-i
mufassald~r. Devlet muhass~la teslim olmad~kça kimesneye verilüb berât olmas~~hilaf-~~
kanûndur min ba`d câ'iz de~ildir. Ve bir nev` budur ki katib-i vilayet hin-i tev~rde bir
karye eski fi yazusundan fürû-nihade edüb mesela üç bin, iki bin akças~n ketm edüb iki
bin akçal~k üzere tevcil~~ve kayd-~~ic~nal eylese ba`dehu defter-i mufassalda bila-zarûret
yine eski yazusuna ba~lasa zâhirdir ki silret-i mezkûr gibi icmâlde eksik, mufassalda
art~k olmu~~olur ve lakin kelâm ~undad~r ki ol fürû-nihade olan bin akça ki vard~r, sahih mahlül-i mufassal olur mu, yohsa medhül-~~selef olan zevaldden mi olur? ~mdi
vilayet muharrirleri hin-i tahrir ve tev~rde ahval-i re`ayay~~(ve) berayay~~dikkat ve ihtimâm ile tefti~~ve tefahhus ve envâ` tecessüsden sonra bir karyenin erkamm~~mukteziyat-~~mahsülât~na göre ihrâc ü ifraz içün irtifa`ma me'mûr olduklar~~gibi inhitat~na
dahi me'mûrlar ise ietibar defter-i icmâledir. 01 maküle mufassalda ziyâde yaz~ldu~u
mu`teber de~ildir ve illa me'mûr de~il ise ol bin akçalik hisse mahli~1-1 mufassal olmas~nda niza` kalmaz. Zira bir karyenin erkarn-~~asliyyesinde fürû-nihâde olmak
noksan~m mûcib bir ~ey gerekdir ki hatta bu maküle mektûbât defter-i mufassaldan
dahi tarh olunub icmâle muvâfik yaz~lsa yine mahhil olur. Zira bir karyenin bilâ-emr
yazusundan a~a~a verilmi~~ise hilaf-~~kantin oldu~undan gayri beytül-mâle 'azim
h~yanetdir. Husiisan kim lu~vânin olana mütakaddimin demi~lerdir ki muharrirler teksir-i
beytül-mal ve tevldr-i cünd-i ~ah-~~Skender-misalss içün bir k~hç timâr ziyâde olsun
deyü bir karyeyi mahsülüne gör(e) eski yazusundan ziyâde tevcihine me'mûrlard~r,
amma tahfifine de~ildir. Me~er bi-has~l olma~la hakk(~n)da emr-i ~erif varid ola ve illa
vilayet kâtibi bir karyeyi eski yazusundan fürû-nihade eylemesi hilaf-~~kanilndur. Eyle
olsa bu takdir üzerine bu nev` dahi sahih mahlill-~~mufassal olmak laz~m gelür. ~mdi
mufassal mahlûlünün câ'iz olanlar~~bu üç nev`dir, ma'adas~~memnû` ve merfü'clur.
Mir-mirân ve cânib-i divan-~~`ali~andan kimse alub berât etmek hilaf-~~kanûndur min
ba`d câ'iz de~ildir. Ez defter dahi iki k~s~md~r. Bir k~sm~~ ~ol kurâ ve mezari`dir ki
defatir-i `atikada mastür ve mukayyed iken hin-i tahrirde kimseye verilmemekle defteri icmâl ve mufassaldan haric kalm~~~ola ol makülelere Ilin* ez defter derler. Bir sipahi bu
tank ile alub berat eylese timar~~olur. Min ba`d men' yokdur ve bir k~sm~~dahi budur ki
tahrirden sonra ba`z~~kurâ ve meza(r)i'in hudûdlar~ndan haric kimesnenin `alaka ve
niza`~~olmayan baez~~mevazi`-i müstak~lle ve beyâbân ve orman ve kûhistândan etraf-~~
cevânibinde veyahud haymenegândan ba`z~~re`aya gelüb bir mahalle ziraeatgah edinüb
orman ve e~carm~~k~rub ihyâ edüb müstak~ll mez(r)a`a eyleseler veyâhud temekkün
edüb ba~ka karye olsalar bu maküle kurâ ve mezari` dahi haric ez defterdirler. Erbab-~~
istihkakdan talib ve rag~b olanlara ber vech-i timâr tevcil~~olunub berât eyleseler câ'izdir
ve lakin ekser mütekaddimin bu k~sm~n `adem-i cevaz~na sâlik olmu~lard~r.
" "Misâl" kelimesi iki defa yaz~lm~~t~r.
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Zira memâlik-i mahrûsede eumûmen vaki' olan bilâd (ü) k~l.' ve kura ü mezari`in
ahâlisi arâzisi kerrât ü merrât ile tahrir olunub hudûd ve tevâbie ü levaluk ve cibal ü
belki derya-y~~sefine ve sipahinin dahi 'arz ü tf~lü ve ceza'ir ve menazil ve mesâkin
ve seffini kudret ve devlet-i sultaniyye ile bi'l-külliye dâhil-i defter olmu~dur. Öyle olsa
zira`-~~vahid mikdar~~defatirden haric arz-~~hâliye kalm~~~iken iki karye beynlerinde bilaniza` zira'at ü harâsete salih ne maküle mevzi' olmak gerekdir ki hâric ez defter ~tlakat~~
sahili ola. Pes imdi bu takdir üzere min ba`d hâric ez defter câ'iz olmamak laz~m gelür.
Zira her karye ve mezra'an~n cihet-i hudûdlar~~ ikiden hali de~ildir. Ya mümtaz-~~
mu'ayyen veyâhud mü~a`-~~ gayri mu'ayyendir. 'Ala kile't-takdireyn57 mukadderdir ki
memâlik-i mahrûsede vaki' olan bilad ve kura ve k~la` ve mezari` birbirine muttas~ld~r.
Husüsan mü~a` ve mü~terekü'l-hudûd olan karyelerin mü~a eiyyet üzere olmalar~~ arza
müzayakalar~~ olub kemâl-i ittisal andand~r. Haric ez defter olma~la hod iki karye mâbeyninde mevzi'-i ecnebiyyenin tavassutundan lâbüddür. Öyle olsa `inde'l-ahali
maliim ve muttas~latül-hudûd olan karyetân beyninde mevzi'-i ecnebiyyenin vukü` ve
tavassutu mümkün de~il iken mü~ae ve mü~terekü'l-hudild olan karyeteynin hod
beynlerinde bi-tariki'l-fas1 bir müstak~ll mevzi' bulunub hâric ez defter 'dal( olunmas~~nice
mümkündür. Fil-hakIka mezheb-i selef üzere lay~k olan budur ki, hi~rric ez defter bir
vechile câ'iz olmaya ve lakin bunun `adem-i cevâz mutlak de~ildir. ~ol ecilden ki ba`z~~
vech-i mukteziyyesi vard~r ki hâric ez defter 'dal( olunmas~~sahih olur. Pes imd(i) vechi
budur ki iki karye beyninde ba`z~~beyaban ve orman ve ki~histan vaki' olmu~dur ki ol
karyeler birbirinden ba`id olma~la mezra'a ve mer`alar~~ ve zikr olunan orman ve
da~lar~~ kadr-i hacetlerinden ziyâde olma~la ol beyaban ve orman ve kühistan vas~tas~yla
beynleri fasl olub haysümâ dihkan ve ha~~â~~ve hattab ve ra`ilerinin birbirine ittisali ve
ittihad~~münkati` olmu~dur. Zira bu maküle mevaz~--i ha'il bunlar~n ittisal ve ittihadleri
metni' ü dafi'dir. Husûsan ki bu dahi öyle olsa beynlerinde mazbût hudûda hâcet kalmaz. ~ol ecilden ki lüzûm ve hudild iki karyenin halk~~ beynlerinde mezra'a ve
mer`alar~n bilüb birbirine tecavüz etmemekdir. Tecavüz etse ittisal ve ittihâda
menûtdur. Bu maküle orman ve da~~stan ve beyaban bi-payand~r. Hod tava'if-i
mezbûrenin `adem-~~ ittisalleri mukarrerdir. Me~er ki vilayet muharrirleri defter-i
mufassal-~~hakanide ol karyelerin ittisal ve ittihadlarma mü~'ir bir kayd ve i~aret etmi~~
ola ve illa bu takdir üzere hudûdlar~~nice ma`lihn olsun faraza kend(i) zu`mlar~nca ol
vadiyye-i sa`biyye-i biialâmet edüb mâbeynlerinde hudûd ta`yin etseler kadr-~~
hâcetlerinden ziyâde oluncak i`tibar olunmaz. Zira bu maküle beyâbân ve orman ve
da~~stan mübâhâtdand~r(?). Hemân iki karyeye mahs~7~s de~ildir. Belki etrâf ü
cevânibde vaki olan ahâli-i kura ve nice erbab-~~hâcât dahi intifa` husûsunda hisse-i
~ayi`alar~~vard~r. ~mdi bu maküle iki karye beynlerinde ki birbirinden baeid olub kadr-~~
hâcetlerinden ziyâde olan beyâbân ve orman ve da~~stân~ n zirâeat ü harâsete salih bir
" Metinde "melâl" ~eklindedir.
Alâ lule't-takdireyn: her iki takdirde.
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mevzi'de ba'z~~haymâne re'aya varub sagr-abâd? ve kat'-~~ e~câr-~~orman ü kühistân
edüb baltalar~~ile açd~klar~~yerleri ihyâ ve mezra'a eyleseler ol makale kurâ ve mezâri'a
Izin* ez defter ~tiâk~~sahih olur. Hatta vilayet kâtibi böyleleri /türk ez defter deyü erbab-~~
istihkr~ka tevcih ve tevzi` eyleye câ'izdir. Kable't-tahrir ba'z~~erbâb-~~timâr dahi bu tank
ile berat eylese sahih olur, men` yokdur ve bir vechi dahi budur ki: Deryâlar ve ba'z~~
göller içinde kenara karib zirâtat ü harasete salih cez(â)'ir vard~r ki bu ecilden vah'
ba'z~~kurâ ahâtisi ol ceza'irde ba~~ve ba~çe gars edüb ve baez~s~~sefine eylese geçüb
zira'at ü harâset edeler ol maküle hustisunda i`tibâr böyledir ki ol cezâ'irden birisi
kemâl-i ihtisks~~ile ancak yer halk~na mahsûs olub veyâhud hin-i tahrirde has~l~~ol karye
mahsûlü ile mahsûb olmu~~ise zahirdir ki ihtisas-1 tâmm~~cihetiyle ol cezire ol karyenin
hudild(u) hükmünde olub ekinli~e ve ba~~ve ba~çeli~i olmu~~olur. Faraz:i hörric ez defter
deyü ol cezireyi bir sipâhi alub58 berât eylese câ'iz de~ildir. Zira vilayet tahririnde zikr
olunan cezirenin mahsülü karye-i mezbetreye mahstis ve mahsûb olmas~~hükm-i vâhid
menzilesindedir. Amma ~öyle ki bu maküle cezâ'irden birisi karye-i dahiliye mahsr~s
veya has~llar~~birbiriyle mahsûb olmaya veyâhud bir iki karye halk~~ol cezireyi zirâ'atgah
edinüb ber vech-i i~tirak mutasarr~f olsalar mukarrerdir ki cezire-i mezbûre ol karyelerden münferid olub müstak~ll bir mevzi' olmu~~olur. Zira i~tirak mani'-i ihtisksd~r.
Husfisan ki mâbeynlerin deryâda fasl etmi~~ola. Öyle olsa bu maküle münfas~l ve
münferid olan cezâ'irden birisi bir kaç karyenin hudûdlarmdan eadd olunmak mümteniedir. Mâdem ki hin-i tahrirde cezire-i mezbûre karye-i vâhidiyye ya müte`addideye
ihtisr~s-~~tam ile mahsils veyâhud hâsillar~~birbiriyle mahsûb oldu~u defter-i mufassal-~~
hâkrtnide mukayyed olmaya. Lâbüd ol cezire müstak~ll ve münferid hakk~nda höric ez
defter 'dal(' vârid olur. Bu ecilden istiklal ve i~tirak üzere zirâeat eden kurâ ahalisi ol
cezire içün ekinfi~imizdir ve bize mahsr~sdur dime~e kadir de~ildir. Zira mücerred ihtisrts~m~zla hükm olma~la kafi ve ol cezirenin istiklâlin münâfi de~ildir. Belki kemâl-i
ihtisf~sdan ve defter-i MUM& yer kayd ve i~âretden lâbüddür. Pes imdi vech-i me~rf~h
üzere isti'mâl olunan cezIreler haric ez defter olmas~nda kelâm ber vech-i umar erbab-~~
istihkffica tevzie ve tevcih olunsa câ'izdir. Hatta `ubûru mümkün olmayub muhtâc-~~
seffin olan enhâr-~~'azimenin dahi ahval-i cezâ'iri böyledir.
Ve lakin temme fi'l-yevmi'r-râbie min ~ehri cemâziye'l-âhir li-sene 'a~ere ve mi'e
ba`del-elf ( 4 Cemâziye'l-âhir 1110 / 8 Aral~k 1698 Yan yedi eabdi'z-zaelf Mustafa bin
Mahmud `ufiye anhu ve li-ebeveyhi
ve'l-müslimât58.
" Metinde "b" harfi yerine "t" harfi yaz~lm~~t~r.
59 Kitab~n sonuna a~a~~daki fetva sureti eldenmi~tir. Konuyla ilgili görüldü~ünden dipnotta verilmesi uygun bulunmu~tur.
Zeyd-i müteveffiinm sagir o~lu 'Amr'in vasTsi, bikrin be~~alt~~seneden berü terike-i Zeyd'den olmak üzere yedinde olan
bir mülk de~irmen bikr-i sagir içün birkaç sene icâr edüb vegyet-i ecr-i misl alub saOr mesT~rifine sarf eyledikden sonr(a)
Hind "ol de~irmen ~u cihetden benim mülkümdür" deyü müstah~kk ç~kub müdde'asma ikT~met-i beyyine edüb ba'delhalfil-mu'teber hükm-i hâltim ile ol de~irmeni zabt eyledikde bikrin vech-i me~röh üzere icâr edüb aldu~u ücreti sagirin
malmdan alma~a kAdir olur (mu)?
El-cevâb: Olmaz. Ketebehu el-fakir Yahya Minkarigde.
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