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Azərbaycan Respublikasının möhtərəm Prezidenti HEYDƏR 

ƏLİYEV cənabları xalqımızın tarixini geniş oxucu kütləsinə 
çatdırmağı elmi ictimaiyyət qarşısında şərəfli və məsuliyyətli bir 
vəzifə kimi müəyyən etmişdir. Оnun bu yönümlü müdrik siyasəti 
son illər tariximizin öyrənilməmiş sahələrinə dair onlarca 
monoqrafiya, məcmuə və mənbələrin nəşri ilə əlamətdar olmuşdur. 

İlk dəfə "Sabah" nəşriyyatında çap olunmuş bu qiymətli tarixi 
qaynaqla tanış olmuş möhtərəm Prezident оnun elmi şərhlərlə 
nəşrini tövsiyə etmişdir. Kitabın tərtibçisi Hüsaməddin Məmmədov 
(Qaramanlı) əlyazma üzərində yenidən işləmiş, bu nəşri lüğət və 
şərhlərlə təchiz etmişdir. 
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ÖN SÖZ 
 

Oxuculara təqdim edilən 1727-ci il tarixli "Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri"nin I nəşri 
"Sabah"nəşriyyatı tərəfmdən 1997-ci ildə həyata keçirilmişdır. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin tövsiyəsi ilə hazırlanmış II nəşrdə cənab 
Prezidentin qeyd və təklifləri bütünlüklə nəzərə alınmışdır. Bu nəşrdə Naxçıvan sancağının tarixi daha geniş 
xronoloji çərçivədə, təqribən 150 illik dövrün hadisələr kontekstində tədqiq edilmiş, tərcümənin mətnində isə 
cüzi dəyişikliklər edilmişdir. Bından əlavə II nəşrə mətnlə bağlı qeyd və terminolojı şərhlər də əlavə edilmişdir. 
 
 

1.XV1-XVIII əsrlər Naxçıvan diyarının 
tarixinə dair Osmanlı mənbələri 

 
Min illər boyu Azərbaycan dövlətlərinin tərkib hissəsi olmuş Naxçıvan diyarı XVI əsrin sonunda (1588-

1603-cü illər) və XVIII əsrin əvvəllərində (1724-1735-ci illər) Osmanlı imperiyasının tərkibinə keçmiş və 
burada osmanlı idarə sistemi tətbiq edilmişdir.1 

Bu dövr Naxçıvan diyarının siyasi, sosial və iqtisadi tarixi ilə bağlı geniş məlumatlar osmanlı 
mənbələrində öz əksini tapmışdır. Qeyd edilən məsələlərlə bağlı çox zəngin faktiki material əhatə edən osmanlı 
mənbələrinin bir qismi nəşr olunmamışdır. Türkiyənin arxiv və kitabxanalarında saxlanılan bu mənbələr son 
zamanlara qədər obyektiv səbəblərə görə tarixçilərimiz tərəfindən istifadə edilməmişdir. Mərhum akademik 
Ziya Bünyadovun 1984-cü ildə İstanbulda Başbakanlık Arxivində saxlanılan ]727-ci il tarixli "Naxçıvan 
sancağının müfəssəl dəftəri"nin gətirdiyi mikrofilmini çıxmaq şərti ilə, Sovet dövründə Naxçıvan diyarının tarixi 
ilə bağlı osmanlı mənbələrinin əlyazmalarının mikrofilmlərini əldə etmək mümkün olmamışdır. Məhz bu səbəbə 
görə tarixçilərimiz Naxçıvan diyarının tarixi də daxil olmaqla, Azərbaycan tarixinə dair XVI-XVIII əsrlərə 
Osmanlı müəllifləri Peçevinin. Naimanın, Katib Çələbinin, Övliya Çələbinin, Küçük-çələbizadənin və b. nəşr 
olunmuş əsərlərindən istifadə etməklə kifayətlənmişlər. Lakin Azərbaycanın müstəqillik qazanmasından sonra 
Tiirkiyə ilə əlaqələrin intensivləşməsi nəticəsində Azərbaycan [5 - 6] tarixçilərinin Türkiyənin arxiv və 
kitabxanalarında işləmək imkanı da genişlənmişdir. Bu sətirlərin müəllifı digərtarixçilər kimi, bu fürsətdən 
istifadə etmiş, Ankara, İstanbul, Kayseri və Konyanın arxiv və kitabxanalarında olmuş və tariximizlə bağlı bir 
sıra maraqlı osmanlı mənbələri üzərində çalışmışdır. 

Naxçıvan diyarının tarixi ilə bağlı nəzərdən keçirdiyimiz osmanlı mənbələrindən tarixçilərimiz 
tərətlndən tədqiqata cəlb olunmamışların bəziləri haqqında burada qısa məlumat vermək istərdik. 

Osmanlı narrativ mənbələrindən Naxçıvan tarixi ilə bağlı iki əsər daha çox diqqəti cəlb edir. Bu 
əsərlərdən biri İstanbulda Fateh kitabxanasında saxlanılan Cəlalzadə Mustafa Çələbinin "Təbakat ül-
məmalik dəracat ül-məsalik"adlı irihəcmli əsəridir. 1557-ci ildə tamamlanmış bu əsər XVI əsrin 20-50-ci illər 
Osmanlı-Səfəvi hərbi-siyasi münasibətlərinin, sultan Süleyman Qanuninin (1520-1566) Şərq (Naxçıvan) 
səfərlərinin öyrənilməsi, həmçinin Naxçıvan diyarının geostrateji əhəmiyyətinin müəyyənləşdirilməsi 
baxımından bu dövrün ən maraqlı əsərlərindəndir.2 

Azərbaycan, о cümlədən Naxçıvan diyarının XVI əsr tarixi ilə bağlı osmanlı mənbələri nə qədər 
çoxdursa, XVII əsrin əvvəllərinə aid osmanlı mənbələri nəqədər azdır. Lakin XVII əsrin əvvəllərinə aid çox az 
sayda olan osmanlı mənbələrindən Naxçıvan diyarının tarixi ilə bağlı ən maraqhsı İstanbulda Topkapı sarayı 
muzeyinin kitabxanasında Rəvan köşkündə saxlanılan Cərrahzadə Məhmədin əsəridir. 46 səhifəlik həcmdə 
olan və müəllif tərəfindən ad verilməmiş bu əsərə Rəvan köşkündəki əsərlərin inventar kataloqunda əlyazmanı 
təsvir etmiş mütəxəssislər ona şərti olaraq "Rəvan miihasirəsi tarixçəsi" adını vermişdilər.3 Verilən şərti addan 
fərqli olaraq əsər əslində yalnız İrəvanın Şah I Abbas tərətindən mühasirəsi və Osmanlılardan geri alınması 
deyil, eyni zamanda Şah I Abbasın Naxçıvan uğrunda apardığı mübarizəyə, naxçıvanlılara olan mənfi 
münasibətinin mahiyyətinin açıqlanmasına həsr ohunmuşdur. Cərrahzadə Məhmədin təsvir etdiyi hadisələrin 
bilavasitə iştirakçısı olması da əsərin dəyərini artırmaqdadır.4 

Fikrimizcə, Cəlalzadə Mustafa Çələbinin və Cərrahzadə Məhmədin qeyd etdiyimız əsərləri Naxçıvan 
tarixinə dair qiymətli mənbə kimi ayrı-ayrılıqda tədqiqata cəlb edilməyə layiqdirlər. 

Naxçıvan diyarının tarixi, xüsusilə siyasi tarixi ilə bağlı qiymətli sənədlər İstanbulda Başbakanlık 
Arxivində saxlanılır. Şəxsən sultanın [6 - 7] öz adından verilən fərman, buyuruldu, berat və b. vəyaxud baş 
vəzirin sədrliyi ilə iclaslarını keçirən Divanın qərarını əks etdirən məktubların orijinalı lazımi yerə 
göndərilməzdən əvvəl dəftərxanada həmin sənədin üzü "Mühimmə dəftəri"adı daşıyan toplulara xronoloji 
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qaydada bir-birinin ardınca köçürülürdü. İl tamamlandıqdan sonra yeni "Mühimmə dəftəri" tutulurdu. Lakin 
bəzən bir ildə bir neçə belə dəftər açmaq lazım gəlirdi. Вu qayda üzrə tərtib olunmuş və hal-hazırda istanbulda 
Başbakanlık Arxivində saxlanılan 263 "Miihimmə dəftəri" vardır. 1553-1869-cu illərin dövlət sənədlərinin 
məzmununu əks etdirən bu "Mühimmə dəftər"lərində osmanlıların Naxçıvan diyarı uğrunda XVI-XVIII 
əsrlərdə apardıqları mübarizə ilə bağlı çox mühüm sənədlər vardır. 

"Mühimnıə dəftər"lərinin məzmunu ilə bağlı təsəvvür yaratmaq üçün Naxçıvan diyarının siyasi və 
sosial tarixinə aid sənədləri əhatə edən "Mühimmə dəftər"ləri haqqında qısa məlumat verməyi məqsədəuyğun 
hesab edirik. Misal üçün, 53 №-li "Mühimmə dəftər"indəki bir neçə hökmə görə, sultan III Murad (1574-
1595) Naxçıvan şəhərini ələ keçirməyə hazırlaşarkən, Naxçıvan istiqamətinin komandanı Fərhadpasaya bu 
tədbirlə əlaqədar ciddi hazırlıq görmək və yaxud Şəfər xana yazılan məktuba görə, oğlu Əhməd bəyin Naxçıvan 
sancaqbəyisi təyin cdiləcəyi bildirilərək, ona Naxçıvan qalasının yenidən inşa etdirilməsi buyurulurdu. Mərənd 
hakimi Şahqulu sultana göndərilən hökmə əsasən, osmanlıların hücuma kcçəcəyi təqdirdə Naxçıvan, Ordubad 
və Qafanın ələ keçirilməsində iştirak etməsi tapşırılırdı və s.5 Şah I Abbas tərəfmdən osmanlıların əlində olan 
Naxçıvan hücum edəcəyinə dair xəbər alman kimi, dərhal Naxçıvanın müdafiəsi ilə bağlı fərmanlar 
göndərilmişdir.6 Osmanlı idarəsi altında olan Naxçıvan diyarının əhalisinin sosial vəziyyəti ilə bağlı 
"Mühimmə dəftər"lərində maraqlı sənədlər vardır. Misal üçiin, məmurların verdiyi əziyyətdən dolayı rəayanın 
öz yerlərini tərk edib getməsi, beləliklə də kəndlərin boş qalması xəbəri mərkəzi hökumətə çatdıqdan sonra, 
Naxçıvan qazısına və digər vəzifəli şəxslərə öz yerlərini tərk etmiş insanların geri qaytarılması üçün lazım olan 
tədbirlərin görülməsi, о cümlədən məhsulunu satmamış rəayadan nəqd olaraq toplanan vergilərin alınması, 
bunu edənlərin müəyyənləşdirilib cəzalandırılması, sultan torpaqlarını (“xass”) əkib-becərən rəayaya bu 
torpaqların idarəsi ilə məşğul olan məmurlar tərəfindən zülm verilib-verilməməsinin aydınlaşdırılması və s. 
buyurulmuşdu.7 [7 - 8] 

XVIII əsrə aid 131, 132 №-li “Mühimmə dəftər”lərində də maraqlı sənədlər vardır. Bu sənədlərdə 
Naxçıvan şəhərinin ahınması ilə bağlı hazırlıq işlərinə dair Qafqaz istiqamətinin komandanı Arifi Əhməd 
Paşaya göndərilmiş sultan fərmanları8, Araz çayının gəmilərin hərəkəti üçün hazır vəziyyətə salınmasına dair 
hökmlər və b. vardır.9 Güman edirikki, siyahını uzatmağa ehtiyac yoxdur, lakin birfaktı qeyd etmək istərdik ki, 
Başbakanlık Arxivində Naxçıvan diyarının XVI-XVIII əsrlər tarixi ilə bağlı sənədlərin sayı yüzlərlədir. Sadəcə 
olaraq onlar ayrı-ayrı tip dəftərlərdədirlər. Misal üçün, “Şikayət dəftərləri”ndə, “Əhkam dəfbərləri”ndə və b. 
qazı şəriət məhkəməsinin qərarları ilə bağlı sənədlər vardır. Bundan əlavə. “Sancaq tövcih dəftəri” adlı bir 
sənədlər toplusu da vardırki, burada da Naxçıvan sancağına 1724-1726-cı illərdə kimlərin sancaqbəyi təyin 
olunduğu barədə ətraflı məlumat verilir.10 Xanlıqlar dövrü Naxçıvan tarixi ilə bağlı sənədlər isə Başbakanlık 
Arxivində əsasən “Xətti-bümayun təsnifi” və “Cövdət xariciyyə” fondlarında saxlanılır. 

İstanbulda Başbakanlık Arxivində Naxçıvan diyarının XVI-XVIII əsrlər tarixi ilə bağlı qiymətli 
mənbələrdən biri də təhrir dəftərləridir. Bu dəftərlərin “müfəssəl” və “icmal” adlandırılan iki tipi olmuşdur. 

Osmanlılar vergiləri nizamlı şəkildə toplamaq məqsədi ilə vergi mükəlləfiyyəti daşıyan kişilərin 
yaşadıqları şəhər və kəndlərə görə siyahısını tərtib edir, kənd təsərrüfatı məhsullarının çeşidi göstərilməklə 
ödəyəcəkləri verginin həcmi və о dövrün qiymətinə görə Osmanlı pul vahidi “ağça”ilə dəyərini yazır, eyni 
zamanda gəlirgətirən daşınmaz əmlakın (dəyirman və b.) sayı, onların işləmə müddətindən asılı olaraq alınacaq 
verginin həcmi qeyd edilir və nəhayət, həcmi dəqiq olaraq bəlli olmayan bir sıra digər vergilər də yazıldıqdan 
sonra, yaşayış məskəni üzrə ümumigəlirin həcmi müəyyənləşdirilirdi. Bundan əlavə, vergi mükəlləfiyyəti 
daşıyanların ailə vəziyyəti (evli, subay dul qadın) və fıziki çatışmazlıqları (kor, topal və b.) barədə də qeydlər 
edilirdi. Adətən bu tip dəftərlərin giriş hissəsində aidiyyatı olan əyalətdə vergi siyasətinin konturlarını açıb 
göstərən birqanunnamə də hazırlanıb əlavə edilirdi. Bu tip dəftərlərə “müfəssəl dəftər” deyilirdi. 

İki nüsxə hazırlanan "müfəssəl dəftər"Iər qanuni qüvvəyə mindikdən sonra bir qayda olaraq onun 
üzərinə hakimiyyətdə olan sultanın tuğrası çəkilir, tuğradan aşağıda isə “müfəssəl dəftər"in hansı tarixdən [8 - 
9] qüvvəyə minməsini göstərən “buyuruldu"nun mətni yazılırdı. Bəzi “müfəssəl dəftər”Iərə tuğra çəkilməyib. 
Bunun yerinə “Ya fəttah” yazılırdı. Misal üçün, 1727-ci il tarixli “Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri” 
“Ya fəttah” müraciəti ilə başlayır.”11 Lakin həm tuğranın çəkildiyi həm də “Ya fəttah"müraciətinin eyni vaxtda 
yazıldığı dəftərlər də vardır.12 

Bilavasitə Naxçıvan sancağı ilə bağlı osmanlılar bir “müfəssəl dəftər” tərtib etmişdilər. 1727-ci il 
tarixli bu dəftər 302 səhifədir. Dəftərin bəzi səhifələri (81,95) boşdur. Qanunnaməsi yoxdur. Xətti — siyaqət və 
qırma siyaqətdir. Üzərində о dövrün sultanı III Əhmədin (1703-1730) tuğrası (“Əhməd şah ibn Məhməd xan əl-
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müzəffər daima”) çəkilmişdir. Azərbaycanın digər əyalət və sancaqlarının dəftərləri kimi, Naxçıvan sancağının 
bu “müfəssəl dəftəri”də iki nüsxə tərtib olunmuş, lakin onun hələlik bir nüsxəsi məlumdur.13 

"İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri" - hicri 990-cı ilin məhərrəm ayında (noyabr 1590-cı il) qüvvəyə 
minmişdir. Həcmi 393 səhifə olan bu dəftərin bəzi səhifələri (15, 95, 98, 99, 131, 134, 137-139, 157, 163, 181, 
197, 199, 213, 253, 259, 325, 329, 339, 366-367, 387) boşdur. Nəsx xətti ilə yazılmış dua (s.2-3) və 
qanunnaməsi (s.4-12) olan "müfəssəl dəftər" əsasən siyaqət, rəqəmlər isə ərqami-divaniyyə ilə yazılmışdır. 
Naxçıvan livası (sancağı) ilə bağlı osmanlıların tərtib etdikləri bu ilk “müfəssəl dəftər”in 96-812-ci, 214-232-ci, 
240-244-cü 276-326-cı, 340-368-ci səhifələrində Naxçıvan diyarının sosial-iqtisadi tarixini öyrənmək üçün çox 
zəngin material vardır.14 

Hicri 1440-cı ilin cəmaz əl-axır ayının 19-da (3 fevral 1728-ci il) təsdiq edilmiş “İrəvan əyalətinin 
nıüfəssəl dəftəri”ndə Naxçıvan diyarının bəzi bölgələri (Sədərək nahiyəsi, s.338-348; Şərurnahiyəsi, s.394-439) 
haqqında dolğun məlumat verilir. Sultan III Əhmədin tuğrası çəkilmiş və siyaqət xətti ilə yazılmış 583 səhifəlik 
bu dəftərin bəzi səhifələri (21-23, 102-105, 216-223,262-263, 285, 287, 313-317, 336-337, 349-353, 389-393, 
440-449, 530-532) boşdur. Dəftərin qanunnaməsi yoxdur.15 

Naxçıvan diyarının tarixi ilə bağlı qiymətli mənbələrdən biri də yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “icmal 
dəftər"ləridir. Вu dəftərlər bir qayda olaraq “müfəssəl dəftər”Iərdən sonra və onun əsasında tərtib olunurdu. 
“Müfəssəl dəftər”Iərin tərtibində əyalətin və ya sancağın gəlir obyektlərinin və mənbələri ilə vergi 
mükəlləfiyyəti daşıyanların müəyyənləşdirilməsi məqsədi güdülürdü. “İcmal dəftər”Iərdə isə [9 - 10] həmin 
gəlirlərin nесə bölüşdüriilməsi əks olunurdu. Əyalətın və ya sancağın gəlir mənbələri müəyyənləşdırildikdə, 
həmin əyalətin bəybərbəyisi bu mənbələrdən əldə olunan gəlirin kimlərə və hansı xidmətlərinə görə verilməsi 
barədə sultanın adına göndərdiyi təqdimata ("təzkurə") əsasən, təqdim olunan şəxs üçün sultandan "berat" 
alınırdı. Bu üsulla həmin ərazi-inzibati vahidinin gəlirlərinin sahibləri müəyyənləşdirilir və “müfəssəl dəftər” 
üzərində iş başa çatdırıldıqdan soma hazırlanan “lcmal dəftər”ə gəlir mənbəyi göstərilməklə, gəlir sahiblərinin 
adları qeyd edilirdi. 

Gəlir mənbələri əsasən əkilən torpaq sahələrini əhatə edirdi. Gəlirin həcmindən asılı olaraq isə əkilən 
torpaq sahələri də daxil olmaqla, gəlir mənbəyinin forması da müəyyənləşdirilirdi. Əkilən torpaq sahələrinin 
başqa gəlir mənbəyinə digər gəlir gətirən obyektlər də daxil edilirdi, lakin ümumigəlirdə onların nisbəti aşağı 
olurdu.16 

Qeyd etdiyimiz “icmal dəftər”Iərdən bilavasitə Naxçıvan sancağı ilə bağlı olan yoxdur. 1595-ci ilə 
tamamlandığını ehtimal etdiyimiz17 341 səhifəlik “İrəvan əyalətinin icmal dəftəri”ndə Naxçıvan sancağına aid 
hissələr vardır (s.3-5, 76-78, 177-341).18 

24 ramazan 1140-cı (4 may 1728-ci) il tarixli “İrəvan əyalətinin icmal dəftəıi”ndə Naxçıvan sancağı 
ilə bağlı məlumatlar vardır. Sultan III Əhmədin tuğrası çəkilmiş və “Ya fəttah” müraciətilə başlayan 168 
səhifəlik bu dəftərin 13-15-ci, 24-cü, 154-168-ci səhifələri Naxçıvan sancağına aid məlumatları əhatə edir.19 

 
2. Osmanlı dövründə Naxçıvan sancağının 

ərazisi və inzibati bölgüsü 
 

Böyük maraq kəsb edən məsələlərdən biri də Naxçıvan sancağının ərazisi məsələsidir. Naxçıvan 
sancağının XVI-XVIII əsrlərdəki ərazisi və eyni zamanda inzibati bölgüsü haqqında çox dəqiq məlumatı 
osmanlı təhrir dəftərlərindən əldə etmək mümkündür. Digər dövrlər üçün də bu tip mənbələr üzə çıxarılsa, 
fıkrimizcə, Naxçıvan diyarının tarixinin bəhs etdiyimiz məsələsini bütün dolğunluğu ilə həll etmək mümkün 
olacaq. 

1590-cı il və 1728-ci il tarixli “İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftər”lərinin və 1727-ci il "Naxçıvan 
sancağının müfəssəl dəftəri"nin toxunduğumuz məsələ ilə əlaqədar zəngin faktiki material vardır. Bu 
mənbələrdə Naxçıvan sancağının hüdudları haqqında verilən [10 - 11] məlumatlar bu diyarın ərazicə böyüklüyü 
ilə yanaşı, eyni zamanda inzibati bölgüsü, ərazi-inzibati vahidlərinin sərhədləri, yaşayış məskənlərinin tipləri və 
sayları barədə tam təsəvvür yaradır. 

Qeyd etdiyimiz "müfəssəl dəftər"lərə görə, XVI əsrin sonlarında Naxçıvan sancağı eyni adlı qəzadan 
və Ağcaqala, Məvaziyi-Xatun, Mülki-Arslanlı, Qarabağ, Dərəşam, Dərəşahbuz, Bazarçayı, Şərur, Zar, Zəbil, 
Əlincə, Sisyan, Azadciran, Ordubad, Şorlut və Dərənürgüt nahiyələrindən ibarət olmuşdur. XVIII əsrin 20-ci 
illərində isə osmanlılar Naxçıvan sancağı ərazisində Naxçıvan sancağı ilə yanaşı Ordubad sancağını da 
yaratmışdılar. Lakin ehtimal ki, bu sancaq müvəqqəti olaraq 1724-1726-cı illərdə mövcud olmuş20 və 
Naxçıvanın “müfəssəl dəftər”inin tərtibinin başa çatma ərəfəsində Ordubad sancağının saxlanılması 
məqsədəuyğun hesab edilməmiş, onun əhatə etdiyi ərazi isə Naxçıvan sancağının tərkibinə qatılmışdır. Bundan 
əlavə osmanlılar Naxçıvan sancağı üçün ayrıca bir “müfəssəl dəftər” tərtib edərkən Zar, Zəbil və Şərur 
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nahiyələri Naxçıvan sancağının tərkibindən çıxarılmış və İrəvan əyalətinə birləşdirilmişdir. Bununla bərabər, 
Ordubad, Bazarçayı və Ağcaqala nahiyələri ləğv olunmuş, Sair Məvazi, Qışlağat və Dərələyəz adlı yeni 
nahiyələr yaradılmışdır. Beləliklə, osmanlıların Naxçıvan sancağının ərazisi və inzibati bölgüsündə apardıqları 
dəyişikliklər nəticəsində bu diyarın inzibati bölgüsündə 14 nahiyə (Naxçıvan, Əlincə, Sair Məvazi, Dərəşahbuz, 
Mülki-Arslan, Məvaziyi-Xatun, Qarabağ, Qışlağat, Dərələyəz) qalmışdır. 

Göründüyü kimi, Naxçıvan sancağının ərazisi XVI-XVIII əsrlərdə müasir Naxçıvan MR-in ərazisindən 
də xeyli böyük olmuş, müasir Ermənistan Respublikasının birsıra rayonlarının, о cümlədən Əzizbəyov, 
Yexeqnadzor, Cermuk, Sisyan və Meqrirayonlarının ərazisini də əhatə etmişdir. 

 
 

3. Osmanlılar dövründə 
Naxçıvan sancağının əhalisi 

 
Osmanlı və Səfəvi dövlətlərinin sərhədlərində yerləşən Naxçıvan sancağı bu dövlətlər arasında baş 

vermiş müharibə illərində ilk və ən ağır zərbəni öz üzərinə götürmüş Azərbaycan diyarlarından olmuşdur. 
Tutduğu strateji mövqeyinə adekvat şəkildə Səfəvilər tərəfindən müdafiə olunmayan Naxçıvan diyarının ələ 
keçirilməsi osmanlılar üçün həm mühüm strateji bölgəyə sahib olmaq, həm də az itkilərlə həlledici qələbə 
qazanmaq demək idi. [11 - 12] XVI-XVIII əsrlər boyunca Naxçıvan diyarı osmanlıların hərbi-strateji 
maraqlarından bir an belə kənarda qalmamış, hətta sultan Süleyman Qanuninin Səfəvi dövlətinə qarşı hərbi 
səfərlərindən bir neçəsinin də ilk növbədə Naxçıvan diyarının ələ keçirilməsi məqsəd kimi ortaya atıldığı üçün, 
bu səfərlərə “Naxçivan səfəri” adı verilmişdir. 

Osmanlı-Səfəvi müharibələri nəticəsində yaranmış məcburi köçlər bu dövrün ən ağır problemlərindən 
olmuşdur. XVI əsr boyunca davam etmiş müharibələr Naxçıvan diyarının demoqrafik vəziyyətinə mənfi təsir 
göstərmişdir. Hətta məcburi köçlər elə böyük miqyasda bas vermişdir ki, 1590-cı il tarixli “İrəvan əyalətinin 
müfəssəl dəftəri”nə görə, Naxçıvan sancağının tərkib hissəsi olmuş Bazarçayı, Şərabxana, Zar və Zəbil 
nahiyələrinin əhalisi öz yurdlarını tərk etmiş və “müfəssəl dəftəri” tərtib edən məmurlar boş qalmış kəndlərin 
adını dəftərə qeyd etdikdən sonra, onlar üçün “heç kim yaşamır” deyə yazmışdılar. Təkcə yuxarıda 
göstərdiyimiz nahiyələr üzrə 74 kənd və 1 məzrəə kimsəsiz qalmışdır. Digər nahiyələrdə də xeyli sayda boşalmış 
kəndlər var idi. 

Məcburi köçlərdən sonra tərtib olunmuş 1590-cı il tarixli “Irəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri”nə 
əsasən Naxçıvan sancağı üzrə 6.037 nəfər vergi mükəlləfiyyəti daşıyan şəxsin (kişilərin) adı qeydə alınmışdır. 
Bunların da 28.6 %-i (1.728 nəfər) şəhərlərdə, 71,4 %-i (4.309) nəfər kəndlərdə yaşayanlar olmuşdular. 1727-
ci ildə isə Naxçıvan sancağında 9.788 nəfər qeydə alınmışdır. Əgər Şərur və yeni yaradılmış Sədərək 
nahiyəsindəki vergi mükəlləfiyyəti daşıyanlar da (müvafiq olaraq 204 və 1.800-2.004 nəfər) buraya əlavə etsək, 
XVIII əsrdə Naxçıvan sancağının öz tarixi hüdudlan daxilində 11.792 nəfər vergi mükəlləfiyyəti daşıyanların 
olduğunu görərik. Bu isə, qeyri-təbi ölüm və məcburi köç hallarını nəzərə almasaq, Naxçıvan sancağının 
əhalisinin sayında təqribən iki dəfə artım olduğunu göstərir. Eyni zamanda XVI əsrin sonlarından fərqli olaraq, 
XVIII əsrin 20-ci illərində Naxçıvan sancağının əhalisinin tərkibində şəhər əhalisinin nisbəti xeyli aşağı düşmüş 
və 10,2 % (1.196 nəfər) olmuşdur. 

“Müfəssəl dəftər”lərin vergi mükəlləfiyyəti daşıyanlarla bağlı verdiyi məlumatlar bir qayda olaraq 
statik xarakter daşıyır və məhz tərtib edildiyi qısa dövrün vəziyyətini əks etdirir. 

Osmanlıların Naxçıvan sancağı uğrunda apardıqları döyüşlər vaxtı yerli dinc əhali kütləvi şəkildə öz 
kəndlərini tərk edərək, osmanlılar ələ keçirmədikləri qonşu əyalətlərə köç etmişdilər. 1590-cı [12 - 13] il tarixli 
“İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri” kütləvi köçlərin əsasən Naxçıvan sancağından olduğunu göstərir. Bu 
dövrdə Naxçıvan sancağının 17 nahiyəsində olan 393 yaşayış məskənindən 269-nun əhalisi (yəni 68,5 %) öz 
yerlərini tərk etmişdi. Bəzi nahiyələrdə (Bazarçayı, Şərabxana, Zar, Zəbil) isə ümumiyyətlə heç bir adam belə 
qalmamışdır. Digər nahiyələrdə də vəziyyət buna bənzər idi. Misal üçün, Mülki-Arslanlı nahiyəsinin 7 
kəndindən 6-nın, Ağçaqala nahiyəsinin 64 kəndindən 60-nın, Sisyan nahiyəsinin 34 kəndindən 28-nin, Məvaziyi-
Xatun nahiyəsinin 20 kəndindən 8-nin, Qarabağ nahiyəsinin 8 kəndindən 5-nin, Dərəşahbuz nahiyəsinin 30 
kəndindən 22-nin, Əlincə nahiyəsinin 42 kəndindən 25-nin əhalisi köç etməyə məcbur olmuşdur. 

1727-ci ildəki vəziyyət isə XVI əsrin sonundakı vəziyyətdən xeyli fərqlənirdi. Doğrudur, bu dövrdə də 
kənd əhalisi məcburi köçlərə məruz qalsa da, bu proses XVI əsrin sonunda olduğu kimi kütləvi şəkildə baş 
verməmişdir. Naxçıvan sancağının bu dövrdə olan 326 yaşayış məskənindən yalnız 87-nin (26,7 %) əhalisi öz 
yerlərini tərk etmişdi. 

1590-cı və 1727-ci illərin "müfəssəl dəftər"ləri Naxçıvan sancağının əhalisinin etnik-dini tərkibi 
barədə ətraflı məlumat versə də, bu məlumatların da statik xarakter daşıdığını nəzərdən qaçırmaq olmaz. 1590-
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cı il tarixli "müfəssəl dəftər"ə görə Näxçıvan sancağında adları dəftərə düşmüş 6037 şəxsin 49,1 %-nin 
müsəlman, 50,9 %-nin isə qeyri-müsəlman (gebran), 1727-ci il tarixli Naxçıvan sancağının və 1728-ci il tarixli 
İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftərlərinə görə isə 11.792 şəxsin 51,5 faizinin müsəlman, 48,5 faizinin isə qeyri-
müsəlman (gebran) olduğu anlaşılır. Eyni zamanda hər iki dövr üçün Naxçıvan sancağı müsəlman əhalisindən 
olan idarəçilərini və hərbçilərini də əlavə etsək etnik-dini tərkibindəki nisbətin müsəlman əhalinin xeyrinə 
dəyişəcəyini görmək olar. Bununla yanaşı, istər qeyd etdiyimiz "müfəssəl dəftər"lərin, istərsə də narrativ 
mənbələrin məlumatların XVI-XVIII əsrlər boyunca Naxçıvan sancağında müsəlman əhalinin əksəriyyət təşkil 
etdiyini göstərməkdədir. Bunu yuxarıda qeyd etdiyimiz məcburi köçlərin miqyasından da anlamaq olar. XVI 
əsrdə Naxçıvan sancağındakı kəndlərin 68,5 %-nin əhalisi öz yerlərini tərk etməklə yanaşı, "İrəvan əyələtinin 
müfəssəl dəftəri"nə görə, bu köçlərin istiqaməti əyalət daxilinə deyil, qonşu əyalətlərə tərəf yönəlmişdir. 
Əhalisi köç etmiş 269 kəndin, demək olar ki, hamısı adlarına görə (misal üçün, İtqıran, Almalıq, Qızılca, Hacı 
Laləli, Qaraquş, [13 - 14] Biçənək, Qaraboyahq, Tülkütəpəsi və yüzlərlə başqaları) müsəlmanların yaşadığı 
kəndlər olmuşdur. Boş qalmış müsəlman kəndlərinin çoxluğu və eyni zamanda böyiik bir regionu əhatə etməsi 
faktı təqribi də olsa, köç edənlərin sayı haqqında mülahizə söyləməyə imkan verir: bizim fıkrimizcə, 269 
kənddən köçənlərin sayı hər kənddə minimum 15 nəfərin yaşamasını qəbul etməklə 4.000nəfərə bərabər ola 
bilərdi ki, bu da XVI əsrin sonunda, yəni osmanlılara qədər Naxçıvan sancağında yaşayanların 70 %-nin 
müsəlman olduğunu söyləməyə əsas verəcəkdir. Lakin bu nisbəti də minimum kimi qəbul etmək lazımdır, çünki 
Naxçıvan sancağı osmanlılar tərəlindən tam ələ keçirilənə qədər buralarda gedən döyüşlərdə xeyli sayda insan 
əsir aparılmışdır. Bununla bağlı mənbələrin verdiyi məlumatlar arasında uyğunsuzluq olsa da, hər halda əsir 
aparılanların sayının minlərlə olduğunu о dövrün mənbələri təsdiq edir: Misal üçün, 1579-cu ildə osmanlılar 
tərəfindən təkcə Naxçıvan sancağının Şərabxana nahiyəsindən Osmanlı mənbələrinin verdiyi məlumatlara görə 
20 min,21 Zarlı Ohannesə görə 60 min 22 əsir aparılmışdır. Rauf Məmmədovun fikrincə, Osmanlılar bu dövrdə 
Naxçıvan sancağından 40 min insanı əsir aparmışdılar. 23 Əsir götürmələri sünni osmanlıların icra etdiyini, 
əsas hədəfin də qeyri-müsəlmanlar deyil (sultan fərmanına görə onlara toxunulmaması buyurulurdu) 24, şiə 
əhalisinin oldıığunu nəzərə alsaq, əsir aparılanların (şiə) müsəlman əhalisi olduğu anlaşılacaqdır. Bu isə öz 
növbəsində Naxçıvan sancağının əhalisinin etnik tərkibinə də təsir etməyə bilməzdi. 

1727-ci il tarixli “Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”nə görə, müsəlman əhali burada çoxluq təşkil 
etsə də. onların Naxçıvan sancağının da əksəriyyət təşkil etdiyini göstərən faktlar da mövcuddur. 

Misal üçiin, 1603-cü ildə Naxçıvan şəhərini osmanlılardan geri alan Qaramanlı Zülfüqar xan şəhərin 
sünni məhəlləsində yaşayan insanları kütləvi şəkildə məhv etmişdir.25 1603-cü ildə hərəkət edən Osmanlı 
ordusuna əngəl olmaq məqsədi ilə şah I Abbas burada yaşayan insanların öz yerlərini tərk etməsi, ordu 
sərdarlarına isə onların evlərinin və tarlalarının yandırılması əmrini vermişdir. Səfəvi dövləti tarixində çox 
istifadə edilmiş bu üsulun tətbiqi nəticəsində 60 min 26, digər məlumata görə isə 70 min adam 27 (müsəlman və 
xristian) Səfəvi dövlətinin mərkəzi əyalətlərinə sürgün olunmuşdular. 

1727-ci il tarixli “Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”nə görə məcburi köçlər bu dövrdə də 
olmuşdur. “Müfəssəl dəftər”dəki [14 - 15] bəzi qeydlər hətta onun səbəbinin izahına belə yer vermişdir: bəzi 
kəndləri məzrəə kimi qeyd edən katiblər bunun səbəbini о kənddə osmanlılardan əvvəl yasamış insanların 
qızılbaş (şiə) olduqları iiçün kəndlərini tərk etdiklərini və bir daha geri dönməyəcəkləri ilə izah etmişdilər. Bu 
cür qeydlər Dərələyəz nahiyəsinin Şahyurdu, Ərdiş, Kərəkölük və Sallı kəndləri üçün edilmişdir.28 Naxçıvan 
sancağının digər boş qalmış kəndlərinin insanları da eyni səbəbə görə köç etmiş olmalıdırlar, çünki Naxçıvan 
sancağında şiələrin yalnız 4 kənddə yaşamasını söyləmək о qədər də inandırıcı olmazdı. Hər halda öz 
yurdlarını tərk etmiş 86 yaşayıs məskəninin əhalisini 1727-ci ildə vergi mükəlləfiyyəti daşıyanların minimum 20 
%-i kimi götürsək belə, XVIII əsrin əvvəllərində Naxçıvan sancağındakı müsəlmanların əhalinin ümumi 
sayındakı nisbətı təqribən 70 % təşkil edəcəkdir. Lakin yenə də qeyd etmək istərdim ki, Naxçıvan sancağının 
müsəlmanlardan olan idarəçilərinin və hərbçilərinin də sayını nəzərə alsaq, əhalinin etnik-dini tərkibindəki 
nisbət müsəlman əhalinin xeyrinə daha da yüksək olacaqdır. 

 
4. Osmanlı dövründə 

Naxçıvan sancağının şəhərləri 
 

İstər osmanlı, istərsə də onlardan əvvəlki dövrlərin mənbələrində Naxçıvan diyarının şəhərləri kimi 
Naxçıvan və Ordubadın adı qeyd edilir (XVI əsrin II yarısından etibarən şəhərlər sırasına Culfanın (Culha) 
əlavə olunduğu görülür. Doğrudur, osmanlı narrativ mənbələrində Culfanın “qala” olduğu göstərilsə də29 
1590-cı il tarixli İrəvan əyalətinin və 1727-ci il tarixli Naxçıvan sancağının “müfəssəl dəftər”lərində Culfanın 
“kənd” (“qərye”) olduğu yazılmışdır.30 Culfa şəhər kimi inzibati və iqtisadi funksiyanı yerinə yetirmədiyi üçiin 
onun haqqında bu bölmədə bəhs olunmayacaqdır. 
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1590-cı il tarixli “İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri”nə görə Naxçıvan şəhərində bu dövrdə 848 nəfər 
vergi mükəlləfiyyəti daşıyan şəxsin adı qeyd olunmuşdur. Vergi mükəlləfiyyəti daşıyanların ailə vəziyyəti nəzərə 
alınaraq, apardığımız hesablamalara görə, Naxçıvan şəhərində 4.208 nəfər, hərbçilərin və idarəçilərin sayını 
da bura əlavə etsək, şəhər əhalisinin sayının 5.000-dən çox olduğunu görərik. Bu isə Naxçıvan şəhərinin 
əhalisinin sayının hətta İrəvan əyalətinin mərkəzi şəhəri olan İrəvan şəhərinin əhalisindən təqribən iki dəfə [15 - 
16] çox olduğunu göstərir. 

1727-ci ildə isə Naxçıvan şəhərində 707 nəfər vergi mükəlləfiyyəti daşıyan şəxsin adı qeydə alınmışdır. 
Vergi mükəlləfiyyəti daşıyanların ailə vəziyyəti, eyni zamanda bııraya idarəçilərlə hərbçiləri də əlavə etsək, bu 
dövrdə şəhər əhalisinin sayının 4.000-ə yaxın оlа biIəcəyini söyləmək mümkündür. Qeyri-təbii ölüm və məcburi 
köçləri də nəzərə alsaq, şəhər əhalisinin sayında və ümumiyyətlə şəhərin demoqrafik inkişafında ciddi 
geriləmənin bas verdiyini qeyd edə bilərik. 

Nəzərdən keçirdiyimiz dəftərin məlumatlarına görə, Ordubad şəhərində 1590-cı ildə 281 nəfər, 1727-ci 
ildə isə 598 nəfər vergi mükəlləfiyyəti daşıyan şəxs olmuşdur. Yuxarıda göstərdiyimiz qayda ilə hesablama 
apardıqda, Ordubad şəhərində XVI əsrin sonunda təqribən 1.500 adamın, XVIII əsrin əvvəllərində isə təqribən 
3.000 adamın yaşadığını söyləyə bilərik. 

“Müfəssəl dəftər”lərdə Naxçıvan şəhərinin məhəllələri barədə də dolğun məlumat vardır. 11 məhəlləsi 
(Qaziyi-cahan /başqa adı Xacə Mirixan/, Seyid Hüseyn, Molla Əhməd, Mirzəbəy, Şahab, Günbəz/ başqa adı 
Nuri-Kamanlar/, Bala, Hacıbəy, Xuzəmərək, Tizxiran, Qala, məhəlleyi-gebran) olan Naxçıvan şəhəri XVIII 
əsrin 20-ci illərində artıq iki məhəlləli (Aşağı və Yuxarı məhəllələr) şəhər olmusdur. XVI əsrin sonunda 5 
məhəlləli (Mingis, Anbaras, Sərşəhər, Kürdətal /başqa adı Meydan idi və müsəlmanlarla qeyri-müsəlmanların 
birgə yaşadıqları məhəlleyi-əraminə) şəhər olan Ordubadda 1727-ci ildə 4 məhəllənin (Mingis, Anbaras, 
Sərsəhər və İçtərəngə) olduğu qeyd edilir. 

XVI-XVIII əsrlərdə Naxçıvan şəhəri tipik bir müsəlman şəhəri, hərbi-inzibati, ticarət, sənətkarlıq 
mərkəzi olmuşdur. Bu dövrdə Naxçıvan şəhərində 3 came (cameyi-Qızıl Arslan, cameyi-Məhmad kətxuda, 
cameyi-şərif (bu camə sultan III Muradın şərəfinə ucaldılmışdı) və 10 məscid (Ağa məscidi, Hacı Xəlil məscidi, 
Keçəçi məscidi, Molla Əhməd məhəlləsinin məscidi, Sultan Mahmud məscidi, Hacı Sani məscidi, Bəsri məscidi, 
Şeyx Əminəddin məscidi, Ətməlik (?) məscidi, İsmayilan məscidi) var idi. 1727-ci ilə olan məlumata görə isə 
Naxçıvan şəhərində sultan Murad camesi və Həzrətpaşa camesi adlı iki came olmuşdur. XVI əsrin sonunda 
Ordubad şəhərində olan came və məscidlər haqqında məlumatlar olmasa da, 1727-ci ildə burada sultan Murad 
camesinin fəaliyyət göstərməsi dəftərdə qeyd edilir. 

İstər XVI əsrin sonunda, istərsə də XVIII əsrin 20-ci illərində Naxçıvan şəhəri hərbi-inzibati funksiyanı 
yerinə yetirən mərkəz kimi [16 - 17] sancaqbəyinin iqamətgahının yerləşdiyi şəhər idi. Sancaqbəyi həbi işlərlə 
yanaşı, inzibati işləri təşkil edir və onların yerinə yetirilməsinə nəzarət edirdi. Şəhərlərdə və eyni zamanda 
bütün Naxçıvan sancağında siyasi sabitliyə, onun əmin-amanlığın qorunub saxlanılmasına cavabdeh idi. 
Məhkəmə işləri, eyni zamanda ticarət və sənətkarlıq sahəsində qaydalara əməl olunması, bazarlarda 
qiymətlərin və rüsumların müəyyənləşdirilməsi işini qazı və onun aparatı həyata keçirirdi (bu barədə İravan 
əyalətinin 1590-cı il tarixli qanunnaməsində ətraflı məlumat verilmişdir).31 

Sənətkarlıq və ticarət barədə “müfəssəl dəftər”lərdə məlumat az olsa da, Naxçıvan və 
Ordubadşəhərlərinin ticarət mərkəzı olmasını söyləməyə kifayət qədər əsas vardır. XVI əsrin sonunda Naxçıvan 
və Ordubadda boyaxana, sabunxana, şamxana və qəssabxanalar olmuş, böyük bazarlar fəaliyyət göstərmişdir. 
Şəhər sakinləri eyni zamanda əkinçilik, üzümçülük və arıçılıqla da məşğul olmuşdur. 
XVIII əsrin 20-ci illərində Naxçıvan və Ordubad şəhərlərinin ticarət həyatında böyük canlanma nəzərə çarpır. 
"Müfəssəl dəftər"ə görə, bu dövrdə Naxçıvan şəhərində 5 bazar (Xətib bazarı, Şeytanbazar, Çanaq, Türangi, 
Meydan çarşıları), 191 dükan, 21 dəyirman olmuşdur. Sabunxana və boyaxanaların da fəaliyyət göstərməsi 
1727-ci il tarixli "Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri"ndə yazılmışdır. Buna bənzər vəziyyət Ordubad 
şəhərində də olmuşdur. Bir böyük bazarı olan Ordubadda 210 dükan, 2 bəzirxana, 2 sabunxana, 5 dəyirman, 5 
karvansara və Araz çayında bir iskələ fəaliyyət göstərmişdir. 

İstər XVI əsrin sonlarında, istərsə də XVIII əsrin 20-ci illərində Naxçıvan sancağının şəhərlərinin 
ınkişafina müsbət təsir edən amillərdən biri də şəhərlərdə vəqflərin fəaliyyət göstərməsi olmuşdur.32 

 

5. Osmanlı dövründə Naxçıvan sancağının 
kənd təsərrüfatı 

 
Tədqiq etdiyimiz "müfəssəl" və "icmal" dəftərlər Naxçıvan sancağının XVI-XVIII əsrlərdə kənd təsərrüfatının 
vəziyyətinin öyrənilməsi baxımından da çox qiymətli mənbələrdir. 
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Dəftərlərin statistik materiallarını sadalamaqla mətni ağırlaşdırmamaq məqsədi ilə biz burada sadəcə 
olaraq Naxçıvan əhalisinin kənd təsərrüfatının hansı sahələri ilə məşğul olduğunu və bu sahələrin coğrafiyası 
üzərində durmaqla kifayətlənməyi məqsədə uyğun hesab edirik. [17 - 18] 

Kənd təsərrüfatının ən geniş yayılmış sahəsi kimi taxılçılığı qeyd edəbilərik. İstət XVI əsrin sonunda, 
istərsə də XVIII əsrin 20-ci illərində Naxçıvan sancağının elə bir nahiyəsi olmamışdır ki, orada taxılçılıqla 
məşğul olunmasın. Buğda, arpa, darı, demək olar ki, bütün kəndlərdə əkilmişdir. Dənli bitkilərdən düyü, 
mərcimək, maş və noxudun əkilib-becərilməsinə də xüsusi fikir verilmişdir. 

Arıçılıq, pambıqçılıq və qoyunçuluğun da çox inkişaf etmiş sahələr olduğunu göstərə bilərik. Bağçılıq və 
üzümçülük isə bütün Naxçıvan sancağında, о cümlədən Naxçıvan və Ordubad şəhər əhalisinin də məşğuliyyət 
sahəsi kimi dəftərlərdə qeyd edilirdi. 

Naxçıvan sancağında əkin üçün yararlı torpaqların və eyni zamanda digər obyektlərin gəlirləri, illik 
gəlirinin həcmindən asılı olaraq "xass", "zəhmət" və "timar" şəklində sultan, bəylərbəyilər, sancaqbəyilər, 
hərbçilər və digər əyalət məmurları arasında bölüşdürülmüşdür. 1590-cı il "İrəvan əyalətinin müfəssəl 
dəftəri”nə görə о dövrün sultanı III Muradın xasslarına Naxçıvan, Əlincə, Ordubad, Şərur, Vedı, Karbi və 
Talin nahiyələrinin 21 kəndi, eyni zamanda şəhərlərdə olan boyaxana və şamxanaların, Naxçıvan duz 
mədənlərinin gəliri, bazar rüsumları və aid edilmişdir. Bəylərbəyi xaslarına İrəvan, Naxçıvan və Şərur 
nahiyələrinin 6 kəndinin və 3 məzrəəsinin gəlirinin verildiyini görürük. Gəliri baxımından geri qalan, lakin sayı 
baxımından çox olan zəamat və timarlar idi. Bu dövrdə Naxçıvan sancağında 135 zəamət və 543 timar qeydə 
alınmışdır. 

Tamamilə başqa vəziyyətlə XVIII əsrin 20-ci illərində qarşılaşırıq. Zəamət olmayan Naxçıvan 
sancağında 30 timar təşkil edilmişdir. Naxçıvan nahiyəsinin Xaçaparaq kəndinin gəlirinin bəylərbəyi xassına 
aid edilməsi faktını çıxmaq şərti ilə Naxçıvan sancağının gəlirlərinin hamısı sultan III Əhmədin xassının gəliri 
kimi müəyyən edilmişdir.33 

Vergi mükəlləfiyyəti daşıyanlardan vergilər iki şəkildə - nəqd pulla və natural məhsul şəklində alınırdı. 
Dənli bitkilərdən natural şəkildə məhsulun 1/10-i ("üşr"), məhsulun toplanıb xırmana yığılmasından sonra 
ödənilirdi. Pambıq üçün vergi də eyni qayda ilə ödənilirdi. Ümumiyyətlə, "müfəssəl dəftər"də göstərilən 
vergilər ilin eyni fəslində deyil, əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş dövrlərdə ödənilirdi. Bu isə əkinçilərin müəyyən 
dərəcədə işini asanlaşdırırdı. Nəqd ödənən vergilər bir qayda olaraq torpaqdan istifadə ilə bağlı idi. Əkinçinin 
əkin yerinin sahəsi və ailə vəziyyətindən asılı olaraq, onu müəyyən kateqoriyaya aid edir və о əkin yeri üçün 
vergisini də kateqoriyası [18 - 19] üçün müəyyən edilmiş həcmdə ödəyirdi. Qoyun vergisi, gəlinlik vergisi, 
dəyirman vergisi, badi-hava qrupuna daxil olan vergilər də nəqd ödənilirdi. 

Bundan əlavə, əgər kənd və ya şəhər sakini öz həyətyanı sahəsində satış üçün deyil, özünün istifadəsi 
üçün meyvə, bostan məhsulları əkib-becərirdisə, о bunlar üçün vergi ödəməzdi. 

Qısa bir araşdırma ilə tanıtmağa çalışdığımız Naxçıvan sancağı ilə bağlı "müfəssəl" və "icmal" 
dəftərlərı gördüyümüz kimi bu qədim diyarın sosial-iqtisadi tarixinin, şəhərlərinin vəziyyətinin, eyni zamanda 
demoqrafiyasının, toponimikasının, etnoqrafiyasının öyrənilməsi baxımından ən dolğun məlumat verən əvəz 
olunmaz mənbələrdir. 

"Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri"nin II nəşrini çapa hazırlayarkən, I nəşrdə nəzərdən qaçmış 
bəzi məqamlara yenidən baxılaraq, düzəlişlər edilmişdir. Bu, ilk növbədə, yer adlarına və vergilərə aiddir. 
Oxunuşu çətin olan sözlərin oxunuşuna şübhə ilə yanaşdığımız halda (?) işarəsi, heç oxunmadığı halda (...) 
qoyduq. Bizə bəlli olmayan şəxs adlarının isə transliterasiyasını yazdıq. [19 - 20] 
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TERMİNOLOJİ AÇIQLAMA 
 

Abbasi - XVII əsrdən başlayaraq Səfəvi dövlətində dövriyyədə olan pul vahidi.  
48 Osmanlı ağçası dəyərində olmuşdur. 

Ağça - 1328-1687-ci illərdə Osmanlı imperiyasında dövriyyədə olmuş gümüş pul.  
1687-ci ildə ağçanın yerinə 120 ağça dəyərində olan "qümüş" dövriyyəyə buraxılır və bu dövürdən başlayaraq  
maliyyə işlərində ağça sadəcə olaraq hesablama vahidi kimi istifadə edilir. 

Badi-hava - Əyalətə görə tərkibi dəyişən bu rüsumlar qrupuna gəlinlik vergisi,  
törədilmiş cinayətlər üçiin cərimələr, qaçmış qul və cariyələrin, itmiş heyvanın tapılması üçün 
 rüisumlar və s. daxil idi. 

Batman - 6 okkaya (7,7 kq) bərabər olan çəki vahidi. 
Bennak - Əkin sahəsi yarım çift və ya ondan az olan evli rəiyyət. 
Bəylərbəyi - Osmanlı imperiyasına ən böyük ərazi-inzibati vahidi olan əyaləti idarə edən şəxsə deyilirdi. 

Əyalətin mülki və hərbi işləri üçün məsul şəxs hesab edilən bəylərbəyinin xidməti  
qarşılığında illik gəliri 600.000-1.300.000 ağça arasında dəyişən xass və vəzir mülki adı verilirdi. 

Bəhrə - Sudan istifadə üçiin ödənən natural vergi. 
Vəqf - Gəliri də daxil olmaqla dini və xeyriyyə işləri üçün ayrılmış daşınan və daşınmaz əmlak. 
Qəza - Qazı tərəfindən idarə olunan inzibati vahid. Adətən qazıların iqamətgahı  

qəzanın mərkəzində (şəhər, qəsəbə) yerləşirdi. 
Quruş - bax:"Ağça"maddəsinə 
Dirhəm - təqribən 3,2 q-a bərabər çəki vahidi. 
Dəştibani - Əkin yerlərinin qorunması üçün ödənən vergi. 
Dönüm - 919,3 kv.m-ə bərabər olan torpaq sahəsi. 
Əyalət - Bəylərbəyi tərəfindən idarə edilən ən böyük ərazi inzibati vahidi. 
İltizam - Hərhansı bir obyektin gəlirinin icarəsi. 
İspəncə - Qeyri-müsəlmanlardan alınan torpaq vergisi. Müsəlmanlardan torpaq 

 vergisi adı ilə alınan çift vergisində torpaq sahəsinin ölçüsündən asılı olaraq verginin həcmi və bu  
ödəyənlərin kateqoriyaları da dəyişirdisə, ispəncə üçün bu differensiya tətbiq olunmurdu. 

Zabit - İcarəyə verilmiş obyektdən vergiləri toplayan məmur. 
Zəamət - İllik gəliri 20 mindən 99.999 ağçaya qədər olan torpaq sahibliyi. 
Yük - Burada: çəki vahidi olan yükün ən geniş istifadə olunanı [22 - 23] 32 batmana 

 (24,4 kq.) bərabər olan divaniyük idi. 
Kile - Çəki vahidi olan kilenin ən geniş istifadə olunanı 18-20 okkaya  

(təqribən 25 kq) bərabor olan Istanbul kilesi idi. 
Kəlül – Noxud növü. Sinonimi "kərəsnə"idi. Naxçıvan diyarınında hər iki ad işlənirdi. 
Gül - Çəki vahidi olan gül 75 dirhəmə (240 q) bərabər idi. 
Liva - Osmanlı imperiyasında əyalətə tabe olan ərazi-inzibati vahidi. Sinonimi  

"sancaq" olan liva mirliva (sancaqbəy) tərəfındən idarə edilirdi. 
Man - Ağırlıq vahidi. 1 Naxçıvan manı 13 kq idi. 
Mirab - Müəyyən olunmuş şərtlərlə suyun bölüşdürülməsinə nəzarət edən məmur. 
Məzrəə - Sakinləri olmayan kəndlərin əkin sahələri. 
Müqatiə - İcarəyə verilmiş obyektdən əldə edilən gəlir. 
Nahiyə - Osmanlı imperiyasında ən xırda ərazi-inzibati vahidi. 
Niyabət - bax: "Badi-hava"maddəsinə 
Okka - 1,282 kq-a bərabər olan çəki vahidi 
Para - Quruşun 1/40-nə bərabər olan pul 
Rüsumat (rüsumlar) - yaylaq-qışlaq həyatı keçirən camaat və oymaqlardan nəqd  

olaraq alınan vergilər 
Somar - Təqribən 48 kq-a bərabər olan çəki vahidi.  
Tağar -150 okkaya (192 kq) bərabər olan çəki vahidi.  
Tари - Rəiyyətə ömürlük verilən ərazi üçiin ödənən rüsum Timar – İllik gəliri 19.999 ağçaya qədər 

olan torpaq sahibliyi  
Xass - Hərbi və mülki xidmətdə olan dövlətin yüksək vəzifəli şəxslərinə  

verilən torpaq sahibliyi. İllik gəliri 100 min ağçadan yuxarı idi. 
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Üşr - "onda bir". Rəiyyətin istehsal etdiyi məhsuldan alınan natural verginin nisbəti. Bəzi vergilərin 
adının tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq, "üşr" nominal xarakter daşımış və nisbəti dəyişmişdir. Hətta bəzən 
natural olduğu halda, "üşr"lü vergilər nəqd olaraq da alınmışdır. 

Xüddamiyyə - Bazarda çəki işləri ilə məşğul olan məmurun topladığı rüsum. 
Çlft - Rəiyyətlərə əkin üçün ayrılan və məhsuldarlığına görə sahəsi 70-150 dönüm (7-15 ha) arasında 

dəyişən torpaq sahəsi. [23 - 24] 
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MƏTN 
 

(“Dəftər”in) İçindəkilər 
 

səh. 1. (Tuğra): Davamlı olaraq zəfər çalan Əhməd şah Məhmədxan oğlu 
səh. 2. Bu dəftərin düsturül-əməl olacağı üçün xaqan dəftərxanasında qeyd etdirib, saxlanılması 

buyuruldu. 9 Məhərrəm 1140 (27 avqust 1727)-cı il. Doğrudur. 
 

I. Naxçıvan sancağına tabe olan 
Naxçıvan nahiyəsi 

1. Naxçıvan şəhəri - 192.676 (ağça); 
2. Seyid Qasım zaviyəsi vəqfı; 
3. Sultan Murad, Həzrətpaşa və Xaçaparaq cameləri vəqfı; 
4. Hacıbala kəndi, başqa adı Hacıvardır - 4.810 (ağça); 
5. Xəlifədüzən məzrəəsi - 6.710 (ağça); 
6. Bədaxşan kəndi - 3.945 (ağça); 
7. Yenicə və Sübhanverdi dizəsi məzrəəsi - 3.000 (ağça); 
8. Yanımca məzrəəsi - 2.981 (ağça); 
9. Zeynəddin kəndi - 5.042 (ağça); 
10. Uzunoba kəndi - 5.042 (ağça); 
11. Şeyx Mahmud kəndi - 7.189 (ağça); 
12. Xəlil xarabası məzrəəsi - 2.900 (ağça); 
13. Dendavar kəndi. Başqa adı Dendabaddır - 3.600 (ağça); 
14. Kültəpə kəndi - 7.266 (ağça); 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından xəzinənin gəliri -58.000 (ağça);  
Zəamət və timar müqatiəsi gəliri - ildə 22.000 (ağça); [24 - 25] 
 
 

II. Naxçıvan sancağına tabe olan 
Əlincə nahiyəsi 

 
1. Böyük Xaçaparaq kəndi - 19.650 (ağça); 
2. Bənənyar kəndi - 14.567 (ağça); 
3. Kimə kəndi - 10.960 (ağça); 
4. Saltaq kəndi - 12.709 (ağça); 
5. Qarakilsə kəndi. Başqa adı Əbrəğunisdir - 9.945 (ağça); 
6. Noreşin kəndi - 6.763 (ağça); 
7. Yenicə kəndi - 3.000 (ağça); 
8. Qurd Mahmud çiftliyi - 3000 (ağça); 
9. Xoşkeşin kəndi. Başqa adı Firənköy - 9.814 (ağça); 
10. Gal kəndi - 6.228 (ağça); 
11. Şurut kəndi - 29.941 (ağça); 
12. Cəracur kəndi - 3.000 (ağça); 
13. Paradaş kəndi - 3.892 (ağça); 
14. Xanəgah kəndi - 9.750 (ağça); 
15. Sultan Murad camesinin vəqfı; 
16. Əlincə qalası - 6.449 (ağça); 
17. Aşağı Anzor kəndi - 5.796 (ağça); 
18. Betevas (?)kəndi - 4.125 (ağça); 
19. Yuxarı Anzor kəndi - 3.995 (ağça); 
20. Orta Anzor kəndi - 6.176 (ağça); 
21. Mikayıl xarabası kəndi - 3.945 (ağça); 
22. Berdik kəndi - 3.201 (ağça); 
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23. Qazançı kəndi - 21.164 (ağça); 
24. Cəmaləddin kəndi - 4.823 (ağça); 
25. Kürəküsyar kəndi - 2,990 (ağça); 
26. Ərəzin kəndi - 9.721 (ağça); 
27. Gündüz məzrəəsi - 3.065 (ağça); 
28. Ləkətaq kəndi - 3.990 (ağça); 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından xəzinənin gəliri -21.000(ağça); [25 - 26] 
 

III. Naxçıvan sancağına tabe olan 
Sair Məvazi nahiyəsi 

 
1. Göynük kəndi - 7.921 (ağça); 
2. Zəvələ kəndi. Başqa adı Zəvalıqdır - 3.000(ağça); 
3. Ərəfsat kəndi - 5.673 (ağça); 
4. İslam keçidi kəndi - 2.981 (ağça); səh.3 
5. Babalı kəndi - 3.907 (ağça); 
6. Nəhacur kəndi - 8.333 (ağça); 
7. Horni kəndi - 5.000 (ağça); 
8. Sərov kəndi. Başqa adı Sirabdır - 8.021 (ağça); 
9. Yuxan və aşağı Surəmərc kəndlori - 4.616 (ağça); 
10. Dədyan (?) məzrəəsi - 3.090 (ağça); 
11. Naxçedəniz kəndi - 4. 411 (ağça); 
12. Zəmatun (?) kəndi - 4.000 (ağça); 
13. Vayxır kəndi - 6.862 (ağça); 
14. Alagöz məzrəəsi - 3.954 (ağça); 
15. Moranşah kəndi - 5.359 (ağça); 
16. Qahab kəndi - 4.214 (ağça); 
Varissiz ölənlərin mirasının satılmasından xəzinənin gəliri - 72.000 (ağça); 

 
IV. Naxçıvan sancağına tabe olan 

Dərəşahbuz nahiyəsi 
 
1. Şahbuz kəndi və Altaq məzrəəsi - 9.938 (ağça); 
2. Külüs kəndi - 7.628 (ağça); 
3. Zimmi keçidi kəndi - 6.738 (ağça); 
4. Nurs kəndi - 6.279 (ağça); 
5. Əyrək (?)kəndi - 3.000 (ağça); 
6. Hurceşin kəndi - 4.000 (ağça); 
7. Kükü kəndi - 5.141 (ağça); 
8. Kömür kəndi - 4.126 (ağça); 
9. Keçəzor kəndi - 5.850 (ağça); [26 - 27] 
10. Dağ məzrəə kəndi - 2.910 (ağça); 
11. Pencik kəndi - 3.000 (ağça); 
12. Taqtaq kəndi - 3.000 (ağça); 
13. Muğan kəndi - 3.000 (ağça); 
14. Xınzirək kəndi - 3000 (ağça); 
15. Şadaq kondi - 3.000 (ağça); 
16. Qaraboyalıq kəndi - 2.889 (ağça); 
17. Mahmudabad kəndi - 3.000 (ağça); 
18. Ərinc kəndi - 3.000 (ağça); 
19. Sələsüz kəndi və Daylaqlı məzrəəsi - 4.000 (ağça); 
20. Badamlı kəndi - 5.927 (ağça); 
21. Tirkəş kəndi - 6.239 (ağça); 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından xəzinənin gəliri 15.000 (ağça); 
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V. Naxçıvan sancağına tabe olan 
Mülki - Arslan nahiyəsi 

 
1. Şeyx Yusifli kəndi - 7.534 (ağça); 
2. Payız kəndi - 8.475 (ağça); 
3. Cəhri kəndi - 52.456 (ağça); 
4. İsfəndiyar zaviyəsi vəqfi 
5. Kərəm çatağı kəndi - 2.110 (ağça); 
6. Canıqışlağı kəndi - 4.226 (ağça); 
7. Buzğav kəndi - 4.965 (ağça); 
8. Lizberd kəndi - 4.487 (ağça); 
9. Qaraquş kəndi - 5.080 (ağça); 

 
VI. Naxçıvan cancağına tabe olan 

Məvaziyi - Xatun nahiyəsi 
 
1. Livis (?) kəndi - 2.966 (ağça); 
2. İtqıran kəndi - 3.600 (ağça); 
3. Degin kəndi - 2.000 (ağça); 
4. Oğbin kəndi - 3.910 (ağça); [27 - 28] 
səh. 4 
 
5. Sas kəndi - 1000 (ağça); 
6. Almalı kəndi - 3000 (ağça); 
7. Kürədiz kəndi - 4785 (ağça); 
8. Ağxaç kəndi - 6170 (ağça); 
9. Soltanbəy kəndi - 2000 (ağça); 
10. Varissiz ölənlərin mirasının satışından Mülki - Arslan və Məvaziyi - Xatun nahiyələri üzrə 
xəzinənin gəliri - 15000 (ağça); 

 
VII. Naxçıvan sancağına tabe olan 

Qarabağ nahiyəsi 
 
1. Qarabağ kəndi - 7515 (ağça); 
2. Pələçi (?) kəndi - 3000 (ağça); 
3. Əznəberd kəndi - 19869 (ağça); 
4. Üç duz kəsən ocağından əldə edilən illik gəlir - 21000 (ağça); 
5. Xıncav kəndi - 4811 (ağça); 
6. Qırdəş (?) kəndi - 2000 (ağça); 
7. Qarabulaq kəndi - 2190 (ağça); 
8. Xök kəndi - 2000 (ağça); 
9. Qıvraq kəndi - 3000 (ağça); 
10. Tüqavil kəndi - 3000 (ağça); 
11. Sənkam (?) kəndi - 2900 (ağça); 
12. Ərəfsağı qışlağı - 1995 (ağça); 
13. Xoşlu qışlağı - 31000 (ağça); 
14. Qaraçuq kəndi - 12751 (ağça); 
15. Bulğan (?) kəndi - 10119 (ağça); 
16. Varissiz ölənlərin mirasının satışından xəzinənin gəliri -5.180 (ağça); [28 - 29] 

 
VIII. Naxçıvan sancağına tabe olan 

Qışlağat nahiyəsi 
 

1. Yemxana kəndi - 10.820 (ağça); 
2. Tumbul kəndi - 7.321 (ağça); 
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3. Kiçik Tumbul kəndi - 2.900 (ağça); 
4. Yəzdabad kəndi - 90.305 (ağça); 
5. Nehrəm kəndi - 35.141 (ağça); 
6. Dendabad (?) kəndi - 4.310 (ağça); 
7. Uzunoba kəndi - 1.299 (ağça); -hali 
8. Molla Həmdi məzrəəsi - 2.200 (ağça); 
9. Xocamverdi məzrəəsi - 3.520 (ağça); 
10. Qiyaslı kəndi - 3.110 (ağça); 
11. Qaraca kəndi - 2.999 (ağça); 
12. Əlincə (?) məzrəəsi - 1.200 (ağça); 
13. Qızılca qışlaq - 5.541 (ağça); 
14. Kolanı kəndi - 7.041 (ağça); 
15. Badamqaya kəndi - 11.058 (ağça); 
16. Abdallı kəndi - 8.202 (ağça); 
17. Şeyxi Həmzəli kəndi - 8.048 (ağça); 
18. Qalacıq kəndi - 4.000 (ağça); 
19. Xəlifəli və Xəlifə kəndləri - 22.248 (ağça); 
20. Qarağac kəndi - 3.368 (ağça); 
21. Yenicə kəndi - 2.190 (ağça); 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından xəzinənin gəliri 25.000 (ağça); 

 
IX. Naxçıvan sancağına tabe olan 

Dərəşam nahiyəsi 
 
1. Başkənd - 6.280 (ağça); 
2. Ortakənd - 5.690 (ağça); 
3. Dibkənd - 15.840 (ağça); 
4. Culha kəndi - 8.05 (ağça);  

səh. 5 [29 - 30] 

 
X. Naxçıvan sancağına tabe olan 

Azadciran nahiyəsi 
 

1. Bist kəndi - 13.715 (ağça); 
2. Ələhi kəndi - 11.649 (ağça); 
3. Nuşirəvan kəndi - 3.045 (ağça); 
4. Sərxu (?) kəndi - 3.356 (ağça); 
5. Tivi kəndi - 3.356 (ağça); 
6. Parağa kəndi - 8.995 (ağça); 
7. Behrud kəndi - 4.897 (ağça); 
8. Bilev kəndi - 6.824 (ağça); 
9. Ustupu kəndi - 8.957 (ağça); 
10. Çənənab kəndi - 18.255 (ağça); 
11. Azadciran kəndi - 3.800 (ağça); 
12. Azad kəndi - 2.950 (ağça); 
13. Xəlili kəndi - 4.150 (ağça); 
14. Miskinkaşan kəndi - 2.999 (ağça); 
15. Dizə kəndi - 6.713 (ağça); 
16. Düylün kəndi - 6.264 (ağça); 
17. Yuxarı Xanəgah kəndi - 4.675 (ağça); 
18. Vənənd kəndi - 12.783 (ağca); 
19. Anequt (?) kəndi - 6.317 (ağça); 
20. Dırnıs kəndi - 8.037 (ağça); 
21. Kələki kəndi - 9.300 (ağça); 
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22. Unus kəndi - 8.281 (ağça); 
23. Urmus kəndi - 10.330 (ağça); 
24. Uybaz (?) kəndi - 1.900 (ağça); 
25. Köçəri kəndi - 2.621 (ağça); 
26. Yuxarı Əylis kəndi - 51.799 (ağça); 
27. Aşağı Əylis kəndi - 27.985 (ağca); 
28. Tulud kəndi - 2.148 (ağça); 
29. Gühnar kəndi - 2.365 (ağça); 
30. Dəstəq kəndi - 10.763 (ağça); 
31. Sal kəndi-2.200 (ağça); 
32. Bertaq kəndi - 2.148 (ağça); [30 - 31] 
33. Yaycı kəndi - 9.634 (ağça); 
34. Ordubad qəsəbəsi - 63.669 (ağça); 
35. (Ordubaddakı) Böyük came vəqfləri; 
36. Mirzə İbrahim mədrəsəsinin vəqfı; 
37. Meqri kəndi - 47.655 (ağça); 
38. Yenicə kəndi - 5.485 (ağça); 
39. Qarçuvan kəndi - 2.047 (ağça); 
40. Varissiz ölənlərin mirasının satışından xəzinənin gəliri - 3.550 (ağça); 

 
XI. Naxçıvan sancağına tabe olan 

Şorlut nahiyəsi 
 

1. Aşağı Əndəmiş kəndi - 8.754 (ağça); 
2. Anabad kəndi 4.664 (ağça); 
3. Kanzək kondi - 5.174 (ağça); 
4. Yuxarı Əndəmiş kəndi - 4.062 (ağça); 
5. Beşquş kəndi - 5.174 (ağça); 
 

XII. Naxçıvan sancağına tabe olan 
Darənürgüt nahiyəsi 

 
1. Nürgüt kəndi - 1.699 (ağça); 
2. Teyvaz (?) kəndi - 2.795 (ağca); 
3. Vərkəarx (?) kəndi - 3.075 (ağça); 
4. Milaq kəndi - 3.341 (ağça); 
 
səh. 6 
 
5. Əznəmiri kəndi - 3.299 (ağça); 
6. Varissiz ölənlərin mirasının satışından Şorlut və Dərənürgüt nahiyələri 
üzrə xəzinənin gəliri - 4.200 (ağça); [31 - 32] 

 
XIII. Naxçıvan sancağına tabe olan 

Sisyan nahiyəsi 
 

1. Sisyan kəndi - 8.316 (ağça); 
2. Zebazadur kəndi - 5.276 (ağça); 
3. Əlili kəndi - 6.223 (ağça); 
4. Salbartob yaylağı - 5.000 (ağça); 
5. Pexin (?) kəndi - 3.601 (ağça); 
6. Ərəfsa kəndi - 5.893 (ağça); 
7. Ortagir kəndi - 5.167 (ağça); 
8. Ağayi kəndi - 2.999 (ağça); 
9. Benis kəndi - 3.320 (ağça); 
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10. Əxlətiyan kəndi - 4.975 (ağça); 
11. Başqa Ərəfsa kəndi - 7.183 (ağça); 
12. Şeyxlər kəndi - 4.914 (ağça); 
13. Haksi (?) kəndi - 3.150 (ağça); 
14. Qıvraq kəndi - 7.634 (ağça); 
15. Köçəri kəndi - 2.563 (ağça); 
16. Püsyan (?) kəndi - 3.384 (ağça); 
17. Mahrus kəndi - 4.450 (ağça); 
18. Dosdgird kəndi - 3.640 (ağça); 
19. Tulus kəndi - 3.752(ağça); 
20. Ağcakənd - 2.959 (ağça); 
21. Pimağut kəndi - 8.687 (ağça); 
22. Uz kəndi-4.137 (ağça); 
23. Qarakilsə kəndi - 6.338 (ağça); 
24. Əskəmor (?) kəndi - 6.224 (ağça); 
25. Kömür kəndi - 2.100 (ağça); 
26. Kamiyab kəndi - 3.100 (ağça); 
27. Qızılca kəndi - 3.620 (ağça); 
28. Şəki kəndi - 5.959 (ağça); 
29. Kivas kəndi - 5.334 (ağça); 
30. Əyləgül kəndi - 3.075 (ağça); 
31. Bələk kəndi - 2.892 (ağça); 
32. Şələt kəndi - 6.086 (ağça); [32 - 33] 
33. Talibabad kəndi. Başqa adı Vərgədir - 2.335 (ağça); 
34. Ərikli kəndi - 2.860 (ağça); 
35. Sənkar kəndi - 4.736 (ağça); 
36. Pul kəndi - 4.250 (ağça); 
37. Horenduz (?) kəndi - 2.900 (ağça); 
38. Keşiş kəndi - 1.999 (ağça); 
39. Kələdək kəndi - 2.350 (ağça); 
40. Berdi kəndi - 5.132 (ağça); 
41. Qalacıq kəndi - 4.389 (ağça); 
42. Bazarçayı kəndi - 1.999 (ağça); 
43. Varissiz lənlərin mirasının satışından xəzinənin gəliri -8.000 (ağça); 

 
XIV. Naxçıvan sancağına tabe olan 

Dərələyəz nahiyəsi 
 
1. Axura kəndi - 8.065 (ağça); 
2. Həmzəli kəndi və Kərəmpa (?) məzrəəsi - 8.434 (ağça); 
3. Havic kəndi - 2.758 (ağça); 
4. Moravik kəndi - 1.220 (ağça); 
səh. 7 
5. Həşim kəndi - 3.608 (ağça); 
6. Yaycı kəndi - 15.227 (ağça); 
7. Çağazur kəndi - 5.763 (ağça); 
8. Xaçik kəndi • 5.350 (ağça); 
9. Kələdək (?) kəndi - 1.406 (ağça); 
10. Kənzək kəndi - 2.412 (ağça); 
11. Veysəlli kəndi 2.794 (ağça); 
12. Əyər kəndi - 3.741 (ağça); 
13. Danzik kəndi - 10.060 (ağça); 
14. Arpa kəndi - 6.669 (ağça); 
15. Amağu kəndi - 4.032 (ağça); 
16. Çivə kəndi 4.349 (ağça); 
17. Qızılgül kəndi. Başqa adı Şəkərbəylidir - 6.762 (ağça); 
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18. Aynazor kəndi - 11.995 (ağça); [33 - 34 
19. Bağçacıq kəndi - 2.019 (ağça); 
20. Rind kəndi - 2.100 (ağça); 
21. Qozluca kəndi - 4.000 (ağça); 
22. Kərəkor (?) kəndi - 1.999 (ağça); 
23. Çanaqçı kəndi - 2.810 (ağça); 
24. Keşişviranı kəndi - 3.000 (ağça); 
25. Urnut (?) kəndi - 2.910 (ağça); 
26. Xıns kəndi - 3.735 (ağça); 
27. Cəfərli kəndi - 1.801 (ağça); 
28. Qaşqa kəndi - 2.000 (ağça); 
29. Əngüzi kəndi - 2.980 (ağça); 
30. Telsin kəndi - 1.999 (ağca); 
31. Çavuşcuq kəndi - 3.100 (ağça); 
32. Ərdalas kəndi - 2.850 (ağça); 
33. Əyrili kəndi - 2.552 (ağça); 
34. Künnüd kəndi - 2.595 (ağça); 
35. Abana kəndi - 4.250 (ağça); 
36. Vartanes kəndi - 5.168 (ağça); 
37. Vahsni (?) kəndi - 3.960 (ağca); 
38. Ağcavənk kəndi - 1.524 (ağça); 
39. Tərətum kəndi - 2.980 (ağça); 
40. Ağkilsə kəndi - 3.090 (ağça); 
41. Qız qalası kəndi - 4.110 (ağça); 
42. Qutyol kəndi - 8.380 (ağca); 
43. Sədərək qışlası məzrəəsi - 4.550 (ağça); 
44. Meydan kəndi. Başqa adı Əli qışlağıdır - 2.110 (ağça); 
45. Ələyəz və Üstün kəndləri - 8.833 (ağça); 
46. Məndərvanıs kəndi - 2.190 (ağça); 
47. Dibi (?) kəndi - 1.990 (ağca); 
48. Qaraqaya kəndi - 1.382 (ağça); 
49. Hurevadik kəndi - 5.321 (ağça); 
50. Ayısəsi kəndi - 2.022 (ağça); 
51. Gələnçevir kəndi - 1.532 (ağça); 
52. Ərdəpin kəndi - 2.293 (ağça); 
53. Şahyurdu məzrəəsi - 4.500 (ağça); [34 - 35] 
54. Rahdarlıq bacından əldə edilən illik gəlir - 1.200 (ağca); 
55. Ərdiş kəndi - 2.906 (ağca); 
56. Kərəkülük məzrəəsi - 2.900 (ağça); 
57. Sallı məzrəəsi - 3.620 (ağça); 
58. Xurs kəndi - 4.681 (ağça); 
59. Ortaköy kəndi - 4.725 (ağça); 
60. Züyrük (?) kəndi - 4.035 (ağça); 
61. Keşiş kəndi - 3.880 (ağça); 
62. Başköy kəndi - 14.804 (ağça); 
63. Kisək kəndi - 3.606 (ağça); 
64. Yenicə kəndi - 2.781 (ağça); 
səh. 8 
65. Vartanol (?) kəndi - 2.119 (ağça); 
66. Morzav kəndi - 3.105 (ağça); 
67. Ərgəz kəndi - 4.170 (ağça); 
68. Məlikşah kəndi - 5.046 (ağça); 
69. Kükivanıs kəndi - 4.181 (ağça); 
70. Moz kəndi - 2.851 (ağça); 
71. Çağatay kəndi - 5.350 (ağca); 
72. Dədəli kəndi və Dədəli adlı başqa bir kənd - 2.190 (ağ- 
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73. Amağu kəndi - 2.999 (ağça); 
74. Puşadiz kəndi. Başqa adı Dəylaqlıdır - 5.637(ağça); 
75. Azadək kəndi - 6.996 (ağça); 
76. Əxili kəndi - 2.472 (ağça); 
77. Zeytə kəndi - 2.452 (ağça); 
78. Soyulan kəndi - 5.028 (ağça); 
79. Hərhər kəndi - 10,021 (ağca); 
80. Kotanı kəndi -2.425 (ağça); 
81. Qoçubəy kəndi - 1.900 (ağça); 
82. Turfun (?) kəndi - 2.130 (ağça); 
83. Birək kəndi - 2.990 (ağça); 
84. Qalabəyi kəndi - 1.299 (ağça); 
85. Pürhəsənli kəndi - 2.900 (ağça) [35 - 36] 
86. Salcı kəndi - 2.999 (ağça); 
87. Qurd Əmir kəndi -3.854 (ağça) 
88. Gümüşcük kəndi - 2.517 (ağça); 
89. Por kəndi - 3.739 (ağça); 
90. Ərnic kəndi - 2.519 (ağça); 
91. Cul kəndi - 3.988 (ağça); 
92. Paşalı kəndi - 4.274 (ağça); 
93. Kömür kəndi - 8.211 (ağça); 
94. Kabud kəndi - 2.887 (ağça); 
95. Axta kəndi - 2.900 (ağça); 
96. Qındevas kəndi - 2.458 (ağça); 
97. Qayalı kəndi - 3.037 (ağça); 
98. Martiros kəndi - 3.798 (ağça); 
99. Quşçu xarabası kəndi - 2.200 (ağça); 
100. Qaravəng kəndi - 2.661 (ağça); 
101. Muğanlı kəndi. Başqa adı Yurdçııdur (?) - 4.829 (ağça); 
102. Horadüz (?) kəndi - 4.333 (ağça); 
103. Varissiz ölənlərin mirasının satışından xəzinənin gəliri - 15.000 (ağça); [36 - 37] 
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I. [NAXÇIVAN] SANCAĞINA TABE OLAN 
NAXÇIVAN NAHİYƏSİ 

 
 

 
NAXÇIVAN şəhəri. 

Yuxarı məhəllə. 
 
səh. 10. 
 

Molla Əli Osman oğlu; (Molla Əlinin) oğlu Rəhbər; Məmməd Ağamalı oğlu; Tağı Xəlil oğlu; Məmməd 
Hüseyn oğlu; 

Əli Hacı Nəzər oğlu; Rəhbər Qara oğlu; Əbdülkərim Bağır oğlu; Əli Məmməd oğlu; Mahmud Hacı 
Məmməd oğlu; 

Əli Sabir oğlu; Məmməd Xanməmməd oğlu; (Məmmədin) qardaşı Əli; Bayram Əlifxan oğlu; Mustafa 
Hüseyn oğlu; 

Xudaverdi Abdulla oğlu; Qasım Əmirxan oğlu; Əsgər Qara oğlu; Hacı Süleyman oğlu; Səfi Pirməməd 
oğlu; 

Novruz Səfərəli oğlu, Cəfərəli Məmməd oğlu, Cəbi Məmməd oğlu, Hacı Əli Hacı Əhməd oğlu, Rəfı Əli 
oğlu; 

Bünyad Hacı Məmməd oğlu, (Bünyadın) qardaşı Hüseyn: (Bünyadın) basqa qardaşı Qasım; (Qasımın) 
oğlu Qulu; Həsənxan Hacı İsa oğlu; 

Sadıq Məmməd oğlu; Mirzəqulu Səfı oğlu; Əbdülalim Abdulla oğlu; Məmmədxan Vəlican oğlu; Mirzə 
Əhməd Əliyar oğlu; Bərəkətqulu Əli oğlu; İmamqulu Xudaqulu oğlu; Nəsir Mürşüd oğlu; Zeynal Ocaqqulu 
oğlu; (Zeynalın) qardaşı Qədim: 

Allahqulu Abdulla oğlu; Səfər Kəblə oğlu; 
(Səfərin) qardaşı Hüseyn: İbrahim Dərgah oğlu; Rəcəb Əli oğlu; 
Əliverdi Əliqulu oğlu; Nəsir Murad oğlu; Qasım Bərəkətqulu oğlu; Əliyar Baba oğlu; Oruc Bərəkətqulu 

oğlu; 
Veyis İbrahim oğlu; (Veyisin) qardaşı Əli; Budaq Əlifxan oğlu; Şahsuvar Abbas oğlu; Vəliməmməd 

Səfərxan oğlu; 
Novruz Zakir oğlu: Mollaverdi İmamverdi oğlu; Müridbəy [37 - 38] Məmməd oğlu: Rəsul Məmməd 

oğlu; Məmməd Hacı Əli oğlu; 
Həsən Hacı Əmir oğlu; Sübhanverdi Dəli Nəbi oğlu: Hacı Mehrəli Məmməd oğlu; (Hacı Mehrəlinin) 

qardaşı Ağah; Məmməd Ağalı oğlu: 
Haqverdi Niftalı oğlu: Səfı Qubad oğlu; Allahverdi Camalalı oğlu; (Allahverdinin) qardaşı Mehdixan; 

(Mehdixanın) qardaşı Camalalı; 
 
səh.11 

 
Vəlixan Əhməd oğlu; Mirzə Əli Mövcud oğlu; Məmməd-səid Xudaverdi oğlu; Süleyman Rəcəb oğlu; 

(Süleymanın) qardaşı Kamal; 
Yusif Rəcəb oğlu; Molla Şəfı Rza oğlu - Həzrət paşa camesinin imamı; Saleh İsmayıl oğlu; İsaxan 

Musaxan oğlu; Məmməd İsaxan oğlu - yeniçəri: 
Əli Azərxan oğlu; Nəcəf Şahqulu oğlu; Xəlil Nəzərəli oğlu; Məmməd Hüseyn oğlu; (Məmmədin) 

qardaşı Rəcəb: 
Əmin Məmməd oğlu: (Əminin) oğlu Əmir; Əsgər Nəqdəli oğlu; Budaq Məmmədtağı oğlu; Əhməd 

Savalan (?) oğlu; 
Yusif Mirzə oğlu; Yusif Məmməd oğlu; Rza Qoca oğlu; 
Budaq Kəkilxan oğlu; İbrahim Məmməd oğlu; 
Murad Murtuza oğlu; Novruz Səfər oğlu; Kəlbəli Nəsirəli oğlu; (Kəlbəlinin) qardaşı İmaməli; 

Bünyadəli Şahnəzər oğlu; 
Babaxan Qoca oğlu; Nəsir Bayram oğlu; Vəlixan Salavat oğlu; Raif Həsən oğlu; Kazım Həsən oğlu; 
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Zülfüqar Novruz oğlu; Hacı Rüstəm Hacı Durmuş oğlu; Hacı Məmməd Hacı Əli oğlu; Qulu Oruc oğlu; 
Alıxan Əlibəy oğlu; 

Məmməd Bərəkətqulu oğlu; Əli Seydi oğlu; Raif Məmməd oğlu; Məmməd Qoca oğlu; Əlibaba Sadıq 
oğlu; 

Bayram Məmmədqulu oğlu; Rəcəbəli Məmməd oğlu; (Rəcəbəlinin) qardaşı Əliqulu; Əkbər Nəcəf oğlu; 
Qoca Hüseynxan oğlu; 

Əli Məmməd oğlu; Məmməd Əli oğlu; Novruz Rza oğlu; [38 - 39] 
Qulu Xəlifəli oğlu; Hacı Ağalı Arslan oğlu; 
(Hacı Ağalının) oğlu Bərəkətqulu; (Bərəkətqulunun) qardaşı İmamqulu; Bərəkətqulu Hacı Allahverdi 

oğlu; Dədəxan Bağır oğlu; Səfı Allahverdi oğlu; 
Bərəkətqulu Novruz oğlu, (Bərəkətqulunun) qardaşı İmamqulu; Əbülqasım Mürşid oğlu; 

(Əbdülqasımın) qardaşı Nadir; Əli Ağa oğlu; 
Hacı Əli Məmməd oğlu; Əli Orxan oğlu; Haqverdi Əli oğlu; (Haqverdinin) qardaşı Məmməd; İsmayıl 

Nəqdəli oğlu; 
Əlibəy Alıxan oğlu; Qədim Tağı oğlu; Məmməd Əbdülrza oğlu; Vəliməmməd Əli oğlu; Məmməd 

İmaməli oğlu; 
 
səh. 12. 

 
İsmayıl Qasım oğlu; Heydər Təhmas oğlu; Razi Nəsir oğlu; Hacı Məmməd Mirzə Məmməd oğlu; 

Məmmədxan İmamqulu oğlu; 
Cəfər Dərviş oğlu; Hüseyn İmamqulu oğlu; (Hüseynin) qardaşı Mirrazi: Əmin İbrahim oğlu; Əli Vəli 

oğlu; 
Bərxudar Sunullah oğlu; (Bərxudarın) qardaşı Bayram; Məşədi Qulu Savalan oğlu; Sadıq Oruc oğlu; 

Yarsahib Gülbudaq oğlu; 
Şahnəzər Əli oğlu; (Şahnəzərin) oğlu Pirnəzər; Hacı Seyfı Əli oğlu; Maqsud Əli oğlu; (Maqsudum) 

qardaşı Mürşüd; 
(Mürşüdün) oğlu Nəğdəli; Rəcəb Natiq oğlu; Əhməd Məmməd oğlu; Əvəz Təhmas oğlu; (Əvəzin) oğlu 

Hatəm; 
Cəfər Mustafa oğlu; Vəli Gülnəzər oğlu; Əbülqasım Məmməd oğlu; (Əbülqasımın) qardaşı 

Mövlanverdi; Yadigar Mərdan oğlu; 
(Yadigarın) qardaşı Axan; Qulu İsa oğlu; Məmməd Vəli oğlu; Xızır Yusif oğlu; Əliyar Məcnun oğlu; 
(Əliyarın) qardaşı Tağı; Məmməd Kazım oğlu; (Məmmədin) oğlu Tağı; Xanqulu Duman oğlu; 

Məmmədxan Qurban oğlu; 
Mirməmməd Kəlbə oğlu; Baba Bədir oğlu; Oruc Ələsgər [39 - 40] 

oğlu; Əli Murad oğlu; Qulu Bulud oğlu; 
Həsənxan Haqverdi oğlu; Bayram İsmi oğlu; Yarməmməd Süleyman oğlu; (Yarməmmədin) qardaşı 

Yusifxan; Bərəkətqulu Xızır oğlu; 
Qəniverdi Məcnun oğlu; Xudaverdi Məmməd oğlu; Cəfər Mehdi oğlu; Saleh Xudaverdi oğlu; İmirxan 

Əmirxan oğlu; 
İmamverdi Tanrıverdi oğlu; (İmamverdinin) oğlu Tanrıverdi; (İmamverdinin) qardaşı Bağır; Bünyad 

Durmuş oğlu; Əli Hüseyn oğlu; 
(Əlinin) oğlu Hüseyn; Aləmqulu Təhmas oğlu; Pirxan Şəms oğlu; (Pirxanın) qardaşı Adıgözəl; 

Məmməd Sağmış (?) oğlu; 
Quluverdi Qoca oğlu; Cəfər Murtuza oğlu; İsaxan Kazım oğlu; Əli Şahgəldi oğlu; Bayram Cəlal oğlıı; 
Rizvan Murtuza oğlu; Xanmirzə Durmuş oğlu; Möhsün Həzrətqulu oğlu; Məmməd Səfı oğlu; Fərman 

Xanbudaq oğlu; 
 
səh.13 

 
Bədir Gülməmməd oğlu; Pirməmməd Bünyad oğlu; Qasım Bədir oğlu; İmamverdi Mustafa oğlu; 

(İmamverdinin) qardaşı Xalıqverdi; 
Səfər Əhməd oğlu; (Səfərin) qardaşı Xəndan; Vəli Mustafa oğlu; Sübhan İsmayıl oğlu; (Sübhanın) oğlu 

Məmmədxan; 
Əmin Pirməmməd oğlu; Bədirxan İsmayıl oğlu; (Bədirxanın) oğlu Əli; İmamverdi Abdulla oğlu – 

dəbbağ; Bədəl Rüşdü oğlu; 



25 

 

Mirzə Ağamirzə oğlu; Şahsevən Baba oğlu; (Şahsevənin) qardaşı Məmməd; Məmmədqulu Məmməd 
oğlu; Əli Qoca oğlu; 

Atabəy Əxibəy oğlu; Əmirgül Allahqulu oğlu; Qaravələd Abı oğlu; Talıb Şirin oğlu; Məmməd İsa oğlu; 
(Məmmədin) oğlu Şahmirzə; Əli Murad oğhı; Vəli Qələndər oğlu; (Vəlinin) oğlu Tağı; Ədib Əli oğlu; 

Səfərqulu Məmməd oğlu; (Səfərqulunun) qardaşı Rəif; [40 -41] Murad Allahverdi oğlu; İmamverdi Əli 
oğlu; Allahyar Baba oğlu; 

Əli İsmixan oğlu; Yaqub Şaheəzər oğlu; (Yaqubun) oğlu Süleyman; Kəlbəli Allahverdi oğlu; Süleyman 
Şahverdi oğlu; 

(Süleymanın) qardaşı Rza; (Süleymanın) başqa qardaşı Əli; Dinməmməd İdris (?) oğlu; Əli Nəzər oğlu; 
Allahqulu Abdulla oğlu; 

Allahyar Məsum oğlu; Uluxan Aləmqulu oğlu; İsmayıl Qoca oğlu; Divanə Nəzər oğlu; İmamqulu 
Maqsud oğlu; 

Qoca Ədib oğlu; Məmməd Pirqulu oğlu; Kazım Qasım oğlu; İmamverdi İmamqulu oğlu; Məmmədrza 
Mirzə oğlu; 

Əmin İsmayıl oğlu; Cahangir Savalan oğlu; Mərdəli Qulu oğlu; İbrahim Mehdi oğlu; Xudaverdi Novruz 
oğlu; 

(Xudaverdinin) qardaşı Həzrətqulu; Nəqdəli Əvəz oğlu; Murad Ocaqqulu oğlu; (Muradın) oğlu Qoca; 
(Qocanın) qardaşı Həzrətqulu; 

İsmayıl Novruz oğlu; (İsmayılın) qardaşı İbrahim; Məmməd Davud oğlu; Fətəli Haqnəzər oğlu; Bərəkət 
Məmməd oğtu 

Səfı Bayındır oğlu; Nadir Sübhan oğlu; (Nadirin) qardaşı Ağamməd; Mirzəxan Tahir oğlu; 
(Mirzəxanın) qardaşı Bayındır; 

 
səh. 14. 

 
Mövlanverdi Murad oğlu; Rəşid Abdi oğlu; (Rəşidin) qardaşı Aşur; Oruc Dorgah oğlu; Ələkbər İbrahim 

oğlu; 
Qulu Əvəz oğlu; (Qulunun) qardaşı Qurban; Muradverdi Əli oğlu; Murtuza İsa oğlu; Nəcəf Məmməd 

oğlu; 
Kəlbəhüseyn Məmmədqasım oğlu; (Kəlbəhüseynin) qardaşı Məmmədrza; Ələsgər Səfıxan oğlu; Cəfər 

Amil oğlu; Murad Abdulla oğlu; 
Əlimirzə Zaman oğlu; Bilal Oruc oğlu; Sultani Nəzər oğlu; (Sultaninin) oğlu Dərviş; (Dərvişin) qardaşı 

Məlik; 
Muradxan Nəsir oğlu; (Muradxanın) qardaşı Barışxan; Hacı [41 - 42] Məmməd Əhməd oğlu; Məmməd 

Əmirqulu oğlu; Şahverdi Səfər oğlu; 
(Şahverdinin) qardaşı Haqverdi; Veyis Seyidqulu oğlu; (Veyisin) oğlu Mövcudəli; Əbülhəsən Şamil 

oğlu; (Əbülhəsənin) qardaşı Naqdəli; 
(Əbülhəsənin) başqa qardaşı Şahbaz; Murtuza Naqdəli oğlu; İmamverdi Ağamirzə oğlu; İmamverdi 

Miri oğlu; (İmamverdinin) qardaşı Məmmədəli; 
Qulu Məmməd oğlu; Əli İsmayıl oğlu; Mirməmməd Yarməmməd oğlu; Saleh Tağı oğlu; Ocaqqulu 

Murtuza oğlu; 
Məmmədhüseyn Hacı oğlu; Xəlil Məmməd oğlu; Əkbər Məmməd oğlu; Əsgər Bəndəli oğlu; Haqverdi 

Haqverdi oğlu; 
Əli Tağı oğlu; Cəfər Dərgah oğlu; Əvəz Qəni oğlu; Əli Novruz oğlu; Əsgər Avar oğlu; 
Saleh Mirməmməd oğlu; (Salehin) qardaşı Mirməmməd; Tanrıqulu Abdulla oğlu; Məmməd Tağı oğlu; 

İlyas Alxan oğlu; 
Nəzərəli Gəncəmir oğlu; (Nəzərəlinin) qardaşı Ağa; ibrahim Mehdi oğlu; Baba Məmmədəli oğlu; 

İbrahim İsmayd oğlu; 
İmamqulu Allahqulu oğlu; Əsgər Səfı oğlu - bazarbaşı: Vəli Tağı oğlu; (Vəlinin) qardaşı Rəhim; Qədim 

Hacı Əhməd oğlu; 
Həsənxan Nadir oğlu; Hüseyn Bədir oğlu; İbrahim Bəyəli oğlu; (İbrahimin) qardaşı Qurban; Əli Qara 

oğlu; 
Həzrətqulu Kazım oğlu; Məmmədxan Təhmas oğlu; Adilxan Əmirxan oğlu; (Adilxanın) qardaşı 

Əmirxan; Məmməd Oruc oğlu; 
 
səh.15. 
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Heyran Bayram oğlu; (Heyranın) qardaşı Dünyamalı; Hüseynəli Bədirxan oğlu; (Hüseynəlinin) qardaşı 

Məmmədəli; (Hüseynəlinin) başqa qardaşı Həsənəli; 
Mərhəmxan Qurban oğlu; Əliməmməd Xanməmməd oğlu; Qazi Mirzə oğlu; (Qazinin) qardaşı Piri; 

Novruz Misirxan oğlu; 
Bünyadəli Murad oğlu; (Bünyadəlinin) qardaşı Lülü (?); [42 - 43] 
Məmmədəli Məsum oğlu; İmamverdi Mirməmməd oğlu; Əvəzxan Məmmədəmin oğlu; 
Məmməd Əvəz oğlu; (Məmmədin) qardaşı Bayındır; Molla Natiq Uğraş (?) oğlu; (Molla Natiqin) 

qardaşı Tağı; (Molla Natiqin) başqa qardaşı Cəlal; 
Dəmir Allahqulu oğlu; Təhmas Eldar oğlu; Gülşad Yarməmməd oğlu; Allahqulu Tanrıqulu oğlu; Məlik 

Nəcəf oğlu; 
Sadıq Əli oğlu; İbrahim Rəcəb oğlu; (İbrahimin) oğlu Tahirməmməd; (Tahirməmmədin) qardaşı Tahir. 
 

Xane -322 
 

1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 

 
Aşağı məhəllə 

 
Səfi Əlibəy oğlu; Məcum Əsəd oğlu; Rahim Allahqulu oğlu; Qasım Rəşid oğlu; Əlimirzə Allahqulu 

oğlu; 
Nəbi Hacıməmməd oğlu; Qulu Səfı oğlu; Hacı Bayram Hacı Əhməd oğlu kətxudadı; Məmmədhüseyn 

Məhi (?) oğlu; Hacı Cəfər Bağır oğlu; 
(Hacı Cəfərin) oğlu Natiq; Zeynal Bağır oğlu; Hacı Məmməd Mürid oğlu; (Hacı Məmmədin) oğlu 

Ələkbər; (Ələkbərin) qardaşı Tağı; 
Tağı Allahverdi oğlu; (Tağının) oğlu Ramazan; Yusif Abdulla oğlu; Nəsir Hacı İsmayıl oğlu; Hacı 

Qaraxan oğlu; 
Məşədiqulu Məmmədxan oğlu; Əliqulu Xəlil oğlu; İsmixan Yusif oğlu; (İsmixanın) oğlu Məmmədəli; 

Məmmədxan Həsənxan oğlu; 
Köçəri Nəzər oğlu; (Köçərinin) oğlu Xanməmməd; Həsənxan [43 - 44] Hüseyn oğlu; Hacı Ağalı Əmirbəy 

oğlu; (Hacı Ağalının) oğlu Zülfüqar; 
Natiq Zeynal oğlu; Sübhi Məmməd oğlu; İbrahim Şərif oğlu; Rəcəb Cəbi oğlu; Tahir Hüseyn oğlu; 

 
səh. 16. 

 
Qasrm Bədirxan oğlu; Nəcəf Pirverdi oğlu; Səftərəli Mirzə ƏIi oğlu; Qasım ƏIi oğlu; Kazım Ocaqqulu 

oğlu; 
Xanməmməd Abdulla oğlu; İmamqulu Qurban oğlu; (İmamqulunun) qardaşı Zaman; Bayramqulu 

Vəlixan oğlu; Bayəzid (?) Surxay (?) oğlu; 
(Bayəzidin?) oğlu Xəlifqulu; Nəzərəli Qoca oğlu; İmanverdi Qoca oğlu; (İmanverdinin) qardaşı 

Əlimirzə; Pirməmməd Mustafa oğlu; 
(Pirməmmədin) qardaşı Xanməmməd; Məlik Mustafa oğlu; Muradqulu Niyazqulu oğlu; Əliqulu Qulu 

oğlu; (Əliqulunun) qardaşı Mehdi; 
Murtuzqulu Abdulqulu oğlu; İbrahim Qasım oğlu; Əbdülkərim Söhbət oğlu; Qurban Abdulla oğlu; Hacı 

Məmməd Hacıxan oğlu; 
Heydər Zaman oğlu; Həsənxan Qürbət oğlu; Qasım Ocaqqulu oğlu; Qurbanqulu Xanəli oğlu; Hacı 

Haqnəzər Şahnəzər oğlu; 
(Hacı Haqnəzərin) oğlu Şahnəzər; Qasım Mürşüdəli oğlu; Əli Qurban oğlu; (Əlinin) qardaşı Nəcəf; 

Murtuzaqulu Rəcəb oğlu; 
Tağı bəy Yahyabəy oğlu; Qasım İskəndər oğlu; Aşur Ağaxan oğlu; (Aşurun) qardaşı Bayram; 

Xəlifəqulu Ağa oğlu; 
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Budaq Abdulla oğlu; İmamqulu Əli oğlu; Həzrətqulu Nəzirqulu oğlu; Novruzəli Məmməd oğlu; 
(Novruzəlinin) oğlu Kəlbə; 

(Kəlbənin) qardaşı Əsgər; Ələsgər Rəcəb oğlu; Muradsahib Uruzxan oğlu; Malik Ocaqqulu oğlu; 
Tanrıqulu Əliməmməd oğlu; [44 - 45] 

San Qarabəy oğlu; Nəsir Heyrət oğlu; Zorbaqulu Heyran oğlu; Bərəkətqulu Buludxan oğlu; Misirxan 
Niyaz oğlu; 

(Misirxanın) oğlu Zaman; Xanyar Bünyadəli oğlu; (Xanyarın) qardaşı Sabit; Əsəd Tağı oğlu; Bayraməli 
Novruzəli oğlu; Haqnəzər Piri oğlu; (Haqnəzərin) qardaşı Nəzərəli; 

Kazım Qasım oğlu; Teymur Şihab oğlu; Həsənxan İlyas oğlu; Şahverdi Hacı Sadıq oğlu; İbrahim 
Sübhanxan oğlu; 

(İbrahimin) qardaşı Qocaəli; Əliverdi Maqsud oğlu; (Əliverdinin) qardaşı Zaman; Allahverdi Pirverdi 
oğlu; Abutalıb Səfı oğlu; 

 
səh.17. 

 
(Abutalıbın) qardaşı Əlif; Məmmədəli Muradqulu oğlu; Qaraca Niyaz oğlu; Muradi Novruz oğlu; 

(Muradinin) qardaşı Budaq; 
Əhməd Kəlbəli oğlu; Pirverdi Cəbi oğlu; Əlixan Abdulla oğlu; Kamiləli Şihab oğlu; Rza Məmmədqulu 

oğlu; 
Əliməmməd Ağabəy oğlu; Hacı Əli Sadıq oğlu; Məlik Bustan oğlu; Bərəkətqulu Qulu oğlu; Şahgəldi 

Bustan oğlu; 
Novruzəli Sayılmış (?) oğlu; Saleh Rəsul oğlu; Şahməmməd Rəcəb oğlu; Vəliməmməd Məmmədəli 

oğlu; Əmin Səlim oğlu; 
Bala Sevdiməli oğlu; Əli İmamqulu oğlu; (Əlinin) qardaşı Səfı; Bəradərqulu Əmirqulu oğlu; Məmməd 

Cəfər oğlu; 
Miribəy Allahverdi oğlu; Həsənəli Məmmədəli oğlu; Mövlaqulu İmamqulu oğlu; Həmid Abdulla oğlu; 

Zaman Mirzə Şərif oğlu; 
Piri Murtuzaqulu oğlu; Allahverdi Xəlifəqulu oğlu; Məmməd Haqverdi oğlu - Sultan Murad camesinin 

imamı; Zülfüqar Dəmirqaya oğlu; Məmməd Xəlil oğlu; 
Məmmədəli Niyaz oğlu; (Məmmədəlinin) qardaşı Aşur; Əbülqasım Baba oğlu; Əliverdi Əli oğlu; 

(Əliverdinin) qardaşı Mirzəbəy; 
Əhmədxan İsmayıl oğlu; Abdulla (?) Hacı Kərim oğlu; Əsgər [45 - 46] Maqsud oğlu; (Əsgərin) qardaşı 

Murad; (Əsgərin) başqa qardaşı Tağı; 
Hüseyn Maqsud oğlu; Əziz Kərim Abdulla oğlu; (Əziz Kərimin) qardaşı Mehrəli; Səfər Qasım oğlu; 

Baba Piri oğlu; 
Səfər Qasım oğlu; Osman Məmməd oğlu; Seyidəli Rəşid oğlu; Mehdi Teymur oğlu - kətxuda; Qulu 

Fərhadqulu oğlu; 
(Qulunun) oğlu Fərhadqulu; Əliməmməd Niyaz oğlu; Maqsudəli Əli oğlu; Novruz Zaman oğlu; 

(Novruzun) qardaşı Dünyamalı; 
İsmayıl Qasım oğlu; Nəqdəli Dərgahqulu oğlu; Abdi İmamqulu oğlu; (Abdinin) qardaşı Murtuzqulu; 

Kəyan Murtuz-qulu oğlu; 
(Kəyanın) qardaşı Bədr: Allahverdi Xanməlik oğlu; (Allahverdinin) qardaşı Haqverdi; Ucal Muradxan 

oğlu; Hüseynxan Seyidəli oğlu; 
(Hüseynxanın) oğlu Xosrovxan; Seyid Sevindik oğlu; Talıb ... oğlu; (Talıbın) qardaşı Mürid; Cəfər 

Ağaxan oğlu; 
 
səh.18. 

 
Murtuzqulu Hüseyn oğlu; (Murtuzqulunun) qardaşı Qaib; Raifqulı Hüseyn oğlu; Nəsir Çıraq oğlu; 

(Nəsirin) qardaşı İsmayıl; 
Əlimərdan Qoçəli oğlu; Heydərəli Piri oğlu; Səfı Niyaz oğlu; İsmixan Ağəli oğlu; Əliməmməd Nəbi 

oğlu; 
(Əliməmmədin) qardaşı Nəcəf; (Əliməmmədin) başqa qardaşı Əmir; Maqsud Səfərəli oğlu; (Maqsudun) 

başqa qardaşı Dünyamalı; 
Maqsud Naqdəli oğlu; Əvəz Yolqulu oğlu; (Əvəzin) qardaşı Ağəli; Vəli Həsən oğlu; Məmməd Sefər 

oğlu; 
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Nəqdəli Bəyverdi oğlu; (Nəqdəlinin) qardaşı Nəzərəlibərbər; Əliverdi Məmməd oğlu; Məmməd Səfər 
oğlu; (Məmmədin) qardaşı Cəfər; 

(Cəfərin) oğlu Səfər; Xanəhməd Əhməd oğlu; (Xanəhmədin) qardaşı Məmməd; İmamqulu İmaməli 
oğlu; Əli Xosrovqulu oğlu; [46 - 47] 

Dəsdi Qədim oğlu; İsmixan Muradsahib oğlu; (İsmixanın) qardaşı Muradxan; (Muradxanın) oğlu 
İsmayıl; Ocaqqulu Xudaverdi oğlu; 

(Ocaqqulunun) qardaşı Əli; Süleyman Bayəzid oğlu; Əsgər Əmirqulu oğlu; (Əsgərin) qardaşı Həsən; 
Səfi Sübhan oğlu; 

(Səfınin) qardaşı Mehdi; (Səfinin) başqa qardaşı Yaxşıbəy; Məsum Əli oğlu; Bahadır Allahverdi oğlu; 
(Bahadırın) oğlu Rövşən; imamverdi Rəfı oğlu; 

Sayılmış (?) Xəndan oğlu; Niyazsahib Əhməd oğlu; Qulu Sayılmış oğlu; (Qulunun) qardaşı Mövlaqulu; 
Heydər Abdulla oğlu; 

Qara Əliverdi oğlu; (Qaranın) qardaşı Allahverdi; Muradverdi Ocaqqulu oğlu; (Muradverdinin) qardaşı 
Divanə; Hacı Məmməd Zeynal oğlu; 

(Hacı Məmmədin) qardaşı Xəndanqulu; (Xəndanqulunun) oğlu Dərviş; Haqverdi Məmməd Səfi oğlu; 
Məmməd Xanqulu oğlu; Mirməmməd Məmməd oğlu; 

Təhmas Sirac oğlu; Sadıq Həsən oğlu; (Sadığın) qardaşı Qubad; Şahməmməd Məmmədəmin oğlu; 
İmamqulu Murad oğlu; 

(İmamqulunun) oğlu Bərəkətqulu; Mirzəhüseyn Qurban oğlu; (Mirzəhüseynin) qardaşı İbrahim; Oruc 
Məmmədqulu oğlu; (Orucun) qardaşı Mövlanqulu; 

 
səh. 19. 
 
Əvəz Cəlal oğlu; (Əvəzin) oğlu Nəqdəli; Mirzəxan Mehdi oğlu; (Mirzəxanın) qardaşı Rzaxan; İbrahim 

Sabit oğlu; 
(İbrahimin) qardaşı Kəlbə; Allahverdi Abbas oğlu; (Allahverdinin) qardaşı Rzaxan; Əhməd Abdal oğlu; 

(Əhmədin) qardaşı Əxiəli; 
Mehdi Qoca oğlu; Ovçuxan Xudaqulu oğlu; (Ovçuxanın) oğlu Yolqulu; (Yolqulunun) qardaşı İbrahim; 

Mirzəhüseyn Əvəz oğlu; [47 - 48] 
Qazi Məmmədhüseyn oğlu; (Qazinin) qardaşı Ağəli; Məmmədqasım İsmayıl oğlu; Həsənxan 

Muradsahib oğlu; Xaliqxan Qasımxan oğlu; 
İsmayıl Niyazəli oğlu; Murtuzqulu Ərkanqulu oğlu; (Murtuzqulunun) qardaşı Dərgahqulu; Musaxan 

İsaxan oğlu; Niyaz Pirverdi oğlu; 
(Niyazın) qardaşı Əliməmməd; Maqsud Novruz oğlu; Durmuş Qırxqulu (?) oğlu; Tanrıverdi Gənci 

oğlu; (Tanrıverdinin) qardaşı Əliverdi; 
Mövlanverdi Əvəz oğlu; Əliməmməd Cavanşir oğlu; (Əliməmmədin) qardaşı Korəli; Əlizaman Söhbət 

oğlu; (Əlizamanın) qardaşı Divanqulu; 
Məmmədqulu Adnaqulu oğlu; Abdulla İmamverdi oğlu; (Abdullanın) qardaşı Mirzəhüseyn; Kəlbəli 

Əliqulu oğlu; (Kəlbəlinin) qardaşı Dadqulu (?); 
Məmmədxan Sübhi oğlu; (Məmmədxanın) oğlu Ələsgər; (Ələsgərin) qardaşı Əlixan; Məmmədrza 

Əlifxan oğlu; (Məmmədrzanın) qardaşı Murad; 
Mövlanverdi Cəbi oğlu; Bərəkətqulu İbrahim oğlu; Süleyman Abdulla oğlu; Əhməd Şirəli oğlu; 

(Əhmədin) qardaşı Əli; 
Mustafa Allahverdi oğlu; Səfi Qubad oğlu; Əli İnayət oğlu; (Əlinin) qardaşı Murad; Məmməd Hacı 

Məmməd oğlu; 
Muradverdi Övliyaqulu oğlu; Kəlbəxan Namaz oğlu; Mehdiqulu Çələbi oğlu; Məmmədqulu Ağamalı 

oğlu; Əliməmməd Qulu oğlu; 
Novruzqulu Xudu oğlu; Sarəli Zaman oğlu; Cabbarəli Mehdixan oğlu; (Cabbarəlinin) qardaşı Rəcobəli; 

Məcnun Yarməmməd oğlu; 
Həmzə Mustafa oğlu; İmamqulu Həzrətqulu oğlu; Hüseyn Barışxan oğlu; Turab Sübhanqulu oğlu; 

(Sübhanqulunun) qardaşı Talıb; 
Sultanqulu Teymur oğlu; (Sultanqulunun) qardaşı Əliverdi; Mirzəbəy Veyis oğlu; Hüseynəli İmamverdi 

oğlu; Dərviş Qayıbqulu oğlu; [48 - 49]  
 
səh.20. 
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Səfı Bilal oğlu; Baba Mustafa oğlu; Vəliqulu İmamverdi oğlu; (Vəliqulunun) oğlu Xəlifəqulu; Haqverdi 
Xocaverdi oğlu; 

Qasım Camal oğlu; Dünyamalı Sevdim oğlu; Əmin Lələ oğlu; Xanəli Əmin oğlu; Camal Dilənçi oğlu; 
Nağdəli Ağəli oğlu; Rza Allahverdi oğlu; Qulu Kazım oğlu - Sultan Murad camesinin fərraşı; Dinqulu 

Raif oğlu; Hacı Məmməd Məmməd oğlu; 
Novruz Məmməd oğlu; (Novruzun) qardaşı Fətəli; Mustafa Qaibəli oğlu; Ağayar Ağəli oğlu; Mirzə 

Övliyaqulu oğlu; 
Qaya Ağamir oğlu; Dövlət Gəncibəy oğlu; Şaban Əlixan oğlu; İsmixan Əliverdi oğlu; Pirxan Şəfah 

oğlu; 
İmamverdi Yaradanqulu oğlu; İsmayıl Əliqulu oğlu; Hacı Əli Hacıbalabəy oğlu; (Hacı Əlinin) oğlu 

Məmmədhüseyn; Hacı Tağı Zülfüqar oğlu; 
Hacı Məmmədəli Məmmədəmin oğlu; (Hacı Məmmədəlinin) oğlu Rüstəm; (Rüstəmin) qardaşı Tağı; 

(Rüstəmin) başqa qardaşı Qoca; Dəmir Camal oğlu; 
(Dəmirin) oğlu Qurban; Xəlil Nəzər oğlu; Əliməmməd Cəlalxan oğlu; Mirzəxan Məmmədtağı oğlu; 

(Mirzəxanın) qardaşı Qurbanəli; 
Məmmədəli Məmmədtağı oğlu; (Məmmədəlinin) qardaşı Saleh; Əsgər Həsərı oğlu; (Əsgərin) qardaşı 

Əkbər; (Əsgərin) başqa qardaşı Qasım; 
Cəfər Əsgər oğlu; (Cəfərin) qardaşı Əlimirzə; (Cəfərin) başqa qardaşı Gizir; Alıxan Pirqulu oğlu; 

(Ahxanın) oğlu Qoca; 
Hüseynqulu Sübhanqulu oğlu; (Hüseynqulunun) oğlu Dorman; Məmmədxan Hüseyn oğlu; Abdulqaffar 

Kəlbə oğlu; (Abdulqaffanın) qardaşı Mətləb; 
Rəhim Məmməd oğlu; Məmmədsəfı Muradəli oğlu; Əhmədağa Hacı Murtuza oğlu; Qəribxan Qoşunəli 

(?) oğlu; Tağıxan Rəfı oğlu; 
Kazım Ağaməmməd oğlu; Kəlbəli Qılınc oğlu; (Kəlbəlinin) oğlu Həmzə; Bağır Əvəz oğlu; Həsən 

İmamqulu oğlu; [49 - 50] 
(Həsənin) qardaşı Əvəz; [Yekun] - 307 nəfər 
Qaraxanbəyli dizəsi; İkinci Qaraxanbəyli dizəsi; Durmuşbəy dizəsi; Əliabad dizəsi1; Göyəli dizəsi;2 
 

səh.21. 
 

1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yanm il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 

                                                            

1 1590-cı il tarixli "Irəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri"ndə (Başbakanlıq arxivi, N 633, s.l 15) Əliabad dizəsi "Əlibey dizəsi mezrəesi" 
kimi qeyd olunmuşdur. 
2 1723-cü ilin bir qəbalesine görəe Göyeli dizesinin başqa adı "Möminxan yeri" olmuşdur. (Bax: Дж. В. Каграманов. Описание 
археографических документов. Баку, 1969, с. ЗЗ) 



30 

 

səh. 21-22 (78 qeyri-müsəlmanın siyahısı) [50 - 51] 
 
səh.22 
 

Naxçıvan şəhəri və dizələrindən 
əldə [edilən] gəlir: 

 
İspəncə vergisi - 1.726 (ağça)  
Buğda - 50 kile - 150 (ağça)  
Агра - 40 kile - 80 (ağça)  
Dan - 11 kile - 165 (ağça)  
Sumax - 12 kile - 180 (ağça)  
Bostanlar üçün vergi - 1.200 (ağça)  
H.m.r.c.u.m. vergisi - 1.500 (ağça) 
Kələm , soğan və başqa tərəvəzlər üçün vergi - 4.110 (ağça) 
Pambıq - 20 man - 1500 (ağça) 
Kətan vergisi - 2.000 (ağça) 
Rahdarlıq vergisi - 18000 (ağça) 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 5.110 (ağça) 
Gənəgərçək - 6 kile - 90 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Şəhərdə alınan bazar bacı - 6.000 (ağça)  
Kəkül (?) üşrü - 2.500 (ağça)  
Mərcimək - 4 kile - 90 (ağça)  
Noxud - 8 kile - 144 (ağça)  
Kəlül - 7 kile - 126 (ağça)  
Kərdiyər - 10 kile - 210 (ağça)  
Yarca (?) 15 kile - 315 (ağca)  
Çayır (?) vergisi - 700 (ağça)  
Dönüm vergisi - 1600 (ağça)  
Qoyun vergisi - 2.500 (ağça)  
Çəltik - 41 kile - 3.075 (ağça)  
Naxçıvan sancağının subaşılığı - 6.000 (ağça)  
Şəhərdəki boyaxanadan [əldə edilən] illik gəlir - 1.200 (ağça) 
Şəhərdəki şamxanadan [əldə edilən] illik gəlir - 1.400 (ağça) [51 - 52] 
Şəhərdəki sabunxanadan [əldə edilən illik gəlir - 12.300 (ağça) 
Bez damğası (tamğayi-kirbas), bazarda çoki işləri (ihtisab) və məhkəməyə çağınlma üçün ödənilən 

xərclər (ihzariyyə) müqatiəsi - 12000 (ağça) 
 
səh.23. 

 
Dəyirman vergisi - 290 (ağça) 
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah və törədilmiş cinayətlər, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları 

üçün vergi -8100 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 18000 (ağça) 
Bağçalar müqatiəsi - ildə 15000 (ağça) 
N.v.s.t. v.s.k. - 1500 (ağça) 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından, qanuna görə saxlanma müddəti bir ay olan itirilmiş mallar, 

sahibsiz və azmış heyvan, qaçmış qul və cariyələrin (sahiblərindən və ya saxlanma müddətindən sonrakı 
satışdan) Naxçıvan şəhəri üzrə [əldə edilən] gəlir - 12000 (ağça) 

Tənbəki üşrü - 90 (ağça) 
Sultan xasslan və Naxçıvan sancağındakı vəqflər çıxılmaq şərtilə zəamət və timarların müqatiəsi - ildə 

22000 (ağça) Yekun - 192676 (ağça) 
Seyid Haşımın Naxçıvan şəhərindəki zaviyəsinin vəqfı. 
[Allahın] rəhmətinə qovuşmuş, günahları bağışlanmış, yeri cənnət olan Sultan Muradxanın - onun qəbri 

təmiz olsun, Axirətdə Allah ona mərhəmət göstərib, ondan razı olsun - qutsal camesi və [Allahın] rəhmətinə 
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qovuşmuş Həzrət paşanın [Naxçıvan] şəhərində və Əlincə nahiyəsinin Xaçaparaq kəndində olan camesinin 
vəqfləri. Adları çəkilən camelərin işçilərinə verilən maaş, [camelərin] başqa məsrəfləri, dəyirman və 
dükanlardan [52 - 53] götürülən [gəlir] və icarələr burada açıqlanır. 20 rəcəb 1135 (26 aprel 1723-cü il). 

Xətib bazarındakı 6 dükan. Gəlirinin vəqf üçün ayrılan hissəsi - gündə 12 (ağça). Dükan dövlətindir. 
Xətibin 14 dükanı. Gəlirinin vəqf üçün ayrılan hissəsi -gündə 28 (ağça). Dükan dövlətindir. 
Tağıbəyin Şeytanbazardakı 13 dükanı. Gəlirinin vəqf üçün ayrılan hissəci - gündə 13 (ağça). Dükan 

dövlətindir. 
Ənvərin (?) Çanaq (?) və Türəngi (?) çarşılarında 22 dükanı. Gəlirinin vəqf üçün ayrılan hissəci - gündə 

22 (ağça). Dükan dövlətindir. 
Fəthəlinin Meydan çarşısında 13 dükanı. Gəlirinin vəqf üçün ayrılan hissəci - gündə 13 (ağça). Dükan 

dövlətindir. 
Meydan çarşısındakı çeşidli 15 dükan. Gəlirinin vəqf üçün ayrılan hissəci - gündə 15 (ağça). Dükan 

dövlətindir. 
Həzrət paşa camesi tərəfındə yerləşən 7 vəqf dükanı. Gəlirinin vəqf üçün ayrılan hissəci - gündə 7 

(ağça). 
Sultan Murad camesi tərəfındə yerləşən 4 vəqf dükanı. Gəlirinin vəqf üçün ayrılan hissəci - gündə 4 

(ağça). 
Həzrət paşa camesi tərəfində yerləşən Kəlbəli bəyin 1 dəyirmanı. Gəlirinin vəqf üçün ayrılan hissəci - 

gündə 40 (ağça). 
 

Dükan yerinin icarasi 
 

Keçə Hüseynin Xətib çarşısında 24 dükanı. Hər dükandan yarım ağça hesabıyla ildə - 12 (ağça). 
Məlik Kəşanın (?) Meydan carşısında olan 44 dükanı. Hər dükandan ayda 10 (ağça) hesabıyla ildə - 440 

(ağça). 
Şəfınin Xətib çarşısında olan 4 dükanı. Hər dükandan yarım ağça hesabıyla gündə 2 (ağça). 
 
səh. 23. 

 
Xətib Farsinin Xətib çarşısında olan 2 dükanı. Hər dükandan yarım (ağça) hesabıyla gündə 1 (ağça). [53 

- 54] 
Çanaq (?) və Türəngi (?) çarşılarındakı 22 dükan. Hər dükandan ayda 10 (ağça). 
Şeytanbazarda olan 1 dükan. Hər dükandan ayda 10 (ağça) hesabıyla ildə - 96 (ağça). 
(Gəlirin) məsrəflərə ayrılan hissəsi. 
Sultan Murad camesinin imam və xətibi Molla Məmməd üçün maaş - gündə 25 (ağça). 
Sultan Murad camesinin müəzzini Əhməd ücün maaş - gündə 8 (ağça). 
Sultan Murad camesinin fərraş və qapıcısı Əli üçün maaş - gündə 11 (ağça). 
Sultan Murad camesindəki tövliyyət işləri üçün gündə 25 (ağça). 
Sultan Murad camesində cənabət işləri üçün - gündə 8 (ağça). 
Sultan Murad camesində aparılan yazı işləri üçün - gündə 8 (ağça). 
Həzrət paşa camesinin imam və xətibi Şəfı üçün maaş -gündə 20 (ağça). 
Həzrət paşa camesinin müəzzini Molla Məmməd üçün maaş - gündə 6 (ağça) 
Həzrət paşa camesinin fənaş və qapıçısı Molla Əli üçün maaş - gündə 10 (ağça). 
Xacaparaq kəndindəki camenin imam və xətibi üçün maaş - gündə 10 (ağça). 
Xaçaparaq kəndindəki camenin müəzzini üçün maaş - gündə 4 (ağça). 
Yekun: gündəlik maaş - 125 (ağça). 
Gəlirin artıq qalan hissəsi adları çəkilən camelərin qəndil və başqa ehtiyacı üçün sərf olunsun. [54 - 55] 
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səh. 24. 

 
4. NAXÇIVAN NAHİYƏSİNƏ  ТАBE OLAN 

HACIABAD KƏNDİ. 
BAŞQA ADI HACIVARDIR. 

 
Əli Xocaverdi oğlu - imam; Qulu Məmməd oğlu - kətxuda; Hüsyn Vəli oğlu - bennak; Quluverdi İsaxan 

oğlu - bennak; İsgəndər Əliverdi oğlu - bennak; 
Kəlbərza Budaq oğlu - bennak; Qurbanəli Məmməd oğlu -bennak; Hüseyn Bala oğlu - bennak; Novruz 

Qubad oğlu - bennak; Allahverdi Cabi oğlu - bennak; 
Şahəli Mirzəli oğlu - bennak; İsmayıl Bəyəli oğlu - bennak; Məmmədəli Haqverdi oğlu - bennak; 

Hüseynqulu Qurban oğlu - bennak; Şahməmməd Həsənxuda oğlu - bennak; 
Vəlixan Qubad oğlu - subay; Sübhan İsmayıl oğlu - subay; Ağaməmməd Həsənfəda oğlu - subay; 
Yarım çift - 5 
Bennak - 14 
Subay - 3 
1 dəyirman 
Q.m.r. (?) olan 2 dəyirman 
Yararlı halda olan 1 dəyirman - yarım il işləyir. 
Yararsız halda olan 1 dəyirman. 
Gəlir: 

 
səh. 25. 

 
[Yarım] çift üçün vergi - 125 (ağça). 
Bennak vergisi - 252 (ağça).  
Subay vergisi - 18 (ağça).  
Buğda - 11 kile - 330 (ağça).  
Аrpа - 8 kile - 160 (ağça). 
Darı - 5 kile - 75 (ağça).  
Sumax - 3 kile - 45 (ağça). [55 - 56] 
Meyvə üşrü - 110 (ağça).  
Dönüm vergisi - 600 (ağça).  
Qoyun vergisi - 200 (ağça). 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça).  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 30 (ağça)  
Badi - hava - 1.000 (ağça)  
Pambıq - 6 man - 450 (ağça)  
Yekun - 4810 (ağça) 
 

5. HACIABAD KƏNDİ TƏRƏFİNDƏ ОLAN 
XƏLİFƏDÜZƏN MƏZRƏƏSİ 

 
(Hacıabad) kəndinin əhalisi burada əkinçiliklə məşğuldur. Məzrəə (Hacıabad) kəndinə tabedir. 
Gəlir: 
Buğda - 21 kile - 2.310 (ağça)  
Arpa - 19 kile - 1.900 (ağça)  
Darı - 9 kile - 900 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 1.000 (ağça)  
Yekun-6.710 (ağça) 

 
6. NAXÇIVAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE ОLAN 
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BƏDƏXŞAN KƏNDİ 
 

Həsən Əmirbəy oğlu - bennak; İsmayıl Ocaqqulu oğlu -bennak; Ağaməmməd Məmməd oğlu - bennak; 
Allahverdi Mehdi Əli oğlu - bennak; 

Niyazəli Kubə (?) oğlu - bennak; 
 
səh. 25. 

 
Qoca Maqsud oğlu - bennak;  
Möcüdəli Zaman oğlu - subay; Həzi Allahverdi oğlu - subay; [56 - 57] 
Yararsız halda olan l dəyirman. 
Yarım çift - 5 
Bennak - 6 
Subay - 2 
Gəlir: 

 
səh.26. 

 
[Yarım] çift üçün vergi - 125 (ağça)  
Bennak vergisi - 108 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
Buğda - 11 kile - 330 (ağça)  
Darı - 15kile- 330(ağça)  
Sumax - 3 kile - 45 (ağça)  
Qoyun vergisi - 200 (ağça)  
Meyvə üşrü - 110 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi - hava - 1000 (ağça) 
Yekun: 3.945 (ağca) 
 
7. [BƏDƏXŞANA] TABE OLAN VƏ KÜLTƏPƏ YAXINLIĞINDA YERLƏŞƏN 

YENİCƏ MƏZRƏƏSİ. SÜBHANVERDİ DİZƏSİ 
VƏ MURADXAN DİZƏSİ. 

 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib (bu yerlərin torpağından istifadə edənlərdən alınan) vergi, dönüm, 

əkin yeri üçün tapu, dəştibani və başqa vergilərdən (əldə edilən) gəlir - 3.000 (ağça). [57 - 58] 
 

8. NAXÇIVAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
VƏ BƏDƏXŞAN [KƏNDİNİN] YAXINLIĞINDA 

YERLƏŞƏN YARIMCA MƏZRƏƏSİ 
 

Gəlir: 
Buğda - 21 kile - 630 (ağça).  
Аrра - 11 kile - 231 (ağça). 
Darı - 5 kile - 75 (ağça).  
Sumax - 12 kile - 180 (ağça).  
Pambıq - 5 man - 275 (ağça).  
Dönüm vergisi - 600 (ağça).  
Tənbəki - 500 (ağça). 
Gənəgərçək üşrü - 2 kile - dəyəri 200 (ağça). 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 190 (ağça). 
Yekun- 2.981 (ağça). 
 

9. [NAXÇIVAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
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ZEYNƏDDİN KƏNDİ. KƏNDDƏ HEÇ KİM YAŞAMIR. 
 

Arslanbəy bağçası - 1 qitə. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib (bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan) vergi, əkin yeri 

üçün tapu, çift. dönüm, dəştibani və başqa vergilərdən (əldə edilən) gəlir -3.110 (ağça). 
 

 
10. NAXÇIVAN NAHİYƏSİNƏ TABE OLAN 

UZUNOBA KƏNDİ 
 

səh.27. 
 

Məmmədqulu Orxan oğlu - kətxuda - bennak; Mir Həmzə Şirvan oğlu - bennak; İlyas Allahqulu oğlu - 
bennak; (İlyasın) oğlu Əvəz - subay; Xudaqulu Əli oğlu - bennak; Xalid Budaq oğlu - bennak; [58 - 59] 

Yarım çift - 2  
Bennak- 5  
Subay - 1  
Gəlir: 
(Yarım) çift üçün vergi - 75 (ağça).  
Bennak vergisi - 90 (ağça).  
Subay vergisi - 6 (ağça). 
Buğda - 20 kile - 600 (ağça). 
Аrра - 12 kile - 240 (ağça).  
Darı - 11 kile - 165 (ağça).  
Sumax - 6 kile - 90 (ağça).  
Bostan məhsulları üşrü - 500 (ağça).  
Pambıq - 5 man - 375 (ağça). 
Dönüm vergisi - 600 (ağça). 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 1.111 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi - hava - 1.200 (ağça)  
Yekun: 5.042 (ağça) 
 

11. [NAXÇIVAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ŞEYX MAHMUD KƏNDİ 

 
(30 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 26-27.)1 

[59 - 60] 
səh. 28. 
 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 750 (ağça).  
Buğda - 15 kile - 450 (ağça).  
Arpa - 12 kile - 240 (ağça).  
Darı - 5 kile - 90 (ağça).  
Sumax - 5 kile - 75 (ağça).  
Pambıq - 7 man - 525 (ağça). 

                                                            

1  1590-cı ilde bu kənddə yalnız bir erməni vergi mükəlləfiyyəti daşıyanın adı qeydə alınmışdır (Bax: İrevan əyalətinin müfəssəl dəftəri. 
N-633, c. 115). Ermənilər Şeyx Mahmud kəndinə türk-müsəlman əhali buranı tərk etdikdən sonra yerleşmişdiler. Sırf türk-müsəlman adı 
daşıyan kəndlərə yerləşən ermənilər, fıkrimizcə, şah I Abbas tərəfindən Çuxursəd beylərbəyliyinə ölkənin içinə sürgün edilənlərin XVII 
əsrin ortalarından başlayaraq yeniden öz yerlərinə qayıdarkən Çuxursəd beylərbəyliyinə getməmiş və Naxçıvan sancağının türk-
müsəlman əhalisinin tərk etdiyi kəndlərinə yerləşmişdilər. Naxçıvan sancagının ermənilər yerləşən kəndlərinin adı bir qayda olaraq türk-
müsəlman mənşəlidir. Misal üçün, Şeyx Mahmud, Qaraquş, Kömür, Qurd Əmir, Dulus, Qızılca, Ərikli, Pul, Qalacıq, Ayısəsi ve 
b.Ermənilərin Çuxursəd bəylərbəyliyindən Naxçıvan sancağına (yeri gəlmişkən qeyd edək Gəncə - Qarabağ əyalətinə də!) gəlib 
yerləşmələri (yerleşən erməni əhalisinin sayının azlığına əsaslansaq) hətta XVIII əsrin əvvəllərində də baş vermişdir. 
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Bostan məhsulları üşrü - 500 (ağça).  
Dönüm vergisi - 600 (ağça).  
Qoyun vergisi - 28 (ağça).  
Axil vergisi - 205 (ağça).  
Tənbəki üşrü - 500 (ağça).  
Kəlül - 2 kile - 36 (ağça). 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 1.100 (ağça).  
Bakirə qrz və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça).  
Badi - hava - 2.000 (ağça).  
Yekun: 7.189 (ağça). 

12. ŞEYX MAHMUD KƏNDİ TƏRƏFİNDƏ OLAN 
XƏLİL XARABASI MƏZRƏƏSİ1 

 
Bu məzrəədə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib (buranın torpağından istifadə edənlərdən alınan) vergi, çift, dönüm, 

tapu, dəştibani vergiləri, meyvə üşrü və başqa vergilərdən (əldə edilən) gəlir -2.900 (ağça). [60 - 61] 
 

13. NAXÇIVAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
DENDAVAR KƏNDİ, 

BAŞQA ADI DENDABADDIR. 
 

Aşur İmamqulu oğlu - bennak; Həsən Məmməd oğlu - bennak; Hatəm Ocaqqulu oğlu - bennak;  
Yanm çift - 2;  
Bennak - 3; 
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
(Yanın) çift üçün vergi - 50 (ağça).  
Bennak vergisi - 36 (ağça).  
Buğda - 5 kile 150 (ağça).  
Arpa - 3 kile - 60 (ağça).  
Darı - 4 kile - 60 (ağça).  
Sumax - 2 kile - 30(ağça).  
Pambıq - 7 man - 975 (ağça).  
Qoyun vergisi - 20 (ağça).  
Meyvə üşrü - 110 (ağça).  
Dönüm vergisi - 700 (ağça).  
Tənbəki üşrü - 200 (ağça). 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 600 (ağça).  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça).  
Badi - hava - 519 (ağça).  
Yekun: 3.600 (ağça). 

 
səh. 29. 

 
14. NAXÇIVAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE ОLAN 

KÜLTƏPƏ KƏNDİ 
 

(Kültəpə) kəndinin müsəlmanları. 
Mehrəli Şeyxi oğlu - bennak; Əvəz Kazım oğlu - bennak; 
Gəlir: 
Bennak vergisi - 36 (ağça). [61 - 62] 

                                                            

1 Eyni dövrdə bu yer "İrəvan əyalətinin icmal dəftəri"ndə (Bakı, 1996, s., 138) "Xelilxarabası kəndi" kimi qeyd olunmuşdur. 
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İspəncə vergisi - 75 (ağça). 
Buğda - 15 kile - 450 (ağça). 
Arpa - 11 kile - 220 (ağça). 
Darı - 8 kile - 160 (ağça). 
Pambıq - 6 man - 450 (ağça). 
Kərəsnə - 11 kile - 165 (ağça). 
Çəltik- 11 kile- 825 (ağça). 
Dönüm vergisi - 900 (ağça). 
Otlaq vergisi - 250 (ağça). 
Dəyirman vergisi - 30 (ağça). 
Üzümlük və bağların illik müqatiəsi - 200 (ağça). 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 1.110 (ağça). 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça). 
Badi - hava - 2.110 (ağça). 
Tənbəki üşrü - 90 (ağça) 
Yekun: 7.266 (ağça). 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından, qanuna görə saxlanılma müddəti bir ay olan itirilmiş mallar, 

sahibsiz və azmış heyvan, qaçmış qul və cariyələrin (sahiblərindən və ya saxlanma müddətindən sonrakı 
satışından) Naxçıvan nahiyəsi üzrə (əldə edilən gəlir) - ildə 58.000 (ağça) [62 - 63] 
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səh. 30. 

 
II. [NAXÇIVAN] SANCAĞINA 

TABE OLAN 
ƏLİNCƏ NAHİYƏSİ 

 
1. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

BÖYÜK XAÇAPARAQ KƏNDİ 
 

Əhməd Məmməd oğlu - bennak; Məmməd Əhməd oğlu -bennak; (Məmmədin) oğlu Bayram - bennak; 
Allahverdi Mahmud oğlu - bennak; Əvəz Niyaz oğlu - bennak; 

Nurəli Əhməd oğlu - bennak; Sevdim Nurəli oğlu - bennak; (Sevdimin) oğlu Məmməd - bennak; 
Mirzəəli Xatəməli oğlu -bennak; (Mirzəlinin) oğlu Ağəli - bennak; 

Cəfərəli Heydər oğlu - bennak; Fəda Vəlixan oğlu - bennak; (Fədanın) oğlu Rəşid - bennak; Uluxan 
Cəlalxan oğlu -bennak; Məmməd Rizvan oğlu - bennak; 

Qərib Həmzə oğlu - bennak; Qulu Həsənəli oğlu - bennak; (Qulunun) qardaşı Qurban - bennak; Soltan 
Məmməd oğlu -bennak; Məmməd Comərd oğlu - bennak; 

(Məmmədin) qardaşı Rövşən - bennak; Hacı Məmməd Məmmədəmin oğlu - bennak; Abıxan İsmixan 
oğlu - bennak; Bayındır Musa oğlıı - bennak; (Bayındırın) qardaşı İmamqulu -bennak; 

Hacı Cəbi oğlu - bennak; İbrahim Ağaməmməd oğlu - bennak; Şərif Şəms oğlu - imam; (Şərifin) oğlu... 
- bennak; Dərviş Yaqub oğlu - bennak; 
(Dərvişin) oğlu Yusif - bennak; Rəfı Musa oğlu - bennak; Piri Vəliməmməd oğlu - bennak; (Pirinin) qardaşı 
Ərməmməd - bennak; Xanməmməd Əlibəy oğlu - subay; 

İsmayıl İbrahim oğlu - bennak; (İsmayılın) qardaşı Nuryağıdı - bennak; Pirəhməd Yarəhməd oğlu - 
bennak; Tanrıverdi Hacı oğlu [63 - 64] - bennak; Dostəli Qoca oğlu - bennak; 

(Dostəlinin) qardaşı Mirzəəli - bennak; (Dostəlinin) başqa qardaşı Haqverdi - bennak; Murad Əhməd 
oğlu - bennak; Əbül-qasım Mərdəli oğlu - bennak; Rəcəb Süleyman oğlu - bennak; 
Sevcəxan Sevdimxan oğlu - bennak; Gülüm Qurbanqulu oğlu - bennak; Mirzə Əbdiməmməd oğlu - bennak; 
Gülməmməd Novruz oğlu - bennak; (Gülməmmədin) qardaşı Dinməmməd - bennak; 
Məmmədəli Dəli (?) oğlu - bennak; (Məmmədəlinin) oğlu Osman - bennak; Aydın Əmri oğlu - bennak; 
(Aydının) qardaşı Məmməd - bennak; Ənvəri Əli oğlu - bennak; 
 

səh.31 
 

Səfi Sadıq oğlu; Bayram Güləhməd oğlu; (Bayramın) oğlu Pirəhməd; Mirzəəli Əyyub oğlu; 
(Mirzəəlinin) qardaşı Miri; 

Allahxoca Abuyunus oğlu; (Allahxocanın) oğlu Osman; (Osmanın) qardaşı Həsən; Yusif Abuyunus 
oğlu; (Yusifin) oğlu Dövlətxoca; 

(Dövlətxocanın) qardaşı Abuyunus; Əvəz Allahəli oğlu; (Əvəzin) qardaşı Əbdülxalıq; Sevindik Mustafa 
oğlu; Əhməd Bəyəhməd oğlu; 

(Əhmədin) qardaşı Sultanvəli; (Əhmədin) başqa qardaşı Rza; Heyran Hacı oğlu; İmamqulu Dərviş oğlu; 
Rəfı Xatəm oğlu; 

Qurban Əbülxan oğlu; (Qurbanın) qardaşı Fazil; Maqsud Heydər oğlu; Əli Şahin oğlu; (Əlinin) qardaşı 
Allahvedi; 

Məmməd Dəli (?) oğlu; Maqsud Məsuməli oğlu; Nurəli Yəhya oğlu; Xaliq Əmirəhməd oğlu; Mahmud 
Seydiəhməd oğlu; 

(Mahmudun) qardaşı Seydiməmməd; Dostqulu Bayraməli oğlu; (Dostqulunun) qardaşı Buyur; 
Yaradanqulu Cahan oğlu; (Yaradanqulunun) qardaşı İmamqulu; 

Bərəkətqulu Aşur oğlu; Mirzəəli Şirəli oğlu; Əli Xasməmməd oğlu; (Əlinin) qardaşı Əvəz; Xoca Hacı 
oğlu; [64 - 65] 

Qərib Xanəli oğlu; (Qəribin) oğlu Maqsud; Əli Əbdürrəhman oğlu; (Əlinin) qardaşı Maqsud; Rəcəb 
Bayraməli oğlu; 

(Rəcəbin) qardaşı Mahmud; Qaraxan Sayılmış oğlu; Əhməd Comərd oğlu; (Əhmədin) qardaşı Buyur 
(?); Ocaqqulu Dəmir oğlu; 
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Kamil Xudu oğlu; Allahqulu Vəli oğlu; İmamqulu Məmmədqulu oğlu; İsmayıl Habil oğlu; Ənbiya 
Övliya oğlu; 

Haqqulu Ayət (?) oğlu; Cayılmış Mahmud oğlu; (Sayılmışın) qardaşı Piri; Əliverdi Allahverdi (oğlu); 
Şeyxəhməd Bayəzid oğlu; 

Əhməd Təhmas oğlu; Murtuza Mehdi oğlu; Qulu Didar (?) oğlu; Gənci Sevdiməli oğlu; Mir Cəbi 
Ərəstu oğlu; 

Ərəstunun qardaşı Süleyman; (Ərəstunun) başqa qardaşı Fətəli; Cevindik İgidbəy oğlu; Məmməd 
Nurcəli oğlu; (Məmmədin) qardaşı Əhməd; 

Məmməd Köçəri oğlu; Əli Şahnəzər oğlu; Vəli Dərviş oğlu; (Vəlinin) qardaşı Etibar; Durmuş 
Mehdiqulu oğlu; 

 
səh.32. 
 
(Durmuşun) qardaşı Aşur; (Durmuşun) başqa qardaşı Xəndanqulu; (Durmuşun) başqa qardaşı 

Yaradanqulu; Əlif Mustafa oğlu; Sarxan Əlixan oğlu 
Kələbi (?) Məmmədqulu oğlu; Bəhram Dəstəli oğlu; İmamverdi Qoca oğlu; Gülnəzər Şahvələd oğlu; 

Mövlaverdi Mehdi oğlu; 
Bünyad Kələbi (?) oğlu; (Bünyadın) qardaşı Ocaqqulu; Coban Bayraməli oğlu; Əlirza İbrahim oğlu; 

Sevdim Yarməmməd oğlu; 
Mərdəməli Haqqəli oğlu; Əliyar Qocabəy oğlu; (Əliyarın) qardaşı Hacı Bayram; Dostməmməd Nurəli 

oğlu; Məmməd Sayılmış oğlu; 
Həmzə Dostməmməd oğlu; Yarqayıb Əhmədqoca oğlu; (Yarqayıbın) qardaşı Dövlət; (Yarqayıbın) 

başqa qardaşı Allahqulu; Teymur İbrahim oğlu; [65 - 66] 
Cəbi Məcnun oğlu; (Cəbinin) qardaşı Əlmərdəli; Ramazan İman oğlu; Şaban Məmməd oğlu; Tağı 

Muxtarəli oğlu; 
İmamverdi Qədim oğlu; Cəbi Budaq oğlu; Aşur Əli oğlu; Durmuş Haqnəzər oğlu; Məmməd Əhmədəli 

oğlu; 
Əvəz İbrahim oğlu; (Əvəzin) qardaşı Piri; Oruc Şahverdi oğlu; Məmməd Dinməmməd oğlu; Cabbarəli 

Əli oğlu; 
(Cabbarəlinin) qardaşı Məmməd; Xocəli Mərdəməli oğlu; (Xocaəlinin) oğlu Şeyxəli; Əhməd Söhbət 

oğlu; (Əhmədin) qardaşı Məmməd; 
Gülüməli Xudaverdi oğlu; Gəncəli Qocaəli oğlu; Gülüməlinin qardaşı Tanrıverdi; Nəqdəli Xudaverdi 

oğlu; Abdi Mustafa oğlu; 
(Abdinin) qardaşı Fazil; (Abdinin) başqa qardaşı Məmmədsəfi; Əvəz Fərzəli oğlu; (Əvəzin) oğlu 

Lütfəli; Rüstəm Rəşidqulu oğlu; 
(Rüstəmin) qardaşı Xanmirzə; Məhəbbət Bayraməli oğlu; Sərdar Rzaxan oğlu; (Sərdarın) qardaşı Veyis, 

(Sərdarın) başqa qardaşı İsmayıl; 
Müzəffər Mehdi oğlu; Piri Məmmədqulu oğlu; Yusifxan İsaxan oğlu; (Yusifxanın) qardaşı Hafız; 

Pirhəmzə Miri oğlu; 
(Pirhəmzənin) qardaşı Əvəz; (Pirhəmzənin) başqa qardaşı Yurdcu (?); Dilənçi Natiq oğlu; (Dilənçinin) 

qardaşı Dünyamalı; Murad İsmi oğlu; 
Nurəli Amil oğlu; (Nurəlinin) qardaşı Mirzəəli; Rəşid İsmi oğlu; 
Çift- 14 
Yarımnm -[çift] - 43 
Bennak - 172 
Subay – 29 
 
səh.33. 

 
ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

KİÇİK XAÇAPARAQ KƏNDİ 
 

Şərif Malik oğlu - bennak;  
Nurəli Gülməmməd oğlu - bennak; [66 - 67] Əbusani (?) Malik oğlu - bennak; Mirzəəhməd Murad oğlu 

- bennak; Sadıq Muradxan oğlu- bennak; 
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Muradxan Məmməd oğlu - bennak; Dərviş Ağaxan oğlu -bennak; (Dərvişin) qardaşı Ağaxan - subay; 
(Dərvişin) başqa qardaşı Məmməd - bennak; Budaq Zülfüqar oğlu - bennak; 

(Budağın) qardaşı Abbas - bennak; (Abbasın) oğlu Yarməmməd - bennak; Turxan İshaq oğlu - bennak; 
(Turxanın) oğlu Məmmədqulu - subay; Əvəz Hacıxan oğlu - bennak; 

Əhməd Mustafa oğlu - bennak; Əsgər Vəli oğlu - bennak; (Əsgərin) qardaşı Qəzənfər - bennak; Həsən 
Əli oğlu - bennak; (Həsənin) qardaşı Hüseyn - bennak; 

Məhdud Mövlaverdi oğlu - subay; Qədiməli Yarcəfayi oğlu - subay; Səfi Xanəhməd oğlu - bennak; 
Xasməmməd Yarməmməd oğlu - bennak; İmamqulu Qazavat (?) oğlu - bennak; 

(İmam)qulunun qardaşı Muradqulu - subay; Səfər Xocaxan oğlu - bennak; Məmməd Səfixan oğlu - 
bennak; Məmmədhüseyn Behzad oğlu - bennak; Həsən Ağaxan oğlu - bennak; 

(Həsənin) qardaşı Hüseyn - bennak; (Həsənin) başqa qardaşı Bərəkətqulu - bennak; Əvəz Hacı oğlu - 
bennak; Fərhad Dilənçi oğlu - bennak; Mirzəxan Behzad oğlu - bennak; 

Bəyməmməd Sübhani oğlu - bennak; (Bəyməmmədin) qardaşı Qazi - bennak; Əli İsmayıl oğlu - subay. 
Çift - 14 
Yarım çift - 6 
Bennak - 32 
Subay - 6 
Böyük və Kiçik Xaçaparaq kəndlərindən əldə edilən gəlir. 
Çift vergisi - 700 (ağça) 
Yarım (çift) üçün vergi - 1.225 (ağça) 
Bennak vergisi- 3.600 
Subay vergisi - 174 (ağça) 
Buğda - 50 kile - 150 (ağça) 
Arpa - 42 kile - 840 (ağça) 
Dan - 28 kile - 420 (ağça) 
Sumax - 11 kile - 165 (ağça) [67 - 68] 
Kərdiyar - 12 kile - 252 (ağça)  
Pərinc - 8 kile 168 (ağça)  
Kəlül- 10 kile- 180(ağça)  
Mərcimək - 5 kile - 90 (ağça)  
Noxud - 2 kile -36 (ağça)  
Qoyun vergisi - 6.000 (ağça)  
Axıl vergisi - 200 (ağça)  
Dönüm vergisi - 1.200 (ağça)  
Tənbəki üşrü - 1.500 - (ağça) 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 600 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi - hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2190 (ağça) 
Yekun: 19.650 (ağça) 
 
səh. 34. 

 
2. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE ОLAN 

BƏNƏNYAR KƏNDİ 
 

Həsən Vəli oğlu - bennak - kətxuda; Həsən Əmirxan oğlu - bennak; (Həsənin) qardaşı Qurban - bennak; 
Haqverdi Ağaməmməd oğlu - bennak; (Haqverdinin) oğlu Ağaməmməd -bennak; 

(Ağaməmmədin) qardaşı Əli - bennak; (Ağaməmmədin) başqa qardaşı Əsgər - subay; Allahverdi Əli 
oğlu - bennak; Bala Mustafa oğlu - bennak; Əmiraslan Sarxan oğlu - bennak; 

Hüseyn Qasım oğlu - subay; Bağır Dövlət oğlu - bennak; (Bağırın) qardaşı Həzrətqulu - bennak; 
Bərəkotqulu Həsən oğ-lu - bennak; Bayındır Bərəkətqulu oğlu - bennak; 
Əli Allahverdi oğlu - bennak; Əmin Uğurlu oğlu - subay; Uğurlu Canbaz oğlu - bennak; (Uğurlunun) qardaşı 
Əli - subay; Əli Hüseyn oğlu - bennak; 

İsabəy Qasım oğlu - bennak; Musaxan Teymurxan oğlu -bennak; İmamverdi Əmirxan oğlu - bennak; 
Əmirxan Xudaverdi oğlu [68 - 69] - bennak; Novruzəli Əli oğlu - subay; 
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(Novruzəlinin) qardaşı Əsgər - subay; Molla Əhməd Ramazan oğlu - bennak; Arslan Sərxan oğlu - 
bennak; Əmin Ağaxan oğlu - bennak; Teymurxan Əmirxan oğlu - bennak; 

Həsən Bədir oğlu - bennak; Dünyamalı Uğurlu oğlu - subay; Allahverdi Rəhman oğlu - bennak; 
(Allahverdinin) oğlu Səməd - bennak; Ramazan R.d.i.l.ə. oğlu - bennak; 

(Ramazanın) qardaşı Muradsahib - subay; Əvəz Bədir oğlu - bennak; Əmir Haqverdi oğlu - bennak; 
Haqverdi Budaq oğlu -bennak; Həzrətqulu Xudaverdi oğlu - bennak; 

Baba Pir oğlu - bennak; İbrahim Şahməmməd oğlu - subay; İmaməli Güləli oğlu - bennak; Muradxan 
Mirim oğlu - bennak; (Muradxanın) oğlu Həsən - subay; 

Həzrətqulu Sarxan oğlu - subay; Zeynal Yönəlmiş (?) oğlu - bennak; Mirzə Ağavəli oğlu - bennak; 
Allahverdi Mustafa oğlu - bennak; Hüseyn Həsən oğlu - bennak; Vələd Vəli oğlu -bennak; 

Çift-4  
Bennak - 43  
Subay - 11  
Yarım (çift) – 5 
 
Katolik (Firəng) zimmiləri tayfasından olanlar. (89 nəfər qeyri - müsəlmanın siyahısı - səh. 34-36) 

 
səh. 36. 

 
Xaçaparaq kəndindən olan sərdar Hacı Məmmədin əlində olan əkin yeri. [Hacı Məmməd] üşrü və 

[basqa] vergiləri [xəzinəyə] ödəyir. [Əkin yerinin sahəsi] - yarım [çift]. 
(3 qeyri - müsəlmanın siyahısı) 
1 dəyirman yarım il işləyir. 
1 dəyirman yarım il işləyir. 
1 dəyirman yarım il işləyir. 
1 dəyirman yarım il işləyir. [69 - 70] 
1 dəyirman yarım il işləyir.  
 
Gəlir: 
Çift vergisi - 200 (ağça)  
Yarım (çift) üçün vergi - 125 (ağça)  
Bennak vergisi- 456 (ağça)  
Subay vergisi - 60 (ağça)  
İspəncə vergisi - 2225 (ağça)  
Buğda - 18 kile - 540 (ağça)  
Arpa - 20 kile - 220 (ağça)  
Darı - 5 kile - 70 (ağça)  
Sumax - 7 kile - 105 (ağça) 
Pambıq - 8 man - 600 (ağça)  
Kərdiyar - 4 kile - 84 (ağça)  
Pərinc - 3 kile 63 (ağça)  
Gənəgərçək - 10 kile - 150 (ağça)  
Mərcimək - 5 kile - 90 (ağça)  
Noxud - 2 kile - 36 (ağça)  
Kəlül - 6 kile - 108 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Çəltik üşrü - 500 (ağça) 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 1.999 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Bağ məhsulları müqatiəsi ildə - 1.200 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi ildə - 2000 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.891 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 1.50 (ağça)  
Yekun - 14.567 (ağça) 
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3. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE ОLAN 
KİRNƏ KƏNDİ 

 
Hüseyn Məmməd oğlu - bennak - kətxuda; Hacı İbrahim Ağəli oğlu - bennak; Ağəli Bünyad oğlu - 

bennak; Ramazan [70 - 71] Bayram oğlu - bennak; Cəfər Qulu oğlu - bennak; 
Hüseyn Mirzə oğlu - bennak; Hüseyn Sadıq oğlu - bennak; (Hüseynin) qardaşı Səfər - bennak; 

Şəhidqulu Kazım oğlu -bennak; (Şəhidqulunun) oğlu Murad - bennak; 
 
səh. 37. 

 
Hatəm Məmmədziya oğlu - bennak; Səfı Vəli oğlu - bennak; (Səfinin) oğlu Nəcəf - bennak; Şərif 
Əhməd oğlu - bennak; (Şərifin) qardaşı Əliverdi - subay; Namazqulu Novruz oğlu -bennak; 
Məmməd Ramazan oğlu - bennak; Xudaverdi Şeyxməmməd oğlu - bennak; Ocaqqulu Qulu oğlu - 

bennak; Amil Şamil oğlu - bennak; Səlim Uğurlu oğlu - bennak; 
(Səlimin) qardaşı Şamil - subay; Əvəz Xalid oğlu - bennak; Turac (?) Xudaverdi oğlu - bennak; 

Məmməd Əvəz oğlu - bennak; Məmmədqulu Qulu oğlu - bennak; 
Bayram Novruz oğlu - bennak; Baba Qubad oğlu - bennak; Əbülqasım Pirixan oğlu - bennak; 

Dərgahqulu Niyazqulu oğlu -bennak; (Dərgahqulunun) qardaşı Qaibqulu - bennak; 
Mollaverdi Allahqulu oğlu - bennak; Əli Baba oğlu - bennak; İbrahim Mustafa oğlu - bennak; Amil 

Şeyxməmmədqulu oğlu - bennak; Əvəz Məmməd oğlu - bennak; 
Həsən Gəncibəy oğlu - bennak; Bünyad Maqsud oğlu -bennak; (Bünyadın) qardaşı Hatəm - subay; 

Abdalxan Maqsud oğlu - bennak; 
Rəsul Məmmədəli oğlu - bennak; Ağabəy Dərgahqulu oğlu - bennak; (Ağabəyin) qardaşı Keyhan - 

bennak; Əvəz Vəli oğlu - bennak; Rəsul Ələmqulu oğlu - bennak; 
Qədiməli Nann (?) oğlu - bennak; (Qədiməlinin) qardaşı Bünyad - bennak; Əliqasım Əbülqasım oğlu - 

bennak; Məmmədqulu Əliqulu oğlu - bennak; Hüseynxan Qurban oğlu - bennak; 
Lütvəli Allahverdi oğlu - bennak; Məhəbbətəli Ağah oğlu - bennak; (Məhəbbətəlinin) oğlu Kazım - 

bennak; Muradqulu [71 - 72] Əliqulu oğlu - bennak; Səlim İsaqulu oğlu - bennak; 
Nəzər Xoca oğlu - bennak; (Nəzərin) qardaşı Səfı - bennak; İbrahim Qurban oğlu - bennak; Həsrət 

Xudaverdi oğlu -bennak; Əliqulu Gəncibəy oğlu - bennak; Mehdi Vəli oğlu -bennak; 
Çift - 6 
Bennak- 59 
Subay – 3 

 
səh.37. 

 
Saltaq kəndindən olan Səlim və Salehin əlində olan əkin yeri, Üşr və (başqa) vergiləri (xəzinəyə) təhvil 

verirlər.  
(Əkin yerinin sahəsi) - 1 çift  
1 dəyirman - yarım il işləyir  
1 dəyirman - yarım il işləyir  
Gəlir: 
Çift vergisi - 300 (ağça) 
Bennak vergisi- 1.062 (ağça) 
Subay vergisi - 18 (ağça) 
Buğda - 22 kile - 660 (ağça) 
Arpa - 25 kile - 500 (ağça) 
Darı - 4 kile - 60 (ağça) 
Sumax - 5 kile - 75 (ağça) 
Bostan (məhsulları) üşrü - 200 (ağça) 
Kərdiyər - 15 kile - 315 (ağça) 
Pərinc - 12 kile - 252 (ağça) 

 
səh. 38. 

 
Kəlül - 4 kile - 72 (ağça)  
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Mərcimək - 3 kile - 44 (ağça)  
Noxud - 5 kile - 90 (ağça)  
Gənəgərçək - 11 kile - 65 (ağça)  
Dəştibani vergisi - 290 (ağça) [72 - 73] 
Əkin yeri üçün tapu - 800 (ağça)  
Bal vergisi - 200 (ağça)  
Pambıq - 10 man - 750 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 60 (ağça)  
Bağ məhsulları müqatiəsi - ildə 1.500 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 1.200 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

3.115 (ağça)  
Yekun - 10.960 (ağça) 
 

4. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
SALTAQ KƏNDİ 

 
Zaman Gülməmməd oğlu - bennak; Heydər Yusif oğlu -bennak; Kazım Gülməmməd oğlu - bennak; 

Bünyad Əli oğlu -bennak; (Bünyadın) oğlu Musa - bennak; 
Məmməd Əli oğlu - bennak; Cəbi Musaxan oğlu - bennak; Hüseyn Əbülhəsən oğlu - bennak; Cəfər 

Nəzər oğlu - bennak; (Cəfərin) oğlu Qulu - bennak; 
Səfi Tanrıverdi oğlu - bennak; Qara Çələbi oğlu - bennak; Əhməd Xəndan oğlu - bennak; Haşım 

Nəcəfqulu oğlu - bennak; 
Ocaqqulu Novruz oğlu - bennak; Mustafa Mustafa oğlu -bennak; Qulu Tağı oğlu - bennak; Şıxəli 

Bəktaş oğlu - bennak; (Şıxəlinin) qardaşı Fətəli - bennak; 
(Şıxəlinin) başqa qardaşı Əli - subay; Məmmədəli Həsən oğlu - bennak; (Məmmedəlinin) qardaşı Əli - 

bennak; Həsən Ələkbər oğlu - bennak; (Həsənin) oğlu Əli - subay; 
Allahverdi İbrahim oğlu - bennak; (Allahverdinin) oğlu Asman - subay; Əhməd Aşurəli oğlu - bennak; 

(Əhmədin) qardaşı Əli - bennak; Tahir Murtuza oğlu - bennak; 
(Tahirin) qardaşı Abdulla - bennak; (Tahirin) başqa qardaşı Rəsul - subay; Süleyman Vəli oğlu - 

bennak; Rəcəb Sevdiməli oğlu - bennak; Xudaverdi Əli oğlu - bennak; 
(Xudaverdinin) qardaşı Abı - bennak; Musa Qasım oğlu – [73 - 74] bennak; Novruz Söhbət oğlu - bennak; Nəsir 
Ağeli oğlu - bennak; (Nəsirin) oğlu Zaman - bennak; 

(Zamanın) qardaşı Lütfü - bennak; Sadıq Vəli oğlu - bennak; Maqsud Əhməd oğlu - bennak; 
(Maqsudun) qardaşı Ağəli - subay; Müslüm Saleh oğlu - bennak; 

Saleh Sadıq oğlu - bennak; (Salehin) qardaşı Tahir - bennak; Nəzər Cəfər oğlu - bennak; Ağəli Əli oğlu 
- bennak; 

Çift vergisi - 5 (ağça) 
Yarım (çift) - 4 
Bennak vergisi- 44 
Subay – 5 

 
səh. 39. 

 
Vəng zimmiləri tayfasından olanlar. 
(5 nəfərin siyahısı). 
1 dəyirman - yarım il işləyir 
1 dəyirman - yarım il işləyir 
Gəlir: 
Çift vergisi - 250 (ağça)  
Yarım (çift) üçün vergi - 125 (ağça)  
Bennak vergisi - 812 (ağça)  
Subay vergisi - 30 (ağça)  
İspəncə vergisi - 125 (ağça)  
Buğda - 6 kile - 480 (ağça)  
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Аrpa - 11 kile - 220 (ağça)  
Darı - 5 kile - 75 (ağça)  
Sumax - 3 kile - 45 (ağça)  
Kərdiyar- 6 kile - 126 (ağça)  
Pərinc - 7 kile - 147 (ağça)  
Mərcimək - 10 kile - 180 (ağça)  
Noxud - 2 kile - 36 (ağça)  
Kəlül- 15 kile- 270 (ağça)  
Tənbəki üşrü - 1.200 (ağça)  
Bal vergisi - 500 (ağça) [74 - 75] 
Axıl vergisi - 600 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Qoyun vergisi - 1 100 (ağça) 
Çəltik üşrü -110 (ağça) 
Bağ məhsulları müqatiəsi - ildə 1100 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 950 (ağça) 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 2.110 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün 
vergi1.999 (ağça)  
Yekun - 12.709 (ağça) 
 

5. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE ОLAN 
QARAKİLSƏ KƏNDİ, 

BAŞQA ADI ƏBRƏĞUNİSDİR. 
 

Rəcəb Şahverdi oğlu - bennak - kətxuda; Məmmədqulu Sa-yılmış oğlu - bennak; Həsənxan Vəlixan 
oğlu - bennak; Nəqdəli Hüseyn oğlu - bennak; Uğurlu Əbülqasım oğlu - bennak; 

Əvəz Miri oğlu - bennak; Məmmədəli Həzrətqulu oğlu -subay; Haşım Aşur oğlu - subay; Məmmədxan 
Həsən oğlu -bennak; 

Yarım çift - 1 
Bennak - 7 
Subay -2 
Kəndin qeyri müsəlmanları. 
(14 nəfərin siyahısı). 
1 dəyirman - yarım il işləyir 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
Gəlir: 
Çift vergisi - 25 (ağça)  
Bennak vergisi - 162 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
İspəncə vergisi - 250 (ağça) [75 - 76] 
Buğda - 11 kile - 330 (ağça) 
Arpa - 8 kile - 160 (ağça) 
Darı - 5 kile - 75 (ağça) 
Sumax - 3 kile - 45 (ağça) 
Kərdiyar- 7 kile - 147 (ağça) 
Pərinc - 6 kile - 126 (ağça) 
Mərcimək - 2 kile - 36 (ağça) 
Noxud - 2 kile - 36 (ağça) 
Kəlül - 2 kile - 36 (ağça) 
Paxla - 1 kile - 18 (ağça) 
Bal üşrü - 600 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 60 (ağça) 
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Bağ məhsulları müqatiəsi - ildə 110 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 900 (ağça) 
Kəndin kilsəsi - ildə 600 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 
2.100 (ağça)  
Yekun - 9.495 (ağça) 
 

6. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
NOREŞİN KƏNDİ 

 
(33 qeyri-müsəlmanın siyahısı. - səh.40-41.)1 

[Kəndin müsəlmanları] 
 

səh.41. 
Vələd Haqverdi oğlu - subay; Baba Mirzə oğlu - bennak;  
1 dəyirman - yarım il işləyir; [76 - 77] 
Çift - 1  
Bennak - 1  
Subay - 1 
(Qeyri - müsəlman - 33 nəfər) 
 
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 18 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
İspəncə vergisi - 725 (ağça)  
Buğda - 11 kile - 330 (ağça)  
Arpa - 12 kile - 240 (ağça)  
Darı - 5 kile - 75 (ağça)  
Sumax - 10 kile - 150 (ağça)  
Kərdiyar- 6 kile - 126 (ağça)  
Pərinc - 9 kile - 189 (ağça)  
Mərcimək - 4 kile - 72 (ağça)  
Noxud - 3 kile - 54 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - 36 (ağça)  
Tənbəki üşrü - 600 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 119 (ağça)  
Dönüm vergisi - 800 (ağça)  
Qoyun vergisi - 100 (ağça)  
Axil vergisi - 219 (ağça)  
Əkin yeri üçün tapu - 600 (ağça)  
Dəştibani - 290 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 30 (ağça)  
Bağ məhsulları müqatiəsi - ildə 210 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 500 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi - hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 
2.190 (ağça)  
Yekun - 6.763 (ağça) [77 - 78] 

 
7. YENİCƏ KƏNDİ. 

                                                            

1 XVI əsrin sonunda bu kəndin əhalisi buranı tərk etmişdi. (Bax: İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri, N 633, s. 353) Ermənilər isə bu kəndə 
ehtimal ki, XVII əsrin ortalarında, yəni Sefevi dövlətində əmin-amanlığın bərqərar olduğu dövrdə gəlib yerləşmişdilər. 
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[KƏNDDƏ] HEÇ KİM YAŞAMIR. 
 

Xoşkeşin və Kimə kəndlərinin əhalisi (Yenicə kəndinin torpaqlarından) əknçilik üçün istifadə cdir. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib (bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan) vergi, dönüm, əkın 

üçün ödənilən tapu, dəştibani və başqa vergilərdən (əldə edilən) gəlir - 3.000 (ağça) 
 

səh. 42. 
 

8. QURD MAHMUD ÇİFTLİYİ 
 

Rəayası ətrafa dağıldığına görə hal-hazırda (bu çiftliyi) Böyük və Kiçik Xaçaparaq kəndlərinin əhalisi 
əkib - becərir. 

(Çiftlik) Əlincə nahiyəsinə tabedir. (Buranın torpağından istifadə edənlərdən alınan) vergi, dönüın, əkin 
yeri üçün ödənilən tapu, çift və başqa vergilərdən (əldə edilən) gəlir - 3.000 (ağça) 
 

9. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ) TABE OLAN 
XOŞKEŞİN KƏNDİ. 

BAŞQA ADI FİRƏNGÖYDÜR. 
 

Kəndin müsəlmanları: 
Xəlil Bayram oğlu - bennak; Qaraməmməd Məmmədqulu oğlu - bennak; Hacıəhməd Bayram oğlu - 

bennak; (Hacı Bayramın) qardaşı Vəli - bennak; Heydər Yusif oğlu - subay; 
Şahəziz (?) Sayılan oğlu - bennak; Piri Teymur oğlu - subay; Xudaverdi Narın oğlu - bennak; Məmməd 

Hacıməmməd oğlu - bennak; 
Çift - 1 
Yarım (çift) – 3 
Bennak- 7 [78 - 79] 
Subay - 2 
Kəndin qeyri-müsəlmanları.  
(41 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 

 
səh. 43. 

 
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Yarım (çift) üçün vergi - 75 (ağça)  
Bennak vergisi - 126 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
İspəncə vergisi - 925 (ağça)  
Buğda - 12 kile - 360 (ağça)  
Arpa - 10 kile - 200 (ağça)  
Kərəsnə - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Kərdiyar- 7 kile - 147 (ağça)  
Pərinc - 6 kile - 126 (ağça)  
Sumax - 4 kile - 60 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - 54 (ağça)  
Noxud - 2 kile - 36 (ağça)  
Kəlül- 11 kile- 198 (ağça)  
Bal üşrü - 150 (ağça)  
Bağ məhsulları müqatiəsi - ildə 100 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 290 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 2.000 (ağça) 
Qoyun vergisi - 1.200 (ağça)  
Axil vergisi - 500 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
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Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə kənizlərin sərbəstlik  
almaları üçün vergi - 3.110 (ağça)  
Yekun-9.814 (ağça) [79 - 80] 
 

10. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
GAL KƏNDİ 

 
(59 qeyri-müsəlmanın siyahısı – səh.43-44.) 

səh. 44. 
 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 1.300 (ağça)  
Buğda - 10 kile - 300 (ağça)  
Arpa - 8 kile - 160 (ağça)  
Qoyun vergisi - 200 (ağça)  
Axil vergisi - 120 (ağça)  
Kərdiyər - 5 kile - 105 (ağça)  
Pərinc - 9 kile - 189 (ağça)  
Kərəsnə - 4 kile - 60 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi -1.210 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 500 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi -
2.999 (ağça)  
Yekun: 6.228 (ağça) 
 

11. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ŞURUT KƏNDİ 

 
Kəndin müsəlmanları: 
Hacı Əhməd Hüseyn oğlu - bennak; (Hacı Əhmədin) qardaşı Mirzə - bennak; Bayram Allahqulu oğlu - 

bennak; Ərdəm Hüseyn oğlu - bennak; Səfı Baba oğlu - bennak; 
Qasım Bağır oğlu - bennak; Rəsul Xəlil oğlu - bennak; (Rəsulun) qardaşı Süleyman - bennak; 
Məmmədəli Dərgahqulu oğ-lu - bennak; (Məmmədəlinin) qardaşı İmaməli - bennak; [80 - 81] 

 
səh.45. 

 
Hüseyn Mustafa oğlu - bennak; Abuzər Zaman oğlu - bennak; Süleyman Qulu oğlu - bennak; Amin 

S.a.l.s. (?) oğlu - bennak; Mir Hacı Qurban oğlu - bennak; 
Tahir Əlibəy oğlu - bennak; (Tahirin) qardaşı Abbas - bennak; Bünyad Hacı Mirzə oğlu - bennak; Ziyad 

Təhmas oğlu -bennak; Bayram Qulu oğlu - bennak; 
(Bayramın) qardaşı Yusif - bennak; (Bayramın) başqa qardaşı Məmməd - bennak; Rza Əli oğlu bennak; 

Kaztm Xudaverdi oğlu - bennak; (Kazımın) oğlu Hüseyn - subay; 
Hacı Əvəz Mehdi oğlu - bennak; (Hacı Əvəzin) qardaşı İsmayıl - bennak; Mehdi Hacı Əvəz oğlu - 

subay; Nəbi İsmayıl oğlu - bennak; (Nəbinin) qardaşı Saleh - bennak; 
Adilbəy Qasım oğlu - bennak; Hacı Qubad Məmməd oğlu - bennak; (Hacı Qubadın) qardaşı Hacı 

Murad - bennak; (Hacı Qubadın) başqa qardaşı Hacı Hüseyn - bennak; (Hacı Qubadın) başqa qardaşı Hacı Əli - 
bennak; 

Məmmədəli Qubad oğlu - subay; Kazım İbrahim oğlu -bennak; 
Çift - 3 
Yarım [çift] - 1  
Bennak - 34  
Subay -3 
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Kəndin qeyri-müsəlmanları 
(153 nəfərin siyahısı - səb. 45-47). 

 
səh.47. 

 
Gəlir: 
Çift vergisi - 150 (ağça)  
Yarım [çift] üçün vergi - 25 (ağça)  
Bennak vergisi - 792 (ağça)  
Subay vergisi - 18 (ağça)  
İspəncə vergisi - 2.110 (ağça) [81 - 82] 
Buğda - 55 kile - 1.650 (ağça) 
Arpa - 25 kile - 500 (ağça) 
Kərdiyar- 15 kile - 215 (ağça) 
Pərinc - 16 kile - 336 (ağça) 
Mərcimək - 8 kile - 224 (ağça) 
Noxud - 6 kile - 108 (ağça) 
Kəlül - 5 kile - 90 (ağça) 
Kərəsnə - 3 kile - 45 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 2.999 (ağça) 
Dönüm vergisi - 1.200 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Bağ məhsulları müqatiəsi - ildə 1.100 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 500 (ağça) 
Qoyun vergisi - 1.800 (ağça) 
Bal üşrü - 900 (ağça) 
Axil vergisi - 990 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kenizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 
13.899 (ağça)  
Yekun- 29.941 (ağça) 
Adları çəkilən şəxslər üşr və vergiləri (rüsum) həmin kəndin zabitinə vermək şərtilə dəftərdə qeyd 

olundular. 
 

səh. 48. 
 

Şurut kəndindəki Nurküt monastırı. Savraz Arakel - keşiş. 
Bu şəxsin adı üşr və vergini (rüsumu) torpaq sahibinə (sahibi-ərz) verməsi şərtilə [dəftərə] yazıldı. 
Adı yuxarıda qeyd edilən kənddəki qızlar kilsəsi.1 Burada yaşayan təqribən yüz nəfər zina tayfası 

özlərinin yanlış düşüncəsinə görə tərkidünyalıq edib, xalqın sədəqəsiylə dolandıqlarını [82 - 83] kənd əhalisi 
xəbər vermişdir. Bu vəziyyət [nəzərə alınaraq] dəftərdə qeyd olundu. 

 
12. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

CIRACUR KƏNDİ 
 
Xanqulu Vəli oğlu - bennak; Xəlil Məməd oğlu - bennak; Allahyar Xocaverdi oğlu - bennak; Məmməd  

Yusif oğlu - subay. 
Bennak - 3  
Subay - 1  
Gəlir: 
Bennak vergisi- 44 (ağça) 
Subay vergisi - 6 (ağça) 

                                                            

1 Naxçıvan sancağında qeyd olunmuş kilsələrin heç biri XVI əsrin sonunda mövcud olmamışdır. Əks təqdirdə 1590-cı il tarixli "İrevan 
əyalətinin müfəssəl dəftəri"ndə onlar haqqında məlumat verilərdi. Arakel Davrijetsinin məlumatına görə bu küsələr XVII əsrdə katolikos 
Filipposun dövründe tikilmişdilər. (Bax:A. Даврижетци. Книга историй. Moskva, 1973, s. 281) 
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Buğda - 5 kile - 150 (ağça) 
Аrpa 3 kile - 90 (ağça) 
Kəlül - 4 kile - 72 (ağça) 
Bal üşrü - 120 (ağça) 
Mərcimək - 2 kile - 36 (ağça) 
Noxud - 1 kile - 36 (ağça) 
Dönüm vergisi - 900 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça) 
Badi-hava - 1.294 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Yekun: - 3.900 (ağça) 
 

13. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏl TABE OLAN 
PARADAŞ KƏNDİ2 

 
(13 qeyri-müsəlmanın siyahısı).  
Gəlir: 

[83 - 84] 

səh. 49. 
İspəncə vergisi - 300 (ağça) 
Buğda - 8 kile - 240 (ağça) 
Arpa - 6 kile - 120 (ağça) 
Kərdiyər - 5 kile - 105 (ağça) 
Pərinc - 2 kile - 42 (ağça) 
Kərəsnə - 1 kile - 15 (ağça) 
Kəlül - 4 kile - 72 (ağça) 
Bal üşrü - 100 (ağça) 
Qoyun vergisi - 12 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 800 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Yekun: - 3.892 (ağça) 

 
14. ƏLİNCƏ INAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

XANƏGAH KƏNDİ 
 

Rəcəb Hüseyn oğlu - bennak; Kazım Şamil oğlu - bennak; Şərif Abi oğlu - bennak; (Şərifin) oğlu 
Natiqəli - subay; Rizvan Əli oğlu - bennak; 

Məmmədrza Əsgər oğlu - bennak; Hüseyn Molla Seyid oğlu - imam; Vəli Bədrəli oğlu - bennak; 
Kazım Tağı oğlu - subay; Abdulla Sübhanqulu oğlu - bennak; Rəfı Əli oğlu - subay; Molla Tağı 

Durmuş oğlu - bennak; Hüseyn Əli oğlu subay; 
Mustafa Ramazan oğlu - bennak; 
(Xoşkeşin kəndindən olan 5 qeyri-müsəlmanın əkin yeri -2,5 çift) 
1 dəyirman - yarın il işləyir  
1 dəyirman - yarım il işləyir  
1 dəyirman - yarın il işləyir  
Çift - 5 
Yarım (çift) – 4 [84 - 85] 
Bennak – 11  
Subay – 4 
Gəlir: 

                                                            

2 XVI əsrin sonunda "Püredaşt" adlanan bu kəndin əhalisi öz yerlərini tamamile tərk etmişdi. (Bax: İrevan əyalətinin müfəssəl dəftəri, N 
633, s.354). Ermənilər bu kəndə ehtimal ki, XVII əsrin II yarısında gəlib yerləşmişdilər. 
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Çift vergisi - 250 (ağça)  
Yarım (çift) üçün vergi - 100 (ağça)  
Bennak vergisi - 198 (ağça)  
Subay vergisi - 24 (ağça)  
Buğda - 11 kile - 330 (ağça)  
Arpa - 15 kile - 300 (ağça)  
Darı - 5 kile - 75 (ağça)  
Sumax - 4 kile - 60 (ağça)  
Kərdiyar- 9 kile - 189 (ağça) 
Pərinc - 8 kile - 168 (ağça) 
 
səh. 50. 

 
Kəlül- 12kile-216(ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 1.116 (ağça)  
Qoyun vergisi - 40 (ağça)  
Axil vergisi - 500 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Bağ məhsulları müqatiəsi - ildə 900 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 1200 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 
3.190 (ağça)  
Yekun- 9.751 (ağça) 

 
16. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

ƏLİNCƏ QALASI 
 

Məmməd Ağəli oğlu - bennak - kətxuda; Əhməd Əxixan oğlu - bennak; Molla Ağa Rəhman oğlu - 
bennak; Yunis Vəli [85 - 86] oğlu - bennak; Allahverdi Hacı oğlu - bennak; 

Hacı Məmməd oğlu - bennak; Məmməd Əlixan oğlu - subay; Hacı Məmməd Allahverdi oğlu - subay; 
Məmməd Əhməd oğlu - subay; Məmməd Teymur oğlu - bennak; 

Noreşin kəndindən olan keşiş Movsesin1,2,3,4 əkin yeri - yarım [çift] 
Həmin kənddən olan Yadigarın əkin yeri - yarım [çift]  
Həmin kənddən olan Avanesin2 əkin yeri - yarım [çift]  
Həmin kənddən olan Parsamın3 əkin yeri - yarım [çift]  
Həmin kənddən olan Malikin4 əkin yeri - yarım [çift]  
Xaçaparaq kəndindən olan Məmmədin əkin yeri - yarım [çift] 
Xaçaparaq kəndindən olan Baqinin üzüm bağı - 1 qitə 
Qahabh kəndindən olan Hacı Əlinin üzüm bağı - 1 qitə 
Həmin Hacı Əlinin əkin yeri -yanm [çift] 
Surəmərc kəndindən olan Mürşüdün əkin yeri - yarım [çift] 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
Yarım çift - 4 
Bennak - 7 
Subay - 3 
Gəlir: 
Yarım çift üçün vergi - 100 (ağca)  

                                                            

1,2,3,4 Ermənilər Əlincə qalasında heç vaxt yaşamamışdılar. Lakin sonradan buraya yerləşə bilmələri üçün, onlar ilk növbədə əkin sahələri 
alırdılar. Ayrı-ayrı şəxslərlə yanaşı bu üsuldan erməni katolikosları da geniş isrifadə etmişdilor. (Ətraflı bax: С. А. Мамедов, 
Азербайджан по источникам XV - первой половины XVIII в. Баку, 1993, с.46-53.) 
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Bennak vergisi - 126 (ağça)  
Subay vergisi - 18 (ağça)  
Buğda - 11 kile - 330 (ağca)  
Arpa - 9 kile - 180 (ağça) [86 - 87] 

 
səh. 51 

 
Darı - 3 kile - 45 (ağca)  
Sumax - 2 kile - 30 (ağça)  
Kərdiyar- 22 kile - 462 (ağça)  
Pərinc - 6 kile - 126 (ağça)  
Kəlül - 4 kile - 72 (ağca)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Qoyun vergisi - 30 (ağça)  
Axil vergisi - 300 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 500 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Bağ məhsulları müqatiəsi - ildə 120 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 290 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 
2.950 (ağça) 
Yekun - 6.449 (ağça) 

 
17. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

AŞAĞI ANZOR KƏNDİ 
 

(17 qeyri - müsəlmanın siyahısı) 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 425 (ağça)  
Buğda - 12 kile - 360 (ağça)  
Arpa - 15 kile - 300 (ağça)  
Darı - 5 kile - 75 (ağça)  
Sumax - 3 kile - 45 (ağça)  
Kərdiyar- 8 kile - 168 (ağça)  
Pərinc - 9 kile - 189 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - 36 (ağça)  
Bal üşrü - 210 (ağça) [87 - 88] 
Dönüm vergisi - 800 (ağça)  
Bağ məhsulları müqatiəsi - ildə 600 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 500 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 
1.199 (ağça)  
Yekun - 5.796 (ağça) 

 
səh. 52 

 
18. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

BETEVAS KƏNDİ 
 

(9 qeyri-müsəlmanıın siyahısı).  
 

Gəlir: 
İspəncə vergisi - 250 (ağça)  
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Buğda - 5 kile - 150 (ağça)  
Arpa - 10 kile - 200 (ağça)  
Sumax - 4 kile - 60 (ağça)  
Qoyun vergisi - 20 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - 36 (ağça)  
Kərdiyar- 3 kile - 63 (ağça)  
Pərinc - 7 kile - 127 (ağça)  
Badi-hava - 1.190 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Yekun - 4.125 (ağça) [88 - 89] 
 

19. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
YUXARI ANZOR KƏNDİ 

 
(3 qeyri-müsəlmanın siyahısı). 

Dənli bitkilər, ispəncə, dönüm, badi-hava, əkin yeri tapusu, dəştibani və başqa vergilərdən (əldə edilən 
gəlir) - 3.990 (ağça) 

 
20. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

ORTA ANZOR KƏNDİ 
 

(6 qeyri-müsəlmanın siyahısı). 
 

səh.53. 
 

(Şurut, Aşağı Anzor, Qazançı və Berdik kəndlərindən olan 8 qeyri-müsəlmanın 4 (çift) əkin yeri.) 
 

Gəlir: 
İspəncə vergisi - 150 (ağça) 
Buğda - 5 kile - 150 (ağça) 
Arpa - 20 kile - 400 (ağça) 
Sumax - 6 kile - 90 (ağça) 
Qoyun vergisi - 100 (ağça) 
Bal üşrü - 200 (ağça) 
Dönüm vergisi - 800 (ağça) 
Kərdiyar- 10 kile - dəyəri 210 (ağça) 
Pərinc - 2 kile - 42 (ağça) 
Kəlül - 3 kile - 54 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.250 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.900 (ağça) 
Yekun - 6.176 (ağça) [89 - 90] 

 
21. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

MİKAYIL MƏZRƏƏSİ 
 

(4 qeyri-müsəlmanın siyahısı). 
Yuxarı Anzor kəndindən olan bir qeyri-müsəlmanın yarım (çift) əkin yeri. 
1 dəyirman - yarım il işləyir  
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 100 (ağça)  
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Buğda - 5 kile - 150 (ağça)  
Аrpa - 4 kile - 80 (ağça)  
Sumax - 2 kile - 30 (ağça)  
Darı - 3 kile - 45 (ağça)  
Kərəsnə vergisi - 6 kile - 90 (ağça)  
Otlaq vergisi - 500 (ağça). Kənardan gəlib (buranın otlağından istifadə edənlərdən alınır.)  
Dönüm vergisi - 800 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) 
Qoyun vergisi - 100 (ağça) 

 
səh. 54. 

 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.000 (ağça) 
Yekun - 3.945 (ağça) 
 
səh.54. 

 
22. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

BERDİK KƏNDİ 
 

(4 qeyri-müsəlmanın siyahısı). 
[90 - 91] 

Qazançı kəndindən olan 2 qeyri-müsəlmanın dəyirmanı. (Dəyirman) yarım il işləyir; 
Qazançı kəndindən olan 2 qeyri-müsəlmanın əkin yeri - yarım (çift) 

 
Gəlir: 

İspəncə vergisi - 100 (ağca) 
Buğda - 6 kile - 180 (ağça) 
Arpa - 4 kile - 80 (ağça) 
Sumax - 3 kile - 45 (ağça) 
Dönüm vergisi - 800 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) 
Qoyun vergisi - 200 (ağça) 
Kərdiyar- 7 kile - 200 (ağça) 
Meyvə üşrü - 100 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 399 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.200 (ağça) 
Yekun - 3.201 (ağca) 
 

23. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QAZANÇI KƏNDİ 

(246 qeyri-müselmanın siyahısı - səh.54-58) 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yararsızdır. 
1 dəyirman - yararsızdır. 
1 dəyirman - yararsızdır. 
1 dəyirman - yararsrzdır. 
1 bəzirxana - yararsızdır. [91 - 92] 
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Gəlir: 
İspəncə vergisi - 6.150 (ağça) 
Buğda - 25 kile - 750 (ağça) 
Аrpa - 40 kile - 800 (ağça) 
Darı - 11 kile - 165 (ağça) 
Sumax - 12 kile - 180 (ağça) 
Qoyun vergisi - 1.200 (ağça) 
Axil vergisi - 590 (ağça) 
Üzüm bağları üşrü - 600 (ağça) 
Bağ məhsullarının üşrü - 800 (ağça) 
Dönüm vergisi - 1.890 (ağça) 
Bal üşrü - 300 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 150 (ağça) 
Kərdiyar- 13 kile - 273 (ağça) 
Pərinc - 12 kile - 252 (ağça) 
Çovdar üşrü - 1 kile - 15 (ağça) 
Kəlül - 5 kile - 90 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 2.915 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 80 (ağça) 
Mərcimək - 4 kile - 54 (ağça) 
Bəzirxana vergisi - ildə 120 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 
3.980 (ağça)  
(Yekun) - 21.164 (ağça) (8 qeyri-müsəlmanın siyahısı). 
Şəriət üşrünü və ürfı vergiləri torpaq sahibinə (sahibi-ərz) verələr deyə, yuxarıda qeyd edilənlərin 
(adları) dəftərə yazıldı. 

 
24. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

CƏMALƏDDİN KƏNDİ 
 

Bennak Kəlbəlinin əkin yeri.  
Bennak Həzrətqulunun əkin yeri.  
Bennak Əliqulunun əkin yeri.  
Bennak Məmməd Məsumun əkin yeri. [92 - 93] 
1 dəyirman - yarasızdır. 
Çift - 2 
Yarım (çift)- 2  
Bennak- 4  
Gəlir: 

 
səh.59. 

 
Çift vergisi - 100 (ağça) 
Yarım (çift) üçün vergi - 50 (ağça) 
Bennak vergisi - 72 (ağça) 
Buğda - 11 kile - 330 (ağça) 
Arpa - 8 kile - 160 (ağça) 
Darı - 2 kile - 30 (ağça) 
Sumax- 4 kile - 60 (ağca) 
Kərəsnə - 2 kile - 30 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 590 (ağça) 
Qoyun vergisi - 10 (ağça) 
Bağ məhsulları müqatiəsi - ildə 300 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 201 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça) 
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Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.000 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Yekun - 4.823 (ağça) 
 

25. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KÜRƏKÜSYAR KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, kənardan gəlib (bu kəndin torpağından, otlağından istifadə edənlərdən alınan) vergi, çift, 

dönüm, tapu, dəştibani vergiləri, meyvə üşrü, gəlinlik vergisi və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir -2.990 
(ağça). [93 - 94] 

 
26. ƏLİNCƏ [NAHİYYƏSİNƏ] TABE OLAN 

ƏRƏZİN KƏNDİ 
 

Dağan (?) Qulu oğlu -bennak; (Dağanın) oğlu Ağadin - subay; Qulu İskəndər oğlu- bennak; (Qulunun) 
oğlu Məmməd -subay; Piri İskəndər oğlu - bennak; 

Yusif Məlik oğlu - bennak; Vəli Allahqulu oğlu- bennak; Qurban Əvəz oğlu -subay; Çavuş Nəzər (oğlu) 
- bennak; (Çavuşun) oğlu Nəzər - bennak; 

Kələntər Məmməd oğlu - bennak; (Kələntərin) oğlu Allahverdi - subay; Murtuzqulu Qurbanqulu oğlu - 
bennak; Əmirseyid Pirqulu oğlu - bennak; Həsən Qələm oğlu - bennak; 

Abbas Ağaməmməd oğlu - bennak; Tağı Sevindik oğlu -bennak; Qurban Novruz oğlu - bennak; 
(Qurbanın) qardaşı Nəsir - bennak; Yusif Əvəz oğlu - bennak; 

İmamverdi Əlimədət (oğlu) - subay; Məmməd Pirhəsən oğlu - bennak; (Məmmədin) qardaşı Tağı - 
subay; İsmixan Piri oğlu - bennak; (İsmixanın) qardaşı Kazım - bennak; 

İsmayıl Əlixan oğlu - bennak; Novruz Qurban oğlu - bennak; Behbudxan Məlik oğlu - bennak; 
(Behbudxanın) oğlu Əlif - subay; Allahverdi Hüseyn oğlu - bennak; 

 
səh.60. 

 
Allahverdi Mənsur oğlu - bennak; (Allahverdinin) oğlu Mənsur - subay; Məmməd Məlik oğlu - bennak; 

Ramazan Qulu oğlu - bennak; (Ramazanın) qardaşı Əli - bennak; 
Cumi (?) Murtuza oğlu - subay. 
Çift- 2 
Yarım (çift) - 1 Bennak - 27 Subay - 9 
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
1 dəyirman - il boyu işləyir. [94 - 95] 
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça).  
Yarım (çift) üçün vergi - 25 (ağça).  
Bennak vergisi - 486 (ağça).  
Subay vergisi - 54 (ağça).  
Buğda - 25 kile - 750 (ağça).  
Аrра - 13 kile - 260 (ağça).  
Sumax - 5 kile - 500 (ağça).  
Pambıq - 10 man - 750 (ağça).  
Bostan məhsulları üşrü - 510 (ağça).  
Meyvə üşrü - 1.200 (ağca).  
Ot üşrü - 130 (ağça). 
Qoyun vergisi - 230 (ağça). 
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Qışlaq vergisi - 600 (ağça).  
Gəlib (bu kənddə qışı keçirənlərdən) alınır. 
Tapu və dəştibani vergisi - 373 (ağça). 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça). 
Düyü - 9 kile - 135 (ağça). 
Bağ məhsulları müqatiəsi - ildə 1.200 (ağça). 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

1.979 (ağça). 
Dəyirman vergisi - 360 (ağça). 
Yekun- 9.721 (ağça). 
 

27. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
GÜZNÜD MƏZRƏƏSİ 

 
(Məzrəə) Ərezin (kəndinin) yaxınlığındadır (Ərəzin) və Nehrəm kəndleri əhalisinin əkinliyidir. 
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
1 dəyirman - yararsızdır. [95 - 96] 
1 dəyirman - yararsızdır. Gəlir: 
Buğda - 12 kile - 360 (ağça). 
Аrpa - 15 kile - 300 (ağça). 
Darı - 6 kile - 90 (ağça). 
Sumax - 5 kile - 75 (ağça). 
Bostan məhsulları üşrü - 201 (ağça). 
Ot üşrü - 120 (ağça). 
Pambıq - 5 man - 370 (ağça). 
Otlaq vergisi - 600 (ağça). Kənardan gəlib (bu kəndin otlağından istifadə edənlərdən) alınır. 
Tapu və dəştibani vergisi - 800 (ağça). 
 
səh. 61. 

 
Dəyirman vergisi - 30 (ağça).  
Mərcimək - 2 kile - 36 (ağça). 
Noxud - 1 kile - 8 (ağça).  
Yekun - 3.065 (ağça). 
 

28. ƏLİNCƏ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
LƏKƏTAQ KƏNDİ 

 
1 dəyirman - yararsızdır.  
Gəlir: 
Dənli bitkilər, kənardan gəlib (bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan) vergi, çift, dönüm, 

tapu, dəştibani, dəyirman, gəlinlik vergisi və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.990 (ağça). 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından, qanuna göro saxlanılma müddəti (bir ay olan) itirilmiş mallar, 

sahibsiz və azmış heyvan, qaçmış qui və cariyələrin (sahiblərindən və ya saxlan-ma müddətindən sonrakı 
satışından sonra) Əlincə nahiyəsi üzrə (əldə edilən) gəlir - ildə 21.000 (ağça) 

 
səh.62. 

[96 - 97] 
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III. [NAXÇIVAN] SANCAĞINA 

TABE OLAN 
SAİR MƏVAZİ NAHİYƏSİ 1  

 
1 [SAİR MƏVAZİ NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

GÖYNÜK KƏNDİ 
 

Bayram Xəlil oğlu - bennak - kətxuda; Əliqulu Əli oğlu -bennak; Mustafa Mahmud oğlu - bennak; 
Əhməd Əmirşeyx oğlu - bennak; 

Əhməd Şeyx Əhməd oğlu - bennak; Əli Tapdıq oğlu - bennak; Ağaəli İsmayıl oğlu - bennak; Məmməd 
Əli oğlu - bennak; Naqdəli Həzrətqulu oğlu - bennak; 

Mirhəsən Bəkir oğlu - bennak; Qazi Süleyman oğlu - subay; Allahverdi Haqverdi oğlu - subay; İsmayıl 
Seyid oğlu- subay; 

Çift - 8 
Yarım (çift) -2  
Bennak - 11  
Subay -3  
Gəlir: 
Çift vergisi - 200 (ağça)  
Yarım (çift) üçün vergi -50 (ağça)  
Bennak vergisi - 198 (ağça)  
Subay vergisi - 18 (ağça)  
Buğda - 12 kile - 360 (ağça)  
Аrра - 10 kile - 200 (ağça)  
Bağ məhsulları üşrü - 500 (ağça)  
Üzüm üşrü- 200 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) [97 - 98] 
Darı - 2 kile -30 (ağça)  
Sumax - 3 kile - 45 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Bal üşrü -150 (ağça)  
Qoyun vergisi - 900 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.980 (ağça) Yekun: - 7.921 (ağça) 
 

2. SAİR MƏVAZİ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ZƏVALƏ KƏNDİ, BAŞQA ADI ZƏVALIQDIR. 

 
Allahqulu Ocaqqulu - oğlu - bennak; Mövlaverdi Həsənxan oğlu - bennak; Rza Muradqulu oğlu - 

bennak; Zorqaya (?) Əliqulu oğlu - bennak; Nurəli Dərviş oğlu - bennak; 
Adilxan Ağa oğlu - bennak; (Adilxanın) oğlu Əlixan - bennak; Kəlbə İsmayıl oğlu - subay; 
Çift-4 
Yarım (çift) - 1  
Bennak - 7  
Subay -1 
 
səh.63. 

 

                                                            

1 Bu nahiyə XVI əsrdə Naxçıvan nahiyəsinə tabe olan kəndlərin hesabına yaranmışdır (Bax İravan əyalətinin müfəssəl dəftəri, N 633, 
s.l17, 120-123). 
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Gəlir: 
Çift vergisi - 200 (ağça)  
Yarım (çift) üçün vergi - 25 (ağça)  
Bennak vergisi - 126 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
Buğda - 9 kile - 270 (ağça)  
Аrpa - 5 kile - 100 (ağça)  
Meyvə üşrü - 100 (ağça)  
Sumax - 3 kile - 45 (ağça)  
Kərəsnə - 4 kile - 60 (ağça) [98 - 99] 
Noxud - 2 kile - 36 (ağça) 
Mərcimək - 3 kile - 54 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Qoyun vergisi -198 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 100 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.090 (ağça) 
Yekun: 3.000 (ağca) 
 

3. [SAİR MƏVAZİ NAHİYƏSİNƏ] TABE ОLAN 
ƏRƏFSAQ KƏNDİ. BAŞQA ADI ƏRƏFSADIR. 

 
Allahqulu Zaman oğlu - bennak; Hacı Məmməd Abbas oğlu - bennak; Məsum Əli oğlu - bennak; 

Abdulla Xəlil oğlu -bennak; Aləmqulu Murad oğlu - bennak; 
Əhməd Hacı Əhməd oğlu - bennak; Mustafa Maqsud oğlu - bennak; Xəlil Səfiulla oğlu - bennak; 

Allahverdi Ağacıq (?) oğlu - bennak; İsmayıl Habil oğlu - bennak; Abdulla Vəli oğlu - bennak; 
1 dəyirman yararsızdır.  
1 dəyirman yararsızdır.  
Çift- 5 
Yarım (çift) - 4  
Bennak - 11 Gəlir: 
Çift vergisi - 250 (ağça)  
Yarım (çift) üçün vergi - 100 (ağça)  
Bennak vergisi - 198 (ağça)  
Buğda - 20 kile - 600 (ağça)  
Аrpa - 11 kile - 220 (ağça)  
Düyü - 3 kile - 45 (ağça)  
Sumax - 2 kile- 30 (ağça)  
Dönüm vergisi - 100 (ağça)  
Bal üşrü - 180 (ağça)  
Qoyun vergisi - 150 (ağça) [99 - 100] 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.210 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 200 (ağça) 
Yekun: 5.673 (ağça) 

 
səh.64. 

 
4. SAİR MƏVAZİ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

İSLAM KEÇİDİ KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. Kənd Zəvalə kəndi tərəfdədir. 
Dənli bitkilər, kənardan gəlib (bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan) vergi, çift, dönüm, tapu 

və dəştibani, gəlinlik vergisi və başqa vergilərdən (əldə edilən) gəlir - 2.981 (ağca) 
 

5. SAİR MƏVAZİ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
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BABALI KƏNDİ 
 

Əhməd Maqsudəli oğlu - bennak; Ədhəm Saleh oğlu - bennak; Əhməd Kubar oğlu - bennak; (Əhmədin) 
qardaşı Bayram -bennak; Mahmud Nərməmməd oğlu - bennak; 

Mahmudun (oğlu) Allahverdi - subay; Əlifxan Məmməd oğlu - subay; Məmməd Məlikməmməd oğlu - 
imam. 

1 dəyirman yarım il işləyir. 
1 dəyirman yarım il işləyir. 
Çift-2 
Yarım (çift) - 2  
Subay - 2  
Bennak- 5  
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça)  
Yarım (çift) üçün vergi - 50 (ağça) 
Bennak vergisi - 90 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça) [100 - 101] 
Buğda - 6 kile - 180 (ağça)  
Arpa - 4 kile - 80 (ağça)  
Darı - 11 kile - 165 (ağça)  
Sumax - 3 kile - 45 (ağça)  
Bal üşrü - 20 (ağça)  
Qoyun vergisi - 15 (ağça)  
Dönüm vergisi - 800 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça)  
Badi-hava - 1.0(Ю (ağça)  
Dəyirman vergisi - 60 (ağça)  
Yekun: - 3.907 (ağça) 
 

6. [SAİR MƏVAZİ NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
NƏHACUR KƏNDİ 

 
(21 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 64-65) 

səh.65. 
 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 525 (ağça) 
Buğda - 15 kile - 450 (ağça) 
Аrра - 11 kile - 220 (ağça) 
Darı - 5 kite - 75 (ağça) 
Sumax - 3 kile - 45 (ağça) 
Kərəsnə - 6 kile - 90 (ağça) 
Mərcimək - 2 kile - 36 (ağça) 
Kəlül - 10 kile- 180(ağça) 
Bağ məhsulları və üzüm üşrü - 591 (ağça) 
Qoyun vergisi - 400 (ağça) 
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Bal üşrü - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça) [101 - 102] 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

3.811 (ağça)  
Yekun:- 8.333 (ağça) 
 

7. [SAİR MƏVAZİ NAHİYƏSİNƏ) ТАBE ОLAN 
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HORNİ KƏNDİ 
 

Məmmədxan Yusifxan oğlu - bennak- kətxuda; Comərd-verdi İsfəndiyar oğlu - bennak; Allahverdi Xan 
oğlu - bennak; Abdulla Tanrıverdi oğlu - subay; Əhməd Təhmas oğlu - bennak; 

Çift - 2 
Yarım (çift) - 2  
Bennak - 4  
Subay - 1 
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça)  
Yarım (çift) üçün vergi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 72 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
Buğda - 6 kile - 180 (ağça)  
Arpa - 7 kile - 140 (ağça)  
Sumax - 10 kile 150 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - 30 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
 
səh.66. 
 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.900 (ağça) 
Badi-hava - 1.900 (ağça) 
Bal üşrü - 82 (ağça) 
Yekun: - 5.000 (ağça) [102 - 103] 
 

8. [SAİR MƏVAZİ NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
SERAV KƏNDİ, BAŞQA ADI SİRABDIR.1 

 

Əhməd Novruz oğlu - bennak; Əli Fərəc oğlu - bennak; Məmməd Əhməd oğlu - bennak; Məmməd 
Gəncibəy oğlu -bennak; Qələndər Qaraxan oğlu - bennak; 

Heydər Xudayi (?) oğlu - bennak; Həsən Budaq oğlu -bennak; Qoçəli Əminəli oğlu - bennak; Əkbər 
Cəfər oğlu - bennak; (Əkbərin) oğlu Molla Vəli - subay; 
Nəcəf Dərviş oğlu - bennak. 

Çift- 5 
Yarım çift - 8 
Bennak - 13 
Subay - 1 
Kəndin seyidləri. 
Seyid Məmməd Seyid Hüseyn oğlu - imam; Seyid Haşım Seyid Məmmod oğlu; Seyid Tanrıverdi Seyid 

Məmməd oğlu; Seyid Qulu Hacı Məmməd oğlu; Seyid Ocaq Qaraxan oğlu; 
Seyid Şərif Seyid Əli oğlu; Seyid Tağı Seyid Məmməd oğlu; Seyid Natiq Seyid Məmməd oğlu; Seyid 

Tahir Seyid Mirzə oğlu; Seyid Məmməd Seyid Əhməd oğlu; 
Seyid Əbdülhüseyn Seyid İsmayıl oğlu; Seyid İsmayıl Seyid İbrahim oğlu; Seyid İnayət Seyid Məmməd 

oğlu; Seyid Cəfər Seyid Məmməd oğlu; 
(Yekun) - 14 nəfər 2 

Gəlir: 
Çift vergisi - 250 (ağça) 
Yarım (çift) üçün vergi - 200 (ağça) 
Bennak vergisi - 234 (ağça) 

                                                            

1 XVI əsrdə də seyidlərin yaşadığı bu kəndin adı "Sirav seyidleri/Şeyyidi-Sirav" olmuşdu. (Bax:İrevan əyalətinin müfəssəl dəftəri. N 633 
c.122). Seyidlər vergilərdən azad idilsr. 
2 Mətndə 11 nəfərin adı çəkilmişdir. 
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Subay vergisi - 6 (ağça) 
Buğda - 21 kile - 630 (ağça) [103 - 104] 
Агра - 15 kile - 300 (ağça)  
Pambıq - 5 man - 375 (ağça)  
Dönüm vergisi - 690 (ağça)  
Darı - 8 kile - 120(ağça)  
Sumax - 5 kile - 75 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça)  
Bal üşrü - 121 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 290 (ağça)  
Çəltik - 2 kile - 150 (ağca)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.299 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 80 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.951 (ağça)  
Yekun: 8.021 (ağça) 
 
səh.67. 
 

9. [SAİR MƏVAZİ NAHİYƏSİNƏ] TABE О LAN 
YUXARI VƏ AŞAĞI SURƏMƏRC KƏNDİ 

 
Məmməd Məmmədəli oğlu - imam; Naqdəli Bədirəli oğlu - bennak; (Naqdəlinin) qardaşı Hüseyn - 

subay; İsmayıl Məmməd oğlu - bennak; (İsmayılın) qardaşı Əli - bennak; 
(Əlinin) oğlu Kəlbə Rza - bennak; Musa Məmməd oğlu -bennak; Sevdim Cərdar oğlu - bennak; 

Əbülhəsən Mirim oğlu -bennak; Həzrətqulu Şahhüseyn oğlu - bennak; 
Mövlaverdi Məmmədqulu oğlu - bennak; Qurban Şahverdi oğlu - bennak; İbrahim Məhəd oğlu - 

bennak; Məmməd Əhməd oğlu - subay; Abbas Məlikulla oğlu - bennak; 
Mustafa Heydər oğlu - bennak; Arslan Raifqulu oğlu - bennak; Mürşüd Qocaağa oğlu - bennak - 

kətxuda; Xansuvar Nəbi oğlu - bennak; Mehdiəli Məmməd oğlu - bennak;  
Rüstəm Allahqulu oğlu - bennak. 
Çift- 8 [104 - 105] 
Yarım (çift) - 6  
Bennak - 18  
Subay - 2  
İmam – 1 
Gəlir: 
Çift vergisi - 400 (ağça)  
Yarım (çift) üçün vergi - 100 (ağça)  
Bennak vergisi - 324 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
Buğda - 15 kile - 450 (ağça)  
Агра - 19 kile - 380 (ağça)  
Qoyun vergisi - 200 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Kəlül - 5 kile - 90 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça) 
Bakirə qız vo dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 600 (ağça)  
Badi-hava- 1.200 (ağça)  
Yekun: 4.616 (ağça) 
 

10. [SURƏMƏRCƏ] TABE VƏ ALAGÖZ MƏZRƏƏSİ 
YAXINLIĞINDA OLAN DADYAN MƏZRƏƏSİ 
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Çiftlik – 20 
Dənli bitkilər, çəltik üşrü, əkin yeri tapusu və dəştibani vergisi və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 

3.090 (ağça). 
 

II. SAİR MƏVAZİ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
NAXÇEDENİZ KƏNDİ1 

 

Hüseyn Dəlixan (?) oğlu - bennak; (Hüseynin) qardaşı Nəqdəli - bennak; Məmmədtağı Mustafa oğlu - 
bennak; Mirhüseyn [105 - 106] Pirhüseyn oğlu - bennak; Mənsur Rəsul oğlu - bennak; 

Əhməd Qocaşeyx oğlu - bennak; Əhmədəli Niyaz oğlu -bennak. 
Yarım çift – 5 
Bennak – 7 
1 dəyirman - su ilə işləyir.  
Gəlir: 
Yarım [çift] üçün vergi - 120 (ağça) 
Bennak vergisi - 126 (ağça) 
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça) 
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça) 
Sumax - 11 kile - dəyəri 165 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 75 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.890 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.190 (ağça) 
Yekun: - 4.411 (ağça) 
 

12. SAİR MƏVAZİ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ZƏRNATUN (?) KƏNDİ 

 
Zülfuqar Mirəli oğlu - bennak- kətxuda; Bərəkətqulu Şahhüseyn oğlu - bennak; Muradəli Səfərəli oğlu - 

bennak; Bayramqulu Əli oğlu - subay; 
Novruz Nəqdi oğlu - bennak. 
Bennak - 5 
Subay - 1 
1 dəyirman - yararsızdır.  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 90 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
Buğda - 11 kile - 330 (ağça)  
Аrра - 9 kile - 180 (ağça)  
Sumax - 4 kile - 60 (ağça) [106 - 107] 
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Dəştibani vergisi - 1.200 (ağça)  
Əkin yeri üçün tapu - 1.900 (ağça)  
Qoyun vergisi - 121 (ağça)  
Ot üşrü - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava- 1.700 (ağça)  
Yekun:- 4.000 (ağça) 

 
13. [SAİR MƏVAZİ NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

                                                            

1Bu kəndin adı sonralar "Nəxşinərgiz" şəklini almışdı. Bu kəndin mineral suları haqqında bax: К. А. .Никитин. Город Нахичевань и 
Нахичеванский уезд -СМОМПК, вып.2,1882, с. 137. 
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VAYXIR KƏNDİ 
 

Fərəc Bədəl oğlu - bennak; Qasım Rəhimxan oğlu - bennak; Rəhim Abdulla oğlu - bennak; Allahverdi 
Əmirgün (?) oğlu - bennak; Güləli Məmmədqulu oğlu - bennak. 

 
səb.69. 

 
1 dəyirman - yararsızdır.  
Yarım çift - 4  
Bennak - 5  
Gəlir: 
Yarım (çift) üçün vergi - 100 (ağça)  
Bennak vergisi - 90 (ağça)  
Buğda - 11 kile - 330(ağça)  
Arpa - 21 kile - 420 (ağça)  
Darı - 2 kile - 30 (ağca)  
Sumax - 3 kile - 45 (ağça)  
Kərəsnə - 4 kile - 60 (ağça)  
Qoyun vergisi - 90 (ağça)  
Pambıq - 8 man - 530 (ağça)  
Kərdiyar - 6 kile - 126 (ağça)  
Pərinc - 5 kile - 105 (ağça)  
Kəlül-2 kile - 36 (ağça)  
Dönüm vergisi - 700 (ağça) [107 - 108] 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.800 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.500 (ağça) 
Yekun:- 6.862 (ağça) 

14. [SAİR MƏVAZİ NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ALAGÖZ MƏZRƏƏSİ 

 
Zaman Heydər oğlu - bennak; Məsuməli Kamran oğlu -bennak; Bennak Kəlbə Rzanın əkin yeri - 2 çift; 
Lələ Səfinin üzüm bağı - 1 qitə.  
Babanın üzüm bağı - 1 qitə.  
1 dəyirman yararsızdır.  
Bennak-3  
Çift – 2  
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça) 
Bennak vergisi - 54 (ağça) 
Buğda - 9 kile - 270 (ağça) 
Arpa - 5 kile - 100 (ağça) 
Sumax - 2 kile -30 (ağça) 
Pambıq - 5 man - 370 (ağça) 
Meyvə üşrü - 200 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 120 (ağça) 
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 900 (ağca) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava- 1.200 (ağça) 
Darı -1 kile - dəyəri 5 (ağça) 
Yekun:- 3.954 (ağça) [108 - 109] 
 

15. SAİR MƏVAZİ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
MORANŞAH KƏNDİ 
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səh. 70. 

 
Bahadır Məmmədqulu oğlu - bennak; Niyaz Davud oğhı bennak; Şeyx Əhməd Rəcəb oğlu - bennak; 

İmamqulu Xocam verdi oğlu - bennak; (İmamqulunun) qardaşı Mövlaverdi - bennak; 
Bennak Tanrıqulunun əkin yeri - yarım [çift] 
Bennak Rayifın əkin yeri - yarım [çift] 
Naxçıvan şəhərindən olan Seyidin əkin yeri - 4 çift. 
Çift - 2 
Bennak- 8 
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça) 
Bennak vergisi - 144 (ağça) 
Buğda - 6 kile - 180 (ağça) 
Arpa - 3 kile - 60 (ağça) 
Darı - 11 kile - 165 (ağça) 
Sumax - 2 kile - 36 (ağca) 
Pambıq - 5 man - 375 (ağca) 
Meyvə üşrü - 300 (ağça) 
Kərdiyər - 11 kile - 231 (ağça) 
Pərinc - 9 kile - 189 (ağca) 
Kəlül - 5 kile- 90 (ağça) 
Mərcimək - 3 kile - 54 (ağça) 
Noxud - 2 kile - 36 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 500 (ağca) 
Bal üşrü - 120 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 800 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.290 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Yekun: - 5.359 (ağça) [109 - 110] 
 

16. SAİR MƏVAZİ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QAHAB KƏNDİ 

 
Qulu Habil oğlu - kətxuda; (Qulunun) qardaşı Səhamqulu (?) - bennak; Kəlbə Rza Fərəhşad oğlu 

bennak; Ağaxan Hacı-şahqulu oğlu - bennak; Məmməd Mahmud oğlu - bennak; 
Həzrətqulu İmam oğlu - bennak; (Həzrətqulunun) qardaşı Divanəqulu - bennak; 
Yarım çift – 3 
Bennak – 7 
Gəlir: 
Yarım [çift üçün vergi] - 75 (ağça)  
Bennak vergisi - 126 (ağça)  
Buğda - 11 kile - 330 (ağça)  
Arpa - 8 kile - 160 (ağça)  
Düyü - 3 kile - 45 (ağça)  
Sumax - 2 kile - 30 (ağça)  
Pambıq - 6 man - 450 (ağça)  
Qoyun vergisi - 150 (ağca) 
Bakirə qrz və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Bal üşrü - 45 (ağça) 
Kəlül - 7 kile - 126 (ağça) 
Gənəgərçək - 2 kile - 30 (ağça) 
Mərcimək - 3 kile - doyəri 54 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 120 (ağça) 
Noxud - 1 kile - 8 (ağça) 
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Badi-hava - 1.999 (ağça) 
Yekun:- 4.213 (ağça) 
 
səh. 71. 

 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından, qanuna görə saxlanma müddəti başa çatmış itirilmiş mallar, 

sahibsiz və azmış heyvan, qaçmış qul və cariyələrin sahiblerindən və ya sahibi bəlli olmayıb, satıldıqdan sonra 
Sair Məvazi nahiyəsi üzrə [əldə edilən] gəlir - ildə 72.000 (ağça).[110 - 111] 
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IV. [NAXÇIVAN] SANCAĞINA 
TABE OLAN 

DƏRƏŞAHBUZ NAHİYƏSİ 
 
 

1. [DƏRƏŞAHBUZ NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
ŞAHBUZ KƏNDİ VƏ DƏRƏALTAQ MƏZRƏƏSİ 

 
Müsəlmanlar. 
Səfı Əli oğlu - bennak; Haşım Məmməd oğlu - bennak; Bərbər Vəli (?) Əli oğlu - bennak; Vəli Gülü 

oğlu - bennak; Məmməd Osman oğlu - bennak; 
Əbdürrəhman Qulu oğlu - bennak; Xəlifəqulu Məmməd oğlu - bennak; Tanrıqulu Abdulla oğlu - 

bennak; Məmməd Əli oğlu - bennak; Qulu Nəzər oğlu - bennak; 
Murad Səfi oğlu - bennak; Həsən Xocamverdi oğlu - bennak; Hacı Hüseyn Əvəz oğlu - bennak; Məmməd 
Pirverdi oğlu - bennak; Vəli Məmməd oğlu - bennak; 

Qədim Məmməd oğlu - bennak; Qulu Cəbi oğlu - imam; (Qulunun) qardaşı Əbdülhüseyn - subay; 
Nəzərəli Qulu oğlu -bennak; Qulu Murad oğlu - bennak; 

Çift-4 
Yarım [çift] - 6  
Bennak - 14 Subay - 1 
Qeyri-müsəlmanlar 
(4 nəfərin siyahısı). 
1 dəyirman - yararsızdır. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
Gəlir: 
Çift vergisi- 200 (ağça)  
Yarım [çift] vergisi - 150 (ağça)  
Bennak vergisi - 324 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
Buğda - 12 kile - 360 (ağça) [111 - 112] 
İspəncə vergisi - 100 (ağça) 
Arpa - 9 kile - 180(ağça) 
Darı - 5 kile - 75 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Sumax - 2 kile - 30 (ağça) 
Pambıq - 4 man - 30 (ağça) 
Kərəsnə - 4 kile - 60 (ağça) 
Mərcimək - 3 kile - 54 (ağca) 
Ot üşrü - 120 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 30 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 2.980 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Bağ məhsulları və üzüm üşrü - 590 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi ildə - 499 (ağça) 
Badi-hava - 3.190 (ağça) 
Yekun:- 9.938 (ağça) 

 
səh. 73. 

 
2. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

KÜLÜS KƏNDİ 
 

[Kəndin] müsəlmanları. 
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Sadir (?) Dolxan oğlu - bennak; Mirzə Cəbi oğlu - bennak; Məmmədəli Abdulla oğlu - bennak;  
Çift - 1  
Bennak -3 
[Kəndin] qeyri-müsəlmanları. (19 nəfərin siyahısı). 
 
Gəlir: 
Yarım [çift] vergisi - 25 (ağça)  
Bennak vergisi - 54 (ağça)  
İspəncə vergisi - 800 (ağça)  
Buğda - 11 kile - 330 (ağça) [112 - 113] 
Arpa - 8 kile - 160 (ağça) S 
Sumax - 4 kile - 60 (ağça)  
Darı - 2 kile - 30 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.119 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Qoyun vergisi - 200 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Kəlül - 2 kile- 36 (ağça)  
Mərcimak - 3 kile - 54 (ağça)  
Bostan məhsullan üşrü - 150 (ağça)  
Bağ məhsulları müqatiəsi ildə - 610 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.598 (ağça)  
Yekun:- 7.627 (ağça) 
 

3. [DƏRƏŞAHBUZ NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ZİMMİ KEÇİDİ KƏNDİ1 

 

(40 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh.73-74).  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 962 (ağça)  
Buğda - 16 kile - 480(ağça)  
Arpa - 12 kile - 240 (ağça)  
Düyü - 11 kile - 165(ağça)  
Sumax - 5 kile -75 (ağça)  
Bal üşrü - 200(ağça)  
Qoyun vergisi - 290(ağça)  
Kəlül - 3 kile- 54 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - 42 (ağça)  
Pərinc - 6 kile - 126 (ağca) [113 - 114] 
Mərcimək - 4 kile - 72 (ağça)  
Noxud- 3 kile - 54 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.190 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağca)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

1.985 (ağça)  
Yekun:- 6.737 (ağça) 

4. [DƏRƏŞAHBUZ NAHİYƏSİNƏ] ТА BE OLAN 
                                                            

1 XVI əsrin sonunda Naxçıvan sancağına bu adda kənd olmamışdır. Ehtimal ki, bu kənd şah I Abbas tərəfindən Çuxursəd 
bəylərbəyliyindən sürgün olunmuş ermənilərin XVII əsrin II yarısında sürgündən dönərkən öz yerlərinə deyil, Naxçıvan sancağında 
məskunlaşması nəticəsində yaranmışdı. 
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NURS KƏNDİ 
(Kəndin) müsəlmanları. 
Ocaqqulu mirzə oğlu - bennak; (Ocaqqulunun) oğlu Mirzə - bennak; Məmmədbağır Qurban oğlu - 

bennak; 
Bennak- 3 
Kəndin qeyri-müsəlmanları 
 
səh. 75. 
(14 nəfərin siyahısı) 
Bennak vergisi - 54 (ağça)  
İspəncə vergisi - 350 (ağça)  
Buğda - 15 kile - 450 (ağça)  
Arpa - 14 kile - 280 (ağça)  
Darı - 3 kile 45 (ağça)  
Sumax - 2 kile - 30 (ağça)  
Kəlül - 8 kile- 144 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - 36 (ağça)  
Paxla - 3 kile - 45(ağça)  
Ot üşrü - 20 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) [114 - 115] 
Kərəsnə - 5 kile - 75 (ağça) 
Bağ məhsullan və üzüm bağları müqatiəsi ildə - 310 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.900 (ağça)  
Badi-hava - 1.800 (ağça)  
Yekun: -6.279 (ağça) 
 

5. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ƏYRƏK KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Külüs kəndinin əhalisi burada əkib-becərməklə məşğuldur. 
Dənli bitkilər, kənardan gəlib (bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan) vergi, çift, dönüm, 

tapu, dəştibani, gəlinlik vergisi və başqalarından [əldə edilən] gəlir - 3.000 (ağça). 
 

6. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ) TABE OLAN 
HURCEŞİN KƏNDİ1 

(7 qeyri-müsəlmanın siyahısı). 
səh. 76. 
1 dəyirman - yararsızdır. 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 175 (ağça)  
Buğda - 4 kile - 120 (ağça)  
Arpa - 3 kile - 60 (ağça)  
Sumax - 5 kile - 75 (ağça)  
Paxla - 6 kile - 90 (ağça)  
Bal üşrü - 410 (ağça)  
Meyvə üşrü - 200 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça) 
Dönüm vergisi - 500 (ağça) [115 - 116] 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.060 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.100 (ağça) 
Yekun:- 4.000 (ağça) 

                                                            

1 Əhalisinin az olmasına görə, görünür bu kənd XVIII əsrin əvvəllərindən ermənilərin buraya yerləşməsindən sonra yaranmışdı. 
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7. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

KÜKÜ KƏNDİ 
(6 qeyi-müsəlmanın siyahısı)2  

1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yararsızdır. 
Gəlir: 
Subay vergisi - 6 (ağça)  
İspəncə vergisi - 150 (ağça)  
Buğda - 11 kile - 330 (ağça) 
Arpa - 5 kile - 100 (ağça)  
Sumax - 3 kile - 45 (ağça)  
Paxla - 2 kile - 30 (ağça)  
Bal üşrü - 180 (ağça)  
Meyvə üşrü - 190 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 30 (ağça)  
Qoyun vergisi - 150 (ağça)  
Dönüm vergisi - 300 (ağça) 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 1.690 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.850 (ağça)  
Yekun: - 5.141 (ağça) [116 - 117] 
 

8. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
KÖMÜR KƏNDİ1-2 

 

(2 qeyri-müsəlnıanm siyahısı).  
1 dəyirman - yararsızdır. 
 
səh. 77. 

 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 2 kile - 60 (ağça)  
Arpa - 3 kile -60 (ağça)  
Sumax - 2 kile - 30 (ağça)  
Paxla - 1 kile - 15 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Meyvə üşrü - 51 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.150 (ağça)  
Badi-hava - 1.980 (ağça)  
Yekun:- 4.126 (ağça) 

 
9. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

KEÇƏZOR KƏNDİ2 

 

(12 qeyri-müsəlmanın siyahısı).  
1 dəyirman - su ilə işləyir.  
1 dəyirman - yararsızdır. 

                                                            

2 Bu kənddə XVI əsrin sonunda erməniler yaşamamışdır Onların buraya yerləşməsi, ehtimal ki, XVIII əsrin əvvəllərinə aiddir. 
1‐2 Ermənilər bu kəndlərə görünür, XVIII əsrin əvvəllərində yerləşmiş ola bilərlər. 
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Gəlir: 
İspəncə vergisi - 300 (ağça)  
Buğda - 11 kile - 330 (ağça)  
Arpa - 5 kile - 100 (ağça) [117 - 118] 
Darı - 3 kile - 45 (ağça) 
Sumax - 2 kile - 30 (ağça) 
Meyvə üşrü - 120 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 100 (ağça) 
Dönüm vergisi - 510 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.230 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 2.980 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 15 (ağça) 
Yekun: - 5.850 (ağca) 

 
10. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

DAĞ MƏZRƏƏSİ 
 

Burada heç kim yaşamır.  
1 dəyirman - yararsızdır.  
İbrahimin əkin yeri - yarım [çift] 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib (bu məzrəənin torpağından istifadə edənlərdən alınan) vergi, çift, 

dönüm, tapu, dəştibani vergisi, meyvə üşrü, dəyirman vergisi və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir- 2.910 
(ağça). 

 
səh. 78. 

 
11. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

PENCİK KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Buğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, çift, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.000 (ağça). [118 - 119] 
 

12. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
TAQTAQ KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Buğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, çift, dönüm, əkin 

yeri tapusu, dəştbani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.000 (ağça). 
 

13. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
MUĞAN KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Bu kənddə otlaq var. 
Buğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, çift, dönüm, tapu, 

dəştbani, otlaq vergisi və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.000 (ağça). 
 

14. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
XINZİRƏK KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
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Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, çift, dönüm, 
tapu, dəştbani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.000 (ağça). 

 
15. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

ŞADAQ KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. 
Buğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, çift, dönüm, tapu, 

dəştbani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.000 (ağça). 
 

16. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QARABOYALIQ KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. [119 - 120] 
 
(1 qeyri-müsəlmanın əkin yeri - 1 çift.)  
Narın yaylağı. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, çift, dönüm, 

yaylaq, tapu, dəştbani və başqa vergilərdən [əldə edilən gəlir - 2.889 (ağça). 
 

17. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
MAHMUDABAD KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Buğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, çift, dönüm, tapu, 

dəştbani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.000 (ağça). 
 

18. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLA.N 
ƏRİNC KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır.  
İmamqulunun əkin yeri - yarım (çift)  
1 dəyirman - yararsız haldadır. 

 
səh. 79. 

 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, çift, dönüm 

vergiləri, meyvə üşrü, tapu, dəştbani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir -3.000 (ağça). 
 

19. DAYLAQLI MƏZRƏƏSİ DAXİL OLMAQLA 
DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

CƏLƏSÜZ KƏNDİ, BAŞQA ADI GÜLYAZIDIR. 
 

Vəli Zeynal oğlu - subay; Məmməd Bayram oğlu - bennak; Səfi Quluxan oğlu - subay;  
Tirkəş kəndindən olan Xəlifəqulunun əkin yeri - 1 çift. [120 - 121] 
Tirkəş kəndindən olan Çələbinin əkin yeri - yarım (çift). 
Subay - 2  
Bennak - l 
Buğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, çift, tapu, dəştbani, 

gəlinlik vergisi, meyvə üşrü və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 4.000 (ağça). 
 

20. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
BADAMLI KƏNDİ 

 
[Kəndin] müsəlmanları. 
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Məmmədtahir Məmmədtahir oğlu - bennak; Vəliqulu Əli-qulu oğlu - bennak;  
Yarım çift -1  
Bennak- 2 
Kəndin qeyri-müsəlmanları.  
(10 nəfərin siyahısı).  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Bu dəyirmanlar su ilə işləyirlər. 
 
Gəlir: 
Yarım [çift] - 25 (ağça) 
Bennak vergisi - 36 (ağça)  
İspəncə vergisi - 250 (ağça)  
Buğda - 12 kile - dəyəri 360(ağça)  
Аrpa - 14 kile - dəyəri 280 (ağça)  
Darı - 9 kile - dəyəri 135 (ağça)  
Sumax - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Bal üşrü - 500 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Noxud - 3 kile - 45 (ağça) [121 - 122] 
Kərəsnə - 2 kile- dəyəri 30 (ağça)  
Bağ məhsulları müqatiəsi ildə - 150 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi ildə - 291 (ağça)  
Dəştibani vergisi - 200 (ağça)  
Əkin yeri tapusu - 310 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.999 (ağça)  
Yekun:- 5.927 (ağça) 

 
səh.80. 

 
21. DƏRƏŞAHBUZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

TİRKƏŞ KƏNDİ 
 

Abdulla İmamqulu oğlu - imam; Abdal Səfixan oğlu - bennak; Xəlifəqulu Xəlil oğlu - bennak; 
(Xəlifəqulunun) oğlu Vəli - bennak; Haqverdi Novruz oğlu - bennak; 

Əli Şahverdi oğlu - bennak; Çələbi Bala oğlu - bennak; Bayram Əhməd oğlu - bennak; Həsən Əli oğlu - 
bennak; 

Çift - 4 
Yarım [çift] – 3 
Bennak - 8 
1 dəyirman - su ilə işləyir.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 200 (ağça)  
Yarım [çift] - 75 (ağça)  
Bennak vergisi - 200 (ağça)  
Buğda - 11 kile - dəyəri 330 (ağça)  
Arpa - 20 kile - dəyəri 400 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Kərəsnə - 4 kile- dəyəri 60 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça) [122 - 123] 
Noxud - 2 kile - dəyeri 36 (ağça)  
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Kəlül - 5 kile - dəyeri 90 (ağça)  
Qoyun vergisi - 500 (ağça)  
Ot üşrü - 200 (ağça)  
Meyvə üşrü - 150 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 15 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 2.000 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

3.000 (ağça)  
Yekun:- 6.239 (ağça) 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar, sahibsiz və azmış heyvanlar üçün ödənilən 

verglərdən [əldə edilən] gəlir- 15.000 (ağça) 
 
səh. 81 - boşdur. [123 - 124] 
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səh. 82. 

V. [NAXÇIVAN] SANСAĞINА  
TABE OLAN 

MÜLKİ-ARSLAN NAHİYƏSİ  
 

1. [MÜLKİ-ARSLAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ŞEYX YUSİFLİ KƏNDİ 

 
Əli Möhsün oğlu - imam; Əli Qulu oğlu - bennak; İsmayıl Ibrahim oğlu - bennak; Yusif Qulu oğlu - 

bennak; İmamqulu Vəli oğlu - bennak; 
Əli Fərzəli oğlu - bennak; Haşım Yusif oğlu - bennak; Fəzli Fəzli oğlu - bennak; 
Xəndanqulu Sayılmış oğlu - bennak; Məmməd Vəli oğlu -bennak; (Məmmədin) qardaşı Allahverdi - 

subay; Əli İsa oğlu -subay; Şahməmməd Əliqulu oğlu - subay. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Çift- 7 
Bennak - 11 
Subay - 3 
Gəlir: 
Çift vergisi - 350 (ağça)  
Bennak vergisi - 198 (ağça)  
Subay vergisi - 18 (ağça)  
Buğda - 20 kile - dəyəri 600 (ağça)  
Arpa - 10 kile - dəyəri 200 (ağça)  
Darı - 8 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Sumax - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Kərəsnə - 5 kile- dəyəri 30 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça) 
Noxud - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Kəlül - 4 kile - dəyəri 72 (ağça) [124 - 125] 
Qoyun vergisi - 200 (ağça)  
Meyvə üşrü - 150 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça) 
Dönüm vergisi - 800 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 1.889 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 
2.550 (ağça)  
Yekun:- 7.534 (ağça) 

 
2. MÜLKİ-ARSLAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

PAYIZ KƏNDİ 
 
Rza Ağa oğlu - imam; Zeynal Niyazsahib oğlu - bennak; Hacı Ağa oğlu - bennak; Qurban İbrahim oğlu 

- bennak; Bağır Abdal oğlu - bennak; 
səh. 83. 
Əli Yunis oğlu - bennak; Məmməd Ağalı oğlu - bennak; Əvəz Mürşüd oğlu - bennak; Əliməmməd 

Hacım (?) oğlu - bennak; Rövşən Məmmədəli oğlu subay. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
Yarım çift - 4 
Bennak - 8 
Subay - 1 
Gəlir: 
Yarım [çift üçün vergi] - 100 (ağça)  
Bennak vergisi - 200 (ağça)  
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Cubay vergisi - 6 (ağça)  
Buğda - 11 kile - dəyəri 330 (ağça)  
Arpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Sumax - 15 kile - dəyəri 225 (ağça)  
Darı - 4 kile - dəyori 60 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile- dəyəri 30 (ağça) [125 - 126] 
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Noxud - 2 kile - 36 (ağça)  
Gənəgərçək - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Pambıq - 8 man - 600 (ağça)  
Meyvə üşrü - 180 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 30 (ağça) 
Bal üşrü - 150 (ağça)  
Qoyun vergisi - 500 (ağça)  
Tənbəki üşrü - 210 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.290 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qui, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

4.000 (ağça) Yekun:- 8.475 (ağça) 
 

3. MÜLKİ-ARSLAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
CƏHRİ KƏNDİ 

 
Kəndin müsəlmanları. 
Allahvəli Nəbi oğlu - imam; Kətxuda Nəcəf Baymdır oğlu - bennak; Əli Murtuzaqulu oğlu - bennak; 

Əliverdi Vəli oğlu -bennak; Hüseyn Ramazan oğlu - bennak; 
Məmməd Rizvan oğlu - bennak; Allahverdi Vəli oğlu -bennak; Fəzayıl Mayıl oğlu - bennak; 

Məmmədcəfər Habil oğlu - bennak; İmran Hicran oğlu - bennak; 
Musa Əbülqasım oğlu - bennak; Quluəli Murtuzaqulu oğlu - bennak; İmamverdi Murtuzaqulu oğlu - 

bennak; (İmamverdinin) qardaşı Şuhqulu - subay; Seyidməmməd Yaradanqulu oğlu - bennak; 
Behbud (?) Yusif oğlu - subay; Xudaverdi Xudu oğlu - bennak; İsaverdi Abdulla oğlu - bennak; 

Mustafa Novruz oğlu -bennak; Bayram Əliqulu oğlu - bennak; 
Cahangir Məhərrəm oğlu - bennak; (Cahangirin) qardaşı [126 - 127] Həsənxan - subay; Həzrətqulu 

Mirzəxan oğlu - bennak; (Həzrətqulunun) qardaşı Ələsgər - bennak; (Həzrətqulunun) başqa qardaşı Məmmədrza 
- bennak. 

 
səh. 84. 

 
Kəlbə Əli Nəbi oğlu - bennak; Nağı Nağı oğlu - bennak; Mirzəəhməd İsmayıl oğlu - bennak; Tanrıqulu 

Yaradanqulu oğlu - bennak; (Tanrıqulunun) qardaşı Heydər - bennak; 
Ocaqqulu Oruc oğlu - bennak; (Ocaqqulunun) qardaşı Lələ - bennak; (Ocaqqulunun) başqa qardaşı 

Məhərrəm - bennak; Əkbər Bəxşi oğlu - bennak; (Əkbərin) qardaşı Umudəli (?) -bennak; 
İbrahim Ağaxan oğlu - bennak; (İbrahimin) oğlu Allahverdi - bennak; Muradsahib Səfiəli oğlu - 

bennak; Ocaqqulu İlyas oğlu - bennak; İmruz (?) Həsənxan oğlu - subay; 
(İmruzun) qardaşı Nəzər - subay; İsa Tanrıverdi oğlu - subay; Yolçu Bayraməli oğlu - bennak; 

Mövlaqulu Xocaverdi oğlu - bennak; Abidqulu ....qulu oğlu - bennak; 
Məmmədzaman İmamqulu oğlu - bennak; (Məmmədzamanın) qardaşı Cənabqulu - bennak; Qayıbəli 

Məhərrəm oğlu -bennak; Əhməd Bayındır oğlu - bennak; Sevdiməli Əlixan oğlu - bennak; 
(Sevdiməlinin) qardaşı Gənciməli - bennak; Süleyman Salman oğlu - bennak; Əli Bala oğlu - bennak; 

(Əlinin) oğlu Səfər - bennak; (Səfərin) qardaşı Nağı - subay; 
(Səfərin) başqa qardaşı Məmməd - subay; Talıb Mustafa oğlu - subay; Şahbaz Zülfiiqar oğlu - bennak; 

(Şahbazın) oğlu Əlimərdan - subay; Xansuvar Xanyar oğlu - bennak; (Balanın) qardaşı Haqbulaq - bennak; 
Yaqub Əvəz oğlu - bennak; (Yaqubun) qardaşı Seyidəli -bennak; Murtuzaqulu Bayındır oğlu - bennak; 

(Murtuzaqulunun) oğlu Bünyadəli - bennak; Seydi Sadirxan oğlu - subay; 
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Şahmirzə Çələbi oğlu - bennak; Bayram Əli oğlu - bennak; Mirzəqulu Bayındır oğlu - bennak; Şamil 
Yadigar oğlu - bennak; [127 - 128] (Şamilin) qardaşı Ocaqqulu - subay; 

Baba İmamqulu oğlu - bennak; Övliyaqulu Baba oğlu -bennak; Sayalmış Vəli oğlu - bennak; Abidqulu 
Ağa oğlu - bennak; Məmmədhüseyn Ərkanqulu oğlu - bennak; 

Niyaz Mirzəqərib oğlu - bennak; Əvəz Bala oğlu - bennak; Niyaz Əli oğlu - bennak; Xudu Mustafa oğlu 
- bennak; (Xudunun) qardaşı Ocaqqulu - bennak; 

Əli Ocaqqulu oğlu - bennak; Dünyamalı Rayıfqulu oğlu -bennak; Məcnunxan Əhməd oğlu - bennak; 
(Məcnunxanın) oğlu Ağa; Abdal Qoçu oğlu - bennak; 

Əvəzəli Raifqulu oğlu - bennak; Əbülqasım İbrahim oğlu -bennak; Fətəli Bayraməli oğlu - bennak; 
Haqnəzər Voli oğlu -bennak; Əli Vəli oğlu - bennak; 

(Əlinin) qardaşı Keyhan -subay; Murtuzaqulu Məmməd oğlu - bennak; Ağa Mehdi oğlu - bennak; Xudu 
Bayram oğlu -bennak; Rayif Əliqulu oğlu - bennak; 

 
səh.85. 

 
(Rayifın) qardaşı Yunis - bennak; Keyhan (?) Məmməd oğlu - bennak; Mövlaqulu Baba oğlu - bennak; 

Bahadır Budaq oğlu - bennak; Bədəl Abbas oğlu - bennak; 
(Bədəlin) qardaşı Əliməmməd - bennak; Qubad Allahverdi oğlu - bennak; (Qubadın) qardaşı Süleyman 

- bennak; Məmməd - subay - müsəlmanlığı yenicə qəbul edib. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
Çift - 22 
Yarım [çift] - 2 
Bennak - 91 
Subay - 17 
İmam - 1 
Məmmədin üzüm bağı - 1 qitə [128 - 129]  
Hüseynin üzüm bağı - 1 qitə  
Fəzayılın üzüm bağı - 1 qitə  
İmranın üzüm bağı - 1 qitə  
Musanın üzüm bağı - 1 qitə  
Seyidməmmədin üzüm bağı - 1 qitə  
Xudaverdinin üzüm bağı - 1 qitə  
Mustafanın üzüm bağı - 1 qitə  
Cahangirin üzüm bağı - 1 qitə  
Həzrətqulunun üzüm bağı - 1 qitə  
Mirzəməmmədin üzüm bağı - 1 qitə  
Tanrıqulunun üzüm bağı - 1 qitə  
Ocaqqulunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əkbərin üzüm bağı - 1 qitə  
İlyas oğlu Ocaqqulunun üzüm bağı - 1 qitə  
Mövlaqulunun üzüm bağı - 1 qitə  
Məmmədzamanın üzüm bağı - 1 qitə  
Əhmədin üzüm bağı - 1 qitə  
Sevdiməlinin üzüm bağı - 1 qitə  
Süleymanın üzüm bağı - 1 qitə  
Əlinin üzüm bağı - 1 qitə  
Talıbın üzüm bağı - 1 qitə  
Şahbazın üzüm bağı - 1 qitə  
Xansuvarın üzüm bağı - 1 qitə Aləmsəfanın üzüm bağı - 1 qitə Balanın üzüm bağı - 1 qit'ə  
Yaqubun üzüm bağı - 1 qitə  
Seydinin üzüm bağı - 1 qitə  
Murtuzaqulunun üzüm bağı - 1 qitə  
Bayramın üzüm bağı - 1 qitə  
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Mirzəqulunun üzüm bağı - 1 qitə  
Sahilin üzüm bağı - 1 qitə  
Babanın üzüm bağı - 1 qitə  
Sayılnuşın üzürn bağı - 1 qitə  
Məmmədhüseynin üzüm bağı - 1 qitə  
Bünyadın üzüm bağı - 1 qitə [129 - 130] 
Əvəzin üzüm bağı - 1 qitə  
Niyazın üzüm bağı - 1 qitə  
Xudunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əlinin üzüm bağı - 1 qitə  
Məcnunxanın üzüm bağı - 1 qitə  
Abdalın üzüm bağı - 1 qitə  
Haqəlinin üzüm bağı - 1 qitə  
Əbülqasımın üzüm bağı - 1 qitə  
Fətəlinin üzüm bağı - 1 qitə  
Haqnəzərin üzüm bağı - 1 qitə  
Əlinin üzüm bağı - 1 qitə  
Ağanın üzüm bağı - 1 qitə  
Xudunun üzüm bağı - 1 qitə  
Rayifin üzüm bağı - 1 qitə  
Keyhanın üzüm bağı - 1 qitə  
Mövlaqulunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əliməmmədin üzüm bağı - 1 qitə  
Qubadın üzüm bağı - 1 qitə  
Süleymanın üzüm bağı - 1 qitə  
Şahsuvarın üzüm bağı - 1 qitə  
Əlinin bağçası - 1 qitə  
Baburun bağçası - 1 qitə  
İsaverdinin bağçası - 1 qitə  
Qayıbəlinin bağçası - 1 qitə 
 
səh. 86. 

 
Dünyamalının bağçası - 1 qitə  
Bahadırın bağçası - 1 qitə  
Kəndin qeyri-müsəlmanları. (60 nəfərin siyahısı). 2 bəzirxana. 
Adı yuxarıda çəkilən kəndin firəng tayfası. (81 nəfərin siyahısı). [130 - 131] 
 
səh. 88. 
 
Üzüm bağı - 2 qitə. 
Meyvə ağacları və başqa ağac bitən bağ - 1 qitə.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
[Yekun] - 5 nəfər. 
Bu üzümlük, bağ və dəyirmanlar monastırın papasının ixtiyarındadır. Qanuna görə üşr və başqa 

vergilərini verdikdən sonra, toplanmış məhsulun yerdə qalanı monastır işçiləri arasında bölüşdürülməsi şərti 
[dəftərə] qeyd olundu. 

1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
(Qeyri-müsəlmanların 5 bağçası və 34 üzüm bağı). 
Erməni kilsəsi məhəlləsi. 
(126 nəfərin siyahısı - səh.88-90). 
Bəzirxana - 4 
1 dəyirman - yarım il işləyir. (Qeyri-müsəlmanların 70 üzüm bağı - səh. 90). 
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səh.91. 
 

Çift - 22  
Yarım (çift) –  
2 Bennak – 91 
Subay - 17  
İmam - 1 
Qeyri-müsəlmanlar - 268  
Gəlir: 
Çift vergisi - 1.100 (ağça)  
Yarım (çift) vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 1.628 (ağça)  
Subay - 102 (ağça)  
Buğda - 25 kile - dəyəri 750 (ağça) [131 - 132] 
Arpa - 19 kile - dəyəri 380 (ağça)  
Darı - 20 kile - dəyəri 300 (ağça)  
İspəncə vergisi - 6.700 (ağça)  
Mərcimək - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Noxud - 9 kile - 162 (ağça)  
Kərəsnə - 15 kile- dəyəri 225 (ağça)  
Paxla - 18 kile dəyəri 250 (ağça)  
Gənəgərçək - 21 kile - dəyəri 315 (ağça)  
Kəlül - 28 kile - dəyəri 504 (ağça)  
Pambıq - 10 man - 750 (ağça)  
Çəltik üşrü - 2.110 (ağça)  
Ot üşrü - 200 (ağça)  
Bağ məhsulları üşrü - 5.980 (ağça)  
Üzüm bağları üşrü - 7.100 (ağça)  
Qoyun vergisi - 5.990 (ağça) 

 
səh. 92. 

 
Axil vergisi - 600 (ağça)  
Dönüm vergisi - 700 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 210 (ağça)  
Çaxır bacı - 1.200 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - 63 (ağça)  
Pərinc- 7 kile - 147 (ağça)  
Tənbəki üşrü - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 5.880 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

8.000 (ağça) Bəzirxana üçün vergi - 960 (ağça) Qızılboğazda alınan keçid bacı - ildə 8.0(X) (ağça) Yekun:- 
52.456 (ağça) [132 - 133] 

 
4. ICƏHRİ] KƏNDİ ƏRAZİSİNDƏKİ 
İSFƏNDİYAR ZAVİYƏSİNİN VƏQFİ 

 
Bu zaviyə İbadullanın ziyarətgahıdır. Yay günləri buraya qurbanlıq gətirilib kəsilərək, kasıb camaata 

sədəqə edildiyini (kənd) əhalisi xəbər verdi. Bu qayda dəftərdə qeyd olundu. 
 

5. MÜLKİ-ARSLAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KƏRƏM ÇATAĞI KƏNDİ 

 
Allahverdi Bala oğlu - bennak. 
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Dənli bitkilər, bennak, çift, dönüm, tapu, dəştibani vergisi, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından 
istifadə edənlərdən alinan] vergi və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.110 (ağça) 
 

6. MÜLKİ-ARSLAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
CANI QIŞLAĞI KƏNDİ 

 
Naqdəli Muradverdi oğlu - bennak; (Naqdəlinin) qardaşı Tağı - bennak; Gülməmməd Yarməmməd oğlu 

- imam; (Gülməmmədin) oğlu Vəliməmməd - bennak; Məmməd İsaverdi oğlu - bennak; (Məmmədin) qardaşı 
Əbdülqəni - bennak. 

Yarım çift - 4 
Bennak- 5 
Gəlir: 
Yarım (çift) vergisi - 100 (ağça)  
Bennak vergisi - 90 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Arpa - 6 kile - dəyəri 160 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Kəlül - 5 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça) [133 - 134] 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.501 (ağça) 
 
səh. 93 

 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.200 (ağca) 
Yekun:- 4.226 (ağça) 

 
7. MÜLKİ-ARSLAN [NAHİYƏSİNƏ] 

TABE OLAN BUZĞAV KƏNDİ 
 

Tağı Muradverdi oğlu - bennak; Naqdəli Raifqulu oğlu-imam; (Naqdəlinin) qardaşı Vəliməmməd - 
bennak; Tannverdi Seyidəli oğlu - bennak; 

Yolçu Xəlil oğlu - bennak; Memməd Haqverdi oğlu - bennak; Bədəl Yusif oğlu - bennak; 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
Çift - 1 
Yarım [çift] - 4  
Bennak - 7  
İmam - 1  
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Yarım çift üçün vergi - 100 (ağça)  
Bennak vergisi - 126 (ağça)  
Buğda - 6 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Arpa - 11 kile - dəyəri 220 (ağça)  
Dəyirman vergisi- 30 (ağça)  
Darı -5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Sumax - 8 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Qoyun vergisi - 200 (ağca)  
Dönüm vergisi - 800 (ağça)  
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça) [134 - 135] 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.590 (ağça)  
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Badi-hava - 1.200 (ağça)  
Bal üşrü - 130 (ağça)  
Yekun:- 4.965 (ağça) 

 
8. MÜLKİ-ARSLAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

LİZBERD KƏNDİ 
 

Vəliqulu Əlibəy oğlu - bennak; Dostəli Hüseynəli oğlu bennak.  
Çift - 1  
Bennak- 2  
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 36 (ağça)  
Buğda - 4 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Агра - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) 

 
səh. 94. 

 
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça) 
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 
Qoyun vergisi - 200 (ağça) 
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.800 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.550 (ağça) 
Yekun: 4.487 (ağça) [135 - 136] 

 
9. MÜLKİ-ARSLAN [NAHİYƏSİNƏ] 

TABE OLAN QARAQUŞ KƏNDİ1 
! 

(8 qeyri-müsəlmanın siyahısı).  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Kəndin kilsəsi. 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 200 (ağça) 
Buğda - 6 kile - 180 (ağça) 
Arpa - 8 kile - dəyəri 160 (ağca) 
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) 
Qoyun vergisi - 130 (ağça) 
Bal üşrü - 180 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.990 (ağça) 
Bakirə qrz və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.500 (ağça) 
Yekun: 5.080 (ağça) 

 
səh. 95 - boşdur. [136 - 137] 

                                                            

1 XVI əsrin sonunda ermənilərin yaşamadığı buı kəndə onlar, ehtimal ki, XVIII əsrin əvvəllərində yerləşmişdiler. Ümumiyyətlə, bu 
qayda ilə ermənilərin yerləşdikləri kəndlərin adı əsasən türk-müsəlman adı olmuşdu. 
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səh.96 

 
VI. MƏVAZİYİ-XATUN NAHİYƏSİ  

 
1. MƏVAZİYİ-XATUN [NAHİYƏSİNƏ] 

TABE OLAN LİVİS KƏNDİ 
 

(13 qeyri-müsəlmanın siyahısı). 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 325 (ağça) 
Buğda - 21 kile - dəyəri 630 (ağça) 
Arpa - 18 kile - dəyəri 260 (ağça) 
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça) 
Sumax - 8 kile - dəyəri 120 (ağça) 
Bal üşrü - 18 (ağca) 
Paxla - 6 kile - dəyəri 90 (ağça) 
Kəlül -15 kile - dəyəri 270 (ağça) 
Kərdiyər - 9 kile - dəyəri 162 (ağça) 
Pərinc - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Dönüm vergisi - 510 (ağca) 
Tapu və dəştibani vergisi - 381 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Yekun:- 2.966 (ağça) 

 
2. MƏVAZİYİ-XATUN [NAHİYƏSİNƏ] 

TABE OLAN İTQIRAN KƏNDİ 
 

Məhərrəm Etibar oğlu - bennak; (Məhərrəmin) qardaşı Məmməd - bennak; Qazıməmməd Budaq oğlu- 
bennak; Məmmədəli Hacı oğlu - bennak; Dərviş Bəyəli oğlu - subay; 

Kərimqulu Aşur oğlu - bennak; 
1 dəyirman - yararsızdır. 
Yarım çift - 3 
Bennak – 5 [137 - 138] 
Subay - 1 Gəlir: 
Yarım çift üçün vergi - 75 (ağça) 
Bennak vergisi - 6 (ağça) 
Subay vergisi - 6 (ağça) 
Buğda - 11 kile - dəyəri 330 (ağça) 
Аrpа - 12 kile - dəyəri 240 (ağça) 
Bal üşrü - 500 (ağça) 
Meyvə üşrü - 120 (ağça) 
Dönüm vergisi - 900 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 600 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 649 (ağça) 
Yekun: 3.600 (ağça) 
 

3. MƏVAZİYİ-XATUN [NAHİYƏSİNƏ] 
TABE ОLAN DEGİN KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, çift, dönüm, 

tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.000 (ağça) 
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4. MƏVAZİYİ-XATUN [NAHİYƏSİNƏ] 
TABE OLAN OĞBİN KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, çift, dönüm, 

tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.910 (ağça) 
 

5. MƏVAZİYİ-XATUN [NAHİYƏSİNƏ] 
TABE OLAN SAS KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. [138 - 139] 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, çift, dönüm, 

tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 1.000 (ağça) 
 

6. MƏVAZİYİ-XATUN [NAHİYƏSİNƏ] 
TABE OLAN ALMALI KƏNDİ 1 

 

Əli Sadıq oğlu - bennak; Məhərcəm Əhməd oğlu - bennak. Bennak - 2. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, bennak, çift, 

dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.000 (ağça) 
 

səh. 98. 
 

7. MƏVAZİYİ-XATUN [NAHİYƏSİNƏ] 
TABE OLAN KÜRƏDİZ KƏNDİ2 

 

(6 qeyri-müsəlmanın siyahısı).  
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
İspəncə vergisi - 150 (ağça)  
Buğda - 20 kile - dəyəri 660 (ağça)  
Arpa - 11 kile - dəyəri 220 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Sumax - 8 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Qoyun vergisi - 250 (ağça)  
Meyvə üşrü - 200 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) [139 - 140] 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 30 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1200 (ağça) 
Badi-hava - 2.190 (ağça) 
Yekun: 4.785 (ağça) 
 

8. MƏVAZİYİ-XATUN [NAHİYƏSİNƏ] 
TABE OLAN AĞXAÇ KƏNDİ3 

 
(8 qeyri-müsəlmanın siyahısı).  
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
 
Gəlir: 

                                                            

1 XVI əesrin sonunda bu kəndin adı Almalıq olmuşdur. (Bax: İrevan əyalisinin müfəssəl dəftəri, N 633, s. 133) 
2 Ermənilərin yaşamadıqları bu kəndə onlar XVIII əsrin əvvəllərində yerləşmiş ola bilərlər. 
3 Ermənilərin yaşamadıqları bu kəndə onlar XVIII əsrin əvvəllərində yerləşmiş ola bilərlər. 
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İspəncə vergisi - 200 (ağça)  
Buğda - 21 kile - dəyəri 630 (ağça)  
Arpa - 6 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Sumax - 8 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Meyvə üşrü - 250 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 2.100 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

1.995(ağça)  
Yekun: 6.170 (ağça) 

 
9. MƏVAZİYİ-XATUN [NAHİYƏSİNƏ] 

TABE OLAN SULTANBƏY KƏNDİ 
 

(6 qeyri-müsəlmanın siyahısı). 
Adı yuxarıda qeyd edilən kəndin rəayası olan Antonun əkin yeri - [yarım çift]. [140 - 141] 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 175 (ağça)  
Buğda - 20 kile - dəyəri 600 (ağça)  
Arpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Sumax - 2 kile - doyəri 30 (ağça)  
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Meyvə üşrü - 70 (ağça)  
Qoyun vergisi - 190 (ağça) 
Otlaq vergisi - 200 (ağça) - başqa yerdən gəlib [buranın otlağından istifadə edənlərdən] alınır. 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 300 (ağça)  
Badi-hava - 200 (ağça)  
Yekun: 2.000 (ağça) 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar, sahibsiz və azmış heyvan, qaçmış qul və 

cariyələrin [sahiblərindən] və saxlanma müddətindən sonrakı satışından Məlik Arslan və Məvaziyi-Xatun 
nahiyələri üzrə əldə edilən gəlir - ildə 15.000 (ağça). [141 - 142] 
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səh. 100. 

 
NAXÇIVAN SANCAĞINA 

TABE OLAN 
QARABAĞ NAHİYƏSİ 

 
1. QARABAĞ [NAHİYƏSİNƏ] 

ТАBE OLAN QARABAĞ KƏNDİ 
 

Əvəzəli Tanrıverdi oğlu - bennak; Ağa Çələbi oğlu - bennak; Pirverdi Əli oğlu - bennak; Qoca Oruc 
oğlu - subay; Zeynal Mövcudəli oğlu - bennak; 

Məmmədəli Novruz oğlu - bennak; Tanrıqulu Yaradanqu-lu oğlu - bennak; Zal Məmmədqulu oğlu - 
bennak; İbrahim Baba oğlu - bennak; Tanrıqulu Əbdüləli oğlu - bennak; 

1 dəyirman - yararsız haldadır. 
1 deyirman - yararsız haldadır. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Karvansara. 
Çift- 2 
Yarım [çift] - 2  
Bennak - 9  
Subay - 1  
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça) 
Yarım (çift) vergisi - 50 (ağça) 
Bennak vergisi - 162 (ağça) 
Subay vergisi - 6 (ağça) 
Buğda - 10 kile - dəyəri 300 (ağça) [142 - 143] 
Arpa - 8 kile - dəysari 160 (ağça) 
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça) 
Qoyun vergisi - 200 (ağça) 
Sumax - 4 kile - doyəri 60 (ağça)  
Pambıq - 8 man - 600 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 150 (ağça)  
Kəlül - 2 kile- dəyəri 36 (ağça)  
Tənbəki üşrü- 110 (ağça)  
Ot üşrü - 500 (ağça)  
Meyvə üşrü - 165 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.951 (ağça)  
Yekun: 7.515 (ağça) 
 

2. QARABAĞ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
BİLƏCİ QIŞLAĞI 

 
Qışlaqda heç kim yaşamır. 
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Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu qışlağın torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, çift, 
dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.000(ağça). 
 

səh. 101. 
 

3. QARABAĞ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ƏZNƏBERD KƏNDİ 

 
Kəndin müsəlmanları. 
İmamqulu Abdulla oğlu - imam - bennak; (İmamaqulunun) qardaşı İsmayıl - bennak; Allahverdi 

Abdulla oğlu - bennak; Kərim Heydər oğlu - bennak; Nəcəf Abdulla oğlu - bennak; 
Cəfər Abdulla oğlu - bennak; Yarməmməd Abdulla oğlu - [143 - 144] bennak; Allahverdi Abdulla oğlu 

- bennak; Məmmədəli Abdulla oğlu - bennak; Məmməd Abdulla oğlu - bennak. 
Çift-2  
Bennak - 10 
Kəndin qeyri-müsəlmanları. 
(72 nəfərin siyahısı - səh. 101-102). 
 
səh.102 

 
1 dəyirman – yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça)  
Bennak vergisi - 180 (ağca)  
İspəncə vergisi - 1.800 (ağça)  
Buğda - 21 kile - dəyəri 630 (ağça)  
Аrpa - 25 kile - dəyəri 500 (ağça)  
Darı - 11 kile - dəyəri 165 (ağça)  
Sumax - 9 kile - dəyəri 135 (ağça)  
Pambıq - 8 man - 600 (ağça)  
Kəlül - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Mərcimək - 6 kile - dəyəri 108 (ağça)  
Noxud - 3 kile - 54 (ağça)  
Kərdiyər - 12 kile - dəyəri 252 (ağça)  
Pərinc - 15 kile- dəyəri 315 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça) [144 - 145] 
Tənbəki üşrü - 500 (ağça) 
Qoyun vergisi - 2.100 (ağça) 
Bağ məhsulları müqatiəsi ildə - 1.200 (ağça) 
Üzüm bağları nıüqatiəsi ildə - 2.900 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 240 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 2.950 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) [Bu vergi] 4 nəfərdən alınacaq. 
Q.a.c(ç).l. (?) məhsulu - 250 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 
3.900 (ağça) 
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Yekun: 19.869 (ağça) 
 

4. DUZ KƏSƏNLƏR. HAL-HAZIRDA 
ÜÇ OCAQDAN İBARƏTDİRLƏR 

 
Bu ocaqlara duz kəsmək üçün yüksək göstəriş verildiyi halda, onlar başqa yerə köç edib, yeni ocaq 

yaradaraq, orada duz kəsməkdə davam edirlər. Ona görə, əvvəlki vəziyyət nəzərə alınaraq, [dəftərdə] qeyd 
olundu. Gəlir - 210.000 (ağça). 
 

səh. 103. 
 

5. QARABAĞ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
XINCAV KƏNDİ 

 
Şahqulu Yarməmməd oğlu - bennak - kətxuda; Mövlaqulu Məmmədqulu oğlu - bennak; Mövlaqulunun) 

oğlu Xandənqulu- bennak; Səfərqulu Məmmədqulu oğlu - bennak; İmamqulu Allahverdi oğlu - bennak; 
(İmamqulunun) oğlu Novruz - bennak; (Novruzun) qardaşı Şahgəldi - subay; Qasım Allahverdi oğlu - bennak; 
(Qasımın) qardaşı İsaxan - subay; Qaraxan Kazım oğlu - bennak; 

Bədrhəsən Musa oğlu - bennak; Məsuməli Bayraməli oğlu – [145 - 146] bennak; Qasım Xatəm oğlu - 
bennak; (Qasımın) qardaşı Abıxan - bennak; (Qasımın) başqa qardaşı İsmixan - bennak.  

Çift- 1 
Yarım (çift) - 6  
Bennak - 13  
Subay - 2  
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Yarım (çift) vergisi - 150 (ağça)  
Bennak vergisi - 234 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
Buğda - 12 kile - dəyəri 360 (ağça)  
Arpa - 9 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağca)  
Sumax - 6 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Meyvə üşrü - 200 (ağça)  
Ot üşrü - 120 (ağça)  
Qoyun vergisi - 150 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Əkin yeri tapusu və dəştibani vergisi - 1.500 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1000 (ağça)  
Yekun: 4.811 (ağça) 
 

6. QARABAĞ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QIRDƏŞ (?) KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 1 dəyirman - yararsız haldadır.  
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
1 dəyirman - yararsrz haldadır. 
Buğda, başqa yerdən gəlib [bu qışlağın torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, çift, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.000 (ağça). [146 - 147] 
 

7. QARABAĞ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QARABULAQ KƏNDİ 
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Kənddə heç kim yaşamır. 
Buğda, başqa yerdən gəlib [bu qışlağın torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, çift, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.190 (ağça). 
 
səh. 104. 

 
8. XÖK KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Bu yerlərə həmşərilər gəlib yerləşərək, üşr və rüsumların [Xök] kəndinin 

zabitinə verdiklərini əhalinin özü xəbər verdi. Bu qayda qəbul edildi. 
 

 
9. QARABAĞ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

QIVRAQ KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu qışlağın torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, çift, 

dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.000 (ağça). 
 

10. QARABAĞ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
TÜQAVİL KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu qışlağın torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, çift, 

dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.000 (ağça). [147 - 148] 
 

11. [TÜQAVİL KƏNDİNƏ] 
TABE OLAN QIŞLAQ 

 
Sünkam (kəndi?) qışlaqçıları burada qışlayırlar.  
(Gəlir): - 2.900 (ağça). 
 

12. [TÜQAVİL KƏNDİNƏ] 
TABE OLAN QIŞLAQ 

 
Ərəfsa (kəndinin) qışlaqçıları burada qışlayırlar. (Gəlir) -1.995 (ağça). 

 
13. [TÜQAVİL KƏNDİNƏ] 

TABE OLAN QIŞLAQ 
 

Xoşlu (kəndinin) qışlaqçıları burada qışlayırlar. (Gəlir) -3.100 (ağça). 
Yekun: - 7.995 (ağça). 

Bu qışlaqların qışlaqçıları keçmiş zamanlardan bəri vergilərini, qoyun vergisini və əkinçiliklə məşğııl olaraq 
əldə etdikləri dənli bitkilərin şəriət üşrünü Naxçıvan zabitinə ödədiklərini [yerli] əhali xəbər vermişdir.  

Bu qayda üzrə [vergilərin ödənilməsi] şərti qəbul edildi. 
 

14. QARABAĞ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QARAÇUQ KƏNDİ 

 
Fəzail İmam Cəfər oğtu - subay - imam; Məmmədəmin Şirzad oğlu - bennak - kətxuda; Tahir Tağı oğlu 

- bennak; Məmmədəli Oruc oğlu - bennak; (Məmmədəlinin) oğlu Bayrambəy - bennak; 
Hacı Məmməd Mustafa oğlu - bennak; (Hacı Məmmədin) oğlu Əliməmməd - bennak; (Əliməmmədin) 

qardaşı Abdulla -subay; Möhsün Mahmud oğlu - bennak; (Möhsünün) oğlu Mirzəhüseyn - bennak; [148 - 149] 
(Mirzəhüseynirı) qardaşı Çoban (?) - bennak; Əliqulu Məmmədhüseyn oğlu - bennak; (Əliqulunun) 

qardaşı Vəliqulu - bennak; Rüstəm Allahverdi oğlu - bennak; Həsən İsmayıl oğlu - bennak; 
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Mahmud Bayram oğlu - bennak; Gülməmməd Dinar oğlu -bennak; Kərim Nəcəf oğlu - bennak; İsmayıl 
İbrahim oğlu -bennak; Süleyman Musaqulu oğlu - bennak; 
 

səh. 105. 
 

Nurəli Uğurqulu oğlu - bennak; Qədiməli Əmirbəy oğlu -bennak; Sübhan Qurban oğlu - bennak; 
Seyidəli Gülüm oğlu -bennak; Nəzər Qurban oğlu - bennak; 

Mirzəxan Qəhrəman oğlu - bennak; Dərviş Gurəli oğlu -bennak; Seydi Dərviş oğlu - bennak; 
Yarməmməd Saleh oğlu -bennak; Məhəmmədhüseyn Əlixan oğlu - bennak; 

Nağı Aləmqulu oğlu - bennak; Rəsul Sərxan oğlu - bennak; (Rəsulun) qardaşı Abdal - subay; Ulubəy 
Haqverdi oğlu - bennak; Xanmahmud Bayram oğlu - bennak; 

(Xanmahmudun) qardaşı Dərgah - bennak; Millətxan (?) Əmirxan oğlu - bennak; (Millətxanın - ?) 
qardaşı Vəliməmməd - bennak; Tərkin (?) Bayram oğlu - bennak; (Tərkinin - ?) qardaşı Allahverdi - bennak; 
Məmmədəli Nəcəf oğlu - bennak; Tərkin (?) Kazım oğlu -bennak; (Tərkinin - ?) oğlu Təhmas - subay; Bayram 
İbrahim oğlu - bennak; Əli Oruc oğlu - bennak; 
(Əlinin) oğlu Xanməmməd - bennak; Mərdəli Əhməd oğlu - bennak; (Mərdəlinin) oğlu Qasım - bennak; 
(Qasımın) qardaşı Çoban - bennak; Həsən Nağı oğlu - bennak; 

İsmixan Nəzirxan oğlu - bennak; Rza Muradxan oğlu - bennak; Hüseynxan Mahmud oğlu - bennak; 
Bayram Yaqub oğlu -bennak; Baba Sevdiməli oğlu - bennak; 

Nağı İbrahim oğlu - bennak; Hacı Ağah Hasil oğlu - bennak; (Hacı Ağalının) oğlu Kərim- bennak; 
(Kərimin) qardaşı Hacı Piri - subay; Sayılmış Qazi oğlu - bennak; [149 - 150] (Sayılmışın) oğlu Qazi - bennak; 
Haşım Yaradanqulu oğlu - bennak; Nuru Bünyad oğlu - bennak; Nuru Bünyad oğlu - subay; Əliqulu Yolqulu 
oğlu - bennak; (Əliqulunun) oğlu Vəli -bennak; 

Mirzə Vəli oğlu - subay; (Mirzənin) qardaşı Haşım -bennak; Raifqulu Məmməd oğlu - subay; Nəcəf 
Bayram oğlu - bennak; (Nəcəfin) oğlu Sadıq - bennak; 

Əli Qasım oğlu - bennak; Hüsam Budaq oğlu - bennak; Bünyad Dünyamalı oğlu - bennak; (Bünyadın) 
oğlu subay; Rəşid (?) Xocaməli oğlu - bennak; 

Sərxan Oruc oğlu - bennak; (Cərxanın) oğlu Haşım - bennak; (Haşımın) qardaşı Məmmədəli - bennak; 
Mehdixan Qazi oğlu - bennak; (Mehdixanın) oğlu Əhməd - bennak; 
(Əhmədin) qardaşı Kazım - subay; Həsənəli Əvəzəli oğlu - bennak; Hilal (?) Səfı oğlu - bennak; (Hilalın) 
qardaşı Qasım -subay; Mirhacı (?) Yaqub oğlu - bennak; 

(Mirhacının- ?) oğlu Əli - bennak; Murtuza Mehdiqulu oğlu - bennak; Haqverdi Nuru oğlu - bennak; 
Nəzər Ağababa oğlu - bennak; Qorçuəli İbrahim oğlu - bennak; 

(Qorçuəlinin) oğlu Tağı - subay; Murtuzaqulu Bəyəli oğlu - subay; (Murtuzaqulunun) qardaşı Rəşid - 
subay; Səfı Qazi oğlu - bennak; Məmməd Zişan oğlu - bennak; 
 

səh. 106. 
 

Vəliməmməd Qurumxan oğlu - bennak; Bayram Rzaəli oğlu - bennak; Əvəz Əli oğlu - bennak; 
İmamqulu Mehdiqulu oğlu - bennak; Adıgözəl Dərviş oğlu - bennak; 

Bünyad Şirzad oğlu - bennak; Ibrahim Bayram oğlu - bennak; İsmayıl İbrahim oğlu - bennak; 
Çift - 5 
Yarım [çift] - 19  
Bennak - 93  
Subay – 10 [150 - 151] 
Gəlir: 
Çift vergisi - 250 (ağça) 
Yarım (cift) vergisi - 375 (ağça) 
Bennak vergisi - 1.654 (ağça) 
Subay vergisi - 60 (ağça) 
Buğda - 22 kile - dəyəri 660 (ağça) 
Arpa - 25 kile - dəyəri 500 (ağça) 
Pambıq - 9 man - 675 (ağça) 
Darı - 5 kile - dəyən 75 (ağça) 
Sumax - 3 kile - dəyəri 45 (ağça) 
Kəlül - 6 kile - dəyəri 108 (ağça) 
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Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça) 
Noxud - 2 kile - 36 (ağça) 
Kərdiyər - 11 kile - dəyəri 231 (ağca) 
Pərinc - 13 kile - dəyəri 272 (ağça) 
Gənəgərçək - 4 kile - dəyəri 60 (ağça) 
Tənbəki üşrü - 650 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 500 (ağça) 
Qoyun vergisi - 280 (ağça) 
Kərəsnə - 3 kile- dəyəri 45 (ağça) 
Paxla - 8 kile - dəyəri 120 (ağça) 
Bal üşrü - 250 (ağça) 
Dönüm vergisi - 1.000 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.900 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 180 (ağça). Bu vergi 4 nəfərdən alınacaq. 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.880 (ağça) 
Yekun:- 12.751 (ağça) 
 

15. QARABAĞ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
BULĞAN KƏNDİ 

 
Qayaxan Ağabeçə oğlu - imam; Məmməd Məmməd oğlu -bennak; Novruzxan Qoçuxan oğlu - bennak; 

Dərviş Vəlixan oğlu [151 - 152] - bennak; 
Allahqulu İmamverdi oğlu - bennak; Rza Aləmqulu oğlu -bennak; Dostu Əlixan oğlu - bennak; 

Allahverdi Mövlaverdi oğlu- subay; İmamverdi Allahverdi oğlu - subay; 
İbrahim Kərim oğlu - bennak; Bayındır Aydın oğlu - subay; Niyaz Əmirqulu oğlu - subay; Raifəli 

Muradəli oğlu - subay; Tağı Əli oğlu - bennak; 
Əvəz Cəfər oğlu - bennak; Yavəri Mehdi oğlu - bennak; Orucqulu Yavəri oğlu - subay; Həzrətqulu Əli 

oğlu - subay; Piri Həsən oğlu - subay; 
 
səh. 107. 

 
Murtuzaqulu Vəlixan oğlu - bennak; Əli Teymurtaş oğlu -bennak; Zikrxan Zikrxan oğlu - bennak; 

Qubad Novruzəli oğlu - bennak; Mövlaverdi Haqverdi oğlu - bennak; 
Mirqasım Əbülqasım oğlu - subay; Qurban Mirzə oğlu -bennak; Məcnun Ağah oğlu - bennak; Şahin 

Sərxan oğlu - bennak; (Şahinin) qardaşı Rəhim - bennak; 
Əsgər Novruzəli oğlu - bennak; Məmmədqulu Mirzəqulu oğlu - bennak; Rəcəb Xudu oğlu - bennak; Əli 

Mirnatiq oğlu -bennak; Əvəz Mirzə oğlu - subay; 
Bayram Cəfər oğlu - subay; Vəlixan Şeyxhəsən oğlu - bennak; Həzrətqulu Bədrqulu oğlu - bennak; 
Çift - 13  
Bennak - 26  
Subay - 11  
Gəlir: 
Çift vergisi - 650 (ağça)  
Bennak vergisi - 468 (ağça)  
Subay vergisi - 66 (ağça)  
Buğda - 15 kile - dəyəri 450 (ağça)  
Arpa - 10 kile - dəyəri 200 (ağca)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça) [152 - 153] 
Sumax - 2 kile - doyəri 30 (ağça)  
Pambıq - 5 man - 375 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 250 (ağça)  
Kərəsnə - 4 kile- dəyəri 60 (ağça)  
Mərcimək - 6 kile - dəyəri 108 (ağça)  
Noxud - 4 kile - 72 (ağça)  
Kərdiyər - 12 kile - dəyəri 252 (ağça)  
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Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Tənbəki üşrü - 190 (ağça)  
Qoyun vergisi - 1.200 (ağça)  
Dönüm vergisi - 800 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.890 (ağça)  
Bulğan kəndi ərazisində olan iskələ - 1.200 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.591 (ağça)  
Yekun: 10.119 (ağça). 
 
16. Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar, sahibsiz və azmış heyvan, qaçmış qul və 

cariyələrin sahiblərindən və ya saxlanılma müddətindən sonrakı satışından Qarabağ (nahiyəsi) üzrə [əldə edilən] 
gəlir - ildə 5.180 (ağça) [153 - 154] 
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səh. 108. 

 
VIII. QIŞLAĞAT NAHİYƏSİ 

 
1.QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

YEMXANA KƏNDİ 
 

Əli Salman oğlu - imam; Məmməd Nəzir oğlu - bennak; Əvəz Yusif oğlu - bennak; (Əvəzin) oğlu 
Əlirza - subay; Hicran Fəraş oğlu - bennak; 

Ağalı Həsən oğlu - bennak; Əli Budaq oğlu - bennak; Əli Raifqulu oğlu - bennak; Sevdiməli Rza oğlu - 
bennak; Kəlbə Şahnəzər oğlu - bennak; 

Rəfi Budaq oğlu - bennak; Əli Şirin oğlu - bennak; Qədiməli Qaibəli oğlu - bennak; Muradəli Haqverdi 
oğlu - bennak; Əhməd Tağı oğlu - bennak; 

Məmməd Nann oğlu - bennak; Şərəf Bağırəli oğlu - bennak; Qulu Budaq oğlu - bennak; İsmayıl 
İbrahim oğhı - bennak; İsmayıl Piri oğlu - bennak; 

Rüstəm Həsənxan oğlu - bennak; Əbülqasım Baba oğlu -bennak; Məmmədəli Rzaqulu oğlu - bennak; 
Mövlaverdi Xoca oğlu - bennak; Nəzər Əmir oğlu - bennak; 

Şahnəzər Dost oğlu - bennak; 
Astadurun əkin yeri – yarım [çift] 
Ağazlının əkin yeri - yarım [çift] 
Sərdarın əkin yeri - yarım [çift] 
Muradın əkin yeri - yarım [çift] 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
Çift- 6 
Yarım [çift] - 6  
Bennak - 23  
Subay - 2  
Gəlir: 
Çift vergisi - 300 (ağça) [154 - 155] 
Yarım çift üçün vergi - 150 (ağça)  
Bennak vergisi - 414 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
Buğda - 22 kile - dəyəri 660 (ağça)  
Arpa - 28 kile - dəyəri 588 (ağça)  
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 19 kile - doyəri 342 (ağça)  
Mərcimək - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Noxud - 4 kile - 72 (ağça)  
Kərdiyər- 25 kile - dəyəri 525 (ağça)  
Pərinc - 23 kile - dəyəri 482 (ağça) 
Pambıq - 10 man - 750 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 120 (ağça)  
Ot üşrü - 200 (ağça)  
Tənbəki üşrü - 20 (ağça)  
Bal üşrü - 150 (ağça)  
Qoyun vergisi - 20 (ağça)  
Bağ məhsulları üşrü - 150 (ağça) 
 
səh. 109. 
 
Üzüm bağları müqatiəsi ildə - 500 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi -2.110 (ağça) 
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Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 30 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 
2.190 (ağça)  
Yekun:- 10.820 (ağça) 

 
2. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

TUMBUL KƏNDİ 
 

Məmməd Əmin oğlu - bennak - kətxuda; Fərəhəli Əmirəli [155 - 156] oğlu - bennak; Qurbanəli Əmirəli 
oğlu - subay; Nurəli Minnətxan oğlu - bennak; Kəlbəli Bünyad oğlu - subay; 

Hüseynqulu Məmmədqulu oğlu - subay; 
Məmmədhüseynin əkin yeri - yarım [çift] 
Qaraçuq kəndindən olan Məmmədəlinin əkin yeri - yarım [çift] 
Bilqeyisin (?) əkin yeri - yarım [çift] 
Hacı Mehdinin əkin yeri - yarım [çift] 
Həmin Hacı Mehdinin üzümlüyü - 1 qitə 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Yarım çift - 2 
Bennak- 3 
Subay - 3 
Gəlir: 
Yarım çift üçün vergi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 54 (ağça)  
Subay vergisi - 18 (ağça)  
Buğda - 11 kile - dəyəri 33 (ağça)  
Arpa - 12 kile - dəyəri 252 (ağça)  
Sumax - 3 kile - dəyəri 45 (ağça) Darı - 2 kile - deyəri 30 (ağça)  
Pambıq - 8 man - dəyəri 600 (ağça)  
Mərcimək - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Noxud - 4 kile - 64 (ağça)  
Kəlül - 11 kile- dəyəri 198 (ağça)  
Kərəsnə - 20 kile- dəyəri 300 (ağça)  
Tənbəki üşrü - 150 (ağça)  
Bal üşrü - 200 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.290 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 180 (ağça) -[bu vergi] 4 nəfərdən alınacaq. 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə [156 - 157] və kənizlərin sərbəstlik almaları 

üçün vergi - 2.890 (ağça)  
Yekun:- 7.321 (ağça) 
 

3. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KİÇİK TUMBUL KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu qışlağın torpağından istifadə edənlərdən 

alinan] vergi, çift, dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.900 (ağça). 
 
səh. 110. 

 
4. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

YEZDABAD KƏNDİ 
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Müsəlman məhəlləsi. 
Səfı Əli oğlu - bennak; (Səfınin) oğlu Cəfər - subay; Sadıq Mustafa oğlu - bennak; (Sadığın) qardaşı Əli 

- bennak; (Əlinin) oğlu Məmməd - subay; 
Şahverdi Allahverdi oğlu - bennak; Cəfər - müsəlmanlığı yenicə qəbul edib1 - bennak; Həmzə Abdulla 

oğlu - bennak; Abdulla - müsəlmanlığı yenicə qəbul edib - bennak; (Abdullanın) oğlu Əsgər - subay; 
Veyis - müsəlmanlığı yenicə qəbul edib - bennak; Allahverdi Əsgər oğlu - bennak; Rəhim - 

müsəlmanlığı yenicə qəbul edib - bennak; Allahverdi Bican oğlu - kordur; Hüseyn Abdulla oğlu - bennak; [157 
- 158] 

Mustafa Davud oğlu - bennak; Dilək - müsəlmanlığı yenicə qəbul edib - subay; Bərxudar - 
müsəlmanlığı yenicə qəbul edib - bennak; Məmməd Vəli oğlu - bennak; Məmməd .... oğlu - bennak; 

Kazım Qasım oğlu - subay; Nəzər Abdulla oğlu - bennak; (Nəzərin) oğlu Hüseyn - subay; Zaman - 
nıüsəlmanlığı yenicə qəbul edib - subay; Novruz İsmayıl oğlu - subay; 

(Novruzun) qardaşı Mürşüd - subay; (Novruzun) başqa qardaşı Əyyub (?) - subay; Səfı Bayram oğlu - 
subay; Əyyub Allahverdi oğlu - bennak; Məmməd -müsəlmanlığı yenicə qəbul edib - bennak; 

Həmzə Abdal oğlu - bennak; Salman Abdulla oğlu - bennak; Sarı Məmmədqulu oğlu - subay; 
Məmmədəmin - müsəlmanlığı yenicə qəbul edib - bennak; (Məmmədəminin) oğlu Yusif - subay; 

Əliqulu Abdulla oğlu - bennak; (Əliqulunun) oğlu Məmmədqulu - subay;  
Çift - 5  
Bennak -22  
Subay - 14 
Sadıq və onun şəriklərinin əlində olan bağça və üzüm bağı - 3 qitə; üzüm bağı- 2 qitə, bağça - 1 qitə; 
Abdullanın üzüm bağı - 1 qitə  
Veysin üzüm bağı - 1 qitə 
Allahverdinin bağçası və üzüm bağı - 2 qitə; üzüm bağı -1 qitə, bağça - 1 qitə. 
Hüseyn Allahverdi oğlunun bağçası - 1 qitə  
Məmməd ... oğlunun bağçası - l qitə  
Novruz İsmayıl oğlunun üzüm bağı - 2 qitə  
Səfi Bayram oğlunun üzüm bağı - 2 qitə  
Məmməd Abdulla oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Sarı Məmmədqulu oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
 Məhəllənin qeyri-müsəlmanları. (3 nəfərin siyahısı). [158 - 159] 
Kəndin qeyri müsəlmanları.2 

(159 nəfərin siyahısı - səh. 110-113). 
 

səh. 113.  
 
Xaçım məhəlləsi. 
(176 nəfərin siyahısı - səh. 113-115).  
 
səh.115. 
 
Poqos məhəlləsi 
(57 nəfərin siyahısı - səb. 115-116) 

                                                            

1 XVI-XVIII əsrlərdə ermənilərin müsəlmanlığa keçmələri (ihtida) etiqad və əqidə ile yanaşı, onların merkantil maraqları ile də six 
əlaqəli olmuşdu. XVII əsrin müəllifı Zakariya Kanakertsinin məlumatına göre, ermənilərdə ihtida məsələsi əsasən miras bölgüsü 
ərəfəsində meydana çıxırdı. Müselmanlığa keçmiş adamın mirasin əsas hissəsinə yiyələnə bilməsi, həmin şəxsin xristian qohumları 
arasında ciddi narazılıq yaradırdı. Miras bölgüsündən sonra ihtida etmiş şəxs yenideıı xristianlığa keçə bilərdi. Bu haqda ətraflı bax: 
Закария Канакерци. Хроника. Москва, 1969. 
2 XVI əsrin sonunda Yezdabad kəndində vergi mükəlləfıyyəti daşıyan 164 nəfər var idi. (Bax: İrevan əyalətinin müfəssəl dəftəri, N 633, 
s.124-126). Lakin 1727-ci ildə burada 1.662 vergi mükəlləfıyyəti daşıyanın qeydə alınması (dolayısı ile əhalinin sayında təqribən 10 dəfə 
artımın olması), siyasi sabitliyin olmadığı, ölkədaxili sürgünlərin edildiyi və nəhayət, Osmanlı imperiyası ilə XVII əsrin ortalarına qədər 
fasilələrlə müharibələrin davam etdiyi bir dövrdə, Yezdabad kəndinin qeyri-müsəlmanlarının sayında bu qədər böyük artımın olmasını 
təbii artım kimi dəyərləndirmək düzgün olmazdı. XVII əsrin II yarısında isə ölkədə siyasi sabitliyin hökm sürdüyü şəraitdə digər yerlərdə 
olduğu kimi Yezdabadın da ticarət heyatında xüsusi canlanma müşahidə olunur. Fikrimizcə, bu dövrdən başlayaraq Yezdabad kəndinə 
ermenılərin, xüsusilə tacirlərin kütləvi axını başlamışdı. Yezdabad kəndində yerləşən ermənilərin arasında Çuxursəd bəylərbəyliyindən 
sürgün olunan ermənilərin də sürgündən geri dönərkən buraya yerleşdiyini ehtimal etmek olar. 
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səh. 116. Ovset məhəlləsi 

 
(1267 nəfərin siyahısı - səh.116-133). (Qeyri - müsəlmamların 15 bağçası və 582 üzüm bağı - səh. 133-

142). 
səh. 142. 
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir. [159 - 160] 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
Bəzirxana - 2  
Ding - 1  
Boyaqxana - 1  
Şamxana - 1  
Gəlir: 
Çift vergisi - 250 (ağça)  
Bennak vergisi - 378 (ağça)  
Subay vergisi - 72 (ağça)  
İspəncə vergisi - 36.590 (ağça) 
Buğda - 20 kile - dəyəri 600 (ağça) 
 
səh. 143. 

 
Arpa - 10 kile - dəyəri 200 (ağça)  
Sumax - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Kərdiyər - 25 kile - dəyəri 225 (ağça)  
Pərinc - 26 kile - dəyəri 446 (ağça)  
Paxla - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Mərcimək - 11 kile - dəyəri 198 (ağça)  
Noxud - 15 kile - 270 (ağça)  
Kərəsnə - 9 kile- dəyəri 135 (ağça)  
Kəlül - 7 kile - dəyəri 126 (ağca)  
Kəkül üşrü - 1000 (ağça)  
Pambıq - 8 man - 600 (ağça)  
Qayıq vergisi - 1200 (ağça)  
Bostan məhsullan üşrü - 1.500 (ağça) [160 - 161] 
Bal üşrü - 250 (ağça) 
Qoyun vergisi - 1.900 (ağça) 
Şamxana üçün vergi - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Bazar bacı - ildə 1.200 (ağça) 
İhtibas və ihzaiyyə vergiləri - 1.000 (ağça) 
Dəştibani və əkin yeri üçün tapu - 5.910 (ağça) 
Dəyirman vergisi- 630 (ağça) 
Ding vergisi - 120 (ağça) 
Boyaqxana üçün vergi - 240 (ağça) 
Bəzirxana üçün vergi - 360 (ağça) 
Dönüm vergisi - 5.900 (ağça) 
Rahdari vergisi - 12.000 (ağça) 
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Bağ məhsulları üçün vergi və üzüm üşrü - 8.000 (ağça)  
"Bez damğası" (tamğayi-kirbas) vergisinin müqatiəsi - 200 (ağça) 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından itirilmiş mallar, azmış heyvan və qaçmış qul, cariyələrin qanun 

üzrə [saxlanma] müddəti tamam olduqdan [sonrakı satışından əldə edilən gəlir] - 6.900 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.000 (ağça)  
Yekun:- 90.305 (ağça) 
 

 
 

5. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
NEHRƏM KƏNDİ 

 
Əli Rza oğlu - bennak; (Əlinin) qardaşı Rza - bennak; Tağı İsmayıl oğlu - benııak; (Tağının) qardaşı 

Məmməd - bennak; Məmmədxan Dərviş oğlu - bennak; 
(Məmmədxanın) qardaşı Dərviş - subay; Xəlil Məmməd oğlu - bennak; (Xəlilin) qardaşı Əhməd - bennak; 
Əsgər Ənvər oğlu - bennak; (Əsgərin) qardaşı Kəbir - bennak; 

Qara Hacı Rüstəm oğlu - bennak; Qasım Nasir oğlu - subay; Nasir Kərim oğlu - bennak; Mövcudəli 
Hacı Nuru oğlu – [161 - 162] bennak; Talıb Nərəli oğlu - bennak; 

Şeyx Əmir Hacı Nuru oğlu - bennak;.....Şeyx Əmir oğlu - bennak; Əli Abbas oğlu - bennak; Kəlbəli 
Gülabı oğlu - bennak; (Əlinin) oğlu Gülabı - bennak; 

(Gülabının) qardaşı Əmirəli - bennak; Nəzər Fərman oğlu - bennak; (Nəzərin) qardaşı Şahım - bennak; 
(Nəzərin) başqa qardaşı Hatəm - bennak; Aşur Haşım oğlu - bennak; 

 
səh. 144 

 
(Aşurun) oğlu Abdulla - bennak;  
Sadıq Mürşüd oğlu - bennak; (Sadığın) qardaşı Saleh - bennak; (Sadığın) başqa qardaşı Kərim - bennak; 

Ələkbər Cəbi oğlu - bennak; (Ələkbərin) qardaşı Əmin -bennak; Allahverdi Niyazqulu oğlu - bennak; 
Şahməmməd Allahverdi oğlu - bennak; 

(Şahməmmədin) oğlu Əbdülkərim - bennak; Məmməd İsmixan oğlu - bennak; 
İbrahim Tanrıqulu oğlu - bennak; Əli Şahsuvar oğlu - bennak; Abbas Haqverdi oğlu - bennak; 

(Abbasın) oğlu Allahverdi - subay; (Allahverdinin) qardaşı Bərəkət - bennak; 
Haqverdi Haqverdi oğlu - bennak; (Haqverdinin) oğlu Aşur - bennak; (Aşurun) qardaşı Teymur - subay; 

Həzrətqulu Musa oğlu - bennak; (Həzrətqulunun) qardaşı Ocaqqulu - bennak; 
(Ocaqqulunun) oğlu Qulu - subay; (Qulunun) qardaşı İsmayıl - subay; (Qulunun) başqa qardaşı 

Mahmud - subay; Mamməd Oruc oğlu - bennak; 
Əli Celil oğlu - subay; Məmməd Astam (?) oğlu - bennak; Tağı Məmməd oğlu - bennak; (Tağının) oğlu 

Haşım - subay; Tanrıqulu Kazım oğlu - bennak; 
(Tanrıqulunun) qardaşı Yarqulu - bennak; Zal Quhı oğlu -bennak; (Zalın) qardaşı Hacı - bennak; 

Dərgahqulu Qulu oğlu -bennak; Uğurlu İbrahim oğlu - bennak; 
Novruz İshaq oğlu - bennak; Qulu İsmayıl oğlu - bennak; (Qulunun) oğlu Cəfər - subay; Əlixan 

Dəmirdaş oğlu - bennak; [162 - 163] 
(Əlixanın) qardaşı Mövcudəli - bennak; 
Ulubəy Amil oğlu - bennak; (Ulubəyin) qardaşı Ələkbər -bennak; Əlibəy İlyas oğlu - bennak; 

Məmmədrəfı İmamverdi oğlu - bennak; (Məmmədrəfinin) qardaşı Haşım - subay; 
Şahverdi Tanrıverdi oğlu - bennak; Fərəc Qulu oğlu - bennak; Məmməd Amil oğlu - subay; 

(Məmmədin) qardaşı Əsgər - subay; Mövlaqulu Mürşüd oğlu - bennak; 
(Mövlaqulunun) qardaşı Məmməd - subay; İnal Əli oğlu -bennak; (İnalın) qardaşı İnal - bennak; Əli 

Comərd oğlu - bennak; (Əlinin) qardaşı Həmzə - bennak; 
Əli Əliyar oğlu - bennak; Tağı Mirzəli oğlu - subay; Bayram Rövqanqulu (?) oğlu - bennak; İbrahim 

Aşur oğlu - subay; Əli Tanrıqulu oğlu - bennak; 
(Əlinin) qardaşı Məmməd - bennak; Maqsud Qulu oğlu -bennak; (Maqsudun) qardaşı Murtuza - bennak; 

Ocaqqulu Dəmqulu (?) oğlu - bennak; (Ocaqqulunun) oğlu Mirzə - subay; 
Qulu Məmməd oğlu - subay; (Qulunun) qardaşı Cəfər -bennak; Əli Təyinəli oğlu - bennak; (Əlinin) 

oğlu Xoca - subay; Məmməd oğlu Məmməd - bennak; 
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(Məmmədin) qardaşı Əsgər - subay; Mehdi Nəqdəli oğlu -bennak; (Mehdinin) oğlu Qasım - bennak; 
Yadigar Qulu oğlu -bennak; (Yadigarın) oğlu Məmməd - subay; 

 
səh. 145 
 
İbrahim Maqsud oğlu - subay; Maqsud - bennak; Nağı ... oğlu - subay; (Nağının) qardaşı Həbib - 

bennak; Bəşir Zəhmət oğlu - bennak; 
(Nəsirin) qardaşı Əli - subay; Əli Bayram oğlu - bennak; (Əlinin) qardaşı Fazil - subay; Dərviş 

Hüseynxan oğlu - bennak; (Dərvişin) qardaşı Mürşüd - subay; 
Məmməd Qulu oğlu - bennak; Yasin Rəhiməli oğlu - bennak; Əkbər Əli oğlu - bennak; (Əkbərin) 

qardaşı Məmməd -bennak; Nəqdi Keyan oğlu - bennak; 
(Nəqdinin) oğlu Zeynal - subay; Haşım Keyhan oğlu - bennak; [163 - 164] (Haşımın) qardaşı Əli - subay; 

Məmməd Ümid oğlu - bennak; (Məmmədin) qardaşı Fərman - bennak; 
Tanrıqulu Sevdin (?) oğlu - bennak; (Tanrıqulunun) oğlu İsmayıl - subay; Həzrətqulu Güvəndik oğlu - 

bennak; (Həzrətqulunun) qardaşı Sevindik - subay; Qasım Rzaəli oğlu - bennak; 
Pza - bennak; Hüseyn Məmməd oğlu - bennak; Məsum Dünyamalı oğlu - bennak; (Məsumun) qardaşı 

Yoluməli (?) -subay; Tağı Əmir oğlu - bennak; 
Əli Oruc oğlu - bennak; Xudaverdi Əli oğlu - bennak; Əli -bennak; Mürşüdəli - bennak; Səfıxan 

Comərd oğlu - bennak; 
Tanrıqulu İskəndər oğlu - bennak; (Tanrıqulunun) qardaşı Əli - bennak; Ibrahim İsmayıl oğlu - bennak; 

Əli Bədir oğlu -subay; (Əlinin) qardaşı Həsən - subay; 
Kazım Talıb oğlu - bennak; Əhməd Haşım oğlu - subay; Məmməd Tanrıqulu oğlu - subay; Məmməd 

Məti (?) oğlu -bennak; (Məmmədin) qardaşı Məmməd - subay; 
Pirvəli Məmməd oğlu - bennak; (Pirvəliniıı) qardaşı Namaz - subay; Veyis Salamat oğlu - bennak; 

(Veyisin) qardaşı Mürşüd - subay; Qulu Vəli oğlu - bennak; 
(Qulunun) oğlu Məmməd - subay; (Məmmədin) qardaşı Əli - subay; Qasım Faiz (?) oğlu - berınak; 

Əbdülcabbar Ağəli oğlu - bennak; 
(Əbdülcabbarın) qardaşı Baba - bennak; (Babanın) oğlu Fərman - subay; İsmayıl Murad oğlu - bennak; 

Həsən Raif oğlu - bennak; (Həsənin) oğlu Raif - subay; 
İmamverdi Hüseyn oğlu - bennak; Namaz Dərviş oğlu -bennak; (Namazın) qardaşı Rəcəb - bennak; 

Bürcəli Raif oğlu -bennak; Mustafa Qulu oğlu - bennak; 
Əhməd Məmməd oğlu - bennak; Əli Virab (?) oğlu - bennak; Əvəz Qulu oğlu - bennak; Qodim Bəsit 

oğlu - bennak; (Qə-dimin) oğlu Qulu - subay; 
Dəməli (?) Erkən oğlu - bennak; Tannqulu Emin oğlu - bennak; (Tanrıqulunun) oğlu Amil - 

subay;.....Vəsməli oğlu - bennak; ....oğlu Məmməd - subay; [164 - 165] 
 

səh. 146, 
 

Niyazqulu Qədir oğlu - bennak; (Niyazqulunun) oğlu Qədir - subay; Vəli Məsum oğlu - bennak; Qulu 
Əli oğlu - bennak; (Qulunun) qardaşı Cüleyman - bennak; 

Ənvər Noqdəli oğlu - bennak; (Ənvərin) qardaşı Bağır - subay; Nəqdəli - bennak; Qulu Cəfər oğlu - 
bennak; Cəfər - bennak; 

Əli Hüseyn oğlu - bennak; Rəhim Kəlbəli oğlu - bennak; Şahverdi Əli oğlu - bennak; Məmmədbağır 
Mehdi oğlu - bennak; (Məmmədbağırın) oğlu Məmməd - subay; 

Xoca Ağəli oğlu - subay; Qədim Mövlaqulu oğlu - bennak; Allahverdi Qulu oğlu - bennak; Namaz 
Murad oğlu - bennak; Məmmədtağı Sanılmış oğlu - bennak; 

Sanılmış - bennak; Gülabı Budaq oğlu - bennak; Gurəli Məmməd oğlu - subay; Şahverdi Qarabəy oğlu - 
subay; Baba Keyhan oğlu - bennak; 

Ocaqqulu Məmməd oğlu - bennak; Məmmədrza Ocaqqulu oğlu - bennak; (Məmmədrzanın) oğlu 
Əliverdi - bennak; Ələkbər Qulu oğlu - subay; (Ələkbərin) qardaşı Mürşüd - bennak; 

İbrahim Əli oğlu - bennak; Mirzə Qərib oğlu - bennak; (Mirzənin) oğlu Piri - subay; Fərman Səfı oğlu - 
bennak; Xəndan .... oğlu - subay; 

Keyan Məmməd oğlu - bennak; (Кеуаnın) oğlu Rəfi -subay; Cəfər ... oğlu - bennak; (Cəfərin) oğlu Tağı 
- bennak; Rəsul Raif oğlu - bennak; 

(Rəsulun) qardaşı Tağı - bennak; Əmirniyyət Niyazqulu oğlu - bennak; (Əmirniyyətin) oğlu Əhməd - 
subay; Əli Həsən oğlu - bennak; (Əlinin) oğlu Məmməd - subay; 
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İmanqulu Nəzər oğlu - bennak; Sevdiməli Yəhya oğlu -bennak; (Sevdiməlinin) qardaşı Əlirza - bennak; 
Sərdar Aşur oğlu - bennak; Nəbi Talıb oğlu - bennak; 

Qasım Əbüi (?) oğlu - bennak; (Qasımın) qardaşı Kazım - subay; Qasım Talıb oğlu - bennak;... Qulu 
Ocaqqulu oğlu - bennak; Novruz İsmayıl oğlu - bennak; [165 - 166]96 

Aşur Abbas oğlu - bennak; (Aşurun) qardaşı Keyan - bennak; Teymur Lələ oğlu - bennak;  
Çift- 18  
Bennak - 177  
Subay - 57  
Gəlir: 
Çift vergisi - 900 (ağça)  
Bennak vergisi - 3.196 (ağça)  
Subay vergisi - 342 (ağca)  
Buğda - 30 kile - dəyəri 900 (ağça)  
Arpa - 50 kile - dəyəri 1.000 (ağça)  
Sumax - 6 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Darı - 29 kile - dəyəri 435 (ağça)  
Kərdiyər - 42 kile - dəyəri 882 (ağça)  
Pərinc - 18 kile - dəyəri 378 (ağça) 
Mərcimək - 12 kile - dəyəri 216 (ağça) 
 
səh. 147. 

 
Noxud - 15 kile - 270 (ağça) 
Kərəsnə - 52 kile- dəyəri 770 (ağça) 
Paxla - 5 kile - dəyəri 75 (ağça) 
Kəlül - 20 kile - dəyəri 360 (ağça) 
Gənəgərçək - 15 kile - dəyəri 225 (ağça) 
Pambıq - 8 man - 600 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 291 (ağça) 
Otüşrü- 1.580 (ağça) 
Bağ məhsulları və üzüm üşrü - 2.999 (ağça) 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 1.858 (ağça) 
Dönüm vergisi - 900 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Qoyun vergisi - 1.950 (ağça)  
Axil vergisi - 500 (ağça)  
Maş - 1 kile - 15 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 2.550 (ağça) başqa yerdən gəlib [bu kənddə [166 – 167] qışı keçirənlərdən] ahnır. 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2519 (ağça) 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar, azmış heyvan, qaçmış quli və cariyələrin 

[saxlanma sahiblərindən və müddəti tamam olduqdan sonra satışından əldə edilən] gəlir - 8.950 (ağça) 
Yekun: 35.141 (ağça) 

 
6. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

DENDABAD KƏNDİ 
 
Həsən Əhməd oğlu - bennak; 1 dəyirman - yarım il işləyir: Qulu İmam oğlu - bennak; (Qulunun) 

qardaşı Hüseyn - subay; İsmi Ocaqqulu oğlu - bennak; 
Çift- 1 
Bennak - 3 
Subay - 1 
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça) 
Bennak vergisi - 54 (ağça) 
Subay vergisi - 6 (ağça) 
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Buğda - 2 kile - dəyeri 60 (ağça) 
Arpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça) 
Pambıq - 10 man - 750 (ağça) 
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) 
Kərəsnə - 3 kile- dəyəri 45 (ağça) 
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Noxud - 3 kile - 54 (ağça) 
Maş - 2 kile - 30 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 210 (ağça) 
Meyvə üşrü - 110 (ağça) 
Qoyun vergisi - 280 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 30 (ağca) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça) [167 - 168] 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.205 (ağça)  
Yekun: 4.310 (ağça) 
 

7. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
UZUNOBA KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər və vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir 1.299 (ağça) 
 
səh. 148 

 
8. NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN YAXINLIĞINDA 

OLAN MOLLA HƏMDİ MƏZRƏƏSİ. 
[MƏZRƏƏ] QIŞLAĞAT NAHİYƏSİNƏ TABEDİR 

Gəlir: 2.200 (ağça) 
 

9. QIŞLAĞAT NAHİYƏSİNİN TABELİYİNDƏ 
VƏ NEHRƏM KƏNDİNİN YAXINLIĞINDA OLAN 

HOCAMVERDİ MƏZRƏƏSİ 
 

Gəlir: 3.520 (ağça) 
 

10. QIŞLAĞAT NAHİYƏSİNƏ TABE OLAN 
QİYASLI KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər və vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir 3.111 (ağça) [168 - 169] 

 
11. QIŞLAĞAT NAHİYƏSİNİN TABELİYİNDƏ 

VƏ QİYASLI KƏNDİNİN YAXINLIĞINDA OLAN 
QARACA KƏNDİ 

 
Dənli bitkilər və vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 2.999 (ağça) 
 

12. QIŞLAĞAT NAHİYƏSİNƏ TABE OLAN 
A.Ğ.S.N.C.Ə. (?) MƏZRƏƏSİ 

 
Gəlir: 1.200 (ağça) 
 

13. QIŞLAĞAT NAHİYƏSİNƏ TABE OLAN 
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QIZILCA QIŞLAQ 
 

İmamverdi Nurəhməd oğlu - bennak; (İmamverdinin) oğlu Qulamverdi - subay; Dostuməli Şahverdi 
oğlu - bennak; (Dostuməlinin) qardaşı Yardım - subay; Allahverdi Xəlifəqulu oğlu - bennak; 

(Allahverdinin) oğlu Verdi - bennak; Əlixan Xəlifəqulu oğlu - bennak; (Əlixanın) oğlu Piri - subay; 
Allahqulu Qılıc oğlu -bennak; (Allahqulunun) oğlu Şərəf (?) - subay; 

Bünyadəli Qılıc oğlu - bennak; (Bünyadəlinin) oğlu Əli -subay; Ələmqulu (?) Fərman oğlu - subay; 
Əlimərdan Şahəli oğlu - bennak; Səhənd (?) Comərd oğlu - subay; 

(Səhəndin) qardaşı Əqdi (?) - subay; Ocaqqulu Yusif oğlu - bennak; (Ocaqqulunun) qardaşı Qələndar - 
bennak; Pirqulu Ocaqqulu oğlu - subay; (Yadigarın) oğlu Qədir - bennak; Abdulla Durna (?) oğlu - subay; 
Abbas Divanə oğlu - bennak; (Abbasın) qardaşı Hüseyn - subay; 

Murtuza... (oğlu) - subay; Rəhim Murad oğlu - bennak; (Rəhimin) qardaşı Tanrıverdi - bennak; Bayram 
Xansuvar oğlu - bennak; 

Əli Allahverdi oğlu - bennak; (Əlinin) oğlu Veyis - bennak; Əvəz Qurban oğlu - bennak; (Əvəzin) 
qardaşı Qurban - subay; [169 - 170] Əli Dərviş oğlu - bennak; 

(Əlinin) oğlu Daşdəmir - subay; Dostu Xanməmməd oğlu -bennak; Qurbanəli Mirzəqulu oğlu - bennak; 
(Qurbanəlinin) oğlu Mirzəqulu - bennak; Şahımqulu ... oğlu - bennak; 

Əsgər İsmayıl oğlu - bennak; (Əsgərin) qardaşı Məmməd - bennak; İmamverdi Fərdani (?) oğlu - 
bennak; (İmamverdinin) oğlu Kərim - bennak; Niyazqulu Allahverdi oğlu - bennak; 
 

səh. 149. 
 

(Niyazqulunun) oğlu Əli - subay; Vəli Pirqasım oğlu - bennak; (Vəlinin) oğlu Pirqasım - subay; Şahəli 
Əlimərdan oğlu -subay; 

Çift- 1 
Bennak - 29 
Subay - 20 
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 522 (ağça)  
Subay vergisi - 120 (ağça)  
Buğda - 11 kile - dəyəri 330 (ağça)  
Arpa - 19 kile - dəyəri 380 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Maş - 1 kile - 15 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile- dəyəri 42 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile- dəyəri 30 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Qoyun vergisi - 200 (ağça)  
Axil vergisi - 300 (ağça)  
Dönüm vergisi - 220 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.100 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Qışlaq vergisi - 520 (ağca); kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. [170 - 171] 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 1.500 (ağça) 
Yekun: 5.641 (ağça) 
 

14. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KOLANI KƏNDİ 

 
Hüseyn Əliqulu oğlu - bennak; (Hüseynin) qardaşı Nəcəf-bennak; (Nəcəfın) oğhı Qulu - bennak; 

(Qulunun) qardaşı Məmməd - subay; Əliməmməd ... oğlu - bennak; 
(Əliməmmədin) oğlu Cofər - bennak; Qulu Amil oğlu -bennak; (Qulunun) qardaşı Allahqulu - bennak; 

Maqsud Arslan oğlu - bennak; (Maqsudun) qardaşı Dərgahqulu - bennak; 
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Nəzər Adıgözəl oğlu - bennak; (Nəzərin) oğlu Cabbar - subay; (Cabbarın) oğlu Murad - subay; 
Övliyaqulu Ocaqqulu oğlu - bennak; (Övliyaqulunun) qardaşı Mahmud - bennak; 

(Övliyaqulunun) qardaşı Amil - subay; Fərəcəli Məmmədəli oğlu - bennak; (Fərəcəlinin) qardaşı 
Mövlaverdi - bennak; Əli Bayram oğlu - bennak; Bədəl Dostu oğlu - bennak; 

Nəsir Murad oğlu - bennak; Mehdi Daim (?) oğlu - bennak; Həsən Piri oğlu - bennak; Xəlil Xəndan 
oğlu - bennak; (Xəlilin) oğlu Murad - subay; 

Əvəz Dəmirdaş oğlu - bennak; Mirəli Kərəməli oğlu - bennak; İsmixan Həzrətqulu oğlu - bennak; 
Nəqdəli Məlikverdi oğlu - bennak; Mirzəbəy Mehmanşah oğlu - bennak; 

Rəhimqulu Xəldəmqulu (?) oğlu - bennak; Kərəməli Kərəməli oğlu - bennak; 
Bennak- 27 
Subay – 5 
 
səh. 150 

 
Kolani kəndinin əkinə yararlı torpağı olmadığına görə üşr yazılmadı. 
Bennak vergisi - 486 (ağça) [171 - 172] 
Subay vergisi - 30 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 2.190 (ağça)  
Qoyun vergisi - 800 (ağça)  
Axil vergisi - 500 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 600 (ağça); kənardan golib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

1.995 (ağça) 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından xəzinənin gəliri -350 (ağça) 
Yekun - 7.041 (ağca) 

 
15. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

BADAMQAYA KƏNDİ 
Namdar Çanaq (?) oğlu - bennak; (Namdarın) qardaşı Əli -bennak; (Namdarın) başqa qardaşı Dövlət - 

subay; Bayraq Allahqulu oğlu - bennak; (Bayrağın) oğlu Xəlil - bennak; 
Nərəli Bünyad oğlu - bennak; (Nərəlinin) oğlu Əlirza -bennak; (Əlirzanın) qardaşı Bünyad - subay; 

Məcnun Bünyad oğlu - bennak; (Məcnunun) qardaşı Kazım - subay; 
(Məcnunun) oğlu Əkbər - subay; Asəf Raif oğlu - bennak; (Asəfin) qardaşı Əlixan - subay; Mehdi Raif 

oğlu - subay; Yaradanqulu Dövlət oğlu - bennak; 
(Yaradanqulunun) oğlu Murtuza - bennak; Pirqulu Dilək oğlu - bennak; (Pirqulunun) oğlu Qulu - 

bennak; Xanqulu Dilək oğlu - bennak; (Xanqulunun) oğlu Baba - bennak; 
Fərəcxan Qaraxan oğlu - bennak; (Fərəcxanın) oğlu Əlif -bennak; (Əlifin) qardaşı Zövraq (?) - bennak; 

(Zövraqın ?) qardaşı Əyyub - subay; Ata (?) Əmirbəy oğlu - bennak; 
Əmirbəy - bennak; Əlimirzə Xıdır oğlu - bennak; (Əlimirzənin) oğlu İmamqulu - bennak; İbrahim İsmayıl oğlu 
- bennak; (İbrahimin) qardaşı Mais - bennak; 

Əliqulu Xocamverdi oğlu - bennak; (Əliqulunun) oğlu Əbul [172 - 173] (?) - bennak; (Əbulun - ?) 
qardaşı Cabbar - bennak; Dövlət Kiçik oğlu - bennak; (Dövlətin) oğlu Hüseyn - subay; 

Qaya Ağamir oğlu - bennak; Qoca Nəzər oğlu - bennak; Cəlal Camal oğlu - bennak; Uluxan Dəmirxan 
oğlu - bennak; Ağəli Qurban oğlu - bennak; 

(Ağəlinin) oğlu Mənsur - bennak; Dərgahqulu Əli oğlu -bennak; (Dərgahqulunun) oğlu Məzlum - 
bennak; (Məzlumun) qardaşı Peyami - subay; Şahqulu Qurdəli oğlu - bennak; 
 

səh. 151 
 

Oruc Qədim oğlu - bennak; (Orucun) oğlu Qədim - bennak; Mövlaverdi Cabbar oğlu - bennak; 
Məmmədoli Mövlaqulu oğlu - bennak; Mövlaqulu Hüseynqulu oğlu - bennak; 

(Mövlaqulunun) qardaşı Mirzə - bennak; Əmin Təhmas oğlu - subay; (Əminin) qardaşı Qulam - bennak; 
(Əminin) basqa qardaşı Əlixan - bennak; Xəlil Oruc oğlu - bennak; 

Qubad Yolçu oğlu - bennak; (Qubadın) qardaşı Əli - bennak; Vəli Nəcəf oğlu - bennak; (Vəlinin) başqa 
qardaşı Əlixan - subay; (Vəlinin) qardaşı Hüseyn - bennak; 
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Raif Yolçu oğlu - bennak; (Raifın) oğlu Həsən - subay; Əsgər Qaya oğlu - bennak; (Əsgərin) oğlu 
Zaman - subay; Əlif Batıxan oğlu - bennak; 

(Əlifın) qardaşı Bayram - subay; Xocam imamverdi oğlu -bennak; (Xocamın) qardaşı Xəlifə - bennak; 
İskəndər Mövlaqulu oğlu - bennak; (İskəndərin) qardaşı Rza - subay; 

Camal Bərəkət oğlu - bennak; (Camalın) qardaşı Hüseyn -bennak; Barat Dərviş oğlu - bennak; (Baratın) 
qardaşı Kəlbə -bennak; Murtuza Mövlaverdi oğlu - bennak; 

Təyin Allahverdi oğlu - bennak; Oruc Əhməd oğlu - bennak; (Orucun) oğlu Əli - bennak; (Əlinin) 
qardaşı Veyis - bennak; Adı (?) Raif oğlu - bennak; 

(Adının) qardaşı Camal - bennak; Təyinəli Məmməd oğlu - bennak; (Təyinəlinin) qardaşı Məhəbbət - 
subay; (Təyinəlinin) başqa qardaşı Həsən - bennak; .... İsmayıl oğlu - bennak; [173 - 174] 

Bədəl Dilək oğlu - bennak; Əli Allahverdi oğlu - bennak; (Əlinin) qardaşı Əli - bennak; Şəkər Məmməd 
oğlu - bennak; (Şəkərin) qardaşı Namaz - bennak; 

Kərim Sənvər oğlu - bennak; (Kərimin) qardaşı Qasım -subay; (Kərimin) başqa qardaşı Raif - subay; 
Sarı Murad oğlu -bennak; Əcəm Abbas oğlu - bennak; 

(Əcəmin) qardaşı Kərəm - bennak; Zövraq Vəsməli oğlu -bennak; Abdal Yusif oğlu - bennak; (Abdalın) 
qardaşı ... - subay; Dəmir Abdal oğlu - bennak; 

Piri Xoca (?) oğlu - bennak; İsmayıl Heydər oğlu - bennak; (İsmayılın) qardaşı Fərəcəli - subay; Həsən 
Piriməli oğlu - bennak; (Həsənin) qardaşı Qasım- subay; 

Məmməd Əli oğlu - bennak; (Məmmədin) qardaşı Əli - subay; Seyfı Bayram oğlu - bennak; 
Çift-3 
Bennak - 86 
Subay - 33 
Gəlir: 
Çift vergisi - 150 (ağça) 
Bennak vergisi - 1.548 (ağça)  
Subay vergisi - 132 (ağça)  
Buğda - 21 kile - dəyəri 630 (ağça)  
Аrpа - 23 kile - dəyəri 500 (ağça) 
 
səh. 152 

 
Kərdiyər - 9 kile - dəyəri 189 (ağça)  
Pərinc - 12 kile - dəyəri 152 (ağça)  
Kəlül - 6 kile - dəyəri 108(ağça) ərcimək 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Noxud - 8 kile - dəyəri 144 (ağça)  
Paxla 12 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Maş - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Qoyun vergisi - 1.500 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) [174 - 175]  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.880 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 1.200 (ağça); kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qui, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.320 (ağça) 
Yekun: - 11.058 (ağça) 
 

16. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ABDALLI KƏNDİ 

 
Əliməmməd Əmir oğlu - bennak; Hasil Xocam oğlu - bennak; (Hasilin) qardaşı Həsən - bennak; Cabbar 

Ağacıq oğlu -bennak; İsmi Abdal oğlu - bennak; 
Xoca Xeyri oğlu - bennak; Rza ... oğlu - bennak; Tanrıverdi Mirzə oğlu - bennak; Təhmas Çələbi oğlu - 

bennak; (Təhmasın) oğlu Əsgər - bennak; 
Pirxan Vəlixan oğlu - bennak; (Pirxanın) oğlu Səfər - bennak; Camal Zaman oğlu - bennak; Əmin 

Əliqulu oğlu - bennak; (Əminin) qardaşı Əliqulu - bennak; 
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Olmuş Durdu oğlu - bennak; (Olmuşun) qardaşı Mürşüd -bennak; Allahəli Şahmurad oğlu - bennak; 
Nəzərəli Cabbarxan oğlu - bennak; 

Sənvər Mais oğlu - bennak; Qurban Əlixan oğlu - bennak;  
Çift- 2 Bennak –  
21 Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağca)  
Bennak vergisi - 3 78 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Аrpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça)  
Kərdiyər - 5 kile- dəyəri 105 (ağça)  
Pərinc - 7 kile - dəyəri 147 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Noxud - 3 kile - dəyəri 54 (ağça) [175 - 176] 
Kərəsnə - 12 kile- dəyəri 180 (ağça)  
Pambıq - 10 man - 750 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Qoyun vergisi - 300 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 600 (ağça); kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 2.950 (ağça) 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından xəzinənin gəliri -120 (ağça) 
Yekun: 8.202 (ağça) 
 

17. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ŞEYX HƏMŞƏLİ KƏNDİ 

 
Bəhlul Muxtar oğlu - bennak; (Bəhlulun) qardaşı Yarxan -bennak; (Yarxanın) oğlu Polad - subay; 

Namaz Allahverdi oğlu - bennak; Mənsur ... oğlu - bennak; 
(Mənsurun) oğlu Zövraq - bennak; Qulu Rəcəb oğlu - bennak; (Qulunun) qardaşı Abdin - bennak; 

Tanrıverdi Nəcəf oğlu - bennak; Şahbudaq Mirəli oğlu - bennak; 
Şikari Məcid oğlu - bennak; (Şikarinin) oğlu Mehdi - bennak; Şahbaz Əliqulu oğlu - bennak; (Şahbazın) 

oğlu Xangəldi -subay; (Xangəldinin) qardaşı Əliyar - subay; 
(Xangəldinin) başqa qardaşı Əlhəsən - subay; Zaman Əlibaba oğlu - bennak; (Zamanın) qardaşı Bala - 

bennak; Adış Pirməmməd oğlu - bennak; 
Saleh Arzuman oğlu - bennak; Nəqdi Övliyaqulu oğlu - bennak; (Nəqdinin) oğlu Mustafa - bennak; 

Camal Şəkər oğlu -bennak; Xəndanqulu Qoca oğlu - bennak; 
İsmiqulu Vəli oğlu - subay; (İsmiqulunun) qardaşı Bayram - subay; Kəlbəli Mehdiəli oğlu - bennak; 

(Kəlbəlinin) qardaşı Xan - bennak; (Kəlbəlinin) başqa qardaşı Şahqulu - subay; [176 - 177] 
Hacı Murtuza oğlu - bennak; Abbasəli Qasım oğlu - bennak; (Abbasəlinin) oğlu Mövlaverdi - bennak; 

(Mövlaverdinin) oğlu Fətəli - subay; Kəlbəxan Ataxan oğlu - bennak; 
(Kəlbəxanın) qardaşı Şəhdi - bennak; (Kəlbəxanın) başqa qardaşı Rza - bennak; (Rzanın) oğlu Məmməd 

- subay; Əli - subay; İslam Ağa oğhı - subay; 
Dəmqulu Raifqulu oğlu - bennak; (Dəmqulunun) qardaşı Xıdır - subay; Pənah Mövlaqulu oğlu - 

bennak; (Pənahın) oğlu Gülbədən - bennak; (Gülbədənin) qardaşı Tağı - subay;  
(Gülbədənin) başqa qardaşı Abdulla - subay; 
Çift - 5 
Bennak - 31 
Subay - 15 
Gəlir: 
Çift vergisi - 250 (ağça)  
Bennak vergisi - 558 (ağça)  
Subay vergisi - 90 (ağça)  
Buğda - 8 kile - dəyəri 240 (ağça)  
Arpa - 21 kile - dəyəri 420 (ağça)  
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Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Pambıq - 8 man - 600 (ağça)  
Bostan məhsullan üşrü - 210 (ağça)  
Dönüm vergisi - 500 (ağça)  
Qoyun vergisi - 150 (ağça)  
Axil vergisi - 3(Ю (ağça) 
Qışlaq vergisi - 250 (ağça); kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça) 
 
səh. 154. 
 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət və başqa vergilərdən (əldə edilən) gəlir - 2.000 (ağça) 

Varissiz ölənlərin mirasının satışından xəzinənin gəliri – [177 - 178] 250 (ağça) 
Yekun: 8.048 (ağça) 
 

18. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QALACIQ KƏNDİ 

 
Camal Bünyad oğlu - bennak; (Camalın) oğlu Səbuhi - bennak; Həsən Baba oğlu - bennak; (Həsənin) 

qardaşı Baba - bennak; İsmi Yenixan oğlu - subay; 
Yarməmməd Camal oğlu - bennak; Bünyad Zaman oğlu -bennak; Səfər Zaman oğlu - bennak; (Səfərin) 

oğlu Qasım - subay; Fətəli Zaman oğlu - bennak; 
Ataxan Soltan oğlu - bennak; Əli Həsən oğlu - bennak; (Əlinin) qardaşı Allahqulu - subay; 
Ocaq Yaqub oğlu - subay; Mirzə Vəli oğlu - bennak; (Mirzənin) oğlu Əli - bennak; (Əlinin) qardaşı Əlif 

- bennak; Əliqulu Oruc oğlu - subay; 
(Əliqulunun) oğlu Murad - bennak; Əyyub Polad oğlu -bennak; (Əyyubun) oğlu Mehdi - bennak; 

(Mehdinin) qardaşı Polad - subay; Məmməd Doğmuş oğlu - bennak; 
Dünyamalı Gündüz oğlu - bennak; (Dünyamalının) qardaşı Əmin - bennak; (Əminin) oğlu Əlif - 

bennak; Hüseyn Əvəz oğlu - bennak; (Hüseynin) oğlu Nağı - bennak; 
Çift- 3 
Bennak -23 
Subay - 7 
Gəlir: 
Çift vergisi - 150 (ağça)  
Bennak vergisi - 336 (ağça)  
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Arpa - 2 kile - doyəri 40 (ağça) 
 Darı - 1 kile – dəyəri 15 (ağça)  
Pambıq - 2 man - dəyəri 150 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 125 (ağça)  
Qoyun vergisi - 220 (ağça) [178 - 179] 
Axil vergisi - 500 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 350 (ağça); kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 280 (ağça)  
Subay vergisi - 42 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 1.612 (ağça) 
Yekun: 4.000 (ağça) 

 
səh. 155. 

 
19. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

XƏLİFƏLİ KƏNDİ. 
XƏLİFƏ MƏZRƏƏSİ İLƏ BİRLİKDƏ. 
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Lütfı Seyfı oğlu - bennak; (Lütfmin) oğlu Saleh- subay; Seydi Şərəf oğlu - bennak; (Seydinin) qardaşı 

Qasım - bennak; Şərif Duman oğlu bennak; 
(Şərifın) oğlu Mürşüd - bennak; (Mürşüdün) qardaşı ... -bennak; Əli Qulu oğlu - bennak; (Əlinin) oğlu 

Qurban - bennak; (Qurbanın) qardaşı Qulu - subay; 
Tufan Kəlbə oğlu - bennak; (Tufanın) qardaşı Heydər - subay; Əli Mehdi oğlu - bennak; Qubad Qulu 

oğlu - subay; Hüseyn Ağaxan oğlu - bennak; 
Budaq .... oğlu - bennak; (Budağın) oğlu Piri - subay; (Pirinin) qardaşı Batım (?) - bennak; (Batının) 

oğlu Arzu (?) - bennak; Məmməd Adil oğlu - bennak; 
(Məmmədin) oğlu Əbdülrəhim - bennak; Nəzərəli Aşur oğlu - bennak; Məcid Qubad oğlu - bennak; 

Məcidin qardaşı Qulu - subay; Yaramış Murad oğlu - bennak; 
Murad Divanə oğlu - bennak; (Muradın) qardaşı Budaq -bennak; (Budağın) oğlu Divanə - subay; 

Pirverdi Piri oğlu - bennak; Məmməd Miri oğlu - bennak; 
(Məmmədin) oğlu Şahnəzər - bennak; (Şahnəzərin) oğlu [179 - 180] - Əsgər - bennak; (Əsgərin) qardaşı 

Haqnəzər - bennak; Dərviş Oruc oğlu; (Dərvişin) qardaşı Heydər - subay; 
İsmayıl Abı oğlu - bennak; (İsmayılın) qardaşı Novnrz - subay; (İsmayılın) başqa qardaşı Saleh - subay; 

Dilək Ümid oğlu - bennak; (Diləyin) qardaşı Əli - subay; 
Yaqub Dərviş oğlu - subay; (Yaqubun) qardaşı Əliyar - subay; (Yaqubun) başqa qardaşı Abbasəli - 

subay; Duaqulu Xudaqulu oğlu - bennak; (Duaqulunun) qardaşı Mövlaqulu - bennak; 
Həsən Paşa oğlu - bennak; (Həsənin) qaıdaşı Abutalıb -bennak; (Həsənin) basqa qardaşı Zaman - subay; 

Zeynal Qılıc oğlu - bennak; (Zeynalın) qardaşı Kazım - bennak; 
(Kazımın) oğlu Məmməd - subay; Tağı Memməd oğlu -bennak; (Tağının) qardaşı Mirzə - bennak; 

(Tağının) başqa qardaşı Səfı - cubay; (Tağının) başqa qardaşı Əsgər - subay; 
Pirrza Əlirza oğlu - bennak; (Pirrzanın) qardaşı Əkbər - subay; Cabir Qulu oğlu - bennak; (Cabirin) 

qardaşı İmamqulu -bennak; (İmamqulunun) oğlu Səbuhi - bennak; 
Zorqaya (?) Dəmirqaya oğlu - bennak; (Zorqayanın) oğlu Piri - bennak; Dərviş Kərəməli oğlu - bennak; 

(Dervişin) qardaşı Niyaz bennak; Piri... oğlu - bennak; 
 
səh. 156. 

 
(Pirinin) oğlu ... - subay; Məmməd Gördü (?) oğlu - bennak; Pirverdi Xocam oğlu - bennak; Qasım 

Məcnun oğlu - bennak; (Qasımın) qardaşı Nuru - subay; 
Qoca Xocam oğlu - bennak; Mürşüd Xəlil oğlu - bennak; Qədiməli Şeyxi oğlu - bennak; (Qədiməlinin) 

qardaşı Abdin -bennak; (Qədiməlinin) başqa qardaşı Tağı - bennak; 
Sadıq Dərviş oğlu - bennak; (Sadığın) qardaşı Əsgər - bennak; (Əsgərin) oğlu Həsən - subay; Qubad 

Məcid oğlu - bennak; Xıdır Dərviş oğlu - bennak; 
Çift - 6 
Bennak- 60 
Subay – 25 [180 - 181]  
Gəlir: 
Çift vergisi - 300 (ağça)  
Bennak vergisi 648 (ağça)  
Subay vergisi 150 (ağça)  
Buğda - 80 kile - dəyəri 2.400 (ağça)  
Arpa - 5 kile - dəyəri 1.000 (ağça)  
Darı - 15 kile - dəyəri 225 (ağça)  
Pambıq - 30 man - dəyəri 2.250 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 1.100 (ağça)  
Bal üşrü- 120(ağça) Qoyun vergisi - 900 (ağça) 
Dönüm vergisi - 500 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 170 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.200 (ağça) 
Axil vergisi - 200 (ağça)  
Yekun: 22.248 (ağça) 
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20. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QARAĞAC KƏNDİ. KƏNDİN ƏHALİSİ 

SALMAN CAMAATINDANDIR. 
 

Sadıq Necəf oğlu - subay; Hadi Məmməd oğlu - bennak; Hüseyni... oğlu - bennak; Piri Rəhim oğlu - 
subay; Maqsud Kazım oğlu - bennak; 

Mürşüd Qasım oğlu - subay; Fətəli Qərib oğlu - bennak; (Fətəlinin) qardaşı Şeyxi - bennak; (Şeyxinin) 
oğlu Haşım - subay; Əlirza Zülfüqar oğlu - bennak; 

Cəsarət Məmməd oğlu - subay; Zeynal Əhməd oğlu - bennak; Rəfi Həsən oğlu subay; (Rəfınin) qardaşı 
Tahir - bennak; (Rəfinin) başqa qardaşı Şahsuvar - subay; 

(Rəfınin) başqa qardaşı Seyfı - bennak; Məsim Niyaz oğlu - bennak; (Məsiımin) qardaşı Xanəli - subay; 
(Məsimin) başqa qardaşı İsaxan - bennak; Mustafa Rza oğlu - bennak; [181 - 182] 

 
səh. 157. 

 
Nuru Məmməd oğlu - subay; Hacı Həsən oğlu - bennak; (Hacının) oğlu Əli - subay;  
Çift- 15  
Bennak - 15  
Subay - 8 
1 dəyirman - yarım il işləyir. (Kəndin) qışlağı var.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 750 (ağça)  
Bennak vergisi - 270 (ağça)  
Subay vergisi - 48 (ağça)  
Buğda - 15 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Arpa - 2 kile - dəyəri 40 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 30 (ağça)  
Qoyun vergisi - 150 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 600 (ağça); kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.000 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 210 (ağça) 
Yekun: 3.368 (ağça) 
 

21. QIŞLAĞAT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
YENİCƏ KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Buğda və vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 2.190 (ağça) 
22. Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar və ya sahibsiz heyvan, qaçmış qul və 

cariyələrin saxlanma müddəti tamam olduqdan və sahiblərinə qaytarıldıqdan sonra (yerdə qalanlarının 
satışından) Qışlağat nahiyəsi üzrə [əldə edilən] gəlir: 25.000 (ağça). [182 - 183] 
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səh. 158. 

 
IX. DƏRƏŞAM NAHİYƏSİ 

 
1. DƏRƏŞAM NAHİYƏSİNƏ TABE OLAN 

BAŞKƏND 
 

(133 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 158-159).  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 

 
səh. 160. 

 
İspəncə vergisi - 3.100 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağca)  
Аrpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Meyvə üşrü - 250 (ağça)  
Pambıq - 10 man - dəyəri 750 (ağça)  
Qoyun vergisi - 300 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi - 700 (ağça)  
Axil vergisi - 220 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 150 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

3.600 (ağça) Yekun: - 6.280 (ağça) 
 

2. DƏRƏŞAM NAHİYƏSİNƏ TABE OLAN 
ORTAKƏND 

 
(21 qeyri-müsəlmanın siyahısı).  
1 dəyirman - yararsız haldadır. [183 - 184] 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 525 (ağça)  
Buğda - 1 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Arpa - 5 kile - doyəri 100 (ağça)  
Pambıq - 50 man - dəyəri 3.750 (ağça)  
Meyvə üşrü - 150 (ağça)  
Qoyun vergisi - 175 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

750 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 120 (ağça)  
Yekun: - 5. 690 (ağça) 

 
3. DƏRƏŞAM NAHİYƏSİNƏ TABE OLAN 

DİBKƏND 
 

səh.161. 
 

(71 qeyri-müsəlmanın siyahısı). səh. 162. 
4 dəyirman yarım il işləyir.  
4 dəyirman - yararsız haldadır.  
Üzüm bağı - 1 qitə.  



106 

 

Bağça - 1 qitə 
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Əkin yeri - 4 dönüm  
Qayıq - 1 ədəd 
3 dəyirman - yararsız olan [bu dəyirmanlar] Culha kəndindədirlər. 
1 dəyirman - yararsız olan [bu dəyirman] Ortakənddədir. 
Bu monastırın xidmətçiləri üzüm, bağ məhsulları və dənli bitkilər üçün müəyyən edilmiş üşrü və qayıq 

üçün vergini kəndin zabitinə verməlidirlər. Dəyirman vergisini isə, [dəyirmanlar] təmir edilib, işə salındığı 
halda ödəsinlər. Bu şərt qəbul [184 - 185] edildi.  

Gəlir: 
İspəncə vergisi - 1.725 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Аrpa - 20 kile - dəyəri 20 (ağça)  
Pambıq - 80 man - dəyəri 6.800 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Üzüm üşrü - 290 (ağça)  
Qoyun vergisi - 290 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 240 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağca)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul, cariyə və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

280 (ağça)  
Yekun: - 15.840 (ağça) 
 

4. DƏRƏŞAM NAHİYƏSİNƏ TABE OLAN 
CULHA KƏNDİ 

 
(33 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 162-163). 
 səh. 163. 
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
İspəncə vergisi - 975 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Arpa - 9 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Darı - 10 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Sumax - 7 kile - dəyəri 105 (ağca)  
Çəltik - 10 kile - dəyəri 80 (ağça)  
Pambıq - 15 man - 1.105 (ağca)  
Dəyirman vergisi - 30 (ağça)  
Meyvə üşrü - 700 (ağça)  
Culha kəndindəki iskələ - 1.000 (ağça)  
Rahdarlıq bacı - 2.000 (ağça) [185 - 186]  
Qoyun vergisi - 180 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 300 (ağça)  
Badi-hava -1.100 (ağça)  
Yekun: - 8.055 (ağça) 
5. Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar, itmiş heyvan, qaçmış qul və cariyələrin 

saxlanma müddəti tamam olduqdan sonra [satışdan əldə edilən] gəlir - 12.000 (ağça) [186 - 187] 
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səb. 164. 

 
X. AZADCİRAN NAHİYƏSİ 

 
1. AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ TABE OLAN 

BİST KƏNDİ1 
 

(149 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 164-166).  
səh. 166. 
 
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
(Dəyirman) vergisi - 60 (ağça) 
1 dəyirman - il boyu işləyir. [Dəyirman] vergisi - 60 (ağça) 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 3.725 (ağça)  
Buğda - 8 kile - dəyəri 240 (ağça)  
Arpа - 21 kile - dəyəri 420 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyeri 75 (ağça)  
Mərcimək - 6 kile - dəyeri 108 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Bal üşrü - 150 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi ildə - 2.000 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 560 (ağça); kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.220 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin [187 - 188] sərbəstlik almaları üçün vergi 

- 1.999 (ağça) 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar, itmis heyvan, qaçmış qul və cariyələrin 

saxlanma müddəti tamam olmalıdır. [Gəlir] - 2.888 (ağça)  
Yekun: -13.835 (ağça) 
 

2. AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ TABE О LAN 
ƏLƏHİ KƏNDİ 

 
Müsəlmanlar. 
Davud Ovçu oğlu - bennak; (Davudun) oğlu Süleyman -bennak; (Süleymanın) qardaşı Mehdi - bennak; 
Çift- 1  
Bennak - 3  
Qeyri-müsəlmanlar. (15 nəfərin siyahısı). 
 
səh.167. 

 
1 dəyirman - il boyu işləyir. [Dəyirman] vergisi - 30 (ağça) 
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 54 (ağça)  
İspəncə vergisi - 375 (ağça)  

                                                            

1 XVI əsrin sonunda Dərənürgüt nahiyəsinə tabe olan bu kənddə 10 nəfər vergi mükəlləfiyyəti daşıyan erməni qeydə alınmışdır. (Bax: 
İravan əyalətinın müfəssəl dəftəri, N 633, s.320). Ermenilərin buraya kütləvi şəkildə yerləşmələri ehtimal ki, XVII əsrin II yarısında 
olmuşdur. 
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Buğda - 8 kile - dəyəri 240 (ağça)  
Arpa - 9 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Meyvə üşrü - 800 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Qoyun vergisi - 1.100 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 510 (ağça) - kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.190 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin [188 - 189] sərbəstlik almaları üçün 

vergi - 2.910 (ağça) 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar, itmis heyvan, qaçmış qul və cariyələrin 

[saxlanma müddətindən sonrakı satışından əldə edilən] gəlir. - 4.000 (ağça) Yekun: -11.679 (ağça) 
 

3. AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ TABE ОLAN 
NUŞİRƏVAN KƏNDİ 

 
(14 qeyri-müsəlmanın siyahısı). 
1 dəyirman - il boyu işləyir. 

 
İspəncə vergisi - 250 (ağça)  
Buğda - 20 kile - dəyəri 600 (ağça)  
Arpa - 10 kile - dəyəri 200 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağca)  
Meyvə üşrü - 170 (ağça)  
Bal üşrü - 150 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 140 (ağça) - kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Yaylaq vergisi - 200 (ağça) 
Qoyun vergisi - 220 (ağça) 
Deyirman vergisi - 60 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 190 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 

 
səh. 168, 

 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 587 

(ağça)  
Yekun - 3.045 (ağça) [189 - 190] 
 

4. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
SƏRXU (?) KƏNDİ 

 
(23 qeyri-müsəlmanın siyahısı).  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 575 (ağça)  
Buğda - 6 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Arpa - 28 kile - dəyəri 560 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Sumax - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Pətək üşrü - 250 (ağça)  
Qoyun vergisi - 350 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 30 (ağça)  
Yaylaq vergisi - 333 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 290 (ağça) - kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Tapu və dəştibani vergisi - 292 (ağça) 
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Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 250 

(ağça) 
Yekun - 3.356 (ağça). 
 

5. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] ТА BE OLAN 
TİVİ KƏNDİ 

(34 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 168-169).  
 
səh.169. 
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 850 (ağça)  
Buğda - 20 kile - dəyəri 600 (ağça) [190 - 191] 
Аrpa - 18 kile – dəyəri 360 (ağça)  
Düyü - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Bal üşrü - 180 (ağça)  
Qoyun vergisi - 500 (ağça)  
Yaylaq vergisi - 320 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 400 (ağça) - kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Üzüm bağları müqatiəsi - 290 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Dəyirman vergisi 30 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 360 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi -2.900 

(ağça)  
Yekun - 7.199 (ağça). 

 
6. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

PARAĞA KƏNDİ1 
 

(77 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 169-170). 
Kəndin müsəlmanları: 
Allahqulu Qaşqulu oğlu - bennak; (Allahqulunun) oğlu Həmzə - subay; 
1 dəyirman - yarım il işləyir. [Dəyirman] vergisi - 30 (ağça) 
1 dəyirman - yarım il işləyir. [Dəyirman] vergisi - 30 (ağça) [191 - 192] 
 
səh. 171. 

 
1 dəyirman - yarım il işləyir. [Dəyirman] vergisi - 30 (ağça) 
1 dəyirman - yarım il işləyir. [Dəyirman] vergisi - 30 (ağça) 
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 18 (ağca)  
Subay vergisi - 6 (ağca)  
İspəncə vergisi - 195 (ağça)  
Buğda - 12 kile - dəyəri 360 (ağça)  
Arpa - 19 kile - dəyəri 180 (ağça) Darı - 20 kile - dəyəri 300 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  

                                                            

1 XVI əsrin sonunda burada 9 nəfər vergi mülkəlləfiyyəti daşıyan erməninin adı qeydə alınmışdır (Bax: İravan əyalətinin müfəssəl 
dəftəri, N 633, s.292). Bir sıra kəndlərdə olduğu kimi, buraya da ermənilər, XVII əsrin II yarısında köçüb yerləşmiş olmalıdırlar. 
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Meyvə üşrü - 150 (ağça)  
Ot üşrü - 989 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi - 291 (ağça)  
Bal üşrü - 220 (ağça)  
Qoyun vergisi - 511 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 1.200 (ağça)  
Yaylaq vergisi - 350 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 600 (ağça) - kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 3.600 

(ağça) 
Yekun- 9.015 (ağça). [192 - 193] 
 

7. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
BEHRUD KƏNDİ1 

 
Müsəlmanlar. 
Şeyxli İsmayıl oğlu - bennak; Əvəz Məmməd oğlu - bennak; 
(2 qeyri-müsəlman) 
I dəyirman - yararsız haldadır. 
Gəlir: 
Bennak vergisi - 36 (ağça) 
İspəncə vergisi - 50 (ağça) 
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça) 
Arpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça) 
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça) 
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - 1.200 (ağça) 
Yaylaq vergisi - 270 (ağça) 
Qoyun vergisi - 150 (ağça) 
Bal üşrü - 190 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 330 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Meyvə üşrü - 160 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.200 

(ağça) 
Yekun - 4.897 (ağça) 
 

8. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
BİLƏV KƏNDİ 

 
Məmməd Mirzə oğlu - bennak; Əli Məmməd oğlu - bennak; İsaxan Əhməd oğlu - bennak; (İsaxanın) 

qardaşı Vəli - subay; Mustafa Qulu oğlu - bennak; [193 - 194] 
(Mustafanın) qardaşı Allahqulu - bennak; Qasım Imanı oğlu - bennak; (Qasımın) qardaşı Məlik - subay; 

Məmməd Bayram oğlu - bennak; Həsən İbrahim oğlu- subay; 
 
səh.172. 

 
Mövlaverdi Cığal oğlu - bennak; (Mövlaverdinin) oğlu Əli - subay; Əhməd Əli oğlu - bennak; 

(Əhmədin) qardaşı Vələd -subay; Əli Əhməd oğlu - bennak; 
Heydər Həsən oğlu - bennak; Məmməd Həsən oğlu - subay; Ömər Əli oğlu - bennak; (Ömərin) qardaşı 

Nuru - subay; Nəzər Əli oğlu - bennak; 
                                                            

1 Bu kənddə XVI əsrdə ermənilər yaşamamışdır. Saylarının az olmasını nəzərə alaraq, onların buraya XVIII əsrin əvvəllərində 
yerləşdiyini söyləyə bilərik. 



111 

 

Rəfı Hüseyn oğlu - bennak; (Rəfinin) oğlu Qasım - subay; Mömin Saleh oğlu - bennak; Möminin 
qardaşı Kərim - subay; Yusif Məmməd oğlu - bennak; 

(Yusifın) oğlu İmam - bennak; Zeynal Hüseyn oğlu - bennak; Nəcəf Qulu oğlu - bennak; Xəlil 
Məmməd oğlu - bennak; Əhməd Məmməd oğlu - subay; 

Mirzə Heydər oğlu - bennak; Təyinəli Heydər oğlu - bennak; Əbdüləziz Nəzər oğlu - bennak; 
(Əbdüləzizin) qardası Yunis - subay; Tağı Qaibqulu oğlu - bennak; 

Haşım Hacı oğlu - bennak; Əmin Zaman oğlu - bennak; Uğurlu Qubad oğlu - subay; Qasım Əli oğlu - 
bennak; 

Çift - 3 
Bennak- 26 
Subay - 13 
I dəyirman - il boyu işləyir.  
I dəyirman yararsız haldadır.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 150 (ağça)  
Bennak vergisi - 368 (ağça)  
Subay vergisi - 98 (ağça)  
Buğda - 13 kile - dəyəri 390 (ağça)  
Arpa - 15 kile - dəyəri 300 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) [194 - 195]  
Darı - 10 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Sumax - 8 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Mərcimək - 6 kile - dəyəri 108 (ağça)  
Meyvə üşrü - 1.200 (ağça)  
Bal üşrü - 380 (ağça)  
Qoyun vergisi - 220 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 590 (ağça); kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Bakirə qrz və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 400 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.200 

(ağça) 
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) 
Yekun - 6.884 (ağca) 
 
səh.173 

. 9. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ]. 
TABE OLAN USTUPU KƏNDİ 

 
 

Abdulla İbrahim oğlu - bennak; (Abdullanın) oğlu İbrahim - subay; Əbdülkərim Gülabı oğlu - bennak; 
(Əbdülkərimin) oğlu İbrahim - bennak; Haşım Gülabı oğlu - bennak; 

Hüseyn Rüstəm oğlu - bennak; (Hüseynin) qardaşı Əli - bennak; (Hüseynin) başqa qardaşı Məmməd - 
bennak; Bəşir Rüstəm oğlu - bennak; (Bəşirin) qardaşı Abdulla - bennak; 

Nəzər Əli oğlu - bennak; (Nəzərin) qardaşı Mirzə - bennak; Əli Arslan oğlu - bennak; (Əlinin) oğlu 
Ağababa - subay; Hüseyn Qulu oğlu - bennak; 

(Hüseynin) qardaşı Baba - subay; Hüseyn Əkbər oğlu -bennak; (Hüseynin) oğlu Əkbər - subay; Təyin 
Əvəz oğlu -bennak; Yusif Məmməd oğlu - bennak; 

(Yusifın) qardaşı Mehdi - bennak; Əli Məmməd oğlu - bennak; Maqsud Nəbi oğlu - bennak; Şükrü 
Məlik oğlu - (subay); (Şükrünün) oğlu Rövşən - bennak; [195 - 196] 

Əbdülkərim Sadıq oğlu - bennak; (Əbdülkərimin) oğlu Haşım - subay; Əli Rəhman oğlu - bennak; 
Əlirza Ağamirzə oğlu - bennak; (Əlirzanm) qardaşı Yusif - bennak; 

Əlirzanın başqa qardaşı Əsgər - bennak; Zaman Zahid (?) oğlu - bennak; Allahverdi Minnət oğlu - 
bennak; (Allahverdinin) qardaşı Mustafa - bennak; Mustafa Hacı Hüseyn oğlu - subay; 

.....Əli oğlu - bennak; Nəbi Canibəy oğlu - bennak; Hasan Qulu oğlu - bennak; Məcnun Yunis oğlu. - 
bennak; (Məcnunun) qardaşı Cavid - subay; Musa Çələbi oğlu - bennak; (Musanın) qardaşı Fətəli - subay; 
Əbdülqəni Əli oğlu - bennak; Məmməd Mahmud oğlu -bennak; (Məmmədin) qardaşı Qurdəli - bennak; 
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Hüseyn Tağı oğlu - bennak; Babaxan Sərvan oğlu - bennak; Mirzəbəkir Mirzəbəy oğlu - bennak; Qulum 
Əmin oğlu - bennak; Əmir Çələbi Hacı Niyaz oğlu - bennak; 

(Əmir Çələbinin) qardaşı Məmməd - subay; İslam Gəncibəy oğlu - bennak; (İslamın) qardaşı Mustafa - 
bennak; Mustafa Tarix (?) oğlu - bennak; Bəşir Molla Əli oğlu - bennak; 

(Bəşirin) qardaşı Nağı - bennak; Əli Məmməd oğlu - subay; Məmməd Qardaş oğlu - subay; Süleyman 
Səfı oğlu - bennak; Ümid Hacı Hüseyn oğlu - bennak; 

(Ümidin) qardaşı Məmməd - subay; Məcnun......oğlu - subay; (Məcnunun) qardaşı Hüseyn - subay; 
(Məcnunun) başqa qardaşı Süleyman - bennak; (Məcnunun) başqa qardaşı Qardaş - bennak; 

Məmməd Çələbi oğlu - bennak; Həsanəli Kazım oğlu -bennak; (Həsənəlinin) qardaşı Baba - bennak; 
Qasım Əbdül (?) oğlu - bennak; (Qasımın) oğlu Abbas - subay;  

 
səh.174. 
 
I dəyirman - il boyu işləyir.  
I dəyirman - yararsız haldadır.  
Çift-2 [196 - 197] 
Bennak - 53 Subay - 17  
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça) 
Bennak vergisi - 954 (ağça) 
Subay vergisi - 102 (ağça) 
Buğda - 20 kile - dəyəri 600 (ağça) 
Arpa - 29 kile - dəyəri 580 (ağça) 
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) 
Meyvə üşrü - 1.990 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 500 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 280 (ağça) 
Qoyun vergisi - 270 (ağça) 
Pətək üşrü - 121 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 600 (ağça); kənardan gəlib bu kənddə qışı keçirənlərdən alınır. 
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 300 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 380 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.200 
(ağça)  
Yekun - 8.957 (ağça) 
 

10. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ÇƏNANAB KƏNDİ1 

 
Xurşud Allahverdi oğlu - bennak; (Xurşudun) qardaşı Rzaqulu - bennak; (Xurşudun) başqa qardaşı 

Seyid - bennak; (Kəndin) qeyri-müsəlmanları. (221 qeyri-müsəlmanm siyahısı - səb. 174-177) [197 - 198] 
 
səh. 177. 
 
Bennak – 3 
1dəyirman – yarım il işləyir. [Dəyirman vergisi] 30 ağca 
1dəyirman – yarım il işləyir. [Dəyirman vergisi] 30 ağca 
1dəyirman – yarım il işləyir. [Dəyirman vergisi] 30 ağca 
1dəyirman – yarım il işləyir. [Dəyirman vergisi] 30 ağca 
 

                                                            

1 1590-cı ildə bu kənddə 66 nəfər vergi mükəlləfiyyəti daşıyan erməni qeydə alınmışdır (Bax: İrevan əyalətinin müfəssəl dəftəri, N 633, 
s.290). Əhalinin 3,3 dəfə artması onun gəlmələrin sayəsində mümkün ola biləcəyini göstərməkdədir. 
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Gəlir: 
Bennak vergisi - 54 (ağça) 
İspəncə vergisi - 5525 (ağça) 
Buğda - 30 kile - dəyəri 900 (ağça) 
Arpa - 20 kile - dəyəri 400 (ağça) 
Darı - 15 kile - dəyəri 225 (ağça) 
Sumax - 15 kile - dəyəri 225 (ağca) 
Mərcimək - 4 kile - dəyəri 225 (ağça) 
Meyvə üşrü - 250 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 4.500 (ağça) 
Bal üşrü - 165 (ağça) 
Qoyun vergisi - 199 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 600 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 2.200 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 6.800 
(ağça) 
Yekun- 18.275 (ağça) 

11. [AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
AZADCİRAN KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] [198 - 199] gəlir - 3.800 (ağca) 
 

12. [AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
AZAD KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 2950 (ağça) 
 
səh. 178. 

 
13. [AZADCİRAN] NAHİYƏSİNƏ TABE OLAN 

XƏLİLİ KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. Vergilərdən (rüsumat) [əldə edi-lən] gəlir - 4.150 (ağça) 
 

14. [AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
MİSKİN KAŞAN KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 2.999 (ağça) 
 

15. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
DİZƏ KƏNDİ 

 
Nəqdi Seyfi oğlu - bennak; (Nəqdinin) qardaşı Əli - bennak; Seyfi Nəqdi oğlu - subay; Səfər Adına oğlu 

- bennak; Qurban Adına oğlu - subay; 
İmamverdi Rəsul oğlu - bennak; Allahverdi - bennak; Bayram Xəlfəli oğlu - bennak; Talıb - bennak; 

Əkbər Məmməd oğlu; 
Hüseyn Əli oğlu - bennak; (Hüseynin) qardaşı Heyran (?) -bennak; Səfərəli Zaman (oğlu) - bennak; 

Fətəli - bennak; Hüseyn Mirzə oğlu - bennak; 
Abbas Baba oğlu - bennak; Məmməd Zaman oğlu - bennak; [199 - 200] Vəli Əli oğlu - bennak; 

Həzrətqulu Murtuzaqulu oğlu -bennak; Baxşəli Əhməd oğlu - bennak; 
Sübhan Mehdi oğlu - subay; Mehdiqulu Mövlaqulu oğlu bennak; Əliqulu Ocaqqulu oğlu - subay; 

Əlxrürrəhman.......oğlu - subay; Islam Mehdi oğlu - subay; 
İsmixan Məmməd oğlu - bennak; Nağı Əliqulu oğlu - bennak; (Nağının) oğlu Əliqulu - subay; İqrar 

Əsgər oğlu - bennak; Bədirqulu Şahəli oğlu - bennak; 
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(Bədirqulunun) oğlu Bağır - subay; Bünyad Qədiməli oğlu - bennak; 
1 dəyirman - il boyu işləyir. 
1 dəyirman - il boyu işləyir. 
1 dəyirman - il boyu işləyir. 
Çift- 2 
Bennak - 24 
Subay - 8 
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça)  
Bennak vergisi - 432 (ağça)  
Subay vergisi - 48 (ağça)  
Buğda - 22 kile - dəyəri 660 (ağça)  
Arpa - 25 kile - dəyəri 500 (ağça)  
Darı - 10 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Sumax - 7 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Pambıq - 10 man - 750 (ağça)  
Meyvə üşrü - 1.100 (ağça)  
Bal üşrü - 170 (ağça)  
Qoyun vergisi - 218 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 500 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Bakirə qrz və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 360 (ağça)  
Dönüm vergisi - 300 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 1.050 

(ağça) [200 - 201] 
Dəyirman vergisi - 180 (ağça)  
Yekun: 6.713 (ağça) 

 
səh. 179. 

 
16. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

DÜYLÜN KƏNDİ 
 

Qədim Məmməd oğlu - bennak; (Qədimin) qardaşı Camal - bennak; Hüseyn Dilavər oğlu - bennak; 
(Hüseynin) qardaşı Səlim - beımak; Dərviş Mirzə oğlu - bennak; 

(Dərvişin) oğlu Mirzə - subay; Əhməd Mürşüd oğlu - bennak; (Əhmədin) qardaşı Rza - bennak; Əlican 
Seyfi oğlu - bennak; Rəfi Məmməd oğlu - bennak; 

Mövlaqulu Mirzəqulu oğlu - bennak; (Mövlaqulunun) qardaşı Adil - bennak; Zaman Məmmədsaleh 
oğlu - bennak; Məmmədəmin Hadi (?) oğlu - bennak; Əhməd Yafəs (?) oğlu - bennak; 

(Əhmədin) qardaşı Məmməd - subay; Tannverdi Ələsgər oğlu - bennak; Əlinəzər Haqnəzər oğlu - 
bennak; Xocamir (?) Orucqulu oğlu - bennak; (Xocamirin) qardaşı Nəqdi - subay; 

Çift - 2 
Bennak - 17 
Subay - 3 
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça)  
Bennak vergisi - 316 (ağça)  
Subay vergisi - 18 (ağça)  
Yaylaq vergisi - 570 (ağça)  
Buğda - 10 kile - dəyəri 300 (ağça)  
Arpa - 9 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Sumax - 5 kile - dəyəri - 75 (ağça)  
Pambıq - 8 man - 600 (ağça) [201 - 202] 
Meyvə üşrü - 130 (ağça) 
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Ot üşrü - 400 (ağça) 
Bal üşrü - 120 (ağça) 
Qoyun vergisi - 170 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 700 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 600 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 390 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - l .450 
(ağça) 
Dəyirman vergisi - 120 (ağça) 
Yekun - 6.264 (ağça) 
 

17. [AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
YUXARI XANƏGAH KƏNDİ 

 
Tanrıqulu Əliməmməd oğlu - bennak; (Tanrıqulunun) oğlu Qardaş - bennak; Mövlaqulu Əliməmməd 

oğlu - benrıak; (Mövlaqulunun) qardaşı Dinməmməd - bennak; Qasım Əxi oğlu -bennak; 
Çift- 1 
Bennak- 5 

 
səh. 180. 

 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 90 (ağça)  
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Arpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Sumax - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Meyvə üşrü - 150 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Pambıq - 5 man - 375 (ağça) [202 - 203] 
Qoyun vergisi - 120 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 600 (ağça); kənardan golib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Dönüm vergisi - 255 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.100 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 240 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 1.220 

(ağça) 
Yekun: 4.675 (ağça) 
 

18. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
VƏNƏND KƏNDİ 

 
Kəndin müsəlmanları. 
Baba Saleh oğlu - bennak; Zaman Qardaş oğlu - subay; (Zamanın) qardaşı Əli - subay; Məmməd 

İsmayıl oğlu - bennak; Allahverdi Məmməd oğlu - bennak; 
Talıb Hüseyn oğlu - bennak; (Talıbın) oğlu Hüseyn - subay; Bünyad Hüseyn oğlu - bennak; Rəsul 

Hüseyn oğlu - subay; (Rəsulun) qardaşı Mirzə - subay; 
Zikrəli Qədim oğlu - bennak; İbrahim Əkbəroğlu - bennak; (İbrahimin) qardaşı Hüseyn - subay; Aləm 

Məmmədqulu oğlu -subay; (Aləmin) oğlu Abdulla - subay; 
Əmin Məmməd oğlu - bennak; Məmməd Mehdi oğlu - subay; Məmməd Səfı oğlu - subay; (Məmmədin) 

qardaşı Əli -bennak; Məmməd İbrahim oğlu - bennak; 
Vəli Yusif oğlu - bennak; Qədim Əli oğlu - bennak; (Qədimin) oğlu Rza - bennak; Təhmas Əmin oğlu - 

bennak; Tahir Təhmas oğlu - bennak; 
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Məmməd Mömin oğlu - bennak; Rəcəb Həsən oğlu - bennak; (Rəcəbin) qardaşı Əli - bennak; Əli 
Dərviş oğlu - bennak; Məmməd Mirzə oğlu - subay; 

Əli Məmməd oğlu - bennak; İmamməmməd Şahverdi oğlu - bennak; İsa Allahəli oğlu - subay; (İsanın) 
qardaşı Əli - subay; [203 - 204] Əbdülsəlim Əli oğlu - bennak; 

(Əbdülsəlimin) oğlu Rza - subay; Hacı Məmməd Mürşüd oğlu - bennak; Əli Mürşüd oğlu - subay; 
Rəhim Kazım oğlu -subay; Raif Hüseyn oğlu - bennak; 

Yəhya Əbdülrza oğlu - bennak; Qasım Ələkbər oğlu - bennak; Bəhram Şahverdi oğlu - bennak; Nəzər 
Əli oğlu - bennak; (Nəzərin) oğlu Məmməd - subay; 

 
səh. 181. 

 
Əli Rəhim oğlu - bennak; Eynəli Qulu oğlu - bennak; (Eynəlinin) oğlu Nəcəf - bennak; Qasım Əmin 

oğlu - bennak; (Qasımın) oğlu Əmin - subay; 
Abdulla Məmməd oğlu - bennak; Qasım Məmməd oğlu - bennak; Rəsul Abdulla oğlu - subay; Kazım 

Ziya oğlu - bennak; İbrahim Mehrəli oğlu - bennak; 
(İbrahimin) oğlu Baba - subay; Mamməd Əhməd oğlu - bennak; (Məmmədin) oğlu Hüseyn - subay; 

Saleh Dərviş oğlu -bennak; (Salehin) oğlu Nəqdi - subay; 
Əliməmməd Əli oğlu - bennak; Məlik - bennak; Hacı Əli Əhməd oğlu - bennak; Əliqulu Məmməd oğlu 

- subay; Muxtar Kazım oğlu - bennak; 
Məmməd Haşım oğlu - bennak; Məmməd Asam oğlu - bennak; (Məmmədin) oğlu Qasım - subay; 

(Qasımın) qardaşı Bağır - subay; Kazım Bağır oğlu - bennak; 
Zeynal Hüseyn oğlu - bennak; Hüseyn Asam oğlu - bennak; Əli Kazım oğlu - bennak; (Əlinin) oğlu 

Kazım - subay; Saleh Baba oğlu - bennak; 
(Salehin) qardaşı Əmin - subay; Rəcəb Məmməd oğlu - subay; (Rəcəbin) qardaşı Baba - subay; Haşım 

Məmməd oğlu -bennak; Əli Rəcəb oğlu - bennak; 
(Əlinin) qardaşı Məmmədrza - bennak; 
Çift - 3 
Bennak - 51 
Subay – 30 [204 - 205] 
[Vənənd] kəndinin qeyri-müsəlmanları (8 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 
1 dəyirman - il boyu işləyir. 
1 dəyirman - il boyu işləyir. 
2 dəyirman - il boyu işləyir.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 150 (ağça)  
Bennak vergisi - 918 (ağça)  
Subay vergisi - 180 (ağça)  
İspəncə vergisi - 200 (ağça)  
Buğda - 29 kile - dəyəri 870 (ağça)  
Arpa - 40 kile - dəyəri 800 (ağça) 
Darı - 12 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Pambıq - 25 man - 1.875 (ağça)  
Meyvə üşrü - 189 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 530 (ağça)  
Soğan üşrü - 300 (ağça)  
Bal üşrü - 281 (ağça)  
Ot üşrü - 150 (ağça)  
Qoyun vergisi - 900 (ağça) 

 
səh. 182. 

 
Yaylaq vergisi - 270 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 200 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Dəyirman vergisi - 240 (ağca) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 240 (ağça) 
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Tapu və dəştibani vergisi - 800 (ağca) 
Bakirə qız və dul qadın ücün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 3.200 
(ağça) 
Yekun - 12.783 (ağça) [205 - 206] 
 

19. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ANƏQUT KƏNDİ 

 
(16 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - il boyu işləyir. 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 400 (ağça)  
Buğda - 11 kile - doyəri 330 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 60 (ağça)  
Arpa - 15 kile - dəyəri 300 (ağça)  
Darı - 8 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Meyvə üşrü - 1.200 (ağça)  
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kəkül üşrü - 229 (ağça)  
Qoyun vergisi - 255 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 320 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 1.700 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Tapu və doştibani vergisi - 370 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 925 

(ağça) 
Dəyirman vergisi - 120 (ağça) 
Yekun - 6.338 (ağça) 
 

20. [AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
DIRNIS KƏNDİ 

 
[Kəndin] müsəlmanları 
Əli Mövlaverdi oğlu - bennak; Qasım Əli oğlu - subay; Əmirxan Adil oğlu - bennak; (Əmirxanın) oğlu 

Talıb - bennak; Dərgahqulu Məmməd oğlu - bennak; 
Abdulla Həsən oğlu - bennak; Hüseyn Yusif oğlu - bennak; [206 - 207] 
Bədrəli Mirzə oğlu - bennak; (Bədrəlinin) oğlu Əkbər - bennak; Ağaməmməd Əmin oğlu - bennak; 

 
səh. 183. 

 
Bayramxan Şahvələd oğlu - bennak; Qulu Əbülqasım oğlu - bennak; (Qulunun) qardaşı Aşur - bennak; 

Məmməd Mürşüd oğlu - subay; Əli Miri oğlu - bennak; (Əlinin) qardaşı Allahverdi - bennak; 
Çift - 1 
Bennak - 14 
Subay - 2 
[Kəndin] qeyri-müsəlmanları (21 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 deyirman - il boyu işləyir.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 350 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
İspəncə vergisi - 525 (ağça)  
Buğda - 16 kile - dəyəri 480 (ağça)  
Arpa - 22 kile - dəyəri 440 (ağça)  
Darı - 9 kile - dəyəri 135 (ağça)  
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Sumax - 1 kile - dəyeri 15 (ağça)  
Meyvə üşrü - 250 (ağça)  
Kəkül üşrü - 230 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 400 (ağça)  
Qoyun vergisi - 130 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 370 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 2.200 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.150 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin [207 - 208] sərbəstlik almaları üçün 

vergi - 1.150 (ağça)  
Yekun - 8.037 (ağça) 
 

21. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KƏLƏKİ KƏNDİ 

 
(28 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 183-184)  
 
səh. 184 
 
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
1 dəyirman il boyu işləyir.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 600 (ağça) 
Buğda - 6 kile - dəyəri 180 (ağça) 
Arpa - 8 kile - dəyəri 160 (ağça) 
Darı - 10 kile - dəyəri - 150 (ağça) 
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) 
Meyvə üşrü - 2.000 (ağça) 
Bal üşrü - 240 (ağça) 
Ot üşrü - 500 (ağça) 
Qoyun vergisi - 280 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 1.500 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 350 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.900 
(ağça)  
Yekun - 9.300 (ağça) 
 

22. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
UNUS KƏNDİ 

 
Şaban Ağamurad oğlu - bennak; Soltan Pirbudaq oğlu -bennak; (Soltanın) oğlu Bağır - subay; Budaq 

Alxas oğlu - bennak; [208 - 209] Şahqulu Oruc oğlu - bennak; 
(Şahqulunun) oğlu Natiqəli - subay; Səfiəli Gülnəzər oğlu - bennak; Əli Əbdülkərim oğlu - subay; 

Şahbudaq Mirzə oğlu -bennak; Mirzə Bəkir oğlu - bermak; 
Bəktaş Rəcəb oğlu - bennak; 
Çift - 1 
Bennak - 8 
Subay – 3 
 
səh. 185. 

 
Gəlir: 



119 

 

Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 144 (ağça)  
Subay vergisi - 18 (ağça)  
Buğda - 12 kile - dəyəri 360 (ağça)  
Arpa - 7 kile - dəyəri 140 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile dəyəri 42 (ağça)  
Meyvə üşrü - 219 (ağça)  
Ot üşrü - 200 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 120 (ağça)  
Kəkül üşrü - 130 (ağça)  
Qoyun vergisi - 260 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 1.800 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 2.070 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.530 

(ağça) 
Yekun - 8.278 (ağça) [209 - 210] 
 

23. [AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
URMUS KƏNDİ 

 
(56 qeyri-müsolmanın siyahısı - səlı. 185-186) 

 
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 1.800 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Arpa - 15 kile - dəyəri 300 (ağça)  
Meyvə üşrü - 500 (ağça)  
Paxla - 6 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Ot üşrü - 300 (ağça)  
Bal üşrü - 220 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 60 (ağça)  
Qoyun vergisi - 1.700 (ağça)  
Yaylaq vergisi - 600 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 330 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.900 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.500 

(ağça) 
Yekun - 10.330 (ağça) 
 

24. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
UYBAZ KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 1.900 (ağça) [210 - 211]  

 
25. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

KÖÇƏRİ KƏNDİ 
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Əlixan Əli oğlu - bennak; (Əlixanın) oğlu Əli - bennak; Süleyman Məmməd oğlu - bennak; 
(Süleymanın) oğlu Əli - bennak; (Əlinin) qardaşı Məmməd - bennak; 

Qurban Ağəli oğlu - bennak; Hüseyn Qurban oğlu - bennak; (Hüseynin) qardaşı Əli - bennak; Məmməd 
Ağəli oğlu -bennak; Qədim Əli oğlu - bennak; 

 
səh. 187. 

 
Xangəldi Məmməd oğlu - bennak; (Xangəldinin) qardaşı Hüseyn - bennak; Həsən Məmnıəd oğlu - 

bennak; 
Çift- 1  
Bennak - 13  
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 234 (ağça) 
Buğda - 15 kile - dəyəri 450 (ağça)  
Arpa - 7 kile - dəyəri 140 (ağça)  
Darı - 3 kile - dəyeri 45 (ağça)  
Qoyun vergisi - 218 (ağca)  
Yaylaq vergisi - 300 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 310 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbestlik almaları üçün vergi - 820 

(ağça)  
Yekun: 2.621 (ağça) [211 - 212] 

 
26. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

YUXARI ƏYLİS KƏNDİ1 

 

Kəndin müsəlmanları 
Hüseyn Rəsul oğlu - bennak; Nəzərəli Tahir oğlu - bennak; (Nəzərəlinin) qardaşı Murtuzaqulu - bennak; 

Raif Nəqdi oğlu -bennak; (Raifin) qardaşı Məmməd - bennak; 
Təhmas Salman oğlu; Bağır Zamir oğlıı - bennak; (Bağırın) qardaşı Tağı - subay; (Bağırın) basqa 

qardaşı Kazım - subay; Əsgər Şərif oğlu - bennak; 
(Əsgərin) qardaşı Səfi - bennak; Rəfi Əli oğhı - bennak; (Rəfinin) qardaşı Mətləb - bennak; Əli Fətəli 

oğlu - bennak; (Əlinin) qardaşı Mirzə - subay; 
Səfi Mehdi oğlu - bennak; Nəqdəli Ağam oğlu - bennak; Məlik Allahəli oğlu - bennak; Zaman Abbas 

oğlu - bennak; (Za-manm) qardaşı Əbdülkərim - subay; 
Hüseyn Qədim oğlu - bennak; Əmirxan Nurəli oğlu - bennak; Zal Məmmədqədir oğlu; (Zalın) qardaşı 

İskəndər - bennak; (Zalın) basqa qardaşı Azad - subay; 
Musa Şahin oğlu - bennak; Yusif Abdulla oğlu - bennak; (Yusifin) oğlu Həmzə - subay; Allahəli 

Əmirxan oğlu - bennak; Yarməmməd - bennak; 
(Yarməmmədin) oğlu Xanməmməd - bennak; (Xanməmmədin) qardaşı Hacıməmməd - bennak; 

Əliməmməd Pirməmməd oğlu - bennak; Davud Abdulla oğlu - bennak; İsmayıl Qədir oğlu - bennak; 
(İsmayılın) oğlu Qədim - subay; Ağaməmməd Salman oğ-lu - bennak; (Ağaməmmədin) qardaşı Əmir - 

subay; (Ağaməmmədin) başqa qardaşı Bağır - bennak; Dilavər Abdulla oğlu -bennak; [212 - 213] 
 

səh. 188. 
 

Mehdi Yusif oğlu - bennak; Məsum Rəcəbəli oğlu - bennak; İbrahim Səfı oğlu - bennak; (İbrahimin) 
qardaşı Əmir -bennak; Hüseyn Əlixan oğlu - subay; 

                                                            

1 1590-cı il tarixli “İrevan əyalətinin müfəssəl dəftəri"ndə” Yuxarı və Aşağı Əylis kəndləri "Əylis" və "Səhrayi-Əylis" kimi qeyd 
olunmuşdular. (Adı çəkilən dəftər, N 633, s. 298, 301). Bundan əlavə XVI əsrin sonunda bu kəndlərdə 139 vergi mükəlləfiyyəti daşıyan 
erməni qeydə alınmışdısa (müvafıq olaraq 108 və 31), 1727-ci ildə onların sayında 6 dəfə (874 nəfər) artım olmuşdu ki, bunun da yerli 
əhalinin təbii artımı sayəsində deyil, gəlmələrin sayəsində mümkün ola biləcəyini söyləmək daba düzgün olardı. 
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Pərviz Xəndan oğlıı - bennak; (Pərvizin) oğlu Allahəli -bennak; (Allahəlinin) qardaşı Əli - subay; Yusif 
Abdulla oğlu -bennak;........İntiqam oğlu - bennak; 

Teymur Rəşid oğlu - bennak; Bəkir Yusif oğlu - bennak; Kənan Əsgər oğlu bennak; Əbülhəsən Saleh 
oğlu - bennak; Molla Fərhad oğlu - bennak; 

(Mollanın - ?) oğlu Hüseyn - subay; (Hüseynin) qardaşı Nəcəf - subay; (Hüseynin) başqa qardaşı Əziz - 
subay; Məmməd Mövlaqulu oğlu - bennak; (Məmmədin) qardaşı Məmməd - subay; 

Məmmədin başqa qardaşı Hüseyn - bennak; Alıbəy Piri oğlu - bennak; İmamverdi Muradxan oğlu - 
bennak; (İmamverdinin) oğlu Əlimərdan - subay; Qulam Kərəm oğlu - bennak; 

Zabit Abdin oğlu - bennak; Fethi Əlirza oğlu - bennak; Məmmədkazım Abdulla oğlu - bennak; Mustafa 
Nəcəf oğlu -bennak; Fazil Cəbi oğlu - bennak; 

Bədrəli Əli oğlu - bennak; Hacı Səfi oğlu - bennak; Tağı Nuru oğlu - bennak; Əliməmməd Nəqdi oğlu - 
bennak; (Əliməmmədin) qardaşı Abdin - subay; 

Məmməd Hüseyn oğlu - bennak; (Məmmədin) oğlu Nəcəf - subay; Kərəməli Məmməd oğlu - bennak; 
(Kərəməlinin) qardaşı Hüseyn - bennak; Hüseyn Gülnəzər oğlu - bennak; 

Rüştü (?) - bennak; Nəzər Hüseyn oğlu - bennak; Bəxşi Sabir oğlu - bennak; (Bəxşinin) qardaşı 
Süleyman - bennak; (Bəxşinin) başqa qardaşı Baba - bennak; 

Bennak - 69 
Subay – 16 [213 - 214] 
Yekun - 85  
Çift - 5 
Hüseynin üzüm bağı - 1 qitə  
Murtuzaqulunun üzüm bağı - 1 qitə  
Raifin üzüm bağı - 1 qitə  
Təhmasın üzüm bağı - 1 qitə  
Tağının üzüm bağı - 1 qitə  
Mətləbin üzüm bağı - 1 qitə  
Əlinin üzüm bağı - 1 qitə  
Nəqdəlinin üzüm bağı - 1 qitə  
Zamanm üzüm bağı - 1 qitə  
Musanın üzüm bağı - 1 qitə  
İsmayılın üzüm bağı - 1 qitə  
Mehdinin üzüm bağı - 1 qite  
Hüseynin üzüm bağı - 1 qitə  
Pərvizin üzüm bağı - 1 qitə  
Əbülhəsənin üzüm bağı - 1 qitə  
Alıbəyin üzüm bağı - 1 qitə  
Abdinin üzüm bağı - 1 qitə  
Məmmədin üzüm bağı - 1 qitə  
Kərənıəlinin üzüm bağı - 1 qitə [Yuxarı Əylis] kəndinin qeyri-müsəlmanları 
(625 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 188-197 (Qeyri-müsəlmanların 171 üzüm bağı və 2 bağçası - səh. 

197-199) 
1 dəyirman - il boyu işləyir. 
Bəzirxana - 2 
Gəlir: 
Çift vergisi - 250  
Bennak vergisi - 1.242 (ağça)  
Subay vergisi - 96 (ağça)  
İspəncə vergisi - 15.625 (ağça)  
Buğda - 50 kile - dəyəri 1.500 (ağça)  
Arpa - 58 kile - dəyəri 1.160 (ağça)  
Darı - 29 kile - dəyəri 430 (ağça) [214 - 215] 
Kəkül üşrü - 5.500 (ağça)  
Meyvə üşrü - 2.100 (ağça)  
Pambıq - 10 man - 750 (ağca)  
Bal üşrü - 1.600 (ağça)  
Qoyun vergisi - 1.200 (ağça)  
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Axil vergisi - 300 (ağça)  
Yaylaq vergisi - 1.300 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 2.200 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır.  
Bazar bacı - 298 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 60 (ağça)  
Bəzirxana vergisi - ildə 240 (ağça)  
Tənbəki üşrü - 10 (ağça)  
Kərdiyər - 8 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) Tapu və dəştibani vergisi - 2.990 (ağça) 
 
səh. 200. 

 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itmiş mallar, azmış, sahibsiz heyvan, qaçmış qul və cariyələrin 

qanun üzrə [saxlanma müddətindən sonrakı satışından əldə edilən] gəlir - 6.750 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 1.999 

(ağça)  
Yekun- 51.799 (ağça) 
 

27. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
AŞAĞI ƏYLİS KƏNDİ1 

 

(249 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 200-203)  
(qeyri-müsəlmanların 100 üzüm bağı - səh. 203-204) [215 - 216] 
Bəzirxana - 1 
Gəlir: 
 
səh. 205. 

 
İspəncə vergisi - 6.220 (ağça)  
Buğda - 100 kile - dəyəri 3.000 (ağça) Аrpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Darı - 25 kile - dəyəri 375 (ağça)  
Sumax - 6 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 1.000 (ağça)  
Meyvə üşrü - 1.100 (ağça)  
Kəkül üşrü - 1.200 (ağça)  
Bal üşrü - 300 (ağça)  
Qoyun vergisi - 1.900 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 300 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Bəzirxana vergisi - ildə 120 (ağça) 
Üzüm bağları və bağça müqatiəsi - ildə 2.800 (ağça) 
Tənbəki üşrü - 510 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 1.700 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 7.100 

(ağça)  
Yekun - 27.985 (ağça) 
 

28. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
TULUD KƏNDİ 

 
Əlizaman Qulaməli oğlu - bennak; (Əlizamanın) qardaşı İbrahim - subay; Xeyrli Hüseyni oğlu - bennak; 

Niyaz Hüseyni oğlu - bennak; Rəfı Qarabəy oğlu - bennak; 
                                                            

1 Bax: "Yuxan Əylis" kəndinin qeydinə. 
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Ağəli Həsənəli oğlu - bennak; Səfi Şahməmməd oğlu -bennak; (Səfınin) oğlu Şahməmməd - subay; 
Xəlil Əlibəy oğlu - bennak; Zeynal Həsənəli oğlu - bennak; [216 - 217] 

Əliqulu Məmmədqulu oğlu - bennak; Məlikbəy Əli oğlu -bennak; Çift- 1 Bennak - 10 Subay - 2 Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 180 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
Buğda - 10 kile - dəyəri 300 (ağça) 
Аrpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 500 (ağça)  
Qoyun vergisi - 150 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 310 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi – 370 

(ağça)  
Yekun - 2.147 (ağça) 
 

29. [AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KÜHNAR KƏNDİ 

 
Kəlbə Əhməd Şahnəzər oğlu - bennak; Qaraxan Polad oğlu - bennak; (Qaraxanın) qardaşı Məmmədəli - 

subay; (Qaraxanın) başqa qardaşı Ziyalı - subay; Məmmədhüseyn Hüseyn oğlu - bennak; 
 
səh. 206. 

 
Sübhanverdi Sərxan oğlu - bennak; Cəfər Novruz oğlu -bennak; Əlimərdan Məmməd oğlu - bennak;  
Çift - 1  
Bennak - 6  
Subay – 2 [217 - 218] 
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 108 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
Buğda - 15 kile - dəyəri 450 (ağça)  
Аrpa - 15 kile - dəyəri 200 (ağca)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Meyvə üşrü - 350 (ağça)  
Tənbəki üşrü - 30 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 40 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 600 

(ağça)  
Yekun - 2.365 (ağça) 
 

30. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE 
DƏSTƏK KƏNDİ 

 
[Kəndin] müsəlmanları 
Şeyxi Qəzənfər oğlu - bennak; (Şeyxinin) oğlu Mehdi -bennak; Məmmədəli Süleyman oğlu - bennak; 

Hüseyn Bürhan oğlu - subay; Əhməd Murtuzaqulu oğlu - bennak; 
Ağaməmməd Şahverdi oğlu - bennak; Şərəf Həsən oğlu -bennak; Haqverdi Şahverdi oğlu - bennak; 

(Haqverdinin) oğlu Əhməd - subay; Abdin Mirzəhüseyn oğlu - bennak; 
İsmayıl Müzəffər oğlu - bennak; (İsmayılın) qardaşı Həsən - bennak; İbrahim Müzəffər oğlu - bennak; 

Fətəli Dərviş oğlu -bennak; Şahqulu Məcnun oğlu - bennak; 
(Şahqulunun) oğlu Memməd - subay; Xanməmməd Əliyar oğlu - bennak; (Xanməmmədin) oğlu 

Məmməd - subay; Murtuza Əliyar oğlu - bennak; Mirzəli Mirzə oğlu - bennak; 
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Əmirqulu Qılıc oğlu - subay; İmamqulu Qılıc oğlu - bennak; Qasım Qılıc oğlu - bennak; Şahəli 
Haqverdi oğlu - bennak; (Şahəlinin) oğlu Haqverdi - bennak; [218 - 219] 

Əbdülkərim Rəfi oğlu - subay; Molla Abbas Həzrətqulu oğlu - bennak;  
Çift- 1  
Bennak - 18  
Subay - 9 
[Kəndin] qeyri-müsəlmanları  
(15 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 

 
səh. 207. 

 
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 324 (ağça)  
Subay vergisi - 54 (ağça)  
İspəncə vergisi - 375 (ağça)  
Buğda - 10 kile - dəyəri 300 (ağça)  
Аrpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Pambıq - 10 man - 750 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Kəkül üşrü - 1.200 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 700 (ağça)  
Ot üşrü - 600 (ağça)  
Sumax - 10 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Qoyun vergisi - 250 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 370 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Üzüm bağları və bağçaları müqatiəsi - ildə 850 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 420 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və [219 - 220] kənizlərin sərbəstlik almaları üçün 

vergi - 1.270 (ağça)  
Yekun - 10.763 (ağça) 
 

31. [AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
SAL KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 2.200 (ağça) 
 

32. [AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
BERTAQ KƏNDİ1 

 

Kənddə heç kim yaşamır. Vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 3.100 (ağça) 
 

 
33. [AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

YAYCI KƏNDİ 
                                                            

1 1735-ci ildə Əylisli ertnməni, kətxuda Ovanes bu kəndin əkin sahələrini satın almışdı (Bax: S. A. Mamedov. Göst. əsəri, s. 46) və 
ehtimal ki, türk-müsəlman əhali kəndi məhz о dövrdə tərk etməli olmuşdu, çünki 1590-cı ildə bu kənddə heç kim yaşamırdı (Bax: İrəvan 
əyalətinin müfəssəl dəftəri, № 63, s. 349). 
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Əmin Murad oğlu - bennak; (Əminin) oğlu Hüseyn - bennak; (Hüseynin) qardaşı İbrahim - subay; Saleh 

Murad oğlu -bennak; (Salehin) qardaşı Rəfı - bennak; 
Kərim Vəli oğlu - bennak; Vəli Məmməd oğlu - bennak; Allahverdi Qara oğlu - bennak; (Allahverdinin) 

oğlu Şahverdi -subay; (Şahverdinin) qardaşı Əli - subay; 
Əli Nəzər oğlu - bennak; Maqsud Dərviş oğlu - bennak; Məmməd Məmməd oğlu - bennak; 

(Məmmədin) oğlu Vəli -bennak; Kəlbə Məmməd Məmməd oğlu - bennak; 
Əli Nəcəf oğlu - bennak; (Əlinin) qardaşı Həsənzaman -bennak; (Həsənzamanın) oğlu İsmayıl - subay; 

Məlik Piri oğlu - bennak; (Məlikin) oğlu Verdi - bennak; [220 - 221] 
Qubad Rza oğlu - bennak; Hüseyn Mərdan oğlu - bennak; Əli Rövşən oğlu - bennak; Allahverdi 

Şahverdi oğlu - bennak; (Allahverdinin) oğlu Kəlbəyar - bennak; 
Əli Mirzə oğlu - bennak; Əliqulu Mirzə oğlu - bennak; Rüstəm Səfi oğlu - bennak; Qasım Ariz (?) oğlu 

- bennak; Xəlil İbrahim oğlu - bennak; 
 
səh. 208. 

 
Nəcəf Səfi oğlu - bennak; Əsgər Qulu oğlu - bennak; Səfı Qoca oğlu - bennak; Əli Səfı oğlu - bennak; 

(Əlinin) qardaşı Qulu - subay; Pirəhməd Hacı oğlu - bennak; Nəcəf Əli oğlu -subay; 
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Bezirxana - 1  
Çift- 3  
Bennak - 31  
Subay - 6  
Gəlir: 
Çift vergisi - 150 (ağça) 
Bennak vergisi - 558 (ağça) 
Subay vergisi - 36 (ağça) 
Buğda - 50 kile - dəyəri 1500 (ağça) 
Arpa - 28 kile - dəyəri 560 (ağça) 
Darı - 10 kile - dəyəri 150 (ağça) 
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) 
Pambıq - 10 man -750 (ağça) 
Meyvə üşrü - 150 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 500 (ağça) 
Qoyun vergisi - 800 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 1000 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı kecirənlərdən] alınır. 
Dəyirman vergisi - 120 (ağça) [221 - 222] 
Bəzirxana vergisi - ildə 120 (ağça)  
Üzüm bağları və bağçaları müqatiəsi - ildə 200 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün galinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 370 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 1200 

(ağça)  
Yekun - 9634 (ağça) 

 
34. [AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

ORDUBAD QƏSƏBƏSİ 
 

Əbülqasım Abdulla oğlu - bennak; Şahnəzər Süleyman oğlu - bennak; Qulamrza Məmməd oğlu - 
bennak; (Qulamrzanın) oğlu - Məmməd - subay; Hacı Seyid oğlu - bennak; 

(Hacınm) qardaşı Qasım - subay; İmamqulu Məlik oğlu -bennak; Hüseyn Qasım oğlu - bennak; 
(Hüseynin) qardaşı Saleh - subay; Pirməmməd Əsgər oğlu - bennak; 

Pirməmmədin oğlu Əsgər - subay; Bəşir Sadıq oğlu - bennak; (Bəşirin) qardaşı Əbdülqəni - subay; 
(Bəşirin) başqa qardaşı Əbdürrəhman - subay; Əli Qulamrza oğlu - bennak; 
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Mirzə Əvəz oğlu - bennak; Qasım Hüseyn oğlu - bennak; Salman Əli oğlu - bennak; Hüseyn Məmməd 
oğlu - bennak; (Hüseynin) qardaşı Əyyub - bennak; 

(Hüseynin) başqa qardaşı Qulam - bennak; Hacızaman Kazım oğlu - bennak; Kazım Şahrux oğlu - 
subay; (Kazımın) qardaşı Bağır; (Kazımın) başqa qardaşı Abdulla - subay; 

 
səh. 209 

 
Məmmədhüseyn Tağı oğlu - bennak; Baba Bəşir oğlu -bennak; Sadıq Qasım oğlu - bennak; (Sadığın) 

oğlu Tahir - bennak; (Tahirin) qardaşı Səid - bennak; 
(Tahirin) başqa qardaşı Baba - bennak; Əvəz Əli oğlu -bennak; (Əvəzin) oğlu Bağır - bennak; Zaman 

Hüseyn oğlu -bennak; Əbdüləziz Qasım oğlu - bennak; [222 - 223]  
Uğurlu Süleyman oğlu - bennak; Bünyad Tahir oğlu - bennak; Saleh Xəndan oğlu - bennak; Səfı 

İbrahim oğlu - bennak; Əliqulu Çələbi oğlu - bennak; 
Rza Qasım oğlu - bennak; Ağəli Ağəli oğlu - bennak; Yusif Rza oğlu - bennak; (Yusifın) qardaşı Əli - 

bennak; Əbülqasım Hacı oğlu - bennak; 
Zaman Azadxan oğlu - bennak; Baba Kərim oğlu - bennak; (Babanın) qardaşı Sadıq - subay; Haşım 

Hüseyn oğlu - bennak; Veyis Cəfər oğlu - subay; 
Molla Kərim Barat oğlu - bennak; (Molla Kərimin) oğlu Barat - subay; Zaman Əli oğlu - bennak; 

Hüseyn Xangəldi oğlu - bennak; Şahqıılu Əli oğlu - bennak; 
Əliqulu Əhməd oğlu - subay; Kazım Veyis oğlu - bennak; (Kazımın) oğlu Bağır - subay; Sadıq 

İmamqulu oğlu - bennak; Arslan Xəndan oğlu - bennak; 
(Arslanın) qardaşı Həsən - bennak; Rza Şahverdi oğlu - subay; Məmməd Səfi oğlu - bennak; 

(Məmmədin) qardaşı Zaman - subay; Qaraxan - bennak; 
Məmmədrza Səfı oğlu - bennak; Baba Tağı oğlu - bennak; Rəşid Səid oğlu - subay; Cəfər Bağır oğlu - 

bennak; Razi Abdin oğlu - subay; 
Razi Çələbi oğlu - bennak; Heydər Məmməd oğlu - subay; Rza - bennak; Zəki Qara oğlu - subay; Baba 

Əsəd oğlu - bennak; 
Bağır Rəhim oğlu - subay; Əyyub Məmməd oğlu - bennak; 
Bennak - 56  
Subay - 21 
Qulamrza Məmmod oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Bəşir Sadıq oğlunun şərikli üzüm bağı - 1 qite  
Mirzə Əvəz oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Qasım Hüseyn oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Sadıq Qasım oğlurıun üzüm baği - 1 qitə  
Əvəz Əli oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Zaman Hüseyn oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Ağəli Ağəli oğlunun üzüm bağı - 1 qitə [223 - 224] 
Yusif Rza oğlunun şərikli üzüm bağı - 1 qitə  
Baba Kərim oğlunun şərikli üzüm bağı - 1 qitə  
Rəşid Səid oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Razi Çələbi oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Bağır Rəhim oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əyyub Məmməd oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Haşım Hüseyn oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Sadıq Qasım oğlunun 6 dükanı Sadıq (Qasım) oğlunun I karvansarası Qulamrza Məmməd oğlunun 5 

dükanı 
 
səh. 210. 

 
Anbaras məhə l ləsi  

 
Mirzəhüseyn Zaman oğlu - subay; Əbülqasım Minnət oğlu- subay; Allahverdi - bennak; Nəqdəli - 

subay; Bünyad - bennak; 
Əminbəy Qardaş oğlu - bennak; Saleh Məmməd oğlu - subay; İmamqulu Dostu oğlu - bennak; Rəhim - 

subay; Mirzə Əhməd Mürşüd oğlu - bennak; 
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Əbdül Cavid oğlu - subay; Ağabəy Xalis oğlu - subay; İslam - subay; Həzrətqulu - subay; Əhmədxan 
Seyfı oğlu - bennak; 

Doluxan - subay; Nəcəf - subay; Qulaməli - bennak; Məmmədxan Mirzəxan oğlu - bennak; 
(Məmmədxanın) oğlu Heydər - subay; 

Xanəhməd Xəndan oğlu - bennak; Əli - subay; Mərdəli Məmməd oğlu - subay; Məcnun - bennak; Rəsul 
Məmməd oğlu - bennak; 

İmamqulu Nurməmməd oğlu - bennak; Mirzə Əli Polad oğlu - subay; Kəlbə Məmməd oğlu - subay; 
Məmmədboy Məmməd oğlu - bennak; (Məmmədbəyin) oğlu Tahir - subay; 

Saleh Keyhan oğlu - bennak; Rza Məmməd oğlu - bennak; Əkbər Haqverdi oğlu - bennak; (Əkbərin) 
qardaşı Əsgər - bennak; [224 - 225] (Əkbərin) başqa qardaşı Ağəli - subay; 

Bağır Mirzə Əli oğlu - subay; (Bağırın) qardaşı Mehdi - subay; Səfiqazi İnayət oğlu - bennak; 
(Səfıqazinin) qardaşı Tağı -bennak; (Tağının) oğlu Yusif - subay; 

(Yusifın) qardaşı Ağa - subay; Seyid Hüseyn oğlu - bennak; Əziz Kazım oğlu - subay; İbrahim Mirbağır 
oğlu - bennak; Etimad İsmayıl oğlu - bennak; 

Hacı Səid Sadıq oğlu - bennak; (Hacı Səidin) oğlu Tağı -subay; Hacı İbrahim Əli oğlu - bennak; 
Əbdürrəhim Mehdi oğlu - bennak; Səfı Hacı oğlu - bennak; 

(Səfınin) qardası Bağır - subay; Məmmədrza Qulam oğlu -bennak; (Məmmədrzanın) qardaşı Bəşir - 
bennak; Hacı Məmməd Sadıq oğlu - bennak; (Hacı Məmmədin) qardaşı Sahib -bennak; 

Məmmədəli Mömin oğlu - bennak; Mirzə Əhməd İbrahim oğlu - bennak; (Mirzə Əhmədin) oğlu 
İbrahim - subay; Tahir Rəşid oğlu - subay; Əmin Qulamrza oğlu - bennak; 

Abdin Qubad oğlu - bennak; Şahrux Bəylər oğlu - bennak; (Şahruxun) oğlu Əbdürrəzaq - subay; 
Mübariz Rza oğlu - subay; Sadıq Rza oğlu - bennak; 

Məmmədəli Məmməd oğlu - bennak; Sahib Qədim oğlu -bennak; Sadıq Maqsud oğlu - bennak; 
(Sadığın) oğlu Məmməd - subay; Ağahüseyn Zəki oğlu - bennak; 

 
səh. 211. 
 
(Ağahüseynin) qardaşı Əbdürrəzaq - subay; Mömin Hacı İbrahim oğlu - bennak; Çələbi Əli oğlu - 

bennak; Əlibaba Əhməd oğlu - bennak; İmamverdi Allahverdi oğlu - bennak; 
Nəsir Məmməd oğlu - bennak; (Nəsirin) oğlu Məmməd -bennak; Əbdüllətif Haşım oğlu - bennak; 

(Əbdüllətifin) oğlu Mömin - bennak; Əsgər Kəlbə oğlu - bennak; 
(Əsgərin) oğlu Abdin - subay; Safı Bağır oğlu - subay; Qulamhüseyn Əli oğlu - bennak; Rza Saleh oğlu 

- bennak; Məmmədrza Məlik oğlu - bennak; [225 - 226] 
(Məmmədrzanın) oğlu Məlik - subay; Zaman Rəhim oğlu -subay; Rza Övliyaqulu oğlu - bennak; 

Məmməd Didar oğlu -bennak; Molla Sadıq Kazım oğlu - bennak; 
(Molla Sadığın) oğlu Cəfər - bennak; Babaxan Məmməd oğlu - subay; Nəsir Soltan oğlu - bennak; 

Həsən Xaqan oğlu -bennak; Həsənin qardaşı Hüseyn - bennak; 
Saleh Abdal oğlu - bennak; (Salehin) oğlu Rza - subay; Əhməd Qədim oğlu - bennak; (Əhmədin) oğlu 

Əziz - subay; Tağı Səfi oğlu - subay; 
Nəqdi Məmməd oğlu - subay; Rəfi Övliyaqulu oğlu - bennak; Qulamrəfı Səfı oğlu - bennak; Zəki Şərif 

oğlu - bennak; (Zəkinin) qardaşı Baba - bennak; 
Rza Haşım oğlu - bennak; Bədrhüseyn Bədrhüseyn oğlu -bennak; Haşım Həmzə oğlu - bennak; Bəylər 

Hatəm oğlu - subay; (Bəylərin) qardaşı İmamverdi - bennak; 
Abdulla Mehdi oğlu - bennak; (Abdullanın) oğlu Mehdi -bennak; (Mehdinin) qardaşı Səfı - subay; Ovçu 

Abdulla oğlu -bennak; Abbas Mirzə Əli oğlu - bennak; 
Nadir Nəcəf oğlu - bennak; Rza Möhsün oğlu - subay; Qocabəy Möhsün oğlu - bennak; Qulam Rəcəb 

oğlu - bennak; Məmməd Xudaqulu oğlu - subay; 
Ələkbər Zəki oğlu - subay; İsmayıl İbrahim oğlu - subay; Əhməd Cavad oğlu - bennak; Kazım Heydər 

oğlu - bennak; Abdulla Səfi oğlu - subay; 
Müslüm Abdulla oğlu - bennak; (Müslümün) qardaşı Əvəz - bennak; Mirzə Əhməd Abdulla oğlu - 

bennak; Bağır Əsgər oğlu - bennak; (Bağırın) qardaşı Məmməd - bennak; 
Məmmədəli Rzaqulu oğlu - bennak; Məmmədəli Qasım oğlu - bennak; (Məmmədəlinin) oğlu Qasım - 

bennak; Məmməd Hacıməmməd oğlu - bennak; Rza Rəcəb oğlu - subay; 
(Rzanm) qardaşı Əziz - subay; Əbdülbaqi Ələkbər oğlu -subay; Səfərbəy Məmmədəli oğlu - subay; 

Əbdüləziz Əlirza oğlu - bennak; Xudaəli Əbdülhəsən oğlu - bennak; 
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Əbdülbaqi Məmməd oğlu - bennak; Səfı Hacı Kərim oğlu - subay; Əlinəzər Sadıq oğlu - subay; Abdin 
İmamverdi oğlu – [226 - 227] bennak; Əbdülmətləb Habil oğlu;  

 
səh. 212. 
 
(Əbdülmətləbin) oğlu Zəki - subay; Baba Haşım oğlu -bennak; Əbdülmətləb İbrahim oğlu - bennak; 

(Əbdülmətləbin) oğlu Rəsul - subay; (Rəsulun) qardaşı Cəfər - subay; 
Məmməd Əli oğlu - bennak; (Məmmədin) oğlu Əli - subay; Qədim Məlik oğlu - subay; Kəlbə Əli Hadi 

oğlu - subay; Əbülhəsən Qədim oğlu - subay; 
Hacı Nəcəf - bennak; Məmmədəli Bağır oğlu - subay; Abdin Abdulla oğlu - subay; Məmmədxan 

Məmməd oğlu - subay; Abdulla Keyhan oğlu - subay; 
Molla Cəlil Tağı oğlu - bennak; Heydərbəy İsmayıl oğlu -subay; Rəfı Əli oğlu - subay; Kərim Rəşid 

oğlu - subay; Abdin Mirzə oğlu - bennak; 
Hacı Əmin Xoca oğlu - subay; Ağəli Polad oğlu - subay; Bağır Baba oğlu - subay; Əsgər - bennak; 

Qubad Əli oğlu - subay; 
Nəqdi Məmməd oğlu - subay; Hacı Rza Kəlbə oğlu - bennak; Qulamhüseyn Yadigar oğlu - subay; 
Bennak - 104  
Subay - 69 
Əhməd Sefi oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Məcnunun üzüm bağı - 1 qitə  
Məmmədbəy Məmməd oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Şeyx Qazi İnayət oğlunun şərikli üzüm bağı - 1 qitə  
Seyid Hüseyn oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əziz Kərim oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Hacı İbrahim Əli oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əbdürrəhim Mehdi oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Hacı Məmməd Sadıq oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əmin Qulamrza oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Abdin Qubad oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Sahib Qədim oğlunun üzüm bağı - 1 qitə [227 - 228] 
Ağahüseyn Zəki oğlunun şərikli üzüm bağı - 1 qitə  
Rza Saleh oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Molla Sadıq Kazım oğlunun şərikli üzüm bağı - 1 qitə  
Nəsir Soltan oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Hüseyn Xaqan oğlunun şərikli üziim bağı - 1 qitə  
Nəqdi Məmməd oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Qulamhüseyn Səfı oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Zəki Şərif oğlunun şərikli üzüm bağı 1 qitə  
Rza Haşım oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Bədrhüseyn Bədrhüseyn oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Qocabəy Möhsün oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əhməd Abdin oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əbülhəsən Qədim oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Hacı Əmin Xoca oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Mömin Hacı İbrahim oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
2 Karvansara. Bunlardan biri Şeyx Qazinin şərikli karvansarası, digəri isə Hacı Səidindir. 
 Şeyx Qazinin şərikli 10 dükanı.  
Hacı Səidin 1 dükanı. 
Üçüncü karvansara. [Karvansaranin] bir hissəsi  
Ağahüseyn və şərikinin, digəri isə Möminindir.  
Ağahüseynin şərikli 3 dükanı.  
Möminin 5 dükanı 
 

Mangis məhə l ləsi  
 



129 

 

Cefər Əsgər oğlu - bennak; Baba Hacı Saleh oğlu - bennak; Həsən Məmmədrza oğlu - bennak; 
(Həsənin) qardaşı Məmməd - subay; Bağır Qasım oğlu - bennak; 

Bağırın qardaşı Tağı - bennak; (Bağırın) başqa qardaşı Qədim - subay; Comərd Əbdülmiyan oğlu - 
bennak; (Comərdin) qardaşı Abdin - subay; Əbülhüseyn Əbdülmətləb oğlu - subay; 
 

səh. 213. 
 

Novruz Məmməd oğlu - bennak; (Novruzun) qardaşı Nağı [228 - 229] - subay; Abdin Əsgər oğlu - 
subay; (Abdinin) qardaşı Zəki - subay; (Abdinin) başqa qardaşı Rza - subay; 

Hacı Məmməd Məmməd Səfı oğlu - bennak; Əbdülvəhhab Əbdülqəni oğlu - subay; Bağır Qasım oğlu - 
bennak; (Bağırın) qardaşı Sadıq - subay; Kazım Tağı oğlu - bennak; 

(Kazımın) qardaşı Musa - subay; Nəzər Hacı Məmməd oğlu - bennak; Gənci Bağır oğlu - bennak; 
(Gəncinin) oğlu Abdin - subay; Abdin Qədim oğlu - subay; 

Məmməd Rza oğlu - bennak; (Memmədin) qardaşı Nəsir -bennak; Rza Bağır oğlu - bennak; (Rzanın) 
qardaşı Əli - bennak; Qulam Rza oğlu - bennak; 

Abdulla Mirzə oğlu - bennak; Rza Əkbər oğlu - bennak; (Rzanın) qardaşı Mustafa - subay; (Rzanın) 
başqa qardaşı Əkbər - subay; Rzanın başqa qardaşı Hacı Məmməd - bennak; 

Tahir Heydər oğlu - bennak; (Tahirin) oğlu Məmməd - subay; Hacı Məmməd Səfi oğlu - bennak; (Hacı 
Məmmədin) qardaşı Baba - bennak; Allahverdi İbrahim oğlu - bennak; 

(Allahverdinin) qardaşı Məmməd - bennak; Əbdülmətləb Məmmədqədim oğlu - subay; Əbdülmətləbin 
qardaşı Əsgər -subay; (Əbdülmətləbin) başqa qardaşı Baba - subay; Mehdi Mətləb oğlu - subay; 

Soltanməmməd Məmməd oğlu - bennak; (Soltanməmmədin) oğlu Məmməd - subay; (Məmmədin) 
qardaşı Vahab - subay; Rəşid Hüseyn oğlu - subay; Məmmədrza Hacıməmməd oğlu - bennak; 

Əbdülnur (?) Rəşid oğhı - subay; Qulamrza Sadıq oğlu -bennak; (Qulamrzanın) oğlu Məmmədxan - 
bennak; Əbdülmətləb Bağır oğlu - bennak; Pirəli - bennak; 

Əbdülmətləb Əbdülqəni oğlu - bennak; Bədirhüseyn Əbdülxan oğlu - subay; (Bədirhüseynin) qardaşı 
Haşım - subay; Tanrıqulu Qocanəzər oğlu - bennak; (Tanrıqulunun) oğlu Haşım - bennak; 

Əli Pirəli oğlu - subay; Qasım Mürşüd oğlu - bennak; (Qasımın) qardaşı Kazım - bennak; (Qasımın) 
başqa qardaşı Rəşid - subay; Salman Sadıq oğlu - bennak; [229 - 230] 

Əbdürrəhim Kərəməli oğlu - subay; Mirəli Rəhbərəli oğlu - subay; Sübhan Kazım oğlu - bennak; 
(Sübhanın) oğlu Əziz -subay; Mömin Hacıməmməd oğlu - bennak; 

(Möminin) oğlu Qacar - subay; Əbdülhəmid Kazım oğlu -bennak; (Əbdülhəmidin) oğlu Nəsrullah - 
subay; (Nəsrullahın) qardaşı Fətəli - subay; Baba Qəni oğlu - bennak; 

İmamqulu Məmməd oğlu - bennak; Məmməd Qubad oğlu - subay; Qulamhüseyn Məmməd oğlu - 
bennak; Babaqədim Mirzə oğlu - bennak; (Babaqədimin) qardaşı Saleh - subay; 

Məmmədxan Soltan oğlu - bennak; (Məmmədxanın) oğlu Məmməd - subay; Zaman Məmməd oğlu - 
bennak; (Zamanın) qardaşı Rəfı - subay; Dadəli Xudaverdi oğlu - bennak; 

 
səh. 214. 

 
(Dadəlinin) oğlu Əlimərdan - subay; Qədim Sadıq oğlu -subay; Məmmədrza Məmməd oğlu - subay; 

Möhsün Əsgər oğlu - bennak; (Möhsünün) qardaşı Məmməd - subay; 
Hacı Məmməd Məmməd oğlu - bennak; Hacı Məmməd Hacı Tağı oğlu - bennak; Əsgər Tağı oğlu - 

subay; Cəfər Hacı Tağı oğlu - subay; Qasım Səfi oğlu - bennak; 
(Qasımın) oğlu Abutalıb - bennak; Qalib Mirzə oğlu - subay; Teyyub Nasir oğlu - bennak; Məmməd 

Bağır oğlu - bennak; Mirəli Əli oğlu - bennak; 
(Mirəlinin) oğlu Əziz - subay; (Əzizin) qardaşı Qafur - subay; Nəsir Mirzə oğlu - subay; Fəraməz - 

bennak; Əbdülqəni Əbdülvahab oğlu - bennak; 
Bennak - 59 
Subay - 46 
Əbdülvahab Əbdülqəni oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Bağır Qasım oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Kazım Tağı oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Hacı Məmməd Səfı oğlu və qardaşınm üzüm bağı - 1 qitə 
Mehdi Mətləb oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Əbdülnur (?) Rəşid oğlunun üzüm bağı - 1 qitə [230 - 231] 
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Qasım Mürşüd oğlunun şərikli üzüm bağı - 1 qitə 
Əbdürrəhim Kərəməli oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Sübhan Kazım oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Babaqədim Mirzə oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Hacı Məmməd Hacı Tağı oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Əsgər Tağı oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Mirəli Əli oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Cəfər Əsgər oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Baba Hacı Saleh oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Abdin Əsgər oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Cəfər Hacı Tağı oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 

 
İştərəngə  məhə l ləsi  

 
Hacı Məmməd Həsənəli oğlu - bennak; İbrahim - bennak; Alməmməd Səlim oğlu - bennak; Əmir 

Qədim oğlu - bennak; Haşım Alməmməd oğlu - subay; 
Hacı Bəylər Qədim oğlu; Sadıq Məmməd oğlu - bennak; (Sadığın) qardaşı Baba İsmayıl - bennak; Hacı 

Məmməd İmam oğlu - bennak; (Hacı Məmmədin) qardaşı Mahmud - bennak; 
Rəhim Məmməd oğlu - bennak; (Rəhimin) qardaşı Zeynal - subay; Əbdülhadi Bağır oğlu - bennak; Hacı 

Bayram oğlu -bennak; (Hacının) qardaşı Bədirhüseyn - bennak; 
(Hacının) başqa qardaşı Qırzı - bennak; Haşım Qədim oğlu - subay; Əhməd Yaqub oğlu - bennak; 

Əbdülnəbi Soltan oğlu -bennak; (Əbdülnəbinin) oğlu Nadir - subay; 
Əbdülhadi Məmməd oğlu - bennak; Məmməd Abdulla oğlu - bennak; Dürrü Zaman oğlu - bennak; 

(Dürrünün) oğlu Zaman - subay; Rza İbrahim oğlu - bennak; 
(Rzanın) oğlu Qədim - subay; (Qədimin) qardaşı Kərəm -bennak; Əli Məmməd oğlu - bennak; (Əlinin) 

oğlu Lütfü – subay; Qasım Bərxudar oğlu - bennak; 
 

səh. 215. 
 

Tahir Məmməd oğlu - subay; (Tahirin) qardaşı Qubad - subay; [231 - 232] Kazım Bəylər oğlu - bennak; 
(Kazımın) oğlu Yaqub - subay; Nəcəf Rəcəb oğlu - bennak; 

Qacar Rza oğlu - subay; Şirin Salman oğlu - bennak; (Şirinin) oğlu Salman - subay; Nəcəf Həmid oğlu - 
bennak; Çələbi Nəbi oğlu - bennak; 

Kəlbə Əli Şahin oğlu - bennak; Sadıq - subay; Qazi Hacı Məmməd oğlu - bennak; Sübhan İmamverdi 
oğlu - bennak; Rəfı Sübhi oğlu - bennak; Həmid Nəcəf oğlu - subay; 

Bennak- 31 
Subay - 15 
Hacı Məmməd Həsənəli oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Hacı Bəylər Qədim oğlunun üzüm bagı - 1 qitə  
Sadıq Məmməd oğlunun şərikli üzüm bağı - 1 qitə  
Hacı Məmməd İmam oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Rəhim Məmməd oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Hacı Abdulla oğlunun şərikli üzüm bağı - 1 qitə  
Haşım Qədim oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əbdülnəbi Soltan oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Məmməd Abdulla oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Dürrü Zaman oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Rza İbrahim oğlunun şərikli üzüm bağı - 1 qitə  
Əli Məmməd oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Kazım Bəylər oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Nəcəf Həmid oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əbdülhadi Bağır oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
 

Sərşəhər məhə l ləsi  
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Baba Gənci oğlu - bennak; (Babanın) oğlu Rəcəb - subay; (Rəcəbin) qardaşı Məmməd - bennak; Rəfı 
Asəf oğlu - bennak; (Rəfınin) oğlu Asəf - subay; 

Qardaş Dərviş oğlu - bennak; (Qardaşın) oğlu Dərviş - subay; Qasım Sadıq oğlu - bennak; İbrahim 
Məmməd oğlu - subay; (İbrahimin) qardaşı Kərim - subay; 

Əvəz Sofi oğlu - bennak; Çələbi Məmməd oğlu - subay; [232 - 233] 
Əsgər Cəbi oğlu - bennak; (Əsgərin) qardaşı Əli - bennak; Tağı Haşım oğlu - bennak; 
Hacı Murad Səfı oğlu - bennak; (Hacı Muradın) oğlu Səfı -subay; Qədim Əli oğlu - bennak; (Qədimin) 

oğlu Səid - bennak; Səidin qardaşı Zəki - subay; 
Əbdürrəhim Hacı Rza oğlu - subay; Nəcəf Aşur oğlu - bennak; Bağır Teymur oğlu - bennak; (Bağırın) 

oğlu Nəbi - subay; Əlirza Musa oğlu - bennak; 
(Əlirzanın) oğlu Qulamrza - subay; Hərun Səfı oğlu - bennak; Əli Qazi oğlu - bennak; (Əlinin) oğlu 

Əliyar - bennak; (Əliyarın) qardaşı Qazi - subay; 
Kəlbə Əli Dərgah oğlu - bennak; Qulamrza Baba oğlu - subay; Qədim Rəşid oğlu - bennak; (Qədimin) 

qardaşı Qulam -bennak; (Qədimin) başqa qardaşı Hüseynrza - subay; 
Qulam Məmməd oğlu - bennak; Rza Qulu oğlu - bennak; Bədirhüseyn Hacı oğlu - bennak; Abdulla 

Əmin oğlu - bennak; (Abdullanın) oğlu Rəfı - subay; 
 
səh. 216. 
 
(Rəfınin) qardaşı Mənsur - subay; (Rəfınin) başqa qardaşı Əziz - subay; Niyaz Rza oğlu - subay; Hacı 

Baba Nağı oğlu -bennak; (Hacı Babanın) oğlu Əbdülsəlam - bennak; 
(Əbdülsəlamın) qardaşı Səfı - subay; Əbdülmətləb Əvəz oğlu - bennak; (Əbdülmətləbin) qardaşı 

Əbdüləziz - subay; Əsgər Səfı oğlu - subay; Kazım Tağı oğlu - bennak; 
(Kazımın) oğlu Tağı - subay; Dürrü Bağır oğlu - bennak; Maqsud Səid oğlu - bennak; İsa Zəki oğlu - 

bennak; (İsanın) qardaşı İbrahim - subay; 
Əbdülkərim İsmayıl oğlu - bennak; Kəlbə Əli Əsgər oğlu -bennak; Zəki Ziyaəddin oğlu - bennak; 

(Zəkinin) oğlu Əbdülhadi - subay; Şeyx Məmməd Xeyri oğlu - bennak; 
Kazım Yunis oğlu - bennak; Rza Nəsir oğlu - bennak; (Rzanın) oğlu Səid - subay; Haşım Məmməd oğlu 

- bennak; Ibrahim Əmin oğlu - subay; [233 - 234] 
Abdin Mehdi oğlu - bennak; (Abdinin) qardaşı Nağı - bennak; Baba Qasım oğlu - bennak; Saleh Sadıq 

oğlu - bennak; (Salehin) qardaşı Həsən - subay; 
Cəid Əli oğlu - bennak; Axund Kazım oğlu - bennak; Hüseyn Hərun oğlu - bennak; Saleh Məmməd 

oğlu - subay; Əli Musa oğlu - bennak; 
Hacı Baba Nağı oğlu - bennak; İmam Cəbi oğlu - bennak; Əbdülhüseyn Musa oğlu - bennak; Əbdüləli 

Əbdülmətləb oğlu - bennak; (Əbdüləlinin) qardaşı Kazım - subay; 
Məmməd Hüseyn oğlu - bennak; (Məmmədin) qardaşı Rza - subay; Hüseyn Haşım oğlu - bennak; Tağı 

Abdulla oğlu - bennak; (Tağının) qardaşı Mətləb - subay; 
Nəsir Hüseyn oğlu - bennak; Mənıməd Mənsur oğlu - bennak; Səfı Mirzə oğlu - bennak; (Sefinin) oğlu 

Əsgər - subay; Qədim Rəsul oğlu - subay; 
Əlirza Kərim oğlu - subay; Qacar Soltan oğlu - subay; Nəzərhüseyn Rəfı oğlu - bennak; Nəzərəli Ali 

oğlu - bennak; Fəraməzd Tahir oğlu - subay; 
Təhsin Tahir oğlu - bennak; Səfi Qulu oğlu - bennak; Ağaməmməd Rəşad oğlu - bennak; Ehsan 

Haqverdi oğlu - bennak; Rza Soltan oğlu - bennak; 
Əmin Ramazan oğlu - bennak; Asəf İbrahim oğlu - subay; Qırzı Nəqdi oğlu - bennak; Əsəd Nadir oğlu - 

subay; Kazım Nəzərəli oğlu - subay; 
Baba Mömin oğlu - subay; Haşım Əmin oğlu - bennak; Nəsir Sübhan oğlu - bennak; Əli Nuru oğlu - 

bennak; Qasım Qədim oğlu - bennak; 
Xəlil Nəsir oğlu - subay; Səid Kazım oğlu - bennak; Məmməd Təhsin oğlu - bennak; Rəfı Mustafa oğlu 

- bennak; Mənsur Hacı oğlu - bennak; 
 

səh. 217 
 

Hüseyn Təhsin oğlu - subay; Süleyman Qorçu oğlu - bennak; Əli Vəlixan oğlu - bennak; (Əlinin) 
qardaşı Səfər - bennak; [234 - 235] Məmməd Cəfər oğlu - bennak; 

Soltan Kazım oğlu - bennak; Əlinəzər Kazım oğlu - bennak; Qulamrza Ağəli oğlu - bennak; Səfı Gənci 
oğlu - bennak; Hüsaməddin İsmayıl oğlu - bennak; 
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(Hüsaməddinin) oğlu Qulam - subay; İmamverdi Hüseyn oğlu - bennak; Rza Mehman oğlu - bennak; 
İmamqulu islam oğIu - bennak; Hacıbaba Məsim oğlu - subay; 

Nəzirhüseyn Əli oğlu - subay; Əbdülsəməd Nuru oğlu - subay; Murtuza Bəxşi oğlu - bennak; 
(Murtuzanm) qardaşı İmad -bennak; İmam Məsim oğlu - bennak; 

(İmamın) qardaşı İbrahim - subay; Dərviş Mirzə oğlu - bennak; Qədim Şahsuvar oğlu - bennak; 
(Qədimin) qardaşı Ağəli -subay; Musa Tağı oğlu - subay; 

Rəhim Əsəd oğlu - bennak; Soltan Məlik oğlu - bennak; Mahmud Mehdi oğlu - subay; Əbdülvahab 
Yunis oğlu - bennak; Əbdürrəhim Məsrəf oğlu - subay; 

Əli Abdulla oğlu - bennak; İsmayıl Rəfı oğlu - subay; Sadıq Kərim oğlu - bennak; (Sadığın) oğlu Bağır 
- bennak; (Bağırın) qardaşı İbrahim - subay; 

Kərim Əvəz oğlu - subay; Əli Qədim oğlu - subay; Xudaverdi Piri oğlu - subay; Əmin Pərviz oğlu - 
bennak; Hüseyn Rza oğlu - bennak; 

Kazım Niyaz oğlu - bennak; Qulamrza Sadıq oğlu - bennak; (Qulamrzanın) qardaşı Məmməd - subay; 
(Qulamrzamn) başqa qardaşı Əli - subay; Qulamrza Sofı oğlu - bennak; 

Əmir Musa oğlu - bennak; Səid Nadir oğlu - bennak; (Səidin) oğlu Səyyaf - bennak; (Səyyafın) qardaşı 
Əli - subay; Asəf İbrahim oğlu - bennak; 

Qulaməli Bağır oğlu - subay; Əbdürrza Miri oğlu - subay; Saleh Möhsün oğlu - subay; Əli Kəlbə oğlu - 
subay; Kazım Qulamrza oğlu - bennak; 

Sadıq Məmməd oğlu - subay; Kazım Məmməd oğlu - subay; Əli Sadıq oğlu - bennak; (Əlinin) oğlu 
Yusif - subay; Məmməd Çələbi oğlu - bennak; 

Mətləb Zəki oğlu - bennak; Əbdülisa Nəsir oğlu - bennak; [235 - 236] 
(Əbdülisanın) qardaşı Bünyad - subay; Möhsün Abdulla oğlu -subay; Rəhim İbrahim oğlu - bennak; 
Həsən Abdulla oğlu - subay; Qasım Soltan oğlu - subay; Məmmədəhməd Məmməd oğlu - subay; 
Nizaməddin Haşım oğlu - subay; Hüseyn Abdulla oğlu - bennak; 
Məmməd Mail oğlu - bennak; Qulamrza Zaman oğlu - bennak; Soltan Rza oğlu - subay; 
Bennak - 114 
Subay – 74 

 
səh. 218. 

 
Qasım Sadıq oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Hacı Murad Tağı oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əbdürrəhim Hacı Rza oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Qulamrza Baba oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Qədim Rəşid oğlunun şərikli üzüm bağı - 1 qiə  
Bədirhüseyn Hacı oğlunun üzüm bağı - 2 qitə  
Hacı Baba Nağı oğlunun şərikli üzüm bağı - 1 qitə  
Dürrü Bağır oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Məmməd Mənsur oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Səfi Mirzə oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əziz Rəsul oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əlirza Kərim oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Qacar Soltan oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Nəzərhüseyn Rəfı oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Hacıbaba Məsim oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əbdülsəməd Nuru oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Murtuza Bəxşi oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əbdülvahab Yunis oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Sadıq Kərim oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Əmir Musa oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Kazım Qulamrza oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Nizaməddin Haşım oğlunun üzüm bağı - 1 qitə  
Mətləb Zəki oğlunun üzüm bağı - 1 qitə [236 - 237]  
Şeyx Məmməd Xeyri oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Rza Nəsir oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Axund Kazım oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
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Əbdüləli Əbdülmətləb oğlunun üzüm bağı - 1 qitə 
Tağı Abdulla oğlu və qardaşmın üzüm bağı - 1 qitə 
1 dəyirman - il boyu işləyir. 
1 dəyirman - il boyu işləyir. 
1 dəyirman - il boyu işləyir. 
1 dəyirman - il boyu işləyir. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Bəzirxana - 2 
Sabunxana- 2 
Gəlir: 
Çift vergisi - 150 (ağça) 
Bennak vergisi - 6.522 (ağça) 
Subay vergisi - 1.250 (ağça) 
Buğda - 150 kile - dəyəri 4.500 (ağça) 
Arpa - 50 kile - dəyəri 1.000 (ağça) 
Darı - 18 kile - dəyəri 270 (ağça) 
Sumax - 3 kile - dəyəri 270 (ağça) 
Ot üşrü - 120 (ağça) 
Meyvə üşrü - 800 (ağça) 
Bal üşrü - 220 (ağça) 
Kəkül üşrü - 1.200 (ağça) 
Qantar, un qapanı və başqa vergilərdən - 6.000 (ağça)  
Üzüm bağı və bağçalar müqatiəsi - ildə 580 (ağça)  
Qoyun vergisi - 1.200 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [qəsəbənin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi - 315 (ağça) 
Bəzirxana vergisi - ildə 240 (ağça) 
Bakirə qrz və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 1.280 (ağça) 
Maş üşrü - 300 (ağça) 
Bazar, dəvə, at, qoyun və başqa baclar - ildə 4.500 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin [237 - 238] sərbəstlik almalan üçün 

vergi - 15.000 (ağça)  
Ordubad iskələsi. Gəlir - ildə 12.000 (ağça)  
Bu gəlirdən Mirzə İbrahim mədrəsəsi vəqfinin payı - 4.800 (ağça); Gəlirin dövlət xəzinəsinə aid hissəsi 

- 7.200 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 180 (ağça) 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itmiş mallar, sahibsiz heyvan, qaçmış qul, cariyələrin qanun üzrə 

[sahiblərindən və saxlanma müddətindən sonrakı satışırıdan əldə edilən] gəlir - 5.689 (ağça) 
Yekun: 63.669 (ağça) 
 
səh. 219. 

 
35. ALLAHIN RƏHMƏTİYLƏ MÜJDƏLƏNMİŞ 

VƏ ALLAH TƏRƏFİNDƏN GÜNAHLARI 
BAĞIŞLANMIŞ SULTAN MURAD XANIN - 

ONUN QƏBRİ TƏMİZ OLSUN, 
ALLAH ONA MƏRHƏMƏT GÖSTƏRSİN, 

ONDAN RAZI OLSUN! - BÖYÜK CAMESİNİN 
ORDUBADDAKI VƏQFLƏRİ 

 
150 dükan - hər dükandan aylıq gəlir - 40 (ağça) 
 

Bazarbaşı hamamı - [hamamın] gəlirinin altıda biri, yəni -3.500 (ağça) Böyük came vəqfinə aiddir. 
Ağa Mirze karvansarasının gəliri bülünlüklə vəqfə aiddir -ildə 28.000 (ağça) 
Gəlirin məsrəflər üçün ayrılmış hissəsi: 
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İmam vəzifəsi üçün maaş - gündə 20 (ağça) 
Xitabət üçün - gündə 25 (ağça) 
Müəzzin üçün maaş - gündə 12 (ağça) 
Fərraş üçün maaş - gündə 8 (ağça) 
Qəyyum üçün maaş - gündə 8 (ağça) 
Mütəvvəlilik üçün maaş - 15 (ağça) [238 - 239] 
Böyük came vəqfı gəlirinin artıq qalan hissəsi mütəvvəlinin öhdəsindədir. Gərək olduqca o, gəlirin 

qalan hissəsini camenin və onun vəqfinə aid tikililərin təmirinə sərf eyləsin. 
 

36. ORDUBADDA OLAN MİRZƏ İBRAHİM 
MƏDRƏSƏSİNİN VƏQFİ 

 
30 dükan - hər dükandan aylıq gəlir - 15 (ağça)  
Təknə (?) hamamı gəlirinin yansı - 9.000 (ağça) vəqfə aiddir. 
Ordubadda olan iskələnin gəlirinin vəqfə aid hissəsi - nəqd olaraq 4.800 (ağça) 
[Gəlirin] məsrəflər üçün ayrılmış hissəsi:  
Müdərris üçün maaş - gündə 30 (ağça)  
Mütəvəllilik üçün maaş - 12 (ağça)  
Qapıçı üçün maaş - 6 (ağça) 
Bu vəqfin gəlirindən hər tələbə üçün beş ağça verilir. Gəlirin artıq qalan hissəsini mütəvəlli qoruyub 

saxlasın və gərək olduqca o, gəlirin qalan hissəsini (mədrəsənin və onun vəqfınə aid olan tikililərin) təmirinə 
sərf eyləsin. 
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37. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
MEQRİ KƏNDİ1 

 

(79 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 219-220) (Qeyri-müsəlmanların 50 üzüm bağı - səh. 220-221) 
 

Orta məhə l iə  
 

(177 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 221-223) (Qeyri-müsəlmanların 122 üzüm bağı - səh. 223-225) 
[239 - 240] 

 
Adni (?) məhə l ləsi  

 
(50 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 225-226) (Qeyri-müsəlmanların 39 üzüm bağı - səh. 226) 
 
səh. 226. 

 
1 dəyirman - il boyu işləyir. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Boyaxana - 1 
Bəzirxana - 1 
Sabunxana - 1 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 7.650 (ağça)  
Buğda - 40 kile - dəyəri 1.200 (ağça)  
Аrpa - 10 kile - dəyəri 200 (ağça)  
Darı - 9 kile - dəyəri 135 (ağça)  
Pambıq - 100 man - 7.500 (ağça) 
 
səh. 227. 
 
Bostan məhsulları üşrü - 2.200 (ağça)  
Sumax - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Meyvə üşrü - 2.800 (ağça)  
Kəkül üşrü - 570 (ağça)  
Bal üşrü - 850 (ağça) 
Üzüm bağları və bağçalar müqatiəsi - ildə 9.375 (ağça)  
Qoyun vergisi - 1.200 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 60 (ağca)  
Boyaxana üçün vergi - ildə 120 (ağça)  
Bəzirxana üçün vergi - ildə 120 (ağça)  
Sabunxana üçün vergi - ildə 120 (ağça)  
Qışlaq vergisi - 600 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) [240 - 241] 
Tapu və dəştibani vergisi - 5.600 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.500 

(ağça) 
Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar, sahibsiz heyvan, qaçmış qul və cariyələrin 

[sahiblərindən və saxlanma müddətindən sonrakı satışından əldə edilən] gəlir - 4.560 (ağça) 
Yekun - 47.655 (ağça) 
 

38. AZADCİRAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
YENİCƏ KƏNDİ2 

                                                            

1 XVI əsrin sonu - XVII əsrin əvvəllərində Naxçıvan sancağında bu adda yaşayış məskəni qeydə alınmamışdı. 
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(23 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
(Qeyri-müsəlmanların 12 üzüm bağı)  
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
Gəlir: 
 
səh. 228. 
 
İspəncə vergisi - 575 (ağça) 
Buğda - 10 kile - dəyəri 200 (ağça) 
Arpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça) 
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça) 
Pambıq - 15 man - [dəyəri] 825 (ağça) 
Meyvə üşrü - 210 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 400 (ağça) 
Kəkül üşrü - 170 (ağça) 
Pətək üşrü - 120 (ağça) 
Qoyun vergisi - 120 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 950 (ağca) 
Qışlaq vergisi - 310 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı [241 - 242] keçirənlərdən] ahnır. 
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 390 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbestlik almaları üçün vergi - 820 

(ağça)  
Yekun: 5.485 (ağça) 

 
39. [AZADCİRAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

QARÇUVAN KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır.  
Gəlir: 2.047 (ağça) 
 
40. Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar, sahibsiz heyvan, qaçmış qul, cariyələrə görə 

Azadciran nahiyəsi üzrə əldə edilən illik gəlir - 3.550 (ağça) [242 - 243] 
 

                                                                                                                                                                                                           

2 1590-cı ıldə bu kənd qeydə alınmamışdı. XVII əsrdə yaranmasını ehtimal etdiyimiz bu kəndə ermənilər XVII əsrdə ve yaxud XVIII 
əsrin əvvəllərində, oranın türk-mü 
səlman sakinləri kəndi tərk etdikdən sonra gəlib yerləşmişdilər. 
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səb. 229 
 

XI. NAXÇIVAN SANCAĞINA 
TABE OLAN 

ŞORLUT NAHİYƏSİ 
 

1. [ŞORLUT NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
AŞAĞI ƏNDƏMİŞ KƏNDİ1 

 

Əlimirzə Rəhman oğlu - bennak; (Əlimirzənin) oğlu Qulam - bennak; Hacı Məmməd Zəki oğlu - subay; 
Məmmədəli Övliyaqulu oğlu - subay; Bədirxan Firdovsi oğlu - bennak; 

(Bədirxanın) oğlu Tağı - subay; Rəcəb Hacırəcəb oğlu -bennak; (Rəcəbin) qardaşı Saleh - bennak; 
Nəcəfəli Yunis oğlu - bennak; Qasım Mirhaşım oğlu - bennak; 

Tağı Övliya oğlu - subay; Mirhaşım Qasım oğlu - bennak; 
Çift- 1 
Subay - 4 
Bennak- 8 
Kəndin qeyri-müsəlmanları (18 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
1 dəyirman - il boyu işləyir.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 144 (ağça)  
Subay vergisi - 24 (ağça)  
İspəncə vergisi - 450 (ağça) [243 - 244] 
Buğda - 10 kile - dəyəri 300 (ağça)  
Arpa - 5 kile – dəyəri 100 (ağça)  
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Meyvə üşrü - 190 (ağca)  
Ot üşrü - 250 (ağça)  
Bal üşrü - 250 (ağça)  
Qoyun vergisi - 210 (ağça)  
Yaylaq vergisi - 200 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 320 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Üzüm bağları və bağcalar müqatiəsi - ildə 350 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 180 (ağça) 
 
səh. 230. 
 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 460 (ağça)  
Badi-hava - 5200 (ağça)  
Yekun - 8754 (ağça) 
 

2. ŞORLUT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ANABAD KƏNDİ 

 
Baba Allahverdi oğlu - bennak; Fətulla Ramazan oğlu - bennak; Dərviş Cəfər oğlu - subay; Əli Bünyad 

oğlu - bennak; Baba Mirməmməd oğlu - bennak; 

                                                            

1 1590-cı il tarixli "İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri"ndə (№ 633, s. 318) "Aşağı Əndəmiş" şəklinde qeydə alınmış bu kənddə ermənilər 
yaşamamışdır Buraya ermənilər, ehtimal ki, XVII əsrin sonları ve yaxud XVIII əsrin əvvəllərində yerləşmişdilər. 
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Qədim Həsən oğlu - bennak; (Qədimin) oğlu Məmməd - bennak; (Məmmədin) qardaşı Kəlbə - subay; 
Baba Qayabəy oğlu - bennak; (Babanın) oğlu Qaya - bennak; 

Əbdülkərim Tağı oğlu - bennak; Rüstəm Məmməd oğlu - subay; (Rüstəmin) qardaşı Şahnəzər - subay; 
Sübhi Heydər oğlu - bennak; Murad Ağəli oğlu - bennak; 

Abbas Musa oğlu - bennak; 
Çift- 1 
Bennak – 12 [244 - 245] 
Subay - 4 
Kəndin qeyri-müsəlmanları (19 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman yarım il işləyir  
1 dəyirman yarım il işləyir  
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 216 (ağça)  
Subay vergisi - 24 (ağça)  
İspəncə vergisi - 475 (ağça)  
Buğda - 10 kile - dəyəri 300 (ağca)  
Arpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Paxla üşrü - 5 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Meyvə üşrü - 290 (ağça)  
Bal üşrü - 300 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 450 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi  
Tapu və dəştibani vergisi - 900 (ağça) 
 
səh. 231. 

 
Dəyirman vergisi - 60 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 1200 

(ağça)  
Yekun - 4664 (ağça) 
 

3. ŞORLUT [NAHIYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KƏNİZƏK KƏNDİ 

 
Nəbi Şərif oğlu - bennak; (Nəbinin) oğlu İsmayıl - subay; Murad Həzrətqulu oğlu - bennak; Baba Rza 

oğlu - subay; Haşım Məmməd oğlu - bennak; 
(Haşımın) qardaşı Səid - subay; Rəcəb Süleyman oğlu - subay; Məmməd Əli oğlu - bennak; 

(Məmmədin) oğlu Əli - subay; [245 - 246] Tağı Habil oğlu - subay; 
(Tağının) qardaşı Sadıq - subay; Əbdürrəhim Rza oğlu -bennak; Məmməd Hacı oğlu - bennak; 
(Məmmədin) qardaşı İmamverdi - subay; Ağamirzə Ağamurad oğlu - bennak: 
(Ağamirzənin) oğlu Ağamurad - bennak; Nəzər Şahmurad oğlu - bennak; Məhəbbət Əli oğlu - subay; 

İbrahim Murad oğlu - bennak; Lütfəli Məmməd oğlu - bennak; 
(Lütfəlinin) qardaşı Altın - bennak; 
Çift- 1 
Bennak - 12 
Subay - 9 
Kəndin qeyri-müsəlmanları 
(1 qeyri-müsəlman) 
1 dəyirman yarım il işləyir 
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 216 (ağça)  
Subay vergisi - 54 (ağça)  
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İspəncə vergisi - 25 (ağça)  
Buğda - 20 kile - dəyəri 600 (ağça)  
Arpa - 15 kile - dəyəri 300 (ağça)  
Darı - 10 kile - dəyəri 150 (ağca)  
Meyvə üşrü - 1900 (ağça)  
Bal üşrü - 350 (ağça)  
Ot üşrü - 150 (ağça)  
Qoyun vergisi - 150 (ağça)  
Yaylaq vergisi - 152 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 350 (ağca); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Dəyirman vergisi - 30 (ağça) 
Əkin yeri üçün tapu və dəştibani vergisi - 450 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, 

qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 1200 (ağça)  
Yekun - 6216 (ağça) [246 - 247] 
 

4. ŞORLUT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
YUXARI ƏNDƏMİŞ KƏNDİ1 

 
Hüseyn Xalis oğlu - bennak; (Hüseynin) oğlu Xalis - subay; Əbdülkərim Xalis oğlu - bennak; Məmməd 

İbrahim oğlu - subay; Əli Hüseyn oğlu - bennak; 
Allahqulu İmamqulu oğlu - bennak; Ovçu Həmzə oğlu -bennak; Musa Hüseyn oğlu - subay; Övliyaqulu 

Novruz oğlu -bennak; Tahir Qaya oğlu - subay; 
 
səh. 232. 

 
Əbdülmənsur Tahir oğlu - bennak; (Əbdülmənsurun) qardaşı Əsgər - subay; Qasım Əbdülkərim oğlu - 

subay; Əbdürrəhim Şərif oğlu - bennak; Mirhüseyn Tağı oğlu - bennak; 
Məmməd İsmayıl oğlu - bennak; Məmməd Xalıqverdi oğlu - bennak; Mustafa Abdulla oğlu - bennak; 

Saleh Əvəz oğlu -bennak; Xalıqverdi Məmməd oğlu - bennak; 
Çift- 1 
Bennak - 14 
Subay - 6 
l dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 252 (ağça)  
Subay vergisi - 36 (ağça)  
Buğda - 15 kile - dəyəri 450 (ağça)  
Arpa - 7 kile - dəyəri 140 (ağça)  
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Meyvə üşrü - 135 (ağça) [247 - 248] 
Bal üşrü - 150 (ağça)  
Ot üşrü - 160 (ağça) 
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 500 (ağça)  
Qoyun vergisi - 350 (ağça)  
Yaylaq vergisi - 210 (ağça) 
Qışlaq vergisi - 500 (ağça); kənardan gəlib [bu kənddə qışı keçirənlərdən] alınır. 
Kəlül üşrü - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Əkin yeri üçün tapu - 300 (ağça) 

                                                            

1 XVI əsrin sonunda bu kəndin adı "Yuxarı Əndəmiç" kimi qeydə alınmışdı (Bax: İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri, № 633, s. 316.) 
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Dəştibani vergisi - 180 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 1230 

(ağça)  
Yekun - 5174 (ağça) 
 

5. ŞORLUT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
BEŞQUŞ KƏNDİ 

 
Əli Qədim oğlu - bennak; (Əlinin) oğlu Ümid - bennak; Əli Haşım oğlu - bennak; (Əlinin) qardaşı Fəzli 

- subay; İsmayıl Aşur oğlu – bennak; 
İmamverdi Rəşid oğlu - bennak; (İmamverdinin) oğlu Musa - bennak; Məmməd Allahverdi oğlu - 

bennak; Abdulla Əli oğlu - bennak; (Abdullanın) qardaşı İmamverdi - bennak; 
Əbdülsəməd Baba oğlu - bennak; Məmməd Şəmsəddin oğlu - bennak; Lütfüllah Nağı oğlu - subay; 

(Lütfüllahın) qardaşı Fətəli - subay; Cəfər Çələbi oğlu - bennak; Mehdi Qasım oğlu - bennak; 
Çift - 1 
Bennak - 13 
Subay - 3 
Kəndin qeyri-müsəlmanları 
(12 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 232-233) 
 
səh. 233 

[248 - 249] 
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 234 (ağça)  
Subay vergisi - 18 (ağca)  
İspəncə vergisi - 200 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Arpa - 8 kile - dəyəri 160 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergiləri - 300 (ağça)  
Darı - 6 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça)  
Üzüm bağları müqatiəsi - ildə 450 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2200 

(ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Yekun - 4062 (ağça) [249 - 250] 
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səh. 234. 

 
XII [NAXÇIVAN] SANCAĞINA 

TABE OLAN 
DƏRƏNÜRGÜT NAHİYƏSİ 

 
1. [DƏRƏNÜRGÜT NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

NÜRGÜT KƏNDİ 
 

(20 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
2 dəyirman - il boyu işləyirlər.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 500 (ağça)  
Buğda - 8 kile - dəyəri 240 (ağça)  
Arpa - 6 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Sumax - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Qoyun vergisi - 49 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 120 (ağça)  
Tapu və dəştibani vergisi - 300 (ağea)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 220 (ağça)  
Yekun- 1699 (ağça) 

 
2. DƏRƏNÜRGÜT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

HƏVAS (?)1 KƏNDİ 
 

(10 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 234-235) 
1 dəyirman yararsızdır. 
 
səh. 235. 

[250 - 251] 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 275 (ağça) 
Buğda - 4 kile - dəyəri 120 (ağça) 
Аrpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça) 
Sumax - 4 kile - dəyəri 60 (ağca) 
Qoyun vergisi - 50 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 600 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1500 (ağça) 
Yekun - 2795 (ağça) 
 

3. DƏRƏNÜRGÜT [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
VƏRKƏARX (?) KƏNDİ 

 
(6 qeyri-müsolmanın siyahısı)  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 150 (ağça) 
Buğda - 7 kile - dəyəri 180 (ağça) 
Аrpa 3 kile - dəyəri 60 (ağça) 

                                                            

1 Bu kəndin adı dəftərin mündəricat bölümündə "Teyvaz" (? - s. 5), "İrəvan əyalətınin icmal dəftəri"ndə isə "Hors" şəklində yazılmışdır 
(Bax: İrəvan əyalətinin icmal dəftəri. Bakı, 1997, s. 149.) 



142 

 

Sumax - 3 kile - dəyəri 45 (ağça) 
Qoyun vergisi - 10 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 390 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 2150 (ağça) 
Yekun - 3075 (ağça) 
 

4. [DƏRƏNÜRGÜT NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
MİLAX KƏNDİ 

 
(8 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yararsızdır. 
 
səh. 236. 

  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 200 (ağça) [251 - 252] 
Buğda - 9 kile - dəyəri 270 (ağca) 
Arpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça) 
Sumax - 4 kile - dəyəri 60 (ağça) 
Qoyun vergisi - 11 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 510 (ağça) 
Bakirə qrz və dul qadın ücün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 2.100 (ağça) 
Yekun- 3.341 (ağça) 
 

5. [DƏRƏNÜRGÜT NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ƏZNƏMİRİ KƏNDİ 

 
(11 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yararsızdır.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 275 (ağca) 
Buğda - 6 kile - dəyəri 180 (ağça) 
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça) 
Sumax - 3 kile - dəyəri 45 (ağça) 
Tapu və dəştibani vergisi - 650 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.999 (ağça) 
Yekun - 3.299 (ağça) 
6. Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar, sahibsiz heyvan, qaçmış qul, cariyələrin 

qanun üzrə [sahiblərindən və saxlanma müddətindən sonrakı satışından] Şorlut və Dərənürgüt nahiyələri üzrə 
gəlir - 4.200 (ağça) [252 - 253] 
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səh. 237. 

 
XIII. NAXÇIVAN SANCAĞINA 

TABE OLAN 
SİSYAN NAHİYƏSİ 

 
1. [SİSYAN NAHİYƏSİNƏj TABE OLAN 

SİSYAN KƏNDİ 
 

Əbdülmətləb Hacı Mustafa oğlu - Cabir Ansarinin1 övladlarındandır; Cəfər İsmayıl oğlu - subay; 
Zaman Əmirxan oğlu -bennak; Behbud Əli oğlu - bennak; Rəfı Əli oğlu - subay; 

Həsən Əli oğlu - bennak; Əmin Əli oğlu - bennak; Mustafa Əli oğlu - bennak; Əlimərdan Məmməd oğlu 
- bennak; Əliqulu Söhbət oğlu - subay; 

Yusif Əli oğlu - bennak; Əli Davud oğlu - subay; Nəsir Əhməd oğlu - bennak; Fəzlullah Əhməd oğlu - 
subay; Qaraməmməd Səlahəddin oğlu - bennak; 

Əli Şərəfəddin oğlu - subay; Əbülqasım Pirxan oğlu - bennak; Əlimirzə Abdulla oğlu - bennak; Əvəz 
Piri oğlu - bennak; Məmməd Yaqub oğlu - bennak; 

Rza Əhməd oğlu - bennak; Əli Məmməd oğlu - bennak; Ağaməmməd Namazməmməd oğlu - bennak; 
Məmmədəmin Əvəz oğlu - bennak; Əbdülisa Məmməd oğlu - bennak; 

Çift - 3 
Yarım [çift] - 2  
Bennak - 18 Subay - 6 
4 dəyirman - yararsız haldadır. 
1 bəzirxana - yararsız haldadır. [253 - 254] 
Gəlir: 
Çift vergisi - 150 (ağça)  
Bennak vergisi - 324 (ağça)  
Subay vergisi - 36 (ağça)  
Yarım çift üçün vergi - 50 (ağça)  
Buğda - 20 kile - dəyəri 600 (ağça)  
Arpa - 25 kile - dəyəri 550 (ağça)  
Paxla - 18 kile - dəyəri 324 (ağça)  
Noxud - 9 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Kəlül - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Kərəsnə - 15 kile - dəyəri 165 (ağça)  
Mərcimək - 18 kile - dəyəri 327 (ağça)  
Gənəgərçək - 8 kile - dəyəri 70 (ağça)  
Pərinc - 19 kile - dəyəri 399 (ağça)  
Kərdiyər - 11 kile - dəyəri 231 (ağça)  
Sumax - 20 kiie - dəyəri 300 (ağça)  
Darı - 14 kile - dəyəri 170 (ağça)  
Qoyun vergisi - 60 (ağça)  
Axil vergisi - 120 (ağça)  
Dönüm vergisi - 800 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 290 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.990 

(ağça)  
Yekun- 8.316 (ağça) 

                                                            

1 Cabir Ansarinin digər bir övladı olan şeyx Siracəddinin veqfı haqqında bax: Hüsamettin Karamanlı. Osmanlı dönemi Gence-Karabağ 
əyalətində vakıflar (16. yüzyılın sonları) - OTAM, № 4, 1993, s. 639 



144 

 

 
 

səh. 238. 
2. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

ZƏBAZADUR KƏNDİ 
 

Abdulla Ağaməmməd oğlu - bermak; (Abdullanın) qardaşı Salehməmməd - subay; Kazım İbrahim oğlu 
- bennak; Həsən Məmməd oğlu - bennak; 
Bennak – 3 [254 - 255] 

Subay - 1 
1 dəyirman - yararsız haldadır, 
Çift - 1 
Gəlir: 
Bennak vergisi - 54 (ağça) 
Subay vergisi - 6 (ağça) 
Buğda - 10 kile - dəyəri 300 (ağça) 
Arpa - 8 kile - dəyəri 160 (ağça) 
Çift vergisi - 50 (ağça) 
Sumax - 6 kile - dəyəri 90 (ağça) 
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağca) 
Paxla - 3 kile - dəyəri 54 (ağça) 
Mərcimək - 7 kile - dəyəri 126 (ağça) 
Gənəgərçək - 7 kile - dəyəri 63 (ağça) 
Pərinc - 9 kile - dəyəri 189 (ağça) 
Kərdiyər - 11 kile - dəyəri 131 (ağca) 
Qoyun vergisi - 20 (ağça) 
Axil vergisi - 150 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 900 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 2.006 (ağça) 
Kəlül - 4 kile - dəyəri 112 (ağça) 
Yekun - 5.276 (ağça) 
 

3. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ƏLİLİ KƏNDİ 

 
Əvəz Əlisaleh oğlu - bennak; (Əvəzin) qardaşı Nəqdəli -bennak; Əli Qoca oğlu - bennak; Əyyub Tapdıq 

oğlu - bennak; (Əyyubun) qardaşı Yusif - subay; 
Bennak Şərifin əkin yeri; 
Bennak Orucun əkin yeri; 
Bennak Bayramın əkin yeri; 
1 dəyirman - yararsız haldadır. [255 - 256] 
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
Bennak - 7  
Subay - 1  
Gəlir: 
Bennak vergisi -126 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
Buğda - 12 kile - dəyəri 360 (ağça)  
Arpa - 8 kile - dəyəri 160 (ağça)  
Paxla - 5 kile - dəyəri 75 (ağça) 
 
səh. 239 
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Noxud - 4 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Gənəgərçək - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Kərəsnə - 8 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Kəlül - 10 kile - dəyəri 880 (ağca)  
Pərinc - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Kərdiyar - 6 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Sumax - 8 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Darı - 7 kile - deyəri 105 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Yonca üşrü - 600 (ağça)  
Bal üşrü - 20 (ağça)  
Dönüm üşrü - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 800 (ağça)  
Bakirə qrz və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

1999 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 30 (ağça)  
Yekun: 6223 (ağça) [256 - 257] 
 

4. SALBARTOB (?) YAYLAĞI 
 

Əvvəllər bu yaylaqda Kəngərli eli1 yaylar imiş.  
Hal-hazırda müxtəlif tayfaların yaylağıdır. Sisyan nahiyəsinə tabedir. 
[Gəlir] - 5000 (ağça) 
 

5. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
PEXİN (?) KƏNDİ 

 
Qoca Hüseyn oğlu - bennak; Bennak Məmmədkərimin əkin yeri; 
Bennak- 2  
Yarım çift - 1  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 36 (ağça) Yarım [çift] üçün vergi - 25 (ağça)  
Buğda - 2 kile - deyəri 60 (ağça)  
Arpa - 5 kile – dəyəri 100 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Noxud - 6 kile - dəyəri 108 (ağça)  
Mərcimək - 7 kile - dəyəri 126 (ağça)  
Kəlül - 8 kile - dəyəri 108 (ağça)  
Sumax - 10 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Dönüm vergisi - 60 (ağça)  
Pərinc - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Kərdiyər - 8 kile - dəyeri 168 (ağça)  
Yonca üşrü - 600 (ağça)  
Qoyun vergisi - 20 (ağça) [257 - 258] 
Axil vergisi - 25 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi - 100 (ağça) 
Dəştibani və əkin yeri üçün tapu - 1.900 (ağça)  
Bakirə qrz və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Yekun - 3.601 (ağça) 

                                                            

1 Kəngərli camaatının osmanlılara qədər Gəncə-Qarabağ əyalətində qışlaqları, Arasbat və Bayad nahiyələrində isə mülkləri və 
üziimlükləri olmuşdu. 1727-ci ildə Kəngərlilərin bir qismi Muğan çölünə, Salyan tərəf\ köçüb yerləşmişdi. Qarabağda qalanlar isə 
Cavanşir camaatına daxil olmuşdu (Bax: Gəncə-Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri. Ön söz, tərcümə, qeyd və şərhlərin müəllifı 
Hüsaməddin Məmmədov /Qaramanlı/. Bakı, "Şuşa" nəşriyyatı. 2000, s. 467-468). 
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6. [SİSYAN NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

ƏRƏFSA KƏNDİ 
 

Gəncəli İlyas oğlu - bennak; (Gəncəlinin) qardaşı Əmin -bennak; Mail Hüseyn oğlu - bennak; Mustafa 
Əli oğlu - bennak;  

Bennak Xəlilin- 4 [çift] əkin yeri;  
Bennak Mustafanın 3 [çift] əkin yeri;  
Bennak - 6  
Çift - 2 
2 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
səh. 240 

 
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 114 (ağça)  
Buğda - 10 kile - dəyəri 300 (ağça)  
Arpa - 10 kile - dəyəri 200 (ağça)  
Kəlül - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Pərinc - 15 kile - dəyəri 315 (ağça)  
Kərdiyər - 14 kile - dəyəri 264 (ağça)  
Sumax - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Yonca üşrü - 500 (ağça)  
Qoyun vergisi - 21 (ağça)  
Axil vergisi - 140 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Doştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.115 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) [258 - 259] 
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

1.989 (ağça)  
Yekun - 5.893 (ağça) 
 

7. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
ORTAGİR KƏNDİ1 

 
(4 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 100 (ağça)  
Buğda - 8 kile - dəyəri 240 (ağça)  
Arpa - 6 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Paxla - 10 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Noxud - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Darı - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Sumax - 3 kile - deyəri 45 (ağça)  
Kəlül - 6 kile - dəyəri 108 (ağça)  
Pərinc - 11 kile - dəyəri 231 (ağça)  
Kərdiyər - 12 kile - dəyəri 262 (ağça)  
Qoyun vergisi - 15 (ağça)  
Axil vergisi - 150 (ağça)  
Yonca üşrü - 700 (ağça) 
Başqa kəndlərdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 300 (ağça) 

                                                            

1 1590-cı il tarixli "İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri"ndə (№ 633, s. 362.) "Ortııkiş" (?) şəklində qeyd olunmuş bu kənddə heç kim 
yaşamırdı. Ermənilər isə buraya, ehtimal ki, XVIII əsrin əvvəllərində yerləşmişdilər. 
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Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.190 (ağça)  
Badi-hava - 900 (ağça)  
Yekun - 5.167 (ağca) [259 - 260] 
 
səh. 241. 

 
8. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

AĞAYİ KƏNDİ 
 

Əvəzin əkin yeri - bir çift  
Yekun - 1 nəfər 
Dənli bitkilər, ispəncə, kənardan gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, dönüm, 

tapu, dəştibani, gəlinlik vergisi və başqa vergilərdən əldə edilən gəlir -2.999 (ağça) 
 

9. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
BENİS KƏNDİ1 

 

(7 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 
(3 qeyri-müsəlmanın - 1,5 çift əkin yeri) 
2 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 175 (ağça)  
Buğda - 9 kile - doyəri 270 (ağça)  
Аrpa - 8 kile - dəyəri 160 (ağça)  
Pərinc - 10 kile - dəyəri 210 (ağça)  
Kərdiyər - 15 kile - dəyəri 215 (ağça)  
Sumax - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Paxla - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Noxud - 7 kile - dəyəri 126 (ağça)  
Mərcimək - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Kəlül - 11 kile - dəyəri 198 (ağça)  
Qoyun vergisi- 23 (ağça)  
Axil vergisi - 136 (ağça) [260 – 261] 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 300 (ağça)  
Yonca üşrü - 100 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 300 (ağça)  
Dönüm vergisi - 500 (ağça)  
Yekun - 3.325 (ağça) 
 

10. [SİSYAN NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ƏXLATİYAN KƏNDİ 

 
Məmməd Şahgəldi oğlu - bennak; Şıxəli Şahkərim oğlu -bennak; Subay Məhərrəmin yarım (çift) əkin 

yeri; Abdal Hüseyn oğlu - subay; Şahsuvar Qurbanəli oğlu - bennak; 
 

səh. 242. 
 
                                                            

1 XVI əsrdə bu adda kənd qeydə alınmamışdı. Saylarının az olmasını nəzərə alaraq ermenilərin buraya XVIII əsrin əvvəllərində köçüb 
yerləşdiklərini söyləmək olar. 



148 

 

(Şahsuvarın) oğlu Abbas - bennak;  
Bennak - 4  
Subay - 2 
Kəndin qeyri-müsəlmanları - (1 nəfər)  
2 bəzirxana - yararsız haldadırlar.  
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından əkib-becərmə işləri üçün istifadə edənlərdən] alınan vergi 

daxil olmaqla  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 90 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
İspəncə vergisi - 25 (ağça)  
Buğda - 12 kile - dəyəri 360 (ağça)  
Arpa - 10 kile - dəyəri 200 (ağça)  
Sumax - 6 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Kərdiyər - 4 kile - dəyori 84 (ağça) [261 - 262] 
Kəlül - 9 kile - dəyəri 162 (ağça)  
Paxla - 7 kile - dəyəri 126 (ağça)  
Noxud - 8 kile - dəyeri 144 (ağça)  
Mərcimək - 10 kile - dəyəri 270 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile – dəyəri 30 (ağça)  
Qoyun vergisi - 18 (ağça)  
Axil vergisi - 120 (ağça)  
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 415 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi 90 (ağca)  
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.190 (ağça)  
Yekun - 4.979 (ağça) 
 

11. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN BAŞQA 
ƏRƏFSA KƏNDİ 

 
Hüseynxan Məmməd oğiu - bennak; Məmmədrza Məmməd oğlu - bennak;  
Bennak - 2 
Qeyri-müsəlmanlar - (2 nəfər)  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Kəndin kilsəsi  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 36 (ağça)  
İspəncə vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 11 kile - dəyəri 330 (ağça)  
Arpa - 16 kile - dəyəri 320 (ağça)  
Kərdiyər - 9 kile - dəyəri 189 (ağça)  
Pərinc - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Paxla - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Noxud - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Mərcimək - 6 kile - dəyəri 108 (ağça)  
Kərəsnə - 7 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Meyvə üşrü - 200 (ağca) [262 - 263] 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 300 (ağça)  
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.990 (ağça)  
Yonca üşrü - 600 (ağça) 
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səh. 243 
 

Qoyun vergisi - 12 (ağça)  
Axil vergisi - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.999 (ağça)  
Yekun- 7.183 (ağça) 
 

12. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ŞEYXLƏR KƏNDİ 

 
Məmməd Həmid oğlu - bennak; (Məmmədin) oğlu Mömin - bennak; Rəhim Sübhanverdi oğlu - subay; 

Məmməd Yusif oğlu - bennak; 
Bennak - 3 
Subay - 1 
Dövlət xəzinəsinin 2 [qitə] bağçası  
2 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi daxil olmaqla  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 54 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Arpa - 8 kile - dəyəri 160 (ağça)  
Kərdiyər - 9 kile - dəyəri 189 (ağca)  
Pərinc - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Darı - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Sumax - 3 kile - dəyəri 30 (ağca) [263 - 264] 
Paxla - 7 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Noxud - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Kərəsnə - 6 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Kəlül - 7 kile - dəyəri 126 (ağça)  
Yonca üşrü - 300 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağca)  
Çovdar - 8 kile - dəyəri 168 (ağça)  
Qoyun vergisi - 600 (ağça)  
Axil vergisi - 150 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçürı tapu -211 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmis cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.000 

(ağça)  
Yekun - 4.914 (ağça) 
 

13. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
HAKSİ KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, çift, dönüm, dəştibani, tapu, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə 

edənlərdən alınan] vergidən [əldə edilən] gəlir - 3.150 (ağça) 
 

14. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏl TABE OLAN 
QIVRAQ KƏNDİ 

 
Mehrəli Mahmud oğlu - bennak; (Mehrəlinin) oğlu İbrahim - bennak; Gurzalı Mahmud oğlu - bennak; 

(Gurzalının) oğlu Vəlipənah - subay; Hüseynşah Nəzər oğlu - bennak; 
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səh. 244. 

 
Cəbi Məmməd oğlu - bennak;  
Bennak – 5 [264 - 265] 
Subay - 1 
2 dəyirman - yararsız haldadır.  
Dövlət xəzinəsinin 2 [qitə] bağçası  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 90 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
Buğda - 11 kile - dəyəri 240 (ağça)  
Arpa - 12 kile - dəyəri 240 (ağça)  
Kərdiyər - 9 kile - dəyəri 189 (ağça)  
Pərinc - 15 kile - dəyəri 315 (ağça)  
Kərəsnə - 8 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Mərcimək - 6 kile - dəyəri 108 (ağça)  
Noxud - 5 kile - dəyori 90 (ağça)  
Kəlül - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Darı - 10 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Sumax - 7 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Meyvə üşrü - 400 (ağça)  
Yonca üşrü - 500 (ağça)  
Qoyun vergisi - 30 (ağça)  
Axil vergisi - 160 (ağça)  
Dönüm vergisi - 400 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 329 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 3.910 

(ağça)  
Yekun - 7.634 (ağça) 
 

15. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KÖÇƏRİ KƏNDİ 

 
Məmməd Ağa oğlu - subay; Yarməmməd Hüseyn oğlu -bennak; Qulu Gəncəli oğlu - bennak; Yarım 

çift] əkin yeri olan Əzizqulu - bennak; Yarım [çift] əkin yeri olan Əliqulu - bennak; Yarım [cift] əkin yeri olan 
Vahrus (?) - bennak; 

Bennak – 5 [265 - 266] 
Subay - 1 
2 dəyirman - yararsız haldadırlar.  
Gelir: 
Bennak vergisi - 90 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Arpa - 16 kile - dəyeri 320 (ağça)  
Kərdiyər - 9 kile - dəyəri 189 (ağça)  
Sumax - 12 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Paxla - 6 kile - dəyəri 108 (ağça)  
Noxud - 8 kile - dəyəri 144 (ağça)  
Mərcimək - 7 kile - dəyəri 126 (ağça)  
Kəlül - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Kərəsnə - 15 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Qoyun vergisi - 15 (ağça)  
Axil vergisi - 120 (ağça)  
Bal üşrü - 190 (ağça)  
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Meyvə üşrü - 470 (ağça) 
 
səh. 245. 

 
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dəştibani vergisi və əkin yeri ücün tapu - 319 (ağça)  
Badi-hava - 299 (ağça)  
Yekun - 2.563 (ağça) 
 

16. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
PÜSYAK (?) KƏNDİ 

 
Mahmud Məmmədsaleh oğlu - bennak; Məmməd Yusif oğlu - bennak;  
Bennak - 2 
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: [266 - 267] 
Bennak - 36 (ağça) 
Buğda - 5 kile – d’yəri 150 (ağça) 
Arpa - 6 kile - dəyəri 120 (ağça) 
Kərdiyər - 11 kile – dəyəri 231 (ağça) 
Paxla - 4 kile - dəyəri 72 (ağça) 
Noxud - 3 kile - dəyəri 54 (ağça) 
Kərəsnə - 10 kile - dəyəri 150 (ağca) 
Pərinc - 10 kile - dəyəri 210 (ağça) 
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağca) 
Kəlül - 7 kile - dəyəri 126 (ağça) 
Sumax - 9 kile - dəyəri 135 (ağça) 
Bal üşrü - 19 (ağça) 
Meyvə üşrü - 199 (ağça) 
Yonca üşrü - 250 (ağça) 
Qoyun vergisi - 10 (ağça) 
Axil vergisi - 100 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəştibani və əkin yeri üçün tapu - 396 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 400 (ağça) 
Yekun: - 3.384 (ağça) 
 

17. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
MAHRUS KƏNDİ 

 
Mustafa Həzrətqulu oğlu - bennak; (Mustafanın) oğlu Əli-pənah - bennak; Nurçələbi Məmməd oğlu - 

bennak; Ağəli Babaxan oğlu - bennak; 
Bennak - 4 
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 72 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dayəri 60 (ağça)  
Arpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça) [267 - 268] 
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
 
səh. 246. 
 
Sumax - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
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Yonca üşrü - 200 (ağça)  
Paxla - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 10 kile - dəyəri 110 (ağca)  
Mərcimək - 9 kile - dəyəri 171 (ağça)  
Meyvə üşrü - 190 (ağça) Kolül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 2.111 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 500 (ağça)  
Yekun - 4.450 (ağça) 
 

18. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
DƏSDGİRD KƏNDİ 

 
(1 qeyri-müsəlmanın yanm çift əkin yeri)  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
1 bəzirxana - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 25 (ağca)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Kərdiyər - 5 kile - (dəyori) 105 (ağça)  
Pərinc - 6 kile - dəyəri 126 (ağça)  
Yonca üşrü - 200 (ağça)  
Paxla - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça) [268 - 269] 
Bal üşrü - 100 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Dönüm vergisi - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 319 (ağça)  
Qoyun vergisi - 10 (ağça)  
Axil vergisi - 100 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.900 (ağça)  
Yekun: 3.640 (ağça) 
 

19. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
DULUS KƏNDİ 

 
(2 qeyri-müsəlmanın bir çift əkin yeri) 
Aşıq Bünyadın əkin yeri. 
Aşıq Bünyadın üzüm bağı. 
2 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
1 bəzirxana - yararsız haldadır. 
Gəlir: 
 
səh. 247. 

 
İspəncə vergisi - 175 (ağça)  
Buğda - 11 kile - dəyəri 330 (ağca)  
Arpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça) 
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Pərinc - 8 kile - dəyəri 168 (ağça)  
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Yonca üşrü - 300 (ağça)  
Paxla - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Sumax - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Kərəsnə - 10 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Mərcimək - 9 kile - dəyəri 162 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 300 (ağça) [269 - 270] 
Qoyun vergisi - 20 (ağça)  
Axil vergisi - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.999 (ağça)  
Yekun: 3.752 (ağça) 
 

20. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
AĞCAKƏND 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Dənli bitkilər, çift, dönüm, tapu, dəştibani və başqa yerdən gəlib [bu kəndin 

torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.959 (ağça) 
 

21. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
PİRNAĞUT KƏNDİ 

 
Muxtarəli Tağı oğlu - bennak; Mammədhüseyn Ağbaba oğlu - bennak; Yarəli Qubad oğlu - bennak; 

Əbülqasım Saleh oğlu - bennak; Murtuzaqulu Ağəli oğlu - bennak; 
Bennak- 5 
Kənddə yaşayan qeyri-müsəlmanlar (8 qeyri-müsəlmanın siyahısı)1  
2 dəyirman - yararsız haldadırlar.  
1 bəzirxana - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 90 (ağça) 
 İspəncə vergisi - 200 (ağça)  
Buğda - 7 kile - dəyəri 210 (ağça)  
Arpa - 6 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağca) [270 - 271] 
Yonca üşrü - 1.990 (ağça)  
Kərdiyər - 11 kile – dəyəri 231 (ağca)  
Pərinc - 12 kile - dəyəri 252 (ağça)  
Sumax - 8 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Kəlül - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Mərcimək - 6 kile – dəyəri 106 (ağça)  
Paxla - 10 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Kərəsnə - 8 kile - dəyəri 125 (ağça)  
Qoyun vergisi - 150 (ağça)  
Axil vergisi - 198 (ağça) 
 
səh. 248. 

 
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Bal üşrü - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.889 (ağça)  

                                                            

1 XVI əsırdə bu kənddə ermenilər yaşamamışdılar. ı Bax: İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri, № 633, s. 363). 1727-ci ildə burada qeydə 
alınmış ermənilər isə, saylarının az olmasından dolayı, XVIII əsrin əvvellərində bu kənddə yerləşmişlər. 
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Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 
2.591 (ağça)  

Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Yekun - 8.687 (ağça) 
 

22. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
UZ KƏNDİ1 

 
(11 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
(4 qeyri-müsəlmanın 2 çift əkin yeri)  
2 dəyirman - yararsız haldadırlar.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 275 (ağça)  
Buğda - 11 kile - dəyəri 330 (ağça)  
Arpa - 15 kile - dəyəri 300 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça) [271 - 272] 
Pərinc - 2 kile – dəyəri 42 (ağça)  
Yonca üşrü - 199 (ağça)  
Paxla - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Noxud - 6 kile - dəyəri 108 (ağça)  
Mərcimək - 7 kile - dəyəri 126 (ağça)  
Kəlül - 8 kile - dəyəri 144 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Darı - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Dönüm vergisi - 60 (ağça)  
Qoyun vergisi - 11 (ağça)  
Axil vergisi - 120 (ağça)  
Bal üşrü - 50 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 200 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

1.999 (ağça)  
Yekun - 4.137 (ağça) 
 

23. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QARAKİLSƏ KƏNDİ 

 
İbrahim Muradxan oğlu - bennak; (İbrahimin) oğlu Muradxan - bennak; Nəcəf Xanqulu oğlu - bennak; 

(Nəcəfın) qardaşı Tahir - bennak; Rzaqulu Nəcəf oğlu - bennak; 
İlyas Kazım oğlu - bennak; Məmmədzaman Baxşəli oğlu -bennak; Allahverdi Tapdıq oğlu - bennak; 

Hüseyn Məmməd oğlu - bennak; Hüseyn Allahverdi oğlu - bennak; 
 

səh. 249. 
 

Rza Lütfəli oğlu - bennak; Əhməd Məmmnəd oğlu - bennak; Sədrəddin Qoca oğlu - bennak; Ağəli 
Nemət oğlu - bennak; Əminəli Əlifxan oğlu - bennak; 

Abdul Əlisuvar oğlu - bennak; Məcnun Bayraməli oğlu - bennak; Rüstəm Pirməmməd oğlu - bennak; 
[272 - 273] 

Bennak - 18 
4 dəyirman - yararsız haldadırlar.  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 326 (ağça) 

                                                            

1 XVI əsrin sonunda Uz kəndində ərmənilər yaşamamışdılar. (Bax: İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri, № 633, s. 361). Bu kəndə 
ermənilər, saylarının az olmalarından dolayı, XVIII əsrin əvvəllərində yerləşmiş olmalıdırlar. 
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Buğda - 11 kile - dəyəri 330 (ağça)  
Arpa - 15 kile - dəyər 300 (ağça)  
Kərdiyər - 9 kite - dəyəri 189 (ağça) Pərinc - 6 kile - dəyəri 126 (ağça)  
Sumax - 5 kile - dəyəri 75 (ağça) Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Yonca üşrii - 150 (ağça)  
Paxla - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Mərcimək - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Kəlül - 8 kile - dəyəri 144 (ağça)  
Qoyun vergisi - 10 (ağça)  
Axil vergisi - 190 (ağça)  
Dönüm vergisi - 90 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.950 (ağça)  
Gənəgərçək - 3 kile - dəyəri 15 (ağca)  
Bal üşrü - 200 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

3.910 (ağça)  
Yekun - 6.338 (ağça) 
 

24. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
ƏSKƏMOR KƏNDİ 

 
Bennak Cəlil Sevdiməli oğlu qardaşı ilə; Xanməmməd Bayraməli oğlu - bennak; Mövlaqulunun yarım 

[çift] əkin yeri. 1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Bennak- 2  
Subay - 1  
Gəlir: [273 - 274] 
Bennak vergisi - 36 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Аrpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Paxla - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Noxud - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Gənəgərçək - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Mərcimək - 5 kile - doyəri 90 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Qoyun vergisi - 16 (ağça)  
Axil vergisi - 130 (ağça)  
Dönüm vergisi - 700 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.000 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.850 (ağça)  
Yekun - 6.224 (ağça) 
 
səh. 250 

 
25. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

KÖMÜR KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. Dənli bitkilər, dönüm, dəştibani, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından 
istifadə edənlərdən] alınan vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.110 (ağça) 
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26. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KAMİYAB KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Dənli bitkilər, dönüm, tapu, dəştibani, başqa kənddən gəlib [bu kəndin 

torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.100 (ağ-ça) [274 - 275] 
156 

27. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QIZILCA KƏNDİ1 

 
(3 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 
[Yekun] - 3 nəfər 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 75 (ağça)  
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Аrpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Darı - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Sumax - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Paxla - 1 kile - deyəri 18 (ağça)  
Noxud - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Yonca üşrü - 60 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərdiyər - 1 kile - dəyəri 21 (ağça)  
Pərinc - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Dönüm vergisi - 60 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.800 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.000 (ağça)  
Yekun - 3.620 (ağça) 
 

28. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ŞƏKİ KƏNDİ2 

 
(7 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 
(4 qeyri-müsəlmanın 2 çift əkin yeri) [275 - 276] 
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
1 bəzirxana - yararsız haldadır. 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 175 (ağça)  
Buğda - 6 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Аrpa - 8 kile - dəyəri 160 (ağça)  
Kərdiyər - 7 kile - dəyəri 147 (ağça)  
Pərinc - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Yonca üşrü - 200 (ağça)  
Paxla - 10 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Noxud - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Kərəsnə - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Mərcimək - 9 kile - dəyəri 108 (ağca) 
 
səh. 251. 

                                                            

1 Bu adda kənd XVI əsrin sonunda olmamışdır. XVII əsrdə yaranmasını ehtimal etdiyimiz kəndə ermənilər türk-müsəlman əbalisi buranı 
tərk etdikden sonra yerleşmişdilər. 
2 “İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri” nə görə (№ 633, s. 360), bu kənddə ermənilər yaşamamışdılar . Onların buraya yerləşməsi XVIII 
əsrin əvvllərinə təsadüf etməlidir. 
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Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağca)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Qoyun vergisi - 20 (ağça)  
Axil vergisi - 190 (ağça)  
Meyvə üşrü - 550 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri ücün tapu - 1.200 (ağça)  
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

1.880 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Yekun - 5.959 (ağça) 
 

29. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
KİVAS KƏNDİ1 

 
(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı) [276 - 277] 
(1 qeyri – müsəlmanın yarım çift əkin yeri)  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 2 kile dəyəri 60 (ağça)  
Arpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 1 kile - dəyəri 21 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Noxud - 6 kile - dəyəri 108 (ağça)  
Kərəsnə - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Bal üşrü - 140 (ağça)  
Qoyun vergisi - 25 (ağça)  
Axil vergisi - 180 (ağca)  
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Doştibani vergisi və əkin yeri ücün tapu - 1.000 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.200 (ağça)  
Yekun - 5.334 (ağça) 

 

                                                            

1 1590-cı ildə Kivas adlı kənddə ermənilər yaşamamışdılar. (Bax: İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri, № 633. s. 36I). Ermenilər bııraya 
XVIII əsrın əvvəllərində köçmüş olmalıdırlar. 
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30. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ƏYLƏGÜD KƏNDİ1 

 

(6 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
4 dəyirman - yararsız haldadırlar.  
2 bəzirxana - yararsız haldadırlar.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 150 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Arpa - 6 kile - dəyori 120 (ağça)  
Kərdiyor - 11 kile - dəyəri 231 (ağça) [277 - 278] 
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağca) 
 
səh. 252. 

 
Paxla - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Noxud - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Yonca üşrü - 200 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Mərcimək - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Qoyun vergisi - 11 (ağça)  
Axil vergisi - 190 (ağça)  
Dönüm vergisi - 400 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçürı tapu - 309 (ağça)  
Bakirə qtz və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.000 (ağça)  
Yekun - 3.075 (ağça) 
 

31. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
BƏLƏK KƏNDİ 

 
Məmmədhüseyn Xanəli oğlu - bennak; 
Qeyri-müsəlmanlar - (3 nəfərin siyahısı)2 

Rövşənin yarım [çift] əkin yeri; Kəndin kilsəsi. 
Gəlir: 
Bennak vergisi - 18 (ağça)  
İspəncə vergisi - 75 (ağça)  
Buğda - 6 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Arpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) [278 - 279]  
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Yonca üşrü - 500 (ağça)  
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağca)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 47 (ağça)  
Qoyun vergisi - 16 (ağça)  
Axil vergisi - 180 (ağça)  
Paxla - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  

                                                            

1 XVI əsrin sonunda bu adda kənd olmamışdır. Ermənilər isə buraya, ehtimal ki, XVIII əsrin əvvəllərində yerləşmişdilər. 
2 Bələk kəndində XVI əsrın sonlarında ermənilər yaşamamışdılar. (Bax: İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri, № 633, s. 361). Onlar buraya 
XVlll əsrin əvvəllərində köçmüş olmalıdırlar. 
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Noxud - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 710 (ağça)  
Badi-hava - 300 (ağça)  
Yekun - 2.892 (ağça) 
 

32. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ŞƏLƏT KƏNDİ1 

 

(4 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
(2 qeyri-müsəlmanın bir çift əkin yeri)  
2 dəyirman - yararsız haldadırlar.  
1 bəzirxana - yararsız haldadır.  
Kəndin kilsəsi. 
 
səh. 253. 

 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 100 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça) [279 - 280] 
Агра - 2 kile – dəyəri 40 (ağça)  
Sumax - 6 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Darı - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Paxla - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Yonca üşrü - 60 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Noxud - 1 kile - dəyəri 18 (ağça) 
Kerəsnə - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Kərdiyər - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Qoyun vergisi - 10 (ağca)  
Axil vergisi - 150 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 2.550 (ağça)  
Badi-hava - 1.900 (ağça)  
Yekun - 6.086 (ağça) 
 

33. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN TALİBABAD KƏNDİ, BAŞQA 
AD1 VƏRĞƏDİR.2 

 
(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
(1 qeyri-müsəlmanın əkin yeri)  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 50 (ağea)  
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Arpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  

                                                            

1 XVI əsrin sonunda Şələt kəndində ermənilər yaşamamışdılar (Bax: İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri, № 633, s. 360). Ermənilər buraya 
XVIII əsrin əvvəllərində köçmüş olmalıdırlar. 
2 "Irəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri"ndə bu adda kənd qeydə alınmamışdır. XVII əsrdə yaranmasını ehtimal etdiyimiz bu kəndə 
ermənilər türk-müsəlman əhali buranı tərk etdikdən sonra yerləşmiş olmalıdırlar. 
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Kərdiyər - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Pərinc - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) [280 - 281] 
Noxud - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Qoyun vergisi - 18 (ağça)  
Axil vergisi - 180 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 400 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri ücün tapu - 311 (ağça)  
Badi-hava - 1.200 (ağça) 
Yekun - 2.335 (ağça) 
 

34. SİSYAN NAHİYƏSİNƏ TABE OLAN 
ƏRİKLİ KƏNDİ1 

 
(3 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 
(1 qeyri-müsəlmanın yarım çift əkin yeri) 
2 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
 
səh. 254. 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 3 nəfərdən 75 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Arpa - 2 kile - dəyəri 40 (ağça)  
Darı - 1 kile - dəyəri 15 (ağca)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağca)  
Kərdiyər - 3 kile – dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Kərəsnə - 1 kile - doyəri 15 (ağca)  
Yonca üşrü - 200 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Qoyun vergisi - 15 (ağça) [281 - 282]  
Axil vergisi - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 410 (ağça)  
Badi-hava - 1.000 (ağça)  
Yekun - 2.060 (ağça) 
 

35. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
SƏNKAR KƏNDİ2 

 

(3 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 
(2 qeyri-müsəlmanın bir çift əkin yeri) 
3 dəyirmanı - yararsız haldadırlar. 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 75 (ağça)  

                                                            

1 Bu adda kənd XVI əsrin sonunda mövcud olmamışdır. XVII əsrdə yaranmış olmalı bu kəndə ermənilər türk-müsəlman əhalisinin buranı 
tərk etməsindən sonra yerleşmiş olmalıdırlar. 
2 Bu adda kənd XVI əsrin sonunda mövcud olmamışdır. XVII əsrdə yaranmış olmalı bu kəndə ermənilər türk-müsəlman əhalisinin buranı 
tərk etməsindən sonra yerləşmiş olmalıdırlar. 
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Buğda - 6 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Pərinc - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Yonca üşrü - 210 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile – dəyəri 30 (ağça)  
Bal üşrü - 100 (ağça)  
Qoyun vergisi - 20 (ağça)  
Axil vergisi - 180 (ağça)  
Noxud - 1 kile - dəyəri 18 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 700 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.000 (ağça) [282 - 283] 
Badi-hava- 1.900 (ağça)  
Yekun - 4.736 (ağça) 
 
səh. 255 

 
36. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

PUL KƏNDİ1 
 

(6 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 150 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Arpa - 7 kile - dəyeri 140 (ağça)  
Sıımax - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile • dəyəri 42 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyeri 54 (ağça)  
Bal üşrü - 30 (ağça)  
Kəlül - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Kərəsnə - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Noxud - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Qoyun vergisi- 10 (ağça)  
Axil vergisi - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 900 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 455 (ağça)  
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.810 (ağça)  
Yekun - 4.250 (ağça) [283 - 284] 
 

37. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
HORENDUZ KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Buğda, çift, dönüm, dəştibani, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] 

vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.900 (ağça) 
                                                            

1 XVI əsrin sonunda Pul kəndi Dərəşahbuz nahiyəsinə tabe idi (Bax: İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri, № 633, s. 154). Bu dövrdə 
kənddə ermənilər yaşamamışdılar. Onlar bu kəndə, ehtimal ki, XVIII əsrin əvvəllərində yerləşmişdilər. 
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38. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

KEŞİŞ KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. 
Buğda, dönüm, tapu, dəştibani, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] 

vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 1.999 (ağça) 
 

39. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KƏLƏDƏK KƏNDİ 

Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, dönüm, tapu, dəştibani, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən 

alınan] vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.300 (ağça) 
 
səh. 256. 

 
40. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

BERDİ KƏNDİ1 
 

(3 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
3 dəyirman - yararsız haldadırlar. [284 - 285] 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 75 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Sumax - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Darı - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Dönüm vergisi - 700 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 300 (ağça) 
Mərcimək - 4 kile - dəyəri 72 (ağça) 
Noxud - 5 kile - dəyəri 90 (ağça) 
Kərəsnə - 1 kile - dəyəri 15 (ağça) 
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça) 
Pərinc - 6 kile - dəyəri 124 (ağça) 
Yonca üşrü - 60 (ağça) 
Bal üşrü - 200 (ağça) 
Qoyun vergisi - 19 (ağça) 
Axıl vergisi - 200 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayəl, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.810 

(ağca)  
Yekun - 5.132 (ağça) 
 

41. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QALACIQ KƏNDİ2 

 
(3 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 
1 bəzirxana - yararsız haldadır. 
2 dəyirman - yararsız haldadırlar.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 75 (ağça)  

                                                            

1 Berdi kəndi XVI əsrin sonunda mövcud olmamışdı. Ermənilər buraya, görünür, XVIII əsrin əvvəllərində yerləşmiş olmalıdırlar. 
2 Qalacıq kəndi XVI əsrin sonunda mövcud olmamışdı. Türk-müsəlmanlar tərəfindən salınan bu kəndə ermənilər türk-müsəlman əhalinin 
buranı tərk etməsindən sonra yerləşmiş olmalıdırlar. 
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Buğda - 5 kile - dəyəri 105 (ağça) [285 - 286] 
Arpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağca)  
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyeri 42 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Noxud - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Yonca üşrü - 200 (ağça)  
Bal üşrü - 250 (ağça)  
Qoyun vergisi - 11 (ağca)  
Axil vergisi - 110 (ağça) 
 
səh. 257. 

 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.200 (ağça)  
Otlaq vergisi - 300 (ağça); kənardan gəlib [buranın otlağından istifadə edənlərdən] alınır.  
Badi-hava - 1.000 (ağça)  
Yekun - 4.389 (ağça) 
 

42. SİSYAN [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
BAZARÇAYI KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
2 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
Dənli bitkilər, çift, dönüm, tapu, dəştibani, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə 

edənlərdən alınan] vergilərdən [əldə edilərı] gəlir - 1.999 (ağça) 
43. Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar, sahibsiz heyvan, qaçmış qui, cariyələrin qanuna görə 
tə'yin edilmiş [saxlanma müddətindən sonrakı satışından] Sisyan nahiyəsi üzrə gəlir - ildə 8.000 (ağça) [286 – 287] 
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səh. 258. 

XIV NAXÇIVAN SANCAĞINA 
TABE OLAN 

DƏRƏLƏYƏZ NAHİYƏSİ 1 
 

1. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
AXURA KƏNDİ 

 
Hatəm Miriş oğlu - bennak; Dirxan (?) İdris oğlu - bennak - kətxuda; (Dirxanın) qardaşı Şərif - bennak; 

(Dirxanın) başqa qardaşı Əli - bennak; Ovçu Hatəm oğlu - bennak; 
(Ovçunun) qardaşı Qorçuxan - bennak; Əli İsmixan oğlu -bennak; (Əlinin) qardaşı Yusif - bennak; 

Qasım Beyrək oğlu -bennak; (Qasımın) oğlu Saleh - bennak; [287 - 288] 
Məmmədhüseyn Pirqulu oğlu - bennak; Yav’r Pirqulu oğlu - bennak; Cəbi Haqverdi oğlu - bennak; 

Yaylıxan Seyfı oğlu - bennak; Əliməmməd Muradverdi oğlu - bennak; 
Əsgər Əlixan oğlu - bennak; Elxan Mirzəbəy oğlu - bennak; Əlimurad Ovçu oğlu - subay; Əli 

Məmmədəli oğlu - subay; Məmməd.......oğlu - subay; 
Allahaman Uğruşah (?) oğlu - subay; Məhərrəm Şahverdi oğlu - subay; 
Yanm çift - 5  
Çifl - 12  
Bennak - 17  
Subay - 5 
2 dəyirman - yarım il işləyirlər. 
2 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
 Gəlir: 
Çift vergisi - 600 (ağça)  
Yarım [çift] üçün vergi - 125 (ağça)  
Bennak vergisi - 300 (ağça)  
Subay vergisi - 30 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 600 (ağça)  
Arpa - 10 kile - dəyəri 200 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağca)  
Sumax - 6 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - doyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 7 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Mərcimək - 9 kile - dəyəri 161 (ağça)  
Noxud - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  

                                                            

1 İstər ərazisi, istərsə də yasayış məskənlərinin sayına görə Dərələyəz nahiyəsi bu dövrdə Naxçıvan sancağının ən böyük ərazi-
inzibati vahidi olmuşdu - burada 1727-ci ildə 99 kənd və 5 mezrəə qeydə alınmışdı. Bunların da yalnız 68-i məskun olmuş, digərlərində 
isə bu dövrdə heç kim yaşamamışdır. 

XVI əsrin sonlarında ərazi-inzibati vahidi kimi mövcud olmamış Dərələyəz nahiyəsinə tabe olan 36 kənddə çox az sayda – 
cəmi 216 vergi mükəlləfiyyəti daşıyan erməni yaşamışdır Bu kəndlərdən isə yalnız üçü - Bazarçayı və Zebil nahiyələrinə tabe olan 
Kelədək, Yengicə, Moz - mövcud olmuşdu (Bax: İrəvan əyalətinin müfəssəl dəftəri, № 633, s. 156, 332). Digər 33 kənd isə, ehtimal ki, 
XVIII əsrin əvvəllərində yaranmış kəndlərdir. 

Ermənilərin bu kəndlərdə yerləşmələrinə gəldikdə, onu qeyd edə bilərik ki, adlarını çəkdiyimiz Kələdək, Yengicə və Məz 
kəndlərində XVI əsrin sonunda ermənilər yaşamamışdılar. Onlar buraya, həmin kəndlərin türk-müsəlman əhalisi öz yerlərini tərk 
etdikdəıı sonra məskunlaşmışdılar. Ermənilərin bu üç kəndə yerləşmə dövrünə gəldikdə isə, onların saylarının az olmasına əsaslanaraq, 
onların bu kəndlərə XVIII əsrin əvvəllərində yerləsdiyini deyə bilərik 
.Dərələyəz nahiyəsinin ermənilər yaşayan 33 kəndinin (Arpa, Amaqu, Civə, Aynazor, Haviç, Caqazur, Üstün, Hurevadin, Ayısəsi, 
Gələnçevir, Ərdepin, Ərdiş, Xors, Ortaköy,Züyrək, Keşiş Başköy, Kisək, Ərgez, Kükivans, Azadək, Zeytə, Hərhər, Kolanı, Qurd Əmir, 
Gümüşcülc, Ərnic, Çul, Kömür, Kabud, Qındevas, Horadüz) adlarından da göründüyü kimi, bir çoxları türk-müsəlman əhali tərəfindən 
salınmış və onlar buralardan köçdükdən sonra, ermənilər XVII əsrin sonları və yaxud XVIII əsrin əvvəllərində buralara yerləşmişdilər. 
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Bostan məhsullan üşrü - 10 (ağça)  
Üzüm və meyvə üşrü - 200 (ağça)  
Qoyun vergisi - 190 (ağça)  
Axil vergisi - 500 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) 
Bakiro qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) [288 - 289] 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 400 (ağça)  
Badi-hava - 700 (ağça) 
Niyabət, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbstlik almaları üçün vergi - 2.500 

(ağça)  
Yekun - 8.065 (ağça) 
 
səh. 259. 

 
2. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

HƏMZƏLİ KƏNDİ KƏRƏMPA MƏZRƏƏSİYLƏ. 
 

Hüseyn Ocaqqulu oğlu - bennak; - kətxuda; (Hüseynin) qardaşı Mustafa - bennak; Orduxan Savalan 
oğlu - bennak; Baba Əmir oğhı - bemmk; Bürcəli Muradverdi oğlu - bennak; 

Bərxudar Əli oğlu - bennak; Ağa Nəbi oğlu - bennak; Mövlaverdi Veyis oğlu - subay; Hozrətqulu Əmir 
oğlu - bennak; 

Çift - 1 
Yarım [cift] - 3  
Bennak - 8  
Subay - 1 
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
 

DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
SÜBHAN KƏNDİ 

 
Məmməd Sübhan oğlu - bennak; (Məmmədin) oğlu Məmməd - subay; Yusif Nəzər oğlu - bennak; 

Hüseyn Bayram oğlu - bennak; (Hüseynin) qardaşı Əmin - subay; 
Muradxan Səfixan oğlu - bennak; Murad İmamqulu oğlu -bennak; Aras Nəcəf oğlu - subay; Mustafa 

Quluxan oğlu - bennak; 
Bennak - 6  
Subay – 3 [289 - 290] 
Çift - 2 
Yarım [cift] – 3 

 
DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

KOSALI KƏNDİ 
 

Sabitxan İbrahim oğlu - bennak; Allahverdi Dilənçi oğlu -bennak; 
Bennak - 2  
Yarım çift - 1 
Üç kənddən əldə edilən gəlir:  
Çift vergisi - 150 (ağça)  
Yarım [çift] üçün vergi - 150 (ağça)  
Bennak vergisi - 288 (ağça)  
Subay vergisi - 24 (ağça)  
Buğda - 10 kile - dəyəri 300 (ağça)  
Arpa - 8 kile - dəyəri 168 (ağça)  
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Sumax - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Kərdiyər - 25 kile – dəyəri 525 (ağça)  
Pərinc - 18 kile – dəyəri 378 (ağça)  
Mərcimək - 6 kile - deyəri 108 (ağça)  
Noxud - 4 kile - deyəri 72 (ağça)  
Kərəsnə - 12 kilc - deyəri 180 (ağça)  
Darı - 2 kile - deyəri 30 (ağça)  
Kəlül - 7 kile - dəyəri 126 (ağça)  
Pambıq üşrü - 825 (ağça)  
Bal üşrü - 600 (ağça)  
Meyvə üşrü - 81 (ağça)  
Qoyun vergisi - 250 (ağça)  
Axil vergisi - 435 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 30 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça)  
Dəştibani və əkin yeri üçün tapu - 500 (ağça)  
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

1.999 (ağça) [290 - 291] 
 

səh. 260. 
 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 190 (ağça)  
Yekun - 8.434 (ağça) 
 

3. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
HAVİC KƏNDİ 

 
Aliahverdi Hüseyn oğlu - bennak; (Allahverdinin) qardaş Rüstəm - bennak;  
Çift - 2  
Bennak - 2 
Qeyri-müsəlmanlar - (4 nəfər)  
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça) 
Bennak vergisi - 36 (ağça) 
İspəncə vergisi - 100 (ağça) 
Buğda - 12 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Arpa - 9 kile - dəyəri 180 (ağça) 
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça) 
Pərinc - 4 kile - dəyəri 84 (ağça) 
Sumax - 8 kile - dəyəri 120 (ağça) 
Mərcimək - 5 kile - dəyeri 90 (ağça) 
Kərəsnə - 7 kile - dəyəri 105 (ağça) 
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Noxud - 3 kile - dəyəri 54 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Dönüm vergisi - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 3.800 (ağça)  
Badi-hava - 690 (ağça)  
Yekun - 2.758 (ağça) [291 - 292] 
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4. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
MORAVİK KƏNDİ 

Mirəziz Mirzəxan oğlu - bennak; Qılıcxan Mnrtuzaqulu oğlu - bennak; İmamverdi Allahqulu oğlu - 
sııbay;  

Yarım çift - 2  
Bennak - 2  
Subay - 1  
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça) 
Bennak vergisi - 36 (ağça) 
Subay vergisi - 6 (ağça) 
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça) 
Arpa - 8 kile - dəyəri 160 (ağça) 
Sumax - 5 kile - dəyəri 375 (ağça) 
Kərdiyər - 7 kile - dəyəri 147 (ağça) 
Pərinc - 4 kile - dəyəri 184 (ağça) 
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Noxud - 3 kile - dəyəri 54 (ağça) 
Kərəsnə - 9 kile - dəyəri 145 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Dönüm vergisi - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 300 (ağça)  
Badi-hava - 185 (ağça)  
Yekun - 1.220 (ağça) 
 
səh. 261. 

 
5. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

HEŞİN KƏNDİ 
 

Əminverdi Yusif oğlu - bennak - kətxuda; (Əminverdinin) qardaşı Əliverdi - bennak; 
Xudaqulu........oğlu - bennak; (Xudaqulunun) qardaşı İsaxan - bennak; (İsaxanın) oğlu İsmixan -subay; [292 - 
293] 

Haqnəzər İbrahim oğlu - bennak; (Haqnəzərin) qardaşi Maqsud - bennak; Yusif Əliverdi oğlu - bennak; 
Şaban Əmin-verdi oğlu - bennak; 

1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Çift - 3 
Yarım [çift] - 2  
Bennak- 8  
Subay - 1  
Gəlir: 
Çift vergisi - 150 (ağça)  
Yarım [çift] üçün vergi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 64 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
Buğda - 9 kile – dəyəri 270 (ağça)  
Arpa - 7 kile - dəyəri 147 (ağça)  
Kərdiyər - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Pərinc - 4 kile - doyəri 84 (ağça)  
Sumax - 12 kile - dəyəri 900 (ağça)  
Düyü - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Mərcimək - 6 kile - dəyəri 108 (ağca)  
Üzüm və bağ məhsulları üşrü - 150 (ağça)  
Qoyun vergisi - 200 (ağça)  
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Axil vergisi - 400 (ağça)  
Dönüm vergisi - 60 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 319 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 121 (ağça)  
Yekun - 3.608 (ağça) 
 

6. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
YAYCI KƏNDİ 

 
Haqverdi Yusif oğlu - bennak; (Haqverdinin) oğlu Boran-xan - subay; Xəlil Əlixan oğlu - bennak; 

Əliverdi Ağaməmməd [293 - 294] oğlu - bennak; Məmməd Əhməd oğlu - bennak; 
(Məmmədin) oğlu Miriməli - bennak; Ocaqqulu İsmayıl oğlu - bennak; İsaxan Musa oğlu - bennak; Əli 

Əlixan oğlu -bennak; (Əlinin) qardaşı Dərviş - bennak; 
Lətifxan Muradxan oğlu - bennak; (Lətifxanın) qardaşı Məmməd - subay; Pirəli Cənnətəli oğlu - 

bennak; Mehrəli Nurəli oğlu - bennak; Müsahibxan Laçın oğlu - bennak; 
Məmmədhüseyn Məmmədəli oğlu - bennak; Şahəli Musa oğlu - bennak; İmadəli Hüseynəli oğlu - 

bennak; Soltanhüseyn İsaxan oğlu - subay; Əlifxan Dostəli oğlu - bennak; 
 
səh. 262. 

 
(Əlifxanın) oğlu Hüseyn - bennak; (Hüseynin) qardaşı Soltanhüseyn - subay;  
Çift - 6 
Yarım [çift] - 6  
Bennak - 18  
Subay - 4 
3 dəyirman - il boyu işləyirlər.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 300 (ağça) 
Yarım [çift] üçün vergi - 150 (ağça) 
Bennak vergisi - 324 (ağça) 
Subay vergisi - 24 (ağça) 
Buğda - 21 kile - dəyəri 630 (ağça) 
Arpa - 25 kile - dəyəri 500 (ağça) 
Darı - 11 kile - dəyəri 165 (ağça) 
Sumax - 6 kile - dəyəri 90 (ağça) 
Kərdiyər - 12 kile - dəyəri 152 (ağça) 
Pərinc - 15 kile - dəyəri 305 (ağça) 
Çəltik üşrü - 2.000 (ağça) 
Pambıq - 15 man - dəyəri 1.025 (ağça) 
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) [294 - 295]168 
Mərcimək - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Kəlül - 7 kile - dəyəri 126 (ağça)  
Noxud - 6 kile - dəyəri 108 (ağça)  
Paxla - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Tənbəki üşrü - 600 (ağça)  
Bal üşrü - 210 (ağça) 
Üzümlük və bağçalar müqatiəsi - 1.900 (ağça)  
Dönüm vergisi - 729 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.900 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Qoyun vergisi - 180 (ağça)  
Axil vergisi - 390 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 180 (ağça) 
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Badi-hava, işlənmiş günah, törədümiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.990 
(ağça)  

Yekun - 15.227 (ağça) 
 

7. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ÇAĞAZUR KƏNDİ 

 
(6 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 150 (ağça)  
Buğda - 10 kile - dəyəri 300 (ağça)  
Аrpа - 8 kile – dəyəri 160 (ağça)  
Kərdiyər - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Pərinc - 11 kile - dəyəri 131 (ağca)  
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Pambıq - 12 man - dəyəri 900 (ağça)  
Çəltik üşrü - 500 (ağça)  
Kəlül - 11 kile - dəyəri 219 (ağça) [295 - 296] 
 
səh. 263. 
 
Mərcimək - 15 kile - dəyəri 270 (ağça) 
Noxud - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Meyvə üşrü - 80 (ağça)  
Qoyun vergisi - 300 (ağça)  
Axil vergisi - 220 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 30 (ağça)  
Dönüm vergisi - 400 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri ücün tapu - 610 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 1 190 

(ağça)  
Yekun - 5.763 (ağça) 

 
8. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

XAÇİK KƏNDİ 
 

Məmməd Abdulla oğlu - bennak; Sabitxan Bayram oğlu -bennak;  
Çift - 1 Bennak - 2 
Qeyri-müsəlmanlar -(11 nəfər)  
1 deyirman - sel suyu ilə işləyir.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 36 (ağça)  
İspəncə vergisi - 275 (ağça)  
Buğda - 12 kile - dəyəri 360 (ağça)  
Arpa - 12 kile - dəyəri 280 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Sumax - 6 kile – dəyəri 450 (ağça)  
Meyvə üşrü - 20 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça) [296 - 297] 
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Axil vergisi - 350 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 15 (ağça)  
Dönüm vergisi - 190 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 419 (ağça)  
Yaylaq vergisi - 500 (ağça); basqa yerdən gəlib [burada yaylayanlardan] alınır. 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.110 

(ağça)  
Yekun - 5.350 (ağça) 

 
9. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

KƏLƏDƏK KƏNDİ 
 

(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 
 

səh. 264. 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Sumax - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 460 (ağça) 
Kərdiyər - 1 kile - dəyəri 21 (ağça) 
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça) 
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağca) 
Noxud - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Kelül - 1 kile - dəyəri 18 (ağca) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Qoyun vergisi - 19 (ağça) Axil vergisi - 100 (ağça) [297 - 298] 
 

10. DƏRƏLƏYƏZ [NAHIYƏSINƏ] TABE OLAN 
KƏNZƏK KƏNDİ 

 
Əsgər Əli oğlu - bennak; (Əsgərin) oğlu Gəncinıəli - bennak; Qasıməli Əvşanəli (?) oğlu - bennak; 

Çaqmazəli (?) Babaəli oğlu - bennak; Bədəlxan Ağanəzər oğlu - bennak; 
Çift - 4 
Bennak- 5 
Gəlir: 
Çift vergisi - 200 (ağça)  
Bennak vergisi - 90 (ağça)  
Buğda - 6 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Arpa - 8 kile - dəyəri 160 (ağça)  
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Meyvə üşrü - 190 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 390 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
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Badi-hava- 1.000 (ağça)  
Yekun - 2.412 (ağça) [298 - 299] 
 

11. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
VEYSƏLLİ KƏNDİ 

 
Səh. 265. 
 
Əmirxan Qaraxan oğlu - bennak; (Əmirxanın) qardaşı Məmmədxan - bennak; Məmmədqulu İmamqulu 

oğlu - bennak;  
Çift - 1  
Bennak - 3 Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça) 
Bennak vergisi - 54 (ağça) 
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça) 
Arpa - 3 kile – dəyəri 60 (ağça) 
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) 
Çəltik üşrü - 500 (ağça) 
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça) 
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça) 
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça) 
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəştibani və əkin yeri üçün tapu - 299 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 391 (ağça) 
Yekun - 2.794 (ağça) 

12. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ƏYƏR KƏNDİ 

 
Uğurbəy Abdal oğlu - bennak; Həmzə Uğurbəy oğlu - bennak; (Həmzənin) qardaşı Camal - bennak; 
Çift - 1  
Bennak - 3  
Gəlir: 
Çift vergisi - 54 (ağça) [299 - 300] 
Bennak vergisi - 54 (ağça) 
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça) 
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Arpa - 2 kile - dəyəri 40 (ağça) 
Pərinc - 6 kile - dəyəri 126 (ağça) 
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Sumax - 5 kile - dəyəri 75 (ağça) 
Darı - 1 kile - dəyəri 15 (ağca) 
Mərcimək - 2 kile – dəyəri 36 (ağça) 
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.910 (ağça) 
Paxla - 1 kile - dəyəri 15 (ağça) 
Noxud - 3 kile - dəyəri 54 (ağça) 
Çəltik üşrü - 400 (ağça) 
Meyvə üşrü - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 211 (ağça)  
Dönüm vergisi - 425 (ağça)  
Yekun - 3.741 (ağça) 
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13. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
DAKZİD KƏNDİ 

 
Vəli Nurməmməd oğlu - bennak; (Vəlinin) oğlu Hatəm -bennak; Qərib Çələbi oğlu - bennak; Aliahverdi 

Dünyamalı oğlu - bennak; İbrahim Lətif oğlu - bennak; 
 

səh. 266. 
 

Mirzəli Baba oğlu - bennak; (Mirzəlinin) qardaşı Əmrullah - bennak; Qurban Qasım oğlu - bennak; 
İsaxan Tanrıverdi oğlu - bennak; Vəliməmməd Nəzər oğlu - bennak; 

Şükrü Qondəli oğlu - bennak; Aliahverdi Əmri oğlu - bennak; (Allahverdinin) qardaşı Mövlaverdi - 
subay; Əhməd Musa oğlu - bennak; Vəli Ağamir oğlu - bennak; [300 - 301] 

Soltanqulu Baba oğlu - bennak; (Soltanqulunun) qardaşı Həsən - subay; Ağabala Mirrüstəm oğlu - 
subay; Məmmədqulu Ağaməmməd oğlu - bennak; (Məmmədqulunun) oğlu Mustafa -subay; 

Sərdar Məmməd oğlu - bennak; Fətəli Pirbudaq oğlu - bennak; Əli Zaman oğlu - bennak; İsmayıl Lətif 
oğlu - subay; (İsmayılın) qardaşt Mahmud - bennak; 

Tannverdi Nəzər oğlu - bennak; Səfərqulu Mahmud oğlu -bennak; 
Çift - 3 
Yarım [çift] - 5  
Bennak - 22 Subay - 5  
Gəlir: 
Çift vergisi - 150 (ağça);  
Yarım [çift] üçün vergi - 125 (ağca)  
Bennak vergisi - 396 (ağça)  
Subay vergisi - 30 (ağça)  
Buğda - 25 kile - dəyəri 750 (ağça)  
Arpa - 9 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Kərdiyər - 12 kile - dəyəri 152 (ağça)  
Pərinc - 28 kile - dəyəri 605 (ağça)  
Sumax - 6 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Darı - 9 kile – dəyəri 105 (ağca)  
Kəlül - 18 kile - dəyəri 324 (ağça)  
Mərcimək - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Kərəsnə - 6 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Noxud - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Paxla - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Pambıq - 10 man - dəyəri 750 (ağca)  
Çəltik üşrü - 1.200 (ağça)  
Meyvə üşrü - 150 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Bostan məhsullan üşrü - 500 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça) [301 - 302] 
Axil vergisi - 300 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 920 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçürı tapıı - 399 (ağça)  
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 

2.810 (ağça)  
Yekun - 10.060 (ağça) 
 

14. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
ARPA KƏNDİ 

 
(17 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 266-267) 
 
səh. 267. 
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2 dəyirman - yarım il işləyirlər. Gəlir: 
İspəncə vergisi - 425 (ağça) 
Buğda - 15 kile - dəyəri 450 (ağça) 
Arpa - 21 kile - dəyəri 420 (ağça) 
Kərdiyər - 12 kile - dəyeri 152 (ağça) 
Pərinc - 5 kile - dəyəri 105 (ağça) 
Darı - 4 kile - dəyəri 60 (ağça) 
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) 
Pambıq - 7 man - dəyəri 525 (ağça) 
Çəltik üşrü - 600 (ağça) 
Kəlül - 2 kilc - doyəri 36 (ağça) 
Paxla - l kile - dəyəri 15 (ağca) 
Mərcimək - 4 kile - dəyori 72 (ağca) 
Noxud - 8 kile - dəyəri 144 (ağça) 
Korəsnə - 3 kile - dəyəri 45 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 60 (ağça) 
Dönüm vergisi - 499 (ağça) [302 - 303] 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 300 (ağça)  
Qoyun vergisi - 200 (ağça)  
Axil vergisi - 220 (ağça) 
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi -

2.111 (ağça)  
Yekun - 6.669 (ağça) 
 

15. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
AMAĞU KƏNDİ 

 
(13 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - su ilə işləyir.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 300 (ağça)  
Buğda - 6 kile - dəyəri 180 (ağça)  
Аrpa - 11 kile – dəyəri 220 (ağça)  
Darı - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağca) 
 
səh. 268. 
 
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Meyvə üşrü - 20 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça)  
Axil vergisi - 200 (ağça)  
Bal üşrü - 20 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 15 (ağça)  
Dönüm vergisi - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 300 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 199 
(ağça)  
Yekun - 4.032 (ağça) [303 - 304] 
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16. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ÇİVƏ KƏNDİ 

 
(5 qeyri-müsəlmanm siyahısı) 

 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 125 (ağça) 
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça) 
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça) 
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça) 
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça) 
Kərəsnə - 1 kile - dəyəri 15 (ağça) 
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça) 
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça) 
Meyvə üşrü - 10 (ağça) 
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça) 
Darı - 1 kile - dəyəri 15 (ağça) 
Noxud - 1 kile - dəyəri 18 (ağça) 
Paxla - 1 kile - 15 (ağça) 
Qoyun vergisi - 100 (ağça) 
Axil vergisi - 285 (ağça) 
Bostan məhsulları üşrü - 120 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Dönüm vergisi - 101 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri ücün tapu - 300 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.900 

(ağca) 
Yekun - 4.349 (ağça) 
 

17. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QIZILGÖZ KƏNDİ, 

BAŞQA ADI ŞƏKƏRBƏYLİDİR. 
 

Hacı Bayram Əlivəli oğlu - bennak; Vəli Mahmud oğlu -bennak; Əhməd Hacı Nəbi oğlu - bennak; 
Ziyanur Məmməd oğlu [304 - 305] - bennak; Qasım Əli oğlu - bennak; 

Rəfı Əli oğlu - subay; Məmmədvəli Cabirxan oğlu - bennak; (Məmmədvəlinin) oğlu Tağı - subay; 
Məmməd Yusif oğlu - bennak; Piri Əli oğlu - subay; 

 
səh. 269. 
Mustafa İbrahim oğlu - subay; Mahmud İbrahim oğlu - subay; Bayramqulu Mustafa oğlu - bennak; 

Məmməd Hacı Nəbi oğlu - bennak; Məmməd Mənsur oğlu - bennak; 
Məmmədxan Mollabəy oğlu - bennak; Əli Məmməd oğlu -bennak; Mənsur Xəlil oğlu - bennak; 

Əliməmməd Aliahverdi oğlu - bennak; Qurbanəli Ağamqulu oğlu - bennak; 
İshaq Qaraca oğlu - bennak; Mustafa Vəli oğlu - bennak; Əli İbrahim oğlu - subay; Əli Məmmədqulu 

oğlu - bennak; 
Çift - 11 
Yarım [çift] - 6 
Bennak - 19 
Subay - 5 
Gəlir: 
Çift vergisi - 550 (ağça) 
Yarım [çift] Üçün vergi - 150 (ağça) 
Bennak vergisi - 342 (ağça) 
Subay vergisi - 30 (ağça) 
Buğda - 11 kile - dəyəri 330 (ağça) 
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Arpa - 21 küe - dəyəri 42 (ağça) 
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça) 
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça) 
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça) 
Mərcimək - 5 kile - dəyəri 90 (ağça) 
Noxud - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Kərəsnə - 5 kile – dəyəri 75 (ağça) 
Bal üşrü - 50 (ağça) 
Meyvə üşrü - 120 (ağça) 
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) [305 - 306] 
Darı - 9 kile - dəyəri 135  
Qoyun vergisi - 100 (ağça)  
Axil vergisi - 400 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 300 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.879 

(ağça)  
Yekun - 6.762 (ağça) 
 

18. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
AYNAZOR KƏNDİ 

 
(22 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 269-270)  
 
səh. 270. 
 
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
4 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
Bəzirxana - 1  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 550 (ağça)  
Buğda - 21 kile - dəyəri 630 (ağça)  
Arpa - 22 kile - dəyəri 440 (ağça)  
Sumax - 3 kile - dəyəri 45 (ağca)  
Darı - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərdiyər - 8 kile - dəyəri 168 (ağça)  
Pərinc - 11 kile - dəyəri 231 (ağça)  
Kəlül - 12 kile - dəyəri 216 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Noxud - 2 kile - dəyəri 36 (ağca)  
Çəltik üşrü - 1.200 (ağça)  
Pambıq - 11 man - dəyəri 825 (ağça)  
Paxla - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Çovdar - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) [306 - 307] 
Gənəgərçək - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Bal üşrü - 20 (ağça) 
Üzümlük və bağçalar müqatiəsi - ildə 250 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəinlik vergisi - 90 (ağça) 
Qoyun vergisi - 120 (ağça) 
Axil vergisi - 300 (ağca) 
Dəyirman vergisi - 30 (ağça) 
Dönüm vergisi - 720 (ağça) 
Bəzirxana vergisi - 120 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.900 (ağça)  
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Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 4.900 
(ağça)  

Yekun - 11.995 (ağca) 
 

19. DƏRƏLƏYOZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
BAĞÇACIQ KƏNDİ 

 
Vəli Məmmədvəli oğlu - bennak; (Vəlinin) qardaşı Tağıvəli - subay; Bünyad Muxtar oğlu - bennak; 

Nurəli Əbülqasım oğlu - bennak; Abdal Əbdülqasım oğlu - subay; 
Bennak - 3 
Subay - 2 
Çift - 1 
Gəlir: 
Bennak vergisi - 54 (ağca)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 40 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça) 
 
səh. 271 

 
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Pərinc - 11 kile - dəyəri 231 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça) [307 - 308] 
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Qoyun vergisi- 120 (ağça)  
Axil vergisi - 290 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağca)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Çift vergisi - 50 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 300 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 179 (ağça)  
Yekun - 2.019 (ağça) 
 

20. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
RİND KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Buğda, çift, dönüm, tapu, dəştibani, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən 

alınan] vergi və başqalarından [əldə edilən] gəlir - 2.100 (ağça) 
 

21. DƏRƏLƏYƏZ NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
QOZLUCA KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Buğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torağından istifadə edənlərdən ahnan] 

vergi, dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 4.000 (ağça) 
 

22. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KƏRƏKOR KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən 

ahnan] vergi, çift, dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir- 1.999 (ağça) [308 - 309] 
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23. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ÇANAQÇI KƏNDİ 

 
Kənddə heç kiım yaşamır. Buğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] 

vergi, çift, dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir -2.810 (ağça) 
 

24. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KEŞİŞVİRANI KƏNDİ 

 
Kənddə heç kirn yaşamır. 
2 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
Buğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, çift, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.000 (ağça) 
 

25. DƏRƏLƏYƏZ  [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
URNUT KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
3 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
Buğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.910 (ağça) 
 

26. DƏRƏLƏYƏZ [NAHIYƏSINƏ] ТАBE OLAN 
XINS KƏNDİ 

 
Bennak Orucun yarım [çift] əkin yeri;  
Bennak Seyfinin yarım [çift] əkin yeri.  
Bennak - 2 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi daxil olmaqla gəlir:  
Bennak vergisi - 36 (ağça) [309 - 310] 
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça) 
Аrра - 3 kile - dəyəri 60 (ağça) 
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça) 
Pərinc - 5 kile - doyəri 105 (ağça) 
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 2.000 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava - 1.280 (ağça) 
Yekun - 3.735 (ağça) 
 
səh. 272. 

 
27. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

CƏFƏRLİ KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən 
alınan] vergi, çift, dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 1.801 (ağça) 

 
28. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

QAŞQA KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.000 (ağça) 
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29. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ƏNKÜZİ KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Büğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] 

vergi, dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.980 (ağça) [310 - 311] 
 

30. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
TELSİN KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
2 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağmdan istifadə edənlərdən alınan] vergi, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 1.999 (ağça) 
 

31. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ÇAVUŞCUQ KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.100 (ağça) 
 

32. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ƏRDALAS KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır.  
1 dəyirman - yararsızdır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir: - 2.850 (ağça) 
 

33. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ƏYRİLİ KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.552 (ağça) [311 - 312] 
 

34. DƏRƏLƏYƏZ  [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KÜNNÜD KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Dənli bitkiləor, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən 

alınan] vergi, dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.595 (ağça) 
 

35. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
ABANA KƏNDİ XUBİK MƏZRƏƏSİYLƏ 

 
Məmməd Yadigar oğlu - bennak; Bayındır Sərdar oğlu -bennak; Aşur Qulu oğlu - bennak; Əlixan 

Mərdan oğlu - bennak; 
Çift-2  
Bennak - 4 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi daxil olmaqla gəlir:  
Bennak vergisi - 72 (ağça)  
Çift vergisi - 100 (ağça)  
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Аrpа - 8 kile - dəyəri 160 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
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Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Kərəsnə - 6 kile - dəyəri 90 (ağça) 
 
səh. 273. 

 
Dönüm vergisi - 120 (ağça) Qoyun vergisi1 [312 – 313 
Axil vergisi - 300 (ağça)  
Darı - 1 kile - dəyəri 15 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Doştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.900 (ağça)  
Pambıq - 1 man - (dəyəri) 75 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Badi-hava - 1.091 (ağça)  
Yekun - 4.250 (ağça) 

 
36. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

VARTANES KƏNDİ 
 

Səfi Sayılmış oğlu - bennak; (Səfinin) qardaşı Şahəli - bennak; 
Bennak - 2  
Çift - 1 
Yarım [çift] - 1 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi daxil olmaqla gəlir:  
Bennak vergisi - 36 (ağça)  
Çift vergisi - 50 (ağca)  
Yarım [çift] üçün vergi - 25 (ağça)  
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Arpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Pərinc - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Meyvə üşrii - 120 (ağça)  
Bal üşrü - 20 (ağca)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça)  
Axil vergisi - 300 (ağca) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 500 (ağça) [313 - 314] 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçürı tapu - 1.200 (ağça)  
Badi-hava - 1.000 (ağça)  
Yekun- 5.168 (ağça) 
 

37. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
VAHSNİ KƏNDİ 

 
Molla Məmməd Şahsuvar oğlu - bennak; Bayırxan (?) Şeyx Əmir oğlu - bennak;  
Bennak- 2  
Çift - 1 
Budağın istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri  

                                                            

1 Verginin həcmi dəftərdə yazılmamışdır. 
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Seyfəlinin istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 36 (ağça) 
Çift vergisi - 50 (ağça) 
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça) 
Arpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça) 
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 54 (ağça) 
 
səh. 274. 

 
Pərinc - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Darı - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Pambıq - 2 man - 150 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 120 (ağça)  
Bal üşrü - 20 (ağça)  
Qoyun vergisi - 130 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 170 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.500 (ağça) [314 - 315]180 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.200 (ağça)  
Yekun - 3.960 (ağça) 
 

38. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
AĞCAVƏNK KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Bayramın istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri.  
Yadigarın istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri. Bayram adlı başqa birisinin istifadəsiz qalan yarım 

[çift] əkin yeri. 
Allahqulunun istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdərı [əldə edilən] gəlir - 1.524 (ağça) 
 

39. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
TƏRƏTÜM KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Məmmədhüseynin istifadəsiz qalan yarım (çift) əkin yeri  
Yusifin istifadəsiz qalan yarım (çift) əkin yeri  
Salıibsiz bağça - 1 qitə 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, dönüm, tapu, 

dəştibani və basqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.980 (ağça) 
 

40. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
AĞKİLSƏ KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşarnır. 
İsmayılın istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri 
Ocaqqulunun istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri 
Nəqdəlinin istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri 



181 

 

Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından [315 - 316] istifadə edənlərdən alınan] vergi, 
dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 3.090 (ağça) 

 
41. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

QIZQALASI KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. 
Molla Vəlinin istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri  
Əlinin istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri  
Zərgərin istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri 
 
səh. 275. 

 
Buğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 4.110 (ağça) 
 

42. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QUTYOL KƏNDİ 

 
Məmməd Salehxan oğlu - bennak; Qurbanəli Dərgahqulu oğlu - subay; (Qurbanəlinin) qardaşı 

Bayraməli - bennak; Mənsur Xəlil oğlu - bennak; Yarməmməd Cəbi oğlu - bennak; 
(Yarməmmədin) qardaşı Nuru - subay; Qurbanqulu İmani oğlu - bennak; Bayramqulu Güvəndik oğlu - 

bennak; (Bayramqulunun) qardaşı Güvəndik - subay; 
Çift-4 
Yarım [çift] - 2  
Bennak- 6 Subay - 3 
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Bəzirxana - 1  
Gəlir: 
Çift vergisi - 200 (ağça) [316 - 317] 
Yarım [çift] üçün vergi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 108 (ağça)  
Subay vergisi - 18 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyori 150 (ağça)  
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Kərdiyər - 12 kile - dəyəri 152 (ağça)  
Pərinc - 15 kile - dəyəri 315 (ağça)  
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Noxud - 1 kile - doyeri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Pambıq - 7 man - 525 (ağça)  
Çovdar - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Gənəgorçək - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Çəltik üşrü - 500 (ağça)  
Paxla - 3 kile – dəyəri 45 (ağça)  
Sumax - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Darı - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 120 (ağça)  
Meyvə üşrü - 300 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça)  
Axil vergisi - 300 (ağça)  
Bəzirxana vergisi - ildə 120 (ağça)  
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Dəyirman vergisi - 30 (ağça)  
Dönüm vergisi - 405 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.290 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Otlaq vergisi - 600 (ağça).  
Kənardan gəlib [bu kəndin otlağından istifadə edənlərdən] alınır. 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları ücün vergi - 2.990 

(ağça)  
Yekun - 8.380 (ağça) [317 - 318] 
 

43. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN SƏDƏRƏK 
QIŞLASI MƏZRƏƏSİ 

 
Bu məzrəə əvvəllər kənd imiş. [Əhalisi] əkinçiliklə məşğul olub, xoş heyat sürürmüş. [Amma] qarışıqlıq 

vaxtı qaçıb getdikləri üçün [kənddə] bir kimsə qalmamış və ona görə də [dəftərdə] məzrəə olaraq qeydə alındı. 
Dənli bitkilər və vergilərdən (rüsurnat) [əldə edilən] gəlir - 4.550 (ağça) 
 
səh. 276. 

 
44. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

MEYDAN KƏNDİ, 
BAŞQA ADI ƏLİ QIŞLAĞIDIR. 

 
Musa Şahməmməd oğlu - bennak; 
İmamın istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri. 
Buğda, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, bennak, çift, 

dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.111 (ağça) 
 

45. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТА BE OLAN 
ƏLƏYƏZ KƏNDİ 

 
(8 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 
Yaylaq 
Otlaq 
Yaylaq yaxınlığındakı Küseyir (?) məzrəəsi  
1 doəirman - yarım il işləyir. 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Bəzirxana – 1 [318 - 319] 

 
DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

ÜSTÜN KƏNDİ 
 

(7 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
Başqa adı Daşagirən olan Üstün kəndi yaxınlığındakı Anabad (?) vəngi. Bu vəngdə yaşayan yoxsullar 

yanlış fıkrə əsasən bu dünyadan əllərini üzüb, heç bir işə meyl göstərmirlər. Əhalinin sədəqəsiylə dolanıb, 
dünyanın sığınacaq yeri olan padşah həzrətlərinə dua etməklə məşğuldurlar. [Yoxsulların] yaşadığı yer сох daşlı 
olduğu üçün burada əkinçiliklə məşğul olunmamış və bununla bağlı olaraq qədim zamanlardan bu günə qədər 
ispəncə və başqa vergilər onlardan tələb edilməmişdir. Bu qayda nəzərə alınaraq dəftərdə qeydiyyat işləri 
görüldü. 

1 dəyirman - yarım il işləyir.  
Bu dəyirnıan vəngindir. [Dəyirman] vergisi ödənilir. 
 
Ələyəz ve Üstün kəndlərindən [əldə edilən] gəlir: 
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səh. 277. 

 
İspəncə vergisi - 400 (ağça)  
Buğda - 20 kile – dəyəri 600 (ağça)  
Аrpa - 12 kile - dəyəri 240 (ağça)  
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kəlül - 5 kile – dəyəri 90 (ağça)  
Kərdiyər - 25 kile - dəyəri 525 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Çovdar - 3 kile – dəyəri 45 (ağça)  
Pambıq - 11 man - 825 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Mərcimək - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Noxud - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 5 kile - dəyəri 75 (ağça) [319 - 320] 
Meyvə üşrü - 120 (ağça) 
Üzümlük və bağça müqatiəsi - ildə 240 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 170 (ağça) 
Yaylaq vergisi - 1.100 (ağça); başqa yerdən gəlib [burada yaylayanlardan] alınır. 
Otlaq vergisi - 120 (ağça); kənardan gəlib [buranın otlağından istifadə edənlərdən] alınır. 
Dəyirman vergisi - 90 (ağça) 
Qoyun vergisi - 150 (ağça) 
Axil vergisi - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.511 (ağça)  
Bakirə qrz və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.900 

(ağça) Yekun - 8.833 (ağça) 
 

46. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
MƏNDƏRVANIS MƏZRƏƏSİ 

 
Bu məzrəə əvvəllər kənd imiş. Aınma uzun bir zaman burada bir kimsənin yasamadığı və bununla 

əlaqədar əkinçilik işi görülmədiyinə görə, [bu kənd] dəftərdə məzrəə olaraq qeydə alındı. 
Dənli bitkilər və vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 2.190 (ağça) 
 

47. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
DİBİ MƏZRƏƏSİ 

 
Bu məzrəəo əvvəllər kənd imiş. Əcəm (Səfəvilər) dövründə xarabahğa döndüyü və [kənddə] rəaya 

yaşamadığı üçün dəftər və məzrəə olaraq qeydə alındı. 
Dənli bitkilər və vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 1.990 (ağça) [320 - 321] 
 

48. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
QARAQAYA MƏZRƏƏSİ 

 
[Məzrəə] Ayısəsi kəndinin yaxınlığındadır. Dənli bitkilər və vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 

1.382 (ağça) 
 

49. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
HUREVADİK KƏNDİ 

 
(6 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 1 dəyirman - yararsrz haldadır.  
Otlaq  
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səh. 278. 
 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 250 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Аrpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Meyvə üşrü - 130 (ağça)  
Kərdiyər - 11 kile - dəyəri 231 (ağça)  
Pərinc - 11 kile - dəyəri 252 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Qoyun vergisi - 190 (ağça)  
Axil vergisi - 500 (ağça) 
Otlaq vergisi - 150 (ağça); kənardan gəlib [buranın otlağından istifadə edənlərdən] alınır. Dönüm vergisi 

- 600 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.109 (ağca)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından 

istifadə edənlərdən [321 - 322] alınan] vergi - 85 (ağça)  
Bal üşrü - 110 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 1.290 

(ağça)  
Yekun- 5.321 (ağça) 
 

50. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
AYISƏSİ KƏNDİ 

 
(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça  
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağca)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağca)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.100 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 120 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağca)  
Yekun - 2.022 (ağça) 
 

51. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
GƏLƏNÇEVİR KƏNDİ 

 
(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
 
Gəlir: [322 - 323] 
 
səh. 279. 
İspəncə vergisi - 50 (ağça)  
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Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağca)  
Аrpa - 1 kile - dəyəri 20 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Mərcimək - 0,5 kile - dəyəri 9 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Meyvə üşrü - 10 (ağça)  
Bal üşrü - 20 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Doştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 211 (ağça)  
Qoyun vergisi - 10 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alıan] vergi - 170 (ağça)  
Badi-hava - 100 (ağça)  
Yekun - 1.532 (ağça) 
 

52. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
ƏRDƏPİN KƏNDİ 

 
(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 1 kile – dəyəri 30 (ağça)  
Аrpа - 2 kile - dəyəri 40 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 1 kile - dəyəri 21 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri - 15 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 1 kile - dəyəri 15 (ağça) [323 - 324] 
Bal üşrü - 20 (ağça)  
Meyvə üşrü - 10 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.190 (ağça)  
Qoyım vergisi - 120 (ağça)  
Axil vergisi - 390 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 200 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Yekun - 2.293 (ağça) 
 

53. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ŞAHYURDU MƏZRƏƏSİ 

 
Əvvəllər kənd imiş. [Kəndin] rəayası qızılbaş (şiə) olduğu üçün [kəndi] tərk etmiş və bir daha geri 

qayıtmayacağına görə, dəftərdə [bu kənd] məzrəə olaraq qeydə alındı. 
Çifthk - 29 
2 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
Dənli bitkilər və vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 4.500 (ağça) 
 

54. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
[ŞAHYURDU] MƏZRƏƏSİNDƏ ALINAN 
RAHDARLIQ BACI - İLDƏ 12.000 (ağça) 
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səh. 280. 

 
55. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

ƏRDİŞ KƏNDİ 
 

(3 qeyri-müsəlmanın siyahısı) [324 - 325]  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 75 (ağça)  
Buğda - 4 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Аrpa - 2 kile - dəyori 40 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile – dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Qoyun vergisi - 150 (ağça)  
Meyvə üşrü - 100 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Paxla - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 350 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağca)  
Badi-hava - 1.300 (ağça)  
Yekun - 2.906 (ağça) 
 

56. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KƏRƏKƏLÜK MƏZRƏƏSİ 

 
Bu məzrəə əvvəllər kənd imiş. [Kəndin] əhalisi pis əməlli qızılbaş (şiə) olduğu üçün qaçıb getmiş və bir 

daha geri qayıtmayacağına görə, dəftərdə [bu kənd] məzrəə olaraq qeydə alındı. 
Buğda və vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir -2.900 (ağça) 
 

57. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
SALLI MƏZRƏƏSİ 

 
Bu məzrəə əvvəllər kənd imiş. [Kəndin] əhalisi qızılbaş [325 - 326] (şiə) olduğu üçün qaçıb getmişdi. 

[Kənd] boş qaldığ;na görə dəftərdə о məzrəə olaraq qeydə alındı. 
Buğda və vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 3.620 (ağça) 
 

58. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
XORS KƏNDİ 

 
(6 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
2 dəyirman - yarım il işləyirlər.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 150 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Arpa - 2 kile - dəyəri 40 (ağça)  
Kərdiyər - 1 kile - dəyəri 21 (ağça)  
Pərinc - 4 kile - dəyəri 84 (ağca)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
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Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça) 
 
səh. 281. 

 
Bal üşrü - 180 (ağça)  
Qoyun vergisi - 150 (ağça)  
Axil vergisi - 350 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.121 (ağça)  
Bakirə qrz və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 1.999 

(ağça)  
Yekun - 4.731 (ağca) [326 - 327] 
 

59. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
ORTAKÖY KƏNDİ 

 
(6 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 150 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Аrpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça)  
Darı - 2 kile – dəyəri 30 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağca)  
Noxud - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 150 (ağça)  
Pambıq - 5 man - 375 (ağça)  
Qoyun vergisi - 110 (ağça)  
Axil vergisi - 200 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 89 (ağça)  
Dönüm vergisi - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 329 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.119 

(ağça)  
Yekun - 4.725 (ağca) 
 

60. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
ZÜYRƏK KƏNDİ 

 
(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı) [327 - 328] 
1 deyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 4 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  



188 

 

Pərinc - 1 kile - dəyəri 21 (ağça) 
 
səh. 282. 

 
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağca)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile – dəyəri 54 (ağça)  
Kərəsnə - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Pambıq - 2 man - 150 (ağça)  
Bal üşrü - 110 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 170 (ağça)  
Qoyun vergisi - 112 (ağca)  
Dönüm vergisi - 400 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1800 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.000 (ağça)  
Yekun - 4.035 (ağça) 
 

61. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
KEŞİŞ KƏNDİ 

 
(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yararsrz haldadır.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 50 (ağca)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça) [328 - 329] 
Arpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Noxud - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Pambıq - 2 man - 150 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 120 (ağça)  
Meyvə üşrü - 200 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Qoyun vergisi - 150 (ağca)  
Dönüm vergisi - 230 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.200 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.000 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Yekun - 3.880 (ağça) 
 

62. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
BAŞKÖY KƏNDİ 

 
Hüseyn Əvəz oğlu - bennak; Nadirxan Doluxan oğlu - bennak; İsmixan Aliahverdi oğlu - bennak; 

Murad Sərkar oğlu bennak; 
2 dəyirman - yarım il işləyirlər.  
Bennak- 4  
Yarım çift - 2 
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Kənddə yaşayan qeyri-müsəlmanlar 
(20 qeyri-müsəlmanın siyahısı - səh. 282-283) 
 
səh. 283. 

 
2 dəyirman - yarım il işləyirlər. [329 - 330] 
3 dəyirman - yararsız haldadırlar. 
Kəndin kilsəsi 
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 72 (ağça)  
İspənc’ vergisi - 500 (ağça)  
Buğda - 20 kile - dəyəri 600 (ağça)  
Аrpа - 26 kile - dəyəri 520 (ağça)  
Darı - 5 kile – dəyəri 75 (ağça)  
Sumax - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Kərdiyər - 11 kile - dəyəri 231 (ağça)  
Pərinc - 15 kile - dəyəri 310 (ağça)  
Kəlül - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Mərcimək - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Noxud - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağca)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 150 (ağça)  
Pambıq - 6 man - 450 (ağça)  
Qoyun vergisi - 310 (ağça)  
Axil vergisi - 500 (ağça) 
Üzümlük və bağçılıq müqatiəsi – ildə 420 (ağça)  
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 285 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.800 (ağca)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 120 (ağça)  
İhzariyyə - ildə 1.220 (ağça) 
Üzüm üşrü - Dərələyəz nahiyəsi üzrə ildə 4.100 (ağça)  
Niyabət, badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi -

2.191 (ağça)  
Yekun - 14.804 (ağça) [330 - 331] 
 

63. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KİSƏK KƏNDİ 

 
(3 qeyri-nıüsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yarım il işləyir. 
 
səh. 284. 

 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Kəndin kilsəsi 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 75 (ağça)  
Buğda - 2 kile – dəyəri 60 (ağça)  
Аrpa - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Kərdiyər - l kile - dəyəri 21 (ağça)  
Pərinc - 3 kile – dəyəri 63 (ağça)  
Darı - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
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Sumax - 1 kile – dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Bal üşrü- 120(ağça)  
Bostan məhsulları üşrü - 150 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Qoyun vergisi - 110 (ağca)  
Dönüm vergisi - 400 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri ücün tapu - 1.200 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 30 (ağça)  
Badi-hava - 1.100 (ağça)  
Yekun - 3.606 (ağça) [331 - 332] 

 
64. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

YENGİCƏ KƏNDİ 
 

(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Arpa - 2 kile - dəyəri 40 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Meyvə üşrü - 100 (ağça)  
Bal üşrü - 150 (ağça)  
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Paxla - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Qoyun vergisi - 110 (ağça)  
Axil vergisi - 200 (ağça)  
Dönüm vergisi - 150 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.280 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından əkib-becərmə işləri üçün istifadə edənlərdən] alınan vergi - 

85 (ağça)  
Badi-hava - 190 (ağça)  
Yekun - 2.781 (ağca) 
 
səh. 285 

 
65. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

VARTANOL KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. 
(2 qeyri-müsəlmanın bir çift əkin yeri) 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından [332 - 333] istifadə edənlərdən alınan] vergi, 

dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir -2.119 (ağça) 
 

66. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
MORZAV KƏNDİ 
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Allahverdi Xudaverdi oğlu - bennak; (Allahverdinin) qardaşı Abdal - bennak; Mənsurəli Bayramqulu 

oğlu - bennak; İmaməli İmamqulu oğlu - bennak; Fərzəli Cəbi oğlu - bennak; 
Çift- 2 
Yarım [çift] –  
2 Bennak - 5  
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça)  
Yarım [çift] üçün vergi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 90 (ağça)  
Buğda - 4 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Meyvə üşrü - 100 (ağça)  
Kəlül - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Qoyun vergisi - 112 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 390 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava- 1.090 (ağça)  
Yekun - 3.105 (ağça) [333 - 334] 
 

67. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
ƏRGƏZ KƏNDİ 

 
(4 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yağış suyu ilə işləyir.  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
 
səh. 286. 

 
İspəncə vergisi - 100 (ağça)  
Buğda - 11 kile - dəyəri 330 (ağça)  
Arpa - 2 kile - dəyəri 40 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyeri 15 (ağça)  
Kərdiyər - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağca)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Meyvə üşrü - 100 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi - 85 (ağça) Qoyun vergisi - 

119 (ağça) 
Dəyirman vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.110 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.550 (ağça)  
Yekun-4.170 (ağça) 
 

68. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
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MƏLİKŞAH KƏNDİ 
 

Yusif Turab oğlu - bennak; (Yusifin) oğlu İmaməli - subay; Əli Qədiməli oğlu - bennak - kətxuda; 
(Əlinin) qardaşı Nəqdəli - bennak; Murad Şahqulu oğlu - bennak; [334 - 335] 

(Muradın) qardaşı Əliqulu - subay; Məmmədəli Abdi oğlu - bennak; Canəli Məsim oğlu - bennak; 
Bennak- 6  
Subay - 2  
Yarım çift - 2 
1 dəyirman - yarım il işləyir.  
1 dəyirman - yararsız haldadır,  
Gəlir: 
Yarım [çift] üçün vergi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 108 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
Buğda - 11 kile - dəyəri 330 (ağça)  
Arpa - 13 kile - dəyəri 260 (ağça)  
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kərdiyər - 20 kile - dəyəri 420 (ağça)  
Pərinc - 5 kile – dəyəri 105 (ağça)  
Kəlül - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Noxud - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Pambıq - 8 man - 560 (ağça)  
Bal üşrü - 110 (ağça)  
Meyvə üşrü - 150 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 170 (ağça) 
Qoyun vergisi - 120 (ağça) 
Axil vergisi - 300 (ağça) 
Dəyirman vergisi 30 (ağça) 
Dönüm vergisi - 400 (ağça) 
Əkin yeri üçün veırgi - 100 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 350 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 1.100 

(ağça) 
Yekun - 5.046 (ağça) [335 - 336] 
 
səh. 287. 

 
69. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

KÜKİVANS KƏNDİ 
 

(3 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 1 d’yirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 75 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyeri 60 (ağça)  
Arpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça)  
Kərdiyər - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Pərinc - 2 man - dəyəri 42 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça) 
Meyvə üşrü - 180 (ağça)  
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Qoyun vergisi - 155 (ağça)  
Dönüm vergisi - 400 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.250 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadm ücün gəlinlik vergisi - 90 (ağca)  
Badi-hava - 1.590 (ağça)  
Yekun- 4.181 (ağça) 
 

70. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
MOZ KƏNDİ 

 
Əmirbəy Həmzə oğlu - bennak; (Əmirbəyin) qardaşı Allahverdi-subay;  
Bennak - 1  
Subay - 1  
Çift - 1 
(1 qeyri-müsəlman) [336 - 337] 
1 bəzirxana - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 18 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
İspəncə vergisi - 25 (ağça)  
Buğda - 5 küe - dəyəri 150 (ağça)  
Arpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağca)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Pambıq - 2 man - 150 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Bal üşrü - 110 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça) 
 
səh. 288. 

 
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Qoyun vergisi - 180 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 400 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.110 (ağca)  
Badi-hava- 1.000 (ağça)  
Yekun- 2.851 (ağça) 
 

71. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ÇAĞATAY KƏNDİ 

 
Həsən Qara oğlu - bennak; (Həsənin) oğlu Zaman - subay; Allahyar Musa oğlu - bennak; Abdal Şərəf 

oğlu - bennak; (Abdalın) oğlu Alıxan - bennak; [337 - 338] 
Bərəkətqulu Musa oğlu - bennak; (Bərəkətqulunun) oğlu Bayram - bennak;  
Çift-2 
Yarım [çift] - 3  
Bennak- 6  
Subay - 1  
Gəlir: 
Çift vergisi - 100 (ağça)  
Yarım [çift] üçün vergi - 75 (ağça)  
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Bennak vergisi - 108 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Arpa - 6 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Düyü - 2 kile – dəyəri 30 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Meyvə üşrü - 100 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Dönüm vergisi - 400 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Paxla - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Qoyun vergisi - 110 (ağca)  
Axil vergisi - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və ekin yeri üçün tapu - 320 (ağça)  
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.999 

(ağça)  
Yekun - 5.350 (ağça) [338 - 339] 

 
72. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

EYNİ ADLI İKİ DƏDƏLİ KƏNDİ 
 

Kəndlərdə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, basqa yerdən gəlib [bu kəndlərin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, dönüm, 

çift, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.190 (ağça) 
 

73. DƏRƏLƏYƏZ  [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
AMAĞU KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
 
səb. 289. 

 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən [əldə edilən] gəlir - 2.999 (ağça) 
 

74. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
PUŞADİZ KƏNDİ, BAŞQA ADI DAYLAQLIDIR. 

 
Cilovxan (?) Rüstəm oğlu - bennak; (Cilovxanın) qardaşı Əli - bennak; 
Əvəz Bayram oğlu - bennak; Muradxan Bayram oğlu -bennak; Əlirza Məmməd oğlu - bennak; 

(Əlirzanın) qardaşı Göyçə - subay; Haqverdi Uluxan oğlu -subay; Qulu Nəcəfxan oğlu - subay; Yarəli Məmməd 
oğlu - subay; 

Çift - 2 
Yarım [çift] - 3  
Bennak - 6  
Subay - 3  
Gelir: 
Çift vergisi - 100 (ağça) [339 - 340] 
Yarım [çift] üçün vergi - 75 (ağça)  
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Bennak vergisi - 108 (ağça)  
Subay vergisi - 18 (ağça)  
Buğda - 12 kile - dəyəri 360 (ağça)  
Аrра - 5 kile - dəyəri 100 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Noxud - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kərəsnə - 5 kile - dəyəri 75 (ağça)  
Bal üşrü - 180 (ağça)  
Meyvə üşrü - 110 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.290 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça)  
Axil vergisi - 300 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.190 

(ağça)  
Yekun - 5.637 (ağça) 
 

75. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
AZADƏK KƏNDİ 

 
(3 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - sel suyu ilə işləyir. 
 
səh. 290. 

 
İsponcə vergisi - 75 (ağça)  
Buğda - 4 kile - dəyəri 120 (ağça) [340 - 341] 
Arpa - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Darı - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri - 36 (ağça)  
Paxla - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kərəsnə - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Bal üşrü - 150 (ağça)  
Dəyirman vergisi - 15 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Qoyun vergisi - 112 (ağça)  
Axıl vergisi - 300 (ağça)  
Dönüm vergisi 600 (ağça) 
Doştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.900 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 170 (ağça) 
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 2.930 

(ağça) 
Yekun - 6.996 (ağça) 
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76. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
ƏXİLİ KƏNDİ 

 
Seydəli İlyas oğlu - bennak; (Seydəlinin) qardaşı Musaxan -subay; 
Bennak - 1 Subay - 1 
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gelir: 
Bennak vergisi - 18 (ağça) 
Subay vergisi - 6 (ağça) 
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça) [341 - 342] 
`Агра - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Kərdiyər - 1 kile - dəyəri 21 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça) 
Üzümlük və bağçalar müqatiəsi - ildə 210 (ağça)  
Qoyun vergisi - 110 (ağça)  
Axil vergisi - 200 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alıınan] vergi - 85 (ağça)  
Dönüm vergisi - 150 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.110 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.000 (ağça)  
Yekun - 3.472 (ağça) 
 

77. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
ZEYTƏ KƏNDİ 

 
(3 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
 
səh. 291. 

 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 75 (ağça)  
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Arpa - 2 kile - dəyəri 40 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça) [342 - 343] 
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Bal üşrü - 110 (ağça)  
Meyvə üşrü - 100 (ağça)  
Qoyun vergisi - 110 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Dönüm vergisi - 135 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 320 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.000 (ağça)  
Yekun - 2.452 (agça) 
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78. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 

SOYULAN KƏNDİ 
 

Hökməli Maşallah oğlu - bennak; Allahqulu Dəmirxan oğlu - bennak; Rəcəb Əbülfəz oğlu - bennak; 
Bennak - 3 Çift - 1 
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 54 (ağça)  
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 4 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Аrра - 1 kile - dəyəri 20 (ağça)  
Kərdiyər - 1 kile - dəyəri 20 (ağça)  
Pərinc - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Darı - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Pambıq - 2 man - 150 (ağça)  
Noxud - 2 kile - dəyəri 36 (ağça) [343 - 344] 
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Bal üşrü - 190 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Qoyun vergisi - 110 (ağça)  
Axil vergisi - 200 (ağça)  
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.200 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava- 1.800 (ağça)  
Yekun - 5.028 (ağça) 

 
səh. 292. 

 
79. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

HƏRHƏR KƏNDİ 
 

Xudaverdi Pirverdi oğlu - bennak; Qasım Haqverdi oğlu -bennak; Novruz Allahverdi oğlu - bennak; 
Bennak - 3  
Yarım çift - 2 
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Kənddə yaşayan qeyri-müsəlmanlar  
(18 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
Bəzirxana - 2 
4 dəyirman - yarım il işləyirlər.  
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Hərhər kəndinin vəngi. Bu vəngdə əvvəllər yaşayanlar bir işlə məşğul olmağa meyl göstərməyib, 

əhalinin sədəqəsiylə dolanarmışlar. Yerli camaatın xəbər verdiyinə görə, [vəngdə yaşayanlardan] bu günlərədək 
ispəncə və başqa vergilər tələb olunmamışdır. Bu qayda nəzərə alınaraq dəftərdə qeydiyyat işləri aparıldı. Hal-
hazırda [vəngdə] bir adam belə yoxdur. 

Gəlir: 
Çift vergisi - 50 (ağça) [344 345] 
Bennak vergisi 54 (ağça)  
İspəncə vergisi - 500 (ağça)  
Buğda - 20 kile - deyəri 600 (ağça)  
Arpa - 11 kile - dəyəri 230 (ağça) 
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Kərdiyər - 15 kile - dəyəri 215 (ağça)  
Pərinc - 12 kile - dəyəri 252 (ağça)  
Darı - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Sumax - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kəlül - 8 kile - dəyəri 144 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Noxud - 5 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Kərəsnə - 11 kile - dəyəri 165 (ağça)  
Paxla - 1 kile – dəyəri 15 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 170 (ağça) 
Üzüm və meyvə üşrü - 1.200 (ağça)  
Qoyun vergisi - 290 (ağça)  
Axil vergisi - 300 (ağça)  
Dönüm vergisi - 600 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.100 (ağça) 
Pətək üşrü - 150 (ağça) 
Maş üşrü - 30 (ağça) 
Dəyirman vergisi - 130 (ağça) 
Tənbəki üşrü - 200 (ağça) 
Bəzirxana vergisi - ildə 240 (ağça) 
 
səb. 293. 

 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava, işlənmiş günah, törədilmiş cinayət, qul və kənizlərin sərbəstlik almaları üçün vergi - 3.110 

(ağça)  
Yekun- 10.021 (ağça) [345 - 346] 
 

80. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
KOLANI KƏNDİ 

 
(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Аrра - 2 kile - dəyəri 40 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 5 kile - dəyəri 105 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kərəsnə - 4 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Bal üşrü - 100 (ağça)  
Meyvə üşrü - 140 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Dönüm vergisi - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 300 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.009 (ağça)  
Yekun - 2.425 (ağça) 
 

81. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QOÇUBƏY KƏNDİ 

 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, çift, dönüm, 

tapu, dəştibani və başqa vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 1.900 (ağça) 
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82. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТА BE OLAN 

TODUN KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. [346 - 347] 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, çift, dönüm, 

tapu, doştibani, gəlinlik vergisi və başqa vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 2.130 (ağça) 
 

83. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE ОLAN 
BİRƏK KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, çift, dönüm, 

tapu, dəştibani və başqa vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 2.990 (ağça) 
 

84. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QALABƏYİ KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır.  
 
səh. 294. 
 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alinan] vergi, dönüm, tapu, 

dəştibani və başqa vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 1.299 (ağça) 
 

85. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
PİRHƏSƏNLİ KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilor, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, çift, dönüm, 

tapu, dəştibani və başqa vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 2.900 (ağça) [347 - 348] 
 

86. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
SALCI KƏNDİ 

 
Kənddə heç kim yaşamır. Dənli bitkilər, [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, çift, 

dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 2.999 (ağça) 
 

87. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QURD ƏMİR KƏNDİ 

 
(1 qeyri-müsəlman) 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 25 (ağça) Buğda - 4 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Arpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 1 kile - dəyəri 21 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Meyvə üşrü - 100 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Qoyun vergisi - 100 (ağça) Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.910 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
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Badi-hava - 1.000 (ağça)  
Yekun - 3.854 (ağça) 
 

88. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
GÜMÜŞCÜK KƏNDİ 

 
(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı) [348 - 349] 
Gəlir: 
 
səh. 295. 

 
İspəncə vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Arpa - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 3 kile - dəyəri 45 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Doştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 320 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.100 (ağça)  
Qoyun vergisi - 100 (ağça)  
Yekun- 2.517 (ağça) 
 

89. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
POR KƏNDİ 

 
Məmməd Əmin oğlu - bennak;  
Bennak - 1 
İstifadəsiz qalan əkin yeri  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 18 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Аrpa - 3 kile – dəyəri 60 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça) [349 - 350] 
Kəlül - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyori 30 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça)  
Axil vergisi - 200 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Dönüm vergisi - 100 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.000 (ağça)  
Badi-hava - 1.900 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Yekun - 3.739 (ağça) 

 
90. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 



201 

 

ƏRNİC KƏNDİ 
 

(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
Ispəncə vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 1 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Arpa - 4 kile - dəyəri 80 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 3 kile – dəyəri 63 (ağça) 

 
səh. 296. 

 
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 2 kile - doyeri 36 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Meyvə üşrü - 100 (ağça)  
Bal üşrü - 100 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən [350 - 351] alınan] vergi - 85 (ağça) 
Qoyun vergisi - 110 (ağça)  
Dönüm vergisi - 190 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 390 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.090 (ağça)  
Yekun- 2.519 (ağça) 
 

91. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
ÇUL KƏNDİ 

 
(3 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 
Rəayalardan olan Tərxanın yarım [çift] əkin yeri 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 75 (ağça)  
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Arpa - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağca)  
Sumax - 1 kile – dəyəri 15 (ağça)  
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Meyvə üşrü - 10 (ağça)  
Pətək üşrü - 120 (ağça)  
Qoyun vergisi - 100 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.100 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.800 (ağça)  
Yekun - 3.988 (ağca) [351 - 352] 
 

92. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
PAŞALI KƏNDİ 
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Əbülqasım Məmməd oğlu - bennak; Pirəli Mirzəli oğlu -bennak; (Pirəlinin) qardaşı Abbasəli - subay; 

Həmzəxan Tağı oğlu - bennak; Həmzəxanın) oğlu - Rəşid - subay; 
Çift- 1 
Bennak - 3 
Subay - 2 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Gəlir: 
 
səh. 297. 

 
Çift vergisi - 50 (ağça)  
Bennak vergisi - 54 (ağça)  
Subay vergisi - 12 (ağça)  
Buğda - 3 kile - dəyəri 90 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Kərəsnə - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Meyvə üşrü - 110 (ağça)  
Bal üşrü - 110 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça)  
Ağıl vergisi - 200 (ağça)  
Dönüm vergisi - 300 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.500 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.200 (ağça)  
Yekun - 4.274 (ağça) [352 - 353] 

 
93. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

KÖMÜR KƏNDİ 
 

(4 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 100 (ağça)  
Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağça)  
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyori 15 (ağça)  
Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Mərcimək - 3 kilc - dəyəri 54 (ağça)  
Kerəsnə - 3 kile - doyəri 45 (ağça)  
Meyvə üşrü - 110 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Qoyun vergisi - 112 (ağça)  
Axil vergisi - 200 (ağça)  
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.000 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 2.000 (ağça)  
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Yekun - 8.211 (ağça) 
 

94. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
KABUD KƏNDİ 

 
(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı) 
(1 qeyri-müsəlmanın yarım çift əkin yeri) 
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
 
səh. 298. 

[353 - 354] 
 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 75 (ağça)  
Buğda - 2 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Arpa - 4 kile - dəyeri 80 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağca)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Meyvə üşrü - 110 (ağça)  
Qoyun vergisi - 100 (ağça)  
Axil vergisi - 300 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 390 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.110 (ağça)  
Yekun - 2.887 (ağça) 
 

95. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
AXTA KƏNDİ 

 
Vəlixan Murad oğlu - subay;  
Subay - 1 
Məmmədşərifin istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri  
[Axta] kəndindən olan Cəbinin istifadəsiz qalan yarım [çift] əkin yeri 
1 dəyirman - yararsız haldadır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, subay 

vergisi, çift, dönüm, tapu, dəştibani və başqa vergilərdən əldə edilən gəlir - 2.900 (ağça) 
 

96. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
QINDEVAS KƏNDİ 

 
(2 qeyri-müsəlmanın siyahısı) [354 - 355] 
1 dəyirman - yaraısız haldadır.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 50 (ağça)  
Buğda - 2 kile – dəyəri 60 (ağça)  
Arpa - 2 kile dəyəri 40 (ağca)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 3 kile – dəyəri 63 (ağça) 
 
səh. 299. 
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Kəlül - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Meyvə üşrü - 100 (ağça)  
Qoyun vergisi - 120 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça) 
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 309 (ağça)  
Badi-hava - 1.200 (ağça)  
Yekun - 2.451 (ağça) 
 

97. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QAYALI KƏNDİ 

 
Dostəli Xansuvar oğlu - bennak;  
Bennak- 1 
1 dəyirman - yararsız haldadır.  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 18 (ağça)  
Buğda - 2 kile - doyəri 60 (ağça)  
Arpa - 3 kite - dəyəri 60 (ağça)  
Kərdiyər - 4 kile - dəyəri 84 (ağça)  
Pərinc - 2 kite – dəyəri 42 (ağça) [355 - 356] 
Kəlül - 2 kile – dəyəri 36 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile – dəyəri 18 (ağça)  
Kərəsnə - 4 kile - dəyəri 60 (ağca)  
Pambıq - 2 man - 150 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Qoyun vergisi - 100 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Dönüm vergisi - 120 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 300 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava- 1.799 (ağça)  
Yekun - 3.037 (ağça) 
 

98. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] ТАBE OLAN 
MARTİROS KƏNDİ 

 
(1 qeyri-müsəlmanın istifadəsiz qalan yarım çift əkin yeri) 
[Yekun] - 1 nəfər 
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 25 (ağça)  
Buğda - 4 kile - dəyəri 120 (ağça)  
Аrpа - 1 kile - dəyəri 20 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Mərcimək - 1 kile - dəyəri 18 (ağca) 
 
səh. 300. 

 
Kərəsnə - 15 kile - dəyəri 225 (ağça)  
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça) 
Bakirə qız ve dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.000 (ağça)  
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Badi-hava - 2.000 (ağça)  
Yekun - 3.798 (ağça) [356 - 357] 
 

99. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
VƏ BİRƏK KƏNDİNİN YAXINLIĞINDAKI 

QUŞÇU XARABASI KƏNDİ 
 

Kənddə heç kim yaşamır. 
Dənli bitkilər, başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi, çift, dönüm, 

tapu, dəştibani və başqa vergilərdən (rüsumat) [əldə edilən] gəlir - 2.200 (ağça) 
 

100. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
QARAVƏNG KƏNDİ 

 
Qubadəli Vəlixan oğlu - bennak; Nuru Pirverdi oğlu - bennak; Korəli (?) Rəsul oğlu - subay; Gənciməli 

Zinətəli oğlu -bennak; 
Yarım çift - 1 
Bennak - 3 
Subay - 1 
Gəhr: 
Bennak vergisi - 54 (ağça)  
Subay vergisi - 6 
Yarım [çift] üçün vergi - 25 (ağça)  
Buğda - 11 kile - dəyəri 330 (ağça)  
Arpa - 3 kile - dəyəri 60 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15  
Mərcimək - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Kərəsnə - 2 kile - dəyəri 30 (ağca)  
Kəlül - 2 kile - dəyəri 36 (ağça)  
Qoyun vergisi - 111 (ağça)  
Axil vergisi - 200 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça) [357 - 358] 
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri ücürt tapu - 310 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça) Badi-hava - 1.000 (ağça)  
Yekun - 2.661 (ağça) 

 
101. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 
MUĞANLI KƏNDİ, BAŞQA AD1 NURDƏHİDİR. 

 
Çilovxan (?) Bağır oğlu - bennak; (Çilovxanın-?) qardaşı Əmirəli - bennak; Daşdəmir İmaməli oğlu - 

subay; Kosa Kamal oğlu - bennak; 
Çift - 4 
 
səb. 301. 
 
Bennak - 3  
Subay - 1 
[Muğanh] kəndi camaatının əкin yeri olan Ərinc məzrəəsi  
Gəlir: 
Bennak vergisi - 54 (ağça)  
Subay vergisi - 6 (ağça)  
Yarım çift üçün vergi - 200 (ağça)  
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Buğda - 5 kile - dəyəri 150 (ağca)  
Arpa - 11 kile - dəyəri 220 (ağça)  
Düyü - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Kərdiyər - 2 kile - dəyəri 42 (ağça)  
Pərinc - 3 kile - deyəri 63 (ağça)  
Kəlül - 4 kile - dəyəri 72 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Noxud - 1 kile - dəyəri 18 (ağça)  
Pambıq - 7 man - (dəyəri) 545 (ağça)  
Meyvə üşrü - 110 (ağça)  
Bal üşrü - 120 (ağça)  
Qoyun vergisi - 100 (ağça) [358 - 359] 
Axil vergisi - 150 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 600 (ağça)  
Dönüm vergisi - 200 (ağça) 
Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 310 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisi - 90 (ağça)  
Badi-hava - 1.600 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Maş üşrü - 85 (ağça)  
Yekun - 4.829 (ağça) 

 
102. DƏRƏLƏYƏZ [NAHİYƏSİNƏ] TABE OLAN 

HORADÜZ (?) KƏNDİ 
 

(3 qeyri-müsəlmanın siyahısı)  
1 dəyirman - yaraısız haldadır.  
Gəlir: 
İspəncə vergisi - 75 (ağça)  
Buğda - 3 kile – dəyəri 90 (ağça)  
Аrpа - 4 kile - dəyəri 80 (ağça)  
Kərdiyər - 3 kile - dəyəri 63 (ağça)  
Pərinc - 5 kile – dəyəri 105 (ağça)  
Darı - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Sumax - 1 kile - dəyəri 15 (ağça)  
Kərəsnə - 3 kile - dəyəri 45 (ağça)  
Paxla - 2 kile - dəyəri 30 (ağça)  
Meyvə üşrü - 120 (ağça)  
Bal üşrü - 600 (ağça) 
Başqa yerdən gəlib [bu kəndin torpağından istifadə edənlərdən alınan] vergi - 85 (ağça)  
Qoyun vergisi - 21 (ağça)  
Axil vergisi - 200 (ağça)  
Dönüm vergisi - 500 (ağça) 

 
səh. 302. 

[359 - 360] 

Dəştibani vergisi və əkin yeri üçün tapu - 1.200 (ağça)  
Bakirə qız və dul qadın üçün gəlinlik vergisı - 90 (ağça)  
Maş üşrü - 30 (ağça)  
Badi-hava - 1.400 (ağça)  
Mərcimək - 3 kile - dəyəri 54 (ağça)  
Yekun - 4.333 (ağça) 
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103. Varissiz ölənlərin mirasının satışından, itirilmiş mallar, azmış heyvan, qaçmış qul və cariyələrin 
qanunda göstərildiyi [saxlanma müddətindən sonrakı satışından] Dərələyəz nahiyəsi üzrə əldə edilən gəlir - 
15.000 (ağça) [360 - 361] 
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ƏLAVƏLƏR 

 
1728-ci ü TARİXLİ “İRƏVAN ƏYALƏTİNİN 
MÜFƏSSƏL DƏFTƏRİ”NDƏN SEÇMƏLƏR 

 
Saxlanıldığı yer: Istanbul, Başbakanlıq arxivi, N 901 Həcmi: 583 səhifə 
Sədərək və Şərur nahiyələri haqqında məlumatlar (qısa məzmunu) 
 
SƏDƏRƏK NAHİYƏSİ, s. 338-348. 
s. 338-339. Sədorək kəndi - 85 ailə 
s. 339-340. Caban kəndi - 6 ailə 
Yekun: 16.000 (ağça) 
s. 340. Kərkiçik kəndi - 6 ailə 
Yekun: 3.800 (ağça) 
s. 340-341. Əsni kəndi - 29 ailə 
Yekun: 4.500 (ağça) 
s. 341-342. Qovalıq kəndi və Canbudaq məhəlləsi - 29 ailə 
Yekun: 5.000 (ağça) 
s. 342. Bayat camaatının Ağgül kəndi - 9 ailə  
Yekun: 3.300 (ağça)  
s. 342-343. Qaratəpə kəndi - 5 ailə  
Yekun: 1.350 (ağça) 
s. 343. Dünbüli əşirətinin Xatunkəhriz kəndi - 7 ailə  
Yekun: 2.000 (ağça) 
s. 343-344. Dünbüli əşirətinin İsaxan kəndi - 1 ailə  
Yekun: 1.520 (ağça) 
s. 344. Dünbüli əşirətinin Molla Xəlil kəndi - 1 ailə 
Yekun: 1.300 (ağça) 
s. 344. Hatəmkənd - 1 ailə 
Yekun: 1.340 (ağça) 
s. 345. Dünbüli əşirətinin Dərəbəy kəndi - 4 ailə  
Yekun: 1.732 (ağça) [361 - 362] 
Dünbüli əşirətinin  
Yaqutxan kəndi - 1 ailə  
Yekun: 1.328 (ağça) 
s. 345-346. Dünbüli əşirətinin  
Söyüdlü kəndi - 5 ailə  
Yekun: 2.194 (ağça) 
s. 346. Diinbüli əşirətinin Hacı İslam kəndı - 3 ailə 
Yekun: 1.644 (ağça) 
Dünbüli əşirətinin Bəy kəndi - 5 ailə 
Yekun: 1.890 (ağça) 
s. 346-347. Dünbüli əşirətinin Öküzbatır kəndi - 2 ailə 
Yekun: 1.200 (ağça) 
s. 347. Nağıcan kəndi - 1 ailə 
Yekun: 1.348 (ağça) 
Kərbəla kəndi - 7 ailə 
Yekun: 2.654 (ağça) 
s. 347-348. Qaradolaq (?) kəndi. Heç kim yaşamır.  
Yekun: 2.000 (ağça) 
s. 348. Hədəl (?) kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 1.200 (ağça) 
Qarasudərənli kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 1.300 (ağça) 
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Cəbrayıllı kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 1.200 (ağça) 
Daşqışlaq kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 1.000 (ağça) 

 
ŞƏRUR NAHİYƏSİ s. 394-439. 

 
s. 394. Maqsudlu kəndi - 18 ailə 
Yekun: 9100(ağça) 
s. 394-395. Apaca kəndi - 19 ailə 
Yekun: 9.200 (ağça) 
s. 395. Aşağı Comaqtur kəndi - 9 ailə 
Yekun: 4.000 (ağça) 
s. 395-396. Mirzə Əli qışlağı - 27 ailə 
Yekun: 10.700 (ağça) [362 - 363] 
s. 396-398. Yuxan Şəhriyar kəndi - 85 ailə 
Yekun: 22.600 (ağça) 
s. 398-399. Aşağı Kürdkənd - 89 ailə 
Yekun: 25.000 (ağça) 
s. 399-400. Yuxarı Kürdkənd - 52 ailə 
Yekun: 13.000 (ağça) 
s. 400-401. Aşağı Şəhriyar kəndi - 19 ailə 
Yekun: 7.800 (ağça) 
s. 401. Yalqızağac kəndi - 15 ailə 
Yekun: 7.700 (ağça) 
s. 402. Məlikkənd - 25 ailə 
Yekun: 11.700 (ağça) 
Pirverdi qışlağı. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 3.000 (ağça) 
Şikəm (?) kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 3.100 (ağça) 
s. 403. Aşağı Parçı kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 3.400 (ağça) 
Elvar kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 3.600 (ağça) 
Abi-siyah kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 3.200 (ağça) 
Bəydili kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekım: 3.300 (ağça) 
Dərvişlər kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 3.800 (ağça) 
Acıkəhriz kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 3.200 (ağça) 
Tənəğə (?) kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 3.600 (ağça) 
Bülbülabad kəndi. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 3.200 (ağça) 
s. 404. Xəlifəkəndinyaxınlığında yerləşən Danaqalası kəndi Heç kim yaşamır.  
Yekun: 3.500 (ağça) [363 - 364] 
Uzunabad kəndi. Heç kim yaşamır.  
Yekun: 3.400 (ağça) 
Quşçu kəndinin yaxınlığında yerləşən Gəray qışlağı. Heç kim yaşamır. 
Yekun: 3.000 (ağça) 
Quşçu kəndinin yaxınhğında yerləşən Sınıqələk kəndi Heç kim yaşamır.  
Yekun: 3.200 (ağça) 
Quşçu kəndinin yaxınlığında yerləşən Hüseyn qışlağı Heç kim yaşamır.  
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Yekun: 3.000 (ağça) 
Quşçu kəndinin yaxınlığında yerləşən Çinar qışlağı Heç kim yasamır.  
Yekun: 3.000 (ağça) 
s. 404-405. Aşağı Noreşin kəndi - 23 ailə  
Yekun: 10.060 (ağça) s. 405-406.  
Qarabürc kəndi - 53 ailə  
Yekun: 15.000 (ağça) 
Qarabürc kəndinin yaxınlığında yerləşən Behzad bulağı məzrəəsi 
Yekun: 2.000 (ağça) 
s. 406-407. Aşağı Parçı kəndi - 24 ailə 
Yekun: 12.600 (ağca) 
s. 407. Oğuzdaşı kəndi - 24 ailə 
Yekun: 12.600 (ağça) 
s. 407. Oğuzdaşı kəndi - 2 ailə 
Yekun: 4.000 (ağça) 
s. 407-409. Qazançılar kəndi. Başqa adı Yengicədir. – 109 ailə 
Yekun: 30.000 (ağça) 
s. 409-410. Yuxarı Comaqtur kəndi - 44 ailə 
Yekun: 16.600 (ağça) 
s. 410-412. Yuxarı Əlişar kəndi - 108 ailə 
Yekun: 30.000 (ağça) 
s. 412. Aşağı Qarqın kəndi - 7 ailə [364 - 365] 
Yekun: 4.500 (ağça) 
s. 412-413. Qalacıq kəndi - 34 ailə 
Yekun: 14.500 (ağça) 
s. 413. Qalacıq kəndinin yaxınlığında yerləşən Fərhadarxı məzrəəsi - 3.000 (ağça) 
s. 413-414. Yuxarı və Aşağı Aralıq kəndləri - 15 ailə 
Yekun: 9.500 (ağça) 
s. 414. Ərbatan kəndi - 9 ailə 
Yekun: 7.200 (ağça) 
s. 415-416. Dərvişior kəndi - 9 ailə 
Yekun: 6.640 (ağça) 
Yuxan Qarqın kəndi - 15 ailə 
Yekun: 9.450 (ağça) 
s. 416. Qaibqulu qışlağı - 10 ailə 
Yekun: 6.800 (ağça) 
s. 416-417. Qaxıcan qışlağı - 6 ailə 
Yekun: 3.700 (ağça) 
s. 417. Möhsünabad kəndi. Başqa adı Zülfüqardır. - 11 ailə 
Yekun: 6.620 (ağça) 
s. 417-418. Babakı qışlağı - 9 ailə 
Yekun: 50.000 (ağça) 
s. 418. Kültəpə kəndi - 5 ailə 
Yekun: 5.300 (ağça) 
s. 418-419. Bezirlik kondi. Başqa adı Verməzyardır. – 37 ailə 
Yekun: 14.900 fağça) 
s. 419-420. Ərəbyengicə kəndi - 7 ailə 
Yekun: 5.600 (ağça) 
s. 420. Abbas qışlağı. Başqa adı Vayxırdır. - 31 ailə 
Yekun: 13.500 (ağça) 
s. 421. Yuxarı Parçı kəndi - 7 ailə 
Yekun: 4.800 (ağça) 
s. 421-422. Ələkli kəndi - 30 ailə 
Yekun: 9.500 (ağça) 
s. 422-423. Siyaqut kəndi - 26 ailə [365 - 366] 
Yekun: 12.000 (ağça)  
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s. 423. Kosacan kəndi - 16 ailə  
Yekun: 9.500 (ağça)  
s. 423-424. Xəlac kəndi - 49 ailə  
Yekun: 14.800 (ağça) 
s. 424-425. Bayat əşirətinin Nəcəf qışlağı - 15 ailə  
Yekun: 5.700 (ağça)  
s. 425. Keştaz kəndi - 28 ailə  
Yekun: 13.000 (ağça)  
s. 426-427. Yuxarı Noreşin kəndi - 83 ailə  
Yekun: 24.000 (ağça)  
s. 427-428. Oğlanşahlı kəndi - 50 ailə  
Yekun: 13.000 (ağça)  
s. 428-429. Maxta kəndi - 19 ailə  
Yekun: 8.000 (ağça) 
s. 429. Maxta kəndinin yaxınlığında yerləşən Behzad bulağı məzrəəsi  
Yekun: 3.000 (ağça)  
s. 429-430. Övrath kəndi - 32 ailə  
Yekun: 11.000 (ağça)  
s. 430-431. Qazançılı kəndi - 48 ailə  
Yekun: 15.700 (ağça)  
s. 431-432. Düdəngi kəndi - 54 ailə  
Yekun: 15.700 (ağça)  
s. 431-432. Düdəngi kəndi - 54 ailə  
Yekun: 17.400 (ağca)  
s. 432-434. Zaviyyə kəndi - 204 ailə  
Yekun: 32.000 (ağça)  
s. 435. Yüzbaşı qışlağı - 18 ailə  
Yekun: 9.000 (ağça)  
s. 435-436. Quşçu kəndi - 42 ailə  
Yekun: 13.500 (ağca)  
s. 436-437. Ağəhməd kəndi - 39 ailə  
Yekun: 12.230 (ağça) 
s. 437-438. Aşağı Əlişar kəndi. Başqa adı Muğanlıdır. – 42 ailə [366 - 367] 
Yekun: 16.000 (ağça) 
s. 438-439. Muğancıq kəndi - 24 ailə 
Yekun: 27.476 
s. 439. Bayat əşirətinin Zülfüqar qışlağı - 7 ailə  
Yekun: 2.880 (ağça) 

[367 - 371] 
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and Dr. Husamettin Memmedov 
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/Summary/ 

 
"The Detailed Register of the sanjak of Nakhchivan" was compiled in 1724-1727 in order to collect 

taxes from population which was in object poverty. At that time the sanjak of Nakhchivan had just been 
included to Ottoman Empire. This register was approved by Sultan Ahmed III's (1703-1730) decree, dated on 9 
Muharrem 1140 H. /August 27, 1727/ and became the basic administrative document for the governors of the 
sanjak. 

According to the 302 paged "The Detailed Register of the sanjak of Nakchivan" preserved in the 
Archive of Council of Ministers (N 905) in Istanbul, this region was divided by Ottomans into 14 nahiye. These 
were Nakhchivan, Alinja, Sair Mevazi, Dereshahbuz, Mulk-i Arslan, Mevazi-yi Khatun, Karabakh, Kishlagat, 
Deresham, Azadjiran, Shurlut, Derenurkut, Sisyan and Derelayaz. 

The information demanded for compiling of the "Detailed Register" was firstly footed farm by farm - 
"khane" and then this information was generalized according to the whole village (karye). According to the 
calculations, the register contains the information about 315 populated areas of the sanjak of Nakhchivan. In the 
process of determination of the places of populated areas we come across that side by side with the large 
majority of the territory of the modern Nakhchivan Republic, the considerable territory of modern Armenia [372 
- 373]were in that list: Yekhegnadzor region in the whole, south-east part of Ararat region, most part of Sisyan 
region and Megry. This is very important in the study of historical geography of Nakhchivan. 

The ottoman gathered information about cattle-breeding, farming, kitchen-gardening and determined the 
yearly capacity of taxes imposed on these fields. The peasants were informed about the taxes and in their turn 
they paid them with the help of village-elger (kathun-da). With that purpose before agricultural information 
householders' names, fathers' names and their family status were registered. 

Firstly the natural taxes for each village were registered. For example, the taxes received from wheat 
determined in such way: firstly its capacity was written by weight, afterwards its value was written by 
government price. After this in consecutive order taxes received from other grain-crops were pointed out. After 
that the taxes paid by money and their quantity were registered. Profits received in any way from different 
villages by depository were registered in the sum by "akche" - that period's monetary unit. The sanyak of 
Nakhchivan paid 2.629.059 akche to treasury every year. The main part of this sum was paid by Derelayaz 
(16%), Azadjiran (15,5%), Nakhchivan (12,3%) and Karabakh (11,2%). 

"The Register of Nakhchivan" shows that wheat, barley, millet, cotton, palmchrist, lentil, pea, beans and 
other plants were planted in the region. According to the calculations, 672 tons' of wheat, 574,3 tons' of barley, 
20 tons' of millet, 60,3 tons' of cotton were planted in the sanyak of Nakhchivan every year. 

In the "Register of Nakhchivan" are also given information about the towns of the region, especially 
about Nakhchivan and Ordubad, their population, shops, bath-houses, mosques, parishs, caravansarais and about 
their living standard. 

One of the main pecularities of "Register of Nakhchivan" is the information about the population and 
ethnic structure of [373 - 374] sanyak of Nakhchivan. According to the calculations, the register includes names 
of 9.788 tax-payers. Such was the number of the able-bodied male population from 20 to 60. If we should 
consider every family has 5 persons in it and if we should count unmarried persons out of the total acount as a 
man, we can say that there were 28.111 persons in the sanjak of Nakhchivan. 

It's necessary to note that in Ottoman period Sadarak and Sharur regions, the population of which were 
absolutely Turks were not included to the sanjak of Nakhchivan. Including 8.745 persons of Sharur and 1.033 
persons of Sadarak's Turks population, we can notice that there lived 37.889 people on the historical territory of 
Nakhchivan, the 2/3 parts of which was Turkic-Muslim population. But if it is added that overwhelming 
majority of refugees were from Turkic-Muslim (shiah) population during the Ottoman - Safavid wars, its 
abovementioned specific weight should be taken as minimum which is need to correct increasing. 
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As a conclusion, we can say, that the scientific-practical value of this register is indispensable for the 
scholars who investigate the history, ethnography, geography and economy of this region. 
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