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ÖNSÖZ 

      Devletlerin geçmişiyle olan bağlarını, o dönemden kalma maddi ve manevi unsurlar 

güçlendirmektedir. Bu sayede geçmişini iyi anlayan, tahlil edebilen, dünü ve bugünü birlikte 

değerlendiren devletlerin gelecekle ilgili atacakları adımları daha sağlam olmaktadır. Osmanlı 

Devleti’nin gelecek nesillere armağan ettiği arşiv malzemeleri bu anlamda  en önemli bilgi 

kaynaklarındandır. Bilgilerin depolanması konusunda uzmanlaşan Osmanlı, devletin 

sınırlarının genişlemesi ve belge yükünün artmasıyla  çeşitli defter serileri kullanmıştır. 

Bunlardan  biri olan  Ahkâm Defterleri ise eyâletlere göre ayrı defterler olarak düzenlenmiştir. 

         Ahkâm Defteri düzenlenen eyâletlerden biri olan Sivas Eyâletine ait 36 Ahkâm Defteri 

bulunmaktadır. 15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri bu çalışmaya konu olacak, söz konusu 

Ahkâm Defteri’nin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Hükümlerde kâtibin boş 

bıraktığı yerler (boş) şeklinde gösterilmiştir. Ayrıca genelde  194, 195 şeklinde kısaltılarak 

yazılan tarihler (1)194, (1)195 şeklinde tamamlanmıştır. Okunuşundan emin olunmayan 

kelimelerin yanına parantez içinde soru işareti (?) konmuştur. Okumakta zorlanılan yer 

isimleri ile ilgili Tahir Sezen’in Osmanlı Yer Adları isimli eserinden ve ayrıca Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi’nin yayınladığı Osmanlı Yer Adları  adlı eserden yararlanılmıştır. Hicri 

tarihlerin miladi tarihe çevrilmesinde ise Türk Tarih Kurumu resmi sitesindeki Tarih Çevirme 

Kılavuzu kullanılmıştır.    

       Tez çalışmam süresince sabır gösteren ve desteğini esirgemeyen eşim Recep Bıçakcı’ya, 

oğlum Kutay Kağan ve kızım Bilge Ülkü’ye, bu çalışmayı yapmama vesile olan, bilgi 

birikimi ve tecrübesiyle yol gösteren, ayrıca değerli zamanını esirgemeyen kıymetli hocam, 

tez danışmanım Prof. Dr. Hasan Yüksel’e, tezime özellikle transkript aşamasındaki 

yardımlarıyla katkı sağlayan değerli hocam Araştırma Görevlisi Buket Çelik’e, gerek yüksek 

lisans eğitimi ve gerek tez aşamasında desteklerini her daim hissettiğim başta Prof. Dr. Ömer 

Demirel olmak üzere Tarih Bölümü hocalarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZET 

Bu tez çalışmasında, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde bulunan 15 Numaralı 

Sivas Ahkâm Defteri’nin transkripsiyon ve değerlendirmesi yapılacaktır. 

15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri, H. 22 Rebiülevvel 1194 (M. 28 Mart 

1780) ile H. Evasıt-ı Receb 1195 (M. 3-12 Temmuz 1781) tarihleri arasındaki 

yaklaşık 16  aylık süreçte Sivas Eyâleti’nde meydana gelen sosyal, ekonomik, adlî ve 

idâri konulara ışık tutmaktadır. 

Defterde bulunan 839 hükümde, devlet görevlileri ve reâyâ arasındaki 

ilişkiler, tımar ile ilgili sorunlar, alacak - verecek - borç davaları, mirasla ilgili 

davalar, eşkıyâlık hareketleri, kısacası yerel mahkemelerde çözümlenmesi gereken 

ancak çözülemeyerek Divân-ı Hümâyûn’a yansıyan sorunlar yer almaktadır. 

Tez şu bölümlerden oluşmaktadır: İlk bölümde Ahkâm Defterleri’nin genel 

özellikleri ile Vilayet Ahkâm Defterleri’ne değinilmiş, daha sonra Sivas Ahkâm 

Defterleri hakkında genel bilgi verilmiştir. İkinci bölümde 15 Numaralı Sivas Ahkâm 

Defteri fiziki ve içerik olarak incelenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde ayrıca dönemin 

güçlü devlet adamlarından Fîrârî Canikli Hacı Ali Paşa’ya ayrı bir başlıkta yer 

verilmiştir. Sonuç ve kaynakça yine bu bölümde yer almıştır. Üçüncü ve son 

bölümde ise 15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nin transkripsiyonu verilmiştir.                        

Anahtar Kelimeler:  Ahkâm Defteri, Sivas, hüküm, vergi, Osmanlı Devleti, 

Divan-ı Hümayun 
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ABSTRACT 

In this study, the transcription and evaluation of Sivas Ahkâm Register 

Number 15 in the Ottoman Archive of premiership  will be made. 

Sivas Ahkâm Register Number 15, englightens social, economic, judicial and 

administrative issues in the province  of Sivas  approximately 16 months  occured 

between the dates H. 22 Rebiülevvel (Rabi al-awwal) 1194 (M. 28 March 1780) and 

H. Evasıt-ı Receb 1195 (M. 3-12 July 1781)  

The 839 provisions in the register containing relations between state officials 

and reâyâ (community), problems related to grooming, debt - to - give - debt cases, 

inheritance cases, banditry movements, in short, problems that need to be solved in 

the local courts. 

The study consists of the following parts: In the first part, the general 

characteristics of Ahkâm Registers and Provincial Ahkâm Registers are mentioned 

and then general information about Sivas Ahkâm Registers are given. In the second 

part, Sivas No.15 Ahkâm Register is examined in terms of physical and content. Also 

this part includes a separate title to Fîrârî Canikli Hacı Ali Pasha, one of the powerful 

statesmen of the period moreover, conclusion and bibliography are  included in this 

section. In the third and last part, the transcription of Sivas Ahkâm Register, which is 

numbered 15, is studied. 

Keywords: Ahkâm Register, Sivas, provision, Ottoman State, İmperial 

Council 
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GİRİŞ 

Osmanlı Devleti hakkında araştırma yapmak isteyenlerin en büyük yardımcısı 

- kuşkusuz - büyük bir özenle korunarak bugüne kadar gelen arşiv malzemeleridir. 

Osmanlı Devleti’nin dönemin her türlü bilgisini kayıt altına alma konusunda 

gösterdiği beceri sayesinde araştırmaya konu olan zaman dilimi - adeta fotoğrafı 

çekilip - bugüne yansıtılabilmektedir. 

 Güçlü askeri teşkilatı sayesinde geniş toprakları ve büyük insan 

topluluklarını hakimiyet altına alan Osmanlı  Devleti halkını mutlu etmek, doyurmak 

ve güvenliğini sağlamak için çeşitli kurumlar tesis eder. Bu kurumların işleyişi 

sırasında meydana getirilen belgeler ise bize o dönemin değerlendirilmesinde 

kaynaklık eder. Dolayısıyla konunun daha iyi anlaşılabilmesi için arşiv belgelerinin 

oluşumu ve saklanma sürecine ilişkin bilgi vermek uygun olacaktır.  

İdarede bütün yetki padişahın ve onu temsil eden divânın elinde toplanmıştı. 

Bütün konular burada görüşülür, karara bağlanır ve padişahın onayına sunulurdu.1 

Divan, halktan gelen her türlü şikayet ve davaları görüşen yüksek mahkeme olarak 

da görev yapıyordu.2 Kısacası arşiv belgelerinin en önemli çıkış noktası Divân-ı 

Hümâyun’du. Burası padişahtan sonra en yetkili makamdı.Yaş, din, dil, cinsiyet farkı 

gözetmeden herkesin başvurabildiği Divan’da kadı mahkemelerinde görülüp karara 

bağlanan fakat incelenerek haksız bulunan dava bozulur, yeniden kadıya gönderilirdi. 

Burada kararları yazmak, göndermek, saklamak gibi önemli işleri yapan görevliler 

vardı. Bunların başlarında ise  reisülküttap bulunuyordu.3 Yani Divân-ı 

Hümâyûndaki işler reisülküttap ve onun idaresindeki beylikçinin nezâretinde 

görülürdü. Bunlara bağlı kalemlere Divan Kalemleri adı verilirdi. Divan (Beylikçi) 

Kaleminin reisi olan Beylikçi Efendi her çeşit şikâyetlere dair hükümler verir, toprak 

ve çeşitli konularda anlaşmazlıkları çözümlerdi.4 

                                                           
1 Yusuf Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK, Ankara, 1991, s. 7 
2Veysel Gürhan, “Kadınların Divan-ı Hümayuna Şikayet Haklarını Kullanmaları Üzerine Bazı 

Değerlendirmeler (Diyarbekir Eyaleti 1 Numaralı Ahkâm Defterine Göre) ”, Tarih Okulu Dergisi, 
Yıl 10, Sayı XXXII, ss. 323-347, Aralık 2017, s. 326 

3 Ahmet Mumcu, “ Divân-ı Hümayun ”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 9, ss. 430-432, İstanbul, 1994, s. 
431 

4 Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s. 19 
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Geçmiş ile bugün arasındaki en önemli maddi bağ olan arşiv belgelerinin 

korunması ise ayrı bir ihtimam gerektiriyordu. Nitekim Osmanlı Devleti arşiv 

belgelerini, önemine yakışır bir şekilde, hazine olarak görmüş ve bunları devletin 

merkezinde muhafaza etmiştir. Defterhâne, Divân-ı Hümâyûnda bulunan üç 

hazineden biri idi ve her divandan sonra padişahın veziriazamdaki mührüyle 

mühürlenip toplantı günlerinde açılırdı. Devletin çeşitli bölgelerine ait toprak işleri, 

reâyâ ile ilgili konular, tımarlı asker teşkilâtı ile ilgili hususların Defterhânede yer 

alması buraya ayrı bir önem katıyordu. Defterhâne ayrıca,  İcmal, Mufassal ve 

Ruznamçe olmak üzere üçe ayrılıyordu.5 15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nde de 

sık sık bu defter isimleri zikredilmiştir. 

Arşiv yükünün artmasıyla Divân-ı Hümâyunda çeşitli işler hakkında farklı 

defterler tutulmuştur. Bunlar toplam otuz altı çeşit olup, en önemlileri; Mühimme, 

Ahkâm, Ruus, Tahvil, Nâme, Ahidnâme ve Şikâyet Defterleridir.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

                                                           
5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s. 26 
6  Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s. 25 
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I. BÖLÜM 

AHKÂM DEFTERLERİ 

Hüküm, Divân-ı Hümâyunda sadrazamın başkanlığında vezirlerle ve devlet 

adamlarıyla eldeki işler hakkında görüşülerek alınan kararlara denirdi.7 Ahkâm ise, 

hükmün çoğulu olup,  “ padişah buyruğu ” anlamında kullanılıyordu.   

Elbette büyük bir insan topluluğuna hakim olan Osmanlı Devletinde 

padişahın her şikayeti değerlendirmesi beklenemez. Bu durumda  sadece padişah 

değil, onun yetki verdiği makamlar da onun adına hüküm verebiliyordu. Eğer 

hükümler sadaret makamından çıkarsa ferman adını alıp mühimme defterlerinde 

toplanırdı. 1553’ten 1905 yılına kadar Osmanlı’nın iç ve dış sorunlarına ait  karar ve 

fermanlar mühimme defterlerine yazılmıştır. Sonraki dönemlerde bu defter 

çeşitlerinin arttığı görülür. 1649 yılından itibaren maliye ahkâmı vasfı taşımayan ve 

Divân-ı Hümâyûn’a ait olan Şikayet Defterleri (Ahkâm-ı Şikâyet) tutulmaya 

başlanır.8 Bu defterlere toprak anlaşmazlıkları, alacak-verecek davaları, mülkî ve 

askerî idarecilerden şikayetler başvurular üzerine işleniyordu.9 1814 yılına kadar 

tutulan bu defterler ülkenin tamamını kapsıyordu. 

Şikayetlerin ve dolayısıyla belge yükünün artması gibi nedenlerle 1742 

yılından itibaren Şikayet Defterleri eyaletlere göre ayrı defterler olarak düzenlenir. 

Halil İnalcık defter sayısındaki bu artışı daha çok Osmanlı arşiv sistemindeki 

uzmanlaşma ve rasyonalleşmenin bir sonucu olarak görmektedir.10 

    

 

 

                                                           
7 M.Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, C. 1, İstanbul, 

2004, s. 866 
8 Halil Sahillioğlu, “Ahkâm”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 1, İstanbul, 1988, (551-552), s. 551 
9Nahide Şimşir, “Ahkâm Defterlerinin Tarihi Kıymeti ve 107 No’lu Ahkâm Defterindeki İzmir ile 

İlgili Hükümler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 9, Sayı 1, s. 359 
10Halil İnalcık, “Şikayet Hakkı: Arz-ı Hal ve Arz-ı Mahzarlar”, Osmanlı Araştırmaları VII-VIII, 

İstanbul, 1988, s. 30 
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1.1. Ahkâm Defterleri’nin Genel Özellikleri ve Vilâyet Ahkâm Defterleri 

Sınırların genişlemesiyle kayıtlar hacimli hale gelmişti. Bu nedenle aranan 

belgelerin bulunması zorlaşmış ayrıca adalet arayışı uzun bir zamana yayılmıştı.11 Bu 

da ülkenin tümünü kapsayan Ahkâm-ı Şikâyet Defterleri’nin eyaletlere göre 

düzenlenmesine neden olmuş, böylece şikayet defterlerinin devamı niteliğinde olan  

Ahkâm Defterleri ortaya çıkmıştır. Abdurrahman Şeref Efendi’nin tanımlamasıyla; 

“Ahkâm Defterleri Divan-ı Hümâyundan sâdır olan ahkâm ve evâmiri hâvi olmağla 

hem divânın zabt-ı cerideleri ve hem devlet-i Aliyye’nin kavânin ve nizâmât 

mecelleleri hükmündedir.”12 

Ahkâm Defterleri çeşitli sebeplerle korunamayıp bugüne gelemeyen  Şer‘iyye 

Sicilleri’nin yerini almakta ve Şer‘iyye Sicilleri olmayan yerler için önemli bir 

boşluğu doldurmaktadır.13 Bu defterler - Mora Ahkâm Defteri hariç - 1742 tarihinde 

başlayıp, II. Meşrutiyet dönemine kadar devam etmiştir. Vilayet Ahkâm Defteri  

düzenlenen eyâletler şunlardır :14 

Tablo 1. Ahkâm Defteri Düzenlenen Osmanlı Eyaletleri 

    1) Adana  2) Anadolu 3) Bosna  4) Cezâyir ve Rakka 
    5) Diyarbekir     6) Erzurum 7) Halep  8) İstanbul 
    9) Karaman 10) Maraş 11) Mora 12) Özi ve Silistre 
   13) Rumeli 14) Sivas 15) Şam-ı Şerif 16) Trabzon 

 

Aslında hükümlerin hazırlanma amacı halkın şikayetlerine neden olacak 

haksızlıkların önlenmesi ve düzenlenmesi için şikayet mekanizmasından 

yararlanmaktır.15  Bu doğrultuda alacak - verecek davaları, miras konusunda 

anlaşmazlıklar, eşkıyalık, diyet talebi, gasp-cana kast etme, vakıf sorunları, vasîlik, 

haksız vergi toplanması gibi pek çok konu ile ilgili şikayetler bu defterlerde yer 

almıştır.  

                                                           
11 Gürhan, “Kadınların Divan-ı Hümayuna Şikayet Haklarını Kullanmaları Üzerine Bazı 

Değerlendirmeler (Diyarbekir Eyaleti 1 Numaralı Ahkâm Defterine Göre)”, s. 327 
12 Abdurrahman Şeref Efendi, “Evrâk-ı Atika ve Vesâik-i Tarihiyyemiz”, Tarih-i Osmâni Encümeni 

Mecmuası, C. 1, Sayı 1, İstanbul, 1910, s. 10 
13 Şimşir, “Ahkâm Defterlerinin Tarihi Kıymeti ve 107 No’lu Ahkâm Defterindeki İzmir ile İlgili 

Hükümler”, s. 363 
14 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı 

Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın No 108, İstanbul 2010, s. 22 
15 Şimşir, “Ahkâm Defterlerinin Tarihi Kıymeti ve 107 No’lu Ahkâm Defterindeki İzmir ile İlgili 

Hükümler”, s. 362 
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Şikayette bulunma hakkı herhangi bir şarta bağlanmamıştır. Böylece halk 

sorunlarını çekinmeden merkeze taşıyabilmiş, hem de güçlü kişiler karşısında 

kendilerini aciz hissetmemişlerdir. Nitekim yapılan her bir şikayet, aynı zamanda 

merkezden verilen bir emrin görevlilerce uygulanıp uygulanmadığını da 

göstermekteydi. 

Ahkâm Defterlerinde hükümler üç bölümden oluşmaktadır: İlk bölüm 

mahallin şer‘i veya hem şer‘i hem de örfi yetkililerine hitapla başlar.16  Birden fazla 

şahsa hitap eden hükümlerde görevlilerin rütbelerine göre belirli bir sıra bulunurdu. 

Bu sıra beylerbeyi, sancakbeyi, kadı şeklindeydi. Müftüden sonra kadı, kadıdan 

sonra ise defterdar ve vakıf mütevellisi gelirdi.17 İkinci bölümde ise hükmün 

konusunu oluşturan şikayet özetlenir. Getirilen çözüm belirtildikden sonra hüküm 

“…. şer‘le görülmek için yazılmıştır, …. ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerif 

yazılmıştır, …. kanun üzere amel olunmak için yazılmıştır.” şeklinde ibarelerle sona 

erer.18 

Ahkâm Defterleri, Şikayet Defterleri’ne göre şekil olarak daha dar ve 

uzundur. Kayıtlarda Osmanlı Devleti’nin resmi yazısı olan dîvânî kullanılmıştır. 

Dîvân-ı Hümâyunda kullanılan bir  yazı olduğu için bu yazı türüne dîvânî denmiştir. 

Dîvânda tutulan ferman, berât, nâme, mühimme, şikayet, Ahkâm Defterleri gibi 

bütün kayıtlar, derkenarlar da dahil olmak üzere, dîvânî yazı ile yazılmışlardır. 

Aslında arşivdeki belgeler tam dîvânî değildir. Bu yazı türünün daha ince bir kalemle 

yazılan “ kırma ” ya da “ hurda ” denilen şeklidir.19 

1.2. Sivas Eyâleti Ahkâm Defterleri 

Sivas Eyaleti’ne ait olan şikayetler Sivas Ahkâm Defteri adıyla tasnif 

edildiğine göre, Sivas Eyâleti’ni ve bu eyâletin oluşum sürecini kısaca anlatmak 

doğru olacaktır. 

           Osmanlı Devleti 15.yy’dan itibaren Anadolu’nun tamamına “ İklim-i Rum, 

Memleket-i Rum; Amasya -Tokat - Sivas’ı kapsayan çevreye ise “ Rûmiyye-i Suğra”  

                                                           
16 Şimşir, “Ahkâm Defterlerinin Tarihi Kıymeti ve 107 No’lu Ahkâm Defterindeki İzmir ile İlgili 

Hükümler”, s. 362 
17 Mübahat Kütükoğlu, “Elkab”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 11, İstanbul, 1995, (ss. 51-54), s. 51 
18 Şimşir, “Ahkâm Defterlerinin Tarihi Kıymeti ve 107 No’lu Ahkâm Defterindeki İzmir ile İlgili 

Hükümler”, s. 362 
19 Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, TTK Yayınları, Ankara, 2018, s. 61, 62, 63 
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adını vermiştir. 1413 yılında idari teşkilat eyalet şeklinde düzenlendiğinde bu bölge 

“Vilayet-i Rumiyye-i Suğra ” adını almıştır. Beylerbeyilik merkezi ise 1520 yılına 

kadar Amasya ya da Tokat iken bu tarihten itibaren eyâlet merkezi Sivas olmuş, 

1864 yılında eyâlet sisteminden vilayet sistemine geçene kadar da merkez olmaya 

devam etmiştir. 1574’lerden itibaren Rum Eyâleti’nin sancak sayısı 7 olarak 

görülmektedir. Bunlar; Amasya, Arabkir, Bozok, Canik, Çorum, Divriği ve Sivas 

Sancaklarıdır. 17.yy’dan itibaren Rum Eyâleti yerine Sivas Eyâleti adı kullanılmaya 

başlanmış, 1864 Vilâyet Nizamnâmesi doğrultusunda, 1867’de Sivas Eyâleti ismi, 

Sivas Vilâyeti’ne çevrilmiştir.20 

Sivas Ahkâm Defterleri Hicri 1155-1336 (M.1742-1908) tarihleri arasındaki 

hükümleri içine alan 36 adet defterden oluşur.21 Bu defterlerde Sivas Eyâletine bağlı 

Amasya, Karahisar-ı Şarkî ve Tokat Sancaklarıyla Amasya, Karahisar-ı Şarkî, 

Gümüşhacıköy, Havza, Köprü, Ladik, Mecidözü, Hamidiye, Koyulhisar, Merzifon, 

Alucra, Suşehri, Aziziye, Bünyan-ı Hamid, Divriği, Gürün, Hafik, Tenos, Yıldızeli, 

Zara, Darende, Kangal, Erbaa, Niksar, Tokat ve Zile kazâlarına ait  hükümler 

bulunmaktadır.22 15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nde ise Sivas Eyâleti’ne bağlı 

Amasya, Tokat, Canik, Bozok, Çorum, Karahisar-ı Şarkî ve Arabkir sancak 

merkezleri olarak geçmektedir. Ladik, Mecidözü, Koyulhisar, Merzifon, Divriği, 

Yıldızeli, Darende, Niksar, Tokat, Zile, Suşehri, Gümüş kazalarına ek olarak 

Satılmış, Katar, Saz, Kavak, Erim, Hısn-ı Mansur, İskilip, Karahisar-ı Demirli, 

Sonisa, Bafra, Ünye, Keban, Tirme ve Turhal kazaları da hükümlerde geçmektedir. 

Sivas Ahkâm Defterleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde A.{DVNS. AHK. 

SS.d tasnif kodu ile Bab-ı Âsâfi  Divân-ı Hümâyun Sicilleri Kataloğunda yer alır. 

Defterlerin girişinde, merdiven usulüne göre defterin tanıtımı yapılmıştır. Burada 

“Haza kuyud-ı Ahkâmü’ş-Şikâyâtü’l Eyâlet-i Sivas…..” ibaresinden sonra dönemin 

sadrazamı ve reisülküttâbının adı yazılmıştır.23 

Hükümlerin başında, olayın geçtiği yerin muhatab alınan görevlisi belirtilip 

sonuna hüküm ki ibaresi konur. Daha sonra şikayet eden kişinin ve davalının ikâmet 

                                                           
20 Ali Açıkel, “Rum Eyaleti”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 35,  İst.,  2008, s. 225-226 
21 Ayrıntılı bilgi için bkz. Buket Çelik, “Özellik ve İçerik Bakımından Sivas Ahkâm Defterleri (1742-

1908)” Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi Bildiri Kitabı, İksad Yayınevi, Gaziantep, Ağustos 
2017, s.112-137 

22 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. s. 39 
23 Çelik, “Özellik ve İçerik Bakımından Sivas Ahkâm Defterleri (1742-1908)”, s. 118 
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yerleri verilerek şikayet konusuna geçilir. Sonunda örnek hükümlere bakılarak, bu 

kayıtlar doğrultusunda kararların verilmesi istenir. Ayrıca hükmün altına tarih 

düşülmüş, tarihteki günler evâil, evâsıt ve evâhir şeklinde onlu sisteme göre 

verilmiştir. 
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II. BÖLÜM 

15 NUMARALI AHKÂM DEFTERİ’NİN FİZİKİ VE İÇERİK 

OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Bu bölümde 15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nin önce fiziki 

özelliklerinden bahsedilecek, ardından diplomatik ve teknik özellikleri anlatılarak, 

hükümlerin konularına göre değerlendirilmesi ve içerik incelemesi yapılacaktır. 

2.1. Fiziki Özellikleri 

Sivas Eyâleti ahalilerinin şikayetleri üzerine Divân-ı Hümâyûndan gönderilen 

hükümleri ihtiva eden 36 adet Sivas Ahkâm Defteri bulunduğu daha önce 

belirtilmişti. Bu Ahkâm Defterleri’nden çalışma konusu olan 15 Numaralı Sivas 

Ahkâm Defteri H. 22 Rebiülevvel 1194 (M. 28 Mart 1780) ile H. Evasıt-ı Receb 

1195 (M. 3-12 Temmuz 1781) tarihleri arasındaki yaklaşık 16 aylık dönemi 

kapsamaktadır.  

A.{DVNS.AHK.SS.d, 00015 tasnif kodu ile Bab-ı Âsâfi  Divân-ı Hümâyun 

Sicilleri Kataloğu’nda yer alan bu defter ciltli ve ebrulu olup sayfa usulüne göre 

numaralandırılmıştır. Ebadı 50 x 48 olup toplam 194 sayfa ve 839 hükümden 

oluşmaktadır. Ebru desenin üst kısmında Sivas Defteri Min evâhir-i Rebiülevvel sene 

1194 ilâ evâsıt-ı Recebü’l-ferd sene 1195 yazmaktadır.  

Defterin ilk sayfasında bu defterin tarih akışına uymayan yarım bir belge 

bulunmaktadır. Ardından defterin tanıtımını yapmak ve kimin zamanında 

tutulduğunu göstermek için diğer defterlerde olduğu gibi merdiven usulüne göre 

kayıt düşülmüştür. 15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nin tanıtım yazısı şu 

şekildedir: “Bi-ismihi sübhâne ve Teâlâ hazâ kuyûd-ı ahkâmü’ş-şikâyâtü’l eyâlet-i 

Sivas fi-zamân-ı sadr-ı sudûrü’l vüzerâ Hazret-i Silahdâr Seyyid Mehmed Paşa 

yesserallâhu mâ yurîd ve mâ yeşâ ve fî ibbân reisü’l küttâb Hazret-i Halil Hamid 

Efendi nâle mâ yetemennâhü sene erba ve tis’in ve miete ve elf  Fî 22 şehr-i 

Rebiülevvel”  
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Bu bilgi ile dönemin sadrazamı ve reisülküttabının kim olduğu belirtilmiştir. 

Sadrazam Silahdar Seyyid Mehmed Paşa, reisülküttap ise Halil Hamid Paşa’dır.24 

Karavezir Mehmet Paşa olarak ün kazanan sadrazam aynı zamanda Halil Hamid 

Paşa’yı reisülküttaplığa getiren kişidir.25 Her iki devlet adamı da ıslahatçı 

kişilikleriyle tanınmışlardır. Halil Hamid Paşa’nın azlinden sonra ise defter emini 

olarak adı geçen Süleyman Feyzi Efendi reisülküttaplık görevine yükseltilmiştir. 

Defter eminliği bu dönemde reisülküttaplık makamının alt makamı durumundaydı.26 

Defterin düzenlenme tarihi ise I. Abdülhamit’in hükümdarlık dönemine denk 

gelmektedir. 

Defterde kullanılan yazı türü diğer Ahkâm Defterleri’nde olduğu gibi 

dîvânîdir. Bu yazı türü devletin resmi yazı türü olup okunması nisbeten zor bir 

yazıdır. Bunun yanında hükümlerin farklı kâtipler tarafından kaleme alınması, her 

kâtibin farklı yazı stiline sahip olması, aynı zamanda satır aralarının sıkışık olması 

okumayı daha da zorlaştırmaktadır.  Hükümler içerisinde verilen tarihler ise yazı ile 

yazılmış ve tarihin son hanesi genelde boş bırakılmıştır. 

Yine hemen hemen her hükmün sonunda kâtipler isimlerini yazmışlardır. Bu 

isimlerin yazılışları da çoğunlukla okunaklı değildir, ayrıca rumuz şeklindedir. 

Vâcid, Nedim, Kıyâsî, Nesîmî, Fehim, Hüsnî, Necib, Hüseynî, Hasbî, Vehbî ve 

Şeyhî en çok geçen kâtip isimleri olarak tespit edilmiştir. 

Sayfalarda en çok yedi hüküm bulunmaktadır. Bazı sayfalarda ise tek bir 

hüküm yer almaktadır.27  Hatta hükmün diğer sayfaya  kadar uzadığı da 

görülebilmektedir. Uzun hükümlerin genelde tımar ya da vakıflarla ilgili sorunlar 

olduğu söylenebilir. Yine bu defterde sayfaların sonlarındaki hükümler genel olarak 

yan yazılmış, bu şekilde sayfanın daha tasarruflu kullanılması sağlanmıştır. Ayrıca 

bu defterde irili ufaklı yaklaşık 82 derkenar vardır.28 Derkenarlar ilgili oldukları 

                                                           
24 Daha sonra sadrazamlığa yükselen Halil Hamid Paşa hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mithat 

Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi (Resimli-Haritalı), TTK Yayınları, C.5, Ankara, 2011, s. 
2620,2651, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. 5, s. 477, 486 

25 Ayrıntılı bilgi için bkz. Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi (Resimli-Haritalı), C. 5, s. 2618, 2648 
26 Recep Ahıskalı, Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttablık Müessesesi (18.yy), M.Ü. Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul, 1999, s. 13 
27 SAD 15; 69, 184, 187 
28 Derkenar, resmi dairelerce kağıtların, arzıhallerin alt taraflarına o işle ilgili yazılan yazılara denir. 

Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. 1, s. 427 
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hükümlerin üst kısımlarına yazılmıştır. Defterde sayfa numaraları ise sayfanın en 

üstüne ve genelde orta kısma yazılmıştır. 

Toplam 839 hüküm içerisinde üstü çizilerek iptal edilmiş 6 hüküm vardır. 

İptal edilmesine rağmen bu belgelerin de okunması tercih edilmiştir.29 

2.2. Hükümlerin Şekil Ve İçerik Bakımından Değerlendirilmesi 

Ahkâm Defterleri’nde hükümler belli bir düzen üzere yazılmıştır. 15 

Numaralı Sivas Ahkâm Defteri de bu düzene uygundur. Bu bölümde defter 

içerisinden örneklerle Ahkâm Defterleri’nin şekil özellikleri daha ayrıntılı olarak 

açıklanacaktır. Öncelikle hükümler, şikayeti çözmesi istenen muhataba veya  

muhatablara hitap ile başlar ve hitabın sonuna hüküm ki ibaresi eklenir: 

“Sivas Kadısına hüküm ki ” 30 

“Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından Yeniil hassı ve voyvodasına  Gürün 

Nâhiyesi nâibine hüküm ki” 31 

Hükümler vâli, kadı, mütesellim, naib, mutasarrıf, voyvoda, muhassıl,  

muhzır, iş erleri, ayan, zâbitân gibi hem ehl-i örf hem de ehl-i şer‘den devlet 

görevlilerine hitap edebiliyordu. Yani sorun hem idare amirini hem de kadıyı 

ilgilendiriyorsa hüküm her ikisine de hitap ederdi. 

 “ Sivas Valisi vezire ve Amasya kadısına hüküm ki ” 32 

 “Tokad Kazâsı naibine 33 hüküm ki ve Tokad Hassı voyvodasına hüküm ki”34 

“Sivas Beylerbeyisi’ne ve Amasya Kadısına hüküm ki ”35 

“Osmancık Kadısı’na ve Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki ”36 

Hükümler içerisinde sadece kadıya hitap eden hükümler fazla iken, sadece 

Sivas Valisi’ne gönderilen çok az hüküm bulunmaktadır.37 Hitap sırasında Sivas 

                                                           
29 SAD 15, 17/3, 19/4, 60/3, 142/1, 143/1, 174/1 
30 SAD 15, 34/5 
31 SAD 15, 49/5 
32 SAD 15, 3/4 
33Şer‘i mahkemelerin hakimlerine verilen ünvandır. Kadı yerinde kullanılır. (M.Zeki Pakalın, Osmanlı 

Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.2, s.644) 
34 SAD 15, 25/6 
35 SAD 15, 123/49 
36 SAD 15, 124/1  
37 Örneğin; 94/2, 96/1 
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valisi ya da beylerbeyisi yanında - birkaç hüküm dışında - bir kadıya da  yer 

verilmiştir. Çünkü Osmanlı kadısı mülkî, beledî, askerî ve adlî olmak üzere bir çok 

alanda söz sahibi bir devlet memuru olmak yanında, ahalinin de devlet karşısındaki 

sözcüsüydü.38 Bu sebeple padişah haksızlık ve yolsuzlukları engellemek için, 

mahallindeki koşullara göre soruşturma yapıp hüküm verme ve kanunu yerine 

getirme işini kadıya vermiştir.39 

“Sivas Kadısı’na hüküm ki” 40 

“Amasya Kadısı’na hüküm ki ”41 

“ Hâlâ Sivas Valisi’ne ve Sivas Kadısı’na hüküm ki ” 42 

“ Sivas Valisi vezire ve Amasya Kadısı’na hüküm ki ” 43  

“Sivas Beylerbeyisi’ne ve Merzifon Kadısı’na hüküm ki ” 44 

Bazı hükümlerde hitap kısmı şikayete konu olan olayın sirâyet ettiği eyâlet 

dışındaki yerleri de kapsayacak şekilde yazılıyordu: 

 “Sivas Valisi vezire ve ber vech-i arpalık Kayseriye Sancağı mutasarrıfı 

(boş) dame ikbâlehuya ve eyâlet-i Sivas ve Kengiri ve Kayseriye Sancaklarında vâki‘  

olan zikr-i ati mururiyetinin bulunduğu kazâların kuzât ve nüvvâbınâ  ve Kengiri 

Sancağı mütesellimine hüküm ki ” 45 

Hükümlerin bazıları hariç hitap edilen devlet görevlilerinin adı 

geçmemektedir.46 Bu konuda Mübahat Kütükoğlu, L. Fekete ve Boris Nedkov’un 

yorumunu aktarmaktadır. L. Fekete fermanlarda muhatab alınan görevlinin isminin 

boş bırakılmasını bu kişinin isminin katipler tarafından bilinmemesine bağlamakta 

iken, B. Nedkov fermanların hukuki belgeler olması hasebiyle şahısların adıyla 

bağlanamayacağını söylemektedir. Ona göre şahısların değişmesi emirlerin yerine 

                                                           
38 İlber Ortaylı, “Kadı”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 24, İstanbul, 2001, (ss. 69-73), s. 69, 70  
39 İnalcık, “Şikayet Hakkı:Arz-ı Hal ve Arz-ı Mahzarlar”, s. 40 
40 SAD 15, 132/4 
41 SAD 15, 124/5 
42 SAD 15, 158/1 
43 SAD 15, 3/4 
44 SAD 15, 138/4 
45 SAD 15, 144/6 
46 Adı hitap kısmında geçen bazı görevliler; Bozok Sancağı mutasarrıfı Cabbârzâde Seyyid El-Hac 

Mustafa (SAD 15, 48/3), Anadolu Kadıaskeri Muhzırlarından es-Seyyid Hasan (SAD 15,144/6), 
Sivas Valisi Dağıstânî Ali Paşa (SAD 15, 4/5; 48/1), Çorum Sancağı mutasarrıfı Darendeli İbrahim 
(SAD 15, 30/5) 
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getirilmesine engel olmaz.47 Gerçekten de Atik Şikayet Defterleri’nde divanda 

görüşülen aynı konu ve olaya ayrı ayrı yanıt verilmemiş, hüküm ve  hitaplar yol 

güzergahına göre düzenlenmiştir. Yani bu hükümler hukûkî bir belge olarak 

görülmüş ve şahısların adıyla bağlanmamıştır.48 Konumuz olan Ahkâm Defteri’nde 

de hitap kısmındaki boşlukların sebebi aynı mantık olmalıdır. Nitekim bahis konusu 

olan dönemde devlet görevlilerinin sıklıkla değiştiği bilinmektedir. 

Hitap kısmından sonra şikayette bulunan ve şikayet edilen kişinin yaşadığı 

yer genelde ayrıntıya girmeden verilir. Burası ya kazâdır ya da …. nam karyedir. 

Sonrasında şikayeti yapan kişi veya kişiler ile bunların görevi, lakabı ve  ismi  gelir. 

Şikayetin nasıl ulaştığından da burada söz ediliyordu. Davacı doğrudan asitâne-i 

saadete gidebildiği gibi arz-ı hal veya mektupla da şikayette bulunabilirdi. Hatta 

padişahın Cuma namazında, sefere gidip gelirken vb. durumlarda doğrudan şikayet 

kabul ettiği de olmuştur. Sonuçta padişahın halkın şikayetlerini dinleme, öğrenme 

amacıyla yarattığı fırsatlar aynı zamanda onun ne kadar adil olduğunu gösteren bir 

delil olarak görülmektedir.49 

Bu kısım ile ilgili örnekler: 

“Artukabad Kazası’na tâbi‘ Sarısu nam karye sakinlerinden sâdât-ı kiramdan 

Seyyid Hüseyin ve Seyyid Ahmed zide şerefuhuma gelüb…..” 50 

           “Sivas kazâsı sâkinlerinden Halil nam kimesne südde-i sa’âdetime arz-ı hal 

idüb …..” 51                            

“Merzifon kazâsı sâkinelerinden Fâtıma binti Ali nam hatun gelüb …..”52 

“Osmancık’da Melik Gazi-i Danişment nam vakfın evlâdından Mehmed nam 

kimesne gelüb…..” 53 

 

                                                           
47 Kütükoğlu,  “Elkab”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 11, s. 51  
48 Örnek için bkz., Hasan Yüksel, “Sivas Eyâletinden İstanbul’a Ulaşan Şikayetler” Revak/92, Sivas 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yayınları, Sivas, 1992, s. 55 
49 İnalcık, “Şikayet Hakkı:Arz-ı Hal ve Arz-ı Mahzarlar”, s. 33 
50 SAD 15, 105/6 
51 SAD 15, 29/4 
52 SAD 15, 29/6 
53 SAD 15, 165/1 
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 “Sen ki Gümüş Kazâsı nâibi Mevlânâ-yı muma ileyh es-Seyyid İbrahim zide 

ilmihusun südde-i saâdetime mektub gönderüb…..” 54 

 “Gümüşabad Kazası’na tâbi‘ Hacı nam karye mütemekkinlerinden Kirkor 

nam zimmi arz-ı hal idüb …..” 55 

Örneklerde de görüldüğü gibi şikayet başvurularında ırk, mülkiyet, din, 

sosyal statü üzerinden ayrım yapılmamış, toplumun her kesimi rahatça şikayette 

bulunabilmiştir. Herkese eşit adalet dağıtma mefhumu muhakkak ki devlet ve reâyâ 

arasındaki güveni arttırmıştır. 

Hükmün sonraki bölümünde şikayete neden olan olay ayrıntılı bir şekilde 

aktarılmıştır. Örneğin; 

 “Kayseriyeli Kulaguz Masar nam zimmî gelüb bunun kimesneye bir akçe ve 

bir habbe vireceği olmayub taht-ı hükûmet-i kazânızda ticaret ile mürûr ve ubûr 

eylediği mahallerde bir vechle dahl olunmak îcâb itmez iken mütegallibe ve 

cebâbireden bazı kimesneler mücerred celb-i mal sevdâsıyla ifk ve iftirâyı hâvi 

mevâd isnâdıyla ve hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hakkın akçe mütâlebesiyle ta‘addî  

ve tasallutlarından emn ve rahatı olmadığın bildirüb …..” 56 

 “Seyyid Mustafa gelüb kazâ-i mezbûrede vâki‘ İsmail Çelebi Câmi‘i şerifinin 

berât-ı şerifimle imamı olub uhdesine lazım gelen hizmetini edâ idüb bu makûle 

eimme ve hutebâ muktedâ-yı nas oldukları i‘tibariyle rüsûm-ı raiyyet ve bilâ emr-i 

şerîf tekâlif-i şâkkanın cümlesinden muaflar iken karye-i mezbûre tarafından rüsûm-ı 

raiyyet ve ehl-i örf taifesi taraflarından dahi bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka talebiyle 

ta‘addî olunduğun bildirüb …..” 57 

Yine hükümlerin sonlarına doğru büyük bir özen gösterilerek korunan defter 

çeşitlerinin zikr edildiği ve bu kayıtlar doğrultusunda kararlar alındığı belirtilir.58 

“….. defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i hümâyun ve defter-i icmâl ve 

mufassala müracaat olundukda …..” 59               

                                                           
54SAD 15, 165/5 
55 SAD 15, 77/2 
56 SAD 15, 144/6 
57 SAD 15, 145/1 
58 Sözü edilen defter çeşitleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet 

Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s.70 
59 SAD 15, 78/1 
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“….. divan-ı hümayunumda mahfuz kuyud-ı Ahkâma müracaat 

olundukda…..”60   

“….. hazine-i âmiremde mahfûz Anadolu Muhasebesi Defterleri’ne nazar 

olundukda …..” 61 

“….. hazine-i âmiremde mahfûz baş muhasebe defterlerine nazar 

olundukda…..” 62 

Hükümlerin son aşamasında ise sorunu çözmesi beklenen devlet görevlisine 

hitâben, ne yapması gerektiği  söylenmiştir. 

 “….. nafaka hakkı her ne ise alıvirilüb hilâf-ı şer‘-i şerif taallül ve muhâlefet 

ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır.”63 

 “….. mahallinde şer‘le görülüb mezbûrun zimmetinde olan ol mikdar guruş 

hakkı kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim 

ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır.” 64 

Hükümlerin bir çoğunda davacı haklılığını desteklemek amacıyla 

şeyhülislamdan fetva almış ve böylece kendi lehine karar alınmasını sağlamaya 

çalışmıştır.65 

“….. bu babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife verildiğin 

bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince şer‘le görülüb mezburdan hilaf-ı şer‘i şerif bi 

gayr-ı hak gasben ahz eylediği ol mikdar guruş hakkı tamamen tahsil ve bi kusur 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır.” 66 

 “….. bu babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerifesi olduğun 

bildirüb fetevâ-yı şerifeleri mucebince şer‘le görülüb mezburun hilaf-ı şer‘-i şerif 

cebren ve kerhen aldığı temessük-i mezbure geriye red ve akçe mütalebesiyle zahir 

                                                           
60 SAD 15, 88/1 
61 SAD 15, 11/6 
62 SAD 15, 13/1 
63 SAD 15, 122/1 
64 SAD 15, 123/1 
65 İnalcık, “Şikayet Hakkı:Arz-ı Hal ve Arz-ı Mahzarlar”, s. 36 
66 SAD 15, 108/1 
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olan ta‘addisi men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümâyunum rica eyledikleri 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek emrim olmuştur.” 67 

Hükümlerin sonunda sol alt bölüme ise tarih düşülmüştür. ‘ Fî ’ ibaresinden 

sonra ayın ilk on günü için evâil, ikinci on günlük dilim için evâsıt ve ayın son on 

günü için evâil kelimeleri kullanılmıştır. Daha sonra hangi ay olduğu ayların 

kısaltmalarıyla yazılmıştır. Yılın altına çekilen çizgi ‘sene’ kelimesini ifade 

etmektedir. Yıllar yazılırken çoğunda tarihin ilk hanesinin yazılmadığı görülür. 

Çeviri sırasında bu sayılar tamamlanmıştır. Ayrıca yine birçok hükmün sonunda 

hangi kâtip tarafından kayda alındığı yazılmıştır.  

2.3. Hükümlerin Konularına Göre Değerlendirilmesi 

Osmanlı Tarihi ile ilgili önemli bilgileri ihtiva eden Ahkâm Defterleri birçok 

konunun aydınlatılması için ipuçları vermektedir. 15 Numaralı Sivas Ahkâm 

Defteri’ndeki yaklaşık 16 aylık dönemde Sivas Eyâletinden merkeze ulaşan 

şikayetlerin konu olarak değerlendirilmesi o dönem sorunlarının tespit edilmesine 

yardımcı olmaktadır. Bu defterde geçen hükümler konu olarak şu başlıklar halinde 

incelenecektir: Haksız vergi talebi, has - zeâmet ve tımar gelirlerine müdahale, askerî 

tâifesinin halka zulümleri, borç - alacak - verecek meselesi, arazi (bağ-bahçe-su-

hane-mera yeri) anlaşmazlığı, eşkıyâlık, adam öldürme – yaralama - mal ve eşyanın 

gaspı,  mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar, vakıflarla ilgili şikayetler. Konular 

verildiği sıra ile açıklanacaktır. 

2.3.1. Haksız Vergi Talebi 

Aslında vergi, kamu hizmetlerinin düzeni ve devamlılığını sağlamak için 

başvurulmuş bir çaredir.68 17.yy’dan itibaren Osmanlı’yı en fazla zorlayan unsur 

ihtiyacı olan mali kaynağı yaratabilmektir. Uzun süren savaşlar ve bu savaşlar 

sırasında ordunun önemli bir bölümünü oluşturan merkezi ve ulufeli askerlerin 

maaşları Osmanlı maliyesini ciddi anlamda sarsıyordu.69 Bu durumda Osmanlı 

yöneticileri çareyi  sürekli hale getirilen Tekalif-i Örfiyye70 vergilerinde aramış, bu 

                                                           
67 SAD 15, 97/3 
68 Ziya Kazıcı, “Osmanlılarda Örfi Vergiler ve Bu Vergilerin Kaynağı Olan Örfi Hukuk”, Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 4, İstanbul, 1986, s. 5 
69 Erol Özvar,  Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması, Kitabevi Yay., İstanbul, 2003 
70 Ayrıntılı bilgi için bkz.Ahmet Vefik, Tekalif Kavaidi, Maliye Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999, ss. 

91-117 
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vergiler ise yerel yöneticilerin suiistimallerine neden olmuştur. Aslında Tekâlif-i  

Örfiyye de şer‘i olarak kabul edilen bir vergi idi ve devletin daimi ihtiyaçları veya 

acil ihtiyaçları için hükümdarın emriyle toplanırdı.71 Ancak zamanla Tekâlif-i Adiye 

ve Tekâlif-i Şakka olmak üzere ikiye ayrıldı. Tekâlif-i Adiye, savaşların sonucu 

olarak zorunluluktan doğmuş, şer‘an toplanmasına onay verilmiş bir vergi iken, 

herhangi bir zorunluluğa bağlı olmayan Tekâlif-i Şakka, yükümlülük sınırları dışına 

çıkılarak toplanmıştır.72  Örneğin; Sivas valileriyle mütesellimlerinin ikramiye, 

zahire baha, kaftan baha ve benzeri adlarla kural dışı para aldıkları sık sık şikayet 

edilince, III. Selim Sivas valilerinin hazeriyye ve seferiyyeden başka halktan para 

toplamamasını istemiştir.73  

  Tez konusu olan hükümlerde de bu tür suistimallere sıklıkla rastlanmaktadır. 

Örneğin; Irak, Taşabad, Sinob ve Karayaka kazaları ahalileri, vali için senede iki 

taksitle tahsis edilen hazeriyyeleri zamanında mahalline götürüp eda etmektedirler. 

Ancak daha fazlası ahaliden talep edilmiş, ayrıca mübaşiriyye, teşrifiyye, zahire 

baha, gel-geç akçesi, kulbağı(?) ve harman ve kahve ve duhan akçesi adı altında külli 

akçeleri ahz olunmuş, bunun sonunda perişan olacakları öngörülmüştür. Bu konuda 

padişahın emr-i şerifi rica edilmiştir. Gönderilen hükümde ise ziyade hazeriyye, 

mübaşiriyye, teşrifiyye talebinden vazgeçilip ahali-i fukaranın korunması 

istenmiştir.74 

Yine, Arabkir Kazasında Maşkir Köyünde ehl-i zimmet reâyâ Divân-ı 

Hümâyûna gelmiş, hane-i avarız, bedel-i nüzul ve çeşitli vergilerini tevzi‘ 

defterlerine göre üzerlerine düşen hukuk ve rüsumları da memura eda ettikleri halde 

malikane mutasarrıfları olan Ömer, Hüseyin ve Yusuf isimli kişiler üç kat fazla tahsil 

ettikleri gibi ücret vermeden yem ve yiyecek taleb ederek ahalinin perakende ve 

perişan olmalarına neden olmuşlardır. Padişahın gönderdiği hükme göre; söz konusu 

mahallin ahalilerine tekâlif-i şakka yüklenmemesi, malikane mutasarrıfları, ayân-ı 

vilâyet ve ehl-i örfün taallül ve rencideden vazgeçmeleri istenmiştir.75 

                                                           
71 Ahmet Vefik, Tekalif Kavaidi, s. 63  
72 Kazıcı, “Osmanlılarda Örfi Vergiler ve Bu Vergilerin Kaynağı Olan Örfi Hukuk”, s. 290,291 
73 Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, TTK, 

Ankara 1991, s. 19 
74 SAD 15, 112/6 
75 SAD 15, 189/4 
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Bazı hükümlerde hane-i avarız alınması gereken emlak ve yerleri olmasına 

rağmen bu vergiyi vermek istemeyenler var iken diğer tarafta avarız vergisi 

vermesini gerektirecek emlak ve yerleri olmayanlardan bu vergiler talep edilmiştir. 

Hükümler arasında bu gibi şikayetler de yer almaktadır.76 Örneğin; Arabkir Kazasına 

bağlı Huruç Köyü’nün reâyâları yine aynı karye sakinlerinden Hacı İbrahim ve Hacı 

Bekir ve İdris ve Abdullah ve Kara Dayı Mustafa ve Hüseyin ve Hacı Süleyman ve 

Sâlim ve Ali ve Emir Ali ve Nuh ve Mehmed isimli kişileri şikayet etmektedirler. 

Bunlar askerî taifesinden oldukları iddiasıyla hane-i avarız ödemeleri gereken emlak 

ve yerleri olmasına rağmen ödemeyi kabul etmiyor ve hisselerini köy ahalisine 

yüklüyorlar. Köylüler de bu konuda şeyhülislamdan fetva alarak haklılıklarını ortaya 

koymaya çalışıyorlar. Sonuç olarak  “ Bu vergiyi toplamakla görevli olanlar aynı 

zamanda üzerlerine düşeni de ödesinler.” denilerek hüküm sonlandırılıyor.77 

Tokat sakinlerinden Osman isimli kişi gelerek Şarkiabad Kazası’nda Keçili 

Karyesi’nde hane-i avarıza bağlı vergi alınması gereken emlak ve yerleri olmamasına 

rağmen aynı köyden Ebubekir bin Mürsel ve Mahmud bin Pınar ve İbrahim bin 

Hasan ve Abdullah bin Mehmed ve Ömer bin Hüseyin ve Ahmed bin Mustafa isimli 

kişiler ortaya çıkıp “ On beş sene önce bu köyde oturuyordun sen de bizimle birlikte 

avarız vergisi vereceksin. ” diyerek zulm etmişlerdir. Defalarca hüccet ve 

şeyhülislamdan fetva alınmasına rağmen bu kişiler zulümlerinden 

vazgeçmemişlerdir. Hüküm doğrultusunda vergi talebiyle ortaya çıkan zulmün men 

edilmesi istenmiştir. 78 

 Tımar - Dirlik Sistemi’nin bozulması, aynî değil parasal vergilerin öneminin 

artması gibi nedenlerden dolayı Osmanlı Devleti, halkı artık kişiler olarak değil 

topluluk olarak görmeye başlamıştır. Yani avarız vergisi yanında diğer parasal 

yükümlülükler kişilere değil köylere ve şehirlere toptan yüklenmeye başlanmıştır.79 

O halde bir mahalle düşen vergi miktarı kişiler arasında bölüşülüyordu. İşte 

hükümlerde geçen “ …. ma ‘an bizimle vergi ver.” şeklinde geçen ısrarların nedeni 

bu olsa gerek. 

                                                           
76 Bu yönde şikayetlerin bulunduğu hükümler; SAD 15, 10/4, 58/2, 115/5, 125/4, 145/6, 157/4, 159/1, 

165/2, 179/3 
77 SAD 15, 42/2 
78 SAD 15, 125/4 
79 Metin Kunt vd, Türkiye Tarihi(Osmanlı Devleti), C.3, Cem Yayınları, İstanbul, 1997, s. 67 
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 2.3.2. Has - Zeâmet ve Tımar Gelirlerine Müdahale: 

Tımar Sistemi malî ve askerî sistemi destekleyen ve askerî taifesine, devlete 

ait bazı gelirlerin belli görevler karşılığında verildiği bir düzendi.80 Devletin 

mülkiyet hakkını elinde tuttuğu miri arazi ise tüm tarım topraklarını değil sadece 

tarla olarak kullanılan ve hububat tarımı yapılan araziyi içine alıyor, bağ-bahçeyi 

kapsamıyordu. Çünkü devletin ihtiyacı olan ordu ve şehirlerin ihtiyaçlarının 

karşılanması özellikle arpa, buğday (hububat)  ekimine dayanıyordu.81 

Anadolu’nun bazı sancaklarında uygulanan ve Osmanlıda bir vergilendirme 

sistemi olan mâlikâne - dîvânî sistemi de tarlaya ve hububat tarımına önem 

verildiğini kanıtlamaktadır. Bu sisteme göre verginin dîvânî hissesi örfî vergi olup 

devlete aitti. Mâlikâne hissesi içerisinde bulunan öşür ise mâlikâne ve dîvânî (devlet) 

hisseleri arasında paylaşılıyordu. Bu paylaşımdan dolayı aslında yüzde 10 oranında 

alınan öşür bu sistemin uygulandığı yerlerde yüzde 20 oranında yani iki katı 

alınıyordu. Sivas Sancağı bu sistemin uygulandığı yerlerdendi.82 Nitekim bu 

defterdeki hükümlerde de hububat tarımının yapıldığı yerlerden yüzde 20, bağlardan 

ise yüzde 10 vergi alındığı saptanabilmektedir.83  Zaten ırk, kültür, iklim, iktisâdî ve 

hayâtî şartlar bakımından farklı özellikler gösteren Osmanlı coğrafyasında, 

İstanbul’da şekillendirilen vergi kanunnameleri bütün ülkede aynen uygulanmamış 

bunun yerine her bölgeye uygun vergi kanunu yoluna gidilmiştir.84 

Hükümler arasında iki kat öşür alınmasından şikayetle vergiyi eksik verme 

konusunda girişimler olduğu görülmektedir. Amasya Kadısı’na gönderilen bir 

hükümde Kocakaya Kal‘ası Dizdârı Mehmed, Halti nam karye toprağında 

ziraatçilerin hasıl eyledikleri terekelerinden beşte bir öşürlerini almak istemiş, ancak 

bu kişiler “ Beşte bir vermeyiz sekizde bir veririz.” diyerek mugayir-i kanun hareket 

etmişlerdir. Gelen hükümde de bu mustahfız tımarları karyelerinde ziraat edenlerin 

kanuna aykırı davranmalarının engellenip kanun üzere amel olunması istenmiştir.85  

                                                           
80 Özvar, Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması, s. 10 
81 Halil İnalcık, “Köy- Köylü ve İmparatorluk”, 5. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi 

Kongresi (21-25 Ağustos 1989) s. 3 
82 Mehmet Genç, “Malikane-Divâni”, TDV İslam Ansiklopedisi, Ankara, 2003, s. 518-519, s. 518 
83 SAD 15, 47/1  
84 Şinasi Altundağ, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Vergi Sistemi  Hakkında Kısa Bir Araştırma”, DTCF 

Dergisi, C.1, Sayı:2, s.189 
85 SAD 15, 74/3 
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Tımar Sistemi’nin önemli bir ayağı olan reâyâ, devlete ve vergisini 

toplamakla görevli sipahiye karşılıksız bir hizmet yapmak zorunda değildi.86 

Kanunlarla köylünün emeği güvence altına alınıyordu. Ancak zaman zaman hem 

tımar sahibi hem de köylüler kendi çıkarını gözetip, üzerlerine düşen 

sorumluluklardan kaçmak istiyorlardı.87  Bu bağlamda hükümlerde reâyânın 

vergisini vermek istememesi yanında mütegallibe ve cebâbireden bazı kimselerin 

tımar gelirlerine ve tarlalara müdahale ettikleri ya da reâyânın verdiği vergiden 

ziyadesini talep ettikleri görülür. Örneğin; Havza sakinlerinden Katıoğlu Mehmet’in 

babasından kalan tarlalarını mütegallibe Sarı Ömer nam kimesne fuzuli zabt etmiştir. 

Ayrıca on bir guruşunu alıp evini de yıkmıştır. Tarlasının ve on bir guruşunun 

Katıoğlu Mehmet’e geri verilmesi konusunda hüküm yazılmıştır.88 

Yine Arabkir Kazası’nda sâkin Cizyedarzâde Hüseyin, tapulu temessüklü 

mutasarrıf olduğu ve öşr ve resmini sahib-i arza (sipahi) eda ettiği tarlası dahilinde 

taş çıkarıp satmaktadır. Arabkir Kazası sipâhileri olan Osman veled-i Mustafa, 

Süleyman veled-i Osman ve es-Seyyid Mehmed Emin isimli sipahiler kendilerine 

ödenen öşr ve resmi yeterli görmeyip söz konusu taşı biz çıkarıp satarız, diye 

müdahale etmektedirler. Divan-ı Hümayun hükmü ile Cizyedârzâde Hüseyin’e ait 

tımar tarlalarına yapılan müdahalenin engellenmesi istenmektedir.89 

Hükümlerdeki başka bir husus ise, zâim ya da sipahinin başka bir zeâmet ya 

da tımar gelirine müdahalede bulunmasıdır. Zuamâdan Ali isimli kişi Behramçayırı 

isimli yerin öşür, resim ve zeâmetini almaktadır. Ancak yakın köylerden birinin 

sipahileri ortaya çıkıp “ Behramçayırı bizim tımar karyelerimizin topraklarına 

dahildir.” diyerek öşür ve resim talep etmektedirler. Ali isimli zâimin aynı zamanda 

konu ile ilgili şeyhülislamdan fetvası bulunmaktadır. Hüküm sonunda, eskiden 

olduğu gibi o mahallin öşür ve resminin zuamâdan Ali’ye verilmesi istenmiştir.90 

Başka bir hükümde ise; Zuamâdan Ali ve oğlu İbrahim mutasarrıf oldukları 

zeâmetleri köylerinin öşür ve resmini alırken yine Niksar mukata‘ası köylerinden 

birinin zâbiti, “ Bu köylerin öşür ve resmini ben alırım.” diye müdahalede 

                                                           
86 İnalcık, “Köy-Köylü ve İmparatorluk”, s.4 
87 Halil İnalcık, “Tımar”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 41, İstanbul, 2012, 168-173, s. 170 
88 SAD 15, 23/1 
89 SAD 15, 35/3 
90 SAD 15, 38/2 
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bulunmuştur. Kanuna aykırı yapılan bu müdahalenin men ve def olunması 

istenmektedir.91 

Öyle görünüyor ki 15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nde de öşür ve resmi 

sipahiye verdikleri halde zulme uğrayan reâyâ ya da reâyânın vermesi gereken  

vergiyi tahsil edemeyen sipahi konuyu mahallin mahkemesinde kadı huzurunda 

çözme yoluna gitmiş, ancak muhtemeldir ki kadının kararına kânî olmadıklarından, 

sorunu Divân-ı Hümâyun’a aktararak hak arama yoluna gitmişlerdir. 

2.3.3. Askerî Tâifesinin Halka Zulümleri 

Osmanlı toplumu askerî (yönetenler) ve reâyâ (yönetilenler) olarak ikiye 

ayrılıyordu. Taşradaki yöneticiler beylerbeyi, sancakbeyi, mütesellim, kadı, voyvoda, 

subaşı, yeniçeri, kethüda, zâim, sipahi vs. idi. Padişahın temsilcisi olan bu 

yöneticilerin görevlerini kötüye kullandıkları ve cüretkâr bir şekilde halka 

zulmettikleri hükümlere de yansımıştır. 

Özellikle tayin edilen görevlilerin halktan ücretsiz olarak zorla topladıkları 

erzak bu dönemde şikayet konusu edilmiştir. Osmanlı’da sözü edilen dönemde 

valiler bir yıl için atanırlardı. Bu atamalar sırasında atandıkları eyalete giden valilerin 

uğradıkları şehir ve kasabalardan karşılığını ödemeden halktan “ yirmişer, otuzar atlı 

ile mübaşir dolaştırarak zorla para ve yiyecek topladıkları ” sık sık şikayet 

edilmiştir.92 Her yeni tayinde valilerin nakil yerlerine giderken geçtikleri yerlerde 

halkın ne sıkıntılar çektiğini bilen işlediğimiz dönemin Sadrazamı Karavezir Seyyid 

Silahdar Mehmed Paşa, neredeyse bütün sadareti süresince görev tevcihinde büyük 

değişiklikler yapmamaya çalışmıştır.93  Daha önceki dönemlerde de sık yönetici 

değiştirmenin halk üzerinde etkisi üzerinde duran bazı devlet adamları bu düzenin 

değişmesi için çalışmışlardır. Örneğin İpşir Mustafa Paşa, vali olarak atandığı 

Halep’te kendisini karşılayan topluluğa  “…. Valiler beyler ve kadılar ve diğerlerini 

ardı sıra değiştirip tenkîl etmeleri ile reâyâ berbat olup, alem zulm ile doldu. Ve 

anlar çok para toplayıp valiler ve kadılar fukarası derbeder, alem harap ve memleket 

                                                           
91 SAD 15, 53/6 
92 Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri’nin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, s. 19 
93 Sertoğlu, Mufassal Osmanlı Tarihi(Resimli-Haritalı), C. 5, s. 2618 
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yerle bir oldu…”dedikten sonra hazırlattığı nizamnamesinde bu konuya değinilmiş, 

“Beyler ve valiler ve kadılar üçer seneden evvel azlolunmaya …”denmiştir.94 

Konu ile ilgili hükümler arasından şu örnekler verilebilir: 

Osmancık Kadısı’na gönderilen hükümde, Ongümüş Karyesi’nin ahalileri 

öşür ve resimlerini karyeleri sipahisine eda ettikleri halde sipahi bununla yetinmemiş, 

vakitli vakitsiz köylerine gelip beleş bir şekilde yem, yemek, koyun, kuzu, arpa, 

saman ve çeşitli hububat hatta otlak resmi talep etmiş, reâyâ ise acınacak hale 

gelmiştir. Bu şikayet üzerine fukaranın sipahi tarafından tacizinin önlenmesi 

istenmiştir.95  

Tarla Karyesi ahalileri adına Turhal Kazası naibi Müftüzade Mevlana 

Abdurrahman, köy halkının şikayetini  Dîvân-ı Hümâyûna arz etmiştir. Sivas Valisi  

ve süvariler çayır akçesi namıyla her bir karyeden haksız bir şekilde yetmiş seksen 

guruş almışlar hatta on beş gün oyalanıp bedavadan yem ve yiyecek talebiyle halka 

zulm etmişlerdir. Yaptıkları zulmün men edilmesi konusunda emir yazılmıştır.96 

Aslında bu şikayetler genelde önce kadı mahkemelerinde görülür ancak 

çözülemeyen konular Divan-ı Hümayun’a aktarılırdı. Muhtemeldir ki kadı ehl-i örf 

taifesinden olan bu yöneticiler aleyhine kararlar verememiş ve konu Divan-ı 

Hümayun’a aktarılmıştır.97 

2.3.4.  Borç-Alacak- Verecek Meselesi 

15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’ni oluşturan önemli başlıklardan biri de 

borç- alacak - verecek meselesidir.98 Hükümlerde genelde borçlu borcunu ödemeden 

ölmüş, borç ise terekesini kabz eden çeşitli akrabalardan talep edilmiştir. Dîvân-ı 

Hümâyun’a akseden bu sorunlar için ise, gerekli tahkikat yapıldıktan sonra, 

borçlunun terekesini elinde tutan kişilerin bu borcu ödemesine hükmedilmiştir.         

                                                           
94 Naima Mustafa Efendi,  Naima Tarihi, (Çev.Zuhuri Danışman),  Zuhuri Danışman Yayınevi, C. 5, 

İstanbul, 1969, s. 2231-2232 
95 SAD 15, 111/6 
96 SAD 15, 96/1 
97Yüksel, “Sivas Eyâletinden İstanbul’a Ulaşan Şikayetler”, s. 50 
98 Borç- alacak- verecek meselesi ile ilgili hükümler: 4/3, 8/1, 10/2, 19/3, 23/5, 27/4, 29/2, 31/5, 37/3, 

39/4, 48/4, 51/4, 53/4, 53/5, 54/2, 56/4, 59/1, 63/1, 64/3, 71/2, 98/4, 99/1, 99/2, 102/1, 102/4, 105/1, 
105/2, 105/6, 106/2, 107/3, 107/5, 110/5, 111/2, 113/2, 116/4, 123/1, 130/5, 130/6, 133/2, 138/1, 
144/4, 146/4, 147/4, 148/2, 149/2, 149/3, 149/4, 151/4, 157/5, 158/3, 159/5, 159/6, 160/4, 163/2, 
165/4, 167/5, 168/2, 170/4, 170/5, 173/3, 175/1, 175/4, 179/2, 179/5, 183/4, 188/2, 189/1, 193/4 
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Örneğin; Amasya sakinlerinden Hancı Bekir Efendi bizzat Dîvân-ı 

Hümâyuna başvurmuş, katlen fevt olan (ölen) Milli Musa’dan  alacağı 215 guruşu 

vârislerinden defalarca talep etmiştir. Ancak vereseleri sürekli erteleyip zamanın 

geçmesine neden olmuşlar ve inatla borcu ödemekten kaçmışlardır. Sonunda bu 

kişiler borcu kabul etmişler ve hüküm doğrultusunda ödemenin yapılmasına karar 

verilmiştir.99 

Yine alacağı olan kişinin vefatı sonucunda alacaklının ailesi de başvurarak 

alacak miktarını talep edebiliyordu. Örneğin; Üsküdar sakinlerinden, sâdâd-ı 

kiramdan Seyyid Mustafa, Seyyid İsmail ve Seyyid Mehmed Tahir ile valideleri 

Şerîfe Hadice Hatun bizzat başvururlar. Babaları ve aynı zamanda Şerife Hatice 

Hatun’un zevci olan Elhac Ali’nin Kadı Hüseyin isimli kişide 151 guruş alacak hakkı 

var iken Hacı Ali vefat etmiştir. Kadı Hüseyin’den borcunu vermesi talep edildiğinde 

Kadı Hüseyin vermek istememiş, bunun üzerine Ahmet Ağa vekil tayin edilmiştir. 

Borcun taallül ve muhalefet ettirilmeden verilmesi karara bağlanmıştır.100 

Bazı hükümlerde ölmüş olan kişilerle ilgili borç iddiası ortaya atılmış, yine bu 

yönde gerçekleşen zulmün önlenmesi için kararlar alınmıştır. Örneğin; Arabkir 

sakinlerinden Abdüllatif’in şikayetine göre, dedesi Hüseyin isimli kişi yirmi beş sene 

önce vefat etmiştir. Ayrıca bu kişinin kimseye vereceği yok iken Hacı Ali oğulları 

Hacı Mehmet, Hacı Ahmet, Hacı Mustafa ve kız kardeşleri Refiye ve Fatıma “Bizim 

büyükbabamız Hacı Ali’nin, sizin büyükbabanız Hüseyin zimmetinde alacağı 

varmış, şimdi alırız.” diyerek gereksiz müdahale ve zulm etmektedirler. Sonuçta 

şeyhülislamdan fetvası olan Abdüllatif’e akçe talebiyle zulm edilmesinin men‘ 

edilmesine karar verilmiştir.101 

Mehir mikdarını alamayan kadınlar, zevci öldüğü için mehir mikdarını 

vereselerden talep eden kadınlar, ya da kadın öldüğü için mehrini isteyen aile fertleri 

de şikayette bulunmuşlardır.  Örneğin; Amasya’da sakin Fatıma isimli kadın eski eşi 

Hüseyin’den yüz elli guruş mehir hakkını istemektedir. Ancak Hüseyin “Sen bana 

mehrini hibe etmiştin.” gibi çeşitli bahanelerle vermek istememektedir. Verilen 

                                                           
99 SAD 15, 23/5 
100 SAD 15, 4/3 
101 SAD 15, 39/4  
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hükümle bu mehir hakkının vekil olan yeni eş İbrahim’e verilmesine karar 

verilmiştir.102 

İlginç bir alacak konusu da Eğin Kazası’nda geçmektedir. Bazar Karyesi’nde 

mütemekkin Kirkor’un kız kardeşi, Vartan isimli zimmi ile evlendirilir. Ancak bu 

nasraniyenin yaşı küçük olduğu için baliğa olana kadar ona yapılan harcamaları 

Vartan üstlenir ve sonradan bu masrafları ağabey Kirkor’a eda edeceğini söyler. 

Ancak Kirkor kız kardeşi için bin yedi yüz guruş masraf yapmasına rağmen bu 

masrafı Vartan ödememiştir. Bu konuda mağdur olduğunu bildiren Kirkor, hakkının 

verilmesini istemektedir. Nitekim bu konu ile ilgili mübaşir tayin edilerek konunun 

mahallinde halledilmesi istenmiştir.103 

Başka bir örnekte;  Çorum Kürdünden Satık isimli kişi yine Kürt Mehmet’in 

atını emanet olarak almış, ancak atı kuyuya düşürüp ölmesine neden olmuştur. Buna 

göre Satık isimli kişinin atın kıymeti olan meblağı Mehmet’e ödemesine karar 

verilmiştir.104 

Yine devlet görevini yerine getirip hakkını alamayan kişiler de alacaklı olarak 

hükümlere yansımıştır.105  

2.3.5. Arazi ( Bağ - Bahçe - Su - Mera Yeri - Orman - Koru - Harman 

Yeri) Anlaşmazlıkları 

15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nde, arazi yanında bağ - bahçe - su - mera 

yeri - orman - koru - harman yeri konularında yaşanan anlaşmazlıklar hükümlerde 

yerini almıştır. Bu tür şikayetler daha çok başkalarının bahsedilen yerlere yaptıkları 

müdahaleleri ve zararları neticesinde ortaya çıkmıştır. Görüldüğü gibi sorun yaşanan 

yerler sadece ekili yerleri değil  mera, orman, koru gibi alanları da kapsamaktadır.  

Örneğin; Kavak Kazası, Kazancı Karyesi’nde oturan Tellioğlu Ali ve Dimitri 

isimli zimmi birlikte tasarruf ettikleri mülk menzil, mülk samanhane ve mülk 

damlarıyla, kimsenin tasarrufunda olmayan boş orman yerlerini on sene önce tapu ve 

temessükle alarak işlemiş, tarla yaparak  öşr ve resimlerini sahib-i arza eda 

etmişlerdir. Ancak başka kaza sakinlerinden Elhac Süleymanoğulları Mustafa ve 

                                                           
102 SAD 15, 71/2 
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104 SAD 15, 29/2 
105 SAD 15, 63/1, 133/2 
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Halil ortaya çıkmış ve “ Bu yerler eskiden bizimdi. ” diyerek emlak ve tarlaları zabt 

etmişlerdir. Kanuna aykırı olarak yapılan bu müdahalenin önlenip bu yerlerin 

sahibine geri verilmesi yönünde hüküm verilmiştir.106 

Bu dönemdeki şikayet konularından biri de otlatmaya götürülen hayvanların 

zaman zaman yol üzerinde bulunan köylerdeki ekili dikili alanlara zarar vererek 

köylüyü zarara uğratmalarıdır. Örneğin; Eğin Kazası’nda Bağışdaş Karyesi 

civarındaki köylüler, sahip oldukları hayvanlarını sağlam bir şekilde zabt etmedikleri 

için bu köy ahalisinin sahip olduğu bağ, bahçe, bostan yerlerine zarar vermişlerdir. 

Bağışdaş köylüleri zararlarının tazminini istemektedirler. Ayrıca padişahın 

mahsullere bu şekilde zarar verilmesine asla rızası yoktur. Çünkü mahsulün zarar 

görmesi demek köylüden alınan verginin de azalması demekti. Bu doğrultuda bundan 

sonra mahsul kalkana kadar bu hayvanların sağlam bir şekilde zabt edilmeleri 

istenir.107  

Su özellikle kırsal kesimlerde önemli bir mâlî kaynak olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Devlet otoritesinin zayıflamaya başladığı dönemlerde devlet su 

kaynaklarını yönetememiş, bu durum ise hak ihlallerini ve sonrasında şikayetleri 

beraberinde getirmiştir.108 Özellikle ürünün veriminin düşmesine neden olması 

hasebiyle Osmanlı reâyâsı arasında suyun paylaşımı ayrı bir öneme sahiptir. Örneğin; 

Arabkir Kazası’nda Anbarda isimli karye reâyâları köylerinden çıkan suyu eskiden 

beri bahçe, bağ, tarla ve çeşmelerinde kullanmaktadırlar. Ancak yine aynı köyden 

Ahmet ve Ali isimli kişiler bu suyun yatağını değiştirip kendi ekili tarlalarına 

yönlendirince köy reâyâsının mahsulleri telef olmuştur. Bu nedenle müdahalenin 

men edilmesi ve suyun eski yatağı üzere icra ettirilmesine karar verilmiştir.109 Yine 

Eğin Kazası, Puşadı Nahiyesi,  Ağrık nam karyeden Bekir, yine aynı karyeden Hatice 

ve kızı Vahide’yi şikayet etmektedir. Bu hatunlar eskiden beri Bekir’in bahçesine 

cereyan eden suya müdahale ederek bu suyu mülk bahçelerine icra ettirdikleri gibi 

Bekir’in annesi Fatıma Hatun’a ağza alınmayacak küfürlerle saldırıp darp 

                                                           
106 SAD 15, 47/2 
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etmişlerdir. Bu konuda şeyhülislamdan fetvası bulunan Bekir’in hakkının verilmesi 

konusunda hüküm verilmiştir.110 

 Otundan ve suyundan intifa‘ edilegelen kadimi mer‘a yerleri’ne olan 

müdahaleler de yine çok sayıda şikayetin Divan-ı Hümayun’a aksettirilmesine neden 

olmuştur.111 Bunlardan biri hükümlerde şu şekilde yer almıştır: Niksar’da Ögerid 

Karyesi’nin ahalileri Ögeridbükü denilen yerin otundan ve suyundan 

faydalanmaktadırlar. Meralar alınıp satılmaz, tapu ile verilip ziraat edilmez iken 

zorbalardan Elhac Ali ve oğulları Mehmed Emin ve Abdullah söz konusu merayı 

zabt etmişler, bazı yerlerine ziraat ve bazı yerlerine bina yapmışlardır. Bu nedenle 

karye ahalilerinin hayvanatlarının zarar görmesine neden olmuşlardır. Buralar 

eskiden beri hayvan otlatılan, suyundan yararlanılan bir mahal olduğu için kadimisi 

üzere meralık olarak kullanılmasına devam edilmesi kararı alınmıştır.112 

Yine Eğin Kazasında Öbek Karyesi ahalileri babadan dededen kalma resimli 

olan, odun ve kerestesinden yararlandıkları korularına yakın köylerden Geçeköy 

sakinlerinden Gölbek Mehmed ve Bölükbaşı Hüseyin ve Gölbekoğlu Osman ve Veli 

Hasanoğlu Ali ve Gürcü  Bekir oğlu Mehmed ve başkalarının müdahalesinden 

şikayetçidirler. Bunlar kanunsuz şekilde ağaçlarını kesmişler ayrıca Öbek Karyesi 

ahalisini darp edip zulm etmişlerdir. Ahali ise şeyhülislamdan defalarca fetva 

almışlardır. Sonuçta resimli korularına dahl ve taarruzlarının sonlandırılması 

yönünde karar verilmiştir.113 

2.3.6. Eşkıyâlık     

Eşkıyâ yol kesen, haydut demektir. 15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nde ise 

sözü edilecek olan suçları işleyenler şakî, eşkıyâ, müfsid, erâzil, süfehâ, şekâvetpîşe, 

eşirrâ, harâmizâde, haşerât şeklinde isimlendirilmişlerdir. Eşkıyâların suçları; 1. 

Adam öldürüp mal yağmalama, 2. Sadece adam öldürme, 3. Sadece yağma 4. Kamu 

düzeni ve yol güvenliğini ihlal etme şeklinde dört grupta toplanabilir.114  

                                                           
110 SAD 15, 141/4 
111 29/5, 31/6, 34/6, 41/6, 46/3, 65/3, 72/1, 77/2, 83/4, 106/3, 131/1, 131/3, 131/4, 132/3, 180/1, 185/1, 
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114 Ali Bardakoğlu, “Eşkıyâ”, TDV İslam Ansiklopedisi, C 11, İstanbul, 1995, (ss. 463-466), s. 465 
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İslam hukukçularına göre suçun eşkıyâlık sayılabilmesi için açıkça ve şiddet 

kullanılarak yapılması gerekir, zaten bu durum eşkıyâlığı hırsızlıktan ayıran  bir   

özellik olarak görülmektedir. 115 Ayrıca bu fiilleri, başlarına topladıkları adamlarıyla 

birlikte âdet haline getirmeleri eşkıyâlığın başka bir özelliği olarak sayılabilir. 15 

Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nde bulunan bu konu ile ilgili hükümler, merkezin 

halkı korumak için gösterdiği çabayı gözler önüne sermesi açısından önemlidir.116  

Hükümler arasında bahsedildiği üzere, ehl-i örf taifesinden olanların da halka 

zulm etmesi eşkıyânın cesaretini ve zulmünü arttırmış, köylü ise daha çok zarar 

gördükleri eşkıyâ tarafına yönelmişlerdir. Bu durumda eşkıyâlar kolayca gerek 

halktan gerek yönetici kesiminden işbirlikçi bulabilmişlerdir.117 Nitekim bu durumu 

kanıtlayacak örnek verilebilmektedir; Çorum sakinlerinden Mehmet Kethüda kendi 

halinde olup kimseye zararı yok iken Çorum ekradından Sarı Mustafa ve Halil Oğlu 

Ömer isimli şakîler ehl-i örfe dayanarak 700 guruşunu almışlardır. Gasben aldıkları 

bu guruşun tamamen tahsil edilerek Mehmet Kethüdaya verilmesine karar 

verilmiştir.118 

Eşkıyâlar belli ki halktan sadece para toplamakla yetinmemişlerdir; Vizi nam 

karyede kendi halinde yaşayan Hızır Mehmet’e müdahale olunmak icab etmez iken 

Fîrârî Ali Paşa’nın adamlarından Mustafa Bölükbaşı ve oğlu Salih isimli şakîler 

bunun evini basıp 60 koyun, 3 kara sığır ineği, bir at takımı, iki camus ineği, bir çift 

camus öküzü, bir çift kara sığır öküzü, 80 guruş ve evdeki eşyaları gasben 

almışlardır. Bu konuda şeyhülislamdan fetvası olan Hızır Mehmet’e koyun ve diğer 

hayvanlar ile para ve eşyasının tamamen tahsil edilerek verilmesi yönünde hüküm 

yazılmıştır.119 

15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’ndeki en önemli uyarılardan biri de 

eşkıyâlık ile ilgili olan 121/2 no’lu hükümde görülmektedir. İncifeli İshak ve kardeşi 

Ali baş şakî olmak üzere, bunlar ve adamları sadece Sivas Eyaleti dahilinde olan 

Eğin, Arabkir ve Divriği ile kalmamış, Diyarbakır Eyaleti’nde Harput - Çemişkezek 

ve Erzurum Eyaleti’nde Kemah’ı da içine alan sınırlarda  çeşitli zulümler yanında 

                                                           
115 Bardakoğlu, “Eşkıya”, s. 464 
116 Eşkıyalık ile ilgili hükümler için bkz. Tablo 5 
117 Mücteba İlgürel, “Osmanlıda Eşkıyalık Hareketleri”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1995,  (ss. 

466-469), s. 468 
118 SAD 15, 128/2 
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28 

“Kadın ve çocuklarınızı öldürürüz, evlerinizi yakarız.” diyerek halkı 

korkutmaktadırlar. Bu nedenle vali, hükkam, ayan ve iş erlerine hitaben emirler 

yazılmıştır. 

“ …… Siz ki mir mirân ve mevlâna ve sâir muma ileyhsiz zaman-ı saat-ı 

iktirân-ı hüsrevânemde ahâli-i vilâyet ve zuafâ-yı raiyyete zulm ve ta‘addî 

olunduğuna kat‘an rızâ-yı şahânem olmayub vücûh-ı mezâlim ve ta‘addîyâttan 

vikâye himâyeleri ile istihsâl emn ve isâbetleri matlûb-ı mülûkânem olduğu 

malûmunuz oldukda Eğin Kazâsı’nda ala ifrâz-ı baki-i şekâvet olan eşkiyâdan firâr 

idenlerin taht-ı hükûmet ve kazâlarınızda ve bulundukları mahallerde ma‘rifetiniz ve 

ahâli-i vilâyet ittifaklarıyla bi-eyyi hâlin ahz ve mukaddemâ sâdır olan emr-i şerifim 

mûceblerince haklarında şer‘an lâzım gelen cezâ-yı meşru‘aları icrâ birle def‘i 

tasallut-ı eşkiyâ ve himâyet-i ahâli ve fukarâ husûslarına sa‘y-i evfa eyleyüb ihmâl ve 

müsamahadan ve hilâfı vaz‘ ve hareketden hâzer ve mücânebet eylemeniz bâbında 

fermân-ı ali şân yazılmışdır.” 

Padişahın vilayet ahalisine ve güçsüz durumdaki reâyâya karşı zulm ve 

taaddiye asla rızası yoktur, mahallin idarecilerinden, eşkıyaların yakalanarak 

haklarında lazım gelen cezayı uygulamalarını, konuyu ihmal etmeyip tersi bir 

hareketten kaçınmalarını -kesin bir dille- istemektedir. 

2.3.7. Adam Öldürme -Yaralama, Mal ve Eşyanın Gaspı  

Aslında bu bölümün başlığı eşkıyâlığı ilgilendiriyor gibi görünse de bu suçlar 

alenen ve toplu olarak işlenmediği için ayrı olarak değerlendirilmiştir. Suçların 

işlenmesinde kişisel sorunların varlığı göze çarpmaktadır. Bu suçları işleyenlerle 

ilgili hükümlerde bazı anahtar kelimeler geçmektedir. Örneğin; şer ve mazarrat, 

eşirra, zaleme, mütegallibe, ashab-ı ağraz vb. Yine kadı mahkemelerinde görüldüğü 

halde çözülemeyen bu şikayetlerin Divan-ı Hümayun marifetiyle çözülmesi 

beklenmiştir.  

Divriği Kazası’nda sakine Fatıma ve Zeynep isimli hatunlar bizzat Dîvân-ı 

Hümâyun’a başvurmuşlardır. Divriği Voyvodası Köse Mustafa, ortağı Kurşunoğlu 

Mehmed ile birlikte Firârî Ali Paşa’ya dayanarak, bunların babaları Memiş’i “ Sen 

fukaraya zulm ediyorsun.” diyerek tüfekle öldürüp üzerinde bulunan para ve silahı 

alırlar. Ayrıca bu hatunlar babalarına ait mülk bağ- bahçe ve mülk menzilini satmak 
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istediklerinde bu kişiler engel olmuşlardır. Der Aliyye’den gönderilen mübaşir 

marifetiyle davanın mahallinde görülmesi istenmiş, görülememesi halinde Der 

Aliyye’ye izhârı istenmiştir.120 

Sivas Valisi’ne ve Taşabad Kadısı’na gönderilen hükümde ismi verilmeyen 

kişinin babası Alaybeyi Osman 1180 senesinde Hotin Muharebesi’nde şehit olur. 

Onun hizmetinde bulunan Kara Osman isimli kişi şehit Osman’ın kemerini keserek 

içindeki 980 guruşluk altınını ve 25 guruş beyaz akçesini alıp harcar. Bunu itiraf 

ettikten sonra, vilayete gelince veririm der. Borç talep edildiğinde ise gelecek 

harmanda  veririm diyerek erteler. Harman zamanında istendiğinde ise borcunu 

vermez. Ayrıca kayınları Osman, Mehmet ve Emin isimli kişilerle harman yerini 

basıp bu kişiye saldırırlar, sol uyluğundan bıçakla yaralarlar. Şeyhülislamdan fetvası 

olan bu kişinin hakkı olan guruşların tamamen tahsil edilerek verilmesi istenmiştir.121 

İstanbul’da Ayasofya-i Kebir yakınlarında bulunan bir odada kalan iki gözü 

kör Hafız Hasan’ın yanında yardım için kalan Ahmet isimli çocuğu aynı odada kalan 

Ali isimli kişi kandırır. Birlikte odada emanet olan 160 guruş ile 40 guruş hediyesi 

olan Mushaf-ı Şerif’i alıp firar ederler. Bu kişilerin Gedegara kasabasında olduklarını 

bildirmektedirler. Buna göre emanet akçelerin ve Mushaf-ı Şerif’in geri verilmesi 

hakkında hüküm yazılmıştır.122 

2.3.8.  Mirasçılar Arasındaki Anlaşmazlıklar  

Miras, ölen kişinin mal varlığının geleceğini düzenleyen kurallardır. Miras 

payları ise aile içindeki hak ve sorumluluklar gözetilerek belirlenmiştir. Buna göre 

evlatlar ve kardeşler arasında kadınların hissesi erkeklerinkine göre yarı olarak yani 

kadına bir, erkeğe iki hisse şeklinde belirlenmiştir.123 Hükümler içerisinde de bu 

paylaşım “ala mâ farazallahu Teâlâ” (Allah’ın farzettiği üzere) şeklinde ifade 

edilmiştir. Özellikle kadınların miras konusunda sıkıntılar yaşadıkları hükümlere de 

yansımaktadır. Hatta verâsette alakası olmayanların bile müdahalelerine şahit 

olunmaktadır.124 

                                                           
120 SAD15, 130/1 
121 SAD 15, 42/1 
122 SAD 15, 45/1 
123 Hamza Aktan, “Miras”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 30, İstanbul, 2005, (143-145),  s. 143-144 
124 SAD 15, 23/3, 32/2, 191/3 
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Örneğin; Alime nam hatundan Zeynep Hanım ve kızı Safiye Hanım’a miras 

kalmıştır. Bu mirası ala mâ farazallahü Teâlâ aralarında paylaşmayı  düşünürken 

verasette alakası olmayan bazı kimseler ortaya çıkmış ve bu hanımların haklarını 

almak sevdasına düşmüşlerdir. Konunun mahallinde çözülebilmesi için mübaşir tayin 

edilmiştir. Şeyhülislamdan fetvaları olan bu hanımların haklarının vekilleri olan 

kişiye verilmesine ve sözü edilen kişilerin müdahalelerinin men edilmesine karar 

verilmiştir.125  

Kadınların da miras konusunda haksızlığa uğradıklarında başvuracakları en 

üst mevkî divandır. Nitekim tez konusu olan defterde miras ile ilgili geçen - dört 

tanesi aynı şikayet konusu olmak üzere126 - 73 hükümden 33 tanesi kadınların  miras 

haklarının gaspı nedeniyle yaptıkları şikayetleri içerir.  

Hükümler arasında dikkat çeken bir şikayet bulunmaktadır. Çünkü bu şikayet 

çeşitli tarihlerde dört defa Divan-ı Hümayun gündemine alınmış ve haksızlığın 

giderilmesi için hüküm gönderilmiştir. Sivas Valisi ve Tokat Naibine gönderilen 

hükümler incelendiğinde, gönderilme tarihleri sırasıyla şöyledir; Evahir-i L 94 (19-

28 Ekim 1780)127, Evail-i Z 1194 (28 Kasım- 7 Aralık 1780)128, son iki hükmün 

gönderilme tarihi aynı on günlük dilimde olmak üzere Evasıt-ı RA 1195 (7-16 Mart 

1781) tir.129  İstanbul sakinelerinden Nefise nam hatun Divan-ı Hümayun’a bizzat 

müracaat etmiştir. Nefise Hatun’un eşi salyane çavuşlarından Mustafa Çavuş 

Tokat’ta vefat eder. Yine salyane çavuşlarından olup Tokat’ta oturan İsmail ve 

yeğeni Hasan,  Mustafa Çavuş’un yanında olan mal ve eşyalarını alırlar. Sonraki 

hükümlerde bu eşyaların yeğen Hasan’da değil, İsmail ve yine Tokat sakinlerinden 

Hacı Abdullah’ın zimmetinde olduğu anlaşılır. Bu doğrultuda Nefise Hatun bu 

kişilerde olan terekeden hakk-ı irsiyyesini talep etmektedir. Bu talep üç kez dile 

getirilmiş, bu kişiler zorba olduklarından ihkak-ı hak gerçekleşmemiştir. Son belgede 

ise Divan-ı Hümayun çareyi Der Aliyye’den mübaşir tayin etmekte bulmuş ve 

sorunun çözülmesi tekrar istenmiştir. Sonunda sorunun çözüldüğü tahmin edilebilir. 

Bu hükümler söz konusu dönemde merkezi otoritenin emrine karşı gelebilme 

cesaretinin arttığını göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca sorun dört kez Divan-ı 

                                                           
125 SAD 15, 23/3 
126 SAD 15, 84/2, 100/3, 129/3, 130/2 
127 SAD 15, 84/2 
128 SAD 15, 100/3  
129 SAD 15, 129/3, 130/2 
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Hümayun’a getirilmiştir. Bu durum  “Acaba her şikayetçi taraf Divan-ı 

Hümayun’dan gönderilen hükümlerle sorununu çözebildi mi?” sorusunu akla 

getirmektedir. Nefise Hatun miras konusundaki mağduriyetini gidermek için 

defalarca merkeze başvurmuş, masraf yapabilmiştir. Diğer mağdurların sorunları 

hemen ilk hükümde çözülebilmiş midir? Nitekim hükümler arasında herhangi bir 

sorunla ilgili çeşitli zamanlarda başka hükümler yazıldığına dair örnekler 

mevcuttur.130 

Başka bir hükümde - terekesinden anlaşıldığı üzere - zengin bir kadın olan 

Şerife Emine Hatun vefat edince mutasarrıf olduğu menzil, sekiz yüz koyun, on dört 

camus ineği, kara sığır, camus öküzleri, belli miktarlarda çeşitli zahire, bin beş yüz 

guruşluk eşya, üç bin beş yüz guruş nakit para, yedi bin guruşluk eşya kız kardeşi 

Şerife Ayşe ile müteveffiye Şerife Emine’nin zevci Mustafa Ağa bin Musa’ya kalır. 

Ancak Mustafa Ağa bin Musa, diğer eşinden olan oğullarıyla birlikte hareket ederek 

bütün mirası zabt etmek ister. Şeyhülislamdan fetvası olan kız kardeş Şerife Ayşe 

Hatun’a hissesinin verilmesi yönünde karar alınmıştır.131 

Hasan isimli kişi İskilip’te oturan üvey babası Türkmanoğlu isimli kişiyi 

şikayet etmektedir. Bu kişi Hasan’ın annesine ait olan bin guruşluk mal ve eşyasını 

zorla alarak annesini boşamıştır. Annesinin ölümü ile bu mal ve eşya ile annesinin 

mihri Hasan’a intikal etmiştir. Tarafına Osman nam kimseyi vekil eyleyen Hasan’ın 

hakkının verilmesi için hüküm yazılmıştır.132 Mehir evlilikle kocadan kadına geçen 

bir mülkiyettir. Bazı kaynaklarda mehirin kadının cinselliğinden yararlanmak için 

verildiği söylense de hükümde görüldüğü üzere  mehir hakkının mirasçılara intikal 

etmesi bu iddia ile örtüşmemektedir.133 

Mirasla ilgili 134 hükümlerden 7 tanesi miras bırakılan çocukların mirasını 

kontrol edecek vasîlerle ilgilidir.135 Yine bu hükümlerden 8 tanesi zimmîler 

arasındaki miras anlaşmazlıklarını konu etmektedir.136  

                                                           
130 SAD 15, 75/4-130/1, 96/2- 135/1, 136/2- 143/3, 89/2- 92/1 
131 SAD 15, 109/2 
132 SAD 15, 103/2 
133 Jülide Akyüz, “Evlenme Sözleşmesinin Önemli Bir Ögesi Olan Mehir Hakkında Bazı Düşünceler”, 

AÜ, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara, 2005, s. 221 
134 Miras konusundaki anlaşmazlıklarla ilgili bkz.Tablo 8 
135 SAD 15, 44/4, 60/5, 90/2, 123/3, 136/4, 164/4, 191/2 
136 SAD 15, 60/1, 62/2, 80/2, 87/1, 93/2, 114/5, 136/4, 150/4 
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2.3.9. Vakıflarla İlgili Şikayetler 

İslam ülkelerinde vakıflar hayır kurumları olarak 8.yy’dan 19.yy’ın sonlarına 

kadar sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda önemli bir yere sahip olmuşlardır. Bu 

hayır kurumlarının devamlılığı ise gelir kaynaklarının varlığına ve sürekliliğine bağlı 

olmuştur. 137 Hayır kurumlarının gelir kaynakları ise iki bölüme ayrılmaktadır: 1. 

Vakıf kurucusunun kendi malından vakfa bağladığı han, hamam, değirmen, ev vb. 

malların gelirleri 2. Mülkiyeti devlete ait olan miri toprak gelirinin vakf 

edilmesidir.138  

Osmanlı Devleti’nde mal sahipleri  bu malları  hibe etme, miras bırakma gibi 

imkanlara sahipken neden vakfetmişlerdir? sorusu akla gelmektedir. Aslında vâkıflar 

bu malları vakfederek mallarını müsadereden kurtarmışlar, vârisler arasında 

bölüşülmesini veya satılmasını önlemişler, vakfiye şartlarıyla mallarının iyi idare 

edilmesini sağlamışlar, ayrıca bu yolla kendilerinden sonra akrabalarının rahat 

yaşamalarını sağlamışlardır.139 

15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nde vakıflar ile ilgili şikayetler genel 

olarak vakıf gelirlerine müdahale ve vakıf görevlilerine  haklarının verilmemesi 

şeklinde gruplanabilir. Vakıflarla ilgili tespit edilen toplam 97  hükümden 61 tanesi 

vakıf gelirlerine müdahale ile ilgili  iken, 36 tanesi vakıf görevlilerine haklarının 

verilmemesi konusundadır.140 

Fi evasıt-ı L 1194 (10-19 Ekim 1780) tarihli hükme göre, Müteveffa Hızır 

Paşa Vakfı’nın padişah berâtıyla mütevellisi olan Mustafa gelip, Amasya’da bulunan 

cami‘i şerifi vakfının üzerine kayıtlı olan ve her yıl vakıf tarafından kiraya verilen 

vakıf arsasında kimsenin alakası yok iken Amasya sakinlerinden Cezzâri Ali 

Paşa’nın bölükbaşılarından Milli Musa isimli kişi söz konusu arsayı zabt ederek 

üzerine bina yapmış, ayrıca caminin tamiri için kullanılan kereste, kireç ve taşı dahi 

zabt etmiştir. Musa ölünce de oğlu ve diğer vârisleri “ Bunlar murisimiz yedindeydi.” 

diyerek müdahaleye devam etmişlerdir. Sonuçta verilen hüküm gereği söz konusu 

                                                           
137 Bahaeddin Yediyıldız, “ Vakıf ”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.42, İstanbul, 2012, (ss.479-486), 

s.479 
138 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve İctimaî Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2014, s. 629 
139 Hasan Yüksel, “Türk Toplumunda Vakıf Aile İlişkisi”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, C.10, 

2002, (461-469) 
140 Vakıf sorunları ile ilgili bkz. Tablo 6 
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arsa ve tamiri için kullanılan zeâmetin vakıf mütevellisi Mustafa’ya verilmesi 

kararlaştırılmıştır.141  

Sivas Valisi’ne ve Gedegara Kadısı’na yazılan bir hükümde, müstehak 

olduğu vazifesini talep eden Derviş Mehmet’in şikayeti değerlendirilmiştir. Derviş 

Mehmet Gedegara ve Havza kazalarında bulunan Mustafa Bey Evkâfı’nda berât ile 

senede üç müd hınta ve günlüğü iki akçeye duâ-guy görevini yaparken, vakıf 

mütevellisi olan Seyyid Hasan’dan hakkı olan vazifesini istemiş ancak Seyyid Hasan 

hakkını vermemiştir. Hüküm üzere Derviş Mehmet’in hakkı olan vazifesinin 

verilmesi istenmiştir.142 

2.4. Hükümlerin Kronolojik olarak değerlendirilmesi 

15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri 22 RA sene 1194 (28 Mart 1780) tarihi ile 

başlayıp, Fî evasıt-ı B sene 1195 (3-12 Temmuz 1781) tarihli bir hükümle son 

bulmaktadır. Yaklaşık 16 aylık bu dönemde toplam 839 hüküm verilerek şikayetlere 

çözüm bulunmaya çalışıldığını görürüz.  Hükümler arasında 3 tanesinin hangi ayda 

yazıldığı verilmemiştir.143 Bir hükmün ise tarihi okunamamaktadır.144 Bunlarla ilgili 

öncesi ve sonrasındaki hükümlerin ayları üzerinden yorum yapılabilir. Yine 

hükümlerin tarih sıralarında ciddi sapmaların olabildiği tespit edilmiştir. Örneğin, 

SAD 15, 40/1 no’lu hükümden itibaren Receb ayı ile ilgili hükümler yazılmaya 

başlanmış ancak 41/1 no’lu hükümde Cemazielahir,  42/1 nolu hükümde ise 

Cemazielevvel ayına ait hüküm geçmiştir. Ayrıca buradan itibaren Receb ayına ait 

hükümler bulunurken on sayfa sonra tekrar Cemazielevvel ayına ait hüküm 

yazılmıştır. Yine sayfa 119 ve 120’deki hükümler Rebiülevvel ayına ait iken sayfa 

121, 122, 123, 124’teki hükümler Safer ayına, yani bir önceki aya aittir. Başka 

sayfalarda da bu tür sapmalara rastlanmaktadır. 

Tam bir ay hesabına göre en az hükmün verildiği, belki de Divan-ı 

Hümayun’a en az şikayetin ulaştığı ay 1194 yılı Ramazan ayıdır. (31 Ağustos- 29 

Eylül 1780) Bu ay içerisinde çıkarılan toplam 16 hüküm bulunmaktadır. İklim 

koşulları uygun olmasına rağmen bu ayda çok az hüküm gönderilmiştir. Bu 

                                                           
141 SAD 15, 75/3 
142 SAD 15, 188/4 
143 SAD 15, 29/6, 41/2, 53/4 
144 SAD 15, 165/5 
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hükümlerden 3 tanesi vakıf 145, 3 tanesi tımar 146, 3 tanesi fazladan vergi talebi 147  ile 

ilgilidir. En fazla şikayet edilen konu ise gasp suçudur. 7 adet olan bu şikayetlerden 

biri zimmiler arasındaki gasben ahz edilen para ile ilgilidir.148 

Söz konusu tarihlerde en fazla hükmün yazıldığı ay ise 101 hükümle 1175 yılı 

Cemazielahir ayıdır. (25 Mayıs/22 Haziran 1781) Bu ayda en fazla şikayet  alan 

konu, 24 hükümle alacak verecek meselesidir. 23 hüküm tımar gelirine müdahale ve 

gelirini tahsil edemeyen tımarlı sipahinin şikayetleri ile ilgilidir. Zorbalık ve gasp (15 

hüküm), fazladan vergi talebi (12 hüküm), vakıf sorunları (9 hüküm), miras (5 

hüküm), eşkıyalık (9 hüküm), iskan (2 hüküm), su meselesi (1 hüküm) ve naib 

ataması (1 hüküm) ile ilgili hükümler bu ayın şikayet tablosunu oluşturmaktadır.149 

17. yy’ın sonlarından itibaren tımar sistemindeki bozulmalar kendini iyice 

gösterir,  hatta  tez konusu döneminin padişahı olan I. Abdülhamit dönemindeki 

nizamnâme ile yapılan yenilikler de bir işe yaramamıştır.150 Dolayısıyla en fazla 

hükmün gönderildiği ayda en fazla şikayet edilen konulardan biri de  tımar sorunları 

olmuştur. Bu durum sistemdeki bozulmayı kanıtlamaktadır. 

2.5. Kadınların Yaptığı Şikayetler Açısından Değerlendirme 

Osmanlı toplumunda kadınlar da yaşadıkları sorunları çekinmeden Dîvân-ı 

Hümâyun’a ulaştırmışlardır. Kadınların tek başlarına ve erkeklerle başvurdukları 

hüküm sayısı toplam 79 tanedir. Bunlardan 58 tanesi kadınların bizzat Der Aliyye’ye 

başvurduklarını göstermektedir. Söz konusu hükümlerin 32 tanesi miras ile ilgilidir. 

Kadınlar hakk-ı irsiyyelerini almak istemişler ancak müdahalelerle haksızlığa 

uğramışlardır. 6 hüküm ise kadının eşi ya da babasının katli ile ilgilidir. Baba ya da 

eş katl edilmiş ve kadınlar mağdur olmuşlardır. 3 hüküm  mehir hakkını isteyen 

kadınlarla ilgilidir. Aynı zamanda kadınların nikah akdini feshetme isteği ile ilgili 2 

hüküm yazılmıştır. Kadınların vakfa mutasarrıf ve mütevelli olduğu ancak fuzuli 

müdahalelerin yapıldığını anlatan ve ihkak-ı hak olunmak babında yazılmış 3 hüküm 

                                                           
145 SAD 15, 66/3, 68/3, 69/1 
146 SAD 15, 66/4, 67/1, 68/1 
147 SAD 15, 66/5, 70/1, 70/6 
148 SAD 15, 67/2, 68/2 70/2, 70/3, 70/5, 71/1, 70/4 (zimmiler arasındaki gasp) 
149 Hükümlerin genel kronolojik tablosu için bkz. Tablo 2 
150 İnalcık, “Tımar”, s. 172 
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bulunmaktadır.151 Yine mülk menzil, mera yeri, arsa ve tarla  konusunda kadına 

yapılan müdahalelerle ilgili birer hüküm bulunmaktadır. 

Kadınların erkeklerle birlikte başvurduğu 17 hükümden 8 tanesi miras 

konusundadır. 5 tanesi alacak meselesi, 2 hüküm eşkıyayı şikayet, 1 gasp ve 1 adet 

eşin öldürülmesini şikayettir. 

Kadınların arz-ı hal ile yaptığı 4 şikayetin 3 tanesi miras, 1 tanesi ise nikah 

akdinin feshi talebi ile ilgilidir.152 

2.6. Gayrimüslimlerin Şikayetleri Açısından Değerlendirme 

Tez konusu olan defterde, Müslüman olmayan yani ehl-i zimmet taifesi 

toplam 79 başvuruda bulunmuş ve bu başvurular üzerine hükümler yazılmıştır. 

Gayrimüslimlerin kendi aralarında, Müslümanlarla ya da devlet görevlileriyle olan 

bu sorunları da Divan-ı Hümayun tarafından çözülmüştür. 

Gayrimüslimlerin kendi aralarındaki sorunların çözümü için toplam 28 

hüküm yazılmıştır. Bu hükümlerde en fazla şikayet edilen konu 12 hükümle alacak-

verecek meselesidir. 11 hüküm miras meselesi olup, 2 hüküm gasp, 2 hüküm 

eşkıyalık ve 1 hüküm suya müdahale ile ilgilidir. 

Gayrimüslimlerin devlet görevlileriyle ilgili merkeze ulaştırdığı şikayetlerin 

sayısı 10 olarak tespit edilmiştir. Bunlardan 8’i fazla vergi talebi ile ilgilidir. Aslında 

ehl-i zimmet taifesi genelde vergisini vermektedir. Ancak bulundukları mahallin 

voyvoda ya da zâbitleri tarafından fazla vergi talebiyle taaddi ve rencideye 

uğramaktadırlar. Kalan 2 hüküm ise iskan meselesi ile ilgilidir. Örneğin, Hacegan-ı 

divandan Mustafa Bey zeâmeti karyelerinden Çukur nam karyede kayıtlı 40 hânelik 

müslim ve gayrimüslim ehl-i zimmet reâyâ kalkıp başka bir kazanın kasaba, köy ve 

askeri çiftliklerine yerleşmişlerdir. Mustafa Bey‘in talebi bu defterli reâyânın subaşı 

marifetiyle eski köylerine nakl ve iskan ettirilmesidir. Bozok Sancağı mutasarrıfına 

hitaben gönderilen hükme göre Dîvân-ı Hümâyun kaleminden sual olunmuştur. Bu 

reâyâ eğer hane ilavesiyle şimdi oturdukları yerde kayıtlı değiller ve yerleşeli on yılı 

geçmiş değil ise subaşısı marifetiyle eski köylerine nakledilsin amma oturdukları 

yerde avarız hânesine kayd olup sâkin olalı on yılı geçmiş ise reâyâyı kaldırmak 

                                                           
151 SAD 15, 136/1, 145/2, 152/2 
152 Konu ile ilgili bkz. Tablo 3 
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olmaz, oturdukları yerde üzerlerine düşen resm-i raiyyetleri subaşısına versinler 

şeklinde iskan emr-i şerifi verilmiştir.153 

Gayrimüslimlerin, Müslümanlarla olan münasebetleri de bu hükümlere 

yansıyan 40 hüküm üzerinden kısaca değerlendirilebilir. Bu hükümlerden 18 tanesi 

müslim ve gayrimüslimler arasındaki alacak-verecek meselesidir. Bu şikayetlerin 

12’si gayrimüslimler tarafından yapılmışken, 6 tanesi Müslümanların şikayetleridir. 

Yine çeşitli şekillerde taş, tarla, mera, su ve menzile müdahalelerle ilgili 10 adet 

şikayet bulunmaktadır. 4 hüküm ise gasp ve zorbalıkla ilgilidir.154 

2.7. Hükümlerin Gönderildiği Mekan Açısından Değerlendirilmesi 

15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nde bulunan 839 hükümden 399 tanesi 

eyalet merkezi olan Sivas’a gönderilmiştir. Eyalet merkezi olması nedeniyle 

hükümlerde Sivas Valisine, beylerbeyisine ya da kadısına da hitap edilmiştir.  

Sancak merkezleri de hükümlerin yoğunlaştığı yerler olmuştur. Amasya 

Sancağı’na hitaben 99, Arabkir’e 75, Çorum’a 53, Tokat’a 41, Canik’e 36, Bozok’a 

25 hüküm gönderilirken, Karahisar-ı Şarki Sancağı’na 1 hüküm gönderilmiştir. Sivas 

Eyaleti dışına taşan vak‘alarda bu yerlerin ismi hükümlerde zikredilmiştir. Kengiri, 

Kayseri, Maraş, Niğde, Erzurum eyalet dışı hüküm gönderilen yerler olarak tespit 

edilmiştir.155 

2.8. Mütegallibe Gürûhunun Dayandığı Bir Devlet Adamı: Canikli Fîrârî 

Hacı Ali Paşa 

Bazı devlet görevlilerinin, bağlı oldukları paşalara güvenerek yaptıkları 

zulümler Osmanlı Tarihi araştırmacılarının sık sık şahit olduğu bir konudur. 15 

Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’ndeki şikayetler arasında da bu dönemde Karadeniz 

kıyıları ve Orta Anadolu’nun bir bölümünde güçlü bir devlet adamı olarak ortaya 

çıkan Canikli Hacı Ali Paşa’ya istinad  defalarca zikredilmiştir. Bu nedenle Canikli 

Ali Paşa hakkında bilgi verme gereği doğmuştur. 

Dergah-ı Ali kapıcıbaşılarından Fatsalı Ahmet Ağa’nın küçük oğlu olan 

Canikli Hacı Ali Paşa 1720/21 yılında İstanbul’da doğdu. 1762’de hacca giderek 

                                                           
153 SAD 15, 51/3 
154 Gayrimüslimlerin dahil olduğu hükümler için bkz. Tablo 4 
155 Hükümlerin mekan açısından tasnifi için bkz. Tablo 9 
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Karadeniz kıyılarında nüfuzunu daha da arttırdı. Samsun ve çevresini eşkıyâdan 

temizlemesi üzerine Amasya Sancağı malikane olarak kendisine verildi. Tokat 

Sancağı Voyvodalığı yanında kapıcıbaşılık ünvanını da aldı. Eski Kırım Hanı Devlet 

Giray’ın tavsiyesiyle vezirlikle Kırım seraskerliğine getirildi. 1773’te Trabzon 

Sancağı malikane olarak verildi. 1774’te Küçük Kaynarca Antlaşması’nın 

imzalanmasıyla Kırım’dan döndü. 156  

Canikli Hacı Ali Paşa Kırım’dan döndükten sonra 1774’te başlayıp 1776’da 

bitirdiği nasihat niteliğinde Tedâbirü’l - Gazavât adlı risâlesini yazmıştır. Risâlenin 

başlangıcında padişahı övmüş, vezirlik görevini aldıktan sonra ise devlet için uyku 

ve rahatı bıraktığını, padişaha hizmet edip, devlete sadakatle bağlı olduğunu ve hep 

devletin şanını düşündüğünü iddia etmiştir.157 Burada III. Mustafa ve I. Abdülhamit 

dönemi olaylarını ve kurumlarını eleştirerek alınması gereken tedbirleri 

anlatmıştır.158 Canikli Ali Paşa’nın özellikle dikkat çektiği  şey devlet görevlilerinin 

seçimindeki kriterlerdir. Ona göre yöneticiler bölgeyi iyi bilen, askeri bilgisi olan 

reâyâperver kişiler olmalıdır. Ayrıca padişah bu atamaları yaparken devlet ileri 

gelenleriyle görüşmelidir.159 Canikli Ali Paşa belli ki bu risâle ile devletin güvenini 

kazanmış, zenginliği ve güçlü bağlantıları sayesinde uzun yıllar Karadeniz kıyıları ve  

Orta Anadolu’nun bir kısmında etkili olabilmiştir. 1776’larda Canikli Ali Paşa 

eşkıyâlığın önlenmesi, tımar, zeâmet gibi konulardaki anlaşmazlıkların 

giderilmesiyle ilgili hizmetler de vermiştir.160 

Devletin kendisine ihtiyacı olduğunu bilen Ali Paşa, aile fertlerine de önemli 

görevlerin verilmesinin sağladı. 1777’de Canikli Ali Paşa Sivas ve Trabzon Valisi ve 

Canik muhassılı olarak görülmektedir. Ayrıca Kastamonu Sancağı malikane olarak 

verilmiş, 1778’de ise tekrar Erzurum Valiliği’ne atanmıştır. Vezirlik ve Sivas 

Valiliği ise henüz 18 yaşında olan oğlu Mikdat Ahmet Bey‘e verilir. Bu tevcihler 

karşılığında ise devlet 40 bin askerle Kırım üzerine gitmesini ister. Sefere geç ve 

                                                           
156 Özcan Mert, “Canikli Ali Paşa Ailesi”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 7, ss. 151-154, İstanbul, 1993, 

s. 151 
157 Yücel Özkaya, “Canikli Ali Paşanın Risalesi Tedâbirü’l- Gazavât”, Ankara Üniversitesi DTCF 

Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 7, S.12-13, ss. 120-191, Ankara, 1969, s. 127 
158 Mert, “Canikli Ali Paşa Ailesi”, s. 153 
159 Songül Çolak, “Canikli Ali Paşa’nın Tedbir-i Nizam-ı Memleket Adlı Risalesinde Reâyânın 

Durumuna Dair Tespit ve Öneriler”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 12, 
S. 2, ss. 163-173, 2008, s.171-172 

160 Yücel Özkaya, “Canikli Ali Paşa”, Belleten, C.XXXVI, Sayı 144, Yıl: 1972 Ekim, ss. 483-525, s. 
489 
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daha az askerle katılan Canikli Ali Paşa savaşmadan geri dönüp bir de Çapanoğlu 

(Cabbarzade) Mustafa ile sorun yaşayınca Bâb-ı Âli’nin ciddi tepkisini çeker. 

Amasya’dan sonra Sivas’ın da Caniklilere verilmesi bu ailenin Karadeniz 

kıyılarından iç bölgelere doğru nüfuzlarını genişletmeleri anlamına geliyordu. Bu 

durum ise Orta Anadolu’nun güçlü ailelerinden Çapanoğullarının temsilcisi 

Cabbarzade Mustafa’nın aleyhine bir gelişme idi. 161 Bu dönemde Canikli Ali 

Paşa’nın oğlu Mikdat Paşa’nın baskıları nedeniyle Amasya ayanları Çapanoğlu 

Mustafa Bey’e sığınırlar. Mikdat Paşa bu durumda Sivas Valiliği’nden alınır ve 

Trabzon’a gönderilir. Onun haksız yere aldığı mallar sahiplerine verilir. Çapanoğlu 

Mustafa’nın 1779 yılı ortalarında Mikdat Paşa’ya padişahın emrine uyması yönünde 

yazı göndermesi paşayı çok kızdırır. Ona göre Çapanoğlu (Cabbarzade) Mustafa 

sadece bir sancak mutasarrıfıdır.162 Mikdat Paşa, Çapanoğlu Mustafa’nın 

topraklarına saldırır, ancak Amasya’yı kaybeder. Devreye Canikli Ali Paşa girerek 

İstanbul’dan, Çapanoğlu’nun idam edilmesini ister. Ancak Bab-ı Âli bu mücadelede 

Çapanoğlu Mustafa’nın yanında yer alınca Canikli Hacı Ali Paşa ve oğlu Battal 

Hüseyin Kırım’a kaçar. Bu kaçıştan dolayı Canikli Hacı Ali Paşa ve oğluna fîrârî ve 

hain denmiştir.163 

15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nde  27 hükümde  Fîrârî Ali Paşa’ya 

dayanan görevlilerin halka yaptığı  zulümler Divan-ı Hümayun’a şikayet 

edilmiştir.164 Hükümlerden 5 tanesinde ise Canikli Ali Paşa’nın oğlu Mikdat Ahmet 

Paşa’nın adı geçmektedir.165 Şikayetler  evâil-i R 1194 (6-15 Nisan 1780) ile evâhir-i 

C 1195  (14-22 Haziran 1781) tarihleri arasındaki 14 aylık dönemde Sivas, Amasya, 

Canik, Çorum (Osmancık), Gedegara, Karakuş, Ladik, Merzifon, Niksar ve 

Zeytun’dan gelmiştir.  

Örneğin, Fî evâsıt-ı S sene 1195 (6-15 Şubat 1781) tarihli Sivas Beylerbeyisi 

ve kadısına yazılan hükümde  Karakuş Kazası ahalileri arz-ı hal ile başvurmuşlardır. 

Fîrârî Canikli Ali Paşa’nın avanelerinden Karakuş sakinlerinden Kadıoğlu Mustafa, 

                                                           
161 Mert, “Canikli Ali Paşa Ailesi”, s. 151 
162 Cabbarzade Mustafa defterde Bozok Sancağı Mutasarrıfı olarak geçmektedir. SAD 15, 9/1, 9/2, 

21/5, 25/4, 40/3, 44/4, 48/3, 51/2, 56/5, 59/2, 71/1, 78/2, 85/4, 93/4, 97/5, 116/2, 125/2, 153/1, 
155/2, 176/3, 186/3, 191/2, 192/3, 193/3 

163 Mert, “Canikli Ali Paşa Ailesi”, s. 152 
164 Canikli Ali Paşa’ya dayanarak yapılan zulümlerin şikayetleriyle ilgili hükümler için bkz. Tablo 7 
165 Mikdad Ahmet Paşa’ya istinaden gerçekleşen zulümlerin geçtiği hükümler: 3/4, 83/1, 90/2, 96/4, 

99/4 
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Karakuş naibliğine on sekiz yaşındaki oğlu Salih’i getirtmiş, amcası Veli ile de 

ittifak etmişlerdir. İşledikleri suçların davalarını iptal ettikleri gibi ahalinin getirdiği 

fetvalara göre de hareket etmemişlerdir. Bunların zulmünden dolayı köyler harab ve 

lane-i puh ve gurab (baykuş ve karga yuvası) olmuştur, ahali perişandır. Birisi kızını 

dengi birine vermek istediğinde buna bile karşı çıkarak kendi dilediklerine 

verdiriyorlarmış. Ayrıca kendileri için fazladan vergi alıyorlar, şikayete gidecek 

olanları haber alınca gitmemeleri yönünde anlaşıp dinlemeyenleri darp ediyorlarmış. 

Bu doğrultuda tayin olunan mübaşir marifetiyle bu kişilerin Sivas’a getirilip 

davalarının görülmesi istenmektedir.166 

Hükümlerde Canikli Ali Paşa’ya dayanarak zulm edenler avane, mütegallibe 

ve cebâbire olarak adlandırılmışlardır. Bizzat Canikli Ali Paşa’nın tasallutu da söz 

konusudur. 1780 yılı Ağustosuna düşen şikayette zuamadan Mustafa berâtla 

kendisine tevcih edilmiş olan 24 181 akçelik tımar gelirini ahz etmek istemektedir. 

Ancak Canikli Ali Paşa’nın tasallutu nedeniyle bu gelir reâyâ zimmetinde kalmıştır. 

Zuamadan Mustafa’nın hakkının verilmesi yönünde hüküm çıkarılmıştır.167 

Sözü edilen Ahkâm Defteri’nin son hükümlerine doğru, aslında devletle tam 

bir uyum içinde olan Cabbarzâde Mustafa ile ilgili şikayetler de Dîvân-ı Hümâyun’a 

ulaşmaya başlamıştır.168                                                                                                                                                                                                                    

         

 

  

                                                           
166 SAD 15, 118/1 
167 SAD 15, 66/4 
168 SAD 15, 160/6, 167/3 
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III.BÖLÜM 

15 NUMARALI SİVAS AHKÂM DEFTERİ’NİN 

TRANSKRİPSİYONU 

 

SAYFA 1 HÜKÜM 1 

           Bu hususa bundan akdem mütevelli ta‘yîn olunan Tokat nâibi Mustafa ve 

müftüsü es-Seyyid Mustafa ve Sivas nâibi Mollazâde es-Seyyid Mehmed ve müftü 

es-Seyyid Abdülmecid zide ilmihuya divân-ı hümâyûnuma başka başka memhuren 

arz gönderub nezâret-i şeyhülislâmîde  âsude  olan evkâfdan mahruse-i İstanbulda 

Parmakkapı kurbunda medfûn vezir-i azâm müteveffâ Kemankeş Kara Mustafa Paşa 

Yıldızili kazâsında vâki‘ defter-i mufassal-ı hâkânide  Hans deyu kayd olunan hala 

cedid müteveffâ es-Seyyid Feyzullah El-Hac Mehmed zîde kadruhunun hüsemâsı 

Sivas sükkânından ve erbâb-ı tımardan es-Seyyid Mustafa nam sipâhi ile zikr ati 

arâzî davâsını ber nehc-i şer-i şerif mahallinde istima‘a mütevelli-i muma ileyhüma 

hitâben zikr-i merhumun şeyhülislam işaretiyle ısdâr ittürdüğü emr-i şerîf-i alişanım 

mûcebince Sivas valisi vezirim Hasan paşa edemallahu teale iclalehunun buyruldusu 

müfti-i  muma ileyhima bi’n-nefs ve Sivas nâibi tarafından Ömer ve  Tokat nâibi 

tarafından es-Seyyid Ebubekir zîde ilmihuma ve vezir müşârun ileyh tarafından 

mübâşir ta‘yîn olunan selam ağası Abdurrahman zide kadruhu sâlifüz-zikr hala cedid 

arâzîsinden münazaun fih olan Çağlan nam mezra’nın üzerine varub mezra‘a-i 

mezbûrenin kurb ve civârında vâki‘ karyede ahâlilerinden cem-i gafir ve cem-i kesir 

müslimîn  muvâcehelerinde akd-i meclis-i şer-i nebevi eylediklerinden diğer merkum 

esseyid Feyzullah meclis-i ma’kud-ı mezkûrda hasmı   sipâhi merkum es-Seyyid 

Mustafa mahzarında  üzerine davâ ve takrir-i kelâm idub iş bu muayyene olunan 

Çağlan mezra‘ası ber vech-i meşrûh Hans kayd olunan hala cedid ona mülhak 

könür(?) karyeleri hududlarından etrafı Kemelüboğa(?) ve Hüma Çelebi ve Fakılı 

Oluğu Mesrik Deresini muhit ve hakk-ı şerif arâzîsi derununda vâki‘ olub ez kadîm 

hakk-ı mezbûr tarafına zabt ve tasarruf olunagelmiş iken sipâhi-i mezbûr Seyyid 

Mustafa bi gayr-ı hak vakf-ı şerifimi ızrar kasdıyla niza‘dan hâli olmayub pederim 

müteveffâ-yı mezbûr El-Hac Mehmed ile hayatında murâfa‘a   ve şer‘an muârazası 
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men‘ olunub mûcebince bir kıt‘a  hüccet-i şer‘iyye ahz ve kayd-ı defter-i hâkâni 

olmağla ba emr-i ali kaydından ihrac olunmuştur deyu bir kıt‘a  nişan-ı şerif ile 

ma’tuk hüccet-i şer‘iyye yedinde mevcud iken yine mütenebbih olmayub mezra‘a-i 

mezbûreyi fuzûlî vaz‘-ı yed murâd ider sual olunsun didikde mütevelli-i muma ileyh 

dahi hüccet-i mezkûreye ba‘de’l nazar vekil-i merkuma takrir-i meşrûhasına 

mazmunı muvâfık olduğu malumları olduktan sonra gıbbe’s-sual sipâhi-i mezbûr 

cevabında benim yedimde olub sûret-i defter-i hâkânide Çağlan ismi mukayyed ve üç 

bin sekiz yüz akçe yazu ile müşterekiyle bana bir nevbet tımar kayd olunmuştur 

vakf-ı mezkûr arâzîsinden olmayub hududu dâhilinde değildir deyu inkar itmekle 

vakf-ı beyyinesi ahâli olmağla vekil-i merkumdan müddeasını mübeyyin tenbih taleb 

olundukda udul-i ahrar ve musin-i ihtiyâr sikât-ı müslimînden on iki nefer ma‘lûme’l 

esâmi müslimîn-i hâzirûn-ı bi’l meclis olub işhad olundukda fi’l hakika mezra‘a-i 

mezbûre arâzîsi vakf-ı mezbûreden olub zikr olunan hudud-ı rüsûme ile mahdud ve 

sinîn-i vâfireden ala hâzihi’l an vakf-ı mezbûr cânibinden zabt ve tasarruf oluna-

geldiği malumumuzdur biz bu husûsa bu vech üzere şahitleriz şehâdet dahi ideriz 

deyu her biri hudud ve sınırı ira‘e  ve beyan ve ism ve resmleriyle ta‘dâd ve ‘ayân 

iderek edâ-i şehâdet-i şer‘iyye eylediklerinden şehâdetleri şer‘-i şerîfe muvâfık ve 

vekil-i mezbûrun yedinde olan huduname-i hümâyûna mutâbık olub ba‘de’t- ta‘dil 

ve’t-tezkiye şehâdetleri makbul olmağın sipâhi-i mezbûrun husûs- mezbûre muteallık 

vekil-i merkum ile bi vech-i muârazası mütevelli-i muma ileyhden herbiri men‘ ve 

def‘ eylediklerini merkum es-Seyyid Ebubekir zide ilmihu mahallinde ketb ve terkim 

mübâis olunan mena’i şer‘le tamam-ı vuku‘una meclis-i şer‘a inhâ ve iktiran(?) 

akdiyle ba‘de’t-tenfiz bi’l iltimas başka başka arz ve i‘lâm eyledikleri ecilden bundan 

akdem vakf-ı mezbûr mütevellisi es-Seyyid Ahmed zide kadruhu istid‘âsı ve şeyhü’l 

islam işâretiyle mütevelli ta‘yîn olunan Sivas ve Tokad nâibi ve müftileri ma‘rifet    

iyle terâfu‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak içün ba ferman bin yüz doksan dört senesi zi’l 

hiccesinin altıncı gününde emr-i şerîf virildiği mâliyeden ve tımar-ı mezbur 

mutasarrıfı Mustafa nam sipâhi istid‘âsıyla husûs-ı mezbûre içün bin yüz doksan üç 

senesi evâsıt-ı cumade’l ulasının mufassal ve meşrûh emr-i şerîfim virildiği divân-ı 

hümâyûnumdan derkenar olundukda arz ve derkenarlarda mezbûr Çağlan Karyesi 

Es-Seyyid Mustafa nam sipâhi defter kuyûd-ı atikasına nazaran tımarı arâzîsindendir 

deyu müteveffâ Mustafa Paşa evkâfı mütevellisinden ve bundan akdem davâ ce 

müteveffâ-yı muma ileyhin vakf eylediği tarihten ile’l an bilâ niza‘ vakf-ı mezbûr 
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tarafından kadîm mutasarrıf olunageldiği mahallinde lede’l-murâfa‘a   sâbit ve subût-

ı hüccet ve defterhâneye kayd olunmuşiken sipâhi-i merkum bir tarikle hüccet-i 

mezkûre kaydını ibka ve tekrar ta‘yîn olunan mütevelli-i muma ileyhin mahallinde 

terâfu‘ ve hüccet-i mezkûre mazmunı muktezâ-yı şer‘-i kavâim ve mutâbık olmağla 

hudud ve sınırlarını ira‘et ve işaret ile tatbik olunarak bi’t-tevâtür isbât olunduğu 

mütevelli-i vakf el-Hac Ali zide mecduhu yedinde olan hüccet-i şer‘iyye ve i‘lâm-ı 

mezkûreden zâhir olmağla sipâhi-i merkumun ısdâr ittiği emr-i âlî-şân kaydı 

mahallinde terkin olunub hüccet-i mezkûre ve arzı mûceblerince emr-i şerîfim 

virilmek bâbında evkaf müfettişi Mevlâna es-Seyyid Halil zide ilmihu i‘lâm itmekle 

mûcebince emr-i âlî-şân virilmesi bi’l-fi‘il  şeyhülislam Mevlânâ Mehmed Şerif 

edemallahu teâlâ fezâilihu işâret olunmağla işâreti mûcebince emr-i mezkûrun kaydı 

terkin ve müceddeden hükm(?) deyu sâdır olan ferman-ı ali şânım mûcebince asl-ı 

ferman-ı ali ve mütevelli-i muma ileyhimânın arzları mâliye kaleminde hıfz olunub 

mûcebince Sivas Valisine ve Sivas ve Tokad nâibine hitâben müceddeden emr-i âlî-

şân i’tâ olunmağla sipâhi-i merkum Mustafa’nın divân-ı hümâyûnumdan ısdâr ittiği 

emrin kaydı terkini içün iş bu ilm ü haber kaimesi virildi. 

                     Fî 24 ZA sene (11)95  

Bi ismihi sübhâne ve Teâlâ haza kuyûd-ı ahkâmü’ş-şikâyetü’l Eyâlet-i Sivas fi-

zamân-ı sadr-ı sudûrü’l vüzerâ hazret-i Silahdar Seyyid Mehmed Paşa yesserallahu 

mâ yurid ve mâ yeşa ve Fî ibbân reisü’l küttâb hazret-i Halil Hamid Efendi nâle mâ 

yetemennâhü sene erba ve tis‘in ve miete ve elf       

Fi şehr-i  22 Rebiül Ahir  

SAYFA 2 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Sorkun Nâhiyesi nâibine hüküm ki 

         Erbâb-ı tımardan Ahmed veled-i İbrahim nam sipâhi gelüb Sivas Sancağında 

Karakuş Nâhiyesinde Sûretli nam karye ve gayrıdan on sekiz bin beş yüz elli akçe ba 

berât-ı âlî-şân mutasarrıf olduğu tımarı mülhakâtından müşterekiyle kayd ve berâtına 

dâhil Sorkun Nâhiyesine bağlı karye-i Karaca maa mezra‘a-i Akdepe deyu defter-i 

hâkânide mukayyed karye ve mezra‘ayı ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekleriyle 

zabt ve vâki‘ olan mahsulat ve rüsûmatı kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz 
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itmek murâd eyledikde dahl olunmak îcâb itmez iken yine Sorkun nâhiyesine tâbi‘ 

mezra‘a -i Urumcak ve gayrıdan dört bin akçe tımara mutasarrıf Ali veled-i Mehmed 

nam sipâhi tımarı mülhakâtından müşterekiyle kaydına dâhil yine Sorkun nâhiyesine 

tâbi‘mezra‘a-i Karacalar maa Okârpınarı nam-ı diğer Kırkpınar haric-i ez defter deyu 

muayyed mezra‘ayı müşterekleriyle zabta kanaat itmeyüb sipâhi-i merkumun 

müşterekiyle kaydına dâhil sâlifü’z-zikr karye-i Karacalar nam mezra‘a-i Akdepe 

deyu mukayyed karye ve mezra‘asıçün benim mutasârif olduğum mezra‘a-i 

Karacalar ma‘a Okârpınarı nam-ı diğer Kırkpınar deyu mukayyed mezra‘adır deyu 

hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmu tagallüben 

ahz ve kabz idüb gadr eylediklerin bildirüb karye-i Karacalar ma‘a mezra‘a-i 

Karacalar el mezbûre müşterekiyle ber mûceb-i defter-i hâkâni kendüye zabt ve vâki‘ 

olan mahsul ve rüsûm ahz ve kabz ittirilüb sipâhi-i mezbûr Ali veled-i Mehmed’i 

karye-i Karacalar nam mezra‘a-i Akdepe el mezbûreyi defter-i hâkâni bir dürlü ahz 

ve kabz ittirilmeyüb ve fuzûlî aldığı mahsul ve rüsûm alıvirilmek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruz namçe-i hümâyûn ve defter-i 

icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda Sorkun Nâhiyesine tâbi‘ yüz yirmi bir nefer 

reâya ile karye-i Karacalar maa mezra‘a-i Akdepe’ye hâsıl-ı bennâk ve cebe ve hınta 

ve şa’ir yekün ma‘a gayrihi altı bin yedi yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlden beş bin akçesi ifrâz ve yine Sorkun 

nâhiyesine tâbi‘ Ohan Hacılı(?) nam karye ve gayrihi birikdirilüb on beş bin akçesi 

ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun altı bin akçesi merkum Ahmed veled-i İbrahim’in 

tımarı mülhakâtı bâkisi müştereki kaydında ve yine Sorkun Nâhiyesi’ne 

tâbi‘mezra‘a-i Karacalar maa Okarpınarı nam-ı diğer Kırkpınar haric-i ez defter Kuru 

nam-ı diğer Haculı ziraat iderler hâsıl binakçe yazu ile ol dahi defter-i mufassalda 

muharrir kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlden yedi yüz elli akçesi ifrâz ve yine 

nâhiyesinde mezra‘a -i Akdepe ma‘a gayrihi birikdirülüb beş bin üç yüz akçesi ber 

icmâl ve icmâl-i mezbûrun üç bin akçesi sipâhi-i mezbûr Ali veled-i Mehmed’in 

tımarı mülhakâtı ve bâkisi müştereki kaydında olduğu mastûr ve mukayyed 

bulunmağın defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                    Vâcid                           Fî Evâhir-i RA 1194   (Mart / Nisan 1780) 
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SAYFA 2 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine ve Hüseyinabad kadılarına hüküm ki 

          İstanbul’da vâki‘ babü’s-saâde ağası nezâretinde olan evkafdan sadr-ı âli esbak 

müteveffâ Ali Paşa-yı atik câmi‘i şerif ve imâreti vakfının ber vech-i   berât-ı 

ali şânımla mütevellisi olan Mustafa hâne-i hassa-i sâbık zide mecduhu arz-ı hal idüb 

Sivas Sancağında Hüseyinabad nâhiyesinde neferât reâya ve zemînha ve karye-i 

Ağcaviran nısf mâlikâne-i mülk-i verese-i Hamza Bey hâliya tamamen mâlikâne-i 

mülk-i mebi’ merkum Ali Paşa badehu vakf-ı der  İstanbul ber mûceb-i 

hüccet-i şer‘iyye  Piri Paşa divâni tımar ve hâsıl-ı divâni resm ve hınta ve 

şa‘îr yekün ma‘a gayrihi on bin beş yüz akçe ve yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ neferât 

reâya ve zemîn ile karye-i  Balçıkhisar hâric-i ez defter mâlikâne-i mülk-i mebi‘ 

merhum Ali Paşa hâliyen vakf-ı imâret-i hoca İstanbul ber mûceb-i vakf-ı tam ve 

hüccet ve mukarrer nam-ı Sultan Bayezid han ve bi ma‘rif - i Piri Paşa divâni tımar 

ve hâsıl-ı resm-i dönüm ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi beş bin beş yüz akçe 

yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle başka başka tahrîr olduğı defter-i 

hâkânide mukayyed ve  ile zikr olunan Ağcaviran ve Balçıkhisarı 

karyelerini teklif eylediklerinden gayrı haricden bazı ayan ve mütegallibe 

 zabtına mümânaat birle vakf-ı hâsılâtı vakfa gadr ve noksan 

tertibine bâis ve bâdî oldukların bildirüb karye-i  mezbûrenin ber mûceb-i 

defter-i hâkâni tımar mutasarrıflarıyla ecânib-i vakfdan voyvodası (boş) zide 

kadruhuya zabt ve mâlikâne tarafına âid olan mahsul ve rüsûm kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz ittirilüb ecânib-i ashâb-ı ağrazdan bir karyeden mugâyir-i 

defter-i hâkâni ber vech dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında emr-i şerîf ricâ ve 

defterhâne-i âmiremde mahfûz defter-i mufassala müracaat olundukda vech-i meşrûh 

üzere mastûr ve mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün 

emr yazılmışdır. 

                                                                          Fî evâhir-i RA sene 1194 
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SAYFA 3 HÜKÜM 1 

 İskilip Kadısına Hüküm ki  

           İskilip Kasabası sâkinlerinden El-Hac Mehmed Efendi dimekle ma‘rûf 

kimesne gelüb karye-i mezbûre toprağında olan beş seneden mütecâviz beher sene 

zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idegelmeleriyle malume’l hudud 

tapulu ve temessüklü tarlalarında mahsub  âherin alâkâsı olmayub bu 

makûle on sene mürur iden arâzî davâsının istima‘ı memnu‘ iken kasaba-yı 

mezbûrdan mütegallibeden İsmail nam kimesne ol yerleri sinîn-i merkumdan 

mukaddem benim idi deyu hilâf-ı kânun ve fuzûlî müdâhale ve taaddî ve iş bu sene-i 

mübârekede fuzûlî ve tagallüben zabt ve ziraaat ve gadr-ı külli eyledikleri ve bu 

babda davâsına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-

yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb mezkûrun fuzûlî ve tagallüben zabt eylediği 

yerleri alıvirilüb ber karar-ı sâbık kendüye zabt ve tasarruf ittirilmek bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazıldı. 

                                                                          Nedim Fî evâil-i RA sene 1194 

SAYFA 3 HÜKÜM 2 

Amasya Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

           Amasya sâkinlerinden Şeyh Ömer zide salahuhu gelüb Amasya Kazâsına tâbi‘ 

Darbükü(?) nam mahalde iki dönüm malumete’l- hudud sâhib-i arz temessükü ile 

mutasarrıf oluduğu tarlası izn-i sâhib-i arz ile eşcâr-ı (müsmireli) ve gayr-ı müsmireli  

kürüm gars idüb arz-ı miri ve kürüm isticâr-i mülk-i mutasarrıf olduğu bağında 

âherin bir vechle alâkâsı yoğiken mütegallibeden Amasya sâkinlerinden Kaşif 

Mehmed Efendi dimekle ma‘rûf kimesne fuzûlî ve tagallüben zabt ve mezkûrun 

kahrı tagallübü bir müddet teali (?)olduğundan nâşi müddet-i mezkûrdan taleb ve 

almak idemeyüb kendü mezkûrun tagallübü zâil olmağla fuzûlî ve tagallüben zabt 

eylediği mülk bağını taleb eyledikde zaman mürur eyledi deyu taallül ve muhalefet 

eylediğinden ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfesi 

olduğun bildirüb mûcebince şer‘le görülüb mezkûrun fuzûlî zabt eylediği kürümü 

mülk bağını ve ahz eylediği mahsûlât alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 
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                                                                         Nedim  Fî evâil-i  R sene 1194 

SAYFA 3 HÜKÜM 3 

Niksar Kadısına hüküm ki 

          Mehmed zide kadruhu gelüb havâss-ı hümâyûnumdan ber vech-i mâlikâne 

berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu karyelerinden kazâ-i mezbûre tâbi‘ Harkünbedi 

(?) ve Yoğsa(?)ve Bert(?)nam karyelerinin defter mukayyed raiyyet ve raiyyeti 

oğullarının üzerlerine edâsı lazım gelen resm-i raiyyetlerin kânun ve defter 

mûcebince taleb eyledikde bazıları biz sefere gidüb sefer virdük askeri tâifesinden 

olduk deyu hilâf-ı kânun taallül ve muhalefet ve ol vechle mukata’a-i mezbûr 

mahsulünün külli kesr ve noksan tertibine bâis ve bâdî oldukların bildirüb kânun ve 

defter mûcebince amel olunub mezbûrları hilâf-ı kânun ve defter ol vechle taallül ve 

nizâ‘ ittirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ ve divân-ı hümâyûnum kaleminden 

kânun sual olundukda resm-i raiyyetleri virmekde taallül idenler bi’l-fi‘il  sefere eşer 

sahih dirliğe mutasarrıf dergâh-ı ali yeniçerilerinden olmayub fi’l-hakika hass-ı 

hümâyûnum karyesinin  defterde mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğullarından ise 

üzerlerine edâsı lazım gelen resm-i raiyyetlerin kânun ve defter mûcebince 

alıvirilmek kânun olub biz sefere gidüb sefere virdük askeri taifesinden olmuş oluruz 

deyu taallül eylemesi mugâyir-i kânun deyu tahrîr olmağla ber vech-i meşrûh kânun 

üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                Fî evâil-i R sene (1)194 

SAYFA 3 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi vezire ve Amasya kadısına hüküm ki 

          Amasya sâkinlerinden El-Hac Mehmed nam kimesne ile vâlidesi Fâtıma nam 

hatun gelüb mezkûr Hacı Mehmed’in babası ve mezbûre Fatıma’nın zevci Hacı 

Ahmed nam kimesne bundan akdem fevt oldukda Amasya’da vâki‘ tereke ve emlâk 

ve mülk bağını irsen bunlar ile müteveffâ-yı mezbûrun Amasya sâkinlerinden kızları 

Rahime ve Habibe nam hatunlara intikâl eyledikde ol vaktte mezbûr Hacı Mehmed 

ve mezbûretân Rahime ve Habibe sagîre olmağla vâlideleri mezbûre Fâtıma vasiye-i 

muhtâreleri olmağla olub bâliğ ve bâliğa olmalarıyla ma‘rifet-i şer‘le hisselerin tahrîr 

ve taksim ve her kim hisse-i irsiyyelerin ahz ve kabz idüb bir vechle dahl olunmak 
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îcâb itmez iken mezbûre Rahime Hızcak Mehmed nam kimesneye menkûhesi 

olmağla mezbûr Hızcak  Mehmed Canikli Hacı Ali Paşa’nın oğlu Mikdad Paşa’nın 

tüfenkçibaşısı avânesine  binâen kendü hâlinde olub başına cem‘ eylediği eşkıya 

taifesiyle yekdil ve hilâf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak bin yüz seksen senesinde  El-

Hac Mehmed’in üç yüz doksan guruşunu ahz eylediğinden gayrı cem‘ hâline 

takaddüm  ile tekrar üç yüz guruşun zulmen ahz ve mezbûre Fatıma hatunun dahi 

emlâkından iki kıt‘a  mülk bağını tagallüben zabt ve mezkûr ile mukâvemet ve 

murâfa‘a  ve ihkâk-ı hakk mümkün olmadığın bildirüb şer‘le görülüb mezkûr El-Hac 

Mehmed’in fuzûlî ve tagallüben ve hilâf-ı şer‘le zulmen ahz eylediği ol mikdar 

guruşun ile mezbûre Fatıma’nın iki kıt‘a  zabt eylediği mülk bağları ve ahz eylediği 

mahsul alıvirilüb taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                 Nedim         Fî evâil-i R sene 1194 

SAYFA 3 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine İskilib Kadısına hüküm ki 

          Üsküdar sükkânından sâdâd-ı kirâmdan mefâhirü’s-sâdâti’l kirâm Seyyid 

Mustafa ve Seyyid İsmail ve Seyyid Mehmed Tâhir zide şerefehu ile Şerîfe Hadice 

nam Hatun gelüb mezbûrûnun babaları ve mezbûrenin zevci El-Hac Ali nam 

kimesne fevt oldukda İskilip kasabası toprağında mülkiyet üzere ba hüccet mutasarrıf 

olduğu bir göz değirmeni irs-i şer‘le bunlara intikâl idüb mülk-i mevruslarına 

âherden bir vechle müdâhale ve taarruz olunmak îcâb (itmez) iken kasaba-i mezbûr 

sâkinlerinden Veli Mehmed Ağa dimekle ârif müteveffânın vereseleri zuhûr ve zikr 

olunan mûris-i mezbûrûn  olmağla intikâl eyledi deyu hilâf-ı şer‘-i şerif yüz seksen 

senesinde fuzûlî zabt ve tagallüben   âhere icrâ ve   sair 

  dahi iza‘at ve bi’l külliye harabinâ bâis olmalarıyla bunlar zâhire zikr olunan 

malı zabt ve âhere bey‘e murâd eylediklerinden mezbûrlar ile mümânaat ve gadr-ı 

külli zulm sevdâsında oldukların ve tarafarından Kel Ahmed Ağa dimekle ârif 

kimesneyi vekil eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb babalarından müntakil 

değirmenlerinin mecrâ-yı kadîmden icrâ birle ve taraflarından vekilleri mezbûre zabt 

ve âhere bey‘ ittirilüb hilâf-ı şer‘-i şerif taallül ve niza‘ ittirilmeyüb ihkâk-ı hakk 
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olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır.   

                                                                                        Fî evâil-i L sene 1194 

SAYFA 4 HÜKÜM 1 

Tokad nâibine hüküm ki      

          Gümüşhâne tüccarından Hacı Ömer ve Ahmed ve Hasan nam kimesneler ile 

Tinola ve Niko nam zimmîler gelüb havâss-ı hümâyûndan Tokad kasabasında bac-ı 

bazar hass-ı mezbûre hâsıl yazılmağla bunlar Gümüşhâne tüccarından olub ticaret ile 

Tokad kasabasında bazar yerine götürdükleri emti‘â ve eşyâlarından kânun ve defter 

mûcebince bac-ı bazar resmin Tokad hassı voyvodalarına edâda bir dürlü kusurları 

olmayub hilâf-ı kânun ve defter ziyâde taleb ve sâir bed‘ ve mezâlim muhdese ile 

taaddî olunmaları îcâb itmez iken hass-ı mezbûr voyvodası hilâf-ı kânun ve defter 

ziyâde mütâlebe ve ehl-i örf taifesi taraflarından dahi mugâyir-i kânun akçe 

mütâlebesiyle ve cebren ahz idüb ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin bildirüb men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden kânun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır.                        

                                                       Fehim                  Fî evâhir-i RA sene 194 

SAYFA 4 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine İskilip Kadısına Hüküm ki 

          İskilip sâkinlerinden Seyyid Mustafa ve Seyyid İsmail ve Seyyid Mehmed 

Tahir zide şerefehum ile Şerîfe Hadice nam hatun gelüb mezbûrûnun babaları ve 

mezbûrenin zevci El-Hac Ali nam kimesnenin kasaba-i mezbûr sâkinlerinden Hasan 

Beşe oğlu Hüseyin zimmetinde ba temessük cihet-i karzdan yüz seksen senesinden 

berü yüz kırk guruş alacağı olmağla kable’l ahz mezbûr Hacı Ali fevt olub meblağ-ı 

mezbûr irsen bunlara intikâl itmekle taleb ve almak üzereler iken mezbûr Hüseyin 

dahi fevt olub terekesine bi’l verâse ve vâziü’l yed olan kazâ-i mezbûrdan oğlu (boş) 

nam kimesneden taleb eylediklerinde bi vech-i şer‘i edâdan imtina’ ve gadr 

sevdâsında olduğun ve taraflarından Bey Ahmed Ağa dimekle maruf kimesneyi vekil 

eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb babalarından müntakil müteveffâ-yı mezbûrun 

deyni olan ol mikdar guruş hakk-ı mevrusları terekesin kabz iden oğlu mezbûrdan 
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mal-i müteveffâdan tamâmen tahsîl ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûn ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                               Fehim                Fî evâil-i RA sene 1194 

SAYFA 4 HÜKÜM 3  

Sivas Valisine Gümüşabad nâibine hüküm ki 

           Üsküdar sükkânından sâdâd-ı kirâmdan Seyyid Mustafa ve Seyyid Seyyid 

İsmail ve Seyyid Mehmed Tahir zide şerefehum ile valideleri Şerîfe Hadice nam 

hatun gelüb mezbûrûnun babaları ve mezbûrenin zevci El-Hac Ali nam kimesnenin 

ve kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Kadı Hüseyin dimekle ârif kimesne zimmetinde 

cihet-i karz-ı şer‘den ba temessük yüz seksen senesinden berü yüz elli bir guruş 

alacak hakkı olmağla kable’l ahz mezbûr Hacı Ali fevt olub meblağ-ı mezbûr şer‘le 

bunlara intikâl itmekle taleb eylediklerinde bi vech-i şer‘i edâdan imtina’ ve gadr-ı 

külli sevdâsında olduğun ve taraflarından Ahmed Ağa dimekle ârif kimesneyi vekil 

eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb mezbûrun ber mûceb-i temessük zimmetinde olan 

ol mikdar guruş hakkı tamâmen tahsil ve tarafından vekilleri merkuma alıvirilüb 

taallül ve muhalefet ittirilmeyüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ 

eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                    Fî evâil-i S sene 1194 

SAYFA 4 HÜKÜM 4 

Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından ber vech-i mâlikâne Bozok 

Sancağı mutasarrıfı Mir El-Hac Mustafa dame mecduhuya ve Develü ve Bozok 

kadılarına hüküm ki  

          Develü Kasabası sâkinlerinden sülehâdan Mustafa zide salahuhu gelüb bu 

kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye taaddîsi olmayub 

müdâhle olunmak îcâb itmez iken yine kazâ-i mezbûre sâkinlerinden mütegallibe ve 

cebâbireden Emir İsmail Ağaoğlu Osman Ağa dimekle maruf kimesne kendü hâlinde 

olmayub garez ve nefsâniyetini icrâ içün bin yüz doksan bir senesinde bunu ahz ve 

şütûm-ı galize ile şetm ve tahkîr eylediğinden başka hilâf-ı şer‘i şerif ve bi gayr-ı hak 

cebren ve kahren dört yüz altmış guruşunu alub gadr-ı külli ve zulm-i sarîh itmekle 
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mahallinde şer‘le görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak aldığı ol 

mikdar guruşu kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olmak içün doksan iki 

senesi evâhir-i rebiül evvelinde Develü kadısına ve voyvodasına hitâben sâdır olan 

emr-i şerîfim infaz ve icrâsı mümkün olmayub arz-ı mukarrer inha ve mahallinde 

şer‘le görülüb icrâ-yı hak mümkün olunmaz ise ma‘rifetinle Bozok’a ihzâr ve ihkâk-ı 

hakk olunmak içün sana hitâben emr-i şerîfim ricâ eyledikde sen ki Bozok Sancağı 

mutasarrıfı muma ileyhsin ma‘rifetinle mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk 

mümkün olmaz ise Bozok’a ihzar ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında yüz doksan üç 

senesi evâil-i rebiül ahirinde emr-i şerîfim sâdır olmağın infaz ve icrâsı mümkün 

olmayub mağdur olduğun bildirüb mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince 

te‘kidi hâvi müceddeden emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve divân-ı hümâyûnumda 

mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda ber vech-i meşrûh tarih-i mezbûrdan 

emr-i şerîfim virildiğin mastûr ve mukayyed olmağın mukaddemâ sâdır olan emr-i 

şerîfim mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                              Necib      Fî evâil-i RA sene 1194  

DERKENAR:Tekrar emr yazılmışdır. Evâil-i CA sene 94 

SAYFA 4 HÜKÜM 5 

Sivas Valisi vezirim Dağıstâni Ali Paşaya ve Karakuş ve Niksar kazâları 

nâiblerine hüküm ki 

          İsmail hâlife an evlâd-ı eslah-ı vâkıf gelüb Sivas Sancağında kuh-i Karakuş 

Nâhiyesine tâbi‘ defter-i mufassalda doksan yedi nefer reâya ve bir zemîn ile karye-i 

Menasküfe tamam mâlikâne-i mülk-i Hacı Bey bin Adil Bey divân-ı tımar hâsıl-ı 

divânî ma‘a niyâbet yekün ma‘a gayrihi üç bin iki yüz elli akçe yazu ve Niksar 

nâhiyesine tâbi‘ doksan iki nefer reâya ve üç adet zemîn ile karye-i Kirici mâlikâne-i 

mülk-i Hacı Bey divân-ı tımar hâsıl-ı divan ma‘a niyâbet yekün ma‘a gayrihi dört bin 

akçe yazu ve yine Niksar nâhiyesine tâbi‘ doksan altı nefer reâya ve iki adet zemîn 

ve bir çiftlik ile karye-i Avâre mâlikâne-i mülk-i Hacı Çelebi bin Adil Bey divâni 

tımar ve hâsıl-ı divâni ma‘a niyâbet yekün ma‘a gayrihi bin beş yüz akçe yazular ile 

defter-i mufassalda muharrer kalemiyle başka başka tahrîr olunduğu defter-i 

hâkânide mukayyed ve zikr olunan kurânın mâlikâneleri vakfının tevliyeti batn-ı 

evvelde eslah ve erşed evlâd-ı vâkıfdan ber vech-i meşrûh merkum İsmail Hâlifenin 
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berâtıyla üzerinde olduğu Anadolu muhasebesinden ihrac olunmağla bu def‘a 

merkum İsmail Hâlife istid‘âsında ceddi Hacı Çelebi bin Adil Bey kurâ-i 

merkumenin mâlikânelerine mülkiyet üzere mutasarrıf iken tescil-i şer‘i ve teslim-i 

ile’l mütevelli birle vakf eylediğinden tevlliyet ve gallesin evlâd-ı evlâdının batn-ı 

evvelinde eslah ve erşed ve ekberine şart ve ta‘yîn eylediği vakfiye-i ma‘mulün-

bihâsında mukayyed ve bu vâkıf-ı mezbûrun evlâd-ı evlâdının batn-ı evvelinde eslâh 

ve erşed ve ekberi olmağla ber mûceb-i şart ve vâkıf ve vakfiye-i ma’mulün bihâ 

kurâ-i merkûmenin malikâneleri mahsulün ahz ve kabz murâd eyledikde zikr olunan 

kurâda sâkin Sarı Mustafa birkaç nefer adamlarıyla yekdil ve bizler dahi evlâd-ı 

vâkıfdanlarız deyu mâlikâne tarafına âid olan mahsulü tagallüben ahz ve kabz idüb 

gadr eylediklerin bildirüb mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i şart-ı vâkıf ve 

vakfiye-i ma’mulün bihâ fuzûlî aldıkları mahsulü kendüye alıvirilmek bâbında emr-i 

şerfiim sudûrını istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz olan defter-i mufassala 

mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr ve hazine-i âmiremde 

mahfûz Anadolu Muhasebesi defterlerine nazar olundukda kurâ-i mezbûrenin 

mâlikâneleri vakfının ber vech-i meşrûta an eslâh ve erşed evlâd-ı vâkıfın batn-ı 

evvel deyu mezbûr İsmail Hâlife’nin berâtıyla üzerlerinde olduğu mukayyed ve ber 

vech-i muharrer sâlifü’z-zikr kurânın mâlikâneleri Hacı Çelebi İbn-i Adil Bey mülkü 

ve divânisi tımar olmağla husûs-ı mezbûr mahallinde hak ve adl üzere ru‘yet ve 

vakfiye-i ma‘mulün bihâya ba‘del-nazar mezkûr Hacı Çelebi bin Adil Bey kurâ-i 

merkumenin mâlikânelerine mülkiyet üzere mutasarrıf iken tescil-i şer‘i ve teslim-i 

ilel mütevelli birle vakf eyledikde tevliyet ve gallesin evlâd-ı evlâdına ale’s-seviye 

şart ve ta‘yîn itmekle mezkûrlar evlâd-ı vâkıfdan olub ol vechle müdâhale iderler 

olmayub fi’l hakika evlâdının batn-ı evvelinde eslah ve erşed ve ekber olunduğu 

lede’ş-şer‘ sâbit ve mütehakkık olur ise şart-ı vâkıf her nice ise ba‘de’s-subut ber 

mûceb-i şart-ı vâkıf icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak içün emr-i şerîfim sudûrını 

resü’l küttâb-ı sâbık i‘lâm ve i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün sen ki vezir-i 

müşârün ileyhsin selefine ve Mevlânâ-yı muma ileyhimaya hitâben bir kıt‘a  emr-i 

münif sâdır olmuş iken bu ana dek infaz olmadığı inha ve inâyet-i istid‘â olunduğuna 

binâen mukaddemân sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince amel ve hareket olunmak 

bâbında  

                                                                                             Fî evâil-i R sene 1194 
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SAYFA 5 HÜKÜM 1 

Eğin Kadısına Hüküm ki 

          Eğin Kazâsına tâbi‘ Sorak Karyesi ahâlileri gelüb âher kazâdan gelüb bunların 

karyelerine tavattun iden Ömer ve oğulları Nebi ve Bekir nam kimesneler kendü 

hallerinde olmayub şerir ve ve gammaz olub dâimâ kadı ve nâib ve mütesellim ve 

voyvoda ve serdar ve subaşı sâir ehl-i örf taifesi yanlarına varub fukarâya hilâf-ı 

vâki‘ mevad isnadıyla bi gayr-ı hak ehl-i örfe gamz ve bi gayr-ı hak akçelerin almağa 

bâis ve bâdî ve kendüsü dahi alub ve alâkâ ve medhâli olmadığı il mesâlihine ve bilâ 

emr-i şerîf tekâlifleri umûruna karışub zulm ve taaddîlerinin nihâyeti olmayub ahvâl-

i fukarâ diger gûn ve perâkende ve perîşân olacakları nümâyân oldukların bildirüb 

mezkûrların hilâf-ı kânun ol vechle zâhir olan taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûn ricâ ve divân-ı hümâyûn kaleminden kânun sual olundukda 

mezkûrlar kendü hallerinde olmayub şerir ve gammaz olub dâimâ fukarâya hilâf-ı 

vâki‘ mevâd isnâdıyla ehl-i örfe gamz ve tecrim ittirüb zulm ve taaddîleri vâki‘ ise 

fimâ-bâd kendü hallerinde olub  bir mühim maslahatları olmadıkça kadı 

ve nâib ve mütesellim voyvoda ve subaşı ve sâir ehl-i örf taifesi yanlarına varmayub 

ve hilâf-ı vâki‘ mevâd isnâdıyla fukarâya gamz ve tecrim ittirmeyüb ve alâkâ ve 

medhâli olmadıkları il mesâlihine ve bilâ emr-i şerîf tekâliflerin umûrına karışmayub 

bir vechle zulm ve taaddî itmemeleri içün muhkem tenbih ve te‘kid i hâvi kânun 

üzere emr-i şerîf yazılagelmiştir deyu tahrîr olmağla kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

Fi evâhir-i RA Sene 1194  

SAYFA 5 HÜKÜM 2 

Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Arabkir kazâsına tâbi‘ Anbarda(?)nam karyenin ahâli ve reâyaları arz-ı hal 

idüb bunlar üzerlerine edâsı lâzım gelen avârız ve imdâd-ı hazeriyye ve sâir evâmir-i 

şerîfemle vârid olan tekâlifi tahammüllerine göre hisselerine düşeni cem’ine memura 

edâda kusurları yoğiken yine içlerinden Halil ve Hacı Yusuf ve Mehmed ve Hacı 

Murtaza ve Hasan nam kimesneler mün’im ve mütemevvil olmalarıyla kendü 

tekâliflerini tahfif içün bunların üzerlerine hilâf-ı kânun tahammüllerinden ziyâde 
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tekâlif tahmîli ile gadr ve taaddî eylediklerin ve bu babda davâlarına muvâfık şeyhü’l 

islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğün bildirüb fetevâ-yı şerîfe mûcebince amel olunub 

mezkûrların ol vechle olan taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                            Müfti                            Fî evâil-i RA sene 1194 

SAYFA 5 HÜKÜM 3 

Arabkir Kadısına hüküm ki 

           Arabkir Kazâsına tâbi‘ Anbarda(?) nam karye reâyaları arz-ı hal idüb karye-i 

mezbûrda (boş) mahalden cereyân iden sudan kadîmü’l-eyyâmdan berü bunların 

mutasarrıf oldukları bağçe ve bağ ve tarla ve çeşmelerine cereyân ve mezruatların 

saky ve şurb ve intifa‘ idegeldikleri sularında âherin alâkaları olmayub bir vechle 

dahl olunmak îcâb itmez iken yine karye-i mezbûre sâkinlerinden Ahmed ve Ali nam 

kimesneler ile sâirleri zuhûr ve ol suyu mecrâ-yı kadîminden ihrâc ve kendü 

mezru’atlarına icrâ ittirilüb ol vechle mezru‘atların itlâf ve ızâ’aına bâdi ve bâis 

oldukların bildirüb ol suyu kadîmisi üzere bunların mezru’atlarına icrâ ittirilüb 

mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ol vechle zâhir olan müdâhaleleri men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazıldı.            

                                                            Müfti                       Fî evâil-i R sene 1194        

SAYFA 5 HÜKÜM 4 

Bafra Kazâsı nâibine  hüküm ki 

          Sâdât-ı kirâmdan es-Seyyid Abdurrahman zide şerefehu gelüb Bafra Kazâsına 

tâbi‘ Kuşcular Karyesi Câmi‘i Şerifi Vakfı’nın umûr-ı tevliyet vazîfe-i muayyene ile 

hitâbet cihetine bundan akdem mutasarrıf olan karındaşı Seyyid Hâfız Mustafa 

Hâlife veledeş fevt olub hitâbet-i mezkûre eben an cedd nan pâresi olub mahal-i 

 ve sezâvâr-ı inâyet ve cihet-i mezbûr ile ta‘ayyüş idegelmiş iken Seyyid 

Ahmed nam kimesne hevâsına tâbi‘ kazâ-i mezbûr nâibinden peydâ eylediği arz ile 

ber takrib hitâbet-i mezkûreyi üzerine tevcih ve berât ittirüb mağdur olmağla 

karındaşı mahlûlünden ve mezbûrun ref‘inden kendüye tevcih ve ihsan olunmak 
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bâbında istid‘â-yı inâyet ve salifü’z-zikr hitâbet cihetini Seyyid Hâfız Mustafa Hâlife 

veledeşin üzerinde iken bilâ veled fevt olmağla erbâb-ı istihkâkdan Seyyid Ahmed 

Hâlife her vechle mahal ve müstahik olduğunu cemaat-i müslimîn huzur-ı şer‘de 

haber virmeleriyle hitâbet-i mezbûre mezbûr Seyyid Hâfız Mustafa’nın mahlûlünden 

sen ki Bafra ma‘a Samsun Kazâsı nâibi mevlâna Ali zide ilmihusun arzınla bin yüz 

doksan dört senesi rebiül evvelinin yirminci günü tarihinde merkum Seyyid Ahmed’e 

tevcih ve berât virildiği Anadolu muhasebesinde derkenar olunmağla bu takdirce 

hitâbet-i mezkûre mezbûr Seyyid Mehmed’e muhil ve müstahik bulunduğu cema‘at-i 

müslimîn huzur-ı şer‘de haber virdiklerine binâen sen ki nâib-i muma ileyhsin arzınla 

tevcih olunduktan maada veledeşden karındaşı dahi muin fuzûlî olmayub lâkin  

mezkûr Seyyid Ahmed içün nâ ehl ve ecdâdım nan pâresidir deyu iddia eylediğine 

binâen mahallinde huzur-ı şer‘de câmi‘i mezkûrun cemaatı ve mütevelli ve 

mütesellim ve mürtezikası hazır oldukları halde fi’l-hakika mezbûr Seyyid Ahmed na 

ehl olub merkum Abdurrahman’ın ecdâdı nan paresi mahal ve müstahik olduğu 

muvâcehelerinde şer‘le bâde’s-subût sıhhat ve hakikati arz ve i‘lâm olunmak bâbında 

emr-i şerîfim sudûrını bi’l-fi‘il  reisü’l- küttâbım olan Halil Hamid dâme mecduhu 

i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün emr-i âli  yazılmışdır.                                                                                             

                                                                               Fî evâhir-i R sene (1)194     

SAYFA 6 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Geldiklan kadısına hüküm ki 

          Süleyman ve Abdülkâdir nam kimesne ile kız karındaşları Fatıma ve Zeyneb 

nam hatunlar gelüb bunların babaları Abdullah nam kimesne Geldigelen Kazâsına 

tâbi‘ Hızırlık nam karye toprağında malume’l hudud orman yerleri karye-i 

mezbûrede sipâhi olan El-Hac Ahmed nam sipâhiden resm-i tapu ile yüz elli iki 

senesinde alub baltasıyla açub bağ gars idüb bağ-ı mezbûrdan yüz doksan iki 

senesine gelince bilâ nizâ‘ zabt ve tasarruf hâsıl olan üzümünden şer‘le senevi olan 

öşrün sâhib-i arza edâ ider iken babaları mezbûr doksan iki senesinde fevt olub bağ-ı 

mezkûr irsen bunlara intikâl ve bir vechle müdâhale icâb itmeyüb bu makûle on sene 

mürûr iden arâzî ve on beş sene mürur iden emlâk bağ davâsının istima‘ı memnu‘ 

iken civârında arâzîye mutasarrıf iken Akhasanoğlu Kayıkcı El-Hac Hafız dimekle 
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ma‘rûf kimesne zuhûr ve şirrete sülûk ve sinîn-i merkumeden mukaddem ol yerlerin 

bir mikdarını baban müteveffâ-yı mezbûr bana ferağ eyledikden sonra fuzûlî zabt 

eyledi deyu nizâ‘ itti ve şâhid-i zor ademisi ve bezl-i irtişâ ile hevâsına tâbi‘ ademini 

istişhâden babalarından müntakil bağ-ı mezbûrdan bir mikdârını hilâf-ı şer‘-i şerif 

fuzûlî zabt idüb gadr eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfesi 

olduğun bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince mahallinde şer‘le görülüb mezbûrun 

hilâf-ı şer‘-i şerif zabt eylediği bağları kendülere alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ ve divân-ı hümâyûnumdan sual olundukda 

sâlifü’z-zikr karye toprağında kimesne tasarrufunda olmayub   ziraat kûhî 

orman yerleri bunların babaları Abdullah yüz elli iki senesinde sâhib-i arzdan resm-i 

tapu ile alub baltasıyla açub tarih-i mezbûrda bağ gars idüb hâsıl olan üzümünden 

şer‘le müteveccih olan öşrün sâhib-i arza edâ ider iken babaları mezkûr fevt oldukda 

bağ-ı mezkûr irsen bunlara intikâl itmiş iken otuz yedi sene mürûrundan sonra El-

Hac Kayıkcı Hafız zuhûr ve babaları müteveffâ-yı mezbûr ol yerlerin bir mikdârını 

sinîn-i merkumeden mukaddem bana ferağ itmişidin deyu müdâhale ve gadr eylediği 

vâki‘ ise men‘ ve def‘i içün mahallinde şer‘le ve kânun üzere emr-i şerîf 

yazılageldiği tahrîr olmağla derkenârı mûcebince mahallinde şer‘ ve kânun üzere 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                    Necib           Fî evâhir-i R sene (1)194    

SAYFA 6 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisine ve Eğin Kadısına hüküm ki 

          Tüccardan Agob nam zimmî gelüb asitâne-i aliyyemde mütemekkin olub 

mutasarrıf olduğu dükkan derûnunda olan ber mûceb-i defter mâliki olduğu eşyâyı 

füruht ve hâsıl olan fâizinin nısfı bunun ve nısfı Bağdasar nam zimmînin olmak üzere 

mukâvele ve emâneten yüz doksan senesinde teslim ve mesfur dahi faizden bir akçe 

ve bir habbe  virmeyüb gerek emânet vaz‘ olunan  eşyâyı ve gerek hâsıl olan fâizin 

cümlesi ahz ve Eğin Kazâsına firar ve el yevm anda sâkin olduğu ve tarafından 

Avanis nam zimmîyi vekîl eylediğin bildirüb şer‘le görülüb vekîl-i mesfûra alıvirilüb 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîfim yazılmışdır.     

                                                     Vâcid               Fî evâil-i R sene 1194  
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SAYFA 6 HÜKÜM 3 

Gedegara Kadısına Hüküm ki 

          Sâdât-ı kirâmdan Es-Seyyid Esad nam kimesne gelüb kazâ-i mezbûre tâbi‘ 

tımar karyelerinden (boş) nam karye toprağında ma‘lûme’l hudud yerlere Mehmed 

nam kimesne ile müşâ ve müşterek mutasarrıf ve beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve 

resmin sâhib-i arza edâ iderler iken müşterek-i mezbûr fevt olub oğlu ve kızı ve baba 

bir er karındaşı ve sâir tapu ashâbından müştereki kendüden gayrı kimesnesi 

kalmayub ol yerlerden hissesi tapuya müstahik ve hakk-ı tapu bi hasebi’l kânun 

müşterek olduğı i‘tibâriyle bi-garaz müslümanlar takrir eyledikleri resm-i tapu ile 

sâhib-i arz üzerinde müşterek sipâhilerin yedlerinden alınub yedine virilen temessük 

mûcebince zabta murâd eyledikde karye-i mezbûrede diğer müşterek sipâhi olan 

(boş) nam sipâhi alınan resm-i tapudan berâtı yazusına göre hissesine isâbet ideni ahz 

ve kabza kanaat itmeyüb benden dahi temessük almadıkça sana ol yerleri zabt 

ittirmem ve âhere tapu ile viririm deyu ve bu makûle müşterek sipâhilerin yedine 

 kâfi olub alınan resm-i tapudan berât yazusına gelüri ve isâbet iden hissesin 

alub berât ve dahi temessük  zabt idersin deyu iddiâsı meşrut-ı kânun iken 

mugâyir-i temessük zabta mümana‘at  olduğun ve bu babda davâsına muvâfık 

şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb hilâf-ı kânun ve mugâyir-i 

fetevâ-yı şerîfe ol vechle resm-i tapu mütâlebesiyle zâhir olan müdâhale ve taaddîsi 

men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin kânun üzere emr-i   

emr olundu. 

                                                   Necib                   Fî evâil-i R sene 1194   

SAYFA 6 HÜKÜM 4 

Amasya Kadısına hüküm ki 

          Seyyid İbrahim ve Feyzullah nam kimesneler gelüb Amasya’da vâki‘ 

Mütevakkizâde Mescidi Mahallesi’nde vâki‘ Saboy ve Esbador(?) mezra‘alarının 

sene(de) iki hatm-i şerif tilâvet eylemek üzere ber ve vech-i münâsafa iştirâken 

mâliye tarafından virilen başka başka berât-ı şerifimle mezra‘adârı olub uhdelerine 

lâzım gelen hizmetlerin edâ idüb mezra’’darlıkları umûruna âherden bir vechle dahl 

ve taarruz olunmak îcâb itmez iken ecânib ve ashâb-ı ağrazdan Gedegara Kazâsı’na 
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tâbi‘ Toprak Karyesi sâkinlerinden Seyyid Ahmed ve Ali nam kimesnelerin olan 

berât-ı âlî-şânımla mugâyir-i bi vech ve bilâ berât ve bilâ senet mezra‘adarlıkları 

umûruna müdâhale ve taarruzundan hâli olmadıkların bildirüb mugâyir-i berât  

ecânibden olan mezkûrları bi vech ve bilâ berât ve bilâ sened mezra‘adârlığı 

umûruna bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûn ricâ ve hazine-i âmiremde mahfûz Anadolu Muhasebesi defterlerine nazar 

olundukda mezra‘adarlığı mezkûr ber vech-i münâsafa başka başka berât-ı şerifimle 

merkumânın üzerlerinde olduğu mastûr ve mukayyed olmağın mahallinde şer‘le 

görülmek (içün) emrim yazılmışdır. 

                                                                                  Fî evâhir-i RA sene 1194 

SAYFA 6 HÜKÜM 5 

Sivas Vâlisine ve Zünnun Kadısına hüküm ki 

          Amasya Sancağı’nda Zünnunabad Kazâsına tâbi‘ Alıviran nam karye 

sâkinlerinden El-Hac Ali nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve 

hilâf-ı şer‘i şerif kimesneye vaz‘ ve hareketi olmayub üzerine dahi bir nesne sâbit ve 

zâhir olmuş değil iken kazâ-i mezbûre tâbi‘ Hacı nam karye sâkinlerinden Ömer 

Hâlife oğlu İsmail Bey yine kazâ-i mezbûre tâbi‘ Hokan(?) nam karyeden Mustafa 

Efendi dimekle ma‘rûf kimesne  Tekye Karyesi’nden Yörük Osman ve 

Süleyman oğlu Mustafa ve Kurtviran karyesinden Deli Bekir nam kimesneler kendü 

hallerinde olmayub birbirleriyle yekdil ve yekcihet ifk ve iftira birle mevad isnâdıyla 

ve ehl-i örf taifesine istinâden bin yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif bi gayr-ı 

hak bin iki yüz guruşı gasben ahz ve ziyâde gadr ve taaddî ve zulm-i sarîh 

eylediklerin bu babda fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüb mûcebince şer‘le görülüb 

hilâf-ı şer‘-i şerif bi gayr-ı hak gasben ahz eyledikleri ol mikdar guruş hakkı 

tamâmen tahsîl ve bi-kusur kendüye alıvirillüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm- 

hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîfim yazılmışdır. 

                                                                       Şefik           Fî evâil-i R sene (1)194  

DERKENAR:Emr-i ali lede’l vusul  mezbûrenin vekili İbrahim ile Allahverdi(?) 

murâfa‘a   olduklarında davâ-yı mechulesinin istima‘ı meşru‘ olmadığından      
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olmadığını sâbık Sivas Valisi vezir Ali Paşa’nın vârid olan mektub ve Eğin Kadısının  

 mefhumı şerh               4 CA sene 94 

Ber mantuk-ı şerh emr-i padişâhî ferman    Fî evâhir-i S sene 94 

SAYFA 6 HÜKÜM 6 

Sivas Valisi vezire ve Eğin kadısına hüküm ki 

          Rabia nam hatun gelüb bunun zevci Seyyid Mehmed nam kimesne sâbık Sivas 

valisinin delilbaşı olub buyruldusuyla memuren Eğin Kazâsında yeğeni Ali ile mürur 

ider iken kazâ-i mezbûre tâbi‘ dört aded karyelerinde Deliktaş nam mahalde yüz 

doksan senesinde kurşun ile darb ve katl olunub bu üç nefer yetimiyle mağdure 

olduğun bildirüb sen ki vezir-i müşârün ileyhsin mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde 

şer‘le görülüb katilleri zâhire ihrac ve ihkâk-ı hakk olunmak olunmak bâbında sana 

hitâben emr-i şerîfim sudûrını istid‘â itmeğin sen ki vezir-i müşârün ileyhsin ta‘yîn    

olunan mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülüb katilleri zâhire ihrac ve ihkâk-

ı hakk olunmak içün emr-i şerîfim yazılmışdır. 

                                                              Müfti          Fî evâsıt-ı R sene (1)194  

SAYFA 7 HÜKÜM 1 

Sivas Vâlisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

           An asl Çorum sükkânından Mir İbrahim dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bunun 

medine-i Sivas’da sâkin Sarıoğlu Kölesi İsbir nam kimesnenin oğlu Mehmed nam 

kimesne zimmetinde yüz seksen senesinden berü bin iki yüz guruş alacağı olmağla 

edâda muhalefet  eylediğine binâen bundan akdem ledel murâfa‘a   meblağ-ı mezbûr 

şer‘an sâbit ve hükm birle Gelgiras kadısı tarafından i‘lâm-ı şer‘ olmuş iken mezbûr 

yine edâda muhalefet ve mezbûr ziyâde mütegallibe ve cebâbireden olduğundan 

ihkâk-ı hakk mümkün olmadığın ve tarafından  Ahmed Ağa dimekle ârif 

kimesneyi vekil eylediğin bildirüb şer‘le görülüb mezbûrun ba i‘lâm-ı şer‘i 

zimmetinde sâbit ve mahkûmun-bih olan ol mikdar guruş hakkı tamâmen tahsîl ve 

alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmışdır.      
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                                                            Fehim            Fî evâil-i R sene (1)194    

SAYFA 7 HÜKÜM 2 

Divriği Kadısına hüküm ki 

          Mültezîm taifesinden Mustafa nam kimesne gelüb tımar karyelerinden Divriği 

kazâsı muzâfâtından Hekme Nâhiyesi’ne tâbi‘ Hars ve tevâbi‘i karyeleri mutasarrıfı 

tarafından ba temessük hala bunun uhde ve iltizâmında olmağla vâki‘ olan aşar ve 

sâir hukûk ve rüsûmların kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz itmek üzere 

 kazâ-i mezbûrdan ashâb-ı ağrazdan bazı kimesneler kendü hâlinde 

olmayub kurâ-i merkum  reâyâları tahrîr ve  ve a‘şâr ve sâir hukûk ve 

rüsûmların kânun ve defter mûcebince ahz ve kabzına fuzûlî ve bilâ senet mümana‘at 

ve taaddî eylediklerin bildirüb hilâf-ı kânun ve bilâ sened  zâhir olan mümana‘at ve 

taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden kânun 

üzere amel olunmak içün yazılmışdır.    

                                                                       Nedim  Fî evâil-i R sene 1194  

SAYFA 7 HÜKÜM 3 

Kazabad Kadısına hüküm ki 

          Zuamâdan El-Hac Hasan zide kadruhu gelüb Sivas Sancağı’nda Kazâbad 

Nâhiyesi’nde Geldigelen nam karye ve gayrıdan berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu 

zeâmetin baş kalemi olan sâlifü’z-zikr Geldigelen Karyesi’nin hâsıl-ı tahtında resm-i 

yaylak has kayd olunmağla karye-i mezbûr toprağında vâki‘ kadîmî yaylak yerlerine 

zamanında koyun ve inek ve sığır ve manda ve sâir davârlarıyla çıkub yaylayub 

otundan ve suyundan intifa‘ idenlerin tahammüllerine göre yaylak resmleri taleb 

eyledikde taallül ve muhalefet üzre oldukların bildirüb karye-i mezbûre toprağında 

vâki‘ kadîmi yaylak yerlerine zamanında hayvanatlarıyla çıkub yaylayub otundan ve 

suyundan intifa‘ idenlerin tahammüllerine göre yaylak resmleri ve tarafından 

subaşısına alıvirilüb hilâf-ı kânun taallül ve muhalefet ittirilmemek bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                 Kıyâsî            Fî evâhir-i  R sene (1)194   
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SAYFA 7 HÜKÜM 4 

Bolaman  ve Çamaş Kadılarına Hüküm ki 

          Zuamâdan Ali veled-i Ahmed zide kadruhu Karahisar-ı Şarki Sancağı’nda 

Habsamana Nâhiyesi’nde Gölköy nam karye ve gayrıdan yirmi bir bin dört yüz on 

dokuz akçe bâ berât-ı ali şân mutasarrıf olduğu zeâmeti karyelerinden Bolaman 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çukurkışlakviran Karyesi’yle Çamaş Nâhiyesi’ne tâbi‘ Keçili ve 

Koçuman karyelerinin seksen dokuz senesinden doksan dört senesine gelince vâki‘ 

olan mahsulât ve rüsûmâtı bunun berâtı mûcebince tahvili tarihine düşmüşiken bazı 

mevâni hasebiyle tarafından ahz ve kabz olmayub zimmetlerinde kaldığın bildirüb 

berâtı mûcebince tahvili tarihine düşüb sinin-i merkumede vâki‘ mahsûlât ve 

rüsûmâtı kânun ve defter mûcebince icâb idenlerden kendüye alıvirilmek bâbında 

hükm-i hümâyûnum sudûrını istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i 

hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda Bolaman Nâhiyesine 

tâbi‘ on üç nefer reâya ile karye-i Çukurkışlakviranı hâsıl-ı ma‘ar-rüsûm dört bin 

akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlden 

karye-i Çukurkışlakayağı deyu üç bin sekiz yüz akçe yazusından bin akçesi ifrâz ve 

yine Bolaman Nâhiyesinde Kayalu nam karye ve ma‘a gayrihi birikdirilüb beş bin 

dokuz yüz doksan dokuz akçe ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun üç bin akçesi zâim-i 

muma ileyhin zeâmeti mülhakatı ve Çamaş Nâhiyesi’ne tâbi‘ yirmi iki nefer reâyâ ve 

bir zemîn ile karye-i Keçili hâsıl-ı bennâk,hınta ve şa’ir ve deştbâni ve tapu-yı zemîn 

ve nısf bad-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi beş bin beş yüz akçe yazu ile 

defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve an mahlul icmâl deyu bin yedi yüz 

akçe ve yine Çamaş Nâhiyesine tâbi‘ otuz dört nefer reâyâ ile karye-i Koçuman 

hâsıl-ı bennâk ve hınta ve şa’ir ve deştbâni ve tapu-yı zemîn ve nısf bâd-ı hevâ ve 

arûsiye yekün ma‘a gayrihi beş bin üç yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda olduğu 

muharrer kalemiyle tahrîr ol dahi an mahlûl icmâl deyu beş yüz on dokuz akçesi 

zâim-i merkum Ali veled-i Ahmed’in zeâmeti mülhakâtı ve bâkileri müşterekleri 

kaydlarında olduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın defter-i hâkâni mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                     Vâcid                 Fî evâil-i R sene (1)194 
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SAYFA 7 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine Sivas ili kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘  nam karye sâkinlerinden Hatiboğlu Seyyid 

Mehmed zide şerefehu gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub kimesneye 

şer‘an vireceği olmayub bir vechle müdâhale olunmak îcâb itmez iken karye-i 

mezbûre sâkinlerinden Deli Ahmed oğlu Mustafa nam kimesnenin buna adâvet-i 

dünyeviyesi olmağla mücerred icrâ-yı garaz ve ahz-ı intikâm sevdâsıyla yine karye-i 

mezbûrede refikleri olan Halası oğlu Hasan ve Kadı Yusuf nam kimesneler ile yekdil 

ve bilâ hukûk her birleri şütûm-ı galize ile şetm iderek âlât-ı harb ile hilâf-ı şer‘-i 

şerif üzerimize hücum eyledi deyu bunun hakkında ehl-i örf ve hükkâm ve zâbite 

teşekki ve mezbûrlar dahi su’i hâline şehâdet ile gıyâbında tedârik eyledikleri 

müzevver hüccet ibrâzıyla seni katl ideriz deyu bunu ihâfe  karyesinde iyâl-i 

evlâdıyla sâkin olamayub terk-i evtân olmasına bâis oldukların ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhü’l islamdan mütaaddîd fetevâ-yı şerîfesi olduğun ve mezbûrun 

askerilik iddiasında olmalarıyla mukâvemet mümkün olmadığın bildirüb fetevâ-yı 

şerîfesi mûcebince amel olunub hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı münif ol 

vechle zâhir olan taaddîleri zâbitleri ma‘rifetiyle men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-

i şerîfim sudûrını istid‘â eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                                      Fî evâil-i R sene 1194 

SAYFA 7 HÜKÜM 6 

Sivas Valisi vezir ve Amasya Kadısına hüküm ki 

         Amasya sâkinlerinden Mehmed nam kimesne gelüb bunun Mevâli Mehmed 

nam sagîrin mezbûrun malını hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak kendü umûruna sarf 

ile ıtlâf ve izâ’at idüb ba’dehu sagîr-i mezbûrun bin yüz doksan senesinde fevt olub 

bu dahi müteveffâ-yı mezkûrun vasisi merkumun kayd ve mesârifine sarf ve istihlâk 

eylediği malını bi’l-verâse taleb eyledikde vasi‘-i merkum bi vech-i şer‘i virmekde 

muhalefet ve bazı kimesneler mu’in olduğundan ibtal-i hak ve gadr-ı külli sevdâsında 

oldukların ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb şer‘le görülüb müteveffâ-yı mezbûrun vasisi merkumun kendü umûruna sarf 
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ve istihlâk eylediği mal-i müstehleki her ne ise bi’l verâse kendüye alıvirilüb icrâ-yı 

şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hüki hümâyûnum ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır.    

                                                                                                  Fî evâil-i R sene 1194 

DERKENAR:Derkenarı mûcebince tekrar  emr-i şerîf yazılmışdır.   19 S sene 95 

SAYFA 8 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

      Zuamâdan Çalık Yusuf zide kadruhu gelüb Sivas eyaletinin defter kethüdası 

İbrahim Efendi dimekle maruf kimesne zimmetinde seksen dört ve seksen beş 

senelerinin bedel-i iltizam ve cihet-i şer‘den ba hüccet-i şer‘iyye ve temessük üç bin 

sekiz yüz doksan guruş alacak hakkı olub bi’d-defa‘at taleb ve almak murâd 

eyledikde hilâf-ı şer‘i şerif ve mugayir-i hüccet ve temessük edâda taallül ve 

muhalefet ve ibtal-i hak ve gadr-ı külli sevdâsında olduğun bildirüb şer‘le görülüb 

alıvirilüb ber mûceb-i hüccet-i şer‘iyye ve temessük icrâ-yı şer‘ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır.       

                                                                                                  Fî evâil-i R sene (1)194 

SAYFA 8 HÜKÜM 2 

Yıldızili Kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Yadsıpınar nam karyede sâdâd-ı kirâmdan Seyyid 

Mehmed ve Seyyid Ömer ve Seyyid Osman zide şerefehum gelüb bunlar sahihü’n-

neseb sâdâd-ı kirâmdan olub isbât-ı neseb eylediklerinde İstanbul kazâsında 

yedlerinde mamulün bih temessük ve hüccetleri olmağla karye-i mezbûre toprağında 

ziraatleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinin öşürlerini karye-i mezbûrede olan anbara 

nakl eylediklerinden sonra âher yere nakl etmek teklifiyle taaddî ve rencîde 

olunmaları îcâb itmez iken sipâhileri tarafından mutasarrıfları olan kimesneler kanaat 

itmeyüb öşrünüzü âher yere nakl ittirdim deyu hilâf-ı kânun taaddî ve rencîdeden hâli 

olmadığın ve ol babda davâlarına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin 
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bildirüb ol vechle olan taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûn 

ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır.    

                                                                                Fî evâil-i R sene (11)94 

SAYFA 8 HÜKÜM 3 

Osmancık Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Osmancık Kasabası bağlarına Keşançayı dimekle ma‘rûf çaydan müfrez olub 

Nemacı tarafından cereyân iden suyun mir alaybeyine bundan akdem bâ berât-ı 

askeri mutasarrıf olan Abdullah Hâlife fevt oldukda cihet-i merkume mahlûlünden 

Salih Hâlife’ye tevcih ve berât ve kasr-ı yedinden erbâb-ı istihkâkdan Mehmed 

Hâlife İbn-i Mehmed’e tevcih olunub dahl îcâb itmez iken medine-i mezbûre 

sâkinlerinden diğer Mehmed Hâlife nam kimesne hileye sülûk ve mezbûr 

Abdullah’ın oğluyum deyu ber takrib ma‘zul kadıdan hilâf-ı inhâ aldığı arzıyla 

kendüye tevcih ve tekrar hilesine takviye içün askeriden berât kaydını ref‘ ve terkin 

ve Anadolu Muhasebesine kayd ile mâliyeden berât ittirüb gadr-ı külli itmekle sâdır 

olan ferman-ı âlî-şâna imtisâlen medine-i mezbûre ahâlisinden ulemâ ve sülehâ ve 

sâir vukuf nâmı olan bi garaz mevsûkü’l kelim kimesneler meclis-i şer‘ ihzâr ve bi’l 

cümle muvâcehelerinde husûs-ı mezbûrun keyfiyet ve hakikâti istintâk olundukda 

mezbûr Mehmed Hâlife ibn-i Mehmed’den cümlesi hoşnud ve razılar olub hasmı 

mezkûr diğer Mehmed Hâlife ber minval-i muharrer gadr-ı külli eylediğini cümlesi 

ihbâr ve şehâdet ve hakikat-i hâli arz ve i‘lâm idiver deyu ilhâh itmeleriyle kendinin 

dahi ilm-i muhit olmağın cihet-i mezkûre mezbûr diğer Mehmed Hâlifenin ref‘inden 

merkum Mehmed Hâlife ibn-i Mehmed’e tevcih ve yedine berât-ı alişânım virilmek 

ricâsına mührün mutâbık sen ki Mevlânâ-yı muma ileyh Mustafa Reşid zide 

ilmihusun arz ve cihet-i mezbûr bundan akdem bâ berât-ı askeri Abdullah üzerinde 

iken fevt oldukda oğlu Mehmed Hâlife’ye intikâl idecek iken ecânibden Sâlih nam 

kimesne babası mezkûr için bilâ veled fevt oldı deyu üzerine berât ittirüb ba’dehu 

hilesinden nâşi diğer Mehmed’e kasr-ı yed itmeğin Osmancık nâibi arzıyla seksen 

dört senesi rebi‘ül evvelinde babası mahlûlünden mezbûr diğer Mehmed’in ref‘inden 

merkum Mehmed Hâlife’ye tevcih ve askeriden berât virildikden sonra mezkûr 

Mehmed Hâlifenin arz-ı hâli mûcebince sene-i mezbûre rebi‘ü’l ahirinde miralaybeyi 
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mezbûrun askeriden olan kaydı ref‘ ve terkin ve Anadolu muhasebesine nakl ve 

mezbûr Mehmed’in yedine mâliyeden berât virilüb ba‘dehu vâki‘ cülus-ı 

hümâyûnumdan dahi tecdîd-i berât idüb hâlâ üzerinde olduğu muhasebe-i 

merkumeden ve ber minvâl-i muharrer cihet-i mezkûre mezkûr Mehmed Hâlifenin 

ref‘inden merkum diğer Mehmed Hâlife İbn-i Mehmed’e tevcih olunmak ricâsıyla 

bundan akdem Osmancık nâibi arz eyledikde arz-ı mezkûr ihbâra mebni olduğundan 

başka seksen dört tarihinden bu ana  gelince bilâ niza‘ tasarrufunda ve babası 

mahlûlünde tevcih olunub dokuz sene zaman mürur itmekle mahallinde huzur-ı 

şer‘de ahâlisinden bi garaz mevsukü’l kelim kimesneler hazır oldukları halde mezbûr 

Mehmed hasmı Mehmed bin Abdullah ile bi’l muvâcehe şer‘le ba’de’t-terâfu‘ 

tarafına bir vechle gadr ve himâye olunmaksızın sıhhat ve hakikâti tekrar arz ve 

mahzar birle i‘lâm olunmak içün doksan iki senesi saferi’l hayrın evâsıtı tarihinde bâ 

i‘lâm Osmancık nâibine hitâben emr-i ali şânım virildiği divân-ı hümâyûn tarafından 

başka başka ihrac olmağla bu defa Osmancık Kazâsı bağlarına Keşançayı dimekle 

maruf çaydan müfrez olub nemacı tarafından cereyân iden suyun seyr-i eylediğine 

mir aylığına bundan akdem bâ berâtaskeri mutasarrıf Abdullah fevtinden Salih 

Hâlife’ye tevcih ve berât ve ba‘dehu kasr-ı yedinden Mehmed bin Mehmed’e tevcih 

ve bir dürlü hizmetinde kusuru yoğiken medine-i mezbûre sâkinlerinden diğer 

Mehmed zuhûr ve müteveffâ-yı mezbûr Abdullah’ın oğluyum deyu ber takrib 

ref‘inden üzerine tevcih ve berât ve tekrar hilesine takviye içün askeriden berât 

kaydını ref‘ ve terkin ve Anadolu muhasebesine nakl ile mâliyeden berât ittirüb 

merkum Mehmed’e gadr eylediği inha olundukda hakikat-i hal mahallinde bi’l 

muvâcehe terâfu‘ve sıhhati i‘lâm olunmak üzere sâdır ola emr-i âli cümle 

muvâcehesinde feth ve kıra‘at(?) sicil-i mahfûzâya ba’del-kayd sıhhat ve hakikat 

istintâk olundukda cihet-i mezkûreyi mâliyeden berât ittirden mezbûr diğer Mehmed 

müteveffâ-yı mezbûr Abdullah’ın oğlu olmayub âher Abdullah bin Murtazâ’nın oğlu 

olub mezbûr Mehmed bin Mehmed her vechle lâyık ve hizmetinin uhdesinden 

gelmeye kâdir olduğun kasaba-i mezbûr sâkinlerinden mestûri’l esâmî üç nefer 

kimesneler muvâcehelerinde ihbâr ve şehâdet itmeleriyle cihet-i mezkûre mezbûr 

Mehmed Hâlife’nin ref‘inden sâhib-i evveli merkum Mehmed bin Mehmed’e ibka ve 

tevcih olunmak ricâsına mührün mutâbık sen ki Mevlânâ-yı muma ileyhsin yüz 

doksan üç senesi cemâzie’l evvel tarihiyle arz ve Mevlânâ-yı muma ileyh husûs-ı 

mezbûrı bundan akdem bilâ murâfa‘a arz eylediğine ihbâra mebni olduğuna binâen 
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sâdır olan emr-i âlî-şânım mûcebince terâfu‘-i şer‘ olunmak bâbında sene-i mezbûre 

şabanında diğer arza i‘lâm olunub zikr olunan arza dahi eğerçi murâfa‘adan olub 

ancak tarih-i arz tarih-i i‘lâmdan mukaddem ve sonundan dahi mûris-i iştibâh 

olmağla mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince mahallinde tekrar bi’l-

muvâcehe terâfu‘ ve ala vechi’l-îzâh (?) arz ve i‘lâm olunmak bâbında emr-i şerîfim 

sudûrını bi’l-fi‘il  reisü’l küttâbım olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin 

i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır.     

                                                            Hâlidî                  Fî evâil-i R sene 1194                     

SAYFA 8 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine Divriği Kadısına hüküm ki 

          Divriği Kasabası sükkânından Ömer Beşe dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bu 

kendü hâlinde iken yine kasaba-i mezbûreden mütegallibeden Ömer oğlu Mustafa 

nam kimesne kendü hâlinde olmadığından yüz doksan senesinde kız karındaşının 

menziline gece ile girüb fi‘il-i şeni‘ kasdıyla taarruz ve icrâ-yı garaz eylediklerinden 

gayrı bunun zevcesini cebren tatlîk ittirüb yüz guruşunu dahi alub yüz guruş dahi 

alurım deyu hilâf-ı şer‘-i şerif taaddî ve rencîdeden hâli olmadığın ve bu babda 

şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb şer‘le görülüb alıvirilüb icrâ-yı 

hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                        Fî evâsıt-ı RA sene (11)94 

SAYFA 9 HÜKÜM 1 

 Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından ber vech-i mâlikâne-i Bozok 

Sancağı mutasarrıfı Cabbarzâde mir Seyyid El-Hac Mustafa’ya Bozok Kadısına 

hüküm ki 

              Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Sarılar cemaatından Ahmed oğlu Mustafa 

dimekle ârif kimesne gelüb kendü hâlinde olub kimesneye vireceği olmayub üzerine 

dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken yine cema‘at-i mezbûrdan Kara 

Halil oğlu Kör Mehmed dimekle maruf kimesne kendi hâlinde olmadığından nâşi bin 

yüz seksen sekiz senesinde hilâf-ı şer‘i şerif  gice ile menziline duhul ve kızı 
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Meryem nam hatunu cebren ve kahren ahz ve hetk-i ırz idub ziyâde gadr ve taaddî 

eylediğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek 

için emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                         Kıyâsi                         Fî Evâil R sene 1194            

 SAYFA 9 HÜKÜM 2 

 Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından ber vech-i mâlikâne-i Bozok 

Sancağı mutasarrıfı Cabbarzâde mir Mustafa’ya Boğazlıyan  kadısına hüküm 

ki 

          Kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Sarılar cemaatından Receb nam kimesne gelüb 

bu kendü hâlinde ırzıyla ırzıyla mukayyed olub üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit  

değil iken yine cemaat-i mezbûrdan İbrahim nam kimesne kendü hâlinde 

olmadığından nâşi bin yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi-gayr-ı hak kılıç 

ile üzerine hücum ve sol kolunı darb ve mecruh ve amel-i mande itmeğle şer‘an îcâb 

iden diyetini almak istedikde bi vech şer‘i virmekde taaddî ve gadr-ı külli sevdâsında 

oldığın ve bu babda davâsına muvâfık mütaaddîd fetevâ-yı şerîfesi olduğu bildirüb 

fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb kolunun  şer‘an îcâb iden diyeti her ne ise 

kendüye alıvirilüb ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün  emr-i şerîf 

verilmiştir. 

                                                                           Kıyâsî            Fî  Evâil-i R   (1)194    

SAYFA 9 HÜKÜM 3 

Sivas Valisi’ne ve Arabkir Kadısı’na hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Karagöçek nam karyede Mehmet ve karındaşı Mustafa 

nam kimesneler gelüb bunların babaları Osman’dan müntakil karye-i mezbûre 

toprağında vâki‘ ma‘lûmete’l-hudud mülk menzil ve harman hissesine  karye-i 

mezbûre  sükkânından Hasan ve Hüseyin nam kimesneler bundan akdem ol yerlerin 

fuzûlî zabt ve ziyâde gadr eylediklerin  bildirüb şeyhülislamdan fetevâ-yı şerîfe 
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virildiğün bildirüb şer‘le görülüb aluvirilmek bâbında hükm-i hümâyûn ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                              Fî evâil-i R Sene 1194 

Tarih-i sahih olub hükm bu mahalle kayd olunmuştur. 

 SAYFA 9 HÜKÜM 4 

 Sivas Valisine hüküm ki 

             Dergâh-ı muallâm müteferrikalarından  şehriyârı esbak El-Hac 

Yusuf zide mecduhu ile kızı Fatıma Hanım zide iffetuha gelüb muma ileyh ve velisi 

oldığı kızı mezbûre Fatıma’yı bundan mukaddem Ahmed Efendi dimekle ma‘rûf 

kimesneye akd ve tezvic ve hânesinde ikâmet üzere iken mezbûr Ahmet muktezâ-yı 

cibilliyet ve hevâ-yı nefsâniyesine tab‘iyyet birle hileye dair biraz eşyâ ahz ve 

hufyeten firar ve beş seneden berü ne mahalde oldığı mektubi  ve kisve ve nafaka-i 

mefruzasına medâr  olacak bir habbesi zuhûr itmeyüb ve mezbûr Ahmed sen ki 

vezir-i müşârun ileyhsin el-yevm dairende olduğı mesmu‘ oldıkda bi’d-defaat 

mektub tahrîr eylemişler iken iska ve i‘tibar itmeyüb gadr iradesinde oldığın bildirüb 

mezbûr Ahmed esnâ-yı rahta firârî gailesiyle çekmeyecek vechle çavuş 

mübaşeretiyle asitane-i aliyyeme ihzar olunmak bâbında sen ki vezir-i müşârun 

ileyhsin sana hitâben emr-i şerîfim ricâ etmeğin sen ki vezir-i müşârun ileyhsin çavuş 

mübaşeretiyle der aliyyemde  terâfu‘ içün ihsar eylemek bâbında ferman-ı âlî-şân 

yazılmışdır. 

                                                                                           Fî Evâhir-i M sene 1194 

SAYFA 9 HÜKÜM 5 

Arabkir Kadısına ve Keban Madeni Emini zide mecduhuya hüküm ki 

            Arabkir kazâsına tâbi‘ Anberga(?) nam karye sâkinlerinden Halil nam 

kimesne gelüb yine karye-i mezbûre mütemekkinelerinden Sare nam nasraniyyenin 

babasından müntakil karye-i mezbûrede daire-i mutasarrıf oldığı bir bab mülk 

menzilinden hissesini mülk bağ ve bağçesini ma‘rifet-i şer‘le ve ma‘lûmete’l-hudud 

arâzîden hakkı tasarrufunda rızası  ve sâhib-i arz ma‘rifet    iyle sâhib-i arz ma‘rifet    

iyle semen-i ma‘lûm mukâbelesinde  seksen üç senesinde buna bey‘-i bat-ı kat’i ile 
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bey‘ve ferağ ve tefvîz ve yedine verilen temessük ve senedât ve şer‘iyye mûcebince 

sene-i mezbûrdan beru emlâk-ı mezbûreye mutasarrıf ve arâzî-i merkumeden 

dahibeher sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idüb dahl îcâb itmez 

iken mesfûre  Sare tarafından tarafından vekil murâd veled-i Meganis nam zimmî 

tarafından mübâşir  ta‘yîn    ile edâ emlâk ve arâzîyi yedinden alub  zabt iderim deyu 

hilâf-ı kânun fuzûlî müdâhale ve iki def‘a vekil-i mesfûr ile terâfu‘-ı şer‘ oldukların 

bi-vech şer‘i muârazadan men‘ ve cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye verilmiş iken 

mücab olmayub mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve hilâf-ı kânun fuzûlî müdâhaleden hâli 

olmadıkların bildirüb sen ki ma‘den  emini muma ileyhsin mesfûru kânun ve defâtir-i 

hüccet-i şer‘iyye muârazaları men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ 

eylediği ecilden sen ki ma‘den    emini muma ileyhsin mahallinde şer‘le ve kânun 

üzere amel olunmak içün emrim olunmuştur.  

                                                                             Vâcid           Fî evâsıt-ı  R sene 1194       

SAYFA 9 HÜKÜM 6 

Sivas Valisine ve Kilmigad kadısına hüküm ki 

           Erbâb-ı tımardan İbrahim nam kimesne gelüb Sivas sancağında ve 

nâhiyesinde Yarhacı nam karye ve gayrıdan sekiz bin seksen altı akçe ba berât-ı âli 

şân mutasarrıf olduğı tımarı mülhakâtından müşterekiyle kayd ve berâtına dâhil 

Kilmigad nâhiyesine tâbi‘ mezra‘a-i Değirmendelik Kiliseviran hâsıl üç yüz akçe 

yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve Sivas nâhiyesine tâbi‘ 

Yarhacı  nam karye ve ma gayrıha birikdirilüb yedi bin iki yüz elli akçe yekünden 

gayrı otuz yedi deyu iki bin dört yüz seksen altı akçesi sipâhi-i merkum İbrahimin 

tımarı mülhakâtı yazısı müşterekli kaydında ve yine Sivas nâhiyesine tâbi‘ yüz on 

sekiz nefer reâya ile karye-i Kavak divânî tımar mâlikâne mülk-i Piri bey veled-i 

Korcu hâliya der tasarruf-ı evlâd-ı mezkûr hâsılıyla Hüdavendigâr  rub mâlikâne-i 

vakf-ı cüzhân an kayd-ı Hacı Devletşah  üç rub‘  mâlikâne mülk-i mevrus evlâd-ı piri 

bey el mezbûru ve hâsıl-ı divan maa niyâbet ve tahtında bennâk ve cebe ve hınta ve 

şa‘îr yekün ma gayrıhi altı bin akçe yazusıyla ol dahi defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrîr ve karye-i mezbûrenin divan mâlikânesi tamâmen vezir-i a‘zam 

esbak Mustafa Paşa’ya temlik olmağla müşârun ileyh dahi Sivas kurbunda olan han 

ve hamam ve cami meremetine ve mürtezikasına vakf olunmak üzere bin elli bir 
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senesinde ba hatt-ı tevki’i tashîh oldığı ve karye-i Kavak el mezbûrenin sınırı dahi 

kıbleten Sengerkemer ve Koçugediği nam mevzi’lerdir ki maveraları Kilmigad 

Kazâsı sınırıdır garben Gülöyük nam mevzi ve Satul(?) karyesi Alacaçayır nam 

mahaldir ki maverâsı Raş nam karye sınırıdır ve Muharrem nam mezra‘a minvâl-i 

meşrûh üzere tahrîr ve hüccet-i şer‘iyye olunub mûcebince emr-i şerîf vârid olmağın 

ba hatt-ı tevki’i kayd olundı deyu defter-i evkâfda muharrer kalemiyle tahrîr 

olunduğu defter-i hâkânide ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma 

müracaat olundukda  Sivas Sancağında Uchisar nâhiyesinde Ganem nam karye ve 

gayrıdan otuz bin dört yüz otuz akçe berât-ı âli şân ber vech-i iştirâk zeâmete 

mutasarrıf Ahmed ve Murtaza veledânı Mustafa’nın zeâmetleri mülhakâtından 

müşterekleriyle kayd ve berâtlarıyla dâhil-i Kilmigad nâhiyesine tâbi‘ mezra‘a-i  

Değirmendelik Kiliseviran el mezbûr ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekleriyle 

zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmun kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd 

olundukda  vakf-ı mezbûr mütevellisi mezra‘a-i mezbûr yine hilâf-ı defter-i hâkâni 

fuzûlî müdâhale  ve öşür ve resmin tagallüben ahz ve kabz idüb gadr eyledükde 

müşterekleri zâim-i mezbûrlar ba arz-ı hal mukaddemân inha mezra‘a-i mezbûre ber 

mûceb-i defter-i hâkâni müşterekleriylekendülere zabt ittirilmek bâbında istid‘â 

eylediklerinde kuyûdat-ı defter-i hâkâniden ba‘de’l-ihrac defter-i hâkâni mûcebince 

amel olunmak bâbında Sivas valisi sâbıkan ve Kilmigad nâibine hitâben doksan bir 

senesi evâhir-i rebi’ül-ahirinde sâdır olan emr-i şerîfim divân-ı hümâyûnumdan 

derkenar olunmağla ber mûceb mühür sâdır olan emr-i ali  mûcebince mezra‘a -i 

mezbûrı ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekleriyle taraflarından zabt içün buyruldu 

i’tâ olunmuşiken mütevelli-i merkum kemâl-i haşvetlerinden nâşi  adem-i itaat ve 

Sivas valisi sâbık huzurunda murâfa‘a-i şer‘ oldukların mezra‘a-i mezbûr içün 

mezkûr Kavak Karyesi toprağıdır deyu iddia ve tekrar ba buyruldu mahallinde 

murâfa‘a  ya havale olundukda Yarhacı toprağıdır deyu davâyı âhere şüru’ eylediği 

ve yedinde olan hücec ve i‘lâmattan cümlesi şahid-i zor ikâmetiyle ve kuvvet-i 

irtişâsıyla olduğu Sivas’da sâkin mevsukü’l-kelim kimesneler ile Kilmigad nâhiyesi 

kurâsının ihtiyarları huzur-ı müşarü’n-ileyhden ihbâr ve fima-bâ‘d vakf-ı mezbûrun 

mütevellisi tarafından mezra‘a-yı mezbûreye vechen mine’l vücuh müdâhale 

olunmamak içün müşârun ileyh sâbık tarafından buyruldu i‘tâ olunmuşiken 

mütevelli-i mezbûr mütegallibeden olmağla bir dürlü mücab olmayub yine ol vechle 

müşterekleriyle zabtına mümânaat ve gadr eylediğin bildirüb mezra‘a-i 
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Değirmendelik Kiliseviranı el mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekleriyle 

kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûm kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz 

ittirilüb mütevelli-i mezkûrı hilâf-ı defter-i hâkâni ve müşârun ileyh sâbık tarafından 

virilen buyurulduya muhalefet bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında 

müceddeden emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve müşârun ileyh sâbık tarafından virilen 

buyuruldu dahi ibrâz ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve 

defter-i mufassala müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere olduğı mastûr ve 

mukayyed ve Kilmigad nâhiyesine tâbi‘ salifü’z-zikr Değirmenlik Kiliseviran 

mezra‘ası müşterekleriyle merkum İbrahim kaydına dâhil olduğu defter-i hâkâni 

kuyûdatını nâtık olmağla ber mûceb-i defter-i hâkâni  müşterekleriyle merkum 

İbrahime zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve 

kabz ittirilüb mütevelli-i mezbûrı hilâf-ı defter-i hâkâni bir dürlü dahl ve taarruz 

ittirilmemek bâbında müktezâ-i defter-i hâkâni ve kânun üzere emr-i şerîfim tahrîri 

bâbında bi’l-fi‘il  reisü’l-küttâbım olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin 

i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                      Vâcid                 Fî evâsıt-ı R sene 1194  

SAYFA 10 HÜKÜM 1 

Amasya Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          İstanbul sâkinlerinden Hüseyin nam kimesne gelüb bunun yine kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden Zeytünlü Mahmud nam kimesne zimmetinde bin yüz seksen 

senesinden berü sekiz yüz guruş alacak hakkı olmağla bi’d-defaat taleb eyledikde 

virmekde taallül ve muhalefet ve ihkâk-ı hakk sevdâsında olduğun tarafından 

Mustafa Ağa dimekle ma‘rûf kimesneyi vekil eylediğin bildirüb mahallinde şer‘le 

görülüb mezbûrun ba temessük zimmetinde olan ol miktar guruş hakkı tamâmen 

tahsîl ve bi kusur vekil-i mezbûre alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden ve mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                   Ziyai          Fî evâsıt-ı RA sene  1194 
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SAYFA 10 HÜKÜM 2 

Sivas valisine ve Divriği Kadısına hüküm ki  

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Abrata(?) nam karyeden Molla Hüseyin ve Hasan Beşe 

ve Osman ve Ali ve İsmail Beşe Süleyman ve Ömer nam kimesneler gelüb bunlar 

kendü hallerinde olub taaddî olunmaları îcâb itmez iken kazâ-i mezbûr sükkânından 

mütegallibeden Mustafa ve Halil nam kimesneler kendü hallerinde olmadıklarından 

nâşi bu sene-i mübârekede mezbûrı  bi gayr-ı hak ahz ve cebren ve kahren iki yüz 

guruş mütecâviz akçeleri ahz ve ziyâde  gadr ve taaddî eylediğin ve bu babda şeyhü’l 

islamdan fetevâ-yi şerîfe virildiğün bildirüb şer‘le görülüb alıvirilüb ihkak hak 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır.                                                                            

                                                                Vâsi‘           Fî evâil-i R sene 1194 

SAYFA 10 HÜKÜM 3 

Divriği kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Abrata(?) nam karyeden İsmail ve Hüseyin ve Ali ve 

Molla Hüseyin ve diğer İsmail ve Musa ve Seyyid Mustafa ve Eyyüb ve Numan nam 

kimesneler gelüb bunların kazâ-i mezbûre tâbi‘ Pingan nam karye toprağında emlâk 

yerleri olmağla evâmir-i şerif i‘lâm üzere tekâlif-i mezbûr ve evsat ve  edna itibariyle 

tahammüllerine göre hisselerine düşen ve kazâ-i mezbûre ahâlileri maan edâda 

kusurları evâmir-i şerif tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddî olunmaları îcâb etmez 

iken ehl-i örf taifesi taraflarından bilâ emr-i şerif tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle 

taaddîden hâli olmadıkların ve bu babda şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerîfeleri 

virildüğün  bildirüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ eyledikleri 

ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                     Vâsi‘              Fî evâsıt-ı R sene 1194        
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SAYFA 10 HÜKÜM 4 

Yıldızili kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Yedistan Pınarı nam karye sükkânından sâdâd-ı 

kirâmdan Seyyid Mehmed  ve Seyyid Ömer zide şerefehum gelüb bunlar sahihü’n-

neseb sâdâd-ı kirâmdan olub isbât-ı neseb eylediklerine İstanbul nekâbetinden 

mamulü’n-bih hüccetleri olmağla karye-i mezbûr toprağında ziraatleriyle hâsıl 

eyledikleri öşürlerine karyelerinde olub anbara nakle râzılar iken akreb bazar 

olmayan bazara nakl teklifiyle sipâhileri taaddî ve rencîdeden hâli olunmadığına ve 

bu babda şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildüğün bildirüb ol vechle taaddîleri 

men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ eylediği ecilden kânun üzere 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                  Vâsi‘                Fî evâsıt-ı R 1194 

SAYFA 11 HÜKÜM  1 

 Sivas valisine ve Arabkir kadısına hüküm ki 

          Arabkir kazâsına tâbi‘ Huruc nam karye mütemekkinlerinden Boyacı oğlu 

Arakil nam zimmî gelüb bu kazâ-i mezbûra tâbi‘ Hasirgah nam karye sâkinlerinden 

muameleci taifesinden Durdu oğlu Halil nam kimesneden bin ve yine kazâhâ-i 

mezbûre tâbi‘ Andırı nam karye sükkânından Küçük Hasan nam kimesneden dokuz 

yüz guruşdan istikrâz ve beher sene bunun üzerine devr-i şer‘i ilzâm-ı ribh olunmuş 

değil iken yüz seksen sekiz senesinden berü meblağ-ı mezbûrun üzerine bilâ devr-i 

şer‘i murabaha namıyla  mezkûrlar bunun beşer yüz guruş akçesin hilâf-ı şer-i şerif 

cebren ahz ve ziyâde gadr eylediklerin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l 

islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirib fetevâ-yı şerif mûcebince şer‘le görülüb 

mezkûrların murabaha namıyla aldıkları senevi beş yüz guruş akçesin gerüye 

alıvirilib icrâ-yı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı 

hümâyûnum kaleminden şurutu sual olundukda mezbûrun dayinlerinden istikrâz 

eylediği akçe beher sene üzere devr-i şer‘i ve ilzâm-ı ribh olunmuş değilse mezbûr 

murabaha taleb olunmayub ve eğer devr-i şer‘ ve ilzâm-ı ribh olunmuş ise dahi on on 

bir buçukdan ziyâde murabahaya ruhsat  verilmemekle devr-i şer‘i ve ilzâm-ı ribh 

olunan senelerde on on bir buçukdan ziyâde devr-i şer‘i ilzâm-ı ribh olunmamak 
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senelerde murabaha namıyla alınan akçe asl-ı mala zam ve takas ve baki kalan deyni 

 muvâcehesinden defa‘aten edâya adem-i kudreti sâbit olur ise bu  makûle 

defa‘aten edâ-yı deyne adem-i kudreti sâbit olan mezbûrın taksit-i şer‘i ile edâ-yı 

deyn almasıçün tashîh-i fermân-ı âli sudûrıyla divân-ı hümâyûn tarafından emr-i şerîf 

yazılageldiği tahrîr olunmağla vech-i meşrûh üzere mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                        Müfti   Fî evâsıt R sene 1194      

 SAYFA 11 HÜKÜM 2 

 Arabkir kadısına ve Keban ma‘den  eminine hüküm ki 

          Arabkir kazâsına tâbi‘ has karyelerinden Anberga (?) nam karye sâkinlerinden 

Halil nam kimesne gelüb karye-i mezbûre toprağında ziraatıyla hâsıl eylediği 

terekeden beşte bir öşrün vaktinde ta’şirde harman üzerinde has  tarafından edâya 

râzı  iken has-ı mezbûr mutasarrıf kaydı taraflarından mültezîm olanlar Arabkir 

kazâsında sâkin Çamuklu oğlu El-Hac Murtaza ve Kokoğlu İbrahim ve karındaşı 

Bayram nam kimesneler harman vaktinde gelüb öşrün alub bi vech harman üzerinden 

meks ile mahsulleri telef oldığın bildirüb men‘ ve def‘olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual olundukda mezbûr Halil has 

karyelerinden Arabkir kazâsına tâbi‘ Anberga(?) karyesi toprağında ziraatleriyle 

hâsıl eyledikleri terekelerinden beşte bir öşürlerin vakt-i ta‘şirde harman üzerinde has 

tarafına edâya razılar iken has-ı mezbûrları taraflarından mültezîm olanlar harman 

vaktinde gelüb öşrün virilüb beyhûde harman üzerinde meks ile mahsullerinin telef 

ve iza‘ate bâis oldukları vâki‘ ise has-ı mezbûr mültezimleri ve ba husûs vekilleri 

vakt-i harmanda gelüb terekeleri öşrün ahz eyleyüb harman üzerinde mahsulleri 

kalub zâyi‘ ve telef eylememek içün tenbîh ve te‘kîd olunması muvâfık-ı kânundur 

deyu tahrîr olunmağla sen ki ma‘den emini muma ileyhsin ma‘rifetinle kânun üzere 

amel olunmak emrim olmuştur.      

                                                             Vâcid            Fî   evâsıt-ı R sene 1194  
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SAYFA 11 HÜKÜM 3 

Arabkir kadısına hüküm ki 

          Tımar karyelerinden Arabkir kazâsına tâbi‘ Maşkir nam karyenin ahâli ve 

reâyaları südde-i saadetime arz-ı hal idub hala karyeleri sipâhileri olan  (boş) ve  

(boş) nam sipâhiler karyelerini zalemeden olan Mehmed ve Ömer ve Osman ve 

Hasan nam kimesnelere virüb mezbûrlar dahi â‘şar ve sâir hukûk ve rüsûmların 

kânun ve defter mûcebince almağa kana‘at itmeyüb hilâf-ı kânun ve defter ziyâde 

taleb ve cebren alub ve bundan maada enva‘-ı zulm ve taaddîye cesaret eylediklerin 

ahval-i fukarâ dîger gûn olduğın bildirüb zalemeden olan mezkûrlar subaşılıkdan ref‘ 

ve yerlerine reâyaya enfa‘ ve perhizkâr kimesne nasb olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnum kaleminden kânun-ı sual olundukda zeâmet 

ve tımar karyelerinden subaşı olan kimesneler zalemeden olub fukarâ-yı raiyyeye 

zulm ve taaddîlere muhakkak ise azl ve yerine reâyaperver ve müstakim kimesne 

subaşı nasb olunmak içün kânun üzere emr-i şerîf yazılageldiği tahrîr olunmağla 

kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                          Müfti            Fî evâsıt-ı R sene (1)194       

SAYFA 11 HÜKÜM 4 

Arabkir Kadısı’na ve Keban Ma‘den eminine hüküm ki 

             Arabkir sâkinlerinden Seyyid Mustafa zide şerefehu gelüb bu kendü hâlinde 

ırzıyle mukayyed iken yine Arabkir sâkinlerinden  mütegallibeden Beşe oğlu İbrahim 

dimekle ârif kimesne hilâf-ı şer‘-i şerif avâneleriyle müttefik ve bin yüz doksan 

senesinde hânesini basup iki yüz guruştan mütecâviz nukûduyla bir aded  saatını 

cebren ahz ve iyâl-i evlâdlarına taarruz ve rencîde eylediği mukaddemâ bâ arz-ı hal 

inhâ ve’l istid‘â mahallinde şer‘le görülmek içün iş bu sene-i mübâreke evâil-i 

muharreminde emr-i şerîfim sâdır olmuşiken mezbûr mütegallibeden olduğuna 

binâen emr-i ali tenfiz ve icrâsı mümkün olmadığından başka  nâşi hilâf-ı şer‘-i 

şerif beş yüz elli guruşunu cebren ve kahren fuzûlî ve tagallüben ahz ve mukâvemet 

ızrâr olmayub mukarrer oldığın bildirüb sen ki ma‘den emini muma ileyhsin ma‘rifet    

in haseki mübâşiriyle şer‘le görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî ahz ve kabz 

eylediği ol mikdar nukûduyla saatını tamâmen tahsîl ve bi-kusur kendüye alıvirilüb 
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icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve ol vech vâki‘ olan zulm ve taaddîsi dahi üzerinden 

men‘ ve def‘ olunmak bâbında sana hitâben müceddeden emr-i şerîf sudûrını istid‘â 

ve divân-ı hümâyûnum kaleminden mahfûz kuyûd-ı ahkâma mürâca‘at oldukda 

vech-i meşrûh üzere tarih-i mezkumdan emr-i şerîf virildiği mastûr ve mukayyed 

bulunmağın sen ki ma‘den  emini muma ileyhsin mukaddemâ sâdır olan ferman-ı âli 

şânım mûcebince hassa hasekilerinden ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde 

şer‘le görülüp ihkâk-ı hakk olunmak bâbında   

                                                                               Necib               Fî evâsıt-ı R (1)194                 

 Derkenarı mûcebince te‘kid i hâvi emr-i ali ricâ olundı. Fî  evâil sene 24 

SAYFA 11 HÜKÜM 5 

Katar kadısına hüküm ki 

          Katar kazâsında vâki‘ müteveffâ Cafer Efendi Vakfı’nın hâlâ berât-ı şerîf 

evlâdiyet ve meşrutiyet üzere mütevellisi Hüseyin zide kadruhu gelüb câmi-i 

merkum vakfının defter-i hâkânide mukayyed karyelerinden Katar kazâsına tâbi‘ 

Bayramlı nam karyenin mümtâz ve muayyen hududu dâhilinde kadîmden berü öşr ve 

resmi taraf-ı vakfdan alınagelen ma‘lûmete’l-hudud yerlerinin öşr ve resminde âherin 

alâkâsı olmayub dahl olunmak icâb etmez iken civârında vâki‘ tımar karyelerinden 

(boş) nam karyenin sipâhisi Mehmed nam sipâhi zuhûr ve ol benim mutasarrıf 

olduğum tımarım karyelerinden maru’z-zikr karyenin toprağındandır öşr ve resmin 

ben alırım deyu hilâf-ı kânun ve mugâyir-i kadîm olduğı şer‘an sâbit ve zâhir ve 

muârazadan men‘ birle taraf-ı şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilmişken mugâyir-i hüccet-

i şer‘iyye hilâf-ı kânun ve mugâyir-i kadîme müdâhale ve taaddîden hâli olmadığın 

ve bu babda davâsına muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğün bildirüb 

fetevâ-yı şerîfesi kânun-ı kadîmisi üzere amel olunub sipâhi-i mezkûra hilâf-ı kânun 

ve mugâyir-i kadîme müdâhale ve taaddî ittirilmeyüb ol yerlerin öşr ve resmi 

kadîmîsi üzere taraf-ı vakfdan ahz ve kabz ittirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                 Nedim      Fî evâsıt-ı R sene 1194            
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SAYFA 11 HÜKÜM 6 

Amasya kadısına ve Amasya sancağı mütesellimine hüküm ki 

           Amasya sancağında Merzifon Nâhiyesi’ne tâbi‘ yüz on yedi nefer reâya ve on 

dört zemîn ve bir hisse çiftlik ve bir mâlikâne çiftlik ile karyelerine mülhâk 

mâlikâne-i vakf-ı imâret Bayezit Paşa ber mûceb-i defter-i evkâf divâni tımar  hâsıl-ı 

divân hisse-i Ramazan el zaim ma‘a niyâbet çift ve hınta ve şa‘îr yekün maa gayrıha 

on bin akçe ma‘a kurâ-i sâire deyu defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr 

olundığı defter-i hâkânide mukayyed ve Amasya’da  vâki‘ merhum Bayezıd Paşa’nın 

câmi‘i şerif ve imâreti vakfının vazîfe-i muayyene ile tevliyeti Seyyid Ebubekir 

hâlife veled-i kebir an evlâd-ı vâkıfın berâtıyla üzerine ve vakf-ı mezbûrun otuz üç 

nefer hademeleri kırk yedi akçe yevmiye ve senevi altmış yedi müd hınta ve altı müd 

şa‘îr ile başka başka sâir yerleriyle üzerlerinde Anadolu muhasebesinden ve yine 

vakf-ı mezbûrdan almak üzere yevmiye on bir buçuk akçe ve senevi bir müd hınta 

vazîfeleri Hafız Abdurrahman’ın başka başka berât  ile üzerinde oldığı ruznamçe-i 

askeriden ba‘de’l ihrac ve vakf-ı mezbûrun kaim-makamlığı kayd olunmadığı dahi 

muhasebe-i mezbûrdan işâret olunmağla vakf-ı mezbûrun mürtezikaları der aliyyeme 

takdîm eyledikleriarz-ı hallerinde zikr olunan cihetten ber vech-i muharrer başka 

başka berevât-ı âli-şânım ve mutasarrıf ve edâ-yı hizmet idub hizmetleri 

mukâbelesinde müstehak oldukları vazîfe ve hıntaların mütevelli-i mezkûrun 

tarafından vekili olan kazâ-i mezbûr sâkinlerinden üvey babası Seyyid Süleyman 

nam kimesneden taleb eylediklerinde vakfda müsaade var iken vakfdan analığı ile 

edâda taallül ve muhalefet ve gadr sevdâsında olduğun inha ve berâtları mûcebince 

edâ-yı hizmet idüb hizmetleri mukâbelesinde müstehak oldukları vazîfe ve hıntaları 

alıvirilüb hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i berevât  taallül ve muhalefet ittirilmemek 

bâbında siz ki Mevlânâ ve mütesellim-i muma ileyhimâsız size hitâben emr-i şerîf 

sudûrını istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz olan defter-i mufassala müracaat 

olundukda vech-i şer‘i üzere mastûr ve hazine-i âmiremde mahfûz Anadolu 

muhasebesi defterlerine nazar olundukda tevliyet-i mezbûr Seyyid Ebubekir 

hâlifenin mâliye berâtıyla üzerinde olduğu mukayyed ve husûs-ı mezbûr umûr-ı 

şer‘iyyeden cihet-ı merkume hademe-i mezkûrların başka başka berevât-ı şerifimle 

üzerlerinde olduğu kuyûdat-ı natık olub mahallinde ma‘rifet-i şerle ru‘yet ve vakfda 

müsaade olunduğı sâbit ve mütehakkık olur ise berâtları mûceblerince hizmetleri 
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mukâbelesinde müstahik oldukları vazîfeleri alıvirilmek içün mahallinde şer‘a havâle 

ile emr-i şerîf tahrîri iktiza eyledikde bi’l fi‘il reisü’l küttâbım olan Halil Hamid 

dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                                        Fî evâsıt-ı R sene 1194 

SAYFA 12 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

        Zuamâdan Cafer zide kadruhu gelüb Amasya sancağında Merzifon 

nâhiyesinden Maryem nam karye ve gayrıdan yirmi beş bin dört yüz yirmi akçe 

zeâmeti muma ileyh Cafer’in berât-ı şerifimle üzerinden ve Belgrad muhafızı vezir 

Ahmed Paşazade vezirim Mehmed Paşa iclalehunun sâbık kethüdalığı hizmetinde ve 

defter ağasından almak üzere kayd-ı atik-i meşrûh ve hal-i hayat ve kemal-i sıhhat ve 

zeâmetine dahl îcâb itmez iken bilâ veled fevtinden olmak üzere Hüseyin teberdar 

hisseye doksan üç zi’l-kadesinin yirmi dördüncü gününde ba arz-ı hal yevmiye ve 

berât ve gadr olmağla ref‘inden sâhib-i evvel ve fevti gayrı vâki‘ olub muma ileyh 

Cafer zide kadruhuya doksan dört rebi’ül ahirinin dördüncü gününden ibkâ ve hâlen 

berât-ı şerifimle üzerinde olmağla zeâmet-i mezbûr karyeleri ber mûceb-i defter-i 

hâkâni kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmun kânun ve defter mûcebince 

ahz ve kabz itmek murâd eyledikde âherden bir vechle dahl olunmak îcâb itmez iken 

ecânibden ve ashâb-ı ağrazdan olan kimesneler hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî 

müdâhale ve taaddîden hâli olmadıkların bildirüb zeâmet-i mezbûr karyeleri ber 

mûceb-i defter-i hâkâni kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmu kânun ve 

defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb ecânib ve ashâb-ı ağrazdan olanları hilâf-ı 

defter-i hâkâni bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûnuma müracaat olundukda 

zeâmet-i mezbûr vech-i meşrûh üzere tarih-i merkumda zaim-i mezkûr Ca‘fer zide 

kadruhuya müceddeden ibkâ ve hâlâ berât-ı şerifimle üzerinde olduğı mastûr ve 

mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                    Vâcid                            Fî evâsıt R (1)194 
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SAYFA 12 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine ve Arabkir Kadısına hüküm ki  

          Ali Efendi dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bunun babası El-Hac İbrahim Ağa 

dimekle meşhur kimesnenin Arabkir kazâsı sâkinlerinden Hataylı Seyyid Hüseyin ve 

Küçük Hüseyin ve Mustafa kethüda ve sâir isim ve şöhretleri ma‘lûm kimesneler 

zimmetlerinde bin yüz seksen (boş) senesinden berü gayr-ı ez teslim üç kıt‘a  

temessük mûcebince üç bin sekiz yüz guruş alacağı olmağla kable’l ahz babası 

merkum fevt olub meblağ-ı mezbûr bi-hasebi’ş-şer buna intikâl itmekle bu dahi  

babası müteveffâ-yı merkumdan müntakil ber mûceb-i senedât-ı şer‘i merkumların  

zimmetlerinde olan hak-ı ırsiyyesin bi’d-defa‘at taleb ve almak istedikde mezbûrlar 

birbirleriyle müttefik ve mücerred virilmemek içün dürlü tezvirâta süluk ve gadr 

sevdâsında oldukların ve bu babda davâsına muvâfık şeyhülislamdan fetevâ-yı 

şerîfesi bulunduğın bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince mahallinde şer‘le görülüb 

babası müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ber mûceb-i senedât merkumların 

zimmetlerinde olan ol mikdar guruş hakkı ırsiyyesi kendüye alıvirilib bi vech-i şer‘i 

taallül ve muhalefet ittirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                               Necib  Fî evâsıt-ı R sene 1194   

SAYFA 12 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Ali Efendi dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bunun babası El-Hac İbrahim Ağa 

dimekle meşhur kimesnenin Arabkir kazâsı sâkinlerinden Şamlı oğlu Mustafa 

dimekle ârif kimesne zimmetinde bin yüz seksen (boş) senesinden berü  gayr-ı ez 

teslim iki kıt‘a  temessük mûcebince üç bin iki yüz elli guruş alacağı olmağla kable’l 

ahz babası merkum fevt olub meblağ-ı mezbûr  bî hasebi’ş-şer‘ irsen buna intikâl 

itmekle bu dahi  babası müteveffâ-yı mezkûrdan müntakil gayr-ı ez teslim mezbûrun 

zimmetinde olan ba temessük ol mikdar guruş hakk-ı ırsiyyesin taleb eyledikde bi 

vech-i şer‘i virmekde taallül ve gadr iradesinde oldığın ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfesi olduğın bildirüb fetevâ-yı şerîfesi 

mûcebince mahallinde şer‘le görülüb mezbûrun zimmetinde olan ol mikdar guruş 
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hakk-ı ırsiyyesi kendüye alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                          Necib                         Fî evâsıt R sene 1194    

SAYFA 12 HÜKÜM 4 

Divriği kadısına hüküm ki  

          Divriği kazâsı sâkinlerinden Kuloğlu Hüseyin nam kimesne gelüb kazâ-i 

mezbûr sâkinlerinden Bayezıd oğlu Mustafa nam kimesne kazâ-i mezbûre tâbi‘ 

Kılaguz mezra‘ası nam karye toprağında vâki‘ mutasarrıf olduğu üç kıt‘a  bağ 

yerlerini ve Mebâdînaltı dimekle ma‘rûf mahalde vâki‘ ma‘lûmete’l hudud 

tarlalarının hakk-ı tasarruf hüsn-i rızası ve sâhib-i arz ma‘rifetiyle bin yüz doksan 

(boş) senesinde buna ferağ ve tefvîz ve bu dahi tefvizi kabul ve yedine virilen tapu 

temessük mûcebince beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idüb 

âherin alâkâ ve medhâli olmayub bir dürlü dahl ve taarruz olunmak îcâb itmez iken 

Divriği sâkinlerinden zümre-i cebâbireden Basmacıoğlu dimekle ârif Mustafa nam 

kimesne ol yerleri hilâf-ı kânun ve mugâyir-i temessük fuzûlî zabt ve gadr-ı külli 

eylediğin bildirüb mezkûrun hilâf-ı kânun ve mugâyir-i temessük fuzûlî ve 

tagallüben ahz ve zabt eylediği yerleri kendüye alıvirilüb ber karar-ı sâbık zabt ve 

ziraat ittirilüb hilâf-ı kânun ve yedinde olan sâhib-i arz temessüküne mugâyir taallül 

ve niza‘ ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                        Hasbî                       Fî evâsıt R (1)194  

SAYFA 12 HÜKÜM 5 

Kazâbad kadısına hüküm ki 

          Kazâbad kazâsına tâbi‘ Keşlik nam karye ahâlileri gelüb göçebe taifesinden 

ma‘lûmete’l-esâmi kimesneler hayvanatlarıyla gelüb bunların karyeleri toprağında 

gerek tereke ve sâir mezruatları arasına salıvirüb yedirüb çiğnedüb külli zarar ve 

ziyân eylediklerin bildirüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ ve 

divân-ı hümâyûn kaleminden kânun-ı sual olundukda karyeleri toprağında göçebe 
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taifesinden olan kimesnelerin hayvanatları kadîmden geze gelmiş değil ise min ba’ad 

gezdirmeyüb ve eğer kadîmden geze gelmiş ise zarar-ı kadîmi olmaz gerek tereke ve 

sâir mahsul arasında davâr gezdiğine kat’an rıza-i hümâyûn olmamağla kurâlara 

muhkem tenbih ve te‘kid  olunub  mahsul kalkıncaya değin davârların muhkem zabt 

idüb mahsul kalkdıkdan sonra dahi kadîmden ne mahalline gire gelmiş ise yine ol 

mahalde gezdirüb bir vechle zarar ve ziyân etmeyeler   vech-i meşrûh 

üzere zarar iderler ise vâki‘ olan zararları ba’de’s-subut tazmîn ittirilmek içün kânun 

üzere emr-i şerîf yazılagelmiş ve bu tahrir olundığı kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                   Ziyai                     Fî evâhir  R sene 1194  

SAYFA 13 HÜKÜM 1 

Niksar kadısına  hüküm ki 

          Hacegân-ı divân-ı hümâyûnumdan İsmail zide mecduhu gelüb Sivas 

Sancağında Niksar nâhiyesinde Tokad voyvodalığı aklâmından ber vech-i mâlikâne 

berât-ı şerifimle uhdesinde olan nefs-i Niksar’ın hâsılı tahtında bac-ı hamr ki ez birun 

şehr deyu tahrîr olunub lakin  hamr men‘ olunmağla zimmî reâya taifesinin taşradan 

nefs-i Niksar’a gönderdikleri üzüm yüklerinden îcâb iden bacların ve defterde 

mukayyed zimmî raiyyet ve  raiyyeti oğullarının dahi üzerlerine edâsı lazım gelen 

resm-i ispenç ve sâir hukûk ve rüsûmların kânun ve defter mûcebince tarafından 

mültezîmi olanlar taleb ve ahz ve kabz murâd eylediklerinde içlerinden ba’zıları 

taallül ve muhalefet ve mal-i mukata‘anın kesr ve noksan tertibine bâis ve bâdî 

olmalarıyla ba‘dezin nefs-i Niksar’a zimmî reâya taifesinin gönderdikleri üzüm 

yüklerinden îcâb iden bacları defterde mukayyed zimmî raiyyet ve raiyyeti 

oğullarının dahi üzerine edâsı lazım gelen resm-i ispenç ve sâir hukûk ve rüsûmları 

kânun ve defter mûcebince hass-ı mezbûr mültezîmine alıvirilüb hilâf-ı kânun ve 

defter bir ferdi taallül ve muhalefet ettirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

hazine-i âmiremde mahfûz baş muhasebe defterlerine nazar olundukda mukataa-i 

mezbûr senevi bin dört yüz on iki buçuk guruş yirmi sekiz akçe mal ile muma ileyh 

İsmail üzerinde defterhâne-i âmiremde mahfûz defter-i icmâl ve mufassala müracaat 

olundukda Niksar nâhiyesine tâbi‘ mahallat ve neferât ile nefs-i Niksar ve hâsılı 

tahtında ispenç ve bac-ı hamr ki ez birun-ı şehr ve hınta ve şa‘îr ve ihtisab ve der şehr 
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ve bad-ı hevâ ve resm-i arusane yekün ma‘a gayrıhi yirmi dokuz bin dört yüz yetmiş 

akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde 

havâss-ı hümâyûn karyelerinde olduğı mastûr ve mukayyed ve divân-ı hümâyûndan 

kânun-ı sual olundukda defter-i hâkânide mastûr nefs-i Niksar toprağında ziraat 

idenlerin hâsıl eyledikleri terekelerinden beşte bir öşürleri ve nefs-i Niksarda bac-ı 

hamr ki ez birun şehr yazılub lakin hamr men‘ olmağla zimmî reâya taifesinin 

taşradan nefs-i Niksar’a getürdükleri üzüm yüklerinden îcâb iden bacların ve defter-i 

mukayyed zimmî reâya taifesinin dahi üzerlerine lazım gelen resm-i ispenç ve sâir 

hukûk ve rüsûmları kânun ve defter mûcebince hass-ı mezbûr tarafından kabzına 

memura alıvirilmek muvâfık-ı kânun eylediği tahrîr olunmağla kânun üzere emr-i 

şerîfim sudûrını bil-fiil baş defterdârım olan El-Hac Seyyid Mustafa dame uluvvuhu 

i‘lâm itmeğin i‘lâm mûcebince kânun üzere  amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                          Fî evâhir-i R Sene(1)194 

SAYFA 13 HÜKÜM 2 

Arabkir Kadısına ve Keban ma‘den   i eminine hüküm ki 

          Arabkir kazâsı sâkinlerinden Feyzullah nam kimesne gelüb bunun kimesneye 

hilâf-ı şer‘-i şerif taaddîsi yoğiken yine Arabkir kazâsı sâkinlerinden Çorbacıoğlu 

dimekle ma‘rûf Abdü’l-Ganî nam kimesne kendü hâlinde olmadığından bin yüz 

doksan senesinde kemâl-i hayatında garazan mebni bunun hânesini basub alet-i harb 

ile iyâli üzerine hücum ve mezbûre dahi havf ve haşiyetinden nâşi aklına dahi hiffet 

târî ve mecnun olduğundan başka karındaşı İsmail nam kimesneyi dahi hilâf-ı şer‘ 

katl itmek kasdıyla darb-ı şedid ile darb ve mecruh ve mezbûr ile terâfu‘-i şer‘ 

olunmak murâd eylediğin mu’in-i kesiresi olduğından bir vechle mukâvemet ve icrâ-

yı hak mümkün olunmadığın bildirüb sen ki Keban ma‘den emini muma ileyhsin 

ma‘rifetinle mahallinde şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

sana hitâben hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin sen ki ma‘den  emini muma ileyhsin 

ma‘rifetinle mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                  Vâcid       Fî evâhir-i R sene  (1)194        
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SAYFA 13 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Hacıhamza Kadısına hüküm ki 

          Mehmed ser cündi sadr-ı aliye gelüb Tokad gümrük mukataası malından 

almak üzere yevmi yüz elli sağ akçe ulûfe ile Sivas Sancağında Hacıhamza 

Kal’ası’nın ma‘a kaimmakamlık mütevelli dizdarlığına mukaddemâ berber Süleyman 

hâne-i seferli mahlûlünden mutasarrıf olan hâne-i çiftlik adem-i raiyyetinden nâşi 

hüsn-i rızasıyla yedinde olan berâtı teslim eylemekle salifü’z-zikr ma‘a 

kaimmakamlık mütevelli dizdarlık mezkûr vazîfe-i merkumesiyle mezkûrı 

mahlûlünden ve merkum Hüseyinin kef-i yedinden irsâl-i lihye eylemek üzere şeref 

yafta-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn şevket makrûnum mûcebince ser cündi iş bu sene-i 

mübâreke rebi’ül- evvelinin on altıncı gününde tevcih ve hala berât-ı şerifimle 

üzerinde oldığın bildirüb dizdarlık ma‘a kaimmakamlık mütevelli yedinde olan berât-

ı şerifim mûcebince tarafından zabt ittirilüb âherden bir ferdi mugâyir-i berât bir 

dürlü dahl ve zabtına mümânaat  ittirilmeyüb men‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim 

sudûrını ricâ ve hazine-i âmiremde mahfûz baş muhasebe defterlerine nazar 

olundukda zikr olunan dizdarlık maa kaimmakamlık ve mütevelli vazîfe-i 

merkumesiyle ber vech-i meşrûh ribh-i mezbûrdan muma ileyh tevcih ve hala berât-ı 

şerifimle üzerinde olduğu mastûr olunan kayd ve berât mûcebince amel olunmak için 

emr yazılmışdır. 

                                                                              Fî evâhir  R sene (1)194 

Mükerrer olunmuştur. Evâil-i CA sene 94 

SAYFA 13 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine ve Ladik kadısına hüküm ki 

          Havâss-ı hümâyûnumdan Ladik kasabasında vâki‘ Kâdir ve hademeleri gelüb 

bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed olub şer‘an taaddî olunmaları îcâb itmez 

iken kasaba-i mezbûr sükkânından mütegallibe ve cebâbireden Asgar Mustafa nam 

kimesne kendü hâlinde olmadığından Canikli Fîrârî Ali Paşa’ya istinâden yüz doksan 

senesinden berü her birlerini bi gayr-ı hak tecrim iderek yirmi sekiz bin beş yüz 

guruşların hilâf-ı şer‘-i şerif gasben ahz idüb ziyâde gadr ve taaddî eylediğin bildirüb 
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şer‘le getirilüb aluvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                     Fehim          Fî evâhir-i R  sene (1)194      

SAYFA 14 HÜKÜM 1 

Zeytun Kadısına hüküm ki 

          Amasya Sancağında Zeytun Nâhiyesi’nde tımar karyelerden Zeytun-ı Küçük 

nam karye ahâlisi gelüb bunların karyelerinde vâki‘ kadîmi mer‘a yerleri kadîmü’l 

eyyâmdan berü koyun ve sâir davârları civârında vâki‘ yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ 

Eşekbükü nam karye ahâlisinin hayvanatlarıyla ma‘an mer‘i ve müşterek ra‘y olunub 

otundan ve suyundan intifa‘ idegelüb kadîme mugâyir hilâf-ı kânun taaddî ve rencîde 

olunmaları îcâb itmez iken zikr olunan Eşekbükü Karyesi ahâlileri ol mer‘a yerlerin 

terk hayvanatımızı ra‘y ittirmeyüb müstakîl yerleri hayvanatlarımızı ra‘y ittiririz 

deyu hilâf-ı kânun ve kadîme mugâyir bunların hayvanatı meşa‘iyyet üzere raiyyete 

mümânaat ve ol vechile zaruret ve musalahaları bâis ve bâdî oldukları bildirüb ol 

mer‘a yerlerin kadîmisi ve meşa‘iyyet olan bunların hayvanatı mezbûr Eşekbükü 

Karyesi ahâlisinin hayvanatıyla ma‘an ra‘y ittirilüb kadîme mugâyir mezkûr 

Eşekbükü Karyesi ahâlisinin ol vechle olan müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz defter-i 

icmâl ve mufassala müracaat olundukda Zeytun Nâhiyesi ‘ne tâbi‘ neferât ve zemîn 

ile karye-i Zeytun iki başdan tımar ve hâsıl-ı   ez Pazar ve ihtisab ve üç rub‘    

mâlikâne divânî tahtında hınta ve şa‘îr ve öşrüyle yekün maa gayrıha iki bin yedi yüz 

akçe yazu ile tımar karyelerinden olmak üzere defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrîr ve yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ neferât ve zemîn ile karye-i 

Eşekbükü ve tahtında yaylak mezkûr karye halkı ve Küçük Zeytün ve  kurâ 

halkının  mer‘alarıdır ve ziraat olunmaz ve hâsıl iki başdan maa niyâbet ve hınta ve 

şa‘îr yekün maa gayrıhi iki bin akçe yazu ile tımar karyelerinden olmak üzere tahrîr 

olundığı mastûr ve mukayyed  bulunmağın defter-i hâkâni mûcebince kânun üzere 

amel olunmak emrim olmuştur.               

                                                                                      Fî evâhir R sene (1)194 
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SAYFA 14 HÜKÜM 2 

Kazâbad Kadısına hüküm ki 

          Abdülkerim nam sipâhi gelüb berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu tımarı 

karyelerinden kazâ-i mezbûre tâbi‘ Gerdek nam karye toprağında ma‘lûmetel hudud 

tarlaya mutasarrıf olan (boş) ve (boş) nam kimesneler ol yerleri bunların zamanından 

on seneden mütecâviz ziraat itmeyüb boz ve hâli kalub kânun üzere tapuya müstehak 

oldukda zamanında müstehak-i tapu olan yerleri talibine resm-i tapuları ile virmek 

murâd eyledikde bir vechle dahl olunmak îcâb itmez iken mezkûr zuhûr ve hilâf-ı 

kânun ol yerleri resm-i tapu ile âhere virmesine mümana‘at ve tımarı mahsulünün 

külli kesr ve noksan tertibine bâdî ve bâis oldukların bildirüb ol babda kânun üzere 

emr-i şerif ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                       Ziyai                Fî evâhir R sene 1194         

SAYFA 14 HÜKÜM 3 

Eğin Kadısına hüküm ki 

           Eğin mütemekkinlerinden Yabek veled-i Kızir nam zimmî gelüb kimesneye 

deyn ve kefâleti olmayub şer‘an dahl olunmak îcâb itmez iken Eğin sâkinlerinden 

(boş) ve (boş) nam kimesneler bundan bi gayr-ı hak ma‘lûmel mikdar akçe iddia ve 

ledel murâfa‘a müdde‘âların isbât idemeyüb muârazadan men‘ olundukda sen ki 

Mevlânâ-yı muma ileyhsin tarafından Eğin voyvodasıyla yekdil olarak seni 

muârazadan men‘ eyledim iddia olunan akçenin resmin viriniz deyu hilâf-ı şer‘i şerif 

taaddî olundığın ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerif 

virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince amel olunub ol vechle tarafından 

taaddî olunmamak bâbında emr-i şerîf ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                        Nedim               Fî evâhir  R sene 1194           

SAYFA 14 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi vezire ve Eğin kadısına hüküm ki  
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          Kazâ-yı mezbûre tâbi‘ Şirzu(?) nam karye sâkinlerinden Ali nam kimesne 

gelüb bunun babası Mehmed nam kimesnenin yüz seksen senesinde âsitâne-i 

saâdetimde iken maktûlen fevt olub karye-i merkumede vâki‘ mülk bağ ve bağçe ve 

mülk değirmen ve sâir emvâl ve eşyâ ve terekesi irsen buna intikâl itmişiken karye-i 

merkum sâkinlerinden ammisi Firuz nam kimesne fuzûlî zabt ve ol dahi fevt 

olubbabasından müntakîl emlâk ve eşyâ ve mülk bağ ve bağçe ve tereke-i sâiresini 

karye-i merkum sâkinlerinden zevcesi Harun kızı (boş) nam hatun zabt ve 

mütegallibe ve eşkıyâdan Ahmed nam kimesne kendüye akd itmekle zevci mezkûr 

ile yekdil olmağla mukâvemet bir dürlü mümkün olmadığın ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi 

mûcebince şer‘le görülüb babasından müntakîl ammisi mezbûrun fuzûlî zabt eylediği 

mülk bağ ve bağçe ve  eşyâ ve tereke-i sâiresi her ne ise vâzi‘ül-yed olan 

mezbûreden alıvirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                      Kıyâsî                     Fî evâil-i ca sene 1194    

SAYFA 14 HÜKÜM 5 

Amasya Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

           Amasya sâkinlerinden Şeyh Osman nam kimesne ile Emine ve Rabia ve 

Hanife ve Aliye ve Zeliha nam hatunlar gelüb bunların mûrisleri Abdullah nam 

kimesne kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Mehmet Emin nam sagîrin ba hüccet-i 

şer‘iyye ve vasisi olmağla sagîr-i mezbûr erişüb bâliğ ve huzur-ı şer‘de rüşdünü isbât 

ittikden sonra mezkûr Abdullah makbuzını mezkûrdan ma‘rifet -i şer‘le teslim ve 

 hakkı ikrâr ve ‘amme-i davâdan ibrâ-i zimmet birle taraf-ı şer‘den mezkûr 

Abdullah yedinde hüccet-i şer‘iyye virdiklerin mûrisleri mezkûr fevt oldukda dahl 

îcâb itmez iken mezkûr Mehmed Emin zuhûr ve mücerred celb-i mal sevdâsıyla 

üzerlerine musallat olub siz ki mûrisiniz mezkûr Abdullah hayatında beni ehl-i örfe 

gamz ve tecrim olmağla   terekesinden alurum deyu hilâf-ı şer‘-i şerif bi 

gayr-ı hak onların üzerlerine  şer‘an bir nesne deyn olmadın bin yüz doksan 

senesinde yedi yüz guruşların cebren ahz ve ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin ve bu 

babda davâsına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerîfe virildiğün bildirüb fetevâ-

yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak alduğı yedi 
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yüz guruş alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                      Nedim                          Fî evâhir-i RA sene 1194             

SAYFA 14 HÜKÜM 6 

Sivas Valisi vezire Kilmigad nâibine hüküm ki 

          Nişan-ı hümâyûnum virilen divan-ı âlî-şânım katiblerinden Osman Hafız zide 

kadruhu gelüb Sivas sancağında Kilmigad nâhiyesinde Yavı  nam karye ve gayrıdan 

yirmi dört bin akçe berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu zeâmeti mülhakâtından 

Kilmigad nâhiyesine tâbi‘ mezra‘a-i Kızılcaalan der nezd-i   ve mezra‘a-i 

Ağcalu  nam-ı diğer Alan der nezd-i mah haric ez defter iki başdan deyu üç yüz akçe 

yazu ile defter-i hâkânide mukayyed ve müşterekiyle kayd ve berâtına dâhil olmağla 

mezra‘a-i mezkûreyi ber mûceb-i defter-i hâkâni tarafından subaşısı müşterekiyle 

zabt ve vâki‘ olan mahsul der saadetimde berât-ı yazusuna göre hissesine isâbet iden 

mahsul ve rüsûmı kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde mezra‘a-i 

mezkûrede müşterekleri olan Sivas ve Amasya sancaklarında Artukabad ve gayrı 

nahiyelerden Sisorta nam karye ve gayrıdan kırk dokuz bin iki yüz yetmiş sekiz akçe 

zeâmete mutasarrıf dergâh-ı muallâm çavuşlarından Ahmed bî zeban Şamlı ve yine 

karye-i Yavu el mezbûre ve gayrıdan on bin elli akçe tımara mutasarrıf Halil nam 

sipâhi ve çavuş muma ileyhin tarafından subaşısı ve mültezîmleri olanlar berâtları 

yazularına göre hisselerine isâbet iden mahsul ve rüsûmu âhere kanaat itmeyüb hilâf-

ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun bunun berât yazusuna göre hisselerine düşen 

mahsul ve rüsûma dahi fuzûlî müdâhale ve gadr murâd eylediklerin bildirüb 

sâbıku’z-zikr mezra‘a ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekleri mezkûrlar ile 

tarafından subaşısına  zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmun her ne ise yedinde  olan 

berât yazusuna göre ber mûceb-i taksim hissesine düşen mahsul ve rüsûm kânun ve 

defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb hilâf-ı defter-i hâkâni berâtları yazularından 

ziyâdeye tecâvüz ile ber mûceb-i taksim bunun berâtı yazusuna göre hissesine düşen 

mahsul ve rüsûm fuzûlî müdâhale ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve 

defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe hümâyûn ve defter-i icmâle müracaat 

olundukda Kilmigad nâhiyesine tâbi‘ hâsıl iki başdan üç yüz akçe yazulan mezra‘a -i 

Kızılcaalan der nezd-i  ve mezra‘a-i Ağcalu nam diğer Alan der nezd-i 
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Malıtepe(?) nâhiyesinde Yavu nam karye ve gayrıha ile birikdirilüb yirmi sekiz bin 

akçe zeâmet ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun yirmi iki bin beş yüz akçesi muma ileyh 

Hafız Osman’ın ve üç bin akçesi akçesi çavuş muma ileyh Ahmed bî Zeban Şamlı ve 

iki bin beş yüz akçesi Halil kaydlarında olub bu takdirce ber mûceb-i taksim 

mezra‘a-i mezkûreden iki yüz kırk bir akçemuma ileyh Hafız Osman ve otuz iki akçe 

Ahmed Çavuş bî Zeban Şamlı ve yirmi yedi akçe Halil’in hisselerine isâbet ve iktiza 

eylediğin bil fiil defter emini olan Hasan dame mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                          Şeyhî           Fî evâhir R sene 1194  

Defter emini hükm-i   emr-i ali yazıldı.      Fî evâhir-i RA 99 

SAYFA 15 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

           Erbâb-ı tımardan İbrahim nam sipâhi gelüb Sivas sancağında ve nâhiyesinde 

Piri Hacı nam karye ve gayrıdan sekiz bin seksen altı akçe berât-ı şerifimle 

mutasarrıf olduğu tımarının baş kalemi olan sâbıkü’z-zikr Piri Hacı karyesinin 

divânisi vezir-i a’zam müteveffâ Kara Mustafa Paşa vakfı mâlikânesi müşterekiyle 

sipâhi-i merkum İbrahim’in kayd ve berâtına dâhil olmağla karye-i merkumeye ber 

mûceb-i tashîh ve ber muktezâ-yı defter-i hâkâni divânî mutasarrıf olan vakf-ı 

mezbûr mütevellisi ve müşterekiyle zabt ve mâlikâne tarafına âid mahsulü ahz ve 

kabz murâd eylediği vakf-ı mezbûr mütevellisi ve tarafından mültezîmi olanlar 

karye-i Piri Hacı el mezbûreden divânî cânibine âid mahsul ve rüsûmı taraf-ı vakfdan 

ahz ve kabzına kana‘at etmeyüb ziyâdeye tecâvüz ile karye-i mezbûre müstakîl 

vakfdır  mâlikâne mahsulünden tımar mutasarrıflarının alâkâları yokdur deyu hilâf-ı 

defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve tımarı tarafına âid mahsulü ahz ve kabz idüb ol 

vechile tımarı mahsulünden külli kesr ve noksan tertibine bâis ve bâdî oldukların 

bildirüb karye-i Piri Hacı el mezbûre divânî mutasarrıfı ve müşterekleri  mezkûrı 

zabt ve mâlikâne tarafına âid mahsul müşterekiyle ahz ve kabz ittirilüb vakf 

mütevellilerini ve taraflarından mültezîmlerini karye-i mezkûrenin mâlikâne 

mahsulünde tımar mutasarrıflarının alâkâları yokdur müstakîl vakfındır deyu hilâf-ı 

defter-i hâkâni bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında 
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hükm-i hümâyûn ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve 

defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda Sivas nâhiyesine tâbi‘ neferât ve 

zemînha  ile karye-i Piri Hacı hâsıl iki başdan ve tahtında resm-i çift ve bennâk ve 

hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrıhi altı bin akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâl üç bin akçesi ifrâz ve ma‘a gayrıhi dört bin yedi 

yüz akçe ber icmâl ve üç bin akçesi dahi ifrâz ve yine nâhiyesine tâbi‘ beş bin akçe 

yazar  maa  nam karyenin dahi bin beş yüz akçesi ifrâz ve ma‘a gayrıhi 

sekiz bin yedi yüz elli akçe ol dahi ber icmâl olmak üzere tahrîr-i defter olunub ve 

bundan akdem Piri Hacı nam karye altmış seneden berü haric-i ez defter olub 

kimesne tasarrufunda olmadığını hüccet-i şer‘iyye olmağın vezir-i a‘zam esbak 

Mustafa Paşa’nın binâ eyledikleri câmi‘ ve hana vakf  ta‘yîn olunan Hafik(?) ve 

Salık(?) ve Ogurlu ve Sekerdük(?) karyelerin ziraatına sâlih yerleri kalîl olmağın 

karye-i mezbûrun dahi civârında ve sınırı muttasıl olmağla defter-i hâkânide mastûr 

olundığı üzere hududlarıyla kendülere mer‘a ta‘yîn  olunub murâd eylediklerin 

kadîmden ashâbı olan kurâ ahâlileriyle bir yere gelüb zikr olunan mahallerde âherden 

müdâhale olunmaz ise hâlâ mezbûr ahâlisi ile bize vefâ ider deyu mukırr ve 

mutasarrıf olmalarıyla zikr olunan hudud ile mahdûd mahalleri ashâb-ı kadîmisiyle 

ma‘an iştirâk mutasarrıf olmak şartıyla divânisi ve mer‘alık üzere tasarruf 

eylemeleriçün bin elli üç senesinden tevki’î kalemiyle tashîh olunub ba’dehu zikr 

olunan Piri Hacı ve   nam karyeler müteveffâ Kemâni Kara Mustafa  Paşanın 

câmi‘ ve hanına vakf olmak üzere temlik olunan kurâ ve mezâri’a dâhil olub îcâb 

itmez iken âherden birçok kimesneler tımarlık üzere berât ittirüb mahsul-ı vakfa gadr 

olundığın inhâ ve  karyesinin mâlikânesi vakf darü’ş-şifa ve divânisi zira’atgâh 

olmağla tamâmen divânisiyle Piri Hacı nam karyenin dahi divânisi zira’atgah olmak 

üzerine tashîh olmağın Piri Hacı karyesinin ancak divânisinden erbâb-ı tımarın 

alâkâsı olmayub vakf tarafından zabt olunub  karyesinin mâlikânesi darü’ş-şifa 

vakf-ı divânisi zira’atgah olmağla Piri Hacı karyesinin ancak divânisi han-ı mezkûr 

reâyasına zira’atgah olmağın fimâ-ba‘d   zikr olunan   ve Piri Hacı karyelerinin 

divânisine erbâb-ı tımar tarafından müdâhale olunub Mustafa Paşa Vakfı tarafından 

zabt olunmak üzere bin yüz otuz üç senesinde tevki’î  kalemiyle tashîh olunub icrâ-yı 

evvel üç bin akçesi icrâ-yı sânînin gayr-ı ez   ber mûceb-i tashîh yedi bin iki 

yüz elli akçe yekününden iki bin dört yüz seksen altı akçeleri İbrahim kaydında olub 

bu takdirce ber mûceb-i defter-i hâkâni ve ber muktezâ-yı tashîh Piri Hacı nam 
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karyenin divânisi Mustafa Paşa Vakfı tarafından mâlikânesine müşterekiyle mezkûr 

İbrahim tarafından zabtı iktizâ eyledüğün bi’l-fi‘il  defter emini olan Hasan dame 

mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                        Fî evâil CA sene (1)194 

SAYFA 15 HÜKÜM 2 

Canik Sancağı Mütesellimine hüküm ki 

           Sâdâd-ı kirâmdan Es-Seyyid Mehmed zide şerefehu gelüb Canik sancağında 

Bafra nâhiyesine tâbi‘ neferât ve zemîn hisse-i çiftlik ile karye-i Uslu(?) mâlikâne-i 

mülk verese-i Süleyman ve  karye-i Hacı ve verese-i Ali ve Maras  divanî tımar olub 

nim  ve bennâk ve hınta ve şa‘îr ve yekün ma‘a gayrıhi üç bin yedi yüz akçe yazu ile 

defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr olundığı defter-i hâkânide mukayyed 

ve mezbûr Seyyid Mehmed Süleyman veresesi evlâdından olub ber mûceb-i defter-i 

hâkâni karye-i Uslu(?) el mezbûrenin mâlikânesi mahsulüne verese-i Süleyman 

tarafına âid mahsul kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde 

evlâdlıkda alâkâsı olmayan ecânibden Bafra kazâsı sâkinlerinden Ali ve Mehmed 

nam kimesneler zuhûr ve hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve tagallüben ahz ve 

kabz idüb gadr-ı külli eyledikde mukaddemân inha ve ber mûceb-i defter-i hâkâni 

salifü’z-zikr Uslu (?)karyesinin mâlikânesi divâni mutasarrıfıyla zabt ve mâlikânesi 

tarafına âid mahsul verese-i Süleyman ve verese-i Hacı ve verese-i Ali ve Maras 

taraflarından kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb ecânibden olan 

mezkûrları hilâf-ı defter-i hâkâni mâlikâne mahsulünden verese-i mezbûrun tarafına 

âid mahsul bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında bundan akdem emr-i şerîf 

sudûrunı istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz defter-i mufassala müracaat 

olundukda vech-i meşrûh üzere olduğı mastûr ve mukayyed olunmağın defter-i 

hâkâni mûcebince amel olunmak içün bin yüz yetmiş bir senesi evâil-i zi’l 

ka‘desinde emr-i şerîf sâdır olundığın bildirüb mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf 

mûcebince müceddeden hükm-i hümâyûn sudûrını istid‘â ve divân-ı hümâyûnumda 

mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere tarih-i mezkûrda 

emr-i şerîf virdiği mastûr ve mukayyed olduğın mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf 

mûcebince amel olunmak bâbında ferman-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                                                         Fî evâil CA sene (1)194   
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Tekrar emr yazıldı. Fî evâil-i S sene 95 

SAYFA 16 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine Artukabad Nâibine hüküm ki 

          Nişan-ı hümâyûn virilen dergâh-ı muallâm çavuşlarından Ahmed Bazargan-ı 

Şamlı zide kadruhu gelüb Sivas sancağında Artukabad nâhiyesinde Sisözü nam karye 

ve gayrıdan kırk dokuz bin iki yüz yetmiş sekiz akçe ba berât-ı ali şân mutasarrıf 

olduğu zeâmetinin baş kalemi olub hâsıl-ı divânisi ma‘a niyâbet beş bin beş yüz akçe 

yazar sâbıku’z-zikr Sisözü karyesi müstakîllen kayd ve berâtına dâhil olub âherin 

alâkâsı olmayub dahl olunmak îcâb itmez iken Derviş Mehmed nam kimesne zuhûr 

ve doksan üç senesine tarafından irsâl eylediği ademisiyle bi’l münaza’a benim zikr 

olunan Sis Karyesi’nde dört yüz akçesiçün benim tımarım mülhakâtındandır deyu 

hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve zeâmeti mahsulünün kesr ve noksanına bâis 

olduğın bildirüb hâsıl-ı divânî ma‘a niyâbet beş bin beş yüz akçe yazar karye-i 

Sisözü el mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni müstakîllen muma ileyhin tarafına 

subaşısına zabt ve divânî tarafına âid mahsul ve rüsûm kânun ve defter mûcebince 

ahz ve kabz ittirilmeyüb hilâf-ı defter-i hâkâni ecânibden bir ferdi dahl ve taarruz 

ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâle müracaat olundukda Artukabad Nâhiyesine 

tâbi hâsıl-ı divânî ma‘a niyâbet beş bin beş yüz akçe yazar Sisözü nam karye kurâ-i 

âher ile birikdirilüb otuz iki bin akçe zeâmet deyu ber icmâl ve icmâl-i mezbûr 

tamâmen defter-i hâkânide mastûr oldığı üzere dergâh-ı muallâm çavuşlarından olub 

berâtı ünvanına hatt-ı hümâyûn keşide kılınan Ahmed Bazargan-ı Şamlı kaydında 

olub bu takdirce ber mûceb-i defter-i hâkâni karye-i mezbûrenin divânî ma‘a niyâbet 

yazusı müstakîl-i muma ileyh tarafına zabtı iktizâ eylediğin bi’l-fi‘il  defter emini 

Hasan dame mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince amel olunmak içün yazıldı. 

                                                               Fehim                  Fî evâhir  R (1)194    

SAYFA 16 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi Vezire ve Gümüşabad kadısına hüküm ki 

          Gümüşabad kazâsı sâkinelerinden Gülpare nam hatun gelüb bunun zevci 

Yusuf nam kimesne kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye 



92 

vaz‘ ve taaddîsi olmayub ve üzerine şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken 

kasaba-i mezbûre sâkinlerinden mütegallibeden ve cebâbireden Osman Efendi ve 

Hamamcı oğlu Ebubekir dimekle ma‘rûf kimesneler birbirleriyle yekdil olub 

merkum Hamamcı oğlu zevci mezkûrı bin yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘i şerif 

darb ve Burusa’ya ihrac eylediklerinden ma‘ada hevâlarına tâbi‘ ehl-i örfe istinâden 

ahz ve der zencir ve iki defa ikişer yüz guruş ahz ve bunun yirmi aded sığır ve iki 

aded camus ve iki re’s inek ve bir aded kısrak ve bir aded at ve bir şam kılıcı ve bir 

takım silah ve otuz kile hınta ve yirmi keyl şa‘îr ve sâir emvâl ve eşyâsını yağma ve 

gâret ve gadr eylediklerinden gayrı zevci mezkûr Yusuf’u dahi gaybet  te’dib idüb 

meyanı dahi ma‘lûm olmayub ve vücuhlarıyla gadr ve taaddî eylediklerin bildirüb 

şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                       Nedim                   Fî evâil CA 1194          

SAYFA 16 HÜKÜM 3 

Çorum Sancağı mutasarrıfı ve İskilip kadısına hüküm ki 

           İskilip sâkinlerinden Himmet nam kimesne gelüb bunun İskilip kazâsı 

sâkinlerinden karındaşı Mustafa nam kimesne bin yüz doksan senesinde fevt oldukda 

karındaşı mezbûrun eben an cedd mutasarrıf olduğu oluk ta’bir olunur bir aded çırnık 

ırs-i şer‘le buna intikâl idüb âherden bir vechile müdâhale olunmak iktizâ itmez iken 

yine kazâ-i mezbûre sâkinlerinden veraâette alâkâsı olmayan  ecânib ve ashâb-ı 

ağrazdan Osman nam kimesne zuhûr ve  hevâsına tâbi‘ bazı eşhâs kimesneler ile 

yekdil ve ol çırnık bir gün olub zabt iderim deyu fuzûlî müdâhale ve taaddîden hâli 

olmadığın ve bu babda davâsına (muvâfık) şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb mezkûrun ol vechle 

olan müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ  

eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek emrim olmuştur. 

                                                                           Eşref                       Fî evâil CA 1194     
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SAYFA 16 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine ve Çorum kadısına hüküm ki 

           Amasya sancağında Vadi(?) Nâhiyesi’ne tâbi‘ Ortaköy nam karye 

sâkinlerinden Hüseyin nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde olub hilâf-ı şer‘i şerif 

kimesneye vaz‘ ve hareketi olmayub ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit olmuş 

değil iken sâbık Amasya Sancağı mutasarrıfı olub hâlâ Çorum Sancağı mutasarrıfı 

olan mir-i mirandan Darendeli İbrahim Paşanın yüz doksan (boş) senesinde merkum 

Hüseyin’in hânesine nüzul ve dört gün meks müft ve meccanen yem ve yemek  ve 

sâir me’kûlât  ve meşrûbâtı ahz eylediğinden tüfenkciler  evlâd ve iyâlini  darb 

ittirdiği menzili hareminden taşra ihraç ve enva’-ı cevr ve hakaret iderek kesr-i ırz 

eylediğinden ma‘ada üç re’s atlarımı ve takımıyla alub rum rahtlarını ve bir aded şam 

kılıcını ve bir hat tüfenk ve bir aded  piştovunu ve bir Trabzon işi silahını 

ve bir sim düzine ve sâir emvâl ve eşyâsını ve nehb ü gâret-i vücuhla gadr ve zulm-i 

sarîh idüb ve mir-i miran-ı muma ileyh ile bir vechle  mukâvemete iktidârı olmayub 

ahvali dîger gûn ve şâyeste merhamet oldığın bildirüb sen ki vezir-i müşârun ileyhsin 

ma‘rifet    inle şer‘le görülüb mir miran-ı muma ileyhin hilâf-ı şer‘-i şerif bi gayr-ı 

hakkın nehb ve gâret eylediği at ve emvâl ve eşyâ tamâmen tahsîl ve bi kusur 

kendüye alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve münaza’a ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden senki vezir-i 

müşârun ileyhsin şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak içün 

yazılmışdır.  

                                                                                     Vehbi         Fî evâil CA (1)194           

SAYFA 16 HÜKÜM 5 

Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Zeâmet karyelerinden Arabkir kazâsına tâbi‘ Anberga nam karyenin ahâli ve 

reâyaları gelüb karye-i merkumenin za’imi olan kazâ-i mezbûr sâkinlerinden El-Hac 

Hüseyin nam za’im beher sene karyelerinin zâbiti zalemeden kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden Çodukoğlu Hacı Yusuf ve karındaşı oğlu (boş) nam kimesneleri 

ikramve mezbûrlar dahi aşar ve sâir hukûk ve rüsûmların kânun ve defter mûcebince 

almağa  kana’at itmeyüb hilâf-ı kânun  bed‘-i mezâlim mücerrebe 
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mütâlebesiyle taaddîlerinden  olmayub perâkende ve perîşân olmalarına 

bâis ve bâdî oldukların bildirüb zalemeden mezkûrları subaşılıkdan ref‘ ve yerine bir 

dindar  subaşı nasb olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eyledikleri ecilden kânun 

üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                   Nedim            Fî evâil-i CA 1194      

SAYFA 17 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi Vezire ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Sen ki Mevlânâ-yı muma ileyh es-Seyyid Ahmed zide fazluhu(sun) südde-i 

saâdetime mektub gönderilüb  mahmiye-i İslambol’da sâkin İbrahim bin Hüseyin’in 

tarafından husûs-ı ati’z-zikrin davâ ve ahz ve kabzına ve geri ibtâl-i bâ hüccet-i 

şer‘iyye vekil-i sâbitü’l vekâlesi Mehmed bin Musa Merzifon mahkemesinden 

meclis-i şer‘e ihzâr ittirdiği vekil fi’l-asl Tokad mutavattınlarından olub hâlen 

Merzifon’da misâfireten mütemekkin Acem Haçuk nam zimmî muvâcehesinde bi’l 

vekâle davâ ve takdîr-i kelâm idüb merkum Haçuk mukaddemâ der aliyyemde sâbık 

Tokad voyvodası Ali nam kimesne zimmetinde hüccet-i karz-ı şer‘iden iki bin dokuz 

yüz guruş alacağım olmağla meblağ-ı mezbûrı ahz içün âsitâneye vardığımda 

merkum Ali mevcud olunmadı deyu müvekkil-i merkum İbrahimden iki bin dokuz 

yüz guruşunu ahz ve kabz idüb merkum Ali geldikde  meblağ-ı mezbûru taleb ile 

sana edâ itmez isem benim zimmetimde vâcibü’l-edâ ve özr deyu ikrâr ve sual 

itmekle merkum Mehmed Ağa mezkûr Ali’den meblağ-ı merkumun şer‘an redd-i 

lâzım ve ihzar itmekle sual olunub bi’l-vekâle alıvirilmesi matlubumdur dedikde 

gıbbe’s-sual ve’l istintâk mesfûr Acem Haçuk zimmî mezkûr İbrahim’e bir akçe 

deyni yokdur deyu külliyen inkâr idüb vekil-i merkuma binâen havâle oldukda 

zimmî-i mesfûr müvekkil-i merkum İbrahim’den iki bin dokuz yüz guruş ahz 

eylediği ihrazından sonra merkum İbrahim’e edâ itmişidim deyu def‘ tasaddi idüb ve 

def‘-i mezbûru bir vechle isbât iden müvekkil meblağ-ı mezbûr ihrazı mûcebince 

hükm ve vekil-i merkum edâ ve teslim tenbih şer‘i birle tahsîl olunmak üzere hüccet-

i şer‘iyye ve mürâsele dahi virilmişiken mesfûr  kemal-i huşunetinden(?) ve ba’zı 

mütegallibeye istinâdından nâşi edâda mümâzele ve muhalefet eylediğine binâen 

zimmî-i mesfûr sen ki vezir-i müşarü’n ileyhsin ma‘rifetin ve mübâşir ma‘rifetiyle 

ahz ve meblağ-ı mahkûmun-bih ala idhâl tahsîl olunmak bâbında vâki‘ hâli hükm-i 
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hümâyûnum sudûrı ricâsına bi’l-iltimas arz eylediği ecilden sen ki vezir-i müşârun 

ileyhsin ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le sâbit olan hakkı tahsîl 

ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında fermân-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                                                       Râmi            Fî evâil CA 1194                        

SAYFA 17 HÜKÜM 2 

Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Ömer ve Halil ve Mehmed nam kimesneler gelüb tımar karyelerinden Arabkir 

kazâsına tâbi‘ Küflerik(?) nam karye toprağında arâzî tasarruf idenlerden bunların 

babaları (boş) nam kimesne fevt olub karye-i merkume toprağında ma‘lûmete’l-

hudud yerleri bi hasebi’l kânun meccânen bunlara intikâl idüb lakin bunlar ol vaktde  

sagîr olmalarıyla arz olan Osman nam sipâhi hilâf-ı kânun virmeyüb gadr itmeğle 

bunlar dahi irişüb bâliğ ve ol yerleri tasarrufuna kâdir olmağla babalarından müntakil 

yerleri vaziü’l yed olanlardan alub zabt ve ziraat itmek istediklerinde taallül ve 

muhalefet eylediklerin bildirüb babaları müteveffâ-i mezbûrdan müntakil yerleri 

vaziü’l yed olan mezkûrdan alıvirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                           Eşref             Fî evâil CA sene 1194  

Derkenar    

SAYFA 17 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Hacıhamza Kazâsı nâibine hüküm ki  

          Seyyid Ahmed ve Mehmed Emin veledân Ayşe binti Osman ve Şerîfe ve 

Fatıma Duhter hatun Fatıma binti Ebubekir ve Seyyid Hüseyin an evlâd-ı vâkıf gelüb 

Hacıhamza Kazâsında vâki‘ müteveffâ Sinan Paşa Vakfı mevkûfâtından  olmak 

üzere yevmi beş akçe vazîfeye mutasarrıf es-Seyyid Ahmed ve Mehmed Emin ve on 

üç buçuk akçeye mezbûre Ayşe binti Osman ve yine yevmi on akçe vazîfeye 

mezkûre  Şerîfe Duhter ve yine on akçe vazîfeye mezbûre Fatıma binti Ebubekir ve 

yine yevmi on akçe vazîfeye merkum Seyyid Hüseyin başka başka berât-ı şerifimle 
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mutasarrıf olub vakfda müsa’ade var iken kazâ-i mezbûre sükkânından vakf-ı 

mezbûr mütevellisi olan kimesneye tevcih eylemesi ve başkalarına virmeyüb 

hala vakıfda müctemi’ ve  iken fevt olub kazâ-i mezbûr sâkinlerinden terekesin 

kabz iden vereselerinden ve zimmetinde olan mal-i vakfdan taleb ve almak içün 

vakf-ı mezbûr mütevellisi olan Hüseyin  Paşa nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb 

şer‘le görülüb mütevelli-i mezbûrun sâbıkan vakıfda müctemi‘olan kazâlarından her 

ne ise tamâmen tahsîl ve kendülere alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz Anadolu Muhasebesi Defterleri’ne 

nazar olundukda  mezbûrda başka başka berât-ı şerifimle üzerlerinde olduğu 

mastûr ve mukayyed bulunmağın berâtları  mûcebince mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır. 

                                                                                               Evâil-i CA sene (1)194 

SAYFA 17 HÜKÜM 4 

Hüseyinabad ve Mecidözü Kadılarına  hüküm ki 

           Babü’s-saadetü’ş-şerîfem ağası nezâretinde olan evkâfdan medine-i 

Amasya’da vâki‘ Ayas Ağa nam sâhibü’l hayr evkâfının meşrutiyet üzere hâlâ berât-ı 

şerifimle mütevellisi olan Seyyid Mehmed Emin zide şerefehu gelüb vakf-ı 

mezbûrun defter-i hâkânide mukayyed karyelerinden Hüseyinabad ve Mecidözü 

kazâlarına tâbi‘ (boş) ve (boş) ve (boş) nam karyeler topraklarında ziraat idenlerin 

hâsıl eyledikleri terekelerinden beşte bir öşrlerin kabz içün almak istedikde müdâhale 

olunmak îcâb itmeyüb ve bu makûle sübut karyenin mukata’asını hilâf-ı kânun iken 

kurâ-i mezbûre ahâlileri biz öşr virmeziz karyelerimiz sübut mukata’a olmağla hâsıl 

eylediğimiz terekemizden maktu’  viririz deyu hilâf-ı kânun taallül üzere oldukların 

bildirüb vakf-ı mezbûr karyeleri topraklarında ziraat idenlerin hâsıl eyledikleri 

terekelerden beşte bir öşrleri alıvirilüb taallül ittirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumdan kânun su‘al olundukda Sivas sancağında 

vakıf karyesi  toprağında ziraat idenlerin hâsıl eyledikleri terekelerinden beşte bir 

öşrleri alıvirilmek kânun olub karye-i mezbûr ahâlilerinin sübut-ı karyeden maktu’ 

teklifiyle taallül etmesine mugâyir-i kânundur deyu tahrîr olunmağla kânun üzere 

amel olunmak içün yazılmışdır. 
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                                                 Fehim                     Fî evâil-i CA sene (1)194 

SAYFA 17 HÜKÜM 5 

Niksar Kadısına hüküm ki 

           Niksar kazâsına tâbi‘ Muditekye(?) nam karye sâkinlerinden ebnâ-yı  

sipahdan İsmail ve Mustafa ve İbrahim ve Berât Halil nam Kurdîoğulları gelüb 

bunların karye-i mezbûre toprağında bi’l-fi‘il  zabt ve tasarruflarında hâne-i avarıza 

bağlu tekâlif almak îcâb (ider) emlâk ve arâzîleri olmağla evâmir-i şerifimle varid 

olan tekâlifden tahammüllerine göre hisselerine isâbet ideni karye-i mezbûre 

ahâlisiyle ma‘an edâ idüb bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddî ve 

rencîde  olunmaları iktiza itmez iken ehl-i örf taifesi taraflarından bilâ emr-i şerîf 

tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddî ve rencîdeden hâli olmadıkların ve bu babda 

davâlarına muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğün bildirüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak (içün) emrim yazılmışdır. 

                                                        Eşrefî                         Fî evâil-i CA  sene (1)194   

SAYFA 18 HÜKÜM 1 

Amasya Kadısına Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

           Amasya kazâsına tâbi‘ Aybek(?) nam karye sâkinlerinden Halil ve karındaşı 

Abdullah nam kimesneler ile vâlideleri Ayşe nam hatun gelüb bunların mûrisleri 

Mehmed nam kimesne karye-i merkum sâkinlerinden Değirmencioğlu Ali ve 

karındaşı Mehmed nam kimesnelerden bin yüz doksan senesinde istikrâz eylediği 

altmış guruş mukâbelesinde kazâ-i mezbûre tâbi‘ Koyuk oğlu nam karyede vâki‘ 

mülk bağını   vaz‘ idüb  rehin itmedin mûrisleri mezbûr Mehmed fevt 

olub bağ-ı merkumı irsen bunlara intikâl meblağ-ı merkumı edâ ve bağ-ı merkumı 

almak istediklerinde mezkûr virmeyüb  mahsulünü ahz ve istihlâk ve 

gadr-ı külli eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğün bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb meblağ-ı merkumı ol 

mûrisleri müteveffâ-yı merkumdan müntakîl terekeden rehin olan bağ-ı merkumı 

alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 
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                                                                   Nedim               Fî evâil-i CA sene 1194            

SAYFA 18 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi Vezire ve Eğin Kadısına hüküm ki 

           Eğin has karyelerinden Eğin kazâsına tâbi‘  Sorak nam karye 

mütemekkinlerinden Timatrik ve Nikola nam zimmîler gelüb karye-i merkumda 

vâki‘ ber vech-i iştirâk olub sekiz seneden berü bilâ niza‘ mutasarrıf oldukları mülk 

menzillerine âherin alâkâsı yoğiken karye-i merkume mütemekkinlerinden Esüda ve 

Mecabil veled-i Rüat (?) nam zimmîler zuhûr ve sizin tasarrufunızda olan menzil-i 

mezkûrun mutasarrıf-ı sâbıkı olan Kazâr veled-i Sermayet zimmî elli beş tarihinde 

altı yüz elli guruş mukâbelesinde nısıf menzil babamız Rüat(?) zimmîye bey‘ eylemiş 

hissemiz vardır deyu iddiâ-yı kazîbeye tasaddi ve doksan dört senesi evâil-i saferinde 

Eğin voyvodası ma‘rifetiyle şer‘le görülmek içün emr-i şerîf ısdâr ittirdüb lâkin 

mesfûran otuz sekiz sene muvâcehelerinde durub müddet-i mezkûrda bilâ özr-i şer‘i 

sükut idüb bu makûle bilâ özr-i  şer‘i on beş sene mürur iden mülk menzil davâsının 

istima‘ı memnu‘ iken mücerred ızrâr ve rahne sevdâsıyla taaddî ve rencideden hâli 

olmadığın ve bu babda davâlarına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince amel olunub hilâf-ı şer‘ ve mugâyir 

fetevâ-yı münif ol vechle dahl ve taaddî ittirilmemek babında hükm-i hümâyûnum 

ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                             Nedim              Fî evâil-i CA sene 1194    

SAYFA 18 HÜKÜM 3 

Zeytun Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-ı mezbûre tâbi‘ Sorok(?) nam karye ahâlileri gelüb üzerlerine edâsı lazım 

gelen avârız ve hazeriye ve sâir evâmir-i şerîfe ile vârid olan tekâlifden hal-i 

tahammülleriyle hisselerine isâbet iden nim cem’ine memura edâya râzılar iken 

içlerinden ba‘zı mün‘im kimesneler mücerred kendü tekâliflerin virmemek içün 

bunların üzerlerine tahammüllerinden ziyâde tekâlif tahmîl ve cebren alub zulm ve 

taaddîlerinden ahvalleri dîger gûn olundukların ve bu babda davâlarına muvâfık 

şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğün bildirüb fetevâ-yı şerîfeleri mûcebince 

amel olunub hilâf-ı kânun tahammüllerinden ziyâde tekâlif tahmîli ile gadr ve taaddî  
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ittirilmemek bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â-yı inâyet eyledikleri ecilden 

kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                               Nedim   Fî evâil-i CA sene 1194  

SAYFA 18 HÜKÜM 4 

Zeytun Kadısına hüküm ki 

          Tımar karyelerinden kazâ-i mezbûre tâbi‘ Sorok (?)nam karye reâyaları gelüb 

üzerlerine edâsı lazım gelen a‘şâr ve sâir hukûk ve rüsûmların kânun ve defter 

mûcebince karye-i merkum mültezîmi ve sâhib-i arz vekili olanlara edâda kusurları 

yoğiken mültezîm olan (boş) nam kimesne ta‘am-ı hâmından nâşi vâkitli vâkitsiz 

ziyâde atlu ve adem ile karyelerine varub iyâl ve evlâdlarına sâkin oldukları evleri 

üzerlerine konub müft ve meccanen yem ve yemek ve koyun ve kuzu ve tavuk ve bal 

ve yağ ve hizmetkâr akçesi  namı ve sâir bed’-i mezâlim mücerrebe 

mütâlebesiyle külli akçelerin alub bunun emsâli zulm ve taaddîsinin nihâyeti 

olmayub perâkende ve perîşân olunmalarına bâis ve bâdî olduğın ve bu babda 

davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerif virildiğin bildirüb hilâf-ı kânun ol 

vechle zulm ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

itmeğin kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                      Nedim           Fî evâil-i CA sene  1194  

SAYFA 18 HÜKÜM 5 

Tokad Kadısına hüküm ki 

          Tokad mütemekkinlerinden tüccar taifesinden Mevsil(?) nam zimmî gelüb 

bunun kimesneye deyn ve kefâleti olmayub kendü hâlinde ırzıyla mukayyed iken 

yine Tokad mütemekkininden eşraf basmacı Sencer oğlu Devra(?) nam zimmî kendü 

hâlinde olmadığından iki bin beş yüz guruş alacağı vardır deyu davâ ve mesfûr ile 

terâfu‘-ı şer‘ oldukların mezbûrun ol vechle akçe mütâlebesiyle olan iddi’ası mahz-ı 

lağv olduğuna binâen nâtık nâib-i şer‘iyye ba hüccet-i şer‘iyye i’tâ olunub ve bu 

makûle bir def‘a şer‘le görülüb kat’-i nizâ‘ ve fasl-ı husûmet ve ibrâ-yı zimmet birle 

taraf-ı şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilen davânın istima’ı şer‘a memnu iken mesfûr 

mündefi’olmayub yine ol vechle akçe mütâlebesiyle taaddîden hâli olmadığın ve bu 
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babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerif virildiğin bildirüb fetevâ-yı  

şerîfe ve hüccet-i şer‘iyyesi mûcebince amel olunub mesfûrun hilâf-ı şer‘ ve 

mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı münif ol vechle zâhir olan taaddîsi men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek 

içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                              Vâcid          Fî evâil-i CA (1)194    

SAYFA 18 HÜKÜM 6 

Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Arabkir kasabası sâkinlerinden Ali ve Osman ve Mehmed nam kimesneler 

gelüb kasaba-i mezbûre tâbi‘ Oha  nam mahalde vâki‘ kırk seneden berü Ece yerleri 

dimekle ma‘rûf ma‘lûme’l-hudud arâzîye eben ‘an cedd mutasarrıf ve beher sene 

zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idüb ve bu makûle on sene mürur 

iden arâzî davâsının  istima‘ı memnu‘ iken Arabkir kasabası sâkinlerinden Pir Ali ve 

karındaşı Hacı Mehmed nam kimesneler rufekâlarıyla yekdil olub ol yerler kırk 

seneden mukaddem bizim idi deyu müdâhale ve hilâf-ı kânun zabt ve tasarruflarına 

mumâna’at ve taaddî eylediklerin ve bu babda davâlarına muvâfık şeyhü’l islamdan 

fetevâ-yı şerîfe virildiğün bildirüb hilâf-ı kânun müdâhale ve taaddî  ittirilmeyüb 

men‘ ve def‘ ve ol yerleri ber karar-ı sâbık kendülere zabt ve tasarruf ittirilmek 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecildenkânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                Nedim                Fî evâil-i CA sene 1194  

SAYFA 19 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Agob nam zimmî gelüb kazâ-i mezbûre tâbi‘ Kükerin (?)nam karye 

sâkinlerinden poliçeci Anderyas ve şeriki karındaşı Onak ve ve Aragi nam zimmîler 

zimmetlerinde bin yüz seksen senesinden berü bâ  i‘lâm ve hüccet-i şer‘iyye gayr-ı 

ez teslimat beş bin üç yüz otuz altı guruş birbirleri kefâletiyle mahkumun bih 

alacağından başka mesfûr Anderyas zimmetinde ba i‘lâm dört yüz kırk guruş dahi 

alacağı olub kable’l edâ mesfûr Anderyas mürd olmağla terekesin kabz iden kazâ-i 
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mezbûrda sâkin veresesinden zikr olunan dört yüz kırk guruş ve mesfûranın dahi beş 

bin üç yüz otuz altı guruş taleb olundukda edâda muhalefet eylediklerin bildirüb âher 

husûsa memur mübâşir ma‘rifetiyle şer‘le görülüb alıvirilmek bâbında emr-i şerîfim 

ricâ ve divân-ı hümâyûnda mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda mesfûr 

Agob ve Artin nam zimmînin mesfûr Avanis kefâletiyle şerikleri Anderyas ve Onak 

zimmîler zimmetlerin ba i‘lâm ve hüccet-i şer‘iyye gayr-ı ez teslimât alacakları olan 

beş bin altı yüz on üç guruşı  edâda muhalefet eyledikleri inhâ  ve ol babda istid‘â 

olundukda ma‘rifet-i şer‘le ve Sivas valisi ma‘rifetiyle yedlerinde olan i‘lâmlar ve 

hüccet-i şer‘iyye mûceblerince gayr-ı ez teslimât bâkî kalan ol mikdar hakları tahsîl 

ve ihkâk-ı hakk ve teslim ittirilmek içün seksen iki senesi evâsıt-ı Recebinde emr-i 

şerîfim virildiği  mastûr ve mukayyed olmağın sen ki vezir-i müşârun ileyhsin âher 

husûsa memur mübâşir ma‘rifetiyle mukaddemân sâdır olan emr-i şerîf mûcebince 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                 Fî evâsıt-ı CA (1)194   Kelâmî 

SAYFA 19 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

           Asfir Mehmed dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla 

mukayyed olub hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve hareketi olmayub bir vechle 

taaddî ve rencîde olunmak îcâb itmez iken Amasya sâkinlerinden Hasan Çukadar 

dimekle meşhur kimesne kendü hâlinde olmadığından nâşi bin yüz doksan senesinde 

bunun menziline gelüb iki re‘s at ve bir re‘s katırını hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı 

hak fuzûlî ve tagallüben ahz ve ziyâde gadr ve zulm-i sarîh eylediğin mezbûr 

mütegallibe ve zalemeden olmağla bir dürlü mukâvemet ve ihkâk-ı hakk mümkün 

olmayub ahvâli dîger gûn  ve perîşân oldığın bildirüb şer‘le görülüb mezkûrun hilâf-ı 

şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak fuzûlî ve tagallüben ahz eylediği atlar ile katırları 

kendüye alıvirilüb bi vech-i şer‘ taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘  ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek (içün) emrim yazılmışdır. 

                                                              Hüsnî                 Fî evâil-i CA  sene 1194              
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SAYFA 19 HÜKÜM 3 

Sivas Vâlisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

           Amasya mütemekkinlerinden Zekeriye nam zimmî gelüb bunun kazâ-i 

mezbûr sâkinlerinden iken maktulen fevt olan Melih Musa dimekle ma‘rûf kimesne 

zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘iyye bin yüz doksan (boş) senesinden berü yedi yüz beş 

buçuk guruş alacak hakkı olmağla müteveffâ-yı mezbûrun terekesin ahz ve kabz iden 

yine kazâ-yı mezbûrede sâkin veresesinden mâl-i müteveffâdan taleb ve almak 

murâd eyledikde hilâf-ı şer‘-i şerif edâda taallül ve muhâlefet ve ibtâl-i hak ve gadr-ı 

külli sevdâsında oldukların bildirüb şer‘le görülüb müteveffâ-yı mezbûrun 

zimmetinde olan ol mikdar guruş hakkı terekesin ahz ve kabz iden veresesinden mâl-

i müteveffâdan tamâmen tahsîl ve bi kusur kendüye alıvirilüb  bi vech-i şer‘i inad ve 

muhalefet ittirmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek (içün) emrim  

yazılmışdır. 

                                                                       Hüsnî     Fî evâil-i CA sene 1194       

Reisü’l küttâb Efendi hazretlerinin i‘lâmı ve sâdır olan ferman-ı ali mûcebince iş bu 

emr kaydı terkin ve Mahmud ve Abdi Bey istid‘âlarıyla başka emr tahrîr olunmuştur. 

Fî evâsıt-ı N sene 94 

SAYFA 19 HÜKÜM 4  (Terkin) 

Merzifon Kadısına hüküm ki 

           Merzifondan ehl-i zimmet reâyaları gelüb Amasya sancağında Merzifon 

nâhiyesine tâbi‘ mahallât ve neferât ile nefs-i Merzifon vakf câmi‘ ve medrese-i 

merhum ve mağfurun leh Sultan Bayezid Han ve hâsıl nefs-i Merzifon maa’ bad-ı 

hevâ ve cerâyim  Merzifon ve karye-i Müşrüf ve mahsuli karye-i Müşrüf  maa’  

 gayr-ı ez hınta  şart-ı vâkıf-ı mevcuduyla  sarf olunur resm-i çift ve nim ve 

ispençe  vakf-ı kıst-i bağat ve basatin ve resm-i  ve öşr-i gallât maa’ tevâbi‘ihâ 

ve karye-i Müşrüf ve  bâd-ı hevâ Merzifon ve karye-i Müşrüf ve cerayim ve öşr-i 

 ve meyve ve resm-i ağnam ve küvare-i şehr ve karye-i Müşrik ve cerâyim-i 

nefs-i Merzifon ve ma‘an ve sâire deyu seksen bir bin akçe yazu ile dahi defter-i 
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mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde havâss-ı hümâyûnum 

mülhakâtından oldığı defter-i hâkânide mukayyed ve mukata’a-i zemîn boyahâne ve 

bezirhâne ve kerestehâne ve sabunhâne ve mukata’anın bağı maa’ zemîn filyus(?) 

bağı hass-ı harari mukata’a-i Hacı Kanlu yekün maa’ gayrihi bir yük kırk bir bin yüz 

yirmi sekiz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve yine 

Merzifon nâhiyesine tâbi‘ mukata’a-i tamgavât ve silahşör-i hassadan mir Mahmud 

ve mir Abdi zide mecduhumânın ber vech-i mâlikâne uhdelerinde olan merhum 

müşârun ileyh Sultan Mehmed bin Sultan Bayezid Han Vakfı mukata’asından 

sâbıkü’z- zikr nefs-i Merzifon tahtında defter-i hâkânide öşr-i bağat ve meyve deyu 

tahrîr olundığına binâen ber vech-i muharrer öşr yazılan bâgat ve bağçe 

ashâblarından onda bir öşrlerin taraflarından voyvodaları taleb eyledikde hilâf-ı 

defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun taallül eylediklerin muma ileyhima mukaddemân 

ba arz-ı hâl inhâ ve istid‘â eylediklerinde kuyûdat-ı defter-i hâkâniden ve tarafına 

virilen evâmir-i şerîfem kaydları dahi divân-ı hümâyûnumdan ba’del ihraç defter-i 

hâkâni mûcebince kânun üzere amel olunmak bâbında doksan üç senesi evâsıt-ı zi’l-

hiccesinde sâdır olan emr-i şerîfim tafsilen divân-ı hümâyûnumdan derkenar olmağla 

nefs-i Merzifon’dan ehl-i zimmet reâyalarından nefs-i Merzifon tahtında hin-i 

tahrîrde kıst-i bağat deyu tahrîr olan kadîmi bağlara mutasarrıf olanlar ve öteden berü 

ol kadîmi bağları ber mûceb-i defter-i hâkâni kıst-i bağatların kadîmden 

viregeldikleri minvâl üzere kânun ve defter mûcebince mâlikâne mutasarrıfları muma 

ileyhimânın taraflarından mültezîmlerine edâ idegelüb hilâf-ı defter-i hâkâni ve 

mugâyir-i kânun niza‘ olunduğu yoğiken birkaç seneden berü vakf-ı mezbûr 

mukata’ası tarafından voyvoda olanlar kana’at itmeyüb reâyâ-yı merkumenin hâlen 

tasarruflarında defter-i hâkânide öşr yazılan kadîmi veyahut tahrîrden sonra gars 

olunmuş bağlar yoğiken kıst-i bağat yazılan kadîmi bağlardan dahi aynî öşr alurum 

hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun ve kadîme muhalefet reâya-yı mezbûreye 

tazyîk ve cebren ahz ve gadr eylediğin inha ve men‘ ve def‘ olunmakistid‘â ve 

defterhâne-i âmiremde mahfûz defter-i icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda 

vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr ve mukayyed itmeleriyle husûs-ı mezbûr kânuna 

da‘ir mevâd olmağla mahallinde ma‘rifet-i şer‘le ru‘yet ve reâya-yı merkumenin 

tasarruflarında olan bağlar hin-i tahrîrde öşr yazılan kadîmi veyahut tahrîrden sonra 

gars olunan bağlardan olmağla ayni öşr mütâlebe olmayub ve fi’l hakika hîn-i 

tahrîrde kıst yazılan kadîmi bağlardan olduğu lede’ş-şer‘ zâhir ve mu’ayyen olub 
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ashâbı olanlar kıst-i bağatların kadîmden berü ne vecihle edâ idegelmişler ise 

kadîmisi üzere edâya râzılar iken voyvodaları kana’at itmeyüb ayni öşr mütâlebesiyle 

reâya-yı merkumeyi tazyik eylediği vâki‘ olduğu sûretinde men‘ ve def‘içün 

muktezâ-yı defter-i hâkâni ve kânun üzere emr-i şerîfim tahrîri bâbında bi’l fi’il 

reisü’l küttâbım olan Halil Hamid dame mecduhu ‘ilam itmeğin i‘lâmı mûcebince 

muktezâ-yı defter-i hâkâni ve kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                            Fehim  Fî evâil-i CA sene 1194    

SAYFA 20 HÜKÜM 1 

Divriği Kadısına hüküm ki 

           Fi’l-asl vilâyet-i Anadolu’dan nefs-i Divriği kazâsında bulunan Bey Mahallesi 

ahâlisinden olub mehmiye-i İstanbul’da Sinekli Mahallesi’nde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden şeyh oğlu dimekle ma‘rûf Osman Efendi es-Seyyid El-Hac Mustafa 

ibn-i El-Hac Ali’nin sülbiye kızı olub batn-ı evvelden olmağla zikr-i âti galle-i vakfı 

tevliyeti nısfı kendinin olduğı iddia iden Ayşe Hatun  el merhum mezbûr 

Osman nam kimesne mehmiye-i İstanbul’da mahfil-i şer‘iyatta kasaba-i mezkûra 

tâbi‘ Oranik(?) nam karyede vâki‘ Balaban Bey bin Abdullah nam sâhib-i hayrın 

vakf-ı tevliyetine humus sehim hisse vazîfe ile hala bâ berât-ı âli mutasarrıf olan 

mütevelli Mehmed ibn-i diğer Osman muvâcehesinde vâkıf-ı merkum evlâd-ı 

evlâdının batn-ı evvelde mevcûd zükur ve inâsına vakf-ı mezkûrun gallesini şartı ve 

ta‘yîn    idüb ben dahi  vakf-ı mezbûrun evlâd-ı evlâd-ı evlâdından merkum Şeyhoğlu 

Osman sülbiye kızı olub ve batn-ı evvelde benden gayrı evlâdı olmayub gallesine 

ben müstahik olmuşiken mütevelli-i merkum Molla Mehmed galle-i vakfı bana 

virmeyüb beni mahrum itmekle ben batn-ı evvelde olub bundan gayrı müstahik-i 

âheri olmadığına binâen mütevelli-i merkum galle-i vakfı  ber mûceb-i şart-ı vâkıf 

bana virmek üzere kendüye tenbîh olunmak matlubumdur deyüb  ve mütevelli-i 

merkum istintâk oldukda cevabında vakf-ı mezbûr gallesini ber vech-i muharrer 

batn-ı evvelde mevcûd evlâda meşruta olub merkum Şeyhoğlu Osman evlâdından 

olduğına binâen hayatında galle-i vakfa mutasarrıf olduğunu ikrâr lâkin müdde’iye-i 

mezbûre merkum Osman’ın sülbiye kızı olduğunı kendüden gayrı müstahik âheri 

oldığını inkâr itmekle fi’l hakika müdde‘iye-i mezbûre Ayşe müteveffâ-yı merkum 

Osman’ın sülbiye sahih kızı olduğu kasaba-i mezbûrede Sağır Mahallesi ahâlisinden 
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olub İslambolda altı mermer kurbunda sâkin Câmi‘oğlu dimekle ma‘rûf Hasan bin 

Ahmed’in alâ tariki’ş-şehade  Hamsık Mahallesi ahâlisinden İslambol’da 

Ebubekir Paşa Câmi‘i kurbunda sâkin Haffaf İbrahim bin Hasan ve  Ahmed bin 

Mehmed nam kimesnelerin ihbârlarıyla mütehakkik olub lakin batn-ı evvelde olduğı 

müte’ayyîn olmamağla hüsemâlarıyla mahallinde terâfu‘-ı râziye olmağla mahallinde 

hüsemâlarıyla terâfu‘a  Şeyhoğlu Ebubekir bin Hüseyin’i vekil ve nâib menab nasb 

ve ta‘yîn olmakla mahallinde hüsemâlarıyla merkumûn ile mürafa‘a-i şer‘ ve 

hakîkati  der aliyyeme arz ve i‘lâm olunmak bâbında kıdvetü’l ulemâ’il muhakkikîn 

bi’l fi‘il Rumili kadıaskeri şer‘iyye-i tahsin olan Mevlânâ Ebubekir Râci  zide ilmihu 

i‘lâm itmeğin i‘lâm mûcebince amel olunmak emrim olmuştur. 

                                                                    Vâcid           Fî evâil-i CA sene 1194                     

SAYFA 20 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi vezire Sivas sancağında vâki‘ Komanat Nâhiyesi’nin tâbi‘ 

oldığı kazânın kadısına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Ali veled-i İsmail nam sipâhi gelüb Sivas sancağında ve 

nâhiyesinden Kayıcık nam karye ve gayrıdan berât-ı şerifimle mutasarrıf oldığı 

tımarı mülhakâtından Komanat Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kadıvahte ve maa mezra‘a-i Barak 

Öyüğünün mâlikânesi Fatma Hatun binti Kadı Hasan Türbesi Vakfı divânisi 

müşterekleri olan Sonisa nâhiyesine İrek nam karye ve gayrıdan on beş bin dört yüz 

on altı akçe tımarı mutasarrıf Seyyid Derviş Mustafa veled-i Hüseyin ve Sivas ve 

Amasya sancaklarında Turhal ve gayrı nâhiyelerden Gümün(?) nam karye ve 

gayrıdan kırk yedi bin dört yüz on iki akçe zeâmete mutasarrıf dergâh-ı muallâm 

mutasarrıflarından  Mustafa ve karye-i Kadıvahte el mezbûre ve gayrıdan dört bin 

akçe tımara mutasarrıf Seyyid Mustafa ile has mutasarrıflarının ve karye-i 

mezbûrenin üç yüz akçe yazu ile tımarı zaîm ve sipâhi-i mezkûrların kaydlarına dâhil 

olmağla merkum Ali veled-i İsmail karye-i Kadıvahte maa mezra‘a-i Barak Öyüğü el 

mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekleri ve mâlikâne mutasarrıfıyla zabt ve 

divâni cânibine ait mahsul ve rüsûmdan berâtı yazusuna isâbet iden ahz ve kabza 

murâd eylediğin müşterekleri mezbûrlar berâtları yazularına göre hisselerine isâbet 

iden ahz ve kabzına kanaat itmeyüb ziyâde tecâvüz ile karye-i mezbûrenin niyâbeti 

kaydında dâhil olmağla ancak mahsulden ma‘ada sâir rüsûmata senin hisse ve alâkân 
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yokdur rüsûmat niyâbete dâhildir deyu berât yazusuna göre hissesine isâbet iden 

mahsul ve rüsûmu fuzûlî müdâhale ve ta’arruzdan hâli olmadıkların bildirüb karye-i 

Kadı maa mezra‘a-i Barak Öyüğü el mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni 

müşterekleri ve mâlikâne mutasarrıfıyla kendüye zabt ve karye-i mezbûrun 

niyâbetinden ma‘ada divâni tarafına âid mahsûl ve rüsûmdan herkes yedlerinde olan 

berâtları yazularına göre hisselerine isâbet iden kânun ve defter mûcebince ahz ve 

kabz ittirilmeyüb müşterekleri mezkûrları hilâf-ı defter-i hâkâni ve berâtlari 

yazularına mugâyir ziyâdeye tecâvüz ile karye-i mezbûrun niyâbeti bizim 

kaydımızda dâhil olmağla rüsûmat niyâbete dâhildir deyu öşrden gayrı rüsûmattan 

alâkân yokdur deyu berâtı yazusuna göre hissesine isâbet iden mahsul ve rüsûma bir 

dürlü dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 

mufassala müracaat olundukda Komanat nâhiyesine tâbi‘ elli üç nefer reâya ve dokuz 

zemîn ile karye-i Kadıvahte mâlikâne-i vakf-ı türbe-i Fatıma Hatun binti Kadı hak 

divânî tımar hâsıl-ı maa mezra‘a -i Barak Öyüğü  tahtında resm-i çift ve bennâk ve 

hınta ve şa‘îr ve deştbâni ve tapu-yı zemîn ve bad-ı hevâ ve arûsiye yekün maa 

gayrıha dört bin yüz akçe ve niyâbet karye-i mezbûre der tasarruf-ı sipâhi ber vech-i 

tımar üç yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i 

icmâl ve karye-i mezbûrenin dört bin yüz akçe yazu-yı mezbûresinden bin altı yüz 

akçesi ifrâz ve Sivas nâhiyesine tâbi‘ Kayıcık nam karye ve gayrihi ile birikdirilüb 

yedi bin dört yüz on yedi akçe ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun bin dokuz yüz dört 

akçesi Ali ve ol mikdârı Mehmed ve bin dört yüz akçesi Seyyid Derviş Mustafa 

veled-i Hüseyin kaydlarında olub iki bin iki yüz akçesi dahi hass-ı hümâyûn ve yine 

karye-i merkûmenin iki bin altı yüz akçesi dahi ifrâz ve üç yüz akçe yazusı olan 

niyâbet karye-i mezbûr ve gayrı ile birikdirilüb alıvirilüb beş bin akçe ol dahi ber 

icmâl ve icmâl-i mezbûrun iki yüz akçesi mezkûr Seyyid Derviş Mustafa veled-i 

Hüseyin üç yüz akçe dergâh-ı muallâm mutasarrıflarından Mustafa ve dört bin akçesi 

Seyyid Mustafa kaydlarında olub beş yüz akçesi dahi havâs-ı hümâyûn 

mülhakâtından bu takdirce ber mûceb-i defter-i hâkâni merkum Ali karye-i 

mezbûrenin niyâbetine müşterek olmayub sâir a‘şâr-ı şer‘iyye ve rüsûmât-ı örfiyye 

ve resm-i çift ve bennâk ve cebe ve tapu-yı zemîn ve ağdat-ı ağnam ve bad-ı hevâ ve 

arûsiyeden müşterek olmağla karye-i mezbûrenin a‘şâr-ı şer‘iyye ve rüsûmât-ı 

mezbûresi müşterekleri mezkûrûn ile berâtları yazularına göre zabt etmeleri iktizâ 
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eylediğin bi’l-fi‘il  defter emini olan Hasan dame mecduhu  arz itmeğin arzı 

mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                 Fî evâsıt-ı CA Sene (1)194 

SAYFA 20 HÜKÜM 3  

Sivas Valisine ve Taşabad Kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Zavrak nam karyede Resul nam kimesne gelüb bu 

karındaşı Süleyman nam kimesne ile karye-i mezbûre toprağında vâki‘ mülk 

değirmen ve mülk arsalara iştirâken mutasarrıf olub kimesnenin alâkâsı olmayub 

Halil nam kimesne yüz seksen senesinde hilâf-ı şer‘ fuzûlî zabt ve fevt olmağla 

karye-i mezbûrda mütevelli olmağla Seyyid Abdullah nam kimesne dahi benim 

müteveffâ-yı mezbûrdan alacağım vardır deyu fuzûlî zabt ve değirmen-i mezkûrun 

hâsılatını ahz ve kabz  iken mezbûrun karındaşı merkum dahi fevt olmağla 

emlâk-ı merkumdan hissesi irsen buna  intikâl itmekle fuzûlî zabt olunan hissesiyle 

karındaşı müteveffâ-yı merkumdan müntakil hisse ile ma‘an taleb ve almak murâd 

eyledikde hâlâ vâziü’l yed olan mezkûr Mehmed’e virilmek kasdiyle dürlü dürlü 

tezvirât ile hilâf-ı şer‘ virmekde ta’allül ve muhâlefet ve ol babda  davâsına muvâfık 

şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe verildiğin bildirüb mûcebince şer‛le görülüb emlâk-

ı merkum ile  hâsılatını müstakîllen bi’l-verâse kendüye alıvirilüb ber mûceb-i 

fetevâyı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ 

itmeğin  mahallînde şer‛le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                Vasi‘            Fî evâil-i CA sene (11)94                

SAYFA 21 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine Zeytun Kadısına hüküm ki 

          Abdullah nam kimesne gelüb bunun Zeytun kazâsı sükkânından Abdullah Bey 

oğlu dimekle ma‘rûf Seyyid Ali nam kimesne zimmetinde bin yüz seksen senesinde 

ba temessük iki yüz guruş alacak hakkı olmağla kable’l-edâ fevt olub zimmetinde 

olmağla terekesin kabz iden kazâ-i mezbûrda sâkin vereselerinden taleb eyledikde 

dürlü illet ve bahâne ile bi vech-i şer‘i taaddî ve muhâlefet ve gadr-ı külli sevdâsında 

oldukların bildirüb şer‘le görülüb müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde kalan ol 
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mikdar guruş hakkı terekesin kabz iden vereseleri mezbûrlardan müteveffâ-yı 

mezbûr malından ber mûceb-i temessük tamâmen tahsîl ve alıvirilüb bi vech-i şer‘i 

taallül ve muhâlefet ittirilmeyüb edâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                 Hakkı Şerif     Evâsıt-ı CA sene (1)194          

SAYFA 21 HÜKÜM 2 

Çorum Kazâsı Nâibine hüküm ki 

          Sen ki Mevlânâ-yı muma ileyh Es-Seyyid Ömer zide ilmihusun südde-i 

saâdetime mektub gönderib Çorum Sancağı’nda ve kazâsı muzâfâtında Sakız 

nâhiyesine tâbi‘ Salur nam karye ahâlileri bi ecmaihim meclis-i şer‘a varub karye-i 

mezbûr derûnunda vâki‘ câmi‘-i şerif mesâfe ve nehr-i ahmer ittisâlinde vâki‘ olub 

ba’zı senelerde nehr-i mezbûrun tuğyânı sebebiyle câmi‘-i mezbûr bi’l-külliye harâb 

ve virân ve bu vechle muattal olmağın salifü’z zikr câmi‘-i şerif mahal-i kadîmden 

karye-i mezbûr derununda âher mahalle müceddeden binâ olunması bi’l- iltimas arz 

ve divân-ı hümâyûndan sual olundukda müşrif-i harâb olan câmi‘-i şerif kimin 

vakfıdır ve ta‘mire vakfda nemâ ve müsâ’ade yok mudur ve hedmi  vakfa muzırr ve 

şart-ı vâkıfa mugâyir değil midir ve müceddeden câmi‘ binâ olunacak mahal ne 

makûle yerdir ve kimin tasarrufundadır mesârif-i binâ kimin tarafından virilecektir 

evvela mahalline mütevelli ve mürtezika-i vakf hâzır oldukları halde ma‘rifet-i şer‘le 

bi’t-taharri tefahhus ve su‘al ve gereği gibi tashîh ve tahkîk olundukdan sonra 

hakikat-i hal ale vechi’s-sıhha tekrar der sa‘adetime i‘lâm olunmağa muhtac 

idüğütahrîr olmağla vech-i meşrûh üzere isti‘lâmiçün yazılmışdır. 

                                                                      Vâcid     Fî evâsıt-ı CA Sene (1)194              

SAYFA 21 HÜKÜM 3 

Gedegara Kadısına hüküm ki 

            Sülehâdan Mustafa zide salahuhu gelüb bu kazâ-i mezbûre tâbi‘ Adadepe 

nam karyede vâki‘ câmi‘-i şerîfin bi’l fi‘il berât-ı alî-şânımla hatîbi olub edâ-yı 

hizmet idüb bu makûle e’imme ve hutebâ müktedâ-i nas oldukları itibariyle rüsûm-ı 

ra’iyyet ve bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka mutalebesiyle taaddî ve rencîde olunmak 
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îcâb itmez iken karye-i mezbûre zâbiti tarafından hilâf-ı kânun rüsûm-ı raiyyet ve 

ehl-i örf taifesi câniblerinden bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddî ve 

rencîdeden hâli olmadıkların bildirüb kânun üzere amel olunub karye-i mezbûre 

zâbiti  tarafından hilâf-ı kânun rüsûm-ı raiyyet ve ehl-i örf taifesi câniblerinden bilâ 

emr-i şerîf tekâlif-i şâkka talebiyle olan müdâhale ve taarruzları men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin imdi e‘imme ve hutebâ müktedâ-i 

nas oldukları itibariyle rüsûm-ı raiyyet ve bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkkanın 

cümlesinden  muaflardır ol babda kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

                                                                                    Fî evâsıt-ı CA sene (1)194 

SAYFA 21 HÜKÜM 4 

Çorum Sancağı Mutasarrıfına ve Çorum kadısına hüküm ki 

            Ali nam sipâhi gelüb Çorum sancağında vâki‘ Çorum kazâsı muzafatından 

Divankavağı Nâhiyesi’ne tâbi‘ Tekürpınarı nam karye ve gayrıdan on sekiz bin üç 

yüz akçe berât-ı âlî-şânım mutasarrıf olduğı tımarı eşküncü kadîmi mukayyed iken 

beher sene cebelü tahsîldarı olanlar bilâ sened cebelü bedeliyesi mütâlebesiyle 

rencîde ve taaddîden hâli olmayub mağdur olduğın inha ve tahsîldar-ı merkumların 

ol vechle vâki‘ olan müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîfim sudûrını istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruz namçe-i hümâyûnuma 

müracaat olundukda tımar-ı mezbûr eşkincilik üzere  merkum Ali’nin üzerinde 

olduğu mastûr ve mukayyed ve tımar-ı mezbûrun cebelüsü kaydı olmadığına baş 

muhasebeden cevâb tahrîr olundığın bi’l-fi‘il  baş defterdârım olan es-Seyyid El-Hâc  

Mustafa dâme uluvvuhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince tımar-ı mezbûrun cebelü 

kaydı oldığı derkenar olmağla bi vech ve bilâ sened ol vechle müdâhale olunmak 

bâbında fermân-ı âli yazılmışdır. 

                                                                                 Ziyâî     Fî evâsıt-ı CA sene 1194       
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SAYFA 21 HÜKÜM 5 

  Ber vech-i mâlikâne Bozok Sancağı mutasarrıfı Cabbarzâde El-Hac 

Mustafa dame mecduhuya ve Bozok kadısına hüküm ki 

          Sâdâd-ı kirâmdan Seyyid (boş) zide şerefehu gelüb Seyyid Hasan nam 

kimesnenin kerimesi (boş) nam bikr-i-bâliğayı bundan on sene mukaddem şuhûd 

mahzarında kendüye akd-i nikâh idüb kable’d-duhûl Halil oğlu Hasan karındaşları ve 

ammisi oğlu İbrahim nam kimesneler avâneleri ve sâir eşkıyâ ile yekdil olub 

menkûhesi mezbûreyi cebren alub Bozok kazâsına tâbi‘ İlbaş nam karyeye getürüb 

zabt ve ba‘dehu bu dahi mezkûr Halil oğlu Hasan’ın kız karındaşını dahi akd-i nikah 

eyledikde mezkûrlar birbirleriyle yekdil ve bin yüz doksan senesinde hânesini basub 

emvâl ve eşyâsını nehb ü gâret eylediklerinden gayrı menkûhelerini dahi virmeyüb 

mezkûrun mezkûr İlbaş  karyesinde olmalarıyla mukâvemet ve emvâl-i mahsûbesi ve  

zevce-i menkûhe almak mümkün olmadığın ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l 

islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğün bildirüb yedinde olan fetevâ-yı şerîfeleri 

mûcebince şer‘le görülüb menkûheleri ve emvâl-i mahsûbe her ne ise aluvirilüb bir 

vechle fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim 

ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                              Fî evâsıt-ı CA  sene 1194 

SAYFA 21 HÜKÜM 6 

Sivas Valisine ve Gedegara nâm-ı diğer Köprü kadısına hüküm ki  

         Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden sipah çavuşlarından El-Hac Mehmed nam çavuş 

gelüb kazâ-i mezbûrdan Tatar Molla Ali dimekle ma‘rûf kimesneye bir akçe ve bir 

habbe vireceği yoğiken Köprü Kazâsı sâkinlerinden Yahya Beşe ve oğlu Ömer ve 

Tosun Ağa dimekle ma‘rûf kimesneler birbirleriyle yekdil olarak bin yüz doksan 

senesinde fuzûlî ahz ve on günden mütecâviz haps ve senin mezbûr Molla Ali’ye yüz 

otuz guruş vireceğin var imiş bize sipariş eyledi siz alın didi deyu cebr ve taaddî ve 

tagallüben  alduğı emvâl ve eşyâ ve atlarını diğer bahâsından noksan vech 

ile bey‘ ve cebren bilâ sübut-ı şer‘ yüz otuz guruş ahz ve mezkûr Tosun Hasan ve 

mezkûr Yahya Beşe fevt olmalarıyla terekelerin mezkûr Ömer ve mezbûrûn verâset-i 

şer‘i ahz ve kabz itmekle taleb eyledikde virmekde taallül ve muhâlefet eyledikleri 



111 

ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb 

fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb bilâ subut ve hilâf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak  

ol mikdar akçesi müteveffâ-yı mezbûrların terekelerin kabz iden mezkûrlardan 

ziyâde müteveffâlardan alıvirilüb taallül ve muhâlefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                           Fî evâsıt-ı CA sene 1194 

SAYFA 22 HÜKÜM 1 

Eğin Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Ekrek nam karye sâkinlerinden Ayvadlıoğlu Mehmed 

nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde iken yine karye-i mezbûre sâkinlerinden 

zümre-i eşkıyadan Bereket Turdani Hasan nam kimesne kendü hâlinde olmadığından 

 ve inha bunu tekdir ve tacîz ve kesr-i ırz ve ol vechle ahvâli dîger gûn ve 

şâyeste-i merhamet olduğın bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif  ol 

vechle zâhir olan taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emrim yazılmışdır. 

                                                                      Vâcid       Fî evâsıt-ı CA sene 1194  

SAYFA 22 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi Vezire Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Arabkir kazâsına tâbi‘ Anberga nam karye sâkinlerinden Halil nam kimesne 

gelüb bu kendü hâlinde olub hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve hareketi olmayub 

ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil iken Arabkir sâkinlerinden 

mütegallibe ve cebâbireden Hümzed oğlu Hacı Yusuf ve  Ağaoğlu Süleyman 

dimekle ma‘rûf şakîler kendü hallerinde olmayub hevâlarına tâbi‘ erâzil ve eşkıyâyı 

başlarına cem’ ve bin yüz doksan senesinden berü üç beş defa hânesini basub iki bin 

guruşluk emvâl ve eşyâsını yağma ve gâret idüb ziyâde gadr ve zulm-i sarîh 

eylediklerin ve mezkûrlar ile bir vechle mahallinde mukâvemet ve ihkâk-ı hakk 

mümkün olmayub ahvali dîger gûn oldığın bildirüb sen ki vezir-i müşârun ileyhsin 

ma‘rifet    inle şer‘le görülüb mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak nehb ü 
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gâret eyledikleri emvâl ve eşyâ kendüye alıvirilüb bî vech-i şer‘i ta’allül ve niza‘ 

ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

eylediği ecilden sen ki vezir-i müşârun ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                  Vehbi              Fî evâsıt-ı CA  sene 1194                         

SAYFA 22 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Ladik Kadısına hüküm ki 

          Amasya Sancağında Argoma nâhiyesinde Mihmadlu ve Örece Gazi ve liva-i 

mezbûrda Semre-i Ladik Nâhiyesinde Beyviran ve Sultan Çayırı ve Sivas 

Sancağında Kızılkünbed Nâhiyesinde Deveci nam karyelerin nısf vakf-ı 

mâlikânelerinin tasarrufuna Es-Seyyid Hüseyin bin Osman müstakîllen berât ve nısf 

âherine Es-Seyyid Ahmed ve Es-Seyyid  İbrahim ve  Es-Seyyid Halil ve Es-Seyyid 

Abdullah ve Es-Seyyid Hasan ve Es-Seyyid Mehmed Emin ve diğer Es-Seyyid 

Abdullah namlı kimesneler iştirâken bilâ berât evlâdiyet ve meşrutiyet üzere 

mutasarrıflar iken mezbûr Seyyid Hüseyin hissesine kanaat itmeyüb ber takrîr-i 

merkûmûnun hisselerini dahi üzerine tevcîh ve berât ittirüb gadr itmekle nısf hisse-i 

mezkûre mezbûr Seyyid Hüseyin’in ref‘inden bin yüz doksan üç senesi Ramazanında 

Merzifon nâibi Mehmed Şakîr zide ilmihunun arzı Rumili kadıaskeri şeri’at nisabı 

Es-Seyyid Ebubekir zide ilmihunun i‘lâmıyla mezbûrun tevcîh ve hâlen üzerlerinde 

olduğı baş muhasebeden ve Merzifon kazâsına tâbi‘ Örecegazi ve Mihmadlu 

karyeleri Gazibey vakfı olmak üzere vakf mâlikâne karyesine ber vech-i evlâdiyet ve 

vakfiye-i ma’mulün biha ve hüccet-i şer‘iyye Es-seyyid Abdülvahab ve Es-Seyyid 

Mustafa ve Es-Seyyid Ahmed mutassarrıflar iken merkuman Seyyid Abdülvahab ve 

Seyyid Mustafa fevt olmalarıyla mahlullerinde vuku’ bulan hisseleri oğullarına isâbet 

idüb lâkin bi berât olmalarıyla üç sehimden bir sehmi kemâ fi’s-sâbık mezbûr Seyyid 

Ahmed’e ve iki sehmi müteveffâ-yı mezbûrânın oğulları Halil ve Süleyman ve 

İbrahim’e nâib arzıyla doksan iki senesi rebi’ül evvelinde tevcîh ve berât virildiği 

askeri ruznamçesinden ve mezbûr Seyyid Hüseyin Gazi’nin evlâdından ve batn-ı 

evvelden meşrûtası olmak üzere merkumûnun hisselerini dahi iddi’a eyledikde bu 

makûle meşrûta nizâ‘ mahallinde mübeyyin olur mevaddan olduğına binâen 

mahallinde meclis-i şer‘de hasımları  olan ba berât mâliye ve askeri mutasarrıfları on 
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nefer mezbûrûn bi’l muvâcehe lede’t-terâfu‘ sıhhat ve hakîkati ale vech-i izah i‘lâm 

olunmak bâbında doksan üç senesi evâhir-i zi’l ka‘desinde ba i‘lâm Amasya Sancağı 

mutasarrıfına ve Simre-i Ladik kadısına hitâben mufassal ve meşrûha emr-i şerîf 

virildiği divan-ı hümâyûn tarafından başka başka der kenar olunmağla sen ki Ladik 

kadısı Mevlânâ-yı muma ileyh Osman zide fazluhusun südde-i saadetime 

gönderdiğin mektubunda mezbûr Seyyid Hüseyin bin Osman’a sâdır olan fermân-ı 

âlî-şânım mûcebince mahal-i nizâ‘ üzerinde meclis-i şer‘de hüsemâsıyla  terâfu‘-ı 

şer‘ murâd eyledikde mezbûru bi’l külliye murâfa‘adan imtinâ‘ idüb ahâli-i karyenin 

mevsûkü’l kelim musin ve ihtiyar kimesnelerden sual olundukda zikr olunan vakf-ı 

mâlikâneler öteden berü evlâd-ı mezkûrun batn-ı evveline meşrût olmayub batn-ı 

evvelin evlâd-ı vâkıfdan es-Seyyid Osman müstakîllen mutasarrıf iken  fevt olduğu 

 tasarruf-ı  merkumun oğlu mezkûr Hüseyin’e intikâl ve merkumdan gayrı 

batn-ı evvelde evlâdı olmayub mezbûrûnun nısf hisseye zabt ve tasarrufları fuzûlîdir 

deyu tevatüren haber virdiklerin arz ve hazine-i âmiremde mahfûz baş muhasebe 

defterlerine nazar olundukda nısf hisse-i mezkûre mezbûr Seyyid Hüseyin’in 

ref‘inden ber vech-i meşruh mezbûrûna tevcih ve hâlen üzerlerinde olduğu mastûr ve 

divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda ber vech-i 

muharrer emr-i şerîfim virildiği mukayyed ve husûs-ı mezbûr sâdır olan fermân-ı âlî 

mefhûmu üzere ala vechi’l izah arz olunmayub ancak husemâları murafaadan imtinâ’ 

eylediler deyu ahâlinin ihbârlarına mebni olmağla mukaddemâ sâdır olan fermân-ı âlî 

şanım mantûkı üzere sen ki Sivas Vâlisi vezir-i müşârun ileyhsin ma‘rifetinle bi eyyi 

hâl  hüsemâsı huzûr-ı şer‘a ihzâr ve bi’l muvâcehe ba‘de’t terâfu‘ hakîkat-i hâl arz 

olunmak üzere tekrar emr-i şerîf  tahrîri bâbında bi’l fi‘il reisü’l küttâbım olan Halil 

Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin sen ki vezir-i müşârun ileyhsin mâ‘rifetinle 

i‘lâmı mûcebince mukaddemâ sâdır olan fermân-ı âlî mazmunu üzere bi eyyi hâl 

husemâsı huzûr-ı şer‘a ihzâr ve bi’l muvâcehe ba‘de’t-terâfu‘ hakîkat-i hal 

mahallinde arz ve i‘lâm olunmak bâbında emr-i şerîfim yazılmışdır. 

                                                                     Hüsni           Fî evâsıt-ı CA Sene (1)194       
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SAYFA 22 HÜKÜM 4 

 Bafra Kadısına ve Canik muhassılı vekiline hüküm ki 

          Bafra kasabası sâkinelerinden Fatma nam hatun gelüb bunun babası Topal 

Ömer Efendi dimekle ma‘rûf kimesne yüz doksan üç senesinde fevt oldukda kasaba-i 

mezbûre toprağında mülk menzil ve mülk arsa ve mülk bağçe ve mülk dükkân ile 

bi’l-cümle emvâl ve eşyâ ve hayvanâtı irs-i şer‘le bununla kasaba-i mezbûre 

sâkinelerinden zevcesi (boş) ve oğlu (boş) ve kızı Emine  ba‘de’l inhisâr kable’l-

kısme oğlu merkûm dahi fevt olmağla ânın dahi verâseti ırs-i şer‘le bunun ile anası 

ve kız karındaşı mezbûre Emine’ye münhasıra olmağla mezbûre kendü hisse-i 

şâyi’asına adem-i kanaat birle cümlesin tagallüben zabt itmekle bu dahi hisse-i 

ırsiyesini taleb ve almak murâd eyledikde zevci ve hevâsına  tâbi‘ kadıya istinâden 

hilâf-ı şer‘-i şerif virmekde taallül ve muhalefet ve külli gadr sevdâsında olduğın ve 

bu babda davâsına muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğün bildirüb 

müteveffiyân-ı mezbûrândan müntakil mezkûrenin hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak 

fuzûlî zabt eylediği  emvâl ve eşyâ ve hayvanâttan hisse-i irsiyyesi tamâmen tahsîl ve 

bi kusur alıvirilib ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                             Melîhî            Fî evâsıt-ı CA sene 1194                 

SAYFA 22 HÜKÜM 5 

Sonisa Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Sâdâd-ı kirâmdan Seyyid Mehmed zide şerefehu ile Mehmed Emin nam 

kimesne gelüb bunlar Sonisa kasabasında vâki‘ Erfuruş Zâviyesinin zaviyedârı olub 

kasaba-i mezbûr toprağında bi’l fi‘il zabt ve tasarrufunda hâne-i avârıza bağlı tekâlif 

alınmak îcâb itmeyüb emlâk ve yerleri olmayub tekâlif talebiyle taaddî ve rencîde 

olunmak îcâb itmez iken kasaba-i mezbûre ahâlisi zuhûr ve üzerimize vârid olan 

avârız ve sâir emr-i şerîfimle vâki‘ tekâlifden siz dahi bize ma‘an hisse viriniz deyu 

hilâf-ı kânun tekâlif mutalebesiyle taaddî ve rencîdeden hâli olmayub gadr-ı külli 

sevdâsında oldukların bildirüb mezbûrlar buna hilâf-ı kânun ol vechle tekâlif 
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talebiyle taaddî ve rencîde ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim 

ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                      Fî evâsıt-ı CA sene (1)194 

SAYFA 23 HÜKÜM 1 

Havza Nâibine ve Amasya Sancağı Mütesellimine hüküm ki 

          Katıoğlu Mehmed nam kimesne gelüb Havza kazâsına tâbi‘ Yakacık(?) nam 

karye toprağında vâki‘ babasından müntakil her sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin 

sâhib-i arza edâ idegeldiği ma‘lûmete’l hudud kıt‘a tarlalarını mütegallibe ve 

cebâbireden Havza sükkânından Sarı Ömer nam kimesne fuzûlî ve tagallüben yüz 

doksan senesinden berü zabt eyledikden maada on bir guruşunu alub ve menzilini 

hedm ve gadr eylediğin bildirüb şer‘ ve kânun üzere görülüb salifü’l-beyan 

tarlalarıyla ol mikdar guruşu alıverilib bi vech-i şer‘i taallül ve muhalefet 

ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden kânun üzere şer‘le 

görülmek emrim yazılmışdır. 

                                                             Nesîmî                 Fî evâsıt-ı CA sene (1)194    

SAYFA 23 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisine ve Tokad kazâsı nâibine hüküm ki 

          Havza kazâsına tâbi‘ Ilıca nam karyenin ahâli ve reâyalarından Mehmed ve 

Hasan ve sâir ma‘lûme’l- esâmi kimesneler gelüb Tokad sâkinlerinden Tokadlı 

Alemdar ve kaynı Mustafa birbirleriyle yekdil ve bin yüz doksan senesinde ehl-i örfe 

istinâden beş yüz guruşlarını alub gadr eylediklerin ve keyfiyet vech-i meşrûh üzere 

oldığını Havza nâibi dahi arz eylediğin bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların hilâf-ı 

şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak aldıkları ol mikdar guruşları tamâmen tahsîl ve bi-kusur 

alıvirilüb bi-vech-i şer‘i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek emrim yazılmışdır. 

                                                                Nesîmî               Fî evâsıt-ı CA sene  (1)194              
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SAYFA 23 HÜKÜM 3 

Sivas valisine ve Sivas kadısına hüküm ki 

          Zeyneb Hanım südde-i saâdetime arz-ı hâl idüb Sivas sâkinelerinden mûrisi 

Zaralı kerîmesi dimekle ârife Alime nam hatun bin yüz doksan (boş) senesinde fevt 

oldukda verâseti bunun ile kızı Sâfiye Hanıma irs-i şer‘le ba‘de’l inhisâr tereke-i 

müteveffiye-i mezbûrı ala ma farazallahü teâlâ beynlerinde aksâm murâd 

eylediklerinde bir vechle dahl olunmak îcâb itmez iken Sivas sâkinlerinden 

ecânibden ve ashâb-ı ağrazdan verâsette alâkâsı olmayan ba‘zı kimesneler zuhûr ve 

hilâf-ı şer‘i şerif fuzûlî müdâhale ve hakk-ı ırsiyyelerinin ahz ve zabtlarına muhâlefet 

ve gadr-ı külli sevdâsında olduklarından ahvalleri diğer gûn ve mağdure oldukların 

ve bu babda davâlarına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin ve 

taraflarından   (boş)   nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb sen ki vezir-i müşârün 

ileyhsin fetevâ-yı şerîfe  mûcebince mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülüb 

mûrisleri müteveffiye-i mezbûrdan müntakıl hisse-i sâbıkaları her ne ise tarafından 

vekil-i merkûma alıvirilüb ecânibden olan mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif zâhir olan 

müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunub icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

olunmak bâbında sana hitâben emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden  sen ki vezir-i 

müşârün ileyhsin ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le ru‘yet ve 

ihkâk-ı hakk olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                      Hasbî           Fî evâhir-i R sene (1)194    

SAYFA 23 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine ve Tokad Kazâsı Nâibine hüküm ki 

          Tokad sâkinlerinden Es-Seyyid Mehmed Emin zide şerefehu gelüb bunun 

Tokad sâkinlerinden Kabilioğlu dimekle ma‘rûf mütevelli Es-Seyyid Osman ile 

akrabasından es-Seyyid Abdurrahman ibn-i es-Seyyid Ahmed nam kimesneler ve 

zimmetlerinde bin yüz doksan senesinden berü ma‘lûme’l mikdâr guruş alacak 

hakkından ma‘ada altı yüz kırk sekiz kile hınta ve şa‘îr hakkı olub bi’d-defa‘at taleb 

ve ahz itmek murâd eyledikde edâdan imtina’ itmekle bundan akdem murâfa‘a   şer‘-

i şerif olduklarından hüküm birle yedinde cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye  i’tâ 

olunmuşiken mezbûrlardan ba’zı kimesneler istinâdları sebebiyle hilâf-ı şer‘-i şerif 
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edâda taallül ve muhâlefet ve ibtâl-i hakk ve gadr-ı külli sevdâsında olub mezbûr ile 

mukâvemet ve tahsîl mümkün olmadığın bildirüb hüccet-i şer‘iyye mûcebince şer‘le 

görülüb mahkûmun bih meblağ ile mahsul alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le  görülmek 

(içün) emrim yazılmışdır. 

                                                          Rıza                     Fî evâsıt-ı R sene 1194               

SAYFA 23 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

          Amasya sâkinlerinden Hancı Bekir Efendi dimekle ma‘rûf kimesne gelüb 

bunun yine Amasya sükkânından iken katlen fevt olan Milli Musa dimekle meşhur 

kimesne zimmetinde cihet-i karz-ı şer‘iden bin yüz doksan üç senesinden berü iki 

yüz on beş guruş alacak hakkı olub terekesin ahz ve kabz iden kazâ-i mezbûrda sâkin 

veresesinden mal-i müteveffâdan bi’d-defa‘at taleb ve almak murâd eylediklerinde  

avk ve te‘hir ve imrâr-ı vakt ile hilâf-ı şer‘-i şerif edâda taallül ve muhâlefet ve 

murâfa‘a-i şer‘-i şerif olundukların ber minvâl-i muharrer müteveffâ-yı mezbûrun 

zimmetinde ol mikdar guruş alacağı olmağla ikrâr ve i’tiraflarıyla  şer‘an sâbit ve 

zâhir ve üzerlerine hükm ve edâsına tenbih birle cânib-i şer‘den i‘lâm-ı şer‘iyye 

virilmişiken veresesi mezbûrlar mücâb ve mündefi’ olmayub yine ol vechle bi vech-i 

şer‘i virmekde inâd ve muhâlefet ve mücerred ibtal-i hak ve gadr-ı külli sevdâsında 

oldukların bildirüb şer‘le görülüb müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde olan ol mikdar 

guruş hakkı ikrâr ve i’tirâflarıyla sâbit ve mahkumun bih olub terekesin ahz ve kabz 

iden veresesinden mâl-i müteveffâdan tamâmen tahsîl ve bi kusur kendüye alıvirilüb 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i şerifim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                           Hüsnî         Fî evâsıt-ı CA sene (1)194     

SAYFA 23 HÜKÜM 6 

Sivas Valisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

         Sülehâdan Abdullah hâlife zide salâhuhu gelüb bu medine-i Amasya’da vâki‘ 

müteveffâ Mehmed Paşa binâ eylediği câmi‘i şerif ve medrese-i münîfinde yevmi iki 
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akçe senevi müd hınta ile bi’l-fi‘il  bâ berât-ı âlî meremmi olub edâ-yı hizmet idüb 

hizmeti mukâbelesinde bin yüz seksen senesinden berü müstahik oldığı dört yüz keyl 

hınta ile altmış guruş vazîfesi vakf-ı mezbûrun halen mütevellisi olan kazâ-i 

mezbûrda sâkin Seyyid Abdullah nam kimesne zimmetinde müctemi’ olmağla taleb 

eyledikde mütevelli-i mezkûm vakıfda müsa’ade var iken hilâf-ı şer‘-i şerif virmekde 

taallül ve muhâlefet ve ibtâl-i hakk ve gadr-ı külli sevdâsında oldığın bildirüb şer‘le 

görülüb mütevelli-i merkûmun zimmetinde sene-i mezbûreden berü müctemi’ ve 

müterâkim  olan ol mikdar keyl hınta ile ma‘lûme’l guruş vazîfesi tamâmen tahsîl ve 

bi kusur kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîf  

ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                               Hüsnî             Fî evâsıt-ı CA sene (1)194        

SAYFA 24 HÜKÜM 1 

Sivas Vâlisi Vezire ve Divriği Kadısına hüküm ki 

          Sülehâdan kıdvetü’s sulehâ ve’s-sâlikîn Bekir zide salâhu gelüb Divriği 

sancağına ve nâhiyesine tâbi‘ karye-i Gümheri tahtında dört nefer reâya ve zemîn üç 

buçuk çiftlik hâricden ziraat iderler hâsıl-ı kısm mine’l-humus hınta ve şa‘îr resm-i 

niyâbet ve sebzevât yekün iki bin dört yüz yirmi akçeden hisse-i vakf-ı evlâd-ı Hacı 

Yusuf bin İshak nısf mâlikâne altı yüz beş akçe ve hisse-i mülk-i Mansur bin 

Mehmed  es-sehm rub‘ mâlikâne üç yüz iki akçe hisse-i mülk Mehmed bin Hacı 

Yusuf rub‘-ı mâlikâne üç yüz iki akçe ve hisse-i divânî maa rüsûm-ı tımar bin iki yüz 

yirmi akçe ve resm-i çift yekün ma gayrıhi divânî ma’ rüsûm-ı sâire tımar bin sekiz 

yüz akçe ma’ hisse-i vakf-ı ‘an kurâ ve mezra‘a-i sâire deyu defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle tahrîr olundığı defter-i hâkânide mukayyed ve muma ileyh Bekir 

mezkûr Hacı Yusuf bin İshak evlâdından olmağla karye-i mezkûreyi ber mûceb-i 

defter-i hâkâni mülk-i mansur ve mülk-i Mehmed bin Hacı Yusuf ve divânî 

mutasarrıflarıyla zabt ve mezkûr Hacı Yusuf bin İshak evlâdı vakfı tarafına âid nısf 

mâlikâne mahsulünü ahz ve kabz murâd eylediklerinde ba‘zıları hilâf-ı defter-i 

hâkâni ve mugâyir-i kânun fuzûlî müdâhale ve gadr murâd eyledikleri bildirüb 

salifü’z-zikr karye ber mûceb-i defter-i hâkâni mezkûrlar ile Hacı Yusuf bin İshak 

evlâdî vakf tarafından ve vakf-ı mezkûr tarafına âid mâlikâne-i mahsûlün ahz ve 

kabz ittirilüb hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun bir ferdi fuzûlî müdâhale 
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ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

defter-i mufassala müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere oldığı mastûr ve 

mukayyed ve divân-ı hümâyûn kaleminden kânun su‘al olundukda balada zikr 

olunduğı üzere karye-i mezbûrede ve divânî ve mülk mâlikâne mutasarrıflarıyla Hacı 

Yusuf bin İshak evlâdı vakfı tarafından zabt ve nısf mâlikâne tarafına a’id mahsul 

evlâd-ı vâkıf tarafından ahz ve kabz ittirilmek muktezâ-yı defter-i hâkâni ve 

muvâfık-ı kânun idüğü tahrîr olunmağla defter-i hâkâni mûcebince kânun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                        Fî evâsıt-ı CA sene 1194 Eşrefî 

SAYFA 24 HÜKÜM 2 

Amasya Kadısına hüküm ki 

          Amasya sâkinlerinden es-Seyyid İbrahim ve es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid 

Mustafa veledân Ömer ile Mehmed nam kimesne gelüb Amasya Sancağı’nda ve 

kazâsı muzafatından Argoma nâhiyesinde Hamesuyu(?) nam karye ve gayrıdan üç 

bin yüz yetmiş akçe sefer vâki‘ oldukça bir eşkincü eşdirir tımardan hisseye 

mutasarrıf ecânibden Ömer ve Osman ve ammisi Hasan’ın ref‘lerinden hisseleri yüz 

seksen senesinde bunlara tevcîh ve hâlâ berât-ı şerifimle üzerlerinde olub âherden bir 

dürlü dahl olunmak iktizâ itmez iken mezkûrdan Ömer ve Osman ve Hasan hilâf-ı 

inhâ mukaddemâ Merzifon voyvodası ma‘rifetiyle Merzifon kadısı huzurunda 

terâfu‘-ı şer‘ ve arz ve i‘lâm olmak içün ber takrîr emr ısdâr ve mezkûrun 

Merzifon’da a’yan ve mütegallibeden olub mahal-i niza‘ Amasya kazâsında olmağla 

davâlarının Merzifon’da görülmesi gadri mûceb olduğun mukaddemâ inha ve ol 

babda istid‘â-yı inâyet ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûnuma 

müracaat olundukda zikr olunan eşkincülü tımardan hisseye mutasarrıf Ömer ve 

Osman ve ammileri Hasan’ın reflerinden hisseleri tarih-i mezkûrdan merkumun es-

Seyyid İbrahim ve es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Mustafa ve veledân Ömer ile 

mezbûr Mehmed’e tevcih ve hâlâ berevât-ı şerîfemle üzerlerinde oldığı mastûr ve 

divân-ı hümâyûnumda mahfûz ahkâm kuyûdatı tetebbu’ olundukda  bundan akdem 

tımar-ı mezbûrdan hisseye mutasarrıf Mehmed veled-i Osman’ın bilâ veled fevtinden 

hissesi evlâddan ammisi Ömer’e intikâl itmeğin Merzifon ahâlisinden olub evlâddan 

olmayub hilâf-ı şer‘-i şerif hisseye mutasarrıf sadr-ı sâbık Mustafa Paşa’nın peşkir-i 
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haymesi diğer Ömer kendü ve karındaşı Osman ve ammisi Hasan üzerlerine ber 

vech-i ilhâk  berât ittirilüb gadr ve bundan akdem sâdır olan emr-i âlî mûcebince 

merkumun Seyyid İbrahim ve Seyyid Mehmed ve Seyyid Mustafa veledân Ömer ref‘ 

olan mezbûrun ile mahallinde  terâfu‘-i şer‘ içün dâvet-i şer‘ oldukların her biri 

murâfa‘a  dan ibâ ve imtina’ ve keyfiyet Amasya ahâlisinden ba’de’s-sual merkûmûn 

Ömer ve Osman ve ammisi Hasan ve ecânibden mezbûrûn Seyyid Mehmed ve 

Seyyid İbrahim ve Seyyid Mustafa veledân Ömer evlâddan oldukların bi gayr-ı hak 

mevsûkü’l kelim kimesnelerin ihbârlarıyla Amasya kadısı ba‘de’l arz mahlûlünden 

müteveffâ-yı mezbûrun hissesi sadr-ı rum i‘lâmıyla mezkûrdan Seyyid İbrahim ve 

Seyyid Mehmed ve Seyyid Mustafa veledân Ömer ile Mehmed’e ve ba’dehu 

merkûm Osman tımar-ı mezbûre müteallık mezbûr sabî Mehmed ve vasîsi ile davâsı 

olub merkum Osman’ın şerikleri vasî-i merkûm ve vasîsi âsitânede mevcud olmayub 

terâfu‘ mümkün olmamağla mahalline ihzâr hüsemâ kılub ve tarafeynin yedlerinde 

olan atik ve cedid senedlere nazar ve davâlarını istima’ ve vech-i şer‘ üzere fasl ü 

hasm(?) olunub vuku’ı üzere der aliyyeme arz ve i‘lâm olunmak içün yine sadr-ı rum 

i‘lâmıyla yüz seksen senesinde Merzifon kadısına hitâben sâdır olan emr-i âlî 

mûcebince dâvet-i şer‘ olundukda murâfa‘adan ibâ ve imtina’ ider deyu mezkûrun 

arz-ı halleriyle inhâ ve istid‘âlarına binâen Merzifon voyvodası ma‘rifetiyle 

hüsemâlarının meclis-i şer‘a ihzârları içün yine sene-i mezbûrdan mufassal ve 

meşrûh emr-i şerîfim virildiği mukayyed ve sâdır olan fermân-ı âlîye imtisâlen arz-ı 

hâl ve derkenâra mukaddemân nazar olundukda Amasya Sancağında Argoma 

nâhiyesinde Hamesuyu(?) nam karye ve gayrıdan hisseye tasarruf iddiasında olan 

mezbûrûn es-Seyyid İbrahim ve es-Seyyid Mehmed ve es-Seyyid Mustafa ve 

Mehmed’in evlâdından olmak üzere mevsukü’l kelim kimesneler haber virdiklerin 

müş‘ir Amasya kadısından arz alub ve sâdır olan emr-i âlî mazmunu dahi 

mezbûrûnun nizâ‘larını ve merkum Mehmed içün sabîdir deyu  murafaayı 

mutazammın olub husemâları dahi diyâr-ı âherde  oldığı zâhir olmağla husûs-ı 

mezbûrun fasl u  hasmı  mahallinde terâfu‘-i şer‘-i şerif müteveffâ olmağın husûs-ı 

mezbûr mahallinde şer‘le görülmek bâbında tuğra-yı garrâyı hâvî emr-i âlî-şân sudûrı 

ricâsında oldukların Rumili kadısı askeri esbak Abdullah mukaddemâ ba‘de’l-i‘lâm 

ve i‘lâmı mûcebince mahallinde şer‘le görülmek içün bin yüz seksen bir senesi 

evâsıt-ı Ramazanında sâdır olan emr-i şerîf mûcebince Amasya kadısı huzurunda 

murâfa‘a  -i şer‘-i şerif olmağa razılar iken mezbûrûn zuhûr ve biz Merzifon kadısı 
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huzûrunda murâfa‘a oluruz deyu mugâyir-i emr-i ali taaddîden hâli olmadıkların 

bildirüb mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf mûcebince müceddeden hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat 

olundukda vech-i meşrûh üzere tarih-i merkumda emr- şerif virildiği mastûr ve 

mukayyed olmağın mukaddemâ sâdır olan emr-i âlî mûcebince amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                     Vâcid       Fî evâsıt-ı CA sene (1)194         

SAYFA 24 HÜKÜM 3 

Sivas Vâlisi vezire Hacıhamza kazâsı nâibine hüküm ki 

          Seyyid Ahmed ve Mehmed Emin veledân Ayşe binti Osman ve Ayşe binti 

Osman ve Şerîfe Fatıma ve Duhter Atiyye  Hatun ve Fatıma binti Ebubekir ve 

Seyyid Hüseyin an evlâd-ı vâkıf gelüb Hacıhamza kasabasında vâki‘ müteveffâ 

Sinan Paşa Vakfı mahsûlünden olmak üzere yevmi beş akçe vazîfeye mezbûrân 

Seyyid Ahmed ve Mehmed Emin ve on üç buçuk akçeye mezkûr Ayşe binti Osman 

ve yine yevmi on akçe vazîfeye mezbûre Şerîfe ve Duhter Atiyye ve yine on akçe 

vazîfeye merkum Fâtıma binti Ebubekir ve yine yevmi on akçe vazîfeye mezbûr 

Seyyid Hüseyin başka başka berevât-ı şerîfemle mutasarrıf olub vakfda müsâ’ade var 

iken kasaba-i mezbûre sükkânından vakf-ı mezbûr mütevellisi olan (boş) nam 

kimesne bin yüz doksan senesinden berü vazîfelerini virmeyüb zimmetinde 

metrûkem iken fevt olub kazâ-i mezbûr sâkinlerinden terekesin ahz ve kabz iden 

vereselerinden ve zimmetinde olan mâl-i vakfdan taleb ve almak içün hâlâ vakf-ı 

mezbûr mütevellisi olan Cündi Başı nam kimesneyi vekîl eylediklerin bildirüb 

berâtları mûcebince müstehak olub mütevelli-i müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde 

müctemi’ olan vazîfeleri terekesin ahz ve kabz iden vereselerinden ve zimmetinde 

olan mâl-i vakfdan vekilleri olan  mütevelli-i mezkûrdan alıvirilüb bi vech-i şer‘i 

ta‘allül ve niza‘ ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve hazîne-i âmiremde 

mahfûz Haremeyn muhasebesi defterlerine nazar olundukda tevcîh-i mezbûr başka 

başka berevât-ı şerifimle üzerlerinde olduğı mastûr ve mukayyed bulunmağın 

berâtları mûcebince mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                Hasbî  Fî evâsıt-ı CA 1194          
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SAYFA 25 HÜKÜM 1 

Gedegara nam-ı diğer Köprü Kadısına hüküm ki 

           Köprü Kasabası sâkinlerinden ebnâ-yı sipâhiyândan El-Hac Mehmed Çavuş 

nam sipâhi gelüb bu bi’l fi‘il sefere sahihü’l esâmi ebnâ-yı sipâhiyândan olub 

kasaba-i mezbûrede mâlik oldığı yüz elli re’s koyunlardan âdet-i ağnâm mütâlebesi 

hilâf-ı kânun iken adet-i ağnam cem‘ine memur olanlar hilâf-ı kânun ol miktar re’s 

koyunlarından resm-i ağnâm mütâlebesiyle taaddî ve rencîdeden hâli olmadıkların 

bildirüb hilâf-ı kânun yüz elli re‘s koyunlarından âdet-i ağnâm mütâlebesiyle 

tahsîldâr-ı mezbûre taaddî ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ 

eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                            Nedim           Fî evâsıt-ı CA sene 1194    

SAYFA 25 HÜKÜM 2 

Amasya Kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Mehmed ve Ahmed ve Hasan ve Hüseyin ve 

Bekir nam kimesneler gelüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed olub hilâf-ı 

şer‘-i şerif  kimesneye vaz‘ ve hareketleri olmayub bir dürlü dahl ve taarruz 

olunmaları îcâb itmez iken yine kazâ-i mezbûr sükkânından ecânib ve ashâb-ı 

ağrazdan ba’zı kimesneler kendü hallerinde olmayub bunlara garez-i dünyeviyeleri 

olmağla mücerred icrâ-yı garez sevdâsıyla  siz mukaddemân katlen fevt olan Milli 

Musa dimekle ma‘rûf kimesnenin hademelerindensiz deyu hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ 

emr-i münif fuzûlî müdâhale ve muhalefet birle dâimâ mücbir ve tekdirden hâli 

olmayub gadr-ı külli eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb ecânib ve ashâb-ı ağrazdan 

olan mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ emr-i münif ol vechle zâhir olan müdâhale 

ve ta’arruzları men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek emrim olmuştur. 

                                                                     Hüsnî          Fî evâhir-i CA sene (1)194                   
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SAYFA 25 HÜKÜM 3 

Amasya Kadısına hüküm ki 

          Medine-i Amasya’da vâki‘ müteveffâ Mehmed Paşa nam sâhibü’l-hayrın binâ 

eylediği câmi‘-i şerif ve medrese-i münîfi vakfının ka‘im-makam mütevellisi olan 

kıdvetü’l  emâsil ve’l-akrân Abdullah zide kadruhu gelüb bu vakf-ı mezbûrun umûr 

ve husûsunu sadâkat ve istikâmet  üzere idare ve ru‘yet idüb âherden bir vechle dahl 

ve ta’arruz olunmak îcâb itmez iken ecânib ve ashâb-ı ağrazdan bazı kimesneler 

hilâf-ı şer‘-i şerif bi-vech-i bilâ berât ve bilâ sened umûr-ı vakf ve mezbûrun ka‘im-

makamlığı husûsuna fuzûlî müdâhale ve muhâlefet birle daimi taaddî ve ta’cizden 

hâli olmadıkların bildirüb şer‘le (  ashâb-ı ağrazdan olan mezkûrların hilâf-ı 

şer‘-i şerif bi vech bilâ berât ve bilâ senet ol vechle zâhir olan müdâhale ve 

ta’arruzları men‘) görülüb ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek emrim yazılmışdır. 

                                                                  Hüsnî   Fî evâhir-i CA sene (1)194      

 SAYFA 25 HÜKÜM 4 

 Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından  olub Bozok Sancağı mutasarrıfı  

Cabbarzâde mir Mustafa dame mecduhu Akdağ Kadısına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Süleyman nam sipâhi gelüb Bozok Sancağı’nda Akdağ 

Nâhiyesi’nde Alibeğlü nam karye ve gayrıdan dokuz bin beş yüz akçe tımar 

mutasarrıfı  El-Hac Süleyman’ın memur oldığı Irak seferi na mevcûdundan bin yüz 

doksan senesi cemazie’l-âhirinin üçüncü gününden cânib-i mezkûr seraskeri 

tarafından diğer Süleyman’a tevcih ve tezkere ve mûcebince berât ve üzerinde iken 

hilâf-ı inhâ bilâ veled yüz doksan bir senesi rebi’ül âhirinin yirmi üçüncü gününde 

merkûm Süleyman’a ibkâ ve tevcih ve berât ve gadr ve mezbûrun fuzulen gayr-ı 

vâki‘ olmağla Miralay Seyyid Mehmed arzıyla mezbûr Hacı Süleyman’ın ref‘inden 

merkûm diğer Süleyman’a yüz doksan üç senesi cemazie’l ahirinin üçüncü gününde 

tevcih ve hâlâ berâtı üzerinde olmağla tımar-ı mezbûr karyelerini ber mûceb-i defter-

i hâkâni zabt ve berâtı mûcebince tahvil tarihine düşen mahsûl ve rüsûmun kânun ve 

defter mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde bir dürlü dahl îcâb itmez iken ba’zı 

kimesneler zuhûr ve tımar-ı mezbûr hâlâ Hacı Süleyman’ın üzerindedir deyu 
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mugâyir-i defter-i hâkâni tagallüben zabt ve tevcihi tarihinden berü berâtı mûcebince 

tahvil tarihine düşen mahsûl ve rüsûmu tagallüben ahz ve gadr-ı külli eylediklerin 

bildirüb tımar-ı mezbûr karyeleri ber mûceb-i defter-i hâkâni kendüye zabt ve berâtı 

mûcebince tahvili tarihine düşen mahsul ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz 

ve kabz ittirilüb hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun bir ferdi ol vechle 

müdâhale ittirilmeyüb ve şimdiye dek tagallüben aldukları mahsûl ve rüsûm gerü 

istirdâd olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûnuma mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh üzere olduğı mastûr ve 

mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                          Teshî    Fî evâhir-i CA sene 1194           

SAYFA 25 HÜKÜM 5 

Sivas Vâlisine ve Tozanlı kadısına hüküm ki  

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Karadiz nam karye sâkinelerinden Fatıma nam hatun 

gelüb bunun kazâ-i mezbûre tâbi‘ Çalucı nam karye sâkinlerinden zevc-i sâbıkı 

Ahmed oğlu İbrahim nam kimesne zimmetinde yüz guruşdan mütecâviz mihri olub 

taleb eyledikde virmediğinden ma’âda şâhid-i zor ikâmeti ve ibtal-i hak sevdâsıyla 

menzilimden altmış guruşumu sirka eyledin deyu ehl-i örfe istinâden hilâf-ı şer‘-i 

şerif bin yüz seksen senesinde fuzûlî ahz ve haps ve  on guruşunu  alub ziyâde gadr 

ve taaddî eylediğün ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğün bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb mezbûrun zimmetinde 

 olan ol mikdar guruş mihri ile ahz eylediği meblağ-ı merkum kendüye 

alıvirilüb edâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                     Kıyâsî           Fî evâhir-i CA sene 1194  

SAYFA 25 HÜKÜM 6 

Tokad Kazâsı nâibine hüküm ki ve Tokad Hassı voyvodasına hüküm ki 

          Kengırı Kazâsı’na tâbi‘ Ovacık nam karye ahâlisinden ve Mustafa ve Mehmed 

ve Ali ve dahi sâirleri gelüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve hilâf-ı 

şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîleri olmayub ve üzerlerine şer‘an bir nesne sâbit 
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ve zâhir olmuş değil iken Tokad kazâsı sâkinlerinden tüccâr taifesinden Estefan ve 

(boş) ve Mıgırdıç nam zimmîler ile İbrahim nam kimesneler zuhûr ve şirrete süluk ve 

biz Bayraklı  bazarında ticarette iken eşkıyâ tâifesi  malımızı  almağla sizden aluruz 

deyu  hilâf-ı şer‘-i şerif ifk ve iftira ile üzerlerine musallât ve hevâlarına tâbi‘ 

mütegallibeye istinâden bin yüz seksen (boş) senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi-gayr-ı 

hak dört bin guruşdan mütecâviz akçelerin ahz ve gasb idüb külli gadr ve taaddî  

eylediklerin  ve bu babda davâlarına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğün bildirüb mûcebince şer‘le görülüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi-

gayr-ı hak ahz ve gasb eyledikleri ol mikdar guruş hakları tahsîl ve alıvirilüb icrâ-yı 

şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde 

şer‘le görülmek emrim olmuştur. 

                                                                    Hami      Fî evâhir-i CA sene 1194            

SAYFA 26 HÜKÜM 1 

Amasya Kadısına hüküm ki 

         Seyyid Hasan nam kimesne gelüb kazâ-i mezbûre tâbi‘ Kiram(?) Karyesi 

toprağında babası Ahmed nam kimesneden müntakîl ma‘lûme’l hudud yerlerini bu 

murâd eyledikde tarafından kayınbirâderi Hasan ve dayısı 

Abdülkâdir nam kimesnelere emâneten sipâriş  mezkûrlar dahi ve her sene zabt ve 

zira’at ve öşr ve resmi sâhib-i arza edâ iderler iken yine karye-i mezbûre 

sâkinlerinden Ali ve Mehmed nam kimesneler hilâf-ı kânun fuzûlî zabt idüb gadr-ı 

külli eylediklerin bildirüb ol yerleri buna alıvirilüb beher sene zabt ve zira’at 

ittirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnum kaleminden 

kânun su’al olundukda salifü’z-zikr Kiram karyesi toprağında arâzî tasarruf 

idenlerden Seyyid Hasan habbâz babası Ahmed nam kimesneden 

müntakîl zabt ve ziraat ve öşr ve resmi sâhib-i arza edâ idegeldiği yerlerini tarafından 

emâneten zabt ve zira’at itmeyüb üç sene ale’t tevâli boz ve hâli kalub kânun üzere 

müstehak-ı tapu oldukda ahz iden Ali ve Mehmed ve Ömer nam kimesneler sâhib-i 

arzdan resm-i tapu ile almalarıyla zabt iderler olmayub fi’l-hakîka emâneten beher 

sene zabt ve zira’at ve öşr ve resmi sâhib-i arza edâ iderler iken mezkûrdan hilâf-ı 

kânun fuzûlî zabt eyledikleri vâki‘ ise vech-i meşrûh üzere yerleri fuzûlî zabt iden 
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mezkûrûndan merkûm alıvirilüb muvâfık-ı kânundur deyu tahrîr olmağla kânun 

üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                       Sadrî       Fî evâsıt-ı CA sene 1194          

DERKENAR:Reâya tarafına mukaddemce  verilen emlâk kaydı terkin olunub emr 

yazıldı.      Evâhir B sene 94 

SAYFA 26 HÜKÜM 2 

Merzifon kadısına hüküm ki 

          Merhûm ve mağfûrun leh Sultan Mehmed Hân bin Sultan Bayezıd Hân tâbe 

serâhuhunun câmi‘-i şerif ve medrese-i münîf evkâfından medine-i Merzifon’da 

mütemekkin ashâb-ı bağatdan müslim ve ehl-i zimmet reâyası gelüb bunların nefs-i 

Merzifon el mezbûre toprağında vâki‘ bağlardan defter-i cedid-i hâkânide maktu‘ 

kayd olunmağla bunlar ve ecdâdları üç yüz seneden berü tasarruflarında olan kadîmi 

bağlarının hâsıl olan üzümlerinden öşre mu‘âdil maktu‘ların voyvodalarına edâ 

idegelüb doksan iki senesine gelince ‘aynî öşr mütâlebesiyle bir dürlü taaddî ve 

rencîde oldukları yoğiken doksan iki ve üç senelerinde voyvodaları olan Hüseyin ve 

Abdurrahman nam kimesneler öşre mu’âdil maktu’ların almağa kana’at itmeyüb 

‘aynî öşr mütâlebesiyle tazyîk eylediklerine binâ’en bir kaç def‘a murâfa‘a-i şer‘-i 

şerif olunduklarında yedlerinde olan sûret-i defter-i hâkâni mûcebince öşre mu’âdil 

maktu’ların edâ eylediklerinden sonra ‘aynî öşr mütâlebesiyle taaddî olunmak üzere 

yine men‘ ve def‘ olunmuşiken hâlâ zâbitleri olan (boş) nam kimesne dahi 

mezbûrânın mütâlebelerinden istima‘ birle tam‘-ı hâm tagallüben ve celb-i mâl 

sevdâsıyla mücerred takaddümlerinizden olan kadîmi bağlarınızdan ber sûret-i defter 

mûcebince maktu’ aldım ’aynî  öşr alurum deyu hilâf-ı kânun ve mugâyir-i defter 

fuzûlî müdâhale ve tagallüben emr sevdâsıyla dâimâ taaddî ve sa‘ir bed‘-i mezâlim 

taaddîyat ile tasdik ve rencîdeden hâli olmayub ahvâlleri perîşân  oldığın bildirüb 

nefs-i Merzifon el mezbûre toprağında tasarruflarında olan kadîmi bağlarından hâsıl 

olan üzümlerin öşre muâdil-i maktu’ları voyvodalarına tamâmen edâ eylediklerinden 

sonra ‘aynî öşr mütâlebesiyle bir dürlü taaddî ve rencîde ittirilmeyüb ol vechle olan 

şart ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â-yı inâyet 

ve divân-ı hümâyûnumdan kânun su’al olundukda merhum ve mağfurun leh Sultan 

Mehmed bin Sultan Bayezid Hân tâbe serâhuhunun evkâfından nefs-i Merzifon 
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toprağında defter-i hâkânide maktu‘ yazılan kadîmi bâğât emini tasarruflarında olan 

bağlarının hâsıl olan üzümlerinden öşre muâdil maktu’ların tamâmen edâ 

eylediklerinden sonra ‘aynî öşr mütâlebesiyle taaddîleri mugâyir-i kânundur deyu 

tahrîr olunmağla kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                               Fehim            Fî evâhir-i CA sene 1194                 

SAYFA 26 HÜKÜM 3 

Arabkir Kadısına ve Keban ma‘deni emini zide mecduhuya hüküm ki 

          Arakil veled-i Kazâr nam zimmî gelüb kazâ-i mezbûr mütemekkinlerinden 

ma‘den    hademesinden iken Tanib oğlu Tanib nam zimmîden cihet-i tekâlifden ber 

mûceb-i temessük bin yüz doksan senesinden berü dört yüz guruş alacağı olub taleb 

eyledikde hilâf-ı şer‘i şerif edâda muhalefet ve gadr sevdâsında olduğın bildirüb 

şer‘le görülüb meblağ-ı merkum tamâmen tahsîl ve bi kusur alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â itmeğin sen ki Keban 

ma‘den emini muma ileyhsin mahallinde şer‘le ru‘yet ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında ferman-ı âli şân yazılmışdır. 

                                                                    Avnî            Fî evâhir-i CA sene 1194        

SAYFA 26 HÜKÜM 4 

Amasya Kadısına hüküm ki 

          Trabzon’da vâki‘ imâret-i âmire vakfı karyelerinden kazâ-i mezbûr 

muzafatından Argoma nâhiyesine tâbi‘ Kör Karyesi’nde müslim ve ehl-i zimmet 

reâyası gelüb müslim olanlar üzerlerine edâsı lazım gelen resm-i bennâk ve irişüb kar 

ve kisbe kâdir mücerredleri resm-i mücerredleri kadîmi reâyaları tasarruf idenler dahi 

kânun üzere çift ve resimlerini ve ehl-i zimmet reâya taifesi dahi resm-i ispenç ve 

sa’ir hukûk ve rüsûmların kânun ve defter mûcebince karyeleri zâbitine edâda bir 

dürlü kusurları olmayub hilâf-ı kânun ve defter ziyâde mütâlebe ve sa‘ir bed‘ ve 

mezâlim ile bir dürlü taaddî ve rencîde olunmaları îcâb itmez iken karye-i mezbûre 

zâbiti olanlar kânun ve defter mûcebince almağa kana‘at itmeyüb hilâf-ı kânun ve 

defter ziyâde mütâlebe ve sa‘ir  bed‘ ve mezâlim ile dâimen taaddî ve cebren ahz 

idüb perâkende ve perîşân olmalarına ba’is ve bâdî oldukların bildirüb kânun ve 
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defter mûcebince amel olunub zâbit-i mezbûrun hilâf-ı kânun ve defter ziyâde 

mütâlebesi ve  sa‘ir bed‘ ve mezâlim ile vâki‘ olan taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde defter-i mufassala 

müracaat olundukda Amasya Sancağı’nda Argoma Nâhiyesine tâbi‘ yetmiş üç nefer 

reâya ve beş zemîn ile karye-i  Kör  tâbi‘i Argoma mâlikâne-i vakf-ı ulema ber 

mûceb-i defter-i evkâfda divânî sâlif vakf-ı imâret tarafından ve iki yüz yedi nefer 

reâya ve bir bağ ve beş zemîn ve iki hisse çiftlik ve çiftlik mâlikâne ile  

karye-i mezbûr ve hâsıl-ı ma‘a niyâbet ve resm-i çift ve mücerred ve cebe ve ispenç 

ve hınta ve şa’ir ve bad-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrıhi on dört bin dört yüz 

seksen sekiz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr olduğı 

defter-i hâkânide mastûr ve mukayyed ve divân-ı hümâyûnumdan kânun su‘al 

olundukda bâlâda mastûr olunduğu vech üzere Kör Karyesi’nde hâsıl-ı tahtında 

resm-i çift tahrîr olunmağla karye-i mezbûrenin müslim ve ehl-i reâyalarından  

müslimleri üzerlerine  edâsı lazım gelen resm-i bennâk ve irişüb kâr ve kisbe kâdir 

mücerredleri resm-i mücerredleri ve kadîmi reâya yerlerinde tasarruf idenler dahi 

kânun üzere îcâb iden çift resmleri ve sa’ir hukûk ve rüsûmları kânun ve defter 

mûcebince vakıf zâbitine edâ eylediklerinden sonra ziyâde mütâlebesi ve sa‘ir bed‘ 

ve mezâlim ile taaddîleri mugâyir-i kânundur deyu tahrîr olunmağla defter-i hâkâni 

mûcebince kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                   Fehim              Fî evâhir-i CA sene 1194     

SAYFA 26 HÜKÜM 5  

Merzifon Kadısına hüküm ki 

           Merzifon Kasabası’nda Minyas nam zimmî gelüb bunun babası Karabet nam 

zimmi kasaba-i mezbûrdan Maryem nam nasraniye mâlik olduğu emvâl ve eşyâları 

ma‘lûme’l-mikdâr akçeye füruht ve babası mesfûr yirmi sene mukaddem Kudüs-ı 

şerîfe gidüb benim içün bu akçemi sarf eyle deyu babası mesfûr ahz ve teslim ve 

babası mesfûr dahi bi şart-ı rücu’ emrine binâ’en Kudüs-ı şerîfe gidüb ayinleri üzere 

harc-ı sarf  idüb vürûdundan mukaddemâ mersum Maryem hâlike olub babası 

mersum şer‘an taaddî olunmak îcâb itmez iken hâlike mesfûrenin karındaşı Avanis  

nam zimmî zuhûr ve kız karındaşım mersumenin Kudüs-i şerîfede ayinimiz üzere 

sarf içün virdiği akçeyi tutmam alırım deyu niza‘a  tasaddi  ve babası mesfûr ile 
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lede’l murâfa‘a   üzerine şer‘an bir nesne sâbit olmayub iddiası lağv-ı mahz-ı şirret 

olduğı sâbit ve zâhir ve taaddîsi men‘ birle taraf-ı şer‘den hüccet-i şer‘iyye  i’tâ 

olunub ve bu makûle bir def‘a şer‘le görülüb bilâ gadr-ı şer‘i on beş sene mürur iden 

davânın tekrar istimâ’ı memnu’ iken babası mesfûr mürd olmağla mesfûr Avanis  

zimmî  yine zuhûr ve yirmi seneden mütecâviz kız karındaşım mersumenin baban 

mürd-i mesfûra virdiği meblâğ-ı merkumu senden alurum tekrar niza‘ tasaddi ve 

taaddîden hâli olmadığı ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan  üç kıt‘a  

fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyyesi mûcebince 

amel olunub mesfûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı münîf ve hüccet-i 

şer‘iyye zâhir olan taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır.                 

                                                        Fehim          Fî evâhir-i CA sene 1194    

SAYFA 27 HÜKÜM 1 

Yakub Bey derbendi Kadısına Canik muhassılı zide mecduhuya hüküm 
ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Beğli nam karye sâkinelerinden Fâtıma nam hatun gelüb 

bunun karye-i mezbûre sâkinlerinden babası Koca Mehmed Ağa dimekle ma‘rûf 

kimesneden müntakîl karye-i mezbûrede vâki‘  ma‘lûme’l hudud mülk menzîl ve bir 

kıt‘a  mülk bağçe ve eşyâ-yı sâiresinde âherin alâkâsı yoğiken kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden   alâkâsı olmayub ecânib ve zümre-i zalemeden Abdi Çavuş 

oğlu Hasan dimekle ma‘rûf kimesne fuzûlî ahz ve zabt idub bu dahi davâ üzere iken 

fevt olmağla zikr olunan arsa ve menzil ve bağçe ve eşyâ-yı sâire kazâ-i mezbûrda 

sâkin kızı (boş) nam hatunun yedine virmekle mezbûreden taleb eyledikde kah 

babam yedinden buldum ve  kah zaman mürur eyledi deyu hilâf-ı şer‘-i şerif 

virmekde taallül eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb fetevâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le görülüb babasından müntakîl mezbûrun 

hilâf-ı şer‘-i şerif zabt eylediği arsa ve menzil ve bağçe ve eşyâ-yı sâiresi her ne ise 

vazi’ü’l yed olan kızı mezbûreden alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

                                                        Kıyâsî        Fî evâhir-i CA sene (1)194            
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SAYFA 27 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisi ve Sivas Kadısına ve Kafirni  Nâhiyesi nâibine hüküm ki 

          Nişan-ı hümâyûn virilen dergâh-ı muallâm müteferrikalarından Mustafa zide 

mecduhu gelüb Sivas Sancağı’nda Turhal Nâhiyesi’nden gelüb (boş) nam karye ve 

gayrıdan kırk yedi bin dört yüz on iki akçe bâ berât-ı şerif-i âlî-şân mutasarrıf olduğı 

zeâmeti mülhakâtından Sivas Nâhiyesine tâbi‘ hâsıl-ı divânî karye-i Kızılcahisar ve 

Mescidlü ve hâsıl-ı iki başdan mezra‘a-i Kökler divânî mezra‘a Başviran-ı diğer 

ma‘a mezra‘a-i Yağmurca nezd-i Hocabey ve karye-i Kızılcakışla ve mezra‘a-i 

Çakmak nezd-i karye-i Koçam(?) hâsıl-ı divânî mezra‘a-i Başviran nezd-i 

Bekcilhan’da(?) müşterekleri olan Sivas Nâhiyesi’nde Mamuğa nam karye ve 

gayrıdan yedişer bin beş yüz yetmiş beş akçe tımarlara mutasarrıf Ebubekir veled-i 

Mehmed ve Ahmed veled-i Mehmed ve gayrıdan karye-i Kızılcahisar ve Mescidli  

ve mezra‘a -i Korkud el mezbûrlarda âherin müşterekleri olan yine Sivas Nâhiyesine 

tâbi‘ Ağcahan nam karye ve gayrıdan sekiz bin dokuz yüz elli akçe be nevbet tımara 

mutasarrıf Mustafa ve karye-i Kızılcahisar ve Mescidli el mezbûre ve gayrıdan ve 

beş yüz kırkar akçe gedik tımarlar ile Sivas kal’ası dizdarlığına mutasarrıf 

Abdurrahman ve İsmail ve Kafirni Nâhiyesinin karye-i  Ağıl-ı  Pirhasan’da 

müşterekleri olan Tozanlı Nâhiyesinde ve Çirmiş nam karye ve gayrıdan iş bu bin 

yüz yirmi dokuz akçe tımarlara mutasarrıf Mustafa veled-i Osman ve Seyyid Hasan 

vâki‘ olan mahsulât-ı rüsûmattan berâtları yazılarına göre hisselerine isâbet iden 

kânun ve defter mûcebince ahz ve kabzına kana’at itmeyüb her birileri hilâf-ı defter-i 

hâkâni ve berâtları yazularına mugâyir ziyâdeye tecâvüz ile muma ileyhin berâtı 

yazusuna göre hissesine isâbet iden mahsul ve rüsûmâtın kânun ve defter mûcebince 

tarafından mübâşirin ahz ve kabzına muhâlefet ve zeâmeti mahsûlâtı kesr ve noksan 

tertibine bâis oldukların bildirüb kurâ ve mezra‘a  salifü’l beyan ber mûceb-i defter-i 

hâkâni müşterekleri mezbûrlar ile muma ileyhin tarafından subaşısına zabt ve vâki‘ 

olan mahsûlât ve rüsûmâtından herkes yedlerinde olan berâtları yazularına göre ber 

mûceb-i taksîm hisselerine isâbet iden kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz 

ittirilüb müşterekleri mezbûrları hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun-ı taksîm 

ziyâdeye tecâvüz ile ber mûceb-i taksîm muma ileyhin yazusuna göre hissesine 

isâbet iden mahsûl ve rüsûma bir dürlü dahl ve ta‘arruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 



131 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâle mürâca‘at olundukda Sivas Nâhiyesine tâbi‘ 

iki bin akçe yazar karye-i Kızılcahisar ve Mescidli ve üç yüz akçe yazar mezra‘a-i 

Korkud birikdirilüb iki bin üç yüz akçe yekününden altı yüz akçesi ifrâz ve yedi yüz 

akçe yazar mezra‘a -i Başviran-ı diğer maa mezra‘a -i Yağmurca nezd-i Hocabey ve 

bin iki yüz akçe yazar karye-i Kızılca ve  beş yüz akçe yazar mezra‘a-i Çakmak 

nezd-i karye-i Karacada ve bin akçe yazar mezra‘a-i Başviran nezd-i Bekçilhanı(?) 

birikdirilüb maa’ gayrıha dört bin beş yüz akçe ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun bin 

beş yüz akçesi dergâh-ı muallâm müteferrikalarından  Mustafa ve bin akçesi 

Ebubekir veled-i Mehmed ve ol mikdar Ahmed veled-i Mehmed ve ol mikdarı 

Osman kaydlarına ve yine karye-i Kızılcahisar ve gayrının yekün-i mezkûresinden 

otuz akçesi dahi ifrâz ve iki başdan ber icmâl ve Mustafa kaydına ve bin yüz akçesi 

dahi ifrâz ve ma‘a gayrıhi bin dört yüz seksen akçe Sivas kal‘ası dizdarlığına 

mahsulü her bir gedik tımar ve yedi yüz kırk akçesi Abdurrahman ve ol mikdarı 

İsmail kaydlarına ve Kafirni nâhiyesine tâbi‘ beş bin akçe yazar karye-i Ağıl-ı 

Pirhasan el mezbûre dahi ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun iki bin akçesi muma ileyh 

müteferrika Mustafa ve bin beş yüz akçesi Mustafa veled-i Osman ve ol mikdârı 

Seyyid Hasan kaydlarında olub bu takdirce ber mûceb-i taksîm karye-i Kızılcahisar 

ve Mescidli yüz yetmiş dört akçe muma ileyh müteferrikâ Mustafa ve yüz on altı 

akçe Ebubekir veled-i Mehmed ve ol mikdar Ahmed veled-i Mehmed ve ol mikdar 

Osman ve yetmiş sekiz akçe Mustafa ve yetmiş iki akçe mustahfız İsmail ve ol 

mikdâr mustahfız Abdurrahman ve Başviran-ı diğer maa’ mezra‘a-i Pulluca’dan(?) 

iki yüz otuz üç akçe müteferrika Mustafa ve yüz elli altı akçe Ebubekir veled-i 

Mehmed ve ol mikdar Ahmed veled-i Mehmed ve ol mikdar Osman ve Kızılcakışla 

Karyesi’nden ve yüz akçe müteferrika Mustafa ve iki yüz altmış yedi akçe Ebubekir 

veled-i Mehmed ve ol mikdâr Ahmed veled-i Mehmed ve ol mikdar Osman ve 

mezra‘a-i Çakmakdan yüz altmış yedi akçe Mustafa ve yüz on bir akçe Ebubekir 

veled-i Mehmed ve ol mikdar Ahmed veled-i Mehmed ve ol mikdar Osman ve 

Başviran nezd-i Bekçilhanı mezra‘asından üç yüz otuz üç akçeye müteferrika 

Mustafa ve iki yüz yirmi iki akçe Ebubekir veled-i Mehmed ve ol mikdar Ahmed 

veled-i Mehmed ve ol mikdar Osman ve Ağıl-ı Pirhasan el müslimîne karyesinden 

iki bin akçe müteferrika Mustafa ve bin beş yüz akçe Mustafa veled-i Osman ve ol 

mikdâr Seyyid Hasan’ın hisselerine isâbet ve iktizâ eylediğin bi’l fi‘il defter emini 



132 

olan Hasan dame mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                                     Fî evâhir-i CA sene (1)194 

SAYFA 27 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Mecidözü kadısına hüküm ki 

         Yeğen Ömer nam kimesne gelüb Sivas sancağında Mecidözü nâhiyesinde elli 

iki nefer reâya ve iki aded zemîn ve bir hisse çiftlik ile karye-i Çat tamam mâlikâne-i 

mülk-i evlâd-ı Koçhüseyin hâliyâ rub‘-i mâlikâne dokuz sehim olub bir sehmi mülk-i 

mevrûs Yusuf an evlâd-ı Hacı Bektaş divânî tımar hâsıl-ı divânî resm ve hınta ve 

şa‘ir ve bâd-ı hevâ ve arûsiye yekün maa gayrıha dört bin akçe yazu ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve bu Koçhüseyin evlâdından olub karye-i Çat 

el mezbûr yine Koçhüseyin evlâdından Şeyh Ömer ve diğer Ömer nam kimesneler 

divânî ve mülk mutasarrıflarıyla ber mûceb-i defter-i hâkâni zabt ve mâlikâne 

tarafına âid olub hissesine isâbet iden mahsûlı kânun ve defter mûcebince ahz ve 

kabz itmek murâd eyledikde dahl olunmak îcâb itmez iken mezkûrân Ömer ile Kara 

Ömer nam kimesneler hisselerine isâbet ideni ahz ve kabza kanaat itmeyüb bunun 

hissesine âid olanı dahi tagallüben ahz ve kabz idüb gadr eylediklerin bildirüb ol 

babda defter-i hâkâni mûcebince emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve defterhâne-i 

âmiremde mahfûz defter-i mufassala müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere 

olduğu mastûr ve mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                           Vâcid           Fî evâhir-i CA (1)194     

SAYFA 27 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi vezire ve Zeytun Kadısına hüküm ki 

          El-Hac Mehmed nam sipâhi gelüb Zeytun kazâsına tâbi‘ Surduk nam nam 

karye sâkinlerinden Köse Hasan oğlu Hasan nam kimesne zimmetinde bin yüz 

seksen beş senesinde bunun yirmi keyl buğday ve arpasıyla otuz yedi guruş alacak 

hakkı olub defaatle taleb eyledikde mezkûr kemâl-i hilesinden nâşi dürlü illet-i 

beyhûde ile kâh firâr ve kâh inkâr ve kah zaman mürûr eyledi deyu bi vech-i şer‘i 
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virmekde taallül ve muhalefet ve mezkûr hala Zeytun kazâsında olduğın ve bu babda 

davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı 

şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb mezkûrun zimmetinde ol mikdar keyl buğday ve 

arpasıyla ve ol mikdar guruş hakkı tamâmen kendüye alıvirilüb ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                                Şefik     Fî evâhir-i CA sene 1194  

SAYFA 27 HÜKÜM 5 

Sivas valisine Karayaka ve Sonisa kadılarına hüküm ki 

           Sonisa kazâsı ahâlilerinden Ahmed ve Mehmed ve Ali ve Hasan ve dahi sa‘ir 

ma‘lûme’l-esâmi kimesneler gelüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve 

hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîleri olmayub bir vechle müdâhale 

olunmak îcâb itmez iken Karayaka kazâsı sükkânından Kadıoğulları dimekle ma‘rûf 

kimesne Hacı Yusuf ve Hacı Abdullah nam kimesneler kendü hallerinde hevâlarına 

tâbi‘ ehl-i örf tâifesiyle müttefik ve bin yüz doksan senesinden berü her birlerini 

hilâf-ı vâki‘ mevâd isnâdıyla gamz ve bi gayr-ı hak tecrîm nâmıyla ma‘lûmel mikdâr 

akçelerimi ahz eylediklerinden ma‘ada bâkire kızlarını seyyibe hatunlarını âheret 

ezvîc murâd eylediklerinden mezkûrlar hilâf-ı şer‘-i şerif fin(?) vâfir akçe mütâlebe 

ve cebren ahz ve bunun emsâli zulm ve taaddîlerinin nihâyeti olmayub ahvâlleri 

dîger gûn olduğun bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif aldıkları 

hakları tahsîl ve alıvirilüb ihkâk-ı hakk ve hilâf-ı şer‘-i şerif ol vechle zâhir olan 

taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                            Hacı            Fî evâhir-i CA sene (1)194   

SAYFA 28 HÜKÜM 1 

Sivas Kadısına  ve Kafirni Nâhiyesi na’ibi zide fazluhumaya hüküm ki 

          Nişân-ı hümâyûnum verilen dergâh-ı mu‛allâm müteferrikalarından Mustafa 

zide mecduhu gelüb Sivas sancağında Turhal nâhiyesinde Geryun(?) nam karyede 

gayrıdan kırk yedi bin dört yüz on iki akçe ba berât-ı şerif-i âlî-şân ile mutasarrıf 
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olduğu zeâmeti aklâmından Sivas Nahiyesi’ne tâbi‘ on bir nefer reâya ile karye-i 

Kızılcahisar ve Mescidli rub‘ mâlikâne-i vakf medine-i mezbûre ve bir buçuk rub‘    

mülk-i meblâğ Seyyid Hasan kaydına ve bir buçuk rub‘ mâlikâne hâliya hisse-i 

Seyyid Hasan vakf-ı mescid ve muallimhâne Emir Ahmed divânî tımar ve hâsıl-ı 

divânî tahtında bennâk ve hınta ve şa’ir resm-i güvâre ve bâd-ı hevâ ve ‘arûsiye 

yekün ma‘a gayrihi iki bin akçe ve yine nâhiyesine tâbi‘ mezra‘a-i Kırkar(?) ve hâsıl-

ı ma‘ar-rüsûm iki başdan üç yüz akçe ve yine Sivas nâhiyesine tâbi‘ on altı nefer 

reâya ve bir mezra‘a ile karye-i Başviran-ı diğer hâric-i ez defter nezd-i Hocabey 

rub‘ mâlikâne vakf-ı medine-i mezbûre şerefhâ olunmağla üç rub mâlikâne  mülk-i 

mebi‘ Seyyid Hasan vakf-ı ber mûceb-i hüccet-i şer‘iyye hâliya Seyyid Hasan 

mâlikânesinin bir buçuk rub‘u vakf-ı mescid-i mu‘allimhâne Seyyid Ahmed ve bir 

buçuk rub‘u mülk-i mevrus Seyyid Receb veled-i Seyyid Hasan el mezbûrun divânî 

tımar ve hâsıl-ı divânî tahtında cebe ve hınta ve şa’ir ve bâd-ı hevâ ve arûsiye yekün 

ma‘a gayrihi yedi yüz akçe ve yine Sivas nâhiyesine tâbi‘ on altı nefer reâya ile 

karye-i Kızılcakışla hums mâlikâne vakf-ı zaviye-i Ahi Ali Çelebi ve bir rub‘    

 mâlikâne-i vakf-ı evlâd-ı mezkûr ber mûceb-i defter-i evkâf divânî tımar 

hâliya  hums mâlikâne-i vakf zaviye-i mezbûre ve erba‘  vakf-ı evlâd-

ı Ahi Ali Çelebi el mezbûrun ve hâsıl divânî ma‘a niyâbet tahtında bennâk ve hınta 

ve şa‘ir ve resm-i güvâre ve bâd-ı hevâ ve ‘arûsiye yekün ma‘a gayrıha bin iki yüz 

akçe ve yine Sivas nâhiyesine tâbi‘ mezra‘a-i Çakmak yedi  müdlük yerdir der nezd-i 

karye-i Koçaç ve bâd-ı hâsıl-ı ma‘a’r-rüsûm üç yüz akçe ve yine Sivas nâhiyesine 

tâbi‘ on nefer reâya ile  karye-i Başviran-ı Büyük der nezd-i Selçuk Hânı mezkûr 

karyenin mâlikânesinin üç rub‘ vakf-ı medine-i münevvere bir rub‘u dahi mülk-i 

Mevlânâ Çelebi  divânî tımar hâsıl divânî ma‘a niyâbet ve tahtında bennâk ve hınta 

ve şa’ir ve bâd-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi bin akçe yazu ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde karye-i Kızılcahisar ve 

Mescidli ve mezra‘a-i Koban el mezbûrlar birikdirilüb iki bin üç yüz akçe 

yekününden altı yüz akçesi ifrâz ve mezra‘a ve karye-i mezbûrlar ma‘a gayrihi 

birikdirilüb dört bin beş yüz akçe ber icmâl ve Kafirni Nâhiyesi’ne tâbi‘ el müslimiye  

tahtında elli dokuz nefer reâya ve iki zemîn ile karye-i Ağıl-ı Pirhasan mâlikâne-i 

vakf-ı Pir Ahmed Bey bin Ahmed Bey ve cihet-i evlâd ve zâviye-i der nefs-i Tokad 

divânî tımar hâsıl-ı divânî tahtında çift ve resm-i cebe ve gendüm ve şa‘ir ve öşr-i 

kendir ve bad-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi beş bin akçe yazu ile ol dahi 
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defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde müstakîl ber icmâl 

ve icmâl-i evvelden bin beş yüz ve icmâl-i sânîden iki bin akçeleri muma ileyh 

müteferrika Mustafa bâkîleri müşterekleri kaydlarında olduğu defter-i hâkânide 

mukayyed ve kurâ ve mezâri‘ salifüz-zikr topraklarında zira’at ve hırâset idenlerin 

zira‘atleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinden beşte bir öşrlerin taleb ve mâlikâne 

yazılan kurânın mâlikâne mutasarrıfları ve müşterekleriyle tarafından ahz ve kabz 

murâd eyledikde kurâ ve mezâri‘ salifü’l beyân ahâli ve reâyâ ve zira‘atcileri bizler 

terekemizden öşr virmeyüz maktu‘ ve kesm viririz deyu beşde bir öşrlerin virmekde 

ta’allül ve muhâlefet ve ol vechle zeâmeti mahsûlünün kesr ve noksan tertibine bâ’is 

ve bâdî oldukların bildirüb kurâ ve mezâri‘ ve salifü’l beyan topraklarında zira’at ve 

hırâset eylediklerin zira‘atleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinden beşte bir öşrlerin 

mâlikâne yazılan kurânın mâlikâneye mutasarrıfları ve müşterekleriyle müteferrika-i 

muma ileyhin tarafından subaşısına alıvirilüb hilâf-ı kânun maktu‘ ve kesm teklifiyle 

ta’allül ve niza‘ ittirilmemek hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde 

mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda 

vech-i meşrûh üzere olduğı mastûr ve mukayyed divân-ı hümâyûnumdan kânun su‘al 

olundukda kurâ ve mezari‘ salifü’l beyân topraklarında zira‘at ve hırâset idenlerin 

hâsıl eyledikleri terekelerinin beşte bir öşrlerin müşterekleriyle müteferrika-i muma 

ileyhin tarafından subaşılarına alıvirilmek kânun olub  maktu‘ ve kesm viririz deyu 

ta‘allül olmalarıyla mugâyir-i kânun olduğu tahrîr olunmağla defter-i hâkâni 

mûcebince kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                               Senâî              Fî evâhir-i CA sene 1194  

SAYFA 28 HÜKÜM 2 

Çorum Sancağı mutasarrıfına ve Ekrâdlık Kadısına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Karaburun nam karyenin ahâli-i fukarâsı gelüb  bunların 

kimesneye deyn ve kefâletleri olmayub şer‘an bir vechle müdâhale olunmaları îcâb 

itmez iken karye-i mezbûre sâkinlerinden ekrâd tâifesinden Satuk dimekle ma‘rûf 

şakî kendü hâlinde olmadığından nâşi her birlerini darb ve harc ve şütûm-ı galize ile 

şetm hedk-i ırz  ve envâ’ cevr ve ezâdan hâli olmayub dil ve  lisandan âciz kalub 

emin ve rahatları bi’l-külliye meslûb ve iyâl ve umûr-ı sâirelerini ve hesapları ve 

 perâkende ve perîşân oldukların ve bu babda davâlarına muvâfık fetevâ-yı 
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şerîfeleri olduğın bildirüb fetevâ-yı şerîfelerin mûcebince amel olunub mezbûrun 

hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı münif ol vechle zâhir olan taaddî ve 

tasallutu üzerlerinden zâbiti olan voyvodaları ma‘rifetiyle men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında emr-i şerifim ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                               Kıyâsî         Evâhir-i CA sene 1194     

SAYFA 28 HÜKÜM 3 

Ladik Kadısına hüküm ki 

          Ladik kasabası ahâlileri gelüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed 

olub hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve hareketleri ve üzerlerine dahi şer‘an bir 

nesne zâhir olmayubtaaddî ve rencîde olunmaları îcâb itmez iken kasaba-i mezbûre 

sâkinlerinden Seyyid Ömer nam kimesne bin yüz doksan (boş) senesinde hilâf-ı şer‘-

i şerif ve bilâ emr-i şerîf on beş bin guruşlarını ahz ve sâbıkân Canik muhassılı 

ma‘rifetiyle murâfa‘a-i şer‘ olunduklarında  husûs-ı mezbûr minvâl-i muharrer üzere 

olundığı şer‘an zâhirve cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye i’tâ ve taleb eylediklerinde 

bi vech-i şer‘i edâda ta’allül ve muhâlefet ve gadr eylediğin bildirüb şer‘le görülüb 

mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ emr-i münîf ahz eylediği ol mikdar guruşların 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâitmeleriyle mahallinde şer‘le görülmek emrim yazılmışdır. 

                                                                                        Fî evâhir-i CA sene 1194 

DERKENAR:Derkenârı mucebince emr-i âli yazıldı. 

SAYFA 29 HÜKÜM 1 

İskilip Kadısına hüküm ki  

          İskilip sâkinlerinden Halil ve Abdullah nam (kimesneler) gelüb yine kazâ-i 

mezbûr sâkinelerinden ammilerinin kızı Hadice bin yüz seksen senesinde 

müteveffiye oldukda bağ ve bağçe ve sâir emvâl ve eşyâ ve terekesi irs-i şer‘le 

mezbûrân ile yine kazâ-i mezbûr sâkinlerinden  zevci Sunullah  Efendi dimekle 

ma‘rûf kimesneye ba’del-intikâl terekesi iktisâm olundukda mezbûrân istifa hakkı 

ikrâr itmeyüb hissemizde gabn-ı fâhişi  vâki‘ oldığına binâen gabn-ı fâhiş vech-i şer‘i 



137 

üzere ba‘de’l isbât mezbûr Sunullah’dan hisse-i ırsiyyelerini taleb ve davâ itmek 

üzere iken mezbûr Sunullah dahi fevt oldukda terekesi irsen yine kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden zevceleri Fâtıma ve Ayşe ve karındaşları Mehmed ve Abdü’lcelil nam 

kimesnelere intikâl idüb müteveffiye-i mezbûre Hadice’den müntakil terekeden 

hisse-i ırsiyyelerini ahz ve kabz iden müteveffâ-yı mezbûr Sunullah’ın 

vereselerinden ve mal-i müteveffâdan taleb ettiklerinde zaman mürûr eyledi deyu 

virmekde ta’allül ve muhâlefet ve bu babda davâlarına muvâfık fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe mûcebince mahallinde şer‘le görülüb müteveffâ-yı 

mezbûreden müntakil hisse-i ırsiyyeleri ahz ve kabz iden müteveffâ-yı mezbûr 

Sunullah’ın  vereselerinden ve mal-i müteveffâdan kendüye alıvirilüb ber mûceb-i 

fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                       Fî evâhir-i CA sene (1)194  

SAYFA 29 HÜKÜM 2 

Çorum Sancağı mutasarrıfına ve Ekrâdlık Kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Çorum Kürdünden Mehmed nam kimesne gelüb 

bunun yine ekrâd-ı mezbûrdan Satık dimekle ma‘rûf kimesnenin yüz doksan 

senesinde bir re‘s atını ber vech-i emânet alub götürüb lâkin mezkûr ata süvâr olub 

görüb gözetmekde  kusuru olmağla kuyuya düşürüb helâk ve hilâf-ı şer‘-i şerif gadr 

ve taaddî eylediğin bildirüb zâbiti olan voyvodaları ma‘rifetiyle şer‘le görülüb 

mezbûrun helâk eylediği atının şer‘an îcâb iden hayâten kıymeti alıvirilüb icrâ-yı şer‘ 

ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                Kıyâsî                    Fî evâhir-i CA sene 1194             

SAYFA 29 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Sivas İrek  kadılarına hüküm ki 

           Sivas kazâsına tâbi‘ Başağrı  nam karye sâkinlerinden Seyyid Abdullah ve 

Sülümer Karyesinden Bektaş oğlu Ali ve İskender Karyesi’nden Corci ve Kaldarcı 

Karyesinden  Kömürcüoğlu  ve BostanKaryesinden Gencecioğlu nam zimmîler ile ve 
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sâir kurâ ahâlileri gelüb bunlar kendi hallerinde ırzıyla mukayyed olub şer‘an dahl 

olunmak îcâb itmez iken İrek  kazâsı sâkinlerinden cebâbire ve mütegallibeden Hacı 

Yusuf Ağa dimekle ma‘rûf kimesne kendü hâlinde olmadığından ehl-i örf tâifesiyle 

yekdil ve bin yüz doksan senesinden berü karyelerinde geşt ve güzâr ve hânelerini 

basub malların nehb ve gâret ve beş bin altı yüz elli guruşlarını bi gayr-ı hakkın  ahz 

ve zulm ve taaddîsinin nihâyeti olmayub halleri dîger gûn ve perîşân olduğın ve bu 

babda davâlarına muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe 

mûcebince mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk mümkün 

olmaz ise Sivas’a ihzâr ve terâfu‘-ı şer‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eyledikleri ecilden mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk 

mümkün olmaz ise Sivas’a ihzâr olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                     Kelâmî                    Fî evâhir-i CA sene (1)194     

SAYFA 29 HÜKÜM 4 

Sivas Vâlisine ve Sivas kadısına hüküm ki 

          Sivas kazâsı sâkinlerinden Halil nam kimesne südde-i sa‘âdetime arz-ı hal idüb 

bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve hareketi 

ve taaddîsi olmayub şer‘an taaddî olunmak îcâb itmez iken Sivas kazâsında sâkin 

Sağıcı ekrâdından Çorganlı Aşîreti neferâtından Ali Şir oğlu eşirrâ vereseleri zuhûr 

ve mûrisimiz mezbûr Ayyaş (?) haymesinde yatur iken gece ile çadırı basub kılıç ile 

darb ve mecrûhen vefât itmekle mûrisimiz mezbûru katl eyledin deyu davâya tasaddi 

ve murâfa‘a-i şer‘-i şerif olundukda bunun üzerine şer‘an bir nesne sâbit olmayub 

mezbûrların ol vechle bilâ sübût-ı şer‘i taaddîleri ma‘rifet-i şer‘le men‘ olunmuşiken 

mezbûrlar müceddeden tekdîr ve rahnedâr ve gadr sevdâsında oldukların bildirüb 

şer‘le görülüb mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ol vechle zâhir olan gadr ve taaddîleri 

men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                         Garbî       Fî evâhir-i CA sene (1)194        

Derkenarı mûcebince emr-i şerîf yazılmışdır.            22 L  sene 194 
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SAYFA 29 HÜKÜM 5 

Niksar Kadısına Hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Ögerid  nam karye ahâlisi gelüb karye-i mezbûre 

toprağında vâki‘ Ögeridbükü dimekle ma‘rûf otundan ve suyundan intifâ’ eyledikleri 

kadîmi mer‘a yerlerine müdâhale olunmak îcâb itmeyüb ve bu makûle kadîmi mer‘a 

alınub satılmak ve tapu ile virilüb zira’ati olunmak hilâf-ı kânun iken mütegallibeden 

El-Hac Ali ve oğulları Mehmed Emin ve Abdullah nam kimesneler mücerred 

tagallüblerinden nâşi mer‘â-yı merkûmu fuzûlî zabt ve ba‘zı mahallerini zira‘at ve 

ba‘zı mahallerini dahi binâ ihdâs ile hayvanatlarının külli müzâyakalarına bâdî 

oldukların ve bu babda davâlarına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerîfeleri 

oldığın bildirüb fetevâ-yı şerîfeleri mûcebince amel olunub kadîmi mer‘a yerleri 

kendülere zabt ve hayvanatları ra‘y ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve 

divân-ı hümâyûnumdan kânun su‘al olundukda münâza‘ün fihâ olan mahal-i 

kadîmden zira’at olunub öşr ve resmi alınagelen yerlerden ve binâ ihdâs olunan 

yerler dahi mülk-i meşru’ binâ olunagelen arsadan olmayub fi’l hakîka salifü’z zikr 

Ögerid karyesi ahâlisinin kadîmü’l eyyâmdan berü koyun ve sâir davârları ra‘y 

olunub otundan ve suyundan intifa‘ idegeldikleri mahsus ve müstakîl kadîmi 

mer‘aları iken dahl iden mezkûrlar ol mer‘a yerlerini fuzûlî zabt ve ba’zı mahallerini 

söküb zira’at ve ba’zı mahalline dahi binâ ihdâs idüb hayvanatlarının zarûret ve 

müzâyakalarına bâis ve bâdî oldukları vâki‘ ise bu makûle kadîmi mer‘a yerleri 

alınub ve satılmak ve sökülüb sonradan ziraat ve üzerlerine binâ ihdas olunmak hilâf-

ı kânundur zarar-ı şer‘isi men‘ ve üslûb-ı sâbık üzere  mer‘alık vechiyle zabt ve 

hayvanatı ra‘y ittirilmek muvâfık-ı kânundur deyu tahrîr olunmağla kânun üzere 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                               Necîb        Fî evâil-i C sene (1)194                            

SAYFA 29 HÜKÜM 6 

Sivas valisine ve Merzifon kadısına hüküm ki 

           Merzifon kazâsı sâkinelerinden Fâtıma binti Ali nam hatun gelüb bunun kazâ-

i mezbûrda vâki‘ yirmi seneden mütecâviz mutasarrıf olduğu ma‘lûme’l hudud mülk 

menzilinde âherin alâkâsı olmayub dahl olunmak (îcâb) itmez iken ve bu makûle bilâ 
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gadr-ı şer‘i on beş(sene) mürur iden mülk menzil davâsına istima‘ı memnu‘ iken yine 

kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Emir İshak oğlu Ali dimekle ârif kimesne zuhûr ve 

şirrete sülûk ve menzil-i mezbûru senin oğlunun deyni mukâbelesinden bana bey‘ 

itmişidi deyu kah mikdarını bey eyledi deyu hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî müdâhale ve 

hevâsına tâbi‘ ashâb-ı ağrazdan Hamamcı oğlu Ali mektebi hocası Ali ve Emir 

Süleyman ve Erikli oğlu ve Kadıoğlu Ahmed dimekle ârif kimesneler ile bi gayr-ı 

hak ve hevâlarına tâbi‘ hilâf-ı inhâ aldıkları hüccet ile murâfa‘a ve gadr-ı külli 

sevdâsında oldukların bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ol vechle 

olan müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâeylediği 

(ecilden) mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                                    Sene (1)194  

SAYFA 30 HÜKÜM 1 

Sivas Vâlisine ve Turhal ve Eyâlet-i Sivas’da Millü Aşîretinden zikri âti 

kimesnelerin bulundukları mahallerin kuzât ve nüvvâbına hüküm ki 

          Halil kethüda dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla 

mukayyed olub hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye taaddîsi olmayub müdâhale olunmak 

îcâb itmez iken Millü Aşîretinden Bayram Ağa ve Öksüzoğlu Ali ve Büyük Hüseyin 

ve Molla Mustafa ve  Hadice oğlu Ali nam kimesne kendü hallerinde olmayub bunun 

adâvet-i dünyeviyeleri olmağla bin yüz doksan (boş)  senesinde seksen mikdârı 

haşerâtı başlarına cem ve hilâf-ı şer‘-i şerif bunun hânesini basub dairesinde olan 

nisvân tâifesinden  birinin bir kolu ve birinin dahi iki parmağını kat‘ eylediklerinden 

ma‘ada bir sagîr veledini  helâk ve  bunu ahz ve mahbûsen Turhal kazâsında sâkin 

mütegallibeden Kâdir Ağa dimekle ma‘rûf kimesnenin menziline gönderüb 

birbirleriyle müttefiken cebren ve kahren bin guruşunu dahi alub ziyâde gadr ve 

zulm-i sarîh  eylediklerin ve mezbûrlar hâlâ eyâlet-i merkûme dâhilinde mürûr ve 

ubûr üzere oldukların bildirüb bulundukları mahalde şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                Necib                  Fî evâil-i CA sene (1)194            
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SAYFA 30 HÜKÜM 2 

Çorum Kadısına hüküm ki 

          Ayan bey evlâdından Süleyman nam kimesne gelüb Çorum kazâsı 

muzafatından Dîvân-ı Serkis Nâhiyesi’ne tâbi‘ neferât ve zemîn ile karye-i 

Tanrıvermiş  mâlikâne-i tamam mülk-i verese-i Ayan Bey divânî tımar hâsıl-ı divânî 

çift ve hınta ve şa’ir yekün ma‘a gayrihi altı bin iki yüz elli akçe yazu ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr olundığı defter-i hâkâniden derkenar olmağla 

bu defa mezbûr Süleyman inhâsından defter-i hâkânide mukayyed salifü’z zikr 

Tanrıvermiş Karyesi divânî mutasarrıflarıyla ber mûceb-i defter-i hâkâni  Ayan Bey 

evlâdı tarafından kadîmden zabt ve mâlikânesi tarafına âid a‘şârı ahz ve kabz 

olunagelüb ve bu Ayan Bey evlâdından olmağla karye-i mezbûrenin mâlikânesi 

mülkiyet üzere zabt ve mâlikâne tarafına aid ve râci‘ olan a‘şârını ahz ve kabz itmek 

murâd eyledikde dahl olunmak îcâb itmez iken ashâb-ı ağrazdan Es-Seyyid 

Süleyman nam kimesne hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve taaddîden hâli 

olmadığın bildirüb karye-i Tanrıvermiş el mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni 

divânî mutasarrıflarıyla Ayan Bey evlâdından olan mezbûre zabt ve mâlikâne 

tarafına a‘id olan a‘şârı kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb ecânibden 

olan mezkûr Seyyid Süleyman’ı hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun bir dürlü 

dahl ve ta’arruz ittirilmemek bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve defterhâne-i 

âmiremde mahfûz defter-i mufassala mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh üzere 

olduğu mastûr ve mukayyed ve salifüz-zikr Tanrıvirmiş Karyesi’nin mâlikânesi 

tamâmen veresesi Ayan Bey ve divânisi tımar olduğu defter-i hâkânî kuyûdatı natık 

olmağla ber mûceb-i defter-i hâkâni karye-i merkum divânî ve mülk mutasarrıflarıyla 

zabt ve mâlikâne tarafına âid a‘şârı mülk mutasarrıfları tarafından ve divânî tarafına 

âid rüsûmı dahi divânî mutasarrıfları tarafından ahz ve kabz ittirilüb ecânibden olan 

mezkûrı hilâf-ı defter-i hâkâni bir dürlü dahl ve ta’arruz ittirilmemek bâbında 

muktezâ-yı defter-i hâkâni ve kânun üzere emr-i şerîfim tahrîri bâbında bi’ fiil reisü’l 

küttâbım olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince muktezâ-

yı defter-i hâkâni ve kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                          Vâcid      Fî evâhir-i CA sene (1)194   
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SAYFA 30 HÜKÜM 3 

Sivas Vâlisine Darende kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Esturi(?) nam karyeden Osman nam kimesne gelüb bu 

kendü hâlinde ırziyle mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi 

olmayub şer‘an taaddî olunmak îcâb itmez iken yine karye-i mezbûre sükkânından 

Kerim Ağa torunu ve Hasan oğlu Mehmed dimekle ma‘rûf kimesneler kendü 

hallerinde olmadıklarından birbirleriyle yekdil ve yüz doksan (boş) senesinde 

hânesini basub iki nefer âdemini hançer ile mecrûh eylediklerinden ma‘ada bir sagîr 

veledi dahi helâk ve iki yüz guruşdan mütecâviz malını yağma ve gâret idüb ziyâde 

gadr ve taaddî eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve 

bi gayr-ı hak ahz eyledikleri ol mikdar guruşluk emvâl ve eşyâsı tamâmen tahsîl ve 

bi kusur aluvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                               Fehim       Fî evâil-i CA sene (1)194       

SAYFA 30 HÜKÜM 4 

Merzifon Kadısına hüküm ki  

          Merzifon Kasabası mütemekkinlerinden Minas ve Palu ve Arakil nam 

zimmîler gelüb bunların yine kasaba-i mezbûrede mütemekkin makdesi Artin ve 

Karabet ve makdisi Ağabey nam zimmîlerin iştirâk(en) mutasarrıf oldukları arsaları 

derûnundan mâ takaddümden berü hak mezbûrların olduğundan ma‘ada kasaba-i 

mezbûre derunundan cereyan iden su ile mutasarrıf oldukları bağlarını saky ve intifâ’ 

idüb müdâhale olunmak îcâb itmez iken mesfûrlar zuhûr ve biz zikr olunan su ile 

bağınızı saky ve arsamız derunundan dahi mürur ve ubûr ittirmeziz deyu hilâf-ı şer‘-i 

şerif ve mugâyir-i kadîm fuzûlî müdâhale ve bağlarının harâbına ba’is oldukların 

bildirüb şer‘le görülüb zikr olunan su ile kadîmisi üzere bağlarını saky ve (boş) ve 

arsaları derunundan  dahi kadîmi üzere mürur ittirilmeyüb (ittirilüb olmalıydı) 

ta’allül ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                        Fehim         Fî evâhir-i CA sene (1)194              

Derkenar Baş muhasebe ilm ü haber kaimesi virildi. 
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SAYFA 30 HÜKÜM 5 

Sivas Vâlisine ve mir mîrân-ı kirâmdan hâlâ Çorum Sancağı mutasarrıfı 

Darendeli İbrahim dame ikbâlehuya hüküm ki 

          Mahsûl adet-i ağnâm nefs-i Darende ve tevâbi‘i mukata‘asının üç rub‘  hissesi 

ber vech-i mâlikâne iştirâken berât-ı şerifimle uhdelerinde olub sen ki mir mîrân-ı 

muma ileyhsin sen bi’n-nefs mukâta‘a-i mezbûru zabt ü rabt eylediği hazeriyyesiyle 

ahâli ve reâyâya vâki‘olan zulm ve taaddîsinden müctebel olunarak mukaddemâ 

mahallinden vürud iden i‘lâmat-ı şer‘iyyeye mebni ba‘de’l yevm mukata‘a-i 

mezbûreyi gerek kendün ve gerek müteallikâtın zabt eylemeyüb ahâli ve reâyânın 

mirza ve muhtarları olan reâyâ-perver âher kimesneye deruhte ve iltizâm eylemek 

içün iş bu sene-i mübâreke evâhir-i muharreminde mir mîrân-ı muma ileyhe hitâben 

ve ittirmemek içün dahi Sivas Vâlisine başka sâdır olan emr-i şerîfim mahalline 

lede’l-vürûd mazmûn-ı münîfi üzere olan mukata‘a-i mezbûre ile yine ecânibden 

Osman nam kimesne voyvoda nasb ve ta‘yîn  ve mir mîrân-ı muma ileyh hakkında 

olan iştikânın hakîkati istiknâh olundukda mültezîm tâifesinden Cebecioğlu İbrahim 

ve Ömer nam kimesneler sene-i sâbıkadan kat‘-i tarike ibtidâr ve tarafından 

mülâhaza olduklarına binâ‘en icrâ-yı garaz sevdâsında olduklarından başka 

şakîlerden Kör Halil oğlu Mehmed ve oğlu Ömer ve Deli Mustafa nam  

pîşeler dahi Şeyh Abdülcelilzâdelerin ber vech-i meşruta mezra‘a   larına tezvirât ile 

zabt ve bi haya ulemaya zebân-dırâz olmalarıyla vâcibü’l-te‘dib kal‘abent olmuşlar 

iken ber takrîb firâr ve sahte arz ve mahzâr tertîbiyle eğerçi mir mîrân-ı muma 

ileyhin hakkında hilâf vâki‘ iştikâya mübâderet itmiş olub lâkin merkûmların vech-i 

muharrer üzere olan inhâları  sarîh ve mahz-ı iftirâ ve cümle ahâli kendüden 

şükrân üzere olduklarından ma‘adâ kadîmi üzere mukata’a-i mezkûr paşa-yı muma 

ileyh tarafından voyvoda nasb ve ta‘yîn olunmadıkça civarda vâki‘ Gözne ve Görcük 

ekrâdı aşâir-i sâirenin îsâl-i mazarrat ve işâretlerinden zuafa ve reâya asûde-i hâl 

olamayacakları zâhir olmağla rahmeten li’l fukarâ mukata’a-i mezkûreye kemâl-i fi’l 

evvel muma ileyh tarafından voyvoda nasb ve ta‘yîn ve kendisi dahi nezâret eylemek 

üzere emr-işerîfim südûrunu sâbıkan Sivas Vâlisi olub hâlâ Rakka Vâlisi sadr-ı esbak 

İzzet Mehmed Paşa iclâlehu Darende’de mütekâiden mukim olan Mehmed Paşa 

dâmet meâliyehu dahi iki kıt‘a  mektub vürûduna ve Alacahan ve Gürün ve Elbistan 

kadıları başka başka i‘lâm ve ahâli-i Darende bir kıt‘a  mahzarlarında tahrîr ve inha 
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ol tarafa gidüb avdet iden Çukadar İbrahim zide kadruhu dahi husûs-ı mezbûru 

cümle ahâliden serian davasını tefahhus ve bu vechle tahkîk eylediğini takrîr ve ebnâ  

ve hazîne-i âmiremde mahfûz baş muhasebe defterlerine nazar olundukda kırk iki bin 

dokuz yüz on akçe mal ile mukayyed mukata‘a-i mezbûrun üç rub‘  hissesi senin ve 

bir rub‘  hissesi dahi Mehmed Sâid nam kimesnelerin iştirâken mâlikâne-i uhdenizde 

olduğu ve husûs-ı mezbûr zımnında ber vech-i meşrûh tarih-i mezbûrda mufassal ve 

meşrûh iki kıt‘a  evâmir-i şerîfem virildiği mastûr ve mukayyed olmağla bu surette 

mukaddemâ virilen emrin kaydı terkin ve mukata‘a-i mezbûrun  ber vech-i muharrer 

tekrâr tarafından zabtıçün divân-ı hümâyûnum tarafından emr-i şerîfim tahrîri 

bâbında bi’l fi‘il baş defterdârım olan es-Seyyid El-Hac Mustafa dame uluvvuhu 

i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince mukaddemâ virilen emrin kaydı terkin ve sen ki mir 

mîrân-ı muma ileyhsin tarafından zabt olmak ferman olmağın imdi zamân-ı saat 

iktirân-ı hüsrevânemde reâya fukarâsına bir vechle taaddî olundığına kat‘an rıza-yı 

daverânem olmayub himâyet ve siyânetleri husûsuna ihtimâm ve dikkat olunmaları 

ve mukaddemâ mukata’a-i mezbûrenin âhere iltizâmı bâbında sudûr iden emrin 

kaydı terkin oldığı ma‘lûmunuz oldukda sen ki mir mîrân-ı muma ileyhsin ba’de-zîn 

mukata’a-i mezbûreyi tarafından zabt ü rabta mübâderet ve ahâli-i mukata’-i 

mezbûre şer ve şekâvet ekrâd ve harâmizâdeden hıfz ve hırâsetlerine  ihtimâm ve 

dikkat idüb ve tarafından ve âher taraflarından bir ferde zulm ve taaddî olunmağa 

irâde-i ruhsattan mübâ’adet ve sen ki Sivas Vâlisi müşârun ileyhsin mukâta’a-i 

mezbûreyi fukarâ-yı ra‘iyyete zulm ve cevr itmemek üzere mir mîrân-ı muma ileyh 

tarafından zabt ittirüb kaydı terkin emr ile âhere bir dürlü mümana‘at ve müdâhale 

ittirilmekten ittikâ olunmak bâbında 

                                                                                          Fî evâil-i  C sene (1)194 

SAYFA 31 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden El-Hac Hasan nam kimesne gelüb bunun yine 

kazâ-i mezbûr sâkinlerinden defter kethüdâsı İbrahim nam kimesne zimmetinde 

doksan üç senesinden berü bâ temessük bin altmış iki buçuk guruş alacağı olmağla 

defa‘atle taleb eyledikde edâda ta‘allül ve muhâlefet ve ibtâl-i hak ve gadr-ı külli 

sevdâsında olduğın bildirüb sen ki vezir-i müşârun ileyhsin ber mûceb-i temessük 
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mezbûrun zimmetinde olan şer‘an sâbit olan meblağ-ı merkûm tahsîl ve istirdâd ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â itmeğin sen ki vezir-i 

müşârun ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                      Vecîhî          Fî evâhir-i CA sene (1)194  

SAYFA 31 HÜKÜM 2 

Yeniil Voyvodasına ve Yeniil kadısına hüküm ki 

           Aksaray kazâsına tâbi‘ Develi nam karyenin ahâli-i fukarâsı gelüb bunların 

Yeniil kazâsı sâkinlerinden Cemelli Cema‘atından Sârî(?) ve Feyzullah nam 

kimesneler iki bin yüz seksen senesinden berü ahz-ı i‘tâya müteallık iki yüz guruş 

hesâbları olmağla şimdi mezbûrlar ile hesâb görüb zimmetlerinde sâbit olan haklarını 

almak istediklerinde hilâf-ı şer‘-i şerif muhasebeden iba ve imtina‘ ve gadr-ı külli 

sevdâsında oldukların ve bu babda davâlarına muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le muhâsebeleri görülüb zimmetlerinde 

zuhûr iden hakları her ne ise alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

emr-i şerîfim sudûrını istid‘â eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                  Kıyâsî           Fî evâil-i C sene 1194      
SAYFA 31 HÜKÜM 3 

Ünye Kadısına ve Canik muhassılına hüküm ki 

          Rahtvanzâde El-Hac Ahmed dimekle ma‘rûf kimesne gelüb Ünye 

sâkinlerinden re‘is-i karye-i Mehmed nam kimesne zimmetinde bin yüz seksen 

senesinde tuz iştirâsıçün bin yüz elli guruş teslîm itmekle bi’d defa‘at bâ mektub 

taleb eyledikde virmeyüb eyyâm-ı vâfireden berü âsitâne-i aliyye dahi gelmediğinden 

meblağ-ı mezbûr zimmetinde kalıb kendüsü dahi ale’l-ihbâr olmağla  mahalline 

azîmete adîmü’l-iktidâr ve şâyeste-i merhamet olduğın bildirüb mahallinde şer‘le 

görülüb mezbûrun zimmetinde olan ol mikdar guruş hakkı kendüye alıvirilüb icrâ-yı 

şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak diğer mahallinde ihkâk-ı hakk mümkün olmaz ise 

âsitâne-i aliyyeye ihzâr olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk mümkün olmaz ise der aliyyeme ihzâr içün 

yazılmışdır. 
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                                                                                       Fî evâil-i C sene (1)194 

SAYFA 31 HÜKÜM 4 

Sivas Vâlisine ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

          İbrahim nam kimesne gelüb kazâ-i mezbûr mütemekkinlerinden Dalkıran oğlu 

Manik ve Dönik nam zimmîler zimmetlerinde birbirleri kefâletleriyle cihet-i karz-ı 

şer‘iden bin yüz doksan senesinden berü bâ temessük bin sekiz yüz guruş alacak 

hakkı olub kable’l edâda mesfûr Dönik mürd olmağla meblağ-ı mezbûru hâlik 

mesfûr Dönik terekesin kabz iden Merzifon kazâsı sâkinlerinden veresesinden ve 

mesfûr  Manikden mütâlebe eyledikde hilâf-ı şer‘-i şerif virmekde ta’allül ve 

muhâlefet ve ibtâl-i hakk ve gadr sevdâsında olduğın bildirüb ol tarafa âher husûsa 

memur mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le terâfu‘ ve icrâ-yı hakk olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin âher husûsa memur mübâşir ma‘rifetiyle 

mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                   Fî evâil-i C sene (1)194 

SAYFA 31 HÜKÜM 5 

Bafra Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Temurci nam karye sâkinelerinden Şerîfe nam hatun 

gelüb  bu karye-i mezbûre toprağında vâki‘ babasından müntakîl karye-i mezbûre 

sükkânından Osman nam kimesne ile  ber vech-i iştirâk mutasarrıf oldukları 

çiftliklerinin hayvanâtına mahsûs ve müntakîl kadîmi mer‘a yerleri kadîmden çiftlik-i 

mezbûre mutasarrıf olanların hayvanâtı müstakîllen ra‘y olunub otundan ve 

suyundan intifa‘ idegelmeleriyle mer‘a yerlerinde hayvanâtların kadîmisi üzere 

müşterek-i mezbûr Osman’ın hayvanâtıyla ma‘an mesa‘ya üzere ra‘y ittirilmek 

murâd eyledikde müşterek-i mezbûr Osman kana‘at itmeyüb ol mer‘a yerleriyle 

senin hisse ve alâkân yokdur müstakîllen ben zabt iderim deyu hilâf-ı kânun ve 

mugâyir-i kadîmi müstakîllen kendü hayvanâtların ra‘y ittirüb bunun hayvanâtlarını 

ra‘iyye-i  men‘ ol vechle zarûret ve muzâyakalarına bâis ve bâdî ve gadr ve taaddî 

eylediğin  ve bu babda fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb bunun  i‘âde-i kadîmisi  

üzere iştirâken hayvanâtları ra‘y ittirilüb hilâf-ı kânun ol vechle muhâlefet 
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ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin kânun üzere amel olunmak 

içün yazılmışdır. 

                                                                 Vasi‘                 Fî evâil C  sene (11)94 

SAYFA 32 HÜKÜM 1 

Ber vech-i arpalık Niğde Sancağı mutasarrıfı (boş) dâme ikbâlehuya ve 

Niğde Kadısına hüküm ki 

          Niğde Kazâsına tâbi‘ Fertik nam karye ahâlieri gelüb Fertik Karyesinde  

Camsuyu ve Ağcagöl suyu ve Sulucaova  ve Çamlu’dan gelen ve kovan derunundan 

cereyan iden sulardan iki yüz sekiz seneden berü  Fertik Karyesi ahâlileri ve 

 civarlarında vâki‘ Ahmedceler ve Saray karyeleri ahâlileri mezru’atların saky 

ve intifa‘ idegelmiş iken zikr olunan Ahmedceler ve Saray karyeleri ahâlileri ehl-i 

karyesi ahâlileriyle niza‘ zımnında  Niğde kadısı El-Hac Mustafa’dan takrirleri üzere 

aldıkları i‘lâm-ı şer‘iyye mûcebince bin yüz doksan üç senesi evâhir-i zi’l ka’desi 

tarihiyle bir kıt‘a  emr-i şerîfi ısdâr ve kadîme mugâyir Evkad karyesi ahâlileri 

mezru’atların sa’y ittirmeyüb kadîmi mugâyir taaddî eylediklerin bildirüb mahallinde 

şer‘le görülüb kadîmisi üzere ulâ-yı Fertik Karyesi ahâlileri te’minâten Ahmedceler 

ve Saray karyeleri ahalileri mezru’atları sa‘y ittirmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ 

ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma mürâca‘at olundukda vech-i 

meşrûh üzere tarih-i mezbûrdan emr-i şerifim virildiği mukayyed olmağın 

mukaddemân sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                          Nedim               Fî evâil-i C Sene 1194    

SAYFA 32 HÜKÜM 2 

Ber vech-i arpalık Çorum Sancağı mutasarrıfı dâme ikbâlehuya İskilip 

kadısına hüküm ki 

          İskilip Kasabası sâkinlerinden Seyyid Mehmed zide şerefehu ile vâlidesi 

Medine ve kız karındaşı Fâtıma nam hatunlar gelüb mezkûr Seyyid Mehmed’in 

babası ve mezbûre Medine’nin zevci ve mezbûre Fâtıma’nın babası Seyyid Halil 

nam kimesne bin yüz seksen senesinde fevt oldukda tereke ve hayvanâtı irsen 
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bunlara intikâl itmişiken kazâ-i mezbûre tâbi‘ Çakırlı nam karye sâkinlerinden 

mütegallîbeden ve ecânibden El-Hac Mustafa ve karındaşı Veli nam kimesneler 

hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak dokuz aded manda ineklerin fuzûlî ve tagallüben 

zabt ve yedlerinde mezra‘a hâsıl olmağla ağılların ve manda inek südlerin ahz ve 

istihlâk ve gadr eylediklerin ve taraflarından  ammileri Seyyid Ali nam kimesneyi 

vekil eylediğin ve bu babda davâlarına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin bildirüb mûcebince şer‘le görülüb dokuz aded manda inekleri ve hâsıl olan 

sütleri ve ahz eyledikleri süd inek bahâları taraflarından vekilleri merkûma alıvirilüb 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

Nedim                 Fî evâil-i C Sene 1194   

 SAYFA 32 HÜKÜM 3 

Sivas valisine Merzifon kadısına hüküm ki 

            Saray-ı cedid-i âmiremde vâki‘ sarraf Hasan  zide kadruhu gelüb 

bunun babası yine sarraf  Mehmed nam kimesnenin kazâ-i 

mezbûrdan Seyyid Mustafa ve Seyyid Hüseyin nam kimesneler zimmetlerinde yüz 

seksen senesinden berü ba temessük iki yüz elli guruş alacağından kırk guruş 

teslimâtları zuhûr-ı temessük tahrîr ve işâret ve bâkî iki yüz on guruşı kable’l ahz 

babası mezbûr fevt olub meblağ-ı mezbûr irsen buna intikâl itmekle bi’d-defa‘at 

mektub irsâl ve taleb eyledikde bi vech-i şer‘i edâda  imtina’ ve gadr-ı külli 

sevdâsında oldukların bildirüb alıvirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır.  

                                                                            Fehim       Fî evâil-i C sene (1)194              

DERKENAR Tekrar emr yazılmıştır.Evâhir-i  sene 95 
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SAYFA 32 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine ve Gedegara kadısına hüküm ki 

           Hâcegân divân-ı hümâyûnumdan haremeyni’ş-şerîfeyn muhasebecisi Mehmed 

Efendi zide mecduhu gelüb Amasya ve Kastamonu ve Trabzon ve Yenişehri  ve 

Yeğin sancaklarında Gedegara ve gayrı nâhiyelerde nefs-i Köprü ve gayrıdan yetmiş 

üç bin yüz elli yedi akçe bâ berât-ı âlişân mutasarrıf olduğu zeâmetin baş kalemi olub 

müşterekiyle kaydı dâhil defter-i mufassalda  karye-i Köprü mâlikâne-i vakf-ı imâret 

mahalle-i  ve divânî tımar deyu defter-i hâkânide mukayyed karyenin 

hâsıl-ı tahtında mukata’a-i tamga ve bac bazar müşterekiyle zeâmeti hassından 

olmağla ber mûceb-i defter-i hâkâni tarafından subaşısı müşterekiyle zabt ve 

kadîmden bazar yerlerine  emti’a getürüb füruht idenlerin kadîmden ne mikdar 

emti’a ve eşyâlarından ne vechle bac-ı bazar alınagelmiş ise yine kadîmisi üzere o 

makûle emti’a ve eşyâdan kânun ve defter mûcebince îcâb iden bac-ı bazar ve nefs-i 

Köprüde teslim olunan eşyâlar hisse ve sa’ir teslim olunan cem’iyle eşyânın tamgası 

dahi kadîmden ne vecihle alınagelmiş ise yine kadîmisi üzere müşterekiyle ahz ve 

kabz itmek murâd eyledikde dahl olunmak îcâb itmez iken ve karye-i mezbûrenin 

tamga ve bac-ı bazar rüsumunda vakfın alâkâsı olmadığın yeniçeri zümresinden 

Bahri beşe ağaları Mehmed ve Ömer nam kimesneler zuhûr ve kapan emaneti 

aldığımızda dört bazar yerine gelüb  olunan eşyânın resmini biz aluruz deyu 

hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve tarafından mansub subaşısı karye-i 

mezbûrda tard ve ib‘âd eylediklerinden başka alaybeyi-i sâbık Çomaloğlu  dimekle 

ma‘rûf Mustafa nam kimesne  dahi sirkat iddiasıyla mezbûrun Mehmed ve Ömer ile 

yekdil ve muma ileyhin ze’ameti karyelerin fuzûlî zabt iradesinde oldukların inha 

karye-i Köprü el mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekiyle tarafından 

subaşısına zabt ve defter-i hâkânide hâsıl yazılan mahsûl ve rüsûm kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz ittirilmeyüb mezkûrları hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i 

kânun dahl ve ta’arruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak ve mezkûr Çomaloğlu 

Mustafa’nın karye-i Köprü’ye uğradılmayub Sivas’ta ikâmet  ittirilmesiçün emr-i 

şerîfim sudûrını istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruz namçe-i hümâyûn ve 

defter-i icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda Gedegara Nâhiyesine tâbi‘ neferât 

ve zeminhâ ile karye-i Köprü mâlikâne-i vakf-i imâret divânî tımar 

hâsıl-ı divânî ma’ niyâbet tahtında ve resm-i çift ve hınta ve şa‘ir ve  mukata‘a-i 
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tamga ve bac-ı bazar ve öşr-i penbe ve resm-i bağ deştbâni ve tapu-yı zemîn yekün 

ma‘a gayrihi on iki bin akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr 

ve defter-i icmâlde ma‘a  gayrihi yirmi altı bin akçe yekününde yirmi iki bin akçesi 

ifrâz ve ze‘âmet deyu ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun on beş bin akçesi defter-i 

hâkânide mastûr olduğı üzere hacegan-ı divân-ı hümâyûnumdan olub ve divân-ı 

hümâyûnu kaleminin müretteb kırk nefer mülâzımlarından Mehmed kaydı ve beş bin 

beş yüz akçesi oğlu Mustafa ve bâkisi müştereki kaydında ve bundan ma‘ada  

mezbûrda Zeytun Nâhiyesi’nde Kemah ve Gedegara Nâhiyesi’nde karye-i Köprü ve 

gayrıdan zeâmete mutasarrıf Ahmed’in zeâmeti bâ hâsıl olmağla Amasya 

Sancağı’nda  iştirâk resmi kimesnenin kaydına dâhil olmayub haric-i ez 

defter olmağın beher sene üç akçe resm olmak üzere bin akçe yazu ile hisse-i an 

tımar olub zeâmete ilhak olunmak üzere yüz otuz yedi senesi rebi’ül ahirinden tevki’i 

kalemiyle defter-i icmâl sebt ve tashîh olundukdan sonra salifüz zikr nefs-i Köprüden 

hâsıl-ı tahtında hin-i tahrîrde tamga deyu hilâfına muharrer kalemiyle kayd ve tahrîr 

ve muma ileyh Mehmed taaddî ve sâir müştereklerinin kayd ve berâtına dâhil karye-i 

mezbûre teslim olunan istar  hisse ve sa’ir teslim  olunan cem‘i eşyânın tamgasına 

şâmil olub mezkûr Ahmed’in haric-i ez defter deyu sebt ittirüb  alırım Kuşcu 

Mehmed’in kaydı dâhilinde olan resm-i  liva-i Amasya hîn-i tahrîrde tamga 

kayd olunan mahallerde iktizâ itmeyüb ve karye-i mezbûrda resm-i tamgadan 

hissesine isâbet ideni aldıkdan sonra tekrar berât muhdes ile rüsûmat talebiyle 

müdâhalesi men‘ olunmak üzere yüz yetmiş beş senesinde tevki’i kalemiyle şerh 

virilmekle fimâ ba‘d  karye-i Köprü el mezbûreden kırk kapan hıraseten tahrîr 

olunub Sancak bazarı kadîmisi üzere müşterekleriyle ve karye-i mezbûrede teslim  

olunan istar hisse ve sa’ir teslim olunan cemi‘ eşyânın tamgası dahi kezâlik 

müşterekleriyle muma ileyh Mehmed taaddî tarafından zabtı iktiza eylediğin bi’l fi‘il 

defter emini olan Hasan dame mecduhu arz ve resm-i kapan deyu resm mütâlebesi 

hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun olub ancak karye-i Köprü el mezbûre 

toprağında vâki‘ kadîmi bazar yerleri emti’a götürenlerin kadîmden ne makûle emti’a 

ve eşyâlarına ol vechle bac-ı bazar alınagelmiş ise yine ol vechle müşterekleriyle ve 

karye-i mezbûrede teslîm olunan eşyâlar  hisse ve sa’ir teslîm olunan  cemi’ eşyânın 

tamgası kezâlik kadîmisi üzere müşterekiyle muma ileyhin tarafına subaşısına ahz ve 

kabz ittirilmek muvâfık-ı defter-i hâkâni  ittirdiğin bi’l fi‘il reisü’l küttâbım 

olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince defter-i hâkâni 
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üzere  zabt ittirilüb mezbûr Çomaloğlu Mustafa fimâ-ba‘d   umûr-ı zeâmete ve 

reâyasının ızrarlarına müdâhale itmek üzere muhkem tenbîh ve bundan sonra yine 

mütenebbih olmayub icmâl-i sâbıkasına ısrâr iderlerse vuku’ı üzere arz ve i‘lâm 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                          Fî evâil-i C sene (11)94  

SAYFA 33 HÜKÜM 1 

Sivas Vâlisine ve Canik Sancağı alaybeyisine hüküm ki 

           Canik Sancağı’nda Bafra Nâhiyesi’nde Allame(?) nam karye ve gayrıdan  on 

dört bin iki yüz otuz iki akçe tımar mutasarrıfı Osman’ın nâ mevcûdundan miralay 

Seyyid Mehmed arzıyla doksan iki senesi recebinin on dördüncü gününde 

mülâzımlardan Ali veled-i Musa’ya anın dahi bilâ veled fevtinden miralay-ı 

merkumun arzıyla doksan dört senesi rebi’ül ahirinin on ikinci gününde 

mülâzımlarından Seyyid Halil veled-i Mehmed’e tevcih ve hâlâ berât-ı şerifim üzere 

olduğı defter-i hâkânide mukayyed olub bu def‘a mezkûr Osman’ın südde-i 

sa’adetime takdîm eylediği arz-ı hâlinde tımarı mezbûru firârî Hacı Ali Paşa fuzûlî 

zabt ba‘dehu mirahurı Ali’ye ber takrib tevcih ittirilüb ol dahi ma‘an firâr eyledikde 

ibkâ ittirilmek üzere iken miralay-ı mezkûr ta‘am-ı hamından nâşi tımar-ı mezbûru 

Seyyid Halil asitâneye arz ve tevcih olduğını inhâ ve ref‘lerinden kendüye ibkâsı 

istircâ ve husûs-ı mezkûrun sıhhat ve hakikatini sen ki vezir-i müşârun ileyhsin 

mârifetinle zu‘amâ ve erbâb-ı tımar ve çeribaşısından su‘al ve ba‘de’t-tashîh alay 

beyisi arz ve sancaklusu mahzar eylemesiçün emr şerifim sudûrını bi’l fi‘il reisü’l 

küttâbım olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                    Fî evâil-i C sene 1194 

SAYFA 33 HÜKÜM 2 

Eğin Kadısına hüküm ki  

          Erbâb-ı tımardan Mehmed Hamza nam sippahi gelüb Eğin Nâhiyesi’nden 

Karuser(?) nam karye ve gayriden dokuz bin akçe berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu 

tımarının baş kalemi olan karye-i mezbûre toprağında zira‘at ve hirâset idenlerin 
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zira‘atleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinden beşte bir öşrlerin vakfa mutasarrıf ve 

âher müşterekiyle ber mûceb-i defter-i hâkâni ahz ve kabz murâd eyledikde beşte bir 

öşr  virmeyüz maktu‘ virmeyüz deyu hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun 

taaddî ve maktu‘ teklifiyle mümâna‘at ve tımarı mahsûlünün kesr ve noksanına ba‘is 

ve bâdî oldukların bildirüb karye-i mezbûre toprağında zira‘at ve hırâset idenlerin  

zira‘atleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinden beşte bir öşrlerin alıvirilüb hilâf-ı defter-

i hâkâni ve mugâyir-i kânun maktu‘ viririz deyu ta’allül ve muhalefet ittirilmemek 

bâbında emr-i şerîfim ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz vech-i meşrûh üzere 

olduğu mastûr ve mukayyed Eğin Nâhiyesi’ne tâbi‘ doksan bir nefer reâya ile karye-i 

Karuser(?) ma‘a mezra‘a-i kıt‘a  ve hâsılı tahtında ispençe ve hınta ve penbe ve ‘an 

mahsul-ı bâğât ve tapu ma‘a âsiyâb yekün ma‘a gayrihi on bin iki yüz altmış sekiz 

akçeden hisse-i vakf rub‘u hububât bin yirmi beş akçe ve hisse-i divânî dokuz bin iki 

yüz on iki akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i 

icmâlde divânî yazusundan altı bin iki yüz akçesi ifrâz ve ber icmâl ve ve icmâl-i 

mezbûrun üç bin akçesi mezbûr Mehmed bin Hamza’nın ve bâkisi müştereki 

kaydında olduğu defter-i hâkânide mukayyed bulunmağın defter-i hâkâni mûcebince 

kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                              Fî evâil-i C sene 1194 

SAYFA 33 HÜKÜM 3 

Sivas nâibine hüküm ki 

          Sen ki Sivas Kazâsı nâ‘ibi mevlânâ-yı muma ileyh Es-Seyyid  Mehmed Emin 

zide ilmihusun gelüb Sivas’da vâki‘ Seydi Ahmed ve Derviş İshâk ibn-i Hüsâmeddin 

vakıflarının ber vech-i meşruta tevliyeti kaydı Anadolu muhasebesinde mastûr ve ve 

nezâret ve cihet-i sâiresi kaydı bulunmadığı muhasebe-i merkum ve aklâm-ı sâire ve 

nişân-ı hümâyûn ve askeri ruznamçesinden başka başka derkenar olunmağla vakf-ı 

mezbûrun gallesini evlâd-ı evlâdına şart ile bir müstakîm nâzır nasb ve ta‘yîn    

olunması lazım ve ehem olduğuna binâen evlâd-ı vâkıfdan es-Seyyid Ali bin Ahmed 

nezâret-i  merkumeye her vech ile elyak ve müstehakkı olduğunu meclis-i şer‘den bi 

garaz sikat-ı sahihatü’l kelimât kimesneler ihbârlarıyla zâhir olmağın vakf-ı 

mezbûrun öşr ve mahsûlünden ve galle-i vakfdan mecmu‘undan olunmak üzere on 

sehmden bir sehmi cihet-i nezâret vazîfe-i mu’ayyene ta‘yîniyle merkûma tevcih ve 
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müceddeden yedine berât-ı ali şânım ihsan buyurmak içün sen ki na‘ib-i muma 

ileyhsin sen  arz itmekle defterhâne-i âmiremde nezâret  tahrîr olunmağla 

mahallinde meclis-şer‘de mütevelli-i vakf hâzır olduğu halde vâkıfân-ı mezbûrânın 

vakfiyelerine nazar ve öteden berü ne vechle zabt ve tasarruf olunagelmiş ve 

mürtezîkası olmadığına binâen nezâret ihdâsına muhtac mıdır sıhhat ve hakikati arz 

ve i‘lâm olunmasına bi’l fi‘il reisü’l küttâbım olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm 

itmeğin i‘lâmı mûcebince nezâret ihdâsına muhtac mıdır sıhhat ve hakikatı arz ve 

i‘lâm olunmak içün yazılmışdır. 

                                                           Nedim                    Fî evâil-i C sene (1)194            

SAYFA 33 HÜKÜM 4 

Amasya kadısına  

          Amasya Kazâsı muzafatından ve   nâhiyesine tâbi‘ Ortaköy  nam karye 

sâkinlerinden Hasan nam kimesne gelüb bu karye-i mezbûre toprağında vâki‘ 

ma‘lûmel hudud yerlerde karındaşı oğulları Hüseyin ve Osman ve Memiş nam 

kimesneler ile ale’l-iştirâk mutasarrıflar iken bu diyâr-ı âhere gider oldukda ol 

yerlerden hissesin müşterekleri mezbûra sipariş ve mezbûrlar dahi her sene 

tarafından emâneten zabt ve zira‘at ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idüb dahl 

olunmak îcâb itmez iken bu dahi diyâr-ı âherden gelüb ol yerlerden hissesin iştirâ 

zabt  ve zira‘at murâd eyledikde müşterekleri mezbûrlar hissesin müştereken zabt ve 

zira‘at ittirilmeyüb müstakîl biz zabt iderüz deyu gadr ve taaddî eylediklerin bildirüb 

şer‘le görülüb ol yerlerden hissesi müşterekleri mezbûrlar ile zabt ittirilmek bâbında 

emr-i  şerif ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmştır. 

                                                 Hakkı                      Evâsıt-ı C sene (1)194  

SAYFA 34 HÜKÜM 1 

Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Sen ki Merzifon kadısı Mevlânâ-yı mûmâ ileyh El-Hac Mehmed Emin zide 

fazluhusun südde-i saâdetime mektub gönderüb Ömer ve Hasan nam kimesneler 

meclis-i şer‘a varub firârî Ali Paşa’nın avânelerinden Hacı Muslu oğlu Hafız ve 

 Ali ve mü‘ezzin oğlu Süleyman ve Kanlı oğlu Hacı Hüseyin  ve kethüda 
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Abdullah ve Kır İmamoğlu  ve subaşı oğlu Ahmed Ve Hortoğlu Ahmed ve Deli 

İsma’il ve Şah Boyunoğlu dimekle ma‘rûf  kimesneler birbirleriyle müttefik ve her 

biri  mikdârları mu‘ayyen akçemizi aldıkdan ma‘ada merkum Hortoğlu Ahmed dahi 

dört yüz guruşu cebren ve kahren ahz eylediler deyu inhâlarına mebni mahallinde 

şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk olunmak içün doksan üç senesi evâsıt-ı zil hiccesinde 

sâbıkan Sivas Vâlisi İzzet Mehmed Paşa edemallahu Teâlâ iclâlehu ile Merzifon 

Kadısına hitâben ısdâr ittirdikleri emr-i şerîfi ibrâz ve ber vech-i muharrer 

müdde’aleyh  merkûmûndan mezbûr Hortoğlu Ahmed’i zâbiti ma‘rifet    iyle ihzâr 

ve mürafa‘a-i şer olunduktan mezbûrûnun iddiâları lağv-ı mahz olduğu lede’ş-şer‘ 

zâhir ve bi vech-i şer‘i vâki‘ olan taaddîleri men‘ ve def‘ olunmağla mezkûrlara 

hilâf-ı şer‘-i şerif ol vechle akçe mütâlebesiyle fuzûlî taaddî ve rencîde ittirilmemek 

bâbında emr-i şerîfim sudûrunu ricâsına vâki‘ hâlen sen ki Mevlânâ-yı muma 

ileyhsin bi’l-iltimas arz ve arz ve husûs-ı mezbûr umûr-ı şer‘iyeden olduğuna binâen 

ber vech-i muharrer sâdır olan emr-i ali mûcebince hasımlarından ancak mezkûr Hort 

Ahmed ile lede’t-terâfu‘ üzerine şer‘an bir nesne sâbit olmayub iddiaları lağv ve 

mahz olduğını i‘lâm mezkûr nâtık olmağla madem ki mezkûr Ahmed’in üzerine 

şer‘an bir nesne sâbit ve mütehakkik tevcîh  bî vech-i şer‘i taaddî ittirilmemek içün 

mahallinde şer‘a havâle ile emr-i şerîfim ihsân olunmasını bi’l-fi‘il  reisü’l küttâbım 

olan Halil Hamid dâme mecdûhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince amel olunmak 

bâbında fermân-ı âli şânım sâdır olmuştur. 

                                                             Necib                     Fî evâil-i C sene (1)194        

SAYFA 34 HÜKÜM 2 

Çorum Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Sen ki Çorum kazâsı nâibi Kadızade Mevlânâ-yı mûmâ ileyh Ali zide 

ilmihusun mektub gönderüb Ali nam kimesnenin karındaşı Molla Mehmed dimekle 

ma‘rûf kimesne kendü hâlinde iken Çorum sâkinlerinden Karapınarlıoğlu Mustafa 

Ağa dimekle ârif kimesne bin yüz doksan senesinde ahz sevdâsıyla gulamı (boş) ile 

yekdîl ve hilâf-ı şer‘-i şerif darb-ı şedîd ile darb ve der zencir ve ol darbdan karındaşı 

mezbûr fevt olub ziyâde gadr ve taaddî eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık 

şeyhül-islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğün bundan akdem bâ arz-ı hal inhâ ve fetevâ-

yı şerîfesi mûcebince mübâşir mârifetiyle mahallinde şer‘le görülüb ber muktezâ-yı 
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şer‘-i mutahhar ihkâk-ı hakk olunmak bâbında  iş bu sene-i mübâreke evâsıt-ı 

saferinde Çorum Sancağı mutasarrıfına hitâben sâdır olan emr-i ali mübâşir ta‘yîn    

olunan sadr-ı a’zâm cündilerinden Ahmed zide kadruhu ile Çorum mahkemesine 

vusûl ve feth-i kıraat olundukda müddei-i aliyye merkumun vekîl-i şer‘isi meclis-i 

şer‘a ihzâr ve lede’l-murâfa‘a   ber vech-i muharrer davâya  iddia-yı âhere 

şüru’ ve davâsında tenâkus olduğundan başka müddei-i aliyye  merkûmun şer‘an 

üzerine bir nesne sâbit olmayub mezbûrun taaddîsi mücerred ızrar olduğu lede’ş-şer‘ 

olduğu zâhir ve nümayan olmağla husûs-ı mezbûr umûr-ı şer‘iyyeden olduğu ber 

vech-i muharrer sâdır olan emr-i ali lede’l-murâfa‘a   müddei-i merkûmun iddi’ası 

lağv-ı mahz olub müdde‘i-i aliyye merkûmun üzerine şer‘an bir nesne sâbit olmadığı 

i‘lâm-ı mezkûr nâtık olduğuna binâen bu sûrette berâtın mazmûnı  virilen emrin 

kaydı bâlâsına şerh ve i‘lâm hâlen mukırr-ı emr-i şerîfim i’tâsı iktizâ eyledikde bi’l-

fi‘il  reisü’l küttâbım olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı 

mûcebince mazmun  i‘lâm virilen emrin kaydı bâlâsına şerh ve dava-i mahall 

mukayyed  fermân-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                                                             Fî evâsıt-ı C sene (1)194 

DERKENAR   Meclis-i şer‘de görülmek üzere emr-i şerîf yazılmışdır.  13  R (?)195 

SAYFA 34 HÜKÜM 3 

Sivas Vâlisine Gedegara Kadısına hüküm ki 

           Ali zide kadruhu südde-i saâdetime arz-ı hâl idüb muma ileyhin Amasya 

Sancağında vâki‘ Kamlık Zâviyesi ve Tarcılar ve Savruk ve Gül tımarı ve 

Kastamonu Sancağında Boyabad Kazâsında Kızıloğlan zeâmeti ve arpa eminliği 

mukata’aları mutasarrıfları taraflarından ma’mulün bih temessükât muciblerince 

doksan bir  ve  doksan iki senelerine mahsûben uhde ve iltizâmında olmak hasebiyle 

seneteyn-i mezbûreteyni tarafından zabt içün Gedegara sâkinlerinden Dursun Hasan 

nam kimesneye ber vech-i emânet sipâriş ve merkâm dahi zabt ve makbûzu olan 

mahsulât ve rüsûmâttan iki bin guruşunu ceste ceste teslîm ve bâkî kalanı ahz itmek 

üzere iken fevt olub ber mûceb-i defter-i müfredât müteveffâ-yı mezbûrun 

zimmetinde baki kalan meblağı terekesine vâzi‘ül-yed olan Gedegara sâkinlerinden 

vârislerinden taleb eyledikde dürlü hîleye sülûk ve reâya zimmetlerinde  kaldı deyu 
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edâda mümana‘at ve gadr sevdâsında olduğın bildirüb mahallinde şer‘le görülüb 

müteveffâ-yı mezbûrun ve gerek  sâir reâya zimmetlerinde kalanı her ne ise vazi’ül-

yed olan vârisleri merkumlardan mâl-i müteveffâdan tahsîl ve alıvirilüb icrâ-yı şer‘ 

ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün emrim yazılmışdır. 

                                                                                  Fî evâil-i C sene(1)194     

SAYFA 34 HÜKÜM 5 

Sivas Kadısına hüküm ki 

          Tımar karyelerinden kazâ-i mezbûre tâbi‘ Zara nam karye ahâlisi gelüb bunlar 

karye-i mezbûrenin defterde mukayyed ra’iyyet ve ra’iyyeti oğullarından olub resm-i 

arûsâne defterde sipâhilerine hâsıl kayd olunmağla içlerinden biri bikr kızların ere 

virdiklerinden kânun üzere resm-i arûseleri virmeğe râzılar iken sipâhileri 

taraflarından mültezîm olanlar kânun ve defter mûcebince almağa kana‘at itmeyüb 

hilâf-ı kânun ve defter ziyâde taleb ve cebren alub taaddî üzere oldukların bildirüb 

hilâf-ı kânun ve defter taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim 

sudûrını istid‘â ve divân-ı hümâyûn kaleminden kânun su‘al olundukda tımar 

karyelerinden bâlâda mezkûr Zara karyesi  reâyâlarından biri bikr kızın ere virdikde 

er cânibinden altmış akçe ve  olmayan seyyibelerinden otuz akçe resm-i 

arûsânelerin karyeleri mültezîmine tamâmen edâ eylediklerinden sonra ziyâde 

mütâlebesi ve sâir bed‘ ve mezâlim ile taaddîleri mugâyir-i kânundur deyu tahrîr 

olunmağla kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır.         

                                                         Kıyâsî                 Fî evâsıt-ı CA sene 1194   

SAYFA 34 HÜKÜM 6 

Sivas Vâlisi vezire ve Eğin kadısına hüküm ki 

     Eğin Kazâsı muzâfâtından Puşadı Nâhiyesine tâbi‘ Baştaş nam karye ahâlileri 

gelüb karye-i merkûm toprağında vâki‘ yaylakları içinden cereyân iden nehrin  

suyundan kadîmdem berü hayvanâtları saky ide gelüb dahl îcâb itmez iken karye-i 

mezkûmede vâki‘ çiftlik ashâbından (boş) nam kimesne zuhûr ve ol su benim 

çiftliğimin mahsus suyudur sizin hayvanâtınızı saky ittirmezüz deyu hilâf-ı şer‘-i 
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şerif müdâhale ve hayvanâtların nehr-i mezkûrun suyundan men‘ sevdâsıyla taaddî 

eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğün bildirüb fetevâ-yı 

şerîfeleri mûcebince şer‘le görülüb kadîmisi üzere hayvanâtları saky ve intifa‘ 

ittirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek 

içün emr-i şerîfim yazılmışdır. 

                                                                  Şevkî         Fî evâsıt C sene (1)194 

SAYFA 35 HÜKÜM 1 

Sivas Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden sâdâd-ı kirâmdan Seyyid Halil ve Seyyid Hasan 

ve Seyyid Mustafa ve Seyyid Ali zîde şerefehum gelüb bunlar göçebe taifesinden  

sahihü’n-neseb sâdâd-ı kirâmdan olub isbât-ı neseb eylediklerinden İstanbul 

kazâsından yedlerinde ma’mûlün bih temessük ve hüccet-i şer‘iyye olub rüsûm-ı 

ra’iyyet talebiyle dahl îcâb itmez iken has karyelerinden kazâ-i mezbûre tâbi‘ 

Şavk(?) nam karye zâbiti ve tarafından ademleri zuhûr ve sizler zâbıta olduğumuz 

karye-i mezbûrenin reâyası olmanız ile sizden rüsûm-ı ra‘iyyet aluruz deyu taaddî ve 

rencîdeden hâli olmadıkların bildirüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                   Necib                 Fî evâsıt-ı C sene (1)194  

SAYFA 35 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisi vezire ve Amasya kadısına hüküm ki  

          Seyyid İbrahim ve Seyyid Mehmed ve Seyyid Mustafa nam kimesneler gelüb 

Amasya Sancağı’nda ve kazâsı muzâfâtında Argoma nâhiyesinde defter-i mufassalda 

karye-i Çamsoy nısf mâlikâne mülk eşkünlü-yı boş ve hali hâliya mülk-i mebi 

 itmeden ber vech-i eşkün ve nısf âher der  tasarruf Mahmud Çelebi bin 

Mehmed Çelebi mülk-i eşkünlü divânî tımar ve îcâbet ma‘a gayrihi üç bin yüz 

yetmiş akçe sefer-i hümâyûn vâki‘ oldukça bir eşkincü eşdirir deyu defter-i hâkânide 

mukayyed eşkincülü mülk tımardan bâ berât-ı âlî-şân hisseye mutasarrıf olmalarıyla 

salifüz zikr Çamsoy karyesini sâir   ile ber mûceb-i defter-i hâkâni zabt ve 

taraflarına âid olan a‘şâr  ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz itmek 
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murâd eyledikde dahl olunmak îcâb itmez iken müşterekleri olan Mehmed hissesine 

âid olanı ahz ve kabza kana‘at itmeyüb ziyâdeye tecâvüz ile bunların hisselerine âid 

olan a‘şâr  ve rüsûm dahi hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve doksan iki 

senesinden berü tagallüben ahz ve kabz idüb gadr eylediğin bildirüb ol babda defter-i 

hâkâni mûcebince emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

defter-i icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda Argoma Nâhiyesi’ne tâbi‘ neferât 

ve zemînhâ ile karye-i Çamsoy nısf mâlikâne mülk eşkünlü-yı boş ve bali(?) hâliya 

mülk mebi‘i  ber vech-i eşkün ve nısf-ı âher der tasarruf Mahmud Çelebi 

bin Mehmed Çelebi mülk-i eşkünlü divânî tımar ve hâsıl-ı tahtında resm-i çift hınta 

ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi bin beş yüz akçe yazu ile  defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde karye-i Çamsoy divânî ve mâlikâne-i mülk 

eşkünlü yurdudur deyu bin beş yüz akçe yazu-yı mezkûresinde ma‘a gayrıha üç bin 

yüz yetmiş akçe sefer-i hümâyûn vâki‘ oldukca bir eşküncü eşdirirler deyu ber icmâl 

ve icmâl-i mezkûrdan hissesine mutasarrıf olmak üzere Mehmed veled-i Osman 

üzerinde iken bilâ veled fevtinden hissesi yine karye-i merkûmede hisseye mutasarrıf 

Osman ve Ömer veledân Abdurrahman ve ammileri Hasan erşed evlâddan 

olmalarıyla evkâf ve emlâk mukata’ası emini arzıyla yüz yetmiş sekiz senesi rebi‘ül 

evvelinde ilhâken tevcîh ve berât ba‘dehu müteveffâ-yı mezbûr Mehmed veled-i 

Osman’ın hissesi ammisi evlâdı vâkıfdan Ömer’e intikâl itmiş iken evlâd-ı vâkıfdan 

olmayub hilâf-ı şart-ı vâkıf diğer Ömer ve Osman ve ammileri Hasan üzerlerine ilhâk 

ve mezbûr Ömer erşed evlâddan ve müteveffâ Mehmed’in ammisi olub ancak 

yedinde senedi olmamağla  mahallinde isti‘lâmı  müş’ir sâdır olan emr-i aliye 

imtisâlen merkum Ömer mahalline gitmezden mukaddem âsitânede fevt ve tekrar 

sâdır olan emr-i ali mûcebince mahallinde ba‘de’s-sual tımar-ı mezkûrdan 

müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in hissesi mahlûlünden  ve merkûmûn Ömer ve 

Osman ve Hasan’ın reflerinden müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in ammizadeleri 

evlâd-ı vâkıfdan müteveffâ Ömer’in oğulları Seyyid İbrahim ve Es-Seyyid Mehmed 

ve Es-Seyyid Mustafa’ya iştirâken yüz seksen senesi rebi‘ül evvelinin on üçüncü 

gününden tevcîh ve berât ve ba’dehu tımar-ı mezbûr ile Çağla ve Kuşcu karyelerinde 

vâki‘ müteveffâ Mustafa Bey ibn-i El-Hac  Mirza Bey nam vâkıfın hums mahsul 

tevliyeti evlâd-ı evlâd-ı evlâda meşruta ve yüz seneden mütecâviz vakfiye-i 

ma’mulün bih ve senedâtları mûcebince tasarruflarında iken ecânibden Şahin oğlu 

Osman ve Ömer ve Hasan biz dahi evlâdız deyu tevliyet-i mezbûru üzerlerinden ref‘ 
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ve meşruta niza‘ı olmağla mahallinde mezbûr Mehmed hasımlarıyla murâfa‘a   

olmak üzere sâdır olan fermân-ı ali mûcebince mezbûrûn Hasan ve Ömer ve Osman 

mahallinde murâfa‘adan imtina’ ve merkumûn Hasan ve Ömer ve Osman Gürcüyi’l 

asl olub vechen mine’l vücûh evlâdiyete alâkâ ve medhalleri olmayub tasarruf 

bunundur deyu ihbâr ve tevliyet-i mezbûr ref‘lerinden mezbûr Mehmed’e ibkâ ve 

berâtı olmağla tımar-ı mezbûrdan bir hisse dahi evlâd-ı vâkıfdan olan mezkûr 

Mehmed’e yüz seksen senesi cemazi’el evvelinde tevcîh ve berât olmağla bu takdirce 

mezkûrdan Mehmed ve Seyyid İbrahim ve Seyyid Mehmed ve  Seyyid Mustafa 

veledân Ömer berâtları mûceblerince hisselerini zabt etmeleri  iktiza eyledikde bi’l-

fi‘il  defter emini olan Hasan dâme mecduhu arz ve hazîne-i âmiremde mahfuz 

Anadolu muhasebesi defterlerine nazar olundukda tevliyet-i merkumûn bir hissesi 

Mehmed’in ve bir hissesi dahi mezkûrdan Seyyid Mehmed ve Seyyid İbrahim ve 

Seyyid Mustafa veledân Ömer’in hâlen berâtıyla üzerlerine olduğı mastûr ve 

mukayyed ve kuyûdât-ı defter-i hâkâniden ba‘de’l ihrac ber mûceb-i defter-i hâkâni 

mezkûrun Mehmed ve Seyyid İbrahim ve Seyyid Mehmed ve Seyyid Mustafa 

veledân Ömer’in berâtları mûcebince hisselerini zabt eylemeleri iktizâ eylediğin 

emin-i muma ileyh arz itmiş olmağla arz-ı defter-i hâkâni mûcebince emr-i şerîfim 

tahrîri bâbında  bi’l fi‘il reisü’l küttâbım olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm 

itmeğin i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                        Vâcid            Fî evâsıt-ı C sene (1)194  

SAYFA 35 HÜKÜM 3 

Arabkir kadısına hüküm ki  

          Cizyedârzâde Hüseyin zide kadruhu gelüb kazâ-i mezbûr muzâfâtından tımar 

karyelerinden Abad nâhiyesine tâbi‘ Akçakozluk mezra‘ası toprağında vâki‘ tapulu 

ve temessüklü mutasarrıf ve beher sene zabt ve zira’at ve öşr ve resmin sâhib-i arza 

edâ idegeldiği tarlası derununda taş ihrac ve bey‘ ve intifa‘ eylediği taşın bahasından 

şer‘le müteveccih olan öşrlerin mezra‘a-i mezbûr sipâhileri olan Osman veled-i 

Mustafa ve Süleyman veled-i Osman ve es-Seyyid Mehmed Emin nam sipâhi 

tamâmen edâya râzılar iken sipâhileri mezbûrlar adem-i kana‘at ile tarla-yı mezbûr 

derunundan taşı biz çıkarub âhere füruht ideriz deyu hilâf-ı kânun fuzûlî müdâhale ve 

ta’arruzdan hâli olmadıkların bildirüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 
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hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i 

icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda Abad Nâhiyesine tâbi‘ mezra‘a-i 

Akçakozluk ve hâsılı beş yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle 

tahrîr ve defter-i icmâlde Abad Nâhiyesine tâbi‘  Musa(?) nam karye ve ma‘a 

gayrihi birikdirilüb dokuz bin akçe ber icmâl ve icmâl-i mezkûrun üç bin akçesi yine 

Abadî Nâhiyesinde Yağlı nam karye ve gayrıdan sekiz bin dokuz yüz yetmiş akçe 

tımara mutasarrıf mezbûr Osman veled-i Mustafa ol mikdarı akçesi dahi yine Abad 

nâhiyesinden Hasum nam karye ve gayrıdan dokuz bin dört yüz doksan dokuz akçe 

tımara mutasarrıf merkum Süleyman veled-i Osman ol mikdârı dahi yine nâhiye-i 

mezbûrda Hasdek(?) nam karye ve gayrıdan sekiz bin akçe tımara ber vech-i tekâüd 

mutasarrıf-ı mezbûr es-Seyyid Mehmed Emin’in tımarları mülhakâtı bâkisi 

müşterekleri kaydında olduğı mastûr ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual 

olundukda taş ihrac olunan mahal kimesne tasarrufunda hâli yerlerden olmayub fi’l-

hakika mezbûr Cizyedârzade Hüseyin’in defter-i hâkânide mezbûr Akçakozluk 

mezra‘a   sı toprağında tasarruf ve beher sene öşr ve resmi sâhib-i arza edâ idegeldiği 

tarlası derunundan taş çıkarmağın zahmet çekilmeğle taş almayub çıkarub satılan 

bahasından şer‘le müteveccih olan öşr ile sipâhileri mezbûrlara tamâmen edâya râzı 

iken sipâhiler mezbûrlar adem-i kana’at birle tarlamın derunundan taşı biz ihrac idüb 

füruht ittirmezüz deyu müdâhale eyledikleri vâki‘ ise men‘ ve def‘ olunmak içün 

kânun üzere emr-i şerîfim virilegeldiği tahrîr olunmağla defter-i hâkâni mûcebince 

kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                           Râci            Fî evâsıt-ı C sene 1194                      

SAYFA 36 HÜKÜM 1 

Niksar Kadısına hüküm ki 

          Seyyid Hasan zide şerefehu gelüb Niksar Sivas sancağında Niksar nâhiyesine 

tâbi‘ Yaroba Karyesi’nin mâlikânesi Kudüs-i şerifede vâki‘ Çadum Medresesi Vakfı 

divânisi tımar olduğı defter-i hâkânide mukayyed ve bu medrese-i mezbûr vakfının 

hâlâ berât-ı şerifimle mütevellisi olub karye-i mezbûreyi ber mûceb-i defter-i hâkâni 

divânî mutasarrıflarıyla zabt ve mâlikâne tarafına âid olan mahsulü medrese-i 

mezbûr vakfı tarafından ahz ve kabza murâd eyledikde Canikli Ali Paşa’nın 

etba‘ından mütegallibeden İstecünoğlu dimekle ma‘rûf kimesne zuhûr ve karye-i 

mezbûrenin mâlikâne mahsulünü ahz ve kabz idüb İskefsir Kazâsında binâ eylediği 
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mektebe sarf eyledim deyu hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve tagallüben zabt 

ve mâlikâne tarafına âid olan mahsul ve rüsûmu ahz ve kabz idüb külli gadr ve 

taaddî-i külli eylediğin bildirüb defter-i hâkâni mûcebince amel olunub mezkûrun 

hilâf-ı şer‘-i şerîfe ve mugâyir-i defter-i hâkâni ol vechle olan müdâhale ve taaddî 

men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

olan defter-i mufassala mürâca‘at olundukda Niksar Nâhiyesine tâbi‘neferât ile 

karye-i Bazar mâlikâne-i vakf medrese-i Haldun der Kudüs-i Şerîfe divânî tımar ve 

hâsıl-ı ma‘a niyâbet ve çeltük ve tahtında resm-i çift ve hınta yekün ma‘a gayrihi iki 

bin akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle olduğı iftiharü’l-emâcid-i 

ve’l ekârim bi’l fi‘il defter emini olan Hasan dâme mecduhu arz itmeğin arzı 

mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                          Nedim                         Fî evâsıt-ı C 1194  

Derkenarı mûcebince tekrar emr-i şerîf yazılmışdır. 26 safer S sene 194    

SAYFA 36 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisi vezire ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Emine nam hatun gelüb bunun zevci Merzifon sâkinlerinden Ahmed nam 

kimesne yüz doksan senesinde fevt oldukda bi’l cümle emvâl ve eşyâsı irs-i şer‘le 

bununla oğlu Hüseyin ve kızları Ümmügülsüm ve Hadice nam sagîr ve sagîrelere 

münhasır olmağla verâselerinde  âherin   alâkâsı olmayub bir vechle dahl olunmak 

îcâb itmez iken kazâ-i mezbûr sâkinlerinden müteveffâ-yı mezbûrun karındaşları 

Hasan ve Ömer ve Mehmed ve Hasan  nam kimesneler hilâf-ı şer‘-i şerif cümlesin 

tagallüben zabt itmeleriyle bu dahi kendi hissesin asâleten ve sagîrân-ı  mezbûrların 

taraflarından vesâyete taleb ve almak murâd eylediğin bi vech-i şer‘i  virmekde 

taallül ve muhalefet ve külli gadr eylediklerin bildirüb sen ki vezir-i müşârun 

ileyhsin ma‘rifetinle mahallinde şer‘le görülüb mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî 

zabt eyledikleri emvâl ve eşyâ ve emlâkdan ırsiyyeleri asâleten vesâyete alıvirilüb 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında sana hitâben hükm-i hümâyûnum ricâ 

eylediği ecilden sen ki vezir-i müşârun ileyhsin ma‘rifetinle mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                         Hasbî              Fî evâsıt-ı C sene (1)194  
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SAYFA 36 HÜKÜM 3 

Bafra Kazâsı Nâibine Canik muhassılı zide mecduhuya hüküm ki 

          Canik Sancağında Bafra Nâhiyesinde Yağbasan nam karye ve gayrıdan otuz 

beş bin yüz seksen iki akçe zeâmet Ali veled-i Abdullah’ın bilâ veled fevtinden 

Miralay Seyyid Mehmed arzıyla doksan dört senesi rebi’ül ahirinde Seyyid Mehmed 

veled-i Mahmud’a tevcih ve tahvîl hükmüyle üzerinde olub bu def‘a merkum Ali 

veled-i Abdullah’ın südde-i saadetime takdîm eylediği arz-ı hâlinde zeâmet-i mezbûr 

üzerinde iken miralay-ı merkûmun karındaşı âsitâne-i aliyyeme gelüb arz ve 

taksimât-ı icrâ kasdıyla yedinde olan  fevtinden olmak üzere arz-ı tahrîr ve 

zeâmet-i mezbûrı Seyyid Mehmed ismine tevcîh ve tahvîl ittirilüb gadr eylediği inhâ 

ve ref‘inden kendüye ibkâsını istircâ eylediği cihetten mahallinde hasmıyla terâfu‘-ı 

şer‘ ve  vâki‘ eylediği sancaklusı şehadetleriyle sâbit ve mütehakkik 

olur ise i‘lâm ve arz ve mahzar olunmasına muhtac mevaddan olduğun bi’l fi’il 

reisü’l küttâbım iftiharü’l emâcid-i ve’l-ekârim Halil Hamid dâme mecduhu i‘lâm 

itmekle sen ki Canik muhassılı muma ileyhsin i‘lâmı(?)mûcebince isti‘lâmı havi 

ferman-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                                           Fî evâsıt-ı C sene (1)194                 

SAYFA 36 HÜKÜM 4 

Sivas kadısına ve zikr-i ati karye reâyasının hâlâ oldukları mahallerin 

tâbi‘ oldukları kazâların kuzat ve nüvvâbına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Ali nam sipâhi gelüb bâ berât-ı ali mutasarrıf olduğu tımarı 

karyelerinden Sivas kazâsına tâbi‘  ve tevâbi‘i karyelerinin defterde 

mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğulllarından bazıları karyelerinden  kalub 

varub âher mahallerde sâkin ve mutavattın olub ol makule reâyayı oturdukları 

yerlerden kaldırub kadîmi karyelerine nakl ve iskân murâd eyledikde hilâf-ı kânun 

taallül ve muhâlefet ve gadr sevdâsında oldukların bildirüb bu makûle reâya halen 

oturdukları yerlerden kaldırılub kadîmi yerlerine nakl ve iskân ittirilmeyüb hilâf-ı 

kânun taallül ve muhâlefet ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği 

ecilden kânun üzere amel olunmak içün emr yazılmışdır. 
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                                                                              Fî evâsıt-ı C sene 1194   

SAYFA 36 HÜKÜM 5 

Ladik Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Ladik Kazâsı sâkinlerinden Sefer oğlu Seyyid Osman dimekle ma‘rûf kimesne 

gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve 

hareketi olmayub şer‘an taaddî ve rencîde olunmak îcâb itmez iken Seyyid Ömer 

nam kimesnenin etba‘ından zümre-i zaleme ve mütegallibeden kazâ-i mezbûre tâbi‘ 

Bolad karyesinden Adem Beşe ve oğlu Seyyid Mustafa ve Duraklı  Karyesinden 

Kara Ali ve  karyesinden Hürmüzoğlu Seyyid Ali ve kazâ-i mezbûre 

sükkânından Eslem(?)oğlu Süleyman ve Çullu Delisi dimekle meşhur kimesneler 

kendü hallerinde olmadıklarından nâşi merkûma iştirâken bin yüz doksan senesinde 

menzilini basub derununda mevcud emvâl ve eşyâsını hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı 

hak fuzûlî ve tagallüben yağma ve gâret ve gadr-ı azim ve zulm-i sarîh 

eylediklerinden ahvâli diğer gûn olduğın bildirüb şer‘le görülüb mezkûrların hilâf-ı 

şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak cebren ve kahren yağma ve gâret eyledikleri emvâl ve 

eşyâsını tamâmen tahsîl ve bî kusur kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                              Hüsnî         Fî evâhir-i C  sene (1)194  

SAYFA 37 HÜKÜM 1 

Amasya ve Merzifon kadılarına hüküm ki 

          Seyyid Ahmed gelüb Merzifon’da vâki‘ merhûm ve mağfûrun leh Çelebi 

Sultan Mehmed Han tabe serâhunun vâlidesi merhûm Devlet Sultan tâbe serâhunun 

imâreti vakfının hâlâ berât-ı şerifimle mütevellisi olub vakf-ı mezbûr karyelerinin 

Amasya sancağında ve kazâsı muzafatından Argoma Nâhiyesine tâbi‘ karye-i Vayza 

ve nefs-i Vayza ve yine Argoma Nâhiyesine tâbi‘ Emir ve Kazanlı ve Firuz ve Ala 

Hüseyin deyu mukayyed karyelerin serbest olub vâki‘ olan rüsûm-ı serbestiyesine ve 

sâir bâd-ı hevâsına hâricden dâhil olunmak îcâb itmez iken mir mîrân-ı mir livâ ve 

mütesellim ve voyvoda ve subaşı ve serdâr ve sâir ehl-i örf taifesi taraflarından hilâf-

ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun rüsûm-ı serbestiyesine fuzûlî müdâhale ve vakf-ı 
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şerif mahsulünün külli kesr ve noksan tertibine bâdî oldukların bildirüb men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum sudûrını istid‘â ve defterhâne-i âmiremde 

mahfûz defter-i mufassala müracaat olundukda Argoma nâhiyesine tâbi‘ karye-i 

Vayza mâlikâne ve divânî vakf-ı Devlet Hatun an imâret Merzifon ve eyalet-i 

merhum Sultan Mehmed Han ve Yıldırım Han ve tahtında neferât ve zemînha nefs-i 

Vayza ve yine neferât-ı ile karye-i Emir tâbi‘ Vayza karye-i Kazanlı ve karye-i Firuz 

ve karye-i Alahüseyin ve hâsılları tahtında resm-i çift ve hınta ve şa’ir ve bâd-ı hevâ 

ve arûsiye yekün ma‘a gayrıhi elli altı bin yüz on sekiz akçe yazu ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter olmağla bu takdirce selâtin-i i’zâm 

vâlideleri vakf-ı serbest olmak kânun-ı mukarrerden olmağla   merkûmûn 

serbestiyet üzere taraf-ı vakfdan zâbiti iktiza eylediğin iftihari’l emâcid-i ve’l ekârim 

bi’l-fi‘il  defter emini olan Hasan dame mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                         Vâcid                 Fî evâhir-i C  sene (1)194 SAYFA 

37 HÜKÜM 2 

Niksar Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûr sâkinelerinden Alime nam hatun gelüb yine kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden li ümm er karındaşı Hüseyin nam kimesne bin yüz seksen(boş) 

senesinde fevt oldukda verâseti bununla yine kazâ-i mezbûr sâkinelerinden zevcesi 

Rakîbe nam hatun yine  inhisârı tahkîkinden sonra müteveffâ-yı merkumun 

terekesinden hisse-i ırsiyyesin ba‘de’t taksîm mezbûr Rakîbe fevt oldukda 

müteveffâ-yı mezbûrdan  müntakil kazâ-i mezbûrede kain bir bab 

ma‘lûmete’l hudud mülk bağını kazâ-i mezbûrede sâkin  zevci olan Hasan nam 

kimesne zuhûr ve bana zevcim mezbûre hayatında teslim etti deyu hilâf-ı şer‘-i şerif 

zikr olunan bağ ve sâir emvâl ve eşyâsı fuzûlî zabt ve gadr eylediklerin ve bu babda 

davâsına muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfesi olduğın bildirüb fetevâ-yı 

şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb mezbûrun mûrisi müteveffâ-yı mezbûrdan 

müntakil hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hakkın fuzûlî zabt eylediği mülk bağ ve sâir 

hakk-ı irsiyyesi kendüye alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve niza‘ ittirilmeyüb icrâ-yı 

şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 
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                                                        Râfet                      Fî evâhir-i C sene 1194   

 SAYFA 37 HÜKÜM 3 

Bozok Sancağı mutasarrıfı ve Boğazlıyan Kadısı’na hüküm ki 

            Kıdvetü’s-sâdâdü’l kirâm Es-Seyyid El-Hac İsmâil zide şerefehu südde-i 

saâdetime arz-ı hâl idüb bunun Boğazlıyan Kazâsı sâkinlerinden Çorakcı Hüseyin 

nam kimesne zimmetinde cihet-i şer‘den bâ temessük iki yüz guruş ve yine kazâ-i 

mezbûr mütemekkinlerinden tüccârdan Deli Artin nam zimmî zimmetinde dahi üç 

yüz altmış guruş ve yine Deli Serkiz nam zimmî zimmetinde iki yüz guruş alacak 

hakkı olub taleb ve almak murâd eyledikde mezbûrlar edâda taallül ve muhalefet ve 

gadr sevdâsında oldukların bildirüb mahallinde şer‘le görülüb alıvirilüb icrâ-yı şer‘ 

ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında istid‘â-yı inâyet eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün emr-i şerîf  yazılmışdır. 

                                                           Hamdi          Fî evâhir-i C sene (1)194  

SAYFA 37 HÜKÜM 4 

Sivas Vâlisine ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûr sükkânından Ali nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla 

mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi olmayub  ve deyn ve 

kefâletten dahi vireceği olmayub bi vech-i şer‘i taaddî ve rencîde olunmak îcâb itmez 

iken yine kazâ-i mezbûr sükkânından vâiz oğlu Mehmed Efendi Zeykerli   

oğlu ve Kürkcü oğlu Hacı Mehmed ve Gümüşçubukoğlu Ali dimekle ma‘rûf 

kimesneler zuhûr ve birbirleriyle yekdil ve yek cihet ve tezvîrâta sülûk ile 

mûrisindenden müntakîl hisse-i ırsiyyemden zimmetinde üç bin guruş alacağı vardır 

deyu iddia ve müddeası vech üzere isbâta kâdir olmadan yüz doksan senesinde firârî 

Ali Paşa’ya istinâden hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak iki bin beş yüz guruşdan 

mütecâviz akçesin gasben ahz ve ziyâde gadr ve taaddî eyledikleri ve bu babda 

davâsına muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb şer‘le görülüb 

mezkûrların hilâf-ı şer-i şerif ve bi gayr-ı hak gasben ahz eyledikleri ol mikdar guruş 

hakkı tamâmen tahsîl ve bi kusur alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 
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                                                                   İlmî          Fî evâhir-i C sene 1194  

SAYFA 37 HÜKÜM 5 

Kazâbad ve Artukabad Kadılarına hüküm ki 

          Züamâdan Ali zide kadruhu gelüb hâlâ berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu 

zeâmeti karyelerinden Kazâbad Kazâsına tâbi‘ Zağar ve Kayre(?) ve Artukabad 

Kazâsı’na tâbi‘ Bedirkal’a ve Avara ve Demline(?) nam karyeleri topraklarında 

ziraat ve hırâset iden defterlü reâya ve defterlü reâyası yerlerin ziraat iden haric-i 

reâya taifesinin ziraatleriyle hâsıl eyledikleri terekeleri öşürleri evlâ karyelerinden 

olan  anbara badehu her hafta turur tereke satılur âheri bazara nakl itmek istedikde 

hilâf-ı kânun taallül ve niza‘eylediklerin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhül 

islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğün bildirüb fetevâ-yı şerîfeleri mûcebince amel 

olunub terekeleri öşrlerin evlâ karyelerinden olan anbara badehu her hafta turur 

tereke satılur akreb bazara nakl ittirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                        Nedim           Fî evâil-i C sene 1194  

SAYFA 38 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Merzifon kadısına hüküm ki 

          Gelgiras Kazâsı ahâlisi gelüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed olub 

ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi olmayub müdâhale olunmak îcâb 

itmez iken Merzifon Kazâsı sâkinlerinden mütegallibeden El-Hac Mustafa Ağa ve 

Kethüdası Mısırlı El-Hac Ali Ağa dimekle ma‘rûf kimesneler kendü hallerinde 

olmayub bunların üzerlerine musallat ve ve bin yüz doksan senesinde hilâf-ı 

şer‘i şerif ve bi gayr-ı hak merkum Hacı Mustafa dört yüz ve kethüdası merkum Ali 

dahi sekiz yüz guruşlarını cebren ve kahren alub gadr itmeleriyle taleb ve davâ üzere 

iken merkum Hacı Mustafa fevt olmağla el yevm ihkâk-ı hakk mümkün olmayub 

ahvalleri dîger gûn olduğın bildirüb mahallinde şer‘le görülüb mezbûr El-Hac 

Mustafa’nın hilâf-ı şer‘i şerif tagallüben ahz eylediği dört yüz guruşları teresini kabz 

iden kazâ-i merkumda sâkin veresesinden ve sekiz yüz guruşları dahi merkum El-

Hac Ali’den kendülere alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 
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                                                                                   Fî evâhir-i C sene (1)194 

SAYFA 38 HÜKÜM 2 

Artukabad kadısına hüküm ki 

         Zuamâdan Ali zide kadruhu gelüb muma ileyhin hâlâ berât-ı şerifimle 

mutasarrıf olduğu zeâmeti karyelerinden Artuk Abad kazâsına tâbi‘ Bedirkal‘a nam 

karyesinin mümtâz ve muayyen hududu dâhilinde Behram Çayırı dimekle ma‘rûf 

ma‘lûme’l-hudud ol yerlerin kadîmden berü öşr ve resm ve zeâmeti tarafından ahz ve 

kabz olunagelmişiken civârında vâki‘   tımardan (boş) nam karyenin 

sipâhileri zuhûr ve ol yerler bizim tımarımız karyelerinden ma’ruz zikr karyemizin 

toprağındandır öşr ve resmin biz alırız deyu hilâf-ı  kânun ve kadîme mugâyir taaddî 

ve zeâmeti mahsulünün kesr ve noksanına bâis oldukların ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi 

mûcebince şer‘le görülüb ol yerlerin öşr ve resmin kadîmisi üzere zeâmeti tarafından 

ahz ve kabz ittirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                    Nedim             Fî evâhir-i C sene 1194  

SAYFA 38 HÜKÜM 3 

Ladik Kadısına hüküm ki 

          Ladik Kasabası sükkânından sâdâd-ı kirâmdan Emirzâde es-Seyyid Osman 

zide şerefehu gelüb bu kendü hâlinde iken Ladik tevliyeti  mütevellisi olan es-Seyyid 

Ömer nam kimesnenin etba‘ından kazâ-i mezbûre tâbi‘ Bula (?) nam karye 

sâkinlerinden İmam beşe oğlu Seyyid Mustafa Araklı karyesi sâkinlerinden Kara Ali 

(boş) ve (boş) nam karye sâkinlerinden Hamruz oğlu Seydi ve  yine kasaba-i Ladik 

sükkânından eş-Şeyh oğlu Süleyman ve Çavaklı Delisi dimekle ma‘rûf kimesneler 

birbirleriyle yekdil ve hevâlarına tâbi‘mütegallibeye istinâden bin yüz doksan 

senesinde nehâren hilâf-ı şer‘i şerif menzilini basub derununda olan emvâl ve 

eşyâsını nehb ü gâret ve itlâf ve izâat eylediklerinden ma‘ada iyâllerin darb ve bir 

sagîr veledin helâk idüb külli gadr ve zulm-i sarîh eylediklerin ve mezbûrlar ile 

mahallinde bir vechle mukâvemet ve ihkâk-ı hakk mümkün olmadığın bildirüb şer‘le 
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görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                                Fî evâhir-i C sene 1194 

SAYFA 38 HÜKÜM 4 

Tokad Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Merhum ve mağfurun leh Sultan Mehmed Han tâbe serâhu câmi‘i şerifi 

evkâfının mütevellisi olan Seyyid Osman zide kadruhu gelüb vakf-ı mezbûr 

karyelerinden Tokad kazâsı muzâfâtından (boş) nâhiyesine tâbi‘ Güle(?) nam karye 

serbest  olub rüsûm-ı serbestiyesine hâricden dahl olunmak îcâb itmez iken a’yan ve 

sâir ehl-i örf tâifesi taraflarından hilâf-ı kânun rüsûm-ı serbestiyesine müdâhale ve 

reâyasın  tecrîm ve rüsûm subaşısına ahz vakf-ı şerîfe gadr eylediğin bildirüb ol 

babda hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin imdi selâtin-i ‘izâm evkâfı karyeleri 

mefruzü’l kelim ve maktu‘ül-kadem min külli vücuh serbestden olmak kânun üzere 

mukarrerdir haricden kat‘an dahl olunmaz kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır.               

                                                            Faiz                   Fî evâhir-i C sene (1)194             

SAYFA 38 HÜKÜM 5 

Sivas Vâlisi vezire ve Osmancık Kadısına hüküm ki 

          Osmancık’da vâki‘ câmi‘i şerif vakfının mütevellisi Abdullah zide kadruhu 

gelüb Çorum Sancağı’nda Osmancık Nâhiyesinde Karaviran ve Ülük karyelerinin 

mâlikâneleri vakf-ı hâsıl-ı Osmancık  ber mûceb-i defter-i evkâf ve divânî tımar deyu 

defter-i hâkânide mukayyed karyeleri ber mûceb-i defter-i hâkâni divânî 

mutasarrıflarıyla zabt (?) ve mâlikâneleri tarafına âid olan mahsulü kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde dahl olunmak îcâb itmez iken yine 

Osmancık’da vâki‘ Beyler  vakfının mütevellisi olan (boş) nam kimesne 

vakf-ı mezbûrdan Osmancık Nâhiyesine tâbi‘ Saray mergutan (?) karyelerini 

divânları mutasarrıflarıyla zabta kanaat itmeyüb hevâsına tâbi‘ tasarrufu mürtezika-i 

vakf ile yekdil ve bunun mütevellisi olduğu Osmancık câmi‘i vakfında olan salifüz 

zikr Karaviran ve Ülük (?) karyelerinin mâlikâneleri dahi zâviye ve mezbûr 
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vakfındandır deyu hilâf ve defter-i hâkâni mugâyir-i kânun fuzûlî müdâhale ve 

mâlikâne tarafına âid mahsûl tagallüben ahz ve kabz ve vakf-ı şerîfe gadr-ı ‘azim 

eylediğin bundan akdem bâ arz-ı hâl inhâ karye-i Karaviran ve karye-i Ülük (?) el 

mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni divânları mutasarrıflarıyla Osmancık câmi‘i 

şerîfi vakfı tarafından kendüye zabt ve mâlikâneleri tarafına âid olan mahsûl kânun 

ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilmeyüb  mezbûre vakfı mütevellisi 

mezbûru taraflarından mültezimlerini hilâf-ı defter-i hâkâni ol vechle bir dürlü dahl 

ve taarruz ittirilmeyüb ve fuzûlî aldığı mahsûl alıvirilmek bâbında emr-i ali sudûrını 

istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz defter-i evkâfa mürâca‘at olundukda 

Osmancık Nâhiyesi’ne tâbi‘ neferât ve mir mîrân çiftlikleriyle karye-i Karaviran 

tâbi‘ Ögel mâlikâne-i vakf-ı câmi‘i Osmancık ber mûceb-i defter-i evkâf divânî tımar 

hâsıl-ı divânî çift ve hınta ve şa’ir yekün ma‘a gayrihi sekiz bin sekiz yüz akçe ve 

yine Osmancık Nâhiyesine tâbi‘ neferât ve zemîn ve bağ ile karye-i Ülük tâbi‘ divânî 

Ölçek mâlikâne vakfı câmi‘-i Osmancık ber mûceb-i defter-i hâkâni evkâf divânî 

tımar hâsıl-ı divânî çift ve hınta ve şa’ir yekün ma‘a gayrihi üç bin iki yüz akçe ve 

yine Osmancık nâhiyesine tâbi‘ neferât ve zemîn ve çiftlik ile karye-i Saray nam 

divânî  tamam mâlikâne-i nefs-i Çorumlu’da vâki‘ olan Beyler Çelebi Bey ve 

Ahmed nam  zâviyenin vakfıdır divânî tımar hâsıl-ı divânî ma‘a birer çift ve 

hınta ve şa’ir yekün ma‘a gayrihi sekiz yüz akçe ve yine nâhiyesine neferât ve zemîn 

ve çiftlik ile karye-i Margutan tâbi‘ divânî İncesu mâlikâne-i vakf-ı zaviye-i Bekler 

Çelebi nefs-i Çorumlu divânî tımar hâsıl-ı divânî çift ve hınta ve şa‘ir yekün ma‘a 

gayrihi üç bin beş yüz akçe yazular ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle başka 

başka tahrîr olduğı mastûr ve mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince kânun 

üzere amel olunmak içün seksen dokuz senesi evâil-i rebi‘ül ahirinde emr-i ali sâdır 

olmuşiken mehâb ve mündefi‘ olmayub yine ol vechle taarruzdan hâli olmadığın 

bildirüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında müceddeden hükm-i hümâyûnum ricâ ve 

divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh 

üzere tarih-i mezbûrda emr-i ali virildiği mastûr ve mukayyed olduğun mukaddemâ 

sâdır olan emr-i ali mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                 Fî evâhir-i C sene 1194 
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SAYFA 38 HÜKÜM 6 

Eğin Kadısına hüküm ki 

           Eğin kazâsına tâbi‘ Bagatdaş(?) nam karye ahâlileri südde-i saadetime gelüb 

civarlarında vâki‘ kurâ ahâlilerinden ma‘lûme’l esâmi kimesneler tasarruflarında 

olan hayvanâtların muhkem zabt itmeyüb bunların maruz zikr Bagatdaş Karyesi’nde 

hudud ve sınurı dâhilinde vâki‘ göktereke ve sâir mezruâtları arasına salıvirilüb 

yedirüb ve çiğnedüb külli zarar ve ziyân eylediklerin bildirüb men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden kânun üzere amel olunmak içün emr-i 

şerîfim yazılmışdır. 

                                                                               Fî evâsıt-ı C sene (1)194 

SAYFA 39 HÜKÜM 1 

Sivas Vâlisine ve Ladik Kadısına hüküm ki 

          Ladik kazâsı sâkinlerinden âmâ es-Seyyid Mustafa nam kimesne gelüb bunun 

babası yine kazâ-i mezbûr serdârı Seyyid Mehmed nam kimesne kendü hâlinde 

ırzıyla mukayyed iken yine Ladik Kazâsı sükkânından a‘yandan Emiroğlu Mustafa 

ve vekil  dimekle ma‘rûf kimesneler hevâlarına tâbi‘ rüfekâlarıyla yekdil ve 

bunun içün sen   Nahiyesine inüb sekiz bin(?)akçesin aldın deyu ifk ve 

iftirâ ve bühtân ile bin yüz doksan (boş) senesinde hilâf-ı şer‘i şerif menzilini basub 

ber mûceb-i defter-i müfredât ma‘lûme’l mikdâr emlâk ve eşyâ ve nukûd ve 

hayvanâtların hilâf-ı şer‘i şerif ve bi gayr-ı hak ahz ve kabz idüb ziyâde gadr ve 

taaddî eyledikleri ve mezbûrlar a‘yan ve mütegallibeden tarafgiri olduğından 

mahallinde bir vechle icrâ-yı şer‘ ve ihkak mümkün olmayub mağdur olduğun 

bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ahz ve garaz eyledikleri emvâl 

ve eşyâ ve nukûd ve hayvanâtları tahsil ve alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden sen ki vezir-i müşârun ileyhsin 

mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk olunmak içün emr-i ali yazılmışdır. 

                                                                Hakkı       Fî evâhir-i C sene (1)194                       
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SAYFA 39 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisi Vezire Arabkir kadısına hüküm ki 

           Arabkir kasabası sâkinlerinden Abdüllatif nam kimesne gelüb bunun büyük 

babası Hüseyin nam kimesnenin kimesneye vireceği olmayub bunun yirmi beş sene 

mukaddem fevt olub oğlu ve kızı ve baba bir er karındaşı ve sâir dede mahrumundan  

mukaddem tapu ile virilmesi fermân olanlardan kimesnesi kalmayub karye-i 

merkûme toprağında tasarrufunda olan ma‘lûmete’l-hudud yerleri bi-hasebi’l-kânun 

tapuya müstahik ve hakk-ı tapu bunun olmağla  müslümandan takdîr eylediği 

resm-i tapu ile sâhib-i arzdan alub yirmi beş seneden berü beher sene zabt ve zirâat 

ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idüb ve müddet-i mezkûrda müdâhalesinde durub 

bilâ gadr-ı şer‘i sükût idüb ve bu makûle üç beş sene bilâ gadr-ı şer‘i mürûr iden 

hukûk ve üç sene mürûr iden arâzî davâsının istima‘ı memnu‘ iken kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden müteveffâ Hacıoğulları El-Hac Mehmed ve El-Hac Ahmed ve El-Hac 

Mustafa ve Refiye ve Fâtıma nam hâtunlar zuhûr idüb senin büyük baban Hüseyin 

nam kimesneden yirmi beş sene mukaddem babam müteveffâ Hacı Ali’nin altı yüz 

guruş alacağı var imiş deyu iddiâ-yı hukûk ve kah altı yüz guruş mukâbelesinde ol 

yerler dahi vaz‘ olunmuş idi yedinden aluruz deyu hilâf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak iddiâ-

yı hukûk ve kah ol yerleri zabt ideriz deyu taaddî ve rencîdelerinden mükedderü’l- 

hâl olduğın ve bu babda davâsına muvâfık şeyhül-islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince amel olunub hilâf-ı şer‘ ve kânun ol vechle fimâ 

ba’d dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeğin mahallinde şer‘le ve kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                       Nedim           Evâhir-i C sene 1194  

SAYFA 39 HÜKÜM 3 

Sivas Valisi Vezire ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Merzifon kasabası sâkinlerinden ‘Ata ve Molla Abdullah nam kimesne gelüb 

bu kendü hâlinde olub kasaba-i mezbûr sâkinlerinden Hafız Abdülkâdir nam 

kimesneye vireceği yoğiken mezkûr bundan bi gayr-i hak hukûk iddiâ ve murâfa‘a-i 

şer‘ râzı olub bunun  yoğiken mezkûr ehl-i örfe iştikâ ve mübâşir gönderüb 

lede’l-murâfa‘a şer‘an bunun üzerine bir nesne sâbit ve tapu olmayub muârazadan 
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men‘ olunub ücret-i mübâşiriye şer‘an müdde’i-i mütemerridden lazım gelir iken 

mezkûr hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak ücret-i mübâşiriye namıyla bin yüz doksan 

(boş) senesinde üç yüz guruşdan mütecâviz akçesini ahz ve ziyâde gadr ve taaddî 

eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhül-islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb mezkûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi 

gayr-ı hak ücret-i mübâşiriye namıyla alduğı akçesi alıvirilüb icrâ-yı hak olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                     Nedim                 Fî evâhir-i C sene 1194              

SAYFA 39 HÜKÜM 4 

Sivas Vâlisi Vezire Arabkir Kadısına hüküm ki 

        Arabkir Kasabası sâkinlerinden Abdüllatif nam kimesne gelüb bunun büyük 

babası Hüseyin nam kimesneye vireceği olmayub yirmi beş seneden mukaddem fevt 

oldukda buna dahl îcâb itmeyüb kasaba-i mezbûr sâkinlerinden Hacı Ali oğulları 

Hacı Mehmed ve Hacı Ahmed ve Hacı Mustafa nam kimesne ile kız karındaşı Refiye 

ve Fâtıma nam hatunlar muvâcehelerinde yirmi beş sene mukaddem durub müddet-i  

mezkûrda bilâ gadr sükût idüb bu makûle bilâ gadr-ı şer‘i on beş sene mürur iden 

davâsının istima‘ı memnu‘ iken mezbûrûn zuhûr ve şirrete sülûk ve bizim babamız 

Hacı Ali’nin sizin büyük babanız Hüseyin zimmetinde ma‘lûmel-mikdâr akçe alacağı 

var imiş şimdi alırız deyu hilâf-ı şer‘-i şerif bi gayr-ı hak fuzûlî müdâhale ve taaddî 

ve ızrâr ve tecrimden hâli olmadıkların ve bu babda davâsına muvâfık şeyhül 

islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince amel olunub 

hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı münîf fimâ ba’d ol vechle akçe 

mütâlebesiyle kendüye taaddî ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                    Nedim                        Fî evâhir-i C sene 1194  

DERKENAR Seyyid Hüseyin inhasıyla emr yazılmıştır. Evâil-i ZA sene 94  
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SAYFA 39 HÜKÜM 5 

Ladik Kadısına hüküm ki 

          Ladik Kasabası sâkinlerinden Emiroğlu Seyyid Mustafa ve Seyyid Hüseyin ve 

 oğlu Ali beşe ve Hasan kal’a oğlu Çelebi defter oğullarıyla Hasan beşe 

dimekle ma‘rûf kimesneler gelüb kasaba-i mezbûr sükkânından Hacı Süleyman ve 

Ali Hoca oğlu Hafız ve Emeksiz oğlu Emrullah Çelebi ve zâviye-i İmâmî Molla 

Hüseyin ve Yazıcı Hacı Ahmed ve Fazlı oğlu Hacı Mustafa ve Boyacı oğlu Ömer ve 

Çorak Mustafa Beşe ve Şahin Beşezâde Hacı Mustafa ve şehir kethüdâsı Seyyid 

Mehmed ve Müftü Efendi ve Nakîb Efendi dimekle meşhur kimesneler bin yüz 

doksan senesinde siz bizim vâki‘ olan umûr ve husûsumuzu idâre ve ru‘yet iden her 

nukûd akçe harç ve mesârifiniz olur ise sonra biz senden tamâmen edâ ideriz deyu 

bunlara emr itmeleriyle bunlar dahi mezbûrların bi-şartü’r-rücû’ emirlerine binâen 

vukû’ bulan umûr ve husûslarına kendü mallarından ma‘lûmel mikdâr guruş akçe 

harç ve sarf idüb ba’dehu taleb ve almak murâd eylediklerinde mezkûrlar hilâf-ı şer‘-

i şerif virmekde taallül ve muhâlefet ve ibtâl-i hak ve gadr-ı külli sevdâsında 

oldukların ve bu babda davâlarına muvâfık fetevâ-yı şerîfeleri oldığın bildirüb ber 

mûceb-i fetevâ-yı şerîfe şer‘le görülüb mezkûrların bi-şartü’r- rücû’ emirlerine 

binâen umûrlarına sarf ve harç eyledikleri akçeleri tamâmen tahsîl ve bi-kusur 

kendülere alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                   Hüsnî             Fî evâhir-i C sene (1)194                   

SAYFA 39 HÜKÜM 6 

Arabkir kadısına hüküm ki 

          Derkis ve Minas ve Abram oğulları nam zimmîler gelüb Arabkir kazâsına tâbi‘ 

Kozluk mezra‘ası toprağında vâki‘  ve sâhib-i arzdan resm-i tapu ile iştirâken 

aldıkları yerlerin zabt ve tasarruf ve ocak taş ihrac ile  taş toprağına tâbi‘ olub 

çıkarmak  olduğundan bey‘ olunan taş bahasına  olan öşrün sâhib-i arza 

edâ idüb âherin alâkâsı olmayub mümânaat ve taaddî îcâb itmez iken ecânibden 

 oğlu Hüseyin nam kimesne zuhûr ve ol yerlerin zabtına ve taş ihrâcına fuzûlî 



174 

müdâhale ve taaddîden hâli olmadığın bildirüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ itmeleriyle kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                                Fî evâil-i B sene (1)194  

SAYFA 40 HÜKÜM 1 

Gedegara kazâsında me’zun-ı bi’l ifta olan El-Hac Mustafa zide ilmihuya 

hüküm ki 

          Dârü’s-saâdeti’ş-şerîfe ağası  nezâretinde olan evkâfdan merhûm ve mağfurun 

leh Devlet Hatun tabet serâhunun vilâyet-i Anadolu’da Merzifon Kazâsında vâki‘ 

imâret-i âmire ve medrese ve hayrat-ı sâiresi evkâfının evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere 

bâ berât-ı ali şân mütevellisi olan es-Seyyid Ahmed tarafından vekil-i mürseli Es-

Seyyid Abdullah bin es-Seyyid Ahmed nam kimesne meclis-i şer‘-i münîrde vakf-ı 

mezbrun medine-i Amasya’da vâki‘ kurâ ve mezâri‘den hâsıl olan mahsul-ı a‘şâr-ı 

şer‘iyyesi cânib-i vakfdan ahz ve kabz olunub humsunu mütevelli-i vakf olanlar ahz 

eylediklerinden sonra ma‘ada a‘şârın doksan müd hıntası mürtezika-i vakfa virilüb 

yüz kırk altı müd hıntasını dahi âyende ve revendeye medâris civârında olanlara ve 

sâir mürtezikaya it’âm içün imârete ta‘yîn olunub ve kurâ ve mezâri’de hâsıl olan 

kıyye öşr ta’bir olunur çeltük ve şa‘îr ve hubûbât-ı sâirenin dahi a‘şâr-ı şer‘iyyesi 

vakf-ı mezbûrda ahz ve âyende ve revendeye pilav ve zerde tabhı içün bâ vakfiye-i 

ma’mulün biha şart ve ta‘yîn olunub lâkin a‘şâr-ı merkûme tahrîr olunan müdlere 

kifâyet eylemediği ecilden humsu ihrac olunduktan sonra ma‘adası mürtezika ve 

imârete müdlerine göre taksîm olunagelüb lâkin mürtezika-i merkûmûn hâsıl olan 

kıyye mahsulü dahi öşr-i merkûma idhâl ve beynimizde iktisâm ideriz deyu 

müdâhale itmeleriyle yine Merzifon’da vâki‘ vakf-ı mezbûr kurâsından Laçin ve 

Emir karyelerinin  a‘şâr-ı şer‘iyyeleri vakf-ı mezbûrda ta‘şîr olunagelir iken Kuşcular 

Karyesi sipâhileri karye-i mezkûrlar bizim tımarımız toprağındandır  deyu müdâhale 

idüb yine  Amasya’da vâki‘ vakf-ı mezbûr kurâsından Kazgânlı Karyesini dahi 

kezâlik vakf-ı mezbûrdan ta‘şîr olunur iken El-Hac Ali Paşazâde Ahmed Paşa oğlu 

Hasan Bey’in subaşısı karye-i mezkûrda tımarımız toprağındandır deyu müdâhaleden 

hâli olmayub vakf-ı mezbûrûn kurâ ve mezâri’ ve sâir vakfa müte’allik davâ ve nizâ‘ 

vâki‘ olundukda bi’z-zât haremeyni’ş-şerîfeyn müfettişi veyahud taraflarından 

vekilleri huzurunda istimâ‘ olunub şuhuda(?) olunduğu halde havâli ve kurâda 
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olduğu halde korucubaşılar istimâ‘dan memnu‘lar olub husûs-ı merkûm dahi 

mahallinde mütebeyyin olur kabilden olmağla ancak mevâdd-ı ta’şir-i mezkûreyi 

mahallinde istima‘ ve fasl ve hasm içün Gedegara müftüsü Mevlânâ-yı muma ileyh 

mütevelli nasb ve ta‘yîn olunub mürtezika-i vakf ve Kuşcular sipâhileri ve Hasan 

Bey‘in subaşısı ile mahallinde terâfu‘-ı şer‘-i şerif ve ihkâk-ı hakk olunmak içün 

tuğra-yı garra ile mu‘anven emr-i şerîf tahrîri bâbında haremeyn müftüsü Mevlânâ 

Ali Behcet zîde ilmihu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince vech-i meşrûh üzere emr-i 

şerîfim sudûrını bi’l fi‘il şeyhül islam ve müftiy’ül-enam olan Mevlânâ Mehmed 

Şerif edemallahu teâlâ fezâilihu işaret itmeleriyle işaretleri mûcebince amel olunmak 

bâbında fermân-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                  Vâcid                         Fî evâil-i B sene 1194   

SAYFA 40 HÜKÜM 2 

Samsun Kadısına hüküm ki 

          Canik Sancağında Samsun Nâhiyesi’nde merhûm ve mağfûrun leh Sultan 

Bayezıd Han tâbe serâhunun Amasya’da vâki‘ imâreti vakfı karyelerinden Dere ve 

Aluççuk ve Kavakdan ve Bahtlu ve Olukca ve Kolcanlı ve Ağcakâfir ve Sermihan(?) 

ve Yurdulu ve Dolap ve Saraç ve Rekbus(?) nam karyeler reâyaları südde-i 

saadetime arz-ı hal idüb zikr olunan Rakyos(?) Karyesi’nden ma‘ada kurâ-i 

mezbûrenin hâsılları mahallerinde resm-i çift defter-i hâkânide vakf-ı mezbûre hâsıl 

kayd olunmağla karye-i Ağcakâfir el mezbûrenin mâlikânesi vakf-ı zaviye-i Şeyh 

Durmuş ve divânî vakf-ı imâret-i Sultan Bayezıd Han der Amasya deyu mukayyed 

ve karye-i Ağcakâfir el mezbûre toprağında ziraat idenlerin ziraatleriyle hâsıl 

eyledikleri terekelerinden mâlikâne tarafına âid mahsulü zaviye-i mezbûre tarafına ve 

divânî tarafına âid mahsûl ile kadîmi reâya yerlerin tasarruf idenlerden  kânun üzere 

îcâb iden çift resimlerin ve uluları(?) üzerlerine edâsı lazım gelen resm-i bennâk ve 

irişüb kâr ve kisbe kâdir mücerredlerinden resm-i mücerredlerin ve karye-i salifü’l 

beyân reâyaları karyeleri mutasarrıflarının ziraatleriyle hâsıl eyledikleri 

terekelerinden beşde bir öşrlerin ve kadîmi reâya yerlerin tasarruf idenler kânun 

üzere îcâb iden çift resimlerin ve uluları üzerlerine edâsı lazım gelen  resm-i bennâk 

ve irişüb kâr ve kisbe kâdir mücerredleri resm-i mücerredlerin ve sâir hukûk ve 

rüsûmların kânun ve defter mûcebince karyeleri zâbitine edâda kusurları olmayub 
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hilâf-ı kânun ve defter ziyâde mütâlebesi ve sâir bed’ ve mezâlim ile taaddî ve 

rencîde olunmaları îcâb itmez iken karyeleri zâbitleri olanlar almağa kanaat itmeyüb 

hilâf-ı kânun ve defter ziyâde mütâlebesi ve sâir bed‘ ve mezâlim ile fukarâ-yı 

raiyyeti taaddî ve rencîde ve remîdeden hâli olmayub ahvalleri dîger gûn ve ziyâde 

gadr ve taaddî eylediklerin mukaddemâ inhâ kânun ve defter mûcebince amel olunub 

hilâf-ı kânun ve defter ziyâde mutalebesi ve  sâir bed‘ ve mezâlim ile fukarâ-yı 

raiyyeti bir dürlü taaddî ve rencîde ve remîde ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz defter-i 

mufassala müracaat olundukda  Samsun  Nâhiyesine tâbi‘ altmış altı nefer reâya ile 

karye-i Dere vakf-ı imâret-i Sultan Bayezıd Han tâbe  serâhu der Amasya hâsıl-ı 

ma‘a niyâbet çift ve cebe ve bennâk ve hınta ve şa‘ir yekün ma‘a gayrihi iki bin yedi 

yüz otuz üç akçe ve yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ otuz dokuz nefer reâya ve yedi aded 

zemîn ile karye-i Aluççuk vakf-ı imâret-i Sultan Bayezıd Han tâbe serâhu der 

Amasya hâsıl-ı ma‘a niyâbet çift ve nim ve bennâk ve cebe ve hınta ve şa‘îr yekün 

ma‘a gayrıhi üç bin altı yüz yirmi üç akçe ve yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ yirmi dört 

reâya ve bir aded zemîn ile karye-i Kavakdan iki başdan vakf-ı imâret Sultan 

Bayezıd Han tâbe serâhu der Amasya hâsıl-ı ma‘a niyâbet nim ve bennâk ve cebe ve 

hınta ve şa‘ir yekün ma‘a gayrıhi bin üç yüz altmış  bir akçe ve yine nâhiye-i 

mezbûre tâbi‘ altmış dört nefer reâya ve beş aded zemîn ve altı nefer mevkûf reâya 

ile karye-i Balcalu vakf-ı imâret Sultan Bayezıd Han tâbe serâhu der Amasya hâsıl-ı 

ma‘a niyâbet çift ve nim ve bennâk ve cebe ve hınta ve şa’ir yekün maa gayrihi iki 

bin yüz altmış beş akçe ve yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ doksan altı nefer reâya ve altı 

aded zemîn ve on bir nefer müslimeye hâsıl maa niyâbet çift ve nim ve bennâk ve 

cebe ve hınta ve şa‘ir yekün ma‘a gayrihi yedi bin beş yüz yirmi beş akçe ve yine 

nâhiye-i mezbûre tâbi‘ otuz üç nefer reâya ve üç aded zemîn ile karye-i Kolçaklu iki 

başdan vakf-ı imâret-i merhum Sultan Bayezıd Han tâbe serâhu der Amasya el 

mu’âfân iki başdan vakf-ı Bayezid Han tâbe serâhu der Amasya tahtında bir aded 

zemîn ve otuz bir nefer reâya hâsıl-ı  maa niyâbet resm ve bennâk ve cebe ve hınta ve 

şa’ir yekün ma‘a gayrıhi dört bin üç yüz elli akçe ve yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ on 

dokuz nefer reâya ve üç aded zemîn ve bir çiftlik ve yine karye-i Ağcakâfir 

mâlikâne-i vakf-ı zaviye-i Şeyh Durmuş divanî vakf-ı imâret-i Sultan Bayezıd Han 

tâbe serâhu der Amasya hâsıl-ı ma‘a niyâbet çift ve nim ve bennâk ve cebe ve hınta 

ve şa‘îr yekün maa gayrihi dokuz yüz otuz yedi akçe ve yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ 
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kırk beş nefer reâya ve iki aded zemîn ile karye-i  iki başdan vakf-ı imâret 

Sultan Bayezıd Han tâbe serâhu der Amasya hâsıl ma‘a niyâbet resm ve bennâk ve 

cebe ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi bin dört yüz yirmi dört akçe ve yine 

nâhiye-i mezbûre tâbi‘ yetmiş altı nefer reâya ve iki aded zemîn ile karye-i Yurdulu 

iki başdan vakf-ı imâret Sultan Bayezıd Han tâbe serâhu der Amasya hâsıl-ı ma‘a 

niyâbet nim ve bennâk ve cebe ve hınta ve şa’ir yekün ma‘a gayrihi iki bin üç yüz 

kırk beş akçe ve yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ yüz on üç nefer reâya üç aded zemîn ve 

bir çiftlik ile karye-i  Selah(?)  iki başdan vakf-ı imâret-i Sultan Bayezıd Han tâbe 

serâhu der Amasya hâsıl-ı ma‘a niyâbet çift ve nim ve bennâk ve cebe ve hınta ve 

şa’ir yekün ma‘a gayrihi altı bin altı yüz doksan dört akçe ve yine nâhiye-i mezbûra 

tâbi‘ otuz dokuz nefer reâya ve on iki aded zemîn ve dört zemîn muaf ile karye-i 

Dolab iki başdan  vakf-ı imâret-i Sultan Bayezıd Han tâbe serâhu der Amasya hâsıl-ı 

ma‘a niyâbet çift ve nim ve bennâk ve cebe ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi iki 

bin altı yüz elli dört akçe ve yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ on bir nefer reâya ile Künüs 

vakf-ı imâret Sultan Bayezıd Han tâbe serâhu der Amasya hâsıl-ı bennâk ve cebe ve 

hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi yedi yüz otuz dokuz akçe yazular ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle başka başka tahrîr olundığı mastûr ve mukayyed 

olmağın defter-i hâkâni mûcebince kânun üzere amel olunmak bâbında bin yüz 

altmış dört senesi evâil-i rebi’ül âhirinde merhûm ve mağfurun leh ammizâdem 

Sultan Mahmud Han tâbe serâhu zamanında emr-i şerîf virildiğin bildirüb tecdîdin 

ricâ ve ber vech-i muharrer tecdidinde mahdud olmadığın bi’l fi‘il reisü’l küttâbım 

olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince tecdîd olunmak 

bâbında ferman-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                           Nesîmî                     Fî evâil-i B sene 1194  

SAYFA 40 HÜKÜM 3 

Dergâh-ı muallâm kapucubaşılarından olan ber vech-i arpalık Bozok 

sancağı mutasarrıfı Cabbarzâde dâme mecduhuya ve Bozok kadısına hüküm ki 

          Mehmed ve Mustafa ve diğer Mustafa nam kimesneler gelüb bunlar bazı 

mesâlihlerini ru‘yet zımnında Bozok’a gelir iken esnâ-yı rahta Öküz nam mahalle 

geldikde Bozok sâkinlerinden Gücüklü Kara Mehmed ve oğlu Kürmanu(?) ve 

Gücüklü  Deli Osman ve Kara  oğlu Sinan ve Satılmış  dâmadı Hızır ve 
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Receb nam kimesneler birbirleriyle yekdil olub bin yüz seksen dokuz senesinde 

bunların önlerine inüb hilâf-ı şer‘-i şerif üç yüz guruşluk akçe ve mallarını gasb ve 

gâret ve ziyâde gadr ve taaddî eyledikleri ve mukaddemâ bâ arz-ı hal idüb ve  

şer‘le görülüb mezbûrların fuzûlî ahz eyledikleri ol mikdâr guruşluk akçe ve malları 

her ne ise alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak içün bin yüz doksan bir 

senesi evâsıt-ı rebi‘ül evvelinde bir kıt‘a  emr-i şerîf sâdır olmuşiken mezbûrların 

bazı mütegallibeye istinâdları olduğundan edâ-yı hak mümkün  olduğun bildirüb 

mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf mûcebince  hükm-i hümâyûnum ricâ ve 

divân-ı hümâyûnumda mahfuz kuyûd-ı ahkâma mürâcaat olundukda vech-i meşrûh 

üzere târih-i mezbûrda emr-i şerîf virildiği mastûr ve mukayyed olmağın mukaddemâ 

sâdır olan emr-i şerîf mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                           Hüseyin          Fî evâil-i B sene (1)194   

SAYFA 41 HÜKÜM 1 

Ladik Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimi zîde kadruhuya hüküm 

ki 

           Ladik Kasabası sâkinlerinden Emir oğlu Seyyid Mustafa nam kimesne gelüb 

bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub kimesneye deyn ve kefâleti ve hilâf-ı şer‘-i 

şerif vaz‘ ve hareketi ve üzerine dahî şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmayub bir 

vechle taaddî ve rencîde olunmak îcâb itmez iken kasaba-i mezbûr sükkânından 

Seyyid Ömer nam kimesnenin buna ‘adavet ve biteviyesi  olduğundan icrâ kasdıyla 

hilâf-ı inhâ vâli tarafına iştikâ ve gamz ve tecrîm ve mübâşir götürülüb gadr 

eylediğinden maâda bin yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ emr-i münîf 

iki bin guruşdan mütecâviz akçesini dahî fuzûlî ahz idüb gadr-ı külli eylediğin 

bildirüb şer‘le görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ emr-i münîf ahz eylediği 

ol mikdar guruşdan mütecâviz akçesi kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                              Hüsnî               Fî evâhir-i C sene (1)194  
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SAYFA 41 HÜKÜM 2 

Hâlâ Canik muhâssılı  (boş) zîde mecduhuya hüküm ki 

          Müteveffâ Canikli Süleyman Bey’in kerîmesi muhadderâttan Fâtıma Hanım 

zîde iffetuhânın bundan akdemce der aliyyeme bâ fermân-ı ali ihzârı revânında 

Akçay Kazâsı’nda mevcûd ber mûceb-i defter ve haric-i ez defter emvâl ve eşyâsı 

kazâ-i mezbûrda ma‘rifet-i şer‘le bir mahalle vaz‘ ve terk olunmuş olmağla bu def‘a 

tarafından ta‘yîn  eylediği ademisi ve (boş) nam kimesneye ber mûceb-i defter 

emvâl-i metrûkesi tamâmen ve kâmilen teslim ve tarafına îsâli bâbında emr-i şerîfim 

sudûrını muma ileyhima bâ arz-ı hal istid‘â itmekle sen ki Canik muhassılı muma 

ileyhsin merkûmenin emvâl ve eşyâsı ber mûceb-i defter ta‘yîn eylediği ademisine 

teslîm birle emâneten ve sâlimen tarafına îsâl olunmak fermânım olmağın imdi ber 

vech-i muharrer muma ileyhimânın  kazâ-i mezbûrda ma‘rifet-i şer‘le terk eylediği 

emvâl ve eşyâsını olduğu mahalde ber mûceb-i defter ma‘rifetin ve ma‘rifet-i şer‘le 

tamâmen ve kâmilen ta‘yîn ve irsâl eylediği ademisi mezkûrâ bilâ taallül teslîm ile 

emnen ve sâlimen der saâdetimde muma ileyha  tarafına isâl ve  olunması hâlâtına 

ihtimâm ve dikkat ve mugâyir-i emr-i ali kimesne tarafından muhâlefet ve kavâine 

irade-i rahmetten ittikâ ve mücânebet eylemek bâbında fermân-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                                                             Fî evâil (boş) sene 1194 

SAYFA 41 HÜKÜM 3 

Sivas Valisi vezire Zeytun kadısına hüküm ki 

          Zeytun Kazâsı’na tâbi‘ Darıçayırı nam karye ahâlilerinden Ali ve Mehmed ve 

diğerleri gelüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed iken âher kazâdan gelüb 

hâlâ karye-i mezbûrede sâkin Hüseyin ve Mahmud nam kimesneler bin yüz doksan 

senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak yüz elli guruşlarını aldıklarından maada 

gerek bunları ve gerek sâir ahâli daimen ta‘cîz ve tekdîr ve envâ‘ güne kasâvete 

ictisâr ve gadr murâd eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların bi gayr-ı hak 

aldıkları ol mikdâr guruşları tamâmen tahsîl ve bi kusûr alıvirilüb bi vech-i şer‘i 

taallül ve muhâlefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunub fimâ ba’d ol 

vechle taaddî ve rencîde ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır.      
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                                                                Şâhî                 Fî evâil-i B 1194    

SAYFA 41 HÜKÜM 4 

Sivas Vâlisi vezire Mecidözü Kadısına hüküm ki 

          Mecidözü Kazâsı sâkinlerinden konar-göçer tâifesinden Gâvî Aşîretinden nam 

kimesne gelüb kendü hâlinde ırzıyla mukayyed iken kazâ-i mezbûr sâkinlerinden 

yine cema‘at-i mezkûrdan Bebisülü nam kimesnenin bölükbaşılarından Şaban 

kethüda oğlu bölükbaşı dimekle maruf kimesne kendü hâlinde olmayub hevâsına 

tâbi‘ avâneleriyle yekdil olub bin yüz doksan senesinde nısf-ı leylde hânesini basub 

hîn-i hayatından berü  karındaşı kızını kesr-i ırz itmek içün ahz ve kesr-i ırz 

eylediğinden gayrı yanında alıkoyub bunun beş yüz guruş akçesini ve bir re‘s bahadır 

atını cebren ve kahren ahz eylediğine dahi kanaat itmeyüb tekrar hizmetdarlarını 

getürüb tekrar hânesini basub iki yüz guruş akçesini ahz ve karındaşı kızı dahi hedk-i 

ırz eyledikden sonra götürüb ziyâdesiyle gadr ve taaddî eylediğin bildirüb zâbiti  

voyvodası ma‘rifetiyle şer‘le görülüb gasben ahz eylediği ol mikdar guruş ve atı 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                           Nedim                    Fî evâil-i B  sene 1194  

Derkenar:   Telhis mûcebince tekrar emr-i şerîf yazılmışdır. 3 L sene 194 

SAYFA 41 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine ve Ladik kadısına hüküm ki 

          Havâss-ı hümâyûnumdan Ladik kazâsında vâki‘ koru-yı hümâyûnum zâbiti 

olan es-Seyyid Ömer zide kadruhu gelüb koru hademeleri kendü hallerinde ırzlarıyla 

mukayyed olub şer‘an taaddî olunmaları îcâb itmez iken kazâ-i mezbûre 

sâkinlerinden mütegallibe ve cebâbireden Sarı Mustafa nam kimesne kendü hâlinde 

olmadığından Canikli Firârî Ali Paşa’ya istinâden doksan senesinden berü her 

birlerini bi gayr-ı hak tecrîm iderek yirmi sekiz bin beş yüz guruşlarını hilâf-ı şer‘-i 

şerif gasben ahz idüb ziyâde gadr ve taaddî eyledikde koru-yı hümâyûnum 

hademeleri bundan akdem bâ arz-ı hal inhâ ve istid‘â ve mahallinde şer‘le görülüb 

hakları alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve 
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mahallinde şer‘le görülmek içün iş bu sene-i mübâreke evâhir-i rebi’ül ahirinde emr-i 

şerîfim sâdır olmuşiken adem-i itaat birle tenfîz ve icrâsı mümkün olmadığından 

koru-yı hümâyûnumu dahi muma ileyhe zabt  ittirilmeyüb kemâl-i tagallübünden 

nâşi cebren zabt ve hass tarafına âid olanı ahz ve kabz idüb ol vechle külli gadr 

eylediğin bildirüb mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince şer‘le ru‘yet ve 

hilâf ve bi gayr-ı hak aldığı hakk-ı fukarâ eshabinâ ba’del-istirdâd icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında sen ki vezir-i müşârun ileyhsin sana hitâben 

müceddeden emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve divân-ı hümâyûnda mahfûz kuyûd-ı 

ahkâma mürâca‘at olundukda ber vech-i meşrûh tarih-i mezbûrda emr-i şerîfim 

virildiği mastûr ve mukayyed olmağın sen ki vezir-i müşârun ileyhsin mukaddemâ 

sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince amel olunmak bâbında fermân-ı ali yazılmışdır. 

                                                   Senâî                     Fî evâil-i B sene (1)194           

 SAYFA 41 HÜKÜM 6 

Tokad kazâsı nâibine hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Göl(?) nam karye ahâlileri gelüb bunların karyeleri 

toprağında vâki‘ Göl(?) nam mahalde kadîmden berü hayvanatları ra‘y olunub 

otundan ve suyundan intifa‘ eyleyegeldikleri kadîmi mer‘a yerlerine âherin alâkâsı 

yoğiken kazâ-i mezbûr ahâlilerinden isimleri ma‘lûm kimesneler hilâf-ı kânun mer‘a-

yı kadîmelerin bir sâhib-i arza resm-i tapu ile ziraat itmek üzere  yedimizde 

temessükümüz vardır deyu hilâf-ı kânun fuzûlî ziraat ve bunların hayvanâtların 

muzâyakalarını bâis ve ziyâde gadr ve taaddî eyledikde ve bu babda davâsına 

muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb ol babda kânun üzere hükm-i hümâyûnum 

ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır.  

                                                               Fâiz             Fî evâil-i B  sene 1194 

SAYFA 41 HÜKÜM 7 

Darende Kadısına  ve Divriği hassı voyvodasına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Aşudi nam karyeden Ömer Ağa oğlu dimekle ma‘rûf 

Osman nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub kimesneye vaz‘ 

ve taaddîsi yoğiken yine kazâ-i mezbûr sükkânından karye-i mezbûre sipâhileri zaim 
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Mustafa Ağazâde Ömer ve Ali nam zaimler zuhûr ve senin karye-i mezbûrda sâkin 

olduğunı istemezüz deyu hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ emr-i münif taaddî ve rencîdeden 

hâli olmadıkların ve bu babda şeyhül islamdan davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfe 

virlidiğin bildirüb mezkûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ emr-i münif ol vechle zâhir 

olan müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def ‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                Fî evâil-i CA sene (11)94 

SAYFA 42 HÜKÜM 1 

Sivas Vâlisine ve Taşabad Kadısına hüküm ki 

          (boş) nam kimesne südde-i saâdetime arz-ı hâl idüb bunun babası Osman 

alaybeyi dimekle ma‘rûf kimesne bin yüz seksen senesinde Hotin Muhârebesi’nde 

şehîden fevt oldukda hizmetinde olan kazâ-i mezbûre tâbi‘ Girügan nam karye 

sükkânından Kara Osman nam kimesne babası müteveffâ-yı mezbûrun yedinde olan 

kemerini bıçak ile hark ve derununda mevcud dokuz yüz seksen guruşluk altunu ile 

yirmi guruş beyaz akçesin ahz ve kendü umûruna sarf ve istihlâk eylediğin itirâf ve 

ba’dehu taleb eyledikde vilâyette viririm deyu müslimîn muvâcehesinde ikrâr 

vilâyete geldikde yine taleb eyledikde gelecek harmanda viririm deyu avk ve tehîr ve 

vakt-i harman mürurunda bi’d-defaat taleb ve ahz itmek murâd eyledikde edâda 

taallül ve muhâlefet ve ibtâl-i hak ve kemâl-i davetinden ve huşunetinden nâşi kazâ-i 

mezbûr sâkinlerinden kayınları Osman ve Mehmed ve Emin nam kimesneleri dahi 

kendüye tab’iyet ve hilâf-ı şer‘-i şerif ale’l-gafle harman yerinde basub ve katl 

sevdâsıyla üzerine hücum ve sol uyluğunu kebir bıçak ile darb ve mecrûh ve gadr-ı 

külli ve ahvâli dîger gûn olduğın ve bu babda davâsına muvâfık şeyhül islamdan 

fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le görülüb babası 

müteveffâ-yı mezbûrun kemerinden ahz eylediği ol mikdar guruş hakkı bilâ taallül ve 

bilâ niza‘ bi’t-tamam tahsîl ve bi kusûr kendüye alıvirilüb ihkâk-ı hakk ve cerh 

maddesi dahi ber nehc-i şer‘i mutahhar icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                              Fî evâil-i CA sene (1)194 
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SAYFA 42 HÜKÜM  2 

Keban madeni nâibine hüküm ki 

          Arabkir Kazâsına tâbi‘ Huruç nam (karye) nin ehl-i zimmet reâyaları gelüb 

yine karye-i mezbûre sâkinlerinden Hacı İbrahim ve Hacı Bekir ve İdris ve Abdullah 

ve Kara Dayı Mustafa ve Hüseyin ve Hacı Süleyman ve Sâlim ve Ali ve Emir Ali ve 

Nuh ve Mehmed nam kimesnelerin karye-i mezbûre toprağında bi’l-fi‘il  zabt ve 

tasarruflarında hâne-i avârıza bağlu tekâlif alınmak (icâb) ider kadîmi reâya emlâk ve 

yerleri var iken askerîlik iddiasında olmalarıyla üzerlerine edâsı lazım gelen avârız 

ve hazeriye ve sâir evâmir-i şerîfemle vâki‘ tekâlifden a‘lâ ve evsât ve ednâ itibariyle 

mezkûrların tahammüllerine göre hisselerine düşeni taleb eylediklerinde bizler askeri 

taifesindenleriz sizinle tekâlif virmeziz deyu hilâf-ı kânun tahammüllerine göre 

hisselerine isâbet ideni ahâli-i karyeleriyle ma‘an edâ itmeyüb hisselerini bunlara 

tahmîl ve ol vechle ahvâlleri dîger gûn oldukların ve bu babda davâlarına göre şeyhül 

islamdan fetevâ-yı şerîfeleri oldığın bildirüb ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe kânun üzere 

amel olunub hilâf-ı kânun ve mugâyir-i fetevâ-yı şerîfe hisse-i tekâliflerin  bunlara 

tahmîl ve tevzi‘ ittirilmeyüb tahammüllerine göre hisselerine isâbet iden tekâlifi 

bunlar ile maan edâ ittirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı 

hümâyûnumdan kânun sual olundukda salifü’z-zikr Huruç Karyesi ahâlisini karyeleri 

toprağında bi’l-fi‘il  zabt ve tasarruflarında avârız hânesine bağlu tekâlif alınmak 

îcâb ider kadîmi reâya emlâk ve yerleri var ise üzerlerine edâsı lazım gelen avârız ve 

sâir evâmir-i şerîfemle vârid olan tekâlifden a‘lâ ve evsât ve ednâ itibariyle 

tahammüllerine göre hisselerine isâbet ideni ahâli-i karye ile maan cem’ine memur 

olanlara edâ ittirilmek muvâfık-ı kânun olub noksan teklifi ile taallül eylemeleri 

mugâyir-i kânundur deyu tahrîr olunmağla kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                                          Fî evâil-i B sene (1)194 

SAYFA 42 HÜKÜM 3 

Sivas Vâlisine ve Arabkir Kadısına hüküm ki 

           Arabkir kazâsına tâbi‘ Eymen nam karye mütemekkinlerinden Herebin(?) nam 

zimmî gelüb kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub kimesneye vireceği ve hilâf-ı şer‘ 
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vaz‘ ve hareketi olmayub taaddî olunmak îcâb itmez iken kazâ-i mezbûre tâbi‘ Bat 

nam karye sâkinlerinden Mahmud nam kimesne kendü hâlinde olmadığından zevcesi 

Fatıma  nam ile yekdil ve yekcihet olub ehl-i örfe istinâden bin yüz doksan senesinde 

hilâf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak fuzûlî ve tagallüben altı yüz guruşunu ahz ve ziyâde gadr 

eyledikde ve bu babda davâsına muvâfık şeyhülislamdan fetevâ-yı şerîfesi olduğın 

bildirüb fetevâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi 

gayr-ı hak fuzûlî ve tagallüben ahz eylediği ol mikdar guruş hakkı kendüye alıvirilüb 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                     Fî evâil-i B sene (1)194 

SAYFA 42 HÜKÜM 4  

Sivas Vâlisi vezire  Divan-ı Emlâk kadısına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Osman veled-i Abdurrahman nam sipâhi gelüb Çorum 

Sancağı’nda Divan-ı Emlâk Nâhiyesinde Çakırlar nam karye ve gayrıdan on altı bin 

sekiz yüz akçe berât-ı şerif-i âli şânımla mutasarrıf olduğu tımarı mülhakâtından 

nâhiye-i mezbûre tâbi‘ mezra‘a-i Domu hâsıl-ı ma‘a er rüsûm iki başdan bin dört yüz 

yirmi üç akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i 

icmâlde karye-i Domu hâsıl-ı divânî iki bin iki yüz akçe yazu ile tahrîr ve ber icmâl 

ve icmâl-i mezbûr tamâmen merkum Osman veled-i Abdurrahman kaydında ve yine 

Divan-ı Emlâk Nâhiyesine tâbi‘ on iki nefer reâya ve bir zemîn ile karye-i Delühacı 

mâlikâne-i  vakf-ı zaviye-i Hasan Baba divânî tımar hâliya hisse-i Hüdâvendigâr sen 

ki hâsıl-ı divânî ma‘a niyâbet nim ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi bin dört yüz 

elli yedi akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr olduğu mastûr 

ve mukayyed ve karye-i Delühacı el mezbûrenin mâlikânesine mutasarrıf olan Hasan 

Baba Zaviyesinin zaviyedârı karye-i mezbûre divânî mutasarrıfıyla zabta kanaat 

itmeyüb mezra‘a-i Domu el mezbûreye fuzûlî müdâhale eyledikde sipâhi-i 

merkumun selefi ba arz-ı hal inha ve istid‘â eyledikde kuyûdat-ı defter-i hâkânide 

badel ihrac mezra‘a-i Domu el mezbûrede Hasan Baba Zaviyesi Vakfı ve havâss-ı 

hümâyûnum mutasarrıflarının alâkâ ve medhalleri olmamak iktiza eyledikde defter 

emini esbak bade’l-arz arzı ve defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak bâbında 

altmış sekiz senesi evâil-i recebinde sâdır olan emr-i şerîf dahi divân-ı hümâyûnumda 
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ba‘del-ihrâc şimdi sipâhi-i merkum Osman veled-i Abdurrahman müstakîllen 

kaydına dâhil sâbıkü’z-zikr Domu mezra‘asında Hasan Baba Zâviyesi Vakfının 

alâkâsı yoğiken hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve ber vech-i muharrer defter-

i hâkâni fuzûlî müdâhale ve ber vech-i muharrer sâdır olan emr-i âli mûcebince selefi 

ile lede’l-murâfa‘a   zaviyedâr-ı merkûmun hilâf-ı defter-i hâkâni zâhir olan taaddîsi 

men‘ birle cânib-i şer‘de hüccet-i şer‘iyye virilmişiken mücâb olmayub hilâf-ı defter-

i hâkâni ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ol vechle nizâ‘a tasaddi ve gadr sevdâsında 

olduğın inhâ ve mezra‘a-i Doma el mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni kendüye 

zabt ve vâki‘ olan  mahsul ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb  

zaviyedâr-i merkûmu hilâf-ı defter-i hâkâni ve mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfe 

mugâyir bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â 

ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 

mufassala müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr ve mukayyed ve 

mezra‘a-i Doma el mezbûre müstakîllen sipâhi-i merkum Osman veled-i 

Abdurrahman’ın kaydı ve berâtına dâhil oldığı defter-i hâkâni kuyudâtı nâtık olmağla 

ber mûceb-i defter-i hâkâni zabt ve mezra‘a-i Doma el mezbûreye mâlikânesi Hasan 

Baba Zâviyesi Vakfı ve divânisi has olan Delühacı karyesi mutasarrıflarını hilâf-ı 

defter-i hâkâni bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında defter-i hâkâni 

mûcebince kânun üzere emr-i şerîfim sudûrını bi’l-fi‘il  reisü’l küttâbım olan Halil 

Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince ber muktezâ-yı defter-i 

hâkâni kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                            Senâî             Fî evâil-i B sene 1194   

SAYFA 43 HÜKÜM 1  

Sivas Vâlisi vezire Tokad Kazâsı nâibine hüküm ki 

           Erbâb-ı tımardan Mehmed veled-i İvaz  Mehmed ve Ömer veled-i İvaz 

Mehmed ve Ömer veled-i Mehmed nam sipâhiler gelüb Sivas sancağında Tozanlu 

Nâhiyesinde Domlu  nam karye ve gayrıdan sekizer bin yedişer yüz altmış yedişer 

akçe tımarlara merkûmân Mehmed veled-i İvaz Mehmed ve Ömer veled-i İvaz 

Mehmed ve yine Sivas Sancağında Budaközü Nâhiyesi’nde Bıldır nam karye ve 

gayrıdan on sekiz bin yedi yüz elli akçe tımara dahi merkum Ömer veled-i Mehmed 

başka başka berevât ile mutasarrıflar olub tımarları mülhakâtından Tokad Nâhiyesine 
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tâbi‘ Karabayezid mezra‘asının tahtında mukayyed zemîn Ahmed veled-i Muhiddin 

deyu mukayyed zemînin a‘şârı müşterekleriyle merkûmûnun ve menâfi‘i mahalle-i 

Hasırlık mescidi Vakfı ve bahçe-i İbrahim ve Necmi Bey deyu mukayyed bahçenin 

dahi a‘şârı müşterekleriyle merkûmûnun ve menâfi‘i İbrahim Bey Türbesi’nde tilâvet 

icrâ-yı vakfı olub İbrahim ve zemîn Seydi Ali der dest Seyyid Abdullah şeyh-i 

zâviye-i  Haydarhâne deyu mukayyed zemînin ve gerek mezra‘a-i mezbûre tahtında 

hâsıl yazılan sâir zemînlerden Haydarhâne Vakfı’na dâir defter-i hâkânide bir başka 

tahrîr olduğu yoğiken mezra‘a-i mezbûreyi tahtında mukayyed zemînleriyle zabt 

murâd eylediklerinden Tokad sükkânından Kadızâde dimekle ma‘rûf Ahmed ve oğlu 

Abdullah nam kimesneler zuhûr ve mezra‘a-i mezkûrenin tahtında mukayyed 

zemînlerden birisi Haydarhâne Zâviyesi Vakfı’dır deyu mezra‘a -i mezbûreyi hilâf-ı 

defter-i hâkâni fuzûlî ve tagallüben zabt ve vâki‘ olan a‘şâr ve rüsûmât tagallüben 

ahz ve gadr eylediklerin bildirüb salifü’z-zikr mezra‘a ber mûceb-i defter-i hâkâni 

âher müşterekleriyle kendülere zabt ve zemîn Ahmed veled-i Muhiddin deyu 

mukayyed zemîn bağçe-i İbrahim ve Necmi Bey el-mezbûrenin ancak a‘şârlarıve sair 

zeminha ve mezra‘a   nın dahi a‘şâr ve rüsûmâtı kânun ve defter mûcebince ahz ve 

kabz ittirilüb hilâf-ı defter-i hâkânî ve mugâyir-i kânun mezbur Ahmed ve oğlu 

Abdullah’ı ol vechle zemîn-i mezkurlardan birisi Haydarhâne Zâviyesi vakfıdır deyu 

kat’an ve kat‘iyyen bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmeyüb bi’l-külliye men‘ ve def‘ 

ittirilmeyüb ve tagallüben aldıkları mahsûl ve rüsum girü istirdâd olunmak bâbında 

hükm-i hümâyunum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyun ve 

defter-i icmâl ve mufassala mürâcaat olundukda Tokad Nâhiyesi’ne tâbi‘ altı nefer 

reâya ile karye-i Karabayezid ve  ve tahtında zemin Hasan bin Mehmed 

hâliyâ der tasarruf  Gücüklü veled-i Dâvud an karye-i Geksi çift ve zemîn Ahmed 

veled-i Muhiddin hâlâ der tasarruf Ca‘fer veled-i Abdullah’a nim ve zemîn Mehmed 

veled-i Osman hâlâ der tasarruf Tursar(?)veled-i Minhâl an karye-i Geksi bennâk 

zemîn hâric-i ez defter hâlâ der tasarruf  rüsûmun ve behresin virir ve 

zemin Ahmed veled-i Muhiddin hâlâ der tasarruf İbrahim veled-i  Abbas sipâhi zikr 

olunan yerin resm ve behresin sâhib-i arza edâ ittikden sonra menâfi’i vakf-ı mescid 

mahalle-i Hisarlık ber mûceb-i hüccet-i şer‘iyye ve zemîn Seydî Ali der dest Seyyid 

Abdullah Şeyh Zâviye-i Haydarhâne hâliya der tasarruf Seydi Ali Şeyh Zâviye-i 

Haydarhâne  ve bağçe-i İbrahim ve Necmi Bey zikr olunan bağçenin behresin sâhib-i 

arza edâ ittikden sonra menâfi‘in İbrahim Bey Türbesi’nde icrâ-yı tilâvet idenlere 
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vakf kayd olundu ber muceb-i hüccet-i şer‘iyye ve kırk dokuz nefer reâya ve dört 

zemin ile mahalle-i Hatır  hâsıl-ı ma‘ar-rüsûm dokuz yüz akçe yazu ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmalde ma‘a gayrihi bin sekiz yüz 

akçe yekününden bin iki yüz akçesi ifrâz ve Venk Nâhiyesi’nde İzvisti nam karye ve 

gayrihi ile birikdirilüb on bin iki yüz elli akçe ber icmal bin dokuz yüz otuz bir açesi 

Mehmed veled-i İvaz Mehmed ve ol mikdar Ömer veled-i İvaz Mehmed kaydlarında 

ve  yekün mezburun altı yüz akçesi dahi ifraz ve Niksar Nahiyesi’ne tâbi‘ Sis 

nam karye ve gayrihi ile birikdirilüb dört bin iki yüz akçe yekününden iki bin yüz 

akçesi ifrâz ve ber icmal ve Ömer veled-i Mehmed’in ve bâkileri müşterekleri 

kaydlarında olub bu takdirce ber mûceb-i defter-i hâkânî mezra‘a -i mezbure tahtında 

tahrir olunan zemin Ahmed veled-i Muhiddin el mezbûrenin ancak a‘şârı 

müşterekleriyle tımar mutasarrıfları mezburdan taraflarından ve menâfi’i mahalle-i 

Hisarlık Mescidi Vakfı tarafından ve bağçe-i İbrahim ve Necmi Bey el mezbûrenin 

kezâlik a‘şârı sipahi-i mezkûrûn taraflarından ve menâfi‘ İbrahim Bey Türbesinde 

tilâvet icrâ vakfı tarafından zabtı iktizâ idüb ve zemin Seydİ Ali der dest Seyyid 

Abdullah Şeyh Zâviye-i Haydarhâne el mezbûrede dahi vakfına dâir bir nesne tahrîr 

olmamağla zemîn-i mezbûr atlı zeminha-i sâirenin a‘şâr-i rüsûmâtı kezalik 

müşterekleriyle sipahi-i mezkûrûn taraflarından zabtı iktizâ eylediğin bi’l-fi‘il  defter 

emîni olan Hasan dâme mecduhu arz itmeğin arzı mucebince amel olunmak içün 

emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                          Şeyhî              Fî evâil-i B sene 1194                  

SAYFA  43 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisine ve Tokad Kazası naibine  

          Tokad sâkinlerinden Seyyid Mustafa ve Seyyid Ahmed zîde şerefehuma gelüb 

bunların babası Hacı Salih nam kimesne fevt oldukda terekesi irsen bunlar ile Tokad 

sâkinlerinden karındaşları Kebir Seyyid Hasan nam kimesneye intikâl eyledikde 

bunlar oldukda sagir olmalarıyla babalarından müntakil hisselerine isâbet iden beş 

kise akçelerin vasi‘lik iddiasıyla karındaşları mezkur Seyyid Hasan ve ammileri 

Seyyid İbrahim nam kimesneler hizâriye tarafıyla i‘mâl idüb bunlar dâhi irişüb baliğ 

ve dâvâya kâdir olmalarıyla babalarından müntakil beş kise akçe hakların taleb 

eylediklerinde mezkurlar virmemek içün envâ‘ dürlü hileye sülûk ve mukâvemet ve 
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murâfa‘a ve ihkâk-ı hakk mümkün olmadığın bildirüb şer‘le görülüb babalarından 

müntakil mezkurların zimmetlerinde olan beş kise akçe hakları alıvirilüb taallül ve 

tereddüt ve muhâlefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında sen 

ki Sivas Vâlisi vezir-i müşârün ileyhsin sana hitâben emr-i şerifim sudûrını istid‘â-yı 

inâyet eyledikleri eclden sen ki vezir-i müşârün ileyhsin mahallinde şer‘le görülüb 

ihkâk-ı hakk olunmak içün yazılmıştır. 

                                                       Sami                    Fî evâil-i B sene (1)194             

SAYFA 43 HÜKÜM 3 

Ladik ve Amasya Kadısına hüküm ki  

          Ladik Kasabası ve kurası ahalileri gelüb bunlar evâmir-i şerifemle ile vârid 

olan tekâlif emr ve defter mucebince cem‘ine me‘mûra bi’t-tamam edâda kusurları 

olmayub bir vechle taaddî ve rencide olunmaları icâb itmez iken âyânlık iddiasında 

olan Amasya sükkânından Lâleoğlu Seyyid Ali mezkûre sâkinlerinden Seyyid Hacı 

Süleyman ve Hacı Seydi nam kimesneler mücerred celb-i mal sevdâsıyla Seyyid 

Ömer nam kimesneye istinâden bin yüz seksen (boş) senesinden berü tekâlifleri 

umûruna karışub beher tekâlif vuku‘undan emr ve defterden ziyâde kendü 

nefsleriçün tevzi’ defterlerine hilâf-ı şer‘-i şerif ve bî-gayr-ı hak üç beş bin guruşdan 

mütecâviz akçe zam ve idhâl ve fukaraya tevzi‘ ve tahvîl ve cebren ve kahren tahsil 

ve ahz idüb ol vechle fukaraçün kesîreye müstağrik ve bir dürlü edâya  kalmayub 

perâkende ve perîşân olmalarına bâis ve bâdi oldukların bildirüb şer‘le muhâsebeleri 

ru‘yet olunub mezkurların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi-gayr-ı hak emr ve defterden ziyâde 

kendü nefsleriçün fuzuli ve tagallüben aldıkları ol mikdar guruşdan mütecâviz hakkı 

fukâra tamamen tahsil ve girü ashâbına alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak 

bâbında emr-i şerifim ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek emrim 

olmuştur. 

                                                                       Hüsnî            Fî evâil-i B sene 1194             

SAYFA 44 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Arabkir kazâsına tâbi‘ Eyteserik(?) nam karye mütemekkinlerinden Karabet 

nam zimmî ile zevcesi Ahsar(?)nam nasraniyye gelüb bunlar kendü hallerinde 
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ırzlarıyla mukayyed olub hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ ve hareketleri olmayub şer‘an 

taaddî olunmaları îcâb itmez iken karye-i mezbûre mütemekkinlerinden Markar nam 

zimmî ile zevcesi Gevher nam nasraniyye kendü hallerinde olmayub bunlara garaz-ı 

nefsaniyyeleri olmakdan nâşi mücerred ızrâr kasdıyla ehl-i örfe gamz ve tecrim 

eylediklerinden maâda yüz doksan senesinde üç yüz guruşlarını hilâf-ı şer‘ ve bi 

gayr-ı hak gasben ahz ve ziyâde gadr eylediklerin ve bu babda davâlarına muvâfık 

şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le 

görülüb mesfûrların hilâf-ı şer‘i şerif ve bi gayr-ı hak fuzûlî ve tagallüben ahz 

eyledikleri ol mikdâr guruşdan hakları alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek 

içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                               Fî evâsıt-ı B sene (1)194 

 Derkanar :  Tekrar emr-i şerîf yazılmışdır.Fî evâil-i ZA sene 194 

SAYFA 44 HÜKÜM 2 

Sivas valisine ve Eğin kadısına hüküm ki 

         Sadrazam yahnicibaşısı(?) El-Hac Mehmed zide kadruhu gelüb mukaddemâ 

der aliyyemde mütemekkin sarraf taifesinden Karabet ve Boğoz nam zimmîler 

seksen dört senesinde bir kıt‘a  temessükleri nâtık olduğu vechle üç bin guruş istikrâz 

ve meblağ-ı mezbûrdan  seksen yedi senesi yüz yetmiş guruşunu edâ 

eyledikden sonra der aliyyemden arz  ve Mikdad Ahmed Paşa’nın yanına  varub 

bâzerganlığı hizmetinde olub şimdi mesfûrân  vatan-ı asliyeleri olan Eğin kazâsı 

muzafatından  Abcağa(?) Nâhiyesine vürud ve hâlâ sâkin oldukları bildirüb Tatar 

sadr-ı asafî mübâşeretiyle mahallinde tahsîl mümkün olmaz ise der aliyyeme ihzâr 

olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ itmeğin ta‘yîn olunan Tatar mübaşeretiyle yedinde 

olan temessük mûcebince edâda muhâlefet iderlerse âsitâne-i saâdetime ihzârları içün 

emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                              Hasbî                   Fî evâsıt-ı B Sene 1194                       
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SAYFA 44 HÜKÜM 3 

Yakub Bey derbendi kadısına Canik muhassılı zide mecduhuya hüküm 

ki 

          Kazâ-i mezbûrda sâkin nüvvâbdan Seyyid Mahmud zide ilmihu gelüb bu 

kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub kimesneye taaddîsi olmayub bir vechle dahl 

olunmak îcâb itmez iken kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Mehmed ve Hasan nam 

kimesneler rüfekâlarıyla zuhûr ve sen bizim emvâlimizi gasb ittin deyu şer‘an bir 

nesne sâbit  olmayub hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ emr-i münîf taaddî ve rencîdeden hâli 

olmadıkların bildirüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ emr-i münif oldığı zâhir 

olan müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf  yazılmışdır. 

                                                          Kıyâsî                  Fî evâsıt-ı B sene (1)194    

SAYFA 44 HÜKÜM 4 

Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından ber vech-i mâlikâne-i Bozok 

Sancağı mutasarrıfı Cabbarzâde mir El-Hac Mustafa dame mecduhuya ve 

Bozok Kadısına hüküm ki 

          Rahime nam hatun gelüb bunun Bozok kazâsı sâkinlerinden babası Ali Ağa 

dimekle ma‘rûf kimesnenin yüz seksen senesinde hayâtında malik olduğu emvâl ve 

eşyâ ve bir sim raht ve dört bin guruşunu Bozok sâkinlerinden Cevizoğlu Ali Ağa 

dimekle ma‘rûf kimesne ile vâlidesi Fâtıma nam hatuna emâneten teslîm idüb fevt 

olmağla irsen bununla bâ hüccet-i şer‘iyye vasiyyesi olduğu karındaşı Ebubekir nam 

sagîre intikâl idüb müteveffâ-yı mezbûrun ibdâen  hayâtında teslîm eylediği bir sim 

raht ve dört bin guruşluk malını asâleten ve vesâyeten taleb eyledikde virmekde 

taallül ve inkar ve gadr ve taaddî eylediğin bildirüb şer‘le görülüb müteveffâ-yı 

mezbûrun hayâtında ibdâen teslîm eylediği ol mikdar malı asâleten ve vesâyeten 

alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır.  

                                                                              Fî evâsıt-ı B sene 1194 
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SAYFA 44 HÜKÜM 5 

Zeytun Kadısına ve Aydın Sancağı(?) mütesellimine hüküm ki 

         Zeytun kazâsına tâbi‘ Kamil nam karye sâkinlerinden Mehmed bin Ali nam 

kimesne gelüb kazâ-i mezbûre tâbi‘ Korayaz  nam karye sâkinlerinden Hüseyin 

Efendi dimekle ma‘rûf kimesneden bin yüz doksan senesinde altmış guruş istikrâz 

idüb meblâğ-ı merkumu edâya razı iken mezkûr hevâsına tâbi‘ mütegallibe ile yekdil 

ve bunu ahz ve bunu ahz ve haps ve cebr ve  ile karye-i merkumede vâki‘ bir 

kıt‘a  mülk  bağını bey‘ idüb lâkin bu makûle ikrâhen mebi’ ve teslim şer‘an sahih ve 

mu’teber olmamağla mezkûrun altmış guruş edâya cebren ve kerhen bey‘ olunan 

bağını almak istedikde meblağ-ı merkûm mukâbelesinde bey‘ eyledik deyu virmekde 

taallül ve eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb edâya  vech-i 

şer‘i üzere ba‘del isbât akçesin edâ ve mülk bağı alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                      Nedim                        Fî evâhir-i B sene 1194                 

SAYFA 44 HÜKÜM 6 

Sivas Kadısına ve Gedegara Kadısına hüküm ki  

          Gedegara sâkinlerinden Abdullah Beşe nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde 

ırzıyla mukayyed olub hilâf-ı şer‘i vaz‘ ve hareketi olmayub bir vechle taaddî ve 

rencîde olunmak îcâb itmez iken Fîrârî Ali Paşa’nın avânelerinden olub  zaleme-i 

maruf olan kazâ-i mezbûrda sâkin Turan Oğlu Ahmed nam kimesne kendi hâlinde 

olmadığından ehl-i örfe istinâden bin yüz doksan senesinde bunun hilâf-ı şer‘ fuzûlî 

ve tagallüben seksen guruş akçesini alub ziyâde gadr eylediğin bildirüb mezbûrun 

hilâf-ı şer‘i şerif ve bi gayr-ı hak cebren ahz eylediği ol mikdar guruş hakkı tamâmen 

tahsîl ve kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                   Fî evâsıt-ı B sene (1)194 
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SAYFA 44 HÜKÜM 7 

Sivas Vâlisi vezire Yıldızili Kadısına hüküm ki 

          Meryem nam hatun gelüb kazâ-i mezbûre tâbi‘ Kalın nam karye toprağında 

vâki‘ babası Çukadar Ali Ağa dimekle ma‘rûf kimesneden müntakîl ma‘lûmel-hudud 

mülk harman arsasıyla mülk-i  beher sene zabt ve ziraat ve beher sene 

otun biçüb  öşr ve resimlerin sâhib-i arza edâ idegeldiği tarla ve çayırlarında âherin 

bi hasebi’ş-şer‘ ve’l-kânun alâkâsı olmayub dahl ve taarruz olunmak îcâb itmez iken 

karye-i mezbûre sâkinlerinden Deveci oğlu Osman nam kimesne refikleriyle 

müttefikan yüz doksan senesinde fuzûlî cümlesin zabt itmekle lede’l murâfa‘a 

merkûmun ol emlâk ve yerlerinde alâkâsı olmadığı şer‘an zâhir ve muârazadan men‘ 

birle kıbel-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye i‘tâ olunmuşiken mezbûrlar mücâb ve mündefi‘ 

olmayub yine ol vechle fuzûlî müdâhale ve zabtına mümana‘at ve gadr-ı külli 

sevdâsında oldukların bildirüb yedinde olan hüccet-i şeriyye  ve sâhib-i arza 

temessükât mûceblerince emlâk ve yerleri kemâkân kendüye zabt ittirilüb 

mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye hâsıl olan müdâhale ve 

taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden 

yedinde olan hüccet-i şer‘iyye mûcebince mahallinde şer‘le  görülmek içün emr- 

şerif yazılmışdır. 

                                                           Hasbî                    Fî evâsıt-ı B sene (1)194   

SAYFA 45 HÜKÜM 1 

Gedegara Kadısına hüküm ki 

         İstanbul’da Ayasofya-i kebir kurbunda vâki‘ odada sâkin alîl Hafız Hasan nam 

kimesne gelüb bunun iki gözü alîl olduğuna binâen esvâkda buna idare  içün yanında 

olan Ahmed nam sabîyi yine oda-i mezbûr derûnunda sâkin Ali nam kimesne tahrîk 

ve iş bu sene-i mübârekede odasında emânet olan yüz altmış guruşluk akçe ile kırk 

guruş hediyesi olan bir mushaf-ı şerifini sabi-yi mezkûr ile mezbûr Ali alub firar 

itmeleriyle bahs eylediği el yevm(?) kasaba-i mezbûrda oldukların bildirüb 

mahallinde şer‘le görülüb mezkûrların aldıkları emânet akçesiyle ol mikdar guruş 

hediyeler mushaf-ı şerifi alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve tereddüd ittirilmeyüb edâ-
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yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                       Hasbî                  Fî evâsıt-ı B sene1194    

SAYFA 45 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine hüküm ki 

         Sivas’da vâki‘ Ahi Mehmed Külahduz Vakfı’nın tevliyet ve  şeyh zâviye 

hissedârlığına Seyyid İbrahim mutasarrıf iken fevt olmağla mahlûlünden bin yüz 

altmış dokuz senesi rebi’ül evvelinin selhi günü birâderi Seyyid Halil’e tevcih iken 

dahi(?) kasr-ı yedinden bin yüz doksan senesi zil ka‘desinin selhi günü oğlu Seyyid 

Ahmed ve oğullarının oğulları Seyyid Osman ve Seyyid Derviş Mehmed’e vakf-ı 

mezbûr mütevellisi Seyyid Eyüb arzıyla ber vech-i iştirâk tevcîh olunub el yevm 

üzerlerinde olduğu ba‘del-derkenar es-Seyyid Mehmed nam kimesne mahfil-i 

şer‘iyyede zikr olunan tevliyet ve şeyh zaviye hissedârlığına mutasarrıf olan min 

kable’l-  ceddim merkum Seyyid İbrahim fevt oldukda hisse-i mezkûresi ber 

mûceb-i şart-ı vâkıf bâki’ tevcîh olunmak iktizâ ider iken ben sabî ve bîkes olduğıma 

binâen ammim merkum Seyyid Halil kendü hissesine kâni  olmayub  ceddim 

merkumun hissesini dahi ber takrîbiyle üzerine tevcîh ve berât ittirdikden sonra 

dönüb  hisse-i mezkûreyi oğlu Seyyid Ahmed ve oğullarının oğulları Seyyid Osman 

ve Seyyid Derviş Mehmed’e kasr-ı yed veya ki gadr itmekle hisse-i mezkûr ceddim 

mezbûrun mahlûlünden ve merkûmûn Seyyid Ahmed ve Seyyid Osman ve Seyyid 

Derviş Mehmed’in ref‘lerinden ber mûceb-i şart-ı  vâkıf  ceddi nan pâresi olmak 

üzere kendüye tevcîh ve ihsan olunmasını istid‘â ve hazîne-i âmiremde mahfûz 

Anadolu Muhasebesi Defterleri’ne nazar olundukda tevliyet ve şeyh zâviye 

hissedârlığı vech-i meşrûh üzere ber vech-i iştirâk merkûmûna tevcîh ve hâlâ 

üzerlerinde olduğu mastûr ve mukayyed ve fi’l hakîka merkum es-Seyyid Mehmed 

müteveffâ-yı mezbûr Seyyid İbrahim’in oğlu müteveffâ Seyyid Ömer’in sülbi-i sahih 

oğlu olduğu sâbıkan Sivas nâibi Mehmed Emin zide ilmihunun mührü mutâbık bir 

kıt‘a  murâselesinde müstefîd olub lâkin meşrûtiyet müdde’âsı tevcîhiyle olduğı 

ma‘lûm olmağla merkûm es-Seyyid Mehmed’in ber minvâl-i meşrûh müdde’âsı 

mahallinde hisse-i şer‘i muvâcehesinde vech ve hibe-i şer‘i üzere sâbit ve 

mütehakkık olduğı sûretde ceddi  müteveffâ-yı merkûmun hissesini zabt ve tasarruf 
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eylemesiçün yedine berât-ı şerif-i âlî-şân i‘tâ olunmak müktezâ-yı hal eyledikde 

sâbık Rumili kadıaskeri şer‘iyancısı Ebubekir el-ahi zîde ilmihu i‘lâm itmeğin i‘lâmı 

mûcebince mahallinde sahih-i  şer‘isi muvâcehesinde vech ve hibe-i şer‘i üzere 

müdde‘âsı sâbit ve mütehakkık olur ise tevcîh olunmak içün arz ve i‘lâm olunmak 

bâbında ferman-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                     Hüsnî                       Fî evâsıt-ı B sene (1)194    

SAYFA 45 HÜKÜM 3 

Amasya Kadısına hüküm ki 

           Abdullah ve Hasan nam kimesneler gelüb Amasya Sancağı’nda ve kazâsı 

muzâfatından Argoma Nâhiyesi’nde Oruçgazi Karyesinin nısf mâlikânesi vakf-ı 

ebnâ-i Mahmud Paşa kadîm mâlikânesi dahi vakf-ı evlatlık üzere der tasarruf 

Mehmed Çelebi bin Ali Bey ve Mihmad Karyesi’nin tamam mâlikânesi ile divânisi 

tımar olduğu defter-i hâkânide mukayyed ve bunlar Ali Bey üzerinde olmağla zikr 

olunan Firşad mezbûrunı divânî ve mâlikâne mutasarrıflarıyla ber mûceb-i defter-i 

hâkâni taraf-ı vakfdan zabt ve karye-i Oruçgazi el mezbûrenin rub‘ mâlikânesin ve 

karye-i Mihmad el mezbûrenin dahi tamam mâlikânesi tarafına âid olan mahsulü 

kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz itmek murâd eyledikde dahl olunmak îcâb 

itmez iken ecânib ve ashâb-ı ağrazdan Merzifon sükkânından Seyyid Ahmed nam 

kimesne hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve taraf-ı vakfa âid olan a‘şârı dahi 

tagallüben ahz ve kabz idüb gadr eylediğin bildirüb  merkûmını ber mûceb-

i defter-i hâkâni divânî ve mâlikânesi mutasarrıflarıyla taraf-ı vakfdan kendülere zabt 

ve karye-i Oruçgazi el mezbûrenin rub‘ mâlikânesiyle karye-i Mihmad el 

mezbûrenin tamam mâlikânesi tarafına âid a‘şârı vakf-ı evlatlık üzere Mehmed 

Çelebi’nin Ali Bey Vakfı tarafından kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb 

ecânib  evlâdlarından alâkâsı olmadın mezbûrı hilâf-ı defter-i hâkâni bir dürlü dahl 

ve taarruz ittirilmeyüb fuzûlî aldığı mahsulü vakf alıvirilmek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz defter-i mufassala mürâcaat 

olundukda Argoma Nâhiyesine tâbi‘ yirmi zemîn ve iki hisse çiftlik ile karye-i 

Oruçgazi nısf mâlikâne-i vakf-ı ebna-i  Mahmud Paşa ve rub‘ mâlikâne-i vakf-ı 

evlâdlık üzere der tasarruf Mehmed Çelebi bin Ali Bey ve rub‘-ı âher mâlikâne ve 

divânî tımar hâliya Ali Bey evlâdından Ayşe binti Mahmud bin Mehmed Çelebi el 
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mezbûre tasarrufundadır ceddi  muceb-i vakfiye ve hâsıl-ı tahtında resm-i çift ve 

hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi iki bin akçe  müd rub‘  mâlikâne karye-i mezbûre 

iki yüz akçe ve yine nâhiye-i mezbûreye tâbi‘ on dokuz nefer reâya ve dört zemîn ile  

karye-i Mihmad  rub‘ mâlikâne-i vakf-ı evlâdlık üzere der dest Mehmed Çelebi bin 

Ali Bey divânî tımar  olan üç rub‘ mâlikâne dahi vakf-ı evlâdlık üzere 

Mehmed Çelebi evlâdı tasarrufunda olduğu ber mûceb-i vakfiye ve istifa bâ kayd 

olundı hâlâ evlâd-ı vâkıfdan Ayşe Hatun tasarrufundandır ve hâsıl-ı divânî ve 

tahtında resm-i çift ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi bin beş yüz akçe yazular ile 

defter-i mufassalda muharrer kalemiyle başka başka tahrîr-i defter olunmağla bu 

takdirce ber mûceb-i defter-i hâkâni karye-i Oruçgazi el mezbûrenin rub‘    

mâlikânesiyle karye-i Mihmad el mezbûrenin tamam mâlikânesi vakf-ı evlâdlık 

üzere Mehmed Çelebi bin Ali Bey Vakfı tarafına zabt olunmak iktizâ eyledikde bi’l-

fi‘il  defter emini olan Hasan dame mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince amel 

olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                              Vâcid               Fî evâil-i B sene (1)194                

SAYFA 46 HÜKÜM 1 

Divriği Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Kösrelik(?)nam karyeden Mehmed ve Hüseyin nam 

kimesneler gelüb karye-i merkume toprağında vâki‘ ma‘lûmel hudud yerlere 

karındaşları Hasan nam kimesne ile müşa‘ ve müşterek mutasarrıflar iken 

müşterekleri mezkûr Hasan ol yerlerden hissesini karye-i merkumeden Obacıoğulları 

Ömer ve Abdullah nam kimesnelere üç yüz guruş mukâbelesinde ferağ ve tefviz 

eyledikden  nâşi mezkûr hissesini iştirâken bunlar ile maan zabta kanaat itmeyüb ol 

yerlerin cümlesini karındaşınız mezkûr Hasan bana ferâğ eyledi deyu bin yüz doksan 

senesinde fuzûlî cümlesin zabt ve gadr eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık 

şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb hilâf-ı kânun zabt eylediği 

hisseleri alıvirilüb taallül ve nizâ‘ ittirilmeyüb iştirâken ber karar-ı sâbık zabt ve 

tasarruf ittirilmek bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                             Memiş                         Fî evâsıt-ı B sene 1194                 
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SAYFA 46 HÜKÜM 2 

Ladik Kadısına hüküm ki 

          Karaabdal Zâviyesi’nin zâviyedârı olan Mehmed  zide salahuhu gelüb Amasya 

Sancağında Ladik Nâhiyesine tâbi‘ karye-i Kızılkilise el muâf zâviyedârâna ber 

mûceb-i defter-i atik el meşhur bi Karaabdal mezkûr karyenin hududında kûhiden 

açdıkları yerlerin mahsul ve rüsûmu zâviye-i mezbûre hâsılıyla muhtevîdir deyu 

defter-i hâkânide mukayyed olmağla karye-i mezbûra hududı dâhilinde kûhiden 

açdıkları yerleri kadimden mahallinde ve ne mikdar arâzîden kadîmisi üzere zâviye-i 

mezkûre toprağından zabt ve vâki‘ olan mahûl ve rüsûmun kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde bir dürlü dahl îcâb itmez iken ecânib ve 

ashâb-ı ağrazdan bazı kimesneler zuhûr ve hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun 

fuzûlî müdâhale ve tagallüben ahz ve gadr murâd eylediklerin bildirüb karye-i 

mezbûre hudûdı dâhilinde kûhiden açdıkları yerler kadîmisi üzere zâviye-i mezbûre 

tarafından zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmı kânun ve defter mûcebince ahz ve 

kabz ittirilüb hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun bir ferdi dahl ve taarruz 

ittirilmemek  bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

defter-i mufassala müracaat olundukda Ladik Nâhiyesine tâbi‘ karye-i Kızılkilise 

tahtında beş nefer zâviyedâr vâki‘ üç nefer reâya ile el muaf zaviyedârân ber mûceb-i 

defter-i atik el meşhur bi Kara Abdal mezkûr karyenin hududunda kûhiden açtıkları 

yerlerin mahsul ve rüsûmu zaviye-i mezbûre hâsılıyla mahsubdur mevkûf eminleri 

dahl itmezler ve hâsıl-ı ma‘a niyâbet ve tahtında resm ve hınta ve şa’ir ve resm-i tapu 

ve deştbâni ve resm-i âsiyâb zâviye yekün ma‘a gayrıhi bin yüz yirmi dokuz akçe 

yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr-i defter olunub bu takdirce ber 

mûceb-i defter-i hâkâni karye-i mezbûrenin hududu dâhilinde kûhiden açtıkları yerler 

kadîmden mahallinde ve  ne mikdar arâzî ise kadîmisi üzere zâviye-i  mezkûre 

tarafından zabtı iktizâ eylediğin bi’l-fi‘il  defter emini olan Hasan dame mecduhu arz 

itmeğin arzı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                 Şeyhî                  Fî evâsıt B sene 1194    
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SAYFA 46 HÜKÜM 3 

Sivas Vâlisi Vezire Arabkir Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Sen ki Mevlânâ-yı muma ileyh Musa zide ilmihusun gelüb medine-i Arabkir 

mahallatından Uç ve Şıhlar  Mahallesi ahâlileri bi-ecmaihim meclis-i şer‘a varub 

civarımızda vâki‘ Bağlar  nam karye toprağında vâki‘ ma‘lûmel hudud 

kadîmül eyyâmdan berü koyun ve sâir davârları ra‘y olunub otundan ve suyundan 

intifa‘ idegeldikleri mahsûs ve müstakîl mer‘a yerlerinde âherin alâkâsı ve medhâli 

olmayub bu makûle mer‘a yerleri alınıb ve satılmak ve sökülüb ziraat olunmak hilâf-

ı kânun karye-i mezbûre ahâlilerinden bazı kimesneler zuhûr ve ol mer‘a yerlerin 

fuzûlî zabt ve ziraat idüb ol vechle hayvanatlarının zaruret muzâyakalarına bâis ve 

bâdî oldukların ve bundan akdem iki def‘a terâfu‘-ı şer‘ oldukların zikr olunan yerler 

mahalle-i mezbûre ahâlisinin mahsûs ve müstakîl mer‘aları olduğu sâbit ve 

yedlerinde taraf-ı şer‘den hüccet ve cânib-i şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virilmekle mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı münif müdâhale ve ol yerler 

yedlerinde olan hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı şerîfe mûcebince mer‘alık vechiyle 

mahalle-i merkûme ahâlisine zabt ittirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum virilmek 

ricâsına vâki‘ bi’l-iltimas arz ve divân-ı hümâyûnumdan kânunı sual olundukda 

münâzaun-fihâ olan mahal kadîmden tapu ile virilüb ziraat olunagelen yerlerden 

olmayub fi’l-hakîka ahâlinin kadîmden koyun ve sâir davârları ra‘y olunub otundan 

ve suyundan intifa‘ idegeldikleri mahsûs ve müstakîl kadîmi mer‘aları iken 

mezkûrlar hilâf-ı kânun ol mer‘a yerlerine fuzûlî müdâhale vâki‘ ise men‘ ve def‘ ve 

ol yerlerinde kadîmisi üzere hayvanâtları ra‘y ittirilmek muvâfık-ı kânundur deyu 

tahrîr olmağla sen ki vezir-i müşârun ileyhsin ma‘rifetinle kânun üzere amel olunmak 

içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                            Vâcid                    Fî evâsıt-ı B sene (1)194 

SAYFA 46 HÜKÜM 4 

Amasya Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Medine-i Amasya’da vâki‘ ashâb-ı hayratdan müteveffa Elhâc Osman Bey 

bina eylediği dershânesinde vazîfe-i muayyene ile taraf-ı askerîden hâlâ berât-ı 

şerîfimle  ders-i âmm olan ulemadan Nazif Osman zîde ilmihu gelüb bin yüz seksen 
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dokuz senesi  receb-i şerifinin ders-i âmmlık-ı mezkur Hâfız Osman’a ferağından bâ 

işâret-i şeyhülislâmi mumâ ileyhe tevcih ve hâlâ berât-ı şerîfimle üzerinde olub 

uhdesine lâzım gelen hizmeti edâ idüb berâtı mucebince hizmeti mukâbekesinde 

müstahik olduğu vazifesini vakf-ı merkumun Amasya’da sâkin mütevellisi olan Mir 

Abdullah nam kimesneden taleb eyledikde vakfda müsaade var iken sene-i 

mezbûreden berü virmeyüb gadr-ı külli eylediğin bildirüb şer‘le görülüb berâtı 

mûcebince hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu vazîfesi tamamen tahsil ve bî 

kusur mütevelli-i merkumdan ve mâl-i vakfdan alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerifim rica itmeğin mahallinde şer‘le görüle deyu emr-i şerif 

yazılmıştır. 

                                                 Râci                 Fî evâsıt-ı B sene (1)194  

SAYFA  46 HÜKÜM 5 

Sivas Vâlisi vezîre ve Amasya Kadısına hüküm ki 

           Amasya sâkinlerinden Seyyid Ömer zîde şerefehu gelüb bunun karındaşı 

Seyyid Hacı Hasan kendü hâlinde iken bin yüz seksen senesinde Amasya 

sâkinlerinden Milli Musa nam kimesne bî gayr-ı hakk âlet-i câriha ile darb ve katl ve 

üzerinde mevcûd üç yüz guruşluk emvâl ve eşyâ ve iki yüz guruş nukûd akçe ve 

altını ahz idüb cem’an beş yüz elli guruşluk malını taleb ve dava sadedinde iken 

Kanlı Milli Musa dahi fevt olub terekesin Amasya sâkinlerinden vereseleri (boş) 

ve(boş) ve (boş)nam kimesneler ahz ve kabz itmekle taleb eyledikde virmekde taallül 

eylediğin ve bu babda dâvâsına muvâfık şeyhülislamdan fetevâ-yı fetevâ-yı  şerîfe 

virildiğin bildirüb mûcebince şer‘le görülüb terekesin ahz  ve kabz iden vereseleri 

mezkurlardan ve mâl-i müteveffâdan alıvirilüb ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı 

şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında sen ki vezir-i müşârün ileyhsin sana hitâben 

emr-i şerifim sudûrını istid‘â itmeğin sen ki vezir-i müşârün ileyhsin mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                              Fî evâhir-i B sene 1194 

DERKENAR:Tekrar emr yazılmştır.Evâhir-i C sene 96  
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SAYFA 47 HÜKÜM 1 

Sivas Vâlisine ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

           Amasya Sancağı’nda Merzifon Nâhiyesi’ne tâbi‘ mahallât ve neferât ve zemîn 

ile nefs-i Merzifon an vakf-ı Sultan Mehmed Han hâsıl-ı nefs-i Merzifon bad-ı hevâ 

ve cerâyim Merzifon ve karye-i Müşrüf ve mahsulü karye-i Müşrüf  tevâbi‘i gayr-ı 

ez hınta ki şart-ı vâkıf üzere ve emr-i vâcibü’l etva‘ı mûcebi ile sarf olunur ve 

tahtında çift ve ispençe ve icâre-i dekâkin ma‘a  makt ‘ât-ı zemîn-i dekâkin ve kıst-i 

bâğât ve besâtin ma‘a şehr ve öşr-i bağat ve meyve ve resm-i ağnam ve güvâre-i şehr 

ve karye-i Müşrüf  ve gallat-ı nefs-i şehr ma‘a tevabi’iha ve karye-i Müşrüf hınta ve 

şa‘ir ve bâd-ı hevâ Merzifon karye-i Müşrüf  ve cerâyim ve mukata‘a-i zemîn ve 

boyahâne ve meyhâne(?) ve bezirhâne ve kirişhâne ve sabunhâne yekün ma‘a gayrıhi 

bir yük kırk bir bin yüz yirmi sekiz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrîr olduğu defter-i hâkânide mastûr ve nefs-i Merzifon tahtında ve 

defter-i hâkânide öşr-i bağat ve meyve vakf-ı merkûma hâsıl kayd olmağla nefs-i 

Merzifon el mezbûre toprağında bağ ashâbı olan zimmîlerin tasarruflarında olan 

bağların hâsıl olan üzümlerinden ve müstakîl meyvesi sayılır bağçelerinden dahi 

hâsıl olub bey‘ ve intifa‘ eyledikleri meyvelerinden şer‘le müteveccih olan onda bir 

öşrlerin vakf-ı mezbûra ber vech-i mâlikâne mutasarrıf olan hassa silahşorlarından 

Pir Mahmud veled-i Abdi zide mecduhu taraflarından voyvodaları Abdurrahman ahz 

ve kabz itmek murâd eyledikde zimmî reâya taifesi hilâf-ı defter-i hâkâni ve 

mugâyir-i kânun virmekde taallül eylediklerin inhâ ve kânun üzere şer‘le müteveccih 

olan öşrleri alıvirilüb reâyâ-yı merkûmenin hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i kânun ve fetevâ-

yı münif vâki‘ olan münâzi‘ ve  men‘ ve def‘ olunması istid‘â eylediklerinde 

kuyûdât-ı defter-i hâkânide ba‘del ihrâc defter-i hâkâni mûcebince kânun üzere amel 

olunmak içün doksan üç senesi evâhir-i saferinde bir kıt‘a  ve reâya-yı merkuma ber 

vech-i muharrer tasarruflarında olan bağ ve bağçeden maktu‘ virmek üzere ve bu 

karye-i sâbıkdan yedlerimizde temessük  vardır deyu taallül eyledikleri tekrar inhâ ve 

istid‘â eylediklerinde hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun taallül ve muhâlefet 

ittirilmeyüb kânun üzere onda bir öşrlerin alıvirilmek bâbında sene-i mezbûr evâil-i 

rebiül evvelinde dahi bir kıt‘a  ve reâya-yı merkûmûn nefs-i Merzifon toprağında 

tasarruflarında olan kadîmi bağlardan defterde maktu‘ yazılmağla öşre mu’âdil 

maktu’ını vakf-ı mezbûr zâbitine edâ iderler iken zâbit-i merkum kanaat itmeyüb 
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aynî öşr mütâlebesiyle taaddî ider deyu inhâlarına binâen kânun üzere amel olunmak 

bâbında sene-i merkûme evâhir-i rebi‘-ül evvelinde reâyâ istid‘âsıyla dahi bir kıt‘a  

ve vakf mülhakâtından sâbıku’z-zikr nefs-i Merzifon taht-ı hâkânide öşr-i bağat ve 

meyve deyu tahrîr olduğuna binâen ber vech-i muharrer bağat ve bağçe ashâbından 

onda bir öşrlerin muma ileyhin taraflarından voyvodaları taleb eyledikde nefs-i 

Merzifon’dan defter-i hâkânide maktu‘ olmak üzere bağ ve bağçe tahrîr olmuş değil 

iken ashâbı olanlar hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun maktu’ tekâlifi ile 

taallül ve kazâ-i mezbûr nâibi dahi ıtma‘ ve a‘yandan Musluoğlu Mustafa nam 

mütegallibe ile yekdil ve celb-i menfa’atleri zımnında tenfîzi evâmir-i aliyyeme 

adem-i ihtimâm birle reâyâ-yı merkum yedlerine i‘lâm ve murâsele i‘tâ itmekle ber 

mûceb-i defter defter-i hâkâni ve kânun üzere sâdır olan evâmir-i aliyyemin tenfîz ve 

icrâsı bir vechle mümkün olmayub mukata’a-i mezbûre mahsulünün kesrine bâis ve 

bâdî oldukların tekrar bâ arzuhal inhâ ve Sivas Vâlisine hitâben emr-i şerîf sudûrını 

istid‘â eylediklerinde kuyûd-ı ahkâm divân-ı hümâyûnumdan ba’del ihrâc ber vech-i 

muharrer nefs-i Merzifon’dan defter-i hâkânîde öşr-i bağât ve meyve ve vakf-ı 

merkûma hâsıl olmağla ber mûceb-i emr-i ali onda bir öşrlerin alıvirilmek defter-i 

hâkâni ve kânuna muvâfık olduğuna binâen defter-i hâkâni mûcebince kânun sâdır 

olan evâmir-i aliyyemin tenfîz ve icrâsı bâbında te’kîdi muhtevi emr-i şerîfim 

sudûrunu iktizâ eyledikde bi’l-fi‘il reisü’l-küttâbım olan Halil Hamid dame mecduhu 

ba’del i‘lâm  vech-i meşrûh üzere âher husûsa memur silahşör-i hassadan Hacıbey 

mübaşeretiyle görülmek bâbında Sivas Vâlisine ve Merzifon Kadısına hitâben 

doksan üç senesi evâhir-i zi’l-hiccesinde dahi bir kıt‘a  ve nefs-i Merzifon’un ehl-i 

zimmet reâyaları defter-i hâkânîde mukayyed kıst-i bâğât ve besâtin deyu muharrer 

bağlara mutasarrıf olmalarıyla ol bağlarda ber mûceb-i defter-i hâkâni kısti bağların 

kadîmden viregeldikleri minvâl üzere kânun ve defter mûcebince mâlikâne 

mutasarrıfı muma ileyhin taraflarına edâ idegelmişler iken kana’at itmeyüb reâyâ-yı 

merkûmenin halen  tasarruflarında defter-i hâkânide öşr yazulan kadîmi veyahut 

sonradan gars olmuş bağlar yoğiken kısti bâğât yazılan kadîmi bağlardan aynî öşr 

mütâlebe olunduğın reâyâ-yı merkume bâ arz-ı hal inhâ ve men‘ ve def‘ olmasını 

istid‘â eylediklerinde husûs-ı mezbûr kânuna dair mevatdan olmağla mahallinde 

ma‘rifet-i şer‘le ru‘yet ve reâyâ-yı merkumenin tasarruflarında olan bağlar hîn-i 

tahrîrde öşr yazulan kadîmi veyahut tahrîrinden sonra gars olunan bağlardan 

olmayub fi’l-hakika hîn-i tahrîrde kıst yazulan kadîmi bağlar olduğı lede’ş- şer‘ zâhir 
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ve mütebeyyin olub  ashâbı olanlar kıst-i bağların kadimden berü ne vechle edâ 

idegelmişler ise kadîmisi üzere ba‘del edâ ayni öşr mütâlebesiyle teaaddi 

ittirilmemek bâbında muktezâ-yı defter-i hâkâni ve kânun üzere amel olunmak 

olunmak bâbında doksan dört senesi evâil-i cemaziyel evvelinde dahi bir kıt‘a  

evâmir-i şerîfem virildiği divân-ı hümâyûnumdan ber vech-i muharrer evâmir-i 

şerîfem sâdır olmuşiken reâyâ-yı mesfûrûn bir vechle mütenebbih ve mücâb olub 

taaddîlerinde ısrâr itmeleriyle fimâ-ba‘d  voyvoda-i sâbıkların ta‘am-ı hamlarından 

nâşi beher mikdâr meblağ ahzıyla virdükleri maktu‘ temessüklerine amel ve i‘tibar 

olunmayub ber mûceb-i defter-i hâkâni ve emr-i ali onda bir öşrleri alıvirilmemek 

içün Sivas Vâlisine ve Merzifon Kadısına hitâben emr-i şerîf sudûrını istid‘â 

eyledikleri Haremeyn müftüsü ilâm ve ilâmı ve defter-i hâkâni mûceblerince amel ve 

hareket olunmak içün bi’l-fi‘il  nâzır-ı vakf darü’s-saâdetü’ş-şerîfem ağası ilâmıyla 

doksan dört senesi cemâziel evvelinin üçüncü gününde Sivas Vâlisine ve Merzifon 

ve mübâşire hitâben sâdır olan emr-i ali dahi Haremeyn muhâsebesinden ihrâc 

olunmağla bu vakf-ı silahşör-i hisse-i muma ileyhima Mir Mahmud ve Mir Abdi arz-

ı hallerinde ber vech-i muharrer istid‘âlarıyla divân-ı hümâyun tarafından sâdır olan 

emr-i ali mübâşeretiyle Tokad mahkemesine lede’l-vürûd voyvodaları ile reâyâ-yı 

merkûma terâfu‘larında ashâb-ı bağların maktu‘ı iddiâları hilâf-ı şer‘ ve kânun ve 

mugâyir-i defter-i hâkânî olduğu zâhir ve onda bir öşürlerinin edâsına tenbîh ve 

tahsîliçün Sivas Vâlisi tarafından buyruldu i‘tâ olunmuşiken Merzifon sükkânından 

a’yândan Musluoğlu ve Hüseyinoğlu ve Sarı Naib dimekle ma‘rûf mütegallibe ve 

reâyâyı tahrîk ve öşr-i reâyânın tahsîline mâni‘ olduklarından başka âsitâne-i 

aliyyeme birkaç nefer reâyâları irsâl ve teşkiliye ibtidâr eylediklerinde Haremeyn 

müftüsü huzurunda lede’l-murâfa‘a iddiâları bî vech-i şer‘i olduğu zâhir ve cânib-i 

şer‘den virilen i‘lâm mûcebince onda bir öşürlerinin tahsîliçün nâzır-ı vakf arzıyla 

müceddeden emr-i şerif ihsân olmuşiken reâyâ-yı merkum tenbîh olunub kemâl-i 

hilelerinden nâşi tasarruflarımızda olan bağât defter-i hâkânîde kıst kadîmi bağlardır 

deyu ber vech-i muharrer emr-i şerîf ısdâr ittirdiklerine binâen mukaddemâ yedlerine 

virilen evâmir-i aliyyenin ibtâline bâis ve irâd-ı vakfın kesrine bâdi ve emr-i 

merkûmun kaydı terkîn ve mütegallibe-i mezbûrları te’dib olunmadıkça mâlikâne-i 

merkumun zabt ü rabtı ve evâmirin tenfîz ve icrâsı mümkün olmadığın inhâ ve vech-i 

meşrûh üzere emr-i şerifim sudûrını istid‘â ve hîn-i tahrirde maktu‘ yazılub 

bağlardan maktu’ alunub öşr taleb olunmak ve öşr yazılan bağlardan öşr alınub 
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maktu’ tekâlif olunmak ve tahrirden sonra gars olunan bağlardan öşr alınmak 

muktezâ-yı kanun olub bu suretde reâyâ-yı mezkûre yedlerine maktu’ virmek üzere 

virilen emr-i ali hîn-i tahrirde maktu’ yazılan bağlara masrûf olduğu zeyl-i fermana 

derc olunan şerâyit-i kânundan zâhir ve öşür almak üzere muma ileyhima taraflarına 

virilen emr-i ali dahi hîn-i tahrirde öşr yazulan ve tahrirden sonra gars olunan 

bağların maktu’ olduğu defter-i hâkânî ve kanun muktezâsında bâhir olub bu suretde 

tarafına virilen evâmir-i aliyye birbirlerine muhâlefet olmayub hîn-i tahrirde maktu’ 

ve öşr yazılan bağlar ile tahrirden sonra gars olunan bağların bu tarafda fark ve 

ticâreti(?)mümkün olmadığından hîn-i tahrirde maktu’ yazılan bağlardan hilâf-ı 

defter-i hâkâni öşür taleb olunmamak ve ancak hîn-i tahrirde öşür yazılmış olan ve 

sonradan gars olunan bağlardan şerâyiti iktizasına göre derc ve  olunarak 

emr-i şerifim tahrir olunub reâyâ yedlerine virilen emrin kaydı terkininde bâis 

olduğun reisül-küttâbım muma ileyh ilâm itmeğin i‘lâmı mu‘cebince hîn-i tahrirde 

maktu‘ ve öşr yazılan bağlar ile tahririnden sonra gars olunan bağların bu tarafda fark 

ve ticâreti mümkün olmadığından hîn-i tahrirde maktu‘ yazılan bağlardan hilâf-ı 

defter-i hâkânî öşür taleb olunmak ve ancak hîn-i tahrirde öşr yazılan ile sonradan 

gars olunan bağlardan öşür alınub ve reâyânın yedlerine  virilen emrin kaydı terkîn 

olunmak bâbında yazılmıştır. 

                                                              Hasbî                      Fî evâhir-i B sene (1)194         

 SAYFA 47 HÜKÜM 2 

Kavak Kadısına ve Canik muhassılı zide mecduhuya hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Kazâncı  nam karye sâkinlerinden Tellioğlu Ali nam 

kimesne ile Dimitri nam zimmî gelüb karye-i mezbûre toprağından Çağallı Deresi 

nam mahalde vâki‘ ber vech-i iştirâk mutasarrıf oldukları mülk menzil ve mülk 

samanhâne ve mülk damlarıyla kabil-i ziraat  kimesnenin tasarrufunda olmayan hâli 

ve muattal durur ma‘lûmel-hudud orman yerlerini on sene mukaddem sâhib-i arzdan 

re‘y-i tapu ile alub yedlerine virilen temessük mûcebince kendü baltalarıyla açub 

tarla ve zabt-ı ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idüb ve bu makûle on sene 

mürûr iden toprak davâsının istimâ‘ı memnu‘ iken âher kazâ sâkinlerinden El-Hac 

Süleyman oğulları Mustafa ve Halil nam kimesneler zuhûr ve şirrete sülûk ve zikr 

olunan yerlerin merkûmeden mukaddem bizim idi deyu bin doksan senesinde hilâf-ı 
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şer‘ ve kânun fuzûlî  ve tagallüben zabt idüb gadr-ı külli eylediklerin ve bu babda 

davâlarına muvâfık şeyhülislamdan mütaaddîd fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb 

fetevâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le görülüb hilâf-ı şer‘ ve kânun mugâyir-i fetevâ-yı 

münîf mezbûrların fuzûlî ve tagallüben zabt eyledikleri emlâk ve tarlaları kendülere 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim  sudûrını istid‘â 

eyledikleri ecilden mahallinde şer‘ ve  kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır.  

                                                                      Kıyâsî                     Evâhir-i B   1194       

SAYFA 48 HÜKÜM 1 

Sivas Vâlisi vezirim Dağıstânî Ali Paşa’ya hüküm ki 

          Eyâlât ve elviye mutasarrrıfları kendülere tahsis kılınan seferiye ve hazeriye ve 

havâs-ı muayyenelerine adem-i kanaat ve iddiasını etrafa buyuruldular tahrîr ve taraf 

taraf mübâşirler ta‘yîn ve senedleriyle ahâliden zâhire bahâ ve mübâşiriyye ve ilel-i 

sâire ile mebâliğ-i külliye tahsîl ve bi’l-cürm mazlumini bâ müsvedde der zencir ve 

tağrim ve a’yân ve zaleme ve mütesellim makûlesi dahi bunları muayyene birle zulm 

ve taaddîden sulh  olduklarına binâen fimâ ba’d eyâlât ve elviye mutasarrıfları 

kendülere tahsîsi kılınan hazeriyye ve âidât-ı muayyenelerine kanaat birle dâhil-i 

hükûmetlerinde olan kazâ ve kurâ ahâlilerine müsvedde ile bilâ muceb mübâşir 

ta‘yîn ve kudûmiye ve zâhire bahâ ve mutakabât-ı  muzlime âmîz ile ahâli ve reâyayı 

gamzaya hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i rızâ-yı mülûkânem zulm ve taaddîden 

mübâ’adet itmek üzere tenbîh ve te’kîd ve adâleti mutazammın mukaddemâ Rumili 

ve Anadolu’nun üçer kollarında vâki‘ eyâlât ve elviye mutasarrıflarına hitâben başka 

başka evâmir-i şerîfem tahrîr ve tesyîr olunmuşiken sen ki vezir-i müşârun ileyhsin 

eyalet-i Sivas sana tevcih olaldan bu ana dek Divriği Kazâsına ve kurâsı ahâlilerine 

müsvedde ile buyuruldular tahrîr ve otuzar kırkar süvâri ile mübâşir ta‘yîn ve 

mahallerinde lede’l-murâfa‘a   müdde’ilerin davâları lağv ve tezvir olduğı zâhire olur 

iken müdde’-i aliyye olan mazlûmînden dörder yüz ve beşer yüz guruş hizmet-i 

mübâşiriyye deyu taleb ve cebren tahsîl ve ahz ve on beş ve yirmişer gün karye be 

karye geşt ü güzâr beher karyeden kırkar ve ellişer guruş avair(?) namıyla ahz ve 

taaddîden maada bilâ  mücerred celb-i mâl sevdâsıyla her bir kazâdan 

bilâ emr-i şerîf buyuruldu ile Sivas’a ihzâr teklifi ve gûna gûn taaddîyâta ibtidâr ve 

fukarâ bir türlü tâb âver olamadıklarından tazallüm zımnında tarafına adam irsâl 



204 

eylediklerinde Divriği Kazâsından bin iki yüz kesm nakl ve  ahz ve sen 

ki asâkir-i vâfire ile fukarâ üzerlerine ta‘yîn  ve enva’ gûne taaddî birle perâkende ve 

perîşân olmalarına bâis olduğın derbâr-ı atûfet medârım takdîm eyledikleri Divriği 

Kazâsı ve kurâ ahâlilerinin ahz ve mahzar ve arz-ı hallerinde tahrîr ve sen ki  vezir-i 

müşârun ileyhsin zaman-ı sa‘at-i iktirân-ı mülûkânemde vedîatullah olan fukarâ-yı 

ra’iyyetin cemi‘-i mezâlimden vâreste olmaları muktezâ-yi şime-i kerime-i şahânem 

olmakdan nâşi tarîka-i enîka-i adl ve insâfa riâyet birle fukarâ-yı raiyyeti himâyet ve 

siyânet ve canib-i mülûkânem isticlâb-ı da‘vât-ı hayriyyelerine mübâderet ve 

hilâfından gâyetü’l gâye hazer ve mücânebet eylemen fermanım olmağın mahsûsen 

tenbîh ve tevbîh zımnında iş bu emr-i ali şân ısdâr ve irsâl olunmuştur. İmdi sen ki 

vezir-i müşârun ileyhsin memâlik-i mahrûseti’l mesâlik-i dâverânemde sâkin ve kâtın 

fukarâ-yı raiyyetin  emn ve rahat olmaları ale’d-devam ehassi 

murâd-ı hüsrevânem olmağla bâlâda mezkûr emr-i şerîfimde mastûr tenbih ve 

vesaya-yı  teseyyüben müteseyyüben ferâmuş birle ahâli ve fukarâ-yı raiyyete bu 

misüllü zulm ve taaddînin vehâmetini çekeceğinden şekk ve şübhe olmayub mazhar-ı 

gazab olacağını cezmen ve yakînen bilüb fimâ-ba‘d  bu gûne ef‘al-i nâmarziyeden 

ferâgat ve daire-i     dahi tenbih birle himâyet-i fukarâya taraf ve say‘ ve 

miknet eyleyesin ma‘azallah sümme ma‘azallah bundan sonra dahi ferd-i vâhide 

tarafınızdan ve etba‘ ve levâhık ve ta’allukâtın  câniblerinden sermu  taaddî mesmu‘-

i tacdârânem olur ise hakkında muâmelât-ı şedide itâb-ı ekîde olunacağını yakînen 

bilüb dâimâ ibâdullahı himâyet ve siyânet ve rızâ-yı hümâyûnuma mugâyir 

hareketten mübâ’adet eylemen bâbında fermân-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                                     Şeyhî               Fî evâil-i B sene 1194               

SAYFA 48 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine Merzifon Kadısına hüküm ki 

         Zuamâdan Cafer zide kadruhu gelüb Amasya Sancağında Merzifon 

Nâhiyesi’nde Harım nam karye ve gayrıdan yirmi beş bin dört yüz yirmi akçe 

zeâmete berât-ı şerifimle muma ileyh üzerinde ve Belgrad muhafızı Ahmed Paşazâde 

Mehmed Paşa ademallahu teâlâ iclâlehunun sâbıkan silahdarlığı hizmetinde 

defterlüsünden olmak üzere kaydı  atîka meşrûh ve hâlen hayatta ve kemâl-i sıhhatte 

olub zeâmete dahl icâb itmez iken bilâ veled fevtinden olmak üzere zeâmet-i 
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mezbûru Hüseyin  teberdâr hisse bin yüz doksan üç senesi zi’l-kadesinin yirmi 

dördüncü gününde bâ arzuhal tevcîh ve berât olunub gadr ve muma ileyh 

Manastır’da sâkin olub hâlâ hayatta ve fevti gayrı vâki olduğını meclis-i şer‘de 

mevsuku’l -kelim kimesneler şehâdet eylediklerine binâen Manastır kadısı arz ve 

Rumili vâlisi mektubuyla inhâ itmekle tevcih ve berât olunan mezbûr Hüseyin 

teberdar hissenin ref‘inden sâhib-i evvel ve fevti gayrı vâki olan muma ileyh Ca‘fer’e 

bin yüz doksan dört senesi rebi’ül ahirinin dördüncü gününde der  ibkâ ve 

tevcîh ve hâlâ berâtla üzerinde ve muma ileyh Cafer vezir-i müşârun ileyh Mehmed 

Paşa’nın sâbıkan silahdarlığı hizmetinde ve el yevm defterlüsünden olmak üzere 

kaydı meşrûh iken zeâmeti fevtinden ahere tevcîh ve tekrar ibkâ olundukda şer‘-i 

kayd-ı atikiyet olmağla ba fermân-ı âli kayd-ı cedidine nakl olunub zeâmet-i mezbûr 

karyeleri ber mûceb-i defter-i hâkâni tarafından ba temessük subaşısı olan Hâfız 

Mustafa Bey zîde kadruhu zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmat kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde bir dürlü dahl îcâb itmez iken ref‘ olunan 

mezbûrun tarafından Merzifon voyvodaları zuhûr ve hilâf-ı defter-i hâkâni ve 

mugâyir-i kânun müdâhale ittirilmeyüb men‘ ve def‘ ittirilmek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûnuma 

mürâcaat olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr ve mukayyed ve kânun sual 

olundukda bâlâda mastûr zeâmet-i muma ileyh Cafer zîde kadruhunun tarafından bâ 

temessük subaşısına zabt ve vâki‘ mahsûl ve rüsûmu ahz ve kabz ittirilmek muktezâ-

yı defter-i hâkânî ve muvâfık-ı kânun olub âherin müdâhalesi hilâf-ı defter-i hâkânî 

ve mugâyir-i kânun idiği tahrîr olunan defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                              Şeyhî     Evâhir-i B sene 1194       

DERKENAR: Emr-i âli ledel vusul müddei-i merkum isbât-ı beyyineden izhar-ı acz 

itmekle bilâ beyyine  muârazadan  men‘ olunduğu nâtık Eskiil nâibi Mustafa 

Efendi’nin    mazmunu şerh 14 Receb sene 94 
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SAYFA 48 HÜKÜM 3 

Ber vech-i mâlikâne Bozok sancağı mutasarrıfı Cabbarzâde Seyyid El-

Hac Mustafa dâme mecduhu ve zikr-i âti müruriyetin olduğu kazânın nâibine 

hüküm ki 

         (boş) ve (boş) nam kimesneler gelüb Bozok sancağında vâki‘ Ovasında 

sâkin Canbegli aşiretinden ma‘lûmel esâmi kimesneler gece ile menzillerin basub kız 

karındaşları Gözel nam bikri’l-bâliğayı hilâf-ı şer‘-i şerif ahz ve firâr ve bunun 

karındaşından Mehmed nam kimesne kız karındaşı mezbûreyi halas içün şakî-i 

mezbûrun  râhi oldukda mezbûr Mehmed’i dahi yüz doksan senesinde katl 

ve ziyâde gadr ve firâr ve taraf- ı şer‘den keşf-i hüccet aldıkların bildirüb hüccet-i 

şer‘iyyeleri mûcebince Çavuş mübâşiri ve zâbitleri ma‘rifetiyle olduğu mahalde 

şer‘le görülüb mezbûre alıvirilüb katl maddesi dahi üzerlerine şer‘an sâbit olursa 

muktezâ-yı şer‘-i mutahhar ihkâk-ı hakk olunmak bâbında sen ki voyvoda-i muma 

ileyhsin ta‘yîn  olunan çavuş mübâşeretiyle şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                                 Fî evâhir-i B sene 1194 

SAYFA 48 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi Vezire ve Sivas kadısına hüküm ki 

          Medine-i  Sivas sâkinlerinden Halil Beşe dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bunun 

yüz doksan senesinde âsitâne-i saâdetimde iken Sivas sâkinlerinden ammisi Mehmed 

nam kimesne dahi âsitâne-i saadetime geldikde ammisi mezkûr bana yetmiş guruş 

ver vilâyete varınca hânen tarafına edâ iderim dimekle bu dahi mezkûre emâneten 

yetmiş guruş virüb meblağ-ı merkumu virmeyüb zimmetinde olduğundan ma‘ada bu 

esnada bunun babası Hasan nam kimesne terekesi deyu tevcih ittirir olduğu halde 

fevt olub bu varub babası mezkûrun terekesine vaziü’l-yed itmeyüb ve dâyinlerine 

dahi   bil mal olmayub dahl olunmak îcâb itmez iken ammisi mezkûr hevâsına 

tâbi‘ Sivas sükkânından Merdâroğlu Hasan nam kimesne ile yekdil ve ammisi 

mezkûr mücerred yetmiş guruş alacağını virmemek içün senin baban deynini 

terekesinden   olduğı halde fevt olub babanda bizim alacağımız vardır Hasan 

oğlu ol vechle malından  babanın deynini ver deyu cebr ve taaddî eylediğin ve bu 

babda davâsına muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı 
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şerîfe mûcebince şer‘le görülüb ammisi mezkûrun zimmetinde olan yetmiş guruş 

hakkı alıvirilüb ihkâk-ı hakk ve ol vechle babanda olan alacakları malından vir deyu 

cebr ve taaddî ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır.  

Fî evâhir-i B sene 1194 

SAYFA 49 HÜKÜM 1 

Tokad kazâsı nâibine hüküm ki 

          Merhum ve mağfurun leh Sultan Mehmed Hân tâbe serâhunun câmi‘i şerîfi 

evkâfı mütevellisi olan Seyyid Osman zîde kadruhu gelüb vakf-ı mezbûr karye-i 

(boş) Tokad kazâsı muzafatından (boş) nâhiyesine tâbi‘ nefs-i Gölesü(?) tevâbi‘i 

karyelerini defter-i hâkânide hâsılları tahtında öşr-i bâğât yazılmağla vakf-ı müşârun 

ileyh hâsıl yazılmağla bu dahi sâbıkuz zikr nefs-i Göle(?) tevabi‘i karyeleri 

topraklarında vâki  bağların hâsıl olan üzümlerinden şer‘le müteveccih olan onda bir 

öşürlerin  vakf içün taleb ve almak murâd eyledikde ashâbı biz 

maktu‘ viririz deyu hilâf-ı kânun ve defter  maktu‘ teklifiyle öşürlerin virmekde 

taallül ve muhâlefet eylediğin bildirüb şer‘le müteveccih olan onda bir öşürlerin 

kânun üzere ademisi mezbûra alıvirilmek bâbında (hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği 

ecilden) kânun üzere amel olunmak emrim olmuştur deyu yazılmışdır. 

                                                                                Fâiz      Fî evâhir-i B sene (1)194 

SAYFA 49 HÜKÜM 2 

Fenâris Kadısına hüküm ki 

          Mehmed nam kimesne gelüb Fenaris Kazâsı sâkinelerinden bunun taht-ı  

nikâhında olan zevcesi Emine binti Abdülbâki nam hatun âherden hilâf-ı şer‘-i şerif 

dahl olunmak îcâb itmeyüb ve nikah üzerine nikah şer‘an sahih değil iken zevcesi 

mezbûreyi yine  kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Hayâl oğlu Ali nam kimesne hilâf-ı 

şer‘-i şerif cebren kendüye tezvîc idüb gadr eylediğin bu babda davâsına muvâfık 

şeyhülislamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le 

görülüb zevcesi mezbûre kendüye alıvirilmek bâbında emr-i şerifim ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek emrim olmuştur. 
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                                                                                   Fî evâhir-i B sene 1194 

SAYFA 49 HÜKÜM 3 

Gedegara Kadısına hüküm ki 

          Gedegara kazâsında Seyyid Hüseyin zîde şerefehu gelüb kazâ-i mezbûr 

mahallatından Lazoğlu Mahallesi’nde vâki‘ bir bab mülk menzil müstakîllen bunun 

babası Seyyid Süleyman nam kimesne elli altmış sene mutasarrıf olub fevt oldukda 

irsen buna intikâl idüb mutasarrıfken dahl îcâb itmeyüb ve bu makûle bilâ gadr-ı şer‘i 

on beş sene mürûr iden mülk menzil davâsının istimâ‘ı memnu‘ iken kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden  kimesne zuhûr ve şirrete sülûk ve ol menzilin nısfını sinin-i 

merkumdan mukaddem senin baban seksen guruşa bana bey‘ eylemiş idi deyu hilâf-ı 

şer‘ ve bi gayr-ı hak  ve bin yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘ bunun seksen 

guruşunu cebren ahz ve ziyâde gadr ve taaddî eylediğin ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhülislamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi 

mûcebince şer‘le görülüb cebren aldığı ol mikdar guruş alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır. 

                                                              Eşref                Fî evâhir-i B sene (1)194 

SAYFA 49 HÜKÜM 4 

Sivas Vâlisine Gedegara kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Halil  nam karyeden Şalvarlı Mehmed dimekle 

ma‘rûf kimesne gelüb bu kendü hâlinde iken yine karye-i mezbûreden Ömer Efendi 

dimekle ârif kimesne zuhûr ve sen benim abd-i memlûküme hizmet  ittirirdin deyu 

üzerine musallat ve yüz doksan senesinde ehl-i örf tâifesiyle yekdil ve bi gayr-ı hak 

iki yüz guruşdan mütecâviz akçesini gasben ahz idüb ziyâde gadr ve taaddî eylediğin 

ve bu babda davâsına muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb 

mûcebince şer‘le görülüb alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûn 

ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                       Fehim            Fî evâhir-i B sene (1)194    
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DERKENAR Emr-i ali mübâşiri yediyle lede’l-vusül muma ileyh tarafına dahi 

mübâşir  ve irsal olundukda esna-yı rahda merkum Kürd Ali’ye tasadduk  ve 

ahz eyledikden sonra mezkûr Ali ber takrir firâr ve  olub mübâşiri avdet 

ittirildiği natık merkum kazahanın(?) vârid olan kaime ve Yeniil kadısının arzın 

mefhumı şerh    14 N sene 94  

SAYFA 49 HÜKÜM 5 

Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından Yeniil hassı ve voyvodasına 

Gürün Nâhiyesi nâibine hüküm ki 

         Yeniil hassı aklâmından Gürün Nâhiyesine tâbi‘ Sazcuğaz-ı Ulya mezra‘asının 

ziraatcileri üzerlerine edâsı lazım gelen a‘şâr-ı şer‘iyye ve sâir hukûk ve rüsûmların 

edâda kusurları yoğiken hass-ı mezbûr tarafında subaşı olan Ali nam kimesne kanaat 

itmeyüb Biricanlu ve Bahadırlu Cavallu ve Abdallu kabilelerin tahrîk ve etba‘ından 

Delipaşa oğlu Mustafa iki yüz on beş kile hınta ve on beş bin vukiyye  ve beş 

bin kıyye   nuhas ve on beş res sığır ve otuz beş res merkeb ve iki bin 

guruşluk  ve iki bin otuz iki guruşluk sâir emvâl ve eşyâların nehb ve gâret ve 

menzillerin ihrak-ı bi’n-nâr idüb gadr eyledikde mezra‘a-i mezbûr ziraatcileri 

mukaddemâ ba arz-ı hal inhâ ve istid‘â eylediklerinde Yeniil hassı voyvodası ve 

mübâşir ma‘rifetiyle subaşı merkûma himâyet ve siyânet olunmayub bu babda icrâ-yı 

hak olunmak matlub-ı hümâyûnum olmağla şer‘le ru‘yet ve iddia eyledikleri emvâl 

ve eşyâlarının gasb olunduğu sâbit ve mütehakkık olur ise bilâ cihet tahsîl ve ihkâk-ı 

hakk olundığını tahrîr olunmak bâbında iş bu sene-i mübâreke evâhir-i 

muharreminde sâdır olan emr-i şerîf divân-ı hümâyûnumdan ba‘de’l-ihrac Yeniil 

hassı aklâmından Gürün Nâhiyesi sâkinlerinden Mehmed nam kimesne kendü 

hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi olmayub 

ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken hass-ı mezbûr 

tarafına subaşı olan yine nâhiye-i mezbûrda sâkin Kürd Ali dimekle ma‘rûf kimesne 

kendü hâlinde olmayub bin yüz doksan (boş) senesinde hilâf-ı şer‘-i  şerif ve bi gayr-

i hak bunu ahz ve kabz ve âlât-ı câriha ile mecrûh eyledikden gayrı yedi yüz değnek 

darb ve üç ay mahpus ve hezâr gûne cevr ve ezâ iderek üç yüz guruş kıymetlü kılınc 

ve silahıyla  dört yüz guruş nukûd akçesin ve mezra‘adarlık berâtını cebren ve kahren 

ahz eyledikden ma‘ada karındaşı Ali nam kimesnenin dahi yedi yüz ve dayısı 
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İmamoğlu Osman’ın iki yüz yirmi dokuz guruşlarını tagallüben ahz ve ziyâde gadr 

ve taaddî eylediğin inhâ ve mahallinde şer‘le görülüb alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında sen ki voyvoda-i muma ileyhsin sana hitâben emr-i şerîf sudûrını istid‘â ve 

husûs-ı mezbûr umûr-ı şer‘iyyeden olmağla sen ki hass-ı mezbûr mutasarrıfı muma 

ileyhsin ma‘rifet    inle mahallinde şer‘le görülüb ba‘des-subût icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını bil fi‘il reisü’l küttâbım olan Halil 

Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince sen ki hass-ı mezbûr 

mutasarrıfı muma ilehsin ta‘yîn olan mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülüb 

ihkâk-ı hakk olunmak içün yazılmışdır. 

                                                    Fehim                    Fî evâhir-i B sene (1)194          

SAYFA 50 HÜKÜM 1 

Karahisar-ı Demürlü Kadısına hüküm ki 

         Erbâb-ı tımardan Mustafa nam sipâhi gelüb Çorum sancağında Karahisar-ı 

Demürlü Nâhiyesine tâbi‘ Karacakaya nam karye ve gayrıdan iki bin akçe ba berât-ı 

âli şân mutasarrıf olduğu tımarı mülhakâtından müşterekiyle kayd ve berâtına dâhil 

yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ Kızılcakışla Karyesini ber mûceb-i defter-i hâkâni 

müşterekleriyle zabt ve vâki‘ olan mahsûlât ve rüsûmatdan berâtı yazusuna göre 

hissesine düşeni kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz itmek murâd eyledikde dahl 

olunmak îcâb itmez iken müştereklerinden divan-ı Sakız Nâhiyesi’ne tâbi‘ Yenice 

nam karye ve gayrıdan yirmi bin altı yüz doksan sekiz akçe zeâmete mutasarrıf Ali 

ve Karahisar-ı Demürlü Nâhiyesine tâbi‘ Kışlak-ı Ballı Kethüda nam karye ve 

gayrıdan iki bin sekiz yüz akçe tımara mutasarrıf Ahmed ve Çorum Nâhiyesine tâbi‘ 

Sarubey nam karye ve gayrıdan elli dokuz bin üç yüz doksan akçe zeâmete 

mutasarrıf Mehmed Sâid veled-i Musa Çavuş ve yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘  Öyük-i 

diğer nam karye ve gayrıdan otuz altı bin beş yüz yirmi dört akçe zeâmete mutasarrıf 

Es-Seyyid İbrahim veled-i Ahmed ve Bayat Nâhiyesine tâbi‘ Saray-ı Katar nam 

karye ve gayrıdan altmış üç bin dokuz yüz yirmi dört akçe zeâmete mutasarrıf 

dergâh-ı muallâm çavuşlarından Ali Arab Çukadar rikab-ı hümâyûn nam zâim ve  

sipâhiler sâlifü’z-zikr karyenin vâki‘ olan mahsulât ve rüsûmâtdan berâtları 

yazılarına göre hisselerine düşeni kânun ve defter mûcebince ahz ve kabza kanaat 

itmeyüb  her birleri berâtları yazularından ziyâdeye tecâvüz ile bunun berâtları 
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yazularına göre hissesine isâbet iden mahsulat ve rüsûmata dahi hilâf-ı defter-i 

hâkâni fuzûlî müdâhale ve tagallüben ahz ve kabz idüb gadr eylediklerin bildirüb 

mâruz zikr karye-i ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekleri mezkûrûn ile kendüye 

zabt ve vâki‘ olan mahsûlât ve rüsûmâtından herkese yedlerinde olan   berâtları 

yazularına göre hisselerine düşeni kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb  

müşterekleri mezkûrdan berâtları yazularından ziyâdeye tecâvüz ile bunun berâtları 

yazularına göre hisselerine isâbet iden mahsûl ve rüsuma bir dürlü dahl ve taarruz 

ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûn ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâle mürâcaat olundukda karye-i Kızılcakışla 

tâbi‘i Eğil(?)özü Karahisar-ı Demürlü iki başdan deyu iki bin akçe yazu ile tahrîr ve 

bin akçesi ifrâz ve Karahisar-ı Demürlü Nâhiyesine tâbi‘ Karacakaya nam karye ve 

maa gayrıha birikdirilüb iki bin sekiz yüz akçe ber icmâl ve bir def‘a dahi bin akçesi 

ifrâz ve Önüboy(?) Nâhiyesine tâbi‘ Derekarkın nam karye ve maa gayrihi 

birikdirilüb on bin akçe ol dahi başka ber icmâl ve icmâl-i evvelin iki bin akçesi 

mezbûr Mustafa ve sekiz yüz akçesi merkum Ahmed kaydlarında ve icmâl-i sânînin 

üç bin üç yüz akçesi mezkûr Ali ve üç bin beş yüz akçesi mezbûr Mehmed Sâid 

veled-i Musa Çavuş ve üç bin akçe merkum es-Seyyid İbrahim veled-i Ahmed ve iki 

yüz akçesi dahi dergâh-ı muallâm çavuşlarından Ali Arab çukadar rikab-ı hümâyûn 

kaydlarında olduğu mastûr ve mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                           Vâcid                        Fî evâhir-i B sene (1)194 

SAYFA 50 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisine Zile Kadısına hüküm ki 

          Fatıma nam hatun gelüb bunu Zile sâkinlerinden babası Hacı Osman nam 

kimesne bin yüz seksen senesinde fevt olmağla cümle terekesi irsen bunu karındaşı 

Ömer nam kimesneye ba’del intikâl mezkûr Ömer bunun hissesine isâbet iden üç 

keselik mirâsı zabt ve ahz ve kabz idüb ba‘dehu ol dahi fevt olmağla Zile 

sâkinlerinden oğulları Mehmed ve Ali ve Osman’dan  mâl-i müteveffâdan hisse-i 

irsiyyesini taleb eyledikde bi vech-i şer‘i virmekde taallül ve muhâlefet ve ibtâl-i 

hakk sevdâsında ve mu’in-i kesîreleri  olduğın ve bu babda davâsına muvâfık şeyhül 

islamdan fetevâ-yı şerîfesi olduğın bildirüb şer‘le görülüb babası müteveffâ-yı 
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mezbûrdan müntakîl hisse-i irsiyyesi karındaşı müteveffâ-yı mezkûrun oğulları 

merkûmûndan mâl-i müteveffâdan tahsîl ve alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek emrim olmuşdur. 

                                                                              Fî evâhir-i B sene (1)194               

SAYFA 50 HÜKÜM 3 

Ladik Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimi (boş) zide kadruhuya 

hüküm ki 

          Ladik Kazâsı sâkinlerinden İbrahim nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde 

ırzıyla mukayyed olub hilâf-ı şer‘-i şerif vaz‘ ve hareketi bir kimesne deyn ve 

kefâletden vireceği ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmayub bi vech-i 

şer‘i taaddî ve rencîde olunmak îcâb itmez iken yine kazâ-i mezbûr sükkânından 

zümre-i eşirra ve muzurundan bazı kimesne zuhûr ve şirrete sülûk birle Kara 

Mültezîm dimekle ma‘rûf Seyyid Ömer nam kimesneye istinâden bundan akdem 

vuku‘ olan sefer-i hümâyûna kazâmızdan asker tahrîr ve ulufe ve bahşişleri ser 

askerleri tarafından bölükbaşılarına ba‘del-i‘tâ asker-i mezbûrdan mûrislerimiz 

ulûfelerine kable’l-ahz fevt olmalarıyla sen ol vaktte bölükbaşı olman hasebiyle fevt 

olan mûrislerimizin ulûfe ve bahşişlerin senden alırız deyu hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ 

emr-i münîf dâimâ taaddî ve rencîdeden hâli olmayub gadr-ı külli sevdâsında 

oldukların ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb ber 

mûceb-i fetevâ-yı şerîfe şer‘le görülüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ emr-i 

münîf ol vechle akçe mütâlebesiyle zâhir olan müdâhale ve tasallutları men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                               Hüsnî            Fî evâhir-i B sene (1)194            

SAYFA 50 HÜKÜM 4 

Ladik Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimi zîde kadruhuya hüküm 

ki 
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         Ladik Kasabası sükkânından Seferoğlu Seyyid Osman dimekle ma‘rûf kimesne 

gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve 

hareketi olmayub bir vechle taaddî ve rencîde olunmak îcâb itmez iken Seyyid Ömer 

nam kimesnenin etba‘larından kazâ-i mezbûra tâbi‘ Bolad Karyesi’nden 

İmambeşeoğlu Seyyid Mustafa ve Araklı Karyesi’nden Kara Ali ve Esengeldi 

Karyesinden Hamruz oğlu Seydi ve kazâ-i mezbûrdan Salih oğlu Süleyman ve Çullu 

Delisi dimekle meşhur kimesneler kendü hallerinde olmayub buna garaz-ı 

dünyeviyeleri oldığından nâşi mücerred icrâ-yı garaz sevdâsıyla bin yüz doksan 

senesinde merkûma istinâden nehâren menzilini basub zevcesi nam hatunu hilâf-ı 

şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak darb-ı şedid ile darb eylediklerinden maada bir sagîr 

veledini dahi helâk ve gadr-ı külli eylediklerinden ahvâli dîger gûn olduğın bildirüb 

şer‘le görülüb ber muktezâ-yı şer‘-i mutahhar icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerifim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                                      Fî evâhir-i B sene (1)194 

SAYFA 50 HÜKÜM 5 

Çorum Sancağı mutasarrıfı dâme ikbâlehuya Çorum Kadısına hüküm ki 

          Çorum kazâsı ahâlileri gelüb bunlar üzerlerine vârid olan tekâlifi emr ve defter 

mûcebince cem‘a memûra edâda kusurları yoğiken kazâ-i mezbûr sâkinlerinden 

Cevad Mehmed ve Çarık Bekir Efendi dimekle ma‘rûf kimesneler ayânlık iddiasıyla 

bin yüz seksen senesinden berü tekâlifleri umûrına karışup beher tekâlif vuku’unda 

emr ve defter mûcebince ziyâde tevzi‘ defterine kendü nefsleri içün    

namıyla hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-i hak külli akçe zam ve idhâl ve 

cebren tahsîl  ve ahz itmeleriyle bunlar dahi masraf-ı şer‘i ruyet-i muhâsebe murâd 

eylediklerin mezbûrlar bi vech-i şer‘i ruyet-i muhasebeden istid‘â ve gadr-ı külli 

sevdâsında ve mezbûrun emsâli zam ve taaddîlerinin nihâyeti olmadığından ahvâlleri 

dîger gûn ve perâkende ve perîşân olmalarına bâis ve bâdî  oldukların bildirüb şer‘an 

muhasebeleri görülüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif emr ve defterden ziyâde kendü 

nefsleri içün aldıkları hukuk-ı fukarâ kendü ashâbına alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır.  
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                                                                                  Fî evâhir-i B sene (1)194       

 

SAYFA 51 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Emlâk Kadısına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Osman veled-i Abdurrahman nam sipâhi gelüb Çorum 

Sancağı’nda Divan-ı  Emlâk Nâhiyesinde Çakırlar nam karye ve gayrıdan on altı bin 

sekiz yüz akçe tımara berât-ı şerifimle mutasarrıf olub mülhakâtından yine Divan-ı 

Emlâk nâhiyesine tâbi‘ defter-i mufassalda mezra‘a-i Domu ma‘ar-rüsûm iki başdan 

deyu bin dört yüz yirmi üç akçe yazu ve defter-i icmâlde karye-i Domu hâsıl-ı divânî 

iki bin altı yüz akçe yazu ile tahrîr müstakıllen merkum Osman veled-i  

Abdurrahman’ın kayd ve berâtına dâhil olub ve yine Divan-ı Emlâk Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ defter-i mufassalda karye-i Deli Hacı mâlikâne-i  vakf-ı zaviye-i Hasan Baba 

divânî hisse-i hüdâvendigâr hâsıl-ı divânî ma‘a niyâbet bin dört yüz elli yedi akçe 

yazu ile mukayyed olmağla maru’z zikr defter-i hâkânide mukayyed deyu Hacı 

mahallinde Hacıköy ismiyle müsemma olub ve karye-i mezbûrenin mâlikâne 

mutasarrıfı olan Hasan Baba Zâviyesi zâviyedârı zikr olunan karye-i divânî 

mutasarrıflarıyla Hasan Baba Zâviyesi Vakfı tarafından zabt vâki‘ olan mahsûlünden 

mâlikâne tarafına âid mahsulü almağa kana’at itmeyüb mezra‘a-i Domu el mezbûrda 

ber mûceb-i defter-i hâkâni bir dürlü alâkâsı olmayub müdâhale eylemesi îcâb itmez 

iken ve iktiza itmez iken bin yüz elli dört tarihinde Delühacı Karyesi’nin tamam 

mâlikânesi vakf-ı zâviye-i Hasan Baba ve Çakırlar Karyesi’nin tamam mâlikânesi 

vakf-ı Delübaş muhasabede mahfûz defterde muharrer olmağla zâviye-i Hasan 

Baba’nın zâviyedârı olan Osman ve Bekdaş nam kimesneler zuhûr ve kayd ve 

berâtına dâhil olan Domu mezra‘asıçün senin tımarın mülhakâtından değildir zaviye-

i Hasan Baba Vakfı’dır deyu hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve hilâf-ı inhâ bir 

tarîk ile emr-i şerîf ısdâr ve mahallinde tagallüben zabt ve mahsûl ve rüsûmın ahz ve 

kabz idüb tımar mahsulüne gadr eylediğin merkum Osman veled-i Abdurrahman’ın 

selefi Mehmed mukaddemâ bâ arz-ı hal inhâ ve zikr olunan Domu mezra‘asına 

zâviye-i mezbûre zâviyedârı mezkûrun hilâf-ı defter-i hâkâni müdâhalesi men‘ ve 

def‘ ve ber mûceb-i defter-i hâkâni tımarı tarafından zabt ve âid olan mahsulât ve 

rüsûmâtı kânun ve defter mûcebince tamâmen ahz ve kabz ittirilüb zâviyedâr-ı 
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merkum ol vechle müdâhale ittirilmemek bâbında emr-i şerîf sudûrını istid‘â ve 

defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâle mürâca‘at olundukda Divân-ı Emlâk Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ on dokuz nefer reâya ile karye-i Çakır mâlikâne-i karye-i mezbûre cihet-i 

hitâbet vakf-ı câmi‘-i der karye-i  ve hâsıl-ı divanî tahtında çift ve hınta 

yekün ma‘a gayrihi bin yedi yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde yazu-yı mezbûresiyle ber icmâl ve yine mezbûre 

tâbi‘mezra‘a-i Domu ve hâsıl-ı ma‘ar-rüsûm iki başdan deyu bin dört yüz yirmi üç 

akçe yazu ile defter-i mufassalda olduğu tahrîr ve defter-i icmâlde hâsıl-ı divânî iki 

bin iki yüz akçe deyu ber icmâl ve icmâl-i mezbûrları ma‘an defter-i hâkânide mastûr 

olduğu üzere Mehmed’in kaydında iken atikde senden gelüb merkum Osman veled-i 

Abdurrahman’ın berâtıyla üzerinde ve yine Divan-ı Emlâk Nâhiyesi’ne tâbi‘ on iki 

nefer reâya ile karye-i Delühacı tâbi‘-i mezbûr mâlikâne-i vakf-ı zâviye-i Hasan 

Baba  divânî hisse-i hüdavendigâr ve hâsıl-ı divânî ma‘a niyâbet ve tahtında nim 

hınta yekün ma‘a gayrihi bin dört yüz elli yedi akçe yazu ile ol dahi defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde dahi hâsıl-ı divânî ma‘a 

niyâbet deyu yazu-yı mezkûresiyle havâss-ı hümâyûnum mülhakâtından olmağın 

defter-i hâkâni tarafının  icmâl ve mufassalı başka başka olub Domu el mezbûrede 

Hasan Baba Zâviyesi Vakfı ve havâss-ı hümâyûnum mutasarrıflarının alâkâları 

olmamak iktiza eylediğin defter emini esbak arz ve arzı ve defter-i hâkâni mûcebince 

zabt ittirilüb hilâf-ı defter-i hâkâni sipâhi-i mezbûrun kaydına dâhil mezra‘a-i Domu 

el mezbûre mâlikânesi Hasan Baba Zâviyesi Vakfı ve divânisi has olan Delühacı 

Karyesi mutasarrıfları bir dürlü dahl ve niza‘ ittirilmemek içün arzı mûcebince emr-i 

şerîf sudûrını reisü’l küttâb-ı esbak i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince amel olunmak 

içün bin yüz altmış sekiz senesi evâil-i recebinde Hüdavendigar-ı esbak ammizâdem 

merhum ve mağfurun leh sultan Osman Han tâbe serâhu zamanında emr-i şerîf virüb 

tahrîri ricâ olmağla vech-i meşrûh üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                       Fî evâhir-i B (1)194      

SAYFA 51 HÜKÜM 2 

Yeniil Hassı Voyvodası Cabbâr-zâde Mir Seyyid El-Hac Mustafa dâme 

mecduhuya ve Yeniil Kadısına Hüküm ki 
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          Yeniil Kazâsı sâkinlerinden Abdül Aziz bin Ma‘aş dimekle mevsûf kimesne 

gelüb bunun kimesneye deyn ve kefâleti olmayub şer‘an bir vechle müdâhale 

olunmak îcâb itmez iken kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Pehlivanlu Aşiretinden 

Kuzugüdenli Mahallesinden Cabbâr Ali nam kimesne kendü hâlinde olmadığından 

nâşi bin yüz doksan üç senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak cebren ve kahren 

üç yüz guruşunu ahz ve ziyâde gadr ve taaddî eylediğin ve bu babda davâsına 

muvâfık fetevâ-yı şerîfesi olduğın bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le 

görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak cebren ve kahren ahz eylediği ol 

mikdar guruş kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim sudûrını istid‘â eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                 Kıyâsî               Fî evâhir-i B sene 1194 

Derkenarı mûcebince emr-i şerîf yazılmışdır.  8 Ş sene 195 

SAYFA 51 HÜKÜM 3 

Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından olub hala Bozok Sancağı 

mutasarrıfı olan Mir Mustafa dâme mecduhuya ve Bozok Kadısıyla zikr-i âti 

zeâmet karyesi reâyalarının bulundukları mahallin kuzât ve nüvvâblarına 

hüküm ki 

           Hâcegân-ı divandan Mustafa Bey zide mecduhu gelüb muma ileyhin hattı 

hümâyûn-ı şevket makrûnu ile mutasarrıf oldukları zeâmeti karyelerinden Kayseri 

Sancağı’nda ve kazâsı muzâfâtından Kenar-ı Irmak Nâhiyesi’ne tâbi‘ nefs-i Çukur 

nam karyenin defterde mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğullarından kırk hâneden 

mütecâviz müslim ve ehl-i zimmet reâya bazı kimesnelerin tahrik ve oğullarıyla 

kadîmi karyelerinden kalkub varub  kazâsında vâki‘ kasaba ve kurâda ve 

askeri çiftliklerde sâkin ve mütemekkin olmalarıyla muma ileyh dahi ol makûle 

defterli reâyaları oldukları mahallerde subaşısı ma‘rifetiyle varub kadîmi karyelerine 

nakl ve iskân murâd eylerken hilâf-ı kânun ve defter taallül ve muhalefet üzere 

oldukların bildirüb zikr olunan karyenin bu makûle defterlü reâyası oldukları 

mahallerde subaşısı ma‘rifetiyle kaldırub kadîmi karyelerine nakl ve iskân ittirilüb 

hilâf-ı kânun ve defter bir dürlü taallül ve niza‘ ittirilmemek bâbında sen ki Bozok 

Sancağı mutasarrıfı muma ileyhsin sana hitâben emr-i şerîf sudûrını istid‘â ve divân-ı 

hümâyûnum kaleminden kânun sual olundukda evvel göçüb giden reâya zeâmet 
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karyesinin defterde mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğullarından iken kalkub varub 

hâlâ oturdukları yerlerde hâne ilavesiyle kayd olunmayub ve sâkin olalı on sene 

geçmiş değil ise subaşısı ma‘rifetiyle kadîmi karyelerine nakl ve iskân ittirilüb amma 

oturdukları yerlerde avârız hânesine kayd olub ve sâkin olalı on sene geçmiş ise o 

makûle reâya kaldırmak olmaz oturdukları yerlerde üzerlerine edâsı lazım gelen 

resm-i raiyyetleri kânun ve defter mûcebince tarafından subaşısına alıvirilmek içün 

kânun üzere iskan emr-i şerîfi yazıyla geldiği tahrîr olunmağla sen ki Bozok Sancağı 

mutasarrıfı muma ileyhsin kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                             Kâşif                  Fî evâhir-i B (1)194  

SAYFA 51 HÜKÜM 4 

Ünye Kadısına ve Canik Muhassılına Hüküm ki 

          Hâlâ İstanbul Ağası El-Hâc Halil zide mecduhu gelüb muma ileyhin Ünye 

sâkinlerinden Mehmed nam kimesne zimmetinde bin yüz seksen senesinden dört bin 

iki yüz guruş alacak hakkı olmağla taleb eyledikde virmekde  muhâlefet ve gadr 

eylediğin ve tarafından (boş) nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb şer‘le görülüb 

alıvirilmek bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â itmeğin mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır.  

                                                                                       Fî evâhir-i B sene (1)194   

SAYFA 52 HÜKÜM 1 

Sivas Vâlisine ve Gedegara Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Sen ki Gedegara kazâsı nâibi muma ileyh es-Seyyid Feyzullah zîde ilmihusun 

südde-i saâdetime mektub  gönderüb  Gedegara Kal’asına mustahfazâtından El-Hac 

Mehmed nam kimesne meclis-i şer‘a varub Amasya Sancağı’nda Gedegara 

Nâhiyesi’nde Kuyucak nam karye ve gayrıdan bin altı yüz akçe gedik tımar ile 

Gedegara Kal’ası mustahfızlığına berât-ı şerif-i âlî-şânımla mutasarrıf olub gedik 

tımarının  baş kalemi olan sâbıku’z-zikr Kuyucak Karyesi’nin tahtında mezra‘a-i 

Virancık  tâbi‘ karye-i mezbûre mâlikâne-i vakf-ı mezbûr Hızır Paşa an kıbel 

Mehmed Paşa ve divânisi müşterekiyle mustahfız-ı merkumdan kayd ve berâtına 

dâhil olmağla karye-i Kuyucak el mezbûrenin hâsıl-ı mahsub mezra‘a-i Virancık el 

mezbûreyi müştereki ve mâlikâne mutasarrıfıyla gedik tımarı tarafından zabt ve 
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divânî tarafına âid mahsûl ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz itmek 

murâd eyledikde âherin kat’an alâkâ ve medhâli olmayub hilâf-ı defter-i hâkâni dahl 

ve taarruz olunmak îcâb itmez iken yine Amasya Sancağı’nda Geldiklan 

Nâhiyesi’nde Kovani(?) nam karye ve gayrıdan kırk dört bin otuz sekiz akçe zeâmete 

mutasarrıf dergâh-ı muallâm çavuşlarından Ahmed Çavuş’un tarafından subaşısı 

zeâmeti mülhakâtından yine Gedegara Nâhiyesine tâbi‘ mâlikânesi vakf-ı türbe-i 

Oruc Bey ve tevâbisi dokuz yüz akçe yazu ile mukayyed Virancık Karyesi’ni 

müşterekiyle zabta kanaat itmeyüb karye-i Kuyucak el mezbûrenin mahsûlüyle 

mahsûb mezra‘a-i Virancık el mezbûre içün zeâmeti aklâmından olan karye-i 

Virancık el mezbûre mülhakâtından deyu hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve 

bundan akdem mahal-i niza‘ üzerinde lede’l murâfa‘a   mâlikânesi vakf-ı medrese-i 

Hızır Paşa an kıbel Mehmed Paşa ve divânisi tımar olan Virancık Mezra‘ası 

Kuyucak Karyesi’nin hâsılıyla mahsub mezra‘a    olduğu ve ahâli-i  karye ihbârlarına 

şer‘an sâbit ve merkum  Ahmed Çavuş bi vech-i muârazadan men‘ ve müştereki ve 

vakf-ı mutasarrıfıyla mustahfız-ı mezkûr Hacı Mehmed’in gedik tımarı tarafından  

zabtına tenbîh  olunmağla fimâba‘d mezkûr çavuş tarafından dahl ve ta‘arruz 

ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum virilmek ricâsına vâki hâlâ bi’l iltimas arz 

ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 

mufassala mürâca‘at olundukda Gedegara Nâhiyesine tâbi‘ neferât ve zemînhâ ile 

karye-i Kuyucak iki başdan ve tahtında mezra‘a-i Virancık tâbi‘ karye-i mezkûr 

mâlikâne-i vakf-ı medrese-i Hızır Bey an kıbel  Mehmed Paşa ber mûceb-i hüccet-i 

şer‘iyye ve mukarrernâme-i sultanî ve hâsıl-ı divânî ve tahtında resm-i çift ve hınta 

ve şa’ir ve deştbânî ve tapu-yı zemîn yekün ma‘a gayrihi yedi bin beş yüz akçe yazu 

ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde iki bin akçesi 

ifrâz ve ma‘a gayrihi iki bin yedi yüz akçe yekününden bin altı yüz akçesi ifrâz ve 

Gedegara Kal’ası mustahfazâtına mahsûs bir gedik tımar ve berâtıyla El-Hac 

Mehmed üzerinde olub bâkîsi müştereki kaydına ve yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ 

neferât ve zemîn ile karye-i Virancık mâlikâne-i vakf-ı türbe-i Oruc Bey divânî tımar 

ve hâsıl-ı tahtında resm-i çift ve hınta ve şa’ir ve deştbânî ve tapu-yı zemîn yekün 

ma‘a gayrihi dokuz yüz akçe yazu ile ol dahi defter-i mufassalda muharrer kalemiyle 

tahrîr ve ma‘a gayrihi dört bin beş yüz akçe yekününden bin akçesi ifrâz ve ma‘a 

gayrihi üç bin beş yüz akçe otuz akçe gayr-ı  ez (?)yüz yedi yekününden iki bin 

akçesi dergâh-ı âli çavuşlarından merkum Ahmed bâkisi müşterekleri kaydından olub 
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bu takdirce ber mûceb-i defter-i hâkâni tarafından icmâl ve mufassalda başka başka 

olub birbirlerinde alâkaları olmamak  iktizâ eylediğin bi’l fi‘il defter emini olan 

Hasan arz itmeğin arzı mûcebince amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                       Fî evâil-i CA sene (1)194 

DERKENAR Reisü’l küttâb i‘lâmı mûcebince emr-i şerîf yazılmışdır. 11 S sene 194 

SAYFA 52 HÜKÜM 2 

Arabkir Sancağı’nda vâki‘ kuzât ve nüvvâba hüküm ki 

          Dergâh-ı muallâm gediklülerinden El-Hac Hüseyin ve Arabkirli Mehmed zîde 

mecduhu bâ berât-ı âlî-şân ber vech-i iştirâk mâlikâne mutasarrıf oldukları Eğin ve 

Arabkir mukata’ası karyelerinden nefs-i Eğin ve tevâbi‘i kurâsını iş bu bin yüz 

doksan dört senesi martı ibtidâsından şubatı gayetine değin zabt itmek üzere Seyyid 

Hacı Osman nam kimesneye gediklü-i muma ileyh müştereki hissesiyle iltizâm ve 

tefvîz idüb lâkin mezkûr fukarâ-yı raiyyete gûna gûn zulm ve taaddî ve ekser 

reâyanın perâkende ve perîşân olmalarına bâdî olmakdan nâşi rahmen li’l fukarâ ve 

siyâneten li’l miri mezbûr Seyyid Hacı Osman voyvodalıkdan ref‘ ve cümle 

fukarânın muhtar ve matlubu olan Seyyid Ebubekir zîde kadruhuya sene-i mezbûre 

Eylül gurresinden şubatı gâyetine varınca zabt itmek üzere mukata’a-i mezbûre 

kurâsı iltizâm ve mezbûr Osman’ın hisâbını rüyet ve zimmetine geçen teslimi olan 

bin beş yüz guruşı mahsûb ve bâkî her ne kaldı ise edâ ve tekmil  itmek şartıyla zabt 

ve vâki‘ olan a‘şâr ve sâir hukûk ve rüsûmatı kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz 

idüb maktu’a-i mezbûreyi zabtına ref‘ olunan mezbûr tarafından ve cânib-i âherden 

müdâhale ve taarruz olunmamak şartıyla muhtevi gedikli muma ileyh tarafından  

memhûr ve ma’mulün bih temessük i‘tâ olunduğu inhâ ve temessik mûcebince zabt 

içün emr-i şerîf sudûrı istid‘â olunmağla temessük mûcebince zabt ittirilmek bâbında 

emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                 Hasbî               Fî evâil-i Ş sene 1194  

SAYFA 52 HÜKÜM 3  

Sivas Valisine Zeytun kadısına hüküm ki 



220 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Susuzdere  nam karye sâkinlerinden Mehmed nam 

kimesne gelüb karye-i mezbûre sâkinlerinden bunun karındaşı Hasan nam 

kimesneden müntakil karye-i mezbûrede vâki‘ ma‘lûmel-hudud mülk arsaları bu 

diyâr-ı âherde iken karye-i mezbûre sâkinlerinden Sarı Mustafa damadı Hasan ve 

Kara Hüseyin oğulları Mehmed ve Hasan ve Osman nam kimesneler bin yüz seksen 

beş senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî zabt itmeleriyle bu dahi diyar-ı âherden varub 

taleb eyledikde bi vech-i şer‘i virmeyüb gadr eylediklerin ve tarafından Hüseyin nam 

kimesneyi vekil eylediğin bildirüb şer‘le görülüb karındaşından müntakil mezbûrun 

hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî zabt eyledikleri mülk arsaları vekil-i merkuma alıvirilüb icrâ-

yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                       Kıyâsî                   Fî evâil-i Ş sene 1194  

SAYFA 52 HÜKÜM  4 

Sivas Vâlisine ve Arabkir kadısına hüküm ki 

          Arabkir  Kazâsı’na tâbi‘ Aynalara (?) nam karye mütemekkinlerinden 

Şamlıoğlu dimekle ârif zimmî gelüb bu kendü ırzıyla mukayyed iken ve üzerine dahi 

şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil iken yine karye-i mezbûre sâkinlerinden zümre-i 

cebâbire ve mütegallibeden Hacı Bekir oğlu Mehmed ve oğlu Bekir nam kimesneler 

kendü hallerinde olmayub reâya fukarâsını ehl-i örf ve hükkâma gamz ve nifak ile 

tecrîm ittirilmek âdet-i marûfeleri arz ve adâvetleri olmakdan nâşi bin yüz doksan 

senesinden berü bilâ mûceb bi’d-defa‘at Sivas Vâlisi ve Keban me‘adin emini 

taraflarından mübâşir gönderilüb sâkin olduğu menziline kondurub gûne gûn cevr ve 

ezadan başka merkûmânın sevk ve tahrikle garaz ve tecrim ve buna dahi kana’at 

itmeyüb sâir ehl-i örf taifesine istinâden ma‘lûmel mikdar akçesini emvâl ve eşyâsını 

füruht ile tahsil idüb ahvâli diger gûn ve zulm-i sarîh eylediklerin fetevâ-yı şerîfesi 

olduğın bildirüb mûcebince şer‘le görülüb mezburların bi gayr-ı hak ahz eylediği ol 

mikdar guruş hakkı alıvirilüb ol vechle zâhir olan zulm-i taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                            Şerif             Fî evâil-i Ş sene (1)194 
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SAYFA 53 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi’ne Tozanlu Kadısına hüküm ki 

          Zuamâdan Mehmed Emin zide kadruhu gelüb Bozok ve Amasya 

Sancaklarında Tozanlu Nâhiyesi’nde cemaat-ı Berakde (?) ve  ve 

gayrıdan yirmi bin sekiz yüz akçe zeâmete mutasarrıf Anrayın veled-i Konran (?) iş 

bu bin yüz doksan dört senesi rebi’ül ahirinin selhinde muma ileyh Mehmed Emin’e 

tevcîh ve hâlâ berât-ı şerifimle üzerinde olduğu tarafından subaşısı zeâmet-i mezbûre 

karyelerini defter-i hâkâni mûcebince zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmu kânun ve 

defter mûcebince ahz ve kabza murâd eyledikde ecânib ve ashâb-ı ağrazdan bazı  

kimesneler zabtına mümana‘at birle tarafından ahz ve kabz olmaduğun bildirüb 

zeâmet-i mezbûr karyeleri defter-i hâkâni  ve yedinde olan berât-ı şerifim mûcebince 

tarafından subaşısına zabt ve vâki‘ olan mahsulât ve rüsûmât kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz ittirilüb âherden dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i 

hümâyûna mürâca‘at olundukda zeâmet-i mezbûr ber vech-i meşrûh tarih-i mezbûrda 

muma ileyh Mehmed Emin’e tevcîh ve hâlen berât-ı âlî-şânım ile üzerinde olduğu 

mastûr ve mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                          Hüsnî                   Fî evâil-i  Ş sene (1)194   

SAYFA 53 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisine Çorum Kadısına hüküm ki 

          Çorumlu Kazâsı sâkinlerinden El-Hac Mustafa gelüb bu kasaba-i mezbûrda 

vâki‘ mutasarrıf olduğu üç bin guruş kıymetlü bir bab menzilini bunu iğfâl ile 

kasaba-i mezbûr sâkinlerinden El-Hac Hızır ve karındaşı (boş)nam kimesneler bin 

yüz doksan (boş) senesinde altı yüz guruş ahz idüb  bey‘-i mezbûrda gabn-i 

fâhiş  vâki olmağla red-i semen ile almak istedikde bi vech-i şer‘i virmekde taallül ve 

gadr irâdesinde oldukların ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı 

şerîfesi olduğun bildirüb mûcebince mahallinde şer‘le görülüb ber mûceb-i fetevâ-yı 

şerif icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eylemeleriyle 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 
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                                                                       Mustafa             Fî evâil-i Ş sene (1)194 

SAYFA 53 HÜKÜM 3 

Sivas Valisi’ne ve Çorum Kadısına hüküm ki 

     El-Hac Mustafa nam kimesne gelüb bunun Çorum Kazâsında vâki Duruk Çiftliği 

nam mahalde kâin mülkiyet üzere mutasarrıf olduğu iki göz değirmeninden âherin 

alâkâsı olmayub müdâhale olunmak îcâb itmez iken yine Çorum sâkinlerinden 

Karapınarın Mustafa dimekle ma‘rûf kimesne dört bin guruş kıymeti olan değirmen-i 

mezkûrları sekiz yüz guruşa tagallüben ahz eyledikden sonra meblağ-ı merkûmu dahi 

virmeyüb fuzûlî zabt ile gadr-ı külli eylediğin fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüb 

mûcebince şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim 

ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i ali yazılmışdır. 

                                                                      Sâib                Fî evâil-i Ş sene (1)194  

SAYFA 53 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine Amasya Kadısına hüküm ki 

          Dervişzâde Mehmed nam kimesne südde-i saâdetime arz-ı hâl idüb bunun  

Ayşâ oğlu Mehmed nam kimesne zimmetinde bin yüz doksan senesinden berü cihet-i 

karz-ı şer‘den iki bin beş yüz ve hınta bahâsından iki bin guruşuna min haysü’l 

mecmu’ dört bin beş yüz guruş alacak hakkı olmağla imdi mezbûr fevt oldukda 

terekesin kabz iden oğulları Ali ve İsmail ve Mustafa ve Hüseyin nam kimesneler ile 

kerîmesi Fatıma nam hatun müteveffâ-yı mezbûr malından taleb eyledikde bi vech-i 

şer‘i gûna gûn illet ve bahâne ile virmekde taallül ve gadr-ı külli sevdâsında 

oldukların  bildirüb şer‘le görülüb müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde olan mebâliği 

mezbûr alacak hakkı terekesin kabz iden mezbûrundan ve müteveffâ-yı mezbûr 

malından tamâmen tahsîl ve alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden şer‘le ru‘yet ve ihkâk-ı hakk olunmak ricâ 

olunmuştur. 

                                                                Sabri            Fî evâil (boş) sene (1)194   
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SAYFA 53 HÜKÜM 5 

Sivas Vâlisine ve Tokad nâibine hüküm ki 

          Anadolu Kadıaskeri muhzırlarından El-Hac Ali zide kadruhu gelüb bunu 

bundan akdem Elmalu kazâsında nâib olan Abdullah Efendi dimekle ma‘rûf kimesne 

zimmetinde yüz doksan senesinden berü cihet-i karz-ı şer‘den bâ temessük beş yüz 

guruş ve kazâ-i mezbûrun niyâbet-i şehriyesinden emrine binâen sâhib-i   

tarafına doksan bir senesi  recebi gurresinden doksan iki senesi şabanı gayetine değin  

iktizâ iden on dört aylık bin altı yüz seksen guruş bâ vekâle tamâmen edâ ve teslim 

olunub zimmetinde müctemi‘ olan iki bin yüz seksen guruşdan üç yüz altmış 

guruşunu edâ ve teslim idüb bin sekiz yüz guruşa zimmetinde bâkî itmek nâib-i 

merkûm maktûlen fevt oldukda altı akçe ve beş kese akçenin mâl ve sâir terekesi ahz 

ve kabz iden veresesi yeğeni Ahmed nam kimesneden ve mâl-i müteveffâ ol tarafdan 

mütâlebe olundukda edâ itmek üzere taahhüd ve ikrâr itmiş iken müteveffâ-yı 

merkûmun deyni davâsı dâiyesiyle firâr ve hâlen medine-i Tokad’da Tozanlu 

Nâhiyesine tâbi‘ Tığnus nam karyede firar itmekle meblağ-ı merkumu taleb ve 

davâya tarafından (boş) nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb şer‘le görülüb 

müteveffâ-yı merkûmun gayr-ı ez teslîm zimmetinde bâki kalan meblağ-ı merkûmu 

terekesine vazi’ül yed olan merkûmdan mâl-ı müteveffâdan tamâmen tahsîl vekil-i 

merkuma istirdâd ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â 

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                              Vehbi              Fî evâil-i Ş 1194 

SAYFA 53 HÜKÜM 6 

Niksar Kadısına hüküm ki 

     Zuamâdan Ali ve veled-i İbrahim zîde kadruhuma gelüb ber vech iştirâk 

berât-ı şerîfimle mutasarrıf oldukları zeâmetleri karyelerinden Niksar kazâsına tâbi‘ 

Bardo(?) nam karyenin mümtaz ve muayyen hudûdu dâhilinde kadîmden öşür ve 

resmi zeâmetleri tarafına alına gelen ma‘lûmel hudûd yerlerindeâherin alâkâsı 

olmayub taarruz olunmak îcâb itmez iken Tokad mukataası karyelerinden kazâ-i 

mezbûre tâbi‘ (boş) nam zâbiti olan kimesne zuhûr ve ol yerler içün mukata’a-i 

mezbûr karyesinin yerlerinden öşür ve resmin alırım deyu hilâf-ı kânun ve kadîme 



224 

mugâyir fuzûlî müdâhale ve karye Baruh(?) pişgâhından nehr-i Murdar hudud-ı 

kadîmesi iken bundan akdem nehr-i mezbûr tuğyân ve taşra-yı haşebile mahsuldâr 

mahâlli basub  ziyâdesi matlab eyledikden nehr-i mezbûrun tarik-i 

kadîmesi olmakdan nâşi öşr ve rüsûmu tagallüben kabz ve gadr-ı külli sevdâsında 

olduğın bildirüb ol yerlerin öşr ve resmi kadîmisi üzere zeâmetleri  tarafından ahz ve 

kabz ittirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ divân-ı hümâyûnumdan kânuni 

gönderildikde toprakları müşa’ ve mahlût olmayub sınurları mümtaz ve muayyen 

olub öşr ve rüsûmu niza‘ olunan ahz iden kimesnenin âid olan hisse-i karyesinin 

mümtaz ve muayyen hududu dâhilinde kadîmden öşr ve resmi hassı tarafından ahz 

ve kabz oluna gelen yerlerden olmayub fi’l hakîka merkûmân Ali ve İbrahim’in 

zeâmeti karyelerinden Baruh(?) Karyesi’nin mümtaz ve muayyen hudûdu dâhilinde 

kadîmden öşr ve resmi zeâmeti tarafından alınagelen yerlerden iken hisse-i öşriyyesi 

zâbiti olanlar ol yerler içün has karyesi arâzîsi hilâf-ı kânun ve kadîme mugâyir 

fuzûlî müdâhale eylediği vâki‘ ise men‘ ve def‘ ve ol yerlerinin öşr ve resmi zeâmeti 

mutasarrıfları taraflarından ahz ve kabz ittirilmek muvâfık-ı kânundur deyu tahrîr 

olmağın kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                         Edib     Fî evâil-i  1194        

SAYFA 54 HÜKÜM 1 

Sivas Vâlisi vezire ve Divriği Kadısına hüküm ki 

          Mustafa nam kimesne gelüb Divriği sancağında kazâ-i mezbûr muzâfâtından 

Sivir Nâhiyesine tâbi‘ yetmiş dokuz nefer reâya ile karye-i Gahmuhi ve hâsıl-ı faslı 

mine’l-humus hınta ve şa‘îr yekün maa gayrihi yedi bin üç yüz dört akçe hisse-i 

mülk-i Mehmed bin yazar rub ve semeni an mâlikâne bin üç yüz altmış dokuz ve 

hisse-i mülk-i Abdullah bin küçük beş sehim  sekiz sehim an  mâlikâne iki bin 

iki yüz altmış dört akçe ve  hisse-i divânî tımar  üç bin altı yüz elli iki akçe ve  resm-i 

çift ve resm-i bennâk  yekün hâsıl-ı divânî ma‘a rüsûm-ı sâire altı bin iki yüz 

akçe para ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr olunduğu defter-i 

hâkânide mukayyed ve merkum Mehmed bin bazar(?) mülkü olan rub ve semen  

mâlika hissesine mutasarrıf olan yeğen  Mehmed Ağa dimekle ma‘rûf kimesne tescîl-

i şer‘i ve teslîm-i ile’l mütevelli birle vakf eyledikde hükm-i(?) şerif mescidi  

 üzere şart ve ta‘yîn   eylediği vakfiye-i mamulü’n  bihâsında 
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mukayyed defter-i  mezbûrun bi’l fi‘il berât-ı şerifimle üzerinde olub 

uhdesine lazım gelen hıdmeti edâ idüb mescid-i mezbûr vakf tarafına âid rub ve 

semen mâlikâne mahsul şart ve  vâkıf mûcebince ahz ve kabz ve edâ eylediği ecilden 

dahl olunmak îcâb itmez iken ecânibden bazı kimesne fuzûlî müdâhale eylediğin 

bildirüb şart ve vâkıf vakfiye-i ma‘mûlün bihâ mûcebince amel olunub hilâf-ı defter-i 

hâkâni ve mugâyir-i vakfiye-i ma‘mulün bihâ ol vechle zâhir olan taaddîleri men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

defter-i mufassala müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr ve 

mukayyed olunduğın defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                     Fî evâil-i Ş sene 1194 

SAYFA 54 HÜKÜM 2 

Keban ma‘deni nâibine ve Keban ma‘deni eminine hüküm ki  

          Keban ma‘denine tâbi‘ Kermeni(?) nam karye mütemekkinlerinden 

Boyacıoğlu Arakil nam zimmî gelüb bunun karye-i mezbûre sâkinlerinden ma‘den    

hademesinden Turun dimekle ma‘rûf kimesne zimmetinde cihet-i karzdan yüz 

doksan senesinden berü elli guruş alacağı olub defa‘atle taleb ve almak murâd 

eyledikde ba’zı mütegallibeye istinâden bi vech-i şer‘i edâda taallül ve muhâlefet ve 

ibtal-i hak ve gadr-ı külli sevdâsında olduğın bildirüb şer‘le görülüb mezbûrun 

zimmetinde olan meblağ-ı merkûm tahsîl ve alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

                                                                                        Fî evâil-i Ş sene (1)194 

SAYFA 54 HÜKÜM 3 

Sivas Vâlisi vezire ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

           Merzifon Kazâsına tâbi‘ Yarıca(?) nam karyede vâki‘ müteveffâ Seyyid 

Abdülkâdir evkâfının nısf mâlikânesi vakfının evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere hâlâ  

berât-ı şerifimle mütevellisi olan Seyyid Mehmed Tahir zide kadrûhu gelüb vakf-ı 

merkûmun tevliyeti iş bu sene-i mübâreke Receb-i şerifinde Merzifon kadısı Hacı 

Mehmed Emin arzıyla Seyyid Ebubekir’in ve bilâ veled mahlûlünden taraf-ı 
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askeriden muma ileyhe tevcîh ve hâlâ berât-ı şerifimle üzerinde olduğı askeri 

ruznamçesinden ihrâc ve ve âherden bi vech ve bilâ berât ve bilâ sened tevliyeti 

umûruna müdâhale olunmak îcâb itmez iken kazâ-i mezbûr sâkinlerinden ashâb-ı 

ağrazdan Seyyid Ahmed Kara Bekir ve Hüseyin nam kimesneler bi vech ve bilâ berât 

ve bilâ sened tevliyeti umûrına müdâhale ve taaddî eylediklerin bildirüb ashâb-ı 

ağrazdan olan kimesnelere bi vech ve bilâ berât ve bilâ sened tevliyeti umûrına 

müdâhale ve taaddî ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eylediği ecilden vech-i meşrûh üzere mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                          Nedim          Fî evâil-i Ş sene 1194             

SAYFA 54 HÜKÜM 4 

Sivas valisi vezire ve Gelgiras kadısına hüküm ki 

           Haremeyn nezâretinde olan evkafdan Gelgiras Kasabasında vâki‘ müteveffâ 

Dede Hanifi nam sâhibü’l hayrın binâ eylediği câmi‘i şerifin senevi üçer buçuk müd 

hınta vazîfe ile hâlâ berât-ı şerîfemle hatibi olan Ömer bin Osman zide salâhuhu 

gelüb uhdesine lazım gelen hizmeti edâ idüb berâtı mûcebince hizmeti 

mukâbelesinde müstahik olduğu vazîfesini vakf-ı merkûmun mütevellisi olan kazâ-i 

mezbûr sâkinlerinden (boş) nam kimesneden taleb eyledikde vakfda müsaade var 

iken bin yüz doksan senesinden berü virmeyüb noksan teklifi ile taallül ve gadr 

eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb berâtı mûcebince hizmeti 

mukâbelesinde müstahik olduğu harc vazîfesi alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                          Nedim               Fî evâil-i Ş sene 1194   

SAYFA 54 HÜKÜM 5 

Merzifon Kadısı zide fazluhu ve ol havâlide muhallefât zabtına bâ 

fermân-ı âli memur olan hassa silahşörlerinden mir El-Hac Mehmed zide 

mecduhuya hüküm ki 
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          Amasya Sancağı’nda Merzifon Nâhiyesinde vâki‘ Piri Baba Zaviyesi’nin 

fukarâsı gelüb kurb ve civarlarında kâin fukarâ-yı dervişânın taht-ı tasarruflarında 

olub mahallinde Merzifon kilesiyle ma‘dûd olan on  keyl tohum isti‘ab ider dokuz 

aded tarlaların iktiza iden icâre ma‘lûmesi fîrârî Canikli  Ali Paşa’nın avânelerinden 

olub bu esnada  firar iden Kavaklı Deli  Ali nam şakî Merzifon voyvodalığı 

 dört sene  fuzûlî zabt ve ahz ve kabz ve  mezâlim 

olundukda red ile cevab ve gadr-ı külli eylediğinden bahs ile ba’dezin  tarla-yı 

mezkûrların sinin-i merkumeden müterâkim olan icâre-i ma‘dudesi şakî-i merkûmun 

cânib-i miriden zabt olunan emvâl ve eşyâ ve muhallefâtı  bahasından  i’tâ olmak 

üzere siz ki Mevlânâ ve mübâşir-i muma ileyhimasız  size hitâben emr-i şerîf 

sudûrını istid‘â ve derkenara havâle olundukda zaviye-i mezkûre kaydı defterhâne-i 

âmiremde şakî-i mezkûrun ve sâir emvâli zabtiçün emr-i şerîf virildiğinin kaydı 

olmadığı divân-ı hümâyûn ve baş muhasebeden derkenar olmağla husûs-ı mezbûr 

mahallinde mübâşir-i muma ileyh ma‘rifet    iyle görülüb hakîkati keyfiyeti ala vech-

i ihsânım der aliyyeme arz ve i‘lâm olmak üzere emri şerifim tahrîri bâbında hâlâ baş 

defterdârım olan Mustafa dâme mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince mübâşir-i 

muma ileyh ma‘rifetiyle görülüb hakîkati keyfiyeti ala vech-i ihsanım  der aliyyeme 

arz olunmak bâbında ferman-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                                Nedim                 Fî evâil-i Ş sene 1194 

DERKENAR:Tekrar emr yazılmışdır. 

SAYFA 55 HÜKÜM 1 

Eğin Kadısına hüküm ki 

          Bir kaç seneden berü Eğin Kazâsı  zuhûr iden eşkıya ve 

mütegallibenin tasallutları hasebiyle Eğin ve İncife(?) ve Gavpınarı ve tevabi‘i  

mukata‘ası ve zeâmet ve tımar aklâmından kazâ-i mezbûre tâbi‘ Venk ve Rakkaya(?) 

ve Karsu ve tevabi‘i  karyeleri birer takrîb mütegallibe taifesine ilzam ve  hüsn-

i hal olanları tecrîm ve tekdîr ve zulm ve taaddîlerinden ahvâl-i fukarâ dîger gûn 

oldığın mukaddemâ Eğin Kazâsı ahâlileri ba‘de’l-inhâ hallerine  merhamete zikr 

olunan Eğin ve tevabi’i ve İncife ve Gavpınarı aklamı mukata’asını iş bu yüz doksan 

dört senesine mahsuben mutasarrıfları taraflarından zeâmete ve tımar mülhakâtından 
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olan Venk ve Kasurma ve Karsu karyelerini ber mu’tad-ı kadîm sene-i sâbık üzere 

yıllık iltizamlarını tamâmen olanlar dahi tib-i hatır ile zabt-ı temessükleri i’tâ 

eyledikleri El-Hac Osman zaleme zümresinden olmayub ahâlinin bu vechle talebleri 

nefsü’l emre muvâfık olduğı vâki‘ ise şart-ı yed-i vahidden zabt ittirilüb dâimâ 

fukarâ-yı raiyyet himâyet ve siyânetlerine mezâlim ve taaddîyattan vikaye(?)  

hallerine dikkat ve ol tarafda kazâ-i mezbûra duhûl iden eşkıya makûlesin dahi 

voyvoda-i merkum ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le men‘ ve tahrîrlerine ihtimam 

olunmak bâbında sene-i mezbûre evâhir-i saferinde bir kıt‘a  ve dergâh-ı muallâm 

gediklilerinden El-Hac Hasan ve Arabkirli Mehmed zide mecduhumânın bâ berât ber 

vech-i iştirâk mâlikâne mutasarrıf oldukları Eğin ve Arabkir mukata’ası 

karyelerinden nefs-i Eğin voyvodalığı kurâsını sene-i mezbûre martı ibtidasından 

şubatı gailesine değin zabt itmek üzere Seyyid Hacı Osman nam kimesne gedikli-i 

muma ileyh müşterekli hisse-i şer‘le iltizam ve tefvîz eyleyüb lâkin mezkûr fukarâ-yı 

raiyyet gûne gûn zulm ve taaddî ve ekser reâyanın berâtdan perâkende ve perîşân 

olmalarına  bâdî olmakdan nâşi rahmeten li’l fukarâ ve siyâneten  mezbûr 

Seyyid Hacı Osman voyvodalıkdan ref‘ ve cümle fukarânın muhtar ve matlubu olan 

Seyyid Ebubekir zide kadruhuya Eylül gurresinden şubatı gayetine varınca zabt 

itmek üzere mukata‘a-i mezbûre kurâsı iltizamı ve mezbûr Osman’ın hesabına ru‘yet 

itmek ve sâir şurûtı muhtevi gediklü-yı muma ileyh tarafından memhûr ma’mulün 

bih temessük i‘tâ ve mûcebince zabtıçün emr-i şerîf sudûrı istid‘â olundukda 

temessük mûcebince zabt ittirilmek bâbında Arabkir Sancağı’nda vâki‘ kuzât ve 

nüvvâba hitâben sudûr(?) tarafından dahi bir kıt‘a  sâdır olan emr-i şerîf divân-ı 

hümâyûnumdan derkenar olunub şimdi Eğin kazâsı ahâlileri takdîm eyledikleri arz-ı 

hallerinden zikr olunan mukata’a ve zeâmet ve tımar karyeleri yed-i vâhidden 

zabtıçün ber vech-i muharrer sâdır olan emr-i ali voyvoda-i sâbık mezbûr El-Hac 

Osman’ın yedinde kaldığın  inha ve mukaddemâ sâdır olan emr-i ali mûcebince yed-i 

vâhidden zabt ittirilmek içün hâlâ voyvoda-i mezbûr Ebubekir yedine dahi emr-i şerîf  

i‘tâsını istid‘â ve mezbûr El-Hac Osman’ın ahâli-i fukaraya zulm ve taaddîsi 

olduğundan mukata‘a-i mezbûre mutasarrıfları taraflarından mezkûr azl ve yerine 

müstakim ve reâya perver merkum Seyyid Ebubekiri voyvoda nasb ve yedine 

memhûr ve ma’mulün bih temessük i‘tâ ve zabt içün eğerçi ber vech-i muharrer emr-

i şerîf virilmiş olub ancak  zeâmet ve tımar aklamından salifü’z zikr kurânın sene-i 

sâbık üzere yıllık iltizamlarını mutasarrıflarına tamâmen edâ ve anlar dahi tib-i hatır 
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ile zabt  i‘tâ eyledikleri mezkûr maruz zikr zalemeden olmayub ahâlisinin ol 

vechle  gelenler nefsü’l emre muvâfık olduğu vâki‘ ise bu şartı yed-i vâhid ile zabt 

içün mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf  i‘tâ ve mûcebince müceddeden emr-i ali 

i‘tâsı husûsu re‘y-i alişana menût olduğun bi’l fi‘il reisü’l küttâbım olan Halil dame 

mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı ve mukaddemâ sâdır olan emr-i ali mûcebince yed-i 

vâhidden zabt ittirilmek ferman olmağın imdi zeâmet  ve tımar aklamından sâbıkü’l 

beyân kurâsına sâbık üzere iltizamlarını mutasarrıflarına tamâmen edâ ve anlar dahi 

tib-i hatır ile zabt-ı temessükleri(?) eyledikleri ve mezbûr Es-Seyyid Ebubekir  

zalemeden olmayub ahâlilerine ne vechle talebleri nefsü’l emre muvâfık olduğu 

sûrette mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf mûcebince yed-i vahidden zabt ittirilüb 

hilâfından hazer eylemeniz bâbında ferman-ı alişan yazılmışdır. 

                                                                      Nesîmî                Fî evâil-i Ş sene (1)194  

SAYFA 55 HÜKÜM 2 

Arabkir Kadısına ve Keban Ma‘den   i Eminine hüküm ki 

         Boyacıoğlu Arakil nam zimmî gelüb bunun kazâ-i mezbûre tâbi‘ Huruc nam 

karye toprağında vâki‘ mutasarrıf olduğu bir kıt‘a  mülk bostan yerine yine karye-i 

mezbûre toprağında vâki‘ beher sene  otun içün ve resmin sâhib-i arza  edâ idegeldiği 

tapulu ve temessüklü Haçanbağı dimekle ma‘rûf  ma‘lûmel hudud bir kıt‘a  çayırda 

âherin alâkâsı olmayub bir vechle dahl olunmak îcâb itmez iken kazâ-i mezbûre tâbi‘ 

Yol nam karye sâkinlerinden Hafize nam hatun ile zevci Osman nam kimesne kendü 

hallerinde olmadıklarından nâşi birbirleriyle yekdil ve yekcihet olub salifü’z-zikr 

bostan yeriyle çayırın ehl-i örfe istinâden bin yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘ ve 

kânun ve yedinde olan sâhib-i arz temessüküne mugâyir fuzûlî ve tagallüben zabt ve 

gadr eylediklerin bildirüb sen ki ma‘den    emini muma ileyhsin mezbûrların hilâf-ı 

şer‘ ve kânun ve mugâyir-i temessük zabt eyledikleri bostan yeriyle çayırın kendüye 

alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve muhalefet ittirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin sen ki Keban ma‘deni (emini) muma ileyhsin mahallinde 

şer‘le kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                                    Fî evâil-i Ş sene 1194 
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SAYFA 55 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Gedegara Kadısına hüküm ki 

        Vezirköprüsü Kasabası sükkânından Ali Sofuoğlu Ahmed nam kimesne gelüb 

Çulumoğlu dimekle ma‘rûf Hacı Mehmed nam kimesne hal-i hayatında ve kemâl-i 

akl-ı sıhhatinde bunun babası Ali Sofu içün Hasradâr (?) Şeyh ve ammioğlu Durdu 

ikrâr ve babası mezbûr dahi merkumun ikrârını tasdîk eyledikden sonra mezbûr 

Mehmed yüz seksen altı senesinde fevt oldukda bi’l cümle emvâl ve eşyâ ve emlâk 

ve  çayır ve koyun ve keçi ve hayvanat-ı sâiresi min haysü’l mecmu‘ on kese 

akçelik mikdarı terekesi  irs-i şer‘le babası merkum ile zevcesi karye-i mezbûre 

sâkinelerinden Ayşe nam hatun münhasıra olmağla mezbûr kendü hissesine adem-i 

kanaat birle kazâ-i mezbûr  ile müttefikan fuzûlî zabt ve  babası 

merkum fevt olmağla hisse-i ırsiyyesi irsen şer‘le buna intikâl itmekle bu dahi babası 

müteveffâ-yı mezbûrun murisi müteveffâ-yı mezkûrdan müntakil mezburenin hilâf-ı 

şer‘-i şerif fuzûlî zabt eylediği sâbıku’z zikr  emvâl ve emlâk ve eşyâ ve hayvanatın 

hisse-i ırsiyyesini zevcesi mezkûrdan taleb ve almak murâd eyledikde dürlü dürlü 

tezvirât ile hilâf-ı şer‘-i şerif virmekde taallül ve muhalefet ve külli gadr sevdâsında 

olduğın ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb fetevâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le görülüb mezbûrenin hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi 

gayr-ı hak fuzûlî zabt eylediği ol mikdar guruşluk emlâk ve emvâl ve eşyâ ve 

hayvanatdan babası müteveffâ-yı mezbûrun hisse-i ırsiyyesi bi’l verâse mezbûrdan 

kendüye alıvirilüb ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                               Fî evâil-i Ş sene (1)194           

SAYFA 56 HÜKÜM 1 

Gedegara kadısına hüküm ki 

         Köprülüzade mir Feyzi zide kadruhu Gedegara Kazâsı toprağında eben an ced 

resimli mutasarrıf olduğu yaylağında muma ileyhin mâlik olduğu koyunlarını ra‘y 

iden yine kazâ-i mezbûr sükkânından ma‘lûme’l esâmî çobanları gelüb çoban-ı 

mezbûrlar kendü hallerinde olub hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i kânun dahl olunmak îcâb 
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itmez iken kazâ-i âhere tâbi‘ Hacı karyesi voyvodaları taraflarından üzerlerine şer‘an 

bir nesne sâbit olmadan hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak mallarını almak sevdâsıyla 

gadr-ı külli ve taaddî eylediklerin bildirüb kasaba-i mezbûre zâbiti ma‘rifet    iyle 

şer‘le görülüb hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i kânun ol vechle zâhir olan tasallut ve 

taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden 

mahallinde şer‘le ve kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                               Sabri              Fî evâil-i Ş sene (1)194 

SAYFA 56 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine ve Sivas Sancağı’da vâki‘ Frenk Hisarı nâhiyesi nâibine 

hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Mehmed nam sipâhi gelüb Sivas Sancağı’nda Frenk Hisarı 

nâhiyesinde Karkın nam karye ve gayrıdan yedi bin iki yüz akçe tımar mutasarrıfı 

Osman’ın bilâ veled fevtinden mezkûr Mehmed doksan dört senesi Şa’banının 

üçüncü günü kendüye tevcîh ve hâlâ berât-ı şerifimle üzerinde olduğın bildirüb 

tımar-ı mezbûr karyelerini ber mûceb-i defter-i hâkâni kendüye zabt ve vâki‘ olan 

mahsûl ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb hilâf-ı defter-i 

hâkâni ecânibden bir ferdi dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûnuma müracaat olundukda 

tımar-ı mezkûr vech-i meşrûh üzere tarih-i merkumdan mezkûr Mehmed’e tevcih ve 

hâlâ berât-ı şerifimle üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed olmağın ve defter-i 

hâkâni mûcebince kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                     Fî evâil-i Ş sene (1)194 

SAYFA 56 HÜKÜM 3 

Tosya kadısına hüküm ki 

          Tosya kazâsına tâbi‘ Kızılca nam karye sâkinlerinden Topalzade Mustafa 

Hâlife dimekle ma‘rûf kimesne gelüb merhum Hadice Sultan evkâfı karyelerinden 

mezkûr Kızılca Karyesi toprağında mutasarrıf olduğu ma‘lûmel hudud yerlerin beher 

sene zabt ve zira’at ve öşr ve resmi sâhib-i arza edâ idüb âherin müdâhale ve taaddîsi 

îcâb itmez iken karye-i merkumdan bazı kimesneler  nâşi ol yerleri zabt 
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ve tasarrufuna fuzûlî muhâlefet ve taaddî eylediklerin bildirüb hilâf-ı kânun 

muhâlefet ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şeifim sudûrını istid‘â-

yı inâyet itmeğin kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                 Nedim         Fî evâil-i Ş sene 1194 

SAYFA 56 HÜKÜM 4 

Sivas valisine ve Zeytun kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûreden Hasan nam kimesne gelüb yine kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden İbrahim nam kimesne zimmetinde bin yüz doksan senesinde bin guruş 

alacak hakkı olmağla kable’l-edâ fevt olub zimmetinde kalmağla terekesin kabz iden 

yine kazâ-i mezbûr sâkinlerinden veresesinden taleb eyledikde dürlü illet ve bahâne 

ile bi vech-i şer‘i virmekde taallül ve muhalefet ve ibtal-i hak ve gadr-ı külli 

sevdâsında oldukların bildirüb şer‘le görülüb müteveffâ-yı mezbûrun zimmetde 

kalan ol mikdar guruş hakkı terekesin ahz ve kabz iden veresesinden müteveffâ-yı 

mezbûr malından tamâmen tahsîl ve alıvirilüb  bi vech-i şer‘i taallül ve muhalefet 

ittirilmemek bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır. 

                                                            Hakkı           Fî evâil-i Ş sene (1)194 

SAYFA 56 HÜKÜM 5 

Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından Cabbar-zâde Mir Mustafa dame 

mecduhu ve Budaközü Kadısına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Ömer veled-i Mehmed nam sipâhi gelüb Sivas Sancağı’nda 

Budaközü Nâhiyesi’nde Bıldır nam karye ve gayrıdan on sekiz bin beş yüz elli akçe 

berât-ı şerifmle mutasarrıf olduğu tımarı baş kalemi olan Budaközü Nâhiyesi’ne tâbi‘ 

müşterekiyle  kayd ve berâta dâhil mezkûr Bıldır karyesiyle yine nâhiye-i mezbûra 

tâbi‘ karye-i Yarar ma‘a Yarar-ı diğer deyu mukayyed karyeleri mümtaz ve muayyen 

hududu dâhilinde kadîmden öşr ve resmi müşterekiyle tımarı tarafından alınagelen 

yerleriyle ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekiyle zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve 

rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz itmek murâd eyledikde bir dürlü dahl 

îcâb itmez iken mezkûr Bıldır Karyesi ahâlisinden Deli Hasanoğlu nam kimesne 
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mezkûr Bıldır Karyesi’ne Deli Hasan uşağı karyesi deyu ism-i tesmiye ile  ve 

gadr eylediğin bildirüb marü’l-beyan Bıldır Karyesi’yle Yarar ma‘a Yarar-ı diğer 

deyu mukayyed karyeler mümtaz ve muayyen hududları dâhilinde olan yerleriyle 

müşterekiyle kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmu kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz ittirilüb hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun mezbûr 

Deli Hasanoğlunu ve âherden bir ferdi fuzûlî müdâhale ittirilmeyüb men‘ ve def 

ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda Budaközü 

Nâhiyesi’ne tâbi‘kırk altı nefer reâya ve beş zemîn ile karye-i Bıldır ve hâsılı tahtında 

resm-i bennâk ve hınta ve şa’ir yekün ma‘a gayrıha iki bin yedi yüz akçe yazu 

iledefter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde ma‘a gayrıha 

yedi bin üç yüz akçe ber icmâl ve yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ otuz altı nefer reâya ile 

Deliklükaya nam-ı diğer Deliklü Deresi Ulu Yörük taifesinden Karakeçilü nam 

cemaat mütemekkin olub ziraat idüb çift akçesine ve sâir zemine müteallık hukûk-ı 

şer‘iyyesin sâhib-i arza virüb aded-i ağnamların ve bâd-ı hevâların havâss-ı hümâyûn 

eminlerine virirler ve hâsılı tahtında resm-i bennâk ve hınta ve şa’ir yekün ma‘a 

gayrıha altı bin altı yüz akçe ve yine mezra‘a-i Ağac ucu der nezd-i karye-i Kal’a 

hâsıl dört yüz akçe yazular ile anlar dahi defter-i mufassalda muharrer kalemiyle 

başka başka tahrîr ve defter-i icmâlde karye-i Deliklükaya el mezbûrda dört bin dört 

yüz akçesi ifrâz ve mezra‘a-i Ağacucu el mezbûre ile birikdirilüb dört bin sekiz yüz 

akçe ber icmâl ve yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘yirmi yedi nefer reâya ve üç zemîn ile 

karye-i Yarar ma‘a Yarar-ı diğer ve hâsılı tahtında resm-i bennâk ve hınta ve şa’ir 

yekün ma‘a gayrıha bin altı yüz akçe yazu ile ol dahi defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde bin yüz akçesi ifrâz ve yine nâhiyesinde 

Behmerük(?)oğlu Kışlası nam karye ve gayrihi ile  birikdirilüb üç bin dokuz yüzakçe 

yekününden bin dokuz yüz elli akçesi ifrâz ve ber icmâl ve ol mikdarı dahi ifrâz ol 

dahi ber icmâl ve icmâlin on altı bin ve saninin üç bin ve salis ve rabi‘ tamâmen yüz 

seksen iki ruznamçesinde Ahmed kaydında iken mezbûr Ahmed Deliklükaya nam 

karyeden üç bin akçesiyle Sema(?)nam karyeden beş bin akçe tımara mutasarrıf 

Mehmed ile mübadele ve  gelüb Bıldır ve Behmerük(?)oğlu kurâsı 

ahâlilerinden ol mikdar akçeleri Ömer veled-i Mehmed kaydında olub ve 

Deliklükaya icmâlinden üç bin akçe dahi mübadele ve tezkeresiyle Mehmed 

kaydında ve bundan akdem mezkûr Ahmed’in tımarı mülhakâtından Buldur 
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Karyesi’yle Yarar ve diğer Yarar ve Deliklükaya ve Ağacucu mezra‘alarına 

müdâhale iktiza itmez iken İsmail nam kimesne her birine isim-i âher tesmiyesiyle 

haric-i ez defter olmak üzere bir mikdar mal ve muaccele ile mâlikâne tevcîh ittirilüb 

gadr itmekle kat’an  merkumun virdiği mal-i miri beher sene Tokad 

Voyvodalarına virmek üzere elli guruş muaccele  ile zikr olunan kurâ ve mezra‘a 

sonradan tesmiye olunduğu üzere mukata‘a-i Tekyeulağı ve tevabi’i namıyla sipâhi-i 

merkum Ahmed’e mâlikâne tevcih olunub  defterhâne-i âmirem ilm ü haberi olmak 

üzere bin yüz yetmiş yedi senesi zi’l-hiccesinde vürud iden kaime defterhâne-i 

âmiremde hıfz olunmağın bi’ fiil defter emini olan Hasan dame mecduhu arz ve arzı 

mûcebince amel olunmak içün emr-i şerîfim tahrîri bâbında bi’l-fi‘il  baş defterdârım 

olan Seyyid Mustafa dame uluvvuhu i‘lâm ve i‘lâmı mûcebince amel olunmak 

bâbında ferman-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                      Nesîmî                      Fî evâsıt-ı Ş sene (1)194   

SAYFA 57 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Divriği Kadısına Hüküm ki 

           Erbâb-ı tımardan Mehmed nam sipâhi gelüb Divriği Sancağı’nda ve kazâsı 

muzafatından Hamo Nâhiyesi’nde Venk nam karye ve gayrıdan altı bin altı yüz yirmi 

üç akçe berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu tımarı muzafatından Hamo Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ Sağırtaş Karye’si defter-i mufassalda bin dokuz yüz elli beş akçe yazu ile tahrîr 

ve defter-i icmâlde mezkûr Venk nam karye ve gayrıha ile birikdirilüb beş bin üç yüz 

yetmiş üç akçe icmâl tamâmen merkum Mehmed’in kaydında ve bir def‘a dahi yine 

defter-i icmâlde karye-i Sağırtaş hisse-i ber vech-i kabul  beş yüz akçe deyu tahrîr ve 

gayrıha ile birikdirilüb iki bin akçe icmâl dahi tamâmen yine Hamo Nâhiye’sinde 

Erduş nam karye ve gayrıdan beş bin akçe tımara mutasarrıf Osman kaydında olduğı 

defter-i hâkânide mukayyed olmağla mezkûr Sağırtaş Karyesi’ni ber mûceb-i defter-i 

hâkâni merkum Osman ile zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmdan berâtı yazusına 

göre hissesine düşen mahsul ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve 

kabzmurâd eyledikde mezkûr Osman berâtı yazusına göre hissesine düşen mahsul ve 

rüsûmu ahza kanaat itmeyüb hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun berâtı 

yazusundan ziyâde ziyâdeye tecâvüz ile bunun berâtı yazusına göre hissesine düşen 

mahsul ve rüsûmı fuzûlî müdâhale ve gadr murâd eyledikde varub sâbıku’z-zikr 
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Sağırtaş Karye’si ber mûceb-i defter-i hâkâni merkum Osman ile kendüye zabt ve 

vâki‘ olan mahsul ve rüsûmdan her ne ise yedinde olan berâtı yazusına göre hissesine 

düşen mahsul ve rüsûm kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb hilâf-ı 

defter-i hâkâni mezkûr Osman berâtı yazusından ziyâdeye tecâvüz ile bunun berâtı 

yazusına göre hissesine düşen mahsul ve rüsûm fuzûlî medâhale ittirilmemek 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruz namçe-i 

hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda Hamo Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ yirmi iki nefer reâya ile karye-i Sağırtaş ve hâsıl-ı kısm-ı mine’l humus ve 

tahtında hınta ve şa‘îr ve resm-i tapu ve deştbani yekün ma‘a gayrıha bin dokuz yüz 

elli beş akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i 

icmâlde bir def‘a yazu-yı mezkûresiyle tahrîr ve yine nâhiyesinde Venk nam karye 

ve gayrıha ile birikdirilüb beş bin altı yüz yetmiş üç akçe ber icmâl ve tamâmen 

Mehmed kaydında ve bir def‘a dahi karye-i Sağırtaş hisse-i ber vech-i kabul beş yüz 

akçe deyu tahrîr ve yine nâhiyesinde Erduş nam karye ve gayrıha ile birikdirilüb iki 

bin akçe ber icmâl olduğu tamâmen Osman kaydında olub bu takdirce ber mûceb-i 

defter-i hâkâni ve ber muktezâ-yı tevzi’ icmâl karye-i Sağırtaş el mezbûrenin bin 

dokuz yüz doksan beş akçesi Osman’ın tarafından zabtı iktiza eyledikde bi’l-fi‘il  

defter emini olan Hasan dame mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince amel olunmak 

içün yazılmışdır.  

                                                            Nesîmî              Fî evâsıt-ı Ş sene (1)194  

SAYFA 57 HÜKÜM 2 

Gümüşabad nâibine ve Amasya mütesellimine hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Hacı nam karyeden İsmail nam kimesne ile Ayşe nam 

hatun gelüb mezbûr İsmail’in kimesneye vereceği olmayub şeran taaddî olunmak 

îcâb itmez iken karye-i mezbûreden babası Ömer nam kimesne kendü hâlinde 

durmadığından yüz doksan senesinde mâlik olduğu eşyâsıyla yüz otuz beş buçuk 

guruş ve bir def‘a dahi yetmiş iki ve bir def‘a yüz seksen altı min haysü’l-mecmu‘ üç 

yüz doksan altı buçuk guruşa hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî ahz ve zabt eylediğinden 

ma‘ada mezbûrenin dahi karye-i mezbûre toprağında mutasarrıf ve beher sene zabt 

ve zira‘at ve öşür ve resmin sâhib-i arza edâ idegeldiği ma‘lûme’l-hudud yerleri dahi 

mezbûr Ömer hilâf-ı kânun yine sene-i mezbûrede fuzûlî zabt idüb ziyâde gadr ve 
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taaddî eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan iki kıt‘a  fetevâ-yı 

şerîfeleri olduğın bildirüb mûceblerince şer‘le görülüb mezbur İsmail’den alacağı 

meblağ ile mezbûrenin fuzûlî zabt eylediği yerleri alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le ve kânun üzere 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                    Fehim            Fî evâil-i Ş sene (1)194  

SAYFA 57 HÜKÜM 3 

Sivas  Valisine Amasya Kadısına hüküm ki 

          Amasya sâkinelerinden Hadice nam hatun gelüb bunun babasından müntakil 

kazâ-i mezbûrda vâki‘ ba hüccet-i şer‘iyye mutasarrıf olduğu bir kıt‘a  mülk bağında 

âherin alâkâsı olmayub taaddî olunmak îcâb itmez iken yine kazâ-i mezbûrda Ahmed 

Paşa mütesellimi Bekir Bey oğlu Abdullah Bey dimekle ma‘rûf kimesne kendü 

hâlinde durmadığından mukaddemâ Amasya mütesellimi olmak takrîbiyle 

babasından müntakîl sâbıku’z-zikr bağı ceddim Osman otuz sene mukaddem satun 

almış deyu iddia ve hevâsına tâbi‘ Mehmed Şakîr nam kadıyı itma‘ ve bağ-ı mezkûr 

babasından müntakil hakk-ı   sarih (?) olduğu cümlenin ma‘lûmu iken mezbûr 

mütegallibe ve cebâbireden olduğunı ihbârdan aciz olunduğuna binâen mezbûr 

etba‘ından bazı kimesnelere hilâf-ı inha şehâdet birle bağ-ı mezbûr hilâf-ı şer‘-i şerif 

yüz seksen senesinde fuzûlî zabt idüb ziyâde gadr ve taaddî eylediğin ve bu babda 

davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyyesi olduğın 

bildirüb mûceblerince şer‘le görülüb alıvirilüb zabt ittirilmek bâbında hükm-i 

hümâyûnum sudarını istid‘â-yı inâyet itmeğin sen ki Sivas valisi vezir-i müşârun 

ileyhsin mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında ferman-ı âli 

yazılmışdır.  

                                                                     Fehim             Fî evâsıt-ı Ş sene (1)194           

DERKENAR  

Beynlerinde muslihun tavassutuyla sekiz yüz otuz guruş üzerine ispatı  birle 

amme-i davâdan zimmet ibrâ ve kat’-ı niza‘ ve merkum Abdullah Bey yedine kıbel-i 

şer‘den hüccet i’tâ olunmasını nâtık Tokad nâibi Mevlânâ-yı muma ileyhin varid 

olan arzı mûcebince ba ferman-ı ali şerh verildi.  21 ZA sene 94 
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SAYFA 58 HÜKÜM 1 

Zikr-i ati husûs-ı ba işaret şeyhü’l islamî Mevlânâ ta‘yîn olunan Tokad 

nâibi Mevlânâ zide ilmihuya hüküm ki 

          Hasan nam kimesne ile Hadice ve Emine nam hatunlar gelüb bunların 

babalarından müntakil Amasya kazâsı toprağında vâki‘ ma‘lûmel hudud mutasarrıf 

oldukları mülk bağlarından âherin alâkâsı olmayub dahl olunmak îcâb itmez iken 

bundan akdem Amasya mütesellimi olan kazâ-i mezbûrda sâkin Abdullah nam 

kimesne kemâl-i tagallübünden nâşi bin yüz doksan senesinde beni 

salifü’z-zikr bağıma otuz sene mukaddem ceddim Osman Bey nam kimesne 

babanızdan satın almış idi deyu iddia ve üçer def‘a şahid-i zor ikâmetiyle hilâf-ı şer‘ 

ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ber takrib hüccet-i mezbûre  ve cebren ve 

kahren bağ-ı mezbûru fuzûlî zabt  eylediğinden gayrı bunları dahi bilâ cürm tamr 

 ve enva‘ taaddî ve taaddî ve rencîde ve gadr ve zulm-i sarîh eylediği ve mezbûr 

ile mukâvemet mümkün olmadığın ve bu babda davâlarına muvâfık fetevâ-yı 

şerîfeleri olduğın bildirüb senki Tokad nâibi muma ileyhsin husûs-ı mezbûre 

mütevelli  ta‘yîn ve huzurunuzda çavuş mübaşeretiyle terâfu‘ ve ihkak-ı hak olunmak 

bâbında istid‘â-yı inâyet eylediği ecilden vech-i meşrûh üzere emr-i şerîf sudûrını 

ale’l ukemai’l mütebahhinin afzaü‘l füzelai‘l müverri‘in(?)  bi’l fi‘il şeyhü’l 

islam müfti‘l en‘am  olan Mevlânâ Mehmed Şerif edema’llahü teâlâ  işaret 

itmeleriyle işaretleri mûcebince ta‘yîn     olunan çavuş mübaşeretiyle sen ki mevalna-

yı muma ileyhsin huzurunda şer‘le görülib emrim olmuştur. 

                                                                Vâcid                 Fî evâil-i ş sene 1194                

DERKENAR Mahalline kayd olunmuştur. 

SAYFA 58 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisine hüküm ki 

          Hacı Sultan Zâviyesi’nin zaviyedâr evlâdlarından (boş) ve (boş) ve (boş) nam 

kimesneler gelüb Sinob kazâsı muzafatından Gerze Nâhiyesine tâbi‘ zaviye-i 

mezbûre vakfı karyelerinden Kurtzağan(?) nam karye toprağında vâki‘ Develer ve 

Tirahmed ve Kara Ali ve Sakakızı ve Kırboğa ve Yahşilü ve Gergü ve Emirlü ve 

Çakırlu nam mahallerde bi’l-fi‘il  zabt ve tasarruflarında bi’l-fi‘il  hâne-i avârıza 
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bağlı tekâlif almak îcâb ider emlâk ve yerleri olmayub tekâlif talebiyle taaddî 

olunmaları îcâb itmez iken karye-i mezbûre ahâlileri zuhûr ve karye-i mezbûreye 

vârid olan tekâlifden siz dahi bizimle maan hisse viriniz deyu ve ehl-i örf taifesi 

taraflarından dahi bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddî ve rencîdeden 

hâli olmadıkların bildirüb hilâf-ı kânun ol vechle olan taaddîleri men‘ ve def 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden kânun sual olundukda 

mezbûrların karye-i mezbûre toprağında bi’l fi‘il zabt ve tasarruflarında hâne-i 

avârıza bağlı tekâlif alınmak îcâb ider kadîmi reâya emlâk ve yerleri yoğise karye-i 

mezbûre ahâlisi taraflarından tekâlif namıyla hisse talebi ve ehl-i örf taifesi 

taraflarından dahi bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddîleri mugâyir-i 

kânun eylediği tahrîr olmağla kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                      Mesci                  Fî evâsıt-ı Ş sene 1194  

SAYFA 58 HÜKÜM 3 

Eğin Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Bağışdaş nam karye ahâlileri gelüb kazâ-i mezbûre tâbi‘ 

Pınaraçub Ekrek ve Vankiğı ve mahallinin ve Ekrek ve Şerzu ve Melamlu(?) nam 

kurâ ahâlilerinden isimleri ma‘lûm kimesneler tasarruflarından olan hayvanatlarını 

muhkem zabt itmeyüb bunların mutasarrıf olduğu bağ ve bağçe ve bostan ve sâir 

mezra’’ları arasına salıvirüb yedirüb ve çiğnedüb külli zarar ve ziyân ittirmelerin ve 

bu babda davâlarına muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğün bildirüb 

fetevâ-yı şerîfeleri mûcebince şer‘le görülüb mezbûrların zararları tazmîn ittirilmek 

bâbında emr-i şerîfim ricâ ve kânun divân-ı hümâyûnum kaleminden sual olundukda 

bunların karyesi civârında vâki‘ salifü’z-zikr kurâ ahâlileri hayvanatların muhkem 

zabt itmeyüb mezbûr Bağışdaş Karyesi ahâlisinin tarlalarında zira‘ olmuş 

mahsullerin arasına salıvirib yedirüb ve çiğnedüb ve ziyân eyledikleri vâki‘ ise 

mezbûrların davârları kadîmden ol mahalde geze gelmiş değil ise min-ba’d 

gezdirmeyüb ve eğer kadîmden geze gelmiş ise dahi zarar-ı kadîm olmaz külli tereke 

ve sâir mezruat arasında davâr gezdiğine kat’a rıza-yı şerifim olmamağla mezbûrlar 

muhkem tenbîh ve te‘kid  olunub mahsul kalkınca(ya) değin hayvanatların muhkem 

zabt eyleyüb mahsul kalkdıktan sonra dahi davâr kadîmden ne mahalde ise yine ol 

mahalde gezdirüb min ba‘d zarar ve ziyân itmeyeler ve ba‘de’t-tenbih eslemeyüb 
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gerü vech-i meşrûh üzere zarar ve ziyân iderler ise vâki‘ olan zararları ba’de’s-subut 

tazmîn ittirilmek içün mahallinde şer‘a havâle ile emr-i şerîf yazılagelmiştir deyu 

tahrîr olunmağla vech-i meşrûh üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                      Kadîmi          Fî evâsıt-ı Ş sene (1)194                  

SAYFA 58 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi’ne ve Sivas Kadısına hüküm ki 

           Sivas’da vâki‘ nalbantlar sukunda  cereyan iden Korkmaz Çeşmesi’nin vakf-ı 

tevliyetine bâ berât mutasarrıf olan Es-seyyid Mustafa zide şerefehu gelüb vakf-ı 

mezbûrun mütevelli-i sâbıkı Numan Efendi dimekle ma‘rûf kimesne Nacak(?) 

sukunda vâki‘ dükkanlar iki bab kahve ve üç penbeci ve bir tütüncü dükkanları ve 

meydan câmi‘i şerifi karşısında börekci ve sâir çeşme-i mezbûrenin vakfiye-i 

ma’mulün bihâsında mukayyed dükkanların mütevellisi olduğu âher vakfiyet deyu  

zabt ve  çeşme-i mezkûr vakfına senede on altı guruş virüb ba‘dehu fevt 

oldukda karındaşı oğlu El-Hac Mustafa dahi âher vakfın  deyu zabt ve 

çeşme-i mezkûre vakfına âid eylediklerin bildirüb vakfiye-i ma‘mulün biha 

mûcebince şer‘le görülüb mezkûr Korkmaz Çeşmesi Vakfı olan dükkanlar bi’t-tevcih 

kendüye zabt ittirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                               Hüseyin                   Fî evâsıt-ı Ş sene 1194 

SAYFA 58 HÜKÜM 5 

Sivas Vâlisine ve Kadısına hüküm ki 

          Sivas kazâsı sükkânından Mehmed ve Veli ve Uzun Mahmud ve Kara İbrahim 

ve İsmail ve Köse Cuma  ve Hüseyin ve Halil ve Ali nam kimesneler gelüb bunlar 

tımar karyelerinden Zir nam karyenin defterde mukayyed raiyyet ve raiyyeti 

oğullarından olmayub iskân tekâlif ve resm raiyyet mütâlebesiyle taaddî ve rencîde 

olunmaları îcâb itmez iken karye-i mezbûr sükkânından karye-i mezbûr sipâhileri 

taraflarından mültezimleri zuhur ve siz benim iltizamdan olan tımar karyeleri 

reâyasından imişsiniz sizi iskan iderim veyahut resm-i raiyyetinden akçe vir deyu 

hilâf-ı kânun taaddî ve yüz seksen senesinden berü bilâ resm namlı külli akçeleri ahz 
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ve ziyâde gadr ve taaddî eylediğin  ve bu babda şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin bildirüb şer‘le görülüb alıvirilüb ihkâk-ı hakk  olunmağla zâhir olan 

müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le ve kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                             Fî evâsıt-ı Ş sene (11)94 

DERKENAR 1 

     Mukaddemân sâdır olan emr-i ali lede’l vusul mesfûrun divan-ı Sivas’a ihzâr ve 

terâfu‘ olduğundan mesfûran şer‘an birisine elzem kalmayub mezbûrenin davâsı lağv 

olunduğu nâtık   Sivas valisinin varid olan mektubu ve Sivas kadısına arzın mefhumu  

şerh  

                                                                                                   23 CA sene 94 

DERKENAR 2 

     Emr-i ali lede’l vusul Mahmud ve İmam Mehmed ve Tek Osman ve El-Hac 

İbrahim ve Abdulbâki ve  fevt olub bir kimesneleri ve ism-i mal ıtlak 

olunur  olmadığına zabt vekil terâfu‘ı şer‘ olunub inha eyle    

 olunduğu natık kayd olunur. 

SAYFA 59 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Tokad kazâsı nâibine hüküm ki 

          Ayşe nam hatunun zevci El-Hac Abdullah nam kimesne mezbûrenin 

kefâletiyle bazı kimesneler deyn-i kesiresi olub kable’l edâ fevt olmağla müteveffâ-

yı mezbûrun Tokad mütemekkinlerinden bâ temessük İra oğlu İlya nam zimmî 

zimmetinde bin beş yüz ve Hayalbaşoğlu Agob nam zimmî zimmetinde bâ temessük 

bin yedi yüz guruş hakkı olmağla âher husûsa memur mübâşir ma‘rifetiyle şer‘le 

görülüb alıvirilmesi bundan akdem istid‘â eyledikde Sivas valisi esbak  ve âher 

husûsa memur mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülmek içün iş bu sene-i 

mübâreke evâil-i rebi’ül ahirinde sâdır olan emr-i şerîfim divân-ı hümâyûnumda 

derkenar olunub bu def‘a sen ki Tokad kazâsı nâibi Mevlânâ-yı muma ileyh İbrahim 

zide ilmihusun südde-i saadetime vârid olan arzınla ber vech-i muharrer sâdır olan 

emr-i ali Enderun-ı sadr’azamından Es-Seyyid Hüseyin deynine terfîk olunan Sivas 
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Valisi tarafından Mataracı Beşe Ali ile Tokad mahkemesine lede’l-vürud mezbûre 

Ayşe’nin sâbitü’l-vekâle olan İbrahim bin Ahmed mübâşirân-ı merkumânın 

ma‘rifetleriyle huzur-ı şer‘a ihzâr olunan mesfûr Hayalbaş Agob ile murâfa‘a-i şer‘ 

oldukların zikr-i mezbûrun yedinde olub ibrâz eylediği temessükü ve meblağ-ı 

mezbûrı külliyen inkâr ve vekil-i mezbûrdan beyyine taleb olundukda isbât-ı 

beyyineden âciz ve tahlîfe dahi  tâlib olduğından başka dâyin-i âher olan iki oğlu İlya 

nam zimmîye dahi Rum ve Ermeni taifesinden kemâl-i teharri birle istifsâr oldukda 

ism-i İlya ile müsemma taife-i Ermeniyândan ve Rum’dan bir kimesne olmayub ve 

istima’ımız dahi yokdur deyu reâya vekilleri huzur-ı şer‘  ihbâr ve vekil-i mezbûr 

emr-i aliye mezkûr ve ibrâz eylediği temessükde muharrer ta‘yîn-i sarih idemeyüb ol 

vechle reâyadan sarîh-i mechul talebiyle vekil-i mezbûrun muârazası na meşru’ 

olmağla bilâ tenbih ta‘yîn-i sarîh vekil-i mezbûr muârazadan men‘ olunmağla 

mazmun i‘lâm virilen emrin kaydı bâlâsına şerh ve i‘lâm hal-i müş’ir emr-i şerîfim 

sudûrını tahrîr ve istid‘â ve husûs-ı mezbûr ba ferman-ı âli mahallinde şer‘le lede’t-

tezviye(?) vekil-i mezbûrun bi vech-i şer‘i muârazası men‘ olunmağın i‘lâm-ı 

mezkûr nâtık olmağla sen ki Mevlânâ-yı muma ileyhsin i‘lâmının mazmunı virilen 

emrin kaydı bâlâsına şerh ve i‘lâmı hâli müş’ir-i emr-i şerîfim sudûrı bâbında bi’l-

fi‘il  reisü’l küttâbım olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı 

mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                        Naîmâ             Fî evâsıt-ı Ş sene (1)194      

DERKENAR 

 ve bağçeye ilhak olduğını ve müşir  vârid i‘lâm mantukınca emr  yazılmışdır. 

Gurre-i R Sene 94 

SAYFA 59 HÜKÜM 2 

Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından ber vech-i mâlikâne Bozok 

Sancağı mutasarrıfı Cabbar-zâde mir Mustafa dame mecduhuya ve Çorum 

Kadısına Hüküm ki 

          Müderrisîn-i kirâmdan Es-Seyyid Mehmed zide ilmihu ve Seyyid Ebubekir 

nam kimesne ile Şerîfe ve Fatıma ve Melek  ve Emine nam hatunlar gelüb bunların 
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medine-i Çorum mahallatından Kemal Mahallesi’nde vâki‘ mâlik oldukları bir bab 

menzilleri arsalarında kain ber vech-i iştirâk mutasarrıflarında olan bir kıt‘a  mülk  

bağçeye âherden dahl ve taarruz olunmak îcâb itmez iken sen ki mir-i muma ileyhsin 

tüfenkcibaşının hizmetinde olan kazâ-i mezbûrda sâkin İmam Ağa dimekle ârif 

kimesne yüz doksan senesinde bağçe-i merkumenin bir mikdarı fuzûlî ve tagallüben 

zabt ve üzerine binâ ihdas ve gadr-i külli itmekle zâhir olan zarar-ı şer‘inin ve bağçe 

ve merkumun vâki‘ ve teslimiçün tarafından adam irsaliyle tenbih olunmuşiken 

mütenebbih ittiğinden kendüyi ihbâr  ve tarafına hilâfından ihbâr ve gadr ve içtisâr 

eylediğin inha ve sen ki mir-i muma ileyhsin mezbûrun bi gayr-ı hak fuzûlî ahz ve 

kabz ve binâ ihdas eylediği bağçe-i merkumenin zarar-ı şer‘iyyesi ma‘rifetin ve 

ma‘rifet-i şer‘le men‘ ve def‘ ve bağçe-i merkume kadîmisi üzere kendülere 

alıvirilüb zabt ittirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve taaddî ittirlmeyüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında sana hitâben emr-i şerîfim sudûrını istid‘â eylediği 

ecilden sen ki mir-i muma ileyhsin mahallinde şer‘le ru‘yet ve ihkak-ı hak ve 

müdâhalesi men‘ ve def‘ olunmak bâbında yazılmışdır. 

                                                                                   Fî evâsıt-ı Ş  sene (1)194 

SAYFA 59 HÜKÜM 3 

Amasya Kadısına hüküm ki 

          Hasan Ağa dimekle ma‘rûf kimesne gelüb darü’s-saadetü’ş-şerîfe ağası 

nezâretinde olan Gelgiras Vakfı mukata‘ası mülhakâtından Amasya’da vâki‘ 

Köprübaşı Hamamı dimekle ma‘rûf hamamı mürur-ı ezmine ile müşrîf-i harab ve 

ta’mire vakıfda müsaade olmamağla mukata’a-i mezbûre mutasarrıfları hamam-ı 

mezbûrdan muaccelesine mahsuben ta‘mir ve ihya ve beher sene ile gayr-ı maktu‘ 

cânib-i vakfa yetmiş guruş ücret virmek üzere buna icâr ve izn ve yedine memhur ve 

ma‘mulün bih temessük virmeleriyle bu dahi hamam-ı mezkûru kendü malından 

ta’mir-i külli ile ta‘mir ve yedine virilen temessük mûcebince on sekiz seneden berü 

bi’l icâreteyn mutasarrıf ve beher sene ta‘yîn olunan icâresini taraf-ı vakfa ba‘de’l 

edâ edâsını müş’ir yedine mukata‘a mutasarrıfları tarafından memhur tezkere alub 

müdâhale olunmak îcâb itmez iken birkaç seneden berü ba‘zı kimesneler zuhûr 

mukata’a-i mezbûr bizim iltizâmımızda olmağla hamam-ı mezkûrı dahi zabt ideriz 

deyu hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ sened fuzûlî müdâhale ve taaddîden hâli olmadıkların 
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bildirüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ sened ol vechle olan müdâhale ve 

taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                            Fî evâsıt-ı Ş sene (1)194 

SAYFA 60 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi vezire Eğin kadısına hüküm ki 

          Eğin mütemekkinlerinden Turur ve Hana ve Neşhu(?) nam zimmîler gelüb 

bunların babası Mihayil nam zimmînin yüz doksan senesinde medine-i Tokad(ta) 

mürd olub terekesi irsen bunlar ile Eğin mütemekkinlerinden kız karındaşları Raki 

nam nasraniyyeye intikâl itmişiken mesfûre nasrane terekeden kırk  üç yüz 

elli guruş mülk bağı ve menzil içre mevcud eşyâsıyla zabt idüb hisselerin bi’d-

defa‘at taleb eyledikde virmedikden maada zimmet olan akçeden harcı iki yüz guruş 

olub bi’l-külliye inkâr ve gadr eylediğin bildirüb şer‘le görülüb alıvirilüb icrâ-yı şer‘ 

ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde 

şer‘le görülüb emr olmuştur. 

                                                                                                   Fî evâsıt-ı S sene 1194 

SAYFA 60 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine ve Kadısına hüküm ki 

          Bozok Sancağı’nda Emlâk Nâhiyesi’nde Ülük nam karye ve gayrıdan altı bin 

dört yüz elli üç akçe tımara mutasarrıf Ali Ahmed fevt olub on beş seneden 

mütecâviz olub  olduğundan oğlu Mehmed rağbet itmeyüb seferlerde 

kimesne mevcud olmayub bilâ sâhib  olub Seyyid Mehmed Emin 

arzıyla doksan üç senesi cemade’l ahiresinde süvariler Ali’ye tevcih olunub  

defterhâneden ihraç olunub ancak Ali nam sabi bu def‘a derbâr-ı aliden kararım 

takdîm eylediği arz-ı hallerinden babaları bundan akdem fevt oldukda mir alay 

merkum tımara memur-ı âhere arz ve tevcih ittirüb gadr eylediği tahrîr ve inha ve 

müteveffâ-yı mezbûrun sahih sülbi oğulları oldukları müş’ir Sivas Kazâsı nâibinin 

virdiği i‘lâmı mûcebince tımar-ı mezbûr babaları fevt ve mezbûr Ali’nin ref‘inden 

ber vech-i iştirâk kezalik istircâ ve babalarının atik berâtı dahi ibrâ itmeleriyle sen ki 
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vezir-i müşârun ileyhsin husûs-ı mezbûr ma‘rifet    inle sırren ve alenen gereği gibi 

sual ve sıhhat ve hakikat alaybeyine arz ve Mevlânâ-yı muma ileyhsin i‘lâm ve 

sancaklusuna mahzarlarınız içün emr-i şerîfim sudûrını muhtaç idiği bi’l fi‘il reisü’l 

küttâbım olan Halil Hamid dâme mecduhu i‘lâm itmekle sen ki vezir-i müşârun 

ileyhsin ma‘rifet    inle sırren ve alenen gereği gibi sual ve sıhhat ve hakikati 

alaybeyine arz ve Mevlânâ-yı muma ileyhsin ve sancaklusuna mahzâr ittiresüz 

                                                                                        Fî evâsıt-ı Ş sene 1194 

DERKENAR Mahalline kayd olunmuştur. 

SAYFA 60 HÜKÜM 3 

Sinob Kadısına hüküm ki 

          Müteveffâ Şeyh Seyyid Hacı Sultan evlâdından ve sâdâd-ı kirâmdan Seyyid 

Ahmed zide şerefehu gelüb Sivas Kazâsı’na tâbi‘ Urzuk nam karye toprağında bi’l 

fi‘il zabt ve tasarruflarından hâne-i avârıza bağlu tekâlif almak îcâb ider kadîmi reâya 

emlâk ve yerleri olmayub tekâlif talebiyle taaddî îcâb itmez iken karye-i mezbûre 

ahâlileri zuhûr ve karyemize vârid olan tekâlifden sen dahi bizimle ma‘an hisse vir 

deyu ve ehl-i örf taifesi taraflarından dahi bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka 

mütâlebesiyle taaddî ve rencîdeden hâli olmadığın bildirüb hilâf-ı şer‘-i şerif kânun 

ve ol vechle olan taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

itmeğin kânun üzere amel olunmak emrim olmuştur. 

                                                                        Nesîmî         Fî evâsıt-ı Ş  sene 1194 

SAYFA 60 HÜKÜM 4 

Sivas Kadısına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Ömer nam sipâhi gelüb Sivas Sancağı’nda Kafirni 

Nâhiyesi’nde Gölcülük(?) nam karye ve gayrıdan dokuz bin dokuz yüz akçe bâ 

berât-ı âli-şân mutasarrıf olduğu tımarı mülhakâtından müşterekiyle kayd ve berâtına 

dâhil Sivas Nâhiyesine tâbi‘ Kayırbey Karyesi toprağında zira’at iden defter-i reâya 

ve defterlü reâyası yerlerin ziraat iden haric-i reâya taifesinin ziraatleriyle hâsıl 

eyledikleri terekeleri öşürlerin evlâ karyelerinden olan anbara ba’dehu her hafta 

durur tereke satulur akreb bazara nakl ittirilmek murâd eyledikde karye-i mezbûrenin 
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defterli reâyalarından bazıları hilâf-ı kânun dürlü illet ve bahâne ile getürmekde 

muhâlefet ve tımarı mahsulünün külli kesr ve noksan tertibine bâis ve bâdî oldukların 

bildirüb kânun üzere akreb bazara nakl ittirilüb hilâf-ı kânun taallül ve muhâlefet 

ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda Sivas 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ yirmi altı nefer reâya ve bir hisse çiftlik ve bir çayır ile karye-i 

Kayırbey nısf mâlikâne-i vakf-ı evlâd Sâbit Ağa ve Ahmed Ağa hâliya hisse-i 

mâlikâne Sâbit Ağa ve Ahmed Ağa der tasarruf-ı Hondi Hatun ve Mevcude Hatun 

 evlâd Sâbit Ağa ve Ahmed Ağa nısf-ı âher ve divâni tımar ve mezra‘a-i 

Örenviran mezkûr köyün ekinliğidir ve mezra‘a-i Senirviranı ve berâtı nezd-i karye-i 

mezkûre karye-i mezbûrenin cema‘atı ekerler sekiz müdlük yerdir ve mezra‘a-i 

Karacaviran nezd-i karye-i mezkûre mezkûr karye halkı ekerler altı müdlük yerdir ve 

hâsıl-ı divânî bennâk ve hınta ve şa‘îr ve burçak ve fik ve bad-ı hevâ ve arûsiye 

yekün maa gayrihi beş bin akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle 

tahrîr ve defter maa gayrihi birikdirilüb yedi bin yedi yüz akçe ber icmâl ve icmâl-i 

mezbûrun mezkûr yüz elli akçesi sipâhi-i merkum Ömer’in tımarı mülhakâtı bâkisi 

müşterek kaydında olduğu mastûr ve mukayyed ve divân-ı hümâyûnumdan kânun 

sual olundukda tımar karyesi toprağında ziraat iden defterlü reâya ve defterlü reâya 

yerlerin ziraat iden haric-i reâya taifesi ziraatleriyle hâsıl eyledikleri terekeleri 

öşürlerin karyelerinde olan anbara badehu her hafta turur tereke satulur akreb bazara 

nakl eylemeleri içün tenbih ve te‘kid i havi kânun üzere emr-i şerîf yazılagelmişdir 

deyu tahrîr olmağla defter-i hâkâni mûcebince kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                     Vâcid               Fî evâsıt-ı Ş sene (1)194 

SAYFA 60 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine ve Gümüşabad nâibine hüküm ki 

          Hadice nam hatun gelüb Gümüşabad kazâsı sâkinlerinden zevci Ahmed Efendi 

dimekle ma‘rûf kimesne bin yüz seksen yedi senesinde bir aded beyaz câriye kızı 

sagîre Adile’ye ve buna dahi bir aded cariye ile bir oda döşemesini hibe-i sahiha-i 

şer‘iyye hibe ve teslim ve bu dahi tesellüm ve kabul eyledikden sonra zevci merkum 

fevt oldukda otuz kırk keselikden mütecâviz bi’l-cümle emvâl ve eşyâ ve mülk 



246 

menzil ve sâir akarâtı irs-i şer‘le kebir oğlu Gümüşabad kazâsında sâkin Ömer ve 

kızı (boş) nam mezbûre ile hâlâ vasisi  olduğu sagîre-i mezbûr Adile’ye ve buna ve 

diğer zevcesi ve vasisi (boş) nam hatundan irs-i şer‘le intikâl idüb ala ma-farazallahu 

teâlâ hissesine ve vasisi olduğu sagîre-i mezbûrenin hissesine isâbet iden hakk-ı 

irsiyye ile ve bu hibe-i mezkûreyi taleb eylediğinde müteveffâ-yı mezbûrun oğlu 

merkum Ömer tereke-i müteveffâ-yı mezbûrı ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l -

verese tevzi’ ve  taksim itmeyüb kavl-i mücerrediyle sagîre-i mezbûr Adile’ye bin 

dört yüz guruşu teklîf ve maada tereke-i müteveffâ-yı mezbûru ve mevhûbe-i 

mezbûreyi tagallüben zabt ve ekl ü bel‘ daiyesiyle ben sagîre-i mezbûreye vasi‘ 

oldum deyu hilâf-ı şer‘-i şerif hisse-i irsiyyelerin virmekde muhâlefet ve gadr 

iradesinde olduğın ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin mukaddemâ bâ arz-ı hal inhâ ve istid‘â ve âher husûsa memur  mübâşir 

ma‘rifet    iyle mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk olunmak içün bin yüz doksan 

dört senesi muharreminde emr-i şerîfim virmişiken  tenfîz ve icrâ olunduğun bildirüb 

mukaddemâ sâdır olan emrim mûcebince müceddeden hükm-i hümâyûnum ricâ ve 

divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh 

üzere tarih-i mezbûrda emr-i şerîfim virildiği mastûr ve mukayyed olunduğun 

mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                                              Fî evâsıt-ı Ş sene 1194 

SAYFA 61 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi Dağıstânî vezir Ali Paşa’ya ve Eğin Kadısına hüküm ki 

          Sen ki Eğin Kadısı Mevlânâ-i muma ileyh Hafız Ahmed zide fazluhusun 

südde-i saâdetime mektub gönderüb Rabi‘a nam hatunun zevci Seyyid Ahmed nam 

kimesne sâbık Sivas Vâlisinin delilbaşısı olub buyruldusuyla memuren Eğin 

Kazâsı’ndan Yeğeni Ali ile murâd ider iken kazâ-i mezbûre tâbi‘ dört aded karyeler 

beyninde ve Arataş nam mahalde yüz doksan senesinde kurşun ile darb ve katl 

olunub mezbûr üç nefer yetimiyle mağdure olduğın  mukaddemân ba arzuhal inha 

ve’l istid‘â Sivas Valisi muma ileyh ve ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde 

şer‘le görülüb failleri zâhir ihrac ve ihkâk-ı hakk olunmak içün iş bu sene-i mübâreke 

evâsıt-ı rebiü’l ahirinde sudûr iden emr-i münifim sadr-a‘zam Enderun ağalarından 



247 

İbrahim zide kadruhu mübâşeretiyle ol tarafa vürûd ve vezir-i müşârun ileyh 

buyruldusuyla kazâ-i mezbûr mahkemesine vusûl  ve maru’z zikr dört aded karye 

ahâlileri de huzur-ı şer‘a ale’l-ihzâr ve muvâcehelerinde kıra‘at ve her biri sem‘an ve 

taaten merâsimin ba‘de’l-edâ mezbûre Rabia Hatun tarafından sâbitü’l vekâle El-Hac 

İbrahim meclis-i şer‘a iş bu dört aded karye ahâlileri âher dört aded karye ahâlileri 

i‘âne ile  Rabi‘a Hatundan zevci Seyyid Mehmed’i kurşun ile darb 

itmişlerdir ancak davâm bunlardandır gayrı kura ve şehirden değildir deyu ve ahâli-i 

mezbûrûn dahi cevablarında mezbûre Delilbaş Ağa  dokuz mah mukaddem kazâmız 

tarîkinden eğerçe mürur idüb ancak bu misillü maddenin vuku‘ı olmadığından gayrı 

vekil-i merkumun kangı karyede davâsı kimlerden olduğunu  ve isimleri tahsis 

itmemekle bu müsüllü davâ-yı mechûlenin istima‘ı meşrûh ve mesmu‘ olmadığını 

mübeyyin virilen fetevâ-yı şerîfe mûcebince müdâhalesi men‘ ve vekil-i merkum 

dahi ihrâc ve iskân olduktan sonra davâ-yı mezkûreden rücu‘ ve tekrar madde-i 

mezkûru kasaba ve tevabi‘i  reâya fukarâlarından dahi 

mugâyir-i emr-i ali zâbitleri ma‘rifetiyle bilâ isim ve bilâ mucib mechulen davâ ve 

meblağ-ı vâfire ifrâz ve tekdîr  misüllü hâlâta giriftâr ve eminleri külliyen meslub ve 

mağdurü‘l hal olmalarıyla bi vech-i taaddî ve tecrim olunmak bâbında emr-i ali şân 

virilmek ricâsına vâki‘ hâli bi’l- iltimas arz ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-

ı ahkâma  mürâca‘at vech-i meşrûh üzere tarih-i mezbûrede sudûr iden emr-i ali 

mahallinde lede’l vürûd mezbûrenin vekili İbrahim ile ahâli-i karye murafa‘a 

olduklarında davâ-yı mechulesinin istima’ı meşru‘ olmadığın  olunmadığını 

sen ki Sivas Valisi vezir-i müşârun ileyhsin vârid olan mektub ve Eğin Kadısı’nın 

arzdan mazmunu emr-i ali şerh virdiği mastûr ve mukayyed olunmağın ber vech-i 

muharrer  hilâf-ı şer‘ taaddî ittirmemek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                      Fî evâsıt-ı Ş sene 1194              

SAYFA 61 HÜKÜM 2 

Tokad Nâibine Hüküm ki 

          Tokad Kal‘ası mustahfazâtından El-Hac Mahmud nam mustahfız gelüb Sivas 

Sancağı’nda Kazâbad Nâhiyesi’nde Zivri nam karye ve gayrıdan bin altı yüz akçe ba 

berât-i âlî-şân mutasarrıf olduğu gedik tımarı mülhakâtından Tokad Kazâsı 

muzafatından Venk Nâhiyesi’ne tâbi‘ Bahaeddin mezra‘asının mâlikânesi Şeyh Adil 
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Zaviyesi Vakfı ve divânisi mustahfızı mezkûr El-Hac Mahmud’un müstakîllen 

kaydına dâhil olmağla mezra‘a-i mezbûre toprağında ziraat ve hırâset ittirildikde 

ziraatleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinden bağat ve iltizam dahi tasarruflarında olan 

bağlarının hâsıl olan üzümlerinin müteveccih olan öşürlerinden divânî tarafına âid 

olan mahsûlı kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz itmek murâd eyledikde dahl 

olunmak îcâb itmeyüb ve defterhânenin mezra‘a-i mezbûrun tahtında maktu‘ namıyla 

bir nesne tahrîr olmuş değil iken zürra-i  mezbûrlar ve bağat ashâbı olanlar maktu‘ 

teklifi taaddî ve rencîdeden hâli olmadığın bildirüb kânun üzere müteveccih olan 

öşürleri alıvirilüb hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun maktu‘ teklifiyle taallül 

ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda Venk 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ mezra‘a-i Bahaeddin mâlikâne-i bizim vakf-ı zaviye-i Şeyh Adil 

zikr olunan mezra‘a-i Uluyörük taifesinden Selamlı nam karye halkı ekerler hâsılı 

dört yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i 

icmâlde Kazâbad Nâhiyesi’ne tâbi‘ Zivri (?)nam karye ve ma‘a gayrıhi  görülüb 

bin dört yüz akçeye ber  icmâl ve Tokad Kal‘ası mustahfızına mahsus bir gedik tımar 

ve berâtıyla El-Hac Mahmud’un üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed ve divân-ı 

hümâyûnumdan kânun sual olundukda defter-i hâkânide mastûr Bahaeddin mezra‘a   

nın mâlikânesi Şeyh Adil Zaviyesi Vakfı ve divânisi Tokad Kal‘ası 

mustahfızlarından mezkûr El-Hac Mahmud’un müstakîllen kaydına dâhil olmağla 

mezra‘a-i mezbûre toprağında ziraat idenler her kim olur ise olsun ziraatleriyle hâsıl 

eyledikleri terekelerinden ve bağat eshâbının dahi  bağatlarında derun-ı bağlarının 

hâsılı olan üzümlerin üzerlerine müteveccih olan öşürlerin divânî tarafına âid olan 

mahsul alıvirilmek muvâfık-ı kânun olub zürra’ını ve bağat ashâbının maktu‘ 

teklifiyle rencîde eylemeleri mugâyir-i kânundur deyu tahrîr olmağla defter-i hâkâni 

mûcebince kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                          Vâcid            Fî evâhir-i Ş sene 1194 

SAYFA 61 HÜKÜM 3 

Sivas Valisi’ne ve Niksar Kadısına Hüküm ki 

          Niksar sâkinlerinden Süleyman ve Mehmed nam  kimesneler gelüb kazâ-i 

mezbûre tâbi‘ Haslar nam karye toprağında dâhili Mahulu oğlu Çiftliği dimekle 
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ma‘rûf çiftlik emlağıyla ma‘lûmete’l hudud arâzîsinin nısfına bunların babaları 

Mahulu oğlu Ali dimekle ârif kimesne ve nısf-ı âherine dahi Firârî Ali Paşa’nın 

bölükbaşılarından kazâ-i mezbûrda sâkin Abdullah ve Emin nam karındaşlar ber 

vech-i iştirâk mutasarrıf iken babaları yüz doksan senesinde fevt oldukda nısf çiftlik-i 

mezbûrun emlağı irsen ve arâzîsi dahi bi hasebi’l-kânun meccânen bunlara intikâl 

itmekle ber vech-i iştirâk salifü’z-zikr emlağı nısfı ve arâzîyi dahi beher sene zabt ve 

ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idüb bir vechle dahl oldukda olunmak îcâb 

itmez iken çiftlik-i mezbûrun nısf-ı âherine mutasarrıf müşterekleri mezbûrlar kendü 

hisselerine adem-i kanaat birle babalarından müntakil nısf-ı çiftlik-i mezbûrun emlâk 

ve arâzîsi hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i kânun fuzûlî zabt ve ziyâde gadr eylediklerin 

ahvalleri dîger gûn olduğun ve mezbûrlar zümre-i cebâbireden olmalarından 

mukâvemet mümkün olmadığın bildirüb şer‘ ve kânun üzere amel olunub babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil müşterekleri mezbûrların hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i 

kânun zabt eyledikleri nısf çiftlik-i mezbûrun emlâk ve arâzîleri alıvirilüb kemâfi’s-

sâbık iştirâken kendülere zabt ve tasarruf ittirilmek babında hükm-i hümâyûn ricâ 

itmeleriyle şer‘le kanun üzere amel olunmak içün emr-i ali yazılmışdır.  

                                                            Hüseyni                Fî evâhir-i Ş sene (1)194  

SAYFA 61 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi’ne ve Amasya Kadısı’na hüküm ki 

          Amasya Sancağı’nda Argoma Nâhiyesi’nde karye-i Çağalar mülk-i 

Müslühiddin ve Seyyid Mahmud ve ebnâ-yı  Ömer ve Hoca ve mülk karye-i 

Bahşaş(?)  Vakfı’nın mütevellisi Abdülgani zide selâhuhu gelüb vâkıf-ı muma ileyh 

vakfının tevliyet ve gallesin evlâdına şart ve ta‘yîn eylediği vakfiye-i mamulü’n 

bihâsında mukayyed vâkıf-ı muma ileyhin ekber evlâdından ve tevliyet mutasarrıfı 

bunun olmağla ber mûceb-i şart-ı vâkıf tevliyet-i mezbûreyi sadâkat ve istikâmet 

üzere irâde ve ru‘yet ve gallesin ahz ve kabz itmek murâd eyledikde dahl ve taarruz 

olunmak îcâb itmez iken derece ve batn-ı sânide olan ammizâdesi evlâdları hilâf-ı 

şer‘-i şerif ve mugâyir-i vakfiye-i ma’mulün biha tevliyeti umûruna fuzûlî müdâhale 

ve gallesi ahz ve kabzına muhâlefet ve gadr-ı külli eylediklerin mezkûrların hilâf-ı 

şart-ı vâkıf ve mugâyir-i vakfiye-i mamulü’n bihâ ol vechle zâhir olan müdâhale ve 
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taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ itmekle mahallinde şer‘le 

görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                            Hüseyni              Fî evâsıt-ı Ş Sene (1)194 

SAYFA 62 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi’ne ve Gümüşabad Kadısı’na hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Hacıgölü nam karye mütemekkinlerinden Gerforuş nam 

zimmî gelüb karye-i mezbûre mütemekkinlerinden babası Garsub(?) nam zimmî bin 

yüz seksen iki senesinde mürd oldukda terekesi irs-i şer‘le bunun karye-i mezbûrede 

mütemekkine kız karındaşları Mariyem ve Sarre ve Turunik nam nasraniyyelere 

intikâl idüb hisse-i sâbıkaları mukâbelesinde bu mesfûre nasraniyyelere müslimîn 

muvâcehesinde tereke mürd-i mesfûrdan karye-i mezbûre toprağında vâki‘ mülk 

bağlardan her birlerine karık ta’bir olunur yirmi beş karık bağ virüb maada 

terekelerin gallesiyle zimmetleri ibrâ ve iskat birle cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye 

virilüb ve bu makûle bir def‘a şer‘le görülüb fasl olunan kat’-i niza‘ ve fasl-ı 

husûmet ve ibrâ-yı zimmet birle cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye ve bir berât miras-ı 

davânın istima‘ı memnu‘ iken mesfûrlar ziyâde şedîde olmalarıyla zuhûr ve şirrete 

sülûk ve hin-i taksime gabn-ı fâhiş vâki‘ olmuş deyu hilâf-ı şer‘-i şerif ve  

hüccet-i şer‘iyye ibra ve müdâhaleden hâli olmadıkların bu babda davâlarına 

muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi 

mûcebince amel olunub mesfûrelerin hilâf-i şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı münif 

ve hüccet-i şer‘iyye ol vechle zâhir olan müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                           Kıyâsî           Fî evâsıt-ı Ş sene (1)194 

 tekrar emr-i şerîf yazılmışdır. 29  L sene 194 
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SAYFA 62 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine Gümüşabad Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Hacıgölü nam karye mütemekkinlerinden Tekreka oğlu 

Katriz nam zimmî gelüb bunun babası mesfûr Tekreka yirmi beş sene mukaddem 

mürd oldukda terekesi irsen bununla karye mezbûrede mütemekkine kız karındaşı 

Şadakraz nam nasraniyyeye intikâl idüb ol mikdar seneden berü mahalde 

mütemekkin ve sükut idüb davâ itmeyüb ve bu makûle bilâ gadr-ı şer‘i on beş sene 

mürur iden miras davâsının istima‘ı memnu‘ iken mesfûre nasraniyye ve tereke-i 

mürd-i mesfûrdan hissesini ahz ve kabz ve ibrâya karye-i mezbûrede mütemekkin 

zevci Kurumcu oğlu berâtlı zimmîyi tevkîl itmekle mesfûre dahi gelüb zevcesi 

mesfûreye vekâleten bundan davâ ve muslihûn tavassutuyla karye-i mezbûre 

toprağında karık ta’bir olunur otuz sekiz karık bağını alub mesfûrenin muâraza 

vekâleti hasebiyle an davâdan zimmeti ibrâ birle hüccet-i şer‘iyye virüb ve cânib-i 

şer‘den virilen mezkûr hüccet üzerlerine  olunub ve bu makûle bir 

def‘a şer‘le görülüb fasl olunub kat’i niza‘ ve fasl-i husûmet ve ibrâ zimmet birle 

cânib-i şer‘den virilen  miras davâsının istima‘ı memnu‘ iken mesfûre nasraniyye 

ziyâde şerîre olmağla mücerred celb-i mâl sevdâsıyla hevâsına tâbi‘ kadıya istinâden 

hilâf-i şer‘-i şerif ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve ibrâ mürd-i mesfûrun bağından 

ve menzilinden ve terekesinden bin yüz seksen senesinde meblağ-ı vâfiresin 

alıvirmekden gayrı ehl-i örfe istinâd meblağ-ı  ma‘lûmesin dahi ahz ve hissedâr ve 

ziyâde gadr ve taaddî eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan 

mütaaddîd fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyyesi 

mûcebince şer‘le görülüb mesfûrenin hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i hüccet-i 

şer‘iyye ve ibrâ-i mürd-i mesfûrun bağ ve menzil ve terekesinden aldığı ve ahz 

eylediği meblağ-ı ma‘lûme her ne ise alıvirilüb ol vechle zâhir olan müdâhale ve 

taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                      Kıyâsî                Fî evâsıt-ı Ş sene (1)194 
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SAYFA 62 HÜKÜM 3 

Amasya Kadısına ve Amasya mütesellimine hüküm ki 

          Amasya’da vâki‘ müteveffâ Mahmud Ağa zaviyesi vakfının ber vech-i iştirâk 

ba berât-i ali mütevellisi ve zâviyedârı olan Es-Seyyid Abdullah ve Es-Seyyid 

Feyzullah zide kadruhuma südde-i saadetime gelüb Amasya Sancağı’nda ve kazâsı 

muzafatından Argoma Nâhiyesi’nde vâki‘ İlaldı ve Yenice Karyesi’nin mâlikânesi 

Hacı Mahmud Çelebi Zaviyesi Vakfı ve divânisi tımar olduğu defter-i hâkânide 

mukayyed olana dek mâlikânesi vakf içün zabt olunagelüb müdâhale olundığı 

yoğiken tımar mutasarrıfları olub divânisine kanaat itmeyüb vakfın hissesi rub‘dur 

deyu müdahaleden hâli olmadıkların mütevelllisi Seyyid Abdullah mukaddemâ inha 

ve hilâf-ı defter-i hâkâni taaddîleri men‘ içün istid‘â eylediği defter-i hâkâniden 

ba‘de’l-ihrac karye-i İlaldı ve Yenice içün divânisi tımar ve mâlikânesi vakf olmak 

iktiza eylediğin defter emini esbak ba‘de’l arz mûcebince amel olunmak bâbında bin 

yüz otuz beş senesi zi’l ka‘desinin on üçüncü gününde mâliye tarafına emr-i ali 

virildiğin bildirüb mücedded emr-i şerîfim ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i mufassal ve icmâle müracaat olundukda Argoma 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ yüz otuz yedi nefer reâya on dört zemîn ve iki hisse çiftlik ve bir 

mezra‘a  ile karye-i İlaldı ve Yenice mâlikâne-i vakf-ı zaviye-i Hacı Mahmud Çelebi 

hâsıl-ı ma‘a niyâbet çift ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi sekiz bin dokuz yüz 

akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde 

karye-i İlaldı hâsıl-ı divânî sekiz bin dokuz yüz akçe yazusından iki bin akçesi ifrâz 

ve ma‘a gayrihi birikdirilüb beş bin yüz elli akçe ber icmâl ve iki bin iki yüz akçesi 

dahi ifrâz ve müstakîllen ber icmâl ve bin beş yüz akçesi dahi ifrâz ve ma‘a gayrihi 

birikdirülüb dört bin üç yüz akçe bu dahi ber icmâl ve icmâl-i evvelin üç bin akçesi 

Ömer veled-i Abdullah’ın tımarı bâkisi müştereki kaydında ve iki bin iki yüz akçe 

yazar icmâl-i sânînin iki bin akçesi Merzifon Nâhiyesi’nde Sarı nam karye ve 

gayrıdan dokuz bin yüz akçe tımara iştirâk-ı mutasarrıfı  Ömer ve Mustafa veledân 

Mehmed’in ve bâkisi müşterekleri kaydında ve dört bin üç yüz akçe yazılır icmâl-i 

sânînin tamamen Kocakayası Nâhiyesi’nde Saraycık nam karye ve gayrıdan dokuz 

bin beş yüz akçe tımara mutasarrıf çiftlik kaydında  olduğu mastûr ve hazine-i 

âmiremde mahfûz Anadolu Muhasebesi Defterleri’ne nazar olundukda Amasya’da 

vâki‘ Hacı Mahmud Ağa Zaviyesi Vakfı’nın vazîfe-i muayyene ile zaviyedârlığı ve 
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tevliyeti Seyyid Abdullah ve Feyzullah Derviş an evlâd-ı vâkıf-ı üzerlerinde olub 

mukayyed olmağın ber vech-i meşrûh defter-i hâkâni ve kaydı mûcebince 

müceddeden emr-i şerîfim sudûrını bi’l fi‘il reisü’l küttâbım Halil Hamid dame 

mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı ve defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                                              Fî evâsıt-ı Ş sene (1)194 

SAYFA 62 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine Çorum Kadısına hüküm ki 

         Merzifon’da vâki‘ Kara Mustafa Evkafı’nın kaim-makam mütevellisi Hasan 

zide kadruhu gelüb vakf-ı mezbûr mülhakâtından Çorum Kazâsı’nda vâki‘ Kapan 

Hanı dimekle ma‘rûf hanı yüz doksan iki senesine mahsuben Çorum sükkânından 

Çorbacıoğlu Halil ve Kavakcı Hüseyin nam askerilere sene-i sâbıkı üzere sekiz yüz 

elli guruşa deruhte ve iltizâm ve mezbûran dahi kabul ve meblağ-ı mezbûrdan iki yüz 

guruşunu taraf-ı vakfa edâ ve teslim eylemeleriyle yedlerine virilen temessük 

mûcebince han-ı mezbûrlar zabt ve zimmetlerinde baki‘ kalan altı yüz elli guruşa 

vakf içün taleb eyledikde virmeyüb vakf-ı şerîfe gadr sevdâsında  oldukların bildirüb 

alıvirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır. 

                                                                    Fehim               Fî evâhir-i Ş sene (1)194     

DERKENAR Emr-i ali ledel vusul eşyâ bahasından  cem’an üç yüz doksan 

guruş verese-i müteveffâdan tahsîli vekil Hüseyin’e teslim ve kat’-i niza‘ olduğı 

natık ve hüccet arzı mefhumu şerh  

SAYFA 63 HÜKÜM 1 

Hacıhamza Kadısına hüküm ki 

          Müteveffâ-yı Sinan Paşa evlâdından Seyyid Hüseyin zide şerefehu on sekiz 

nefer evlâdı gelüb müteveffâ-yı müşârun ileyhin vakfı Hacıhamza Vakfı’na ilhak 

olmağla bunlar vazîfesini beher sene  Hacıhamza mütevellisi olan Süleyman Ağa 

dimekle ma‘rûf kimesne yedinden ahz idegelmişler iken birkaç seneden berü 

mütevelli-i merkumun zimmetinde ma‘lûme’l-mikdâr vazîfe hakları tecemmü‘ ve 
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almadan fevt olmağla yine kazâ-i mezbûr sâkinlerinden terekesin kabz idenlerden 

taleb eyledikde edâda taallül ve mağdur oldukların inha ve mübâşir ma‘rifetiyle 

tereke-i müteveffâdan tahsîl olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ ve evlâd-ı vâkıf-ı 

mezbûrdan merkum Seyyid Hüseyin ve Kamer Hatun binti Veli ve Şerîfe Hâce  Ayşe 

binti Osman ve Şerîfe Fatıma binti Ebubekir ve diğer Fatıma ve es-Seyyid Ahmed ve 

es-Seyyid Mehmed nam kimesneler meclis-i şer‘den Sinan Paşa Vakfı’nın bundan 

akdem fevt olan mütevellisi mezkûr Süleyman zimmetinde mecmu‘ ve müstehak 

olub her birinin berât-ı âlî-şân ile lazım gelen vazîfelerini ve an evkâf üzere 

muhasebesi ol tarafda ma‘rifet-i şer‘le ru‘yet ve imzalu defter ahz itmek üzere 

mütevelli-i müteveffâ-yı mezbûrun terekesini kabz idenlerden davâ ve ahz ve kabz 

ve kendülere irsâle Hüseyin bin Osman nam kimesneyi vekil eylediklerinde ol dahi 

ber vech-i muharrer vekâlet-i mezbûru ba‘de’l kabul mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde 

ma‘rifet-i şer‘le her birisinin vazîfeleri şer‘le tahsîl olunmak bâbında emr-i celîli’ş-

şânım sudûrını müderrisin-i kirâmdan evkaf müfettişi olan  kıdvetü’l ulema’il 

muhakkikin Mehmed Emin zide ilmihu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince mübâşir 

ma‘rifetiyle amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                 Hüseyni               Fî evâhir-i i sene (1)194 

SAYFA 63 HÜKÜM 2 

Amasya Kadısına hüküm ki 

          Mehmed oğlu Abdi dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bunun Amasya Kazâsı 

toprağında otuz seneden mütecâviz mutasarrıf olduğu ma‘lûmete’l hudud mülk 

bağında âherin alâkâsı yoğiken kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Hasan nam 

müteveffânın vereseleri Hadice ve Emine nam  şerîreler zuhûr ve şirrete sâlike ve 

zikr olunan bağlar sinin-i merkumeden  mukaddem bizim mûrisimiz müteveffâ-yı 

mezbûr Hasan’dan müntakildir yedinden alub zabt ideriz deyu bu makûle bilâ gadr-ı 

şer‘i on beş sene mürur iden mülk bağ davâsının istima‘ı memnu‘ iken hilâf-ı şer‘-i 

şerif taaddîden hâli olmadıkların ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan 

fetevâ-yı şerîfesi olduğın bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince amel olunub hilâf-ı 

şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı münif taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                              Kıyâsî                Fî evâhir-i Ş sene 1194 
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SAYFA 63 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

         Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Çayköy nam karye sâkinlerinden Ahmed ve Salih nam 

kimesneler südde-i saadetime gelüb yine karye-i mezbûre sâkinlerinden bunların 

babaları Ömer Efendi dimekle ma‘rûf kimesnenin yine karye-i merkume 

sâkinlerinden ma‘lûme’l esâmi kimesneler zimmetlerinde bin yüz doksan senesinden 

berü yüz kırk guruşluk ma‘lûm keyl hınta mahsûlü alacak hakkı olub almadan 

babaları mezbûr fevt olmağla irsen bunlara intikâl idüb taleb eylediklerinde virmekde 

taallül ve muhâlefet ve gadr sevdâsında oldukların bildirüb şer‘le görülüb alıvirilüb 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden mahallinde 

şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                           Şevkî                   Fî evâsıt-ı Ş sene (1)194     

SAYFA 63 HÜKÜM 4 

Amasya Kadısına Hüküm ki 

          Yine Amasya sâkinlerinden Seyyid Hasan zîde şerefehu gelüb bunun Amasya 

kasabası toprağında mutasarrıf olduğu ma‘lûme’l hudud bağına âherden müdâhale 

olunmak îcâb itmez iken kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Ahmed ve Kâtib Mehmed ve 

Seyyid Mehmed nam kimesneler birbirleriyle müttefîkan bin yüz  doksan senesinde 

hilâf-ı şer‘-i şerif bağ-ı mezkûru vakfdır deyu fuzûlî ve tagallüben zabt ve gadr-i külli 

eylediklerin bildirüb mahallinde şer‘le görülüb hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî zabt olunan 

mülk bağı alıvirilüb mülkiyet üzere kendüye zabt ittirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                     Hasbî          Fî evâhir-i Ş sene (1)194                

DERKENAR:Mezbûr  Ahmed Sivas’a ihzar ve ihkâk-ı hakk olunmak içün valiye 

hitaben emr-i şerîf yazılmışdır. 

 21 L sene(1)194 
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SAYFA 63 HÜKÜM 5 

Sivas Valisi vezire  ve Amasya Kadısına hüküm ki 

          Amasya kazâsı sâkinelerinden Ayşe nam hatun arz-ı hâl idüb bunun hâl-i 

sabâvetinden ve   ve izinsiz Amasya sâkinlerinden Ahmed nam kimesne yüz 

doksan senesinde kendüye akd idüb lakin bu erişüb bâliğa ve davâya kâdire oldukda 

hal-i sabâvetten fuzûlî olan nikâhı huzur-ı şer‘de müslimîn muvâcehesinde fesh ve 

yedine hüccet-i şer‘iyye virilmiş iken  hakim  sebebi  ile mezkûr Ahmed zuhûr 

ve bezl-i irtişâ ve şâhid-i zor şehâdet iden Halil ve Ali ve Hasan ve Bekir ve Mehmed 

nam kimesneler hilâf-ı inhâlarıyla hüccet-i mezkûreden altmış gün mukaddem bunun 

lisanından kabul ve ikrâr eyledi deyu âmâ Hafız oğlu ile müttefîkan tezvîc olundu 

deyu hilâf-ı şer-i şerif taaddî ve rencîdeden hâli olmadığı ve bu babda davâlarına 

muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyye virildiğün bildirüb 

hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı münîfe mûceblerince amel olunub mezkûrun hilâf-ı 

şer‘ ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye taaddîsin men‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                             Hakkı               Fî evâhir-i Ş     sene (1)194   

SAYFA 63 HÜKÜM 6 

Gümüşabad kazâsı nâibine hüküm ki 

          Müteveffâ Köprülü Mehmed Paşa Vakfı karyelerinden kazâ-i mezbûre tâbi‘ 

Hacı Karyesi sâkinlerinden Fasih oğlu Mehmed ve Tokatlı(?) Hüseyin ve Köse Nebi 

oğlu Veli ve (boş) nam kimesneler gelüb bunlar fi’l-asl âher-i diyardan olub lâkin  

otuz kırk seneden berü karye-i mezbûrede sâkin ve tasarruflarında tekâlif alınmak 

îcâb ider arâzîleri olub üzerlerine edâsı lazım gelen tekâlifden a‘lâ ve evsât ve ednâ 

itibariyle tahammüllerine göre hisselerine isâbet ideni ahali-i karye ile ma‘an edâda 

kusurları olmayub ziyâde mütâlebesiyle taaddî olunmak îcâb itmez iken karye-i 

mezbûre ahâlilerinden bazıları kendü tekâliflerin tahfîf içün bunların 

tahammüllerinden ziyâde tekâlif tahmîl ve cebren tahsîl ol vechle gadr ve taaddî 

eylediğin bildirüb avârız ve sâir evâmir-i şerîfem vârid olan tekâlifden a‘lâ ve evsât 

ve ednâ i‘tibariyle tahammüllerine göre hisselerine düşeni cem‘ine memura edâ 

eylediklerinden sonra ziyâde mütâlebesi ve sâir bed‘-i mezâlim  taaddî ve rencîde 
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ittirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual 

olundukda mezbûrlar otuz kırk seneden berü Hacı karyesinde sâkin ve üzerlerine 

edâsı lazım gelen emr-i şerîf ile vârid olan tekâlifden a‘lâ ve evsât ve ednâ itibariyle 

tahammüllerine göre isâbet iden hisselerin ahâli-i karye ile ma‘an cem’ine memura 

edâ eylediklerinden sonra ziyâde mütâlebesi ve sâir bed‘-i mezâlim ile taaddî ve 

rencîde olunmaları mugâyir-i kânundur deyu tahrîr olunmağla kânun üzere amel 

olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                            Fî evâhir-i Ş sene 1194 

SAYFA 64 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi vezire Zile Kadısına hüküm ki 

          Mustafa nam kimesne gelüb Zile kazâsında vâki‘ ecdadından müntakil 

ma‘lûme’l hudud mülk menzilini ecânibden Kara Mustafa nam kimesne bin yüz 

doksan senesinde tagallüben zabt ve âhere  ve gadr eylediğin bildirüb 

şer‘le görülüb menzil-i mezkûr zu’l-yed olmalarından kendüye Osman Beşe dimekle 

ma‘rûf kimesne alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ 

ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün emir yazılmışdır. 

                                                    Şeyhî              Fî evâhir-i Ş sene 1194       

SAYFA 64 HÜKÜM 2 

Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Amasya’da vâki‘ Hacı Mahmud Ağa Zaviyesi Vakfı’nın vazîfe-i muayyene 

ber vech-i iştirâk berât-ı şerifimle mütevelli ve zaviyedârları olan es-Seyyid 

Abdullah ve es-Seyyid Feyzullah zide şerefehuma gelüb Amasya Sancağı’nda kazâsı 

muzafatından Argoma Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i İlaldı ve Yenice mâlikâne-i vakf-ı 

zaviye-i Hacı Mahmud Çelebi divâni tımar ve tahtında yüz otuz yedi nefer reâya ve 

on dört zemîn ve iki hisse çiftlik ve mezra‘a-i Hacı Ali nısf mâlikâne-i vakf-ı evlâd 

Seydi Hüseyin ve  nısf-ı âher vakf-ı imâret-i Yörgüç Paşa ber mûceb-i defter-i evkâf 

yirmi müdlük  yerdir karye-i mezbûre halkı müracaat  idüb resmin ve behresin 

virirler ve hâsıl-ı ma‘a niyâbet çift ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi sekiz bin 

dokuz yüz akçe yazu ile defter-i muharrer kalemiyle tahrîr ve yine Argoma 
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Nâhiyesinde mezra‘a-i Özartuk mâlikânenin on dört sehimden altı sehmi vakf-ı 

evlâd-ı Seydi Çelebi bâki sekiz mâlikâneden yedi sehmi dahi vakf-ı zaviye-i Hacı 

Mahmud Çelebi bâki bir sehim ve divânî tımar mezkûr olan mezra‘a  hududunda 

Şecâüddin nam karye reâyâsından Mehmed veled-i Zikrullah ve Mustafa veled-i 

Nasrullah ve Hüseyin veled-i Mehmed ve Turhan veled-i Ya‘kub ve Ramazan veled-

i İbrahim Salah veled-i Mustafa ve  İlaldı nam karyeden bazı kimesneler beş kıt‘a  

yer toprakları andan gayrı üç kıt‘a  yer dahi hisselik üzere sipâhi-i sâbık tasarruf 

iderdi deyu   yerleri ber mûceb-i hüccet kayd olundu hâsıl-ı ma‘a’r-

rüsûm dört yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr olduğu 

defter-i hâkânide mukayyed ve bunlar zikr olunan Hacı Mahmud Çelebi Zâviyesi 

Vakfı’nın hâlâ berât-ı şerifimle ber vech-i iştirâk zâviyedâr ve mütevellileri olub 

karye-i İlaldı ve Yenice el mezbûreleri ber mûceb-i defter-i hâkâni divânî 

mutasarrıflarıyla zabt ve mâlikâne tarafına âid olunan mahsule mezra‘a-i Özartuk el 

mezbûrenin sekiz sehim mâlikânesinden yedi sehim mâlikâne mahsulü zâviye-i 

mezbûre vakfı tarafından ahz ve kabz murâd eylediklerin âherden taarruz ve 

müdâhale olunmak îcâb itmez iken Yörgüç Paşa İmâreti Vakfı mütevellileri 

tarafından Hacı Ali mezra‘asının nısf mâlikânesi tarafına âid mahsulün ahz ve 

kabzına kanaat itmeyüb kurâ-i mezbûrenin Hacı Mehmed Çelebi Zâviyesi vakfı 

tarafına âid olan mâlikâne mahsulün biz kabz ideriz deyu hilâf-ı defter-i hâkâni 

fuzûlî müdâhale ve tagallüben ahz ve kabzına mubâderet ve gadr ve taaddî üzere 

oldukların bildirüb zikr olunan Yörgüç Paşa İmâreti Vakfı tarafına Hacı Ali 

mezra‘asının mâlikâne tarafına âid mahsulden maada bih hilâf-ı defter-i hâkâni 

müdâhale ve taarruz ittirilmeyüb ol vechle olan taarruz ve taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

defter-i evkâf ve mufassala müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr 

ve hazine-i âmiremde mahfûz Anadolu Muhasebesi Defterleri’ne nazar olundukda 

tevliyet ve zaviyedârlık-ı mezbûrı vazîfe-i muayene iştirâken üzerlerinde olduğu 

mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince mahallinde şer‘le görülmek içün emr 

yazılmışdır. 

                                                                                    Fî evâhir-i Ş sene 1194               

DERKENAR:Emr-i ali lede’l vusul meblağ-ı merkum  ihzâr idüb lakin def‘aten 

 mikdarı mesfûrun karındaşı Ferhad zimmîye teslim ve bâki kalanı dahi 
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mahsul-i cedid vaktine kadar istihâle(?) olunduğu nâtık Tokad nâibi İbrahim  

arzın mefhumu şerh 16 C sene 94 

SAYFA 64 HÜKÜM 3 

Sivas Vâlisine ve Tokad Nâibine Hüküm ki 

          İstanbul’da sultan odalarında mütemekkin Darhan nam zimmî gelüb 

Mevlevihâne Şeyhi Osman Efendi dimekle ma‘rûf kimesne zimmetinde bin yüz 

doksan senesinden berü menzil bahasından sekiz yüz guruş alacak hakkı olub badehu 

merkum İstanbul’da iken Rumili kadıaskeri huzurunda lede’t-terâfu‘ meblağ-ı 

mezkûr üzerine sâbit ve hüküm birle edasıçün i‘lâm-ı şer‘i virilüb lâkin mezkûr 

varub semre-i Tokad’da sâkin olub virmekde muhâlefet itmekle gadr sevdâsında 

oldığın bildirüb sâbit olan i‘lâm-ı şer‘iyye mûcebince şer‘le görülüb alıvirilüb ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında hüküm ricâ itmeğin  sen ki Sivas Valisi vezir-i müşarü’n 

ileyhsin yedinde olan olan i‘lâm-ı şer‘iyye mûcebince ta‘yîn olunan çavuş 

mübâşeretiyle tamâmen tahsîl olunmak emrim olmuştur. 

                                                     Besîmî                   Fî evâhir-i Ş sene (1)194         

SAYFA 64 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi’ne ve Eğin Kadısına hüküm ki 

          Sâbıkan Eğin voyvodası Süleyman Ağa dimekle ma‘rûf kimesne gelüb Eğin 

kazâsına tâbi‘ Sorab(?) nam karye ahâlisinden İmamoğlu İbrahim ve Çuloğlu Hasan 

nam kimesneler ile Mizka oğlu İmsail ve sâir ma‘lûme’l-esâmi zimmîler bin yüz 

seksen beş senesinde yine kazâ-i mezbûre tâbi‘ Şuhud Karyesi sakinlerinden 

Serdengeçti Ebubekir Ağa dimekle ma‘rûf kimesne umûrü’l-hak üç yüz guruş vir 

badehu biz sana edâ ideriz deyu  bi’l âhere mezbûrların şartü’r rücu‘a 

icâbeten merkum virdiği meblağ-ı mezkûru mezbûrlardan taleb eyledikde hilâf-ı şer‘-

i şerif dürlü illet ve bahâne ile edâda muhalefet ve gadr sevdâsında oldukların ve 

tarafından Mustafa nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb şer‘le görülüb şartü’r-

rücu‘ emirlerine  binaen virdiği meblağ-ı mezkûr tamâmen tahsîl ve bi kusur 

alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 
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                                                                                      Fî evâhir-i S sene 1194 

SAYFA 65 HÜKÜM 1 

Sivas  Vâlisine ve Niksar Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Niksar Kasabası sâkinlerinden Mehmed ve Ali ve diğerleri südde-i saadetime 

arz-ı hal idüb Niksar mahkemesinde kâtib olan Salih nam kimesne Canikli Ali Paşa’ 

ya ve avânesinden Şeyhan oğlu El-Hac Ali’ye ta‘alluk ve istinâdı sebebi  ile yüz 

doksan senesinde Niksar’a nâib olub nice ehl-i ırz fukarâsına gûna gûn ifk ve iftirâ 

ve şer‘an üzerlerine bir nesne zâhir ve sâbit olmuş değil iken bi gayr-ı hak darb ve 

haps ve der zencîr üçer beşer yüz guruş tecrîm ve ulema ve sâdâdı tekdîr ve kesr-i ırz 

ve her tekâlif vuku’unda emr ve defterden ziyâde harc-ı defter namıyla mebâliğ-i 

külliye zam ve cebren ve kahren tahsîl ve ahz ve ba‘dehu Canikli Ali Paşa firar ve 

Şeyhanoğlu dahi  oldukda mezbûr niyâbetten azl ve hala Niksar’da olduğun 

bildirüb şer‘le görülüb mezbûrun zimmetinde olan hukûk-ı fukarâ tamâmen tahsîl ve 

ashâbına red ittirdilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek bâbında ferman-ı âlî-şânım yazılmışdır. 

                                                                   Nesîmî         Fî evâhir-i Ş sene (1)194  

DERKENAR İsti‘lâmı hâvi emr yazılmışdır. Fî evâhir-i CA sene 94 

SAYFA 65 HÜKÜM 2 

Arabkir nâibine ve Keban ma‘deni eminine hüküm ki 

           Sen ki Arabkir Kazâsı nâibi Mevlânâ-yı muma ileyh Musa zide ilmihusun 

mektub gönderüb Arabkir Kazâsı ahâlileri üzerlerine edâsı lazım gelen tekâliflerin 

emr ve defter mûcebince cem’ine memûra edâda kusurları yoğiken Arabkir 

sâkinlerinden Kızıloğlu Mihâil ve Boyacı Yorus ve Acem Köyik oğlu Kirkor nam 

zimmîler kendü hallerinde olmayub cebren hânelerine duhûl  ve hedk-i ırz ve  

gâret emvâl ve sirka misüllü ızrara cesâret ve hükkâm  ve zâbitâna hilâf vâki‘ mevâd 

isnâdıyla fukarâyı gamz ve tecrîm ve gûna gûn taaddî eylediklerinden dîger gûn ve 

perâkende ve perîşân olmalarına bâis oldukların mukaddemâ bâ arz-ı hal inhâ ve sen 

ki ma‘den emini muma ileyhsin   ma‘rifetinle mesfûrlar kazâdan tard ve 

te’dib olunmaları bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediklerinde inhâ istid‘â olunduğu 
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üzere üç nefer mesfûrların bu makûle hâlet-i gayr-ı marziyeye cesâret ile  ihzar ibâda 

mübederetleri vâki‘ ise  belde-i merkumdan tard ve ib‘âd olunmaları bâbında bin yüz 

doksan dört senesi evâil-i muharreminde sâdır olan emr-i ali mûcebince amel ve 

hareket olunmak üzere iken mesfûrlar firar ve bu vechle tenfîz ve icrâsı mümkün 

olmadığın ve mesfûrûnun ve diğerlerinden reâya fukarâsının rahatları  

olmadığın tahrîr ve mesfûrlar her ne vâkit zuhûr iderler ise ma‘rifetimle belde-i 

merkumdan tard ve ib‘âd olunmaları bâbında  emr-i şerîfim sudûrını kazâ-i 

mezbûrun ahâli ve reâyaları bir kıt‘a  arz-ı hallerin istid‘â ve divân-ı hümâyûnumda 

mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda ber vech-i meşrûh tarih-i mezbûrda 

emr-i şerîf virildiği mastûr ve mukayyed ve mesfûrûnun  hasları bundan akdem 

inhâ olduğuna binâen belde-i merkumeden tard ve te’dibleriçün ber vech-i muharrer 

emr-i şerîf sâdır olmuş olmağla tenfîz ve icrâ olunmadığı vâki‘ olduğu sûretde 

mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince müceddeden tahrîri bâbında bi’l fi‘il 

reisü’l-küttâbım olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı ve derkenârı 

mûcebince amel olunmak bâbında emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                          Fî evâhir-i Ş sene (1)194 

SAYFA 65 HÜKÜM 3 

Arabkir kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Huruc nam karyede Boyacıoğlu Arakil nam zimmî gelüb 

karye-i mezbûr toprağında Karkarder dimekle ma‘rûf mahalde Köroğlu ve Kara Veli 

ve Keşişoğlu ve İbrahim Çelebi ve diğer oğlu ve Mankaf ve Avanis ve Tomas ve 

Manuk ve Güçlü Halil ve Keşiş Köse tarlaları beynlerinde vâki‘ hudud-ı mezkûre ile 

mahdud orman yerlerinde ma‘lûme’l hudud yerleri ve etrafında vâki‘ bazı meşe 

eşcârı ile mahdud olub kadimden berü boz ve hâli kalub kadîmden koyun ve sâir 

davâr ra‘y olunub otundan ve suyundan intifa‘ idegelen kadîmi mer‘a yerlerinden 

olmadığına binâen bi’l cümle ehl-i karyenin ihbâr ve şehâdetleriyle karye-i mezbûre 

sipâhisinden resm-i tapu ile alub yedine virilen sâhib-i arz temessükü mûcebince 

tarla açub seksen yedi senesinden berü bilâ niza‘ zabt ve ziraat ve öşr ve resmin 

sâhib-i arza edâ idüb müdâhale îcâb itmez iken karye-i mezbûre ahâlisinden ashâb-ı 

ağrazdan El-Hac İbrahim ve Hüseyin ve Seyyid Ali ve Salih nam kimesneler 

hevâlarına tâbi‘ refikleriyle yekdil ve mücerred ızrar sevdâsıyla ol yerler bizim 
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karyemizin mer‘asıdır sana zabt ve ziraat ittirmezüz deyu hilâf-ı kânun fuzûlî 

müdâhaleden hâli olmadıkların bildirüb ol babda kânun üzere hükm-i hümâyûnum 

ricâ ve divân-ı hümâyûnumdan kaleminden kânun sual olundukda münâzau’n-fiha 

olan mahal-i kadîmden ve sâir davâr ra‘y olunub otundan ve suyundan intifa‘ 

idegelen  kadîmi mer‘a yerlerinden olmayub fi’l vâki‘ kadîmden zira’at olunub öşr 

ve resim alınagelen yerlerden olub ve ol yerler zabt olunur iken müddet-i vâfireden 

berü ziraat olunub üç sene ale’t-tevâli bilâ vâki‘ boz ve hâli kalub kânun üzere 

müstahik tapu olduğundan mesfûr Arakil zimmî ol yerleri bozdan sâhib-i arzdan tapu 

ile alub yedi seneden berü beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ 

ider iken karye-i mezbûrdan mezkûrü’l ism kimesneler ol yerler bizim karyemizin 

mer‘asıdır deyu fuzûlî müdâhale ve taaddî eyledikleri vâki‘ ise men‘ ve def‘ ve ol 

yerler yedinde olan sâhib-i arza temessük mûcebince zabt ve ziraat ittirilmek 

muvâfık-ı kânundur deyu tahrîr olunmağla kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                   Fehim               Fî evâhir-i Ş sene (1)194  

SAYFA 65 HÜKÜM 4 

Sivas Vâlisine ve kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ İlemek(?) nam karyeden Karakız oğlu Hüseyin nam 

kimesne gelüb bu kendü hâlinde iken yine kazâ-i mezbûre tâbi‘ Çay Geçidi nam 

karye sükkânından Bayla nam zimmî yüz seksen senesinden berü tagallüben zabt ve 

dört baş camus inekleri ferağ-ı hâsıl olduğun   bâbında davâsına muvâfık 

şeyhü’i islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların hilâf-ı 

şer‘-i şerif fuzûlî zabt eylediği ineği ve hâsıl olan dört re‘s buzağılarıyla ma‘an 

kendüye alıvirilüb ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                                              Fî evâhir-i Ş sene (11)94 
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SAYFA 66 HÜKÜM 1 

Çorum Kadısına hüküm ki 

           Çorum Kazâsı’na tâbi‘ Şeyh Hamza nam karye sâkinlerinden ebnâ-yı 

sipâhiyandan Osman ve Ahmed ve Hüseyin nam sipâhi südde-i saâdetime gelüb 

bunlar bi’-fiil sefer eşer sahihü’l-esâmi ebnâ-yı sipâhiyândan resm-i raiyyet 

mütâlebesi hilâf-ı kânun iken karye-i merkûm sipâhisi zuhûr ve hilâf-ı kânun resm-i 

raiyyet mütâlebesiyle taaddî ve rencîdeden hâli olmadığın ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerîfesi olduğın bildirüb hilâf-ı kânun resm-i 

raiyyet mütâlebesiyle sipâhi-i mezkûr kendülere taaddî ittirilmeyüb men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün 

emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                 Şevkî              Fî evâhir-i Ş sene (1)194    

SAYFA 66 HÜKÜM 2 

Çorum Kadısına hüküm ki 

          Çorum Kasabası mahallatından Câmi‘-i Kebir Mahallesi sâkinlerinden 

müteveffâ El-Hac Mustafa Vakfı’nın evlâdiyet ve meşrutiyet üzere hala berât-ı 

şerifimle mütevelliyeleri olan Asiye ve Emine ve Hadice nam hatunlar südde-i 

saadetime arz-ı hal idüb medine-i Çorum sükûnda vâki‘ vakf-ı merkumun vakfiye-i 

ma’mulün bihâsında mukayyed beher sene taraf-ı vakfdan icar misüllü ile icâr 

olunagelen  altı aded dükkanlarında âherin alâkâsı yoğiken Çorum sükkânından (boş) 

ve (boş) ve (boş) nam kimesneler zuhûr ve ol dükkanlar bizim mülkümüzdür deyu 

fuzûlî müdâhale ve taaddî ve lede’l murâfa‘a  muârazadan men‘ birle taraf-ı şer‘den 

hüccet-i şer‘iyye virilmişiken mücâb olmayub mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve bi gayr-

ı hakkın dahl ve taaddîden hâli olmadıkların bildirüb hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i vakfiye 

ve bilâ sened müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim 

ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                    Şevkî              Fî evâhir-i Ş sene (1)194     

 

 



264 

SAYFA 66 HÜKÜM 3 

Divriği Kazâsı nâibine hüküm ki 

           Divriği Sancağı’nda ve nâhiyesinde mezra‘a-i Piralub(?) der nefs-i şehr-i 

hâsıl-ı ma‘a harac-ı bağât beş bin akçe yazu ve sümün hisse-i vakf-ı zaviye Piralub 

mâlikâne-i sümün iki yüz elli akçe ve hisse-i divânî has-ı şâhi tamam iki yüz elli akçe 

yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr olunduğu defter-i hâkânide ve 

Divriği Kazâsı’nda müteveffâ Yeğen Mehmed nam sâhibü’l hayrın ve Su Yolları 

Vakfı’nın tevliyeti Mehmed Şerif ile ve  nezâreti dahi es-Seyyid Sadullah’ın 

başka başka berâtla üzerlerinde ruz namçe-i askeriden ba’del ihrâc sen ki Divriği 

nâibi Mevlânâ-yı muma ileyh Mehmed zide ilmihusun südde-i saâdetime 

gönderdiğin arzında medine-i Divriği’de vâki‘ Piralub(?) vakfı karye ve mezra‘a   

larını merkumân Seyyid Mehmed Şerif ve Seyyid Sadullah’ın zabt ve ta‘şîrine 

ecânibden bazı kimesneler müdâhale eylediklerinde  ile tahrîr ve defterhâne-i 

âmiremde mahfûz defter-i mufassala mürâcaat olundukda vech-i meşruh üzere 

olduğu mastûr ve mukayyed ve salifü’z-zikr Piralub mezra‘asının mâlikânesi tamam 

Piralub  Zaviyesi Vakfı ve divânisi dahi has-ı hümâyûn olduğu defter-i hâkâni 

kuyûdatı natık olduğuna binâen sen ki Mevlânâ-yı muma ileyhsin davanın mefhumu 

mugâyir-i defter-i hâkâni olduğu mezra‘a-i Piralub  Piralub Zâviyesi 

Vakfı ve hass-ı hümâyûn taraflarından ber mûceb-i defter-i hâkâni zabt ve mâlikâne 

tarafına âid a‘şârı zâviye-i mezbûre vakfı tarafından ve divânî tarafına âid olan 

rüsûmı dahi hass-ı hümâyûn tarafından ahz ve kabz ittirilmek muvâfık-ı defter-i 

hâkâni ve kânun olub Bekir Ağa Vakfı tarafından  olunması hilâf-ı kânun 

olduğu bi’l fi‘il reisü’l küttâbım olan Halil Hamid dahi i‘lâm itmeğin i‘lâmı 

mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                     Hüsnî            Fî evâil-i N sene (1)194   

SAYFA 66 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi Vezire ve Semre-i Ladik Kadısı’na hüküm ki 

          Zuamâdan Mustafa zide kadruhu gelüb Amasya Sancağı’nda semre-i Ladik 

Nâhiyesi’nde Gelirkenar nam karye ve gayrıdan yirmi dört bin yüz seksen bir akçe 

zeâmet  Veli tahvilinden tahvil hükmüyle mutasarrıf Seyyid Ali zeâmetine adem-i 
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raiyyet birle memur olduğu Bağdad cânibine gitmeyüb cümlesinden nâşi Diyarbekir 

yoklamasında mevcud bulunarak ber takrib ile yoklandırub muma ileyh Mustafa 

sâbık Bağdad cânibine memur vezirim Abdi Paşa iclâlehu tarafına inbâ ve sâirleri 

tarafından sudûr iden buyruldu imtisâlen ba’de’s-sual vech-i meşrûh üzere mahlûl 

olduğını defter kethüdası İbrahim ve eyâlet-i mezbûrun yedi nefer alaybeyileri i‘lâm 

itmeleriyle bin yüz doksan senesi cemazie’l evvelinin üçüncü gününde müşârun ileyh 

tarafından tevcih olunub virilen tezkere mûcebince sene-i mezbûre ramazanının 

üçüncü gününde âsitâne-i aliyyemden dahi tevcîh hâlâ berâtımla üzerinde olmağla 

tımar-ı mezbûr karyelerinin tarafından Subaşısı ber mûceb-i defter-i hâkâni zabt ve 

vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmât kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd 

eyledikde bir dürlü dahl îcâb itmez iken Canikli Ali Paşa’nın tasallutu sebebiyle zabt 

idemeyüb ol vechle tevcîhâtı vaktinden berü berâtı mûcebince tahviliyle tarihine  

düşen mahsûl ve rüsûmu tarafından ahz ve kabz olunub reâya zimmetinde olduğun 

bildirüb zeâmet-i mezbûr karyelerinin  doksan senesinden berü vâki‘ olan berâtı 

mûcebince tahvîli tarihine düşen mahsûl ve rüsûm alıvirilüb taallül ve muhâlefet 

ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûna müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr ve 

mukayyed ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual olundukda zeâmet-i mezbûr 

karyeleri defter-i hâkâni ve yedinde olan berâtı mûcebince zabt ve vâki‘ olan mahsûl 

ve rüsûmı kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilmek müktezâ-yı defter-i 

hâkâni ve muvâfık-ı kânun olub âherin müdâhalesi hilâf-ı defter-i hâkâni ve muvâfık-

ı kânun eylediği tahrîr olmağla sen ki vezir-i müşârun ileyhsin defter-i hâkâni 

mûcebince kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                   Hüsnî              Fî evâil-i N sene 

1194 SAYFA 66 HÜKÜM 5 

Gümüş Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Hacı Karyesi reâyaları arz-ı hal idüb bunlar üzerlerine 

edâsı lazım gelen avârız ve imdâd-ı hazeriyye ve sâir evâmir-i şerîfemle vârid olan 

tekâlifden tahammüllerine göre hissesine düşeni edâ idüb kusurları yoğiken 

içlerinden bazı ehl-i islamdan mün’im ve mütemevvil kimesneler kendü tekâliflerin 

tahfîf içün bunların üzerlerine tahammüllerinden ziyâde tekâlif tahmîli ile hilâf-ı 

kânun taaddî ve rencîde ittirdiklerin bildirüb hilâf-ı kânun ol vechle olan taaddîleri 
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men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin kânun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                                Fî evâsıt-ı N sene (1)194 

SAYFA 67 HÜKÜM 1 

Kilmigad  Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Hüseyin veled-i Mustafa nam sipâhi gelüb Sivas Sancağı’nda 

Kilmigad Nâhiyesi’nde Killik nam karye ve gayrıdan beş bin dokuz yüz doksan sekiz 

akçe berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu tımarının baş kalemi olub müstakîllen kayd 

ve berâtına dâhil salifü’z-zikr Killik karyesinin mümtaz ve muayyen hudud ve sınıru 

dâhilinde hîn-i tahrîrden berü öşr ve resmi müstakîllen tımarı tarafına ahz ve kabz 

oluna gelen yerlerde âherin kat’an alâkâ ve medhâli olmayub bir vechle dahl ve 

taarruz olunmak îcâb ve iktiza itmez iken Şeyh Ömer Zâviyesi’nin zaviyedâr ve 

vakfının mütevellisi olan Seyyid Mehmed Efendi dimekle ma‘rûf kimesne zaviye-i 

mezbûre vakfı karyelerinden Kilmigad Nâhiyesi’ne tâbi‘ Karalı Karyesini zaviye-i 

mezbûre vakfı tarafından zabtına kanaat itmeyüb ol yerler içün zikr olunan Karalı 

Karyesi arâzîsindendir deyu hilâf-ı kânun ve kadîmi mugâyir fuzûlî müdâhale ve 

tagallüben zabt itmekle bundan akdem mahal-i niza‘ üzerinden murâfa‘a-i şer‘-i şerif 

olduklarında münaza’un fiha olan Gökkaya ve Depeağıl ve Asuçayır ve Ağcaşar 

dimekle ma‘rûf mahaller karye-i Killik el mezbûrenin mümtâz ve muayyen hududu 

dâhilinde hîn-i tahrîrden berü öşr ve resmi tımarı tarafından ahz ve kabz olunagelen 

yerlerden olduğu bi garaz kimesnelerin şehâdetleriyle şer‘an zâhir ve aşikâr ve 

zâviye-i mezbûrenin zaviyedâr ve vakfının mütevellisi olan mezkûrun ol yerlere 

hilâf-ı kânun ve kadîme mugâyir ol vechle olan müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ ve 

kadîmisi üzere tımarı tarafından zabt ittirilmemek içün cânib-i şer‘iyye virilen 

hüccet-i şer‘iyye ba ferman-ı ali ve defterhâne-i âmiremde hıfz olunmuş iken 

zaviyedâr-ı mezkûr mücâb olmayub hilâf-ı kânun ve kadîm ve hüccet-i mahfûza 

mugâyir yine ol vechle fuzûlî müdâhale ve tagallüben zabta mübâşeret ve gadr 

sevdâsında olduğın bildirüb hüccet-i şer‘iyye-i mahfûza mûcebince amel olunub ol 

yerler kadîmisi üzere tımarı tarafından müstakîllen zabt ve öşr ve resmi ahz ve kabz 

ittirilüb zaviyedâr-ı mezkûrun hilâf-ı kânun ve kadîme ve hüccet-i şer‘iyye-i 

mahfûzaya mugâyir ol vechle olan müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak 
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bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i 

hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala mürâcaat olundukda Kilmigad Nâhiyesine 

tâbi‘ otuz beş nefer reâya ve iki zemîn ile karye-i Killik iki başdan karye-i 

mezbûrenin hudûdu dâhilinde reâya kûhiden feth ittirdiği yerlerinin mahsûlü ve 

rüsûmu karye-i mezbûreye sonradan gelüb tavattun iden haric-i reâyanın mahsûlü ve 

rüsûmu karye-i mezbûre hâsılı ile mahsubdur ve hâsılı tahtında bennâk ve hınta ve 

şa‘îr yekün ma‘a gayrihi iki bin akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle 

tahrîr ve defter-i icmâlde ma‘a gayrihi iki bin dokuz yüz doksan dokuz akçe ber 

icmâl ve icmâl-i mezbûr tamâmen defter-i hâkânide mastûr olduğu üzere Hüseyin 

veled-i Seyyid Mustafa kaydında ve yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ otuz iki nefer reâya 

ve altı nefer zaviye-i dârân ve iki çiftlik ile karye-i Karalı iki başdan vakf-ı zaviye-i 

Şeyh Ömer mescid-i der tasarruf Turali Derviş ba berât ve hâsılı ma‘ar-rüsûm bin üç 

yüz dokuz akçe mezkûr karyenin hududu husûsunda ve Zakirlü Cemaatıyla husumet 

olmadıklarında sâbit olan hudud ki hüccetlerinde mastûrdur mukarrer tutup defter-i 

cedide kayd olundu deyu ol dahi defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr 

olunub ve sâbıkan Sivas Valisi sadr-ı sâbık ve düstûr-ı sadr-ı esbak vezirim İzzet 

Mehmed Paşa edemallahü teâlâ iclâlehu huzurunda tarafeyn-i bi’l muvâcehe 

terâfu‘larında münazaü’n fiha olan arâzî-i derun-ı hüccet tafsil ve beyân olunduğu 

üzere hudud ve sınıru beyânıyla tımar-ı mezbûr mutasarrıfı mezkûr Seyyid 

Hüseyin’e hükm ve zaviye-i mezkûre mutasarrıfı Es-Seyyid Mehmed’in bi vech-i 

muârazası men‘ birle yüz doksan üç senesi şabanının on yedinci gününde taraf-ı 

şer‘den virilen hüccet-i şer‘iyye sadr-ı rum i‘lâmı mûcebince mütevelli-i vakfın 

defter-i hâkâniye hıfz ittirdiği hüccetin kaydı ref‘ ve terkîn ve hüccet-i mezkûr 

doksan dört senesi recebinde bâ ferman-ı ali defterhâne-i âmiremde hıfz olunub bu 

takdirce ber mûceb-i defter-i hâkâni ve ber muktezâ-yı hüccet-i mahfûza hudûd-ı 

mezkûre ile mahdûd arâzî-i mezkûre mezbûr es-Seyyid Hüseyin veled-i es sseyyid 

Mustafa tarafından zabtı iktizâ eyledikde bi’l-fi‘il  defter emini olan Hasan dâme 

mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                     Vehbi              Fî evâil-i N sene (1)194  

DERKENAR : Ahali-i kazanın Seyyid Mustafa ile olan iddialarına tarafeyn  

mesalihe ve koru ağasının defter  valisi ba temessük matlubu bin beş yüz 
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guruş bedel-i sulh ile  olduğu nâtık Ladik Kadısının gelüb mefhumı 

şerh  Gurre-i M sene 95 

DERKENAR : Ocakdan Kayıkcı mübâşeretiyle mezkurdan der aliyyeye ihzârlarıçün 

emr-i şerif yazılmıştır. Fî evâhir-i R sene 195 

SAYFA 67 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine ve Ladik kadısına hüküm ki 

          Hala vekil-i  mirahur-ı evvelim olan Mir Halil zîde mecdûhunun takdîm 

eylediği arz-ı hâli mefhumunda ıstabl-ı âmire-i evvelime tâbi‘ havâss-ı hümâyûn 

korularından Ladik Korusu sâkinlerinden olub firârî Canikli Hacı Ali Paşa tarafından 

Amasya Sancağı’na mütesellim nasb olunmak şöhretiyle mukaddemâ vürud ve ahâli 

ve fukarâyı bi gayr-ı hak tecrîm ve takri‘-i ibtidâr iden Sarı Mustafa dimekle ârif 

kimesnenin şer ve mazarratından koru-ı mezkûr zâbiti olan Seyyid Ömer nam 

kimesne mukaddemâ der aliyyeme ba’del firâr gerek korı-ı mezkûrun tarafına âid 

olub merkum Sarı Mustafa’nın fuzûlî ahz ve kabz eylediği beş senelik rüsûmatıyla 

mukaddemâ bâ temessük zimmetinde olan yedi yüz altmış altı guruşa ve gerek reâya-

yı merkumeden ber vech-i muharrer sinin-i sâireden bi gayr-ı hakkın ma‘hûdı olan 

mebâliğden ma‘ada ba‘dehu bir buçuk sene tarafına cebren aldığı elli yedi kise 

akçeyi lede’l-mütâlebe merkum Sarı Mustafa ber vech-i muharrer mebâliğ-i 

mezkûreyi ahz eylediğini huzur-ı şer‘de ikrâr ve itirâf eyledikden sonra kable’t-tahsîl 

firar eylediğini mübeyyin mukaddemâ sadr-ı azam i‘lâmât vürûd itmişiken firârî 

mezkûrun ne mahalde olduğu ma‘lûm olmadığından eğerçi meks olunub ancak el 

haleti hazihi firârî-i mezkûr âsitane-i saadetimde olduğundan nâşi ba‘d-ı ezin 

mübâşir ma‘rifeti ve ocağ-ı mezbûr tarafından kayıkcı ma‘rifetiyle bulunduğu 

mahalde ahz ve mahbûsen Sivas’a ihzar ve sen ki Sivas valisi vezir-i müşârun 

ileyhsin huzurunda bade’t-terâfu‘ zimmetinde sâbit ve mütehakkık olan mal her ne 

ise tahsîl ve ihkâk-ı hakk ittirilmek üzere emr-i şerîfim sudûrını tahrîr ve istid‘â ve 

divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda mezbûr Sarı 

Mustafa firârî-i muma ileyhe istinâden doksan senesinden berü koru-yı mezbûr 

hademelerinden herbirlerini bi gayr-ı hak tecrîm iderek ol mikdar guruşların ahz ve 

gasb eylediği zâbit-i merkum tarafından lede’l-inha mahallinde ma‘rifet-i şer‘le 

ru‘yet ve fuzûlî ma‘hûdı olan hukûk-ı fukarâ tahsîl ve icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 
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olunmak üzere iş bu sene-i mübâreke evâil-i recebinde emr-i şerîfim virildiği mastûr 

ve mukayyed ve vech-i meşrûh üzere emr-i şerîfim tahrîri içün bi’l fi‘il baş 

defterdârım olan Seyyid Mustafa dâme uluvvuhu i‘lâm ve sen ki Sivas valisi vezir-i 

müşarü’n ileyhsin i‘lâmı mûcebince mezbûr Mustafa mübâşir ma‘rifetiyle mahalline 

ihzâr ve terâfu‘-ı şer‘ ve zimmetinde sâbit ve mütehakkık olan hukûk-ı fukarâ her ne 

ise bade’s-subût tahsîl olunmak fermanım olmağın imdi sen ki vezir-i müşârun 

ileyhsin mezbûr Mustafa mübâşir-i muma ileyh ma‘rifetiyle mahalline ihzâr olmağla 

vürûdunda hüsemâsıyla terâfu‘-ı şer‘ ve zimmetinde sâbit ve mütehakkık olan 

hukûk-ı fukarâ her ne ise tahsîl birle icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk mezid-i  ve 

dikkat etmeniz bâbında ferman-ı ali yazılmışdır. 

                                                                Nebi                Fî evâil-i N sene (1)194                  

DERKENAR Tekrar emr-i ali yazılmışdır. Fî evâil-i Z sene 98 

SAYFA 68 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Tozanlu Kadısına hüküm ki 

           Erbâb-ı tımardan Mehmed veled-i tekâüd Ali ve Mustafa veled-i Ali nam 

sipâhiler gelüb Sivas Sancağında Meşhedâbad Nâhiyesi’nde nefs-i Meşhedâbad nam 

karye ve gayrıdan altışar bin sekiz yüz yetmiş üçer akçe tımarlara başka başka 

berevât-ı şerîfemle mutasarrıf olub tımarları mülhakâtından Tozanlu Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ niyâbet karyesinde müşterekleriyle sipâhi-i merkumların kayd ve berâtlarına 

dâhil olub niyâbet dimek(?) bad-ı hevâ olmağla karye-i mezbûre toprağında üzerine 

cürm sâbit olan reâya taifesinin kânun üzere îcâb iden cerîme haricden dahl olunmak 

îcâb itmez iken yine Tozanlı Nâhiyesinden Tekriye nam karye ve gayrıdan üç bin 

sekiz yüz akçe tımara mutasarrıf  Mustafa veled-i Süleyman tımarının baş kalemi 

olan salifü’z-zikr Tekriye Karyesi mâlikâne mutasarrıfına zabta kanaat itmeyüb 

karye-i mezbûrenin niyâbetini dahi ben ahz iderim deyu hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî 

müdâhale ve ahz ve kabzına muhâlefet ve taaddîden hâli olmadığın bildirüb defter-i 

hâkâni mûcebince amel olunub hilâf-ı defter-i hâkâni sipâhi-i mezkûr Mustafa veled-

i Süleyman’ın ol vechle zâhir olan muhalefet ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i 

hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda  Tozanlı Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ niyâbet karye-i Tekriye hâsılı beş yüz yirmi sekiz akçe yazu ile defter-i 
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mufasssalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter olunub niyâbet-i mezbûrun an 

mahlul mufassal deyu yüz otuz iki akçesi Mehmed veled-i Tekâüd Ali ve ol mikdarı 

Mustafa veled-i Ali kaydlarında olub bâkisi müştereki kaydına ve yine nâhiye-i 

mezbûre tâbi‘ yüz otuz sekiz nefer reâya ve on altı zemîn ile karye-i Tekriye 

mâlikâne-i tamamisi   hala Hisar rub‘  mâlikâne der tasarruf Ali Baba ve 

rub‘ âlikâne der tasarruf Hasan veled-i Haydar ve Şah Ağa Hatun ve Şah Börü Hatun  

ve iki rub‘ mâlikâne-i mülk mevrûsu ulâsı ebna ber mûceb-i hüccet-i şer‘iyye hâsılı 

divânî ve tahtında resm-i çift ve hınta ve şa‘îr ve bad-ı hevâ yekün ma‘a gayrihi altı 

bin sekiz yüz akçe yazu ile ol dahi defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve 

defter-i icmâlde üç bin sekiz yüz akçesi ifrâz ve ber icmâl mezbûr tamâmen Mustafa 

veled-i Süleyman kaydında olub bâkisi müştereki kaydında olmağla bu takdirce ber 

mûceb-i defter-i hâkâni karye-i mezbûrenin niyâbetine mahsus olan rüsûmatına 

mezkûr Mustafa veled-i Süleyman’ın alâkâsı olmayub müşterekiyle mezkûrân 

Mehmed veled-i Ali ve Mustafa veled-i Ali taraflarından zabta iktiza eylediğin bi’l 

fi‘il defter emini olan Hasan dame mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                Fî evâil-i N sene (1)194 

SAYFA 68 HÜKÜM 2 

Ünye nâibine hüküm ki 

          Abdurrahman ve Mustafa ve Hüseyin ve Ahmed ve İsmail ve Salih ve diğer 

Hüseyin ve Mehmed ve Ali ve Mehmed ve Süleyman ve Mehmed  ve Seyrek oğlu 

İbrahim ve Ali nam kimesneler südde-i saadetime arz-ı hal idüb bunlar kendü 

hallerinde ve ırzlarıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ ve hareketleri 

yoğiken kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Seydi oğlu Mustafa nam kimesne kendü 

hâlinde olmayub bazı mütegallibeye istinâden bin yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘-i 

şerif ve bi gayr-ı hak beş yüz yirmi altı guruşlarını ahz ve ziyâde gadr ve taaddî 

eylediklerin ve mezkûr ile bir dürlü mukâvemet mümkün olmadığın bildirüb şer‘le 

görülüb mezkûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak fuzûlî ahz eylediği meblağ-ı 

merkûmu tamâmen tahsîl ve bi kusur bunlara aılvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 
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                                                              Vâcid             Fî evâil-i N sene 1194 

SAYFA 68 HÜKÜM 3 

Geldiklan Kadısına hüküm ki 

          Şeyh Ahmed ve Mustafa zîde salâhuhuma gelüb Amasya Sancağı’nda 

Geldiklan Nâhiyesi’nde yüz on dört nefer reâya ve on aded zemîn ile karye-i Cağana 

tamam mâlikâne vakf-ı zâviye-i Elvan Çelebi ve tamam divânî tâbi‘-i vakf-ı mezkûr 

hâsıl-ı ma‘a niyâbet çift ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrıhi yedi bin üç yüz otuz 

yedi akçe yazu ma‘a kurâ-i sâire deyu defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr 

olunduğu defter-i hâkânide Zünnunabab kazâsında vâki‘ Şeyh Elvan Çelebi Tekyesi 

Vakfı’nın yevmi iki akçe vazîfe ile nısf tevliyeti eslah evlâd-ı vâkıfdan eş-Şeyh 

Ahmed’in ve yevmi iki akçe ile nısf-ı âher Mustafa ve Osman veledân Şeyh 

Süleyman’ın berevâtı ile üzerlerinde olduğu Anadolu Muhasebesi’nden derkenar 

olunub ve salifü’z-zikr Cağana Karyesi’ne hin-i tahrîrden berü tekye-i mezbûre vakfı 

tarafından mütevelli olanlar cebren zabt ve tağşîr ve mahsûlâtı ayende ve revendeye 

it’âm olunagelüb âherden bir dürlü dahl ve taarruz olunduğu yoğiken Hacı Paşazâde 

Ahmed Paşa karye-i mezbûrede çift otağı büyük ve beş seneden berü vakıf tarafına 

âid olan a‘şârı tagallüben ahz ve kabza ve iki yüz elli keyl hınta ve şa‘îr ve öşür 

mahsulünü der anbar idüb mevcûd olduğun ve mezbûr mütegallibeden olmağla 

mukâvemete iktidârları olmayub bu vechle vakfın ibtâline bâis olduğun inha karye-i 

Cağana el mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni taraf-ı vakfdan kendülere bi’t-tevliye 

zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûm kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz 

ittirilmeyüb mezkûrun hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun fuzûlî ahz ve kabz 

eylediği mahsûl-ı vakf bade’s-subût tahsîl olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını 

istid‘â ve karye-i Cağana el mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni zaviye-i mezbûre 

vakfı tarafından zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz 

ve kabz ittirilmeyüb âherden bir ferdi dahl ve ta‘arruz ittirilmemek içün muktezâ-yı 

defter-i hâkâni ve kânun üzere emr-i şerîfim sudûrı bâbında bi’l-fi‘il  reisü’l küttâbım 

olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince muktezâ-yı defter-i 

hâkâni ve kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                         Hüseyni         Fî evâil-i N sene (1)194  

DERKENAR:Haremeyn mukata‘asına ilm ü haber kâimesi virildi. 
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SAYFA 69 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Mustafa nam sipâhi gelüb Sivas Sancağı’nda Kilmigad 

Nâhiyesi’nde Demircilik nam karye ve gayrıdan üç bin sekiz yüz akçe ber benevbet 

tımara ba berât-ı âli şân mutasarrıf olduğu tımarı mülhakâtından Sivas Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ Çağlan kurâsının rub‘ mâlikânesi medine-i Münevvere Vakfı ve üç rub 

mâlikânesiyle tamam divânisi müşterekleriyle tımarı aklâmından olduğu defter-i 

hâkânide mukayyed olmağla karye-i Çağlan el mezbûreyi ber mûceb-i defter-i 

hâkâni medine-i Münevvere Vakfı müşterekleriyle zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve 

rüsûmın kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz itmek murâd eyledikde dahl 

olunmak îcâb itmez iken müteveffâ vezir-i azam-ı esbak Mustafa Paşa’nın Sivas 

kurbunda vâki‘ binâ eylediği han ve hamam ve câmi‘-i şerifi vakfı mütevellisi 

olanlar zuhûr ve vakf-ı mezbûrun defter-i hâkânide mukayyed karyelerinden yine 

Sivas Nâhiyesine tâbi‘ Kavak Karyesi’ni ber mûceb-i defter-i hâkâni zabta kanaat 

itmeyüb karye-i Çağlan el mezbûre içün vakf-ı mezbûr mülhakâtındandır deyu iddia 

ve bu makûle karye niza‘ında itibar ancak defter-i hâkâniye olub kadîme mugâyir 

değil iken karye-i mezbûre bir müddetden berü vakf tarafından zabt olunagelmişdir 

deyu fuzûlî zabt olunduğunu sened alınmaz ve kadîm itibariyle karye-i Çağlan el 

mezbûreyi vakf-ı mezbûr karyesinden olmak üzere aldığı hücceti ber takrib defter-i 

hâkâniye hıfz ile hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve tagallüben zabt ve tımarı 

mahsulünün kesirine bâdî olduğun mukaddemâ bâ arz-ı hal merkum Mustafa inhâ ve 

karye-i Çağlan el mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni Medine-i Münevvere vakfı ve 

müşterekleriyle kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûm kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz  ittirilüb mütevelli-i mezkûru hilâf-ı defter-i hâkâni ve 

hüccet-i mahfûzaya binâen karye-i Çağlan el mezbûre bir dürlü dahl ve taarruz 

ittirilmemek bâbında istid‘â itmeğin tarafeynin kaydları defter-i hâkâniden ba‘del 

ihrâc ber mûceb-i defter-i hâkâni karye-i Çağlan el mezbûrenin rub‘ mâlikânesi 

Medine-i Münevvere Vakfı ve üç rub‘ mâlikânesiyle tamâmen divânisi merkum 

Mustafa ve müştereklerinin kaydına dâhil olduğun defter emini esbak arz ve arzı 

mûcebince amel olunmak bâbında Sivas Valisi ve kadısı sâbıka hitâben emr-i şerîfim 

sâdır olmuşiken ber vech-i muharrer hüccet-i merkume mütevelli-i mezbûrun 

yedinde olduğundan tenfîz ve icrâsı mümkün olmayub mağdur olduğun tekrar inhâ 
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ve hüccet-i mezbûrenin kaydı ref‘ ve terkîn olunmasın  istid‘â  eyledikde kuyûd-ı 

ahkâm divân-ı hümâyûnumdan lede’l-ihrâc ber vech-i muharrer hüccet-i 

merkûmenin mazmûnı defter-i hâkâni kuyûdatına mugâyir ve münâfi ve hüccet-i 

mahfûzaya binâen karye-i Çağlan el mezbûreye Mustafa Paşa Vakfı tarafından 

müdâhale olunması Medine-i Münevvere Vakfına ve sipâhi-i mezkûr ve 

müştereklerine gadrı mûceb-i hâlâtdan olmağla hilâf-ı defter-i hâkâni kayd olunan 

hüccet ref‘ ve ilga ve mukaddemâ sâdır olan emr-i ali mûcebince amel olunmak 

bâbında doksan üç senesi evâsıt-ı cemaziye’l evvelinde sâbıkan Sivas Valisi’ne ve 

kadısına hitâben sâdır olan emr-i şerîfim divân-ı hümâyûnumdan ve İstanbul’da 

Parmakkapı kurbunda vâki‘ müteveffâ Kemankeş Kara Mustafa Paşa Türbesi 

Evkâfından Sivas civârında vâki‘ binâ eylediği han ve hamam ve câmi‘-i şerifi vakfı 

olmak üzere kadîmden mütevellileri taraflarından zabt ve tasarruf olunagelen Çağlan 

nam karye arâzîsiçün civârında tımar mutasarrıfları mugâyir-i hüccet-i mahfûza 

müdâhale iderler deyu inha ve zikr olunan arâzî münazaun fiha içün sipâhi-i mezbûr 

ve müşterekleri taraflarından zuhûr iden davâları min ba’d mahallinde istima’ ve 

iltifat olmayub asitane-i aliyyemde evkâf müfettişi huzûrunda terâfu‘a havâle ile 

vakf-ı mezbûr hasarâttan hıfz olunmak bâbında ve zikr-i(?) emr-i ali  ısdâr  ve 

defterhâne-i âmireme kayd içün ilm ü haber i‘tâ olmuş mütevelli-i vakf-ı mezbûr 

istirhâm eylediği müfettiş-i muma ileyh ba’del i‘lâm bâ işâret-i şeyhü’l islami doksan 

dört senesi cemaziel ûlâsının on dokuzuncu gününde Sivas Valisine ve kadısına 

hitâben bir kıt‘a  emr-i şerifim sâdır olduğu dahi Haremeyn mukata’atından derkenar 

olunmağla sipâhi-i merkum Mustafa inhâsında ber vech-i muharrer hilâf-ı defter-i 

hâkâni kayd olunan hüccet-i mezbûre ref‘ ve ilga ve mukaddemâ sâdır olan emr-i ali 

mûcebince amel ve hareket olunmak bâbında sâdır olan emr-i şerîfim ile karye-i 

Çağlan el mezbûre medine-i münevvere vakfı müşterekleriyle zabt ve vâki‘ olan 

mahsûl ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilmek içün Sivas valisi 

tarafından dahi buyruldu i‘tâ olunmuşiken mütevelli-i vakf-ı mezbûr zuhûr ve ber 

vech-i muharrer ısdâr ittirdiği emrin kaydı ref‘ ve terkîn ile karye-i Çağlan el 

mezbûre taraf-ı vakfdan zabt olunmak üzere yedimde emr-i ali vardur deyu bazı 

mütegallibeye istinâden hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve tarafından zabtına 

muhalefet ve gadr iradesinde olduğun bildirüb mezkûrun hilâf-ı defter-i hâkâni ısdâr 

ittirdiği emrin kaydı ref‘ ve terkîn ve karye-i Çağlan el mezbûre ber mûceb-i defter-i 

hâkâni ve  mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince Medine-i Münevvere 
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Vakfı ve müşterekleriyle kendüye zabt ittirilüb mütevelli-i merkûmu bir dürlü dahl 

ve taarruz ittirilmemek bâbında müceddeden emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve divân-ı 

hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda ber vech-i muharrer 

tarih-i merkumda emr-i şerîfim virildiği mastûr ve hazine-i âmiremde mahfûz 

Haremeyn Mukata’ası Defterleri’ne nazar olundukda vech-i meşrûh üzere tarih-i 

merkumda emr-i şerîfim virildiği mukayyed ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâle ve mufassal müracaat olundukda Sivas 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ on dokuz nefer reâya ile karye-i Çağlan rub‘ mâlikâne vakf-ı 

Medine-i Münevvere ve üç rub‘ mâlikâne ve divânî tımar ve hâsıl-ı üç rub‘   

mâlikâne ve divânî ve tahtında resm-i çift ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi iki bin 

yüz elli akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i 

icmâlde ma‘a gayrıhi üç bin dört yüz elli akçe yekününden bin beş yüz akçesi ifrâz 

ve ber benevbet tımar olmak üzere ber icmâl ve icmâl-i mezbûr tamâmen Mustafa 

kaydında olub bâkisi müştereki kaydında ve yine Sivas Nâhiyesi’ne tâbi‘ yüz on 

sekiz nefer reâya ile karye-i Kavak divânî tımar mâlikâne-i mülk Piri Bey veled-i 

Korucu der tasarruf evlâd-ı mezkûr hâlâ divânî hisse-i hüdavendigar rub‘ mâlikâne 

vakf-ı cüzhan an kayd-ı Hacı devletşah  üç rub‘ mâlikâne mülk-i mevrûs evlâd-ı piri 

el mezbûr ve hâsıl-ı divânî ma‘a niyâbet ve tahtında resm-i bennâk ve hınta ve şa‘îr 

yekün ma‘a gayrihi altı bin akçe yazu ile oldahi defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrîr ve defter olunub ba’dehu karye-i mezbûrenin divânisi vezir-i azam 

Mustafa Paşa’nın Sivas kurbunda binâ eylediği han ve hamam ve câmi‘inin 

mürtezikasına vakf olunmak üzere bin elli senesinde tevkî’i kalemiyle tashîh olmağla 

bundan akdem Medine-i Münevvere Vakfı mütevellisi ve tımar mutasarrıfları ile 

Mustafa Paşa Vakfı mütevellisi hîn-i terâfu‘larında karye-i Çağlan el mezbûre bin 

kırk dokuz tarihinden berü Mustafa Paşa vakfı tarafında zabt olunageldiği tevâtüren 

sâbit ve taraf-ı vakfa hüküm birle yüz seksen beş senesi tarihiyle müverrah Sivas 

kadısının virdiği hüccet yüz doksan senesinde bâ ferman-ı ali defterhâne-i âmiremde 

hıfz olunub ancak karye-i Çağlan el mezbûrenin rub‘ mâlikânesi Medine-i 

Münevvere Vakfı ve üç rub‘ mâlikânesi ve divânisi sipâhi-i mezkûrların kaydlarına 

dâhil olub ve hüccet-i merkumenin mefhûmu dahi defter-i hâkâni kuyûdatına 

mugâyir hüccet-i mahfûza-i mezkûreye binâen karye-i Çağlan el mezbûreye Mustafa 

Paşa Vakfı tarafından müdâhale olunması Medine-i Münevvere Vakfına ve sipâhi-i 

mezkûrlara gadrı mûceb-i halâttan olmağla hüccet-i merkume defter-i hâkâniden ref‘ 
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ve terkîn ve karye-i merkûma sâdır olan emr-i ali mûcebince Medine-i Münevvere 

Vakfı ve sipâhi-i mezbûrlar taraflarından ber mûceb-i defter-i hâkâni zabt ve 

ittirilmek üzere hüccet-i merkûma ve defter-i hâkâniden ref‘ ve ilga olunmak içün 

bin yüz doksan üç senesi evâsıt-ı cemazie’l evveli tarihiyle vürûd iden ilm ü haber 

kaimesi mûcebince ref‘ ve ilga olunmağla bu takdirce ber mûceb-i defter-i hâkâni 

karye-i Çağlan el mezbûrenin rub‘ mâlikânesi Medine-i Münevvere Vakfı tarafından 

ve üç rub‘ mâlikânesiyle divânisi sipâhi-i mezkûr ve müşterekleri taraflarından zabt 

olunub Mustafa Paşa Vakfı mütevellilerinin alâkâları  olmamak iktiza eylediğin bi’l-

fi‘il  defter emini olan Hasan dame mecduhu arz ve vakf-ı mezbûr tarafına ber vech-i 

muharrer haremeyn mukata‘asından virilen emrin mefhûmu defter-i hâkâni 

kuyûdatına ve bundan akdem ber muktezâ-yı defter-i hâkâni divân-ı hümâyûn 

tarafından sâdır olan emr-i şerîfimin mazmûnu münîfine mugâyir muhâlif olduğu 

zâhir ve nümâyân olmağla bu sûrette vakf-ı mezbûr tarafına virilen emrin kaydı 

mukata‘a-i merkûmeden ref‘ ve terkin ve karye-i Çağlan el mezbûre Medine-i 

Münevvere Vakfı ve müşterekleriyle sipâhi-i merkum tarafından defter-i hâkâni 

vâkıf-ı muma ileyhin arzı mûcebince müceddeden emr-i şerîfim sudûrunu bi’l-fi‘il  

reisü’l küttâbım olan Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince 

vakf-ı mezbûr tarafına virilen emrin kaydı ref‘ ve terkin ve müceddeden ferman-ı ali 

sâdır olmuştur. 

                                                           Vâcid                    Fî evâsıt-ı N sene (1)194            

SAYFA 70 HÜKÜM 1 

Ayvacık kadısına hüküm ki 

           Ayvacık Kazâsına tâbi‘ Haydar nam karyede vâki‘ câmi‘nin hatibi 

Abdurrahman gelüb bu câmi‘-i mezkûrda bi’l-fi‘il  berâtla hatib olub uhdesine edâsı 

lazım gelen hizmetin edâ idüb e’imme ve hutebâ müktezâ-yı nas oldukları i’tibariyle 

rüsûm-ı raiyyet ve bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddî ve rencîde 

olunmak îcâb itmez iken karye-i  mezbûre zâbiti tarafından hilâf-ı kânun rüsûm-ı 

raiyyet ve ehl-i örf taifesi taraflarından âher bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka 

mütâlebesiyle taaddî ve rencîdeden hâli olmadıkların bildirüb men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin imdi e’imme ve hutebâ müktezâ-yı nas 
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oldukları i’tibariyle rüsûm-ı raiyyet ve bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkkanın cümlesinden 

muaflardır kânun üzere amel olunmak emrim olmuştur.  

                                                      Nesîmî                   Fî evâhir-i N sene (1)194  

SAYFA 70 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisi’ne ve Sivas Kadısı’na hüküm ki 

          Osman nam kimesne gelüb Sivas’da vâki‘ Veli Şeyh nam Eğerciler Mezra‘ası 

Vakfı’nın mezra‘adarlığına babası Murtaza Hâlife mutasarrıf iken fevt oldukda 

mezra‘a   darlık-ı mezbûr buna tevcih olunacak iken ecânibden Hasan ve Hüseyin 

nam kimesneler hilâf-ı inhâ üzerlerine berât ve gadr eylediklerinden başka bin yüz 

doksan senesinden berü ma‘lûme’l-keyl zehâyiri ile altmış guruşundan mütecâviz 

malını ahz ve gadr-ı külli eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-

i şerif ahz eylediği ma‘lûme’l keyl zehâyiri ile ol mikdar guruş hakkı kendüye 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                            Mukim            Fî evâsıt-ı N sene (1)194  

SAYFA 70 HÜKÜM 3 

Ladik kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Algulu(?) Karyesi sâkinlerinden Süleyman nam kimesne 

gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘ bir ferde vaz‘ ve hareketi 

olmayub şer‘an taaddî olunmak îcâb itmez iken yine karye-i mezbûr sâkinlerinden 

ashâb-ı ağrazdan Kara Ali ve ammisi oğlu Mehmed nam kimesneler kendü hallerinde 

olmayub iş bu sene-i mübârekede hevâsına tâbi‘ ehl-i örfe istinâden bunun üzerine 

şer‘an bir nesne sâbit olmadan bi gayr-ı hak ve gasben dört yüz yirmi beş guruşunu 

ahz ve gadr-ı külli eylediğin ve fetevâsı olduğun bildirüb mûcebince şer‘le görülüb 

mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif gasben ahz eyledikleri ol mikdar guruşı gerü kendüye 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak olunmak bâbında hüküm ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                        Sabri                  Fî evâhir-i N Sene (1)194            
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SAYFA 70 HÜKÜM 4 

Arabkir Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Sen ki nâib-i Mevlânâ-yı muma ileyh Musa zide ilmihusun mektub gönderüb 

an asl Eğin Kazâsı’nda ve hâlâ Arabkir mütemekkinlerinden İgüb veled-i Agob nam 

zimmî bundan akdem Arabkirli Küpik veled-i Kümas Derderdan nam zimmîden dört 

yüz elli guruş mütâlebe ve murâfa‘a-i şer‘ oldukların mesfûr müdde’asını vech-i şer‘i 

üzere isbât idemeyüb hakk-ı rızadan  men‘ birle cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye 

virilmişiken mesfûru hevâsına tâbi‘ ehl-i örfe hilâf-ı inhâ gamz ve mesfûrun üzerine 

şer‘an bir nesne sâbit olmadan yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak yüz 

on guruşunu gasben ahz ettiğini meclis-i şer‘de ihbâr itmeleriyle yedinde olan fetevâ-

yı şerîfe mûcebince şer‘le görülüb mesfûr İgüb zimmînin hilâf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak 

gasben ahz eylediği ol mikdar guruş tamâmen tahsîl ve kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ 

ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum virilmek ricâsına vâki‘ hâli 

bi’l-iltimas arz eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i ali 

yazılmışdır. 

                                                     Sabri                     Fî evâhir-i N  sene (1)194     

SAYFA 70 HÜKÜM 5 

Sivas Vâlisine ve Ladik Kadısına hüküm ki 

          Ladik Kazâsı ahâlileri gelüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve 

hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ ve hareketleri ve deyn ve kefâletleri ve üzerlerine dahi 

şer‘an bir nesne sâbit olmayub taaddî ve rencîde olunmaları îcâb itmez iken kazâ-i 

mezbûr sâkinlerinden Seyyid Ömer nam kimesne iş bu bin yüz doksan dört senesinde 

hilâf-ı şer‘ ve bilâ emr-i münif on beş bin guruşlarını ahz ve sâbıkan Canik muhassılı 

ma‘rifetiyle murâfa‘a-i şer‘ olduklarında husûs-ı mezbûr minvâl-i muharrer üzere 

olduğu şer‘an sâbit ve zâhir ve cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye i’tâ ve taleb 

eylediklerinde bi vech-i şer‘i edâda taallül eylediğine binâen bundan akdem emr-i 

şerîf dahi sâdır olub lâkin henüz rü’yet ve infâz ve icrâ olunmadığın bildirüb 

mezbûrun hilâf-ı şer‘ ve bilâ emr-i münîf ahz eyledikleri ol mikdar guruşların 

istirdâd ve ashâbına alivirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i 
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hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i ali 

yazılmışdır. 

                                                                             Fî evâhir-i N sene  (1)194 

SAYFA 70 HÜKÜM 6 

Ladik Kadısına Hüküm ki 

          Amasya Sancağında vâki‘ Ladik Kazâsı ahâlisi gelüb yine kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden Ömer nam kimesne kendü hâlinde olmayub şerîr ve gammaz olub 

dâimâ kadı ve nâib ve voyvoda ve mütesellim ve subaşı ve sâir ehl-i örf taifesi 

yanlarına varub hilâf vâki‘ mevâd isnâdıyla fukarâyı hilâf-ı şer‘ ve kânun ehl-i örfe 

gamz ve tecrim ve bi gayr-ı hak akçeleri almağa bâis ve kendüsü dahi alub ve alâkâ 

ve medhâli olmadığı il mesâlihine ve bilâ emr-i şerîf tekâlifleri umûruna karışub 

bunun emsâli zulm ve taaddîsinin nihâyeti olmayub perâkende ve perîşân 

olunmalarına bâdî olduğın bildirüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

Fî evâhir-i N sene (1)194 

SAYFA 71 HÜKÜM 1 

 Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından Bozok Sancağı mutasarrıfı 

Cabbarzâde mir El-Hac Mustafa dame mecduhuya ve Saz ve Tosya kadılarına 

hüküm ki 

         Şeyhü’l-islâm-ı sâbık Ebussuud nam müteveffânın karındaşı oğlu Şeyh Derviş 

Mehmed’in evlâdlarından Derviş Seyyid Mehmed zîde şerefehu gelüb Saz 

Kazâsı’nda Eymür nam karye toprağında vâki‘ ziraat olunan çeltükden ceddi muma 

ileyh ta‘yîn  olunub el yevm merkum Seyyid Mehmed’in mâliye tarafından virilen 

berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu on müdlük çeltüğe âherin müdâhalesi iktizâ itmez 

iken Tosya Kazâsı sükkânından Habaloğlu Ahmed ve refiki Kara Hacıoğlu Hüseyin 

ve Üsteci oğlu dimekle maruf kimesneler birbirleriyle yekdil ve yekcihet olarak 

hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i berât bin yüz doksan senesinden berü iki sene çeltük-i 

mezbûru zabt ve gadr eylediğin bildirüb ber vech-i muharrer merkumların iki 
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seneden berü fuzûlî mahudları(?) olan her ne ise ba’de’s-subut ma‘rifet-i şer‘le ve 

sen ki Cabbarzâde-i Mir El-Hac Mustafa dâme mecdûhusun ma‘rifetinle tamâmen 

tahsîl ittirilmek bâbında emr-i şerîfim sudûrunu istid‘â ve hazine-i âmiremde mahfûz 

Anadolu Muhasebesi Defterleri’ne nazar olundukda Saz Kazâsı’na tâbi‘ Eymür nam 

karyede vâki‘ on aded müdlük çeltük-i merkûm Seyyid Derviş Mehmed hâlifenin 

mâliye berâtıyla üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed olmağın mahallinde ma‘rifet    

-i şer‘le görülüb merkûmun ber vech-i muharrer hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i berât 

müdâhaleleri vâki‘ ise men‘ ve def‘ ve fuzûlî mahudları her ne ise bade’s-subut 

  virilmek üzere emr-i şerîfim tahrîr bâbında bi’l fi‘il baş defterdârım olan Es-

Seyyid El-Hac Mustafa dâme uluvvuhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince amel 

olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                   Fî evâhir-i N sene (1)194 

SAYFA 71 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

          Amasya Kazâsı sâkinelerinden Fatıma nam hatun gelüb  yine kazâ-i mezbûre 

sâkinlerinden zevci sâbıkı olan Hüseyin nam kimesne zimmetinde yüz elli guruş 

mehir alacak hakkı olmağla defa‘atle taleb ve almak murâd eyledikde dürlü illet ve 

bahâne ile gah sen bana hibe itmiştin deyu enva‘ hile ve tezvirâta edâda taallül ve 

muhâlefet ve ibtâl-i hak ve gadr-i külli sevdâsında olduğın ve taraflarından davâ ve 

ahz ve kabza halen zevci İbrahim nam kimesneyi vekil eylediği ve bu babda davâsına 

muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfeleri mûcebince mahallinde 

şer‘le görülüb mezbûrun zimmetinde olan ol mikdar guruş mehir hakkı tamâmen 

tahsîl ve tarafınızdan vekil-i merkûma alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve muhâlefet 

ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                           Şerif                Fî evâsıt-ı L sene (1)194  

DERKENAR Tashîh olunduğu üzere tebdil olunub  kaleminde mahfûzdur. 
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SAYFA 71 HÜKÜM 3 

Çorum Sancağında vâki‘ kuzât ve nüvvâba hüküm ki 

         Avâtıf-ı aliyye-i şahânemden bu def‘a Çorum Sancağı hâlâ ber vech-i arpalık 

Yanya Sancağına mutasarrıf ve Anadolu Kal’ası muhafızı olan vezirim es-Seyyid 

Ahmed Paşa’ya iş bu sene-i mübâreke Şevval el mükerremenin dördüncü gününde 

ber vech-i arpalık el-hak tevcih ve ihsân-ı  şehriyârânesi  olub liva-i mezbûre zabt ve 

rabta mahallerine muktedir bir mütesellim nasbı lâbud ve muktezâ olduğuna binâen 

Gürünlü Mustafa zide kadruhu mütesellim nasb olunmak bâbında emr-i celilü’l-

kadîrim sudûrını vezir-i müşârun ileyhin kapu kethüdâsı Mustafa zide mecduhu bâ 

arz-ı hal istid‘â itmekle vech-i meşrûh üzere mütesellim nasb olunmak fermanım 

olmağın imdi siz ki Mevlânâ-yı muma ileyhimsiz  liva-i mezbûr mütesellimliği tarih-

i merkumdan muma ileyh Osman zabt ve cânib-i müşârun ileyhe râci‘ olan tayyarât 

ve âidatı ahz ve kabz ittirilüb mütesellimlik umûruna âheri dahl ve taarruz 

ittirilmemek bâbında ferman-ı alişan yazılmışdır. 

                                                             Raşid            Fî evâil-i L sene (1)194     

SAYFA 71 HÜKÜM 4 

Divriği kadısına hüküm ki 

          Şaşı Artin ve Dervir ve Ohan nam zimmîler arz-ı hal idüb bunlar fi’l- (asl) 

Taşabad kazâsına tâbi‘ Ağcakaya karyesinde iken müddet-i vâfireden berü varub 

Divriği kazâsına tâbi‘ Aşuşin Karyesinde olub zikr olunan Ağcakaya Karyesi 

toprağında bi’l fi‘il zabt ve tasarruflarında hâne-i avârıza bağlu tekâlif almak îcâb 

ider kadîmi reâya emlâk ve yerleri olmayub tekâlif talebiyle taaddî olunmaları îcâb 

itmez iken Ağcakaya Karyesi ahâlisi ve zâbitleri evâmir-i şerîfe ile vârid olan 

tekâlifden siz dahi bizimle ma‘an hisse  viriniz deyu hilâf-ı kânun taaddî eylediklerin 

bildirüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin kânun üzere 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                  Hakkı                  Fî evâil-i L sene (1)194            
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SAYFA 71 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

            Erbâb-ı tımardan Ömer sipâhi gelüb Amasya Sancağında ve kazâsı 

muzafatından Kavas Nâhiyesi’nde Ezinebazarı nam karye ve gayrıdan dokuz bin beş 

yüz akçe ba berât-ı âlî-şân mutasarrıf olduğu tımarı mülhakâtından Gazilerovacığı 

nâhiyesine tâbi‘ iki yüz akçe yazar el müslimiyyede karye-i Balıklı müşterekiyle 

kayd ve berâtına dâhil ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekiyle zabt ve vâki‘ olan 

mahsûl ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde dahl 

olunmak îcâb itmez iken ecânib ve ashâb-ı ağrazdan firârî Hacı Ali Paşa’nın 

etba‘ından Hacı Ahmed nam kimesne hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve 

doksan iki senesinden berü vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmu tagallüben ahz ve kabz idüb 

gadr eylediğin bildirüb salifü’z-zikr el müslimiyyede  karye-i  Balıklı müşterekiyle 

sipâhi-i mezkûru zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmı kânun ve defter mûcebince ahz 

ve kabz ittirilüb ecânib ve ashâb-ı ağrazdan olan mezkûr Hacı Ahmed’i hilâf-ı defter-

i hâkâni ve mugâyir-i kânun bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmeyüb ve fuzûlî ahz ve 

kabz eylediği mahsûl ve rüsûmu alıvirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve 

defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe- hümâyûn ve defter-i icmâle müracaat 

olundukda Gazilerovacığı Nâhiyesi’ne tâbi‘ iki yüz akçe yazar el müslimiyyede 

karye-i Balıklı ve Kavas(?) Nâhiyesi’ne tâbi‘ Ezinebazarı nam karye ve ma‘a gayrihi 

birikdirilüb beş bin yedi yüz akçe ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun üç bin yedi yüz 

akçesi merkum Ömer’in tımarı bâkisi müştereki kaydında olduğu mastûr ve 

mukayyed ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual olundukda defter-i hâkânide mastûr 

iki yüz akçe yazar el müslimiye der karye-i Balıklı müşterekiyle sipâhi-i merkum 

Ömer’in kaydına dâhil olmağla ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekiyle zabt ve 

vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmu ahz ve kabz ittirilmek mükteza-yı defter-i hâkâni ve 

muvâfık-ı kânun olub âherin müdâhalesi hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânundır 

deyu tahrîr olunmağla defter-i hâkâni mûcebince kânun üzere amel olunmak emrim 

olmuştur. 

                                                                  Vâcid                 Fî evâil-i L sene 1194       
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SAYFA 71 HÜKÜM 6 

Sivas Vâlisine ve Niksar Kadısına hüküm ki 

          Niksar Kazâsı sâkinlerinden Çavuşzâde Mustafa zide kadruhu gelüb bu kendü 

hâlinde ırzıyla mukayyed hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi olmayub ve 

üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken Niksar Kazâsı 

sâkinlerinden mütegallibeden Keleş Ağa dimekle ma‘rûf kimesne kendü hâlinde 

olmayub bin yüz seksen senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hakkın  bunun yüz 

yetmiş guruş akçesiyle bir re‘s atını fuzûlî ve tagallüben ahz ve taleb ve davâ itmek 

üzereler  iken mezkûr fevt olub terekesini kazâ-i mezbûrdan oğlu (boş) nam kimesne 

ahz ve kabz itmekle taleb eyledikde virmeyüb gadr eylediğin ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi 

mûcebince şer‘le görülüb müteveffâ-yı mezkûrun terekesini ahz ve kabz iden oğlu 

mezkûrdan ve mal-ı müteveffâdan alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                 Nedim                 Fî evâil-i L sene 1194 

SAYFA 72 HÜKÜM 1 

Arabkir Kadısı’na hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Huruc nam karyeden Boyacıoğlu Arakil nam zimmî 

gelüb karye-i mezbûre toprağında Karmarder dimekle ma‘rûf mahalde vâki‘ orman 

yerlerinden olub cevânib-i erba’ası Köroğlu Kara Dayı ve Keşişoğlu ve İbrahim 

Çelebi ve Keloğlu ve Mankasar ve Avanis ve Tomas ve Kanuk ve  Göceli Halil ve 

Keşiş Köse tarlaları beynlerinde vâki‘ hudud-ı mezkûr ile mahdûd malume’l hudûd 

yerler takaddümden berü hâli ve derun ve etrafında vâki‘ bazı meşe eşcârları olub 

kadîmden koyun ve sâir davâr ra‘y olunub otundan ve suyundan intifa‘olunagelen 

kadîmi mer‘a yerlerinde olduğuna binâen bi’l cümle ahâli-i karyenin ihbârlarıyla 

karye-i mezbûre sipâhisinden resm-i tapu ile alub yedine virilen sâhib-i arz 

temessükü mûcebince kendü baltasıyla ormana kırub(?) tarlalarından seksen yedi 

senesinden berü bilâ niza‘ zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idüb 

müdâhale olunmak îcâb itmez iken karye-i mezbûre ahâlisinin ve ashâb-ı ağrazdan 

El-Hac İbrahim ve Hüseyin ve Seyyid Ali ve Salih nam kimesneler hevâlarına tâbi‘ 
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refikleriyle yekdil ve mücerred ızrâr sevdâsıyla ol yerler bizim karyemizin mer‘asıdır 

sana zabt ve ziraat ittirmezüz deyu hilâf-ı kânun fuzûlî müdâhaleden hâli 

olmadıkların bildirüb ol babda kânun üzere hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı 

hümâyûn kaleminden kânun sual olundukda münaza’un fiha olan mahal kadîmden 

koyun ve sâir davâr ra‘y olunub otundan ve suyundan intifa‘ idegelen kadîmi mer‘a 

yerlerinden olmayub fi’l vâki‘ kadîmden ziraat olunub öşr ve resmi alınagelen 

yerlerden olub ve ol yerler zabt olunur iken ziraat olunmayub üç sene ale’t tevâli bilâ 

vâki‘ boz ve hâli kalub kânun üzere müstehak-ı tapu olduğun mesfûr dahi ol yerleri 

bozdan sâhib-i arzdan tapu ile alub yedi seneden berü beher sene zabt ve ziraat ve öşr 

ve resmin sâhib-i arza edâ ider iken ahâli-i karyeden mezkûrü’l-esâmi kimesneler ol 

yerler bizim karyemizin mer‘asıdır deyu fuzûlî müdâhale ve taaddî eyledikleri vâki‘ 

ise men‘ ve def‘ ol yerler yedinde olan sâhib-i arz temessükü mûcebince zabt ve 

ziraat ittirilmek muvâfık-ı kânundur deyu tahrîr olunmağla kânun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                          Fehim                Fî evâil-i L sene (1)194   

SAYFA 72 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

           Erbâb-ı tımardan Osman nam sipâhi gelüb Sivas Sancağı’nda Yıldız 

Nâhiyesi’nde Geçdinhacı nam karye ve gayrıdan yedi bin iki yüz akçe ba berât-ı âlî-

şân mutasarrıf olduğu tımarı mülhakâtından müstakîllen kayd ve berâtına dahil yine 

Sivas Nâhiyesi’ne tâbi‘ defter-i hâkânide mezra‘a-i İbâdullah ve Tuzlahanı ve elsine-

i nasda Nasdullah  ismiyle müsemma mezra‘ayı ber mûceb-i defter-i hâkâni 

müstakîllen zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmı kânun ve defter mûcebince ahz ve 

kabz itmek murâd eyledikde dahl olunmak îcâb itmez iken yine Sivas Nâhiyesine 

tâbi‘ Sökenlü(?) nam-ı diğer Büyüköyük Karyesi ve gayrıdan beş bin üç yüz akçe beş 

be-nevbet  tımara mutasarrıf Seyyid Abdülbaki ve es-Seyyid Ebubekir tımarının baş 

kalemi olub müşterekiyle kayd ve berâtına dâhil Sökenlü nam-ı diğer Büyüköyük 

Karyesi’ni zabta kanaat itmeyüb sipâhi-i mezbûrun tımarı mülhakâtından Sivas 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ defter-i hâkânide İbadullah ve Tuzlahanı deyu mukayyed mezra‘a    

içün tımarım mülhakâtından olan salifü’z zikr Sökenlü nam-ı diğer Büyüköyük 

Karyesi’dir senin alâkân yokdur deyu hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve 

zabtına mümana‘at ve gadr iradesinde olduğun bildirüb maru’z-zikr mezra‘a-i 
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İbadullah ve Tuzlahanı ber mûceb-i  hilâf-ı defter-i hâkâni sipâhi-i mezkûr Osman’ın 

tarafından zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve 

kabz ittirilüb sipâhi-i mezkûr Seyyid Abdülbâki veled-i Seyyid Ebubekir’i ol vechle 

hilâf-ı defter-i hâkâni bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i 

icmâl ve mufassala müracaat olundukda Sivas Nâhiyesi’ne tâbi‘ mezra‘a -i İbadullah 

ve Tuzlahanı nezd-i Baraklu haric-i ez defter hâsıl bin iki yüz akçe yazu ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde ber icmâl ve tamamen 

defter-i hâkânide mastûr olduğu üzere Osman kaydında ve yine Sivas Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ yirmi nefer reâya ile karye-i Sökenlü nam-ı diğer Büyüköyük ve hâsıl-ı tahtında 

ispençe ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi üç bin beş yüz akçe yazu ile ol dahi 

defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde ma‘a  gayrihi yedi 

bin akçe yekününden üç bin sekiz yüz akçesi ifrâz ve beş  be-nevbet ber icmâl ve 

icmâl-i mezkûr dahi Seyyid Abdülbâki veled-i Seyyid Ebubekir kaydında olub bâkisi 

müştereki kaydında olmağla bu takdirce ber mûceb-i defter-i hâkâni icmâl ve 

mufassalları başka başka olub birbirlerinden alâkâları olmamak  iktizâ  eylediğin 

bi’l-fi‘il  defter emini Süleyman Feyzi  dâme mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                            Vâcid               Fî evâil-i L sene (1)194        

SAYFA 72 HÜKÜM 3 

Habsamana Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Çatak nam karye sâkinlerinden Seyyid Osman zîde 

şerefehu gelüb bunun taht-ı nikahında olan zevcesi (boş) nam hatun karye-i mezbûre 

toprağında vâki‘ mutasarrıf olduğu malume’l-hudud yerlerini rızâsı ve sâhib-i arz 

ma‘rifetiyle bedel-i ma‘lûm mukâbelesinde yüz  yetmiş sekiz senesinde buna ferağ 

ve tefviz ve bu dahi tefvîz ve kabul ve yedine virilen sâhib-i arz temessükü 

mûcebince sinîn-i merkumdan berü beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i 

arza edâ idüb müdâhale olunmak îcâb itmez iken mezbûre zuhûr ve şirrete sâlikeden 

ol yerleri ferağıma nâdim oldum deyu hilâf-ı kânun sâhib-i arz temessüküne mugâyir 

müdahale ve taaddîden hâli olmadığın ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı 

şerîfesi olduğun bildirüb mezbûrun ol vechle olan müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ 
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ve şol yerler fetevâ-yı şerîfe ve yedinde olan sâhib-i arz temessükü mûcebince 

kendüye zabt ve ziraat ittirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikde kânun 

üzere amel olunmak içün yazılmışdır.   

                                                                                Fî evâil-i L sene (1)194 

SAYFA 72 HÜKÜM 4 

Sivas Vâlisi vezire ve Niksar Kadısına hüküm ki 

          Niksar Kazâsı sâkinlerinden Çavuşzade Mustafa zide kadruhu gelüb bu kendü 

hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi olmayub 

ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken Niksar sâkinlerinden 

Veziroğlu Ali ve Ağzıkızıl Veli ve oğlu Hüseyin ve Süleyman nam kimesneler 

birbirleriyle yekdil ve bin yüz seksen senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi- gayr-ı hak 

hevâlarına tâbi‘ ehl-i örf taifesine istinâden bilâ mûceb yedi yüz elli guruşunu 

zulmen ve cebren ahz ve ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi 

mûcebince şer‘le görülüb mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerif bi gayr-i hak zulmen 

aldıkları ol mikdar guruşunu tamâmen tahsîl ve bî kusur alıvirilüb ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerifim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                  Nedim          Fî evâil-i L sene 1194 

SAYFA 73 HÜKÜM  1 

Sivas Vâlisine ve Geldiklan Kadısına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Şerif Mehmed nam sipâhi gelüb Amasya Sancağında 

Geldiklan Nâhiyesi’nde Kenger nam karye ve gayrıdan sekiz bin beş yüz akçe bâ 

berât-ı âlî-şân mutasarrıf olduğu tımarı mülhakâtından müşterekiyle kayd ve berâtına 

dâhil yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ elsine-i nasda Şeyhler ve defter-i hâkânîde Öyük 

deyu mukayyed karyeyi ber mûceb-i defter-i hâkânî müşterekiyle zabt ve vâki‘ olan 

mahsûlât ve rüsûmâtından berâtı yazusına göre hissesine düşeni kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz  itmek murâd eyledikde dahl olunmak icâb itmez iken 

müşterekinden Birgoma Nâhiyesine tâbi‘ Armud(?) nam karye ve gayrıdan dokuz 

bin iki yüz akçe tımara mutasarrıf Yunus veled-i İsâ nam sipâhi sâlifü’z-zikr Öyük 
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Karyesi’nin vâki‘ olan mahsulât ve rüsûmâtından berâtı yazusına göre hissesine 

düşeni kânun ve defter mûcebince ahz ve kabza kanaat itmeyüb ziyâdeye tecâvüz ve 

gah karye-i mezbûrda senin alâkân yokdur müstakil ben zabt iderim deyu bunun 

berâtı yazusına göre hissesine isâbet iden mahsûl ve rüsûmu dahi hilâf-ı defter-i 

hâkâni fuzûlî müdâhale ve tagallüben ahz ve kabz ve gadr eylediğin bildirüb mâru’z-

zikr Öyük Karyesi ber mûceb-i defter-i hâkânî müşterek-i mezbûr ile kendüye zabt 

ve vâki‘ olan mahsûlât ve rüsûmâtından herkese yedlerinde olan berâtları yazularına 

göre hisselerine düşeni kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb müştereki 

mezkûru berâtı yazusından ziyâdeye tecâvüz ile bunun berâtı yazusına göre hissesine 

isâbet iden mahsûl ve rüsûma bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ  ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i 

icmâle müracaat olundukda Geldiklan Nâhiyesine tâbi‘ Öyük Karyesinin üç bin yüz 

akçe divâni yazusından beş yüz akçesi ifrâz ve yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ Kenger 

nam karye ve  ma‘a gayrihi birikdirilüb bin sekiz yüz akçe ber icmâl ve bir defa dahi 

iki bin altı yüz akçesi ifrâz ol dahi ber icmâl ve icmâl-i evvel tamâmen sipâhi-i 

mezkûr Şerif Mehmed’in ve icmâl-i sâni dahi tamâmen sipâhi-i merkum Yusuf 

veled-i Ali’nin kaydlarında olduğu mastûr ve mukayyed olduğun defter-i hâkâni 

mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                      Fî evâil-i L sene (1)194 

SAYFA 73 HÜKÜM 2 

Sivas Vâlisi vezire ve Niksar Kadısına hüküm ki 

          Niksar Kazâsı sâkinlerinden Mehmed nam kimesne gelüb kazâ-i mezbûre tâbi‘ 

Kızıl nam karye toprağında Mahmud nam kimesne ile malûme’l-hudud tarlaya 

iştirâken beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ ider iken 

müştereki mezkûr Mahmud bin yüz doksan senesinde fevt olub oğlu ve kızı ve sâir 

müşterekinden mukaddem tapu ashâbından kimesnesi kalmayub ol yerlerden hissesi 

bi-hasebi’l kânun tapuya müstahik ve hak-ı tapu müştereki olduğu i‘tibâriyle bunun 

olmağla bi garaz müslimînin takrîr eyledikleri resm-i tapu ile müştereki hissesini 

sâhib-i arzdan alub yedine virilen temessük mûcebince müstakîllen zabt ve ziraat 

murâd eyledikde âherden müdâhale icâb itmeyüb bu makûle tarla derununda harabı 

sâbit eşcâra verese müdâhalesi hilâf-ı kânun iken müştereki mezkûrun Niksar 
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sükkânından vereseleri zuhûr ve ol tarla derûnunda harâbı sâbit eşcâr olmağla irsen 

bize intikâl ider deyu hilâf-ı kânun müdâhale ve ol yerleri zabt ve ziraate mümana‘at 

itmeleriyle iş bu sene-i mübârekede mah-ı rebi’ü’l- evveli evâsıtında ısdâr ittirdiği 

emr-i şerifim vâki‘ ve hilâf-ı kânun taaddîlerin men‘ murâd eyledikde verese-i 

mezkûr mütegallibeden olmağla mukâvemet mümkün olmadığından gayrı verese-i 

mezkûrlar hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak bunun mülk-i meşru’ ma‘lûme’l hudud 

arsasıyla sâir emlâkını dahi tagallüben zabt ve gadr-ı külli eylediklerin bildirüb 

yedinde olan fetevâ-yı şerîfe mûcebince mahallinde şer‘ ve kânun üzere görülüb 

hilâf-ı şer‘ ve kânun zabt eyledikleri mülk emlâkı ve arâzîleri alıvirilüb ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz 

kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere tarih-i mezkûrda emr-i 

şerîf virildiği mastûr ve mukayyed bulunmağın mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf 

mûcebince mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                                Fî evâil-i L sene (1)194 

SAYFA 73 HÜKÜM 3 

Sivas Vâlisine Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Mahmur oğlu Karabet nam zimmî gelüb Merzifon mütemekkinlerinden Hadal 

Toyan(?) oğlu Karabet ve karındaşı oğlu Yeruta nam zimmîler zimmetlerinde bin 

yüz doksan senesinden berü olan malume’l mikdar alacağını taleb eyledikde gah 

inkar ve badehu sulha tâlib olub ol vechle gadr murâd eylediklerin bildirüb şer‘le 

görülüb mezkûrların zimmetlerinde olan alacağı tamâmen tahsîl ve bi kusur alıvirilüb 

bi vech-i şer‘-i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak- hak olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır.  

                                                        Nesîmî                 Fî evâsıt-ı L sene (1)194                  

DERKENAR: Tekrar emr yazıldı. Fî evâil-i RA Sene 95 
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SAYFA 73 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine ve Karakuş ve Niksar Kazâları nâiblerine hüküm ki 

    İsmail Hâlife an evlâd-ı eslah-ı vâkıf gelüb Sivas Sancağında Karakuş 

Nâhiyesine tâbi‘ defter-i mufassalda doksan yedi nefer reâya ve bir zemîn ile  

Menasküfe tamam malikâne mülk-i Hacı Bey bin Âdil Bey dîvânî tımar hâsıl-ı 

divâni ma‘a niyâbet yekün ma‘a gayrihi üç bin iki yüz elli akçe yazu ve Niksar  

Nâhiyesi’ne tâbi‘ doksan iki nefer reâya ve üç aded zemîn ile karye-i Gümcü(?) 

malikâne-i mülk Hacı Bey bin Âdil Bey divâni tımar ve hâsıl-ı divâni ma‘a niyâbet 

yekün ma‘a gayrihi bin beş yüz akçe yazular ile defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle başka başka tahrîr olduğu defter-i hâkânî de mukayyed ve zikr olunan 

kurânın mâlikâneleri vakfının tevliyeti batn-ı evvelde eslah ve erşed evlâd-ı vâkıfdan 

ber vech-i meşrûh merkum İsmail Hâlifenin berât ile üzerinde olduğu Anadolu 

muhasebesinden ihrac olunub bu defa merkum İsmail Hâlife istid‘âsında ceddi Hacı 

Çelebi bin Âdil Bey kurâ-i merkûmenin mâlikânelerinde mülkiyet üzere mutasarrıf 

iken tescil-i şer‘i ve teslim-i ile’l-mütevelli birle vakf eyledikde tevliyet ve gallesin 

evlâd-ı evlâdının batn-ı evvelinde eslah erşed ve ekberine şart ve ta‘yîn  eylediği ve 

vakfiye-i mamulün bihâsında mukayyed ve bu vâkıf-ı mezbûrun evlâd-ı evlâdının 

batn-ı evvelinde eslâh ve erşed ve ekberi olmağla ber mûceb-i şart-ı vâkıf vakfiye-i 

mamulün biha karye-i merkûmenin malikâneleri mahsulünü ahz ve kabz murâd 

eyledikde zikr olunan kurâda sâkin Sarı Mustafa birkaç nefer âdemleriyle yekdil ve 

bizler dahi evlâd-ı vâkıfdanlarız deyu mâlikane tarafına âid olan mahsûlü tagallüben 

ahz ve kabz idüb gadr eylediklerin inhâ ve mezbûrân hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i 

şart-ı vâkıf vakfiye-i ma’mulün bihâ fuzûlî aldıkları mahsûl kendüye alıvirilmek 

bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfuz defter-i 

mufassala müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr ve hazine-i 

âmiremde mahfûz Anadolu Muhasebesi Defterleri’ne nazar olundukda kurâ-i 

mezbûrûnun mâlikâneleri vakfının ber vech-i meşrûta an eslah ve erşed ve evlâd-ı 

vâkıf batn-ı evvel deyu mezbûr İsmail Hâlifenin berâtı üzerinde olduğu mukayyed ve 

ber vech-i muharrer sâlifü’z-zikr kurânın mâlikâneleri Hacı Çelebi ibn-i Âdil Bey 

mülkü ve divânisi tımar olmağla husûs-ı mezbûr mahallinde hak ve adl üzere ru‘yet 

vakfiye-i ma‘mulün bihaya ba‘del-nazar Hacı Çelebi bin Adil Bey kurâ-i 

merkûmenin mâlikânelerine mülkiyet üzere mutasarrıf iken tescil-i şer‘i ve teslim-i 
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ile’l mütevelli birle vakf eylediği tevliyet ve gallesin evlâd-ı evlâdına ale’s-seviye 

şart ve ta‘yîn    itmekle mezkûrlar evlâd-ı vâkıfdan olub ol vechle müdâhale iderler 

olmayub fi’l hakîka evlâdının batn-ı evvelinde esleh ve erşedine şart ve ta‘yîn    

eylediği vakfiye-i mamülün bihâsında mukayyed ve merkum İsmail Vakfının evlâd-ı 

evlâdının batn-ı evvelinde esleh ve erşed ve ekberi olduğu lede’ş-şer‘ sâbit ve 

mütehakkık olur ise şart-ı vâkıf her ne ise bade’s-subut ber mûceb-i şart-ı vâkıf icrâ-

yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrunu reisü’l küttâb-ı sâbık 

i‘lâm ve i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün bir kıt‘a  emr-i münîfim sâdır 

olunmuşiken ol ana değin infâz olmadığın inhâ ve inâyet-i istid‘â olunduğuna binâen 

mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince amel ve hareket olunmak bâbında iş 

bu sene-i mübâreke evâil-i rebiü’l-ahirinde sâdır olan emr-i şerîfim divân-ı 

hümâyûnumdan derkenar olunub şimdi ber vech-i muharrer sâdır olan emr-i ali 

mûcebince Sivas Vâlisi tarafından ta‘yîn    olunan mübâşir ma‘rifet    iyle mahallinde 

hasmı mezbûr ile terâfu‘-ı şer‘ içün mezbûr da‘vet-i şer‘ olundukda adem-i ita’at 

birle firâr ve murâfa‘a   mümkün olmayub  lâkin husûs-ı mezbûr ahâliden istifsâr 

olundukda mezbûr İsmail evlâd-ı vâkıfın batn-ı evvelinde eslah ve erşed ve 

ekberinden olub ber mûceb-i vakfiye-i ma’mülün biha ve şart-ı vâkıf-ı tevliyet 

mutasarrıf-ı merkûmun olduğu huzur-ı şer‘de ihbârlarıyla zâhir ve cânib-i şer‘den 

i‘lâm olunduğun inhâ ve mukaddemâ sâdır olan emr-i âli mûcebince emr-i münîfim 

istid‘â ve husûs-ı mezbûr minvâl-i muharrer üzere olduğun müş’ir sen ki Niksar nâibi 

Mevlânâ-yı muma ileyhsin sen dahi arz ve husûs-ı mezbûr içün mukaddemâ ber 

vech-i meşrûh emr-i şerifim virilmiş olmağla mukaddemâ sâdır olan emr-i ali 

mûcebince müceddeden emr-i şerîfim sudûru bâbında bi’l-fi‘il  reisü’l küttâbım olan 

Halil Hamid dame mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince müceddeden emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

                                                Hüseyin              Fî evâsıt-ı L sene (1)194      

SAYFA 74 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi’ne ve Amasya Kadısına hüküm ki 

           Amasya sâkinlerinden Mehmed nam kimesne gelüb bunun kimesneye vireceği 

yoğiken yine Amasya sâkinlerinden Kara Mehmed ve Sarı Hüseyin ve Ahmed ve 

Mehmed Çavuş ve Ali ve diğer Mehmed ve Hüsnü nam kimesneler hilâf-ı şer‘-i şerif 

ehl-i örfe istinâden bin yüz doksan senesinden berü dört yüz guruşdan mütecâviz 
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akçesini cebren ahz ve kabz ve gadr eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-

yı şerîfe virildiğin bildirüb şer‘le görülüb alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                     Şurâbî                     Fî evâsıt-ı L (1)194        

SAYFA 74 HÜKÜM 2 

Amasya Kadısına hüküm ki 

           Kocakaya Kal’ası Dizdârı Mehmed zîde hıfzuhu gelüb hâlâ berât-ı şerifimle 

mutasarrıf olduğu gedik tımar karyelerinden Amasya Sancağı’nda ve Amasya Kazâsı 

muzafatından Kocakaya Nâhiyesi’ne tâbi‘ Halti(?) nam karye toprağında ziraat 

ittirdiği ziraatcileriyle hâsıl eyledikleri terekelerinden beşte bir öşürlerini taleb ve 

almak istedikde ziraatcileri beşte bir virmeyüb sekizde bir viririz deyu taallül ve 

muhalefet ve ol vechle tımarı mahsulünün kesrine bâdi oldukların bildirüb hilâf-ı 

kânun ol vechle taallül ve muhalefet ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

ve divân-ı hümâyûn kaleminden kânun sual olundukda Amasya Sancağı’nda vâki‘ 

mustahfız tımarları karyesi toprağında ziraat idenlerin hâsıl eyledikleri terekelerinden 

beşte bir öşürleri alıvirilmek muvâfık-ı kânun olub ziraatcilerin sekizde bir viririz 

deyu taallül itmeleri mugâyir-i kânun idüğü tahrîr olunmağla kânun üzere amel 

olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                        Şurâbî                 Fî evâsıt-ı L sene 1194    

SAYFA 74 HÜKÜM 3 

Sivas Vâlisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

          Behram oğlu Ali nam kimesne gelüb Amasya Kazâsına tâbi‘ Asiabdal(?) nam 

karye sâkinlerinden Şâni Ali yüz doksan senesinde yüz yirmi beş guruşunu ve küçük 

Ali oğlu Hüseyin yüz yirmi beş guruşunu ve Gülabidoğlu Hasan yirmi beş guruşunu 

ehl-i örfe istinâden ahz ve gadr eylediklerin ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı 

şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb alıvirilüb bi 

vech-i şer‘i taallül ve muhâlefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 
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                                                        Nesîmî                Fî evâsıt-ı L sene (1)194                 

SAYFA 74 HÜKÜM 4 

Gümüşabad Kadısına hüküm ki 

          Gümüşabad Kadısına tâbi‘ Hacı nam karye ahâlisi ve reâyaları arz-ı hal idüb 

bunlar üzerlerine edâsı lazım gelen tekâliflerin cem‘ine memura edâda kusurları 

yoğiken içlerinden ehl-i islamdan mün’im ve mütemevvil olanlar kendü tekâliflerin 

tahfîf içün hilâf-ı kânun bunlara tahammüllerinden ziyâde tekâlif tahmîl ve taaddî 

eylediklerin bildirüb ol vechle taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnum kaleminden kânun sual olundukda kazâ-i 

mezbûre tâbi‘ karye-i merkûme ahâlisi  üzerlerine edâsı lazım gelen tekâliflerin emr 

ve defter mûcebince cem’ine memura edâda kusurları yoğiken içlerinden mün’im ve 

mütemevvil olanlar kendü tekâliflerini tahfîf içün bunların üzerlerine 

tahammüllerinden ziyâde tekâlif tahmîl ile taaddî eyledikleri vâki‘ ise men‘ ve def‘ 

olunmak içün kânun üzere emr-i şerîf yazılageldiği tahrîr olunmağla kânun üzere 

amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                              Hakkı            Fî evâsıt-ı L sene (1)194       

SAYFA 75 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Eğin Kadısına hüküm ki 

          Eğin Kazâsına tâbi‘ Ayçıkar nam karyeden Seyyid Molla Mehmed dimekle 

ma‘rûf kimesne gelüb bunun karındaşı Seyyid Hacı Hasan nam kimesne diyar-ı âhere 

gider oldukda ma‘lûme’l hudud nukûd mülk menzil ve sâir altı yüz guruşluk malını 

yine karye-i merkumeden diğer karındaşı Hâlim nam kimesneye ira’en teslim ve 

diyar-ı âhere gidüb mefkûd olub hayat ve memâtı na ma‘lûm olmamağla bu mefkûd-ı 

mezkûre cânib-i şer‘den bâ hüccet-i şer‘iyye kassam nasb ve ta‘yîn ve mefkûd-ı 

mezkûr zuhûr idince mezkûrdan malını alub zabt itmek istedikde mezkûr Hâlim 

mefkûd-ı mezkûrun malını virmeden fevt olub terekesini karye-i merkum 

sâkinlerinden oğlu Mehmed nam kimesne zabt itmekle taleb eyledikde virmekde 

taallül eylediğin bildirüb şer‘le görülüb mefkûd mezkûrun altı yüz guruşluk malı 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesini kabz iden oğlu mezkûr Mehmed’den alıvirilüb 

mefkûdın hayatı ma‘lûm oluncaya değin hakkaniyet ve istikâmet üzere hıfz ittirilmek 
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bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                                   Fî evâsıt-ı  L sene (1)194 

SAYFA 75 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi vezire Karayaka Kadısına hüküm ki 

          Ashâb-ı kirâmdan Seyyid Ahmed zide şerefehu gelüb bunun ammisi Hasan’ın 

yüz doksan senesinde Karayaka kazâsı sâkinlerinden Hürmüzoğulları zimmetlerinde 

elli guruş alacağı olub kable’l ahz fevt oldukda meblağ-ı mezbûrların zimmetlerinde 

olan meblağ-ı mezkûr tamâmen tahsîl ve bi kusur alıvirilüb bi vech-i şer‘i ta‘allül ve 

muhâlefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hâk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledikde mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                  Şeyhî                     Fî evâsıt-ı L sene 1194              

SAYFA 75 HÜKÜM 3 

Amasya Kadısına ve mütesellimine hüküm ki 

          Müteveffâ Hızır Paşa Vakfı’nın evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere hâlâ berât-ı 

şerifimle mütevellisi olan Mustafa zîde kadruhu gelüb bunun ahvâdından medine-i 

Amasya’da binâ ve ihyâ eylediği câmi‘-i şerîfi vakfının vakfiye-i ma‘mülün 

bihâsında mukayyed beher sene taraf-ı vakfdan icâr-ı vâfire ile tâlibine icâr 

olunagelen malûmete’l hudûd vakıf arsasında âherin alâkâsı yoğiken Amasya 

sükkânından olub Cezzâri Ali Paşa’nın bölükbaşılarından Milli Musa nam kimesne 

hilâf-ı şer‘ ve bilâ izin mütevelli bin yüz doksan senesinde arsa-i mezkûru fuzûlî zabt 

ve hilâf-ı şer‘ üzerlerine binâ ihdas itmekle kal‘i vakfa muzır olmamağla kal‘ ve 

zarar-ı şer‘isi men‘ ve arsasını bi’t-tevliye almak murâd eyledikde mütegallibeden 

olduğundan mukâvemet idemeyüb gadr eylediğinden başka câmi‘i merkûmun 

tamirine sarf olunmak içün hıfz olunan ma‘lûme’l mikdar kereste ve kireç ve taş 

mevcudesin dahi tagallüben zabt ve mezbûr Musa fevt olmağla Amasya 

sâkinlerinden oğlu ve sâir vereseleri biz mûrisimiz yedinde bulduk deyu gadr-ı külli 

eylediklerin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin bildirüb şer‘le görülüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince zarar-ı şer‘iyyesi men‘ 

ve fuzûlî zabt olunan vakf-ı arsa ile câmi‘-i mezkûrun tamiri içün ol zeâmet-i 
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mezkûreyi bi’t-tevâli vereseleri mezkûrlardan kendüye alıvirilüb bi vech-i şer‘i 

taallül ve muhâlefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-

i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i ali yazılmışdır. 

                                                               Necâti          Fî evâsıt-ı L sene (1)194          

DERKENAR: Emr-i ali ledel vusul katiller gelmeyüb taraflarından vekilleri Hüseyin 

vürûd ve müdde‘ilerin vekilleriyle terâfu‘-ı şer‘ olundukda maktul-ı mezbûr bâ 

murâsele katl olunduğuna binâen muârazadan men‘ olunub ve iddia olunan beş yüz 

altun var ise ve cebren ve ahz olan emlâk ve arâzi husûsuçün müddei-i aleyhe tahlîf 

lâzım gelüb tekrar ihzârlariçün buyruldu irsâl olundukda adem-i itaat eyledikleri havi 

Sivas Beylerbeyisinin vârid olan mektubunun mazmûnı ve Sivas Kadısı i‘lâm itmek 

içün meblağ-ı külliye taleb eylediğinde bilâ  i‘lâm avdet ittirildiğini muhtevî 

mübâşiri  Mustafa Ağa’nın takririnin mefhumı  şerh  yazıldı.    23 S sene 95 

Tekrar emr yazılmışdır.Evâsıt-ı RA sene 95 

SAYFA 75 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Divriği Kazâsı sâkinelerinden Fatıma ve Zeyneb nam hatunlar gelüb yine 

kazâ-i mezbûr sükkânından hala Divriği Voyvodası Köse Mustafa ve şeriki 

Kurşunoğlu Mehmed nam kimesneler Kara Mahmud Oğlu Osman ve Ömer nam 

mütegallibeler ile müttefikân firârî Ali Paşa’ya istinâden yüz doksan senesinde 

babaları Memiş nam kimesneye sen fukarâya enva’ zulm ve  taaddî ediyorsun 

kazâmızı harab eyledin deyu mezbûr Köse Mustafa babaları Memiş nam kimesneyi 

tüfenk kurşunuyla darb ve katl eylediğinden maada  babalarının kazâ-i mezbûrda 

vâki‘ mutasarrıf olduğu mülk bağ ve bağçe ve mülk menzilini bunlar zabt ve âhere 

bey‘ murâd eylediklerinde mezkûrlar noksan baha ile zabt itmek sevdâsıyla âhere 

bey‘lerine mümanaat ve ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin ve mezbûran ile 

mahallinde bir dürlü mukâvemet  mümkün olmayub ahvalleri dîger gûn olduklarında 

ve bu babda davâlarına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfeleri olduğun 

bildirüb sen ki vezir-i müşârun ileyhsin ma‘rifetin ve mübâşir ma‘rifetiyle mezbûrûn 

Sivas’a ihzâr ve terâfu‘-ı şer ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını 

istid‘â-yı inâyet eyledikleri ecilden sen ki Sivas Vâlisi vezir-i müşârun ileyhsin der 
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aliyyemden ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle Sivas’a ihzâr ve terâfu‘-ı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk ve keyfiyet sûret-i sicillâtıyla der saâdetime arz ve i‘lâm olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                        Fehim             Fî evâsıt-ı L sene (1)194          

SAYFA 75 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine Hacıhamza Kadısına hüküm ki 

          Ali nam kimesne gelüb bunun babası Ali Alemdar nam kimesne fevt oldukda 

bunun terekesi irs-i şer‘le buna intikâl idüb âherin müdâhalesi îcâb itmez iken 

Hacıhamza Kazâsı sâkinlerinden El-Hac Mahmud ve karındaşı El-Hac Ali nam 

kimesneler yüz doksan senesinin müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden kılıç ve sâir 

silahıyla bir re’s ester ve dört yüz elli aded altun ve bir mikdar beyaz akçe ve sâir 

 fuzûlî ahz ve zabt itmeleriyle vârid deyu eşyâ-yı mezbûreyi 

virmediklerinden gayrı bunun dahi bilâ subût-ı şer‘-i bir re’s  ve bir çift 

 hara(?) olarak  tüfenki  hilâf-ı şer‘-i şerif ahz ve kabz idüb ve  

mütegallibeden olmalarıyla mukâvemete muktedir olmayub mağdur olduğun bildirüb 

mahallinde şer‘le görülüb hak-ı irsiyyesi nukûd ve eşyâ-yı mezbûreyi kendü malı 

olarak ahz eyledikleri hayvanatı ve tüfenki alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve 

muhâlefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ 

eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                          Fî evâil-i L sene (1)194 

Derkenar   Saz Kazâsına tâbi‘ Eymürler ve Bölücek Karyesinde vâki‘ on beş 

müdlük çeltük ziraatçiliğine mutasarrıf Ali Hâlife yine karye-i mezbûre toprağında 

eşkincilü mülk tımar mutasarrıflarından Abdüllatif nam kimesne ve Asiye (?) nam 

hatun ile vâki‘ olan niza‘ları zımnında reisü’l küttâb i‘lâmı mucebince Saz Kadısına  

hitâben fî evâsıt-ı L sene yüz doksan dört  tarihinde ale’t-tafsîl sâdır olan emr-i ali 

sehven Anadolu defterine kayd olunmağla ma‘lûm olmak içün iş bu mahalle işaret 

olmuştur. 
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SAYFA 76 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

          Amasya Sancağı’nda Karakayası nam karye ve gayrıdan altı yüz akçe gedik 

tımar ile Kısa Kayası Kal‘ası mustahfızlarından Mustafa bin Ali terk-i hizmet idüb 

gedik tımar-ı mezbur sahib-i evveli Mustafa bin Mehmed tevcihi ricâsına dizdârı 

Mehmed arz ve defter-i hassası görüldükde mezbur Mustafa bin Mehmed içün terk-i 

kal‘a ve tarik-i hizmet deyu dizdâr-ı merkûmun arzıyla doksan dört sene Cemâziye’l 

ulasında Mustafa bin Ali’ye tevcîh ve berât olub ancak dizdâr-ı merkûm mukaddema 

Mustafa bin Mehmed’in terk-i hizmeti beyânıyla gedik tımar-ı mezbûrun ref‘ini arz 

ve tevcîh olmuşiken ibkâsını arz itmiş birbirine münâfi ve bu sûretde dizdâr-ı 

mezkurun te’dibi muktezi olmağın sen ki vezir-i müşârü’n-ileyhsin dizdâr-ı 

merkûmun birbirine münâfi arz virmesi yalnız ref‘ini değil ahar vechiyle te‘dibini 

iktizâ ider hâlâtdan olub ancak birbirine mugâyir arz  virilmesinden iktizâ itmişdir ve 

mukaddema terk-i hizmeti ve bu def‘a ilgası arz olunan Mustafa fi’l-hakîka 

hizmetinde dâima mukim ve mağdur mudur değil midir derhal merkûm ve mezbur 

Mustafa hazır oldukları halde ma‘rifet    inle Amasya Kadısı mevlana-yı muma ileyh 

huzurunda şer‘le rü‘yet ve sual ve hakkında hal ale’l vechi’l   arz ve i‘lam 

olunmak içün yazılmıştır. 

                                                          Hüseyni(?)         Fî evasıt-ı L sene (1)194              

SAYFA 76 HÜKÜM 2 

Amasya Kadısına hüküm ki 

          (Boş) ve (boş) nam mustahfızlar gelüb Amasya Sancağı’nda Amasya kazâsı 

muzâfâtından Kocakaya Nahiyesi’nde başka başka ber vech-i şerifemle mutasarrıf 

oldukları gedik tımarları karyelerinden   ve Kızılcakilise nam karyeler 

topraklarında ziraat ideriken hâsıl eyledikleri terekelerinden beşte bir öşrlerini taleb 

ve almak istedikde ziraatcileri beşte bir virmeyüb sekizde bir viririz deyu hilaf-ı 

kânun taallül ve niza‘ ve ol vechile tımarları mahsûlünün kesrine bâdi oldukların 

bildirüb hilâf-ı kânun taallül ve niza‘ ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyun ricâ ve 

divân-ı hümâyunum kaleminden kânûnu suâl olundukda Amasya Sancağı’nda vâki‘ 

mustahfız tımarları karyesi toprağında ziraat ittiren hâsıl eyledikleri terekelerinden 
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beşte bir öşürleri alıvirilmek muvâfık-ı kânun olub ziraatcilerin sekizde bir viririz 

deyu taallül eyledikleri mugayir-i kanun idüğü tahrir olunmağla kanun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                           Şurâbî              Fî evasıt-ı L sene 1194  

SAYFA 76 HÜKÜM 3 

Sivas Valisi vezire ve Sonisa Kadısına hüküm ki 

           (Boş) ve (boş) nam kimesneler gelüb Sivas Sancağı’nda Sonisa Nahiyesi’nde 

üç yüz nefer reâyâ ve dokuz zemin ile karye-i Ziğri malikanenin dört bahşından üç 

bahşı mülk-i Veli Çelebi ve rub‘-ı âherin rub‘ mülk   Çelebi ve bir buçuk rub‘    

mülk Mehmed Çelebi ve bir buçuk rub‘ mülk-i Ahmed Çelebi ve Halil Ammar(?) Pir 

Mehmed hissesinde sümün hisse   Çelebinin bi-idâre el-asl hisse nısf malikane 

mülk-i Hadice binti Abdullah zevce Veli Çelebi binti Abdü’l-vehhab ve nısf 

malikanenin iki  buçuk rub‘u mülk-i evlad   Çelebi ve bir buçuk rub‘ evlad-ı 

Halil ve evlad-ı Ahmed ve Halil hissesi fevt olıncak kızı Ayşe tasarrufunda bi 

tarafi’l-irs Ahmed hissesi evladından Şaban ve Ahmed bin Nasrullah tasarrufunda 

der dîvânî tımar haliya hisse-i hüdâvendigâr ve hasıl-ı tahtında resm ve hınta ve şair 

yekün ma‘a gayrihi dokuz bin akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle 

tahrîr olunduğu defter-i hâkânîde mukayyed ve mezkurlar defter-i hâkânîde mezkûr 

mülk mâlikâne mutasarrıflarının evlâdlarından evlâd-ı sâire ile karye-i mezbûrenin 

mâlikânesine mülkiyet üzere iştirâken mutasarrıflar olub karye-i mezbureyi der 

divânî mutasarrıflarıyla zabt ve mülk mâlikâne tarafına aid mahsûl-i sâire mülk hisse 

mutasarrıflarıyla beynlerinde tevzi‘ ve taksîm murad eylediklerinde hissedâr olanlar 

mülk mâlikâne tarafına âid mahsûlden âid olan hisseleri ahz ve kabzına kanaat 

itmeyüb bunların âid olan hisselerine alâka ve defter-i hâkânî ve mugâyir-i kanun 

fuzûli müdâhale ve ahz ve kabzına muhâlefet ve gadr sevdâsında oldukların bildirüb  

defter-i hâkânî mucebince amel olunub hilâf-ı defter-i hâkânî hissedârlarını ziyâde 

tecâvüz ile bunların hisseleriyle aid malikane mahsûlüne bir dürlü dahl ve taarruz 

ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i 

âmiremde mahfûz defter-i mufassala müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere 

mastûr ve mukayyed olunmağın defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün 

yazılmıştır. 
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                                                                                    Fî evasıt-ı L sene (1)194 

SAYFA 76 HÜKÜM 4 

Samsun ve Kavak ve Bafra Kadıları zîde fazluhum hüküm ki 

          Sadrazam hulefâsından Mehmed Emin ve Kâtib Yusuf Münif zide mecduhu 

gelüb Canik ve Kastamonu ve Ayıntab sancaklarında Samsun ve gayrı nahiyelerde 

Kamaladiç nam karye ve gayrıdan altmış dokuz bin dokuz altmış akçe zeâmete 

defter-i hâkânî kâtibleri şakîrdliği ilhâkı  berât-ı şerîfimle mutasarrıf olub zeâmetin 

baş kalemi olan Samsun Nahiyesi’ne tâbi‘ neferat reâyâ ve zemîn ve muâfât ile 

karye-i Kamaladiç tamam malikane vakf-ı müstecir ammim Amasya ve cami‘ 

derebeyisi Balıbey bin Mustafa’nın divân-ı vakf-ı imâret-i hatuniyye der Trabzon 

hâliya tımar hasıl-ı ma‘a niyâbet çift ve resm ve bennâk  ve cebe ve hınta ve şa‘îr ve 

bâd-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi dört bin akçe ve yine nahiyesine tâbi‘ 

karye-i Çivril mâlikânenin dört bahşından bir bahşı vakf-ı Medine-i Münevvere bâki 

üç bahşının nısfı der tasarruf-ı ebna-i Hızır Paşa ve sülüsânı cihet-i ebnâ-i tevliyet ve 

nısf-ı aher mülkün  nısfı mülk-i Mehmed Paşa ve nısfı fukaranındır ve nısfı mülk-i 

verese-i Ali Çelebi divâni tımar hisse-i evvel an karye-i mezbure tahtında neferât 

reâyâ ve zemîn ve çiftlik hâsıl- ı divânâ ma‘a niyâbet çift ve resm ve bennâk ve cebe 

ve hınta ve şair ve bâd-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi üç bin beş yüz akçe ve 

hisse-i sâni an karye-i Çivril tahtında mevkûf reâyâ hâsıl-ı divânî iki yüz akçe ve 

hisse-i sâlis an karye-i mezbure ve tahtında neferât reâyâ ve zemîn ve mevkûf reâyâ 

hâsıl-ı ma‘a niyâbet çift ve nim ve bennâk ve cebe ve hınta ve şa‘îr ve bâd-ı hevâ ve 

arûsiye yekün ma‘a gayrihi dört bin beş yüz akçe ve yine Samsun Nahiyesine tâbi‘ 

karye-i Erminköy malikane-i vakf-ı evlâd   der Amasya dîvânî vakf-ı 

imâret-i Vâlide Sultan hâliyâ dîvânî tımar hisse-i evvel an karye-i mezbure tahtında 

neferât ve zemîn ve neferât ve zemîn ile hisse-i sâni ve sâlis ve râbi‘ ve hâmis ve 

sâdis ve sâbi‘ ve sâmin ve tâsi‘ an karye-i mezbure hâsıl-ı ma‘a niyâbet çift ve nim 

ve bennâk ve cebe ve hınta ve şa‘îr ve bâd-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi 

sekiz bin akçe ve yine Samsun Nahiyesine tâbi‘ neferât reâyâ ile cemaat-i etrakiyye 

evlad-ı Emir Koyun hâsıl-ı ma‘a niyâbet ve bennâk ve  resm ve cebe ve hınta ve şa‘îr 

ve bâd-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi beş yüz akçe ve Kavak Nahiyesi’ne 

tâbi‘ neferat reâyâ ve zemîn ile karye-i  hasıl-ı ma‘a  niyâbet resm ve bennâk 

ve cebe ve hınta ve şa‘îr ve bâd-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi beş bin akçe ve 
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yine Kavak Nahiyesi’ne tâbi‘ neferât-ı reâyâ ve muâf ile karye-i Çivril iki başdan 

hasıl-ı ma‘a muâfât ve niyâbet çift nim ve bennâk ve cebe ve hınta ve şa‘îr ve bâd-ı 

hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi beş bin beş yüz akçe ve neferât-ı reâyâ ile hisse-i 

sâni an karye-i mezbure hâsıl-ı nim ve cebe ve hınta ve bennâk ve şa‘îr ve bâd-ı hevâ 

ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi sekiz yüz akçe yazular ile defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle başka başka tahrîr ve defter-i icmalde karye-i Çivril ve hisse-i 

sâni ve sâlis birikdirilüb sekiz bin iki yüz akçe yekününden üç bin iki yüz akçesi  

ifrâz ve karye-i Ermin el mezbûre dahi ma‘a gayrihi birikdirilüb on bir bin akçe 

yekününden üç bin akçe ifrâz ve cemaat-i etrâkiyye ve karye-i  ve karye-i 

Çivril ve hisse-i sâni an karye-i mezbure birikdirilüb altı bin üç yüz akçe yekününden 

beş bin üç yüz akçe ifraz ve ma‘a gayrihi birikdirilüb yirmi beş bin elli akçe zeâmet-i 

ber icmâl ve yine Kavak Nahiyesi’ne tâbi‘ karye-i Çavdar mâlikâne-i mülk Mehmed 

Paşa hâliyâ mülk-i mebi’ Hüseyin Ağa Dergah-ı  vakf-ı cami’i ve medrese dîvânî 

tımar tahtında neferât ve zemîn ve çiftlik ve karye-i mezbure hudûdunda kûhiden 

feth olan yerlerin rüsûmu ve mahsûlü ile mahsûbdur ve sonradan gelüb tavattun iden 

hâric-i reâyânın rüsûmu karye-i mezbure hâsılı ile mahsûbdur mevkûf eminleri dahl 

itmezler hasıl-ı dîvânî ma‘a niyâbet resm-i bennâk ve cebe ve çift ve hınta ve bâd-ı 

hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi yedi bin akçe ve yine nahiyesine tâbi‘ hisse-i 

hâmis an karye-i Gulam tahtında neferât reâyâ hasıl-ı ma‘a niyâbet resm ve cebe ve 

hınta ve şa‘îr ve  bâd-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi beş yüz akçe ve yine 

Kavak Nahiyesi’ne tâbi‘ karye hisse-i malikane vakf-ı Seyyid Rumi der Çorum ez 

Kasım Bey dîvânî tımar tahtında neferât ve zemîn ve karye-i mezbure hudûdunda 

reâyâsı kûhiden açdıkları yerlerin rüsûmu ile mahsûbu ve sonradan gelüb tavattun 

iden hâric-i reâyânın rüsûmu karye-i mezbure hâsıla mahsûbudur hâsıl-ı dîvânî ma‘a 

niyâbet nim ve bennâk ve cebe ve hınta ve şa‘îr ve bâd-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a 

gayrihi bin akçe yazular ile anlar dahi defter-i mufassalda muharrer kalemiyle başka 

başka tahrîr ve birikdirilüb sekiz bin beş yüz akçe ber icmal ve Bafra Nahiye tâbi‘ 

karye-i Civrik malikanenin kırk sehimden on dokuz sehmi mülk-i verese-i Emir 

Arslan Bey ve bir sehmi dahi mülk-i Fâtıma Hatun ve bâki kalan hissenin elli 

hisseden iki hissesi hakk-ı fukarâdır ve bir hissesi mülk-i Kiçi Bey ve evlâd-ı Yusuf 

Bey ve bâki kalan üç hisse mülk verese-i Murad Bey ve Mustafa Bey ve gayruhum 

hisse-i evvel an karye-i mezbure dîvân-ı tımar neferât reâyâ ve zemîn hâsıl-ı çift ve 

nim ve cebe ve bennâk ve hınta ve şa‘îr ve bâd-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi 



299 

iki bin iki yüz akçe yazular ile anlar dahi defter-i mufassalda başka başka tahrîr ve 

defter-i icmalde birikdirilüb altı bin yedi yüz akçe yekününden bin akçe ifrâz ve ber 

icmal ve yine Samsun Nahiyesi’ne tâbi‘ neferât ve zemîn ile karye-i  iki 

baştan vakf-ı imâret Vâlide Sultan der Trabzon hâliyâ tımar hasıl-ı ma‘a niyâbet 

resm ve cebe ve şa‘îr ve hınta ve bâd-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi üç bin 

akçe yazu ile ol dahi defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i 

icmalde iki bin akçe ifraz ve hisse-i Civrik ve hisse-i sâni ve sâlis ile birikdirilüb altı 

bin yedi yüz akçe yekününden bin akçesi ifrâz ve ma‘a gayrihi birikdirilüb yedi bin 

yüz akçe ber icmal ve icmal-i evvelinin on iki bin beş yüz yirmi beş ve sâninin iki 

bin iki yüz elli ve sâlisinin bin ve rabi’inin dokuz yüz doksan dokuz akçeleri muma 

ileyhimânın ve bâkileri müşterekleri kaydlarında defter-i hâkânîde mukayyed ve 

karye-i mezburenin defterde mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğullarından ulularının 

üzerlerine edâsı lazım gelen resm-i bennâk ve irişüb kâr ve kisbe kâdir 

mücerredlerinden resm-i mücerredlerin ve resm-i çift hâsıl kayd olunan kura 

topraklarında vâki‘ kadimi reâyâ yerlerin tasarruf idenlerin tasarruflarında olan 

yerlerinden icab iden çift resmlerin tarafından subaşısı taleb ve müşterekiyle ahz ve 

kabz murad eyledikde bazı kimesnelere istinaden bizler Kolcuuşağı ve 

Kiçikuloğulları  ve yeniçerilik dâiyesiyle virmekde taallül ve muhâlefet ve 

gadr eylediklerin bildirüb hilâf-ı kanun ol vechile taallül ve muhâlefet ittirilmemek 

babında hükm-i hümayunum rica ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i 

hümayun ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda vech-i meşrâh üzere 

olduğu mâstur ve mukayyed ve kânunu suâl olundukda resm-i raiyyetlerin virmekde 

taallül idenler bi’l-fi‘il  sefer eşer sahih dirliğe mutasarrıf dergâh yeniçerilerinden 

olmayub fi’l-hakika zeâmet-i mezbur karyelerinin defter mukayyed raiyyet ve 

raiyyeti oğullarından iseler ulularının üzerlerine edâsı lazım gelen resm-i bennâk ve 

irişüb kâr ve kisbe kâdir mücerredlerinden resm-i mücerredleri ve resm-i çift hâsıl 

kayd olunan kura topraklarında vâki‘ kadimi reâyâ yerlerinde tasarruf idenlerin dahi 

tasarruflarında olan yerlerinde icab iden çift resmleri müşterekiyle muma 

ileyhimanın subaşısına alıvirilmek muvâfık-ı kânun idiği tahrîr olunmağla defter-i 

hâkânî mucebince kânun üzere amel olunmak içün yazılmıştır.                  

                                                                Nesîmî            Fî evasıt-ı L sene (1)194 
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SAYFA 77 HÜKÜM 1 

Keşderesi Kazası naibine hüküm ki 

          Keşderesi kazası ahalisi gelüb kasaba-i mezbure toprağında vâki‘ resmi 

defterde mukayyed mutasarrıf oldukları kadimi yaylak ve kışlak yerlerine zamanında 

koyun ve sair ve sair davarlarıyla çıkub ve varub yaylayub ve kışlayub otundan ve 

suyundan intifa‘ve tahammüllerine göre yaylak ve kışlak resmlerin sahib-i arza 

edada kusurları yoğiken kaza-i mezburun zaim ve sipahileri olanlar adem-i kanaat 

birle tahammüllerinden ziyade mükerrer yaylak ve kışla resmi mütalebesiyle ahâli-i 

mezkuru hilaf-ı kanun taaddî ve rencideden hali olmadıkların bildirüb kanun üzere 

amel olunub men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica ve divan-ı 

hümayunumdan kanun sual olundukda kaza-i mezbur ahalisi resmi defterde 

mukayyed mutasarrıf oldukları kadimi yaylak ve kışlak yerlerine zamanında koyun 

ve sair davarlarıyla çıkub ve varub yaylayub ve kışlayub otundan ve suyundan intifa‘ 

ve tahammüllerine göre yaylak ve kışlak resmlerin sahib-i arza eda eylediklerinden 

sonra sahib-i arza taraflarından tahammüllerinden ziyade mükerrer yaylak ve kışlak 

resmi mütalebesiyle ahâli-i mezkuru taaddî  ve rencide itmeleri mugayir-i kanundur 

deyu tahrir olunmağla kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır.      

                                                             Mukim                Fî evasıt-ı L sene (1)194 

SAYFA 77 HÜKÜM 2 

Gümüşabad Kadısına hüküm ki 

        Gümüşabad Kazası’na tâbi‘ Hacı nam karye mütemekkinlerinden Kirkor nam 

zimmi arz-ı hal idüb bunun babası Kısbar nam zimmi yüz seksen senesinde mürd 

oldukda terekesinden mülk-i menzil ve eşya ve öküz ve inek ve sair hayyvanat ile 

karye-i mezbure toprağında malume’l hudud mülk bağından kaza-i mezbur 

mütemekkinlerinden hemşireleri Sarham(?) Maryem ve Turfanda nam 

nasraniyyelerin hisselerine isabet iden tereke-i mezkure yine karye-i mezbure 

toprağında yirmişer kazu kazık ta’bir olunur bağ mukabelesinde ba-hüccet-i şer‘iyye 

mezburelere hisselerine isabet ideni virüb bunun zimmetinde bir nesneleri kalmayub 

ibra-yı zimmet birle taraf-ı şer‘den bunun yedine hüccet-i şer‘iyye virilüb ve bu 

makule  bir def‘a şer‘le görülüb kat’-ı niza‘ ve fasl-ı husumet ve ibra-yı zimmet birle 
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canib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilen davanın tekrar istima‘ı memnu‘ iken 

mesfureler kâni olmayub mugayir-i hüccet-i şer‘iyye taaddî eylediklerin bildirüb ol 

vechile olan taaddîleri men‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                        Fî evasıt-ı L sene (1)194 

SAYFA 78 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi’ne ve Kilmigad Kadısına hüküm ki 

          Erbab-ı tımardan Hüseyin veledi Seyyid Mustafa nam sipahi gelüb Sivas 

Sancağında Kilmigad Nahiyesi’nde Killik nam karye ve gayrıdan beş bin dokuz yüz 

doksan sekiz akçe ba berât-ı ali şan mutasarrıf olduğu tımarının baş kalemi olan 

müstakillen kayd ve berâtına dahil salifü’z zikr Killik Karyesi’ni mümtaz ve 

muayyen hududu dahilinde kadimden öşr ve resmi alınagelen yerleriyle ber muceb-i 

defter-i hâkânî zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsumu kanun ve defter mucebince ahz 

ve kabz itmek murad eyledikde dahl olunmak icab itmez iken yine Kilmigad 

Nahiyesi’ne tâbi‘ Ayas Gölü Karyesi’nin malikanesine zaviyedarlık vechiyle 

mutasarrıf olan (boş) nam kimesne karye-i mezbureyi dîvânî mutasarrıflarıyla 

kadimden öşr ve resmi alınagelen yerleriyle zabta kanaat itmeyüb sipahi-i mezkurun 

baş kalemi olub müstakillen kaydına dahil maru’z zikr Killik Karyesi’ne hilaf-ı 

defter-i hâkânî fuzuli müdahale ve vâki‘ olan mahsul ve rüsumu tagallüben ahz ve 

kabz ve gadr eylediğin bildirüb karye-i Killik el mezbure mümtaz ve muayyen 

hududu dahilinde kadimden öşr ve resmi alınagelen yerleriyle ber muceb-i defter-i 

hâkânî sipahi-i merkum zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsumu kanun ve defter 

mucebince ahz ve kabz ittirilüb malikane ve dîvânî mutasarrıflarıyla hilaf-ı defter-i 

hâkânî mugayir-i kanun ber vech ile dahl ve taarruz ittirilmemek babında hükm-i 

hümayunum rica ve defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i hümayun ve defter-i 

icmal ve mufassala müracaat olundukda Kilmigad Nahiyesine tâbi‘ yirmi yedi nefer 

reâyâ ve iki zemin ile karye-i Killik iki başdan karye-i mezburenin hududu dahilinde 

reâyâsı kûhiden feth ittirdüğü yerlerinin mahsul ve rüsumu karye-i mezbureye 

sonradan gelüb tavattun iden haric reâyânın mahsul ve rüsumu mezbur karye 

hasılıyla mahsubdur ve hasılı tahtında resm-i bennâk ve hınta ve şair yekün ma‘a 

gayrihi iki bin akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrir ve defter-i 
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icmalde ma‘a gayrihi iki bin dokuz yüz doksan dokuz akçe ber icmal ve icmal-i 

mezbur tamamen defter-i hâkânîde mestur olduğu üzere Hüseyin veledi Mustafa 

kaydında ve yine nahiye-i mezbureye tâbi‘ on yedi nefer reâyâ ile karye-i Ayas Gölü  

 olmağın şenletmek içün zaviye bünyad olunub âyende ve 

revendeye hizmet itmek içün Derviş Halife’ye verilmiş ba berât-ı ali şan 

malikanesiyle sebt-i defter olundu ve hasıl-ı dîvânî ma‘a niyâbet ve tahtında resm-i 

bennâk ve hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi beş yüz akçe yazu ile ol dahi defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrir ve defter-i icmalde dîvânî ma‘a niyâbet yazusı 

yine nahiyesinde  nam karye ve gayrihi ile birikdirilüb beş bin beş yüz akçe 

ber icmal ve mutasarrıfı kaydında ve bundan akdem niza-ı aher zımnında karye-i 

Killik el mezburenin tımar mutasarrıfı mezkur Seyyid Hüseyin veledi Mustafa’ya 

karye-i mezburenin hududu beyanıyla yüz doksan üç senesi Şabanı tarihiyle 

müverrih virilen hüccet-i şer‘iyye sadr-ı rum-ı sabık i‘lamı mucebince yüz doksan 

dört senesi Recebinde ba ferman-ı ali defterhane-i amiremde hıfz olunmağla bu 

takdirce ber muceb-i defter-i hâkânî tarafeynin icmal ve mufassalları başka başka 

olub birbirlerinde alakaları olmamak iktiza eylediğin defter emini olan Süleyman 

Feyzi dame mecduhu arz itmeğin arzı mucebince amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                Vâcid                   Fî evasıt-ı L sene (1)194  

SAYFA 78 HÜKÜM 2 

Ber vech-i malikane Bozok Sancağı mutasarrıfı Cabbarzade mir Elhac 

Mustafa dame mecduhuya ve Bozok Sancağı’nda zikr-i ati müruriyetin 

bulunduğu kazaların kuzat ve ve nüvvâbına hüküm ki 

          Mustafa nam kimesne gelüb bin yüz doksan senesinde esna-i rahda Kırşehri 

Sancağı’nda   Köprüsü ile Kaman nam karye yakınında Karakaya nam 

mahalde iken Ödemişli Sirkatli aşiretinin Kara Yakub oğlunun çobanları ve Ahad 

Osman çobanlarından beş nefer çobanlar bi gayr-ı hak bunu ahz ve darb-ı şedid ile 

darb ve üzerinde olan iki yüz guruşluk nakid ve eşyasın gasb ve garet ve mezburlar 

hala taht-ı hükûmet kazanızda mürur ve ubur üzere oldukların bildirüb oldukları 

mahalde şer‘le görülüb alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica 

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerif yazılmıştır. 
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                                                                  Şevkî                Fî evasıt-ı L sene (1)194

 SAYFA 78 HÜKÜM 3 

Sivas İli kadısı zide fazluhuya hüküm ki 

          Havass-ı hümayunum karyelerinden Sivas ili kazasına tâbi‘ Reze(?) 

Karyesinin ehl-i zimmet reâyâları gelüb bunlar üzerlerine edası lazım gelen a‘şâr ve 

sair hukuk ve rüsumların kanun ve defter mucebince has mutasarrıfına ve cizye-i 

şer‘iyyelerin dahi cizyedar olanlara edada bir dürlü kusurları olmayub hilaf-ı kanun 

müft ve meccanen yem ve yiyecek ve sair me’kulat ve meşrubat mütalebesiyle taaddî 

ve rencide olunmaları icab itmez iken cizyedâr-ı mezbur tam-ı hamından naşi yine 

kaza-i mezbur sakinlerinden mütegallibeden Ömer nam kimesne  naibi idim 

deyu birbirleriyle yekdil ve ittifak bunların karyelerinde bila muceb beş on gün meks  

ve hilaf-ı kanun müft ve meccanen yem ve yiyecek ve koyun ve kuzu ve tavuk ve 

yumurta ve bal ve yağ ve arpa ve saman sair mekulat ve meşrubat mütalebesiyle 

taaddî ve rencideden hali olmadıkların ve bu babda fetevâ-yı şerifeleri olmağla 

mucebince kanun üzere amel olunub mezburların hilaf-ı kanun ol vechile olan 

taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica ve divan-ı 

hümayunum kaleminden kanun sual olundukda salifü’z zikr havass-ı hümayunum 

karyelerinden Reze karyesinin ehl-i zimmet reâyâları üzerlerine edası lazım gelen 

a‘şâr ve sair hukuk ve rüsumların kanun ve defter mucebince has mutasarrıfına ve 

cizye-i şer‘iyyelerin dahi cizyedâr olanlara eda eylediklerinden sonra müft ve 

meccanen yem ve yiyecek vesair mekulât ve meşrubât mütalebesiyle taaddî ve 

rencide olunmalarıçün kanun üzere emr-i şerif yazıla gelmiştir deyu tahrir olunmağla 

kanun üzere amel olunmak içün bin yüz doksan bir senesi evasıt-ı Saferinde emr-i 

şerifim sâdır olmuşiken infaz ve icra olmadığı bildirüb hilaf-ı kanun ol vechile zahir 

olan zulm ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak babında müceddeden emr-i şerifim 

sudurunu istid‘â-yı inayet ve divan-ı hümayunumda mahfuz kuyud-ı ahkama 

müracaat olundukda vech-i meşruh üzere tarih-i mezkurda emr-i şerifim virildiği 

mestur ve mukayyed olmağın mukaddema sâdır olan emr-i şerifim mucebince kanun 

üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                       Nedim                    Fî evasıt-ı L sene 1194  
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SAYFA 79 HÜKÜM 1 

Arapgir Kadısına ve Keban ma‘den   i eminine hüküm ki 

           Kaza-i mezbure tâbi‘ Huruc nam karye ahalilerinden (boş) ve (boş) ve aher 

sairleri gelüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve hilaf-ı  şer‘-i şerif 

kimesneye vaz‘ ve taaddîleri olmayub şer‘an taaddî olunmaları icab itmez iken yine 

karye-i mezbureden zümre-i eşirra ve ashab-ı ağrazdan elhac İbrahim ve Hüseyin ve 

Nuh ve Salih ve Seyid Ali nam kimesneler hevadarlarıyla yekdil ve hukuk ve sair ifk 

ve  iftiraları mutazammın mevad isnadıyla niza‘ tasaddi ve bunlar dahi mahallinde 

şer‘le murâfa‘a  ya razılar iken mezburlar mücerred rahne ve celb-i mal sevdasıyla 

bila emr-i şerif ma‘den-i mezbure ihzar ittirüb külli akçeden çıkarub ol vechile 

ahvalleri diğer gûn oldukların bildirüb mahallinde şer‘le görülüb ihkak-ı hak ve 

mezburların bila emr-i şerif ma‘den-i mezbure ihzar teklifiyle vâki‘ olan taaddîleri 

men‘ ve def‘olunmak babında hükm-i hümayunum rica eyledikleri eclden sen ki 

ma‘den    emini  muma ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır.  

                                                     Fehim                 Fî evasıt-ı S sene (1)194           

SAYFA 79 HÜKÜM 2 

Niksar Kadısı’na hüküm ki 

          Zuamadan Hacı Osman zide kadruhu gelüb Sivas Sancağında Niksar 

Nahiyesi’nde Üsküdar(?) nam karye ve gayrıdan berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu 

zeâmeti mülhakâtından Amasya Kazasında  nam karye ahalileri bazıları 

diyar-ı âhara firar ve tasarruflarında olan ma’lumete’l hudud yerleri zabt olunur iken 

ziraat olunub üç sene ale’t tevali bila mani‘ boz ve hali koyub kanun üzere bunun 

zamanında müstehakk-ı tapu oldukda ol dahi ol makule zamanında müstehakk-ı tapu 

olan yerleri talibine resm-i tapu ile virüb ziraat ittirmek murad eyledikde dahl 

olunmak icab itmez iken karye-i mezbure sakinlerinden Fîrârî Ali Paşa’nın kapucılar 

kethüdası İbrahim nam kimesne zuhur ve ol yerler benim mutasarrıf olduğum bir 

kıt‘a çiftliği arazisindendir bazı kimesneler dahi sinin-i merkumdan mukaddem bizim 

tasarrufumuzda idi deyu resm-i tapu ile talibine virmesine muhalefet ve ol vechile 

zuamanın külli kesir ve noksan tertibine bais ve badi oldukların bildirüb ol makule 

zamanında müstehakk-ı tapu olan yerleri virdiğine resm-i tapu ile virmesine mezkur 



305 

İbrahim ve âharı hilaf-ı kanun bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ 

olunmak babında hükm-i hümayunum rica ve divan-ı hümayunum kaleminden kanun 

sual olundukda muma ileyhin mutasarrıf olduğu zeâmeti karyeleri toprağında 

malumete’l hudud yerler zabt olunur iken ziraat olunmayub üç sene ale’t tevâli bila 

mani’ boz ve hali kalub kanun üzere zamanında müstehakk-ı tapu oldundukda ol 

makule zamanında müstehakk-ı tapu olan yerleri talibine resm-i tapu ile virilmek 

murad eyledikde sahibi ol yerler sinin-i merkumeden mukaddem benim tasarrufumda 

idi deyu virmesine muhalefet ve taaddî eylediği vâki‘ ise vech-i meşruh zamanında 

müstehakk-ı tapu olan yerler talibine resm-i tapu ile virilmek muvafık-ı kanundur 

deyu tahrir olunmağla kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

Fi evasıt-ı L sene (1)194      

SAYFA 79 HÜKÜM 3 

Bozok Sancağı’nda vâki‘ Gedik ve Çubuk nahiyeleri naiblerine hüküm 

ki 

          Erbab-ı tımardan Mehmed nam sipahi gelüb Bozok Sancağı’nda Gedik 

Nahiyesi’nde Mühenna nam karye ve gayrıdan sekiz bin dokuz yüz akçe berât-ı 

şerifimle mutasarrıf olduğu tımarının baş kalemi olan Gedik Nahiyesi’ne tâbi‘ karye-

i Mühenna an cemaat hasılları an an kıbeliyle  tahtında seksen yedi nefer 

reâyâ virirüz hasıl-ı nim ve bennâk ve cebe ve hınta ve şair ve âdet-i ağnam tamamen 

ve resm-i arusiye tamamen ve deştbani ve tapu-yı zemin yekün dört bin yedi yüz 

akçe ve yine nahiye-i mezbure tâbi‘ mezra‘a-i Hamzafakihviranı cemaat-i mezbure 

ziraat iderler hasıl-ı bin üç yüz akçe ve yine nahiye-i mezbure tâbi‘ mezra‘a-i   

ve nezd-i karye-i mezbure ahali-i karye-i mezbure ziraat ider hasılı dokuz yüz akçe 

yazular ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrir ve defter-i icmalde 

birikdirilüb altı bin dokuz yüz akçe yekününden iki bin akçesi ifraz ve ber icmal ve 

bir def‘a dahi yekün ma‘a gayrihi dokuz bin sekiz yüz akçe ve yine Çubuk 

Nahiyesi’ne tâbi‘ mezra‘a-i  nam-ı diğer Karadeve Ağbal cemaat-i 

Hançubuk ziraat ider hasılı yedi yüz akçe ve yine Çubuk Nahiyesi’ne tâbi‘ mezra‘a-i 

Hunluoğlu Viranı cemaat-i mezbure ziraat ider ma‘a Ekinlü hasılı iki yüz akçe ve 

yine Çubuk Nahiyesi’ne tâbi‘ mezra‘a-i Tablucak karye-i Hançubuk ahalisi ziraat 

ider hasıl iki yüz akçe ve Çubuk Nahiyesine tâbi‘ mezra‘a-i Alacalar nezd-i karye-i 

Seyyid Ahmed viranı nam-ı diğer   Ağıl cemaat-i mezburede Haçık’da bazı 
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zimmiler ziraat iderler hasılı beş yüz akçe yazular ile anlar dahi defter-i mufassalda 

başka başka tahrir ve defter-i icmalde karye-i Hançubuk ve mezra‘a -i Kumluoğlu 

birikdirilüb on bin akçe yekününden yedi bin beş yüz akçe ifraz ve mezra‘a-i 

 ve mezra‘a-i Tabulu Tabluhan ve mezra‘a-i Alacalar ve Akdağ 

Nahiyesine tâbi‘ mezra‘a-i Kuruköy ve bağlu ziraat ider haric-i ez defter deyu üç yüz 

akçe ile mukayyed mezra‘a ile birikdirilüb dokuz bin akçe ber icmal ve icmal-i 

evvelinin iki bin ve saninin iki bin üç yüz ve salisinin üç bin altı yüz akçe sipahi-i 

merkum Mehmed’in ve bakileri müşterekleri kaydlarında defter-i hâkânîde 

mukayyed ve salifü’z zikr kura ve mezari‘ topraklarında ziraat idenlerin ziraatleriyle 

hasıl eyledikleri terekelerinde beş(te) bir öşrlerin karyeteyn-i mezbureteynin defterde 

mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğullarının üzerlerine edası lazım gelen resm-i 

raiyyetlerin ve yine karyeteyn-i mezbureteyn topraklarında vâki‘ kadimi reâyâ 

yerlerin tasarruf idenlerden icab-ı çift resmlerin ve mezkur Hançubuk karyesi 

toprağında  tasarruflarında kovanlarından resmlerin kanun ve defter mucebince 

karyeteyn-i mezbureteyn topraklarında defterlü haric reâyâ taifesinin ere varan bakire 

ve seyyibelerinden icab resm-i arusanelerin er canibinden taleb ve müşterekiyle ahz 

ve kabz murad eyledikde hilaf-ı kanun ve defter virmekde taallül ve muhalefet ve 

gadr murad eylediklerin hilaf-ı kanun ve defter bir ferdi taallül ve muhalefet 

ittirilmemek babında hükm-i hümayunum rica ve defterhane-i amiremde mahfuz 

ruznamçe-i hümayun ve defter-i icmal ve mufassala müracaat olundukda vech-i 

meşruh üzere olduğu mestur ve mukayyed olunduğun defter-i hâkânî mucebince 

amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                            Nesîmî                 Fî evasıt-ı L sene (1)194  

SAYFA 80 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve kadısına hüküm ki 

           Kaza-i mezbure tâbi‘ Hançin(?) nam karye sakinlerinden Ömer Paşa dimekle 

ma‘rûf kimesne gelüb yine karye-i mezbure sakinlerinden Bölükhalı(?) Ali nam 

kimesne kızı Ümmügülsüm nam bikr-i baligayı bunun babası Osman nam 

kimesnenin ve kefaletiyle buna akd-i nikah idüb menkuhası mezbure bir vechile 

dâhil olunmak icab itmez iken bu diyar-ı âharda iken mezbure Ali kızı mezbureyi 

kaza-i mezbure tâbi‘ Koçhisar nam karye sakinlerinden nam kimesneye dahi tezvic 
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ve nikah eylediğinden maada mezbur Ali    âhara olan beş yüz guruş 

deyni eda ile sonra ben sana eda iderim deyu  itmekle bu dahi mezburun 

şartü’r-rücu emrine binaen yüz doksan senesinde kendü halinde eda idüb bu makule 

nikah üzere nikah-ı sahih olmadığına binaen zevcesi mezbureyi ve mezburun şartü’r 

rücu emrine binaen deynine virdirdiği ol mikdar guruş hakkını mezbur Aliden taleb 

ve almak murad eyledikde zevcesi ve Miktad Molla Mehmed ve Kozanoğlu Salih 

nam kimesneler ile yekdil ve yekcihet ve dürlü dürlü tezvirat ile virmediğin bildirüb 

fetevâ-yı şerife mucebince şer‘le görülüb mezburun şart-ı rücu’ emrine binaen 

deynine virdiği ol mikdar guruş hakkıyla zevcesi mezbur kendüye alıvirilüb icra-yı 

şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında hükm-i hümayunum rica eylemek içün 

yazılmıştır. 

                                                                             Fî evasıt-ı L sene (1)194  

SAYFA 80 HÜKÜM 2 

Arapgir Kadısına 

          Kaza-i mezburda Kirkor zimmi gelüb bunun babası (boş)nam zimmi yüz 

seksen senesinde mürd oldukda bi’l cümle emval ve eşyasıyla Arapgir Kazası 

toprağında vâki‘ malume’l hudud mülk menzil ve mülk bağçesi irs-i şer‘le bununla 

kaza-i mezbur sükkanından  Mücahid  ve   ve (boş) nam 

zimmilere münhasıra olmağla lakin ol vaktte diyar-ı âharda bulunduğundan 

 mesfur bunun gıyabında emval ve eşyası iktisam ve kısmet ve   

mezburede kassamda  bulunmayub buna ceza-yı nesne teklifiyle ziyade gadr 

ve taaddî eylediklerin ve bu babda davasına muvafık şeyhül-islamdan fetevâ-yı şerife 

virildiğin bildirüb babası mürd-i mesfurdan müntakil emval ve eşyayı merkum 

marifet-i şer‘le kassamda   ile taksim ve ala ma farz aldıkdan hisse-i irsiyesine 

isabet iden tamamen kendüye alıvirilüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında 

hükm-i hümayun rica itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                       Vâsi‘        Fî evasıt-ı L sene (11)94                  

DERKENAR Sivas Valisine hitaben ile tebdil olunmuştur. Tekrar emr yazılmıştır. Fî 

evail-i M sene 95 
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SAYFA 80 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Geldiklan Kazası naibine hüküm ki 

          Zuamadan Hacı Osman Ali veledi Osman Çavuş  zide kadruhuma 

gelüb muma ileyhümanın başka başka berât-ı şerif-i âlişanımla mutasarrıf oldukları 

zeâmetleri karyelerinden Amasya Sancağı’nda Geldiklan Kazasına tabi Akluk(?) 

nam karye toprağında bazı yerler ziraat olunub üç sene ale’t-tevali bila mani boz ve 

hali kalub ve reâyâlarından bazıları dahi perakende ve perişan olmakdan naşi 

tâbelâb(?) olub üç seneden mütecâviz sıhhati haberi ve mektubu gelmeyüb ve bazı 

kimesneler dahi fevt olub oğulları kalmayub tasarruflarında olan tarla ve çayırları 

muma ileyhümanın rüyetinde kanun üzere tapuya müstehak olub ol yerler ve 

çayırları Amasya sakinlerinden Rıdvan oğlu Ahmed Bey dimekle meşhur kimesne 

kendüye çiftlik icadıyla muma ileyhima dahi ve taraflarından subaşısı ve 

vekillerinden tapu ile almayub fuzuli zabt ve taaddî fevt oldukda kızı Safiye Hatun 

dahi babam yedinde oldum deyu zabt ve mezbur Safiye zevci ve ammizadesi Fîrârî 

Paşa’nın etba‘ından Kapıcılar Kethüdası İbrahim Bey dimekle ma‘rûf kimesne dahi 

mezburenin bundan alub fuzuli zabt ve kendü hayvanatları ra‘y ittirdiğinden maada 

yine karye-i mezbure toprağında sonradan beher keyl cereyan idüb her sene su basan 

üç yüz kile tohum istiab ider ve yine hasıl olur yerle dahi ziraat olunmayub beş sene 

ale’t tevali bila mani boz ve hali kalmakla yine muma ileyhimanın zamanında 

müstehakk-ı tapu olmuşiken mezbur İbrahim anları dahi zabt idüb ve yine mezbur 

sınırı dahilinde kırk seneden mütecaviz kûhi orman yerleri tapu ile talibine virmek 

murad eylediklerinde yine Amasya sakinlerinden Çorumlu Şeyhoğlu Abdullah 

Efendi ve  Güleklioğlu Ömer Efendi ve Güleklioğlu Ahmed Efendi ve sair Amasya 

müftüsü İbrahim Efendi dimekle meşhur kimesneler birbirleriyle yekdil ve yekcihet 

ve ol kûhi orman maan yerlerini resm-i tapu ile âhara talibine virmeğe mümanaat ve 

yine karye-i mezbure toprağında olan yerler ve çayırları müma ileyhimadan izni 

yoğiken bila temessük birbirlerine feragat itmeleriyle anın gibi yerlerin kanun üzere 

resm-i tapu taleb  eyledikde bizler ol yerleri ve çayırları tasarruf ittirip size ve 

subaşılarınıza öşr ve resm virdük yerin sahib-i arz öşr ve resm almak tasarrufuna izn 

virmekdir. Resm-i tapusı sâkıt olub ol yerler ve çayırlar bizim olur deyu niza‘ idüb ol 

vechile zeâmetleri mahsulün külli kesr ve noksan tertibine bais ve badi oldukların ve 

bu babda fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb ol babda hükm-i hümayunum rica 
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eyledikleri eclden  olmağla zimmetlerinde müstehakk-ı tapu olan yerler ve 

çayırları fuzuli tasarruf idenler eğer resm-i tapu ile virilmesi ferman olanlardan 

değiller ise sahib-i arz müstehak olub  eylediğine ol yerler ve çayırları resm-i tapu ile 

verir ve eğer tapu ile virilmesi ferman olanlardan ise bi-gayr-ı hak Müslümanların 

takdir eyledikleri resm-i tapu ile teklif oluna olurlar ise anlara verile ekmeyüb bizim 

tasarrufumuz vardır ziraat idüb öşr ve resm virdük resm-i tapusu sakıt olub bizim 

olur deyu taallül ve niza‘ iderler ise ol yerleri sahib-i arza hükm eyleyesin ki 

dilediğine tapu ile vere ve karyesinin sınırı dahilinde muma ileyhimanın ve 

subaşılarının izni olmadın kûhiden açdık ve ziraat idüb öşr ve resm virdiği bizim 

oldu deyu taallül iderler ise anları dahi sahib-i arz resm-i tapu ile âhara ve bize ve 

sahib-i arz karyesi toprağında birbirlerinin tarla ve çayır alanlar hususunda dahi 

sahib-i arz  ise kanun üzere resmin aldıkdan sonra tasarruflarına izn 

virdiniz  ise bağları  kısm idüb yerler ve çayırları eski sahibine tasarruf etdüre deyu 

ferman olmağla sen ki vezir-i müşarün ileyhsin kanun üzere amel olunmak içün 

yazılmıştır. 

                                                               Naîmâ          Fî evasıt-ı L sene (1)194  

DERKENAR Tekrar emr yazılmıştır. Evahir-i CA sene 95 

SAYFA 80 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine Gümüşabad kadısına hüküm ki 

           Gümüşabad Kasabası mahallatından  Mahallesi sakinlerinden Osman 

nam kimesne gelüb yine mahalle-i mezburda Karabaşzade Elhac Mehmed bin Elhac 

Mehmed nam sahibü’l hayrın malumete’l-hudud ol mikdar akçesini hal-i harabın 

tescil-i şer‘i ve teslim ile ihtiva birle vakf ve hasıl olan neması mahalle-i mezburun 

avarız ve cami-i şerifin  ehli ve murisine şart ve ta‘yîn  eylediği vakfiye-i ma’mulün 

bahasında mestur ve mukayyed ve bu dahi nukûd-ı mevkûfeye mezburun hala berât-ı 

şerifimle üzerinde ve meşrutiyet üzere mütevellisi olub ber muceb-i vakfiye biha ve 

şart-ı  vâkıf eda idüb şer‘an bir vechile müdahale olunmak icab itmez iken ashab-ı 

ağrazdan yine kasaba-i mezbure sakinlerinden Mehmed ve  oğlu Hasan nam 

kimesneler birbirleriyle yekdil ve mücerred bad vakfı ekl ve bel’ sevdasıyla hevasına 

tâbi‘  mütegallibe iştira nukûd-ı mevkûfiyet mezbur icraya sarf ideriz deyu 
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hilaf-ı şer‘-i şerif ve mugayir-i şart-ı vâkıf ve vakfiye-i mamulün biha fuzuli 

müdahale ve murâfa‘a-i şer‘-i şerif olduklarından müdahale ve taaddîleri men‘ 

olunmuşiken mezburlar kâni’ ve mündefi’ olmayub hilaf-ı şer‘-i şerif  ve bi gayr-ı 

hak ve bila sened mal-ı vakfdan yedi yüz guruşu gasb ahz ve gadr ve taaddî 

eyledikleri ve bu babda davasına muvafık fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı 

şerife vakfiye-i ma’mulün baha mucebince şer‘le görülüb mezburların hilaf-ı şer‘-i 

şerif fuzuli ve bila sened ahz eylediği mal-ı vakf tamamen tahsil ve alıvirilüb ihkak-ı 

hak olunmak babında emr-i şerif rica eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmıştır. 

                                                                         Fî evail-i L  sene (1)194 

SAYFA 81 HÜKÜM 1 

Sonisa Kadısına hüküm ki 

          Sâdât-ı kiramdan Seyyid Mehmed zide şerefuhu gelüb Sonisa Kazasına tâbi‘ 

tımar karyelerinde Lodurga? karyesi   diğer ve Gül dimekle ma‘rûf 

mahalde vâki‘ ma‘lume’l hudud yerlere sahib-i temessüküyle mutasarrıf ve ol yerleri 

beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sahib-i arza eda idüb tapulu ve temessüklü 

mutasarrıf olduğu yerlerin âharın kat‘an alaka ve medhali olmayub bir vechile dahl 

ve taarruz olunmak icab itmez iken ecanib ve ashab-ı ağrazdan olan kimesneler 

mutasarruf olduğu tapulu ve temessüklü yerlerine hilaf-ı kanun ve fuzuli müdahale 

ve zabt ve ziraat itmesine muhalefet ve gadr-ı külli sevdasında oldukların bildirüb 

ecânibden olan kimesnelerin hilaf-ı kanun ve yedinde olan sahib-i arz temessüküne 

mugayir zahir olan müdahale ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i 

hümayunum rica eylediği eclden kanun üzere amel olunmak içün yazılmışıtır. 

                                                    Hüsnî             Fî evahir-i L sene (1)194    

DERKENAR Mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerif 

yazılmıştır.    11 CA sene 195 
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SAYFA 81 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Amasya sakinelerinden Ayşe nam hatun gelüb bunu hal-i sabavetinde  

izinsiz yine Amasya sakinlerinden Ahmed nam kimesne bin yüz doksan senesinde 

kendüye akd idüb lakin mezbure Ayşe irişüb baliga davaya kâdire oldukda hal-i 

sabâvetinde fuzuli olan nikahı huzur-ı şer‘de müslimin muvacehesinde fesh ve 

yedine hüccet-i şer‘iyye virilmişiken hâkim azl sebebi mezkur Ahmed zuhur ve bezl-

i irtişa ve şahid-i zor şehadet iden Halil ve Ali ve Hasan ve Bekir ve Mehmed nam 

kimesnelerin hilaf-ı inhalarıyla hüccet-i mezkureden altmış gün mukaddem bunun 

lisanında kabul ve ikrâr eyledi deyu A‘ma Hafızoğlu ile müttefikan tezvic olundu 

deyu hilaf-ı şer‘-i şerif taaddî ve rencideden hali olmadığın ve bu babda davasına 

muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife ve hüccet-i şer‘iyye virildiğin bildirüb 

hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı münif muceblerince amel olunub mezbur Ahmed 

Sivas’a ihzâr ve mugayir-i hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı münif ol vechile zahir olan 

taaddîsi men‘ ve def‘ birle icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında sen ki vezir-i 

müşarün ileyhsin sana hitaben emr-i şerifim sudurunu istid‘â ve divan-ı 

hümayunumda mahfuz kuyud ahkama müracaat olundukda mahallinde şer‘le 

görülmek iş bu sene-i mübareke evahir-i şabanında emr-i şerifim virildiği mestur ve 

mukayyed olunmağın sen ki vezir-i müşarün ileyhsin ma‘rifetinle mezbur Ahmed 

Sivas’a ihzâr ve terâfu‘-ı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında ferman-ı âlişanım 

yazılmıştır. 

                                    Vâcid    Fi evahir-i L sene 1194 

SAYFA 81 HÜKÜM 3 

Erim ve Ünye naibleri zide ilmihumaya hüküm ki 

          Mektûbi sadrazam hülefâsından Mehmed Emin veledi Katib Yusuf Münif zide 

kadruhu gelüb Canik ve Kastamonu ve Ayntab sancaklarında Samsun ve gayrı 

nahiyelerde Mahladıc nam karye ve gayrıdan altmış dokuz bin dokuz yüz altmış akçe 

zeâmet defter-i hâkânî katibleri şakîrdliği gediği ve berât-ı ali şanımla mutasarrıf 

olub zeâmeti mülhakatından Ünye nahiye tâbi‘ nefs-i Ünye’nin tahtında ispençe 

gebran ma‘a resm-i kapan ve mukataa-i tamgavât ve mukataa-i  ve bac bazar 
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ve asiyab ve resm-i taliban müslümanan reâyâ ve resm-i bostan ve bad-ı heva ve yine 

Ünye nahiyesine tâbi‘ karyeden kal‘anın tahtında bennâk ve cebe ve yine Ünye 

Nahiyesine tâbi‘ İncirli Karyesinin tahtında kezalik bennâk ve cebe ve Erim 

Nahiyesine tâbi‘  hisse-i sani deyu mukayyed karyenin tahtında müslümanân 

reâyâ ve ispençe gebran ve hisse-i sâlis an karye-i  tahtında cebe ve ispençe 

ve Ünye Nahiyesine tâbi‘ niyâbet ve nısf bad-ı heva nısf-ı resm-i arusâne karye-i 

 ve yine Ünye Nahiyesine tâbi‘ beytü’l-mal ve  ve mal-ı mevkûf 

nefs-i Ünye ve Derekal‘a ve İncirlü ve  zeâmete hasıl yazılub müşterekiyle 

kayd-ı berâtına dâhil olmağla defterde mukayyed resm-i raiyyet ve raiyyeti 

oğullarının üzerlerine edası lazım gelen resm-i raiyyet ve zimmi raiyyet ve raiyyeti 

oğullarının dahi resm-i ispençelerin kanun ve defter mucebince ve bâlâda mestur sair 

rüsumâtı tarafından subaşısı taleb ve müşterekiyle ahz ve kabz murad eyledikde 

Ünye sükkanından mütegallibeden bazı kimesneler hilaf-ı kanun fuzuli müdahale 

birle muhalefet ve ahz gadr murad eylediklerin bildirüb hilaf-ı kanun ve defter ol 

vechile muhalefet ittirilmemek babında hükm-i hümayunum rica ve defterhane-i 

amiremde mahfuz ruznamçe-i hümayun ve defter-i icmal ve mufassala müracaat 

olundukda Ünye Nahiyesi’ne tâbi‘ on yedi nefer müslümanan ve beş yüz yirmi nefer 

gebran ile nefs-i Ünye ve hasıl-ı tahtında resm-i ispençe ve resm-i bostan ve resm-i 

taliban ve mahsul-i çeltük ve bad-ı heva ve mukataa-i  ve ihtisab ve tamgavât 

ve bac-ı bazar yekün ma‘a gayrihi on dört bin akçe ve yine neferat ve zeminha ile 

karye-i Derekal‘a ve hasılı tahtında resm-i çift ve bennâk ve hınta ve gavers yekün 

ma‘a gayrihi sekiz bin akçe ve yine neferat ile karye-i İncirlü ve hasılı tahtında resm-

i çift ve bennâk ve hınta yekün ma‘a gayrihi dört bin akçe ve yine müslümanan ve 

gebran reâyâ ile karye-i hisse-i sâni  hâsıl-ı maa niyâbet ve tahtında resm-i çift ve 

ispençe ve hınta yekün maa gayrihi iki bin akçe ve yine müslümamân ve gebran 

reâyâ ile karye-i hisse-i salis an karye   ve hasılı tahtında resm-i çift ve 

bennâk ve ispençe ve hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi bin beş yüz akçe ve yine 

nahiyesine tâbi‘ bin beş yüz akçe bazar niyâbet ve nısf bad-ı heva ve nısf resm-i 

arusane karye-i Saylan ve Venk ve çukuru ve üç yüz akçe bazar beytü’l-mal ve 

gayrların ve mal-ı mevkûf nefs-i Ünye ve Derekal‘a ve İncirlü ve  defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrir ve defter-i icmalde birikdirilüb otuz bir bin beş 

yüz akçe an zeâmet ber icmal ve icmal-i mezburun yirmi bir bin iki yüz elli akçesi 

muma ileyh Mehmed Emin veledi Katib Yusuf münif zide mecduhunun ve bakisi 
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müştereki kaydlarında olduğun bi’l-fi‘il  defter emini olan Hasan dame mecduhu arz 

itmeğin arzı mucebince amel olunmak içün ferman-ı âlişan yazılmıştır. 

                                                                    Fî evasıt-ı L sene (1)194    

SAYFA 81 HÜKÜM 4 

Amasya Sancağı’nda vâki‘ kuzat ve nüvvaba hüküm ki 

          Amasya Sancağı evkafına avâtıf-ı aliyye-i şahanemden Hotin Kal‘ası 

muhafazası şartıyla Hotin Sancağı’na hilaf-ı düstur vezirim olan Seyyid Elhac 

Mehmed Paşa iclalehuya iş bu sene-i mübareke şevvalü’l-mükerreminin dördüncü 

gününde ber vech-i arpalık ilhâken tevcih ve ihsan şehr-i şahanem olub zabtü rabt 

memleket zımnında ol mezbure müşarün ileyh tarafından bir mütesellim nasbı lâbüd 

ve müktezi olmakdan naşi Amasya sükkanından yeğenzade İbrahim Bey zide 

kadruhu men‘ ve nasb olunmak babında emr-i celîlü’l- kararım sudurını müşarün 

ileyh kapu kethüdası hacegan divan-ı hümayunumdan sabık küçük evkaf 

muhasebecisi olan Ahmed zide mecduhu ba arz-ı hal istid‘â itmekle vech-i meşruh 

üzere mütesellim nasb olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                    Râşid        Fî evahir-i L sene (1)194  

SAYFA 82 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Erbab-ı tımardan Ali veledi İsmail nam sipahi gelüb Sivas Sancağında ve 

nahiyesinde Kayıcık nam karye ve gayrıdan dokuz bin akçe berât-ı âlişan mutasarrıf 

olduğu tımarı mülhakatından Sivas Kazası muzafatından Komanat Nahiyesine tâbi‘ 

elli üç nefer reâyâ ve sekiz zemin ve ve bir mezra‘a  ve sümün hisse çiftlik ile karye-i 

Kadıvahte  malikane-i vakf-ı türbe-i Fatıma Hatun binti Kadı Hasan dîvânî tımar 

hasılı ma‘a mezra‘a -i  ve tahtında nim ve hınta ve şair ve resm-i güvare 

ve deştbani ve tapu-yı zemin bennâk ve cebe ve adet-i ağnam ve bad-ı heva ve 

arusiye yekün ma‘a gayrihi dört bin yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrir ve defter-i icmalde bin beş yüz akçesi ifraz ve Sivas Nahiyesine tâbi‘ 

Kayıcık nam karye ve ma‘a gayrihi birikdirilüb yedi bin dört yüz on yedi akçe ber 

icmal ve bir def‘a dahi iki bin iki yüz akçesi ifraz ve ma‘a gayrihi birikdirilüb beş bin 
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akçe ol dahi ber icmal ve icmal-i evvelin üç bin sekiz yüz sekiz akçesi sipahi-i 

merkum Ali veledi İsmail’in ve icmal-i saninin dört bin akçesi Seyyid Mustafa’nın 

tımarları bakisi müşterekleri kaydlarında olduğu mestur ve mukayyed ve sipahi-i 

merkum Ali veledi İsmail’in tımarı mülhakatından Komanat Nahiyesi’ne tâbi‘ karye-

i Kadıvahte el-mezbureyi ber muceb-i defter-i malikane mutasarrıfı ve 

müşterekleriyle zabt ve dîvânî tarafına aid mahsul ve rüsumu kanun ve defter 

mucebince müşterekiyle ahz ve kabz itmek murad eyledikde dahl olunmak icab 

itmez iken karye-i mezburede müştereki olan sipahi-i merkum Seyyid Mustafa divan 

tarafına aid olan mahsul ve rüsumundan berâtı yazusına göre hissesine aid olanı 

kanun ve defter mucebince ahz ve kabza kanaat itmediğinden başka malikane 

mutasarrıfıyla yekdil ve karye-i mezburenin rüsumatından hisse ve alakan yoktur 

deyu fuzuli müdahale ve gadr eylediklerin bildirüb defter-i hâkânî mucebince emr-i 

şerifim sudurını istid‘â ve defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i hümayun ve 

defter-i icmal ve mufassala müracaat olndukda vech-i meşruh üzere olduğu 

mukayyed ve defter-i hâkânîde mestur salifü’z-zikr Kadıvahte Karyesi’nin 

malikanesini Fatıma Hatun binti Kadı Hasan Türbesi Vakfı ve dîvânîsi tımar ve 

hasılı tahtında nim ve resm-i güvare ve deştbani ve tapu-yı zemin ve bennâk ve cebe 

ve bad-ı heva ve arusiye ve rüsum-ı sairesi müşterekiyle sipahi-i merkum Ali veledi 

İsmail’in kaydına dahil olduğu defter-i hâkânî kuyudatı natık olmağla karye-i 

mezbure müştereki ve malikane mutasarrıflarıyla ber muceb-i defter-i hâkânî zabt ve 

malikane tarafına aid mahsul canib-i vakfdan ve divan canibine aid mahsulat ve 

rüsumatı müşterekiyle sipahi-i merkum Ali veledi İsmail’e ahz ve kabz ittirilmek 

babında mukteza-yı defter-i hâkânî ve kanun üzere emr-i şerif tahriri babında bi’l-

fi‘il  reisü’l küttabım olan Süleyman Feyzi dame mecduhu ilam itmeğin ilamı 

mucebince amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                          Vâcid               Fî evahir-i L sene (1)194 

SAYFA 82 HÜKÜM 2 

Gümüşabad Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbure tâbi‘ Hacıköy mütemekkinlerinden Ağrik ve Malkam(?) ve 

Toros nam zimmiler ile sairleri arz-ı hal idüb bunlar fi’l-asl havass-ı hümayundan 

Sivas ve Tokad ve Kayseriyye mütemekkinlerinden iken on beş seneden mütecaviz 
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kalkub varub hala kaza-i Gümüşabad’a tâbi‘ Hacı Karyesi’nde sakin olub ve zikr 

olunan kazaların defterde mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğullarından olmayub bu 

makule bir mahalde on beş sene sakin olan reâyâ iskan teklifiyle taaddî olunmak 

hilaf-ı kanun iken havass-ı hümayunumdan zikr olunan kasabalar zabitleri olanlar 

kasabat-ı mezkurenin defterde mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğullarındansız sizi 

kasabat-ı mezkureye kaldırub iskan ideriz deyu iskan teklifiyle taaddî ve rencide 

eylediklerin bildirüb mezkurların ol vechile zahir olan taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak babında hükm-i hümayunum rica ve divan-ı hümayunumdan kanun sual 

olundukda mesfurlar on beş sene mukaddem Tokad ve Sivas ve Kayseriyye kazaları 

mütemekkinlerinden iken kalkub varub Hacı Karyesi’nde sakin olub ve bu makule 

bir mahalde on sene sakin olan reâyâ iskan teklifi ile taaddî olunmak hilaf-ı kanun 

iken havass-ı hümayunumdan zikr olunan kasabalar zabitleri olanlar sizler defterde 

mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğullarındansız sizi kaldırub kuzat-ı mezkureye iskan 

ittirir ve bu hilaf-ı kanun iskan teklifi ile taaddî eyledikleri vâki‘ ise men‘ ve def‘ 

olunmak içün kanun üzere emr-i şerif yazılagelmiştir deyu tahrir olunmağla kanun 

üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                       Hakkı              Fî evahir-i L sene (1)194   

SAYFA 82 HÜKÜM 3 

Divriği Kadısına hüküm ki 

          Mehmed nam kimesne gelüb Divriği Kazasına tâbi‘ Tuğud Karyesi 

sakinlerinden baba bir er karındaşı Hüseyin yüz doksan senesinde fevt oldukda oğlu 

ve kızı kalmayub karye-i mezbure toprağında mutasarrıf olduğu malumete’l hudud 

tarlaları tapuya müstehak ve hakk-ı tapu baba bir er karındaşı mezbur Mehmed’in 

olub bi garaz Müslümanlar takrir eyledikleri resm-i tapu ile sahib-i arzdan almağa 

tâlib iken sahib-i arz ta‘am-ı hamından naşi buna virmeyüb âhara viririm deyu gadr 

murad eylediğin bildirüb ol yerler bi garaz Müslümanların takdir eyledikleri resm-i 

tapu ile sahib-i arzdan kendüye alıvirilüb hilaf-ı kanun taallül ve muhalefet 

ittirilmemek babında hükm-i hümayunum rica ve kanun sual olundukda mezbur 

Mehmed’in baba bir er karındaşı Hüseyin fevt oldukda oğlu ve kızı kalmayub 

tasarrufunda olan yerleri tapuya müstehak ve hakk-ı tapu baba bir er karındaşı 

mezburun olub bi garaz Müslümanların takdir eyledikleri resm-i tapu ile teklif 

olundukda almayub  itmekle sahib-i arz âhara viririm deyu taallül ve niza‘ ider 
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olmayub fi’l vâki‘ bi garaz Müslümanların takdir eyledikleri resm-i tapu ile almağa 

tâlib iken sahib-i arz virmeyüb âhara viririm deyu taallül ve niza‘ eyledikleri vâki‘ 

ise vech-i meşruh üzere müstehakk-ı tapu olan baba bir er karındaşı yerlerin bi garaz 

Müslümanların takdir eyledikleri resm-i tapu ile mezbure alıvirilmek muvafık-ı 

kanun idiğü tahrir olunmağla kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                           Nesîmî             Fî evahir-i L sene (1)194  

SAYFA 82 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki  

          Sivas Kazasında vâki‘ Hızır Paşa Vakfının ba berât-ı âlişan iştiraken 

mütevellileri olan Mustafa ve Mehmed zide kadruhuma gelüb Sivas Sancağı’nda 

defter-i hâkânîde mukayyed karyelerden Sivas Kazasına tâbi‘ Zara ve Tödürge nam 

karyelerin malikanelerinin tamamından rub‘unun sülüsânı Vakf-ı Pir Ahmed Bey ve 

sülüs rub‘ mezkur vakf-ı ebna-i merhum Hızır Paşa ve  erba’ ma‘a tamam 

dîvânî deyu Zara Karyesi has-ı mirimiran ve Tödürge Karyesi’nin sülüsüne erba‘a 

malikane ve dîvânîsi tımar olduğu defter-i hâkânîde mukayyed olmağla mezburan 

Mustafa ve Mehmed Hızır Paşa ebnasından ve maru’z zikr Zara ve Tödürge 

Karyelerinin sülüsüne erba‘ malikanelerine aylık üzere mutasarrıflar olub karyeteyn-i 

mezbureteynin sülüsüne erba’ malikaneleri tarafına aid mahsulü Hızır Paşa ebnası 

tarafından ahz ve kabz itmek murad eylediklerin dahl olunmak icab itmez iken Pir 

Ahmed Bey Vakfı’nın mütevellisi olan (boş) nam kimesne Zara ve Tödürge 

Karyelerinin malikanelerinin tamamından rub‘unun sülüsanını ahz ve kabza kanaat 

itmeyüb Hızır Paşa Ebnası Vakfı’ndan zikr olunan Zara ve Tödürge karyelerinin 

sülüs erba’a malikaneleriçün benim mütevellisi olduğum Pir Ahmed Bey Vakfıdır 

deyu malikanenin cümlesini hilaf-ı defter-i hâkânî fuzuli zabt ve Hızır Paşa Vakfına 

gadr-ı külli sevdasında olduğun bildirüb salifü’z zikr Zara ve Tödürge karyelerinin 

sülüsüne erba’ malikanelerini aylık  üzere Hızır Paşa Vakfı’nın mütevellileri olan 

mezkurân Mustafa ve Mehmed’e iştiraken zabt ittirilüb Pir Ahmed Bey Vakfı 

mütevellisi olan mezburu hilaf-ı defter-i hâkânî ve mugayir-i kanun ol vechile bir 

dürlü dahl ve taarruz ittirilmemek babında hükm-i hümayunum rica ve defterhane-i 

amiremde mahfuz defter-i mufassala müracaat olundukda Sivas Nahiyesi’ne tâbi‘ 

dört yüz yetmiş sekiz nefer reâyâ ve sekiz zemin ile karye-i Zara malikanenin 
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tamamından rub‘   unun sülüsanı Pir Ahmed Bey ve sülüs rub‘   mezkur vakf-ı ebna-i 

merhum Hızır Paşa ve sülüs erba’a ma‘a tamam dîvânî has mir-i miran ve hasılı 

tahtında ispençe ve hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi kırk bir bin yedi yüz elli iki akçe 

yazu ve yine nahiye-i mezbure tâbi‘ üç yüz seksen dokuz nefer reâyâ ile karye-i 

Tödürge tâbi‘-i Koçhisar rub‘ malikanenin sülüsâni vakf-ı Pir Ahmed Bey bin 

Ahmed Bey ve sülüsü âhar vakf-ı ebna-i merhum Hızır Paşa ve sülüs erba’ malikane 

maa dîvânî tımar haliya sülüsan malikane vakf-ı evlad-ı Pir Ahmed Bey el mezbure 

ma‘a mezâri’ sülüsüne erba‘a malikane ve dîvânî ma‘a niyâbet ve tahtında çift ve 

ispençe ve hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi otuz bir bin akçe yazu ve yine nahiye-i 

mezbure tâbi‘ dokuz mezra‘a  ve mezari‘i kadimden karye-i mezbure ekinlikleri imiş 

karye-i mezbure halkı ziraat idüb beher sene karye-i mezbureye virirler deyu defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle başka başka tahrir olundığı mestur ve mukayyed ve 

ve divan-ı hümayunum kaleminden kanun sual olundukda defter-i hâkânîde mestur 

Zara ve Tödürge karyelerinin malikanelerinin tamamından rub‘unun sülüsâni vakf-ı 

Pir Ahmed Bey ve sülüs rub‘ mezkur vakf ebna-i müteveffa Hızır Paşa ve sülüsüne 

erba’ maa tamam divan deyu Zara karyesi has mir-i mirân ve Tödürge karyesinin 

sülüsüne erba‘ malikane ve dîvânîsi tımar olduğu defter-i hâkânîde mukayyed ve 

mezkuran Mustafa ve Mehmed Hızır Paşa ebnasında ve zikr olunan Zara ve Tödürge 

Karyelerinin sülüsüne erba‘ malikanelerine ebnalık üzere mutasarrıf iseler karye-i 

mezburelerin sülüsüne erba‘ malikaneleri tarafına aid mahsulü Hızır Paşa ebnası 

tarafına ahz ve kabz ittirilmek müktezâ-yı defter-i hâkânî muvafık-ı kanun olub 

Ahmed Bey Vakfı mütevellisi tarafından müdahale olunmak hilaf-ı defter-i hâkânî ve 

mugayir-i kanundur deyu tahrir olunmağla defter-i hâkânî mucebince kanun üzere 

amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                  Vâcid          Fî evahir-i L sene (1)194 

SAYFA 83 HÜKÜM 1 

Amasya Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Medine-i Amasya sakinlerinden Seyyid Ömer zide şerefuhu gelüb karındaşı 

Seyyid Ali nam kimesne bundan akdem Amasya sakinlerinden Hacı Kadir oğulları 

Osman ve Abdullah ve Ebubekir nam kimesne ile ahz-ı i‘tadan hukuk-ı şer‘iyyeye 

müteallık hesapları olmağla karındaşı mezkur mezkurân ile hesapları ru‘yet ve 
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birbirlerinden bir akçe ve bir habbe alacakları kalmayub ibra ve iskat ve istifa-i hakkı 

ikrâr eylediklerinden sonra bunun karındaşı mezkur Seyyid Ali fevt olub tereke ve 

emlak irsen sagir ve sagirlerine intikal idüb bu sagir-i mezburlara ba hüccet-i 

şer‘iyye kadı nasb olunub vesayete sagir-i mezburların emlak ve eşyaların hıfz üzere 

iken Osman ve Abdullah kendü hallerinde olmadıklarından naşi bin yüz seksen 

senesinde Canikli Fîrârî Ali Paşa’nın oğlu Mikdad Ahmed Paşa’ya istid‘âsıyla bizim 

müteveffa karındaşın Seyyid Ali’de üç bin beş yüz guruş alacağım var idi deyu 

hevalarına tabi şahid-i zorluk adet-i müstemirreleri olan kimesneler ile hilaf-ı şer‘-i 

şerif peydah eyledikleri hüccet-i  ibraz ve sagir-i mezburların iki kıt‘a  mülk 

bağlarını tagallüben zabt ve mezburlar ile mukâvemet ve ihkâk-ı hak mümkün 

olmadığın bildirüb şer‘le görülüb alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında emr-i 

şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                                  Fî evahir-i L sene 1194 

SAYFA 83 HÜKÜM 2 

Ber vech-i arpalık Çorum Sancağı mutasarrıfı (boş) dame ikbalehuya ve 

Osmancık Kadısına hüküm ki 

          Hüseyin nam kimesne gelüb medine-i Osmancık’da vâki‘ mutasarrıf üç kıt‘a  

mülk bağ ve çarşu içinde vâki‘ bir bab etmekci fırınında ve beş kıt‘a  dahi emlakında 

âharın alakası yoğiken Canikli Ali Paşa’nın sekbanlarından Osmancık sakinlerinden 

Atmaca oğlu Ömer Çavuş dimekle ma‘rûf bin yüz seksen senesinden berü fuzuli yedi 

sene zabt ve hasıl olan dört kise(?) akçenin icâre ve mahsulâtını ahz ve istihlâk 

eylediğinden gayrı menzilini basub bin guruşluk malını zabt ve ziyade gadr eylediğin 

bildirüb şer‘le görülüb alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica 

eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                              Nedim                  Fî evahir-i L sene 1194 

SAYFA 83 HÜKÜM 3 

Niksar Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbure tâbi‘ Öğerid  nam karye ahalisi gelüb bunların karye-i 

mezbure toprağında vâki‘ Öğerid Bükü dimekle ma‘rûf mahalde vâki‘ otundan ve 
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suyundan intifa‘ idegeldikleri kadimi mer‘a yerlerine müdahale olunmak icab itmez 

iken ve bu makule kadimi mer‘a alınub ve satılmak ve tapu ile virilüb ziraat olunmak 

hilaf-ı kanun iken mütegallibeden  oğlu Elhac Ali ve oğulları Mehmed Emin 

ve Abdullah nam kimesneler mücerred tagallüblerinden naşi mer‘a-yı merkumu 

fuzuli zabt ve bazı mahallerini ziraat ve bazı mahallerini dahi yine ihdas ile 

hayvanatların bana(?) muzayakalarına badi oldukların ve bu babda davalarına 

muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerifeleri olduğın mukaddema inha ve fetevâ-yı 

şerifeleri mucebince amel olunub kadimi mer‘a yerleri kendülere zabt ve 

hayvanatları ra‘y ittirilmek babında hükm-i hümayunum rica ve divan-ı 

hümayunumdan kanun sual olundukda münazau’n fiha olan mahal kadimden ziraat 

olunub öşr ve resmi alınagelen yerlerden ve yine ihdas olunan yerler dahi mülk-i 

meşru‘a yine alınagelen örfden olmayub fi’l-hakika salifü’z-zikr Öğerid Karyesi 

ahalisinin kadimü’l eyyamdan berü koyun ve sair davarları ra‘y olunub otundan ve 

suyndan intifa‘ idegeldikleri mahsus ve müstakil kadimi mer‘aları iken dahl iden 

mezburlar ol mer‘a yerlerini fuzuli zabt ve bazı mahallerini söküb ziraat ve bazı 

mahalline dahi yine ihdas idüb hayvanatların zaruret ve muzayakalarına bais ve badi 

oldukları vâki‘ ise bu makule kadimi mer‘a yerler olub ve satılmak ve sökülüb 

sonradan ziraat ve üzerine yine ihdas olunmak hilaf-ı kanundur zarar-ı şer‘isi men‘ 

ve kesilüb sabık üzere mer‘alık vechiyle zabt ve hayvanatı ra‘y ittirilmemek 

muvafık-ı kanundur deyu tahrir olunmağla kanun üzere amel olunmak içün iş bu 

sene-i mübareke evail-i Cemaziyel evvelinde emr-i âli şanım sâdır olmuş iken 

mezbur Elhac Ali fevt olmağla oğulları mezkurlar ziyade mütegallibeden olmalarıyla 

hilaf-ı kanun ve mugayir-i emr-i âli babamızdan intikal eyledi fuzuli müdahale ve 

mer‘alık vechiyle zabitlerine muhalefet ve gadr-ı edasında oldukların bildirüb 

mezburların hilaf-ı kanun ve mugayir-i fetevâ-yı münif ol vechile olan müdahale ve 

muhalefetleri men‘ ve def‘ olunmak babında müceddeden emr-i şerif rica ve divan-ı 

hümayunda mahfuz kuyud-ı ahkama müracaat olundukda ber vech-i meşruh tarih-i 

mezburda emr-i şerif virildiği mestur ve mukayyed ve müteveffa  oğlu Seyyid 

Ali’nin emlakından ber vech-i mücerred Niksar Kazasına tâbi‘ Ögerid Karyesi’nin 

mer‘a eylediği kaydı bulunmadığı baş muhasebeden tahrir olunmağla mukaddema 

sâdır olan emr-i şerifim mucebince amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                                   Fî evahır-ı L sene (1)194 
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SAYFA 84 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Divriği Kadısına hüküm ki 

           Divriği Kazası’na vâki‘  nam karye sakinlerinden Süleyman ve İsmail 

nam karındaşlar südde-i saadetime arz-ı hal idüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla 

mukayyed ve hilaf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve hareketleri olmayub taaddî 

olunmaları icab itmez iken yine karye-i mezbur sakinlerinden Musa beşe oğlu 

Mustafa dimekle ma‘rûf kimesne kendü halinde olmayub bin yüz doksan senesinde 

hevasına tâbi‘ ehl-i örfe istinaden hilaf-ı şer‘-i şerif iki bin guruşu gasben ahz idüb 

gadr eylediğin ve bu babda davasına muvafık fetevâ-yı şerifeleri olduğun bildirüb 

fetevâ-yı şerifeleri mucebince mahallinde şer‘le görülüb mezburun hilaf-ı şer‘-i şerif 

ve bi gayr-ı hak gasben ahz eylediği ol mikdar guruş kendüye alıvirilüb icra-yı şer‘ 

ve ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerif rica eyledikleri eclden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                            Fî evahir-i L sene (1)194 

DERKENAR Tekrar emr yazıldı. Evasıt-ı RA sene 95 

SAYFA 84 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine ve Tokad Kazası naibine hüküm ki 

          Nefise nam hatun gelüb bunun zevci salyaneci çavuşundan Mustafa Çavuş 

dimekle maruf kimesne yüz doksan senesinde medine-i Tokad’da fevt oldukda 

yanında mevcud olan emvâl ve eşyasında yine salyaneci çavuşundan medine-i 

mezburda mukim İsmail ve yeğeni Hasan nam kimesneler bi’l cümle ahz ve kabz 

eylediği müteveffa-yı mezburun zimmetinde müstekar ve makudun aleyh olan iki 

yüz elli guruşdur. Müdahalesiyle ala ma farazallahu teala isabet iden hakk-ı 

irsiyyesin ve mezburenin hulliyât  ibramlarıyla edasına kefil olduğu bin 

guruş müteveffa-yı mezburun terekesine vaziü’l yed olan mezburândan mütalebe 

eylediği bi vech-i şer‘i edada taallül ve muhalefet ve ihkak-ı hak ve gadr daiyesinde 

oldukda ve eniştesi Mustafa nam kimesneyi tarafından vekil eyledikde ve bu babda 

davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerifesi olduğun bildirüb fetevâ-yı 

şerifesi mucebince şer‘le görülüb zevci müteveffa-yı mezburun münferiden ve 

mukarraran zimmetinde olan mebaliğ-i merkum ile tarafına isabet eden hakk-ı 
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irsiyesi terekesine vazı-ı yedlerin defterimden mal-ı müteveffadan tahsil ve vekil-i 

mezbura alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ittirilmeyüb ihkak-ı hak olunmak babında 

emr-i şerifim sudurını istid‘â itmekle mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                  Ziyâî           Fî evahir-i L sene 1194  

SAYFA 84 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine Niksar Kadısına hüküm ki 

           Sâdât-ı kiramdan Es seyyid Hasan Halveti zide şerefuhu gelüb Niksar 

kazasına tâbi‘ Timurtaş Karyesi’nin malikanesi vakf-ı medrese-i Hanum Hatun 

dîvânî tımar ve   Karyesi’nin dâhi malikanesi vakf-ı Hanım Hatun dîvânî hass-ı 

hümâyun Kemkez(?)  Karyesi’nin dahi sülüs malikanesi vakf-ı Hanım Hatun ve 

sülüs malikane mülk-i evlâd-ı zükûr Mağfur Paşa ve sülüs-i aher malikane-i mülk 

Ebu’l-feth(?) ve Emir Mesud ve Emir Mahmud ve Kuruköprü kayesinin malikânesi 

vakf-ı Hanum Hatun dîvânî tımar ve   Karyesi’nin malikane-i vakf-ı Hanum 

Hatun ve sülüs malikane-i mülk Ebu’l-feth(?) ve Emir Mahmud ve Emir Mesud ve 

sülüs malikane-i mülk-i evlad Satılmış dîvânî tımar  Karyesi’nin tamam 

malikanesi Vakf-ı Medrese-i Hanum Hatun dîvânî tımar hass-ı hümayun Ladicak 

Karyesi’nin malikanesi Vakf-ı Hanum Hatun ve  Karyesi’nin malikanesi 

Vakf-ı Medrese-i Hanum Hatun dîvânî tımar   karyesinin malikanesi dahi 

Vakf-ı Medrese-i Hanum Hatun dîvânî has-ı hümayun deyu defter-i hâkânîde 

mukayyed ve merkum Seyyid Şeyh Hasan mezkur Hanum Hatun Vakfının ba berât 

mütevellisi olmağla mezkur  Karyesi’nden maada kura-i  mezburun ber 

muceb-i defter-i hâkânî dîvânî mutasarrıflarıyla Kemkez(?) Karyesi’ni dahi emlak 

mutasarrıflarıyla zabt ve Hanum Hatun Vakfı tarafına aid malikane mahsulü kanun 

ve defter mucebince ahz ve kabz murad eyledikde ashab-ı ağrazdan bazı kimesneler 

hilaf-ı defter-i hâkânî ve mugayir-i kanun fuzuli ve tagallüben müdahale ve gadr 

murad eylediklerin bildirüb marü’l beyan Kemkez(?) Karyesinden maada kura-i 

salifü’l beyan ber muceb-i defter-i hâkânî dîvânî mutasarrıflarıyla ve Kemkez(?) 

Karyesi dahi emlak mutasarrıflarıyla Hanım Hatun Vakfı tarafından zabt ve Hanım 

Hatun Vakfı canibine aid malikane mahsulü kanun ve defter mucebince ahz ve kabz 

ittirilmeyüb hilaf-ı defter-i hâkânî ve mugayir-i kanun ashab-ı ağrazdan bir ferdi 

fuzuli müdahale ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica 
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ve defterhane-i amiremde mahfuz defter-i mufassala müracaat olundukda Niksar 

Nahiyesi’ne tâbi‘ ve hasılları tahtlarında hınta ve şair elli iki bin akçe yazar karye-i 

Timurtaş vakf-ı medrese-i Hanum Hatun der Kudüs-i Şerif dîvânî tımar ve dokuz bin 

iki yüz kırk üç akçe yazar karyesinden malikane-i vakf-ı Hanum Hatun der Kuds-i 

Şerif dîvânî has-ı hümayun ve sekiz bin akçe yazar karye-i Kemkez(?) sülüs 

malikane vakf-ı Hanım Hatun ve sülüs malikane mülk-i evlad-ı Mağfur Paşa ve sülüs 

ahz malikane-i mülk-i Ebu’l-feth veledi Emir Mesud ve Emir Mahmud dîvânî tımar 

ve sekiz yüz akçe yazar mezra‘a    Kuruköprü malikane-i vakf-ı Hanım Hatun dîvânî 

tımar ve yedi bin akçe yazar karye-i  sülüs malikane-i vakf-ı Hanım 

Hatun der Kudüs-i Şerif ve sülüs malikane mülk-i Ebu’l-feth ve Emir Mahmud ve 

Emir Mesud ve sülüs malikane evlad-ı Satılmış dîvânî tımar ve bin beş yüz akçe 

yazar karye-i  tamam malikane vakf-ı medrese-i Hanum Hatun der 

Kudüs-i Şerif dîvânî hass-ı hümayun  bin üç yüz doksan akçe yazar karye-i 

Ladicak  malikane-i vakf-ı Hanım Hatun der Kudüs-i Şerif dîvânî tımar ve iki bin 

akçe yazar karye-i  malikane-i vakf-ı medrese-i Hanum Hatun der Kudüs-i 

Şerif dîvânî tımar ve yedi bin üç yüz akçe yazar karye-i  malikane-i vakf-ı 

Hanum Hatun der Kudüs-i Şerif dîvânî hass-ı hümayun deyu defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle başka başka tahrir-i defter olundığı bi’l-fi‘il  defter emini olan 

Hasan dame mecduhu arz itmeğin arzı mucebince amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                               Fî evahir-i L sene (1)194 

SAYFA 85 HÜKÜM 1 

Ladik Kadısına Hüküm ki 

          Seyyid Ahmed sahib-i hal evladı ve merhum sultan Ahmed dame serahu 

validesi vakıflarının mütevellileri südde-i saadetime arz-ı hal idüb nefs-i Ladik’in 

a‘şâr ve rüsumâtıyla bad-ı heva ve cürm-i cinayet ve beytü’l-mal marü’l-beyan 

vakfların olub havass-ı hümayunumdan mezburûn mutasarrıfı koru ağası tarafından 

hilaf-ı defter-i hâkânî mugayir-i kanun ve fuzuli müdahale ve reâyâyı taaddî ve 

rencide ve ahz ve kabz teklifi ile emin eylediklerin bildirüb hilaf-ı defter-i hâkânî ve 

mugayir-i kanun ol vechile dahl ve taarruz ittirilmemek babında hükm-i hümayunum 

rica ve defterhane-i amiremde mahfuz defter-i icmal ve mufassala müracaat 

olundukda Ladik Nahiyesi’ne tâbi‘ mahallat ve neferat ile nefs-i Ladik ve malikane-i 
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vakf-ı evlâd-ı Seyyid Ahmed sahib-i hal tevliyet ve meşihat der tasarruf  Cihan 

Hatun evlad-ı Seyyid Ahmed ve dîvânî Sultan Ahmed validesi olan hatunun mülkü 

olub sebt-i(?) defter olundu ve nefs-i Ladik ve tevâbi‘inden olan kurânın cemaatı ve 

takaddümden saray-ı amireme hizmet idüb teklifin haberlerin on gün  

geldikleriçün cemi-i tekalifden musaddak ve temenni dâhil  ve mukataa 

yazar galle ve beytü‘l-mal gayb ve mal-ı mefkûd ve baha   bâd-ı heva 

ve cürm-i cinayet ve  ve gayrihi ber vech-i maktu‘ yekün ma‘a 

gayrihi otuz bir bin dokuz yüz altmış akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrir ve yine tahtında çayırha  Ladik tahtında çayır der karye-i 

geldi çayır Karacabey çayır ağa der kurb-ı karye-i Miroğlu çayır çorak çayır 

der kurb-ı karye-i Yenice Çayır der nezd-i Elmalubahçe Çayırsaray On çayır ber 

muceb-i hasıl-ı çayırha on bin akçe yazu ile ol dahi defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrir ve defter-i icmalde on iki bin akçe yazu ile havass-ı hümayunum 

mülhakatından olmak üzere tahrir-i defter olunub bu takdirce ber muceb-i defter-i 

hâkânî nefs-i Ladik el mezburun hasılı tahtında tahrir olunan a‘şâr ve rüsumât-ı 

mezkureden ve bâd-ı hevâ ve cürm-i cinayet ve beytü’l malda havass-ı hümayundan 

çayırha mezkurdan mutasarrıfı olan koru ağasının alakası olmayub vakf-ı mezkur 

tarafından zabiti iktiza eylediğin bi’l-fi‘il  defter emini olan Hasan dame mecduhu 

arz itmeğin arzı mucebince amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                               Fî evahir-i L sene (1)194 

SAYFA 85 HÜKÜM 2 

Hısn-ı Mansur Kazası naibine hüküm ki 

          Sadat-ı kiramdan Yusuf oğlu Seyyid Ali zide şerefuhu gelüb bu kaza-i 

mezbure tâbi‘ Kocaali Karyesi’nde sakin ve sahihü’n-neseb sadat-ı kiramdan olub 

isbat-ı neseb eyledikde İstanbul nukabasından yedinde siyadet hüccet ve temessükü 

olmağla bu bu makule sadat-ı kiramdan rüsum-ı raiyyet mütalebesiyle taaddî 

olunmak icab itmez karye-i mezbure zabiti olanlar tarafından hilaf-ı kanun rüsum-ı 

raiyyet mütalebesiyle taaddî ve rencideden hali olmadıkların bildirüb men‘ ve def‘ 

olunmak babında hükm-i hümayunum rica itmeğin kanun üzere amel olunmak içün 

yazılmıştır. 
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                                                                                         Fî evahir-i L sene (1)194 

SAYFA 85 HÜKÜM 3 

İskilip kadısına hüküm ki 

          Düdük(?)oğlu dimekle ma‘rûf Yusuf nam kimesne gelüb kaza-i mezbure 

sakinlerinden baba Sofimiz(?) Hacı Mustafa nam kimesneden kaza-i mezbure tâbi‘ 

Kızılmeşe nam mezra‘ada vâki‘ mutasarrıf olduğu malume’l hudud tarlalarından 

hakkı tasarrufunda ve sahib-i arz marifetiyle bin yüz seksen bir senesinde doksan 

guruş mukabelesinde buna ferağ ve tefviz ve bu dahi tefevvüz ve kabul ve yedine 

virilen sahib-i arz temessükü mucebince zabt ve ba izn sahib-i arz ol yerleri bağ gars 

itmiş iken ve bu makule on sene mürur iden arazi davasının istima‘ı memnu‘ iken 

mezbur Hacı Mustafa fevt olmağla oğlu İbrahim nam kimesne zuhur ve şirrete süluk 

ve ol yerleri sinin-i mezbureden mukaddem babam müteveffa-yı mezbur bana 

 içün virdi ferağati tamam ol yerleri yedinden alub zabt idilmek iderim 

deyu hilaf-ı kanun müdahale ve taaddîden hali olmadığın ve yedine fetevâ-yı şerife 

virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerife mucebince kanun üzere amel olunub merkumun 

hilaf-ı kanun ve mugayir-i fetevâ-yı münif ol vechile müdahale ve taaddîsi men‘ ve 

def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica ve divan-ı hümayunum rica ve divan-

ı hümayunum(dan) kanun sual olundukda karye-i mezbure toprağında malume’l 

hudud yerlere mutasarrıf olan baba Sofimiz(?) diğer Mustafa nam kimesne ol 

yerlerden hakk-ı tasarrufunda rızası ve sahib-i arz ma‘rifetiyle buna on üç sene 

mukaddem ferağ ve tefviz ve merkuma dahi tefevvüz ve yedine virilen sahib-i arz 

temessükü mucebince mutasarruf iken merkum izn-i sahib-i arz ile bağ gars 

itmişiken şimdi mezkur Hacı Mustafa olmağla oğlu İbrahim babam müteveffa-yı 

mezbur sana ferağ itmezden mukaddem bana  içün virmekle ferağını 

tutmam ol yerleri yedinden alub zabt iderim deyu iddia ve bu makule on sene mürur 

iden arazi davası istima‘ı memnu‘ olmağla ol yerleri ber karar-ı sabık merkum zabt 

ittirilmemek muvafık-ı kanun olduğu kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                               Vâcid             Fî evahir-i L sene (1)194  
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SAYFA 85 HÜKÜM 4 

Dergah-ı muallam kapucıbaşılarından Bozok Sancağı mutasarrıfı 

Cabbarzade Mir Mustafa dame mecduhuya ve Bozok kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbura tâbi‘ Melezkir(?) nam karye sakinlerinden Çağlıoğlu dimekle 

ma‘rûf Mehmed nam kimesne gelüb bu kendü halinde ırzıyla mukayyed olub hilaf-ı 

şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi yoğiken yine karye-i mezbure sakinlerinden 

Kızıl Osman oğlu Kekec İsa ve karındaşı Musa nam kimesneler kendü hallerinde 

olmadıklarından naşi bin yüz doksan senesinde bunun karye-i mezburede sakin 

olduğu menzilini basub üç yüz guruşlukdan mütecâviz emvâl ve eşyasını hilaf-ı şer‘-i 

şerif ve bi gayr-ı hak gasb ve gâret eylediklerinden gayrı on beş yaşında bakire kız 

karındaşını fuzuli ve cebren ahz birle getürüb hayat ve memâtı malum olmamağla 

gadr-ı külli ve zulm-i sarih eylediklerin ve bu babda davasına muvafık şeyhü’l-

islâmdan yedinde fetevâ-yı şerifesi olduğun bildirüb fetevâ-yı şerife mucebince şer‘le 

görülüb kız karındaşı mezbure ile ol mikdar guruşluk hakkı alıvirilüb icra-yı şer‘ ve 

ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                  Fî evahir-i L sene 1194   

SAYFA 86 HÜKÜM 1 

Bafra Kadısına ve Canik Sancağı Mütesellimi zide kadruhuya hüküm ki 

          Bafra sakinlerinden Osman nam kimesne südde-i saadetime arz-ı hal idüb bu 

kendü halinde ırzıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi 

olmayub ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sabit ve zahir olmuş değil iken yine Bafra 

Kazası sakinlerinden Türkman taifesinden Elhac Osman nam kimesnenin buna garaz 

ve adavet ve biteviyesi olmağla mücerred icra-yı garaz ve ahz-ı intikam sevdasıyla 

hevasına tâbi‘ zulm ile ma‘rûf olan ehl-i örfe istinaden bin yüz doksan senesinde 

hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak bunun malume’l mikdar akçesini gasben ahz ve 

ziyade gadr ve taaddî eylediğin ve bu babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan 

fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince şer‘le görülüb hilaf-ı 

şer‘ ve bi gayr-ı hak gasben ahz eylediği ol mikdar guruş tamamen tahsil ve bi kusur 
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alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde 

şer‘le görülmek içün emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                                                   Fî evahir-i L sene 1194  

SAYFA 86 HÜKÜM 2 

Arapgir Kadısına hüküm ki 

            Erbâb-ı tımardan Mehmed veledi İsmail nam sipahi gelüb Arapgir 

Sancağı’nda ve kazası muzafatından Şehir Nahiyesi’nde mahsul zeminha 

 an miran-ı sabıkın üç bin akçe yazusundan icmal bozulmamak 

üzere bin beş yüz akçe tımar mutasarrıfı Hasan veledi Mehmed’in bila veled 

fevtinden ba arz-ı hal mezkur Mehmed veledi İsmail ber muceb-i şurût-ı âli şan 

varub sancağında sakin olub alaybeyisi bayrağı ahz  ve eğer gitmez ise 

mülâzımına arz olunmak şartıyla iş bu sene-i mübâreke şevval-i şerifinin yirminci 

gününde kendüye tevcih ve hala berât-ı şerifimle üzerinde olmağla tımar-ı mezkur 

defter-i hâkânî ve yedinde olan berâtı mucebince kendüye zabt ve tahvil tarihine 

düşen mahsul ve rüsum kanun ve defter mucebince ahz ve kabz ittirilmemek babında 

hükm-i hümayunum rica ve defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i hümayuna 

müracaat olundukda vech-i meşruh üzere olduğu mestur ve mukayyed ve divan-ı 

hümayundan kanun sual olundukda defter-i hâkânîde mestur tımar mutasarrıfı Hasan 

veledi Mehmed’in bila veled fevtinden sipahi-i merkum Mehmed veledi İsmail iş bu 

doksan dört senesi şevvalinin yirminci gününde ve hala berât ile üzerinde olmağla 

tımar-ı mezbur defter-i hâkânî ve yedinde olan berâtı mucebince zabt ve tahvili 

tarihine düşen mahsul ve rüsum kanun ve defter mucebince ahz ve kabz itdirilmek 

muktezâ-yı defter-i hâkânî ve muvafık-ı kanundur deyu tahrir olmağla defter-i hâkânî 

mucebince kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                       Fî evahir-i L sene (11)94   

SAYFA 86 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Niksar Kadısına hüküm ki 

          Sulehâdan Şeyh İbrahim zide salahuhu gelüb Niksar’da vâki‘ Ahi Nahcivan 

Zaviyesi’nin meşihat ve zaviyedarlığı yevmi bir akçe vazife ile bunun üzerinde olub 

eda-yı hizmet idüb berâtı mucebince hizmeti mukabelesinde müstehak olduğu 
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vazifesini kaza-i mezbur sakinlerinden zaviye-i mezbur vakfı mütevellisi olan (boş) 

nam kimesneden mal-ı vakfdan taleb eyledikde mahsul-ı vakf müsaade var iken bin 

yüz seksen sekiz senesinden berü virmeyüb mugayir-i berât edada taallül ve 

muhalefet eylediğin mukaddema inha ve berâtı mucebince hizmeti mukabelesinde 

müstehak olduğu vazifesi vakf-ı mezbur mütevellisi mezkurdan mal-ı vakfdan 

kendüye alıvirilmek babında emr-i şerifim sudurunu istidâ ve defterhane-i amiremde 

mahfuz defter-i evkafa müracaat olundukda Niksar Nahiyesi’ne tâbi‘ vakf-ı zaviye-i 

Ahi Nahcivan deyu aldığı mahallinde karye-i Sarhun tamam malikane vakf-ı zaviye-i 

mezbur ma‘a kura zimmeti saire el mutasarrıf cihet olunub fi yevm bir akçe ve cihet-

i meşihat fi yevm bir akçe mahsul-i vakfın davası âyende revendeye ita’m-ı taam 

olunur deyu defter-i evkafda mücerred kalemiyle tahrir olunduğu ve hazine-i 

amiremde mahfuz Anadolu Muhasebesi Defterleri’ne nazar olundukda zaviye-i 

mezburenin müstehak ve zaviyedarlığı yevmi bir akçe vazife ile mezkur Şeyh  

İbrahim an salahunun üzerinde olduğu mukayyed olmağın defter-i hâkânî ve berâtı 

mucebince amel olunmak içün yüz seksen senesi evasıt-ı şevvalinde emr-i şerifim 

sâdır olmuşiken infaz ve icrası mümkün olmadığın inha ve mukaddema sâdır olan 

emr-i şerifim mucebince müceddeden hükm-i hümayunum rica ve divan-ı 

hümayunda mahfuz kuyud-ı ahkama müracaat olundukda ber vech-i meşruh tarih-i 

merkumda emr-i şerifim virildiği mestur ve mukayyed ve husus-ı mezbur umur-ı 

şer‘den olduğuna binaen vech-i meşruh üzere tarih-i merkumda emr-i şerif virilmiş 

olduğu kuyud-ı ahkam natık olmağla mukaddema sâdır olan emr-i şerifim mucebince 

sen ki vezir-i müşarün ileyhsin marifetinle mahallinde şer‘le ru‘yet ve ba’de’s-subut 

ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim sudurını bi’l-fi‘il  re’sü’l küttabım olan 

Süleyman Feyzi dame mecduhu i‘lam itmeğin i‘lamı mucebince amel olunmak içün 

yazılmıştır. 

                                                                               Necib     Fî evail-i ZA sene (1)194 

SAYFA 87 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Gümüşabad Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbure tâbi‘ Hacıköyü nam karye mütemekkinlerinden Zarik oğlu 

Kızır nam zimmi gelüb bunun babası mesfur Zarik yirmi beş sene mukaddem mürd 

oldukda terekesi irsen bununla karye-i mezbureede mütemekkin kız karındaşı 
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Şehrize nam nasraniyyeye intikal idüb ol mikdar seneden berü bir mahalde 

mütemekkine ve sükut idüb dava itmeyüb ve bu makule bila özr-i şer‘i on beş sene 

mürur iden miras davasının istima‘ı memnu‘ iken mesfure nasraniyye zuhur ve 

tereke-i mürd-i mesfurdan hissesini ahz ve kabz ve ibraya karye-i mezburda 

mütemekkiin zevci Fırıncıoğlu Bayek nam zimmiyi tevkil itmekle mesfur dahi gelüb 

zevcesi mesfureye vekaleten bundan dava ve hakkiçün tavassutuyla karye-i mezbure 

toprağında karık tabir olunur otuz sekiz karık bağını alub mesfurenin davadan 

vekâleti hasebiyle arsa-i davadan zimmeti ibra ve iskat birle hüccet-i şer‘iyye virilüb 

ve canib-i şer‘den virilen mezkur hüccet üzerine mütemerriden ihzâr olunub ve bu 

makule  şer‘le görülüb fasl olunub kat‘-ı niza‘ ve fasl-ı hususda ve ibra-yı 

zimmet birle canib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilen miras davasının tekrar istima‘-ı 

memnu‘ iken mesfure nasraniyye ziyade şerire olmağla mücerred celb-i mal 

sevdasıyla hevâsına tâbi‘ kadıya istinaden hilaf-ı şer‘-i şerif ve mugayir-i hüccet-i 

şer‘iyye ve ibra mürd-i mesfurun bağdan ve menzilinden ve terekesinden bin yüz 

seksen senesinde meblağ-ı vafiresin aldığından gayrı ehl-i örfe istinaden meblağ-ı 

ma’lumesin dahi ahz ve rahnedar ve ziyade gadr ve taaddî eylediğin ve bu babda 

davasına muvafık Şeyhü’l-islâmdan mütaaddîd fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb 

fetevâ-yı şerifesi ve hüccet-i şer‘iyyesi mucebince şer‘le görülüb mesfurenin hilaf-ı 

şer‘-i şerif ve mugayir-i hüccet-i şer‘iyye ve ibraz ve mürd-i mesfurun bağ ve menzil 

ve terekesinden aldığı meblağ-ı malum her ne ise alıvirilüb ol vechile zahir olan 

müdahale ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak babında emr-i şerifim sudurını istid‘â 

eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                       Kıyâsî             Fî evahir-i L sene 1194 

SAYFA 87 HÜKÜM 2 

Amasya kadısına hüküm ki 

          Amasya’da vâki‘ müteveffa Şeyh Seydi Zaviyesi’nin ber vech-i iştirak berât-ı 

şerifimle zaviyedarları olan Mehmed ve (boş) zide salahuhuma gelüb Amasya 

Sancağı’nda ve kazası muzafatından Amasya Nahiyesi’ne tâbi‘ doksan iki nefer 

reâyâ ve dört zemin ve iki çiftlik ile karye-i Şeyh Seydi malikane-i dîvânî iki başdan 

vakf-ı zaviye-i Şeyh Seydi meşihatda tasarruf  Mehmed ve Kaya bâ-berât haliya 

meşihat-ı zaviye-i mezburede Abdullah ve Mahmud ba berât ve hasıl-ı ma‘a niyâbet 
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ve tahtında çift ve hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi üç bin beş yüz akçe yazu ile 

defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrir ve zaviye-i mezburenin vakfından olan 

karye-i mezburenin niyâbeti sarahaten defter-i hâkânîde vakfa hasıl yazılmağla 

karye-i mezkure toprağında üzerine şer‘an cürm sabit olan reâyânın kanun üzere aid 

olan cürmiyesine âhardan bir vechile dahl olunmak icab itmez iken mir miran ve mir 

liva ve mütesellim ve sair ehl-i örf taifesini taraflarından hilaf-ı kanun müdahale 

olunduğun bildirüb ol babda kanun üzere hükm-i hümayunum rica ve defterhane-i 

amiremde mahfuz defter-i mufassala müracaat olundukda vech-i meşruh üzere 

olunduğu mestur ve mukayyed olmağın imdi niyâbet dimek cürm ü cinayet dimekdir 

ve cürmü cinayet toprağa tabidir toprağında üzerine şer‘an cürm sabit olan reâyânın 

kanun üzere aid olan cürmlerini taraf-ı vakfdan ahz ve kabz ittirilmek kanundur bu 

babda kanun üzere amel olunmak emrim olmuştur. 

                                                                     Vâcid           Fî evail-i ZA sene 1194 

SAYFA 87 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Geldiklan Kadısına hüküm ki 

          Zuamadan Hacı Osman ve Ali veledi Osman Çavuş hazine zide kadruhuma 

gelüb Sivas ve Niksar ve gayrı nahiyelerde Esledi(?) nam karye ve gayrıdan yirmi üç 

bin dokuz yüz on beş akçe zeâmetlere başka başka berevât-ı şerifemle mutasarrıf 

olub zeâmetleri mülhakatından Amasya Sancağı’nda Geldiklanabad Nahiyesi’ne 

tâbi‘ Bakılgan karyesi’nin malikanesi vakf-ı imaret Yakub Paşa dîvânîsi 

müşterekleriyle muma ileyhima Hacı Osman ve Ali veledân Osman Çavuş hazinenin 

kayd ve berâtlarına dahil olmağla bu makule müstakil karyenin çiftlik ittihazıyla zabt 

olunması hilaf-ı kanun olduğuna binaen karye-i Bakılgan el mezbureyi ber muceb-i 

defter-i hâkânî karye itibariyle müşterekleri ve malikane mutasarrıflarıyla zeâmetleri 

tarafından zabt ve dîvânî tarafına aid mahsul ve rüsumet-i kanun ve defter mucebince 

ahz ve kabz murad eyledikde âhardan bir vechile dahl olunmak icab itmez iken 

Amasya’da sakin Canikli Fîrârî Ali Paşa’nın kapucular kethüdası olan İbrahim nam 

kimesne karye-i mezburenin reâyâsını perişan ve bi’l cümle arazisini müstakil çiftlik 

ittihazıyla fuzuli zabt idüb ol vechile zeâmetleri mahsulünün külli kesir ve noksan 

tertibiyle bais ve badi olduğun bildirüb karye-i Bakılgan el mezbure çiftlik ittihazıyla 

men‘ ve karye itibariyle müşterkleri ve malikane mutasarrıflarıyla kendülere zabt ve 
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dîvânî tarafına aid mahsul ve rüsumu kanun ve defter mucebince ahz ve kabz ittirilüb 

mezkurı çiftlik ittihazıyla karye-i karye-i mezbureye bir dürlü dahl ve taarruz 

ittirilmemek babında hükm-i hümayunum rica ve defterhane-i amiremde mahfuz 

ruznamçe-i hümayun ve defter-i icmal ve mufassala müracaat olundukda 

Geldiklanabad Nahiyesi’ne tâbi‘ doksan dört nefer reâyâ ve altı zemin ve elli altı 

gebran ve iki hisse çiftlik ve bir çiftlik malikane ile karye-i Bakılgan malikane-i 

vakf-ı imaret Ya’kub Paşa dîvânî tımar ve hasıl-ı ma‘a niyâbetine ve şair  

pirinç ve gayrihi çift ve hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi on iki bin akçe yazu ile 

defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrir ve defter-i icmalde Sivas Sancağı’nda 

Niksar Nahiyesi’nde Esledi(?) nam karye ve ma‘a gayrihi birikdirülüb kırk iki bin 

yüz akçe zeâmet ber icmal ve icmal-i mezburun onar bin dokuzar yüz kırk üçer 

akçeleri muma ileyhima Hacı Osman ve Ali veledi Osman Çavuş Hazine bakisi 

müştereki kaydlarında olduğu mestur ve mukayyed ve divan-ı hümayunumdan kanun 

sual olundukda bu makule bir karyenin müstakil çiftlik ittihazıyla fuzuli zabt 

olunmasını hilaf-ı defter-i hâkânî ve mugayir-i kanun olub defter-i hâkânîde mestur 

malikanesi Yakub Paşa imareti vakfı dîvânîsi tımar olan Bakılgan karyesi ber muceb-

i defter-i hâkânî müşterekleriyle muma ileyhima Hacı Osman ve Ali veledi Osman 

Çavuş Hazineye karye itibariyle zabt ve malikane cânibine aid mahsul canib-i 

vakfdan ve dîvânî tarafına aid mahsul ve rüsum dahi müşterekleriyle zeâmetleri 

tarafından ahz ve kabz ittirilmemek müktezâ-yı defter-i hâkânî ve muvâfık-ı 

kanundur deyu tahrir olunduğun bi’l-fi‘il  reisü’l-küttabım olan Süleyman Feyzi 

dame mecduhu ilam itmeğin ilamı mucebince müktezâ-yı defter-i hâkânî ve kanun 

üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                            Senâî               Fî evahir-i L sene (1)194    

DERKENAR: Mübâşir marifetiyle tekrar emr yazılmıştır. Fî evasıt-ı M sene 196 

SAYFA 88 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine ve Gedik Çubuk kadısına hüküm ki 

          Hâcegân-ı divan Molla erkanımdan Elhac Sırrı zide mecduhunun Bozok ve 

Sivas Sancaklarında Gedik ve gayrı nahiyelerde Yüreğir-i Kebir  nam karye ve 

gayrıdan otuz iki bin altı yüz elli akçe berât ve tereke ile mutasarrıf olduğu zeâmeti 

mülhakatından nahiye-i mezbura tâbi‘ mezra‘a-i  viranı nezd-i Yüreğir-i 
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Kebir deyu beş yüz akçe yazu ile mukayyed ve müstakillen kayıt ve berâtına dahil 

olub âhardan dahl icab itmez iken karye-i mezbureden Selim oğlu Kara Mustafa ve 

civarında vâki‘ Bedirli karyesi hatibin tahrik ve iğvalarıyla Tokad voyvodaları 

taraflarından Tokad hassıdır deyu hilaf-ı defter-i hâkânî fuzuli müdahale ve zabt-ı 

şuru‘ zeâmeti mahsulüne gadr murad eyledikde mukaddema inha ve mezra‘a-i 

mezbure ber muceb-i defter-i hâkânî müstakillen subaşısına zabt ve vâki‘ olan 

mahsulat ve rüsumatı kanun ve defter mucebince ahz ve kabz ittirilüb Tokad 

voyvodaları taraflarından hilaf-ı defter-i hâkânî bir dürlü dahl ve taarruz ittirlmek 

babında istid‘â ve defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe ve defter-i icmal ve 

mufassala müracaat olundukda Gedik Nahiyesi’ne tâbi‘ mezra‘a-i  Viranı 

nezd-i karye-i Yüreğir-i Kebir hasıl beş yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle tahrir ve defter-i icmalde karye-i Yüreğir-i Kebir el mezbure ve 

ma‘a gayrihi on dört bin altı yüz elli akçe ber icmal ve tamamen muma ileyhin 

kaydında iken kasr-ı yedinden Ahmed’e bade’t tevcih yine ilhak ve hala üzerinde 

olduğu mestur ve Bozok sancağında Kanak-ı Zir Nahiyesi’nde Çınarderesi nam 

karye dahi havass-ı hümayunumda olduğu mukayyed olduğuna binaen defter-i 

hâkânî mucebince amel olunmak içün yüz doksan senesi evail-i Şabanında sâdır olan 

emr-i şerifim mucebince Tokad voyvodaları  iken Tokad hassı reâyâsından 

İliklü(?) yörük taifesi mezra‘a-i mezbure Tokad hassıdır Tokad ve voyvodaları 

taraflarından zabt iktiza ider deyu hile ve şirrete süluk ve hilaf-ı defter-i hâkânî fuzuli 

kendüleri zabt ve sene-i mezbureden berü vâki‘ olan mahsul ve rüsum zimmetlerinde 

kaldığından dava kethüdaları Halil nam şerir ve mütegallibe ile ittifak ve muma 

ileyhin subaşısını ifk ve iftirâ ile iştikâya   ve hilaf-ı şer‘ fuzuli ahz ve hapis 

teklifi ile cebren ve kahren muma ileyhin zeâmeti mahsulünden olmak üzere subaşısı 

ve merkumun zimmetinde olan akçeden beş yüz guruş ahz ve gadr-ı sarih itmeleriyle 

mezra‘a-i mezbure defter-i hâkânî ve mukaddema sâdır olan hükm-i şerifim 

mucebince muma ileyhin tarafından müstakillen zabt ve bu ana dek zimmetlerinde 

kalan mahsul ve rüsumuyla ber vech-i muharrer mezkurların hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi 

gayr-ı hak cebren ahz eylediği meblağ-ı mezbur hakkı tamamen tahsil ve tarafından 

subaşısına eda ve teslim ve ihkak olunmak babında tekrar istid‘â eyledikde 

mukaddema sâdır olan emr-i şerifim mucebince mahllinde şer‘le görülmek içün emr-

i şerifim sâdır olmuş iken mezbur Halil mütegallibeden olduğundan evâmir-i 

merkumeye adem-i itaat ile zimmetinde olan meblağ-ı merkumu virmediğinden 
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maada subaşısını merkum sabık Sivas mütesllimi Şehman(?) oğlu Ali nam zalime 

Ömer ve merkumun tahrikiyle subaşısı merkumu iş bu sene-i mübarekede tekrar ahz 

ve hapis ve muma ileyhin zeâmeti mahsulünden olmak üzere hilaf-ı şer‘-i şerif 

cebren ve kahren beş yüz guruşunu dahi ahz ve gadr ve ol vechile zeâmeti 

mahsulünün kesrine badi oldukların muma ileyh bundan akdemce tekrar ba arz-ı hal 

inha ve mezra‘a-i mezbure defter-i hâkânî ve mukaddema sâdır olan evâmir-i 

şerifeme muceblerince muma ileyhin tarafından müstakillen zabt ve zimmetlerinde 

olan mahsul ve rüsum tamamen ahz ve kabz ve ber vech-i muharrer gerek 

mukaddema mezkur Halil’in ve gerek bu def‘a mütesellim-i merkumun subaşısı 

merkumdan hilaf-ı şer‘-i şerif cebren ve kahren ahz eyledikleri meblağ-ı mezbur dahi 

tamamen tahsil ve alıvirilüb ihkak ve fimâ ba‘d vâki‘ olan taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak babında emr-i şerifim sudurını bade’l-istid‘â aher hususa memur mübaşir 

marifetiyle mukaddema sâdır olan emr-i şerifim mucebiyle şer‘le ru‘yet ihkak-ı hak 

mübaderet ve zimmet olunmak üzere yüz doksan üç senesi evasıt-ı şevvalinde  sâdır 

olan emr-i şerifim ol canibde aher hususa memur Çavuşbaşı-i esbak El-hac Mehmed 

dame mecduhu tarafına irsal olunub kapucıbaşı muma ileyhin hususât-ı âhara 

memuriyeti hasebiyle tenfiz ve icra olunmadığın bildirüb aher hususa memur 

mübaşir marifetiyle mukaddema sâdır olan emr-i âli mucebince müceddeden hükm-i 

hümayunum rica ve divan-ı hümayunumda mahfuz kuyud-ı ahkama müracaat 

olundukda vech-i meşruh üzere tarih-i mezburda emr-i şerifim virildiği mestur ve 

mukayyed olmağın aher hususa memur mübaşir marifetiyle mukaddema sâdır olan 

emr-i şerifim mucebince şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                               Hüseyni Fî evail-i ZA sene (1)194 

SAYFA 88 HÜKÜM 2 

Samsun Kadısına ve Canik muhassılı zide kadruhuya hüküm ki 

          Amasya’da vâki‘ müteveffa Hızır Paşa nam sahibü’l hayrın vakfının evlâdiyet 

ve meşrutiyet üzere ber vech-i iştirak hala berât-ı şerifimle mütevellileri olan 

Mustafa ve Mehmed zide kadruhuma gelüb vakfiye-i mezburun vakfiye-i mamulü’n 

bihâsında mukayyed beher sene taraf-ı vakfdan icar olunagelen akaratdan Samsun 

kasabası mahallatından Kezik(?) mahallesinde vâki‘ bir bab vakf-ı hamamda âharın 

alakası olmayub bir vechile dahl olunmak icab itmez iken kaza-i mezburda sakin 
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Fîrârî Ali Paşa’nın bölükbaşılarından Koca Ali dimekle maruf kimesne hamam-ı 

mezburı hilaf-ı şer ve mugayir vakfiye-i mamulü’n bih fuzuli ve tagallüben hedm ve 

 istihkak ve bu vechile vakf-ı şerifimle gadr-ı külli eylediğin ve bu babda 

davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb mucebince 

şer‘le görülüb mezburun fuzuli zabt ve hedm olunan hedm-i mezburun 

 bi’t-tevliye alıvirilüb zabt ittirilmemek babında hükm-i şerifim rica 

üzerine yine mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i âli yazılmıştır. 

                                                                                  Fî evahir-i L sene (1)194  

SAYFA 88 HÜKÜM 3 

Bolaman Kadısına  ve Canik muhassılına hüküm ki 

           Kaza-i mezbure tâbi‘  nam karye sükkanından ve sâdât-ı kiramdan 

Seyyid Süleyman zide şerefuhu gelüb ve bu karındaşı oğlu Süleyman ve yeğeni 

Mustafa nam kimesneler kendü halinde ırzlarıyla mukayyed olub hilaf-ı şer‘ gadr ve 

taaddî olunmaları icab itmez iken karye-i mezburdan Fîrârî Ali Paşa avanelerinden 

Hacı oğlu Mahmud ve oğlu Mahmud ve İsmail  ve karındaşı oğlu Ahmed ve 

karındaşı Ali ve Hasan ve oğlu Feyzullah ve Bekir ve diğer Feyzullah nam şakîleri 

sair refikleriyle yekdil olub bu hanesinde olmayub aher mahalde iken iş bu sene-i 

mübareke ramazanında menzilini basub fi‘il-i şeni‘ veledini sagire kerimesini ahz 

itmeleriyle mezburan yeğeni Mustafa ile karındaşı oğlu Süleyman kızı mezbureyi 

şakî-i mezburların yedlerinden halas murad eylediklerinden hilaf-ı şer‘ ve bi gayr-ı 

hak kurşun ile darb ve mezburân Süleyman’ı katl ve ziyade gadr ve Mustafa’yı dahi 

sol kolundan mecruh ve  azim ve kızı mezbureyi dahi götürüb fi‘il-i şeni‘ ve 

kesr-i ırz ve zulm-i sarih eylediklerin ve mezburlar mütegallibeden olmalarıyla 

mukâvemet ihkâk olmayub ahvali diğer gun ve ol vechle mağdur olduğun ve bu 

babda davasına muvafık fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb mucebiyle şer‘le görülüb 

ol vechile zâhir olan zulm ve taaddîleri üzerinden men‘ ve def‘ ve katl maddesi dahi 

şer‘an üzerlerine sabit olur ise mukteza-yı şer‘  icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak 

olunmak babında hükm-i hümayuna rica itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

emr-i âli yazılmıştır. 

                                                               Fehim              Fî evail-i ZA sene (1)194    
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SAYFA 88 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi vezire ve Erzurum Valisi vezire ve Niksar ve Koyulhisar 

Kadılarına hüküm ki 

          Niksar Kazası ahalilerinden malume’l-esâmi kimesneler gelüb bunlar kendü 

hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîleri 

olmayub ve üzerlerine şer‘an bir nesne sabit ve zâhir olmuş değil iken maktulen fevt 

olan Küçük Ali Ağa’nın avanelerinden Elhac Ömer Efendi dimekle maruf kimesne 

kendü halinde olmadığından naşi bin yüz on senesinde hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı 

hak hevâsına tâbi‘  ile ittifak iderek bunların herbirlerinden cerime 

namıyla bi gayr-ı hak cebren ve kahren onar ve yirmişer ve kırk ve ellişer ve yüzer 

guruşların zulmen ahz ve mezkur firar ve Koyulhisar ve kah Niksar Kazalarından 

geşt-i güzar üzere olduğun bildirüb olduğu mahalde şer‘le görülüb zulmen aldığı 

akçeleri bade’s sübut istirdad ve ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica 

eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                Nedim           Fî evail-i ZA sene 1194 

SAYFA 89 HÜKÜM 1 

Semre-i Ladik ve Gedegara Kazalarıyla Amasya Sancağında vâki‘ 

Akdağ Nahiyesi Naibine Amasya Sancağı Mütesellimine hüküm ki 

           Bekir zide kadruhu gelüb Amasya Sancağı’nda Akdağ Nahiyesi’ne tâbi‘ karye 

Ağcaviran mâlikane-i tamam mülk-i verese-i Mahmud Bey ve Şah Ağa sülüs Ahmed 

Bey bî tariki‘l-istishâb haliya mezkur karyenin malikanesinin sülüsanı Melik Şah 

 Hatun sülüs Süleyman Bey  dîvânî tımar tahtında altmış nefer reâyâ ve beş 

aded zemin ve iki hisse çiftlik hasıl-ı dîvânî nim hınta ve şair ve resm-i penbe ve 

bad-ı heva ve arusiye yekün ma‘a gayrihi yedi bin altı yüz akçe ve semre-i Ladik 

Nahiyesi’ne tâbi‘ Sivrikilise nısf malikane vakf-ı medrese-i Hızır Paşa der Amasya 

ve rub‘    malikane-i mülk-i Emir Çelebi bin Ahmed Bey ve rub aher  mülk-i Hacı 

Paşa sülüs Mehmed Çelebi ve mülk-i verese-i Yahya Bey bî tariki’l-istishâb dîvânî 

tımar haliya hisse-i Hüdavendigar tahtında yüz yirmi yedi nefer reâyâ ve on altı aded 

zemin ve bir mezra‘a ile hasıl-ı dîvânî çift ve hınta ve şair ve resm-i güvare ve bad-ı 

heva ve arusiye yekün ma‘a gayrihi on üç bin yedi yüz akçe ve Gedegara 
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Nahiyesi’ne tâbi‘ karye-i Gevekisi malikane-i mülk-i evlad-ı Dündar  tahtında yirmi 

üç nefer reâyâ ve iki hisse çiftlik ile hasıl-ı cebe ve hınta ve şair ve resm-i güvare ve 

bad-ı heva ve arusiye yekün ma‘a gayrihi bin beş yüz akçe yazular ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle başka başka tahrir olunduğu defter-i hâkânîde 

mukayyed ve merkum Bekir mezkur Ağcaviran Karyesi’nin sülüsan ve Sivrikilise 

Karyesi’nin rub‘ ve Gevekisi Karyesi’nin dahi malikanelerine evladiyet üzere 

mutasarrıf olmağla kura-i salifü’l beyan sair mülk ve dîvânî mutasarrıflarıyla zabt ve 

Ağcaviran Karyesi’nin sülüsan ve Sivrikilise Karyesinin rub‘ ve Gevekisi 

Karyesi’nin dahi malikanelerini taraflarına aid mahsulü kanun ve defter mucebince 

ahz ve kabz murad eyledikde bir dürlü dahl icab itmez iken ecanib ve ashab-ı 

ağrazdan bazı kimesneler hilaf-ı defter-i hâkânî ve mugayir-i kanun fuzuli müdahale 

ve gadr sevdasında oldukların bildirüb marü’l beyân kura ber muceb-i defter-i hâkânî 

sair malikane ve dîvânî mutasarrıflarıyla kendüye zabt ve Ağcaviran Karyesi’nin 

sülüsan ve Sivrikilise Karyesi’nin rub‘ ve Gevekisi Karyesi’nin dahi malikaneleri 

taraflarına râci’ mahsul kanun ve defter mucebince ahz ve kabz ittirilüb hilaf-ı defter-

i hâkânî ve mugayir-i kanun ecanib ve ashab-ı ağrazdan bir ferdi fuzuli müdahale 

ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica ve defterhane-i 

amiremde mahfuz defter-i mufassala müracaat vech-i meşruh üzere olduğu mestur ve 

mukayyed divan-ı hümayun kaleminden kanun sual balada mestur Ağcaviran 

Karyesi’nin sülüsan ve Sivrikilise Karyesi’nin rub‘ ve Gevekisi Karyesi’nin dahi 

malikanelerine dahl iden kimesneler senedât-ı şer‘iyye-i mülkiyet üzere mutasarrıf 

olmalarıyla müdahale iderler olmayub fi’l-vâki‘ mezkur Bekir mülkiyet üzere 

mutasarrıf ise ber muceb-i defter-i hâkânî mülkiyet üzere zabt ve mülk malikaneleri 

tarafına aid mahsul ahz ve kabz ittirilmek mukteza-yı defter-i hâkânî ve muvâfık-ı 

kanun iduğu tahrir olunmağla defter-i hâkânî mucebince kanun üzere amel olunmak 

içün yazılmıştır. 

                                                                       Şeyhi        Fî evail-i ZA sene 1194   

SAYFA 89 HÜKÜM 2 

Bafra Kazası naibine ve Canik Muhassılı (boş) zide kadruhuya hüküm ki 

          Zuamâdan Ali veledi Abdullah zide kadruhu gelüb Canik Sancağı’nda Bafra 

Nahiyesi’nde Bağdasan nam karye ve gayrıdan otuz beş bin yüz seksen iki akçe 
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zeâmet mutasarrıfı Abdullah’ı bila veled ve ve karındaşı fevtinden miralay Seyyid 

Mehmed arzıyla yüz doksan iki senesi Recebinin yirmi üçüncü gününde muma ileyh 

Ali veledi Abdullah’a tevcih ve berât-ı şerifimle üzerinde iken Asitane-i Aliyyemde 

hastalanub fevt haberi virildiğinde zeâmet-i mezbur bilâ veled fevtinden miralay 

merkum Seyyid Mehmed arzıyla mülazımlardan Seyyid Mehmed veledi Seyyid 

Mahmud’a tevcih ve tahvil ve ba‘dehu muma ileyh Ali veledi Abdullah arz-ı hal ve 

hayatta idiği inha ve şeref sudur iden fermân-ı âlişana imtisalen fevti gayr-ı vâki‘ 

olduğunu sancaklusu şehâdet eylediklerine binaen zeâmet-i mezkurun ibkasını 

miralay muma ileyh tekrar arz ve Bafra ma‘a Samsun Kazası naibi i‘lam ve Canik 

muhassılı dahi başka arz ve zuama ve erbâb-ı tımar mahzar itmeleriyle ref‘inden İş 

bu doksan dört senesi şabanının on altıncı gününde ibka ve hala berât-ı şerifimle 

üzerinde olduğun bildirüb zeâmet-i mezbur karyeleri defter-i hâkânî ve yedinde olan 

berât-ı şerifim mucebince tarafından subaşısı Hacı İbrahim zide kadruhuya zabt ve 

vâki‘ olan mahsulat ve rüsumatı kanun ve defter mucebince ahz ve kabz ittirilüb 

hilaf-ı defter-i hâkânî ve mugayir-i berât mezbur Seyyid Mehmed’i ve âhardan bir 

ferdi dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum 

rica ve defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i hümayunuma müracaat olundukda 

zeâmet-i mezbur vech-i meşruh üzere tarih-i merkumda muma ileyh Ali veledi 

Abdullah’a ibka ve hâlâ berât-ı şerifimle üzerinde olduğu mestur ve divan-ı 

hümayunumdan kanun sual olundukda zeâmet-i mezbur karyeleri defter-i hâkânî ve 

yedinde olan berâtı mucebince muma ileyhin tarafından zabt ve vâki‘ olan mahsul ve 

rüsumu kanun ve defter mucebince ahz ve kabz ittirilmek muvafık olub mezburun ve 

âharın müdahalesi hilaf-ı defter-i hâkânî ve mugayir-i kanun idüği tahrir olunmağla 

defter-i hâkânî mucebince kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                     Vehbi              Fî evail-i ZA sene (1)194 

SAYFA 89 HÜKÜM 3 

Ladik Kadısı zide fazluhuya hüküm ki 

          Sen ki Ladik Kadısı Mevlana-yı muma ileyh Osman zide fazluhusun mektub 

gönderüb Ladik Kazası’nda vâki‘ Tatluca Karyesi cami‘i şerifi vakfın yevmi bir akçe 

vazife ile hatibi ve mütevellisi olan Esseyyid Emrullah Halife’nin hizmetinde bir 

dürlü kusuru yoğiken merkum   Canikli Ali Paşa’nın avânelerinden ve 
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mütegallibe ve cebâbireden Esseyyid Mustafa nam kimesne ber takrib hitâbet ve 

tevliyet-i mezkurları üzerinden ref‘ ve mezbure gadr-ı külli olduğunu ahali ihbar ve 

şehadet itmeleriyle ciheteyn-i mezkureteyn mezbur Mustafa’nın vakfdan sahib-i 

evvel merkum Seyyid Emrullah Halifeye ibka ve tevcih ve yedine berât-ı âlişan ihsan 

olunmak ricasına bi’l iltimas sen ki Mevlana-yı muma ileyh Osman zide fazluhusun 

arz ve hazine-i amiremde mahfuz Anadolu Muhasebesi Defterleri’ne nazar 

olundukda vakf-ı mezburun vazife-i muayyene ile tevliyetibin yüz yirmi beş tarihiyle 

hitabeti bin yüz otuz iki tarihi ve başka başka berâtla Osman Halife üzerinde olub 

arz-ı mezkur Emrullah Halife ve Es-seyyid Mustafa’ya tevcih olunduğu kaydları 

olmadığı kalem-i mezburdan ve cami‘-i mezkurda yevmi bir akçe ile hatib ve bir 

akçe ile vakfın mütevellisi olan Seyyid Emrullah ciheteyn-i mezkureteyn adem-i 

ağyar(?) birle  hali ve hizmetleri muattal olmağla ref‘inden bin yüz yetmiş 

yedi senesi Zi’l kadesinde naibi arzıyla Seyyid Mustafa’ya tevcih olunduktan sonra 

ref‘-i vâkıf olunarak el yevm mezbur Seyyid Mustafa üzerinde olduğu askeri 

ruznamçesinde başka başka mestur ve mukayyed bulunmağla bu suretde ciheteyn-i 

mezkureteyn maliye berâtıyla tarih-i mezburdan berü Osman Halife’nin üzerinde 

iken kaydına müracaat olunmaksızın askeriden berât virilmesi mu‘tad olan tevcihata 

mugayir olduğundan ma‘ada askeri berâtla mutasarrıfı mezbur Seyyid Emrullah’ın 

ref‘inden tevcih olalı on yedi sene zaman mürur itmekle mahallinde meclis-i şer‘de 

cami‘-i mezburun sair huddam ve mürtezikası ve karye-i merkumenin bi’t-taarruz 

musîn ve ihtiyarları hazır oldukları halde mezbur Seyyid Emrullah hasmı merkum 

Seyyid Mustafa ile bi’l muvacehe lede’t-terafu‘ mâliye berâtla mütevelli-i mezkur 

Osman dahi hala hizmet-i  fevt olub berâtı kaydı 

 ba‘de’s-sual sıhhat ve hakikati ala vech  arz 

ve i‘lam olunmak babında emr-i âli şan sudurını bi’l-fi‘il  reisü’l-küttâbım olan 

Süleyman Feyzi dame mecduhu i‘lam itmeğin i‘lamı mucebince amel olunmak içün 

emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                      Şurâbî             Fî evail-i ZA sene 1194       

SAYFA 90 HÜKÜM 1 

Amasya kadısına Amasya sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Amasya sakinlerinden Seyyid Ömer zide şerefuhu gelüb bunun karındaşı 

Seyyid Ali Efendi dimekle maruf kimesnenin bin yüz seksen senesinde Asitane’de 
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fevt oldukda medine-i Amasya’da vâki‘ dokuz aded mülk dükkânları ve sair tereke 

ve emlak irsen Amasya sakinlerinden oğlu Mehmed nam sagire intikal idüb bu sagir-

i mezbure bâ hüccet-i şer‘iyye kadı nasb ve ta‘yîn  olunub sagir-i mezburun 

babasından müntakil emlak ve eşya ve dükkanların zabt üzere iken Amasya Kazası 

sakinlerinden Osman ve Abdullah nam kimesneler hevalarına tâbi‘ Canikli Ali 

Paşa’nın oğlu Mikdad Ahmed Paşa’ya isnadları sebebiyle mürur-ı dava  

ve dükkan-ı mezbur bey‘ eyleye deyu  ve bu dahi vasi olmağla ikrahen 

sekiz yüz elli guruşa mezkur Osman ve Abdullah’a bey‘ ve sekiz yüz elli guruş dahi 

virmeyüb bu makule ikrahen bey‘ şer‘an sahih ve mu‘teber olmağla ledel-murâfa‘a   

vesâyeten dükkan-ı mezkuru taleb ve almak murad eyledikde mezkurlar muhâlefet 

ve ibtal-i hak sevdasında oldukların ve bu babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan 

fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince şer‘le görülüb 

alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde 

şer‘le görülmek içün emr-i şerif yazılmıştır. 

Nedim               Fî evail-i ZA sene 1194 

SAYFA 90 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisi vezir (boş) dâmet meâliyehu ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbur sakinlerinden müderrisîn-i kiramdan Yahyan zide ilmuhu ile 

sâdât-ı kiramdan Seyyid Ahmed Halife zide şerefuhum gelüb bunlar kendü 

hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve hadslarıyla meşgul iken yine kaza-i mezkur 

sükkanından ayanlık iddiasında Hacı Razî oğlu Hacı Mehmed ve refiki Seyyid 

Ahmed nam kimesneler kendü hallerinde olmayub bunlara garaz-ı dünyeviyeleri 

olduğundan mücerred icrâ-yı garaz ve nefrin kasdıyla Fîrârî Ali Paşa ve oğlu Mikdad 

Paşaya istinaden yüz doksan senesinde hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi-gayr-ı hak dört (dört) 

yüz guruşların gasben ahz ve ziyade gadr ve taaddî ve zulm-i sarih eylediklerin ve bu 

babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerifesi olduğun bildirüb fetevâ-

yı şerifesi mucebince şer‘le görülüb mezburların hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi-gayr-ı hak 

fuzuli ve tagallüben ahz ve kabz eyledikleri ol mikdar guruşları tamamen tahsil ve bi-

kusur alıvirilüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak içün emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                                                  Fî evail-i ZA sene 1194 
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SAYFA 90 HÜKÜM 3 

Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Sen ki Mevlana-yı muma ileyh Elhac Mehmed Emin zide fazluhusun mektub 

gönderüb Merzifon sükkanından Hocazade İsmail Efendi dimekle maruf kimesne 

fevt oldukda oğlu ve kızı ve baba bir er karındaşı ve sair tapu ashâbından kimesnesi 

kalmayub kaza-i mezbur toprağında tasarrufunda olan malume’l hudud yerleri kanun 

üzere tapuya müstehak oldukda müteveffa-yı mezburun oğlu Seyyid Mehmed’in 

kızları Ayşe nam hatun sahib-i arzdan resm-i tapu ile iştirak alub yedlerine virilen 

tapu temessükü mucebince zabt ve ziraat itmek istediklerinde ecanibden bazı 

kimesneler hilaf-ı kanun ve bi-gayr-ı temessük zabtına muhalefet ve taaddî 

itmeleriyle salifü’z-zikr yerler yedlerinde olan sahib-i arz temessükü mucebince 

iştirak zabt ittirilüb ecanibden olan mezburların hilaf-ı kanun taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak babında vâki‘ hali hükm-i hümayunum virilmesi ricasına bi’l-iltimas arz ve 

divan-ı hümayunumdan kanun sual olundukda mezkur Hocazade İsmail fevt oldukda 

oğlu ve kızı ve baba bir er karındaşı ve sair tapu ashabından kimesnesi kalmayub 

tasarrufunda olan yerleri tapuya müstehak oldukda müteveffa-yı mezburun oğlu 

Seyyid Ömer’in kızları Ayşe ve Melek nam hatunlar sahib-i arzdan resm-i tapu ile 

iştirak alub yedlerine virilen tapu temessükü mucebince zabt ve ziraat murad 

eylediklerinde ecânibden olan kimesneler zabtlarına fuzuli muhalefet ve taaddî 

eyledikleri vâki‘ ise men‘ ve def‘ ve ol yerler yedlerinde olan sahib-i arz temessükü 

mucebince iştirâk-ı zabt ittirilmek içün kanun üzere emr-i şerif yazılagelmişdir deyu 

tahrir olunmağla kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                                   Fî evail-i ZA sene (1)194 

SAYFA 91 HÜKÜM 1 

Emlak ve Akdağ ve Gedik Çubuk kazalarıyla Bozok Sancağı’nda vâki‘ 

Karadere Nahiyesi’nin kuzat ve nüvvâbına hüküm ki 

          Erbab-ı tımardan Mehmed veledi Ömer nam sipahi gelüb Bozok Sancağı’nda 

Emlak Nahiyesi’nde Köprüağzı nam karye ve gayrıdan beş bin sekiz yüz akçe berât-ı 

şerifimle mutasarrıf olduğu tımarının baş kalemi olan mezkur Köprüağzı karyesiyle 

tımarı mülhakatından yine Emlak Nahiyesi’ne tâbi‘ karye-i Berekcikavağı ve Akdağ 
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Nahiyesi’ne tâbi‘ Yordangediği(?)ve Koyunviranı ve mezra‘a-i Sarluca ve Çubuk 

Nahiyesi’ne tâbi‘ karye-i Kızlarmeşhedi ve yine Çubuk Nahiyesi’ne tâbi‘ karye-i 

Darıviranı ve mezra‘a-i Kevrak(?) nam-ı diğer Eken üç ve yine Çubuk Nahiyesi’ne 

tâbi‘ karye-i Çağıran ve mezra‘a-i Çolaklı nezd-i karye-i mezbure ve Karadere 

Nahiyesi’ne tâbi‘ Öyükkışla müşterekleriyle kayd ve berâtına dâhil olmağla marü’l 

beyan kura ve mezâri‘i ber muceb-i defter-i hâkânî müşterekleriyle zabt ve vâki‘ olan 

mahsul ve rüsumdan yedinde olan berâtı yazusına göre hissesine düşen mahsul ve 

rüsumu kanun ve defter mucebince ahz ve kabz murad eyledikde mezkur Köprüağzı 

Karyesi’nde müştereki olan Çubuk Nahiyesi’nde Şeyhbahri nam karye ve gayrıdan 

sekiz bin iki yüz elli akçe tımara mutasarrıf Osman ve Berekci Kavağı Karyesi’nde 

müştereki olan Akdağ Nahiyesi’nde Kurucaova nam karye ve gayrıdan dokuz bin 

akçe tımara mutasarrıf Seyyid Süleyman ve mezra‘a-i Yortangediği(?)ve 

Kuyucaviran ve mezra‘a-i Sarluca el mezburede müştereki olan Bozok Sancağı’nda 

Kanak-ı Zir Nahiyesi’nde   kışla nam karye ve gayrıdan üç bin iki yüz akçe 

tımara bâ - tezkere mutasarrıf Yakub ve Kızlarmeşhedi Karyesi’nde müştereki olan 

Gedik Nahiyesi’nde Kayapınar nam karye ve gayrıdan on dokuz bin dört yüz akçenin 

topdan on yedi bin akçe tımara mutasarrıf Mustafa ve Bozok Sancağı’nda Aliki 

Nahiyesi’nde Söğütcük nam karye ve gayrıdan yedi bin dokuz yüz otuz beş akçe 

tımara mutasarrıf Osman ve mezkur Çağıran Karyesi’yle Çolaklı Mezra‘ası’nda 

müştereki olan Emlak Nahiyesi’nde   nam karye ve gayrıdan yirmi üç bin 

yedi yüz akçe zeâmete mutasarrıf dergah-ı muallam müteferrikalarından Süleyman 

Kuşcu ve mezra‘a-i Yortangediği el-mezburede müşterekleri olan Gedik 

Nahiyesi’nde Döllük nam karye ve gayrıdan yirmi üç bin dört yüz akçe zeâmete 

mutasarrıf olan Hasan ve Süleymanlı Nahiyesi’nde mezra‘a-i Gedikburun ve 

Gökçebük ve gayrıdan iki bin sekiz yüz akçe tımara derdest üzere bâ-tezkere 

mutasarrıf olan Hasan ve taraflarından subaşı ve mültezimleri yedlerinde olan 

berâtları yazularına göre hisselerine düşen ahza kanaat itmeyüb berâtları 

yazularından ziyadeye tecavüz ile bunun berâtı yazusuna göre hissesine düşen 

mahsul ve rüsuma fuzuli müdahale ve gadr sevdasında oldukların bildirüb salifü’z-

zikr kura ve mezra‘a  ber muceb-i defter-i hâkânî müşterekleri mezkurlar ile kendüye 

zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsumdan herkese yedinde olan berâtı yazusına göre 

hissesine düşen mahsul ve rüsum kanun ve defter mucebince ahz ve kabz ittirilüb 

hilaf-ı defter-i hâkânî ve mugayir-i kanun berâtları yazularından ziyadeye tecâvüz ile 
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bunun berâtı yazusına göre hissesine düşen mahsul ve rüsumu fuzuli müdahale 

ittirilmemek babında hükm-i hümayunum rica ve defterhane-i amiremde mahfuz 

ruznamçe-i hümayun ve defter-i icmale müracaat olundukda Emlak Nahiyesi’ne tâbi‘ 

iki bin akçe yazar Köprüağzı nam karyenin beş yüz akçesi ifraz ve ber icmal ve 

Mehmed veledi Ömer kaydında ve bin beş yüz akçesi dahi ifraz ve Çubuk 

Nahiyesi’ne tâbi‘ Bahri nam karye ve gayrihi ile birikdirilüb dört bin iki yüz akçe ber 

icmal ve tamamen Osman kaydında ve yine Evlad Nahiyesi’ne tâbi‘ üç bin yüz akçe 

yazar Berekcikulağı(?) nam karyenin dört yüz ve Akdağ nahiyesine tâbi‘ iki bin yedi 

yüz akçe yazar Yortangediği(?), Koyunviranı ve Sarluca nam karyenin dahi yüz 

akçeleri ifraz ve birikdirilüb beş yüz akçe ber icmal ve mezkur Mehmed veledi Ömer 

kaydında ve yine Berekcikulağı el mezburenin iki bin yedi yüz akçesi dahi ifraz ve 

Akdağ Nahiyesi’ne tâbi‘ Tatar Mahmud ve Karamağara nam karye ve gayrihi 

birikdirülüb üç bin iki yüz akçe ber icmal ve Seyyid Süleyman kaydında ve mezra‘a   

-i Yortangediği ve gayrı el mezburûnun sekiz yüz akçesi dahi ifraz ve Kanak-ı Zir 

Nahiyesi’ne tâbi‘ Günkor (?) nam karye ve gayrihi ile birikdirilüb üç bin iki yüz akçe 

ber icmal ve derdest-i atik tezkeresiyle Yakub üzerinde ve altı yüz akçesi dahi ifraz 

ve Süleymanlu Nahiyesi’nde mezra‘a-i Gök ber vech ve gayrihi ile birikdirilüb iki 

bin sekiz yüz akçe ber icmal olduğu derdest-i atik tezkeresiyle Hüseyin üzerinde ve 

bin iki yüz akçesi dahi ifraz ve Boğazlıyan Nahiyesi’nde İsmail Çordalığı nam karye 

ve gayrihi ile birikdirilüb üç bin akçe ber icmal ve Hasan kaydında ve Çubuk 

Nahiyesi’ne tâbi‘ iki bin üç yüz akçe yazar Kızlarmeşhedi nam karyenin üç yüz 

akçesi ifraz ve ber icmal ve mezkur Mehmed veledi Ömer kaydında ve üç yüz akçesi 

dahi ifraz olduğu ber icmal ve derdest-i atik ve cedide kimesneye derdest olmamıştır 

ve bin dokuz yüz akçesi dahi ifraz ve Gedik Nahiyesi’nde Küçükkılıc nam karye ve 

gayrihi ile birikdirilüb beş bin dört yüz akçe ber icmal ve icmal-i mezburun iki bin 

dört yüz akçesi Gedik Nahiyesi’nde Kayapınar nam karye ve gayrıdan on dokuz bin 

dört yüz akçe tımara mutasarrıf Mehmed’in tımarı dâhilinde iken raiyyet 

itmediğinden İsmail veledi Abdurrahman’a ânın dahi raiyyet itmediğinden topdan on 

yedi bin akçesi Osman ve  gelüb Mustafa üzerinde ve üç bin akçesi 

dahi Osman kaydında ve yine Çubuk Nahiyesi’ne tâbi‘ üç bin iki yüz akçe yazar 

karye-i Darıviranı ve beş yüz akçe yazar mezra‘a-i Çorak nam-ı diğer İydelü 

birikdirilüb üç bin sekiz yüz akçe yekününden iki bin beş yüz akçesi ifraz ve ber 

icmal mezbur Mehmed veledi Ömer kaydında ve bin iki yüz akçesi dahi ifraz ve 



342 

ma‘a gayrihi üç bin iki yüz akçe ber icmal ve icmal-i mezbur kimesneye derdest 

bulmamışdır ve yine Çubuk Nahiyesi’ne tâbi‘ üç bin beş yüz elli akçe yazar karye-i 

Çağıran ve yedi yüz akçe yazar mezra‘a-i Kurubağlu(?) birikdirilüb dört bin iki yüz 

elli akçe yekününden bin üç yüz akçe ifraz ve Karadere Nahiyesi’ne tâbi‘ yedi yüz 

akçe yazar Ülük(?)kışla nam karye ve gayrihi ile birikdirilüb iki bin akçe ber icmal 

ve mezkur Mehmed veledi Ömer kaydında ve iki yüz akçesi dahi ifraz ve  ve 

Boğazlıyan Nahiyesi’nde Kazaklu nam karye ve gayrihi ile birikdirilüb iki bin akçe 

ber icmal ve Kuşcu Süleyman kaydında ve yine yekün-i mezkurun bir defa altı yüz 

ve bir defa üç yüz elli ve bir defa üç yüz ve bir defa bin ve bir defa beş yüz akçeleri 

ifraz ve beş aded icmal ve icmal-i mezburuna kimesne derdest olmamağla herkes 

berâtların yazularına göre hisselerin zabt eylemeleri iktiza eylediğin bi’l-fi‘il  defter 

emini olan Hasan dame mecduhu arz itmeğin aarzı mucebince amel olunmak içün 

yazılmıştır. 

                                                              Nesîmî  Fi evail-i ZA sene 1194 

SAYFA 91 HÜKÜM 2 

Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbur sakinelerinden Fatıma Hatun gelüb bunun babası Sadık 

Mehmed nam kimesne yüz doksan senesinde fevt oldukda oğlu olmayub Merzifon 

Kasabası toprağında  nam mahalde vâki‘ malume’l hudud yerleri kanun 

üzere tapu müstehak ve hakk-ı tapularının olmağla bi garaz müslümanların takdir 

eyledikleri resm-i tapu ile alub dört seneden berü zabt idilmiş ve öşr ve resmin sahib-

i arza eda idüb dahl olunmak icab itmez iken kasaba-i mezbure sakinlerinden 

Çorumlu oğlu Hacı Ömer nam kimesne zuhur ve fuzuli dürlü tezvirât ile zabt ve gadr 

eylediğin bildirüb babasından müntakil yerleri kendüye alıvirilmek babında emr-i 

şerifim rica itmeğin kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır.  

                                                                                             Fî evail-i ZA sene (11)94 
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SAYFA 92 HÜKÜM 1  

Bafra Kazasına naibine hüküm ki 

          Zuamadan Ali veledi Abdullah zide kadruhu gelüb Canik Sancağında Bafra 

Nahiyesinde Yağbasan nam karye ve gayrıdan otuz beş bin yüz seksen iki akçe 

zeâmet mutasarrıfı Abdullah’ın bila veled ve karındaşı fevtinden mülazımlardan 

miralay Seyyid Mehmed arzıyla yüz doksan iki senesi recebinin yirmi üçünci 

gününde muma ileyh Ali veledi Abdullah’a tevcih ve berât şerifimle üzerinde iken 

asitane-i saadetimde hastalanub fevti haberi virilirken zeâmet-i mezbur bila veled 

fevtinden mir alay-ı merkum Seyyid Mehmed arzıyla iş bu bin yüz doksan dört 

senesi rebi’ül ahirinde mülâzımlardan Seyyid Mehmed veledi Seyyid Mahmud’a 

tevcih ve tahvil ve ba‘dehu muma ileyh Ali veledi Abdullah’a arz-ı hal hayatta 

eylediği inha ve şeref sudur iden ferman celilü’ş-şanım imtisalen fevti gayr-ı vâki‘ 

olduğunu sancaklusu şehâdet eylediklerine binaen zeâmet-i mezburun ibkasını 

Miralay muma ileyh tekrar arz ve Bafra ma‘a Samsun Kazası naibi i‘lam ve Canik 

muhassılı dahi başka arz ve zuama ve erbab-ı tımar mahzar itmeleriyle ref‘inden işbu 

doksan dört senesi Şabanının on altıncı gününde ibka ve tevcih ve hala berât-ı 

şerifimle üzerinde olduğu defter-i hâkânîde mukayyed ve zeâmet-i mezbur 

karyelerinden doksan iki ve doksan üç senelerinde vâki‘ olan mahsul ve rüsumu 

muma ileyhin berâtı mucebince tahvili tarihine düşmüşiken bazı tevâbi‘ sebebiyle 

ahz ve kabz olunmayub arz-ı hal olduğın bildirüb zeâmet-i mezbur karyelerinin 

berâtı mucebince tahvil tarihine düşen sinin-i mezburın mahsul ve rüsumu teveccüh 

idenlerden ala eyyi halin tahsil ve bî-kusur tarafından subaşısı İbrahim zide 

kadruhuya alıvirilüb hilaf-ı kanun bir ferdi taallül ve niza‘ ittirilmemek babında 

hükm-i hümayunum rica ve defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i hümayunuma 

müracaat olundukda zeâmet-i mezbur vech-i meşruh üzere tarih-i merkumda muma 

ileyh Ali veledi Abdullah’a ibka ve tevcih ve hala berât-ı şerimle üzerinde olduğu 

mestur ve mukayyed olmağın defter-i hâkânî mucebince kanun üzere amel olunmak 

içün yazılmıştır. 

                                                                       Hüseyin         Fî evail-i ZA sene (1)194 
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SAYFA 92 HÜKÜM 2 

İskilip Kadısına Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Çorum Sancağı’ndan tertib ve ta‘yin olunan iki bin iki yüz elli guruş imdâd-ı 

hazeriyye yüz doksan bir sene mahsuben re‘s sene-i gurre-i Muharrem-i itibar 

olunarak senede üç taksit ile tevzi‘ ve tahsil ve evvel-i mezbur mutasarrıf Hüseyin ve 

Ümmi Paşa damet maaliyehu tarafından kabzına memura teslim ittirilmek içün emr-i 

şerifim sâdır olub lakin evvel-i mezbur Uzun Abdullah Paşazâde Mehmed’e doksan 

bir senesi rebi‘ü’l evvelinin yirmi üçüncü günü tevcih ve ba ferman-ı ali Bağdad 

canibine memur kılındığından selefi tarafına virilen hazeriye emrinin kaydı terkin ve 

gurre-i muharremden gurrede(?) gününe gelince hazeriyeden hissesine isabet idüb 

tarafından tahsil olunan meblağ her ne ise evvel-i merkumun seferiyye-i 

muayyenesinden seru nihade olundukdan sonra seferiyye-i merkume tekmiline dek 

iktiza iden meblağ-ı şürûtu üzere defa‘aten tahsil ve kabzına memura tahsil olunmak 

babında muma ileyh Mehmed Paşa’nın kapu kethüdası olan Mustafa zide mecduhu 

bade’l-inha ve istid‘â Çorum Sancağında vâki‘ kazalardan mutasarrıfı içün seferler 

ve vuku’unda altı bin yedi yüz elli guruş imdad-ı seferiyye tayin ve tesviye kılındığı 

tahrir olunduktan sonra selefi tarafına virilen hazeriye emrinin kaydı terkin ve 

selefinin hissesine isabet idüb tahsil eylediği hazeriyye her ne mikdar ise füru nihade 

olunduktan sonra seferiyye-i merkume tekmiline dek iktiza iden meblağın şürutu 

mucebince def‘aten tahsili babında sene-i merkume evasıt-ı rebi‘ü’l ahirinde sâdır 

olan emr-i celilü’l-kadrim mahalline lede’l-vürud İskilip Kazası’ndan maada cümle 

kazalardan seferiye-i merkume tamamen tahsil ve ancak İskilip Kazası’ndan gayrı ez 

tahsilat altı yüz kırk beş guruş bakaya kalub muma ileyh Mehmed Paşa fevt oldukda 

kapukethüda muma ileyhe olan deynine meblağ altı yüz kırk beş guruş naks 

olunduğundan bi’d-defaat taleb eylediğinde virmekde muhalefet ve bu ana dek ahali 

zimmetlerinde kaldığın kapukethüdası muma ileyh ba arz-ı hal inha ve inayet istid‘â 

ve divan-ı hümayunumda mahfuz kuyud-ı ahkama müraca‘at olundukda vech-i 

meşruh üzere tarih-i mezkurda emr-i şerifim virildiği mestur ve mukayyed 

olundukda sen ki Çorum Sancağı mütesellimi muma ileyhsin mukaddema sâdır olan 

emr-i şerifim mucebince amel olunmak fermanım olmağın imdi sen ki Mevlana ve 

mütesellim-i muma ileyhimasın seferiyye-i merkum akçesinden İskilip Kazası’ndan 

gayrı ez tahsilât altı yüz kırk beş guruş bu vakte dek kapu kethüdası muma ileyhe eda 
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olunmayub ehli zimmetlerinde kalmadığı vâki‘ ise mikdâr-ı muayyeneden ziyade 

mükerrer seferiyye tahsilinden hazer iderek şurutu mucebince ala eyyi halin tahsil ve 

kapu kethüdası muma ileyhin tarafından kabzına memura eda ve teslime ihtimam ve 

dikkat eyleyüb  mertebe kusur ve rica  hazer ve mücânebet eylemeniz 

babında  

                                                                                         Fî evasıt-ı ZA sene 1194 

DERKENAR:Emr-i âli lede’l-vusul mahalline irsal olundukda merkuma 

izhâr-ı şekâvet ve adem-i itaat birle Sivas’a gelmekten imtina‘ eylemelerini nâtık 

Sivas Beylerbeyisinin vârid olan mektub ve Sivas kadısının arzı mefhum  emr-i 

ali şerh yazılmıştır.   21 S  Sene 95 

DERKENAR 2 Mezbur Mustafa ber muceb-i fetevâ-yı şerife ve hüccet-i 

şer‘iyye kaza-i sair  olunub müddei-i mezburun inhaları  sarih idüğünü 

natık Amasya Kadısı Mustafa Efendinin vârid olan arzın mefhumı şerh virilüb i‘lam 

hali müş‘ir emr-i şerif yazılmıştır.      Evahir-i S sene 95 

SAYFA 92 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşaya ve Sivas Kadısına hüküm ki 

  Amasya Kazası muzafatından Havza Nahiyesi’ne tâbi‘  nam karye 

sakinlerinden sadat-ı kiramdan Es-seyyid Abdullah ve Es seyyid Feyzullah zide 

şerefuhuma ile Şerife Zeyneb nam hatun gelüb mezburânın babaları ve mezkure 

Zeyneb Hatunun zevci hutebadan Es-seyyid Mustafa Efendi dimekle arif kimesne 

kendü halinde ırzıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘ bir ferde vaz‘ ve hareketi olmayub ve 

üzerine dahi bir nesne sabit olmuş değil iken yüz doksan (boş) senesinde bazı  

mutasarrıfı husus zımnında Amasya’ya gittikde Amasya sükkanından şekâvetle 

meşhur Abdullah Bey ve yüzbaşı oğlu Mustafa ve Hindi oğlu zaim ve Molla 

Haliloğlu Hacı İbrahim ve Güzüşoğulları Mustafa-i diğer ve İmkansız  Hüseyin Beşe 

ve Yüncü Emir Ali nam kimesne birbirleriyle yekdil ve babaları merkumu hilaf-ı şer‘ 

ve bi gayr-ı hak medine-i mezbure sükkanından Eyyüb oğlu dimekle arif kimesnenin 

gece halinde menzilinde salb ve katl ve ol vechile zulm ve taaddî eylediklerin 

bildirüb sen ki paşa-yı muma ileyhsin marifetin ve mübaşir marifetiyle eşkıyâ-yı 

mezbure Sivas’a ihzar ve terafu’ ve ihkak-ı hak olunmağın emr-i şerifim rica 
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eyledikleri eclden sen ki paşa-yı muma ileyhsin marifetin ve Der Aliyyemden ta‘yin 

olunan mübâşir ma‘rifetiyle eşkıyâ-yı mezbure ahz ve sual ve terafu‘-ı şer‘ ve ihkak-ı 

hak ve mansabı suret-i sicillatıyla Der Saadetime arz ve i‘lam olunmak babında emr-i 

şerif yazılmıştır. 

                                                           Fî evasıt-ı ZA sene (1)194      

SAYFA 92 HÜKÜM 4 

Sivas Beylerbeyisi damet mealiyehu ve Amasya Kadısına hüküm ki 

          Eimmeden Seyyid Ahmed ve Mustafa nam kimesneler gelüb Dârü’s-Saade-i 

şerifem ağası nezaretlerinde olan evkafdan Merzifon Kasabası’nda vâki‘ merkum ve 

mağfurun leh Çelebi Sultan Mehmed Han tabe serahunun cami‘i atiki imâmeti yevmi 

iki akçe vazife ve senevi dört müd hınta ile ber vech-i iştirak maliye tarafından 

virilen berât-ı şerifimle mutasarrıflar olub uhdelerine lazım gelen imâmet 

hizmetlerini tamamen eda idüb berâtları mucebince hizmetleri mukabelesinde 

müstehak oldukları vazife ve hıntalarının vakfda müsaade var iken Canikli Ali 

Paşa’nın etba‘ından vakf-ı mezburun mültezimi olan Amasya sakinlerinden Canikli 

Hacı Ahmed nam kimesne bin yüz doksan bir senesinden berü virmeyüb kalub ve 

mezkur mütegallibe ve cebâbireden olduğundan bir vechile icrâ-yı hak mümkün 

olmadığın bildirüb berâtı mucebince hizmeti mukabelesinde müstehak oldukları iki 

akçe vazife ve senevi dört müd hıntaları kendüye alıvirilüb bi-vech-i şer‘i taallül ve 

muhalefet ittirilmeyüb ihkak-ı hak olunmak babında hükm-i hümayunum rica ve 

hazine-i amiremde mahfuz Haremeyn Muhasebesi Defterleri’ne nazar olundukda 

darü’s saade-i şerifem ağası nezâretinde olan evkafdan Merzifon Kazası’nda olan 

cami’-i atikin yevmi iki akçe vazife ve senevi dört müd hınta ile imameti ber vech-i 

iştirak berât-ı şerifimle merkumûn Seyyid Ahmed ve Mustafa’nın maliye berâtıyla 

üzerlerinde olduğu mestur ve mukayyed bulunmağın mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmıştır. 

                                                                                         Fî evasıt-ı ZA sene (1)194 
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SAYFA 93 HÜKÜM 1 

Eğin Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbure tâbi‘ Kebiçke(?)nam karye sakinlerinden Seyyid Mustafa zide 

şerefuhu gelüb karye-i mezbure toprağında malume’l hudud yerlere mutasarrıf olan 

İbrahim Beşe nam kimesne ol yerleri rızası ve sâhib-i arz marifetiyle buna ferağ ve ol 

yerleri on altı seneden mütecâviz beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sahib-i 

arza eda idüb eda idüb bu makule on sene mürur iden arazi davasının istima‘ı 

memnu‘ iken ferağ-ı mezkurun karındaşı Osman nam kimesne zuhur ol yerleri sinin-i 

merkumdan mukaddem karındaşım mezkurun sana ferağ-ı razı olmayub yerinde 

olurum deyu hilaf-ı kanun müdahale ve taaddîden hali olmadığın bildirüb ol babda 

kanun üzere emr-i şerifim sudurını istima‘ ve divan-ı hümayun kaleminden kanun 

sual olundukda sahib-i arz temessüküyle mutasarrıf olduğu tarlalarını on altı seneden 

mütecâviz beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sahib-i arza eda idüb ve bu 

makule on sene mürur iden arazi davasının istima‘ı memnu‘ iken İbra(him) Beşe’nin 

karındaşı Osman nam kimesne zuhur ve ol yerler sinin-i merkumeden mukaddem 

karındaşı mezbur İbrahim’in idi yerinde alub zabt iderüm deyu fuzuli müdahale 

eylediği vâki‘ ise men‘ ve def‘ ve ol yerler ber karar-ı sabık merkuma zabt ve ziraat 

ittirilmek muvafık-ı kanundur deyu tahrir olmağla kanun üzere amel olunmak içün 

yazılmıştır. 

                                                                                         Fî evasıt-ı ZA sene (1)194 

SAYFA 93 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi vezire ve Niksar Kadısına hüküm ki 

           Kaza-i mezbure tâbi‘ Divâni nam karye sakinlerinden sâdât-ı kiramdan Seyyid 

Veli zide şerefuhu gelüb karye-i merkum sakinlerinden Kör İbrahim nam kimesne 

sen benim mesâlihimi görürsen sana mesârıfını eda iderim deyu emr itmekle emrine 

binaen şartü’r-rücu’ malından bin yüz yetmiş beş senesinde üç yüz guruş virüb 

itmam-ı mesâlih idüb ba‘dehu masrufu olan üç yüz guruş taleb eyledikde mezkur 

Kör İbrahim emr eylediğini inkâr ile gadr ibtâl sevdasında olduğun ve bu babda 

davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı 

şerifesi mucebince şer‘le görülüb mezkurun emrine binaen şartü’r rücu‘ malından 
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harc ve sarf eylediği üç yüz guruş tamamen tahsil ve bi kusur alıvirilüb ihkak-ı hak 

olunmak babında emr-i şerifim sudurını istid‘â inayet itmeğin mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                             Nedim Fî evasıt-ı ZA sene 1194 

SAYFA 93 HÜKÜM 3 

Sivas Beylebeyisi (boş) damet mealiyehu Sivas Kadısına hüküm ki 

           Sivas Kazasına tâbi‘ Cürse(?) nam karye sakinlerinden Andon ve oğlu Kazar 

ve aher oğlu yabu nam zimmiler ile kızı Rabin nam nasraniyye gelüb kaza-i mezbure 

tâbi‘ Tamnun nam karye mütemekkinlerinden Bedros nam zimmi bin yüz seksen 

(boş) senesinde mürd olub terekesi mesfur Andon’un zevcesi ve mesfurların 

valideleri (boş) nam nasraniyye ile aher kızı Marta ve oğlu Busis nam zimmiye 

münhasıra ve kable’l-kısme bunların murisleri olan mersum hatun dahi kable’l-kısme 

hâlike olmağla hissesi irsen bunlara münhasıra olub mesfur Busis bi’l cümle emlak 

ve tereke ve hayvanât ve eşyayı zabt ve yine karye-i merkumeden Araki oğlu (boş) 

nam zimmiye hibe ve teslim idüb mesfur Busis dahi mürd olub hibe bunlar mucîz 

olmayub hisselerin taleb eyledikde mürd-i mesfur hayatında bana hibe eyledi deyu 

virmekde taallül ve muhalefet ve ibtal-i hak sevdasında olduğun ve bu babda 

davalarına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı 

şerifeleri mucebince şer‘le görülüb murislerinden müntakil emlak ve eşya ve 

hayvanattan hisse-i irsiyyeleri alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim 

rica eyledikleri eclden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                                Nedim            Fî evail-i ZA sene 1194 

Derkenar: Derkenarı mucebince emr-i şerif yazılmışdır. Fî 18 S sene 195 

SAYFA 93 HÜKÜM 4 

Dergah-ı muallam kapucıbaşılarından Bozok Sancağı mutasarrıfına ve 

Yeniil hassı voyvodası Cabbarzade Mir Mustafa dame mecduhuya ve Kengırı 

kadısıyla zikr-i ati sârıkların bulundukları mahallerin kuzât ve nüvvâbına 

hüküm ki 
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          Medine-i Niğde’de sâkin tüccar taifesinden Seyyid Mehmed ve Seyyid 

Abdurrahman zide şerefuhu gelüb bunlar yedlerinde mâlik oldukları penbelerini 

tahmil ve Kastamonu’ya nakl ve fürûht eylediklerinden sonra geri Niğde’ye azimet iş 

bu sene-i mübareke receb-i şerifinin beşinci günü ber vech-i tahmin Kengırı’ya beş 

saat karib Geneağacı dimekle maruf mahalde ikâmet iden göçebe taifesi derununda 

bir gece ikâmet ve saat beş buçukda yanlarında mevcud penbe akçeleri olmak üzere 

üç bin dokuz yüz elli guruşları sirkat olunub ale’s-sabah ol havalide  olan 

Nallıoğlu Kekil Âsaf ve Arab Battal dimekle meşhur kimesnelere ifade eylediklerin 

meblağ-ı mezbur ile sârıklar yanımızdadır bizlere beş yüz guruş virirseniz akçenizi 

virelim deyu ikrâr ve i‘tiraf ve bunlar dahi meblağ-ı mezburu virmeyüb tahsil 

niyazıyla sen ki kapucıbaşı muma ileyhsin tarafına râhi olduklarını mir-i aşiret-i 

merkumlar istima‘ eyledikde kendü kabahatlerini setr içün sârık namına iki nefer 

meçhulü’l ahval kimesneyi irsâl ve hala mahbesken mahbus ve meblağ-ı mezbur olan 

tahsil olmayub mağdur ve şayeste-i merhamet oldukların bildirüb hallerine 

merhameten meblağ-ı mezbur marifetin ve marifet-i şer‘le ve mübaşir marifetiyle 

icab ve iktiza idenlerden tahsil ve kendülere red ve teslim ile ihkak-ı hak olunmak 

babında sana hitaben emr-i şerif rica eyledikleri eclden sen ki Cabbarzade muma 

ileyhsin marifetin ve marifet-i şer‘ ve mübaşir marifetiyle meblağ-ı mezbur icab ve 

iktiza idenlerden tahsil ittirilmek babında ferman-ı ali yazılmıştır. 

                                                                    Necib             Fî evasıt-ı ZA sene (1)194 

SAYFA 93 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine ve İskilip Kadısına hüküm ki 

Kasaba-i mezbure tâbi‘  nam karye sakinelerinden Şerife 

Fatıma binti Elhac İbrahim nam hatun gelüb bu nefsini tezvice kimesneyi tevkîl itmiş 

değil iken yine karye-i mezbure sâkinlerinden Murad oğlu Osman Beşe dimekle 

maruf kimesne bundan izinsiz kendüye akd ve tezvic itmekle bu dahi vâkı‘a oldukda 

kabul itmeyüb red idüb akd-i mezbur bâtıl olub dahl olunmak icab itmez iken mezbur 

zuhur ve ben seni minvâl-i muharrer üzere akd itmiş idim deyu hevasına tâbi‘ 

mütegallibeye istinâden hilaf-ı şer‘-i şerif taaddî ve rencideden hali olmadığın ve bu 

babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-

yı şerife mucebince şer‘le görülüb mezkurun hilaf-ı şer‘-i şerif ol vechile zahir olan 
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müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica 

eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek emrim olmuştur. 

                                                                   Melîhî   Fî evasıt-ı ZA sene (1)194   

DERKENAR Derkenarı mucebince emr-i şerif yazılmışıtır.   29 L sene 195 

SAYFA 94 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine ve Divriği Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbura tâbi‘ Decdeger nam karyede Seyyid Abdullah ve Seyyid 

Mustafa gelüb bunların babaları Seyyid Musa nam kimesne bundan akdem fevt 

oldukda karye-i mezbure toprağında vâki‘ malumete’l-hudud mülk arsasıyla takas 

emvâl ve eşyası irs-i şer‘le bunlara münhasıra olmağla lâkin bunlar ol vakitte sagir 

olunduklarında karye-i mezbureden Murtaza oğlu Ali nam kimesne fuzuli zabt 

itmekle şimdi bunlar irişüb bâliğ ve davaya kâdire olub babasından müntakil 

mezburun hilaf-ı şer‘ fuzuli zabt eylediği arsalar takas ile emvâl ve eşya-yı 

muhdiselerin taleb ve almak murad eylediklerinde zaman mürur eyledi deyu dürlü 

tezvîrât ile virmekde taallül ve muhalefet ve külli gadr ve taaddî eylediğin ve bu 

babda şeyhü’l-islâmdan mütaaddîd fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb şer‘le görülüb 

alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eyledikleri eclden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                              Fî evasıt-ı ZA sene (11)94 

SAYFA 94 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine hüküm ki 

Hadice nam hatun gelüb ba hüccet-i şer‘iyye vasiyesi olduğu Es-seyyid 

Osman nam sagirin medine-i Sivas’da vâki‘ Abdü’l Vahab ma‘a Darü’l  

Evkâfı’ndan mutasarrıf olduğu zaviyelik hissesi mahsulünden yüz doksan senesinden 

berü tarafına aid olan dört yüz altmış beş guruş ile kırk beş kile tuzu ahz ve kabz ve 

tarafına isale bundan akdem ba-hüccet-i şer‘iyye vekil nasb ve tayin olunan 

Torunzade Es-seyyid Hasan Efendi dimekle arif kimesne sagir-i merkumun 

müştereki olan zümre-i sipahiyândan medine-i mezburede sâkin Seyyid Mehmed 
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Emin nam kimesne ile ba‘de’l-muhasebe ol mikdar keyl tuz ile meblağ-ı merkumdan 

elli guruş teslim ve ahz itmekle meblağ-ı bakiyi dahi edaya taahhüd birle vekil-i 

merkum yedine bir kıt‘a  temessük ve i‘lam-ı şer‘iyye i’ta olunmuş iken bu ana dek 

avk ve te’hir ve imrâr-ı evkât ve edadan imtina‘ itmekden naşi vücuhla ahzı 

mütaaddîd mağdur olduğun bildirüb yedinde olan i‘lam-ı şer‘iyye ve temessük 

mucebince şer‘le ru‘yet ve mezburun zimmetinde bâki kalan meblağ-ı merkum tahsil 

ve ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim sudurunu istid‘â itmeğin mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                        Hâşim  Fi evasıt-ı ZA sene (1)194 

SAYFA 94 HÜKÜM 3 

Ladik Kadısına hüküm ki 

          Ladik Kazası’ndan Es-seyyid Hüseyin zide şerefuhu gelüb takdim eylediği iki 

kıt‘a  arz-ı halinde kasaba-i mezbureden Hacı Mehmed ve Hacı Süleyman ve Boz Ali 

oğlu Hacı Hüseyin ve Ali Hoca oğlu Hafız Mehmed ve Ramazan Beşe oğlu Hacı 

Ahmed nam kimesneler umur ve hususumuzu sen ru‘yet ve iktiza iden akçeyi kendü 

malından sarf ve badehu biz sana eda ideriz deyu buna emr eylediklerine binaen bu 

dahi şartü’r-rücu’ mezburûnun umurlarına binaen vuku’ bulan umurlarına kendü 

malından iş bu sene-i mübarekede bin yüz guruşdan mütecâviz akçe harç ve sarf ve 

badehu taleb eyledikde hilaf-ı şer‘-i şerife virmekde taallül ve muhalefet ve gadr 

sevdasında oldukların ve bu babda davasına muvafık fetevâ-yı şerife virildiğin  

bildirüb yedinde olan fetevâ-yı şerife mucebince mahallinde şer‘le görülüb ihkak-ı 

hak olunmak babında emr-i şerifim sudurını istid‘â ve divan-ı hümayunumda mahfuz 

kuyud-ı ahkam tetebbu’ ittirildikde Ladik Kasabası’nda Emir oğlu Seyyid Mustafa 

ve Seyyid Hasan bölükbaşı ve Receb oğlu Ali Beşe ve Hasan kalfa oğlu Ali Çelebi 

ve Kanaroğluyla Hasan Beşe dimekle ma‘rûf kimesne kasaba-i mezbure sükkanından 

Hacı Süleyman ve Ali Hoca oğlu Hafız ve Emeksiz oğlu Emir Çelebi ve zaviye 

imamı Molla Hüseyin ve tarihi Hacı Ahmed ve Kadıoğlu Hacı Mustafa ve 

Boyacıoğlu Ömer ve Sarraf Mustafa Beşe ve Şahin Beşezade Hacı Mustafa ve şehir 

kethüdası Seyyid Mehmed ve Müfettiş Efendi ve Nakib Efendi dimekle meşhur 

kimesnelerin bi-şartü’r rücu‘ emirlerine binaen umurlarına ma’lume’l mikdar akçe 

harc ve sarf eyledin deyu inhalarına mebni mahallinde şer‘le görülmek babında iş bu 
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sene-i mezbure evahir-i Cemaziye’l ahirinde emr-i şerifim sâdır olmuş olmağla bu 

surette merkum Seyyid Hüseyin mukaddema sâdır olan emr-i âlide mer‘i olarak zikr 

olunan Seyyid Hüseyin bölükbaşı olmadığı halde iddiası mahallinde şer‘le ru‘yet ve 

ba‘de’l yevm ihkak-ı hak olunmak içün mahallinde şer‘le havale ile emr-i şerif i‘tası 

iktiza eyledikde bi’l-fi‘il  reisü’l küttabım olan Süleyman Feyzi dame mecduhu i‘lam 

itmeğin i‘lamı mucebince amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                            Sabri                  Fî  evasıt-ı ZA sene 1194              

SAYFA 94 HÜKÜM 4 

Sivas Beylerbeyisine ve Ladik Kadısına hüküm ki   

          Ladik Kasabası sükkanından Mustafa nam kimesne ile zevcesi Şerife nam 

hatun gelüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve kimesneye vaz‘ ve 

taaddîleri yoğiken kasaba-i mezburdan Topal İbrahim oğlu Seyyid Beşe ve 

Çobanoğlu Ahmed Beşe dimekle maruf kimesneler kendü hallerinde 

olmadıklarından naşi yüz doksan senesinde nehâren zevcesi mezbureyi hilaf-ı şer‘-i 

şerif ve bi gayr-ı hak darb-ı şedid ile darb eylediklerinde gayrı bir sagir veledini dahi 

helâk ve ziyade gadr ve taaddî ve  eylediklerin ve bu babda davalarına muvafık 

şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince 

şer‘le görülüb ber muktezâ-yı şer‘i mutahhar icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak 

babında hükm-i hümâyunum rica eyledikleri eclden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmıştır. 

                                                          Fehim                 Fî evahir-i ZA sene (11)94   

Derkenar: Tekrar emr yazılmışdır. Fî evasıt-ı C sene 95 

SAYFA 95 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine ve zikr-i ati aşâirin bulundukları mahallerin 

Kadısına hüküm ki 

          Şenli Boranı aşiretinden Boranı büyük El-hac İsmail ve İsa Bey  vesâir 

eşkiyâ-yı ekrâdı başına cem‘ ve Bolu ve Ankara ve Kengırı Sancakları beyninde geşt 

ü güzar ve ahali ve inâsıyla mallarını garet ve zulm ve taaddîlerinin nihayeti olmadığı 

lede’l-inha aşiret-i mezbure ricâli kadimi yurdlarında kendü hallerinde olub ahali ve 
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reâyâ ve inâsıyla bir ferde rağbet itmek üzere mübâşir ve zâbitler ve mir aşiretleri 

marifetleriyle tenbih ve içlerinde olan erbab-ı şekâvet ve yine merkumların 

vesâtatıyla men‘ ve tahrir olarak fimâ-ba‘d kendü hallerinde olmak üzere hüsn-i 

nizâma rabt ve virilen nizam Der Aliyyeme i‘lam olunması muhtevi Cabbarzade Mir 

Mustafa dame mecduhuya ve oldukları mahallerin kuzat ve nüvvâbına ve aşiret 

beylerine hitaben doksan dört senesi evasıt-ı cemaziye’l evvelinde bir kıt‘a  ve 

Yabanabad Kazası naibinin gelen i‘lamında müstahakk-ı emr-i münif aşiret-i 

mezbure ricâline tefhim olundukda adem-i itaat ve muharebeye tasaddi ve esnâ-yı 

muharebede aşiret-i mezbureden bir nefer kimesne katl ve maktul-i mezbur içün dava 

itmemek üzere taahhüd itmişler iken Der Aliyyeme iştikaya geldikleri tahrir 

olunduğuna bina‘en mahallinde marifet-i şer‘le rüyet ve hainler her kimler ise zahire 

ihraç ve ba’de’s sübut icrâ-yı şer‘  ahali kaza-i mezburda bir ferdin üzerine 

şer‘an bir nesne sabit olmayub ahali-i kaza taaddî ittirilmemesi havi yine sene-i 

mezburda evâsıt-ı Cemaziye’l Ahirinde dahi bir kıt‘a  ve mir-i muma ileyh 

Cabbarzade tarafında varulan tahrirât dahi merkum Hacı İsmail rüfekasıyla yekdil ve 

fukara ve erbabıyla isal-i hasar eylediğinden başka Der Aliyyeye gönderdiği 

hazineye su-i kasd itmeleriyle icra  Der saâdete ağnam nakl ider 

tacirlerdendir deyu  olacağı mülahazadan gayr-ı ba‘id olduğu ve ekrad-ı 

mezbure Çerkeş Kazasına tâbi‘ bir aded karyesi ahalisinin hayvanatlarını ve 

emvallerini gasb eyledikleri nazar olunmak Anadolu valisi marifeti ve marifet-i 

şer‘le emval-i maksur her ne ise bade’s sübut tahsil ve ashâbına istirdâd ve keyfiyet 

arz ve i‘lam olunması müş‘ir yine sene-i merkum evail-i Şevvalinde bir kıt‘a  divan-ı 

hümayunumdan evâmir-i şerifem sâdır olmuşidi bu def‘a Tokad ve Turhal ve Niksar 

naibleri tarafına virilen üç kıt‘a  i‘lamlar ve ve ahali-i Niksar dahi kezalik üç kıt‘a  

muhzırlarının hulasa-i müfredatda Haymana kazasında kışlakları olan ekrad 

taifesinden Mürdesi(?) ve Türkanlı ve sair aşâir beş altı seneden berü kazaha-i 

merkuma duhul ve mürur ve ubur etba‘sının yolları kat‘ ve gasb-ı emvâle cesaret 

eylediklerinden başka nevâhi ve kurada sakin fukaranın davar ve mevâşi ve sair 

koyun ve keçi ve menzilleri derununda mevcud eşyaların yağma ve gâret ve dokuz 

nefer malume’l-esâmi kimesneleri kura ve bağ aralarında bi-gayr-ı hak katl ve bunun 

emsali enva’ güne zulm ve taaddîlerinden ahval-i fukara diğergûn olduğundan bahs 

ile tazallüm-i hal ve aşiret-i merkum fimâ-ba‘d  kazaha-i merkuma havalisine 

gelmeyüb ahali-i fukarayı zulm ve taaddî itmemek ve yaylakdan ve kışlakdan mürur 
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ve uburlarında kadimden Kayseriyye cânibinde güzar iken geldikleri tarik-i caddeden 

kimesneye zarar ve taaddîden mücanebet olarak avdet ittirilmek üzere sen ki Sivas 

beylerbeyisi muma ileyhsin sana hitaben naibine ve tekidi havi emr-i âlişan sudurı 

ricasında olduklarını tahrir ve istidâ‘ itmeleriyle eyyâm-ı saat-i iktirân-ı şahanemde 

ahali ve fukaraya ve bir ferde zulm ve taaddî olduğuna kat’an rıza-i şehriyârânem 

olmamağla ekrad-ı merkumenin ber vech-i muharrer gâret eyledikleri emvâl ve eşya 

ve davar ve mevâşi ma‘rifet-i şer‘le ashabına istirdâd ve katl maddesi dahi bade’s 

sübut icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunduktan sonra fimâ-ba‘d bu güne şakâvetden 

mübâ‘adet virerek mezbure kendü halleriyle yaylaklarına varub yemin ve yesara 

satmayub ahereye isal-i hasaretden mücanebet itmek üzere taht-ı zabıtaya idhal birle 

def‘ şer ve mazarratlarına ve  tasfiye ve temine ihtimam ve dikkat olunmak 

babında sana hitaben emr-i şerifim irsal bi’l-fi‘il reisü’l küttabım olan Süleyman 

Feyzi dame mecduhu i‘lam itmekle i‘lamı mucebince sen ki mir-i mirân-ı muma 

ileyhsin ekrâd-ı mezbur ahalilerinin garet eyledikleri emvâl ve eşya ve davar ve 

mevâşi her ne ise bade’s-sübut tahsil ve istirdâd ve ashabına red ve teslim ve ihkak 

olunduktan sonra ekrad-ı merkume ahalileri fimâ-ba‘d ve bu makule hilaf-ı rıza 

müba‘adet ve yaylak ve kışlaklarına ez kadim kangı tarikden mürur ve ubûr 

edegelmişler ise yine ol tarikden rah-ı rastdan azimet ve avdet ve erbab ve ahalilerine 

yemin ve yesara satmayub ahaliye isal mazarratdan mücanebet eylemek üzere taht-ı 

zabıta  rabt ve tevkif olunmak babında ferman-ı âlişan yazılmışdır. 

                                                                            Fî evasıt-ı ZA sene (1)194   

SAYFA 95 HÜKÜM 2 

Gümüşabad ve Merzifonabad ve Osmancık Kazalarının kuzat ve 

nüvvâbı zide fazluhum hüküm ki 

          Gümüşabad Kasabası mahallatından Darbhane Mahallesi sakinlerinden 

müteveffa Karabaşzade El-hac Mehmed nam sahibü’l-hayrın mahalle-i mezbure 

umûruna  şart ve ta‘yîn eylediği nukûd-ı mevkûfesinin mütevellisi olan Osman 

bin Ali gelüb nukûd-ı mevkûfe-i mezbureden zikr olunan kaza ahalilerinden Ali ve 

Mustafa ve sairleri zimmetlerinde ma‘lume’l mikdar akçe olub taleb eyledikde bi 

vech-i şer‘i virmekde taallül ve muhâlefet ve gadr murad eylediklerin ve bu babda 

davasına fetevâ-yı şerife virildiğin ve hal minvâl-i muharrer üzere olduğını müş‘ir 
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Gümüş ma‘a Hacıköy naibi Mevlana Seyyid İbrahim zide ilmihu dahi arz eylediğin 

bildirüb fetevâ-yı şerife mucebince şer‘le görülüb mezkurların zimmetlerinde olan 

nukûd-ı mevkûfe tamamen tahsil ve bi kusur alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve 

muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında hükm-i 

hümayunum rica itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                         Nesîmî  Fi evasıt-ı ZA sene (1)194 

SAYFA 95 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Arapgir Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbure tâbi‘ Gözne nam karye sakinlerinden İbrahim Beşe dimekle 

ma‘rûf kimesne gelüb bu kendü halinde ırzıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘-i şerif 

kimesneye dahl ve taaddîsi olmayub bi vech-i şer‘i taaddî ve rencide olunmak icâb 

itmez iken yine karye-i mezbure sakinlerinden Hüseyin nam kimesne kendü halinde 

olmadığın nâşi yüz doksan senesinde ehl-i örfe istinaden hilaf-ı şer‘ şerif bi gayr-ı 

hak yüz guruşdan mütecâviz akçesin gasben ahz ve ziyade gadr mezburı eylediğin ve 

bu babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb şer‘le 

görülüb mezburun hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak gasben ahz eylediği ol mikdar 

guruş hakkı tamamen tahsil ve bî kusur alıvirilüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak 

babında hükm-i hümayunum rica eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmıştır. 

                                                                                            Fî evahir-i ZA sene 1194 

SAYFA 95 HÜKÜM 4 

Amasya Kadısına ve mütesellimine hüküm ki 

          Kaza-i mezbure tâbi‘ Ülüs nam karye sakinlerinden Topal Mustafa oğlu 

Ahmed nam kimesne gelüb bunun li-ebeveyn ammizadesi nam kimesne mefkûd olub 

hayat ve memâtı malum olub ra‘y hükm ile malın zabt nasb ve ta‘yîn olunub âhardan 

bir vechile dahl olunmak icab itmez iken karye-i mezbure sakinlerinden dâyinleri 

Molla Halil oğlu Hacı İbrahim ve Hacı Abdullah nam kimesneler zuhur ve bizler 

zabt ideriz deyu hilaf-ı şer‘-i şerif taaddî hali olmadıkların ve bu babda davasına 

muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerife 
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mucebince amel olunub mezburların hilaf-ı şer‘-i şerif ol vechile zahir olan müdahale 

ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica eylediği eclden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                              Fî evahir-i ZA sene 1194    

SAYFA 96 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine hüküm ki 

          Sivas Sancağında Turhal Nahiyesi’nde Tarla Karyesi’nin malikanesi Hacı 

Kulu Zaviyesi Vakfı ve dîvânîsi mir liva Sivas hassı mülhakatından iken divan-ı 

mezbur hass-ı mezburda ikrâr ve  medine-i Turhal’da sâkin Şeyh Elhac 

Mustafa’nın bina eylediği cami‘ ve Nakşibendi Tekyesi’nin Vakfı olmak üzere iş bu 

sene-i mübâreke rebiü’l evvelinin beşinci gününde ba zabt-ı tevkifi tashih 

olunduğunu defter-i hâkânîde mukayyed olub bu def‘a Turhal Kazası naibi 

müftüzade Mevlana Abdurrahman zide ilmihunun Der Aliyyeme vârid olan arzında 

karye-i mezbure reâyâlarına taaddî olunmak icab itmez iken Sivas valisi tarafından 

ve âher süvari çayır akçesi namıyla karye-i mezbur nüzul ve beher karyeden bi-gayr-ı 

hak yetmiş seksen guruş ahz eylediklerinden başka beş on gün beyhude meks ve 

müft ve meccânen yem ve yiyecek taleb ve cebren ahz ve zulm taaddîsinden bahsile 

tazallum-ı hal ve hilaf-ı şer‘-i şerif ve mugayir-i defter-i hâkânî zahir olan taaddîleri 

men‘ ve def‘ olunmak babında emr-i şerif sudurı tahrir ve istid‘â ve fimâ ba‘d vüzerâ 

ve mir-i miran bunlarda ve mansablarında müft ve meccanen yem ve yiyecek taleb 

ve sair vechile fukara-yı raiyyet kat‘an rencide ve taaddî itmemek üzere adâleti 

mutazammın Anadolu ve Rumeli mukaddema ekid ve şedid evâmir-i şerife neşr ve 

ibad‘ olmuşiken Sivas Valilerine ve karye-i merkume bilâ muceb evâmir irsaliyle 

tecrim ve tağrime ruhsat virildiği vâki‘ ise bade’l-yevm keyfiyet ve mücânebet 

eylemesiçün tenbihi havi emr-i şerifim sudurını bi’l-fi‘il resü’l küttabım Süleyman 

Feyzi dame mecduhu i‘lam itmeğin i‘lamı mucebince amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                                         Fî evahir-i ZA sene (1)194 

DERKENAR Derkenarı mucebince emr-i şerif yazılmıştır.13 R 195 
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SAYFA 96 HÜKÜM 2 

İskilip Naibine ve Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Sen ki İskilip nâibi Mevlana-yı muma ileyh Hafız Ahmed zide ilmihusun 

südde-i saadetime mektub gönderüb İskilip Kal‘ası dizdarı Mehmed zide kadruhu  

meclis-i şer‘e varub Çorum Sancağı’nda İskilip Nahiyesi’nde Kayıcık nam karye ve 

gayrıdan beş bin akçe gedik tımar ile kal‘a-i mezbure dizdarlığına ba berât mutasarrıf 

olub karye-i mezbure defter-i mufassalda beş bin akçe ve icmalde dört bin dokuz yüz 

akçe yazar mezbur Kayıcık Karyesi ber muceb-i defter-i hâkânî tarafından ademisi  

zabt ve hizmeti mukâbelesinde müstehak olduğu mahsul ve rüsumu kanun ve defter 

mucebince ahz ve kabza murad eyledikde çakır getirücüyandan Ali nam çakır 

getürücü zuhur ve Çorum Sancağı’nda ve nahiyesinde Ahmed nam karye ve gayrıdan 

üç bin üç yüz yirmi dört akçe ba berât mutasarrıf olduğu tımarı mülhakatından 

Çorum Sancağı’nda  Nahiyesi’ne tâbi‘ bin dokuz yüz yirmi iki akçe yazar 

Kayı karyesi malikane mutasarrıfıyla zabta kanaat itmeyüb mezkur Kayıcık 

Karyesi’ne ve mümtaz ve muayyen hududı dahilinde olan berâtına fuzuli müdahale 

ve mukaddema lede’t-terâfu‘ mezkur Kayıcık Karyesi’nde çakırcı-i mezkurun 

alakası olmadığını mevsukü’l-kelim cem‘-i gafir ve cem‘-i kesir haber virmeleriyle 

salifü’z zikr Kayıcık Karyesi ber muceb-i defter-i hâkânî malikane mutasarrıfıyla 

tarafından zabt ve dîvânî tarafına aid olub berâtı mucebince hizmeti mukabelesinde 

müstehak olduğu mahsul ve rüsum kanun ve defter mucebince ahz ve kabz ittirilüb 

hilaf-ı defter-i hâkânî çakır getürici-i mezkurı ol vechile dahl ve taarruz ittirilmemek 

içün arz idilür deyu ilhah ve ol babda hükm-i hümayunum ricasına badi fimâ-ba‘d   

arz ve defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i hümayun ve defter-i icmal ve 

mufassala müracaat olundukda divan-ı Kara  nahiyesi’ne tâbi‘ seksen nefer 

reâyâ ve beş zemin ile karye-i Kayıcık malikane-i tamam  Ramazan  

olub eşkünlü mülk olub Sultan Bayezid Han ve Sultan Selim Han berâtlarıyla sair 

tımarlarına ilhak olundı dîvânî tımar hasıl-ı dîvânî ma‘a niyâbet ve tahtında resm-i 

çift ve hınta ve şair ve resm-i ra‘y ve bad-ı hevâ ve arusiye yekün ma‘a gayrihi beş 

bin akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrir ve defter-i icmalde 

dört bin dokuz yüz akçe yazu ile tahrir ve ma‘a gayrihi beş bin akçe İskilip Kal‘ası 

dizdarlığına mahsus bir gedik tımar ve berâtı Mehmed üzerinde ve  

Nahiyesi’ne tâbi‘ on nefer reâyâ ve üç zemin ile karye-i Kayı malikane-i vakf-ı 
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Mahmud Çelebi katarı bi cihet cami‘-i İskilip dîvânî tımar ve hasılı tahtında resm-i 

çift ve hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi bin dokuz yüz yirmi iki akçe yazu ile ol dahi 

defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrir defter-i icmal ve çakırcıyandan an 

getürüciyan-ı çakır deyu ber icmal olduğu tamamen çakır getürici Ali kaydında olub 

bu takdirce ber muceb-i defter-i hâkânî tarafının icmal ve mufassal ve nahiyeleri 

başka başka olub birbirlerinde alakaları olmamak iktiza eylediğin bi’l-fi‘il  defter 

emini olan Hasan dame mecduhu arz itmeğin arzı mucebince amel olunmak içün 

yazılmıştır. 

                                                 Nesîmî  Fi evahir-i ZA sene 1194 

SAYFA 96 HÜKÜM 3 

Osmancık Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbure tâbi‘ Ulak nam karye sakinlerinden Halil Bey oğlu Mehmed 

Beşe dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bu bi’l-fi‘il sefer eşer virmeğe mutasarrıf 

dergah-ı muallam yeniçerilerinden olub âhardan dahl ve taarruz olunmak icab itmez 

iken civarda vâki‘ tımar karyelerinden (boş) nam karyenin sipahisi zuhur ve sen 

benim salifü’z-zikr tımarım karyesinin reâyâsındansın seni nakl iderim ve resm-i 

raiyyet alırım deyu hilaf-ı kanun taaddî ve rencideden hali olmadığın ve bu babda 

davasına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerife 

mucebince kanun üzere amel olunub sipahi-i mezkurun hilaf-ı kanun ve ol vechile 

zahir olan müdahalesi men‘ ve def‘ olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği 

eclden kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                      Fî evahir-i ZA sene (1)194   

SAYFA 96 HÜKÜM 4 

Amasya Kadısına hüküm ki 

          Mustafa ve Mehmed nam kimsneler gelüb bunların medine mezbure 

civarlarında ber vech-i iştirak mutasarrıf oldukları Kızılyar nam mahalde olan 

arazileri derunundan kadimü’l eyyamdan cereyan idegelen mahsus ve müstakil 

kadimi sularında âharın alaka ve medhali olmayub aher mahalle icrasıyla mugayir-i 

kadim gadr ve taaddî olunmak icab itmez iken Mikdat  Paşa’nın  olan medine-i 
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mezkur mütemekkinlerinden Dimitri nam zimmi muma ileyhe istinâden mugayir-i 

kadim ol suyu mecra-yı kadimden ihrac tarikini hedm ve hilaf-ı şer‘ arazilerine hark 

 telef ve zâyi‘ ve  mâi-i mezkuru sonradan  eylediği çeşmeye icra ve ol 

vechile arazi-i mezburenin itlâfına bais ve gadr-ı külli eylediğin bildirüb şer‘le 

görülüb maru’z zikr su kadimden ne vechile menba‘ından cereyan idegelmiş ise 

kadimisi üzere oldukların icrâ ittirilüb zimmi-i mesfura mugayir-i kadim bir vechile 

taallül ve niza‘ ittirilmemek babında hükm-i hümayunum rica itmeleriyle mahallinde 

şer‘le görülmek içün emr-i âli yazılmıştır. 

                                                           Necâti  Fi evasıt-ı ZA sene (1)194 

SAYFA 96 HÜKÜM 5 

Divriği Kadısına hüküm ki 

             Kaza-i mezbure tâbi‘ Pegân(?) nam karye ahalileri gelüb karye civarlarında 

vâki‘ Rabat nam karye ahalilerinden malume’l-esami kimesnelerin bunların karyeleri 

toprağında bi’l-fi‘il  zabt ve tasarruflarında hane-i avarız misüllü tekâlif alınmak icab 

ider emlak yerleri olmağla üzerlerine edası lazım gelen avarız ve imdad-ı hazeriyye 

ve sair evâmir-i şerifemle vârid olan tekâlifden tahammüllerine göre isabet iden 

hisselerine  ma‘an edalarında iktiza ider iken mezburlar tekâlif mukabili 

yirmi beş guruşdan ziyade virmezüz deyu hilaf-ı kanun hisse-i tekâliflerin virmekde 

muhalefet ve lede’l  emr ve defter mucebince hisselerine isabet iden 

tekâliflerin bunlar ile ma‘an eda eylemek üzere cânib-i şer‘den tenbih birle hüccet-i 

şer‘iyye virilmişken yine mugayir-i hüccet-i şer‘iyye menâfi-i(?) kanun adem-i itaat 

birle kendü hisse-i tekâliflerin üzere tahmil ve gadr-i külli sevdasında oldukların 

bildirüb ol babda kanun üzere emr-i şerifim rica ve divan-ı hümayun kaleminden 

kanun sual olundukda hisse-i tekâliflerin virmekde Pegan(?) karyesi toprağında bi’l-

fi‘il  zabt ve kabzdan avarız misüllü tekâlif alınmak icab ider emlak ve yerleri var ise 

üzerlerine edası lazım gelen avarız ve imdad-ı hazeriyye ve sair evâmir-i şerife ile 

vârid olan tekâlifden tahammüllerine göre isabet iden hissesin ahali-i karye 

maan cem’ine memura eda eylemeleri hilaf-ı kanun olduğu tahrir olunmağla kanun 

üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                             Sabâhi    Fî evahir-i ZA sene 1194    
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SAYFA 97 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine paşaya ve Ladik Kadısı’na hüküm ki 

           Ladik Kazası mahallatından Bahşi nam mahalle sakinlerinden Deli Seyyid 

Mehmed dimekle maruf kimesne ile zevcesi Emine nam hatun gelüb bu kendü 

halinde ırzıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘-i şerif kimesneye zulm ve taaddîleri olmayub 

bi vech-i şer‘-i taaddî ve rencide olunmak icab itmez iken yine kasaba-i mezbure 

sakinlerinden Dilek Seyyid Hüseyin Bölükbaşı ve İtmekci Hacı oğlu Mehmed ve Ali 

Beşe dimekle maruf kimesneler refikleriyle müttefikan yüz doksan senesinde gece ile 

bunların menzilini basub bin guruşlukdan mütecaviz emlak ve eşyaların nehbü garet 

ve ziyade gadr ve taaddî eylediklerin ve bu babda davasına muvafık şeyhü’l-

islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerife mucebince şer‘le görülüb 

mezburların hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-i hak nehb ü garet eyledikleri ol mikdar 

emval ve eşyaların tamamen tahsil ve bi-kusur alıvirilüb ber muceb-i fetevâ-yı şerife 

icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında hükm-i hümayunum rica eylediği eclden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                       Fî evahir-i ZA sene (1)194 

SAYFA 97 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisine Paşaya ve Ladik Kadısına hüküm ki 

          Ladik Kasabası sakinlerinden Süleyman ve Ali ve diğer Ali ve İbrahim nam 

kimesneler ile Ümmühan ve Habibe nam hatunlar gelüb mezbure Habibe’nin zevcesi 

ve mezburların babaları Seyyid Mustafa nam kimesneyi kasaba-i mezbure 

sakinlerinden Dilek Hüseyin Bölükbaşı ve Şerif oğlu Mustafa ve Kurt oğlu Mehmed 

ve Hacı Ahmed ve Ali nam kimesneler ile bir bir müttefikan bin yüz doksan 

senesinde şiş ve kurşun bi gayr-ı hak darb ve katl ve iki bin guruşlukdan mütecaviz 

emval ve eşyasını ahz ve ziyade gadr ve taaddî eyledikleri ve bu babda davasına 

muvafık Şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerife 

mucebince şer‘le görülüb mezkurların hilaf-ı şer‘-i şerif ve mugayir-i hak ahz 

eyledikleri ol mikdar guruşluk emval ve eşyasın muriseleri kendülere alıvirilüb 

ihkak-ı hak ve madde-i kıtâl dahi üzerlerine  olur ise ber muktezâ-yı şer‘ 
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olunub icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                            Fî evahir-i ZA sene (1)194 

SAYFA 97 HÜKÜM 3 

Amasya ve Zeytun Kadılarına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm 

ki 

           Zeytun Kazası sakinlerinden Ahmed ve Mehmed ve Hasan ve Salih ile sairleri 

gelüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘ vaz‘ ve hareketleri 

ve kimesneye deyn ve kefaletleri olmayub ve üzerlerine dahi şer‘an bir nesne sabit 

olmuş değil iken Amasya sakinlerinden sabık Amasya mütesellimi dîvânî Mehmed 

dimekle meşhur kimesne bin yüz doksan senesinde bunları ahz ve cebren ve kerhen 

dört yüz guruşa bir kıt‘a  deyn temessükü ahz ve bu makule ikrahen virilen deyn 

temessükü şer‘an sahih değil iken mezbur Mehmed zuhur ve benim sizin 

zimmetinizde ba temessük dört yüz guruş alacağım vardır deyu temessük ibraz ve 

akçe mütalebesiyle taaddîden hali olmadığın ve mezbur Mehmed Amasya ve Zeytun 

Kazalarında geşt ü güzar üzere olduğun ve bu babda davasına muvafık şeyhü’l-

islâmdan fetevâ-yı şerifesi olduğun bildirüb fetevâ-yı şerifeleri mucebince şer‘le 

görülüb mezburun hilaf-ı şer‘-i şerif cebren ve kerhen aldığı temessük-i mezbure 

geriye red ve akçe mütalebesiyle zahir olan taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak babında 

hükm-i hümayunum rica eyledikleri eclden mahallinde şer‘le görülmek emrim 

olmuştur. 

                                                                                     Fî evahir-i ZA sene 1194 

SAYFA 97 HÜKÜM 4 

Hala Sivas Beylebeyisine Paşaya İrek(?) kadısına hüküm ki 

          Müteveffa Hocabey evladından Mehmed nam kimesne gelüb bunun ceddi 

müteveffa-yı merkumun kaza-i mezburda vâki‘ vakfının gallesini mutlaka evladına 

ve evlad-ı evladına şart-ı vakfiyet eylediği vakfiye mamulün bihasında mukayyed ve 

bu dahi vâkıfdan olub yirmi seneden berü diyar-ı âherede olduğundan galle-i vakfdan 

hissesine isabet iden hakkı mütevelli-i mezbure müterâkim olmuş iken bu esnada 
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diyar-ı âhardan gelüb halen evlâd-ı vâkıfdan mütevelli olan kaza-i mezburda sakin 

Mehmed nam kimesneden ber muceb-i şart-ı vâkıf mütalebe eyledikde zaman mürur 

eyledi deyu hilaf-ı şer‘-i şerif ve mugayir-i şart-ı vâkıf virmediğinden maada kaza-i 

mezbure tâbi‘ Ortaköy ve İncesu ve Karaçar nam karye sakinlerinden Musa ve 

Hüseyin nam kimesneler ile müttefik ve on(?) iki bin keyl mahsul dahi fuzuli ve 

tagallüben ahz ve kabz idüb taleb ve almak murad eyledikde virmekde taallül ve 

muhalefet ve gadr-ı külli murad eyledikde ve bu babda Şeyhü’l-islâmdan davasına 

mutâbık fetevâ-yı şerifesi olduğun bildirüb fetevâ-yı münife mucebince şer‘le ru‘yet 

ve ber muceb-i şart-ı vâkıf galle-i vakfdan hissesine isabet idüb mütevelli-i merkum 

zimmetinde mecmu’ olan hakkı her ne ise tahsil olunmak babında emr-i şerif rica 

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                       Sabâhî        Fî evahir-i ZA sene 1194  

SAYFA 97 HÜKÜM 5 

Ber vech-i malikane Bozok Sancağı mutasarrıfı Cabbarzade mir Mustafa 

dame mecduhuya ve İskilip kadısına (boş) kadısına hüküm ki 

          İskilip sükkanından Emin ve Ahmed nam yeniçeriler gelüb bunların babaları 

Mahmud nam kimesne bundan akdem bin yüz seksen senesinde fevt oldukda bi’l- 

cümle tereke ve emvâl ve eşyası irsen bunlar ile zevcesi Hadice nam hatuna intikal 

idüb bade’l-kısme zevcesi mezkur hissesini bunlara hibe-i sahih-i şer‘iyye ile hibe ve 

teslim bunlar dahi tesellüm ve kabul eylediklerinden sonra mezbure müteveffiye 

olmağla eşya-yı mevhubesine dahl olunmak icab itmez iken müteveffiye-i 

mezkurenin zevci kaza-i mezbur sakinlerinden Seyyid Mehmed nam kimesne zuhur 

ve hibe-i mezkuru tutmam mirasa idhal iderim deyu  tahrir ve hevâsına 

tâbi‘ kimesne ile yekdil ve hilaf-ı şer‘-i şerif yüz seksen beş guruşlarını ahz ve gadr 

eylediğin bildirüb sen ki Bozok Sancağı mutasarrıfı mir muma ileyhsin marifetinle 

mahallinde şer‘le ru‘yet ve ihkak-ı hak olunmak babında sana hitaben hükm-i 

hümayunum rica eyledikleri eclden sen ki mir muma ileyhsin mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                        Şurâbî       Fî evahir-i ZA sene (1)194    
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SAYFA 98 HÜKÜM 1 

Çorum Kadısına ve Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Kaza-i mezbur sakinelerinden Zeliha nam hatun gelüb yine kaza-i mezbur 

sakinlerinden babaları nam kimesne bin yüz doksan senesinde fevt oldukda 

malume’l-mikdar nukûd ile malume’l-mikdar eşya bununla yine kaza-i mezbur 

sakinlerinden karındaşı elhac Mustafa nam kimesneye irsen intikal idüb lakin 

karındaşı mezbur mütegallibeden olmağla cümlesini hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı 

hak fuzuli zabt ve buna hisse-i irsiyyesini virmeyüb ziyade gadr ve taaddî eylediğin 

bildirüb şer‘le görülüb hakk-ı irsiyyesi alıvirilüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak 

babında emr-i şerifim sudurını istid‘â-yı inayet itmeğin mahallinde şer‘le görülmek 

içün emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                     Şevkî  Fi evahir-i ZA sene (1)194 

SAYFA 98 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisi Paşa damet mealiyehu Sivas Kadısına hüküm ki 

          Sivas sakinlerinden Katırcıoğlu Abdurrahman nam kimesne gelüb kaza-i 

mezburda Mihir Dağı nam mahalde senedât-ı şer‘iyye mucebince mülkiyet üzere 

mutasarrıf olduğu Karlık Kuyusuna vakt-i şitâda kar vaz‘ ve eyyam-ı sayfta  

ibadullaha bey‘ ve füruht idegelüb mutasarrıf olduğu mülk-i Karlık Kuyusuna âharın 

kat‘an alaka ve medhâli olmayub bir vechile dahl ve taarruz olunmak icab itmez iken 

ecanib ve ashab-ı ağrazdan olan kimesneler hilaf-ı şer‘-i şerif mülk-i Karlık 

Kuyusuna fuzuli müdahale ve taarruzdan hali olmadıkların bildirüb zikr olunan 

mülk-i Karlık Kuyusu yedinde olan senedât-ı şer‘iyye mucebince kendüye zabt 

ittirilüb ecânibden olan kimesnelerin hilaf-ı şer‘-i şerife zahir olan taaddîleri men‘ ve 

def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica eylediği eclden mahallinde şer‘le 

görülmek içün emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                                                            Fî evahir-i ZA sene (1)194 
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SAYFA 98 HÜKÜM 3 

Arapgir Kadısı’na ve Keban Madeni Emini (boş) zide mecduhuya hüküm ki 

           Kaza-i mezbur sakinlerinden Süleyman nam kimesne gelüb bu kendü halinde 

ırzıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi yoğiken Arapgir 

sâkinlerinden İstanbuli Halil ve Ömercikli(?)oğlu dimekle maruf kimesneler ile 

  nam hatun birbirleriyle ittifak ve mücerred ızrar  ve tecrim kasdiyle bin yüz 

doksan senesine malume’l mikdar akçesini hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayrı hak ehl-i 

örfe istinaden gasben ahz idüb gadr ve taaddî eylemeğin ve bu babda davasına 

muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerifesi olduğun bildirüb fetevâ-yı şerifesi 

mucebince sen ki Maden emini muma ileyhsin mahallinde mugayir-i fetevâ-yı 

şerifesi mucebince şer‘le görülüb mezkurların hilaf-ı şer‘-i şerif bi gayr-ı hak ehl-i 

örfe istinâden ahz eylediği meblağ-ı mezbur tamamen tahsil ve bi kusur geriye 

alıvirilüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica itmeğin sen 

ki maden emini muma ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerif 

yazılmıştır. 

                                                                      Fî evail-i Z sene (1)194   

SAYFA 98 HÜKÜM 4 

Sivas Beylerbeyisi Paşa damet mealiyehu ve Tokad Kazası naibine 

hüküm ki 

          Abdullah nam kimesne gelüb babasından müntakil medine-i Tokad’da vâki‘ 

Şehir Kethüdası oğlu bağçesi dimekle maruf mülk bağçenin nısfına mutasarrıf olub 

diyar-ı âharda olmak hasebiyle bağçe-i merkumdan nısf hissesini Tokad sükkanından 

karındaşı  nam kimesneye bin yüz seksen senesinde beher sene yirmi 

beşer guruşa icar idüb mezkur dahi isticâr itmekle sene-i mezbureden berü 

zimmetinde müctemi‘ olan icare hakkını almadan karındaşı mezbur fevt olub 

terekesini Tokad sakinlerinden (boş) ve (boş) ve (boş) nam kimesneler zabt 

itmeleriyle müteveffa-yı mezburun zimmetinde müctemi‘ olan icare hakkı terekesini 

kabz iden mezkurlardan ve mal-ı müteveffadan taleb eyledikde virmekde taallül ve 
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muhalefet eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb karındaşı müteveffa-yı mezburun 

zimmetinde bağçe icaresinde müctemi’ olan icare hakkı her ne ise terekesin kabz 

iden mezburlardan ve mal-i müteveffadan alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında 

emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

Nedim  Fi evahir-i ZA sene 1194 

SAYFA 98 HÜKÜM 5 

İskilip Kadısına hüküm ki 

          İskilip Kazasına tâbi‘ Ovacık nam karye sakinlerinden dergah-ı muallam 

yeniçerilerinden Mehmed nam yeniçeri gelüb bu karındaşı Ahmed Beşe nam 

kimesne ile karye-i merkum toprağında malume’l hudud tarlalara ale’l-iştirak 

mutasarrıflar iken karındaşı mezkur fevt olub oğluna kalmayub ol yerlerden hissesi 

tapuya müstehak ve hakk-ı tapu kızı Cennet nam hatunun olmağla mezkure Cennet 

babası hissesin bi’t-taarruz müsliminin taaddî eylediği resm-i tapu ile sahib-i arzdan 

alub bununla iştirak ol yerleri beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sahib-i arza 

eda iderler iken müşterekesi mezbure Cennet bin yüz doksan iki senesinde fevt olub 

oğlu kalmayub ol yerlerden hissesi tapuya müstehak olmağla hakk-ı tapu müşterek 

olduğu itibariyle bi’t-taarruz müsliminin takdir eylediği resm-i tapu ile bunun 

olmağla resm-i tapu ile sahib-i arzdan alub müstakillen zabt ve ziraat murad 

eyledikde  tapu ferman olunmuş değil iken müteveffiye 

Cennet hatunun kızları Fatıma ve Sâni nam hatunlar zuhur ve  ol 

yerlerden hissesinin tapusu bizdedir deyu hilaf-ı kanun müdahale ve zabt ve ziraatına 

mümana‘at eylediğin ve bu babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı 

şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince amel olunub hilaf-ı kanun ol 

vechile mezburlara taaddî ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak babında emr-i şerifim 

rica eylediği eclden kanun üzere amel olunmak içün emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                 Nedim  Fi evahir-i ZA sene  1194 

SAYFA 99 HÜKÜM 1 

Bafra Kadısına ve Canik Muhassılına hüküm ki 
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          Kaza-i mezbur sükkanından İbrahim nam kimesne gelüb bunun yine kaza-i 

mezbureden karındaşı oğlu Süleyman nam kimesne zimmetinde cihet-i şer‘iden yüz 

doksan senesinden berü yetmiş guruş alacağı olmağla taleb ve almak istedikde 

mezbur hevasına tâbi‘ kimesneler ile müttefik ve bi vech-i şer‘i edada muhalefet ve 

gadr sevdasında olduğun ve bu babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı 

şerife virildiğin bildirüb mucebince şer‘le görülüb alivirilüb ihkak ihkak-ı hak 

olunmak babında hükm-i hümayunum rica itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmıştır. 

                                                                    Fehim          Fî evahir-i ZA sene (1)194  

SAYFA 99 HÜKÜM 2 

Eğin kadısına ve Keban maden eminine hüküm ki 

           Ahmed nam kimesne gelüb bunun İstanbul’da mütemekkin sarraf taifesinden 

Menas ve oğlu Senek(?) nam zimmiler zimmetlerinde bin yüz seksen senesinden 

berü birbirleri kefâletleriyle bir kıt‘a temessük mucebince bin yüz guruş alacak hakkı 

olmağla taleb eyledikde avk-ı tehir ile imrâr-ı vakt ve vermeden vatan-ı aslileri olan 

Eğin kazasına firar ve emn-i temekkün üzere iken mesfur Menas mürd olub  

terekesini kaza-i mezburede mütemekkine zevcesiyle sair veresesi ahz ve kabz idüb 

el-yevm ihkak-ı hak olmayub mağdur olduğun ve tarafından ahz ve kabzına İbrahim 

nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb mahallinde şer‘le görülüb mürd-i mesfurun 

ba temessük zimmetinde olan ol mikdar guruş hakkı tereke ve nukûdun ahz iden 

vereselerinden vekil-i mezbure alıvirilüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında 

sen ki Keban maden emini muma ileyhsin sana hitaben emr-i şerifim rica eylediği 

eclden sen ki maden emini muma ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmıştır. 

                                                                                           Fî evahir-i ZA sene (1)194 

SAYFA 99 HÜKÜM 3 

Sonisa Kadısına Hüküm ki 

           Mehmed zide kadruhu gelüb kaza-i mezburda vâki‘ müma ileyhin mutasarrıf 

olduğu  nam iki aded çiftliklerin tapu ve temessüklü malume’l hudud arazisi 
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beher sene tarafından zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sahib-i arza eda olunduğu 

mugayir-i kanun dahl ve taarruz olunmak icab itmez iken civarda vâki‘ çiftlik 

ashabından malume’l-esâmi kimesneler kezâlik  olan malume’l hudud yerlerini 

yüz doksan senesinde hilaf-ı kanun ve fuzuli ve tagallüben zabt ve muma ileyh bu 

tarafda olduğundan mukavemet mümkün olmayub gadr-ı külli eylediğin bildirüb ol 

yerler tarafından vekil-i şer‘isine alıvirilüb zabt ve ziraat ittirilmemek babında hükm-

i hümayunum rica ve divan-ı hümayunumdan kanunu sual olundukda muma ileyh 

Mehmed kaza-i mezbur toprağında mutasarrıf olduğu çiftlikle arazisini zabt ider iken 

ziraat itmeyüb üç sene ale’t-tevâli bilâ mâni boz ve hali koyub kanun üzere 

müstehakk-ı tapu oldukda civarında vâki‘ çiftlik ashabından olan kimesneler sahib-i 

arzdan resm-i tapu ile aherleriyle zabt iderler olmayub fi’l-vâki‘ merkum Mehmed ol 

yerleri beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sahib-i arza eda eyledikde 

mezkurlar fuzuli zabt eyledikleri vâki‘ ise men‘ ve def‘ ol yerler alıvirilüb zabt ve 

ziraat ittirilmek kanun idiği tahrir olunmağla vekil-i şer‘isiyle kanun üzere amel 

olunmak içün emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                                    Hüseyni            Fî evail-i Z sene (1)194     

DERKENAR: Emr-i âli vürudundan mukaddem mesfur Begos mürd ve mesfur 

Karabet dahi ihtifa ve badehu firar eylediği bi’t-tefahhus mütehakkık olduğunu natık 

Eğin Kadısının varid olan arzın mefhumu şerh       28 CA sene 95 

SAYFA 99 HÜKÜM 4 

Sivas Beylerbeyisine ve Eğin Kadısına hüküm ki 

          Hala sadrazam yahnicibaşısı olan Elhac Mehmed zide kadruhudan mukaddema 

Der Aliyyemde mütemekkin sarraf taifesinden Karabet ve Begos nam zimmiler 

seksen dört senesinde bir kıt‘a  temessükleri natık olduğu vechile üç bin guruş 

istikraz ve meblağ-ı merkumda  seksen yedi senesine yüz yetmiş guruşunu eda 

eylediklerinden sonra mesfuran der Aliyyemden azimet ve Mikdad Ahmed Paşa’nın 

yanına varub bazirganlığı hizmetinde bir müddet  ve badehu vatan-ı aslileri 

olan Eğin Kazası muzafatından Apçağa(?) nahiyesine vürud eylediğin mukaddema 

inha ve tahsili istid‘â eyledikde ta‘yîn olunan tatar mübâşeretiyle yedinde olan 

temessük mucebince edada muhalefet iderler ise Asitane-i Saadetime ihzarlarıçün iş 
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bu sene-i mübareke evasıt-ı recebinde sâdır olan emr-i şerifim tatarân sadrazamından 

Ahmed zide kadruhu yediyle Sivas Valisi sabık tarafına bade’l-vusul mucebince 

buyuruldu tahrir ve tesyîr ve lede’l-vürud mesfur Begos  sene mukaddem 

mürd ve mesfur Karabet dahi ihtifa ve Mikdad Paşa’ya yine firar etdiğini ahali-i 

nâhiye-i mezbure ihbar eyledi deyu sen ki Mevlana-yı muma ileyhsin tarafından bir 

kıt‘a  i‘lam i‘ta ve kelimât-ı beyhude ile tatar-ı merkum iâde olunmuş meblağ-ı 

mezburun mukaddema sâdır olan emr-i âli mucebince tahsil ve merkuma teslimi 

matlub olmağla mukaddema sâdır olan emr-i şerifim mucebince zimmi-i mesfurun 

zimmetinde olan meblağ marifet-i şer‘ ve mübâşir marifetiyle ala eyyi halin tahsil ve 

ihkak-ı hak olunmak fermanım olmağın imdi sen ki mir miran ve Mevlana-yı muma 

ileyhimasız mukaddema ve hala şerefriz sudur olan evâmir-i şerifem muceblerince 

meblağ-ı mezburun ala eyyi vech  tahsil ve muma ileyhe red ve teslimiyle 

infaz-ı evâmir-i münifem matlub idüğü malumun oldukda dahi mesfurun zimmetinde 

olub şer‘an tahsili lazım gelen meblağı marifet-i şer‘ ve mübâşir-i muma ileyh 

ma‘rifetiyle ala eyyi halin tamamen ve kâmilen tahsil ve muma ileyhe red ve teslim 

birle ihkak-ı hakka ihtimam ve dikkat ve ibtal-i hukuku muceb olur tahrirât irsâliyle 

 dikkat olmakdan tehâşi ve mücânebet eylemeniz babında 

                                                         Hasbî  Fi evail-i Z sene (1)194 

SAYFA 99 HÜKÜM 5 

Sivas Beylerbeyisine ve Sivas Kadısına 

          Tozanlı kazasına tâbi‘ Gibis nam karye sakinlerinden Mehmed gelüb bu yine 

karye-i mezburede sakin oğlu Mihri nam kimesne kendü halinde olub müdahale 

olunmak icab itmez iken Sivas sakinlerinden Sarıoğlu dimekle maruf kimesnenin 

hizmetkârı Ömer nam kimesne kendü halinde olmayub iş bu sene-i mübareke îd-i 

ramazanda deyn icab ider taş ile oğlu mezburu darb ve ol darbdan müteessiren fevt 

olub beş aded eytâmı bikes ve mağdur olduğun ve bu babda davasına muvafık 

Şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince 

mahallinde şer‘le görülüb oğlu mezburun icab iden deyni alıvirilüb icra-yı şer‘ ve 

ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmıştır. 

                                                              Necib  Fi evail-i ZA sene (1)194 
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SAYFA 100 HÜKÜM 1 

Sivas Beylebeyisi Paşa (boş) damet mealiyehuya Niksar Kadısına hüküm 

ki 

          Niksar Kal‘ası kethüdası Ömer veledi Osman gelüb Sivas Sancağı’nda Niksar 

Nahiyesi’nde  nam karye ve gayrıdan iki bin beş yüz akçe gedik tımar ile 

kal‘a-i mezbure kethüdalığına bâ berât-ı âlişan mutasarrıf olduğu gedik tımarı 

mülhakatından yine Niksar nahiyesine tâbi‘ iki nefer reâyâ ile karye-i Kadımihmad 

malikane-i mülk evlad Yakub Paşa ve tahtında zemin Ak Mahmud malikane-i vakf-ı 

Çarık haricden ekerler hasılı tahtında resm-i çift bennâk ve hınta ve cebe ve şair ve 

bad-ı heva ve arusiye yekün ma‘a gayrihi bin dört yüz akçe yazu ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrir ve defter-i icmalde yine Niksar Nahiyesine 

tâbi‘  nam karye ve ma‘a gayrihi birikdirilüb üç bin ikiyüz akçe 

yekününden iki bin beş yüz akçesi ifraz ve Niksar Kal‘ası kethüdalığına mahsus bir 

gedik tımar ve berâtlı mezbur Ömer veledi Osman üzerinde olduğu defter-i hâkânîde 

mukayyed ve bu salifü’z zikr Kadımihmad Karyesi hasılıyla mahsub Ak Mahmud 

zimmetini ber muceb-i defter-i hâkânî malikane mutasarrıflarıyla zabt ve hizmeti 

mukabelesinde müstehak olduğu mahsul ve rüsumu kanun ve defter mucebince ahz 

ve kabz itmek murad eyledikde dahl olunmak icab itmez iken ecanib ve ashab-ı 

ağrazdan bazı kimesneler hilaf-ı defter-i hâkânî karye-i Kadımihmad ve hasılıyla 

mahsub zemin-i mezburesinde senin alakan yokdur deyu fuzuli müdahale ve 

tarafından zabtına muhalefet ve gadr sevdasında oldukların bildirüb salifü’z zikr 

Kadımihmad Karyesi ve hasılıyla mahsub zemini ber muceb-i defter-i hâkânî 

malikane mutasarrıflarıyla zabt ve hizmeti mukabelesinde müstehak olduğu mahsul 

ve rüsumu kanun ve defter mucebince ahz ve kabz ittirilüb ecanib ve ashab-ı 

ağrazdan olanları hilaf-ı defter-i hâkânî bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmemek babında 

hükm-i hümayunum rica ve defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i hümayun ve 

defter-i icmal ve mufassala müracaat olundukda vech-i meşruh üzere olduğu mestur 

ve mukayyed bulunmağın defter-i hâkânî mucebince kanun üzere amel olunmak içün 

yazılmıştır. 

                                                                                       Fî evail-i Z sene (1)194    
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 SAYFA 100 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşa damet mealiyehu ve Sivas Kadısına hüküm 

ki 

          Sivas sükkanından ebna-i sipahiyandan Yüzbaşı Ahmed dimekle arif kimesne 

gelüb bu kendü halinde ırzıyla mukayyed olub hilaf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve 

taaddîsi olmayub ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sabit olmuş değl iken Fîrârî Ali 

Paşa’nın mukaddema silahdarı ve doksan iki senesinde Sivas mütesellimi olan erazil 

ve süfehadan İhramcı Ahmed dimekle maruf şakî kendü halinde olmadığından 

mezburu ahz ve bila emr-i âli kal-ı vaz‘ ve hilaf-ı şer‘-i şerif cebren ve kahren beş 

yüz guruş ahz ve mezbur Yüzbaşı Ahmed  ehl-i ırz ve sahib-i itibar 

iken enva-ı mezalim ve taaddîye cesaret ve gadr-ı külli idüb Sivas’da sakin olduğun 

bundan akdem arz-ı hal inha ve mezburun hilaf-ı şer‘ cebren ahz eylediği meblağ-ı 

merkum tahsil ve istirdad ve icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak ve fimâ ba‘d vâki‘ olan 

taaddîsin men‘ ve def‘ olunması istid‘â eyledikde mahallinde şer‘le ruyet olunmak 

içün iş bu sene-i mübareke evail-i saferinde sabık Sivas valisine ve kadısına hitaben 

bir kıt‘a  emr-i şerif sâdır olmuşiken infaz ve icra mümkün olmadığın ve hala 

Sivas’da mukim olduğun bildirüb aher husus-ı mezbure mübaşir marifetiyle 

mukaddema sâdır olan emr-i şerif mucebince müceddeden emr-i münîfim sudurını 

istid‘â ve divan-ı hümayunumda mahfuz ahkam kuyudatına müracaat olundukda ber 

minval-i muharrer tarih-i merkumda emr-i şerifim virildiği mestur ve mukayyed 

bulunmağın aher hususa memura mübaşir marifetiyle mukaddema sâdır olan emr-i 

münifim mucebince amel olunmak babında yazılmıştır. 

                                                                                            Fî evail-i Z sene (1)194  

DERKENAR Tekrar emir yazılmıştır. Fî evail-i RA sene 95 

 SAYFA 100 HÜKÜM 3 

 Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşa damet mealiyehu ve Tokad naibine hüküm 

ki 

          İstanbul sakinelerinden Nefise nam hatun gelüb bunun zevci salyane 

çavuşlarından Mustafa Çavuş dimekle maruf kimesne yüz doksan senesinde medine-i 

Tokad’da fevt oldukda yanında mevcud olan emval ve eşyasını yine salyane 
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çavuşlarından medine-i Tokad’da mütemekkin İsmail ve yeğeni Hasan nam 

kimesneler bi’l cümle ahz ve kabz itmeleriyle müteveffa-yı merkumun zimmetinde 

müstefid ve makudun aleyh olan iki yüz elli guruş mihr-i müeccelesiyle ala ma 

farazallahü (teala) isabet iden hakk-ı irsiyyesin ve mezburenin hulliyâtını ibram ile 

edasına kefil olduğu bin guruşa müteveffa-yı merkumun terekesine vaziü’l yed 

mezburandan mütalebe eyledikde bi vech-i şer‘i edada taallül ve muhalefet ve gadr 

dâiyesinde oldukların ve eniştesi Mustafa nam kimesneyi tarafından vekil eylediğin 

ve bu babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerifesi olduğun 

mukaddema inha ve fetevâ-yı şerifesi mucebiyle şer‘le görülüb zevci müteveffa-yı 

mezburun mükeffelen ve mukarraran zimmetinde olan mebaliğ-i merkume ile 

tarafına isabet iden hakk-ı irsiyyesi terekesi vaziü’l-yed iden merkumlardan mal-ı 

müteveffadan tahsil ve vekil-i merkuma alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ittirilmeyüb 

ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim sudurını istid‘â eyledikde mahallinde 

şer‘le görülmek içün iş bu sene-i mübareke evahir-i şevvalinde emr-i şerifim sâdır 

olmuşiken merkum Hasan’ın makbuzu olmayub tereke-i müteveffadan ekseri Tokad 

sakinlerinden Hacı Abdullah nam kimesne ile salifü’z zikr İsmail Çavuş’un 

zimmetinde olmak hasebiyle infaz-ı emr-i âli mümkün olmayub mağdurini ber kemal 

ve ahvâli diğergûn olub şâyeste-i merhamet olduğun bildirüb mukaddema sâdır olan 

emr-i şerif mucebince müceddeden hükm-i hümayunum rica ve divan-ı 

hümayunumda mahfuz kuyud-ı ahkama müracaat olundukda ber vech-i meşruh tarih-

i merkumda emr-i şerifim virildiği mestur ve mukayyed olunmağın mukaddema sâdır 

olan emr-i şerifim mucebince mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                    Şâkir  Fi evail-i Z sene (1)194 

SAYFA 101 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisi (boş) damet meâliyehuya ve Gedegara Kadısına 

hüküm ki 

          Gedegara Kazasına tâbi‘ Ortaklar nam karye sakinlerinden karye-i merkumede 

vâki‘ (boş) vakfının hala berât-ı şerifimle mütevellisi olan sâdât-ı kiramdan Emin 

Hüseyin oğlu Seyyid Hüseyin zide şerefuhu gelüb vakf-ı merkumun defter-i 

hâkânîde mukayyed karyelerinden Gedegara Kazası’na tâbi‘ (boş) nam karyesinden 

hâsıl bin yüz seksen senesinden berü baba Emin Hüseyin’in hayatından berü devr-i 
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keyl ve der anbar olmuş hınta ve şair mahsulünde âharın alaka ve medhali olmayub 

bir vechile dahl olunmak icâb itmez iken karye-i merkume sakinlerinden ammisi 

oğlu (boş) nam kimesne bunun  fuzuli der anbar olmasını ma‘lum 

iken hınta ve şair mahsulünü ahz ve umuruna sarf  ile istihlâk ve taleb eyledikde 

virmekde taallül ve bundan akdem lede’l-murâfa‘a ikrârıyla şer‘an sabit ve edaya 

tenbih birle taraf-ı şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilmiş iken mezkur henüz virmeyüb 

gadr eyledikde ve bu babda davasına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife 

virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince şer‘le görülüb naib ve mahkumun bih 

olan hakkı alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                         Nedim           Evasıt-ı Z sene 1194 

SAYFA 101 HÜKÜM 2 

Karayaka ve İrek(?) kadılarına hüküm ki 

          Karayaka ve İrek(?) kazaları ahalilerinden malume’l-esami kimesneler gelüb 

bunlar üzerlerine edası lazım gelen avarız ve hazeriyye vesair evâmir-i şerife ile 

vâride olan tekâlifden hal-i tahammüllerine göre hisselerine isabet edeni cemi‘ne 

memure edaya razılar iken içlerinden bazı  kimesneler mücerred kendi 

tekâliflerin virmemek bunların üzerlerine hal-i tahammüllerine ziyade tekâlif tahmil 

ve cebren tahsil ve mezkurların zulüm ve taaddîlerine tâkat getüremeyüb perâkende 

olmalarına bais ve badi ve ahvalleri diğergûn olduğun bildirüb hilâf-ı kanun 

tahammüllerinden ziyade tekâlif tahmil olunmayub gadr ve taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak babında emr-i şerifim sudurunu istid‘â-yı inayet itmeğin kanun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                            Nedim             Fî evasıt-ı Z Sene 1194 

SAYFA 101 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisi (boş) damet meâliyehuya ve Gedegara Kadısına 

Hüküm ki 

          Gedik tımar ile Gedegara Kal‘ası dizdarı olan İsmail zide hıfzuhu gelüb hâlâ 

berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu gedik tımar karyelerinden Gedegara Kazası’na 
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tâbi‘ (boş) ve (boş) ve (boş) tevâbi‘i karyelerinden devr keyl ve der anbar olunmuş 

ma’lume’l-keyl öşür mahsulünden âharın alakası olmayub dahl olunmak icab itmez 

iken Fîrârî Ali Paşa’nın etba‘ından Gedegara sakinlerinden mütegallibe ve 

cebâbireden Derviş Mehmed Ağa dimekle maruf kimesne bin yüz seksen senesinde 

hilaf-ı şer‘-i şerif ol mikdar keyl öşür mahsulünü ahz ve umuruna sarf ba istihlâk ve 

ziyadesiyle gadr ve taaddî ve mezkur cebabireden olmağla mukavemet ve ihkak-ı 

hak mümkün olmadığın bildirüb şer‘le görülüb devr keyl ve der anbar olunması 

mezkurun hilaf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak cebren ve kahren ahz eylediği ol mikdar keyl 

öşür mahsulü tamamen alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica 

eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

Derkenarı mucebince emr-i şerif yazılmıştır. 11 CA sene 195 

SAYFA 101 HÜKÜM 4 

Sivas beylerbeyisi damet mealiyehuya ve Gedegara Kadısına hüküm ki 

          Gedegara sakinlerinden Mehmed Emin zide kadruhu gelüb kaza-i mezbure 

tâbi‘ Dirgircek nam karyede malume’l-hudud mülk çiftlikde âharın alakası olmayub 

dahl olunmak icab itmez iken Fîrârî Hacı Ali Paşa’nın etba‘ından Gedegara 

sakinlerinden Torunoğlu Ahmed nam kimesne kendü halinde olmayub ibadullaha 

zulüm ve taaddîsinin had ve  olmadığından gayrı paşa-yı mezkure istinadı 

sebebiyle bin yüz seksen senesinde hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak çiftlik-i 

mezkuru tagallüben zabt ve yine kaza-i mezkur sakinlerinden nam kimesneye füruht 

ve ziyade gadr ve taaddî eyledüğün bildirüb şer‘le görülüb fuzuli ve tagallüben zabt 

olunan çiftlikle emlak kendüye alıvirilüb zabt ittirilmek babında emr-i şerifim rica 

eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır.    

                                                                 Nedim               Fî evahir-i Z sene 1194 

SAYFA 101 HÜKÜM 5 

Çorum Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezkure tâbi‘ Turbözü nam karye sakinlerinden sâdât-ı kiramdan 

Seyyid Osman zide şerefuhu gelüb karye-i merkume toprağında malume’l-hudud 

yerlere ammisi kızları Kumru ve Kezban nam hatunlar ile müşa’ ve müşterek 
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mutasarrıflar iken müşterekeleri mezburetân Kumru ve Kezban bin yüz doksan 

senesinde müteveffiye olmalarıyla oğulları kalmayub ol yerlerden hisseleri tapuya 

müstahik ve hakk-ı tapu müşterek olduğu i‘tibariyle bunun olmağla bi-garaz 

müsliminin takdir eyledikleri resm-i tapu ile sahib-i arzdan almağa talib iken 

ecânibden karye-i merkume sakinlerinden Kuru Çavuş oğlu Mehmed nam kimesne 

zuhur ve ol yerler benim müteveffiye olan zevcelerimin olub hakk-ı tapu buna intikal 

ider deyu tapu ile sahib-i arzdan almasına muhalefet ve taaddî eylediğin bildirüb ol 

babda kanun üzere hükm-i hümayunum rica ve divân-ı hümayunum kaleminden 

kanun sual olundukda ol yerler boşalmış olmayub mezkur Seyyid Osman ammisi 

kızları Kumru ve Kezban nam hatunlar ile müşa’ ve müşterek mutasarrıflar iken 

müşterekeleri mezburetân müteveffiye olduklarında oğulları kalmayub ol yerlerden 

hisseleri tapuya müstahik hakk-ı tapu müşterek olduğu i‘tibariyle bunun olmağla bi-

garaz müsliminin takdir eyledikleri resm-i tapu ile sahib-i arzla müşterekeleri 

hissesin almağa talibe iken ecanibden Kuru Çavuş oğlu Mehmed nam kimesne ol 

yerler benim müteveffiye olan zevcelerimin olub hakk-ı tapusunu buna intikal ider 

deyu tapu ile almasına muhalefet ve taaddî eylediği vâki‘ ise men‘ ve def‘ ve vech-i 

meşruh üzere müstahikk-i tapu olan müteveffiye-i mezburelerin hisselerinde bi-garaz 

müsliminin takdir eyledikleri resm-i tapu ile sahib-i arzdan alivirilmek muvafık-ı 

kanundur deyu tahrir olunmağla kanun üzere amel olunmak içün emr-i şerif 

yazılımıştır. 

                                                                  Nafiz      Fî evasıt-ı Z sene (1)194 

SAYFA 101 HÜKÜM 6 

Ber vech-i arpalık Çorum Sancağı mutasarrıfı olan dame ikbaluhu ve 

Hacıhamza Kadısı zide fazluhuya hüküm ki 

          Hacıhamza Kasabası sakinlerinden Elhac Mahmud nam kimesne gelüb bunun 

babası (boş) nam kimesne kaza-i mezburede vâki‘ arsası senevi yüz yirmi akçe 

mukata’alu Sinan Paşa Vakfı bir kıt‘a  ma‘lumete’l-hudud arsaya ve senevi yüz akçe 

iki kıt‘a  mukata‘alu vakıf arsa mutasarrıfı iken zikr olunan arsa üzerine izn-i 

mütevelli ile binasına mülkü olmak üzere bir bab han ve iki bab dükkan bina idüb 

yetmiş seksen senesinden berü mutasarrıf ve beher sene maktu‘-i zemini mütevelli-i 

vakf vakfa eda ve zikr olunan dükkan ve hana mülkiyet üzere mutasarrıf iken babası 
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fevt olub zikr olunan dükkan ve han ondan buna intikal idüb mutasarrıfiken 

mütevelli fevt olub yerine mütevelli-i vakf olan Hacıhamza sakinlerinden (boş) nam 

kimesne zuhur ve ol dükkan ve han ebniyeleri dahi vakıfdır deyu müdahale ve taaddî 

eyledikde ve ol babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin 

bildirüb fetevâ-yı şerife mucebince amel olunub mütevelli-i mezkure hilaf-ı şer‘-i 

şerif ve mugayir-i fetevâ-yı münif ol vechile müdâhale ve taaddî ittirilmeyüb men‘ 

ve def‘ olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le 

görülmek babında 

                                                                                          Fî evail-i Z sene 1194 

SAYFA 102 HÜKÜM 1 

Amasya Kadısına ve Amasya Mütesellimine hüküm ki 

          İstanbul sakinlerinden Ali nam kimesne gelüb bunun Amasya sakinlerinden 

Menzilcioğlu Ali nam kimesne zimmetinde bin yüz doksan senesinden berü ba 

temessük bin altı yüz elli guruş ve yirmi kantar şab bahasından bin iki yüz guruş ve 

Amasya kilesiyle yirmi yedi keyl hınta bahasından seksen guruş cem’an iki bin 

dokuz yüz otuz dört guruş alacak hakkının ceste ceste altı yüz yirmi guruşunu eda ve 

baki kalan iki bin üç yüz on bir guruş deynini mukırr ve muarrif(?) iken 

ile virmekde taallül ve muhalefet ve ibtal-i hak ve gadr-ı külli sevdasında olduğın ve 

tarafından El-hac İbrahim nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb şer‘le görülüb 

mezburun zimmetinde bâki kalan ol mikdar guruş hakkı tamamen tahsil ve bî kusur 

vekili merkum alıvirilüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında hükm-i 

hümayunum rica eylediği eclden sen ki mütesellim-i muma ileyhsin ma‘rifetinle 

mahallinde şer‘le ru‘yet ve ihkak-ı hak olunmak babında ferman-ı ali şan yazılmıştır. 

                                                               Vâcid  Fi evasıt-ı Z sene (1)194 

SAYFA 102 HÜKÜM 2 

Divriği kadısına hüküm ki 

          Divriği kazasında vâki‘ Seydi Baba Zaviyesi’nin zaviyedarları olan Seyyid 

Üveys ve Seyyid Ali zide şerefuha gelüb bunlar sahihü’n-neseb sadat-ı kiramdan 

olub isbat-ı neseb eylediklerine İstanbul nekabetinden yedlerinde mamulü’n bih 
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hüccet ve temessükleri olmağla rüsum-ı raiyyet talebiyle taaddî ve rencide 

olunmaları icab itmez iken  nam karye sipahisi zuhur ve siz benim defterli 

reâyâmsız sizden rüsum-ı raiyyet alırım deyu dürlü dürlü taaddî ve rencideden hali 

olmadıkların bildirüb kanun üzere amel olunub sipahi-i mezkurun hilaf-ı kanun ol 

vechile rüsum-ı raiyyet talebiyle vâki‘ olan taaddîsi men‘ ve def‘ ittirilmek babında 

hükm-i hümayunum rica eyledikleri eclden kanun üzere amel olunmak içün emr-i âli 

yazılmıştır. 

                                                                                   Fî evasıt-ı Z sene 1194    

SAYFA 102 HÜKÜM 3 

Canik Sancağı’nda vâki‘ Mevlana (boş) kadısına Canik Sancağı 

mütesellimine hüküm ki 

          Kaza-i mezbure tâbi‘ Göl Karyesi sakinelerinden  nam hatun gelüb 

bunun babası Mehmed nam kimesne bin yüz seksen senesinde fevt olub terekesi 

irsen bununla karye-i mezbure sakinlerinden karındaşı Mehmed nam kimesne ile 

validesi (boş) nam hatuna ba‘de’l-intikâl kable’l-kısme validesi mezbure dahi 

müteveffiye olub terekesi irsen bununla karındaşı mezkur Mehmed’e intikal idüb 

kable’l-kısme mezkur Mehmed dahi fevt olub terekesi karye-i merkume 

sakinlerinden Zeyneb nam hatun ile oğlu Mehmed nam sagire intikal idüb sagir-i 

mezbur dahi fevt olub cümlesini mezbure Zeyneb zabt ve nefsini mütegallibeden 

karye-i merkumeden Mustafa nam kimesneye tezvic itmekle birbirleriyle yekdil olub 

bunun babası ve validesi müteveffa-yı merkumlardan intikal iden hisse-i irsiyyesini 

virmekde taallül ve muhalefet ve ibtal-i hak sevdasında oldukların ve bu babda 

davasına muvafık fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerife mucebince şer‘le 

görülüb babası ve validesi müteveffa-yı merkumlardan müntakil tereke ve emval ve 

eşyalarından hisse-i irsiyye-i şer‘iyyeleri alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında 

emr-i şerifim rica itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerif yazılmıştır.  

                                                                       Nedim     Fî evasıt-ı Z sene 1194 

SAYFA 102 HÜKÜM 4 

Sivas beylerbeyisine ve Gedegara kadısına hüküm ki 
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             Ali nam kimesne gelüb Kastamonu’da vâki‘ Kızıloğlan ve Erim ve Suruk 

nam kura ahalilerinden malume’l-esami kimesneler zimmetlerinde olan iki bin altı 

yüz elli guruş alacağını Gedegara sakinlerinden Gişerici(?) Hacı Mehmed dimekle 

maruf kimesne yüz doksan senesinde fuzuli ahz ve badehu kabz idüb zimmetinde 

olduğunu ikrâr ve iki yüz guruşunu teslim maada iki bin dört yüz guruşu hala 

zimmetinde kalub güna gün hile ve tezvire süluk ile virmekde taallül ve muhalefet ve 

gadr sevdasında olduğun bildirüb şer‘le görülüb mezbur Hacı Mehmed’in 

zimmetinde baki kalan meblağ-ı mezkur tamamen tahsil ve bi kusur alıvirilüb bi 

vech-i şer‘i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak 

babında hükm-i hümayunum rica itmeğin sen ki Sivas beylerbeyisi muma ileyhsin 

mahallinde şer‘le ru‘yet ve sabit olan hakkı alıvirilmek babında ferman-ı âlişan 

yazılmıştır. 

                                                                                    Fî evasıt-ı Z sene 1194    

SAYFA 102 HÜKÜM 5 

Sivas beylerbeyisi Paşa damet mealiyehu ve Amasya Kadısına hüküm ki 

          Amasya kazası sakinlerinden Şeyh Osman Efendi dimekle maruf kimesne 

gelüb bin yüz seksen senesinde babası fevt oldukda kaza-i mezburede vâki‘ 

mutasarrıf olduğu mülk menzil ve mülk bağ ve sair emlak ve eşyalar irsen bunun ile 

karındaşı Abdullah nam kimesneye intikal eyledikde bu ol vakitte diyar-ı âharda 

olmağla cümlesini karındaşı mezkur Abdullah ahz ve kabz ve zabt idüb ba‘dehu fevt 

olmağla anın dahi hissesi ve terekesi irsen buna intikal idüb kasaba-i mezbur 

sakinlerinden ammisinin oğlunun Mehmed Emin nam kimesne kıbel-i şer‘de bâ 

hüccet-i şer‘iyye kassam nasb olunduğuna binaen zikr olunan emlak ve eşya ve bağı 

zabt ve bağ-ı mezkurun mahsulünü ahz ve umuruna sarfla istihlâk itmekle bu dahi 

diyar-ı âhardan varub babasından ve karındaşı müteveffa-yı  mezkurlardan intikal 

iden mülk-i menzil ve bağ ve tereke saire hakkını taleb eyledikde şirrete süluk ve 

hevasına tâbi‘ bazı mütegallibe ve hükkam bezl-i irtişa ile ben hükkam ve zabıtana 

resm virdim ve gah karındaşının müteveffanın hayatında cerimesi virmişidim deyu 

hakk-ı irsiyyesini virmekde taallül ve muhalefet ve ibtal-i hak sevdasında olduğun ve 

bu babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb 
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fetevâ-yı şerifesi mucebince şer‘le görülüb alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında 

emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                                     Fî evail-i Z sene 1194 

SAYFA 102 HÜKÜM 6 

Sivas valisine Eğin Kadısına hüküm ki 

          Eğin Kazasına tâbi‘ Suruk nam karye sakinlerinden Katib Salih dimekle maruf 

kimesne gelüb bunun karye-i mezburede vâki‘ mutasarrıf olduğu menziline 

müdahale olunmak icab itmez iken yine karye-i mezbure mütemekkinlerinden 

civarında vâki‘ Nihayet nam zimmi kendü halinde olmayub kendü menzilinde ihdas 

eylediği ebniyesinde bunun ekser evkatda iyaliyle  olan menzili 

derununa tahtani ve fevkani nezaret ve pencere ihdas  uhdesinin bir vechile 

menzil-i mezkurda hizmetlerin ru‘yete ikrârları olmayub ve mesfurun  maliye 

ve bazı mahallere istinâdı olmağla icra-yı şer‘ mümkün olmayub mağdur olduğın ve 

bu babda davasına muvafık şeyh(ü’l-islamdan) fetevâ-yı şerifesi olduğun bildirüb 

fetevâ-yı şerifesi mucebince şer‘le görülüb mesfurun ihdas eylediği ebniyesinin 

kayd-ı şer‘isi men‘ ve def‘ olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                          Fî evasıt-ı M sene (1)195 

SAYFA 103 HÜKÜM 1 

Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbur ahalileri gelüb bunların birbirleriyle deâvi-i şer‘iyyeleri zuhur 

ve ve hin-i murâfa‘a  da sübut olmayub bi vech-i şer‘i men‘ olunan deâviden def‘-i 

mahsul namıyla akçe mütâlebe olunması kanun iken sen ki mevlana-yı muma 

ileyhsin bu makule men‘ olunan deaviden hilaf-ı kanun def‘-i mahsul namıyla 

tarafından akçe taleb ve ahza cesaret ve ol vechile ahvalleri diğergûn olduğun ve bu 

babda canib-i Şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb ol vechile def‘-i 

mahsul namıyla akçe mütalebesiyle hilaf-ı kanun taaddî olunmaları babında hükm-i 

hümayunum rica ve divan-ı hümayunumdan kanun sual olundukda hin-i mürafaada 

sübut bulmayub bi vech-i şer‘i men‘ olunan deâviden mugayir-i şer‘ umur def‘-i 
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mahsul namıyla akçe mütalebesiyle taaddî ittirilmemek içün virilen fetevâ-yı şerife 

mucebince kanun üzere emr-i şerif yazılageldiği tahrir olmağla vech-i meşru üzere 

amel olunmak içün emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                            Vâcid  Fi evasıt-ı Z Sene 1194 

SAYFA 103 HÜKÜM 2 

İskilip Kadısı ve Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Hasan nam kimesne gelüb medine-i İskilip’de sakin üvey babası Türkman oğlu 

nam kimesne yüz doksan iki senesinde validesinin bin guruşdan mütecaviz emval ve 

eşyasını cebren bade’l-ahz validesini tatlik itmekle mezkurun cebren ahz eylediği ol 

mikdar guruşluk emval ve eşyasıyla mihrini almadan validesi merkume müteveffiye 

oldukda irsen buna intikal eylediğin ve tarafına Osman nam kimesneyi vekil 

eylediğin bildirüb şer‘le görülüb vekil-i merkuma alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı 

hak olunmak babında hükm-i hümayunum rica itmeğin mahallinde şer‘le görülmek 

içün emr-i âli yazılmıştır. 

                                                                           Fî evahir-i Z sene (1)194   

SAYFA 103 HÜKÜM 3 

Sivas beylerbeyisi dâmet meâliyehuya ve Eğin Kadısına hüküm ki 

          Eğin Kazası muzafatından Geze(?) Nahiyesi’ne tâbi‘ Ürek nam karye 

sakinlerinden Seyyid Ali zide şerefuhu ile Fatıma nam hatun gelüb mezbure 

Fatıma’nın kız karındaşı ve mezbur Seyyid Ali’nin halası Hadice nam hatunun zevci 

Mustafa nam kimesne zimmetinde olan mihri mukabelesinde mezkur Mustafa’nın 

bin yüz seksen (boş) senesinde kaza-i merkum da vâki‘ mülk-i menzilini ve yine 

kaza-i mezbure tâbi‘  nam karyede vâki‘ mülk-i bağını dahi yüz elli guruş 

semen mukabelesinde mezbure Hadice’ye bey‘-i bay-ı kat’i ile bey‘ ve teslim ve 

karz-ı semen ve zikr olunan menzil ve bağ-ı mülk-i müşterası olub mutasarrıf iken 

mezbure Hatice müteveffiye olub zikr olunan mülk-i bağ ve menzil irsen bunlar ile 

mezkura intikal itmiş iken mezkur Mustafa menzil ve bağ-ı mezkuru zabt ve yine 

karye-i merkumeden Ortak nam zimmiye bey‘ idüb fevt olmağla bunlar dahi varub 

fuzuli bey‘ olunan menzil-i mezkur ile bağ-ı mezburdan hisselerin vazi’ü’l-yed olan 

mesfurdan taleb eylediklerinde ben Mustafa’nın hayatında Âsitâne’de satun aldım 
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deyu hilaf-ı şer‘-i şerif virmekde taallül ve muhalefet eylediklerin ve bu babda 

davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı 

şerifesi mucebince şer‘le görülüb murislerinden müntakil fuzuli bey‘ olunan mülk-i 

menzil ve mülk-i bağdan hisse-i irsiyyeleri alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında 

emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                            Fî evahir-i Z sene 1194 

DERKENAR:Hüsn-i hallerini müş‘ir Arapgir nâibinin arzı vârid olmağla emr 

yazılmıştır.     Fî evail-i M sene 96 

SAYFA 103 HÜKÜM 4 

Arapgir Kazası naibine hüküm ki 

           Sen ki Arapgir Kazası naibi Mevlana-yı muma ileyh Musa zide ilmihusun 

südde-i saadetime mektub gönderüb Arapgir mütemekkinlerinden derun-ı emr-i âlide 

isimleri mezkur Kızıl oğlu Kalhas ve Boyacı oğlu Bedros ve Acec Kevik oğlu Kirkor 

nam zimmilerin su-i hareketleri ba arz-ı hal inha ve mesfurlar Arapgir Kazası’ndan 

tard ve ib’âdlarını kaza-i mezbur ahalileri istid‘â eylediklerinde bu makule hâlât-ı 

gayr-ı marziyyeye cüret eyledikleri vâki‘ ise belde-i merkumeden tard ve ib’âd 

olunmaları yerinde doksan dört senesi evâil-i Muharreminde sâdır olan emr-i şerifim 

tenfiz ve icra olunmadığın kaza-i mezbur naibi arz ve ahalisi arz-ı halleriyle inha ve 

istid‘â eylediklerinde mukaddema sâdır olan emr-i şerifim mucebince amel olunmak 

babında Arapgir naibi ve Keban ma‘den eminine hitaben sene-i mezbure evâhir-i 

şabanında sâdır olan emr-i şerifim divan-ı hümayunumdan derkenar olunmağla şimdi 

sen ki naib-i muma ileyhsin iş bu arzında ber vech-i muharrer sâdır olan emr-i âli 

Arapgir mahkemesine lede’l-vürud bi’l cümle ahali ve reâyâ muvacehelerinde feth 

ve kıraat olundukda mesfurûnun haklarında olan iştikâ arz-ı halinden kat’an haber ve 

âgâhımız yokdur ve mesfurlar kendü hallerinde ve haklarında  isnâd edilen efal-i 

kabihaya cesaret eyledikleri istima‘ ve ıttılaımız olmayub ifk ü iftiradır deyu huzur-ı 

şer‘de ihbar eyledikleri tahrir olunmağla mesfurûnun su-i hallerini ve belde-i 

merkumeden tard ve ib‘âdları içün sâdır olan emr-i âli eğerçi redd-i arz-ı hale  

olub lakin tenfiz ve icra olunmadığı havi sâdır olan emr-i şerifim sen ki naib-i muma 

ileyhsin senin arzınla almış olub bu def‘a dahi husus-ı mezburu ber vech-i muharrer 

i‘lam eyleyesi olduğuna binaen hakikat halde iştibâh vâki‘ olmağla tekrar mahallinde 
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sıhhat ve hakikati üzere arz ve i‘lam olunmağa tevakkuf eylediğin bi’l-fi‘il  reisü’l 

küttabım olan Feyzi dame mecduhu i‘lam itmeğin i‘lamı mucebince isti‘lâm 

olunmak içün emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                                      Nedim  Fî evahir-i Z sene (1)194    

Derkenar:Tekrar emr yazıldı. Fî evasıt-ı M sene 95 

SAYFA 103 HÜKÜM 5 

Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşa damet mealiyehu ve Amasya Kadısına 

hüküm ki 

          Amasya Kazası sakinlerinden Gözlemecioğlu Ahmed nam kimesne gelüb bu 

kendü halinde ırzıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi 

olmayub ve üzerine şer‘an bir nesne sabit ve zahir olmuş değil iken yine Amasya 

sükkanından Gürdaşoğlu dimekle maruf kimesne zuhur ve şirrete sülûk ve mücerred 

garaz ve tecrim kasdıyla sen yetim hizmetkârım Ahmed’i yine yine kaza-i mezbur 

sükkanından Abidin Mehmed ve Ömer ve İbrahim nam kimesnelere fi‘il-i şeni‘ kasd 

ittirmiş deyu ifk ve iftira ve üzerine şer olub bin yüz doksan senesinde hilaf-ı şer‘-i 

şerif ve bi gayr-ı hak yedi yüz guruşdan mütecâviz akçesin garazan ahz eylediğinden 

sonra kana‘at itmeyüb hizmetkârım Ahmed’in üç yüz guruşluk eşyasını almış deyu 

fuzuli müdahale ve gadr-ı külli eylediğin ve bu babda davasına muvafık fetevâ-yı 

şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince şer‘le görülüb mezburun hilaf-ı 

şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak garazan ahz eylediği ol mikdar guruş hakkı tamamen 

tahsil ve alıvirilüb ihkak ve hilaf-ı şer‘-i şerif ol vechile zahir olan müdahale ve 

taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallide 

şer‘le görülmek içün emr-i âli yazılmıştır. 

                                                                                     Şerif         Fî evahir-i Z 1194 

SAYFA 104 HÜKÜM 1 

Çorum Kadısına ve mütesellimine hüküm ki 

          Koyunbaba Zâviyesi Vakfı’nın mütevellisi ve zâviyedârı Şeyh Hüseyin zide 

salahuhu gelüb Çorum Sancağı’nda ve kazası muzâfâtından divan-ı Pelidköy(?) 

Nahiyesi’ne tâbi‘ karye-i  nam nam-ı diğer Akcak Suyu tamam malikâne 
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vakf-ı imâret-i Mehmet Paşa der Osmancık mezkur karye ol ırmak üzerinde vâki‘ 

olan Sermuk(?) derbendine hizmet idüb tekâlifden emin ve mütesellimler deyu kayd 

olundı divâni hisse-i hümâyun tahtında neferat reâya ve zemin ve zemin-i Büyük Yer 

malikane-i vakf-ı zâviye-i Koyunbaba hâsıl-ı ma‘a niyâbet divâni nim ve hınta ve 

şa’ir yekün ma‘a gayrihi altı bin altı yüz yirmi üç akçe yazu ile defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle tahrir olunduğu defter-i hâkânîde mukayyed olmağla sâlifü’z- 

zikr zemin Büyük Yer deyu mukayyed zemini malikane mahsulünü zâviye-i mezkure 

vakfı tarafından ahz ve kabz murad eyledikde ashab-ı ağrazdan olan kimesneler 

hilaf-ı defter-i hâkânî ve mugayir-i kanun fuzuli müdahale ve mukaddema mahall-i 

niza‘ üzerinde hin-i terâfu‘larında zemin-i mezkûrun hududu Büyük Yerden İncebat 

nam mahalde Karaton ve yine  Çukuru   ırmak kenarı  

dizdarı  tarlası   Bağyeri nam mahalle münteha bu hudud ile mahdud 

olan zeminin malikane mahsulü zâviye-i mezbure vakfı tarafından ahz ve kabz 

olunageldiği şer‘an sâbit ve bi-vech-i muârazaları men‘ birle cânib-i şer‘den hüccet-i 

şer‘iyye virilmişiken yine memnu’ olmayub fuzuli müdahale ve gadr sevdasında 

oldukların bildirüb maru’z-zikr zemin-i Büyükyer dimekle ma‘rûf zeminin malikane 

mahsulü zaviye-i mezkure vakfı tarafından ahz ve kabz ittirilüb hilaf-ı defter-i hâkânî 

ve mugayir-i kanun bir ferdi fuzuli müdahale ittirilmemek babında hükm-i 

hümayunum ricâ ve defterhane-i amiremde mahfuz defter-i mufassala mürâca‘at 

olundukda vech-i meşruh üzere olduğu mestur ve mukayyed bulunmağın defter-i 

hâkânî mucebince kanun üzere amel olunmak içün emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                                      Şevkî  Fi evâhir-i Z sene (1)194 

SAYFA 104 HÜKÜM 2 

Sivas beylerbeyisine ve Yıldızeli Kadısına Hüküm ki 

          Yıldızeli Kazası’na tâbi‘ Cansuz(?) nam karye sakinlerinden Mehmed Bey 

dimekle ma‘rûf kimesne südde-i saadetime gelüb karye-i merkumede mutasarrıf 

olduğu mülk menzil ittisâlinde vâki‘ mülk ma‘lumete’l-hudud arsa haliyeye 

mutasarrıf olan Seyyid Ahmed nam kimesne arsa-i mezkuru bey‘ murad eyledikde 

bu bey‘i istima‘ eylediği şüf‘a ve şerâitine riâyet idüb şefi‘ olduğu itibariyle virdiği 

baha ile arz-ı mezkuru şüf‘aten alub zabt ve dahl olunmak icab itmez iken karye-i 

merkum sakinlerinden Emir oğlu Osman ve ammisi ve karındaşı Ahmed ve Halil 
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oğlu Hüseyin nam kimesneler birbirleriyle yekdil ve ecânibden olub şüf‘ada alakaları 

yoğiken ol arsayı biz alacak idük deyu hilaf-ı şer‘-i şerif taaddî ve ehl-i örfe iştika ve 

mübaşir götürüb murâfi‘-i şer‘-i şerif oldukların iddi’aları hilaf-ı şer‘-i şerif olduğu 

şer‘an sâbit ve zâhir ve muârazadan men‘ birle taraf-ı şer‘den hüccet-i şer‘iyye ve 

vali tarafından buyruldu ve taraf-ı şer‘den mürâsele-i şer‘iyye virilmişiken mezkurlar 

muârazalarında ısrâr ve taaddîden hali olmadıkların bildirüb yedinde olan senedât-ı 

şer‘iyye mucebince amel olunub hilaf-ı şer‘-i şerif ve mugayir-i fetevâ-yı şerife ol 

vechile fimâ-ba‘d   dahl ve taaddî ittirlmeyüb men‘ ve def‘ olunmak babında emr-i 

şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                                   Şevkî  Fi evâhir-i Z sene (1)194 

SAYFA 104 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisi’ne ve Amasya Kadısına Hüküm ki 

          Gümüş Kazası’na tâbi‘ Hacı nam karye sakinlerinden Düşkün oğlu Hacı 

Mehmed dimekle ma‘rûf kimesne südde-i saadetime arz-ı hal idüb bu kendü halinde 

ırzıyla mukayyed olub ve hilaf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi olmayub ve 

üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken mütegallibe ve 

cebâbireden Amasya’da sâkin sâbık Mikdad Paşa kethüdası Hacı Abdülkâdir nam 

kimesne kendü halinde olmayub mücerred tagallübünden nâşi ifk ve iftiraya 

mütazammın mevad isnad ve senin da’vaların var imiş deyu bin yüz doksan (boş) 

senesinde şer‘-i şerif ve bila murâfa‘a ve bila subût cebren ve kahren iki yüz 

guruşdan mütecâviz akçesini ahz idüb gadr-ı külli ve zulm-i sarih eylediğin ve bu 

babda davasına muvâfık müte‘addid fetevâ-yı şerfiesi olduğun bildirüb fetevâ-yı 

şerifesi mucebince mahallinde şer‘le görülüb mezburun hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı 

hak cebren ve kahren ahz eylediği ol mikdar guruşu kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                            Fî evahir-i Z sene (1)194 

DERKENAR:Valiye hitaben yazıldı.  Fî evail-i CA sene 95 
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SAYFA 104 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi’ne ve Divriği Kadısına hüküm ki 

           Divriği Kazası’na tâbi‘ Tugut nam karye sakinlerinden Davud oğlu Ömer nam 

kimesne gelüb bu ve taht-ı nikahında olan zevce (boş) nam hatun kendü halinde 

ırzlarıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘-i şerif kimesneye taaddîleri olmayub müdahil 

olunmak icab itmez iken yine karye-i mezbure sakinlerinden Ildızoğlu Ali ve Uzun 

Hüseyin oğlu İbrahim ve Küller oğlu Mustafa nam şakîler kendü hallerinde olmayub 

birbirleriyle müttefik ve bin yüz doksan senesinde fi‘il-i şeni‘ kasdıyla leylen bunun 

menzilin basub kesr-i ırza cesâret ve gadr-ı külli eylediklerin bildirüb mahallinde 

şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği 

eclden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                 Hüseyni             Fî evail-i M sene (1)195    

SAYFA 105 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisi’ne ve Samsun Kadısı’na Hüküm ki 

          Mehmed nam kimesne gelüb bunun Samsun Kazası sakinlerinden Şeyh 

Mustafa ve Uzun Hacı oğlu ve gayrıdan ve Çörekçi Mustafa ve Kadı kethüda ve 

Şatır dimekle maruf kimesneler zimmetlerinde birbirleri kefaletleriyle bin yüz 

doksan senesinden berü altı bin guruş alacak hakkı olub bi’d-defa‘at taleb eyledikde 

bi vech-i şer‘i edada taallül ve muhalefet ve gadr iradesinde olduğun ve tarafından 

ahz ve kabzına (boş) nam kimesneyi vekil eylediğin bidirüb mahallinde şer‘le 

görülüb birbirleri kefaletleriyle merkumların zimmetlerinde olan ol mikdar guruş 

hakkı vekil-i merkuma alıvirilüb bî vech-i şer‘i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-

yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                 Fî evahir-i Z sene (1)194 

SAYFA 105 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisine ve Eğin Kadısına hüküm ki 
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           Eğin Kazası’na tâbi‘ Kanfiran(?) nam karye sakinlerinden Seyyid Bekir bin 

Feyzullah zide şerefuhu gelüb karye-i mezbur sakinlerinden Gelensiz Hüseyin nam 

kimesne zimmetinde bin yüz seksen (boş) senesinde ba temessük yüz guruş alacak 

hakkı olmağla taleb ve almak murad eyledikde mezkur virmemek sevdasıyla 

hevâsına tâbi‘ Murtaza ve Kara Mustafa ve Hacı Mehmed oğulları Hüseyin ve 

Ahmed nam kimesneler ile yekdil ve yek cihet ve enva‘-ı dürlü ifk ve iftira ve hilaf-ı 

şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak tekdir ve tecrim ve bundan akdem kaza-i mezbur kadısı 

huzurunda murâfa‘a-i şer‘ olduklarında madde-i mezkure isnad malım  olduğu 

şer‘an sabit ve taraf-ı şer‘den yedine i‘lâm-ı şer‘iyye virilmişiken mezkur 

zimmetinde olan ol mikdar guruş hakkı virmeyüb ihkak-ı hak iradesinde olduğun 

bildirüb şer‘le görülüb zimmetinde olan yüz guruş hakkı alıvirilüb ihkak-ı hak 

olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmıştır. 

                                                                                        Fî evahir-i Z sene (1)194 

SAYFA 105 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisine ve Taşabad Kadısı’na hüküm ki 

          Kaza-i mezbure tâbi‘ Hacpazar nam karye sakinlerinden sadat-ı kiramdan Es-

seyyid Ahmed zide şerefuhu gelüb bu kendü halinde ırzıyla mukayyed olub hilaf-ı 

şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ve hareketi olmayub şer‘an taaddî olunmak icab itmez 

iken yine kaza-i mezbure tâbi‘ Değirmenli nam karye sakinlerinden Abdi nam 

kimesne zuhur idüb babam maktulün katilleriyle beraber imişsin deyu şirrete süluk 

birle hilaf-ı şer‘-i şerif itmekle mezbur ile murâfa‘a-i şer‘-i şerif oldukda üzerine 

şer‘an bir nesne sabit olmuş değil iken bin yüz doksan senesinde ehl-i örfe istinaden 

beş  yüz guruşunu ahz ve ziyade gadr ve taaddî eylediğin ve bu babda davasına 

muvafık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerifesi 

mucebince şer‘le görülüb mezburun hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak gasben ahz 

eylediği ol mikdar guruş hakkı tamamen tahsil ve bi kusur kendüye alıvirilüb icra-yı 

şer‘ve ihkak-ı hak olunmak babında hükm-i hümayunum rica itmeğin mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                      Fî evail-i M sene 195 
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SAYFA 105 HÜKÜM 4 

Sivas Beylerbeyisi’ne ve Sonisa Kadısı’na hüküm ki 

          Kaza-i mezbure tâbi‘ Hazari(?) nam karye sakinlerinden İsmail nam kimesne 

gelüb bu kendü halinde ırzıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ve 

hareketi olmayub dahl olunmak icab itmez iken yine kaza-i mezbure tâbi‘ Hazari(?) 

Karyesi’nde sakin Abdurrahim Efendi dimekle meşhur kimesne ehl-i örfe istinaden 

bin yüz doksan senesinde hilaf-ı şer‘-i şerif bir def‘a üçyüz ve bir def‘a dahi yüz elli 

guruş nakid akçesiyle bir çift manda ve bir esbini ve malume’l mikdar emval ve 

eşyasını hilaf şer‘-i şerif  ve bi gayr-ı hak gasb ve garet ve zulm ve taaddî eylediğin 

ve bu babda davasına muvafık Şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb 

fetevâ-yı şerifesi mucebince şer‘le görülüb mezburların hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı 

hak gasben ahz ve kabz eylediği ol mikdar guruşluk emval ve eşya ve nukûd ve 

hayvanatı kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında hükm-i 

hümayunum rica itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                              Fî evail-i M sene 1195 

SAYFA 105 HÜKÜM 5 

Sivas Beylerbeyisi (boş) dâmet meâliyehuya ve Merzifon Kadısına 

hüküm ki 

          Merzifon mahallâtından Hoca Süleyman Mahallesi sakinlerinden İmam 

Abdurrahman Efendi dimekle ma‘rûf kimesnenin kızı hala İstanbul sakinelerinden 

Emine nam hatun gelüb Merzifon Kasabası toprağında Korkun nam mahalde vâki‘ 

sahib-i arz temessüküyle mutasarrıf ve her sene tarafından zabt ve ziraat ve öşr ve 

resmin sahib-i arza eda olunagelüb malume’l-hudud yerlerini Osman Efendi dimekle 

arif kimesneye ihale ve tefviz ol dahi varub arazi-i mezkureyi zabt ve ve ziraat murad 

eyledikde Merzifon sakinlerinden mütegallibe ve cebabireden Seyyid İsmail nam 

kimesne yüz doksan senesinden berü tagallüben zabt ve derununda vâki‘ mülk 

meyve eşcarlarını kat‘ ve gadr-ı külli sevdasında olduğun bildirüb şer‘ ve kanun 

üzere görülüb mezkur Seyyid İsmail’in tagallüben zabt eylediği arazisi ile kat‘ 

eylediği eşcârın  alıvirilüb ve arazi-i mezkure Osman’a zabt ittirilüb bi 

vech-i şer‘i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak 
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babında hükm-i hümayunum rica itmeğin mahallinde şer‘ ve kanun üzere amel 

olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                     Nesîmî  Fi evail-i M sene (1)195 

SAYFA 105 HÜKÜM 6 

Sivas Beylerbeyisine ve Artukabad Kadısına Hüküm ki 

          Artukabad Kazası’na tâbi‘ Sarısu nam karye sakinlerinden sâdât-ı kiramdan 

Seyyid Hüseyin ve Seyyid Ahmed zide şerefuhuma gelüb bunların babaları (boş) 

nam kimesnenin bin yüz seksen senesinde karye-i merkume sakinlerinden Osman bin 

Mahmud nam kimesne zimmetinde cihet-i şer‘den üç yüz guruş ile on altı keyl şa’ir 

alacak hakkını almadan babaları mezkur fevt olub irsen bunlara intikal idüb taleb ve 

almak istediklerinde mezkur inkar ve terafu‘-ı şer‘-i şerif olduklarında şuhûd-ı udûl 

ile şer‘an isbat ve hükm ve edaya tenbih birle taraf-ı şer‘den hüccet-i şer‘iyye  

meblağ-ı merkumu mahkumun bih ile on altı keyl şa‘irimi virmemek içün kemal-i 

tagallübünden naşi ehl-i örfe gamz ve tecrim ve hilaf-ı şer‘-i şerif enva‘ hakka süluk 

ve ba hüccet-i şer‘iyye mahkumun bih olan üç yüz guruş ile on altı keyl şa’ir hakk-ı 

irsiyyelerin virmekde muhalefet ve ibtal-i hak sevdasında olduğun ve bu babda 

davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan mütaaddîd fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb 

yedinde olan fetevâ-yı şerife mucebince şer‘le görülüb sabit ve mahkumun bih olan 

ba hüccet-i şer‘iyye üç yüz guruş ve on keyl şair hakk-ı irsiyyeleri alıvirilüb ihkak-ı 

hak olunmak babında emr-i şerifim rica eyledikleri eclden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmıştır. 

                                                          Nedim  Fi evahir-i Z  sene 1194 

SAYFA 106 HÜKÜM 1 

Bolaman Kadısına ve Canik muhassılı vekili (boş) zide mecduhuya 

hüküm ki 

          Kaza-i mezbur sakinlerinden Mehmed nam kimesne gelüb bunun taht-ı 

nikahında olan zevcesi (boş) nam bikr-i baliğaya şer‘an dahl ve taarruz olunmak icâb 

itmeyüb ve bunun üzerine dahi bir  nesne sabit olmuş değil iken kaza-i mezbur 

sakinlerinden (boş) nam kimesne kendü halinde olmadığından naşi kaza-yı mezbur 
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sakinlerinden Hüseyin ve Şiş Mehmed ve Küçük nam mütegallibeleri bezl-i rüşvet 

ile hevâsına tabi‘iyet ve hilaf-ı şer‘-i şerif menkûhesi mezbureyi ahz ve nikah üzerine 

nikah şer‘an sahih değil iken tekrar kendüye akd-i nikah ve gadr-ı külli eyledikde ve 

bu babda davasına muvafık fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerifesi 

mucebince amel olunub menkûhesi mezbure kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-

ı hak olunmak babında emr-i şerifim sudurını istid‘â eylediği eclden mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                            Kıyâsî  Fi evail-i M sene 1195 

SAYFA 106 HÜKÜM 2 

Ünye Kadısına ve Canik Muhassılı (boş) zide mecduhuya hüküm ki 

          İstanbul sakinlerinden Ali nam kimesne gelüb bunun bundan akdem bin yüz 

doksan senesinden İsmail Çelebi oğlu Mehmed Yarımcı dimekle ma‘rûf kimesne 

zimmetinde alacağı sekiz yüz seksen dört guruş ve toprak basdı  emini (boş) nam 

kimesne zimmetinde alacağı olan bin on dokuz min haysü’l-mecmu’ bin dokuz yüz 

üç guruşunu Ünye sakinlerinden Mehmed Efendi dimekle arif kimesneye havâle ve 

ol dahi havâleyi kabul ve mezkurların zimmetlerinde olan meblağı bi’t-tamam ahz ve 

kabz ve buna bir akçe ve bir habbe götürmeyüb zimmetinde kalub taleb ve almak 

üzere iken mezkur Mehmed fevt oldukda meblağ-ı mezburu terekesin ahz ve kabz 

iden kaza-i mezbure sakinelerinden kızı ve zevcesi (boş) ve (boş) nam hatunlardan 

ve mal-ı müteveffadan taleb eyledikde müteveffa-yı mezkurun zimmetinde ol mikdar 

guruş alacağı olduğu mezburelerin malumları iken edadan imtina’ ve ibtal-i hak ve 

gadr-ı külli sevdasında oldukların ve tarafından (boş) nam kimesneyi vekil eylediğin 

bildirüb şer‘le görülüb müteveffa-yı mezburun zimmetinde olan bin dokuz yüz üç 

guruş hakkı terekesi vazi‘ü’l-yed olan mezkurelerden ve mal-ı müteveffadan tahsil 

ve bi-kusur alıvirilüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında hükm-i 

hümayunum rica eylediği ecilden sen ki hasılı muhassıl-ı muma ileyhsin mahallinde 

şer‘le görülmek emrim içün yazılmıştır. 

                                                              Hasbî  Fi evail-i M sene (1)194  
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SAYFA 106 HÜKÜM 3 

Geldiklan Kadısına hüküm ki   

          Amasya Sancağı’nda Geldiklan Nahiyesi’ne tâbi‘ Na’âmet ve Yakub Paşa 

Vakfı karyelerinden Bakılgan karyesi ahalileriyle çiftlik ashabına Safi’a Hanım gelüb 

karye-i mezbure toprağında vâki‘ ahali-i mezbure ile çiftlik-i mezburun 

hayvanatlarına mahsus kadimden berü hayvanatları ra‘y olunub otundan ve suyundan 

intifa‘ idegeldikleri mahsus ve müntakil Armudlu  dimekle ma‘rûf kadimi 

mer‘alarına dahl olunmak icab itmeyüb ve bu makule kadimi mer‘a yerleri alınub ve 

samanlık ve tapu ile virilüb ziraat olunmak hilaf-ı kanun iken karye-i mezbure 

mutasarrıfları tapu ile âhara virüb zabt ve ziraat ve gadr eylediklerin inha ve 

muhalefet-i şer‘ ve kanun üzere rü‘yet ve hilaf-ı kanun zâhir olan taaddîleri men‘ ve 

ol yerler kadimisi üzere mer‘alık vechile zabt ve hayvanatlarını ra‘y ittirilmek 

babında emr-i şerifim sudurını istid‘â ve divan-ı hümayunumdan kanun sual 

olundukda münazaun fiha olan mahal kadimden tapu ile virilüb ziraat olunub öşr 

resmi alınagelen yerlerden olmayub fi’l-hakika ahali ve mezburenin kadimden koyun 

ve sair davarları ra‘y olunub otundan ve suyundan intifa‘ idegeldikleri mahsus ve 

müntakil kadimi yerlerin iken sahib-i arz olan karye zaimleri ol mer‘a yerlerinde 

hilaf-ı kanun âhara tapu ile virüb ziraat ittiririm deyu fuzuli müdahale eyledikleri 

vâki‘ ise bu makule kadimi mer‘a yerleri alınub ve satılmak ve tapu ile virilüb ziraat 

olunmak hilaf-ı kanun olub ve cebren ziraat olunsa dahi mera cümleden olmakla geri 

mer‘alığına hükm olunub ol yerler kadimisi üzere mer‘alık vechile ahali-i karyeye 

zabt ve hayvanatı ra‘y ittirilmek muvafık-ı kanundur deyu tahrir olunmağla kanun 

üzere emr-i şerifim sudurunu bi’l-fi‘il  reisü’l küttabım olan Süleyman Feyzi dame 

mecduhu i‘lam itmeğin i‘lamı mucebince amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                   Hasbî  Fi evail-i M sene (1)194 

SAYFA 106 HÜKÜM 4 

Sivas İli Kadısı’na hüküm ki 

           Seyyid Hızır ibni Halil Çavuş zide şerefuhu gelüb bu sahihü’n-neseb sâdât-ı 

kiramdan olub isbât-ı neseb eylediğine İstanbul Kazası’ndan yedine mamulün bih 

hüccet ve temessükü olub kaza-i merkume tâbi‘ Karlı nam karye toprağında 
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ziraatıyla hasıl eylediği terekesi işrîn karye-i mezburede olan anbara nakl idüb akreb 

bazara nakl teklifi ile taaddî ve rencide olunmak icab ve iktiza itmez iken karye-i 

mezbur sipahileri kana‘at itmeyüb akreb bazara nakl itdiririz deyu hilaf-ı kanun 

akreb bazara nakl teklifi ile taaddî ve rencideden hali olmadıkların bildirüb mezbur 

karye-i mezbure toprağında ziraatıyla hasıl eylediği terekesi işrîn  karye-i mezburede 

olan anbara nakl eyledikden sonra hilaf-ı kanun akreb bazara nakl teklifi ile vâki‘ 

olan taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica ve divan-ı 

hümayunumdan kanun sual olundukda mezbur sahihü’n-nesebden sâdât-ı kiramdan 

olub isbât-ı neseb eylediğine İstanbul Kazası’ndan yedinde ma‘mulün bih hüccet ve 

temessükü aldığın sipahi-i merkumdan karyesi toprağında ziraatıyla hasıl eyledikleri 

terekesi öşrün karyelerinde olan anbara nakl eyledikden sonra akreb bazara nakl 

teklifi ile taaddî ve rencide ittirilmemek içün kanun üzere emr-i şerif yazılagelmiştir 

deyu tahrir kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                                             Fî evail-i M sene (1)195 

SAYFA 107 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşa damet mealiyehuya ve Amasya kadısına 

hüküm ki 

          Mehmed ve Osman ve Ömer ve Halil nam kimesne gelüb Amasya Sancağı ve 

kazası muzafatından Argoma Nahiyesi’ne tâbi‘ karye-i Cağalar malikane-i tamam 

mülk-i Muslihuddin ve Seyyid Mahmud ile Hoca Ömer ve mülk-i verese-i  

dîvânî tımar tahtında neferât reâyâ ve zemin hasıl-ı divâni çift ve hınta ve şair ve öşr-

i meyve yekün ma‘a gayrihi yedi bin akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrir olunduğu defter-i hâkânîde mukayyed ve salifü’z zikr malikanelere 

ba berât mutasarrıf olan babaları Hüseyin Halife fevt oldukda bunlar ile 

ammizâdeleri Abdülgani’ye ale’l iştirak tevcih ve hala maliye tarafından berâtla 

üzerlerinde olmağla karye-i Cağalar el mezbureyi ber muceb-i defter-i hâkânî 

mezkur Abdülgani ve dîvânî mutasarrıflarıyla zabt ve Muslihiddin ve Seydi Mahmud 

ile Hoca Ömer ve  veresesi mülkleri tarafına aid malikane mahsulünü ahz 

ve kabz ve beynlerinde taksim murad eylediklerinde emlak-i mezkure defter-i 

hâkânîde ekber evlad ve batn-ı evvel ve eslah ve erşede meşruta mukayyed olmuş 

değil iken mezkur Abdülgani zuhur ve ve emlak-ı mezkure ekber evlad batn-ı evvel 



391 

ve eslah ve erşede meşrutdur ve ben ekber ve batn-ı evvelde ve eslah ve erşed 

evladdan idim malikane mahsulünü külliyen ben alırım deyu sahte vakfiye   ile 

taaddî ve tekdir ve gadr sevdasında olduğun bildirüb salifü’l-beyân Cağalar Karyesi 

ber muceb-i defter-i hâkânî mezkur Abdülgani ve dîvânî mutasarrıflarıyla kendülere 

zabt ve emlak-ı mezbure canibine aid malikane mahsulü ahz ve kabza ve mezkur 

Abdülgani ile beynlerinde taksim ittirilüb hilaf-ı defter-i hâkânî ve mugayir-i kanun 

mezbur Abdülgani’yi ol vechile müdahale ittirilmemek babında hükm-i hümayunum 

rica ve defterhane-i amiremde mahfuz defter-i mufassala mürâca‘at vech-i meşruh 

üzere olduğu mestur ve mukayyed ve hazine-i amiremde mahfuz Anadolu 

Muhasebesi Defterleri’ne nazar olundukda ber vech-i muharrer emlak-ı mezkure 

merkumûn Mehmed ve Osman ve Ömer ve Halil ve Abdülgani’nin maliye tarafından 

virilen berât ile üzerlerinde olduğu mestur ve mukayyed olunmağın defter-i hâkânî 

mucebince amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                             Nesîmî  Fi evail-i M sene (1)195 

SAYFA 107 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisi ve Arapgir Kadısına  

          Arapgir Kasabası mütemekkinlerinden Kirkor nam zimmi gelüb bu kendü 

halinde ırzıyla mukayyed olub şer‘an dahl olunmak icab itmez iken kasaba-i mezbure 

mütemekkinlerinden İşci Serkis ve Hamuk nam zimmiler ile refikleri zimmiler ile 

yekdil ve kendü hallerinde olmadıklarından nâşi bin yüz seksen bir senesinde bu 

diyar-ı âharda bulunduğundan hevalarına tâbi‘ ehl-i örfe istinaden hilaf-ı şer‘-i şerif 

ve bi gayr-i hak nehâren bunun menzilini basub derununda mevcud bin guruşlukdan 

mütecâviz nukûd akçe ve eşya ve esvâbını nehbü garet ve zevcesi Meryem ve kızı 

Bosef ve gelini Seliden nam nasraniyyeleri ahz ve menzilinden ihrac ve fi‘il-i şeni‘ 

kasdında olduklarında mesfurlar ber takrib yerlerinden halas olub ziyade gadr ve 

taaddî ve zulm-i sarih eylediklerin ve bu babda davasına muvafık Şeyhü’l-islâmdan 

müte’addid fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince şer‘le 

görülüp mesfurların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bigayr-i hak nehb ü garet eyledikleri akçe 

ve eşya ve esvabı her ne ise kendü alıvirilüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak 

babında emr-i şerifim sudurunu istid‘â eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek 

içün emr-i şerif yazılmıştır. 
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                                                                           Fî evail-i M sene (1)195 Kıyâsî 

SAYFA 107 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisi (boş)Paşa damet mealiyahu ve Arapgir Kadısına 

hüküm ki  

          Arapgir Kasabası mütemekkinlerinden Serkes nam zimmi gelüb bu kasaba-i 

mezbure mütemekkinlerinden Ohannis veledi Ağarir nam zimmiyi bin yüz seksen bir 

senesinde Âsitâne’de mütemekkin sarraf taifesinden Kazer nam zimminin 

hizmetinde istihdam içün virdikde mesfur senin bir nesneni zâyi‘ ederse ben  

kefilim dedikden sonra mesfur sarraf mesfur zimmiyi hıdmetlerinde istihdam 

eyledikde mesfur Ohannis sarraf-ı mesfurun iki bin guruşlukdan mütecaviz altun ve 

gümüş ve eşyasını sarf idüb firar itmekle sarraf-ı mesfur bunun kefaletine binaen 

bundan mütalebe ve kefaletini bade’l-isbât ma‘rifet-i şer‘le zikr olunan meblağ-ı 

mezburdan bin sekiz yüz altmış guruşunu alub bu zimmi-i mesfur Ohannis zimmiyi 

varub Erzurumun’da olub sarraf-ı mesfure eda eylediği meblağ-ı mezburı taleb 

eyledikde mesfur bin sekiz yüz guruşunu ikrâr ve bin guruşunu eda idüb sekiz yüz 

altmış guruşunu virmemek daiyesiyle güna gün nezd-i berâta süluk ve gadr-ı külli 

sevdasında olduğun ve bu babda davasına muvafık şeyhü’l-islâmdan mütaaddîd 

fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince şer‘le görülüb 

kefaleten sarraf-ı mesfure eda eylediği meblağ-ı merkumdan mesfurun zimmetinde 

kalan ol mikdar meblağ-ı bâki mesfurdan kendüye alıvirilüb ber muceb-i fetevâ-yı 

şerif icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim sudurını istid‘â 

eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek emrim olmuştur.  

                                                                        Kıyâsî               Fî evail-i M sene 1195 

SAYFA 107 HÜKÜM 4 

Arapgir Kadısına hüküm ki 

          Erbab-ı tımardan Mehmed nam sipahi gelüb berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu 

tımarı karyelerinden kaza-i mezbure tâbi‘  karyeleri toprakların 

defterlü reâyâ ve defterlü reâyâsı yerlerin ziraat iden haric-i reâyânın ziraatleri hasıl 

eyledikleri terekeleri öşrlerin evvelen karyelerinde olan anbara ve ba’dehu her hafta 
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durur tereke satulır akreb bazara götürün deyu teklif eyledikde bazıları taallül ve 

muhalefet ve tımar mahsulüne gadr murad eylediklerin bildirüb hilaf-ı kanun taallül 

ittirilmemek babında emr-i şerifim sudurını istid‘â eylediği eclden kanun üzere amel 

olunmak emrim olmuştur. 

                                                                                           Fî evail-i M sene 1195 

SAYFA 107 HÜKÜM 5 

Tokad Kazası naibine hüküm ki 

          Ahmed nam kimesne gelüb yine Tokad sakinlerinden a‘yanlık iddiasında olan 

Koyuncuoğlu Ahmed dimekle arif maruf kimesne zimmetinde yüz seksen bir ve bin 

beş yüz elli guruş alacak hakkı olub bi’d-defaat taleb eyledikde edada taallül  ve 

muhalefet ve gadr-ı külli sevdasında olduğın bildirüb mahallinde şer‘le görülüb 

temessükü mucebince tamamen tahsil ve alıvirilüb eda-yı şer‘ ve ihkak-ı hak 

olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmıştır. 

                                                                                      Fî evasıt-ı M sene 1195   

SAYFA 108 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine ve Sivas Kadısına Hüküm ki 

          Sivas sakinlerinden Es-seyyid El-hac Mehmed zide şerefuhu gelüb bu kendü 

halinde ırzıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi olmayub 

ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sabit olmuş değil iken yine Sivas sakinlerinden 

Hüseyin ve babası Osman nam kimesnelerin buna garaz-ı dünyeviyeleri olmağla 

mücerred icra-yı garaz ve ahz-ı intikam maksadıyla bin yüz doksan senesinde hilaf-ı 

şer‘-i şerif zulm ile ma‘rûf olan ehl-i örfe istinaden yüz on iki guruş akçesini gasben 

ahz ve ziyade gadr ve taaddî eylediğin ve bu babda davasına muvafık şeyhü’l-

islâmdan fetevâ-yı şerife verildiğin bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince şer‘le 

görülüb mezburdan hilaf-ı şer‘i şerif bi gayr-ı hak gasben ahz eylediği ol mikdar 

guruş hakkı tamamen tahsil ve bi kusur alıvirilüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak 

babında emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmıştır. 
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                                                                                   Fî evasıt-ı M sene (1)195 

SAYFA 108 HÜKÜM 2 

Tokad Kazası naibine hüküm ki 

          Eimme ve hütebâdan Mehmed ve diğer Mehmed zide salahuhuma gelüb 

bunlar kaza-i mezbur muzafatından Tozanlı Nahiyesi’nde vâki‘ cami‘-i şerifin başka 

başka berevât-ı şerifesiyle imamı ve hatibi olub uhdelerine lazım gelen hizmetlerini 

eda idüb bu makule eimme ve hutebâ muktedâ-yı nas oldukları i‘tibariyle rüsum-ı 

raiyyet ve ehl-i örf taifesi taraflarından dahi bila emr-i şerif tekâlif-i şakka 

cümlesinden muaflar iken nahiye-i mezbure zabıtları tarafından rüsum-ı raiyyet ve 

ehl-i örf taifesine taraflarından dahi bila emr-i şerif tekâlif-i şakka mütalebesiyle 

taaddî ve rencideden hali olmadıkların bildirüb hilaf-ı kanun nahiye-i mezbure 

zabitleri taraflarından rüsum-ı raiyyet ve ehl-i örf taifesi taraflarından dahi bila emr-i 

şerif tekâlif-i şakka mütalebesiyle taaddî ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak babında 

hükm-i hümayunum rica ve divan-ı hümayunumdan kanun sual olundukda bu 

makule bir cami’de imam ve hatib olanlar madem ki imâmet ve hitâbet hizmetinde 

oldukça muktedâ-yı nas oldukları i‘tibariyle rüsum-ı raiyyet ve bila emr-i şerif 

tekâlif-i şakka mütâlebesi hilâf-ı kanundur deyu tahrir olunmağın kanun üzere amel 

olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                                Fî evail-i C sene (1)195 

SAYFA 108 HÜKÜM 3 

Darende Kadısına ve Darende Kal‘ası ve dizdârı İsmail zide hıfzıhuya 

hüküm ki 

          Divriği Sancağı’nda Görde(?) Nahiyesi’nde  nam karye ve gayrıdan bin 

beş yüz akçe gedik tımar ile Darende Kal‘ası mustahfızân neferâtından Bekir bin 

Mehmed hayatda ve derun-ı kal‘ada sakin ve hizmet-i lazımesini eda ider iken ashab-

ı ağrazdan Ahmed veledi  Yusuf bila veled fevtinden olmak üzere gedik tımar-ı 

mezburu ba arz-ı hal doksan dört senesi Muharreminde tevcih ittirüb gadr eyledi 

deyu ref‘inden ibkasını ve dizdarı İsmail arz idüb ancak gedik tımar-ı mezbur 

mezkur Ahmed veledi Yusuf’un terk-i kal‘a ve terk-i hizmetinden dizdar-ı 



395 

merkumun arzıyla sene-i mezbur Cemaziye’l-ahiresinde Abdülaziz veledi İsmail’e 

tevcih ve berât olunmakdan naşi’ husus-ı mezburda iştibah vâki‘ olmağla mahallinde 

sıhhat ve hakikati neferât-ı kal‘adan sual ve tevcihle sabit ve mütehakkik olur ise sen 

ki Mevlana-yı muma ileyhsin ilam ve tekrar arz ve mahzar olunmasıçün emr-i 

şerifim sudurına muhtac idüğü bi’l-fi‘il  reisülküttabım Süleyman Feyzi dame 

mecduhu ilam itmeğin ilamı mucebince sen ki mevlana-yı muma ileyhsin mahallinde 

sıhhat ve hakikati neferât-ı kal‘adan sual ve tevcihiyle mütehakkık olur ise sen ilam 

ve sen ki dizdâr-ı merkumsun sen dahi arz ve neferât-ı mahzar eylemeleri babında 

ferman-ı ali şan yazılmıştır. 

                                                                                  Fî evail-i C sene 1195   

SAYFA 108 HÜKÜM 4 

Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşa damet meâliyehuya ve Merzifon Kadısına 

hüküm ki 

          Merzifon Mahallatından Hoca Süleyman Mahallesi sakinlerinden İmam 

Abdurrahman Efendi dimekle ma‘rûf kimesnenin kızı İstanbul sakinelerinden Emine 

nam hatun gelüb Merzifon kasabası toprağında vâki‘ Korkun nam mahalde vâki‘ 

mutasarrıf olduğu mülk arsasını yine Merzifon sakinlerinden mütegallibeden Seyyid 

İsmail nam kimesne Canikli Ali Paşa’nın oğluna silahdar olmak hasebiyle Sarı Kadı 

Feyzullah nam kimesne ve sair ile yekdil ve yüz doksan senesinden berü tagallüben 

zabt ve derununda mevcud meyve eşcârını kat‘ ve gadr eylediklerin ve bu babda 

davasına muvafık fetevâ-yı şerife olduğın bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince şer‘le 

görülüb arsa-i mezkure ile eşcâr-ı maktua’nın kaime-i kıymeti alıvirilüb bi vech-i 

şer‘i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında 

hükm-i hümayunum rica ve divân-ı hümayunumdan sual olundukda mahallinde 

ma‘rifet-i şer‘le ru‘yet ve hilaf-ı şer‘-i şerif fuzuli zabt eyledikleri mülk arsasıyla 

fuzuli kat‘ eyledikleri mülk meyve eşcârının kâime-i kıymeti ba‘de’s-sübut 

alıvirilmek içün mahallinde şer‘le havâle ile emr-i şerif yazıla geldiği tahrir 

olunmağla mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                   Nesîmî           Fî evâsıt-ı M sene (1)195 
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SAYFA 108 HÜKÜM 5 

Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşa damet meâliyehuya ve Niksar Naibine 

hüküm ki 

          Sulahâdan Şeyh İbrahim zide salahuhu gelüb Sivas Sancağı’nda Niksar 

Nahiyesi’nde karye-i Hâlidî malikane-i mülk-i evlâd Hoca Yusuf Şah hâliya mülk-i 

evlad-ı Yusuf Şah dîvânî Şeyh Polad Zâviyesini tasarruf olunur haliya meşihat der 

tasarruf Derviş Durmuş bin Derviş Ali ba berât meşihat der tasarruf Derviş Polad bâ 

berât haliya tamam malikane evlad-ı Hoca Yusuf Şah der Turgud ve Süleyman  Bey 

tasarrufunda olduğu sabit defterlüleri tahtında yüz kırk dört nefer reâyâ ve iki aded 

zemin ve bir hisse çiftlik hasıl-ı dîvânî ma‘a niyâbet resm ve bennâk ve cebe ve hınta 

ve şa‘ir ve an  hisse-i deştbâni ve tapu-yı zemin ve bad-ı hevâ ve arusiye yekün ma‘a 

gayrihi iki bin beş yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrir 

olundığı defter-i hâkânîde mukayyed ce muma ileyh Şeyh İbrahim Şeyh Polad 

Zaviyesi’nin bâ berât zaviyedârı olmağla salifü’z-zikr Hâlidî Karyesi’ni ber muceb-i 

defter-i hâkânî Hoca Yusuf Şah evladı ile zabt ve dîvânî tarafına aid mahsul ve 

rüsumu kanun ve defter mucebiyle ahz ve kabz murad eyledikde bir dürlü dahl icab 

iken bazı kimesneler zuhur ve zaviye-i mezburenin zaviyedârlığı defter-i hâkânîde 

evlada meşrut değil iken biz evladındanız deyu şeyhlik iddiâsıyla doksan bir 

senesinden berü tagallüben zabt ve divâni cânibine aid mahsul ve rüsumuahz ve kabz 

ve gadr eylediklerin bildirüb maru’l-beyan Hâlidî karyesine Hoca Yusuf Şah evladı 

ile kendüye zabt ve dîvânî canibine aid mahsul ve rüsum kanun ve defter mucebiyle 

ahz ve kabz ittirilüb hilaf-ı defter-i hâkânî ve mugayir-i kanun bir ferdi ol vechile 

dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ ve tagallüben alınan mahsul ve rüsum 

tevcih idenlerden tamamen tahsil ve bî kusur alıvirilüb taallül ve muhalefet 

ittirilmeyüb icra-yı hak olunmak babında hükm-i hümayunum rica ve defter hane-i 

amiremde mahfuz defter-i mufassala müracaat olundukda vech-i meşruh üzere 

olduğu mestur ve mukayyed olunmağın defter-i hâkânî mucebince amel olunmak 

içün yazılmıştır. 

                                                                Nesîmî            Fî evasıt-ı M sene (1)195   
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SAYFA 109 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşaya ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Merzifon sâkinelerinden bundan akdem mir-i mirandan Mehmed Sadık 

Paşa’nın kerimesi muhadderâtından Fatıma Hanım zidet iffetuha südde-i saadetime 

arz-ı hal gönderüb kazâ-i mezbûrda vâki‘ arsası mukata‘alu vakf ve binâsı mülk 

bağçe ve dekâkin ve debbağhâne ve nısf asiyâba mutasarrıf olan vâlidesi (boş) nam 

hatun zikr olunan bağçe ve dekâkin ve debbağhâne ve nısf asiyâbı  mir-i miran-ı 

muma ileyh Mehmed Sadık Paşa’ya bâ izn mütevelli-i vakf ve ma‘rifet-i şer‘le bâ 

hüccet bey‘-i bat-ı kat‘i ile bey‘ ve teslim ve on dokuz sene mülk-i müşterâsını zabt 

ve tasarruf eyledikden sonra babası mir-i mirandan muma ileyh mezbûrân fevt 

oldukda tereke irsen kızı mezbûre ile validesi mezbûreye ba‘del intikâl düyun-ı 

mebniyesini(?) ber mûceb-i defter-i kassam  ile ashâb-ı düyuna mezbûre 

Fâtıma eda ve emlak-ı mezkûr müstakîllen kendünün mülkü olmak üzere bilâ niza‘ 

zabt ve tasarruf idüb ve vâlidesi mezbûr dahi müteveffâ oldukda zevc-i âherden 

mütevellide kızı Hafize Hatun  zuhûr ve şirrete sâlike ve a’yandan olan zevci İbrahim 

Ağa dimekle ma‘rûf kimesne ile yekdil ve yek cihet olarak emlâk-ı mezkûr ile dört 

tarihinden mukaddem vâlidem müteveffiye-i mezbûrenin olub bey‘-i mezbûrı 

tutmam ve  hayatında kırk sekiz sene mukaddem evlâdına meşruta-i vâkıf itmiş imiş 

yedinden alub zabt iderüz deyu iddia ve bu makûle bilâ özr kırk sene mürur iden vakf 

ve bilâ özr-i şer‘i on beş sene mürur iden emlâk davâsının istima‘ı memnu‘ iken 

mezkûre mücerred tekdir ve tecrim ve rahne kasdıyla hevâsına tâbi‘ kadıdan peydâ 

eylediği mezkûr hüccet ile hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî müdâhale ve külli akçeden 

çıkarub ve alub bikes mağdur olub mukâvemete iktidârı olmadığından hâlı diğer gûn 

olduğun ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüb fetevâ-yı 

şerîfesi mûcebince amel olunub mezbûrenin hilâf-ı şer‘-i şerif mugâyir-i senedât-ı  

şer‘iyye fetevâ-yı münife ol vechle olan dahli  ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnum kaleminden sual olundukda 

sâdır hükm-i mezbûr Fatıma Hanım mahallinde hissesin mezbûre ile ledel murâfa‘a   

mer‘asını vech-i şer‘i üzere isbâta kâdir ola hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı 

münif ve hüccet-i şer‘iyye  li ümm kız karındaşı mezbûre ve zevci merkumdan zâhir 

olan müdâhaleleri ma‘rifet-i şer‘le men‘ ve def‘ ve yedinde  olan senedât-ı şer‘iyye 

ve hüccet-i şer‘iyye mûceblerince babalarından müntakil maru’z zikr emlâk akarı ber 
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karar-ı sâbık muma ileyhaya zabt ittirlmek içün virilen fetevâ-yı şerîfe mûcebince 

mahallinde şer‘a havale ile emr-i şerîf yazılagelmiştir bu tahrîr olunmağla vech-i 

meşrûh üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                         Vehbi                  Fî evâsıt-ı M sene (1)195  

SAYFA 109 HÜKÜM 2 

Çorum Kadısına Canik muhassılı (boş) dame mecduhuya hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre sâkinelerinden Şerîfe Ayşe nam hatun gelüb kazâ-i mezbûr 

sâkinelerinden kız karındaşı Şerîfe Emine bin yüz seksen senesinde müteveffiye 

oldukda kazâ-i mezbûrda vâki‘ mutasarrıf olduğu mülk menzil ve sekiz yüz re’s 

koyun ve on dört re’s camus inekleri ve kara sığır ve camus öküzleri ve ma‘lûme’l 

keyl ecnâs zehâyir ve bin beş yüz guruşluk eşyâ ve üç bin beş yüz guruş nukûdu ber 

mûceb-i defter yedi bin guruşlukdan mütecâviz emlâkı irs-i şer‘le bununla kazâ-i 

mezbûrda sâkin müteveffiye-i mezbûrenin zevci Mustafa Ağa bin Musa dimekle ârif 

kimesneye intikâl itmişiken mezbûr Mustafa kendü hissesin almağa kana’at itmeyüb 

hilâf-ı şer‘i şerif cümlesin zabt itmekle bu dahi kız karındaşı müteveffiye-i 

mezbûreden müntakil değirmen emlâk ve eşyâ ve hayvanat ve akçeden hisse-i 

şayia’sın taleb eyledikde mezbûr diğer zevcesinden mütevellid oğulları (boş) ve 

(boş) nam kimesneler ile yekdil ve bi vech-i şer‘i virmekde taallül ve muhalefet ve 

gadr-ı külli sevdâsında olduğun ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan 

fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb kız 

karındaşı müteveffiye-i mezbûreden müntakil menâzil ve ol mikdar re’ koyun ve 

camus ve ve kara sığır ve zehâyir ve eşyâ ve nukûd ber mûceb-i defter-i emvâl ve 

emlâk mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ahz eylediği bunun hisse-i şâyia’sı kendüye 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                    Kıyâsî                  Fî evâsıt-ı M sene 1195 
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SAYFA 109 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisi (boş) paşaya ve İskilip Kadısı’na hüküm ki 

          İskilip Kazâsı sâkinlerinden Osman nam kimesne gelüb İskilip Kazâsı’na tâbi‘ 

Tophâne nam mahalde vâki‘ eben an cedd otuz seneden berü mutasarrıf olduğu 

emlâkında âherin alâkâsı olmayub kazâ-i mezbûrdan Molla Mehmed ve hevâsına 

tâbi‘ kimesnelerin muvâcehelerinde durub müddet-i mezkûrda bilâ özr-i şer‘i sükut 

idüb bu makûle bilâ özr-i şer‘i on beş sene mürur iden emlâk davâsının istima‘ı 

memnu‘iken mezkûr Mehmed ve hevâdârları birbirleriyle yekdil ve emlâk-ı 

mezkûresinin merkum mukaddem bizim idi deyu müdâhale ve niza‘a tasaddi ve 

hilâf-ı şer‘-i şerif taaddî ve tasallutundan emm ve rahatı olmayub mükedderü’l hal 

olduğun ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince amel olunub hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i 

fetevâ-yı münif ol vechle fimâ-ba‘d   dahl ve taaddî ittirilmeyüb men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                        Nedim           Fî evâil-i M sene 1195  

SAYFA 109 HÜKÜM 4 

Satılmış Kadısına ve Canik Muhassılına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Mühürdar Mustafa dimekle ârif kimesne gelüb 

Gürcüyü’l asl altı yüz guruş kıymetlü abd-ı memlûki olan (boş) nam gulâmı kazâ-i 

mezbûrda vâki‘ bazardan gelürken kazâ-i mezbûre tâbi‘ Düğünüklü nam karye 

sâkinlerinden Kara Ahmed oğlu Mehmed ve Uykuluoğlu İsmail ve Dadalıoğlu İvaz 

Mustafa ve Kırkırıoğlu  Mustafa nam şakîler kendü hallerinde olmadıklarından 

nâşi gulam-ı mezbûrı iğfal ve ber takrib kazâ-i mezbûrda sâkit ormana götürüb 

merkumu bi gayr-ı hak ve bi’l - ittifak bin yüz seksen senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif 

katl ve üzerinde mevcud yüz elli guruş ve sim silah ve esvâb ve iki yüz guruşunu 

dahi alub beynlerinde taksim itmeleriyle eşyâ-yı mezbûrı yedlerinde zuhûr 

eylediklerinden gayrı ikrâr dahi itmişler iken davet-i şer‘ oldukların isyan ve tuğyan 

üzre olduklarından hükkâma adem-i itaat birle itaat-i şer‘-i şerif itmeyüb ol dahi edâ-

yı hak mümkün olmayub ahvali dîger gûn olduğun bildirüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i 
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şerif ve bi gayr-ı hak aldıkları ol mikdar guruş silah ve asvabı her ne ise alıvirilüb 

katl maddesinden dahi edâ-yı icrâ-yı şer‘ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                    Fî evâsıt-ı M sene 1195 

SAYFA 109 HÜKÜM 5 

Niksar Kadısına hüküm ki 

          Mustafa nam kimesne gelüb bu Niksar Kasabası’nda medfun Ahi Nahcivan 

Tekyesi Vakfı’nın bi’l-fi‘il  berât-ı şerifimle nâzırı olub tekye-i mezbûre vakfının ber 

vech-i iştirâk mütevellileri olan Niksar’da sâkin Ahmed ve Süleyman ve Ali nam 

kimesneler galle-i vakfı şart-ı vâkıf mûcebince vakfın umûruna sarf itmeyüb kendü 

umûrlarına sarfla istihlak idüb ol vechle vakfın harabinâ bâis ve bâdî olmalarıyla bu 

dahi nezâret hesabıyla mütevelli-yi mezbûrun ma‘rifet-i şer‘le muhasebelerin ru‘yet 

ve zimmetlerinde olan mal-ı vakfı zuhûra getürüb sadâkat ve istikâmet üzere hıfz 

ittirilmek murâd eyledikde muhasebelerin görmekden ibâ ve imtinâ ve ol vechle vaf-ı 

şerîfe gadr-ı külli eylediklerin bildirüb mütevelli-i mezkûrun şer‘le muhasebeleri 

görülüb zimmetlerinde olan mal-ı vakfı zuhûra getürülüb sadâkat ve istikâmet üzere 

hıfz ittirilüb hilâf-ı şer‘-i şerif taallül ve niza‘ ittirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                      Fî evâsıt-ı M sene (1)195 

SAYFA 110 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisi dame mecduhuya ve Sivas Kadısı’na hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Hayreddin nam sipâhi gelüb Sivas Sancağında ve kazâsı 

muzafatından Olurabad ve gayrı nâhiyelerde  ve gayrıdan on bin akçe hala 

berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu tımarı karyelerinden mahsulat ve rüsûmatı bin yüz 

seksen üç senesinden doksan iki senesine değin bunun berâtı mûcebince tahvili 

tarihine düşmüşiken Sivas Kazâsı sâkinlerinden İbrahim ve Mahmud ve sâir 

malume’l esâmi kimesneler fuzûlî müdâhale ve Sivas Sancağında olan hissesini 

mahsulat ve rüsûmatı tagallüben ahz ve kabz ve gadr-ı külli itmeleriyle tımar-ı 

mezbûr karyelerinin sinîn-i mezbûreden berü mahsulât ve rüsûmâtı mezbûrlardan 



401 

tahsîl ve mültezimine teslim ittirilmek içün bin yüz doksan üç senesi evâhir-i rebiü’l 

ahirinde  kânun üzere emr-i şerîf sâdır olmuşiken icrâ ve infaz olmadığın bildirüb sen 

ki Sivas beylerbeyisi mir-i miran-ı muma ileyhsin tımar-ı mezbûr karyelerinden 

sinin-i merkumeden vâki‘ olan mahsulât ve rüsûmât ahz ve kabz idüb mezbûrlardan 

tahsîl ve tarafından mültezimine teslim ittirilmek bâbında mücerred hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma müraca‘at 

olundukda vech-i meşrûh üzere tarih-i mezbûrda emr-i şerîf virildiği mastûr ve 

mukayyed olmağın sen ki mir miran-ı muma ileyhsin mukaddemâ sâdır olan emr-i 

şerîfim mûcebince kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                        Fî evâsıt-ı M sene 1195 

SAYFA  110 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisi (boş) paşa damet mealiyehuya ve Sivas Kadısına 

Hüküm ki 

          Divriği Kazâsı sâkinlerinden İbrahim nam kimesne gelüb bunun babası (boş) 

nam kimesne bin yüz doksan (boş) senesinde fevt oldukda mâlik olduğu emvâl ve 

eşyâsı irs-i şer‘le bununla validesi (boş) nam hatuna intikâl idüb kable’t taksim 

zevcesi mezbûre dahi müteveffiye olub anın dahi verâseti irsen yine bununla zevcesi 

mezbûrenin diğer zevci kazâ-i mezbûreden Ali nam kimesneye intikâl idüb 

babasından ve validesinden müntakil bin guruşdan mütecâviz emvâl ve eşyâ ve hak-ı 

irsiyyesine dahl olunmak îcâb itmez iken mezbûr Ali validesinden müntakil hisse-i 

şayi’asına adem-i kana‘at birle cümlesini zabt itmekle bi’d-defa‘at taleb eyledikde 

benim sende alacağım vardır deyu ilga-i şer ve gadr ve ibtal-i hak sevdâsında 

olduğun ve mezkûr ile mahallinde murâfa‘a ve ihkâk-ı hakk mümkün olmadığın 

bildirüb sen ki Sivas beylerbeyisi mir miran-ı muma ileyhsin mezbûr Ali Sivas’a 

ihzar ve terâfu‘-ı şer‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden sen 

ki Sivas beylerbeyisi mir miran-ı muma ileyhsin merkumı Sivas’a ihzar ve terâfu‘-ı 

şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak içün ferman-ı âli şân yazılmışdır. 

                                                                      Reşîdî              Fî evâsıt-ı M sene 1195     
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SAYFA 110 HÜKÜM 3 

Sivas beylerbeyisi (boş) Paşa damet mealiyehuya hüküm ki 

          Ömer nam kimesne gelüb Canik Sancağı’nda Satılmış Nâhiyesi’nde Kargucak 

nam karye ve gayrıdan altı bin sekiz yüz akçe tımar yine nâhiye-i mezbûrda  

Küçük nam karye ve gayrıdan zeâmete mutasarrıf Ömer veled-i Abdurrahman’ın 

Ömer isminde sepet tımarı olduğundan Miralay Seyyid Mehmed arzıyla yedine 

huddamlık emri virilen Seyyid Abdurrahman veled-i İbrahim’e yüz doksan dört 

senesi rebiü’l ahirinin on dördüncü gününde derdest üzere tevcih ve hala berât-ı 

şerifimle üzerinde olduğu defter-i hâkânide mukayyed olub ve merkum Ömer yüz 

seksen dört senesinden doksan dört senesine gelinceye değin tımar-ı mezbûra 

mutasarrıf ve vâki‘ olan hudemât-ı aliyyemin küllisinde mevcud iken gaile-i muzırra 

ber taraf oldukda hala alaybeyi olan merkum Seyyid Mehmed ta‘am-ı hâmından nâşi 

tımar-ı mezbûrı zâim-i mezkûr Ömer bin Abdurrahman’ın sepet tımarıdır deyu hilâf-ı 

inha arz ve akrabası merkum Seyyid Abdurrahman veled-i İbrahim üzerine tevcih ve 

berât ittirilüb ol vechle gadr-ı külli eylediğin bildirüb sen ki mir-i miran-ı muma 

ileyhsin husûs-ı mezbûru vukuf-ı tam olan sancaklusundan sual ve hakikat hâli 

Sinekli alaybeyisi arz ve sancaklusı muhzır eylemeleriçün sana hitâben emr-i şerîfim 

sudûrını istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûnuma 

mürâca‘at olundukda tımar-ı mezbûr ber vech-i meşrûh tarih-i mezbûrda merkum 

Abdurrahman veled-i İbrahim’e tevcih ve hâlâ berât-ı şerifimle üzerinde olduğu 

mastûr ve mukayyed şurûtı sual olundukda husûs-ı mezbûrun sıhhat ve hakikati 

sancaklusundan sual ve arz ve i‘lâm ve mahzar olunmasıçün  Sivas Beylerbeyisine 

hitâben emr-i şerîf sudûrı nizâm-ı cedid şurutına muvâfıktır deyu tahrîr olunmağla 

sen ki Sivas beylerbeyisi muma ileyhsin ma‘rifetin ve ma‘rifet-i şer‘le husûs-ı 

mezbûr mahallinde sancaklusundan sual ve sıhhat ve hakikati ala vuku‘ihi aliyyeme 

arz ve i‘lâm ve mahzar olunmak bâbında ferman-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                          Hüsnî             Fî evâsıt-ı M sene (1)195  

SAYFA 110 HÜKÜM 4 

Sivas beylerbeyisine ve Tokat Kazâsı nâibine hüküm ki 
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          Sâdâd-ı kirâmdan Es-Seyyid Ebubekir ve Es-Seyyid Mehmed zide şerefehuma 

gelüb bunlar kazâ-i mezbûr muzafatından Kafirni Nâhiyesi’ne tâbi‘ Feridökse nam 

karyede vâki‘ Ali bin Mağribi Vakfı’ndan olmak üzere senevi bir müd hınta vazîfe 

ile ba berât-ı âlî-şân cüzhan cihetine iştirâken mutasarrıf  olub uhdelerine lazım gelen 

hizmetlerini edâ idüb berâtları hizmetleri mukâbelesinde müstahik oldukları 

vazîfelerin vakf-ı mezbûrun Tokad kazâsında sâkin mütevellisi (boş) nam 

kimesneden taleb eyledikleri vakfda müsa‘ade var iken mugâyir-i berât ve vazîfelerin 

edâda taallül ve muhalefet ve gadr-ı iradesinde olduğun ve bildirüb şer‘le görülüb 

hizmetlerin mukâbelesinde müstahik oldukları vazîfelerin mütevelli-i merkumdan ve 

mal-ı vakfdan kendülere alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ ve hazine-i âmiremde mahfûz Anadolu Muhasebesi 

Defterleri’ne nazar olundukda cüzhanlık-ı mezbûr vakf-ı mezkûrdan senevi bir müd 

hınta almak üzere merkumanın berâtıyla üzerlerinde mastûr ve mukayyed 

bulunmağın vech-i meşrûh üzere amel olunmak emrim olmuştur. 

                                                                              Fî evâhir-i M sene 1195 

SAYFA 110 HÜKÜM 5 

İskilip Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Bahani(?)zade Abdüllatif Efendi dimekle ma‘rûf kimesne gelüb muma ileyhin 

mütevvellisi olduğu müftü-i esbak merhum Ebussuud Efendi Vakfı muzakkafatından 

İskilip Kazâsı’nda binâ ve ihya eylediği câmi‘-i şerif ve mekteb-i latif ve cisr ve 

boyahâne haraba müşrif olub tamir ve termimi ve lazıme-i  halden olmakdan nâşi 

umûr-ı vakfı ru‘yet itmek üzere kazâ-i mezkûrda sâkin Kaltakoğlu dimekle ma‘rûf 

Mehmed nam kimesneyi tarafından bin yüz doksan senesinde tevkil ve ta‘yîn    

mezkûrun ma‘rifet-i şer‘le hesâbı ru‘yet olundukda yüz doksan iki senesi ve üç 

senelerinde hâsıl-ı gallat-ı vakfdan ta‘mirât-ı mezkûreyi yalnız iki yüz guruş harç ve 

sarf ve zimmetinde yüz dokuz guruş ile otuz bir keyl hınta ve doksan dört senesinde 

mahsuben dahi İskilip kilesiyle olmak üzere iki yüz elli keylden mütecâviz hınta ve 

şa‘îr ve iki yüz kiyye penbe ve sâir âidat-ı vakf zuhûr ve ekl ü bel ve vakf-ı 

mezbûrun hademe ve  mürtezika ve meşayihine bir akçe dahi vazîfe virmediği inde’ş 

şer‘ zâhir  ve mütehakkik ve mezkûrun gayr-ı ez mesârif galle-i  vakf-ı mezkûrdan 

zimmetinde zuhûr iden meblağ-ı mezkûr ile ol mikdar keyl hınta ve şa‘îr ve iki yüz 
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kiyye penbe ve makbuzât sâireyi vacibü’l vakf bi’t tevliye taleb eyledikde erbâb-ı 

mütegallibeye istinâden  ve huşunet ile edâda taallül ve muhalefet ve gadra 

cesaret eylediği ve tarafından Seyyid Mehmed Ağa dimekle meşhur kimesneyi vekil 

eylediğini bildirüb şer‘le görülüb mezbûrun gayr-ı ez mesârif vâridât-ı vakf-ı 

mezkûrdan me’huzu her ne ise tamâmen tahsîl ve vakf içün vekil-i mezkûrâ  

alıvirilüb hilâf-ı şer‘-i şerif taallül ve niza‘ ittirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeğin  mahallinde şer‘le görülmek üçün yazılmışdır. 

                                                                      Ramiz Fî evâhir-i M sene (1)194 

SAYFA 111 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisi damet mealiyehuya ve İrek(?) Kadısına hüküm ki 

          Ayşe nam hatun gelüb bunun İrek(?) sâkinlerinden babası Osman nam 

kimesne fevt oldukda kasaba-i mezbûre toprağında vâki‘ mutasarrıf olduğu mülk 

menzil ve arsaları irsen buna intikâl idüb lakin bu ol vaktte sagîri olmağla İrek 

Kazâsı sâkinlerinden mütegallibeden Hacı Hüseyin nam kimesnenin babasından 

müntakil mülk menzil ve arsa-i mezkûrı fuzûlî ve tagallüben zabt idüb bu dahi irişüb 

bâliğa ve davâya kâdire olmağla babası müteveffâ-yı mezkûrdan müntakil menzil ve 

arsasını taleb eyledikde zaman mürur eyledi deyu bî vech virmekde taallül ve 

muhalefet ve gadr-ı külli sevdâsında olduğu ve mezkûr ile murâfa‘a ve ihkâk-ı hakk 

mümkün olmadığın ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb babası müteveffâ-yı 

mezkûrdan müntakil mezkûrun fuzûlî zabt eylediği mülk menzil ve arsası alıvirilüb 

taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-

i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                               Eşrefî        Fî evâhir-i M sene 1195   

SAYFA 111 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşa damet mealiyehu ve İrek(?) Kadısına 

hüküm ki 

           İrek  Kazâsı sâkinlerinden Osman nam kimesne gelüb bunun bin yüz doksan 

senesinden berü İrek   Kazâsı sükkânından Hacı Abidin Ağa dimekle ma‘rûf kimesne 
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zimmetinde iki yüz elli guruş ve Hacı Yusuf oğlu Ali Ağa nam kimesnede elli  guruş 

alacak hakkı olub bi’d defa‘at taleb ve almak  istedikde bî vech-i şer‘i virmekde 

muhalefet ve mezkûrlar ile murâfa‘a ve ihkâk-ı hakk mümkün olmayub ibtal-i hak 

sevdâsında oldukların ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb mezkûrların zimmetlerinde olan 

ol mikdar guruş hakkı tamâmen tahsîl ve bî kusur alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır. 

                                                       Eşrefî                Fî evâhir-i M sene 1195  

SAYFA 111 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşa damet mealiyehu ve Zeytun Kazâsı nâibine 

hüküm ki 

          Zeytun Kazâsı sâkinlerinden Osman nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde 

ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif vaz‘ ve hareketi yoğiken kazâ-i mezbûre tâbi‘ 

Kal’a nam karye sâkinlerinden Dizdaroğlu Mustafa Kal‘a kethüdası Hasan dimekle 

ârif kimesneler kendü hallerinde olmayub buna garaz-ı dünyevileri olduğından nâşi 

icrâ kasdıyla bin yüz doksan senesinde hevâsına tâbi‘ ehl-i örfe istinâden hilâf-ı şer‘ 

ve bi gayr-ı hak malume’l-mikdar akçesin gasben ahz ve ol vechle gadr ve taaddî 

eylediğn ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb mûcebince şer‘le görülüb hilâf-ı şer‘-i şerif gasben ahz eyledikleri meblağ 

her ne ise tamâmen ve kâmilen tahsîl ve bî kusur alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                           Zeki             Fî evâhir-i M sene (1)195 

SAYFA 111 HÜKÜM 4 

Arabkir Kadısına zikr-i ati zeâmet kurâsı reâyalarının bulundukları 

mahallerin kuzat ve nüvvâbına hüküm ki 

          Dergâh-ı muallâm gediklilerinden Ali zide mecduhu gelüb muma ileyhin 

Arabkir Sancağında Arabkir Kazâsı’na tâbi‘ Mutmur nam karye ve gayrıdan berât-ı 

şerifimle mutasarrıf olduğu zeâmeti karyelerinin defterde mukayyed raiyyet ve 
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raiyyeti oğullarından bazıları bundan akdem kâidmi karyelerinden kalkub varub 

halen taht-ı kazânızda vâki‘ kasabât ve kurâ ve askeri çiftlikâtda sâkin ve 

mütemekkin olmalarıyla ol makûle defterli reâyalarından oldukları mahallerden 

kalkub kadîmi karyelerine nakl ve iskan murâd eyledikde hilâf-ı kânun ve defter 

taallül ve muhalefet üzere oldukların bildirüb muma ileyhin zeâmeti kurâsının ol 

makûle defterli reâyası oldukları yerlerden subaşısı ma‘rifetiyle kaldırılub kadîmi 

karyelerine nakl ve iskân ittirilüb hilâf-ı kânun taallül ve muhalefet ittirilmemek 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin kânun üzere iskan ittirilmek içün emr-i 

şerîf yazılmışdır. 

                                                                                    Fî evâhir-i M sene 1195 

SAYFA 111 HÜKÜM 5 

Niksar Kadısına hüküm ki 

           Sivas Sancağı’nda Niksar Kal‘ası Dizdarı Mehmed zide hıfzıhu gelüb liva-i 

mezbûrda vâki‘ Niksar Nâhiyesi’nde Eski nam karye ve gayrıdan dört bin dört yüz 

akçe tımar ile Niksar Kal‘ası dizdarlığına mutasarrıf olan Ömer bin Osman bilâ veled 

fevt olub gedik tımar ile kal‘a-i mezbûre dizdarlığı mahlul olmağla derun-ı kal‘ada 

sâkin olub leyl ve nehâr hizmet-i lâzımesin edâ itmek şartıyla bin yüz doksan dört 

senesi zi’l hiccesinin yirmi altıncı gününde muma ileyh Mehmed zide hıfzıhuya 

tevcih ve hâlâ berât-ı şerifimle üzerinde olub kal‘a-i mezbûre neferâtının bizlerden 

bir kimesnenin hukûk-ı şer‘iyyeye müteallık davâsı vuku‘unda ahz ve habs ve şer‘-i 

şerîfe ihzârı lazım geldikde kânun-ı kadîm üzere zâbitleri ma‘rifetiyle kal‘a dizdarı 

ma‘rifetiyle ru‘yet olunmayub ehl-i örf taifesi taraflarından hilâf-ı kânun ve mugâyir-

i kadîm müdâhale olunmak îcâb itmez iken ehl-i örf taifesi taraflarından hilâf-ı kânun 

ve mugâyir-i kadîm müdâhale ve taaddî ve rencîde olunduğun bildirüb kânun üzere 

amel olunub hilâf-ı kânun ve mugâyir-i kadîm bir vechle rencîde ittirmeyüb  men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i 

hümâyûnuma müracaat olundukda gedik tımar-ı mezbûr ile kal‘a-i mezbûre 

dizdarlığı vech-i meşrûh üzere tarih-i mezbûrda muma ileyh Mehmed zide hıfzıhuya 

tevcih ve hala berât-ı şerifimle üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed ve divân-ı 

hümâyûnum kaleminden kânun sual olundukda bu makûle kal‘a mustahfızlarının 

bizden bir kimesnenin hukûk-ı şer‘a müteallık davâsı vuku‘unda meclis-i şer‘a ihzarı 
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ve ahz ve habs ve şer‘an te‘dibi lazım geldikde kânun-ı kadîm üzere zâbitleri olan 

kal‘a dizdarı ma‘rifetiyle ru‘yet ittirilüb ehl-i örf taifesi taraflarından ahz ve habs 

teklifi ile taaddî olunmaları  hilâf-ı kânundur deyu tahrîr olunmağla kânun üzere 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                            Kıyâsî              Fî evâhir-i M sene 1195 

SAYFA 111 HÜKÜM 6 

Osmancık Kadısına hüküm ki 

          Tımar karyelerinde kazâ-i mezbûre tâbi‘ Ongümüş(?) Karyesi’nin ahâli ve 

reâyaları gelüb bunlar üzerlerine edâsı lazım gelen aşar ve sâir hukûk ve rüsûmların 

kânun ve defter mûcebince karyeleri sipâhilerine edâda kusurları olmayub ziyâde 

talebi ve bu makûle öşr ve resm gibi nesne virenlerden otlak resmi mütâlebesiyle 

hilâf-ı kânun taaddî olunmaları îcâb itmez iken karyeleri sipâhileri olan sipâhi vakitli 

vakitsiz karyelerine varub fukarânın ehl ve iyâlleriyle sâkin oldukları menzilleri 

üzerine konup  müft ve meccânen yem ve yemek ve koyun ve kuzu ve arpa ve saman 

ve sâir zehâyir misüllü ve otlak resmi mütâlebesiyle dahi fukarâ-yı ta‘ciz ve taaddî ve 

rencîdeden hâli olmayub ahval-i fukarâ dîger gûn olduğun ve bu babda mütaaddîd 

fetevâ-yı şerîfeleri olduğun bildirüb mûcebince amel olunub sipâhi-i mezkûrun hilâf-

ı kânun ol vechle olan ta‘ciz ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim 

ricâ itmeğin kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                    Fî evâhir-i M sene 1195 

DERKENAR: İş bu emr-i ali lede’l- vusul terâfu‘ olundukda üzerlerine şer‘an bir 

nesne sâbit olmayub muma ileyh Mustafa Efendi kaza-i mezbûrda  bi’d-defaat 

 meşgul  hilaf vâki‘ olduğu  Arabkir  vârid olan i‘lamın 

mazmumı ba ferman-ı ali şerh olundu. Fî 15 M sene 95 

SAYFA 112 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine ve Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Arabkir kasabası sâkinlerinden İbrahim nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde 

ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif bir ferde vaz‘ ve hareketi yoğiken yine 

kasaba-i mezbûre sükkânından mütegallibe ve cebâbireden Mustafa Efendi dimekle 



408 

ârif kimesne oğulları İsmail ve Ahmed ve Emin nam kimesneler ile yekdil ve 

yekcihet olarak alât-ı harb ile katl kasdıyla bunun üzerine hücum ve birkaç yerinden 

darb eylediklerinden ma‘ada bin yüz doksan senesinde üç kese akçesini dahi gasben 

ahz ve iza‘at ve bir dürlü ihkâk-ı hak mümkün olmayub mağdur olduğun bildirüb 

mübâşir ma‘rifetiyle şer‘le görülüb alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden sen ki vezir-i müşârün ileyhsin 

mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le ru‘yet olmak emrim olmuştur. 

                                                            Vâcid               Fî evâhir-i M sene (1)195     

SAYFA 112 HÜKÜM 2 

Ladik Kadısına hüküm ki 

          Mustafa ve Mehmed nam kimesneler gelüb Amasya Sancağında Ladik 

Nâhiyesi’nde vakf-ı medrese-i Hızır Paşa’da nefs-i Ladik deyu yazıldığı mahalde bir 

bab asiyâb Fî sene dört yüz yirmi akçe ve nısf malikâne-i karye-i Mescidlü ve rub‘    

malikâne karye-i Çepni ve tahtında cihet-i tedris der tasarruf mevlânâ Şükrullah bâ 

berât-ı hümâyûn Fî yevm on beş akçe yazu ile defter-i evkafda muharrer kalemiyle 

olduğu defterhânemde mukayyed ve bunlar vakf-ı mezbûrun bi’l-fi‘il  berât-ı 

şerifimle iştirâken mütevellileri olmağla karye-i Mescidlü el mezbûrenin nısf 

malikânesi ile Çepni Karyesinin rub‘ malikânesini ve bir bab asiyâbı ve ber mûceb-i 

defter-i hâkâni taraf-ı vakfdan zabt ve malikâne tarafına âid aşâr ile bir bab âsiyâbdan 

hâsıl olan mahsulünü ahz ve kabz itmek murâd eyledikde dahl olunmak icâb itmez 

iken vakf-ı mezbûrun nefs-i Ladik’de vâki‘ medresesinin vazîfe-i muayyene ile ber 

vech-i iştirâk bâ berât-ı âlişân müderrisleri olan Mehmed Emin ve Osman ve Numan 

nam kimesneleri hizmetleri mukâbelesinde müstahik oldukları vazîfelerin kadîmden 

ne vecihle ahz idegelmişler ise kadîmisi üzere ahz ve kabzına kanaat itmeyüb 

sâlifü’z-zikr bir bab âsiyâbıyla Mescidlü Karyesi’nin nısf Çepni Karyesi’nin dahi 

rub‘ mâlikâneleri tarafına âid ve cânib-i vakfa râci‘ olan mahsulü tagallüben ahz ve 

kabz ve vakf-ı şerîfe gadr-ı külli sevdâsında oldukların bildirüb defter-i hâkâni 

mûcebince kadîmisi üzere amel olunub müderris-i merkumların hilâf-ı defter-i 

hâkâni ve mugâyir-i kânun-ı kadîmi ol vechle zâhir olan müdâhale ve taaddîleri men‘ 

ve def‘ ve taraf-ı vakfa âid olub fuzûlî ahz ve kabz eyledikleri mahsul-i vakf her ne 

ise bi’t-tevliye kendüye alıvirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i 
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âmiremde mahfûz defter-i evkâfa müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu 

mastûr ve mukayyed ve hazine-i âmiremde mahfûz Anadolu Muhasebesi 

Defterleri’ne nazar olundukda üç  rub‘ tevliyet evlâd-ı vâkıfdan mezkûr Mustafa ve 

Mehmed iştirâken ve müderrisîn-i mezbûr dahi merkumdan Mehmed Emin ve 

Osman ve Numan veledeşin ve vazîfe-i muayyene ile başka başka berevât-ı şerifimle 

üzerlerinde olduğu mukayyed bulunmağın vech-i meşrûh üzere ve defter-i hâkâni 

mûcebince amel olunmak emrim olmuştur. 

                                                                                             Fî evâhir-i M sene 1195 

SAYFA 112 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Medine-i Sivas sâkinlerinden Abdurrahman nam kimesne gelüb yine medine-i 

Sivas sükkânından Veli Bey dimekle maruf kimesne bundan akdem malume’l 

mikdar akçesini şuhûd-ı udûl mahzarında buna hibe-i sahiha-i şer‘iyye ile hibe ve 

teslim idüb dahl olunmak icâb itmez iken mezkûr ben ol mikdar akçeyi sana hibe 

eylediğime nâdim oldum girü alurum deyu taaddî ve şer‘an rücu‘a kâdir olmadığına 

şeyhü’l islâmdan fetevâ-yı virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince amel 

olunub mezkûr hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i  fetevâ-yı münif akçe mütâlebesiyle taaddî  

ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                       Fî evâhir-i M sene 1195     

SAYFA 112 HÜKÜM 4 

Sivas Kazâsı muzâfatından Herek Nâhiyesi nâibine hüküm ki 

          Herek Nâhiyesi’ne tâbi‘ civarlarında vâki‘(boş) nam karye toprağında ziraat 

idüb hâsıl olan terekelerin yine ziraat eyledikleri karye toprağında harman idüb 

kânun üzere beşte bir öşürlerin sâhib-i arz olan karye-i mezbûre sipâhisine edâ idüb 

mahsullerin karyelerinde olan menzillerine nakl itmek istediklerinde zikr olunan 

Altıpınar Karyesi sipâhisi (boş) nam sipâhi zuhûr ve siz âherin karyesinde ziraat ve 

mahsulünüzden bana taş ondalık namıyla nesne virin deyu hilâfını kânun bed‘-i 

mezâlim mütâlebesiyle taaddî ve rencîde olunan ahvalleri diğer gûn olduğun bildirüb 
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hilâf-ı kânun taş ondalık nâmıyla bed‘-i mezâlim mütâlebesiyle taaddî ittirilmemek 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                       Nedim                   Fî evâhir-i M sene 1195 

SAYFA 112 HÜKÜM 5 

Sivas Beylerbeyisine ve Karakuş Kadısına hüküm ki  

          Mustafa ve Ahmed ve Mehmed nam kimesneler gelüb mûrisleri Ağcaoğlu Balı 

nam kimesne kendü hâlinde iken kazâ-i mezbûrda Hızır Veli oğlu Hızır nam şakî 

birkaç nefer refikiyle doksan senesinde mezbûr Balı’yı darb ve katl ve bazı 

kimesnelerin ırzlarına taarruz ve hedk-i âdet-i müstemirreleri olduğuna sebep şer‘le 

görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîfim yazılmışdır. 

                                                                                  Fî evâhir-i M sene 1195 

SAYFA 112 HÜKÜM 6   

İrek(?) ve Taşabad ve Sinob ve Karayaka kadılarına hüküm ki 

          İrek ve Taşabad ve Sinob ve Karayaka kazâları ahâlileri gelüb eyâlet-i 

Sivas’da vâki‘ kazâlardan vâli içün senede iki taksit ile ta‘yîn ve tahsis kılınan 

hazeriyyeler hisselerine isâbet ideni vakit ve zamanıyla mahalline götürülüb edâda 

kusurları olmayub ziyâde taleb ve mübâşiriyye ve teşrifiyye ve sâir bed‘ ve mezâlim 

ile taaddî olunmak iktizâ itmez iken hilâf-ı kânun ve mugâyir-i şurût ziyâde taleb ve 

mübâşiriyye ve zâhire baha ve teşrifiyye ve gel-geç akçesi ve kul(?) bağı ve harman 

ve kahve ve duhan akçesi ve tâ’bir misillü sâir bed‘ ve mezâlim ve rüsûmât ile külli 

akçeleri ahz olunub bi’l külliye perâkende ve perîşân olacakları bedihi olduğun inha 

hilâf-ı kânun ve mugâyir-i şurût hissesi ol vechle zâhir olan müdâhale ve taaddî 

ittirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz 

 Defterleri’ne müracaat olundukda Sivas Eyâletinde vâki‘ kazâların 

vâli içün senede iki taksit ile on beş bin guruş imdâd-ı hazeriyye toptan tertib ve 

ta‘yîn kılınır nefs-i İrek ve Taşabad ve Sinob ve Karayaka Kazâlarının hisse-i 

hazeriyyeleri hissedarları bu tarafda malum olmamağla mahallerinde sicillâtta 

mahfuz  kılınub     ma‘rifet-i şer‘ ve cümle ma‘rifetiyle ta‘yîn     
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ve seviyeye riâyet  olarak kazâha-i merkumeye her ne mikdar hisse tarh ve tahmîl 

olmuş ise  ba‘del ihrâc zikr olunan kazâlar ahâlileri ol mikdar hisse-i 

hazeriyyelerini şartı üzere vakit ve zamanıyla mahalline götürüb tamâmen edâ ve 

teslim eylediklerinden sonra ziyâde hazeriyye mütâlebesi ve mübâşiriyye teşrifiyye 

nâmı ve sâir gûne bed‘ ve mezâlim ile ahâli-i fukarâ rencîde ve remîde olunmayub 

himâyet ve siyânet olunmaları şurût-ı hazeriyyeden idüği tahrîr olunmağla şurûtı 

mûcebince amel olunmak içün emr-i ali yazılmışdır. 

                                                                 Kelâmî            Fî evâil-i S sene 1195               

SAYFA 113 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisi Paşaya dâmet meâliyehuya ve Osmancık kadısına 

hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûr ahâlileri gelüb bunların kazâ-i mezbûr ahâlileri gelüb kazâ-i 

mezbûrdan Kör  Mehmed ve Ömer nam kimesnelere deyn ve kefâletleri olmayub 

üzerlerine şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken mezbûrân Mehmed ve 

Ömer bin yüz doksan senesinde bunlardan hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hakkın 

cebren ve kahren malume’l mikdar guruşların ahz ve kabz ve murâfa‘a-i şer‘-i şerif 

olduklarında ol mikdar guruşların şer‘an sâbit ve edâsına tenbih birle i‘lâm-ı şer‘i 

virilmişiken kable’l ahz mezkûr Mehmed fevt olub kazâ-i mezbûrda sâkin terekesin 

ahz ve kabz iden vereselerinden ve mâl-i müteveffâdan hissesini ve meblâğ-ı 

mezbûrun alacağı dahi merkum Ömer’den taleb eylediklerinde hilâf-ı şer‘-i şerif 

virmekde taallül ve muhalefet ve gadr-ı külli sevdâsında oldukların bildirüb 

mahallinde şer‘le görülüb sâbit ve müteveccih olan meblâğ-ı mezbûrda müteveffâ-yı 

mezbûrun hissesi terekesin ahz ve kabz iden vereseleri mezbûrlardan ve mâl-i 

müteveffâdan nısfından dahi merkum Ömer’den alıvirilüb tereddüd ittirilmeyüb 

ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                         Kırımî            Fî evâhir-i M sene 1195          
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SAYFA 113 HÜKÜM 2 

Hacıhamza Kadısına Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          İstanbul sâkinlerinden ulemadan Yusuf zide ilmihu gelüb Hacıhamza 

sükkânından Salih nam kimesne bin yüz doksan senesinde  muma ileyhden 

ber mûceb-i temessük yüz seksen yedi guruş istikrâz idüb meblâğ-ı mezbûrı kable’l 

edâ mezbûr Salih âsitâne-i saadetimden firar ve hâlâ vilâyeti olan Hacıhamza 

cânibinde olduğun ve tarafından (boş) nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb şer‘le 

görülüb ber mûceb-i temessük mezbûrun zimmetinde olan ol mikdar guruş hakkı 

tamâmen tahsîl ve bî kusur vekili merkuma alıvirilüb taallül ve muhalefet 

ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                Hüsnî               Fî evâil-i S sene 1195  

   Tekrar emr yazıldı. Evâhir-i S sene 95 

SAYFA 113 HÜKÜM 3 

Akçay Kadısına hüküm ki 

          Mustafa bin Ali ve Yahya bin Mehmed ve Ali bin Ahmed nam kimesneler 

İstanbul’da meclis-i şer‘i halinde Canik Kazâsı ahâlisinden müteveffâ Süleyman 

Paşazâde Seyyid İbrahim Bey mahzarında Akçay Kazâsına tâbi‘ Akçay nam karyede 

kain mülk çiftlik ve arsa ve bir su hızarı ve bir âsiyâb bizim iştirâken tasarrufumuzda 

iken mezbûr İbrahim Bey babası Süleyman Paşa yirmi beş sene mukaddem fuzûlî 

zabt idüb seksen dört senesinde müşârun ileyh Süleyman Paşa  kazâsında 

vefât itmekle on seneden berü dahi mir-i merkum İbrahim  fuzûlî zabt ider 

deyu tasaddi eyledikleri davâlarına yedlerinde  senedleri olduğundan maada 

hudud ve sınurları dahi beyân idemeyüb tarafeyn mahallinde arâzî-i mezbûrenin 

sâhib-i hazır olduğu halde sen ki Akçay Kadısı Mevlânâ-yı muma ileyhsin huzurunda 

terâfu‘-ı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında sana hitâben bir kıt‘a  emr-i alişan 

sudûrı olduğunu  Rumili Kadıaskeri olan İshak edemallahhu teâla kasr-ı yed 

i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince mezbûr İbrahim bana vekil-i şer‘isiyle mahallinde 

terâfu‘-ı şer‘ olunmak içün yazılmışdır. 

                                                     Hüsnî                         Fî evâil-i S sene 1195   
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SAYFA 113 HÜKÜM 4 

Gümüşabad kadısına hüküm ki 

          Vezir-i a‘zam-ı esbak müteveffâ Köprülü Mehmed Paşa Vakfı mütevellisi 

Abdülvâcid zide mecduhu gelüb vâkıf-ı müşârun ileyhin vakfı mülhakâtından 

Gümüşabad Kazâsı’na tâbi‘ nefs-i Hacıköyü mülhakatı karyeleri serbest olub rüsûm-ı 

serbestiyesine müdâhale icâb itmez iken mir miran ve mir liva ve voyvoda ve 

mütesellim ve sâir ehl-i örf taife  tarafından müdâhale olunduğun bildirüb men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin   vüzerâ-yı 

‘izâm evkâfı karyeleri ve mefrûzü’l kalem ve maktu‘ü’l-kadem min külli’l-vücûh 

serbest olunmak vakf-ı mukarrer olmağla rüsûm-ı serbestiyesine hâricden müdâhale 

olunmak câiz değildir ve bu babda kânun üzere amel oluna deyu yazılmışdır. 

                                                                                   Fî evâil-i S sene (1)195  

SAYFA 113 HÜKÜM 5 

Sivas Beylerbeyisine ve Artukabad nâibine hüküm ki 

          Nişân-ı hümâyûnum virilen dergâh-ı muallâm çavuşlarından Ahmed Bîzebân 

Şamlı zide kadruhu gelüb Sivas Sancağı’nda Artukabad Nâhiyesi’nde Sisözü nam 

karye ve gayrıdan kırk dokuz bin iki yüz yetmiş sekiz akçe bâ berât-ı âlişân 

mutasarrıf olduğu zeâmetinin baş kalemi olub hâsıl-ı divâni ma‘a niyâbet beş bin beş 

yüz akçe yazar sâlifü’z-zikr Sisözü karyesi müstakîllen kayd ve berâtına dâhil olub 

âherin alâkası olmayub dahl olunmak icâb itmez iken Derviş Mehmed nam kimesne 

zuhûr ve doksan üç senesine tarafından irsâl eylediği ademisiyle nahiye-i raiyye 

benim zikr olunan Sisözü karyesinin dört yüz akçe içün tımarım  mülhakâtındandır 

deyu hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve zeâmeti mahsulünün kesr ve 

noksanına bâis olduğun mukaddemân inha ve hâsıl-ı divâni ma‘a niyâbet beş bin beş 

yüz akçe yazar karye-i Sisözü el mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni müstakîllen 

muma ileyhin tarafından subaşısına zabt ve divâni tarafına âid mahsul ve rüsûm 

kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb hilâf-ı defter-i hâkâni ecânibden bir 

ferdi dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûn ricâ ve defterhâne-i  

âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâle müracaat olundukda 

Artukabad Nâhiyesi’ne tâbi‘ hâsıl-ı divâni ma‘a niyâbet beş bin beş yüz akçe yazar 
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Sisözü nam karye kurâ-i âher ile birikdirülüb otuz iki bin akçe zeâmet deyu ber icmâl 

ve icmâl-i mezbûr tamâmen defter-i hâkânide mastûr olduğu üzere dergâh-ı muallâm 

çavuşlarından olub berât-ı ünvânına hatt-ı hümâyûn keşide kılınan Ahmed Bizeban 

Şamlı kaydında olub bu takdirce ber mûceb-i defter-i hâkâni karye-i mezbûrenin 

divâni ma‘a niyâbet yazusı müstakîllen muma ileyh tarafından zabtına iktizâ 

eylediğin bi’l-fi‘il  defter emini Hasan dâme mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince 

amel olunmak içün bin yüz doksan dört senesi evâhir-i rebiü’l ahirinde Sivas 

Vâlisine ve Artukabad nâibine hitâben bir kıt‘a  emr-i şerîfim sâdır olmuşiken ber 

takrib zâyi‘ olduğun bildirüb mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince 

zâyi‘inden müceddeden emr-i münifim ricâ ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-

ı ahkâma müracaat olundukda ber vech-i muharrer tarih-i mezbûrda emr-i şeirifim 

virildiği mastûr ve mukayyed bulunmağın mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim 

mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                        Hüsnî         Fî evâil-i S sene (1)195 

SAYFA 114 HÜKÜM 1 

Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Arabkir kazâsı ahâlisi gelüb yine kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Mustafa nam 

kimesne kendü hâlinde olmayub şerir ve gammaz olub dâimâ kadı ve nâib ve 

voyvoda ve subaşı ve sâir ehl-i örf taifesi yanlarına varub fukarâyı hilâf vâki‘ mevâd 

isnadıyla ehl-i örfe gamz ve bi gayr-ı hak akçeleri almak bâis ve kendüsi dahi alub ve 

alâka ve medhâli olmadığı il mesâlihine ve bilâ emr-i şerîf tekâlifleri umûruna 

karuşub ve bunun  emsâli zulm ve taaddîsinin nihâyeti olmadığın bildirüb men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden kânun üzere amel 

olunmak için yazılmışdır. 

                                                       Nesîmî               Fî evâil-i S sene (1)195   

SAYFA 114 HÜKÜM 2 

Efraz Fena(ri)s (?)Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Hibedar nam karyeden Halil nam kimesne gelüb bunun 

kayınpederi Mehmed Efendi dimekle maruf kimesnenin karye-i mezbûre toprağında 
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vâki‘ mâlik olduğu mülk menzil civârından kimesnenin alâkası olmayub fevtinden 

sonra kızı bunun zevcesi Fâtıma nam hâtun ba‘del- intikâl olduğu tasarruf ve 

müteveffiye oldukda buna intikâl idüb minvâl-i muharrer üzere kırk seneden 

mütecâviz mülkiyet üzere tasarruf olunub dahl olunmak icâb itmeyüb bu makûle kırk 

sene bilâ özr-i şer‘i terk olunan tarik-i has davâsının istima‘ı memnu‘ iken karye-i 

mezbûrede Ali Öşne dimekle maruf kimesne zuhûr ve şirrete sülûk sâlifü’z-zikr 

menzil-i mezbûr havalisinden sinin-i merkumeden benim hakk-ı mürurum var idi 

şimdi arabam ile mürur iderim deyu hilâf-ı şer‘-i şerif taaddî ve revcideden hâli 

olmadığın ve bu babda fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif 

ol vechle zâhir olan müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                           Fî evâil-i S sene (1)195 

SAYFA 114 HÜKÜM 3 

Efraz Fena(ri)s (?) Kadısına ve Canik mütesellimine  hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Manastır nam karye sükkânından Seyyid Mustafa Öşne 

dimekle maruf kimesne gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i 

şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi olmayub bi vech-i şer‘i taaddî ve rencîde olunmak 

icâb itmez iken yine karye-i mezbûre sâkinlerinden Katı Alisi oğulları dimekle maruf 

İsmail ve Feyzullah nam kimesneler zuhûr ve kendü hallerinde olduklarından nâşi 

mezbûr İsmail ben senin karındaşın Seyyid Hüseyin’in namzedlisini tezvic idecek 

idim sen mâni‘ oldun deyu icrâ-yı garaz ve ahz-ı intikâm kasdıyla yüz seksen yedi 

senesinde ahâli-i garaza istinâden üç yüz guruş hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak 

gasben ahz ve ziyâde gadr eylediklerin ve bu babda fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb şer‘le görülüb mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak gasben ahz 

eyledikleri ol mikdar guruş hakkı tamâmen tahsîl ve bi kusur alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                         Fî evâil-i S sene (1)195        
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SAYFA 114 HÜKÜM 4 

Eğin Kadısına ve Eğin Hassı voyvodasına hüküm ki 

          Alkasan nam zimmî gelüb Eğin mütemekkinlerinden babası Agob nam zimmî 

bin yüz doksan senesinde mürd oldukda bi’l cümle emvâl ve gayrı ez teslim dört yüz 

elli guruş deyni mukâbelesinde rehin vaz‘ eylediği emlâkı bununla kasaba-i mezbûre 

mütemekkinlerinden kız karındaşı Elvâd ve Denterâden nam nasraniyyelerin ba’del 

intikâl deyni ba‘del edâ bâki’ temessükü taksim olunmağa iktizâ ider iken kız 

karındaşları mesfûreler tereke-i mürd-i mesfûrdan kendü hisselerine kana‘at itmeyüb 

bi’l-cümle tereke ve emlâk-i mürd-i mesfûrı hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak 

tagallüben zabt idüb gadr eylediklerin bildirüb mahallinde şer‘le görülüb babası 

mürd-i mesfûrun düyun-ı  ba‘del ihrâc vâki‘ terekesinden hakk-ı irsiyyesi her 

ne ise kendüye alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ 

ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                    Hasbî                Fî evâil-i S sene 1195               

SAYFA 114 HÜKÜM 5 

Sivas Beylerbeyisine ve Eğin Nâibine hüküm ki 

          Matos nam zimmî gelüb kazâ-i mezbûre tâbi‘ Vank Karyesi 

mütemekkinlerinden Matos nam zimmî mürd oldukda mülk bağ ve menzil ve emvâl 

ve eşyâsına karye-i mezbûr mütemekkinlerinden kızı Varvar nam nasraniyye ile li 

ebeveyn er karındaşı oğlu ve mesfûrun babası Haçuk nam zimmîye ba’del intikâl 

babası kable’t-taksim mürd oldukda zikr olunan emvâl ve emvâl ve eşyâdan hissesini 

irsen oğlu mesfûr Matos’a intikâl itmişiken mesfûre Varvar babası mesfûrdan 

müntakil emlâk ve emvâl ve eşyâdan bunun babası mesfûr Haçuk’a intikâl idüb 

hisse-i irsiyyesini hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî ahz idüb taleb eyledikde zaman mürur 

eyledi deyu bî vech-i şer‘i taallül ve muhalefet ve ibtâl-i hak sevdâsında olduğun ve 

tarafından dahi bir vekil eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan 

mütaaddîd fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le 

görülüb mürd-i mesfûrun Matos’dan müntakil emvâl ve eşyâdan karındaşıoğlu mürd-

i mesfûr Haçuk zimmîye intikâl iden hisse-i şâiyâsı her ne ise kendüye alıvirilüb bi 

vech şer‘i taallül ve niza‘ ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında 
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hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                                      Fî evâhir-i S sene 1195 

SAYFA 114 HÜKÜM 6 

İrek(?) Kadısına hüküm ki 

         Halil ve Bektaş ve İlyas nam kimesneler gelüb bunlar fi’l asl tımar 

karyelerinden Amasya Kazâsı’na tâbi‘ (boş) nam karye defterde mukayyed raiyyet 

ve raiyyeti oğullarından iken yirmi beş sene mukaddem kalmayub varub İrek 

kazâsında sâkin ve üzerlerine edâsı lâzım gelen rüsûm-ı raiyyetlerin oturdukları 

yerlerde karye-i mezbûre subaşısına edâda kusurları olmayub ve bu makûle on sene 

bir yerde sâkin olan reâyâyı kaldırmak hilâf-ı kânun iken karye-i mezbûre subaşısı 

zuhûr ve ahâli-i karye ile yekdil ve ben sizi kadîmi karyenize iskân ittiririm deyu 

hilâf-ı kânun iskân teklifi ile taaddî ve rencîdeden hâli olmadığın bildirüb kânun 

üzere amel olunub mezbûrun hilâf-ı kânun zâhir olan müdâhale ve taaddîsi men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                                         Fî evâil-i S sene (1)195 

SAYFA 115 HÜKÜM 1 

Arabkir Kazâsı civârında vâki‘ (boş) kazânın kadısına hüküm ki 

     Arabkir Kazâsı ahâlisi gelüb yerlüden nâib olmak memnu’ iken Lütfullah ve 

Musa nam kimesneler yerlüden olub kah mezbûr Lütfullah ve kah Musa Arabkir 

Kazâsı’na nâib olub fukarâya  zulm ve taaddî eylediğinden ahvalleri 

diğer gûn ve perâkende ve perîşân olmalarına bâis ve bâdi oldukların inha ve inâyet-i 

istid‘â divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma mürâca‘at olundukda 

memâlik-i mahrûsemde kuzât ve nüvvâbın hilâf-ı şer‘-i şerif azlini mucib hareket ile 

namlı ve taaddîleri zuhurundan kânun-ı kadîm üzere vüzerâ-yı a’zâm ve civârında 

olan mevâli-i kirâm ve kuzât-ı hakikât hâli divân-ı ma‘delet erkânıma  arz ve i‘lâm 

ve ahâlisi mahzar idüb sadreyn-i muhteremeyn dahi sâdır olan emr-i âlî ve tenbih-i 

şeyhü’l-islâmi ve kâide-i tarik üzere azl ve âheri inâbe eyleyüb taşrada olan vüzerâyı 
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ve kethüdâları ve mütesellim makûleleri memur ve me‘zûn değil  iken taraflarından 

voyvodaları ve âher tarikiyle kuzât azl ve nasb ve mütevelli ta‘yîn  olunub ve Rumili 

ve Anadolu kaleminden olan kazalardan tarikat-i örfiyye isti‘dâd ve istihkâk olmayan 

mechulü’l-ahvâl kimesneler umûr-ı niyâbet istihdam kılmayub ve sicillât ve 

ruznamçelerde mukayyed olduğu üzere kuzât ve kapu kethüdâlıkların nizâmını 

muhtevî bâ işâret-i  şeyhü’l-islâmi yüz seksen dokuz senesi evâsıt-ı saferinde şeref-

sudûr olan emr-i âli şânımda münderiç olduğu mastûr ve mukayyed olunmağın 

mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf mûcebince amel olunmak bâbında fermân-ı âli şân 

yazılmışdır. 

                                                                                                     Fî evâil-i S sene 1195 

SAYFA 115 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisine ve Niksar Kadısına hüküm ki 

           Niksar Kasabası sâkinlerinden kasaba-i mezbûr menzilcisi Abdurrahman 

Alemdâr dimekle maruf kimesne gelüb bunlar kendü hallinde ırzıyla mukayyed ve 

umûr-ı menzil ile meşgul olub hilâf-ı şer‘ kimesneye hareketi ve üzerine dahi şer‘an 

bir nesne sâbit olmayub taaddî olunmak icâb itmez iken kasaba-i mezbûre 

sükkânından a’yân ve mütegallibeden kethüdayeri Seyyid Ahmed ve yüzbaşı 

Mehmed dimekle meşhur kimesneler kendü hâlinde olmayub buna garaz-ı 

dünyeviyeleri olduğundan icrâ-yı garaz sevdâsıyla üzerine musallat ve hevâlarına 

tâbi‘ ehl-i örfe hilâf vâki‘ mevâd isnâdıyla tecrim ittirdiklerinden maada yüz doksan 

senesinde hilâf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak sekiz yüz elli guruş dahi ahz ve gadr 

eylediklerin ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-

yı şerîfe mûcebince şer‘le görülüb mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerif gasben ahz 

eyledikleri ol mikdar guruş kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                          Fî evâil-i S sene (1)195 
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SAYFA 115 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisine ve Niksar Kadısına hüküm ki 

          Niksar Kasabası sâkinlerinden kasaba-i mezbûr menzilcisi Abdurrahman 

Alemdâr dimekle maruf kimesne gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve umûr-ı 

menzil ile meşgul olub hilâf-ı şer‘ kimesneye hareketi olmayub taaddî olunmak icâb 

itmez iken kasaba-i mezbûre sükkânından mütegallibeden Yahnicioğlu Lütfullah 

dimekle meşhûr kimesne kendü hâlinde olmayub buna garaz-ı dünyeviyesi 

olduğundan icrâ-yı garaz ve menzilciliği almak sevdâsıyla yüz doksan üç senesinde 

hevâsına tâbi‘ bazı kimesneler ile yekdil ve hilâf vâki‘ mevâd isnâdıyla üzerine 

musallat ve hilâf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak gasben iki bin guruşdan mütecâviz akçesini 

ahz idüb rahne ve gadr eylediğin bildirüb şer‘le görülüb mezkûrun hilâf-ı şer‘ ve bi 

gayr-ı hak tagallüben ahz eylediği ol mikdar guruşdan mütecâviz akçesi kendüye 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ  

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                             Hüsnî               Fî evâil-i S sene (1)195               

SAYFA 115 HÜKÜM 4 

Sivas Beylerbeyisine ve Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Nişân-ı hümâyûn virilen dergâh-ı muallâm müteferrikalarından İsmail Kilâri 

zide mecduhu gelüb Karahisar-ı Şarki ve Arabkir Sancaklarında Ordu ve gayrı 

nâhiyelerde nefs-i Ordu ve gayrıdan kırk bin iki yüz kırk yedi akçe zeâmete yüz 

seksen beş tarihi ve hala berât-ı şerifimle üzerinde olduğu defter-i hâkânide 

mukayyed olmağla sâlifü’z-zikr mutasarrıf olduğu zeâmeti mülhakâtından Arabkir 

Sancağında ve kazâsı muzâfâtından Puşadı Nâhiyesi’nde Pingan nam karye ve 

gayrıdan on beş bin akçeye dâhil divâni tarafından bâ temessük subaşısı olan (boş) 

zide kadruhu ber mûceb-i defter-i hâkâni zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmun 

kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde âherden müdâhale olunmak 

icâb itmez iken ecânibden bazı kimesneler hilâf-ı defter-i hâkâni mugâyir-i berât 

zabtına fuzûlî müdâhale ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmun ahz ve kabzına mümânaat 

ve gadr irâdesinde ve zeâmeti mahsulünün kesr ve noksan tertibine bâis oldukların 

bildirüb zeâmet-i mezbûr karyeleri defter-i hâkâni ve yedinde olan berât-ı şerif 
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mûcebince bâ temessük tarafından mültezîm-i merkuma zabt ve vâki‘ olan mahsul ve 

rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb ecânibden olan mezkûrları 

ve âherden bir ferdi hilâf-ı defter-i hâkâni mugâyir-i berât bir dürlü müdâhale ve 

taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve 

defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûnuma müracaat olundukda vech-i 

meşrûh üzere olduğu mastûr ve mukayyed ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual 

olundukda zeâmet-i mezbûr karyeleri defter-i hâkâni ve yedinde olan berâtı 

mûcebince muma ileyhin tarafından bâ temessük subaşısına zabt ve vâki‘ olan 

mahsul ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilmek muktezâ-yı 

defter-i hâkâni ve muvâfık-ı kânun olub âherin bi vech müdâhalesi hilâf-ı defter-i 

hâkâni ve mugâyir-i kânundur deyu tahrîr olunmağla defter-i hâkâni mûcebince 

kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                              Fî evâsıt-ı M sene (1)195 

SAYFA 115 HÜKÜM 5 

Eğin Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Vankiğı nam karye ahâlileri gelüb bunların karyeleri 

toprağında civarlarında vâki‘ yine kazâ-i mezbûre tâbi‘ Miçinkiğı nam karye 

ahâlisinden Çekü Hacı Mehmed ve Beyoğlu Mehmed ve Ekrek nam karye 

ahâlisinden Malıoğlu Yahya Hodoğlu Hasan dimekle maruf kimesne ve dahi 

malume’l- esâmi kimesnelerin bi’l-fi‘il  zabt ve tasarruflarından hâne-i avârıza bağlu 

tekâlif alınmak icâb ider kadîmi reâyâ emlâk ve yerleri olmağla avârız ve nüzul ve 

imdâd-ı hazeriyye vesâir evâmir-i şerîfemle vârid olan tekâlifden a‘lâ ve evsât ve 

ednâ  itibariyle hisselerine isâbet ideni taleb ve cem‘ine memura edâ itmek murâd 

eylediklerinde mücerred kemâl-i mertebe hile ve hud‘alarından nâşi biz âher kurâda 

sâkinleriz deyu hilâf-ı kânun taallül ve muhâlefet ve üzerlerine edâsı lâzım gelen 

hisse-i tekâlifleri ahâli-i karye-i mezbûreye tahmîl olduğundan bir dürlü çekecek 

tâkatleri kalmayub ol vechle ahvâlleri diğer gûn ve perâkende ve perîşân olmalarına 

bâis ve bâdi ve gadr-ı külli sevdâsında oldukların ve bu babda davâlarına muvâfık 

şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe mûcebince kânun 

üzere amel olunub mezkûrların tahammüllerine göre hisselerine isâbet iden tekâlif 

ahâli-i karye-i mezbûre ile maan cem’ine memura edâ ittirilüb hilâf-ı kânun ol vechle 
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taallül ve muhâlefet ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri 

ecilden kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                            Hasbî                Fî evâil-i S sene (1)195   

SAYFA 115 HÜKÜM 6 

Darende Kadısına hüküm ki 

          Darende kazâsına tâbi‘ Muzaffer(?) nam karye sâkinlerinden Ahmed Efendi 

dimekle ârif kimesne gelüb bunun karye-i mezbûre toprağında vâki‘ beher sene zabt 

ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idegeldiği malume’l hudud tarlalara dahl 

icâb itmez iken karye-i mezbûre sâkinlerinden Hamza ve Kara Ali ve Ahmed ve Hacı 

Ali nam kimesneler zuhur ve ziyâde muzur ve hilekâr olduklarından ol yerleri hilâf-ı 

kânun fuzûlî zabt sevdâsıyla hilâf-ı kânun fuzûlî müdâhale ve zabtına mümânaat ve 

gadr-ı külli sevdâsında oldukların bildirüb ol yerler yedlerinde olan fetevâ-yı şerîfe 

ve mugâyir-i kânun ol vechle olan taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                          Fî evâsıt-ı S sene 1195 

SAYFA 116 HÜKÜM 1 

Ber vech-i arpalık Niksar Kazâsına mutasarrıf (boş) zide fazluhuya 

hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûr ahâlileri südde-i saâdetime arz-ı hal idüb yerlüden nâib olmak 

memnu‘ iken sen ki mevlânayı muma ileyhsin tarafınızdan kazâ-i mezbûre yerlüden 

Salih nam kimesne inâbe olmağla zulm ve taaddîsi fukarâ üzerlerine mukarrer 

olduğuna binâen umûr-ı niyâbetden ref‘ ve bir mütedeyyin reâyâperver kimesnenin 

nasb olmasını istid‘â ve memâlik-i mahrûsemde kuzât ve nüvvâbın hilâf-ı şer‘ azlini 

mûcib hareket ve zulm ve taaddî zuhûrunda kânun-ı kadîm üzere vüzerâ-yı izâm  ve 

civârında bulunan mevâli-i kirâm ve kuzât hakikât-i hâli divân-ı hümâyûnuma arz ve 

i‘lâm ve ahâlisi mahzar idüb sadr-ı Rum ve Anadolu dahi sâdır olan emr-i âli ve 

tenbîh-i şeyhü’l-islâmî ve kâide-i tarik üzere azl ve icrâ-yı inâbe eylemek üzere 

seksen dokuz senesi evâsıt-ı saferinde virilen emr-i şerîfin kaydı divân-ı 

hümâyûnumdan ihrâc olunmağla husûs-ı mezbûrun tanzimi virilen emr-i âliye 
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imtisâlen sadr-ı Anadolu’ya ihâlesini hâlâ reisü’l-küttâbım olan Süleyman Feyzi 

dâme mecduhu i‘lâm ve sâdır olan emr-i âliye imtisâlen i‘lâm-ı merkuma nazar 

olundukda fi’l-hakika yerlüden nâib olmak bâ fermân-ı âli memnu‘ olub hilâfına emr 

vârid olmuşiken Niksar ahâlisinden kazâ-i mezbûrda sâkin mezbûr Sâlih’in hilâf-ı 

emr-i âli kazâ-i mezbûrda nâib olduğu ihbâr olunmağla mezbûr Sâlih niyâbetten azl 

ve ba‘del yevm gerek mezbûr Salih ve gerek âheri nâib olmamak üzere ahâli-i Niksar 

emr-i şerîfim sudûrı istid‘âsında oldukların hâlâ Anadolu kadıaskeri Mevlâna 

Mehmed edemallahu teâla fezâilihuya i‘lâm itmeleriyle i‘lâmı mûcebince amel 

eylemek bâbında fermân-ı âli yazılmışdır. 

                                                                   Kısmet           Fî evâil-i S sene (1)195         

Tekrar emr yazılmışdır. Evâsıt-ı L sene 96 

SAYFA 116 HÜKÜM 2 

Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından Bozok Sancağı mutasarrıfı 

Cabbarzâde Mir Mustafa dâme mecduhuya Bozok Sancağında vâki‘ Baltı 

Nâhiyesi nâibi Mevlânâ zide ilmihuya hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Seyyid İbrâhim nam sipâhi gelüb Bozok Sancağı’nda Baltı 

Nâhiyesi’nde Baltıayağı an Cemaat-i Davutbeğlü nam karye ve gayrıdan dört bin yüz 

yirmi beş akçe tımar mutasarrıfı Hüseyin memur olduğu mahalden tarla ve terek 

hizmetinden bin yüz seksen beş senesi saferinin on üçüncü gününde mezbûr Seyyid 

İbrâhim’e tevcih ve tahvil ve tezkere ile üzerinde iken yedinde olan senedi zâyi‘ 

olmağla bâ arz-ı hal zâyi‘den bin yüz doksan beş senesi sâferinin beşinci gününde 

müceddeden kendüye tevcîh ve hâlâ berât-ı şerifimle üzerinde olmağla tımar-ı 

mezbûr karyelerini ber mûceb-i defter-i hâkâni zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmu 

kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz itmek murâd eyledikde yine nâhiye-i 

mezbûre sâkinlerinden İsmail nam kimesne sâir hevâdârlarıyla yekdil olarak bin 

seksen beş senesinden berü fuzûlî zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmun tagallüben 

ahz ve kabz ve gadr eylediklerin bildirüb tımar-ı mezbûr karyeleri  ber mûceb-i 

defter-i hâkâni kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmu kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz ittirilüb mezkûrları ve âherden bir ferdi hilâf-ı defter-i hâkâni 

bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve 

defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûnuma müracaat olundukda vech-i 
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meşrûh üzere tımar-ı mezkûr hâlâ berât-ı şerifimle mezkûr Seyyid İbrâhim’in 

üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince kânun 

üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                       Vâcid           Fî evâsıt-ı S sene (1)195  

SAYFA 116 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisi (boş) dame ikbâlehuya Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Hafız Abdullah zide salâhu gelüb dârü’s-saâdeti’ş-şerîfesi ağası nezâretinde 

âsûde evkafdan Merzifon’da vâki‘ Gelgiras Vakfı’ndan olmak üzere Alişar nam 

karyede vâki‘ câmi‘-i şerifde senevi sülüs müd hınta vâzife ile cüzhânlık hizmetine 

bin yüz yetmiş sekiz tarihi ve mâliye tarafından virilen berât-ı şerif-i âlişân ile 

mutasarrıf olub uhdesine lâzım gelen hizmeti edâ idüb hizmeti mukâbelesinde 

müstahik olduğu vazîfesi vakıfda müsaade var iken bin yüz seksen senesinden berü 

dört senelik hınta vazîfesinin vakf-ı mezbûr mütevellisi tarafından vekilleri olan 

kazâ-i mezbûrda sâkin Kenânzâde Feyzullah ve Seyyid Abdullah nam kimesneler 

zimmetlerinde kalub taleb eyledikde virmeyüb gadr irâdesinde oldukların bildirüb 

berâtı mûcebince hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu ol mikdar senelik sülüs 

müd hınta vazîfesi merkumlardan kendüye alıvirilüb tekrâren emr-i şerîfim ricâ ve 

hazine-i âmiremde mahfûz Haremeyn-i Şerîfeyn Muhasebesi Defterleri’ne nazar 

olundukda cihet-i mezbûr hâlâ berât-ı şerifim üzere merkum Hafız Abdullah’ın 

üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed olmağın berâtı mûcebince mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                        Şâkir         Fî evâsıt-ı S sene 1195              

SAYFA 116 SAYFA 4 

Amasya Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Bilâl nam kimesne gelüb bunun Amasya sâkinlerinden menzilci İbrahim 

dimekle maruf kimesne bin yüz seksen senesinden berü ahz ve i‘tâya müta‘allık 

hisabları ru‘yet-i hisâb eylediklerinde dokuz yüz guruş alacak hakkı olduğu zâhir ve 

kendüsü dahi mukırr ve edâsını taahhüd ve virmek üzere iken merkum İbrahim fevt 

oldukda terekesi irs-i şer‘le yine Amasya sâkinlerinden oğlu Seyyid Ali nam 
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kimesneye intikâl itmekle mezbûr dahi meblâğ-ı merkumu ikrâr ve deyni olduğunu 

müş‘ir bunu yedine bir kıt‘a temessük i‘tâ eyledikden sonra meblâğ-ı mezbûrdan dört 

yüz guruşunu edâ ve zimmetinde beş yüzguruşu olmağla bi’d-defa‘at taleb eyledikde 

 ile dürlü hileye sülûk ve gadr irâdesinde olduğun bildirüb gayrı ez teslim 

mezkûrun bâ temessük zimmetinde olan ol mikdar guruş hakkı kendüye alıvirilüb 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                           Fî evâil-i S  sene 1195 

SAYFA 116 HÜKÜM 5 

Sivas Beylerbeyisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Vizi nam karye sâkinlerinden Köle Veli oğlu Ali nam 

kimesne gelüb karye-i mezbûre sâkinlerinden ammisi Mahmud Alemdâr dimekle 

mevsûf kimesne bin yüz doksan üç senesinde fevt oldukda terekesi ve karye-i 

mezbûrede mutasarrıf olduğu emlâkı irsen bununla karye-i mezbûrede sâkin verese-i 

sâiresine intikâl idüb şer‘an bir vechle müdâhale olunmak icâb itmez iken karye-i 

mezbûre sâkinlerinden ecânib ve mütegallibeden ve Fîrârî Ali Paşa etba‘ından 

verâsette alâkası olmayan Mustafa nam şakî sâlifü’z-zikr tereke ve emlâkdan ammisi 

müteveffâdan müntakil hissesini hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak ahz ve kabz ve 

zabt idüb taleb eyledikde virmeyüb gadr-ı külli eylediğin bildirüb şer‘le görülüb 

ammisi müteveffâ-i mezkûrdan müntakil mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak 

ahz ve kabz ve zabt eylediği tereke ve emlâkdan bunun hisse-i irsiyyesi her ne ise 

kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerifim sudûrını 

istid‘â eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek emrim olmuştur. 

                                                                                     Fî evâil-i S sene (1)195 

SAYFA 117 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

     Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Vizi nam karye sâkinlerinden Deli Veli oğlu Ali nam 

kimesne gelüb karye-i mezbûrede vâki‘ mutasarrıf olduğu malûme’l hudûd mülk 

arsasında âherin alâkası yoğiken karye-i mezbûre sâkinlerinden Kaygusız oğlu Veli 
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nam şakî kendü hâlinde olmadığından nâşi bin yüz doksan üç senesinde hilâf-ı şer‘-i 

şerif fuzûlî zabt idüb bi’d-defa‘at taleb eyledikde gûna gûn illet ve bahâne ibrâzıyla 

bi vech-i şer‘i virmekde muhalefet ve mukâvemet mümkün olmadığın ve bu babda 

davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüb fetevâ-yı şerif mûcebince şer‘le 

görülüb mülk arsası kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında 

emr-i şerîf ricâ eyledikde mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                          Fî evâsıt-ı S sene (1)195 

SAYFA 117 HÜKÜM 2 

Amasya Kadısına ve mütesellimine hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûrda Gözlemecioğlu Ahmed nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde 

ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîsi olmayub ve 

üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken yine kazâ-i mezbûr 

sükkânından kazâ-i mezbûr zâbiti Mekânoğlu İbrahim nam kimesne mücerred celb-i 

mal kasdıyla sen  oldun deyu yüz doksan senesinde üç yüz otuz guruşu 

gasben ahz ve ol vechle gadr eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l-

islâmdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb mûcebince şer‘le görülüb mezkûrun 

hilâf-ı şer‘-i şerif ahz eylediği ol mikdar guruş hakkı kendüye alıvirilüb icrâ-yı hak 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı 

ahkâma müracaat olundukda Amasya sükkânından Gözlemecioğlu Ahmed kendü 

hâlinde iken Amasya sükkânından Kürtaş oğlu dimekle ârif kimesne zuhur ve şirrete 

sülûk ve mücerred garaz ve tecrim kasdıyla sen benim hizmetkârım Ahmed’i yine 

kazâ-i mezbûr sükkânından Abid bin Mehmed ve Ömer ve İbrahim nam kimesnelere 

fiil-i şeni‘ kasdıyla taarruz idermişsin deyu ifk ve iftirâ ve üzerine serd olunub hilâf-ı 

şer‘-i şerif bi gayr-ı hak yedi yüz guruşdan mütecâviz akçesin gasben ahz 

eylediğinden maada hizmetkârım Ahmed’in üç yüz guruşluk eşyâsın almışsın deyu 

fuzûlî müdâhale ve gadr-ı külli eylediğin ve cânib-i şeyhü’l-islâmdan virildiğin 

mukaddemâ bâ arz-ı hal inha ve’l-istid‘â mahallinde şer‘le görülmek bâbında yüz 

doksan dört senesi evâhir-i zi’l-kâdesinde emr-i şerîfim virildiği mastûr ve mukayyed 

olmağın mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır. 

                                                                                             Fî evâil-i M sene (11)95   
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SAYFA 117 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisine ve Amasya kadısına hüküm ki 

          Emine nam hâtun gelüb Amasya sâkinlerinden bundan kırk sene mukaddem 

fevt olan Hacıhamza Mahallesi sükkânından Fırıncı Kara Hafız Hasan bin Abdullah 

nam kimesnenin terekesi irsen oğlu ve mezbûrenin zevci Ahmed nam kimesne ile 

zevcesi diğer Emine binti Abdullah ve kızı Zeyneb’e ba‘del-inhisâr mezbûre Zeyneb 

müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil emvâl ve eşyâ ve emlâk ve sâir terekesi 

beynlerinde taksim idüb mezbûre Zeyneb hisse-i irsiyyesiçün derun-ı  hüccet-i 

şer‘iyyede mezkûr nukûd ve eşyâ ve emlâk mukâbelesinde karındaşı merkum 

Ahmed’in arsa davâsından zimmetini ibrâ ve iskât eylediğinden sonra merkum 

Ahmed dahi üç sene mürurunda  fevt oldukda vârise-i zevcesi mezbûre ile kızları 

Fâtıma ve Nefise ve kız karındaşı Zeyneb’e münhasıra olub mezbûre Zeyneb 

müteveffâ-yı merkum Ahmed’den müntakil hakk-ı irsiyye içün yüz doksan guruş ve 

Çağlan nam mahalde bir kıt‘a  dutluk bağ mukâbelesinde malum ve mechul mirâsa 

müteallık amme-i davâdan tekrar zimmeti ibrâ-yı âmm ile ibrâ ve iskât idüb cânib-i 

şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilüb ol ibrâya ve hüccet-i  şer‘iye mugâyir taaddî 

olunmak icâb itmez iken mezbûre Zeyneb müteveffâ oldukda Monla Mehmed 

dimekle ârif kimesne zuhûr ve şirrete sülûk ve büyük pederim müteveffâ Kara Hafız 

Hasan’dan müntakil emvâl ve eşyâdan vâlidem müteveffiye-i mezbûre Zeyneb’e 

intikâl iden hisse-i irsiyyesini senin zevcenin zimmetinde olmağla anınla gerek 

müteveffâ-yı mezbûr Ahmed’in kız karındaşı vâlidem müteveffiye-i mezbûre 

Zeyneb’e intikâl iden hisse-i irsiyyesini senden alurım deyu davâ ve bu makûle bilâ 

özr-i şer‘i on beş sene mürur iden hukûk davâsına ve bu makûle bir def‘a şer‘le 

görülüb fasl-ı olunub kat‘-i nizâ‘ ve fasl-ı  husûmet ve ibrâ-yı zimmet birle hüccet-i 

şer‘iyye virilen davâsı tekrar istima‘ı memnu‘ iken mezkûr Mehmed memnu‘ ve 

mündefi‘ olmayub gerek büyük pederimden ve gerek müteveffâ-yı mezbûr 

Ahmed’den vâlidem müteveffiye-i mezbûre Zeyneb’e intikâl iden hisse bana intikâl 

eyledi deyu her gelen hükkâma gamz ve tecrîm ittirmekle mezbûr Mehmed ile 

murâfa‘a-i şer‘-i şerif olduklarında ber minvâl-i meşrûh mezbûre ol ibrâyı ve 

mazmûn hücceti vech-i şer‘i üzere isbâta ve muârazadan ba‘del-men‘ ol hüccet-i 

şer‘iyye üzere tekrâr imzâ olunmuş iken mezkûr mücerred tekdir ve rahnedâr 

kasdıyla inadında ısrâr ve gadr irâdesiyle ahvâli diğer gûn olduğun ve bu babda 
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davâsına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb ber mûceb-i 

hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı münîf amel olunub mezbûr Mehmed’in hilâf-ı şer‘-i 

şerif ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ol vechle zâhir olan muâraza ve taaddî men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                            Rıza          Fî evâil-i S sene 1195  

SAYFA 117 HÜKÜM 4 

Sivas Beylerbeyisine ve Tokad Kazâsı nâibine hüküm ki  

          Tokad sâkinlerinden Yusuf nam kimesne gelüb bu ücret ile hizmet ider 

makulesinden olmağla yine Tokad sâkinlerinden Seyyid Hacı İsmail nam kimesneye 

ücret  bin yüz seksen senesinden berü hizmet idüb hizmet eylediği eyyâmın 

ücretini taleb eyledikde virmeyüb gadr-ı külli sevdâsında olduğun ve bu babda 

davâsına muvâfık şeyhü’l islâmdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı 

şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb hizmet eylediği eyyâmın ücretini her ne ise 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                  Hâmî         Fî evâil-i S sene 1195                    

SAYFA 117 HÜKÜM 5 

Sivas Beylerbeyisine ve Tokad kazâsı nâibine hüküm ki 

          Tokad sâkinlerinden Hacı Bekir dimekle ârif kimesne gelüb bu kendü hâlinde 

ırzıyla mukayyed iken yine Tokat sâkinlerinden Hacı Ali dimekle ârif kimesne kendü 

hâlinde olmayub bin yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak ehl-i 

örfe istinâden iki yüz seksen iki guruşı fuzûlî cebren ahz ve ziyâde gadr ve taaddî 

eylediğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i 

şerif ve bi gayr-ı hak alduğı ol mikdar guruş alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

Hâmî             Fî evâil-i S sene 1195                           



428 

SAYFA 118 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine ve Sivas Kadısına Hüküm ki 

          Karakuş kazâsının ahâlileri südde-i saadetime arz-ı hâl idüb bunlar kendü 

hallerinde ırzlarıyla mukayyed iken Fîrârî Canikli Ali Paşa’nın avânelerinden 

Karakuş kazâsı sükkânından Kadıoğlu Mustafa nam kimesne kazâ-i mezbûrun 

niyâbetini on sekiz yaşında oğlu Salih’e getirdüb ve ammisi Veli ile dahi ittifak ve 

her her birlerinin  bi gayr-ı hak tecrim ve davâlarını tam‘-ı hâmına mebni ibtal ve 

davâlarına muvâfık ibrâz eyledikleri fetevâ-yı şerîfelerine amel itmeyüb zulm ve 

taaddîsinden ekseri kurâlar harab ve lâne-i puh ve gurâb ve ahâlisi etrafa müteşeddîd 

ve perîşân ve içlerinden biri bikri’l bâliğa kızını kufvi olan kimesneye virmek murâd 

eyledikde virdirmeyüb kendü dilediği  kimesneye virüb ve bunun emsâli zulm ve 

taaddîlerinin nihâyeti olmadığından başka bin yüz doksan (boş) senesinde sâir 

avâneleriyle yekdil ve tekâlifleri vuku‘unda emr ve defterden ziyâde kendü 

nefsleriçün mebâliğ-i vâfire zam‘ ve  tevzi‘ ve tahsîl ve Sivas tarafına tasallum 

gidenleri hâle  kendüleri ve âsitâne-i saâdetime gelmek murâd idenleri haber alub 

gelmemeleriçün şartlaşub ve dinlemeyenleri darb-ı şedid ile darb ve gadr eylediklerin 

inha ve ol babda inâyet-i istid‘â eyledikleri ecilden sen ki Sivas Beylerbeyisi muma 

ileyhsin ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle merkumlar Sivas’a ihzâr ve terâfu‘-ı şer‘ 

ve ihkâk-ı hâk olunmak bâbında emr-i âli yazılmışdır. 

                                                                                        Fî evâsıt-ı S sene 1195     

SAYFA 118 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisine ve Karakuş Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Hızır Mehmed dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bu 

kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir 

olmuş değil iken kazâ-i mezbûre tâbi‘ Vizi nam karye sâkinlerinden Karabey oğlu 

Balı dimekle ma‘rûf kimesne bunun üzerine katl kasdıyla hücum eyledikde bu dahi 

ber takrib nefsini tahlis idüb şer‘an bir nesne lâzım gelmez iken karye-i mezbûre 

sâkinlerinden Balı ve Mustafa nam kimesneler zuhûr ve sen bizim mûrisimiz Balı 

nam kimesneyi katl itmişsin deyu hilâf-ı şer‘-i şerif taaddîden hâli olmadıkların ve bu 

babda davâsına muvâfık yedine şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb 
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ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı 

münif taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                           Kıyâsî               Fî evâsıt-ı S  sene 1195 

SAYFA 118 HÜKÜM 3 

Amasya Kadısına hüküm ki 

          Amasya Kal‘ası sâkinlerinden Mustafa nam kimesne südde-i saadetime arz-ı 

hâl idüb Amasya Sancağında Geldiklan Nâhiyesi’nde  nam karye ve 

gayrıdan bin beş yüz akçe gedik tımar ile ba berât-ı âlî-şân Amasya Kal‘ası 

mustahfızlığına mutasarrıf ve derun-ı kal‘ada sâkin olub hizmet-i lâzımesini edâda 

kusuru yoğiken kal‘a-i mezbûre dizdârı Ahmed nam kimesnenin buna garaz ve 

adâveti olduğundan arzına mebni‘ adem-i rağbet ve tarik-i hizmetinde olarak Ahmed 

nam kimesneye arz ve anın dahi kasr-ı yedinden Ali veled-i Abdullah’a tevcih 

ittirdüb gadr-ı külli eylediğin inha ve gedik tımar-ı merkum kendüye ibka ve tevcih 

olunması bâbında inâyet-i istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i 

hümâyûnuma mürâca‘at olduğun gedik tımar-ı merkum mustahfız-ı mezbûr Mustafa 

bin elli üç tarihinden berü berâtla üzerinde iken adem-i rağbetinden tevcihi tarihinden 

berü vâki‘ olan üç defa cülûs-ı hümâyûnumda tahrîr-i berât eylediğinden maada 

tarik-i kal‘a ve hizmet olduğundan dizdârı Ahmed arzıyla doksan üç senesi 

cemaziyel âhiresinde tevcih ve ânı dahi kasr-ı yedinden ba arz-ı hâl sene-i mezbûre 

ramazanında Ali veled-i Abdullah’a tevcih olduğu mastûr ve mukayyed olub ve  

ancak mezbûr Mustafa mahallinde dizdâr-ı merkum ile ba‘de’l-murâfa‘a hilâf-ı arz 

eylediği muvâcehesinde sâbit ve mütehakkık olur ise sen ki Mevlânâ-yı mumâ 

ileyhsin der aliyyeme i‘lâm eylemek içün emr-i âlim sudûrını reisü’l küttâbım olan 

Süleyman Feyzi dâme mecduhu i‘lâm itmeğin sen ki Mevlânâ-yı mumâ ileyhsin 

i‘lâmı mûcebince mezbûr Mustafa dizdâr-ı merkum ile ba‘del murâfa‘a   hilâf vâki‘ 

arz eylediği muvâcehesinde sâbit olur ise der saâdetime i‘lâm eyleyesun emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

                                                                                              Fî evâil-i S sene (1)195 
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SAYFA 118 HÜKÜM 4 

Amasya Kadısına Hüküm ki 

          Sen ki Mevlânâ-yı mumâ ileyh Derviş Mustafa zide fazluhusun mektub 

gönderüb Amasya Kazâsı muzâfâtından  Nâhiyesi’ne tâbi‘ Salbaz nam karye 

sâkinlerinden Seyyid Abdullah ve Seyyid Feyzullah nam kimesnelerin babaları ve 

Zeyneb nam hâtunun zevci hutebâdan Es-Seyyid Mustafa Efendi dimekle ârif 

kimesne kendü hâlinde naks-ı ru‘yeti kısası husûsı zımnında Amasya’ya  gittikde 

Amasya sükkânından Abdullah Bey ve Yüzbaşıoğlu Mustafa ve Hindioğlu zâim ve 

Monla Halil oğlu Hacı İbrâhim Kürüşoğulları Mustafa-i diğer ve İmkânsız Hüseyin 

Beşe ve Hacı Emir Ali nam kimesneler birbirleriyle yekdil ve babaları merkum hilâf-

ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hâk medine-i mezbûre sükkânından Eyüboğlu dimekle ârif 

kimesnenin gice hâlinde menzilinde darb ve katl ve ol vechle zulm ve taaddî 

eylediklerin mezbûrlar bundan akdem bâ arz-ı hâl inha ve’l-istid‘â Sivas 

Beylerbeyisi ma‘rifeti ve der aliyyemden ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle eşkiyâ-i 

mezbûre ahz ve Sivas’a ihzâr ve terâfu‘-ı şer‘ ve ihkâk-ı hak ve keyfiyâtı sûret 

sicillâtıyla der saadetime arz ve i‘lâm olunmak bâbında doksan dört senesi evâsıt-ı 

zi’l kâdesinde sudûr iden emr-i âli mûcebince Sivas Beylerbeyisi tarafından bâ 

buyruldı Enderun ağalarından İsmail zide kadruhu yediyle medine-i mezbûre 

mahkemesine lede’l- vürûd derûn-ı emr-i ali-şânımda esâmileri muharrer kimesneler 

ile medine-i Amasya’da sâkin ulemâ ve sülehâ ve eimme ve hutebâ ve sâdât-ı kirâm 

ve vücuh-ı ahâlilerden ma‘lûme’l-esâmi kimesneler huzur-ı şer‘-i enverde hâzirûn 

olub muvâcehelerinde feth ve kıraât ve mezâmin-i münîfesi cümlesine i‘lâm ve işa‘at 

olundukda cevablarında merkum Seyyid Mustafa bir sene mukaddem Amasya’ya 

vürudunda gece ve gündüz bir an ve bir saat kendü hâlinde olmayub şurb-ı hamr ile 

mâdun olduğundan başka ol vaktte Hacı Eyüb kızı dimekle ârife Emine nam 

fahişenin zevci Hamamcı Osman nam kimesnenin cevf-i leylde  âherde 

hânesine girüb cebren mezbûre Emine’yi ahz ve taşra çıkarub fi‘il-i şeni‘ kasdıyla 

bağ ve bağçelere götürmek murâd ettikde zevci merkum Hamamcı Osman bu hâle 

muttali‘ oldukda zevcesinin hıfz ve merkum yedinden halas murâd eyledikde ve 

merkum Seyyid Mustafa merkum Hamamcı Osman’ı alet-i cârihadan Çerkes 

bıçağıyla darb ve cerh ve katl eyledikde firâr sevdâsında iken ol vaktte Amasya 

Sancağı mütesellimi olan merkum Seyyid Abdullah Bey maktul-i merkumun 
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vereselerinden ammizâdeleri Osman ve Kara Osman’a istid‘âları ve ma‘rifet-i şer‘le 

merkum Seyyid Mustafa’yı ahz ve huzur-ı şer‘a ihzâr ve tarafeyn murâfa‘a-i şer‘ 

olduklarında mezbûr Seyyid Mustafa merkum Hamamcı Osman’ın cebren cevf-i 

leylde  âherde hânesine girüb âlet-i cârihadan Çerkes bıçağı ile merkum 

Hamamcı Osman’ı bi gayr-ı hak darb ve cerh ve katl eylediğini ikrârı üzere şuhûd ve 

udûl ile sâbit ve öteden berü bu misillü ef‘âl-i kabîha merkum Seyyid Mustafa’nın 

âdet-i müstemirresi olduğu cümlemizin ma‘lûmları olduğuna binâen verese-i maktul-

i mezbûrân Osman ve Kara Osman mûrisleri yedine merkum Mustafa’yı kısas murâd 

eylediklerine binâen hakkında virilen iki kıt‘a  fetevâ-yı şerîfe mûcebince hâkimü’l-

vakt olan Seyyid Mehmed Şakîr zide fazluhunun cânib-i şer‘den i’tâ eylediği hüccet-

i şer‘i mûcebince merkum Seyyid Mustafa’nın kısâsen katli ber mûceb-i hüccet-i 

şer‘iyye olduğunu ‘alâ tariki’l-ihbâr cem‘-i gafir şehâdet itmeleriyle mezbûrûnun 

inhâları kezb-i sarîh olduğu i‘lâm idivir deyu cümle ahâli-i kazâ ilhâh eylediklerine 

binâen mazmûnı emr-i mezbûrun kaydı bâlâsına şerh ve muârazalarının men‘i 

bâbında emr-i hümâyûnum virilmek ricâsına vâki‘ hâli bi’l-iltimas arz eylediğin 

ecilden mazmûnı virilen emrün kaydı bâlâsına şerh virilüb i‘lâm hâli müş‘ir emr-i âli 

yazılmışdır. 

                                                                               Fî evâsıt-ı S sene (1)195    

SAYFA 119 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine ve Karakuş ve Niksar Kazâları nâiblerine hüküm ki 

          İsmail Hâlife an evlâd-ı eslâh-ı vakf gelüb Sivas Sancağında Karakuş 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ defter-i mufassalda doksan yedi nefer reâya ve bir zemîn ile karye-i 

Menasküfe tamam mâlikâne mülk-i Hacı Bey bin Adil Bey divâni tımar hâsıl-ı 

divâni ma‘a niyâbet yekün ma‘a gayrihi üç bin iki yüz elli akçe yazu ve Niksar 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ doksan iki nefer reâya ve üç aded zemîn ile karye-i Kirici 

mâlikâne-i mülk-i Hacı Bey bin Adil Bey divâni tımar hâsıl-ı divâni ma‘a niyâbet 

yekün ma‘a gayrihi dört bin akçe yazu ve yine Niksar Nâhiyesi’ne tâbi‘ doksan altı 

nefer reâya ve iki aded zemîn ve bir çiftlik ile karye-i Avâre mâlikane-i mülk-i Hacı 

Çelebi bin Âdil Bey divâni tımar ve hâsıl-ı divâni ma‘a niyâbet yekün ma‘a gayrihi 

bin beş yüz akçe yazular ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle başka başka 

tahrîr olunduğu defter-i hâkânîde mukayyed ve zikr olunan kurânın mâlikâneleri 
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vakfın tevliyeti batn-ı evvelde eslah ve erşed evlâd-ı vâkıfdan ber vech-i meşrûh 

merkum İsmail Hâlifenin berâtıyla üzerine olduğu Anadolu Muhasebesinden  ihrac 

olunub bu def‘a merkum İsmail Hâlife istid‘âsında ceddi Hacı Çelebi bin Adil Bey 

kurâ-i merkumenin mâlikânelerine mülkiyet üzere mutasarrıf iken tescîl-i şer‘i ve 

teslim-i ile’l mütevelli birle vakf eyledikde tevliyet ve gallesin evlâd-ı evlâdının 

batn-ı evvelinde eslah ve erşed ve ekberine şart ve ta‘yîn eylediği vakfiye-i 

ma‘mulün-bihâsında mukayyed ve bu vâkıf-ı merkûmun evlâd-ı evlâdının batn-ı 

evvelinde eslâh ve erşed ve ekberi olmağla ber mûceb-i şart-ı vâkıf ve vakfiye-i 

ma’mulün biha kurâ-i merkûmenin malikâneleri mahsulünü ahz ve kabz murâd 

eyledikde zikr olunan kurâda sâkin Sarı Mustafa birkaç nefer adamlarıyla yekdil ve 

bizler dahi evlâd-ı vâkıfdanlarız deyu mâlikâne tarafına âid olan mahsulü tagallüben 

ahz ve kabz idüb gadr-ı külli eylediklerin inha mezbûrların  hilâf-ı şer‘-i şerif ve 

mugâyir-i şart-ı vâkıf ve vakfiye-i ma‘mulün biha fuzûlî aldıkları mahsul gerüye 

alıvirilmek bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

defter-i mufassala mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr ve 

hazine-i âmiremde mahfûz Anadolu Muhasebesi  Defterleri’ne nazar olundukda 

kurâ-i mezbûrûnun mâlikâneleri vakfın ber vech-i şurûta an eslâh ve erşed evlâd-ı 

vâkıf batn-ı evvel deyu mezbûr İsmail Hâlife’nin berâtıyla üzerinde olduğu 

mukayyed ve ber vech-i muharrer sâlifü’z-zikr kurânın mâlikâneleri Hacı Çelebi bin 

Adil Bey mülkü ve divânisi tımar olmağla husûs-ı mezbûr hak ve adl üzere ru‘yet ve 

vakfiye-i ma‘mulün-bihâya ba‘del-nazar Hacı Çelebi bin Adil Bey kurâ-i 

merkumenin mâlikânelerine mülkiyet üzere mutasarrıf iken tescil-i şer‘i ve teslim-i 

ilel mütevelli birle vakf eyledikde tevliyet ve gallesin evlâd-ı evlâdına ale’s-seviye 

şart ve ta‘yîn itmekle mezbûrlar evlâd-ı vâkıfdan olub ol vechle müdâhale iderler 

olmayub fi’l hakika evlâd-ı evlâdının batn-ı evvelde eslâh ve erşedine şart ve ta‘yîn    

eylediği vakfiye-i ma‘mulün-bihâsında mukayyed ve merkum İsmail vâkıfın evlâd-ı 

evlâdının batn-ı evvelinde eslâh ve erşed ve ekberi  olduğu lede’ş-şer‘ sâbit ve 

mütehakkık olur ise şart-ı vâkıf her nice ise ba‘de’s-subut ber mûceb-i şart-ı vâkıf 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîf sudûrını reisü’l küttâb-ı 

esbak i‘lâm ve i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün bir kıt‘a  emr-i münifim sâdır 

olmuşiken bu ana değin infaz olmadığın inha ve inâyet-i istid‘â olunduğuna binâen 

mukaddemân sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince amel olunmak bâbında yüz doksan 

dört senesi evâil-i rebi‘ü’l-ahirinde sâdır olan emr-i şerîfim divân-ı hümâyûnumdan 
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derkenâr idüb ber vech-i muharrer sâdır olan emr-i âli mûcebince Sivas Valisi 

tarafından ta‘yîn  olunan mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde kadı-i mezbûr ile terâfu‘-i 

şer‘ içün mezbûr dâvet-i şer‘ üzere adem-i itaat birle firar ve murâsele mümkün 

olmayub lakin husûs-ı mezbûr ahâliden istifsâr olundukda mezbûr İsmail evlâd-ı 

vâkıfdan batn-ı evvelden eslâh ve erşed ve ekberinden olub ber mûceb-i vakfiye-i 

mamulün biha ve şart-ı vâkıf  mezbûrun olduğu huzur-ı şer‘iyye i’tibâriyle 

zâhir ve cânib-i şer‘de i‘lâm olduğundan inha ve ma‘an sâdır olan emr-i âli 

mûcebince emr-i şerîfim istid‘â ve husûs-ı mezbûr minvâl-i muharrer üzere olduğını 

müş‘ir Niksar nâibi arz ve husûs-ı mezbûr içün ma‘an ber vech-i meşrûh emr-i 

şerîfim ricâsı olmağla ma‘an sâdır olan emr-i âli mûcebince emr-i şerîfim sudûrını 

resü’l küttâb sabık i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün yine sene-i 

mezbûre evâsıt-ı şevvalinde emr-i şerîfim sâdır olmuşiken emr-i mezkûr esnâ-yı 

rahta noksan olduğı zâyi olduğın bildirüb mukaddemâ sâdır olan emr-i âli mûcebince 

müceddeden hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı 

ahkâma müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere tarih-i mezkûrda emr-i şerîfim 

virildiği mastûr ve mukayyed olmağın mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf mûcebince 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                               Fî evâil-i RA sene 1195 

Ber mantûk-ı şerh emr yazılmışdır. Evâsıt-ı C sene 95 

DERKENAR: Doksan üç tarihinde ba emr-i âli vârid olan mübaya‘a ve deve iştirâsı 

ve tekâlif-i sâire içün tahsîldâr-ı sâbık kethüda yeri Veli ve Salihler karyesinden 

İmamzâde Hasan ve ihtiyâr-i sâire ma‘rifetiyle tevzi‘ ve tahsîl ve mahallerine edâ 

olunan dört bin üç yüz otuz beş guruşun mukaddemâ sıhhati üzere hisâbı ruyet 

olundukda mezbûr Veli’nin zimmetinde bir akçe ve bir habbe alacakları kalmadığını 

hâvi yedine havâs tezkiresi virilmişiken ve âsitanede olan ahâlinin haberleri olmayub 

iş bu  emr-i şerîf ısdâr ve lede’l vusul müceddeden hisâb ve kefâletimizi ruyet ve ber 

minvâl-i muharrer zimmetinde bir akçe ve bir habbe alacakları kalmadığını ahâli 

haber virdiğini nâtık Eğin Kadısı Ebubekir Zühtü Efendi’nin vürûd iden arzında 

mazmun  bâ fermân-ı âli                    Fî 17 C Sene 195  
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SAYFA 119 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisi (boş) dâmet meâliyehuya ve Eğin Kadısına Hüküm ki 

          Eğin Kazâsı ahâlileri gelüb bunların kazâ-i mezbûre tâbi‘ Özbek (kazâ-i 

mezbûre tâbi Özbek) nam karyeden Veli ve Salihler nam karyeden İmamoğlu Hasan 

dimekle maruf kimesnelere virecekleri yoğiken mezbûrlar birbirleriyle yekdil ve bin 

yüz doksan üç senesinde bunların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak dört bin üç yüz 

yetmiş üç guruşların cebren ve kahren ahz ve mezbûrlar ile mukâvemet ve ihkâk-ı 

hakk mümkün olmadığın bildirüb şer‘le görülüb bade’s-subût bi gayr-i hak cebren 

aldıkları hak-ı fukarâ ashâb-ı hukûka istirdâd ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim sudûrını istid‘â ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual olundukda ahâli-i 

kazânın istid‘âları kânuna dair olmayub umûr-ı şer‘iyyeden olmağla mahallinde 

ma‘rifet-i şer‘le ru‘yet mezkûr Veli ve Hasan’ın hilâf-ı şer‘-i şerif aldıkları hak-ı 

fukarâ bade’s-subût istirdâd ve ve ihkâk-ı hakk olunmak içün mahallinde şer‘a 

havâle ile emr-i şerîf yazılagelmiştir deyu tahrîr olunmağla mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                   Fî evâil-i RA sene 1195 

SAYFA 119 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşa dâmet meâliyehuya ve Divriği Kadısına 

hüküm ki 

          Ömer nam kimesne gelüb yüz doksan senesinde diyâr-ı âherde iken Divriği 

Kazâsında sâkin Hamaloğlu Hasan nam kimesne kendü hâlinde olmadığından babası 

Mehmed’i kazâ-i mezbûrda vâki‘ Ulusu  nam mahalde hilâf-ı şer‘-i şerif katl 

ve yanında mevcud bi’l-cümle emvâl ve eşyâsın zabt eyledikden maada vâlidesini 

dahi cebren ve kahren kendüye tezvic idüb ol vechle zulm ve gadr-ı külli sevdâsında 

olduğun ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüb 

mahallinde şer‘le görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî ve tagallüben ahz ve 

kabz eylediği emvâl ve eşyâ tamâmen tahsîl ve alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında sen ki Sivas Beylerbeyisi mir-i mirân-ı muma ileyhsin sana hitâben 

emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden sen ki Sivas Beylerbeyisi mir-i mirân-ı muma 

ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 
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                                                                           Senâî          Fî evâil-i RA sene 1195  

SAYFA 119 HÜKÜM 4 

Eğin Kadısına hüküm ki 

          Eğin Kazâsında sâkin ahâli ve reâya fukarâsı gelüb bunlar kendü hallerinde 

ırzlarıyla mukayyed olub bir vechle taaddî olunmak îcâb ider halleri yoğiken yine 

kazâ-i mezbûrda sâkin eşirra ve mütegallibeden Kemahlı Etmekcioğlu Mehmed Beşe 

dimekle meşhur kimesne öteden berü kendü hâlinde olmayub ekser vakti sekerânen 

güzâr ve hedk-i ırza ictisâr ve iddi‘a-yı hukûk ile bi vech-i şer‘i ızrar ve enva‘ 

taaddîyât ve tekdirât gûne etvâr-ı reddiyeye ibtidâr ve bu vechle şer ve mazarratından 

 oldukların bildirüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ol vechle vâki‘ olan müdâhale 

ve taaddî ve taarruzu üzerlerinden men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim 

sudûrını istid‘â ve istirham eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                              Râmiz            Fî evâil-i RA sene 1195     

SAYFA 120 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine Osmancık Kadısına hüküm ki 

          Osmancık Kasabasında Osman ve Mehmed nam karındaşlar gelüb bunların 

babaları Osman Odabaşı dimekle ârif kimesne fevt oldukda verâseti bunlar ile vâlide 

ve hemşireleri Fâtıma’ya ba‘del intikâl gine bunlar ol vaktte sagîr olduklarından 

vâlideleri  mezbûre bunların hisselerine isâbet ideni altı yüz guruşlukdan mütecâviz 

mal-i mevrusların hıfz içün Osmancık kal‘asına vaz‘ ve hıfz üzere iken hemşireleri 

mezbûreyi kasaba-i mezbûre sükkânından Kuyumcuoğlu Ömer’e tezvic ve 

vâlidelerini dahi Dedeoğlu Mehmed’e tezvic murâd olundukda kabul itmediklerinden  

nâşi yine kasaba-i mezbûreden dayıları Mustafa Efendi dimekle ârif kimesne ile 

ihkak ve hemşireleri mezbûreyi tahrik ve vaz‘ olunan ol mikdar guruşluk emvâl ve 

eşyâlarının hıfz olunan sandıkları miftahların ahz ve dayısı mezbûrun menziline nakl 

itmeleriyle bunlar hala irişüb bâliğ ve davâya kâdir olmalarıyla mezbûrların fuzûlî 

ahz eyledikleri ol mikdar guruşluk mâl-i mevrusların almak murâd eylediklerinde bi 

vech-i şer‘i edâda muhâlefet ve gadr-ı külli sevdâsında oldukların bildirüb şer‘le 

görülüb babalarından müntakil hakk-ı mevrusları alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak 
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bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                  Fehim          Fî evâil-i RA sene (1)195     

SAYFA 120 HÜKÜM 2 

İskilip Kadısına hüküm ki 

          İskilip’de vâki‘ Ebusuud Efendi Câmi‘i şerifinin hatibi ve vakfın bâ işâret ve 

bâ hüccet ve kaimmakam mütevellisi olan Mehmed bin El-Hac İbrahim zide 

salahuhu gelüb vakf-ı mezbûrdan almak üzere hizmeti mukâbelesinde cihata 

mutasarrıf olan kimesneler berâtları mûcebince uhdelerine lâzım gelen hizmetlerin 

bir müddedden berü edâ itmeyüb vazîfe taleb iktiza itmez iken edâ-yı hizmet 

eylemedikleri eyyâmın vazîfesi talebiyle taaddîden sulh oldukların ve bu babda 

davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le 

görülüb mezbûrların edâ-yı hizmet itmedikleri eyyâmın vazîfesi talebiyle taaddî ve 

rencîde ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                     Nesîmî             Fî evâil-i RA sene (1)195       

SAYFA 120 HÜKÜM 3 

Gedegara Kadısına hüküm ki 

          Seyyid Mehmed zide şerefehu gelüb bunun Gedegara Kasabası sâkinlerinden 

karındaşı Mahmud nam kimesne bin yüz doksan senesinde fevt oldukda terekesi 

irsen bununla kasaba-i mezbûrede sâkine zevcesi Hâce nam hatuna intikâl itmiş iken 

mezbûre kendü hissesine adem-i kanaat birle cümlesini ahz ve kabz idüb bunların 

hissesini almak istedikde terekeden bir mikdar nesne üzerine ala tariki’t-tehârüc sulh 

olduklarından sonra mezbûrenin yedinde terekeden malume’l mikdâr eşyâ zuhûr 

itmekle eşyâ-yı mezbûreden hissesini ahza kâdir olduğuna binâen yedine şeyhü’l 

islamdan fetevâ-yı şerîfe virilmek taleb eyledikde virmeyüb gadr-ı külli sevdâsında 

olduğun bildirüb şer‘le görülüb ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 



437 

                                                             Kıyâsî                Fî evâil-i RA sene 1195         

SAYFA 120 HÜKÜM 4 

Amasya Kadısına hüküm ki 

          Amasya sâkinelerinden Hamide nam hatun gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla 

mukayyed iken yine kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Ahmed nam kimesne kendü 

hâlinde olmayub yüz doksan senesinde ehl-i örfe istinâden beş yüz guruşdan 

mütecâviz akçesini gasben ahz idüb ziyâde gadr eylediğin ve bu babda şeyhü’l 

islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin  bildirüb mûcebince şer‘le görülüb mezbûrun 

hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-i hak gasben ahz eylediği ol mikdar guruş hakkı 

tamâmen tahsîl ve bi kusur kendüye alıvirilüb icrâ-yı hak olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                       Vâcid           Fî evâil-i R sene 1195                 

SAYFA 120 HÜKÜM 5 

Gelgiras Kazâsında nâibü’ş-şer‘ olan mevlâna (boş)zide ilmihuya hüküm 

ki 

          Sâdâd-ı kirâmdan Es-seyyid İbrahim ve Es-seyyid Ali zide şerefehu gelüb 

kazâ-i mezbûre tâbi   Karyesinde vâki‘ merhum ve mağfurun leh Sultan 

Murâd Han tâbe serâhunun câmi‘i şerifinin senevi bir hınta ile nısf ferraşlık cihetine 

iştirâken mâliye tarafından virilen berât-ı şerifimle mutasarrıf olub uhdelerine lâzım 

gelen hizmetlerin edâ idüb hıdmeti mukâbelesinde müstahik oldukları senevi bir müd 

hıntayı mütevelli-i vakf olan kazâ-i mezbûrda sâkin nam kimesneden taleb eyledikde 

vakfda müsaade var iken mütevelli-i  vakf ta‘am-ı hâmdan müstahik oldukları senevi 

bir müd aynî hıntalarını virmeyüb noksan baha ile akçe teklifi ile taallül muhalefet 

üzere oldukların bildirüb yedlerinde olan berât-ı şerifim mûcebince hizmetleri 

mukâbelesinde müstahik oldukları senevi bir müd aynî hıntayı mütevelli-i vakfdan 

alıvirilüb mugâyir-i berât taallül ve niza‘ ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ ve hazine-i âmiremde mahfûz Haremeyn muhasebesi defterlerine nazar 

olundukda   Karyesi’nde vâki‘ merkum ve mağfurun leh Sultan Murâd Han 

Câmi‘i Şerifinin senevi bir müd hınta ile nısf ferraşlık cihetini iştirâken merkumûn 

Seyyid İbrâhim ve Seyyid Ali’nin mâliye tarafından virilen berât-ı âlî-şân ile 
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üzerlerinde olduğu mastûr ve mukayyed ve dîvân-ı hümâyûnumdan sual olundukda 

merkumân berâtları mûcebince hizmetleri mukâbelesinde müstahik oldukları hıntayı 

mütevelli-i vakfdan taleb eylediklerinde mugâyir-i berât aynî hınta virmeyüb noksan 

akçe teklifi ile taaddî eyledikleri vâki‘ ise berâtları mûcebince hizmetleri 

mukâbelesinde müstahik oldukları hıntayı mütevelli-i vakfdan alıvirilüb mugâyir-i  

berât noksan akçe teklifi ile taaddî ittirilmemek içün şer‘a havâle ile emr-i şerîf 

virilegelmiştir deyu tahrîr olunmağla vech-i meşrûh üzere amel olunmak içün emr-i 

şerîf yazılmışdır. 

                                                        Vehbi           Fî evâil-i RA sene (1)195              

SAYFA 121 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisi (boş) dâmet meâliyehuya ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Vizi nam karye Hızır Mehmed dimekle ma‘rûf kimesne 

gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub şer‘an bir vechle müdâhale olunmak 

îcâb itmez iken kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Fîrârî Ali Paşa’nın  etba‘ından Mustafa 

Bölükbaşı ve oğlu Sâlih nam şakîler kendü hallerinde olmadıklarından nâşi bin yüz 

doksan iki senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak menzilini basub altmış re‘s 

koyun ve üç re‘s kara sığır ineği ve bir re‘s at takımıyla ve iki re‘s camus ineği ve bir 

çift camus öküzü ve bir çift kara sığır öküzü ve seksen guruş nukûd ve menzilinde 

mevcud eşyâsını gasben ahz ve ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin ve bu babda 

davâsına muvâfık şeyhü’l-islâmdan fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüb fetevâ-yı 

şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak 

gasben ahz eyledikleri ol mikdar re‘s koyun ve hayvanat ve akçe ve eşyâsı tamâmen 

tahsîl ve kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim 

sudûrını istid‘â eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                 Kıyâsî            Fî evâsıt-ı S sene 1195  

DERKENAR:Derkenarı mûcebince başka başka emr-i şerîf yazılmışdır. 

12 ZA sene 195 
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SAYFA 121 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisine ve Arabkir ve Divriği Kadılarına ve a’yân-ı vilâyet 

ve zâbıtan ve iş erlerine hüküm ki 

          Eğin Kazâsı ahâlileri gelüb bir müddetden berü Eğin Kazâsında zuhûr iden 

eşkiyâ haklarında mütaaddîd evâmir-i şerîfem sudûr itmişiken tenfîz ve icrâsı 

mümkün olmadığı eşkiyâ-yı merkûmenin tahassun eyledikleri mahal yalnız Sivas 

eyâleti dâhilinde olmayub Diyarbekir ve Erzurum eyâletlerinde ve Maden 

karyelerinde geşt ü güzâr ve Eğin Kazâsı ahâlilerinin tariklerin sed ü bend ve bâzen 

karyelerine nüzul ve zulm ve taaddîye ibtidâr eylediklerin bundan akdem inha ve 

mukaddemâ sâdır olan evâmir-i şerîfem mûcebince Sivas ve Erzurum ve Diyarbekir 

vâlilerine ve ma‘den eminine hitâben evâmir-i şerîfem sudûrını istid‘â eylediklerinde 

zikr olunan eyâlet vâlilerine ve Keban Madeni eminine ve kuzât ve nüvvâb ve sâir 

zâbitâna hitâben başka başka dört kıt‘a evâmir-i aliyyem sâdır olmuşiken vâli ve 

eminlerin azl ve mansıb-ı âhere nakilleri sebebiyle tenfîz ve icrâ olmadığından ve 

bazısı dahi ber takrib kendülerin itlâk eylediklerinden ferce bulub ahz ve intikam 

kasdıyla zulm ve taaddîye ibtidâr ve ser eşkiyâdan mezkûr İncifeli İshak ve karındaşı 

Ali etrafda olan avâneleri  iânetiyle bu esnâda karye-i mezbûreye  duhul ve cemiyet-i 

kesire  ve ol kesirden ezyed-i zulm ve taaddî ve fitne ve fesâda mübâderet ve 

ahvâl-i fukarâ diğer gûn ve şakî-i merkum bulundukları  mahalde ahz ve vücûd-ı 

habâset alûdeleri ruy-i arzdan ref‘ olmadıkça istirahat-i fukarâ mümkün olmadığın 

bildirüb mukaddemâ sâdır olan evâmir-i şerîfem mûceblerince eşkiyâ-yı merkum 

bulundukları mahalde ahz ve şer‘an haklarında icâb iden cezâ-yı meşru’aları icrâ 

birle ber tasallut ve şer ve mekrlerinden fukarâ-yı raiyyet tahlis olunmak bâbında 

müceddeden te‘kid i hâvi başka başka evâmir-i şerîfem sudûrını istid‘â ve divân-ı 

hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda bir müddetten berü 

Eğin Kazâsında zuhûr ve fukarâ ve zuafa ve  mezâlim ve  ibtidârları 

sebebiyle haklarında müteaddîd evâmir-i şerîfem sudûr iden eşkiyâ mübâşir ta‘yîn  

olunan dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından Halil dâme mecduhu ve ocakdan 

maiyetine memur turnacıbaşı ma‘rifetiyle ahz ve Samsun Kal‘asına kal’abend ve 

nizâm-ı kaviye rabıta birle temin-i bilâd ve irahe-i ibâda ihtimâm ve dikkat olunmak 

bâbında Sivas valisi sâbıka hitâben sâdır olan emr-i ali şân ile muma ileyh tarafına 

lede’l-vürûd sâbık kethüdâsı ve tüfenkbaşısı maiyetiyle  terfik ve kazâ-i mezbûra 
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tesyîr eylediğinden eşkiyâ-yı mezbûreden Ömer oğlu Bekir ve Feyzullah oğlu Hacı 

Ömer ve karındaşı ve Geçeği Karyesi’nden Kılınckeser oğlu Mehmet nam şekâvet-

pîşeler on sekiz nefer avâneleriyle ahz ve Samsun Kal‘asına îsâl içün müşârün ileyh 

tarafına irsâl olunduğu ve ita‘at-i emr-i âli itmeyen eşkiyâdan bazılar firar ve 

başlarına cem‘ eyledikleri erâzil ve eşhâs ile Kemah ve Erzincan derebeylerine ilticâ 

ve mecbul oldukları üzere zulm ve taaddîye ictisâr eyledikleri kapucıbaşı muma ileyh 

tarafına tahrîr olunduğuna binâen Fîrârî mezbûrların zulm ve taaddîleri inha 

olunduğu üzere nefsi’l-emr ise fimâ bad Eğin Kazâsına uğradılmamak ve eğer ber 

takrib ile gelürler ise ahâli-i vilâyet ve zâbitân ittifaklarıyla ahz ve hükkâma teslim ve 

keyfiyetleri der aliyyeme ba‘de’l-inha haklarında sâdır olacak emr-i ali şânımın 

mazmun-ı münîfi icrâ olunmak içün tekidi hâvi sene-i mâziyye evâhir-i ramazanında 

mufassal ve meşrûh emr-i ali şân vürûdundan sonra eşkiyâ-yı mezbûreden bazıları 

firâr ve yedi neferi ahz ve Samsun Kal‘asına kal‘abend ve birkaç neferinin cezâsı 

tertib ve Eğin kazâsı ve kurâsı ahâlileri nezre kat‘ ve nizâm-ı kaviye rabt olunduğunı 

nâtık gönderilen i‘lâm ve hüccet ve muharrer mahalline kayd olunmuş Sivas vâlisi 

sâbık bir kıt‘a mektubunda tahrîr ve istid‘â itmekle sâdır olan fermân-ı âli mûcebince 

i‘lâm ve hüccet-i mezkûre baş muhasebeye kayd olunduğu hâvi kalem-i mezbûrdan 

vürûd ilm ü haber kaimesi sene-i mezbûre zi’l kadesinde emr-i mezkûrun kaydı 

bâlâsına işâret olunmuş iken ser eşkiyâ ve muvakkıt fitne ve bâis-i fesâd İncife 

karyeli İshak ve karındaşı Ali adem-i ita‘atlerinden nâşi hevâlarına tâbi‘ zümre-i 

eşkiyâdan Kemah kazâsında avâneleri yanlarına tahsis ve izhâr tuğyâna cesâret ve 

ebnâ-i sebile i‘sâl mazarrat ve kat‘-i tarik ve gasb-ı emvâle mübâderet ve bâlâda 

isimleri mezkûr Seyyid Mehmed ve Ömer oğlu Feyzullah ve sâir erâzil-i eşkiyâ ile 

bi’l ittifak ekrâd taifesinden Milikâni Aşireti’nden Musa kethüda ve oğlu ve Turuni 

nam şekâvet pişeler ile mezkûr İncife karyesine duhul ve imamını darb ve cerh ve 

ahâlisine gûna gûn mezâlim ve taaddîyât ve ahvallerin gâret ve fesâd-ı azime cesâret 

itmelerinden nâşi kapucıbaşı-i muma ileyh tarafından yedi yüz neferden mütecâviz 

sekban ve adem tedârikiyle üzerlerine varmak üzere iken karye-i mezbûreden hurûc 

ve kazâ-i mezbûrun tariklerini sed ü bend ve altmış güne dek taraf-ı devlet-i aliyyeye 

tahrîr ve ıtlâkımızı müş’ir emr getürseniz kazânın bi’l cümle nisvan ve etfallerini katl 

ve emvâlinizi gâret ve menâzilinizi ihrâk ideriz deyu cevâb ile ahâliyi tahvif idüb el 

yevm etfâl ve iyâlleriyle nâçâr ve hayran kaldıkların Eğin kazâsı ahâlisi mukaddemâ 

rikâb-ı müstetâbıma arz-ı hâl ve mahzar ve kazâ-i mezbûre nâibi arz birle inha ve şer 
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ve mazarratları üzerlerinden men‘ ve def‘ olunmasın istid‘â eylediklerinde Sivas 

Valisi ma‘rifeti ve mukaddemâ sâdır olan evâmir-i münîfem mûceblerince def‘-i 

tasallut-ı eşkiyâ ve himâyet-i ahâli ve fukarâ husûslarına sa’y-i evfâ  birle tenfiz-i 

evâmir-i şerîfem ahz  eylemek üzere tekidi hâvi Sivas Vâlisine ve Eğin 

Kazâsı nâibine ve zâbitân ve a‘yân-ı vilâyete hitâben bin yüz doksan senesi evâsıt-ı 

şabanında emr-i şerîfim sâdır olub lâkin bâlâda isimleri mezkûr eşkıyâ Eğin Kazâsı 

civârında olan Arabkir ve Divriği ve Kemah ve Harput ve Çemişkezek ve Maden 

havâlilerinde geşt ü güzâr ve leylen karyelerine nuzul ve gâret-i emvâl eylediklerin 

tekrar inha ve mukaddemâ sâdır olan emr-i ali şânım mûcebince zikr olunan 

kazâların vâki‘ olduğu eyâletlerin vulât ve hükkâmına ve ayan ve iş erlerine hitâben 

emr-i şerîfim sudûrını istid‘â eylediklerinde Arabkir ve Divriği Kazâları eyâlet-i 

Sivas dâhilinde ve Harput ve Çemişkezek kazâları Diyarbekir ve Kemah kazâsı dahi 

Erzurum eyâletlerinde olub ve bâlâda zikr olunduğı üzere sâdır olan fermân-ı âli 

yalnız Sivas Vâlisi ve Eğin nâibine ve ayân ve sâire hitâben olmağla vech-i meşrûh 

üzere Sivas ve Diyarbekir  ve Erzurum vâlilerine ve Keban Madeni eminine hitâben 

başka başka evâmir-i şerîfem tahrîri bâbında reisü’l küttâb-ı esbak ba‘de’l-i‘lâm 

i‘lâmı ve mukaddemâ sâdır olan emr-i âli mûcebince başka başka sene-i mezbûre 

evâil-i şevvalinde dört kıt‘a  ve mezkûrdan Ömer oğlu Bekir ve Feyzullah oğlu Ömer 

ve Hüseyin oğlu İsmail ve Bostâni İshâk ve Yağmurdereli İsmail’in kal‘a-i 

mezbûreden ıtlakları içün tevârih-i muhtelifede evâmir-i şerîfem virildiği mastûr ve 

mukayyed ve Eğin kazâsında ‘ale ifrâz bâki-i şekâvet olan eşkıyadan firâr idenlerin 

tahrîr ve inha olunduğu üzere sükkân-ı memleket ve fukarâ-yı raiyyete zulm ve 

taaddîleri nefsü’l-emre mutâbık olduğu hâlen vâlileri ma‘rifeti ve cümle zâbitan ve 

ahâli-i vilâyet ittifaklarıyla oldukları mahalde  ahz mukaddemâ sâdır olan 

evâmir-i şerîfemin mazmun-ı münifi icrâ ile def‘-i tasallut-ı eşkiyâ ve himâyet-i 

ahâli-i fukarâ husûslarına sa‘y-i evfa birle tenfiz-i evâmir-i şerîfeme ihtimâm ve 

dikkat ve hilâfından tehâşi ve mücânebet olunmak bâbında tekidi şâmil müceddeden 

evâmir-i şerîfem tahrîri bâbında bi’l-fi‘il  reisü’l küttâbım olan Süleyman Feyzi dâme 

mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince amel ve hareket ve tenfiz-i emr-i şerîfeme 

ihtimâm ve dikkat olunmak fermanım olmağın imdi siz ki mir mirân ve mevlâna ve 

sâir muma ileyhsiz zaman-ı saat iktirân-ı hüsrevânemde ahâli-i vilâyet ve zuafâ-yı 

raiyyete zulm ve taaddî olunduğuna kat‘an rızâ-yı şahânem olmayub vücûh-ı 

mezâlim ve taaddîyâttan vikâye himâyeleri ile istihsâl emn ve isâbetleri matlûb-ı 
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mülûkânem olduğu malûmunuz oldukda Eğin Kazâsında ala ifrâz-ı baki-i şekâvet 

olan eşkiyâdan firâr idenlerin taht-ı hükûmet ve kazâlarınızda ve bulundukları 

mahallerde ma‘rifetiniz ve ahâli-i vilâyet ittifaklarıyla bi-eyyi hâlin ahz ve 

mukaddemâ sâdır olan emr-i şerifim mûceblerince haklarında şer‘an lâzım gelen 

cezâ-yı meşru‘aları icrâ birle def‘i tasallut-ı eşkiyâ ve himâyet-i ahâli ve fukarâ 

husûslarına sa‘y-i evfa eyleyüb ihmâl ve müsamahadan ve hilâfı vaz‘ ve hareketden 

hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında fermân-ı ali şân yazılmışdır. 

                                                                    Zâti               Fî evâsıt-ı S sene (1)195              

Bir sûreti Erzurum Kadısına ve Kemah Vâlisine ve a‘yân-ı vilâyet ve zâbıta ve iş 

erlerine ber vech-i meşrûh 

Bir sûreti Diyarbekir Vâlisine ve Harput ve Çemişkezek Kadılarına ve zâbitân ve 

a‘yân ve sâire ber vech-i meşrûh 

Bir sûreti Kebân Nâibine ve Kebân Madeni Eminine ve zâbitân ve sâire ber vech-i 

meşrûh 

SAYFA 122 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisi (boş) paşa dâmet meâliyehuya ve Niksar kadısına 

hüküm ki 

     Seyyid Ahmed bin Hasan nam kimesne gelüb bu Niksar Kazâsına tâbi‘ 

Meğdünbeçini nam mezra‘a toprağında vâki‘ mutasarrıf olduğu bir kıt‘a  tarlasını 

ziraat ve kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve 

hareketi yoğiken yine kazâ-i mezbûre tâbi‘ Kapaklı nam karyeden Torbuçoğlu 

Hüseyin bin Mehmed dimekle maruf kimesne kendü hâlinde olmadığından sen 

benim sirka eylediğim ganemleri sâhibine haber virmişsin deyu bin yüz doksan 

senesinde bunun üzerine tüfenk ve bıçak ile hücum ve bu dahi sağ elini karşu 

virdikde bıçak ile şehâdet parmağını hilâf-ı şer‘-i şerif darb ve kat‘ eylediğinden 

ma‘ada yüzünü dahi üç parmak mikdârı cerh itmekle mezbûr ile murâfa‘a-i şer‘ 

oldukların kat‘ olunan parmağının diyetiyle cerhlerine bir   hâsıl oluncaya 

dek yevmi yirmişer pâre icâre ve nafaka virmek üzere tenbih ve bunun yedine kıbel-i 

şer‘den hüccet-i şer‘iyye i‘tâ olmuşiken mezbûr mütenebbih olmayub el yevm 

zimmetinde müctemi‘-i nafakasıyla parmağının diyetini edâda taallül ve muhalefet 
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ve gadr-ı külli sevdâsında olduğun bildirüb mahallinde şer‘le görülüb mezbûrun kat‘ 

olunan parmağının şer‘an icâb iden diyetiyle zimmetinde müctemi‘ nafaka hakkı her 

ne ise alıvirilüb hilâf-ı şer‘-i şerif taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır. 

                                                         Rasim                 Fî evâsıt-ı S sene (1)195                      

SAYFA 122 HÜKÜM 2 

Tokad Kazâsı nâibine medine-i Tokad’da vâki‘ Kürd Ahmed Ağa Vakfı 

mütevellisi (boş) zide kadruhuya hüküm ki 

          Tokad mahallatından Mizan Mahallesi’nde vâki‘ ashâb-ı hayrattan Kürd 

Ahmed Ağa Vakfı’ndan olmak üzere vâkıf-ı mezbûrun Han-ı Kapan Vakfı’nda 

yevmi on akçe vazîfe ile  keyyallik ciheti Es-Seyyid Abdurrahman Hâlife ibn-i 

Mehmed’in berâtla üzerinde olduğu hazine-i âmiremde mahfûz Anadolu 

Muhasebesi’nden ve Tokad’da kapan-ı dakikde vazîfe-i muayyene ile teknecilik 

Mehmed’in üzerinde olduğu dahi askeri ruznamçesinden başka başka ihrac  olunub 

kapan-ı merkum Es-Seyyid Abdurrahman takdîm eylediğ arz-ı hâlinde keyyâl-i 

merkum ber vech-i muharrer mâliyeden virilen berâtla mutasarrıf ve edâ-yı hizmet 

idüb hizmeti mukâbelesinde müstahak olduğu vazîfesin ahz ve kabz itmek murâd 

eyledikde dahl olunmak îcâb itmeyüb teknecilik namıyla cihet yoğiken Mehmed nam 

kimesne askerîden müceddeden berât ısdâr ve hilâf-ı şart-ı vâkıf keyyâllik cihetine 

fuzûlî müdâhale eylediğin inha ve merkumun askeriden indirdiği muhdes berât kaydı 

ref‘ ve terkin ile vâki‘ olan taaddîsi men‘ ve def‘ olunması istid‘â ve keyyâllik-i 

mezbûr cihetini mâliyeden virilen berâtla merkum es-Seyyid Abdurrahman’ın 

üzerinde olmağla cihet-i merkum yedinde olan berâtı mûcebince kendüye  zabt ve 

edâ-yı hizmet ittirilüb mezkûr Mehmed’in askeriden indirdiği berâtıyla hilâf-ı şer‘-i 

şerif müdâhale eylediği vâki‘ olduğu sûretin men‘ ve def‘ içün mahallinde şer‘a 

havâle ile emr-i şerîf sudûrını iktizâ ittirüb ancak merkumun ruznamçe-i askeriden 

ihdâs eylediği berât kaydı ref‘ ve terkin olunması husûsu mütevelli istid‘âsına tevkif 

eyledikde bi’l-fi‘il  reisü’l küttâbım olan Süleyman Feyzi dâme mecduhu i‘lâm 

itmeğin i‘lâmı mûcebince askeriden virilen berâtının terkini siz ki  Mevlânâ ve 
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mütevelli-i muma ileyhimasız isti‘lâm eylemeniz  bâbında  fermân-ı emr-i şerîfim 

yazılmışdır. 

                                                                          Fehim          Fî evâsıt-ı S sene (1)195  

SAYFA 123 HÜKÜM 1 

Kavak Kadısına ve Canik Muhassılına hüküm ki 

          Ahmed nam kimesne gelüb Kavak Kazâsı sâkinlerinden Merdanoğlu 

Süleyman dimekle maruf kimesne bin yüz seksen sekiz senesinde Merzifon 

voyvodası iken bunu menzil umûrunda istihdam ve ücret-i menzil olmak üzere 

zimmetinde dört yüz akçe alacak hakkı olmağla bi’d-defa‘at taleb eyledikde bi vech-i 

şer‘i virmekde taallül ve gadr irâdesinde olduğun bildirüb mahallinde şer‘le görülüb 

mezbûrun zimmetinde olan ol mikdar guruş hakkı kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfi ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                               Fî evâsıt-ı S sene  (1)195 

SAYFA 123 HÜKÜM 2 

Ber vech-i arpalık Niksar Kazâsına mutasarrıf mevlâna (boş) zide 

fazluhuya hüküm ki 

          Niksarlı Osman Beşe ibn-i Mehmed nam kimesne mahfil-i şer‘iyyatta zikr-i ati 

es-Seyyid El-Hac Ömer bin Mustafa nam kimesne muvâcehesinde mezbûr Seyyid 

El-Hac Ömer Niksar Kazâsı civârında vâki‘ Koyulhisar ahâlisinden olub bundan 

akdem Alaybeyioğlu Ali nam kimesnenin bölükbaşısı iken mezbûr Seyyid Hacı 

Ömer veled-i Bekir’de gizlü akçe vardır deyu ehl-i örfe gamz idüb zikr olunan 

Niksar kazâsı ahâlilerini bi gayr-ı hak iki yüz kise akçeden mütecâviz tecrîm idüb ve 

Mustafa Efendi dimekle maruf kimesnenin dahi bâ berât mutasarrıf olduğu Ahi 

Nahcivân Zaviyesini  berât ittirüb badehu kendü üzerine kasr-ı yedinden 

tevcih ve gadr ve bunun emsâli ashâb-ı cihâtın cihetini hilâf-ı inha ve irtikâb kizb ile 

üzerlerinden ref‘ ve bu vechle nice kimesneleri tekdir eylediğinden ma‘ada mezbûr 

Seyyid El-Hac Ömer tarik-i  kazâda alâkâsı yoğiken sene-i sâbıka ramazanında zabt 

üzere kazâ-i mezbûre mutasarrıf Mevlânâ-yı muma ileyh Mehmed Yesâri  zide 
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fazluhusun nâibin olan Salih zide ilmihudan bi’l-cümle ahâli hoşnud ve râzılar iken 

azl ittirüb murâselesini tarafından ber takrib ahz ve kazâ-i mezbûrı yirmi beş gün 

zabt ve muhtell ve perîşân itmekle ahâlinin iştikâlarıyla merkum Seyyid El-Hac 

Ömer azl olunub cümlenin muhtarı merkum Salih mukaddemâ niyâbet hizmetinde 

iken mezbûr El-Hac Ömer yine kazâ-i mezbûr niyâbetini tahsîl içün envâ‘ hileye 

süluk ve ibâdullahı tâciz ve  kasdında  olduğuna binâen mezbûr Seyyid 

Ömer’den bir dürlü emnimiz yokdur deyu mezbûr Ali’nin  husûsunı 

kazâ-i mezbûr ahâlisinden olub İslambol’da mevcud İbrâhim Ağa ibn-i Abdurrahman 

ve Mahmud Efendi ibn-i Ali ve Ahmed Ağa ibn-i İbrâhim ve Hafız molla Mehmed 

bin Osman ve es-seyyid Hüseyin ibn-i  Hasan nam kimesneler alâ tariki’ş-şehâde 

ihbâr eylediklerinden maâda hal-i minvâl-i meşrûh üzere olduğını kazâ-i mezkûr 

ahâlisinin dört kıt‘a  mahzârları musaddık olmağla fimâ ba‘d merkum es-seyyid El-

Hac Ömer kazâ-i mezbûra nâib olmak üzere yedlerine emr-i âli şânım i‘tâsını Rumili 

kadıaskeri şer‘iyancısı Mevlâna Ebubekir zide ilmihu i‘lâm itmeğin i‘lâmı 

mûcebince fimâ ba‘d kazâ-i mezbûra nâib olmamak bâbında emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                            Necib             Fî evâsıt-ı S sene (1)195        

DERKENAR Tekrar emr yazılmışdır. Fî evâil-i RA sene 95 

SAYFA 123 HÜKÜM 3 

Divriği Kadısına ve Divriği Hassı Voyvodası (boş) zide mecduhuya 

hüküm ki 

          Divriği Kazâsı sâkinlerinden Danabaş oğlu El-Hac Hüseyin nam kimesne 

gelüb Divriği kazâsına tâbi‘ Ahiköy nam karyede vâki‘ müteveffâ Şeyh Bayezid 

zâviyesinin zâviyedârı evkafının mütevellileri olan karye-i merkume sâkinlerinden 

Ahmed ve İbrahim ve Süleyman ve Hüseyin ve diğer İbrahim ve Hasan ve diğer 

Hüseyin nam kimesnelerin bin yüz doksan senesinden berü beher sene tamamına 

değin zâviye-i mezbûr vakfı karyelerini senevi yüz ellişer guruş buna iltizam ve bu 

dahi iltizam  idüb ber vech-i peşin beş yüz elli guruş bedel-i iltizam olmak üzere 

mezkûrûna virüb lakin mezkûrûn sene-i mezbûrede bunu iltizamdan azl idüb bu dahi 

vaz‘-i yed itmeyüb ber vech-i peşin aldıkları beş yüz elli guruşluk eşyâsını girü 

virmek iktizâ itmişiken virmeyüb hâlâ zimmetlerinde kalub bi’d-defaat taleb 
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eyledikde avk ve tehir ile ibtâl-i hak sevdâsında oldukların ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi 

mûcebince şer‘le görülüb mezkûrların zimmetlerinde olan ol mikdar guruş hakkı 

alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                       Nedim          Fî evâsıt-ı S sene 1195  

SAYFA 123 HÜKÜM 4 

Sivas Beylerbeyisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

          Amasya Kasabası sâkinlerinden El-Hac Abdullah nam kimesne gelüb kasaba-i 

mezbûr sâkinlerinden Abdülkerim Efendi dimekle maruf kimesne bin yüz doksan bir 

senesinde bunu vasi muhtar nasb idüb musırran alâ vasiyetihi fevt olmağla tereke ve 

kasaba-i mezbûrede vâki‘ bağ ve bağçe ve değirmen ve menzil ve eşyâsı kızı Fadime 

nam sagîre ile müteveffânın ammizâdeleri Mehmed ve İbrahim ve Ali nam 

kimesneler ile validelerinin vâlidesi Ayşe nam hâtuna intikâl itmekle bu mal-i sagîre-

i mezbûreyi sadâkat ve istikâmet üzere hıfz cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye vasi 

nasb ve ta‘yîn  olmağla sagîre-i mezbûrenin malları sadâkat ve istikâmet üzere hıfz 

ve umûrını ru‘yet idüb bir vechle hıyâneti olmayub azli kâfi  olub dahl icâb itmez 

iken sagîre-i bâliğa olmadan ammizâdeleri İbrahim ve Ali nam kimesneler şirrete 

sülûk mâl-i sagîre ekl ve itlâk itmek irâdeleriyle hevâlarına tâbi vasileriyle yekdil ve 

sen alacağını almakla vesayetten azl sagîrenin malını ve sagîre-i mezbûreyi alub hıfz 

ideriz deyu sagîrenin malını fuzûlî ve bağ ve bağçelerinin yüz elli guruşluk 

mahsulünü zimem-i nasda olan malûme’l-mikdâr akçesini hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî 

ahz idüb ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin ve bu babda dâvâsına muvâfık şeyhü’l –

islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb mûcebince amel olunub mezbûrların 

hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı münif fuzûlî aldıkları mâl-i sagîre bi’l-

vesâye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                         Kıyâsî             Fî evâsıt-ı S sene 1195   
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SAYFA 123 HÜKÜM 5 

Arabkir Kadısına  Arabkir hassı voyvodasına hüküm ki 

          Havâss-ı hümâyûnumdan Arabkir kasabası ahâlilerinden kasaba-i mezbûrede 

sâkin Molla Mustafa dimekle ârif kimesne ile zevcesi Rukiye nam hatun gelüb 

kasaba-i mezbûre sâkinlerinden hass-ı mezbûr ahâlilerinden Eyüb ve oğlu Molla 

İsmail nam kimesneler bin yüz doksan senesinde kasaba-i mezbûrede vâki‘ ber vech-

i iştirâk mutasarrıf oldukları mülk menzillerini bâ hüccet-i şer‘iyye altmış guruş 

mukâbelesinde bunlara bey‘-i bat-ı kat’i ile bey‘ ve teslim ve semeni yedlerinden ahz 

ve kabz itmeleriyle bunlardan dahi zabt ve tasarruf idüb mülk-i müşterâlarına şer‘an 

bir vechle müdâhale olunmak icâb itmez iken mezbûr Eyüb ve oğlu İsmail 

müte‘akiben fevt olmalarıyla kasaba-i mezbûre sâkinlerinden hass-ı mezbûr 

ahâlilerinden Ali nam kimesne zuhûr ve şirrete sülûk deyn-i müteveffâ-yı 

mezbûrların akrabası olmalarıyla menzil-i merkum irsen bana intikâl eyledi deyu 

gûna gûn illet ve bahâne ile hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye 

taaddîden hâli olmadığın ve bu babda dâvâsına muvâfık şeyhü’l islâmdan fetevâ-yı 

şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyyeleri mûcebince amel 

olunub mezbûrların bir vechle olan taaddîleri men‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim 

ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                         Kıyâsî                 Fî evâhir-i S sene 1195           

SAYFA 124 HÜKÜM 1 

Osmancık Kadısına ve Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Osmancık Kazâsı sâkinlerinden kethüda İbrahim Ağa dimekle ârif kimesne 

gelüb bin yüz seksen dokuz senesinde Babadağı’nda kendü hâlinde olub  kimesneye 

taaddîsi olmayub bir vechle müdâhale olunmak îcâb itmez iken Osmancık Kazâsı’na 

tâbi‘ Dodurga nam karye sâkinlerinden Hamza oğlu Hüseyin Bey dimekle ma‘rûf 

kimesne zuhûr ve şirrete süluk ve sen benim gözümü kılıç ile darb ve ihraç eyledin 

deyu iddia ve murâfa‘a-i şer‘-i şerif olduklarında beynlerinde müslimûn ve muslihun 

tavassutuyla meblağ-ı  ma‘lûm üzerine sulh ve ibrâ ve bedel-i sulhi bunun yedinden 

ahz ve kabz idüb amme-i davâdan birbirlerinin zimmetlerini ibrâ ve iskat birle cânib-

i şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilüb ve hüccet-i şer‘iyye üzerine iki def‘a imza olunub 
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ve bu makûle bir def‘a şer‘le görülüb fasl olunub kat‘-i niza‘ve fasl-ı husûmet ve 

ibrâ-yı zimmet birle cânib-i şer‘den virilen hukûk davâsının istima‘ı memnu‘ iken 

mezbûr ziyâde eşirradan olmağla hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve 

ibrâ ve taaddîden hâli olmadığın ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyyesi mûcebince amel olunub 

mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve ibrâ ol vechle olan 

müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                     Fî evâhir-i S sene 1195 

SAYFA 124 HÜKÜM 2 

Amasya Sancağında vâki‘ kuzat ve nüvvaba hüküm ki 

           Hala Hotin muhafızı vezirim Es-Seyyid Yeğen Mehmed Paşa iclalehunun ber 

vech-i ilhak mutasarrıf olduğu Amasya Sancağı’nda tarafından mütesellim olan 

Yeğenzâde İbrahim Bey‘in hıraset sini hasebiyle zabt ve rabt memlekete adimü’l 

iktidâr umûr mütesellimliği âhere ru‘yet ittirilüb bu vechle âidat-ı müşârun ileyh 

kesr-i külli tertib ve  zarar ve telef olacağı aşikar olmağla Amasya’da sâkin 

Abdullah zide kadruhu mütesellimlik-i merkumu evvelde ru‘yete sâhib-i iktidâr 

olduğuna binâen iş bu bin yüz doksan beş senesi  mah-ı rebiü’l evveli gurresinde zabt 

eylemek üzere liva-i mezbûre mütesellim nasb ve ta‘yîn olunmağla mütesellimlik-i 

mezbûrı tarih-i merkumdan muma ileyhe zabt ve vezir-i müşârun ileyh tarafına raci’ 

olan tayyarât ve âidat-ı sâiresi ahz ve kabz ittirilüb mütesellimliği umûruna 

mütesellim-i sâbık-ı mezbûru ve âheri dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında emr-i 

şerîfim sudûrını müşârun ileyhin kapu kethüdası sâbıkan küçük evkaf muhasebecisi 

Ahmed zide mecduhu ba arz-ı hal istid‘â itmekle vech-i meşrûh üzere mütesellim 

nasb olunmak bâbında emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                Fî evâhir-i S sene (1)195 
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SAYFA 124 HÜKÜM 3 

Eğin Kadısına hüküm ki  

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Abcağa nam karye mütemekkinlerinden Sekisyan nam 

zimmî gelüb bunun li ebeveyn ammisi Sekman nam zimmî bundan akdem mefkud 

olub hayat ve memâtı ma‘lûm olmamağla hâli müteayyin olana değin mefkud-ı 

mezkûrun emlâk ve eşyâsını sadâkat ve istikâmet üzere hıfza taraf-ı şer‘den ba 

hüccet-i şer‘iyye bu kayyim nasb olunmağla mal-i mefkudı sadâkat üzere hıfz itmek 

istedikde karye-i merkumeden mefkud-ı mezkûrun zevcesi Sultan nam nasraniyye 

zuhûr ve  ben mefkudun zevcesi ümm-i kayyim olmağla senden evveli idim deyu 

bilâ sübut ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye muhalefet ve gadr sevdâsında olduğun ve 

bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb 

fetevâ-yı şerîfesi mûcebince amel olunub mal-i mefkudı sadakat üzere hıfz ittirilüb 

mesfûreye hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve bilâ sübut muhalefet ve 

taaddî ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                    Fî evâhir-i  S sene 1195 

SAYFA 124 HÜKÜM 4 

İskilip Kadısına Çorum Sancağı mütesellimi (boş) zide kadruhu hüküm 

ki 

          İskilip’de vâki‘ Ebu’s Suud Efendi Câmi‘-i Şerifi’nin hatibi olan Mehmed zide 

salahuhu gelüb kazâ-i mezbûre tâbi‘ Çiftlik nam karye sâkinlerinden Ömer ve oğlu 

Osman ile yüz seksen sekiz senesinden berü beynlerinde ahz ve i‘tâları olduğundan 

ba’del hisab mezbûrânın zimmetlerinde altmış guruş alacağı olub taleb eyledikde 

şütûm-ı galize ile şetm ve gadr eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların 

zimmetlerinde olan ol mikdar guruş hakkı tamâmen tahsîl ve bi kusur alıvirilüb şer‘le 

taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-

i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                            Nesîmî               Fî evâil-i R sene (1)195  
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SAYFA 124 HÜKÜM 5 

Amasya Kadısına hüküm ki 

            Kazâ-i mezbûr mahallatından Gümüşlü Mahallesi sâkinlerinden Hacı 

Abdullah bin Mustafa  nam kimesne gelüb yine kazâ-i mezbûre tâbi‘ Gökce 

Mahallesi sükkânından Seyyid Abdülkerim bin Osman nam kimesne zevcesi 

Emetullah nam hatun ile müte’âkıben bundan akdem fevt olduklarından ber mûceb-i 

defter-i kassam emvâl ve eşyâsı irs-i şer‘le sülbi sagîr oğlu Seyyid Mehmed ile 

sülbiye kızı Fatıma’ya ba‘del intikâl taraf-ı şer‘den ba hüccet-i şer‘iyye  bunu vasi‘ 

nasb ve yedine virilen hüccet-i şer‘iyye mûcebince sadakat ve istikâmet üzere 

vesâyeti umûrunı ru‘yet ve hıyaneti  şer‘an zâhir olmayub vesayeti umûruna bir 

vechle dahl îcâb itmez iken yine kazâ-i mezbûr mahallatından Sadehelkes(?) 

Mahallesi sâkinlerinden Seyyid Mehmed bin Hacı Ahmed nam kimesne sâbıkan 

Amasya kaadısı İbrahim Efendi dimekle ârif kimesneyi itma‘ birle vesâyeti umûruna 

bi vech-i şer‘i müdâhale ve lede’t-terâfu‘ müdâhaleden keff-i yed eylemek üzere 

tenbih birle cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye i‘tâ olmuşiken yine mugâyir-i hüccet-i 

şer‘iyye ol vechle fuzûlî müdâhale ve taaddîden hâli olmadığın bildirüb hilâf-ı şer‘-i 

şerif ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye vesayeti umûruna müdâhale ittirilmemek bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘l görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                               Vâcid          Fî evâil-i RA sene (1)195 

SAYFA 125 HÜKÜM 1 

Hacıhamza Kadısına hüküm ki 

          Hacıhamza Kazâsı’nda vâki‘ müteveffâ Sinan Paşa Vakfı’nın hala berât-ı 

şerifimle mütevellisi (boş) zide kadruhu ile Hacıhamza Kasabası ahâlileri gelüb 

konar göçer Hotamışlı Türkmeni kethüdası ve Yerlic Türkmeninden malume’l esâmi 

Türkmen taifesi kadîmi yaylak yerlerine geçüb eyyâm-ı seyfde gelüb hayvanatların 

muhkem zabt itmeyüb bunların gök tereke ve sâir mezru‘atları arasına salivirüb 

ekinlerin yedirüb ve çiğnedüb külli zarar ve ziyân itmeleriyle bundan akdem zâbitleri 

Cabbarzâde ma‘rifetiyle hilâf-ı kânun vâki‘ olan taaddî ve tasallutları men‘ murâd 

eylediklerinde taife-i mezkûre huşunet  üzere hareket birle men‘ ve def‘leri kabil ve 
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imkandan olmayub emn ve rahatları meslûb muzdaribü’l-hal oldukların bildirüb 

zâbitler Cabbarzâde ma‘rifetiyle hilâf-ı kânun taaddî ve tasallutları men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â-yı inâyet itmeğin kânun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                    Nedim               Fî evâsıt-ı RA sene 1195 

SAYFA 125 HÜKÜM 2 

Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından Bozok Sancağı mutasarrıfı 

Cabbarzâde Mir Mustafa dame mecduhuya ve Ekradlık kadısına hüküm ki 

           İftiharü’l-emâcid-i ve’l ekârim sâbık mirahur-ı evvelim olan Mir Mehmed 

dame mecduhunun havâss-ı hümâyûndan ber vech-i mâlikâne uhdesinde olan Çorum 

Sancağında ekradllık kazâsına tâbi‘ Karaburun nam karyede sâkin ekradın nam-ı 

diğer Çorum kürdü aşiretinden  Mustafa nam kimesne südde-i saâdetime arz-ı 

hal idüb bunun oğlu mukata‘a-i mezbûre reâyasından Satılmış dimekle ma‘rûf 

kimesne kendü hâlinde iken bin yüz doksan senesinde yine aşiret-i mezbûreden 

Seydûnî Cema‘ati reâyalarından Halil oğlu Mehmed’in oğlu Mustafa ve Küçük 

Mehmed nam kimesneler hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak katl ve ol vechle gadr-ı 

külli eylediklerin bildirüb sen ki Cabbarzâde mir-i muma ileyhsin ma‘rifetin ve 

mübâşir ma‘rifetiyle şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

sana hitâben emr-i şerîfim sudûrını istid‘â eylediği ecilden sen ki Cabbarzâde mir-i 

muma ileyhsin ma‘rifetin ve mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülmek emrim 

olmuştur. 

                                                                           Vâcid    Fî evâsıt-ı RA sene (1)195 

SAYFA 125 HÜKÜM 3 

Divriği Kazâsı nâibine hüküm ki 

           Sen ki  Kazâsı nâibi Mevlânâ-yı muma ileyh Mehmed zide ilmihusun 

südde-i saâdetime mektub gönderüb erbâb-ı tımardan Mehmed sipâhi meclis-i şer‘a 

varub hâlâ berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu tımar karyelerinden kazâ-i mezbûre 

tâbi‘ Rişvan nam karye toprağında defterlü reâya ve reâyası yerlerinde ziraat iden 

haric-i reâya taifesi ziraatleriyle hâsıl eyledikleri terekeleri öşrlerin evlâ 
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karyelerinden olan anbara ba‘dehu her hafta durur tereke satulur âher bazara nakl 

ittirilmek istedikde âheri bazara üç saat iken sekiz saat deyu muhalefet ve tüccarı 

mahsulüne gadr  olunmağla kânun üzere evlâ karyelerinde olan anbara ba‘dehu her 

hafta durur tereke satulur âheri bazara nakl ittirilüb hilâf-ı kânun ta’allül ve 

muhalefet ittirilmemek bâbında vâki‘ hâli hükm-i hümâyûnum virilmek ricâsına bi’l 

iltimas arz eylediğin ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                            Nedim         Fî evâsıt-ı RA sene 1195 

SAYFA 125 HÜKÜM 4 

Tokad Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Tokad sâkinlerinden Osman nam kimesne gelüb bunun Şarkıabad Kazâsı’na 

tâbi‘ Keçili nam karye toprağında bi’l-fi‘il  zabt ve tasarrufunda hâne-i avârıza 

taalluk tekâlif almak îcâb ider kadîmi reâya ve emlâk ve arâzîsi olmayub tekâlif 

talebiyle taaddî ve rencîde olunmak îcâb ve iktiza itmez iken karye-i mezbûre 

ahâlisinden Ebubekir bin Mürsel ve Mahmud bin Pınar ve İbrahim bin Hasan ve 

Abdullah bin Mehmed ve Ömer bin Hüseyin ve Ahmed bin Mustafa nam kimesneler 

zuhûr ve sen on beş sene mukaddem nam karyemizde sâkin idün şimdi sen dahi 

bizimle maan  üzerlerimize  vârid olan tekâlifden hisse vir deyu hilâf-ı kânun tekâlif 

mütâlebesiyle taaddî ve bundan akdem lede’l murâfa‘a  mezbûrların hilâf-ı kânun ol 

vechle hisse-i tekâlif talebiyle zâhir olan taaddîleri men‘ ve def‘ birle taraf-ı şer‘den 

hüccet-i şer‘iyye  i‘tâ ve tekrar murâfa‘adan üç def‘a hüccet-i mezbûreye imza 

olmuşiken mezbûrlar memnu‘ ve mündefi‘ olmayub yine ol vechiyle hilâf-ı kânun ve 

mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye taaddîden hâli olmadıkların ve bu babda davâsına 

muvâfık mütaaddîd fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüb hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı 

şerîfe mûcebince kânun üzere amel olunub karye-i mezbûre ahâlisinden olan 

mezkûrların hilâf-i kânun ve fetevâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyyeye mugâyir ol 

vechiyle tekâlif mütâlebesiyle zâhir olan taaddîleri  men‘ ve def‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                            Fî evâsıt-ı RA sene (1)195  
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SAYFA 125 HÜKÜM 5 

Tokad Nâibine hüküm ki 

          Sen ki Mevlânâ-yı muma ileyh İbrahim zide ilmihusun südde-i saâdetime 

mektub gönderüb medine Tokad Kazâsı ahâlileri meclis-i şer‘a varub kazâ-i mezbûr 

sükkânından ve  mütekâidlerinden Etmekci Hacı İbrahim nam kimesne öteden 

berü ehl-i ırz zümresinden olub cümlesi kendüsünden hoşnud ve razılar iken sâbıkan 

Tokad voyvodası olub enva‘ zulm ve taaddîyat ile hilâf olan Katıroğlu Ebubekir 

hevâsına adem-i ita‘atinden nâşi mir-i merkum voyvodaları ağva ve tahrik ve 

merkumun hakkında nice dürlü ekâzib ve müfteriyâtı mutazammın mâlikâne 

mutasarrıfları tarafına tahrîrat irsal birle Samsun Kal‘asına kal‘abend ettirdikden 

sonra der aliyyemde hakikat-i hal ba‘de’l ıttıla deyu mezkûrdan afv ve ıtlak olunub 

lakin merkum Hacı İbrahim öteden berü malına münasib bazı ikramat ile tağyuş ider 

makûleden olduğuna binâen kemâ fi’l evvel cânib-i miri ve gayrıdan olan maktuat ve 

mevad-ı sâire iltizam itmek içün der aliyyeme vürudunda yine medine-i mezbûre 

cânibinden mâlikâne mutasarrıfları taraflarından tahrîrat irsal olunduğuna binâen 

fima-ba’d umûr-ı iltizama karışmamak üzere sene-i sâbık evâhir-i recebinde dergâh-ı 

muallâm yeniçerileri ağasına  ve sana hitâben emr-i şerîfim mûcebince vilâyet 

cânibine iade ve  ittirilüb ol vechle mağdur ve şayeste-i merhamet  

olunduğundan bahs ile bad-ı ezin iktisab murad maaş  zımnında cânib-i miri ve 

 ber vech-i muharrer ol(?) mukata‘at ve mevad-ı sâire-i  iktiranı 

üzerine  murahhas aliyyeme  kılınmak bâbında oldukların i‘lâm ve 

kabulüne  olundukda voyvodalık Tokad voyvodalığı  mukata‘ası senevi 

altmış iki bin iki yüz altmış sekiz buçuk guruş mal ile sâbıkan mezbûr El-Hac Mir 

Mehmed dame mecduhunun sâir müşterekleriyle mâlikâne uhdesinde olduğu baş 

muhasebede ve husûs-ı mezbûr zımnında ber vech-i muharrer tarih-i mezbûrda 

virilen emr-i şerîf kaydı divân-ı hümâyûnumda ba‘del ihrac sâdır olan ferman-ı ali 

mûcebince mâlikâne mutasarrıflarına isti‘lâm olundukda merkum Hacı İbrahim 

bundan akdem ihtilal nizam-ı mukata‘aya bâdi harekata cesaret eylediği mukata‘a-i 

mezbûr voyvoda tarafından ledel inha Samsun Kal‘ası’na nefy ve iclâ ve tekrar iyâl 

ve evlâdına merhameten afv ve ıtlak olunduktan sonra der aliyyeye  vürud mugâyir-i 

şurût hareket eylediğine binâen eğerçi ba ferman-ı ali vilâyet cânibine irsal 

olunmuştu ancak Fî nefsi’l emr işin özü iltizamat ile taayyuş üzere makûlesinde 
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olduğuna ba‘del iclâ  emvâl-i miriye dair hareket itmemek üzere emr-i 

mezkûrun kaydı terkin ve iktisabı maaş zımnında bazı ikramat deruhtesine müsa‘ade 

olunmasını mâlikâne mutasarrıflarına sâbıkan mirahur-ı evvel muma ileyh Seyyid 

Mehmed dame mecduhu i‘lâm itmekle bu husûsda ilamı mûcebince emr-i şerîfim 

sudûrını bi’l-fi‘il  baş defterdârım olan es-Seyyid El-Hac Mustafa dame mecduhu 

ilam itmeğin ilamı mûcebince emr-i mezkûrun kaydı terkin ve ilâmâtı müş‘ir fermân-

ı alişan yazılmışdır. 

                                                                           Fî evâsıt-ı RA (1)195  

DERKENÂR: İş bu emr-i âli lede’l-vusûl merkum  İbrahim  emr-i münîf 

fevt olub oğulları Mustafa ve Eyüb ve Mehmed nam kimesneler adem-i itaatlerinden 

nâşi  ilga eyledikleri sâbit Arabkir  ilâmın mazmunı bâ ferman-ı ali 

şerh yazıldı.  

15 C sene 95 

SAYFA 126 HÜKÜM 1 

Arabkir Kazâsı nâibine hüküm ki 

           Sen ki Mevlânâ-yı muma ileyh Musa zîde ilmihusun südde-i saâdetime 

mektub gönderüb medine-i Arabkir’de sâkin ulemâ ve sülehâ ve eimme ve hutebâ ve 

a‘yân ve iş erleri ve fukarâ bi ecmâihim meclis-i şer‘a varub üzerlerine evâmir-i 

şerîfemle vârid olan tekâlifi emr ü defter mûcebince cem‘ine memura edâda kusurları 

yoğiken yine Arabkir sâkinlerinden Beşlioğlu İbrahim dimekle ârif kimesne kendü 

hâlinde olmayub erbâb-ı fesâd ve ihtilâl-i beldeyi mûceb-i hareket ve a‘yanlık 

iddiasıyla yüz seksen beş senesinden berü emr ve defterden ziyâde kendü nefsiçün 

beher  tekâlif  tevzi‘at-ı  defter-i tekâlife mebâliğ-i külliye zam ve yetmiş seksen kise 

akçelerin ahz eylediğinden ma‘ada hevâsına tâbi‘ ehl-i örfe fukarâyı gamz ve tecrîm 

ve bi gayr-ı hakkın  rahnedâr ve beldelerinin harabinâ bâis ve   fitne ve ihtilâl 

beldeye bâdi olmağla keyfiyet hâli bizler mahzar eyledik sen dahi mahzarlarımızı 

musaddık i‘lâm idivir deyu ilhâh itmeleriyle ol babda vâki‘ hâli bi’l iltimas arz 

eylediğin ecilden hisse-i hasekilerimden mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le 

görülüb zimmetinde sâbit olan hukûk-ı fukarâ ashâbına ba’del- istirdâd merkumun 
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fukarâ-yı raiyyete zulm ve taaddîsi vâki‘ ise keyfiyeti alâ vuku‘ihi der aliyyeme arz 

ve i‘lâm olunmak bâbında fermân-ı âli yazılmışdır. 

                                                                  Vâcid     Fî evâhir-i RA  sene (1)195  

SAYFA 126 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisine ve Zeytun Kadısına hüküm ki 

           Zeytun kazâsına tâbi‘  nam karyede Balcıoğlu Ali ve karındaşı 

Hüseyin ve Çalıkoğlu İsmail dimekle maruf kimesneler gelüb bunlar kendü 

hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve taaddîleri 

yoğiken yine karye-i mezbûrda Falsız oğlu Hüseyin ve Ekizoğlu Mehmed ve 

Mustafa ve oğlu Hüseyin ve karındaşı İsmail dimekle maruf kimesneler birbirleriyle 

yekdil ve hevâsına tâbi‘ ehl-i örfe istinâden bin yüz seksen senesinde hilâf-ı şer‘-i 

şerif ve bi gayr-ı hak altı yüz guruşdan mütecâviz akçelerini gasben ahz ve ziyâde 

gadr ve taaddî eylediklerin ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfesi olduğun 

bildirüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif gasben ahz eyledikleri ol mikdar guruş hakları 

tamâmen tahsîl ve alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîf 

ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i ali yazılmışdır. 

                                                                 Şerif        Fî evâhir-i RA sene 1195    

SAYFA 126 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisi Paşaya Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Muslu veled-i Mustafa nam kimesne gelüb Amasya Sancağı’nda Merzifon 

Kazâsı muzâfâtından Argo(ma) Nâhiyesi’ne tâbi‘ neferât ve zemîn ile karye-i İmerd 

nısf malikâne-i vakf-ı medrese-i Hüseyin Ağa rikabdâr paşa ber mûceb-i vakfiye ve 

bâki malikânenin on beş sehimden iki sehmi mülk-i evlâd-ı Çavuş Mehmed ve iki 

sehmi mülk-i Balı Beyi bin Mustafa Bey ve tevâbi‘ tımar ve hâsıl-ı tahtında zemîn ve 

hınta ve şa‘îr ve resm-i tapu zemîn ve nısf âsiyâbı yekün ma‘a gayrihi yedi bin akçe 

yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr olunduğu defter-i hâkânide 

mukayyed ve merkum Muslu veled-i Mustafa evlâd-ı Çavuş Mehmed’in evlâdından 

ve karye-i mezbûrenin nısf mülk malikânesine mülkiyet üzere ve mutasarrıf olub 

karye-i mezbûreyi divâni ve medrese-i mezbûre vakfı mutasarrıflarıyla zabt nısf 
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mülk mâlikâne tarafına âid mahsulü ahz ve kabz murâd eyledikde âherden bir vechle 

dahl ve taarruz olunmak icâb itmez iken ecânibden  ashâb-ı ağrazdan olan kimesneler 

karye-i mezbûrenin nısfı mülk mâlikânesinde Çavuş Mehmed evlâdının alâkası 

yokdur deyu hilâf ve defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve taaddîden hâli olmadıkların 

bildirüb defter-i hâkâni mûcebince amel olunub hilâf-ı defter-i hâkâni ecânibden olan 

kimesnelerin ol vechle olan müdâhale ve taaddîleri men‘  ve def‘olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz defter-i mufassala 

müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr ve mukayyed olmağın 

defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                            Vehbi           Fî evâsıt-ı RA sene (1)195       

SAYFA 126 HÜKÜM 4 

Sivas Beylerbeyisi (boş)Paşa dâmet meâliyehu ve Ladik Kadısına hüküm 

ki 

          Koru-yı Hümâyûnumdan Ladik korusu zâbiti Seyyid Ömer zide kadruhu gelüb 

mumâ ileyh kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ 

ve hareketi olmayub bir vechle taaddî ve rencîde olunmak icâb itmez iken kasaba-i 

mezbûr sâkinlerinden zümre-i eşkiyâ ve zaleme ve mütegallibeden Fîrârî Canikli Ali 

Paşa’nın bölükbaşılarından Dik Hüseyin dimekle meşhur kimesne kendü hâlinde 

olmadığından nâşi iş bu sene-i mübârekede yetmiş seksen nefer eşkiyâ ile muma 

ileyhin hânesini basub derûnunda mevcud bi’l-cümle emvâl ve eşyâsını hilâf-ı şer‘-i 

şerif ve bi gayr-ı hak fuzûlî ve tagallüben yağma ve gâret eylediğinden maada muma 

ileyhi dahi darb-ı şedid ile darb ve enfini kat‘ ve cerh idüb azim zulm-i sarîh 

eylediğin bildirüb şer‘le görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak fuzûlî 

ve tagallüben gasb ve gâret eylediği emvâl ve eşyâsı ile burnunun şer‘an icâb iden 

diyeti her ne ise tamâmen tahsîl ve bi kusur kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                       Fâiz         Fî evâhir-i RA sene 1195   

 

 



457 

SAYFA 126 HÜKÜM 5  

Divriği Kadısına hüküm ki 

             Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Barmış nam karye sâkinlerinden sâdâtü’l kiramdan 

kıdvetü’s sâdâtü’l kirâm Seyyid Mustafa ve Seyyid İsâ zide şerefehuma gelüb bunlar 

sahihü’n-neseb sâdât-ı kirâmdan olub isbât-ı neseb eylediklerinde İstanbul 

nukabâsından yedlerine mamulü’n-bih hüccet ve temessükleri olub ve üzerlerine 

edâsı lâzım gelen avârız ve sâir evâmir-i şerîfemle vâki‘ tekâlifden a‘lâ ve evsât ve 

ednâ i‘tibâriyle tahammüllerine göre hisselerine düşeni edâ idüb tekâlif-i şâkka 

talebiyle rencîde olmaları icâb itmez iken karye-i mezbûre ahâlisi hevâlarına tâbi‘ 

ehl-i örf taifesiyle yekdil olmalarıyla  sizler sâdâd-ı kirâmdan değilsiz ehl-i örf  

taifesini taraflarından üzerimize vâki‘ olub ba‘dehu emr-i tekâlif-i şâkka sizler dahi 

bizimle ma‘an virin deyu taaddî ve rencîde eylediklerinden ma‘ada sebeb-i 

maşiyetleri içün besledikleri yüz elli aded koyunlarından dahi âdet-i ağnam talebiyle 

hilâf-ı kânun taaddî ve rencîde eylediklerin bildirüb hilâf-ı kânun ve bilâ emr-i şerîf 

tekâlif-i şâkka talebiyle taaddî ve rencîde eylemeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden kânun üzere emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                       Vâcid             Fî evâhir-i RA sene 1195    

SAYFA 127 HÜKÜM 1 

Divriği kadısına ve Divriği hassı voyvodasına hüküm ki 

          Divriği kasabası sâkinlerinden Danabaş oğlu Hacı Hasan nam kimesne gelüb 

Divriği kazâsına tâbi‘ Ahiköyü nam karyede vâki‘ müteveffâ eş-şeyh Bayezid 

zaviyesinin zâviyedâr ve vakfının  mütevellisi olan kasaba-i mezbûr sâkinlerinden 

Ahmed ve İbrâhim ve Süleyman ve Hüseyin ve diğer İbrahim ve Hasan ve diğer 

Hüseyin nam kimesneler bin yüz seksen dokuz senesinde yedi sene tamamına değin 

zâviye-i mezbûre vakfı karyelerini senevi yüz ellişer guruşa buna iltizam ve bu dahi 

iltizam idüb ber vech-i peşin bin elli guruş bedel-i iltizam olmak üzere virüb lâkin 

sene-i mezbûrede bunu iltizamdan azl idüb bu dahi vaz‘-i yed itmiş iltizama ber 

vech-i peşin aldıkları beş yüz elli guruş nukûd ve beş yüz guruşluk eşyâsını girü 

virmek iktizâ itmişiken virmeyüb hala zimmetlerinde kalub bi’d-defa‘at taleb  

eyledikde avk ve tehir ile ibtâl-i hak sevdâsında oldukların ve bu babda davâsına 
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muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfesi olduğun bundan akdem inha ve yedinde 

olan fetevâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le ru‘yet mezkûrların zimmetlerinde olan ol 

mikdar guruşluk emvâl ve eşyâsı istirdâd ve ihkâk-ı hak olunmasına istid‘â eyledikde 

mahallinde şer‘le görülmek içün iş bu sene-i mübâreke evâsıt-ı saferinde emr-i 

şerîfim sâdır olduğu divân-ı hümâyûnumdan i‘lâm olunmağla vakf-ı merkum El-Hac 

Hasan’ın der aliyyeme takdim eylediği arz-ı hâlinde ber vech-i muharrer emr-i 

şerîfim sâdır olub lâkin mezbûrlar askerînin iddiasında ol vechle zâbitleri ma‘rifet    

iyle şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında mukaddemâ sâdır olan emr-i 

şerîfim mûcebince müceddeden emr-i âli sudûrunu istid‘â ve husûs-ı mezbûr umûr-ı 

şer‘iyyeden olduğuna binâen ber vech-i muharrer emr-i şerîfim sâdır olmuş olub 

ancak istid‘âsı üzere hasmı mezbûrlar askeri taifesinden oldukları vâki‘ ise zâbitleri 

ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le ru‘yet ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim 

sudûrını bi’l-fi‘il reisü’l küttâbım olan Süleyman Feyzi dâme mecduhu i‘lâm itmeğin 

i‘lâmı mûcebince zâbitleri ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le ru‘yet ve ihkâk olunmak 

içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                            Sâdi               Fî evâil-i RA sene (1)195  

SAYFA 127 HÜKÜM 2 

İskilip Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Hatib Mehmed zide salâhu gelüb Bahaizâde Abdüllatif Efendi dimekle ma‘rûf 

kimesne mütevellisi olduğu müftü-i esbak müteveffâ Ebusuud Efendinin Vakfı 

müsakkafatından İskilip kazâsında binâ ve ihyâ eylediği câmi‘-i şerif ve mekteb-i 

latif vakfının kaimmakamlığına bin yüz doksan bir senesinde bunu tevkil ve bu dahi 

umûr-ı vakfı ru‘yet üzere hisâbını görmeğe Seyyid Mehmed nam kimesneyi vekil 

idüb emr-i âli ile mahalline vürûdunda merkum Hatib Mehmed İstanbul’a gelüb 

İstanbul’da bi’n-nefs mütevelli-i merkûm Abdüllâtif ile vakfın hisâbını ru‘yet doksan 

iki ve üç ve dört senelerinden bunun zimmetinde bir akçe mâl-i vakf olmadığını 

müş’ir bunun yedine memhûr ve mamulün bih temessük virilmişiken şimdi mezbûr 

Mehmed cebelü ağası dimekle ma‘rûf kimesne ile yekdil ve senin zimmetinde mal-i 

vakf vardır deyu hesab görmek dâiyyesiyle taaddîden hâli olmadıkların bildirüb 

mahallinde şer‘le görülüb bi vech-i şer‘i taaddî ve rencide ittirilmemek bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 
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                                                  Nesîmî              Fî evâhir-i RA sene (1)195         

SAYFA 127 HÜKÜM 3 

Ekradlık kadısına ve Çorum mütesellimine hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Mustafa nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde 

menzilinde sâkin ve ırzıyla mukayyed olub üzerine şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil 

iken kazâ-i mezbûr sâkinlerinden eşkiyâdan Satılmış nam şakî bunun menziline 

duhûl ve üzerine katl kasdıyla alet-i harble hücum eyledikde bu dahi ber takrib 

nefsini tahlis idüb şer‘an bir vechle bir nesne lâzım gelmez iken kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden Sarı Mustafa (boş) nam hatun ve sâirleri zuhur ve sen bizim mûrisimiz 

mezbûr Satılmış’ı katl itmişsin deyu  hilâf-ı şer‘-i şerif taaddîden hâli olmadıkların 

ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb ber mûceb-i fetevâ-

yı şerif mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı  taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                     Kıyâsî             Fî evâhir-i RA sene (1)195    

SAYFA 127 HÜKÜM 4 

Arabkir kadısına hüküm ki 

         Hısn-ı Mansur sükkânından El-Hac Ali nam kimesne gelüb bu yüz doksan iki 

senesinde Mısr-ı Kâhire’de vâki‘ Şerir nam mahalde Arabkir Kazâsına tâbi‘ Keban 

Madeni karyelerinden Huruc nam karye sükkânından maden-i mezbûr hademesinden 

Hacı İbrahim ve Sâlih nam kimesnelere Hısn-ı Mansur’da sâkin damadı Mustafa ve 

kız karındaşı Zeyneb nam hâtuna teslim eylemek üzere dört bin guruş teslim itmekle 

mezbûrlar meblâğ-ı merkûmı ahz ve mahalle edâ ve teslim itmeyüb kendüleri ekl ü 

bel‘ ve hâlâ karye-i mezbûrda sâkin olub bir vechle mukâvemete iktidârı olmadığın 

bildirüb zâbitleri olan Keban Maden Emini ma‘rifetiyle şer‘le görülüb mezbûrlara 

emâneten teslim eylediği ol mikdâr guruş hakkını tahsîl ve kendüye alıvirilüb taallül 

ve nizâ‘ ittirilmeyüb ihkâk-ı hâk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                             Fî evâhir-i RA sene 1195 
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SAYFA 127 HÜKÜM 5 

Merzifon Kadısına ve Merzifon’da vâki‘ merhûme Devlet Hatun 

Vakfı’nın mütevellisi (boş) zide kadruhuya hüküm ki 

          Dârü’s-saâdeti’ş-şerîfem ağası nezâretinden âsûde olan evkafdan hâlâ 

mütevellisi olduğun vakf-ı mezbûrdan almak üzere yevmi iki akçe vazîfe ve senevî 

altı müd hınta ile hîmekeş ve yevmi bir akçe vazîfe ve senevi altı müd hınta ile  

habbaz-ı imâret cihetlerine mutasarrıf olanlar imâret-i vakf-ı mezbûrda zam olunan 

nan-ı aziz furununa iktizâ iden iki yüz çeki mikdârı hîme bahası zikr olunan yevmi 

on akçe ve senevî on iki müd hınta cerre mahsûlünden virüb külli yevm zam olunan 

nan-ı aziz içün âher mahalden hatab baha olmayub ancak vazîfe-i mezbûreye 

münhasır olmakdan nâşi vakf-ı merkumdan vezâyif ve cerâyâ rakabe üzere olmağın 

sâireyi mutasarrıf ve bilâ hizmet cihet misüllü himekeş ve habbaz cihetlerine dahi 

rakabe teklifi  özrü mûceb olmamağla sâir mürtezikanın vezâyif ve cerâyâları 

olageldiği üzere virmeyüb ancak maru’z-zikr yevmi iki akçe vazîfe ve senevi altı 

müd hınta cerre ile hîmekeş ve yevmi bir akçe vazîfe ve senevî altı müd hınta cerre 

ile habbaz vazîfeleri tamâmen edâ ve âher bahâne ile cevr ve ezâ olunmamak 

bâbında mukaddemâ bâ mektub emr-i şerîf sâdır olmuş iken sen ki mütevelli-i muma 

ileyhsin bu defa ciheteyn-i mezbûreteyn rakabe  teklifi ile gadra tasaddi eylediğini 

hâlâ imâret-i merkumede himekeş ve habbaz olan Abdurrahman Hâlife ibn-i Ahmed 

bâ arz-ı hal inha ve istid‘â-yı inâyet itmeğin kuyûdâtı tetebbu’olundukda vech-i 

meşşruh üzere bin yüz kırk dört senesi evâil-i recebinde emr-i şerîf virildiği divân-ı 

hümâyûnumdan derkenâr olunmağın mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince 

imâret-i vakf-ı merkumdan himekeş ve cabbaz olan mezbûr Abdurrahman Hâlife’nin 

vazîfe-i cerre tamâmen edâ ve teslim ittirilüb refiyye teklifi ve âher bahâne ile 

taaddîden mücânebet eyleyesiz deyu nâzır-ı vakf olub bi’l-fi‘il dârü’s-saadeti’ş-

şerîfem ağası olan El-Hac Cevher Ağa dâme uluvvuhu tarafından memhurlu mektub 

virmekle vech-i meşrûh üzere amel olunmak bâbında fermân-ı âli-şân yazılmışdır. 

                                                                                      Fî evâhir-i RA sene 1195 
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SAYFA 128 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisi dâmet meâliyehuya ve Karahisar-ı Behramşah Kazâsı 

nâibine hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Mehmed nam sipâhi gelüb Sivas Sancağı’nda Kilmigâd 

Nâhiyesi’nde Dokuz nam karye ve gayrıdan on üç bin üç yüz elli akçe berât-ı 

şerifimle mutasarrıf olduğu tımarı mülhakâtından Karahisar-ı Behramşah 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ zemîn der kışlak Kaludoğlu nam-ı diğer Körpelü der tasarruf 

Mahmud hâsıl elli akçe deyu defter-i hâkânîde mukayyed bir aded zemîn müstakîl 

kayd ve berâtına dâhil olmağla âherden dahl olunmak icâb itmez iken Yılduz 

Nâhiyesi’nde Yusufoğlanı ma‘a mezra‘a-i İnedevle nam karye ve gayrıdan on beş 

bin dokuz yüz doksan dokuz ber vech-i tescil yirmi bin akçe zeâmete mutasarrıf 

Mehmed veled-i Mustafa Çavuş ve yine karye-i Yusufoğlanı el mezbûre ve gayrıdan 

altı bin altı yüz kırk üç akçe tımara mutasarrıf Seyyid Osman veled-i Mehmed ve 

Niksar Nâhiyesi’nde Kışlâk-ı Venk nam karye ve gayrıdan dokuz bin altı yüz seksen 

bir akçe tımara mutasarrıf Mustafa nam zâim ve sipâhiler zeâmet ve tımarları 

mülhakâtından yine Karahisar-ı Behramşah Nâhiyesi’ne tâbi‘ resm-i yatak der  

Kışlak Kaludoğlu nam-ı diğer Körpelü  der yed Satılmış zâim hâsıl elli akçe ve yine 

nâhiye-i mezbûre tâbi zemîn-i der Kışlak Kaludoğlu nâm-ı diğer Körpelü der tasarruf 

Abdurrahman hâsıl yüz akçe ve yine Karahisar-ı Behramşah Nâhiyesi’ne tâbi zemîn-

i der Kışlak Kaludoğlu nam-ı diğer Körpelü der tasarruf Satılmış aher Ali hâsıl elli 

akçe deyu iki aded zemîn ve bir aded resm-i yatağı ber mûceb-i defter-i hakâni 

kadîmisi üzere zabta kanaat itmeyüb merkum Mehmed’in müstakîl kayd ve berâtına 

dâhil sâbıku’z-zikr zemîn der Kışlak Kaludoğlu nam-ı diğer Körpelü  der tasarruf 

Mahmud deyu mukayyed zemîn içün senin alâka ve medhâlin yokdur ol dahi bizim 

zeâmet ve tımarlarımız mülhakâtındandır deyu hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale 

ve tagallüben zabt ve gadr irâdesinde oldukların bildirüb sâlifü’z-zikr zemîn der 

Kışlak Kaludoğlu nam-ı diğer Körpelü der tasarruf Mahmud deyu mukayyed bir 

aded zemîn ber mûceb-i defter-i hâkâni kadîmisi üzere kendüye zabt ve âid olan âşâr 

ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb zaim ve sipâhi-i 

mezbûrları ve âherden ferd-i vâhidi hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kadîm bir 

dürlü dahl ve taarruz ve niza‘ ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i 
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icmâl ve mufassala müracaat olundukda Karahisar-ı Behramşah Nâhiyesi’ne tâbi 

zemîn der Kışlak Kaludoğlu nam-ı diğer Körpelü der tasarruf Mahmud kat’-i hâsıl 

elli akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i hâkânide 

mastûr olduğu üzere an mahlul mufassal deyu Mehmed kaydında ve yine resm-i 

yatak der Kışlak Kaludoğlu nam-ı diğer Körpe der yed Satılmış zaim ber vech-i tımar 

hâsıl elli akçe der Kışlak Kaludoğlu nam-ı diğer Körpe der tasarruf Abdurrahman 

kıt‘a tan hâsıl yüz akçe ve yine zemîn-i der Kışlak Kaludoğlu nam-ı diğer Körpe der 

tasarruf Satılmış âher Ali kıt‘atan hâsıl elli akçe yazu ile anlar dahi defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle başka başka tahrîr ve defter-i icmâlde zikr olunan üç 

aded zemînlerin yazuları Yılduz Nâhiyesi’nde Yusufoğulları ma‘a karye ve gayrihi 

ile birikdirilüb yirmi bin yedi yüz seksen bir akçe ber icmâl ve mezbûrun on bin 

akçesi Mehmed veled-i Mustafa Çavuş ve ol mikdarı Seyyid Osman veled-i Mehmed 

ve yedi yüz seksen bir akçesi Mustafa kaydlarında olmağla bu takdirce ber mûceb-i 

defter-i hâkâni zemîn-i der  Kışlak Kaludoğlu nam-ı diğer Körpelü  der tasarruf 

Mahmud el mezbûre mezkûr Mehmed tarafından ve sâlifü’z zikr iki aded zemîn ve 

bir aded resm-i yatak der Kışlak Kaludoğlu nam-ı diğer Körpelü der yed-i Satılmış 

ve Abdurrahman el mezbûrûn dahi muma ileyh Mehmed veled-i Mustafa Çavuş ve 

Seyyid Osman veled-i Mehmed ve Mustafa taraflarından zabt olunmak iktizâ 

eyledikde bi’l-fi‘il  defter emini olan Hasan dâme mecduhu arz itmeğin arzı 

mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                            Naîmâ      Fî evâhir-i RA sene (1)195      

SAYFA 128 HÜKÜM 2 

Ekradlık Kadısına ve Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Mehmed kethüda dimekle maruf kimesne gelüb 

bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub kimesneye taaddîsi yoğiken kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden Çorum ekradları Sarı Mustafa ve Halil oğlu Ömer nam şakîler kendü 

hallerinde olmadıklarından nâşi birbirleriyle ittifak ve hevâlarına tâbi‘ ehli örfe 

istinâden iş bu sene-i mübârekede hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak yedi yüz 

guruşunu ahz ve ziyâde gadr ve taaddî eylediklerinde ve bu babda davâsına muvâfık 

fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince zâbitleri ma‘rifetiyle 

şer‘le görülüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi-gayr-ı hak gasben ahz eyledikleri 
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ol mikdar guruşı tamâmen tahsîl ve kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikde mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                             Kıyâsî            Fî evâhir-i RA sene 1195    

SAYFA 128 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisine ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûr sâkinelerinden Hanife nam hâtun gelüb vâlidesi Emine nam 

hatun Mehmed Sâdık nam kimesnenin taht-ı nikâhında iken bin yüz doksan 

senesinde mezbûr Mehmed Sâdık fevt olub terekesinden mezbûre Emine’nin 

hissesine isâbet iden hakk-ı irsiyyesini almadan vâlidesi mezbûre Emine dahi 

müteveffiye olub zikr olunan hissesi buna intikâl ve bu dahi ahz ve kabz murâd 

eyledikde mezbûr yine Mehmed Sâdık’ın emvâl ve eşyâsını Merzifon sâkinelerinden 

kızı Fâtıma Hatun zabt ve bunun validesinin nikâhıyla hisse-i irsiyyesinden buna bir 

nesne virmeyüb gadr-ı külli sevdâsında olduğun bildirüb şer‘le görülüb hissesine 

isâbet iden hakk-ı irsiyyesi alıvirilüb bi vech-i şer‘-i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

Fi evâhir-i RA sene 1195 

SAYFA 128 HÜKÜM 4 

Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Medine-i mezbûre sâkinlerinden Hanife nam hâtun gelüb bunun vâlidesi 

Emine nam hâtun bin yüz doksan senesinde müteveffiye oldukda emvâl ve eşyâsı irs-

i şer‘le buna intikâl idüb şer‘an dahl icâb itmez iken yine medine-i mezbûre 

sâkinelerinden Fâtıma Hanım dimekle ârife hatun zuhûr ve tezvirâta süluk ve senin 

müteveffiye olan vâliden mezbûr emvâl ve eşyâsını hayatında bana virdirmiş deyu 

müddeâsını vech-i şer‘-i üzere isbât itmeden  hilâf-ı şer‘-i şerif bunun vâlidesi 

müteveffiye-i mezbûreden müntakil zikr olunan emvâl ve eşyâsını fuzûlî zabt ve 

gadr-ı külli eylediğin bildirüb şer‘le görülüb vâlidesi müteveffiye-i mezbûreden 

müntakil mezbûrenin hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî zabt eylediği sâlifü’z-zikr emvâl ve 
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eşyâsı her ne ise kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

                                                           Revnaki                     Fî evâhir-i RA sene 1195     

SAYFA 129 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşa damet mealiyehuya ve Divriği Kadısına 

hüküm ki 

          Divriği sâkinlerinden Mehmed nam kimesne gelüb bunun babası Ömer nam 

kimesne Divriği sükkânından karındaşı El-Hac Feyzullah nam kimesne ile şerik olub 

beynlerinde cereyân iden ahz ve a‘tâ hisabları kat‘ olmaksızın babası merkum yüz 

doksan senesinde fevt olmağla terekesi bununla karındaşı Mahmud ve Ahmed ve 

Osman nam kimesnelere münhasıra olub merkum El-Hac Feyzullah şerik malından 

on beş bin guruş mikdârı kendü umûruna sarf ve istihlâk itmekle bunlar dahi babası 

müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil hakk-ı irsiyyelerini taleb ve almak murâd 

eylediklerinde mezkûr ta‘am-ı hama tab‘iyet ile mukaddemâ sizin babanız ile kavli 

vardır deyu hilâf-ı şer‘-i şerif hile ve tezvirâta sülûk ve mezbûr ile bir dürlü 

mukâvemete iktidârları olmayub gadr-ı külli eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık 

fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb sen ki Sivas Beylerbeyisi muma ileyhsin ber 

mûceb-i fetevâ-yı şerîfe şer‘le görülüb babaları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil 

mal-i  şerîkinden mezbûrun zimmetinde olan hakk-ı irsiyyeleri alıvirilüb taaddî ve 

muhalefet ittirilmeyüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında sana hitâben emr-i şerîfim 

sudûrını istid‘â eylediği ecilden sen ki Sivas beylerbeyisi muma ileyhsin mahallinde 

şer‘le görülmek içün emr-i ali yazılmışdır. 

                                                       Şerîfî         Fî evâsıt-ı RA  sene (1)195  

SAYFA 129 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisine Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Merzifon sâkinelerinden Asiye nam hatun gelüb mezbûrenin babası Kürekçi 

Elhâc İbrahim nam kimesnenin üzerine bundan akdem bin yüz seksen senesinde 

Merzifon’da vâki‘ câmi‘i şerifinin divarı yıkılub fevt oldukda otuz kiselik nukûd 
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emvâl ve eşyâ ve emlâkı verese-i şer‘le kazâ-i mezbûr sâkinlerinden oğlu İsmail nam 

kimesne ile vâlidesi Emine nam hatuna ba‘de’l intikâl terekesi kable’t-taksim mezbûr 

İsmail dahi fevt oldukda hisse-i irsiyyesi kız karındaşı mezbûre Asiye ile vâlidesi 

mezbûre Emine’ye intikâl itmeğin vâlidesi mezbûre hisse-i irsiyyelerini ahz ve kabza 

kanaat itmeyüb kazâ-i mezbûr sâkinlerinden karındaşı Sarı Ömer ve Sarıoğlu Osman 

ve Kaynı Ahmed oğlu El-Hac Hasan nam kimesneler ile müttefik gerek babası 

müteveffâ-i mezbûr Hacı İbrahim’den ve gerek karındaşı İsmail’den isâbet iden 

hisse-i irsiyyesini virmeyüb ahz ve kabz ve beynlerinde ketm ve ihfâ ve ekl ü bel’ 

idüb badehu vâlidesi mezbûre nefsini Kaynı Ahmed oğlu El-Hac Hüseyin’e tezvîc ve 

badehu hisse-i irsiyyesi olmak üzere  virüb külliyet ile gadr ve zulm-

ü sarîh eylediklerin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l-islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin ve tarafından zevci Ali nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb fetevâ-yı 

şerîfe mûcebince şer‘le görülüb babası ve karındaşı müteveffâ-yı mezbûrlardan 

müntakil isâbet-i hisse-i irsiyyelerin ahz ve kabz idüb mezkûrlardan vekil-i merkuma 

alıvirilüb ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                            Vehbi        Fî evâsıt-ı RA sene (1)195         

SAYFA 129 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisine ve Tokad kazâsı nâibine hüküm ki 

          İstanbul sâkinelerinden Nefise nam hâtun südde-i saadetime arz-ı hal idüb 

bunun zevci salyâne çavuşlarından Mustafa Çavuş dimekle maruf kimesne yüz 

doksan senesinde medine-i Tokad’da fevt oldukda yanında mevcud olan emvâl ve 

eşyâsı yine salyane çavuşlarından medine-i Tokad’da mütemekkin İsmail ve yeğeni 

Hasan nam kimesneler bi’l-cümle ahz ve kabz itmeleriyle müteveffâ-yı merkumun 

zimmetinde müstefid ve ma‘kudü’n-aleyh olan iki yüz elli guruş mehir hakkı 

cümlesiyle ala mâ farazallahu teâla isâbet iden hakk-ı irsiyyesin ve mezbûrenin 

hulliyâtını ibram ile edâsına kefil olduğu bin guruşa müteveffâ-yı merkumun 

terekesine vâzi‘ül-yed mezbûrândan mütâlebe eyledikde bi vech-i şer‘-i edâda taallül 

ve muhalefet ve gadr daiyyesinde olmalarıyla yedinde olan fetevâ-yı şeyhü’l-islâmî 

mûcebince şer‘le görülüb zevci müteveffâ-yı mezbûrun mülkünde ve mukayyed 
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zimmetinde olan mebâliğ-i merkum ile tarafına isâbet iden hakk-ı irsiyyesi terekesine 

vâziü’l yed iden merkumlardan mâl-i müteveffâdan tahsil ve vekiline alıvirilüb bi 

vech-i şer‘i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb ihkâk-ı hak olunmak içün sâdır olan 

emr-i şerîf mahalline lede’l vürûd merkum Hasan’ın makbuzı olmayub tereke-i 

müteveffâdan ekseri Tokad sâkinlerinden Hacı Abdullah nam kimesne ile sâlifü’z-

zikr İsmail Çavuş’un zimmetinde olmak hasebiyle infâz-ı emr-i âli mümkün olmayub 

mağduriyeti ber kemal ve ahvâli diğer gûn şâyeste-i merhamet olduğun mukaddemâ 

inhâ ve mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince müceddeden hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledikde mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince 

mahallinde şer‘le görülmek içün doksan dört senesi evâil-i zi’l-hiccesinde emr-i 

şerîfim sâdır olmuşiken mezbûrlar mütegallibeden olmalarıyla bir vechle mukâvemet 

ve infâz-ı emr-i âli mümkün olmayub  ve bu vechle tekrar 

mesârife giriftâr olub mağdur olduğun ve tarafından kaynı Hüseyin Ağa dimekle 

maruf kimesneyi vekil eylediğin bildirüb mukaddemâ sâdır olan emr-i şerifim 

mûcebince mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı hak olunmak bâbında müceddeden 

hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma mürâcaat 

olundukda vech-i meşrûh târih-i mezkûrda emr-i şerîfim virildiği mastûr ve 

mukayyed olmağın mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince amel olunmak 

içün yazılmışdır. 

                                                               Şakîr     Fî evâsıt-ı RA sene 1195           

SAYFA 129 HÜKÜM 4 

Çepni-i Çonkar Kadısına nâibine hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Saatlü nam karyede vâki‘ câmi‘i şerifinin bi’l-fi‘il  

berât-ı şerif-i âlişânımla hatibi olan Hüseyin zide salahuhu gelüb bu uhdesine lâzım 

gelen hitâbet hizmetini edâ idüb bu makûle eimme ve hutebâ muktezâ-yı nas 

oldukların itibâriyle rüsûm-ı raiyyet ve bilâ emr- i şerif tekâlif-i şâkka talebiyle 

taaddî olunmak icâb itmez iken karye-i mezbûre zâbiti tarafından rüsûm-ı raiyyet ve 

ehl-i örf taifesi taraflarından dahi bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddî 

ve rencîdeden hâli olmadıkların bildirüb hilâf-ı kânun karye-i mezbûre zâbiti 

tarafından rüsûm-ı raiyyet talebi ve ehl-i örf taifesi tarafından dahi bilâ emr-i şerîf 

tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle bir dürlü taaddî ve rencide ittirilmeyüb men‘ ve def‘ 
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olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin imdi eimme ve hutebâ muktezâ-yı nas 

oldukları itibâriyle rüsûm-ı raiyyet ve bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka alınmaz 

cümlesinden muafdır bu babda kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                               Vehbi         Fî evâsıt-ı RA sene (1)195      

DERKENAR 

          İş bu emr-i âli ba‘del- vusul husûs-ı mezbûr Sivas kadısı huzurunda murâfa‘a  -

i şer‘ olundukda babaları merkum Memiş  kendü hâlinde olmayub  

olduğundan  murasele-i şer‘iyye katl olunduğu bade‘l  olunmak babında ve bi-

vech-i muârazadan men‘  ve ne mikdar altın ve eşya aldıkların mübeyyin  

tevcih  mütegallibenin tekdir ve tekrar  iş bu 

emr-i ali mucebince  lede’t-terâfu‘ olunmak babında  bi vech muârazadan 

men‘ olunub lâkin mezbur  olduğunu nâtık Divriği  vârid olan 

ilâmın mazmunu bâ fermân-ı ali şerh olundu.                          19 C Sene 95 

 

SAYFA 130 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisi ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Divriği Kasabası sâkinelerinden Fatıma ve Zeliha nam hatunlar gelüb yine 

kazâ-i mezbûr sükkânından Firârî Ali Paşa’nın avânelerinden hâlâ Divriği Voyvodası 

Köse Mustafa ve şeriki Kurşunoğlu Mehmed nam kimesneler Kara Mahmud oğlu 

Osman ve Ömer nam mütegallibeler ile müttefikân Fîrârî Ali Paşa’ya istinâden yüz 

doksan senesinde babaları Memiş nam kimesneye sen fukarâya enva‘ zulm ve taaddî 

ediyorsun kazâmızı harab eyledin deyu mezkûr Köse Mustafa babaları Memiş nam 

kimesneyi tüfenk kurşunuyla darb ve katl ve üzerlerinde mevcud beş yüz altun ve 

silahını ahz eyledikden maada babalarının kazâ-i mezbûrda vâki‘ mutasarrıf olduğu 

mülk bağ ve mülk menzilini bunlar zabt ve âhere bey‘ murâd eylediklerinde 

mezbûrlar noksan baha ile zabt itmek sevdâsıyla ahere bey‘lerine mümana‘at ve 

ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin ve mezbûrlar ile mahallinde bir dürlü mukâvemet 

mümkün olmayub ahvalleri dîger gûn olduğun ve bu babda şeyhü’l islamdan  

davâlarına  mutâbık fetevâ-yı şerîfe virildikde bundan akdem ba’del inhâ ve’l-istid‘â 



468 

der aliyyemden ta‘yîn olunan mübâşir ve Sivas Vâlisi ma‘rifetleriyle Sivas’a ihzâr ve 

yedlerinde olan fetevâ-yı şerîfe mûcebince terâfu‘-ı şer‘ ve ihkâk-ı hak ve keyfiyet 

sûret-i sicillâtıyla der saadetime arz ve i‘lâm olunmak içün sene-i maziyye evâsıt-ı 

şevvalinde sâdır olan emr-i şerîfim mübâşir ta‘yîn  olunan Mustafa zide kadruhu ile 

lede’l-vusul dâvet-i şer‘ olduğundan adem-i itaat birle ihkâk-ı hakk olunmadığın 

bildirüb mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince ta‘yîn olunan mübâşir 

ma‘rifetiyle mahallinde terâfu‘-ı şer‘ ve ihkâk-ı hak mümkün olmaz ise âsitâne-i 

saâdetime ihzâriçün emr-i şerîfim sudûrı istid‘â ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz 

kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere tarih-i mezbûrda size 

hitâben emr-i şerîfim virildiği mastûr ve mukayyed ve sâdır olan emr-i âli mahallinde 

lede’l vusul mâlikleri gelmeyüb vekilleri Hüseyin Murad murâfa‘a-i şer‘ olundukda 

maktul-i mezbûr  katl olduğuna binâen muârazadan men‘ olunub ve iddia 

olunan beş yüz altun der hesab ve cebren füruht  olan emlâk arâzîsi hususuiçün 

müdde‘iyye  gelüb tekrar ihzâriçün buyruldu ihzâr olundukda adem-i itaat 

eylediklerini hâvi sen ki mir-i mirân-ı muma ileyhsin vârid olan mektubunun 

mazmûnı ve taraf-ı şer‘den i‘lâm olunmasıçün mebâliğ-i külliye mütâlebe 

olduğundan berü i‘lâm avdet eylediğini muhtevi mübâşir-i muma ileyh Mustafa’nın 

takriri mefhumu iş bu sene-i mübâreke saferinin yirmi üçüncü gününde bâ ferman-ı 

ali emr-i şerîfimin kaydı bâlâsına sâbit olduğu mukayyed olmağın ta‘yîn olunan 

mübâşir ma‘rifetiyle bu vech dahi mahallinde icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk mümkün 

olmaz ise der aliyyeme ihzâr olunmak bâbında emr-i ali yazılmışdır. 

                                                                          Safi    Fî evâsıt-ı RA sene 1195         

DERKENAR İş bu emr-i ali lede’l vusul mezbur Hasan mevcud olmadığından  gayrı 

merkum   dahi fevt olduğundan nâşi icra-yı hak mümkün olmadığın 

Tokad voyvodası Elhac İbrahim Ağa mülküne ve Tokad  ilâmı mazmunı  bâ 

fermân-ı ali şerh yazıldı.       9 C sene 95 

SAYFA 130 HÜKÜM 2 

Sivas beylerbeyisine ve Tokad Kadısına hüküm ki 

          Nefise nam hatun gelüb bunun zevci salyaneci çavuşundan Mustafa Çavuş 

dimekle maruf kimesne yüz doksan senesinde medine-i Tokad’da fevt oldukda 

yanında mevcud emvâl ve eşyâsını yine salyaneci çavuşlarından medine-i mezbûrda 
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mukim İsmail ve yeğen Hasan nam kimesneler bi’l-cümle ahz ve kabz itmekle 

müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde mutasarrıf-ı raiyye olan iki yüz elli guruşdan 

mihr-i muaccelesiyle ala ma farazallahu teâlâ isâbet iden hakk-ı irsiyyesini hulliyat 

ve  ibram ile edâsına kefil olduğu bin guruşu müteveffâ-yı merkumun 

terekesine vâzi‘ü’l-yed olan mezbûrândan mütâlebe eyledikde bi vech-i şer‘i edâda 

taallül ve muhâlefet ve gadr daiyyesinde oldukların ve eniştesi Mustafa nam 

kimesneyi tarafına vekil eyledikde ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan 

fetevâ-yı şerîfe virildiğin bundan akdem ba arz-ı hal inha ve’l-istid‘â mahallinde 

şer‘le görülmek içün yüz doksan dört senesi evâhir-i şerîfe sâdır olan emr-i şerîfim 

vekil-i mezbûr ile mahalline lede’l-vusul bir dürlü mukâvemet ve ihkâk-ı hak 

mümkün olmadığın ve bu def‘a tarafına karındaşı Hüseyin nam kimesneyi vekil 

eylediğin bildirüb der aliyyemden ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle ber mûceb-i 

fetevâ-yı şerif mahallinde terâfu‘-i şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve keyfiyet arz ve i‘lâm 

olunmak bâbında emr-i şerîfim  sudûrını istid‘â ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz 

kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere târih-i mezbûrda size 

hitâben emr-i şerîfim virildiği mastûr ve mukayyed olmağın mübâşir ma‘rifetiyle bir 

def‘a dahi mahallinde terâfu‘-ı şer‘ ve ihkâk-ı hak ve keyfiyet arz ve i‘lâm olunmak 

bâbında emr-i ali yazılmışdır. 

Sâfi        Fî evâsıt-ı RA sene 1195             

SAYFA 130 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisi paşa dâmet meâliyehu Merzifon Kazâsı nâibine 

hüküm ki 

          Merzifon Kazâsı sâkinlerinden El-Hac İbrahim Ağa dimekle ma‘rûf kimesne 

gelüb bunun kazâ-i mezbûre tâbi‘ Bolluhacı   toprağında beher sene zabt ve 

ziraat ve öşr ve rüsûmun sâhib-i arza edâ idegeldiği tapulu ve temessüklü mutasarrıf 

olduğu malumel hudud tarlalarımızı senevi malume’l mikdâr akçeye yine kazâ-i 

mezbûre tâbi‘ civar karye ahâlilerinden ma‘lûme’l-ism kimesneler bin yüz doksan 

senesinde icâr ve anlar dahi isticâr ve zabt ve ziraat itmeleriyle ziraat eyledikleri 

senelerin icâre-i ma‘lûmesini taleb eylediklerinde hilâf-ı şer‘i şerif virmekde taallül 

ve muhalefet ve gadr irâdesinde oldukların bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların zabt 

ve ziraat eyledikleri senelerin müddet-i icâresinden zimmetlerinde müctemi‘ olan 
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icâre hakkı alıvirilüb bî vech-i şer‘i taallül ve nizâ‘ ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı 

hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                               Vehbi       Fî evâsıt-ı RA sene (1)195                

SAYFA 130 HÜKÜM 4 

Çorum Kadısına Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Mir-i mirandan sâbıkan Çorum Sancağı mutasarrıfı Mehmed dâme ikbâlehu 

gelüb mir-i mirân-ı muma ileyhin kazâ-i mezbûrda kâin mâlik olduğu der anbar 

olunmuş malûme’l keyl mahsulünde âherin alâkası olmayub şer‘an bir vechle 

müdâhale olunmak icâb itmez iken sâlifü’z-zikr mahsulünü bey‘ murâd eyledikde 

kazâ-i mezbûr sâkinlerinden ma‘lûme’l-ism kimesneler hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ 

emr-i münif  muhâlefet ve gadr murâd eylediklerin ve tarafından (boş) nam 

kimesneyi vekil eylediğin bildirüb mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ emr-i münif 

ol vechle olan mümana‘at ve taaddîler men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ 

eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek üçün yazılmışdır. 

                                                        Kıyâsî              Fî evâsıt-ı RA sene 1195 

SAYFA 130 HÜKÜM 5 

İskilip Kadısına hüküm ki 

          Mir-i mirandan sâbıkan Çorum Sancağı mutasarrıfı Mehmed dâme ikbâlehu 

gelüb mir-i mirân-ı muma ileyhin İskilip Kazâsı sâkinlerinden malume’l-ism 

kimesneler zimmetlerinde yedi yüz elli guruş doksan senesinden berü hukûk-ı 

şer‘iyyeden alacak hakkı olub bi’d-defaat taleb eyledikde bî vech-i şer‘i virmekde 

taallül ve muhâlefet ve gadr-ı külli murâd eylediklerin ve tarafından (boş) nam 

kimesneyi vekil eylediğin bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların zimmetlerinde olan ol 

mikdar guruş hakkı vekil-i mezbûra alıvirilüb edâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                                          Fî evâsıt-ı RA sene 1195 
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SAYFA 130 HÜKÜM 6 

Çorum Kadısına Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Mir mirandan sâbıkan Çorum Sancağına mutasarrıf Mehmed dâme ikbâlehu 

gelüb mir miran-ı muma ileyhin kazâ-i mezbûrda sâkin Alemdar Osman nam 

kimesne zimmetinde üç yüz guruş ve malume’l-ism kimesneler zimmetlerinde 

hukûk-ı şer‘iyyeden bin yüz doksan senesinden berü iki yüz elli guruş alacak hakkı 

olub bi’d-defaat taleb eyledikde bi vech-i şer‘i virmekde taallül ve muhalefet ve gadr 

murâd eylediklerin ve tarafından (boş) nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb şer‘le 

görülüb mezbûrların zimmetlerinde olan ol mikdar guruş hakkı tamâmen tahsîl ve 

vekil-i merkuma alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                    Kıyâsî           Fî evâsıt-ı ra Sene 1195 

SAYFA 131 HÜKÜM 1 

Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Arabkir Kazâsı’nda Andırı nam karye sâkinlerinden Ömer nam kimesne gelüb 

bunun kazâ-i mezbûrede vâki‘ mutasarrıf olduğu bir kıt‘a  mülk bağına câri mahsus 

ve müstakîl kadîmi suyunda âherin alâkâsı yoğiken yine karye-i mezbûre 

sâkinlerinden El-Hac Ali ve Halil nam kimesneler zuhûr ve senin bağından cereyân 

iden su bizim babamız tarlası dahi saky olunagelmişdir şimdi bizler dahi suladırız 

deyu mugâyir-i kadîm ve mümânaat birle gadr sevdâsında oldukların ve bu babda 

davâsına muvâfık şeyhü’l-islâmdan mütaaddîd fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüb 

hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı münif ve kadîm zâhir olan müdâhaleleri 

men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le 

görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                            Fî evâhir-i RA sene 1195 
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SAYFA 131 HÜKÜM 2 

Eskiil Kadısına hüküm ki 

          Eskiil Kazâsı muzâfatından Karapınara tâbi‘ Göçer nam karye ahâlilerinden 

malume’l-esâmi kimesneler gelüb bunlar üzerlerine edâsı lâzım gelen avârız ve 

imdâd-ı hazeriyye ve sâir evâmir-i şerîfem ile vârid olan tekâlifi emr ve defter 

mûcebince cem‘ine memura edâ idüb yine kazâ-i mezbûre tâbi‘ Koz Karyesi ve 

Emirgâzi ve Gölü karyeleri topraklarında bi’l-fi‘il  zabt ve tasarruflarında hâne-i 

avârıza bağlu tekâlif almak icâb ider kadîmi reâya emlâk yerleri olmayub taaddî 

olunmak icâb itmez iken maru’z-zikr karyeler ahâlileri zuhûr avârız ve hazeriyye ve 

sâir evâmir-i şerîfe ile vârid olan tekâlifden siz dahi bizimle maan hisse viriniz deyu 

hilâf-ı kânun taaddî ve cebren ahz ve zulm ve taaddîlerinden ahvalleri diğer gûn ve 

perâkende ve perîşân olmalarına bâis olduğun bildirüb zulm ve taaddîleri men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden kânun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                       Sâfi             Fî evâhir-i RA sene (1)195     

DERKENAR:Tekrar emr yazılmışdır.Evâhir-i CA sene 96 

SAYFA 131 HÜKÜM 3 

Kazâbad Kazâsı nâibine hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Ebice(?) nam karye mütemekkinlerinden Telbat ve 

Lazari ve Basuk nam zimmîler gelüb karye-i mezbûrenin hududu dâhilinde yol 

kenarında Kızıltoprak dimekle maruf mahalde tapulu ve temessüklü iştirâken 

mutasarrıf oldukları on dönüm mikdârı tarlaları derununda mâtakaddümden berü taş 

ihrâc olunmağla bunlar dahi ol mahalde ihrâc eyledikleri taşı füruht eyledikde 

bahasından şer‘le müteveccih olan  öşrün sâhib-i arza edâ idüb müdâhale olunmak 

îcâb itmez iken mütegallibeden bazı kesân zuhûr ve hilâf ve mugâyir-i temessük ol 

yerleri fuzûlî zabt sevdâsıyla ve taarruz ve müdâhaleden hâli olmadıkların bildirüb ol 

babda kânun üzere hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnum kaleminden 

kânun sual olundukda mesfûrların mutasarrıf olduğu tapulu ve temessüklü 

tarlalarında taş çıkarub taş toprağa tâbi‘ olmağla taş çıkarmakda zahmet çekmekle taş 

alınmayub çıkarub satdığın taşın bahasından şer‘le müteveccih olan öşrünü sâhib-i 
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(arza) edâ eyledikden sonra âherin müdâhalesi hilâf-ı kânundur deyu tahrîr 

olunmağla kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                        Eşref       Fî evâhir-i RA sene 1195    

SAYFA 131 HÜKÜM 4 

Ladik Kadısına hüküm ki 

          Ladik kazâsı mahallatından Zâviye Mahallesinde vâki‘ Câmi‘-i Atik Vakfı’nın 

meşrutiyet üzere bi’l-fi‘il  berât-ı şerifimle mütevellisi ve câmi‘-i mezbûrun imam ve 

hatibi olan Hafız Süleyman zide salâhu gelüb vakf-ı mezbûrun defter cânibinde 

mukayyed karyelerinde kazâ-i mezbûre tâbi‘ Dere nam ve Alaçam ve Hasan-ı 

Vakfiye nam karyemiz topraklarında vâki‘ kadîmi yaylakdan defterde resm-i yaylak 

vakf-ı mezbûre hâsıl yazılmağla ol yaylağına zamânında koyun ve sâir hayvanlarıyla 

varub yaylayub otundan ve suyundan intifa‘ idenlerden tahammüllerine göre resm-i 

yaylaklarıyla yine kazâ-i mezbûre topraklarında vâki‘ kadîmi otlak yerlerine dahi 

zamanında hâricden koyunlarıyla gelüb davarları otundan ve suyundan intifa‘ idüb 

öşr ve resm  bir nesne virmeyenlerden kânun üzere icâb iden resm-i otlakların 

taleb ve almak murâd eyledikde hilâf-ı kânun virmekde taallül ve muhalefet ve vakf-ı 

şerif gadr olundukların bildirüb kanun üzere amel olunub otlak ve yaylak resmleri 

alıvirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin kânun üzere amel olunmak 

içün yazılmışdır. 

                                                               Fehim       Fî evâhir-i RA sene 1195        

SAYFA 131 HÜKÜM 5 

Sivas Beylerbeyisi dâme ikbâlehuya ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Medine-i mezbûre sâkinelerinden Şerîfe nam hatun gelüb medine-i mezbûre 

sâkinelerinden bunun büyük vâlidesi Bektaş Ağa kızı dimekle ârife (boş) nam hâtun 

bin yüz doksan senesinde mutasarrıf olduğu terekesi ile yine kazâ-i mezbûrda vâki‘ 

Değirmenderesi nam mahalde vâki‘ bir bab mülk âsiyâbı irs-i şer‘le bununla diğer 

kız karındaşı Hadice nam hatuna ba‘del intikâl değirmen-i mezbûrede hissesine bir 

dürlü dahl olunmak icâb itmez iken mezbûre Hadice kasaba-i mezbûre voyvodası ile  

yekdil ve değirmen-i mezbûreyi müteveffâ-i mezbûre hayatında bana hibe eyledi 



474 

deyu hilâf-ı şer‘-i şerif müstakîllen zabt ve voyvodadan temessük alub gadr-ı külli 

eylediğin bildirüb şer‘le görülüb büyük vâlidesi müteveffiye-i mezbûreden müntakil 

mülk değirmen-i mezbûrdan hissesin alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak  olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikde mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i 

şerîf yazılmışdır. 

                                                                                                Fî evâil-i R sene 1195 

SAYFA 132 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine ve Sivas Kadısına Hüküm ki 

          Ali Baba Zaviyesi Vakfının evlâdiyet üzere mütevelli ve zaviyedârı olan 

Seyyid Şeyh Süleyman zide salahuhu gelüb Sivas Nâhiyesi’ne tâbi‘ Hasankuşcu 

Karyesi’nin malikânesi mezkûr Ali Baba Zaviyesi Vakfı ve divânisiyle yine Sivas 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ mezra‘a-i Kışlaviranı ve nezd-i Kuşcu Hasan ve mezra‘a-i  

deyu mukayyed mezra‘alar karye-i Kuşcu Hasan el mezbûre ve gayrıdan dört bin 

sekiz yüz akçe be nevbet tımara ale‘l-iştirâk mutasarrıf Mehmed ve Ali veledân 

Mehmed Veli’nin şerikleriyle kayd ve berâtlarına dâhil olmağla karye-i Kuşcu Hasan 

el mezbûreyi ber mûceb-i defter-i hâkâni mezkûrân Mehmed ve Ali ve âher 

şakirdleriyle zabt ve vakf-ı mezkûr tarafına âid mâlikâne mahsulünü ahz ve kabz 

murâd itmekle bir dürlü dahl îcâb itmez iken be nevbet tımar mutasarrıfları mezkûrân 

ve şerikleri divânî tarafına âid mahsulü an rüsûm ile mezra‘ateyn-i mezbûreteynin 

mahsul ve rüsûmunu kânun ve defter mûcebince ahza kana‘at itmeyüb vakf-ı mezkûr 

tarafına dâhil mâlikâne mahsulüne hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun fuzûlî 

müdâhale ve gadr sevdâsında olduğun bildirüb zikr olunan Kuşcu Hasan Karyesi ber 

mûceb-i defter-i hâkâni divâni mutasarrıfları mezkûrân ve âher müşterekleriyle vakf-

ı mezkûr tarafından zabt ve zaviye-i mezkûre cânibine âid mâlikâne mahsulü kânun 

ve defter mûcebince ahz ve kabz ittiriüb hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun 

mezbûrânı ve âher müştereklerini  vakf-ı mezkûr tarafına âid mâlikâne mahsulüne bir 

dürlü müdâhale ittirlmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 

mufassala mürâca‘at olundukda Sivas Nâhiyesi’ne tâbi‘ yirmi dört nefer reâya ve 

hisse-i çiftlik ve bir zemîn ile karye-i Hasankuşcu mâlikâne-i mülk Ali Kadem(?) ve 

Yusuf  mülk-i meblağ-ı Sinan Paşa bin Mehmed Bey Ali Kadem(?) 
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mâlikâne hâliya Vakf-ı Zaviye-i Ali Baba der Sivas ber mûceb-i vakf-ı divâni tımar 

ve hâsıl-ı divânî ve tahtında resm-i bennâk ve hınta ve şa‘ir yekün ma‘a gayrıhi iki 

bin akçe ve yine mezra‘a-i Kışlaviranı der nezd-i Kuşcu-i Hasan haric-i ez defter 

nam-ı diğer Maşviranı hâsıl-ı ma‘a’r-rüsûm üç yüz akçe ve mezra‘a-i  tâbi‘i 

karye-i mezbûre hâsıl iki başdan sekiz yüz akçe yazular ile defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle başka başka tahrîr ve defter-i icmâlde karye-i  mezbûre hâsıl-ı 

divânî yazu-yı mezkûresiyle ve mezra‘a-i Kışlaviranı nezd-i Kuşcu Hasan el 

mezbûre ile mezra‘a-i  hâsıl-ı divânî deyu yazu-yı mezkûreleri ile tahrîr ve 

birikdirilüb ma‘a gayrıhi üç bin dört yüz akçe yekününden  iki bin dört yüz akçesi 

ifrâz ve be nevbet ber icmâl ve icmâl-i mezbûr tamâmen Mehmed ve Ali veledân-ı 

Mehmed Veli ve bâkisi müştereki kaydlarında olub bu takdirce ber mûceb-i defter-i 

hâkâni  karye-i mezbûre mâlikânesi Ali Baba Zaviyesi Vakfı tarafından zabt 

olunub mezra‘a   teyn-i  mezbûreteyn mâlikâne tahrîr olunmağla  karye-i mezbûrenin 

divânisiyle mezra‘a   teyn-i mezbûreteyn iki başdan müşterekle be nevbet tımar 

mutasarrıfı mezbûran Mehmed ve Ali veledân Mehmed Veli taraflarından zabtı 

iktiza eylediğin bi’l-fi‘il  defter emini olan Hasan dame mecduhu arz itmeğin arzı 

mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                      Fî evâhir-i RA sene (1)195 

SAYFA 132 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisine ve Gedegara Kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Kocalzade Ahmed dimekle ârif kimesne gelüb 

bunun kazâ-i mezbûre tâbi‘ Bacas nam karyede vâki‘ mutasarrıf olduğu çiftliğinden  

bundan akdem tarafından kethüdaları Karaçunoğlu Mehmed ve Yolcuoğlu Ali ve 

değirmencioğulları Ahmed ve Ali nam kimesneler zimmetlerinde yüz doksan 

senesinden berü cihet-i şer‘den yüz guruşdan mütecâviz alacağı olub mezbûrlardan 

mütâlebe eyledikde virmediklerinden ma‘ada bunun malı olmak üzere çiftlik-i 

mezbûrda mevcud bin beş yüz gurşdan mütecâviz ma‘lûme’l keyl hınta ve şa‘îr ve 

ma‘lûme’l re‘s hayvanat ve arpa ve sâir çift âlâtını dahi ahz ve çiftlik-i mezbûrdan 

firar ve hala Gedegara Kasabası’nda sâkin olduğun bildirüb şer‘le görülüb 

mezbûrûnun zimmetlerinde olan meblağ-ı merkum ile çiftlik-i merkumdan ahz 

eyledikleri ol mikdar guruşluk mahsulât ve hayvanât ve sâir âlât-ı çift kendüye 
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alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                              Fî evâil-i R sene 1195 

SAYFA 132 HÜKÜM 3 

Arabkir Kadısı’na ve Keban Ma‘den   i Emini’ne hüküm ki 

           Arabkir Kazâsı’na tâbi‘  nam karye sâkinlerinden Mustafa nam kimesne 

gelüb bunun karye-i mezbûre toprağında vâki‘  ve koyun ve sâir davârları 

ra‘y olunub otundan ve suyundan intifa‘ idegeldiği mahsus ve müntakil kadîmi 

mer‘asında âherin alâkâsı olmayub ve bu makûle kadîmi mer‘a yerleri alınub ve 

satulmak ve talibine virilüb ziraat olunub hilâf-ı kânun iken  Aşireti’nden 

Seyyid İsmail ve Yusuf oğlu Ali ve İbrahim ve Zülfikaroğlu Mehmed nam 

kimesneler zuhûr ve zikr olunan  karye-i mezbûre sipâhisinden tapu 

ile alduk deyu fuzûlî zabt ve ziraat idüb ol vechle bunun hayvanatların zaruret ve 

müzayakasına bâis ve bâdî oldukların ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l 

islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb sen ki ma‘den emini muma ileyhsin ol 

yerler kadîmisi üzere mer‘alık vechiyle mezbûr Mustafa’ya zabt ve hayvanatları ra‘y 

ittirilüb mezbûrların hilâf-ı kânun ve mugâyir-i kadîm ol vechle zâhir olan taaddîleri 

men‘ ve def‘ olunmak bâbında sana hitâben hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden 

sen ki ma‘den emini muma ileyhsin ma‘rifetinle kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                           Fî evâil-i R sene 1195 

SAYFA 132 HÜKÜM 4 

Sivas Kadısına hüküm ki 

          Sivas Kal‘ası’nın kal‘a-i atik mustahfızlarından Mehmed nam mustahfız gelüb 

bunun Sivas Kasabası mahallatından Gök Medrese Mahallesi toprağında bi’l-fi‘il  

zabt ve tasarrufda avârız hânesine bağlu tekâlif almak îcâb ider kadîmi reâya emlâk 

ve yerleri olmayub tekâlif mütâlebesiyle taaddî ve rencîde olunmak îcâb itmez iken 

mahalle-i mezbûre ahâlileri zuhûr ve evâmir-i şerîfe ile vârid olan tekâlifden sen dahi 

bizimle ma‘an hisse vir deyu taaddî ve ehl-i örf taifesi taraflarından bilâ emr-i şerîfe 
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tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddî ve rencîdeden hâli olmadıkların bildirüb hilâf-ı 

kânun ol vechle vâki‘ olan müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                       Rakım        Fî evâil-i R sene (1)195  

SAYFA 132 HÜKÜM 5 

Gedegara Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Sen ki Mevlânâ-yı muma ileyh es-Seyyid Feyzullah zide ilmihusun südde-i 

saadetime mektub gönderüb kazâ-i mezbûr sâkinlerinden es-Seyyid Hasan bin 

İbrahim nam kimesne meclis-i şer‘a varub kazâ-i mezbûrda vâki‘ bin guruş kıymetlü 

bir kıt‘a  mülk bağçesini kazâ-i mezbûr sükkânından Uzun Mustafa oğlu dimekle 

ma‘rûf Hafız Mustafa nam kimesne hocasına istinâden yüz doksan senesinde hilâf-ı 

şer‘-i şerif fuzûlî zabt ve altıyüz guruşa füruht ve gadr itmekle kazâ-i mezbûr 

ahâlilerinden vukuf namı olan kimesnelerden sual  olundukda Fî nefsi’l emr bağçe-i 

merkume mezkûr Seyyid Hüseyin’in babası İbrahim’in mülk-i sarîhi olub ba’del 

vefâtihi merkume Hasan’ın zabt ve tasarrufunda mülkü iken fuzûlî zabt eylediği 

ma‘lûmumuz deyu ihbâr ve inhaları ile sâbit olmuşiken mezkûr Hafız Mustafa şahid-

i zor ikâmetiyle hilâf-ı şer‘-i şerif zabt itmekle istirdâdı bâbında emr-i şerîfim sudûrı 

ricâsına devlet medârım arz ve i‘lâm olunması ilhâh ve iltimas eylediğine binâen 

vâki‘ hâli bi’l iltimas arz eylediğin ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                        Şekîb       Fî evâsıt-ı R sene 1195 

SAYFA 133 HÜKÜM 1 

Tokad Nâibine hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Asarcık nam karye sâkinlerinden Döndü nam hatun 

gelüb bunun karye-i mezbûre toprağında vâki‘ ma‘lûme’l hudud yerlere mutasarrıf 

olan oğlu Ahmed nam kimesne fevt olub oğlu ve kızı ve baba bir karındaşı kalmayub 

tasarrufunda olan yerleri tapuya müstahik ve hak-ı tapu validesi mezbûrenin olmağla 

bi’t-taarruz müslimîn takdir eyledikleri resm-i tapu ile sâhib-i arzdan almağa talib 
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iken karye-i mezbûre sâkinlerinden müteveffâ-yı merkumun ammisi İbrahim nam 

kimesne zuhûr ve sâhib-i arz ıtma‘-ı birle ol yerlerde müşterek olduğum takribiyle ve 

hakk-ı tapu benimdir alub zabt iderüm deyu hilâf-ı kânun fuzûlî müdâhale ve 

tagallüben zabt ve gadr murâd eylediğin bildirüb mezbûrun hilâf-ı kânun ol vechle 

tapu olan müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                          Fî evâil-i R sene 1195 

SAYFA 133 HÜKÜM 2 

Tokad Kazâsı nâibi ile zikr-i ati mürurının olduğu mahallin kadısı zide 

fazluhuya hüküm ki 

          Cündibaşı Mehmed zide kadruhu gelüb Sivas Sancağı’nda Hacıhamza 

Kal‘ası’nın dizdârı ve mütevelli kaimmakamlığı yevmi yüz elli sağ akçe ulufesi 

Tokad gümrüğü mukata’ası malından almak üzere Hüseyin’in hüsn-i rızasıyla keff-i 

yedlerinden ba hatt-ı hümâyûn-ı şevket makrun bin yüz doksan dört senesi rebi‘ü’l 

ahirinin yedinci tevcih ve virilen ru‘s-ı hümâyûnum mûcebince mâliye tarafından 

virilen berât-ı şerifimle üzerinde ve berâtı ünvânı mûcebince amel oluna deyu 

mübârek hat-ı hümâyûn-ı şevket makrunum keşide kıldığı mukayyed olmağla muma 

ileyh tevcihi tarihinden berü berâtı mûcebince müstahik olduğu yüz elli sağ akçe 

ulufesini gümrük emini olan Ali Ağa dimekle ma‘rûf kimesneden almadan azl 

olunub asitane-i saadetime rahi üzere oldığın bildirüb bulunduğu mahalde şer‘le 

görülüb berâtı mûcebince müstahik olduğu yevmi elli sağ akçe mezkûrun 

zimmetinde müctemi‘ olan ulufesi her ne ise tamâmen tahsîl ve bi kusur alıvirilüb bi 

vech-i şer‘i taallül ve niza‘ ittirilmeyüb icrâ-yı hak olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve hazine-i âmiremde mahfûz baş muhasebe defterlerine nazar 

olundukda Hacıhamza Kal’asının dizdarı ve mütevelli kaimmakamlığı hala mâliye 

berâtıyla muma ileyh cündî başı Mehmed’in üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed 

olmağın berâtı mûcebince mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                            Hüseyin      Fî evâil-i R sene (1)195 
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SAYFA 133 HÜKÜM 3 

Sivas Beylerbeyisine ve Arabkir Kadısı’na hüküm ki 

          Nişan-ı hümâyûnum virilen dergâh-ı muallâm müteferrikalarından kıdvetü’l 

emâcid ve’l ikram İsmail Kilârî zide mecduhu gelüb Karahisar-ı Şarkî ve Arabkir 

Sancaklarında Ordu ve gayrı nâhiyelerde nefs-i Ordu ve gayrıdan kırkar bin iki yüz 

kırk yedi akçe berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu zeâmeti mülhakâtından Arabkir 

Sancağı’nda ve kazâsı muzâfatından Puşadı Nâhiyesi’ne tâbi‘ müşterekiyle kayd ve 

berâtına dâhil Pingan ve tevabi‘i karyelerini tarafından bâ temessük subaşısı olan 

Ba‘aşvaslı Hasan dimekle meşhur kimesne ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekiyle 

zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd 

eyledikde âherden müdâhale olunmak îcâb itmez iken ecânibden ve ashâb-ı ağrazdan 

bazı kimesneler hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun fuzûlî zabtına muhalefet 

ve gadr sevdâsında oldukların bildirüb mezkûr Pingan ve tevabi‘i karyesi ber mûceb-

i defter-i hâkâni müşterekiyle tarafından subaşısı merkuma zabt ve vâki‘ olan mahsul 

ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb ashâb-ı ağrazdan olan 

mezkûrları ve âherden bir ferdi dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında emr-i şerîfim 

ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûnum ve defter-i icmâle 

müracaat olundukda Arabkir Sancağı’nda Puşadı Nâhiyesi’ne tâbi‘ yirmi dokuz bin 

yüz on akçe yazar Pingan karyesi ma‘a gayrıha birikdirülüb otuz bir bin yüz on akçe 

zeâmete ber icmâl-i mezbûrun on beş bin akçesi müteferrika-i muma ileyhin ve 

bâkisi müştereki kaydlarında olduğu mastûr ve mukayyed olmağın defter-i hâkâni 

mûcebince amel olunmak bâbında emr-i ali yazılmışdır. 

                                                                                 Fî evâil-i R sene 1195 

SAYFA 133 HÜKÜM 4 

Sivas Beylerbeyisi (boş) Paşa damet mealiyehu ve Niksar Kazâsı Nâibine 

Hüküm ki 

          Niksar Kasabası sâkinlerinden sâdâd-ı kirâmdan kıdvetü’l sa‘dâtü’l kirâm 

Seyyid Mehmed zide şerefehu gelüb bunun babası (boş) nam kimesneden müntakil 

kazâ-i mezbûre toprağında vâki‘ mülkiyet üzere mutasarrıf olduğu Kulancı Çiftliği 

dimekle ma‘rûf çiftlik ve mülk arsalarında âherin alâkâsı yoğiken kazâ-i mezbûre 
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sâkinlerinden Abidin oğlu Ahmed nam kimesne zuhûr ve şirrete süluk ve zikr olunan 

çiftlik ile arsalarını kasaba-i mezbûre sâkinlerinden (boş) nam kimesneden satun 

aldum ve gah benim dahi alâkâm vardur deyu müdde‘asın vech-i şer‘i üzere isbâta 

kâdir değil iken üzerine şer‘an bir nesne sâbit olmadın hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı 

hak zabt sevdâsıyla taaddîden hâli olmadığın ve taraf-ı şer‘den bunun yedinde hüccet 

ve mürasele-i şer‘iyyeleri olduğun ve bu babda davâsına mutâbık fetevâyı şerîfe 

virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe ve hüccet ve mürasele-i şer‘iyyeleri mûceblerince 

amel olunub hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı münif ve hüccet ve mürasele-i 

şer‘iyye ol vechle zâhir olan taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim 

sudûrını istid‘â eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

                                                                                 Fî evâil-i R sene 1195 

SAYFA 134 HÜKÜM 1 

Ladik Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimi (boş) zide kadruhuya 

hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Karagaval  nam karye sâkinlerinden Seyyid Mehmed 

zide şerefehu gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘ kimesneye 

vaz‘ ve taaddîsi olmayub ve üzerine şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken 

kazâ-i mezbûre tâbi‘ Çoramend(?) Karyesi’nden Seyyid Mehmed ve maru’z zikr 

Gaval Karyesi’nden Halil ve diğer Halil nam kimesneler birbirleriyle yekdil olub 

kendü hallerinde olmadıklarından nâşi hevâsına tâbi‘ ehl-i örfe istinâden bin yüz 

doksan senesinde hilâf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak cebren ve kahren bunun yedi yüz 

guruşunu ahz ve kabz ve ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhü’l-islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi 

mûcebince şer‘le görülüb hilâf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak ahz ittikleri yedi yüz guruşu 

tamâmen tahsîl ve bi kusur alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim 

ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                    Nedim         Fî evâil-i R sene 1195 
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SAYFA 134 HÜKÜM 2  

Geldiklan Kadısı’na hüküm ki 

           Medine-i Amasya’da vâki‘ babü’s-saâdetim ağası nezâretinde olan evkafdan 

müteveffâ Hüseyin Ağa ve Firuz Ağa Vakfı’nın Enderun-ı Hümâyûnumdan taşra 

çıkacak bâ mukâbelename halen berât-ı şerîfemle mütevellisi olan es-Seyyid Hüseyin 

zide şerîfehu gelüb muma ileyhin mütevellisi olduğu vakf-ı mezbûrun defter-i 

hâkânide mukayyed karyelerinden Amasya Sancağında Geldiklan Nâhiyesi’ne tâbi‘ 

Moramol nam karyesi reâyalarından ma‘lûme’l esâmi reâyaları karyeleri toprağında 

zira’at salih hâsıl virir yerlerin bi’t-tamam zira’at itmedun bırağub varub  civârında 

vâki‘ âherin karyeleri topraklarında zira‘at idüb vakf-ı merkum mahsulüne külli kesr 

ve noksan tertibine bâis ve bâdî oldukların bildirüb vakf karyesi toprağında zira‘ate 

salih hâsıl virir yerleri bi’t tamam zira‘at itmedin âherin karyesinde zira‘atten men‘ 

ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â-yı inâyet itmeğin kânun üzere 

amel amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                 Nedim          Fî evâil-i R sene 1195 

SAYFA 134 HÜKÜM  3 

Sivas Beylerbeyisine ve Budaközü Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan İsmail nam sipâhi gelüb Sivas Sancağı’nda Budak 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çomçapınar nam karye ve gayrıdan beş bin altmış akçe berât-ı 

şerifimle mutasarrıf olduğu tımarının başkalemi olan salifü’z-zikr mezra‘a-i 

Çomçapınar ve der nezd-i karye-i Bozdepelü Bozdepe ve Kağırman Cemaati zira‘at 

iderler mezbûr Bozdepelü zira‘at ittiği tımar ve Kağırmanlu zira‘at ittiği vakfdır 

mahsul bin akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i 

icmâlde karye-i Çomçapınar ve der nezd-i   deyu vech-i meşrûh üzere tahrîr 

ve ma‘a gayrıha birikdirilüb üç bin beş yüz akçe ber icmâl ve tamâmen merkum 

İsmail’in kaydında ve Hüseyinabad Nâhiyesi’ne tâbi‘  iki nefer reâya ve iki 

zemîn ve bir mezra‘a  ile karye-i divâni vakf-ı zaviye-i Baba Mehmed ber 

mûceb-i sûret-i defter hâliya mescid der tasarruf Derviş Allah Kulu bâ berât-ı 

mâlikâne tımar ve hâsıl-ı divânî vakf nim ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrıhi beş 

bin yüz yedi akçe ve mâlikâne-i karye-i merkum ber vech-i tımar dört bin akçe yazu 
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ile ol dahi defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr olduğu defter-i hâkânide 

mukayyed olmağla merkum İsmail dahi karye-i Çomçapınar el mezbûre toprağında 

Bozdepelü zira‘at ittiği yerleri ber mûceb-i defter-i hâkâni kadîmisi üzere zabt ve âid 

olan mahsul ve rüsûmat kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz itmek murâd 

eyledikde âherden bir vechle dahl ve taarruz olunmak îcâb itmez iken zikr olunan 

Baba Mehmed Zaviyesi Vakfı mütevellileri ve zaviyedâr ve şeyhi olanlar zaviye-i 

mezbûre vakfından olan maru’z zikr  Karyesini mâlikâne mutasarrıflarıyla ber 

mûceb-i defter-i hâkâni zabta kana‘at itmeyüb salifü’l-beyan Çomçapınarı 

Karyesiçün zaviye-i mezbûre vakfındandır deyu hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî 

müdâhale ve tagallüben zabt ve âid olan mahsul ve rüsûmat cebren ahz ve ol vechle 

tımarı mahsulünün külli kesir ve noksan tertibiyle bâis ve bâdî olduğun bildirüb 

salifü’z zikr Çomçapınar Karyesi toprağında Bozdepelü zira‘at ittirdiği yerler ber 

mûceb-i defter-i hâkâni kadîmisi üzere kendüye zabt ve âid olan mahsul ve rüsûmu 

kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb zaviye-i mezbûre vakfı mütevellileri 

ve zaviyedâr ve şeyhi olanları ve âherden  bir ferdi hilâf-ı defter-i hâkâni bir dürlü 

dahl ve taarruz ve niza‘ ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i 

icmâl ve mufassala mürâca‘at oldukda vech-i meşrûh olduğu mastûr ve mukayyed 

olunmağın defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                              Naîmâ        Fî evâil-i R sene (1)195         

 

SAYFA 134 HÜKÜM 4 

Zünnunabad Kazâsı’nda ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

           El-Hac Ali nam kimesne südde-i saâdetime arz-ı hal idüb Amasya 

Sancağı’nda Zünnunabad Kazâsı’na tâbi‘ Elviran Karye sükkânından Ali Paşa’nın 

bölükbaşılarından Monla Musa dimekle meşhur şakî bin yüz doksan senesinde yüz 

ellişer guruş bahaları olan üç re‘s atını ahz ve bahaları edâ iderim deyu fuzûlî cebren 

ve kahren getirdüb bahaları olan meblağ-ı ma‘lûmelerin virmeyüb defa‘atiyle taleb 

eyledikde virmekde taallül ve muhalefet ve zimmetinde iken mezbûr Musa katlen 

fevt oldukda meblağ-ı mezbûru kazâ-i mezbûr sâkinlerinden terekesin ahz ve kabz 
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iden vereseleri ma‘lûme’l-esâmi kimesnelerden ve mal-i müteveffâdan taleb 

eylediğinde  hilâf-ı şer‘-i şerif edâda taallül ve ibtal-i hak ve gadr-ı külli sevdâsında 

oldukların ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb mûcebince şer‘le görülüb at bahasından müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde 

olan meblağ-ı mezbûr terekesin kabz iden vereselerinden ve mal-ı müteveffâdan 

tamâmen tahsîl ve bi kusur alıvirilüb bi vech-i şer‘-i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                      Fî evâil-i R sene 1195 

SAYFA 134 HÜKÜM 5 

Sivas Beylerbeyisi’ne ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Medine-i Sivas’da vâki‘ Yağıbasan Medresesi’nin medrese ve mescidinin bi’l-

fi‘il berât-ı şerifimle İmamı olan El-Hac Seyyid Ali  zide ilmihu gelüb uhdesine 

lazım gelen hizmeti edâ idüb bin yüz doksan senesinden berü berâtı mûcebince 

hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu vazîfesini kazâ-i mezbûrda sâkin mütevelli-i 

vakf olan (boş) nam kimesneden ve mal-ı vakfdan taleb eyledikde vakfda müsa‘ade 

var iken edâda taallül ve muhalefet eylediği ve cânib-i şer‘den i‘lâm-ı şer‘iyye 

virildiğin bildirüb şer‘le görülüb berâtı mûcebince hizmeti mukâbelesinde müstahik 

olduğu vazîfesi mütevelli-i mezkûrdan ve mal-ı vakfdan kendüye alıvirilüb ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında emr-i şerifim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                                    Fî evâsıt-ı R sene (1)195 

SAYFA 134 HÜKÜM 6 

Sivas Valisi’ne ve Gedegara ve Zeytun ve Boyabad Kadılarına hüküm ki 

          Ali zide kadruhu gelüb Amasya ve Kastamonu sancaklarında vâki‘ Zeytun ve 

Boyabad kazâlarından kâin uhde-i iltizamında olan ma‘lûme’l aded zeâmet ve has 

karyelerini bin yüz seksen sekiz senesinden doksan iki senesine gelince hizmetinde 

olan Porsok Hasan nam kimesneye ala vechi’l eman ihâle ve tefvîz ve merkum dahi 

kurâ-i merkumenin sinîn-i merkumede vâki‘ olan a‘şâr ve rüsumâtı ahz ve kabz idüb 
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kat‘-i hisab itmeksizin merkum Hasan vatan-ı asliyesi olan Gedegara’da fevt olmağla 

sinîn-i merkumenin hisabını ru‘yet içün bin yüz doksan dört senesi evâil-i cemazie’l 

ahirinde sâdır olan emr-i şerîfim tarafından tevkil eylediği kimesne mahalline lede’l 

vürud terekesine vâzi‘ü’l yed olan kayınbabası Hacı Mehmed nam kimesne ile lede’l 

murâfa‘a   müteveffâ-yı merkumun teslimâtı ve kendü umûruna sarf eylediği meblağ-

ı zâhirü’l-ihrâc ve kazâha-i merkumdan vâki‘ der anbar olunmuş öşr-i mahsul der 

defter bazı kimesnede olan zimmetine müteveffâ-yı mezbûr tarafından vaz‘-ı yed 

itmemek üzere beynlerinde muslihun tavassut ve makbuzdan gayr-ı ez teslim edâsı 

lazım gelen meblağ-ı merkume kat‘ ile fasl-ı müdde‘i ve her biri  âherin yedine sened 

i‘tâ ve ol vechle kat‘-i niza‘ olunub müdâhale olunmak îcâb itmez iken merkum Hacı 

Mehmed ta‘am-ı hâmından nâşi der anbar olunan zâhireye müdâhale ve taaddîden 

hâliolmadığın bildirüb mahallinde şer‘le görülüb mezbûr Mehmed hilâf-ı şer‘-i şerif 

ve mugâyir-i sened-i şer‘-i vâki‘ olan müdhâli ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında emr-i şerifim ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma mürâca‘at 

olundukda ber vech-i meşrûh tarih-i mezbûrda emr-i şerîfim virildiği mastûr ve 

mukayyed olunmağın mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır.  

                                                                       Necib         Fî evâil-i R sene (1)195               

SAYFA 135 HÜKÜM 1 

İskilip Kazâsı nâibine ve Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          İskilip Kal‘ası’nın dizdarı Mehmed zide kadruhu gelüb Çorum Sancağı’nda 

İskilip Kazâsı muzâfatından divan-ı Karaberk Nâhiyesi’nde Kayıcık nam karye ve 

gayrıdan beş bin akçe gedik tımar ile kal‘a-i mezbûre dizdarlığına bâ berât mutasarrıf 

olub karye-i mezbûre defter-i mufassalda beş bin ve icmâlde dört bin dokuz yüz akçe 

yazu ile tahrîr olunmağla karye-i Kayıcık el mezbûreyi ber mûceb-i defter-i hâkâni 

tarafından ademisi zabt ve hizmeti mukâbelesinde mustahik olduğu mahsul ve 

rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde çakır 

getürüciyandan  Ali nam çakır götürücü zuhûr ve Çorum sancağında ve nâhiyesinde 

Ahmet nam karye ve gayrıdan üç bin üç yüz yirmi dört akçe bâ berât mutasarrıf 

olduğu tımarı mülhakâtından Çorum Sancağı’nda Halkacıklı Nâhiyesi’nde bin dokuz 

yüz yirmi iki akçe yazar Kayı Karyesi’ni zabta kana‘at itmeyüb marü’l beyân Hak 

Karyesi’ne ve mümtaz ve muayyen hududu dâhilinde olan yerlerine fuzûlî müdâhale 
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ve mukaddemâ mahallinde lede’t-terâfu‘ mezkûr Kayıcık Karyesi’nde Çakırcı-i 

mezkûrun alâkâsı olmadığından mevsukü’l kelim cem‘-i gafir ve cem‘-i kesir haber 

virüb ve muârazası men‘ birle cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilmişiken yine 

mündefi‘ olmadığın bundan akdem meclis-i şer‘de inha ve salifü’z zikr Kayıcık 

Karye’si ber mûceb-i defter-i hâkâni mâlikâne mutasarrıflarıyla tarafından zabt ve 

divâni tarafına âid olub berâtı mûcebince hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu 

mahsul ve rüsûm kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb hilâf-ı defter-i 

hâkâni çakır getürücü-i mezkûrı ol vechle dahl ve taarruz ittirilmemek içün İskilip 

nâibi arz ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 

mufassala mürâca‘at olundukda divan-ı Karaberk Nâhiyesi’ne tâbi‘ seksen nefer 

reâya ve beş zemîn ile karye-i Kayıcık mâlikâne-i tamam katib-i Ramazan neslinin 

olub eşkünlü mülk olub Sultan Bayezid Han ve Sultan Selim Han berâtlarıyla sâir 

tımarlarına ilhak olundı divânî tımar ve hâsıl ve divânî ma‘a niyâbet ve tahtında 

resm-i çift ve hınta ve şa‘îr ve resm-i bağ ve bad-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a 

gayrihi beş bin akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-

i icmâlde dört bin dokuz yüz akçe yazu ile tahrîr ve ma‘a gayrıhi beş bin akçe İskilip 

Kal‘ası dizdarlığına mahsus bir gedik tımar ve berâtıyla Mehmed üzerinde ve 

Halkacıklı Nâhiyesi’ne tâbi‘ on nefer reâya ve üç zemîn ile karye-i Kayı mâlikâne-i 

vakf Mahmud Çelebi Katâri be cihet-i câmi‘-i İskilip divânî tımar ve hâsılı tahtında 

resm-i çift ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrıhi dokuz yüz yirmi iki akçe yazu ile 

olduğu defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde 

çakırcıyanda an getüriciyan-ı çakır deyu ber icmâl ol dahi tamâmen çakır getürüci 

Ali  kaydında olub bu takdirce ber mûceb-i defter-i hâkâni tarafından icmâl ve 

mufassal ve nâhiyeleri başka başka olub birbirlerinde alâkâları olmamak iktiza 

eylediğin bi’l-fi‘il  defter emini olan Hasan dame mecduhu arz ve arzı mûcebince 

amel olunmak içün iş bu yüz doksan beş senesi evâhir-i zi’l ka‘desinde emr-i şerîfim 

sâdır olmuşiken yine memnu‘ olmayub tarafeyn İstanbul’da mevcud olduklarından 

mahfil-i şer‘iyatda çakırcı-i mezkûr Ali muvâcehesinde üzerine davâ ve takrir-i 

kelâm idüb mezbûr Ali benim  marü’l beyan Kayıcık karyem müdâhale ve vâki‘ olan 

mahsulden beher kilesi dört İstanbulî gelür kırk keyl zâhire ile reâyamdan mart 

rüsûmu olmak üzere on guruş ahz itmekle taleb iderim dedikde mezbûr Ali dahi 

cevâbında mahsul namıyla asla nesne kabz itmeyüb ve mezkûr Kayıcık Karyesi’ne 

dahi ta‘arruz ettiğim yokdur deyu inkar ettikde davâ-yı mezkûre sıhhati arâzî-i 
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mezkûrede hâsıl olan mahsul ashâbının her birinin tevkîl ve ihalesiyle her birinden 

öşr namına ne makûle ve ne mikdar mahsul aldığı beyâna mutavakkıf ba‘del beyan 

madde beyyine ile isbâta muhtac olduğu tarafına ifade ve tefhim olduktan sonra 

fimâ-ba‘d ol dahi âherin karyesine müdâhale eylemek üzere emr-i şerîfim sudûrı 

bâbında bi’l-fi‘il  Rumili kadıaskeri şer‘iyancısı olan Ebubekir zide ilmihu i‘lâm 

itmeğin i‘lâmı ve mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                  Nesîmî        Fî evâsıt-ı R sene (1)195  

SAYFA 135 HÜKÜM 2 

Arabkir Kadısı’na Hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Anbasan nam karye mütemekkinlerinden Artin veled-i 

Dübek nam zimmî gelüb bu üzerine edâsı lazım gelen avârız ve imdad-ı hazeriyye ve 

sâir evâmir-i şerîfemle vârid olan tekâlifden tahammülüne göre hissesine isâbet ideni 

ahâli-i karye  ile ma‘an edâ idüb ehl-i örf taifesi taraflarından hilâf-ı şer‘ ve kânun ve 

bilâ emr-i hümâyûn tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddî ve bilâ emr-i şerîf âher 

kazâya ihzar teklifiyle rencîde olunmak îcâb itmez iken Arabkir Voyvodası ve Keban 

Ma‘den Emini ve Sivas taraflarından hilâf-ı şer‘ ve kânun ve bilâ emr-i hümâyûn 

tekâlif-i şâkka ve hizmet ve pişkeş nâmı ve sâir bahâne ile akçe mütâlebesiyle taaddî 

eylediklerinden ma‘ada bunun kimesneye akçe ve bi habbe deyn ve kefâleti olmayub 

ve üzerine dahi bir nesne sâbit olmadan ehl-i örf taifesi taraflarından gelen 

mübâşirler hânesine nüzul ve müft ve meccânen yem ve yiyecek ve koyun ve kuzu 

ve yumurta ve tavuk ve arpa ve saman mütâlebe ve cebren ve bilâ emr-i şerîf âher 

kazâya ihzar teklifi ile rencîdeden hâli olmayub perîşânü’l-hal olduğun bildirüb 

zimmi-i mesfurun üzerine edâsı lazım gelen avârız ve imdâd-ı hazeriyye ve sâir 

evâmir-i şerîfemle vârid olan tekâlif tahammülüne göre hissesine isâbet ideni ahâli-i 

karye ile edâ eyledikden sonra ehl-i örf taifesi taraflarından hilâf-ı şer‘ ve kânun ve 

bilâ emr-i hümâyûn tekâlif-i şâkka mütâlebesi ve âher bahâne ile rencîde ve remide 

ittirilmemek bâbında emr-i hümâyûnum ricâ ve divan-ı hümâyûnumdan kânun sual 

olundukda zimmî-i mesfûr üzerine edâsı lazım gelen avârız ve sâir evâmir-i şerifimle 

vârid olan tekâlifden tahammülüne göre hissesine isâbet ideni ahâli-i karye ile ma‘an 

cem‘ine memura edâ eyledikden sonra ehl-i örf taifesi taraflarından hilâf-ı şer‘ ve 
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kânun ve bilâ emr-i hümâyûn tekâlif-i şâkka mütâlebesi ve âher kazâya ihzar 

teklifiyle ve pişkeş ve  müft ve meccânen yem ve yiyecek taleb ve sâir bed ve 

mezâlim ile taaddî ve rencîde olunmak hilâf-ı kânundur deyu tahrîr olunmağla kânun 

üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                                  Fî evâsıt-ı R sene 1195 

SAYFA 136 HÜKÜM 1 

Merzifon Kadısı’na ve Amasya Sancağı Mütesellimi’ne hüküm ki 

          Hanife nam hatun gelüb Gürcü Mahallesi’nde vâki‘ merhum Emine Hatun 

binti El-Hac Ali vakfının ber vech-i meşruta bâ berât-ı ali mütevellisi olub vakf-ı 

mezbûrun vakfiye-i ma‘mulün bihâsında mukayyed beher sene taraf-ı vakfdan icar 

olunagelen akaratından yine mahalle-i mezbûrede vâki‘ üç bab dekâkin ve asiyâb ve 

bağ ve bağçeyi talibine bi’t-tevliye icar murâd eyledikde âherden bir vechle dahl ve 

taarruz olunmak îcâb itmez iken yine kazâ-i mezbûreden Fatıma Hanım zuhûra ve 

vakf-ı mezbûrun dekâkin ve asiyâb ve bağ ve bağçesi hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i 

şart-ı vâkıf ve vakfiye-i ma‘mulün biha bilâ sened fuzûlî zabt ve talibine icarına 

mümana‘at ve vakf-ı şerîfe taaddî sevdâsında olduğun bildirüb şer‘le görülüb ber 

mûceb-i şart-ı vâkıf ve vakfiye-i ma’mulün biha icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i 

şerîf yazılmışdır. 

                                                                           Vehbi           Fî evâsıt-ı R sene (1)195  

DERKENAR Mübâşir ile tertib olunmuştur. Valisine hitâben tebdil ve emr-i şerîf 

yazılmışdır. Fî evâil-i CA Sene 95 

SAYFA 136 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisine ve zikr-i âti eşkıyanın bulundukları mahallin 

kadısına hüküm ki 

          Hemşirem Esma Sultan damet ismetuhanın kethüdalığı hizmetinde olub 

muhasebe-i evvelim olan Mehmed dame mecduhunun çukadarlarından Mehmed nam 

çukadarı gelüb bu sene-i mezbûrede itmâm-ı hizmet-i memuresiyle medine-i 

Musul’dan azimet ve eyalet-i Sivas’da Hasançelebi nam mahalden kalkub esnâ-yı 
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rahta bir kaç nefer süvari eşkıya önüne çıkub kat‘-i tarik yerli üzerine hücum ve iki 

bin guruşdan mütecâviz emvâl ve eşyâsını nehb ve gâret ve üryânen eyalet-i Sivas’a 

duhul ve iki mah mikdarı maktul Ali Paşa’nın yanında meks ve ba’dehu Asitane-i 

saadetime gelüb ahvali dîger gûn olduğun ve keyfiyet-i mezbûrun minval-i muharrer 

üzere olduğunu müş‘ir Sivas Nâibi mollazade Es-Seyyid Ahmed Emin zide 

ilmihunun yedine virdiğü i‘lâmını ibrâz itmekle sen ki Sivas Beylerbeyisi muma 

ileyhsin eşkiyâ-yı mezbûr mahalleri ma‘rifetinle teftiş ve tefahhus birle ele getirilüb 

ahz ve nehb ü gâret eyledikleri meblağ ve eşyâ ala eyyi hal zâhire ihraç ve ihkâk-ı 

hakk ittirilmek bâbında sana hitâben emr-i şerîfim sudûrunu istid‘â ve divân-ı 

hümâyûnumdan sual olundukda mezbûrun inhası üzere Musul’dan itmam-ı hizmet-i 

mezburesiyle cânib-i avdetinde mahal-i merkumdan leylen üzerine hücum ve emvâl 

ve eşyâsını gâret idenler her kimler ise bi’t-taharri tefahhus ve minval birle 

bulundukları mahalde ahz ve meclis-i  şer‘an ihzar ve ba’des sübut hilâf-ı şer‘-i şerif 

ve bi gayr-ı hak merkumun gasb olunan eşyâsı her ne ise tamâmen zâhire ihraç ve 

ihkâk-ı hakk ve keyfiyet der aliyyeye i‘lâm olunmak ve  kasabat-ı merkumede 

alâkâsı olmayan bi cürme ehl-i ırz makûlesine taarruz olunmamak içün tenbih ve 

te‘kidi havi emr-i şerîf iktiza eylediği tahrîr olunmağla sen ki Sivas Beylerbeyisi mir 

miran-ı muma ileyhsin mübâşir ma‘rifetiyle hududu dâhilinde i‘lâmı natık olduğu 

üzere gâret olunan eşyâyı ve gâretkârı bi eyyi hal olunub zâhire ihraç ikram özr  ve 

cevaba tasaddi ile infaz emr-i âlide tekasülden eylemeniz bâbında ferman-ı ali 

yazılmışdır. 

                                                                          Edip       Fî evâsıt-ı R (1)195   

SAYFA 136 HÜKÜM 3 

Ladik Kadısı’na ve Argoma ve Aştakul Nâhiyeleri nâiblerine ve zikr-i ati 

tımar karyeleri reâyalarının bulundukları mahallerin kuzat ve nüvvâbına 

hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Seyyid Ahmed veled-i Abdurrahman nam sipâhi gelüb 

Amasya Sancağı’nda Ladik Nâhiyesi’nde Beypınarı nam karye ve gayrıdan yedi bin 

dokuz yüz akçe berât-ı şerif-i âli şânımla mutasarrıf olduğu tımarının baş kalemi olan 

salifü’z zikr Beypınarı Karyesi’yle tımarı mülhakâtından Argoma Nâhiyesi’ne tâbi‘ 

karye-i Uzunoba ve Aştakul Nâhiyesi’nde Karacaşehir karyelerinin defterde 
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mukayyed raiyyet ve raiyyetioğullarından bazıları kadîmi karyelerinden kalkub 

varub taht-ı kazânızda vâki‘ kuzât ve kurâ ve askeri çiftliklerinde sâkin ve 

mütemekkin olmalarıyle bulundukları mahallerden kaldırub kadîmi karyelerine nakl 

ve iskân murâd eyledikde reâya-yı merkum hala sâkin oldukları kasabat ve kurâ 

zâbitlerine ve çiftlik ashâbına istinâden hilâf-ı kânun taallül ve muhalefet üzere 

oldukların bildirüb salifü’z zikr reâya bulundukları mahallerden kaldırub kadîmi 

karyelerine nakl ve iskan ittirilüb reâya-yı merkumeyi kuzât ve kurâ zâbitlerine ve 

çiftlik ashâbinâ istinâden hilâf-ı kânun taallül ve muhalefet ittirilmemek bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual olundukda ol geçüb 

giden reâya tımar karyelerinin defterde mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğulları iken 

kalkub varub hala oturdukları yerlerde avârız hânesine kayd olunmayub ve sâkin 

olalı on sene geçmiş değil ise kaldırub kadîmi karyelerine nakl ve iskan ittirilüb 

amma oturdukları yerlerde avârız hânesine kayd olunub ve sâkin olalı on sene 

geçmiş ise ol makûle reâya kaldırılmak olmaz oturdukları yerlerde üzerlerine edâsı 

lazım gelen resm-i raiyyetleri kânun ve defter mûcebince alıvirilmek muvâfık-ı 

kânun olduğu tahrîr olunmağla kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

                                                                                Fî evâsıt-ı R sene (1)195 Vâcid 

DERKENAR Tashîh olunduğu vechle tebdil olmuştur bilâ kayd evâil-i CA sene 95 

SAYFA 136 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi’ne ve Eğin Kadısı’na hüküm ki 

          Avanis nam zimmî gelüb Eğin Kasabası mahallâtından Nâib Mahallesi’nde 

vâki‘ bir bab mülk menzile mutasarrıf Toros nam zimmî sekiz yüz yetmiş guruş ba 

hüccet-i şer‘iyye bunun karındaşı Ohan nam zimmîye bey‘-i bat-ı kat‘i ile bey‘ ve 

teslim ve ol dahi teslim ve temellük eyledikden sonra tâbi‘-i mesfûr menzil-i 

mezbûrda müsteciren beş ve icâresi zimmetinde müctemi’ olmuşiken mersum Toros 

hâlik oldukda terekesine bi’l verâse vaziü’l yed sarf olan mahalle-i mezbûrede sâkine 

zevcesi Ayşe nam hatun nefs-i  kazâ-i mezbûre sâkinlerinden mütegallibeden Muhzır 

oğlu Mehmed nam kimesneye tezvic ve zevci  mezbûr ile müttefiken sene-i 

mezbûreden berü menzil-i mezbûrda sâkin olmalarıyla zimmetlerinde müctemi’  olan 

on senelik icare hakkını karındaşı mesfûr Ohan kable’l edâ mürd olub menzil-i 
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mezbûr ve münderic olan icarâti bil irs oğulları sagîrlere intikâl itmekle ba’del yevm 

mezkûreye ba hüccet-i şer‘iyye vasi‘ nasb olunub menzil-i mezbûrun sene   

olan icâratını bi’l-vesâye mezbûrandan mütâlebe ve ahz ve kabz ve menzil-i 

mezbûrdan   zabt murâd eyledikde zaman mürur eyledi deyu menzil-i 

merkumu ve icâretini bi vech-i şer‘i edâda taallül ve iyâl ve eytâm-ı mezbûra gadr 

murâd eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb eytam-ı mezbûreye babaları vech-i 

mesfûrdan müntakil  mezbûrânın fuzûlî sâkin oldukları menzil-i merkum ile ol 

mikdar senelik icareti tamâmen tahsîl ve bi’l vesâye kendüye alıvirilüb bi vech-i şer‘i 

taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ itmeğin sen ki vezir-i müşârun ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                          Şetim          Fî evâsıt-ı R sene 1195 

SAYFA 137 HÜKÜM 1 

Kilmigad Kazâsı Nâibine hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûrda vâki‘ Şeyh Ömer Zaviyesi Vakfı’nın vazîfe-i muayyene ile 

ba berât ve bâ şart-ı tedris mütevellisi olan ulemadan Seyyid Mehmed zide ilmihu 

gelüb Sivas Sancağı’nda Kilmigad Nâhiyesi’ne tâbi‘ Karye-i Karalar iki başdan 

vakf-ı zaviye-i Şeyh Ömer meşihat-i der tasarruf Turali Derviş bâ berât tahtında otuz 

iki nefer reâya ve altı zâviyedârân hâsıl-ı ma‘ar-rüsûm bin üç yüz dokuz akçe ve 

mezbûr karyenin hududu husûsunda Döger cemaatiyle husûmet ittiklerinde sâbit olan 

hududun hüccetlerinde mastûr der mukarrer tutulub defter-i cedide kayd olundu deyu 

defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve yine Kilmigad  Nâhiyesi’ne tâbi‘ 

karye-i Killik iki başdan tahtında otuz beş nefer reâya ve zemîn Kulaguz hâliya der 

tasarruf Şah Hüseyin sipâhi karye-i mezbûrenin hududu dâhilinde reâya kûhîden feth 

eylediği yerlerinin mahsul ve rüsûmu ve karye-i mezbûreye sonradan gelüb tavattun 

iden haric-i reâyanın mahsulü ve rüsûmu mezbûr karye hâsılıyla mahsubdur hâsıl-ı 

bennâk ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrıhi iki bin akçe yazu ile defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde ma‘a gayrihi birikdirilüb iki bin dokuz 

yüz doksan dokuz akçe ber icmâl ve icmâl-i mezbûr tamâmen karye-i Killik el 

mezbûre ve gayrıdan beş bin dokuz yüz doksan dokuz akçe tımara mutasarrıf 

Hüseyin veled-i Mustafa’nın kaydında olduğu defter-i hâkânide mukayyed ve sâbık 
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Sivas Valisi huzurunda tarafeyn bi’l muvâcehe terâfu‘larında münazaü’n fiha olan 

arâzî-i Gökkaya ve Debeağıl ve Kilkaya ve Karaburun ve Ağcaşar ve Belkütük ve 

Arpaçukuru ve Dilyolu ve Asihâne ve Yive’ye müntehi olduğu muvâcehe-i hissemde 

meşruen sâbit ve bin yüz doksan üç senesi şabanının on birinci gününde taraf-ı 

şer‘den virilen hüccet-i sadr-ı rum i‘lâmıyla mütevelli-i vakfın defter-i hâkâniye hıfz 

ittirdiği hüccetin kaydı ref‘ ve terkin ve hüccet-i mezkûre doksan dört senesi 

recebinde ba ferman-ı ali defterhâne-i âmiremde hıfz olunub mezbûr Karalar 

Karyesi’nin mümtaz ve muayyen hududu dâhilinde olan ma‘lûmete’l hudud yerlerine 

sipâhi-i merkum  mutasarrıf olduğu mezkûr Killik Karyesi arâzîsindendir deyu fuzûlî 

müdâhale eyledikde mahal-i niza‘ üzerinde lede’l murâfa‘a ol yerler vakf-ı mezbûrun 

maru’l beyan Karalar Karyesi arâzîsinden olduğu şer‘an sâbit ve taraf-ı şer‘den 

virilen hüccet-i şer‘iyye defter-i hâkâniye hıfz olunmuşiken mücab olmayub yine ol 

vechle müdâhale ider deyu inha ve Sivas Valisi’ne hitâben emr-i şerîf sudûrunu 

mütevelli-i merkum istid‘â ve kuyûdat-ı defter-i hâkâniden ba‘del ihrac vezir-i 

müşârun ileyhe hitâben doksan üç senesi evâil-i zi’l ka’desinde bir kıt‘a  mezkûr 

Killik Karyesi’nin mümtaz ve muayyen hududu dâhilinde vâki‘ malumete’l hudud 

mütevelli-i merkum ol yerler içün vakfın Karalar Karyesi arâzîsindendir deyu 

müdâhale ve mahal-i niza‘ üzerinde lede’l murâfa‘a  cânib-i şer‘den sipâhi-i merkum 

tarafına virilen hüccet-i bâ ferman-ı ali defter-i hâkâniye hıfz olunmuşiken mücab 

olmayub mugâyir-i hareket ider deyu sipâhi-i merkum inha ve kaydları ba‘del ihrac 

defter emini arzı mûcebince doksan dört senesi evâil-i ramazanında dahi bir kıt‘a  

evâmir-i şerîfem sâdır olub şurut-ı vakf-ı mezbûrun salifü’l beyan Karalar 

Karyesi’nin mümtaz ve muayyen hududu dâhilinde kadîmü’l eyyâmdan öşr ve resmi 

vakf-ı merkum tarafından ahz ve kabz olunagelen malumete’l hudud yerlerine sipâhi-

i mezkûr bundan akdem müdâhale ve Sivas Valisi tarafından müteayyin mübâşir 

ma‘rifetiyle mahal-i niza‘ üzerinde lede’l murâfa‘a ol yerler mezkûr Karalar 

Karyesi’nin mümtaz ve muayyen hududu dâhilinde kadîmden öşr ve resmi vakf-ı 

mezbûr tarafından alınagelen yerlerden olduğu şer‘an sâbit ve cânib-i şer‘den virilen 

hüccet-i şer‘iyye Rumili Kadıaskeri i‘lâmıyla ba ferman-ı ali defter-i hâkâniye hıfz 

ve mûcebince emr-i ali sâdır olmuşiken sipâhi-i merkum mücab olmayub Sivas 

Nâibine bezl-i irtişa ile itma’ ve inâyet oldığı hücceti ber takrib defter-i hâkâniye hıfz 

ve mütevelli-i merkum tarafına virilüb defter-i hâkâniye kayd olunan hüccet-i 

merkumeyi ref‘ ve terkin ve bu vechle vakfın marü’l beyan Karalar Karyesi’nin 
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mümtaz ve muayyen hududu dâhilinde kadîmden öşr ve resmin ahz ve kabz ve gadr 

eylediğin inha ve mezbûr ile mahal-i niza‘ üzerinde terâfu‘-i şer‘ ve niza‘ olunan 

arâzî bi garaz  musin ve ihtiyarlardan tefahhus ve sual ve bade’s sübutü’ş şer‘i zâhir 

ve müteayyin ve hüccet-i şer‘iyye rabta ve hakikat-i hal der aliyyeme arz ve i‘lâm 

olunmak bâbında müceddeden emr-i şerîfim sudûrunu istid‘â ve defterhâne-i 

âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat 

olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz 

ahkâm-ı kuyûdât tetebbu’olundukda vech-i meşrûh üzere tevârih-i mezkûrede 

evâmir-i şerîfem virildiği mukayyed ve husûs-ı mezbûr ol diyarın musin ve ihtiyar ve 

bi garaz kimesneleriyle mahal-i niza‘dan üzerinde tekrar murâfa‘a   ve öşr ve resmi 

niza‘ olunan yerler sipâhi-i merkumun tımarının başkalemi olub müstakîllen kaydına 

dâhil salifü’z zikr Killik Karyesi ve hâsılıyla mahsub zimmetlerin mümtaz ve 

muayyen hududları dâhillerinde kadîmden öşr ve resmi sipâhi-i mezkûrun tımarı 

tarafından alınagelen yerlerden olmayub fi’l hakika vakf-ı mezbûrun marü’l beyan 

Karalar Karyesi’nin mümtaz ve muayyen hududu dâhilnde kadîmden öşr ve resmi 

vakf-ı mezbûr tarafından alınagelen yerlerden olduğu lede’ş şer‘ü’l enver sâbit ve 

mütehakkik olduğu halde hududu beyanıyla hüccet-i şer‘iyyeye rabıta ve hakikat-i 

hal der aliyyeme arz ve i‘lâm olunmak bâbında istid‘âsı üzere emr-i şerîfim 

sudûruiçün bi’l fi‘il reisü’l küttâbım olan Süleyman Feyzi dame mecduhu i‘lâm 

itmeğin i‘lâmı mûcebince amel olunamk içün yazılmışdır. 

                                                                 Şeyhî               Fî evâsıt-ı R sene (1)195   

Vali ile tebdil olunmuştur. 

SAYFA 137 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi’ne ve Arabkir Kazâsı Nâibi’ne hüküm ki 

          Memâlik-i mahrusemde vâki‘ kazâlarda vülat ve hükkâm tarafından fimâ ba‘d 

a‘yanlık içün buyruldu ve murasele virilmeyüb ahâli-i fukarâ tarafına varub bir 

kimesnenin a‘yan nasbını istid‘â eylediklerin ve  sadakat ve istikâmet ve fukarâya 

şefkat ve himâyet  ile mevsuf ve mehâsin etvârı cümle indinden müsellem ve ma‘rûf 

olduğuna tahsîl ıtlâk  olunduktan sonra keyfiyet hâli hasebince arz ve mahzar birle 

cânib-i sadr-ı azam ve vekil-i mutlâkıma tahrîr ve sadr-ı a‘zam tarafından dahi 

a‘yanlığa ihtiyar eyledikleri kimesnenin fi’l hakika meşhur olduğu vech üzere evsaf-ı 
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mezbûre ile ittisâfı var mıdır hal ve siretine kemal-i taharri ve dikkat birle ilm ve 

yakîn geldikde mesned-ârâ-yı sadâret-i uzmâ tarafından nasbinâ icâzeti şâmil mektub 

veya kaime ile cevabı üzere tahrîr olunmak ve vali ve mütesellimler ayan olacak 

kimesneden ve ahâli ve reâyadan bu muamelede bir akçe almamak ol eşhâsı matlub 

olan şurut-ı mezbûre ile ayan nasb olundukdan sonra sadâkat ve istikâmete men âfi‘i 

fukarânın siyanet  ve kendü nefsi içün akçe zam ve tevzi’i ihbâr olunduğu takdirde 

cezası tertib olacağını ve nizâm-ı merkumun düsturü’l amel tutulmasına dikkat ve 

keyfiyet cümleye i‘lâm ve işa‘at olunmasını havi yüz doksan üç senesi evâhir-i 

rebiü’l evvelinde Rumili ve Anadolu ‘nun üçer kollarında vâki‘ molla-i izam ve mir-i 

miran-ı kirâm ve kuzat ve nüvvâba hitâben evâmir-i şerîfem ısdâr ve irsal olunduğu 

divân-ı hümâyûnumdan i‘lâm olunmağla sen ki Mevlânâ-yı muma ileyh Musa zide 

ilmihusun der aliyyeme takdîm olunan arzında kazâ-i mezbûre sükkânından Cafer 

Paşazade Ahmed Bey dimekle maruf kimesnenin etvâr ve evza‘ında vücûhuyla 

hoşnud ve razı iken bundan akdem kazâ-i mezbûr a‘yanından bazılarının harekât-ı nâ 

hemvârlarına binâen mezbûrların umûr-ı memlekete karışmamak üzere Sivas Valisi 

ma‘rifetiyle tenbihi kat‘ olundukda merkum Ahmed’in dahi ber takrib  ismi hüccet-i 

 derununa idhal olunmuş olmağla mezbûrun ismi hüccet-i mezbûrede ref‘ ve 

umûr-ı memleket kendüye ihâle olunmak  kazâ-i mezbûrda sâkin ulema ve sülehâ ve 

eimme ve huteba ve fukarâ ve züefa bî ecmaihim meclis-i şer‘de inha ve istid‘â 

eylediklerin tahrîr  ve iltimas ve nezd-i kaydı bulunmadığına baş muhasebeden eğerçi 

cevab tahrîr olunub lakin merkum Ahmed Bey’in ism-i nezd-i hüccete idhal olduğu 

i‘lâmda mastûr  ve umûr-ı vilâyete ru‘yeti mucebince olmağın husûsı dahi münderic 

olduğuna binâen ayanlık şaibesi müstefid olmağla bu sûrette ayanlık şurutı 

mûcebince harekata ibtidar ve nezd-i hüccete idhal olunduğın keyfiyeti  dahi ne 

vechle idüğü tashîh ve tahkik olunmak içün tekrar mahallinde isti‘lâm-ı mütevakkıf 

idiğün bi’l-fi‘il  reisü’l küttâbım olan Süleyman Feyzi dame mecduhu i‘lâm itmeğin 

sen ki mir-i müşârun ileyhsin i‘lâmı mûcebince i‘lâmı muhtevi emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

                                                                           Haşim       Fî evâsıt-ı R sene (1)195 
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SAYFA 138 HÜKÜM 1 

Sivas Beylerbeyisine ve Niksar Kadısına hüküm ki 

          Niksar Kasabası sâkinlerinden Kal‘alı Uzun Hasan dimekle meşhur kimesne 

gelüb bunun babası (boş) nam kimesnenin yine kasaba-i mezbûre sâkinlerinden Hacı 

Abdürrezzak nam kimesne zimmetinde bin yüz doksan senesinden berü üç yüz elli 

guruş alacak hakkı olmağla almadan babası mezbûr fevt olub meblağ-ı mezbûr irs-i 

şer‘le bununla iki aded kız karındaşlarına intikâl itmekle babalarından müntakil 

hakk-ı irsiyyelerin mezbûrdan taleb ve almak istedikde mücerred virmemek içün ben 

babanıza dizdarlık kasr-ı yed eyledim deyu hilâf-ı şer‘-i şerif virmekde taallül ve 

gadr iradesinde olduğun ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfesi olduğun 

bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince mahallinde şer‘le görülüb hakk-ı irsiyyeleri 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                         Necib         Fî evâsıt-ı R sene 1195 

SAYFA 138 HÜKÜM 2 

Sivas Beylerbeyisine ve Tokad nâibine hüküm ki 

          Aybasdı Kazâsı sâkinlerinden Dervişzade Seyyid Mehmed gelüb yüz seksen 

beş senesinde bazı mesâlihi ru‘yet içün medine-i Tokad’a varub  misafireten sâkin ve 

kendü hâlinde kimesneye taaddîsi yoğiken Tokad sâkinlerinden Bekir Bey dimekle 

maruf kimesne kendü hâlinde olmadığından nâşi hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak 

bin beş yüz guruşluk asvab ve nukûd akçesini gasben ahz ve ziyâde gadr eyledikde  

ve mahallinde mukâvemet mümkün olmadığın ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-

yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb mezbûrun 

hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak gasben ahz eylediği ol mikdar guruşluk asvab ve 

nukûd akçesi tamâmen tahsîl ve kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını istid‘â eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                 Kıyâsî            Fî evâsıt-ı R sene (11)95  
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SAYFA 138 HÜKÜM 3 

Gedegara Kadısına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Abdurrahman veled-i Abdurrahman nam sipâhi gelüb 

Amasya Sancağı’nda Gedegara Nâhiyesi’nde cemaat-i Kılıc veled-i Halil ve 

gayrıdan altı bin akçe berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu tımarın baş kalemi olub 

cemaat-i Kılıc veled-i Halil  haric-i ez defter Zü’l Kadriye gelmiş cemaattir kimin 

yedinde ekerler ise behrelerin virir deyu dört bin iki yüz akçe yazu ile defter-i 

hâkânide mukayyed ve müşterekiyle mezkûr Abdurrahman veled-i Abdurrahman’ın 

kayd ve berâtına dâhil olmağla cemaat-i mezbûrenin ol babda baş harcı ta‘bir olunur 

resm-i kara ve nısf bâd-ı hevâ ve nısf arûsiyesi müşterekiyle tımarına hâsıl  kayd 

Gedegara Nâhiyesi’ne tâbi‘ Yumrutaş ve gayrı karyelerinde sâkin cemaat-i 

mezbûrenin defter mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğullarının üzerlerine edâsı lazım 

gelen resm-i kara ve içlerinden birinin bikr kızını ere virdikde er cânibinden kânun 

üzere îcâb iden nısf resm-i arûsiyeleri müşterekiyle ahz ve kabz itmek murâd 

eyledikde yine Gedegara Nâhiyesi’ne tâbi‘ niyâbet ve nısf bad-ı hevâ ve arusane 

tımarha-i sipâhiyân ve merdân-ı kal‘a gayr-ı ez hassaha-i hümâyûn ve zuamâ ve 

tımarha-i serbest der nâhiye-i Gedegara hâsıl deyu defter-i hâkânide mukayyed ve 

havâss-ı hümâyûnum mülhakâtı ve ber vech-i mâlikâne mutasarrıfı tarafında Tokad 

voyvodası olanlar nâhiye-i mezbûrda serbestiyet olmayan erbâb-ı tımar karyelerinin 

nısf bâd-ı hevâ ve nısf arûsiyelerin ahz ve kabza kanaat itmeyüb cemaat-i mezbûrda 

müşterekiyle tımarına hâsıl-ı kayd olunan resm-i kara ve nısf bad-ı hevâ ve nısf 

arûsiyede tımar mutasarrıflarının alâkâları yokdur cümlesin ben alurum deyu 

hevâsına tâbi‘ Gedegara a‘yanı ve serdarı ve şehir kethüdası ile yekdil ve hilâf-ı 

defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve ol vechle tımarı mahsulüne gadr ve taaddî 

eylediklerin bildirüb defter-i hâkâni mûcebince amel olunub mezbûrdan müşterekli  

tımarına hâsıl  kayd olunan resm-i kara ve nısf bâd-ı hevâ ve nısf arûsiye yine hilâf-ı 

defter-i hâkâni bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmeyüb zâhir olan taaddîleri men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda Gedegara 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ yüz altmış dokuz nefer reâya ile cemaat-i Kılıc veled-i Halil haric-i 

ez defter Zü’l Kâdiriye gelmiş cemaattir kimin yedinde ekerler ise behresin virirler 

ve hâsıl-ı tahtında resm-i kara ve nısf bad-ı hevâ ve nısf arûsiye yekün dört bin iki 
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yüz akçe niyâbete ve nısf bad-ı hevâ ve nısf arûsiye bin dokuz yüz otuz beş akçe 

yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde dört bin iki 

yüz akçe ber icmâl ve dört bin akçesi müntakil ber icmâl ve dört bin akçesi merkum 

Abdurrahman veled-i Abdurrahman’ın bâkisi müşterekli kaydında ve yine Gedegara 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ niyâbet ve nısf bad-ı hevâ ve arusâne ve tımarha-i sipâhiyân 

merdan-ı kal‘a gayr-ı ez hassaha-i hümâyûn ve zuamâ ve tımarha-i serbest der 

nâhiye-i Gedegara ve âdât-ı ağnam Fî sene yirmi beş bin akçe yazu ile tahrîr ve 

havâss-ı hümâyûnum mülhakkatından olduğu mastûr ve mukayyed olmağla defter-i 

hâkâni mûcebince amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                          Fî evâsıt-ı R sene (1)195 

SAYFA 138 HÜKÜM 4 

Sivas Beylerbeyisine ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûr sâkinelerinden Hanife nam hatun gelüb kazâ-i mezbûre tâbi‘ 

Rumcuk nam karye toprağında vâki‘ üç kıt‘a  tarla müddet-i malume tamamına değin 

mutasarrıfı tarafından beher sene on guruşa buna icar ve bu dahi isticâr ve tarafından 

ziraat olunub ecânib ve âherden dahl ve taarruz olunmak îcâb itmez iken yine 

medine-i Merzifon sâkinlerinden Hacı Hasan ve sâir kimesneler  zuhûr ve müddet-i 

icare tamam olmadın bizler dahi isticâr eyledik deyu hilâf-ı şer‘-i şerif zabta 

mümana‘at ve müdâhale ve taaddîden hâli olmadıkların bildirüb mezbûrların hilâf-ı 

şer‘-i şerif ol veechle zâhir olan taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumdan sual olundukda karye-i mezkûre 

toprağında arâzî tasarruf iden kimesne tasarrufunda olan malume’l hudud yerlerin 

müddet-i malume tamamına değin semen-i malume ile bu dahi isticâr ve müddet-i 

icare tamam olmadan ecânibden olan kimesneler bizler dahi isticar eyledik deyu 

zabtına mümânaat eyledikleri vâki‘ ise  müddet-i icâre tamam olmuş ol vechle 

taaddîlerin men‘i içün mahalline şer‘a  havale ile emr-i şerîfim yazıla gelüb tahrîr 

olmağla sen ki mir miran-ı muma ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i 

şerîf yazılmışdır. 

                                                                                          Fî evâsıt-ı R sene (1)195 

DERKENAR:Sivas’a ihzar olunmak üzere emr-i şerîf yazıldı. Evâhir-i CA sene 95 
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SAYFA 139 HÜKÜM 1 

Ladik Kadısı’na hüküm ki 

          Istabl-ı âmiremde havâss-ı hümâyûn korularından Ladik Korusu sâkinlerinden 

olub Fîrârî Canikli Hacı Ali Paşa tarafından Amasya Sancağı’na mütesellim nasb 

olunan Sarı Mustafa dimekle ma‘rûf kimesnenin şer ve mazarratından koru-yı 

mezkûr zâbiti olan Seyyid Ömer nam kimesne İstanbul’a firar ve koru-yı mezbûrdan 

tarafına âid olub merkum Sarı Mustafa’nın fuzûlî ahz ve kabz eylediği beş senelik 

rüsumatıyla mukaddemâ ba temessük zimmetinde olan yedi yüz altmış altı guruş ve 

gerek reâya-yı merkumdan aldığı akçeyi merkum Sarı Mustafa’dan lede’l mütâlebe 

huzur-ı şer‘de ikrâr ve kable’t tahsîl ve gadr itmekle mezbûr olduğu mahalde mübâşir 

ve ocak-ı mezbûrda kayıkçı muafiyetiyle ahz ve Sivas’a ihzar ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını mirahur-ı evvelim vekil-i ba arz-ı hal inha ve 

mukaddemâ ve sâdır olan emr-i ali mûcebince amel olunmak içün bir kıt‘a  emr-i ali 

sâdır ve ahâli-i kazâdan Seyyid Mustafa ile olan iddialarından tarafeyn keff-i yed 

birle mesâliha ve koru ağasının dahi gerek rüsûm ve gerek ba temessük matlubı bin 

beş yüz guruş bedel-i sulh ile tanzim ve tebriye-i zimmet olunduğu natık Ladik 

Kadısı’nın vürud iden arzının mefhumı şerh virildiği Ladik Kazâsı ahâlileri kendü 

hallerinde iken kazâ-i mezbûrdan Seyyid Ömer on beş bin guruşların ahz ve 

mahallinde şer‘le görülmek bâbında dahi bir kıt‘a  evâmir-i şerîfem sâdır olduğu 

divân-ı hümâyûnumdan inkar olunub şimdi mirahur-ı evvel sâbık mir Ali dame 

mecduhu bu def‘a takdîm eylediği arz-ı hâlinde ve mukaddemâ sâdır olan emr-i alim 

mûcebince ta‘yîn olunan mübâşir tarafeyni mahallinde meclis-i şer‘a ihzar ve 

terâfu‘larında birbirleriyle musalaha fimaba’d münaza’a itmemek üzere tarafeynden 

yedlerine cânib-i şer‘den i‘lâm i’tâ olunmuşiken hala ahâli-i merkumdan birkaç nefer 

kimesneler İstanbul’ vürud ve mukaddemâ müsalaha oldukları havi virilen i‘lâma 

mugâyir peyda eyledikleri i‘lâm ile arz-ı hale cesaret ve koru ağası zulmen bizden 

mebâliğ-i kesire ahz  ve biz koru reâyası değil iken bizleri istihdam ve ta‘ciz ve 

tekdir ider deyu eğerçi iştika idüb gelen reâya-yı merkumeyi mezbûr Sarı Mustafa ile 

avânesi Dilek oğlu Hüseyin tahrik eylediklerinden başka mezbûr Seyyid Ömer’in  

hânesini basub seyf ile kendüsini mecruh ve hânesinden taşra çıkacak hâli olmadığını 

mektubuyla muma ileyh tarafına ifade ve koru ağası mezbûr Seyyid Ömer ve 

hasımları Sarı Mustafa ve Dilekoğlu Hüseyin ocak tarafından kayıkçı mübâşeretiyle 
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der aliyyeme ihzar ve huzur-ı asafide murâfa‘a-i şer‘ olmak iddi‘ası ve Hacı Ali 

Paşa’ya istinâdı hasebiyle Ladik’de vâki‘ koru-yı hümâyûnu beş sene zabt ile hass-ı 

hümâyûnum malın kesrine bâis olduğuna binâen koru-ı mezkûr mutasarrıfı Seyyid 

Ömer merkum Mustafa’nın hesabını görmek murâd eyledikde ru‘yet hesapdan 

imtina‘ ve defterde bâ temessük alacağı olan yedi yüz altmış altı guruşun edâsında 

muhalefet eylediğine binâen taraf-ı şer‘den dahi tenbih olunmuşiken ita‘at itmeyüb 

ve Ladik korusu hademesinin merkum Mustafa’dan iddiaları olan yirmi sekiz bin 

guruşun edâsını ikrâr ve taraf-ı şer‘den dahi tenbih olmuşiken itaat eylemediğin sen 

ki Mevlânâ-yı muma ileyh Osman zide fazluhusun sâbık arzında tahrîr ve reisü’l 

küttâbım muma ileyhin i‘lâmı mûcebince kayıkçı mübaşeretiyle der aliyyem ihzarları 

fermanım olmağın imdi ta‘yîn olunan kayıkçı mübaşeretiyle mezbûrları der 

saadetime ihzar ve irsal eyleyüb hilâfından mübaadet eylemek bâbında yazıldı. 

                                                                       Fî evâsıt-ı R sene (1)195 

SAYFA 139 HÜKÜM 2 

Amasya Kadısı’na ve Amasya mütesellimine hüküm ki 

          Şürefadan Seyyid El-Hac İsmail gelüb Amasya muzafatından Akdağ 

Nâhiyesi’nde Karaağac dimekle ma‘rûf (boş) nam mahalde vâki‘ mutasarrıf olduğu 

ma‘lûmete’l hudud mülk bağını âherin kat’an alâkâ ve medhâli olmayub bir vechle 

dahl ve taarruz olunmak îcâb itmez iken bağ-ı mezkûrun ittisalinde vâki‘ mülk 

bağına mutasarrıf olan nâhiye-i mezbûr sâkinlerinden Hasan nam kimesne mutasarrıf 

olduğu bağını zabta kanaat itmeyüb bunun mutasarrıf olduğu bağının hududunu bin 

yüz doksan senesinde bozub vafir  mahallini kendü bağına idhal birle müceddeden 

hududu vaz‘ ve fuzûlî ve tagallüben zabt idüb gadr itmekle bundan akdem mahal-i 

niza‘ üzerinde ba’del murâfa‘a  mezkûrın hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî zabt eylediği bağı 

buna hüküm birle taraf-ı şer‘den keff-i yedine tenbih olunmuşiken mezkûr Hasan 

hevâsına tâbi‘ nâibi ıtma‘ ve bezl-i irtişa  ile hükm-i hümâyûnum hilâfına sonradan 

peyda eylediği mezbûr hüccet ile hilâf-ı şer‘-i şerif yine ol vechiyle fuzûlî zabt idüb 

gadr eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin bildirüb şer‘le görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî zabt eylediği bağı 

kendüye alıvirilüb ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 
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bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                 Rıza          Fî evâil-i RA sene (1)195 

DERKENAR: Tashîh olduğu vechle tebdil olundu bilâ kayd Evâil-i CA sene 95 

SAYFA 139 HÜKÜM 3 

Sivas Valisi’ne ve Eğin Kadısı’na hüküm ki 

          Agob nam zimmî gelüb bunun Eğin Kazâsı mütemekkinlerinden kız karındaşı 

oğlu Avanis nam zimmî zimmetinde ba temessük iki bin beş yüz guruş alacağı olub 

kable’l ahz mesfûr mürd ve kız karındaşı Mesubuhi nam nasraniyye dahi hâlik 

oldukda mürd-i mesfûrun veraseti kazâ-i mezbûre mütemekkinlerinden oğlu 

Bağdasar nam zimmîye ve kızı Esfuhi nam nasraniyyeye ve hâlike-i mersumenin 

dahi verasetini mesfûrân ile buna münhasıra olmağla mürd-i mesfûrun terekesiyle 

hâlike-i mesfûrenin iki bin guruşluk emvâl ve eşyâsını mesfûran ahz ve kabz 

itmeleriyle kız karındaşı mersumeden müntakil zikr olunan emvâl ve eşyâdan 

hissesine isâbet iden hakk-ı irsiyyesiyle ber mûceb-i temessük hâlik-i mesfûr Avanis 

zimmetinde olan meblağ-ı merkum mesfûrandan mütâlebe eyledikde bu asitanede 

olduğundan hevâlarına tâbi‘ Kürekci Timur ve Margos ve Kuyumcu Karabet ve 

Alkasan nam zimmîler ile müttefikan zaman mürur eyledi deyu bi vech-i şer‘i edâda 

taallül ve muhalefet ve ibtal-i hak ve külli gadr sevdâsında oldukların ve tarafından 

oğlu Karabet nam zimmîyi vekil eylediğin bildirüb şer‘le görülüb ber mûceb-i 

temessük mesfûrun zimmetinde olan meblağ-ı merkum ile kız karındaşı hâlike-i 

mersumeden müntakil ol mikdar guruş emvâl ve eşyâdan hissesine isâbet iden hak-ı 

irsiyyesi mesfûrandan ve tereke-i mürd-i mersumandan tamâmen tahsîl ve bi kusur 

kendüye alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin sen ki vezir-i müşârun 

ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır.  

                                                                     Haşim       Fî evâsıt-ı R sene (1)195 
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SAYFA 140 HÜKÜM 1 

Arabkir Kadısına ve Keban Madeni Eminine hüküm ki 

          Agob nam zimmî südde-i saadetime arz-ı hal idüb bu kazâ-i mezbûrda vâki‘ 

Kantar Ağası Meydanı’nda kâin bakkal dükkanını mutasarrıfı Şahin oğlu Hasan nam 

kimesneden iki yüz ellli guruş semen mukâbelesinde iştira ve temlik idüb mülk-i 

müşterasına dâhil olunmak îcâb itmez iken mezbûr Hasan fevt oldukda oğlu ve kızı 

zuhûr ve şirrete sülûk ve niza‘a tasaddi eylediklerinde muslihun tavassutuyla niza‘ ve 

fasl-ı husûmet olmuşiken mezbûreyi maden-i merku(m) hademesinden Ömer nam 

kimesne kendüye tezvic eyledikde dükkan-ı mezbûru yüz doksan senesinde  hilâf-ı 

şer‘-i şerif fuzûlî ve tagallüben zabt ve gadr-ı külli eylediğin ve tarafından oğlu 

Karabet nam zimmîyi vekil eylediğin şer‘le görülüb mezkûrun hilâf-ı şer‘-i şerif 

fuzûlî ve tagallüben zabt eylediği zikr olunan dükkan kendüye alıvirilüb  taallül ve 

muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim 

ricâ itmeğin mahalllinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                          Haşim             Fî evâsıt-ı R sene 1195 

SAYFA 140 HÜKÜM 2 

Arabkir Kadısına ve Keban Ma‘den Emini (boş) zide mecduhuya hüküm 

ki 

          Arabkir Kazâsı’na tâbi‘ Atma nam karye sâkinlerinden Hasan nam kimesne 

gelüb bunun Malatiye Kazâsı’na tâbi‘ Bezirli Karyesi toprağında bi’l fi‘il zabt ve 

tasarrufunda hâne-i avârıza bağlu tekâlif alınmak îcâb ider reâya emlâk ve yerleri 

olmayub dahl olunmak îcâb itmez iken karyesi ahâlileri taraflarından tekâlif namıyla 

hisse talebiyle taaddî ve rencîdeden hâli olmadıkların ve bu babda davâsına muvâfık 

fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüb ol babda kânun üzere emr-i şerîfim sudûrunu 

istid‘â ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual olundukda mezbûr Hasan’ın Bezirli 

Karyesi toprağında bi’l-fi‘il zabt ve tasarrufunda avârız hânesine bağlu tekâlif 

alınmak îcâb ider kadîmi reâya emlâk ve yerleri yoğise ahâli-i karye taraflarından 

tekâlif namıyla hisse mütâlebesiyle taaddîleri mugâyir-i kânun olduğu tahrîr 

olunmağla sen ki maden emini muma ileyhsin kânun üzere görülmek içün emr-i şerîf 

yazılmışdır. 
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                                                                 Vâcid           Fî evâhir-i R sene (1)195  

SAYFA 140 HÜKÜM 3 

İskilip Kadısı’na Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Çakır getüriciyândan Ali nam çakır getürici zide kadruhu gelüb Çorum 

sancağında ve nâhiyesinde Ahmed nam karye ve gayrıdan üç bin üç yüz yirmi dört 

akçe berât-ı şerif-i âlî-şânımla mutasarrıf olduğu tımarı mülhakâtından İskilip 

Kazâsı’nda vâki‘ Divan-ı Halkahavlu Nâhiyesine tâbi‘ tamam mâlikânesi Mahmud 

Çelebi ve Katari Vakfı ve divânisi bin dokuz yüz yirmi üç akçe yazu ile mukayyed 

olan Kayı karyesini ber mûceb-i defter-i hâkâni mâlikâne mutasarrıflarıyla zabt ve 

divânî tarafına âid mahsul ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd 

eyledikde dahl olunmak îcâb itmez iken yine İskilip Kazâsı’nda vâki‘ divan-ı  

Karaberk Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kayıcık nam karye ve gayrıdan beş bin akçe gedik tımar 

ile İskilip Kal’ası dizdarlığına mutasarrıf Mehmed gedik tımarının baş kalemi olub 

tamam mâlikânesi eşkünlü mülk ve beş bin akçe yazu ile divânisi tımar olan salifü’z 

zikr Kayıcık Karyesi’ni zabta kanaat itmeyüb çakır getürici-i merkumun gedik tımarı 

mülhakâtından olub bin dokuz yüz yirmi üç akçe yazusı olan salifü’l beyan Kayı 

Karyesiçün benim gedik tımarım mülhakâtındandır deyu hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî 

ve tagallüben zabta  mübâşeret ve gadr sevdâsında olduğun bildirüb ol babda defter-i 

hâkâni mûcebince emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda İskilip 

Kazâsı’nda vâki‘ divan-ı Halkahavlu Nâhiyesi’ne tâbi‘ beş nefer reâya ve üç zemîn 

ile karye-i Kayı mâlikâne-i tamam Vakf-ı Mahmud Çelebi Katarı be cihet-i câmi‘-i 

İskilip ve hâsıl-ı divânî ve tahtında resm-i çift ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrıhi 

bin dokuz yüz yirmi üç akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr 

ve defter-i icmâl çakırciyanda an getiriciyân-ı çakır deyu ber icmâl ve tamâmen 

defter-i hâkânide mastûr olduğu üzere Ali kaydında ve yine kazâ-i mezbûrda vâki‘ 

Divan-ı Kara Berk Nâhiyesi’ne tâbi‘ seksen üç nefer reâya ve beş zemîn ile karye-i 

Kayıcık mâlikâne-i tamam Katip Ramazan  neslinin olub eşkünlü mülk olub Sultan 

Bayezid Han tabe serâhu ve Selim Hanı berât-ı şerifleriyle sâir tımarlarına ilhak 

olunur tasarrufda olub üzerine sebt olundukda divânî tımar ve hâsıl-ı divânî ma‘a 

niyâbet ve tahtında resm-i çift ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi beş bin akçe yazu 

ile ol dahi defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde dört bin 
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dokuz yüz akçe yazu ile tahrîr ve ma‘a gayrihi beş bin akçe İskilip Kal‘ası 

dizdarlığına mahsus bir gedik tımar ve berâtıyla Mehmed üzerinde olmağla bu 

takdirce ber mûceb-i defter-i hâkâni tarafının icmâl ve mufassal ve nâhiyeleri başka 

başka olub birbirlerinde alâkâları olmamak iktiza eylediğin bi’l-fi‘il  defter emini 

olan Hasan dame mecduhu arz ve İskilip Kal‘ası dizdarı es-Seyyid Mehmed bin 

Yakub mahfil-i şer‘iyatta mezkûr El-Hac Ali muvâcehesinde İskilip Kazâsı’nda vâki‘ 

divan-ı Karaberk Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kayıcık nam karye ve gayrıdan mutasarrıf 

olduğum beş bin akçe gedik tımar ber mûceb-i defter-i hâkâni tarafından zabt ve 

hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğum mahsul ve rüsûm kânun ve defter 

mûcebince zabt eylemek iktiza ider iken çakırciyandan mezkûr Ali salifü’z zikr 

İskilip Kazâsı’nda vâki‘ divan-ı Halkalı Nâhiyesi’nde mutasarrıf olduğu Kayı 

Karyesi’ne kana‘at itmeyüb benim tımarım olub zikr olunan Kayıcık Karyesi 

arâzîsinde hâsıl olan mahsulü ta’şir ve beher kilesi dört İstanbulî gelür kırk keyl 

zâhire ile martiye namıyla reâyadan ahz eylediği on guruşunu mezkûr Ali’den taleb 

idüb fimâ-ba‘d Kayıcık arâzîsine taarruz itmemek üzere tenbih olunmak murâdımdır 

didükde mezbûr Ali cevabında mahsul namıyla reâyadan asla nesne kabz itmeyüb ve 

müdde’i-i mezkûrun tımarı olan Kayıcık Karyesi arâzîsine dahi taarruz eylediğim 

yokdur deyu inkar ittikde davâ-yı mezkûrenin sıhhati arâzî-i mezkûrda hâsıl olan 

mahsul ashâbının her birinin tevkîl ve ihâlesiyle her birinden öşr namına ne makule 

ve ne mikdar mahsul aldığı beyana mutavakkıf ve ba‘del beyan her madde beyyine 

ile isbâta muhtac olduğu tarafına ifade ve tefhîm olundukda mezbûrlardan her biri 

mazmun-ı ve i‘lâm ve keyfiyet-i mezkûre minval-i muharrer üzere olduğunu ikrâr ve 

fimâ-ba‘d   her biri âherin gerek arâzî ve gerek âşar ve gerek reâyasına müdâhale ve 

taarruz itmemek üzere emr-i şerîfim sudûrını bi’l-fi‘il  Rumili kadıaskeri şer‘iyancısı 

olan Ebubekir Râci zide ilmihu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                      Vâcid            Fî evâsıt-ı R sene 1195                 
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SAYFA 141 HÜKÜM 1 

Merzifon Kadısı’na hüküm ki 

          Kasaba-i mezbûre sükkânından Ali ve Hacı Mustafa ve Mehmed ve Seyyid 

Mehmed ve Hüseyin ve Ahmed ve malume’l isim kimesneler gelüb bunlar üzerlerine 

edâsı lazım gelen avârız ve imdâd-ı hazeriye ve sâir emr-i şerîfim vâki‘ tekâlifden 

tahammüllerine göre hisselerine isâbet ideni kasaba-i mezbûre ahâlileriyle ma‘an emr 

ve defter mûcebince cem‘ine memura edâda kusurları olmayub taaddî olunmaları 

îcâb itmez iken kasaba-i mezbûre ahâlilerinden bazıları mücerred kendü tekâliflerin 

tahfif içün bunların üzerlerine tahammüllerinden ziyâde tekâlif tahmîl ile gadr 

itmeleriyle mukaddemâ murâfa‘a-i şer‘ olduklarında mezbûrlar tahammüllerine göre 

hisse-i tekâliflerin emr ve defter mûcebince edâ idüb ol vechle ziyâde tahmîliyle 

taaddî ittirilmemek içün cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye mûcebince emr-i şerîf sâdır 

olmuş iken mezbûrlar mugâyir-i emr-i ali ve hüccet-i şer‘iyyeye ziyâde  talebiyle 

taaddî ve rencîdeden hâli olmayub ahvalleri diğer gûn olduğun bildirüb hüccet-i 

şer‘iyyeleri mûcebince amel olunub mezbûrlara hilâf-ı kânun ve mugâyir-i hüccet-i 

şer‘iyye ziyâde talebiyle rencîde ve taaddî ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden kânun üzere amel olunmak içün 

emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                          Rumi                Fî evâhir-i R sene (1)195  

SAYFA 141 HÜKÜM 2 

Arabkir Kadısı’na hüküm ki 

          Arabkir Kazâsı sâkinlerinden Keban Ma‘deni hademelerinden Receb nam 

kimesne gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye 

vaz‘ ve taaddîsi olmayub ve üzerlerine şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil 

iken Keban Ma‘deni hademelerinden Arabkir sükkânından Urbi Ali dimekle ma‘rûf 

kimesne zuhûr ve şirrete sülûk akçe ve celb-i mal sevdâsında benim mâlikânem 

mahlûlüdür deyu haber virmekle külli akçeden (ziyâde) çıkarımına sebeb oldun 

mesârif eylediğim akçeyi senden alurum deyu bu  makûle sebeb-i davâsı memnu‘ 

iken hilâf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak ol vechle akçe mütâlebesiyle taaddî eylediğin ve bu 

babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüb zâbiti 
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olan Keban Ma‘deni Emini ma‘rifetiyle hilâf-ı şer‘i ol vechle zâhir olan taaddîsi 

men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerifim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                          Nedim           Fî evâhir-i R sene 1195 

SAYFA 141 HÜKÜM 3 

Sivas Valisi vezire ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Sivas sâkinlerinden Mehmed nam kimesne gelüb Sivas sâkinlerinden Bümsük 

oğlu Derviş Yüzbaşı dimekle maruf kimesnenin kızı (boş) nam bikri’l-bâliğayı rızası 

ve dahi babası izni ile kendüye namzed ve akd-i nikah idüb mesârif-i kebireye 

  olub zifaf olmak istedikde babası mezkûr nadim oldum sana virmem deyu 

menkûhe-i mezbûrı zabt ve virmeyüb gadr eylediğin bildirüb şer‘le görülüb ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır. 

                                                     Nedim           Fî evâhir-i R sene (1)195  

SAYFA 141 HÜKÜM 4 

Eğin Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Puşadı Nâhiyesi’ne muzâfir Ağrık nam karye 

sâkinlerinden Bekir nam kimesne gelüb karye-i mezbûre toprağında vâki‘ mutasarrıf 

olduğu mülk bağçesine kadîmden buçuk cereyan iden su ile mütevellisi olduğu vakf 

çeşmede âherin alâkâsı olmayub bir vech dahl olmak iktizâ itmez iken karye-i 

mezbûre sâkinelerinden Hadice nam hatun ve kızı Vâhide nam hatunlar çeşme-i 

mezbûre divarı üzerine olub vaz‘ idüb mülk bağçemize icrâ ittiririz deyu taaddî 

eylediklerinden maada yüz doksan dört senesinde bunun anası Fatıma nam hatunı 

şütum-ı galize ile şetm ve darb-ı şedid ile darb ve ziyâde gadr ve taaddî eylediğin ve 

bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l-islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb 

fetevâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le görülüb ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                       Melhemi            Fî evâhir-i R sene (1)195  
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SAYFA 141 HÜKÜM 5 

Merzifon Kazâsı Nâibine hüküm ki 

          Merzifon Kazâsı sükkânından Yayabaşı oğlu Es-Seyyid İbrahim Ağa bin 

Mustafa dimekle ârif kimesne gelüb bunun kazâ-i mezbûre tâbi‘ Gür Karyesi 

toprağında babasından müntakil mutasarrıf olduğu bir kıt‘a  bağçesinde defter-i 

hâkânide maktu‘ kayd olunmağla bu dahi mutasarrıf olduğu kadîmi bağçe-i 

mezbûrenin hâsıl olan meyvelerinden öşre muâdil maktu‘ını sâhib-i arza edâda 

kusuru olmayub ziyâde ve aynî öşr mütâlebesiyle taaddî olunmak îcâb itmez iken 

sâhib-i arz olanlar öşre muâdil maktu‘ını almağa adem-i kanaat birle kah ziyâde ve 

kah aynî öşr mütâlebesiyle taaddî eylediklerine binâen bundan akdem öşre muadil 

maktu’ını  edâ eyledikden sonra aynî öşr mütâlebesiyle taaddî olunmamak içün taraf-

ı şer‘den i‘lâm-ı şer‘iyye virilmişiken mugâyir-i i‘lâm-ı şer‘iyye taaddîden hâli 

olmadığın bildirüb hilâf-ı kânun taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual olundukda mezbûr 

İbrahim’in mutasarrıf olduğu kadîmi bağçesinden defterde öşr yazılmış olmayub fi’l 

hakika maktu‘ kayd olunmuş ise mutasarrıf olduğu kadîmi bağçesinin hâsıl olan 

meyvesinden öşre muâdil maktu‘ını edâ eyledikden sonra ziyâde ve aynî öşr 

mütâlebesiyle taaddîleri mugâyir-i kânundur deyu tahrîr olmağla kânun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                Vehbi         Fî evâhir-i R sene (1)195  

SAYFA 141 HÜKÜM 6 

Zeytun Kadısı’na hüküm ki 

          Mehmed Emin Haseki zide kadruhu gelüb Amasya Sancağı’nda kazâ-i 

mezbûre muzâfatından Kocakayası Nâhiyesi’nde havâss-ı hümâyûnumdan ber vech-i 

mâlikâne berât-ı şerifimle uhdesinde Sorukderesi Karyesi’nin hâsıl-ı tahtında resm-i 

kovan tahrîr olunmağla karye-i mezbûre toprağında ziraat idenlerin hâsıl eyledikleri 

terekelerinden beşte bir öşrlerin defterlü ve defterde mukayyed raiyyet ve raiyyeti 

oğullarından evlülerinin üzerlerine edâsı lazım gelen resm-i bennâk ve irişüb kar ve 

kisbe kâdir mücerredlerinden resm-i mücerredlerin ve tasarruflarında kovanları gerek 

karyeleri toprağında dursun âherin toprağında dursun ve gerek bal alsun almasun 
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tasarruflarında olan kovanlarının resmin ve sâir hukûk ve rüsûmların kânun ve defter 

mûcebince tarafından mültezîm olan kimesneler ahz ve kabz murâd eyledikde hilâf-ı 

kânun ve defter noksan teklifi ile taallül ve muhâlefet ve mal-i mirinin kesr ve 

noksan tertibine bâ‘is ve bâdî oldukların bildirüb kânun ve defter mûcebince amel 

olunub hilâf-ı kânun ve defter noksan teklifi ile bir ferdi taallül ve niza‘ ittirilmemek 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz defter-i icmâl ve 

mufassala müracaat olundukda Kocakayası Nâhiyesi’ne tâbi‘ elli beş nefer reâya ve 

bir zemîn ile karye-i Sorukderesi iki başdan tımar hâliya hisse-i hümâyûn ve hâsılı 

tahtında bennâk ve cebe ve hınta ve şa‘îr ve resm-i küvvare ve bad-ı hevâ ve arûsiye 

yekün ma‘a gayrihi iki bin dokuz yüz doksan sekiz akçe yazu ile defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde havâs-ı hümâyûnum mülhakatından 

olduğu mastûr ve mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

Hüseyin         Fî evâhir-i R sene (1)195 

DERKENAR: Mâliyeden gelen ilm ü haber kaimesi mûcebince iş bu emr kaydı 

terkin ve kaime-i mezbûre iş bu defterin balasına kayd ve hıfz olunmuştur.               

Fî 24 Z 95 

SAYFA 142 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi’ne ve Sivas Kadısı’na hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Mustafa nam sipâhi südde-i saâdetime gelüb Sivas 

Sancağında Kilmigad Nâhiyesinde Demürcilik nam karye ve gayrıdan üç bin sekiz 

yüz akçe iki be nevbet tımara bâ berât-ı âlî-şân mutasarrıf olub tımarı aklamından 

Sivas Nâhiyesine tâbi‘ Çağlan Karyesinin rub‘ mâlikânesi medine-i münevvere vakfı 

ve üç rub mâlikânesiyle tamam divânisi müşterekleriyle tımarı mülhakâtından olduğu 

defter-i hâkânide mukayyed olmağla karye-i Çağlan el mezbûreyi ber mûceb-i 

defter-i hâkâni müşterekleriyle zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmu kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde âherden dahl olunmak îcâb itmez iken 

müteveffâ vezir-i azam Mustafa Paşa’nın Sivas kurbunda vâki‘ binâ eylediği han ve 

hamam ve câmi‘-i şerifi vakfı mütevellisi olanlar zuhûr ve vakf-ı mezbûr 

karyelerinden yine Sivas Nâhiyesine tâbi‘ Kavak Karyesi’ni ber mûceb-i defter-i 

hâkâni vakf-i mezbûr tarafından zabta kanaat itmeyüb karye-i Çağlan el mezbûre 
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içün vakf-ı mezbûr mülhakâtındandır deyu iddia ve bu makûle karye niza‘ında itibar 

ancak defter-i hâkâniye olub kadîme mugâyir değil iken karye-i mezbûre bir 

müddetten berü vakf-ı mezbûr tarafından zabt olunagelmiştir deyu fuzûlî zabt 

olunduğunu sened ittihâdı ve kadîm itibariyle karye-i Çağlan el mezbûreyi vakf 

karyelerinden olmak üzere hilâf-ı inha defterhâne-i âmireye hıfz ittirdiği hüccet ile 

hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî zabt eyledikde bundan akdem kuyûdât-ı defter-i 

hâkâniden ba‘de’l ihraç karye-i mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekleri ve 

mâlikâne mutasarrıflarıyla tımarı tarafından zabt ve divânî tarafına âid mahsul ve 

rüsûm kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb hilâf-ı defter-i hâkâni virilen 

hüccet-i mezkûrenin kaydı defterhâne-i âmiremde ref‘ ve terkin ve ber mûceb-i 

defter-i hâkâni müşterekleriyle tımarı tarafından zabt ittirilmek içün emr-i şerîfim 

sâdır olmuş iken mütevelli-i mezbûr mücab olmayub hilâf-ı defter-i hâkâni ve 

mugâyir-i emr-i ali yine ol vechle niza‘a tasaddi ve tımarı mahsulünün külli kesr ve 

noksan tertibine bâis ve bâdî olduğun bildirüb karye-i Çağlan el mezbûre ber mûceb-

i defter-i hâkâni mallikane mutasarrıflarının ve müşterekleriyle kendüye zabt ve 

divânî tarafına âid olan mahsul ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz 

ittirilüb vakf-ı mezbûr mütevellisini ve âherden bir ferdi hilâf-ı defter-i hâkâni kaydı 

müzevver hüccet ibrâzıyla dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve 

defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda Sivas nâhiyesine tâbi‘ on dokuz 

nefer reâya ile karye-i Çağlan rub‘ mâlikâne Vakf-ı Medine-i Münevvere ve üç rub 

mâlikâne ve divânî tımar ve hâsıl-ı tahtında resm-i çift ve hınta ve şa‘îr yekün ma‘a 

gayrıhi iki bin yüz elli  akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr 

ve defter-i icmâlde ma‘a gayrihi üç bin dört yüz elli akçe yekününden bin beş yüz 

akçesi ifrâz ve beş be nevbet ber icmâl ve icmâl-i mezbûr tamâmen Seyyid Mustafa 

kaydında olub bâkisi müşterekleri kaydlarında ve yine nâhiye-i mezbûre tâbi‘ yüz on 

dokuz nefer reâya ile karye-i Kavak divânî tımar mâlikâne-i mülk-i Piri Bey veled-i 

Korucu hâliya der tasarruf evlâd-ı mezkûr hâliya divânî hisse-i Hüdavendigar rub‘    

mâlikâne vakf-ı cüzhan an kayd-ı Hacı Devletşah üç rub mâlikâne-i mülk-i mevrus 

evlâd-ı Piri el mezbûre ve hâsıl-ı divânî ma‘a niyâbet ve tahtında resm-i bennâk ve 

hınta ve şa‘îr yekün ma‘a gayrihi altı bin akçe yazu ile ol dahi defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle tahrîr ve defter olunub ba‘dehu karye-i mezbûrenin divânî ve 

tamâmen mâlikâneleri ve defter-i hâkânide mastûr olduğu üzere kurâ-i sâire ile vezir-
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i a‘zam Mustafa Paşa’ya temlik olunub Sivas kurbunda binâ eylediği han ve câmi‘ 

meremmâtına ve mürtezikasına vakf olmak üzere bin elli tarihinde tevki‘i kalemiyle 

tashîh olunub ba‘dehu Medine-i Münevvere Vakfı mütevellisi ile tımar-ı mezbûrun 

mutasarrıf-ı esbakları ve müteveffâ Mustafa Paşa Vakfı mütevellisi bi’l muvâcehe 

hin-i terâfu‘larında karye-i Çağlan el mezbûre bin kırk dokuz tarihinden berü han-ı 

mezbûr tarafından zabt olunageldiği tevatüren sâbit ve taraf-ı vakfa hüküm birle yüz 

seksen beş senesi tarihiyle müverrah Sivas Kadısı’nın virdiği hüccet yüz doksan beş 

senesinde ba ferman-ı ali defterhâne-i âmiremde hıfz olunub ancak bu makûle karye 

niza‘ında itibar defter-i hâkâniye olub kadîm-i mugâyir değil iken karye-i mezbûre 

bir müddetten berü taraf-ı vakfdan zabt olagelmiştir deyu fuzûlî zabt olundığı sened 

ittihaz ve kadîme itibar ile hilâf-ı defter-i hâkânî zabt olunub ve  ber vech-i muharrer 

hüccet-i merkumenin mefhumu defter-i hâkâni kuyûdatına mugâyir ve münâfi ve 

karye-i mezbûreye Mustafa Paşa Vakfı tarafından müdâhale olmasını medine-i 

münevvere vakfına ve sipâhi-i mezbûre ve müştereklerinde gadrı mûceb-i hâlattan 

olmağla hüccet-i merkume defter-i hâkâniden ref‘ ve ilga ve karye-i mezbûr medine-i 

münevvere vakfı ve sipâhi mezkûrlar taraflarından ber mûceb-i defter-i hâkâni zabt 

olunmak üzere resü’l küttâb-ı sâbık i‘lâmıyla hüccet-i merkume defter-i hakâniden 

ref‘ ve ilga olunmak üzere bin yüz doksan üç senesi evâsıt-ı cemazie’l evveli 

tarihiyle vürud iden kaime mûcebince ref‘ ve ilga olduğun bi’l-fi‘il  defter emini olan 

Hasan dame mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                              Vâcid           Fî evâhir-i R sene (1)195    

SAYFA 142 HÜKÜM 2 

Osmancık Kazâsı Nâibine hüküm ki 

          Osmancık Kasabası sükkânından  Yusuf nam kimesne gelüb bu diyâr-ı âhere 

gider oldukda Osmancık Kasabası toprağında eben an cedd mutasarrıf olduğu 

ma‘lûme’l hudud tarlalarını beher sene tarafından zabt ve ziraat ve öşr ve resmin 

sâhib-i arza edâ itmek üzere emanete sipariş eylediği kimesne ol yerleri beher sene 

zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idüb taraf-ı âherden bir vechle dahl 

olunmak  îcâb itmez iken ecânib ve ashâb-ı ağrazdan yine kazâ-i mezbûre 

sâkinlerinden câmi‘-i kebir imamı Abdullah müftünün ve Molla Feyzullah ve İnce 

Veli ve karındaşı Molla Mustafa dimekle maruf kimesneler birbirleriyle yekdil ve bin 
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yüz doksan senesinde hilâf-ı kânun bunun mutasarrıf olduğu tarlalarını hilâf-ı kânun 

fuzûlî zabt idüb gadr eylediklerin ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfesi 

olduğun bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince amel olunub hilâf-ı kânun mezbûrların 

tagallüben zabt eyledikleri yerleri kendüye alıvirilüb zabt ve ziraat ittirilmek bâbında 

( hükm-i ) hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual olundukda 

merkum Yusuf mutasarrıf olduğu tarlalarını zabt ider iken ziraat itmeyüb üç sene 

ale’t-tevâli bilâ mani‘ boz ve hâli koyub kânun üzere müstahik tapu oldukda dahl-i 

mezkûrlar sâhib-i arzdan resm-i tapu ile âheriyle(?) zabt iderler olmayub fi’l vâki‘ 

mezbûr diyâr-ı âhere gider oldukda ol yerler tarafından beher sene zabt ve ziraat ve 

öşr ve resmin sâhib-i arza edâ olunur iken mezkûrlar ol yerleri sene-i mezbûrede 

fuzûlî zabt eyledikleri vâki‘ ise men‘ ve def‘ ve ol yerler alıvirilüb zabt ve ziraat 

ittirilmek muvâfık-ı kânundur deyu tahrîr olmağla kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                      Fî evâhir-i R sene (1)195 

SAYFA 142 HÜKÜM 3 

Eyalet-i Sivas’da vâki‘ kuzat ve nüvvaba hüküm ki 

          Sivas  Eyâleti’nde vâki‘ bu def‘a avâtıf-ı aliyye  sâbıkan Trabzon 

Valisi düstur-ı mükerrem vezirim Hasan Paşa iclalehuya iş bu bin yüz doksan beş 

senesi rebiü’l ahirin yirmi üçüncü gününde tevcih ve ihsân-ı mülûkanem olub vusûl-i 

müşârun ileyhden eyâlet-i mezkûreye bir mütesellim nasbi labüd ve müktezi 

olduğundan nâşi mezkûrun zabt ü rabt-ı mahallin himâyet ve siyânet ahâli ve raiyyet 

umur-ı dergâh-ı muallâm kapucıbaşılığı payesi olan iftiharü’l emâcid-i ve’l ekârim 

mir-i şerif dame mecduhu mütesellim nasb olunmak bâbında der aliyyemde  

sudûrını vezir-i müşârun ileyhin kapu kethüdası olan kıdvetü’l emâcidi ve’l a‘yan 

Ahmed zide mecduhu ba arz-ı hal istid‘â itmekle vech-i meşrûh üzere mütesellim 

nasb olunmak fermanım olmağın imdi sen ki Mevlânâ-yı muma ileyhsin eyâlet-i 

mezbûre mütesellimliğini mütesellim-i mezkûrdan müşârun ileyh vusûlüne dek mir-i 

muma ileyh zabt ve cânib-i müşârun ileyhe râci‘ olan tayyârât ve âidatı ahz ve kabz 

ittirüb mütesellimliği umûruna âherden bir ferdi vechen mine’l vücuh dahl ve taarruz 

ittirilmemek bâbında ferman-ı âlî-şânım sâdır olmuştur. 
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DERKENAR: Sadr-ı Rum Efendi Hazretlerinin i‘lâmı ve sâdır olan ferman-ı ali 

mûcebince iş bu emrin kaydı terkin ve fimâ-ba’d merkum umûr-ı vilâyete taarruz 

itmemek üzere emr-i şerîf tahrîr olunmuştur.             Fî evâsıt-ı CA sene 95 

SAYFA 143 HÜKÜM 1 

Eyalet-i Sivas’da vâki‘ zikr-i âti mürurının bulunduğu kazânın kuzat ve 

nüvvâb zide fazluhuma hüküm ki 

          Medine-i Gedegara Kazâsı ahâlilerinden ma‘lûme’l esâmi kimesneler gelüb 

kazâ-i mezbûr sâkinlerinden mahalle-i Cedid a‘yanlığı iddiasında olan Göreli İsmail 

ve refîki Uyumağaçlı Mehmed nam kimesneler zimmetlerinde bin yüz doksan 

senesinde cihet-i şer‘iyyeden üç bin guruş alacakları olub birkaç def‘a  mütâlebe 

eylediklerinde mezkûrlardan yarın viririz deyu avk ve te‘hir ile taallül ve muhalefet 

üzere virmeden mezkûrlar firâr ve hâlâ taht-ı hükûmet kazâlarda mürûr ve ubûr üzere 

oldukların bildirüb çavuş mübâşeretiyle bulundukları mahalde şer‘le murâfa‘a   

zimmetlerinde olan üç bin guruş hakları tamâmen tahsîl ve bi kusur alıvirilüb taallül 

ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘le ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ itmeğin çavuş mübâşeretiyle mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                              Nedim       Fî evâil-i CA sene 1195 

SAYFA 143 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi’ne ve Sivas Kadısı’na hüküm ki 

          Çağırgan Baba Zaviyesi’nin zaviyedârı olan (boş) nam kimesne gelüb Sivas 

Sancağı’nda ve kazâsı muzâfatından Kızılhisarı Nâhiyesi’ne tâbi‘ Zaviye-i Çağırgan 

Baba der karye-i   mezbûr meşihat  der tasarruf Pir Dede bâ Şeyh Hasan ve 

Ali bin Pir Veli ber mûceb-i berât-ı meşihat der tasarruf İbrahim veled-i Pir Dede bir 

çiftlik tahtında neferât-ı mezkûr zaviyedârlık rüsûmu ile adet-i ağnamına müdâhale 

olunagelmediği sebepden kezâlik dahl olmamak üzere kayd olundı niyâbet ma‘a 

mevâd-ı sâire deyu defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr olunduğu defter-i 

hâkânide mukayyed olmağla bir çiftlik yeri ber mûceb-i defter-i hâkâni zâviye-i 

mezbûre tarafından zabt ve a‘şâr ve rüsûmun kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz 

murâd eyledikde ecânib ve ashâb-ı ağrazdan bazı kimesneler hilâf-ı defter-i hâkâni 
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fuzûlî müdâhale  eyledikden başka hilâf-ı şer‘-i şerif gûna gûn taaddî ve yirmişer ve 

otuzar guruş ahz ve gadr eylediklerin bildirüb salifü’z zikr bir çiftlik ber mûceb-i 

defter-i hâkâni zâviye-i mezbûre tarafından zabt ve a‘şâr ve rüsûmı kânun ve defter 

mûcebince hilâf-ı defter-i hâkâni ahz ve kabz ittirilüb hilâf-ı defter-i hâkâni ve 

mugâyir-i kânun bir ferdi müdâhale ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olundı ol vechle zulm 

ve taaddî ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde 

mahfûz defter-i mufassala müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr 

ve mukayyed olmağla defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                   Nesîmî             Fî evâil-i CA Sene (1)195  

SAYFA 143 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve zikr-i ati süvâri eşkıyânın bulundukları mahallin 

kadısına hüküm ki 

          Hemşirem Esma Sultan damet ismetuhanın kethüdalığı hizmetinde olub 

muhasebe-i evvelim olan Mehmed zide mecduhunun çukadarlarından Mehmed nam 

çukadarı gelüb sene-i maziyede itmâm-ı hizmet-i mezbûresiyle medine-i  Musul’dan 

avdet ve eyâlet-i Sivas’da Hasan Çelebi nam mahalden kalkub esna-yı rahta birkaç 

nefer süvari eşkıyâ önüne çıkub kat‘-i tarik birle üzerlerine hücum ve iki guruşdan 

mütecâviz nakid ve emvâl ve eşyâsını nehb ü gâret ve üryânen eyâlet-i Sivas’a duhul 

ve iki mah mikdarı maktul Ali Paşa’nın yanında meks ve ba‘dehu asitâne-i saâdetime 

gelüb ahvâli dîger gûn olduğun ve keyfiyet-i mezbûre minvâl-i muharrer üzere 

olduğunu müş‘ir Sivas nâibi Mevlânâ Mollazâde Es-Seyyid Ahmed Emin zide 

ilmihunun yedine virdiği i‘lâmını ibrâz itmekle sen ki Sivas Vâlisi vezir-i müşârun 

ileyhsin eşkıyâ-yı mezbûre kimler ise ma‘rifetinle teftiş ve tefahhus birle ele getirilüb 

ahz ve nehb ü gâret eyledikleri meblağ ve eşyâ ala eyyi hâlin zâhire ihrac ve ihkâk-ı 

hakk ittirilmek bâbında sana hitâben emr-i şerîf sudûrını istid‘â ve divân-ı 

hümâyûnumdan sual olundukda mezbûrun inhası üzere Musul’dan itmam-ı hizmet-i 

mezbûresiyle hin-i avdetinde mahal-i mezbûrdan leylen üzerine hücum ve emvâl ve 

eşyâsını gâret idenler her kimler ise bi’t-taharri tefahhus ve sual birle bulundukları 

mahalde ahz ve meclis-i şer‘a ihzar ve ba‘de’s-sübût hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-i 

hak merkumun gasb olunan eşyâsı her ne ise tamâmen zâhire ihrac ve ihkâk-ı hakk  

ve keyfiyet der aliyyeye i‘lâm olunmak ve kazâ-i Hasan-ı merkumede alâkâsı 
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olmayan bi cürm ehl-i ırz makûlesine taarruz olunmamak içün tenbih ve te‘kidi hâvi 

emr-i şerîfim iktiza eylediği tahrîr olunmağla sen ki Sivas Vâlisi vezir-i müşârun 

ileyhsin mübâşir ma‘rifetiyle hududu dâhilinde i‘lâm nâtık olduğu üzere gâret olunan 

eşyâyı ve gâretkârları bi eyyi hâlin bulunub zâhire ihraç ve özr ve cevaba tasaddi ile 

infaz-ı emr-i âlide tekâsülden ittikâ-i tam itmek fermân olmağın imdi ber minvâl-i 

muharrir fermân olunduğu vech üzere eşkıya-yı merkum mübâşir-i muma ileyh 

ma‘rifetiyle hududun dâhilinde bi’t-taharri tefahhus birle bi eyyi hâlin ele getirüb ahz 

ve gaybet iderler ise buldurması lazım gelende buldurub getürdüb gâret eyledikleri 

meblağ-ı mezbûr ve eşyâsı her ne ise bi eyyi hâlin zâhire ihrac ve ma‘rifet-i şer‘iyye 

buna teslim birle ihkâk-ı hakk ihtimam ve özr ve tekâsül misüllü vaz‘ ve hâlet ve bu 

izzet ve bu vesile ile kazâ-i Hasan-ı mezbûrede alâkâsı olmayan bi cürm ehl-i ırz 

makûlesine taarruz ve taaddî olmakdan begâyet hâzer ve mücânebet eylemek 

bâbında fermân-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                                      Turabi            Fî evâil-i CA sene 195 

SAYFA 144 HÜKÜM 1 

Tozanlu Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûrda vâki‘ Hubyar Tekyesi Vakfı’nın evlâdiyet ve meşrutiyet 

üzere hâlâ berât-ı şerifimle mütevellisi olan kazâ-i mezbûr sükkânından Mahmud 

Bey oğlu Abdi zide kadruhu gelüb bu tekye-i mezbûre vakfının mütevellisi olub 

uhdesine lazım gelen hizmeti edâ idüb tevliyeti umûruna âherden bi vech ve bilâ 

sened müdâhale olunmak îcâb itmez iken icânib ve ashâb-ı ağrazdan bazı kimesneler 

bi vech ve bilâ  berât tevliyeti umûruna müdâhale ve taaddîden hâli olmadıkların 

bildirüb mezbûrların bi vech ve bilâ sened ol vechle zâhir olan taaddîleri men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrunu istid‘â eylediği ecilden mahallinde 

şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışıtr. 

                                                                         Vâcid        Fî evâil-i CA sene 1195 
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SAYFA 144 HÜKÜM 2  

Bozok Sancağı mutasarrıfına ve Bozok Kadısına hüküm ki 

          Haric-i Malatya’da medfun Kemah Baba ve İbrahim Edhem Şeyh Kazım 

kuddus-i sırrıhü’l-azizin evlâdından zaviyesinin zâviyedârı ve vakfının mütevellisi 

olan eş - Şeyh Mehmed zide şerefehu gelüb fi’l asl Maraş kazâsı sâkinlerinden konar 

ve göçer taifesinden Beşeşmez Dağından Köksunu(?) ve Hora ve Bektaş nam 

kimesneler gelüb vakf-ı mezbûr karyelerinde Bozok Kazâsı’na tâbi‘ Evci  nam 

karyede sâkin ve kendü hallerinde olmayub gerek bunun ve gerek karye-i mezbûre 

reâyaları üzerlerine musallat ve enva‘ gûne zulm ve taaddîyâta cesâret 

eylediklerinden başka bin yüz doksan senesinde bunun malını ahz ve gadr 

eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve fimâ ba’d hilâf-ı 

şer‘-i şerif taaddî ve tasallutları men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                            Nesîmî       Fî evâil-i CA sene (1)195  

SAYFA 144 HÜKÜM 3 

Sivas Kadısı’na ve Gümüşabad Kadısı’na hüküm ki 

          Gümüşabad Kazâsı sâkinlerinden El-Hac Osman zâde Osman nam kimesne 

gelüb kasaba-i mezbûr sâkinelerinden Ayni nam hatun şuhûd-ı udul mahzarında mihr  

tesmiyesiyle kendüye akd-i nikah idüb şer‘an menkûhesi olub ve nikah üzere nikah 

şer‘an sahih değil iken yine kasaba-i mezbûr sâkinlerinden Arab Mustafa nam 

kimesne bin yüz doksan senesinde hevâsına tâbi‘ ehl-i örfe istinâden bunu ahz ve 

habs ittirdiğinden gayrı menkûhesi mezbûreyi cebren ve kahren ahz ve zabt ve 

kendüye akd idüb gadr-ı külli ve zulm-i sarîh eylediklerin ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb mûcebince şer‘le 

görülüb hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak zabt eylediği menkuhesi mezbûre kendüye 

alıvirilüb ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                     Nedim      Fî evâil-i CA sene 1195  
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SAYFA 144 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi vezire ve Hacıhamza Kadısına hüküm ki 

          Hacıhamza Kal‘ası’nın dizdârı Hacıhamza Kazâsı’nda vâki‘ müteveffâ Sinan 

Paşa Vakfı’nın hâlâ berât-ı şerifimle mütevellisi olan Mehmed zide kadruhu gelüb 

vakf-ı merkûmun bundan akdem kaimmakam mütevelllisi olan Hacıhamza 

sükkânından Süleyman nam kimesne zimmetinde bin yüz seksen beş senesinden berü 

beher sene altışar guruşdan on senelik beş yüz guruş mâl-ı vakfı cânib-i vakfa 

virmeyüb ekl ü bel‘ ve fevt olmağla terekesini Hacıhamza sükkânından vereseleri 

ahz ve kabz itmekle kaimmakam-ı mütevelli-i sâbık müteveffâ-yı mezbûr 

Süleyman’ın zimmetinde olan beş yüz guruş mal-ı vakfı bi’l vekâle taleb eyledikde 

vereseleri virmekde taallül ve muhâlefet eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb 

müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde olub terekesin kabz iden vereselerinden ve mal-i 

müteveffâdan ol mikdar guruş mal-i vakfı tamâmen tahsîl ve bi kusur vekâleten vakf 

içün alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                    Nedim            Fî evâil-i CA sene 1195 

SAYFA 144 HÜKÜM 5 

Sivas Valisi vezire ve Gümüşabad Kadısı’na hüküm ki 

          Gümüşabad Kasabası’nda vâki‘ Rüstem Paşa Câmi‘-i şerifinin hâlâ berât-ı 

şerifimle hatibi Mehmed Efendi ve Hüseyin Efendizade Ahmed Ağa dimekle ma‘rûf 

kimesneler gelüb bunlar kenüd hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif 

kimesneye vaz‘ ve taaddîleri olmayub ve üzerlerine şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir 

olmuş değil iken kasaba-i mezbûr ahâlisinden Hamlı oğlu Kölese Ali Baz ve Acem 

Ali nam kimesneler kendü hallerinde olmayub bin yüz doksan senesinde hevâlarına 

tâbi‘ ehl-i örfe istinâden merkum Mehmed’i on beş gün bi gayr-ı hak habs seksen 

guruş kıymetlü bir re‘s atını ve merkum Ahmed’in dahi üç yüz guruş mikdarı 

akçesini gasben ahz ve ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhü’l-islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb mûcebince şer‘le 

görülüb hilâf-ı şer‘i şerif ve bi gayr-ı hak cebren ve kahren ahz eyledikleri at ve 

akçeleri alıvirilüb ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 
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bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                          Nedim         Fî evâil-i CA sene 1195 

SAYFA 144 HÜKÜM 6 

Sivas Valisi vezire ve ber vech-i arpalık Kayseriye Sancağı mutasarrıfı 

(boş) dame ikbalehuya ve Eyalet-i Sivas ve Kengiri ve Kayseriye Sancaklarında 

vâki‘  olan zikr-i ati mururiyetinin bulunduğu kazâların kuzât ve nüvvâbına  ve 

Kengiri Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Kayseriyeli Kulaguz Masar nam zimmî gelüb bunun kimesneye bir akçe ve bir 

habbe vireceği olmayub taht-ı hükûmet-i kazânızda ticaret ile mürur ve ubûr eylediği 

mahallerde bir vechle dahl olunmak îcâb itmez iken mütegallibe ve cebâbireden bazı 

kimesneler mücerred celb-i mal sevdâsıyla ifk ve iftirâyı havi mevâd isnâdıyla ve 

hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hakkın akçe mütâlebesiyle taaddî ve tasallutlarından 

emn ve rahatı olmadığın bildirüb hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak akçe 

mütâlebesiyle kendüye taaddî ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                          Nedim          Fî evâil-i CA sene 1195 

SAYFA 144 HÜKÜM 7 

Divriği Kadısına hüküm ki 

            Kazâ-i mezbûre tâbi‘  nam karyede Mahmud nam kimesne gelüb bu 

karye-i  mezbûre toprağında vâki‘ ma‘lûmete’l hudud mülk menzile  karındaşı Yusuf 

nam kimesne ile iştirâken mutasarrıf iken bu hissesini karye-i mezbûre sükkânından 

Hüseyin nam kimesneye yüz doksan üç senesinde otuz guruşa bey‘ idüb lâkin bey‘-i  

mezbûrda ta‘zir ve  gabn-ı fâhiş vâki‘ olmağla bu ta‘zir ve gabn-ı fâhiş vech-i şer‘i 

üzere ba‘de’l-isbât ru‘yet ile hisse-i mezbûresi merkumdan taleb olub zabt itmek 

istedikde mezbûr hilâf-ı şer‘-i şerif virmekde taallül ve muhalefet ve külli gadr 

sevdâsında olduğun ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin  bildirüb şer‘le görülüb hisse-i mezbûr ru‘yet  ile kendüye alıvirilüb hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                    Fî evâsıt-ı CA sene (1)195 
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SAYFA 145 HÜKÜM 1 

Tokad Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Seyyid Mustafa gelüb kazâ-i mezbûrede vâki‘ İsmail Çelebi Câmi‘i Şerifi’nin 

berât-ı şerifimle imamı olub uhdesine lazım gelen hizmetini edâ idüb bu makûle 

eimme ve hutebâ muktedâ-yı nas oldukları i‘tibariyle rüsûm-ı raiyyet ve bilâ emr-i 

şerîf tekâlif-i şâkkanın cümlesinden muaflar iken karye-i mezbûre tarafından rüsûm-ı 

raiyyet ve ehl-i örf taifesi taraflarından dahi bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka talebiyle 

taaddî olunduğun bildirüb hilâf-ı kânun karye-i mezbûre zâbiti tarafından rüsûm-ı 

raiyyet ve ehl-i örf taifesi taraflarından dahi bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka 

mütâlebesiyle taaddî ve rencîde ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin imdi eimme ve hutebâ muktedâ-yı nas oldukları itibâriyle 

rüsûm-ı raiyyet ve bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka alınmaz cümlesinden muafdır deyu 

bu babda kânun üzere amel olunmak içün emr-i ali yazılmışdır. 

                                                    Şerifi            Fî evâil-i CA sene (1)195  

SAYFA 145 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine ve Tokad Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Rafia ve Ayşe nam hatunlar gelüb ber vech-i meşruta bâ berât-ı ali mutasarrıf 

oldukları Fağfur Paşa Vakfı’nın Tokad Kazâsı’na tâbi‘ Almus nam karyede vâki‘ 

Cebel-i Tur ve Çandarlı ve Tozanlı nam mezra‘lardan yüz doksan üç ve doksan dört 

senelerinde hâsıl-ı mezbûr keyl ve der anbar olunmuş öşr mahsullerini  Tokad Kazâsı 

sükkânından ashâb-ı ağrazdan Salih nam kimesne hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî ahz 

eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb yüz keyl ve der anbar olunmuş öşr mahsulleri her 

ne ise alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeleriyle mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i ali yazılmışdır. 

                                                    Şerifi           Fî evâil-i CA sene (1)195 

SAYFA 145 HÜKÜM 3 

Amasya Kadısına ve Amasya Sancağı Mütesellimi’ne hüküm ki 

          Medine-i Amasya’da vâki‘ Yeğenoğlu Hanı dimekle ma‘rûf hanın müsteciri 

Ebubekir nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i 
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şerif kimesnenin dahl ve taarruzu îcâb itmeyüb ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit 

ve zâhir olmuş değil iken Amasya sükkânından mütegallibe ve cebâbireden mir 

mirandan Halil Paşa ta’am-ı hâmından nâşi adâvet-i dünyeviye ve garaz-ı 

nefsâniyyesini icrâ sevdâsıyla bin yüz doksan beş senesinde bunun müsteciri olduğu 

han-ı mezkûrdan cebren ihrac derununda olan emvâl ve eşyâ ve malume’l keyl şa‘îr 

ve levâzımât-ı sâiresini kendü adamına zabt ve gasb eyledikden gayrı han-ı 

mezkûrun mutasarrıfı Amasya sâkinlerinden İbrahim Bey dimekle maruf kimesne 

zimmetinde ber mûceb-i defter alacağı olan malume’l mikdar hakkını ibtal 

eylediğinden başka üç güne kadar Amasya’dan çık deyu tenbih ve bu dahi havfından 

nâşi der ‘akab Amasya’dan çıkub âsitane-i saadetime râhî  Merzifon nam mahalle 

vürudunda ardından kırk elli nefer süvari ta‘yîn ve bunu ahz ve kayd-ı bend ile 

konağına  ihzar ve üzerinde olan yüz kırk guruş nukûduyla beş vukiyye ipek ve sâir 

emvâl ve eşyâsını gasb ve gârât ve bunu tomruğa vaz‘ ve enva‘ gûne eziyet ve gadr-ı 

külli eylediğin bildirüb şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

emr-i şerifim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

                                                                          Hulusi         Fî evâil-i CA sene 1195  

SAYFA 145 HÜKÜM 4 

Amasya Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimi zide kadruhuya 

hüküm ki 

          Amasya sâkinlerinden Süleyman nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla 

mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye deyn ve kefâleti olmayub dahl ve taarruz 

olunmak îcâb ve iktiza itmez iken Amasya sâkinlerinden mir mirandan Halil Paşa 

ta‘am-ı hâmından nâşi celb-i mal sevdâsıyla bin yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘-i 

şerif yüz guruş nukûd akçesini on dört aded manda ve bir kaplan postu ve bir simli 

en‘am kesesi ve bir tüfenk ve iki aded kargı mızrağı ve dört aded asa ve bir sedefli 

sanduğını cebren ve kahren ahz ve ziyâde gadr ve zulm-i sarîh eylediğin bildirüb mir 

miran-ı mezkûrun cebren aldığı ol mikdar nukûd ve eşyâsı alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                   Hulusi           Fî evâil-i CA sene (1)195 
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SAYFA 145 HÜKÜM 5 

Amasya Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Amasya Kasabası sâkinlerinden Seyyid Mir Abdullah zide şerefehu gelüb 

kazâ-i mezbûr muzafatından Varay Nâhiyesi’ne tâbi‘ Terziköy nam karyede 

malume’l hudud çiftlik emlâkına  mutasarrıf olan Süleyman nam kimesne emlâk-ı 

mezkûrı semen-i malume ile mezbûr Seyyid Abdullah’a bundan akdem bey‘-i bat-ı 

kat‘i ile bey‘ ve teslim ve semenin ahz ve kabz idüb ve taraf-ı şer‘den yedine virilen 

hüccet-i şer‘iyye ve senedât-ı sâire mûcebince ol çiftlik emlâkına mutasarrıf olub  

âherden hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve senedât bir vechle dahl 

ve taarruz olunmak îcâb itmez iken mir-i mirandan Halil Paşa zuhûr ve çiftlik-i 

mezkûr emlâkı sana zabt ittirmem deyu bi vech şer‘i ve bilâ sened fuzûlî müdâhale 

ve taaddîden hâli olmadığın ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-

yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyye ve senedât-ı sâire ol vechle zâhir olan müdâhale ve 

taaddîsi şer‘le men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                       Hulusi          Fî evâil-i CA sene (1)195  

SAYFA 145 HÜKÜM 6 

Sivas Valisi’ne ve Niksar Kadısı’na hüküm ki 

          Şeyh Bolad ve Hoca Yusuf Şah evlâdlarından Hasan ve İbrahim ve Ahmed ve 

Ali ve Veli ve diğer Ahmed ve Bekdaş ve sâirleri gelüb bunların kazâ-i mezbûre 

tâbi‘ Hâlidî nam karye toprağında bi’l-fi‘il  zabt ve zira‘atinde hâne-i avârıza bağlı 

tekâlif alınmak îcâb ider kadîmi reâya ve emlâk ve arâzîden ziyâde tekâlif talebiyle 

taaddî ve rencide olunmak îcâb ve iktizâ itmez iken karye-i mezbûre ahâlisinden 

malume’l-esâmi kimesneler zuhûr ve ol vechle vâki‘ olan tekâlifden sen dahi bizimle 

maan hisse vir deyu hilâf-ı kânun tekâlif nâmıyla hisse mütâlebesiyle taaddî ve 

rencîdeden hâli olmadıkların bildirüb sen ki vezir-i müşârun ileyhsin kânun üzere 

amel olunub karye-i mezbûre ahâlisinin hilâf-ı kânun ol vechle tekâlif nâmıyla hisse 

mütâlebesiyle taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında sana hitâben hükm-i 

hümâyûn ricâ eyledikleri ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                      Sami           Fî evâil-i CA 1195 
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SAYFA 146 HÜKÜM 1 

Divriği Kadısına hüküm ki 

           Divriği sancağında ve kazâsı muzafatından Kesme Nâhiyesine tâbi‘ Görenler 

nam karye ahâlisi gelüb bunların karyeleri olan mezkûr Görenler Karyesi’yle yine 

nâhiye-i mezbûre tâbi‘ Görki mezra‘ası topraklarında mutasarrıf oldukları tarlalarına 

cereyan iden su ile kadîmü’l eyyâmdan berü mezru‘âtların saky ve intifa idegelüb ol 

suyun mecra‘ları kadîmden bunların tarlalarına cereyânın kimesneye zarar-ı şer‘isi 

olmayub hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i kadîm taaddî olunmak îcâb itmez iken yine 

karye-i mezbûre sâkinlerinden Bekir nam kimesne zuhûr ve ol suyun benim 

tarlalarıma zararı vardır mecrâ-yı kadîmden icrâ ittir deyu hilâf-ı şer‘-i şerif ve 

kadîme mugâyir ol suyu mecrâ-yı kadîmden mutasarrıf oldukları tarlalarına icrâsına 

mümana‘at ve mahsullerinin zâyi‘ ve telef ve hasâret-i azimeye bâis ve bâdî olduğun 

bildirüb mezkûr Bekir’in hilâf-ı şer‘-i şerif ve kadîme mugâyir ol vechle zâhir olan 

taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı 

hümâyûnumdan sual olundukda zikr olunan Görenler karyesi ahâlisinin tarlalarına 

mecra-yı kadîmden cereyân iden suyun dahl iden mezkûr Ebubekir’in mutasarrıf 

olduğu tarlasına zarar-ı şer‘isi yoğise ol su mecrâ-yı kadîmden ahâli-i karyenin 

tarlalarına kadîmisi üzere icrâ ittirilmek içün mahallinde şer‘a havale ile emr-i şerîf 

yazılagelmiştir deyu tahrîr olunmağla derkenarı mûcebince mahallinde şer‘le 

görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                          Vehbi       Fî evâil-i CA sene (1)195 

SAYFA 146 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi vezir ve Amasya Kadısı’na hüküm ki 

           Medine-i Amasya sâkinlerinden Ahmed nam kimesne gelüb bu kendü hâlinde 

olub şer‘an taaddî olunmak îcâb itmez iken medine-i mezbûre sâkinlerinden bunun 

ügey pederi Haksız Hasan dimekle ma‘rûf kimesne  gürûhundan olmakdan nâşi 

bunun hâlâ taht-ı nikahında olan zevcesi Ayşe nam hatunu  ve tefrik ittirmek 

sevdâsıyla dürlü dürlü tezvirâta sülûk ve ve defa‘atle huzur-ı şer‘de ba‘del murâfa‘a   

bunun üzerine şer‘an bir nesne sâbit  olmayub ol vechle taaddîsi men‘ ve tenbih birle 

şer‘iden bunun yedine hüccet-i şer‘iyye i‘tâ olmuşiken mezkûr mütenebbih olmayub 
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mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve bi vech-i şer‘i gadr sevdâsında olduğun bildirüb 

hüccet-i şer‘iyye mûcebince mahallinde şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve 

mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye zâhir olan tasallut ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma 

müracaat olundukda medine-i Amasya sâkinelerinden mezbûre Ayşe nam hatun hâli 

sebâvetinden  izinsiz mezbûr Ahmed kendüye akd idüb lakin irişüb bâliğa ve 

davâya kâdire ve fuzûlî olan nikahı huzur-ı şer‘de müslimîn muvâcehesinde fesh ve 

hüccet-i şer‘iyye i’tâ olmuşiken hakim azl sebebi  ile mezkûr Ahmed zuhûr ve bezl-i 

irtişa ve müşahid-i zor şehâdet iden Halil ve Ali ve Hasan ve Bekir ve Mehmed nam 

kimesnelerin hilâf-ı inha ile hüccet-i mezkûreden altmış gün mukaddem mezbûrenin 

lisanından kavl ve ikrâr eyledi deyu âmâ Hafızoğlu nam kimesne ile müttefikân 

tezvic olundı deyu  ve hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı şerîfe mûceblerince amel 

olunub icrâ-yı hak olunmak bâbında bundan akdem bâ arzıhal inha ve’l istid‘â 

mezbûr Ahmed’in Sivas’a ihzariçün yüz doksan dört senesi evâhir-i şevvalinde 

mukaddemâ Sivas Valisi’ne ve Sivas Kadısı’na hitâben mezbûre Ayşe’nin 

istid‘âsıyla emr-i şerîfim virildiği mukayyed olmağın sen ki vezir-i müşarü’n ileyhsin 

ma‘rifetinle mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                               Hasbî       Fî evâil-i CA sene 1195    

SAYFA 146 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Tokad kazâsı mütesellimine hüküm ki 

          Zeyneb nam hatun gelüb Tokad’da Müftü Mahallesi sâkinlerinden bunun zevci 

El-Hac Emir nam kimesne bin yüz doksan senesinde fevt oldukda yanında mevcud 

emvâl ve eşyâsıyla bâ temessük Mısır-ı Kahire ve Gümüşhâne’de olan zimemâtı min 

haysü’l mecmu‘ otuz üç bin guruşluk terekesi irsen bununla yine Tokad 

sâkinlerinden oğlu El-Hac Ebubekir nam kimesneye ba‘del intikâl mezbûr Ebubekir 

tereke-i müteveffâdan kendü hissesine adem-i kanaat itmeyüb cümle emvâl ve eşyâ 

ve zimemât tahsîl ve zabt itmekle bu dahi zevci müteveffâ-yı merkumdan müntakil 

terekeden hak-ı irsiyyesini taleb eyledikde bi vech-i şer‘i virmekde taallül ve 

muhalefet ve gadr iradesinde olduğun bildirüb mahallinde şer‘le görülüb zevci 

müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil oğlu mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif zabt eylediği 
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hak-ı irsiyyesi kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                Fî evâil-i CA sene (1)195 

SAYFA 146 HÜKÜM 4 

Hacıhamza Kadısına ve Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Hacıhamza Kal‘ası mustahfızlarından Mehmed nam mustahfız gelüb kal‘a-i 

mezbûrede vâki‘ müteveffâ Sinan Paşa câmi‘i şerifi vakfından olmak üzere yevmi 

sekiz akçe vazîfe ile bâ berât-ı ali mustahfız olan hizmet-i lazımesini edâ idüb 

müstahik olduğu vazîfesini vakf-ı merkum mütevellisi Süleyman nam kimesne 

vakfda müsaade var iken altı seneden berü virmeyüb zimmetinde müctemi‘ olmağla 

defa‘atle taleb eyledikde mürur-ı evkât iderek fevt oldukda terekesin ahz ve kabz 

iden kazâ-i mezbûrda sâkine zevcesi Kezban nam hatundan ve  olan ve 

mal-ı vakfdan  olundukda edâda muhalefet ve da’vet -i şer‘ olundukda adem-

i ita‘at ve gadra cesâret eylediğin inha ve sen ki mütesellim-i muma ileyhsin berâtı 

mûcebince hizmeti mukâbelesinde müstahik oldukları vazîfesi müteveffâ-yı 

merkumun zimmetinde müctemi‘ olub mezbûrenin  olan mal-ı vakfdan 

tamâmen tahsîl ve alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında sana hitâben emr-i şerîfim sudûrını istid‘â ve hazine-i 

âmiremde mahfûz Küçük Evkaf Muhasebesi dikkat-i nazar olundukda ber minval-i 

muharrer mustahfızlık-i mezbûr hala berât-ı şerifimle üzerlerinde olmağla mastûr ve 

mukayyed olmağın sen ki mütesellim-i muma ileyhsin mahallinde şer‘le görülüb 

sâbit olan hakkı alıvirilmek bâbında ferman-ı alişan yazılmışdır. 

                                                                    Furuhi      Fî evâil  CA Sene (1)195   

SAYFA 147 HÜKÜM 1 

Gedegara Kadısına hüküm ki 

          Gedegara Kazâsı’na tâbi‘ Kayı ve Kürd karyeleri reâyaları gelüb bunlar 

üzerlerine edâsı lazım gelen avârız ve imdad-ı hazeriye ve sâir evâmir-i aliyyemle 

vârid olan tekâliflerin emr ve defter mûcebince cem’ine memura edâda kusurları 

olmayub hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i kânun zulm ve taaddî olunmaları îcâb itmez 
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iken civârında vâki‘ Gümüş Kazâsı sâkinlerinden olub zümre-i mütegallibeden 

a‘yanlık daiyesinde olan kimesneler tekâlifleri umûruna karışub tevzi‘ defterine 

ağalık namıyla kendü nefisleriçün külli akçe zam ve cebren tahsîl idüb ahvalleri 

dîger gûn olduğun bildirüb mezkûrun ol vechle vâki‘ olan zulm ve taaddîlerin men‘ 

ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumdan kânun 

sual olundukda kurâ-i mezbûr ahâli ve reâyaları üzerlerine edâsı lazım gelen evâmir’i 

aliyye ile vârid olan tekâliflerin emr ve defter mûcebince cem’ine memura edâda 

kusurları yoğiken a’yanlık daiyesinde olan kimesne tekâlifleri umûruna karışub 

tevzi‘ defterine kendü nefisleriçün külli akçe zam ve cebren tevzi‘ ve tahsîl idüb 

fukarâya zulm ve taaddî eyledikleri vâki‘ ise men‘ ve def‘içün kânun üzere emr-i 

şerîf yazılagelmiştir deyu tahrîr olunmağla kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

Rıza       Fî evâil-i CA sene (1)195    

SAYFA 147 HÜKÜM 2 

Gedegara Kazâsı nâibine ve civârında vâki‘ kazâların  kuzat ve 

nüvvâbına hüküm ki 

           Sen ki Gedegara Kazâsı nâibi Mevlânâ-yı muma ileyh El-Hac  Mustafa zide 

ilmihusun bu def‘a der aliyyeme vârid olan i‘lâmında hala Gedegara müftüsü El-Hac 

Mustafa Efendi dimekle ârif kimesne kazâ-i mezbûr sükkânından ve öteden berü 

kendü hâlinde olan Torunzade Ahmed nam kimesne hukûk-ı davâ idecekdir deyu 

merkum bilâ mûceb serdar habsine virüb on gün kadar habs ittirdikden sonra ahâli-i 

Gedegarayı başına cem‘ ve mahkemeye gelüb merkumu dahi huzur-ı şer‘a ihzar ve 

ma‘rifet-i şer‘le terâfu‘ olunmak iktiza ider iken müftü-i merkum mezkûr Ahmed’i 

huzur-ı şer‘a getürmeyüb garaz ve nefsâniyetten nâşi icrâ zımnında gıyâbında 

kendüsi ahâliden sual ve anlar dahi sükût ile muamele eylediklerinde müftü-i 

merkum mezkûrun sui hâline şehâdet ve murasele taleb eyledikde sui hâli ve sa‘i-i 

bi’l fesad olduğu muvâcehe-i hasımda şer‘an sâbit olmayınca murasele virilmiştir 

deyu red cevab eylediğinde ahâli-i Gedegara müftü-i muma ileyhden havflarına 

binâen merkum Ahmed’in sebili tahliye eylemesin ricâ ve istirham eylediklerinden 

merkum Ahmed’i hilâf-ı şer‘ guna gun şart ile şartlayub ve icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iyye 

ahkâmına mufavvaz iken müftü-i merkum hükkâma müracaat itmeksizin kendüsi 



523 

ru‘yet âdet-i müstemirresi olduğundan merkum Ahmed’in mutasarrıf olduğu 

tevliyetinin ref‘i içün cebren ve kerhen senden i‘lâm ahz ve bu vechle icrâ-yı ahkâm-

ı şer‘iyye bir vechle mümkün olmadığın derc ve tahrîr ve divân-ı hümâyûn 

kaleminden muktezâsı sual olundukda mazmun i‘lâm musaddık ahâli-i kazânın 

mahzar ve civar kazâların i‘lâmı olduğundan hakikat-i halde iştibah vâki‘ olmağla 

müddei-i aleyh  mezbûr Mustafa’nın hakkında inha olunan keyfiyât vâkı‘a mutâbık 

mıdır bu habs ashâb-ı ağrazın tahrik ve hilâf-ı inhasına mebnidir evvelen kazâ-i 

mezkûr ve civar-ı kazâlar ahâlilerinden ma‘rifet-i şer‘le şer‘le bi’t-taharri tefahhus ve 

su‘al ve gereği gibi tashîh ve tahkik olundukdan sonra kizb ve hilâf-ı garaz ve 

himayeden âri vechle sıhhati üzere hakikat-i hal der aliyyeme muhzır birle arz ve 

i‘lâm olunmak üzere emr-i şerîfim i‘tâsı re‘y-i aliye mütevakkıf idüğü tahrîr 

olduğuna binâen vech-i meşrûh üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

Nedim           Fî evâil-i CA sene 1195 

Derkenarı mûcebince müslimîne hitâben emr-i şerîf yazılmışdır. 22 C sene 196 

SAYFA 147 HÜKÜM 3 

Bozok Kadısına hüküm ki 

          Sâdâd-ı kirâmdan Seyyid Mustafa zide şerefehu gelüb ashâb-ı hayrattan (boş) 

nam kimesne kazâ-i mezbûre tâbi‘ Zumdiken nam karye kurbundan cereyan iden 

Kızılırmak ta‘bir olunur nehirden mürur ve ubur iden eşyasıyla imrar üzere  

olduğu iki aded mülk kayığını tescil-i şer‘i ve teslim ile’l-mütevelli birle vakf 

eyledikde tasarruf ve tevliyet buna ve hâsıl olan icarını medine-i Kayseriye’de derun-

ı hisarda vâki‘ Fatih Sultan Han tabe serahunun câmi‘i şerifi kanâdiline şart ve ta‘yîn    

eylediği vakfiye-i ma‘mulün bihâsında mukayyed ve bu vakf-ı mezbûrun berât-ı 

şerifimle mütevellisi olub ber mûceb-i şart-ı vâkıf eşyasıyla imrâr üzere olub 

müdâhale olunmak îcâb itmez iken ashâb-ı ağrazdan bazı kimesneler hilâf-ı şer‘-i 

şerif ve mugâyir-i vakf-ı mamulün biha ve bilâ sened fuzûlî müdâhale ve taaddîden 

hâli olmadığın bildirüb ashâb-ı ağrazdan olan mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif ve 

mugâyir-i vakfiye mamulün biha ve bilâ sened vâki‘ olan müdâhale ve taaddîsini 

men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 
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                                                                                        Fî evâsıt-ı CA sene 1195 

SAYFA 147 HÜKÜM 4 

Çorum Sancağı mutasarrıfı (boş) dame ikbalehuya ve Hacıhamza 

kadısına hüküm ki 

          Hüseyin ve Mustafa zide salahuhu gelüb Hacıhamza Kasabası’nda vâki‘ 

müteveffâ Sinan Paşa Câmi‘i  Şerifi’nde yevmi on akçe vazîfe ber vech-i iştirâk 

berât-ı şerifimle müezzin olub mezbûr Hüseyin bi’l-fi‘il  ve mezbûr Mustafa dahi 

bi’l-fi‘il  uhdelerine lazım gelen hizmetlerin edâ idüb doksan bir ve doksan iki 

senelerinde berâtları mûcebince hizmetleri mukâbelesinde müstahik oldukları 

vazîfeleri kazâ-i mezbûrede sâkin Süleyman nam kimesneden vakfda müsaade var 

iken virmeyüb zimmetinde iken vefât ve terekesin dahi Hacıhamza sükkânından 

zevcesi Kezban ve verese-i sâiresi ahz itmekle mütevelli-i müteveffâ-yı mezkûrun  

terekesin ahz iden vereseleri mezkûrlardan ve mal-i müteveffâdan taleb olundukda 

virmekde taallül ve muhalefet eylediklerin bildirüb şer‘le görülüb berâtları 

mûcebince hizmetleri mukâbelesinde müstahik oldukları vazîfe terekesin kabz iden 

mezbûrlardan mal-i müteveffadan tamâmen tahsîl ve aluvirilmek bâbında emr-i 

şerîfim ricâ ve hazine-i âmireimde mahfûz haremeyn muhasebesi defterlerine nazar 

olundukda müezzinîn-i mezbûr yevmi on akçe vazîfe ile mezbûran Mustafa ve 

Hüseyin veledân-ı Osman’ın iştirâk berât-ı şerifimle üzerlerinde olduğu mastûr ve 

mukayyed sen ki mir miran-ı muma ileyhsin mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında yazılmışdır. 

                                                                                            Fî evâsıt-ı CA sene (1)195 

SAYFA 148 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Çorum Kadısına hüküm ki 

          Çorum sâkinlerinden Mustafa nam kimesne gelüb bu sefer-i hümâyûn hitâmına 

değin Özi Kal‘asında nakdine sarf-i kudret ve bedel-i gayret ve ba‘del hitâm vatan-ı 

asliyesine avdet ve kendü ırzıyla mukayyed iken yine Çorum sâkinlerinden 

cebâbireden şekâvet ile maruf İmam Ahmed Beşe dimekle ma‘rûf şakî gice ile bunun 

menzilini basub yüz seksen senesinde on beş keseden mütecâviz mal ve eşyâsını 

nehb ü gâret ve iki ademini bi gayr-ı hak katl ve der anbar olunmuş iki bin keyl 

hıntasını ve menzilini ihrâk-ı bi’n-nâr hedk-i ırz ve enva‘ hasaret ittirdiğin 
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mukaddemâ inha ve istid‘â ve şakî-i mezbûr mukaddemâ Çorum sâkinlerinden 

malume’l esâmi kimesneleri hilâf-ı şer‘-i şerif bi gayr-ı hak mallarını ahz eylediği bâ 

arz ve mahzar inha olundukda mezbûr ve avânesi bulundukları mahalde mübâşir 

ma‘rifetiyle ahz ve iddia-yı hukûk eyleyen hüsemâsıyla terâfu‘-i şer‘ ve 

zimmetlerinde sâbit olan hukûk-ı aliyye tamâmen tahsîl ve ashâbına teslim birle icrâ-

yı hak ve katl maddeleri ber muktezâ-yı şer‘-i  mutahhar  şehr olur ise mezbûrlar 

habsi ibka ve keyfiyet arz ve i‘lâm olunmak üzere sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince 

mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında bin yüz seksen dokuz senesi 

evâhir-i cemazie’l ahirinde bir kıt‘a ve badehu mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı 

hakk mümkün olmaz ise Sivas’a ihzar ve terâfu‘-ı şer‘ ve arz ve i‘lâm olunmak 

bâbında tarih-i mezbûrda diğer bir kıt‘a ve merkum İmam Ahmed ve avâneleri 

olduğu mahalde ele getirilüb hüsemasıyla terâfu‘ ve keyfiyet arz ve i‘lâm olunmak 

üzere mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince sene-i mezbûre evâsıt-ı 

ramazanında diğer bir kıt‘a  evâmir-i şerifim sâdır ve mahalline lede’l vürûd merkum 

Cabbarzâde’ye istinad ile itaat-i emr-i ali itmeyüb murâfa‘adan imtina‘ ol vechle 

ihkâk-ı hakk mümkün olmadığından başka damadı Mehmed nam kimesneden bin üç 

yüz guruş ahz ve mezbûr Cabbarzâde tarafından hala Çorum mütesellimi olan 

Gürünlü Mustafa nam kimesne dahi gıyabında fevt  deyu üç yüz elli guruşluk 

eşyâsını füruht ve ahz ve şürefâdan Es-Seyyid Halil ve kayınpederim Es-Seyyid 

İsmail siz benden der aliyyeye şikayet eylediniz deyu bin iki yüz guruşı ahz ve katl 

idüb ve nice bunun emsâli katl-i nüfus ve zulm ve taaddîsinin nihâyeti olmayub 

mezbûrun havfından ehl ve iyâllerini terk iden zelil ve sefil ve sergerdân ve ehl ve 

iyâli muzdaribü’l hal ve mezbûrlar ile bir dürlü mukâvemet ve ihkâk-ı hakk mümkün 

olmadığın bildirüb şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ ve divân-ı hümâyûnda mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda 

tarih-i mezbûrda emr-i şerîfim virildiği mastûr ve mukayyed olmağın mukaddemâ 

sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince hasımları merkumlar sen ki Sivas valisi vezir-i 

müşârun ileyhsin ma‘rifet    inle mahallinde meclis-i şer‘a ihzar ve terâfu‘ ve sâbit 

olan hakkı bi kusur tahsîl ve katl maddesi dahi bade’s sübut muktezâ-yı şer‘-i şerif 

icrâ ve keyfiyetiyle sûret-i sicillâtıyla arz ve i‘lâm olunmak içün emr-i ali 

yazılmışdır. 

                                                                       Selami          Fî evâsıt-ı CA sene (1)195    
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SAYFA 148 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi’ne ve Sivas Kadısı’na hüküm ki 

          İstanbul sâkinlerinden Sunullah nam kimesne gelüb bunun sen ki vezir-i 

müşârun ileyhsin bâ nüket divan kitâbeti hizmetinde olan Ebubekir nam kimesne 

zimmetinde bin yüz doksan senesinden berü ber mûceb-i temessük alacağı olan bin 

elli guruşdan dört yüz seksen guruşunu ba’del edâ ve temessük mezbûre zahrına ve 

baki kalan beş yüz seksen guruşu taleb eyledikde bir aya değin virmeyüb zimmetinde 

kaldığın ve tarafından Uzun Hasan nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb vekil-i 

merkuma  alıvirilüb icrâ-yı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                       Zâti       Fî evâsıt-ı CA sene (1)195           

DERKENAR Tekrar emr yazıldı.Evâsıt-ı CA sene 96 

SAYFA 148 HÜKÜM 3 

Ber vech-i arpalık Çorum Sancağı mutasarrıfı dame ikbalehuya ve 

Hacıhamza Kadısına hüküm ki 

          Hacıhamza Kazâsı’nda vâki‘ müteveffâ Sinan Paşa Câmi‘i şerifinin hala başka 

başka berât-ı şerifimle yevmi on beş akçe vazîfe ile imam ve beş akçe vazîfe ile 

fetihhan  iki akçe vazîfe ile hoca Halil inha mutasarrıf olan İmam Ahmed ve Hoca-i 

Mekteb Hasan nam kimesneler gelüb uhdelerine lazım gelen hizmetlerin edâ idüb 

berâtları mûcebince hizmetleri mukâbelesinde müstahik oldukları vazîfeleri bin yüz 

doksan üç senesinin kazâ-i mezbûrda sâkin Süleyman nam kimesneden taleb 

eylediklerinde vakfda müsaâde var iken virmeden fevt olub terekesini Hacıhamza 

sükkânından zevcesi Keziban ve vereseleri kabz itmekle mütevelli-i müteveffâ-yı 

mezkûrun terekesin ahz iden vereseleri mezbûrlardan ve mal-i müteveffâdan berâtları 

mûcebince müstahik oldukları vazîfeleri virmekde taallül eylediklerin bildirüb şer‘le 

görülüb berâtları mûcebince hizmetleri mukâbelesinde müstahik oldukları vazîfeleri 

mütevelli-i müteveffâ-yı mezkûrun terekesin kabz iden mezkûrlardan ve mal-i 

müteveffâdan kendülere alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeğin sen ki mir-i mirân-ı muma ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 



527 

                                                                                          Fî evâil-i CA sene (1)195 

DERKENAR:Tekrar emr yazılmışdır.Evâhir-i S sene 96 

SAYFA 149 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi vezire ve Arabkir Kadısına ve Keban Ma‘deni Eminine 

hüküm ki 

          Van mütemekkinlerinden Serkiz veled-i Mazhozoz ve diğer Serkiz veled-i 

Ahsodor nam zimmîler gelüb bunlar Van Ocağı malı olmak üzere asitâne-i 

aliyyemden emti‘a alub karban ile Van cânibine kendü halleriyle giderler iken esnâ-

yı rahta Sivas eyaleti Keban ma‘deni hududuna dâhil olduklarında mukaddemâ 

merbud ekrad taifesinden olub öteden berü kat‘-i tarik âdet-i müstemirreleri olan 

Itmam(?) Cemaatinden mukayyed Tekülü Kuyucu oğlu Hacı Yusuf ve Hacıoğlu 

dimekle ârif Haffaf Hasan oğlu  Çorlu Mustafa Bey avânelerinden Tahir  

ve sair malume’l esâmi şakîler karban-ı merkumun önüne atılub bin yüz doksan 

senesinde muharebeye tasaddi yüklerinde mevcud on bin guruşluk emvâl ve 

eşyâlarını nehb ü gâret eylediklerinden gayrı zimmî-i mesfûr Serkiz’in karındaşı 

Barre nam zimmîyi dahi bi gayr-ı hak katl ve gadr  ve bundan akdem mukayyed 

hakim-i Van Ocağı tarafından bâ i‘lâm ve mektub ma‘den emini muma ileyhin inha 

 emvâl-i  bin dört yüz guruşluk mikdarını tahsîl ahâli-i merkum 

olduğuna binâen bâki kalan tahsîl olmayub zikr olunan Kuyucu oğlu Hacı Yusuf ile 

Çorlu Mustafa ve avâneleri zimmetlerinde ala hâli kalduğun bildirüb siz ki vezir-i 

müşâr ve  muma ileyhsiz ma‘rifetiniz ve âher hususa memur olan mübâşir 

ma‘rifetinle şer‘le görülüb mezkûrun zimmetlerinde bâki kalan emvâl  ve  

mezkûre bi eyyi hâlin tahsîl ve ihkak olunmak bâbında sana hitâben emr-i şerîfim 

sudûrını istid‘â eylediğine binâen siz ki Sivas Valisi vezir-i müşârun ve ma‘den  

emini muma ileyhsiz ma‘rifetiniz ve âher husûsuna memur mübâşir ma‘rifetiyle 

mahallinde şer‘le ru‘yet ve ihkâk olunmak bâbında ferman-ı alişan yazılmışdır. 

                                                                                                        Fî evâsıt-ı CA 1195 

DERKENAR:Tekrar yazılmışdır. Evâhir-i C sene 95 
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SAYFA 149 HÜKÜM 2 

Hala Sivas valisi Tokad kazâsı nâibi Mevlânâ (boş) zide ilmihuya hüküm 

ki 

           İstanbul’da mütemekkin sarraf taifesinden Kirkor ve Nikola nam zimmîler 

gelüb bunların Tokad ahâlisinden bundan akdem âsitanede misafireten sâkin Kasım 

oğlu Ahmed nam kimesne zimmetinde bin yüz doksan senesinden berü ba hüccet-i 

şer‘i mahkumeye olan dört bin beş yüz guruşu mesfûrlar taleb eyledikde firar ve 

Tokad’a varub ikâmet ve firar ve üzere olduğun mukaddemâ lede’l inha ve’l istid‘â 

ber mûceb-i i‘lâm-ı şer‘iyye zimmetinde sâbit ve zâhir olan hakları tahsîl ve ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında sâdır olan emr-i şerîf mûcebince lede’l murâfa‘a  mebâliğ-i 

mezbûr deyni olduğunı ikrâr bin yüz guruşunu huzur-ı şer‘de vekillerine teslim ve 

baki kalan üç bin guruşunu dahi altı ay va’de tamamında irsale taahhüd eylediği havi 

taraf-ı şer‘den i‘lâm-ı i‘tâ ve va‘de-i mezbûre mürur idüb meblağ-ı mezbûru irsal 

eylemediğin mukaddemâ tekrar inha ve tahsîlini lede’l istid‘â mukaddemâ sâdır olan 

emr-i şerîf mûcebince amel olunmak içün doksan üç senesi evâhir-i zi’l hiccesinde 

emr-i şerîfim sâdır olmuş iken kusur kalan meblağ-ı mezbûrı edâ ve irsal itmeyüb 

mağdurü’l hal oldukların bildirüb yedlerinde i‘lâm ve hüccet-i şer‘iyye ve 

mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf mûcebince bâki kalan meblağ-ı mezbûr şer‘le 

tahsîl ve alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında müceddeden hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat 

olundukda ber vech-i meşrûh tarih-i mezbûrda emr-i şerîf virildiği mastûr ve 

mukayyed olmağın sen ki vezir-i müşârun ileyhsin mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf 

mûcebince amel olunmak içün ferman-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                             Sün’i                 Fî evâsıt-ı CA sene (1)195             

SAYFA 149 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Niksar Kadısına hüküm ki 

           Niksar kasabası sâkinlerinden kasaba-i mezbûre menzilcisi Abdurrahman 

Alemdar dimekle ma‘rûf kimesne gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve umûr-

ı fukarâ ile meşgul olub hilâf-ı şer‘ kimesneye hareketi olmayub taaddî olunmak îcâb 

itmez iken kasaba-i mezbûr sükkânından mütegallibeden Yahnicioğlu Lütfullah 
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dimekle meşhur kimesne kendü hâlinde olmayub buna garaz-ı dünyeviyesi 

olduğundan icrâ-yı garaz ve menzilciliği dahi almak sevdâsıyla yüz doksan üç 

senesinde hevâsına tâbi‘ bazı kimesne ile yekdil ve hilâf vâki‘ mevad isnâdıyla 

üzerine musallat ve hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak gasben iki bin guruşdan 

mütecâviz akçesini ahz idüb rahne ve gadr eylediğin inha ve şer‘le görülüb mezkûrun 

hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak tagallüben ahz eylediği ol mikdar guruşdan 

mütecâviz akçesi kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün iş bu sene-i 

mübâreke evâil-i saferinde emr-i şerîf sâdır olmuş iken ber takrib zâyi‘ olduğun 

bildirüb mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince müceddeden hükm-i 

hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat 

olundukda vech-i meşrûh üzere tarih-i merkumda emr-i şerîf virildiği mastûr ve 

mukayyed olmağın mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince amel olunmak 

içün yazılmışdır. 

                                                     Vâcid               Fî evâsıt-ı CA sene (1)195  

SAYFA 149 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi ve Niksar Kadısına hüküm ki 

          Niksar Kasabası sâkinlerinden kapukethüdasıoğlu Hüseyin dimekle ma‘rûf 

kimesne gelüb bunun kimesneye vireceği olmayub hukûk iddiasıyla müdâhale 

olunmak îcâb itmez iken yine kasaba-i mezbûre sâkinlerinden Hacı Abdürrezzak 

nam kimesne zuhûr ve senin baban müteveffâ Ömer zimmetinde üç yüz guruş ba 

temessük alacağım vardır varlık kasr-ı yed eyledim deyu babası müteveffâ-yı 

mezbûre bir nesne var değil iken hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ sübut akçe talebi ile 

müdâhale ve taaddîden hâli olmayub ve bazı mahalle dahi istinadı olamğla gadr 

iradesinde olduğun bildirüb mahallinde şer‘le görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve 

bilâ sübut ol vechle akçe talebiyle vâki‘ olan müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                                                          Fî evâsıt-ı CA sene 1195 
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SAYFA 149 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısıyla Tokad Kazâsı Nâibine Hüküm ki 

          Karahisar-ı Şarkî Kazâsı sükkânından Seyyid  İbrahim ve Süleyman ve 

Mustafa nam kimesneler gelüb babaları Karahisarî El-Hac Hasan nam kimesnenin 

medine-i Tokad ahâlisinden Katıroğlu dimekle ma‘rûf kimesne Ebubekir nam 

kimesne ile yüz doksan senesinde kurâ mezâri‘ iltizâmından beynlerinde cereyan 

iden hisabların ba‘del kat‘ mezbûr Ebubekir’in zimmetinde şab bahasından olmak 

üzere bin iki yüz guruş alacağı olmağla kable’l ahz babaları merkum fevt olmağla 

meblağ-ı mezbûr irsen bunlar ile diğer karındaşları Mehmed nam kimesneye ba‘del 

intikâl karındaşları mezkûr Mehmed iş bu sene-i mübârekede babası müteveffâ-yı 

mezkûrdan müntakil merkumun zimmetinde olan meblağ-ı mezbûrdan hissesini ahz 

içün medine-i Tokad’da konağına vardıkda mezkûr Mehmed’i serdar habsine 

kaldırdub Tokad Mahkemesi’ne götürüb zikr olunan meblağ-ı merkumu müteveffâ 

baban El-Hac tamâmen edâ eyledikden sonra zimmetinde iki yüz on buçuk guruş 

benim alacağım vardır deyu hilâf-ı şer‘-i şerif kendü katibi Hafız İsmail ve 

nam kimesnelere hilâf-ı inhâ şehâdet ittirdüb karındaşları mezkûrun yedinden olmak 

üzere ber takrib hüccet ahz ve ihkâk-ı hakk mezbûr mütegallibeden olmağla 

mahallinde bir dürlü ihkâk-ı hakk mümkün olmayub gadr-ı külli olduğun bildirüb sen 

ki vezir-i müşârun ileyhsin mezbûr divan Sivas’a ihzârı bâbında sana hitâben hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden sen ki vezir-i müşârun ileyhsin mahallinde şer‘le 

görülüb ihkâk-ı hakk mümkün olmaz ise Sivas’a ihzâr olunmak içün emr-i ali 

yazılmışdır. 

                                                                      Şerifi        Fî evâsıt-ı CA sene (1)195  

SAYFA 150 HÜKÜM 1 

Tokad Nâibine hüküm ki 

          Süleyman zide kadruhu gelüb evlâdiyet ve meşrutiyet üzere mütevellisi olduğu 

 Fağfur Paşa nam sâhibü’l hayrın evkafından vâkıf-ı müşârun ileyhin vakfiye-i 

ma’mulün bihâsında mukayyed akarattan medine-i Tokad’da Sarı Hasan Köprüsü 

dimekle ma‘rûf cisr-i sagîr kurbunda vâki‘ malumete’l hudud Çaka Köyü ve sâir 

yirmi kıt‘a  vakf arsa ve bağçeye bir vechle müdâhale olunmak îcâb itmez iken 
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Tokad sâkinlerinden iken vefât iden Mevlevihâne şeyhi Abdülmelik  iltizâmında 

olduğundan mezbûr halk-i Sultan mütevellisi olmak takribiyle salifü’z zikr arsa ve 

bağçeleri  ile kendü vakfından olarak mugâyir-i vakfiye-i mamulün 

biha fuzûlî zabt vakfın kesr ve noksan tertibine bâis ve bâdî olduğun bildirüb şer‘le 

görülüb zikr olunan tarla ve bağçeleri  yedinde olan vakfiye-i ma’mulün biha 

mûcebince taraf-ı vakfdan zabt ittirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                        Fî evâsıt-ı CA sene 119(5) 

SAYFA 150 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi vezire ve Niksar Kadısına hüküm ki 

          Niksar Kasabası sâkinlerinden kasaba-i mezbûre menzilcisi Abdurrahman 

dimekle ma‘rûf kimesne südde-i saadetime arz-ı hal idüb bu kendü hâlinde ırzıyla 

mukayyed ve umûr-ı menzil ile meşgul olub hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye hareketi ve 

üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit olmayub taaddî olunmak îcâb itmez iken kasaba-i 

mezbûre sükkânından a‘yan ve mütegallibeden kethüda yeri Seyyid Ahmed ve 

yüzbaşı Mehmed dimekle meşhur kimesneler kendü hallerinde olmayub buna garaz-ı 

dünyeviyeleri olduğundan icrâ-yı garaz sevdâsıyla üzerine musallat ve hevâlarına 

tâbi‘ ehl-i örfe istinâden hilâf vâki‘ mevad isnadıyla tecrim ittirdiklerinden maada bin 

yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak sekiz yüz elli guruşunu ahz 

eylediklerin ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin inha ve fetevâ-

yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerif gasben ahz 

eyledikleri ol mikdar guruşunu kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le gürülmek içün iş bu sene-i 

mübâreke evâil-i saferinde emr-i şerîfim sâdır olmuşiken ber takrib zâyi‘ olduğun 

bildirüb mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince müceddeden emr-i şerîfim 

ricâ ve divan-ı hümâyûnumdan mahfûz kuyûd-ı ahkâma mürâca‘at olundukda vech-i 

meşrûh üzere olduğu mastûr ve mukayyed olmağın mukaddemâ sâdır olan emr-i 

şerîfim mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                   Fî evâsıt-ı CA sene (1)195 
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SAYFA 150 HÜKÜM 3 

Erim Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre sükkânından hutebâ ve sülehâdan Süleyman zide salahu gelüb 

bu kazâ-i mezbûre tâbi‘ Çeharşenbe Bazarı Kasabası’nda vâki‘ ashâb-ı hayrattan 

müteveffâ rahnevân(?) Mehmed Bey nam sâhibü’l hayrın binâ eylediği câmi‘-i 

şerifin bi’l-fi‘il  berât-ı şerifimle hatibi olub edâ-yı hizmet idüb rüsûm-ı raiyyet ve 

bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka olunmak îcâb itmez iken kazâ-i mezbûre zâbiti hilâf-ı 

kânun rüsûm-ı raiyyet ve ehl-i örf taifesi taraflarından dahi bilâ emr-i şerîf tekâlif-i 

şâkka talebiyle taaddî ve rencîdeden hâli olmadıkların bildirüb mezkûrların hilâf-ı 

kânun ol vechle olan taaddî ve rencîdeleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ itmeğin imdi eimme ve huteba muktedâ-yı nas oldukları i‘tibariyle 

rüsûm-ı raiyyet ve bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkkanın cümlesinden muaflardır bu 

babda kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı CA sene (1)195 

SAYFA 150 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi ve Eğin Kadısına hüküm ki 

          Eğin Kasabası mütemekkinlerinden Avanis nam  zimmî gelüb kasaba-i 

mezbûre mahallatından Tarvil(?) Mahallesinde vâki‘ bir bab mülk menzil ve 

malumete’l hudud bir kıta bağçe babası Alkasan nam zimmî ile mutasarrıflar iken 

babası mesfûr Alkasan yüz doksan  senesinde mürd  oldukda nısf mülk menzil ile 

nısf bağçesi buna ve karındaşı Hokas zimmî ile kız karındaşı Elmas nam 

nasraniyyeye intikâl idüb badehu mesfûr Hokas zimmî dahi mürd oldukda hissesi 

bunun vasisi olduğu sagîr oğlanlarına ve kızlarına intikâl idüb dahl îcâb itmez iken 

kız karındaşı mesfûre Elmas nasraniyye kendü hissesin ahz ve kabza kanaat itmeyüb 

bu diyar-ı âherde iken bu babaları mürd-i mesfûrdan müntakil mülk menzil ve 

bağçelerin tasarruflarından gerek bunun hissesine isâbet iden ve gerek vasisi olduğu 

eytamların hisselerine isâbet iden emlâkı fuzûlî zabta ve kasaba-i mezbûre 

sâkinlerinden Manasgan ve oğlu Hokas zimmetlerinden füruht ve yedlerine hüccet 

virüb ol vechle gadr-ı külli eylediğin bildirüb şer‘le görüllüb babası mürd-i 

mesfûrdan müntakil emlâk-ı merkumdan hisseleri zü’l-yed olanlardan asâle ve bi’l 
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vesâye kendülere alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

Vâcid          Fî evâsıt-ı CA sene 1195   

SAYFA 150 HÜKÜM 5 

Arabkir Kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Cafer ve oğlu Hacı Yusuf nam kimesne gelüb 

bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olub kimesne hilâf-ı şer‘ bir akçe ve bir habbe 

zulmen aldığı yoğiken kazâ-i mezbûr ahâlilerinden ashâb-ı ağrazdan bazı kimesneler 

zuhûr  ve refikleri Kapucı  Yusuf ve Mir Ahmed ve Bekir ile umûr-ı 

tekâlifimize karuşub emr ve defterden ziyâde ahâliden zulmen akçe almışsız deyu 

bundan akdem Sivas’a ihzarlarıçün ısdâr ittirdikleri emr-i şerîf ile lede’l murâfa‘a   

üzerlerine şer‘an bir nesne sâbit olmayub bi vech-i muârazadan ba‘del men cânib-i 

şer‘den hüccet-i şer‘iyye i‘tâ olmuş mezbûrlar mücab olmayub mücerred tekdir ve 

celb-i mal daiyyesiyle  kat‘ ittirdik deyu bir kıt‘a  hüccet müzevvir peyda 

ve vülât ve maden eminlerine ve hükkâm bi vech gamz ve baş muhasebeden 

 olmadığı tahrîr olmağla bilâ ferman rencîde ve remideden hâli olmadıkların 

ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb 

hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ emr-i münif ol vechle vâki‘ olan taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

                                                               Vâcid         Fî evâsıt-ı ca sene (1)195 

SAYFA 151 HÜKÜM 1 

Gedegara Kadısına hüküm ki 

            Gedegara Kazâsı ahâlisinden El-Hac Mehmed Efendi ve İsmail Efendi 

dimekle maruf kimesneler İslambol’da meclis-i şer‘i hutbede kazâ-i mezbûr 

ahâlisinden Kel Suhte dimekle meşhur El-Hac muvâcehesinde mezbûr El-Hac 

Mehmed kendü ırzıyla mukayyed ve kendisiyle meşgul olmayub ekser evkatı 

asitane-i aliyyeden güzerân ve kendü hevâsına tâbi‘ birkaç nefer  kimesneler ile 

yekdil ve yek cihet olub celb-i mal sevdâsıyla mal-i davâ ittirdüb herkesi bir dürlü 
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tekdir ve bu defa dahi asitaneye geldikde beldemizde  olub cem-i 

ahâlinin kendüden hoşnud ve ekser ahâlinin isnâdı olan eş-şeyh El-Hac Hafız 

Mustafa Efendi dimekle ârif kimesne hevâdarları olan kimesneler ile ve örf 

daiyesinde olduğunu ahâlinin mesmu‘ları oldukda muma ileyhin arzı mûceb-i hâli 

olmayub ahâli kendüden hoşnud olduklarını mezbûr El-Hac Mehmed ahvali tezvirâta 

sülûk ile ve gerek müftü ve gerek sâirinin haklarında iştika daiyesinde olur ise kelâmı 

ifk ve iftira olmağla ıska ve i’tibar olmamak üzere emr-i ali sudûrını mutazammın 

ahâli-i kazâ bir kıt‘a  mahzar ve sen ki Mevlânâ-yı muma ileyhsin i‘lâm ve adl müfti 

bey hüsn-i hâli mutazammın civârında Kastamonu kazâsı ahâlisi dahi mahzar ve 

kadısı i‘lâm itmeleriyle mezbûr El-Hac Ahmed dahi ahâli-i kazânın  iş bu 

İsmail Efendi zimmetlerinde üç bin guruş alacakları vardır deyu ahâli lisanından(?) 

kimesnenin  yoğiken divana arz-ı hal takdîm ve çavuş mübaşeretiyle 

mahalline ihzarımız içün bir kıt‘a  emr ısdâr ve bizi rahnedâr itmek sadedinde 

olmağla mezbûrun şer ve mazarratı üzerimizden men‘ olunmak murâdımdır deyu 

min külli’l-vücûh takdirlerine mutâbık iki kıt‘a  mahzar ve iki kıt‘a i‘lâm  

eylediklerinde merkumun ber minval-i muharrer ahâli lisanından(?) emr ısdâr 

ettirdiğini inkâr ve mezbûrların huzuruna hukûk-ı malume bir nesne isbâtına 

olmadığından mahzar-ı mezkûrdan  olunan  vâkıa mutâbık olmadığı 

ihbâr olmağla mezbûr El-Hac Mehmed fimâ ba‘d vilâyet umûruna ve ba husûs umûr-

ı fetevâya karışmayub ırzıyla mukayyed olmak üzere kendüye tenbih olunub ve 

bundan sonra yine ırzıyla mukayyed olmayub ahâli ve bir kimesneyi ızrar sadedinde 

olur ise sâire ibret  içün diyar-ı bâideye nefy ve iclâ ve mezbûr El-Hac Mehmed 

Efendi İsmail Efendi’nin haklarında ahâli lisanından ihzarları sâbit hilâf-ı kanun 

ısdâr ittirdiği emrin kaydı terkin olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrını Rumili 

Kadıaskeri İshak edemallahu teâlâ fezailihu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince sâdır 

olan emrin kaydı ref‘ ve terkin ve fimâ ba‘d merkum umûr-ı vilâyete taarruz 

eylememek içün emr yazılmışdır. 

Feyzi        Fî evâsıt-ı CA sene (1)195 
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SAYFA 151 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi’ne ve Sonisa Kazâsı nâibine hüküm ki 

         Sen ki Mevlânâ-yı muma ileyh Abdülkâdir zide ilmihusun südde-i saâdetime 

mektub gönderüb Sonisa Kazâsı ahâlilerinden Seyyid Ahmed ve karındaşı Seyyid 

Mehmed nam kimesne meclis-i şer‘a varub bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla 

mukayyed iken yine kazâ-i mezbûre tâbi‘ Zidoy Karyesi ahâlilerinden ashâb-ı 

ağrazdan Seyyid Abdurrahim ve Seyyid Abdulhâlim nam kimesneler kendü 

hallerinde olmadıklarından bin yüz doksan senesinde ehl-i örfe istinâden üç yüz 

guruş kıymetlü bir sim raht ve bir sim  ve yüz yirmi guruş kıymetlü bir re‘s 

esb ve on altı guruş kıymetlü bir tüfenk ve altmış guruş kıymetlü iki aded taylık ve 

bir re‘s kısrak ma‘a taylığı elli beş guruş nakid ve yüz guruş kıymetlü bir çift camus 

öküzü ve yüz elli guruş kıymetlü on aded kara sığır ve altı yüz on beş guruş kıymetlü 

iki yüz beş re’s koyun ve keçi ve elli keyl hınta ve yüz elli guruşluk mikdarı kırk keyl 

şa‘îr ve seksen guruş kıymetlü  sim bilezik ve altun yüzük ve sâir iki yüz 

altmış beş guruş cem‘an bin dokuz yüz elli bir guruşunu hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-

ı hak gasben ahz ve ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin ve mezbûrların hilâf-ı şer‘-i 

şerif ve bi gayr-ı hak gasben ahz eyledikleri ol mikdar guruşluk esliha ve hayvanat ve 

hububat ve eşyâları kendülere alıvirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum virilmek 

ricâsına vâki‘ hâli bi’l iltimas ahz eylediklerin ecilden mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır. 

      Vâcid           Fî evâsıt-ı CA sene (1)195 

SAYFA 151 HÜKÜM 3 

Sivas Valisi vezire Gedegara Kadısına hüküm ki 

          Mustafa nam kimesne ile Ayşe ve Fatıma nam hatunlar gelüb bunların babaları 

El-Hac Mehmed nam kimesne yüz doksan senesinde fevt oldukda Gedegara 

mahallatından Abdüllatif Mahallesi sükkânından a‘yan-ı sâbık İmamoğlu Ahmed 

Bayrakdar dimekle ma‘rûf kimesne babalarının terekesinden iki bin dört yüz guruş 

nukûd beş yüz yetmiş beş guruşluk eşyâyı tagallüben ahz ve istihlak ve tagallübü 

sebebiyle üç sene davet idemeyüb badehu davâ eylediklerinde bi’l külliye inkâr ve 

üzerine huzur-ı şer‘de isbât ve hükm ve tahsîliçün bir müddet habs ve badehu esir 
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Köse Hacı Hüseyin ve Toylu Hacı Mehmed ve menzilci Kara Mehmed merkum Hacı 

Ahmed’den dört yüz elli guruş alub bir mikdarını hakime ve bir mikdarını kendüleri 

alub gadr eylediklerin ve bu babda davâlarına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı 

şerîfe virildiğin bildirüb şer‘le görülüb mezkûrun zimmetinde olan ol mikdar guruş 

ile sâir eşya alıvirilüb bi vech-i şer‘-i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden sen ki 

vezir-i müşârun ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı CA  sene 1195 

SAYFA 151 HÜKÜM 4 

Çorum Sancağı Mutasarrıfı ve Çorum ve Osmancık Kadılarına hüküm 

ki 

          Osmancık Kazâsında şehr kethüdası olan Hacı Ömer nam kimesne gelüb 

bunun Osmancık menzili Hacı Ömer nam kimesne zimmetinde bin yüz doksan 

senesinden yedi yüz on beş guruş ve  İbrahim dimekle maruf kimesne 

zimmetinde seksen guruş ve Ali nam kimesne zimmetinde dahi on altı guruş ve sâir 

malumel esâmi kimesneler zimmetlerinde dahi sene-i mezbûreden berü ba defter beş 

yüz guruşdan mütecâviz ve cümle sâkinlerinden Seyyid İbrahim nam kimesne 

zimmetinde yetmiş guruş Çorum menzilcilerinden (boş) ve (boş) nam kimesneler 

zimmetlerinde üç yüz on beş guruş alacak hakkı olub taleb eyledikde mezbûrlar 

virmekde taallül ve muhalefet ve ibtal-i hak ve gadr-ı külli olduğın bildirüb şer‘le 

görülüb mezbûrların zimmetlerinde olan ol mikdar guruş hakkı tamâmen tahsîl ve 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı CA sene (1)195  

SAYFA 152 HÜKÜM 1 

Arabkir kadısına ve Keban ma‘deni eminine hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Anberga nam karyenin ehl-i islam ve zimmet reâya ve 

fukarâsı gelüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif 

kimesneye vaz‘ ve hareketleri olmayub şer‘an taaddî olunmaları îcâb itmez iken yine 
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kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Hacı Hasan oğlu Hacı Yusuf ve oğlu Mehmed nam 

kimesneler kendü hallerinde olmayub katl-i nüfus ve hedk-i ırz ve gasb-ı emvâl âdet-

i müstemirreleri olduğundan bin yüz doksan senesinde hânelerine girüb tıfl 

evlâdlarının üzerlerinden akçe ve eşyâ ve elbiselerini sirka ve tefevvüz olundukda 

mezbûrların taraflarında zuhûr ve mütâlebe eylediklerinde bunları darb-ı şedid ile 

darb ve tekdir ve kesr-i ırz ve ahvâl-i fukarâ dîger gûn olduğun bildirüb sen ki maden 

emini muma ileyhsin ma‘rifetinle şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve bi 

vech-i şer‘i vâki‘ olan taaddî  ve tasallutları üzerlerinden men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden sen ki maden emini muma 

ileyhsin ma‘rifet    inle mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

Fî evâhir-i CA sene (1)195 

DERKENAR:Reisü’l-küttâb i‘lâmı mûcebince tekrar emr-i şerîf yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı ZA sene 197 

SAYFA 152 HÜKÜM 2 

Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Merzifon Mahallatından Bozacı-i Küçük Mahallesi sâkinlerinden Hadice nam 

hatun gelüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ câmi‘-i şerifinin hademesine mevkûf iki 

bağçe ve üç dükkan ve nısf değirmânin tevliyeti evlâdiyet ve meşrutiyet üzere ba 

berât mutasarrıf olub vakf-ı mezkûrun vakfiye-i mamulün bihâsında mukayyed 

maruz zikr iki bağçe ve dekâkin ve nısf değirmân beher sene cânib-i vakf-ı 

mezbûrdan icar oluna gelen akardan olub bir dürlü dahl îcâb itmez iken yine 

Merzifon sâkinelerinden müteveffâ Hacı Sadık Paşa kızı Fatıma Hanım fuzûlî ve 

tagallüben zabt ve mukaddemâ lede’l murâfa‘a zikr olunan bağçe ve dekâkin ve 

değirmân ber vech-i muharrer vakf-ı mezbûrun olduğu şahid-i adileyn şehâdetleriyle 

sâbit ve cânib-i vakf-ı mezbûrdan zabt olunub mezbûre Fatıma’nın keff-i yediçün 

kıbel-i şer‘den tenbih olunmuşiken memnu‘ ve mündefi‘(?) olmayub vakf-ı şarta 

gadr sevdâsında olduğun bildirüb salifü’z zikr bağçe ve dekâkin ve değirmân taraf-ı 

vakf-ı mezbûrdan zabt ittirilmeyüb hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i vakf-ı mamulün 

biha mezbûre Fatıma’yı bir dürlü müdâhale ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve hazine-i âmiremde mahfûz Anadolu Muhasebesi 
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Defterleri’ne nazar olundukda mahalle-i mezbûre câmi‘-i şerifinin yine mahalle-i 

mezbûre sâkinelerinden Emine Hatun binti El-Hac Hafız Ali Efendi vakfının yevmi 

iki akçe vazîfe ile ber vech-i meşruta tevliyeti vâkıfe-i mezbûrenin Anadolu 

muhasebesine kayd olunan vakfiye-i mamulün bihâsında vâkıf hayatta oldukça 

kendüye ba‘de vefâtiha evlâd-ı zükûrının eslah ve erşedine ba‘del edâ 

 mütevelliye olub kezâlik yevmi iki akçe vazîfe ile mutasarrıf 

oluna deyu şart ve ta‘yîn eylediği ve tevliyet-i mezkûre hâlâ berât-ı şerifimle 

merkum Hadice’nin üzerinde olduğı mastûr ve mukayyed olmağın mahallinde şer‘le 

görülüb bi vech-i şer‘i müdâhalesi men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûn 

yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı CA sene (1)195 

SAYFA 152 HÜKÜM 3 

Sivas Valisi vezirim paşaya ve Gelgiras Kadısına ve Gümüş Kazâsı 

nâibine hüküm ki 

              Es-Seyyid İbrahim zide ilmihu sen südde-i saadetime mektub gönderüb 

kazâ-i mezbûre tâbi‘ Arab Hacı nam karye sâkinlerinden  Ali Fakih oğulları dimekle 

ma‘rûf Monla Hasan ve Kütükcü Mehmed nam kimesneler meclis-i şer‘a varub 

bunların ahvâdı Ali Fakih fi’l asl Çorum sâkinlerinden olub kalkub varub altmış 

seneden berü karyelerinden sâkin ve mütemekkin olub ve Haremeyn-i muhteremeyn 

mukataatından Gelgiras mukata‘ası karyelerinden nefs-i Gelgiras Karyesinin defterde 

mukayyed raiyyet ve raiyyetioğullarından değiller iken mukata‘a-i mezbûreye ber 

vech-i mâlikâne mutasarrıf olan Gelgiras sâkinlerinden Şibvas Kenanzâde Ahmedleri 

dimekle ârif kimesneler sizler vakf-ı merkum karyelerinden salifü’z-zikr karyenin 

reâyalarından imişsiz deyu ashâb-ı ağrazın tahrik davâsıyla yüz doksan senesinden 

berü cebren ve kahren on beş yirmişer guruşların ahz ve gadr-ı külli itmekle bunun 

ahz olunan akçeleri tahsîl ve istirdadiçün emr-i münifim sudûrı niyazıyla devlet 

medârım arz ve i‘lâm olması ilhâh ve istirham itmeleriyle vâki‘ hâli bi’l-iltimas arz 

ve divân-ı hümâyûnum kaleminden sual olundukda balada mezkûrü’l ism kimesneler 

haremeyn-i muhteremeyn Gelgiras mukataası karyelerinden Gelgiras Karyesi’nin 

defterde mukayyed raiyyet ve raiyyeti oğullarından değil iken mukata‘ası mezbûre 

mutasarrıfı olan kimesneler sizler vakfın Sancaklarardı Karyesi’nin reâyasından 
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almışsız deyu birkaç seneden berü cebren ve kahren on beşer yirmişer guruşların 

alub gadr eylediklerin  vâki‘ ise  mahallinde ma‘rifet-i şer‘le ru‘yet ve mezkûrların 

kerhen aldığı  meblağ her ne ise ma‘rifet-i şer‘le istirdâd olunmak içün mahallinde 

şer‘le havale ile emr-i şerîfim yazılageldiği tahrîr olunmağla mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı CA sene 1195 

SAYFA 152 HÜKÜM 4 

Arabkir Kadısına Hüküm ki 

          Arabkir Kasabası sâkinlerinden Hacı Sadıkzade Bekir ve sâir ma‘lûme’l esâmi 

kimesneler gelüb bunların kadîmden hânelerine cereyan iden şurb ve intifa‘ ide-

geldikleri sularında âherden bir vechle taaddî olunmak îcâb itmez iken yine kasaba-i 

mezbûre mahallatından Oharık Mahallesi’nde sâkin Hacı Cafer nam kimesne kendü 

hâlinde olmadığından mai-i leziz-i mezbûrun bunları üzerine fuzûlî müceddeden binâ 

ihdas ve ve tarikin hedm ve harab ve cereyanına bâdi ve bunların zaruret ve 

müzayakalarına bâis ve ol vechle gadr iradesinde olduğun ve bu babda davâlarına 

muvâfık şeyhü’l islamdan yedlerine fetevâ-yı şerîfeleri olduğun bildirüb mezbûrun 

hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-i fetevâ-yı münife ve kadîm ol vechle vâki‘ olan zarar-ı 

şer‘isi men‘ ve mai-i mezkûr kadîmisi üzere icrâ ittirilmek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı CA sene 1195 

SAYFA 152 HÜKÜM 5  

Arabkir Kadısına Hüküm ki 

          Arabkir Kazâsına tâbi‘ Sülük nam karye sâkinlerinden İbrahim ve Rüstem ve 

Hüseyin ve Ahmed ve Ebubekir ve sâir malume’l ism kimesneler gelüb karye-i 

mezbûre toprağında vâki‘ tapulu ve temessüklü ale’l iştirâk tasarruflarında olan 

malume’l hudud yerlere kırk seneden mütecâviz beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve 

resmin sâhib-i arza edâ ve âherden bir vechle dahl ve taarruz olunmak îcâb itmez 

iken toprak davâsının istima‘ı memnu‘ iken yine kazâ-i mezbûre tâbi‘ Sink nam 

karye sâkinlerinden mütegallibe ve cebâbireden Ali Efendi dimekle ma‘rûf kimesne 
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zuhûr ve hevâsına tâbi‘ ma‘den eminlerine istinâden zabt iderim deyu iddiaları 

lede’t-terâfu‘ iddiası hilâf-ı kânun olmağla ol vechle olan taaddîsi men‘ ve def‘ birle 

cânib-i şer‘iden hüccet-i şer‘iyye virilmeğin mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve kânun 

mücerred tecrim ve rahnedâr kasdıyla ol vechle müdâhale ve taaddîden hâli 

olmadığın ve bu babda davâlarına muvâfık  fetevâ-yı şerîfeleri olduğun bildirüb 

yedlerinde olan mütaaddîd hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı şerîfe mûcebince amel 

olunub mezbûrdan hilâf-ı kannun ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı münif 

ol vechle zâhir olan müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                          Akresi        Fî evâsıt-ı CA sene (1)195  

SAYFA 153 HÜKÜM 1 

Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından ber vech-i mâlikâne Bozok 

Sancağı mutasarrıfı Cabbarzâde mir Mustafa dame mecduhu ve Akdağ Kazâsı 

nâibine ve Bozok alaybeyisi zide kadruhuya hüküm ki 

          Sivas atik teberdarlarından darü’s saâdetü’ş-şerîfem ağası sâbık müteveffâ 

Beşir Ağa emekdarlarından El-Hac Süleyman sipâhi gelüb ol mezbûrda Akdağ 

Nâhiyesi’nde Aynibenli(?) nam karye ve gayrıdan dokuz bin beş yüz akçe tımar bâ 

mukâbeletân kendüye tevcih ve berât olunub mukaddemlerde vuku‘ bulan Kars ve 

Gürcistan ve liva-i şerîfe ile Moskov Seferlerinde ve Bağdad ve Diyarbekir’de 

alaybeği bayrağı üzerinde mevcud ve bir an münfasıl olmayub memur olduğu 

hizmet-i padişâhide  bezl-i vücud ve mevcud idüb Diyarbekir yoklamasında 

mevcud olduğunu havi vezir Abdi Paşa berâtı zahrına yoklanmıştır deyu tahrîr ve 

sulh itmiş iken Sivas alaybeyisi ta‘am-ı hâmından nâşi sepet tımarı itmek içün tımarı 

mezbûrı etba‘ından Süleyman’a tevcih ve berât ve mezbûr Süleyman’ın fevtinden 

tekrar buna tevcih olmuşiken mezbûr kemal-i hilesinden nâşi fuzûlî gayr-i vâki‘dir 

deyu yine Süleyman’a teslimine tevcih ve berât ve ba‘dehu Ali ismine kasr-ı 

yedinden tevcih ittirüb bu ana kadar emeği ve gerek hizmeti ber hevâ ve asitanede 

mutasarrıf olduğu hânesi muhrik ve düyun-ı kesire  giriftar olub ancak medâr ve 

maaşı tımar-ı mezbûr olub evlâd ve iyâliyle mağdur ve şayeste-i merhamet olduğun 

bildirüb ol babda istid‘â-yı inâyet ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i 

hümâyûnuma müracaat olundukda tımar-ı mezbûr adem-i raiyyetinden nâşi memur 
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olduğu İran Seferi ve mukaddemâ ve Diyarbekir yoklaması ve Bağdad Sahrası’nda 

nâ-mevcudundan bin yüz doksan senesi cemazie’l ahiresinin onuncu gününde vezir 

Abdi Paşa tarafından diğer Süleyman’a tevcih olduktan sonra mezbûr Süleyman dahi 

bilâ veled fevt olmağla vâki‘ ise rikab-ı hümâyûnuma sunulan arz-ı hâli mûcebince 

sâhib-i evvel El-Hac Süleyman’a ibka ve mezkûr El-Hac Süleyman’ın adem-i 

raiyyetinden nâşi umûr olduğu İran Seferi’nde Diyarbekir yoklamasında ve Bağdad 

Sahrası’nda nâ mevcudundan bin yüz doksan senesi cemazie’l ahiresinin on üçüncü 

gününde cânib-i mezkûr seraskeri Vezir Abdi Paşa tarafından Süleyman’a tevcih ve 

berât ve mûcebince asitane-i aliyyemde dahi berât olunub bayrağı altında mevcud ve 

hayatta olub dahl îcâb itmez iken hilâf-ı inha bilâ veled fevtinden olmak üzere sâhib-i 

evvel mezkûr El-Hac Süleyman’a ba arz-ı hal tevcih ve berât ve fuzûlî  gayrı vâki‘ 

olduğını sancaklusı şehâdet itmeleriyle ref‘inden miralay Es-Seyyid Mehmed arzıyla 

fuzûlî gayr-i vâki‘ olan Süleyman’a ibka ve rızasıyla kasr-ı yedinden miralay Seyyid 

Mehmed Emin arzıyla yedine mülazemet emri virilen Ali’ye derdest üzere  tevcih ve 

hala berât-ı şerifimle üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed ve divân-ı 

hümâyûnumdan şurutı sual olundukda mezbûr El-Hac Süleyman mahallinde 

hasımlarıyla ba‘del murâfa‘a husûs-ı mezbûrun sıhhat ve hakikati sancaklusı 

şehâdetleriyle muvâcehelerine ne vechle sâbit olur ise siz ki Mevlânâ ve miralay 

muma ileyhimasız siz arz ve zuamâ ve erbâb-ı tımar ve çeribaşısı muhzırlarıçün emr-

i şerîfim sudûrı nizam-ı cedid müstahsene şurutına mutâbık idüğü tahrîr olunmağla 

şurutı mûcebince amel oluna deyu emr-i ali yazılmışdır. 

Fi evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 153 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine ve Maraş Beylerbeyisine ve Sivas ve Maraş ve Malatya 

Kadılarına ve Keban Nâibine ve Ma‘den  Eminine hüküm ki 

           Sâbıkan Diyarbekir Voyvodası emini olan Yeğen Mehmed Emin zide kadruhu 

gelüb Sivas’dan mübaya‘a eylediği malume’l keyl zehâyiri deve tahmîl ve sâir 

nâibleri ile Diyarbekir cânibine irsal ve anlar dahi kendü hallerinde giderler iken 

esna-yı rahta Hüseyin  Çelebi nam karye kurbunda Alemlü Cema‘atinden Kör Şaban 

dimekle ma‘rûf şakî başında olan eşkıya ile sarban-ı mezbûr Ömer’in tarikin kat‘ ve 

yirmi aded deve ile dokuz yüz guruş boz akçe ve iki aded tüfenk ve bir aded  
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ve bir aded saat bir re‘s at ve bir re‘s kısrak bir aded merkeb ve iki aded  eşyâ-yı 

sâire ve üç yüz otuz guruşluk hınta ve şa’ir cem’an beş bin guruşluk emvâl ve eşyâ  

ve hınta ve hayvanâtın bin yüz seksen dokuz senesi gasb ve gâret ve sarbanları dahi 

bi gayr-ı hak katl ve ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin ve mezbûrlar konar ve göçer 

taifesinden olmağla hala taht-ı hükûmet ve kazâlarınızda mürur ve ubur üzere 

oldukların bildirüb âher husûs içün bu tarafa emr-i ali ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifet    

iyle oldukları mahalde şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eylediği ecilden âher husûsuna memur mübâşir ma‘rifetiyle 

mahallinde terâfu‘-ı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında ferman-ı âlî-şân 

yazılmışdır. 

Fi evâhir-i CA sene 1195 

SAYFA 153 HÜKÜM 3 

Arabkir Kadısına ve Keban Ma‘deni eminine hüküm ki 

             Arabkir Kazâsı’na tâbi‘ ma‘deni merbut kurâlarda Anberga nam karye 

ahâlileri gelüb bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif bir 

ferde vaz‘ ve hareketi yoğiken karye-i mezbûre sâkinlerinden Hacı Yusuf ve oğlu 

Mehmed nam kimesneler öteden berü kendü hallerinde olmayub dâimâ fitne ve fesad 

üzerinde olduklarından hukûk iddiasıyla ehl-i örfe bi gayr-ı hak gamz ve tecrim ve 

hedk-i ırz ve üzerlerine musallat ve hilâf-ı şer‘-i şerif gûna gûn taaddî ve rencîdeden 

hâli olmadıklarından ahvalleri dîger gûn ve perâkende ve perîşân olmalarına bâis 

oldukların bildirüb sen ki maden emini muma ileyhsin mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerif 

ve mugâyir emr-i münif vâki‘ olan taaddî ve tasallut ve şer ve mazarratları fukarâ ve 

zuafâ üzerlerinden men‘ ve def‘ olunmak bâbında sana hitâben hükm-i hümâyûnum 

ricâ eyledikleri ecilden sen ki ma‘den emini muma ileyhsin ma‘rifetinle mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i CA sene (1)195 

Derkenar:Tekrar emr-i yazılmışdır. Evâil-i C sene 95 
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SAYFA 153 HÜKÜM 4 

Gümüşabad kadısına hüküm ki 

            Çorum Kadısı Abdurrahman zide fazluhu südde-i saâdetime mektub 

gönderüb Gümüşabad Kazâsı sâkinlerinden zikr-i ati vakfın mütevellisi Torun 

Osman nam kimesneler ile kasaba-i mezbûrede vâki‘ Darbhâne Mahallesi câmi‘inin 

imamı ve (boş) ve vakfın kâtibi ve muallim-i sıbyânı meclis-i şer‘a varub mahalle-i 

mezbûre sükkânında olub ashâb-ı hayrattan müteveffâ Karabaşzâde El-Hac Mehmed 

nam sâhibü’l hayrın mahalle-i mezbûrun nüzul ve avârızıçün iki yüz altmış guruş ve 

mütevellisine yetmiş guruş ve katibine altmış guruş  ve imamına kırk guruş ve 

muallim-i sıbyana kırk guruş vakf-ı sahih-i şer‘i ile vakf ve tevliyeti dahi evlâd-ı 

evlâdiyete şart ve ta‘yîn eylediği vakfiye-i mamulün bihâsında mukayyed ve merkum 

Osman mütevelli olub uhdesine edâsı lazım gelen hizmetini kemâl-i sadâkât ve 

istikâmet üzere ru‘yet ve herkes kendüden razı ve hoşnud olub bir vechle dahl îcâb 

itmez iken yine mahalle-i mezbûre sükkânından ecânib ve ashâb-ı ağrazdan Lütfullah 

oğlu Mehmed Beşe ve Demiroğlu Hasan ve sâirleri birbirleriyle yekdil ve tevliyeti 

umûruna fuzûlî müdâhale ve guna gun taaddî itmekle merkumları hilâf-ı şer‘-i şerif 

ve mugâyir-i şart-ı vâkıf fuzûlî ve bilâ berât ve bilâ sened tevliyeti umûruna 

müdâhale ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmalarıçün arz idivir deyu ilhâh ve ol babda 

hükm-i hümâyûnum virilmek ricâsına bi’l iltimas arz eylediği ecilden mahallinde 

şer‘le görülüb bi vech-i şer‘i  ve bilâ sened müdâhaleleri men‘ olunmak içün emr-i 

şerîf yazılmışdır. 

      Fî evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 153 HÜKÜM 5 

Gümüşabad Kadısına hüküm ki 

             Kazâ-i mezbûre tâbi‘  nam karye sâkinlerinden Ali Beşe dimekle ârif 

kimesne gelüb bunun karye-i mezbûr toprağında vâki‘ mutasarrıf olduğu menzili 

civârında Şahinyeri dimekle ma‘rûf mahalde vâki‘ on beş seneden berü müstakîllen 

zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idegeldiği malumete’l hudud 

yerlerinde âherin alâkâsı olmayub bir vechle müdâhale olunmak îcâb itmez iken 
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kazâ-i mezbûrdan mütegallibeden Mehmed ve Bekir nam kimesneler zuhûr ve şirrete 

sülûk ve mücerred taciz ve tagallübünden nâşi bizler ol yerleri  bir sene mukaddem 

sâhib-i arzdan almış idik yedimizde temessükümüz vardır deyu şimdi alub zabt ideriz 

deyu peyda eyledikleri mezbûr temessük ile fuzûlî müdâhale ve zabta mümânaat ve 

mezbûrlar mütegallibeden olmalarıyla bir vechle mukâvemete ikrârları olmayub 

ellerinden aciz kalub gadr-ı külli sevdâsında oldukların ve bu babda davâsına 

muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince kânun üzere 

amel olunmak ol yerleri kemâkân kendüye zabt ve ziraat ittirilüb mezbûrların hilâf-ı 

kânun müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği 

ecilden kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

       Fî evâsıt-ı CA sene (1)195 

SAYFA 154 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi’ne Divriği Kadısı’na hüküm ki 

               Darende Kal‘ası mustahfızlarından Hamdullah veled-i Mehmed nam 

mustahfız südde-i saâdetime arz-ı hal idüb Divriği Sancağında ve kazâsı 

muzafatından Ovacık Nâhiyesi’nde Kızılkilise nam karye ve gayrıdan on dört bin 

akçe gedik tımarlarını Darende Kal‘ası mustahfızlığına ba berât-ı âlî-şân mutasarrıf 

olub gedik tımarının baş kalemi olub maru’z-zikr Kızılkilise Karyesi’yle gedik tımarı 

mülhakâtından yine kazâ-i mezbûre muzâfe Kürt Nâhiyesi’ne tâbi‘   nam-ı 

diğer  mezra‘ası müşterekiyle mustahfız-ı mezbûrun kayd ve berâtına dâhil 

olmağla maru’z-zikr karye ve mezra‘ayı ber mûceb-i defter-i hâkâni mümtaz ve 

muayyen hududları dâhillerinde kadîmden öşr ve resmi alınagelen yerleriyle 

müşterekiyle gedik tımar tarafından ve hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu 

mahsulât ve rüsûmâtından  berâtı yazusına göre hissesine isâbet ideni kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde dahl olunmak îcâb itmez iken mir mirandan 

Darendeli İbrahim Paşa’nın ademleri hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve berâtı 

yazusına göre hissesine isâbet iden hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu mahsul  

ve rüsûmunun ahz ve kabzına mümâna‘at ve gadr sevdâsında olduğun bildirüb 

salifü’z-zikr karye ve mezra‘ayı ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekiyle kendüye 

zabt ve vâki‘ olan mahsulât  ve rüsumâtından berâtı yazusına göre hissesine isâbet 

iden hizmeti  mukâbelesinde müstahik olduğu mahsul ve rüsûmunun ahz ve kabzına 
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muhalefet ve gadr sevdâsında olduğun bildirüb salifü’z-zikr karye ve mezra‘ayı ber 

mûceb-i defter-i hâkâni müşterekiyle kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsulât ve 

rüsûmatından berâtı yazusına göre hissesine isâbet iden  hizmeti  mukâbelesinde 

müstahik olduğu mahsul  ve rüsûmun ahz ve kabz ittrilüb hilâf ve defter-i hâkâni ve 

mugâyir-i kânun bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ ve defterhâne-i  âmiremde mahfûz ruz namçe ve defter-i icmâl ve mufassala 

müracaat olundukda Ovacık Nâhiyesi’ne tâbi‘ yirmi bir nefer reâya ve bir çiftlik ile 

karye-i Kızılkilise hâsıl ani’l hums hınta ve şa’ir ve resm-i çift yekün ma‘a gayrihi üç 

bin beş yüz akçe ve Kürt Nâhiyesi’ne tâbi‘ mezra‘a-i   nam-ı diğer   

hâsıl yedi yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle başka başka 

tahrîr ve defter-i icmâlde birikdirilüb dört bin iki yüz akçe yekününden bin dört yüz 

akçesi ifrâz ve Darende Kal’ası mutahfızânına mahsus bir gedik tımar ve berâtıyla 

mustahfız-ı mezkûr  Hamdullah veled-i Mehmed kaydında olduğu mukayyed ve 

divân-ı hümâyûnumdan kânun sual olundukda defter-i hâkânide  mastûr ve gedik 

tımar-ı mezbûr karyelerinden Kızılkilise Karyesi  ve  nam-ı diğer   

mezra‘ası müşterekiyle Darende Kal‘ası mustahfızlarından mezkûr Hamdullah veled-

i Mehmed’in kaydına dâhil olmağla zikr olunan karye ve mezra‘a müşterekiyle 

merkum Hamdullah veled-i Mehmed’e mümtaz ve muayyen hududu dâhilinde olan 

yerleriyle zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsûmâtından berâtı yazusına göre hissesine 

isâbet idüb hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu mahsul ve rüsûm kânun ve 

defter mûcebince ahz ve kabz ittirilmek muktezâ-yı defter-i hâkâni ve muvâfık-ı 

kânun olub âherin müdâhalesi hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun oldığı tahrîr 

olmağla defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

       Fî evâhir-i CA sene 1195 

SAYFA 154 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi vezire ve  Zeytun Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Zeytun Kazâsına tâbi‘ Küçük Zeytun nam karye sükkânından Bâdi oğlu 

Mehmed nam kimesne gelüb üzerine edâsı lazım gelen tekâlifi cem‘ine memura edâ 

ve kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i  şerif kimesneye vaz‘ ve hareketi 

ve deyn ve kefâleti olmayub karye-i mezbûre toprağında  vâki‘ senedât-ı şer‘iyye ile 

mutasarrıf olduğu çiftliği emlâkına dahl îcâb itmez iken yine karye-i mezbûre 



546 

sâkinlerinden (boş) oğlu Mehmed ve karındaşı  Hafız Ömer ve Soğan oğlu Molla 

Osman nam kimesneler zuhûr ve senin mutasarrıf olduğun çiftliğin bizim ellerimizin 

çiftliğidir deyu hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî müdâhale birle çiftlik-i mezbûru bi’l-cümle 

tevâbi‘i  ve levâhıkıyla zabta dâiye sevdâsında oldukların ve bu babda davâsına 

muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb mugâyir-i fetevâ-yı münif ve senedât-ı 

şer‘iyye ol vechle zâhir olan müdâhale ve taaddîsi  men‘ ve def‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i ali 

yazılmışdır. 

      Fî evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 154 HÜKÜM 3 

Çorum Kadısına ve Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Ali ve karındaşı Hüseyin ve Ahmed ve Mehmed 

nam kimesneler gelüb mezbûrân Ali ve Hüseyin’in babaları Halil ve merkum 

Ahmed’in dahi babası İsmail ve merkum Mehmed’in karındaşı Ömer nam 

kimesneler kendü hallerinde iken yine kazâ-i mezbûr sâkinlerinden İmam Ahmed ve 

Yusuf nam kimesneler kendü hallerinde olmadıklarından nâşi derunlarında muzmer 

olan garaz-ı dünyeviyelerin icrâ kasdıyla kırk nefer refikleriyle müttefikân yüz 

doksan senesinde hilâf-ı  şer‘-i şerif alet-i cârih ile Ömer’in bi gayr-ı hak cerh ve katl 

üdüb ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l 

islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le görülüb 

ber muktezâ-yı mutahhar icrâ-yı şer‘i ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

       Fî evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 154 HÜKÜM 4 

Geldiklan Kadısı’na hüküm ki 

          Sâdâd-ı kirâmdan Seyyid Hasan zide şerefehu gelib babü’s-saâdetü’ş-şerîfem 

ağası nezâretinde olan evkâfdan Amasya’da vâki‘ ashâb-ı hayrattan  Hüseyin Ağa ve 

Firuz Ağa nam sâhibü’l hayrların evkâfı karyelerinin bi’l meşruta ve berât-ı âlî-şân 
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mütevellisi olub vakf-ı mezbûr karyelerinde kazâ-i mezbûre tâbi‘ Moramil Karyesi 

ahâlilerinden bazıları karye-i mezbûre toprağında tasarruflarında ziraate sâlih hâsıl 

virir yerlerin bi’t tamam zira’at itmeyüb bırağub varub  civarlarında vâki‘ âherin 

karyeleri toprağında zira’at ve hıraset idüb ol vechle vakf-ı mezbûr  mahsullerinin  

külli kesr ve noksan tertibine bâis ve bâdî oldukların bildirüb men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin kânun üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

       Fî evâhir-i CA sene 1195 

SAYFA 154 HÜKÜM 5 

Arabkir Kadısına hüküm ki   

           Arabkir Kazâsı mütemekkinlerinden Boyacı Makris Agob nam zimmî gelüb 

bin yüz seksen iki senesinde Arabkir Kazâsı sâkinlerinden İbrahim Ağa ve Hacı 

Ömer Ağa dimekle ârif kimesnelerden istikrâz eylediği bin beş yüz guruş beher sene 

bunun üzerine devr-i şer‘i ve ilzâm-ı ribh olmuş değil iken mezbûrlar sene-i 

mezbûreden berü hilâf-ı şer‘i şerif ve bilâ devr-i şer‘i murâbaha namlı dört bin 

guruşdan mütecâviz akçesin alub gadr-ı külli itmekle ba‘del ihtisâb aldıkları asl-ı mal 

üzerine zam ve naks ve ziyâdesi gerüye almak istedikde  hisselerinden olmağla 

mukâvemet ve ihkak-ı hak mümkün olmadığın ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-

yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe mûcebince zâbitleri ma‘rifetiyle şer‘le 

görülüb devr-i şer‘i aldıkları akçe asl-i mala zam ve naks ve ziyâdesi alıvirilüb ihkâk-

ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır. 

             Fî evâhir-i CA sene (1)195 

DERKENAR: İş bu emr-i ali lede’l vusul tarafına huzur-ı şer‘a ihzar ve  

oldukda merkum Hasan’ın sâdır olan emr-i aliye hitâben alaka ve medhâli  olmayub 

arzi’l hizmet i‘lâmının tezviri olduğu huzur-ı şer‘de ihbâr ve inha eylemeniz natık 

  emrin kaimesi mazmunı bâ ferman-ı ali şerh olundu.  23 C Sene 95 
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SAYFA 155 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Merzifon Kadısına hüküm ki 

             Amasya Kazâsı sâkinlerinden Hüseyin nam kimesne gelüb bu maktul Milli 

Musa’nın kaynı olub kendü hâlinde asitane  divan-ı asitâneme gelür iken yüz doksan 

senesinde Halil Paşa’nın eniştesi İbrahim nam kimesenin tarafından ademisi kazâ-i 

mezbûrda bunun üzerinde mevcud esliha ve malume’l mikdar eşyâ ve bir mercan 

tesbih ve kemerinde olan nukûdunu ahz ve daiyesiyle bunu der zencir ve hilâf-ı şer‘-i 

şerif cümlesine alıvirüb katl itmek üzere iken ber takrib bundan halas ve ol vechle 

mağdur ve şayeste-i merhamet olduğun bildirüb sen ki vezir-i müşârun ileyhsin 

ma‘rifetin ve mübâşir ma‘rifetiyle şer‘le görülüb mezkûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi 

gayr-ı hak aldığı ol mikdar eşyâ ve nukûdını tamâmen tahsîl ve bi kusur kendüye 

alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve keyfiyet-i âli vuku‘una der aliyyeme i‘lâm 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden sen ki vezir-i müşârun 

ileyhsin ma‘rifetin ve ta‘yîn  olunan mübâşir-i muma ileyh ma‘rifetiyle ru‘yet ve 

ihkâk-ı hakk ve keyfiyet i‘lâm olunmak içün yazılmışdır. 

      Hüseyni    Fî evâhir-i CA sene 1195 

DERKENAR: İş bu emr-i ali lede’l vusul tarafeynin huzur-ı şer‘a ihzarlariçün 

 oldukda müddei-i mezbûrân Ahmed ve Mahmud   huzur 

   tavassutuyla   yekün eylediklerini   

ilâmı mazmunı bâ fermân-ı âli şerh olundu.  Fî 25 S sene 95 

SAYFA 155 HÜKÜM 2 

Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından Yeniil Hassı voyvodası ve ber 

vech-i mâlikâne Bozok Sancağı mutasarraıfı olan Mir El-Hac Mustafa dame 

mecduhuya ve Bozok Sancağında zikr-i ati eşkıyânın bulundukları kazânın 

kadısına hüküm ki 

             Amasya’da tahsîl-i ulûm ile ikâmet üzere olan talebe-i ulûmdan Monla 

Ahmed ve Mahmud zide salahuhuma gelüb Pehlivanlu Aşiretinden Herekli nam 

karyeden bunların karındaşları Ebubekir nam kimesne kendü hâlinde ırzıyla 
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mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye taaddîsi yoğiken yine kazâ-i mezbûre tâbi‘ 

Dedeli nam karye sâkinlerinden Avanoğlu Mehmed ve Hasan nam şakîler kendü 

hallerinde olmayub bin yüz doksan senesinde süvari oldukları halde vakt-i zuhûrda 

karındaşları mezbûrun üzerine hücum ve nacak ile başı ve  cerh ve ol 

cerahatlerinden karındaşları mezbûr fevt olub ziyâde gadr ve taaddî ve zulm-i sarîh 

itmeleriyle mezbûrların ol makûle şekâvetleri bâbında ikâmet ittiren kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden Mir Emin dimekle maruf kimesneye edâ eyledikde izhâr-ı huşûnet ve 

bin beş yüz guruşlarını dahi mezbûr Emin hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak cebren 

ve kahren alub vücuhla mağdur oldukların bildirüb âher husûsa memur mübâşir 

ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

sen ki Bozok Sancağı mutasarrıfı mir muma ileyhsin sana hitâben emr-i şerîfim ricâ 

eyledikleri ecilden sen ki Cabbarzâde Mir muma ileyhsin âher husûsa memur 

mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

ferman-ı âlî-şân yazılmışdır. 

                                                                                 Fî evâhir-i CA sene 1195 

DERKENAR: Tashîh olunduğu vechle tebdil olunmuştur. Bilâ kayd. Fî evâsıt-ı C 

sene 195 

SAYFA 155 HÜKÜM 3 

Bayramlu  Kadısına ve Karahisar-ı Şarki voyvodasına hüküm ki 

          Hassa hasekilerinden El-Hac Mehmed zide kadruhu ile Anbarcı Ahmed nam 

kimesneler gelüb Bayramlu Kazâsına tâbi‘   nam karyeden Numan nam 

kimesnenin babası Osman Efendi dimekle maruf kimesne kendü hâlinde olub yine 

kazâ-i mezbûreden Abdi oğlu Feyzullah nam kimesne kendü hâlinde olmayub 

kemal-i şekavetinden nâşi babası mezbûrı hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak tüfenk 

kurşunuyla darb ve katl ve emvâli eşyâsını zabt ve gadr ve mahallinde şer‘le görülüb 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında sâdır olan  emr-i şerîf ile mahallinde murâfa‘a  -i şer‘ 

olmak murâd olundukda mezbûr Feyzullah Sivas Valisi yanında olduğun mezbûr 

Numan ba arz-ı hal inha ve istid‘â eyledikde vech-i meşrûh üzere şer‘le görülmek 

bâbında yetmiş altı senesi evâhir-i rebiü’l ahirinde bir kıt‘a  ve karye-i mezbûreden 

olub zümre-i ulemadan ve erbâb-ı takvâdan Osman nam kimesne hasta hal menzili 
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pişkâhında kendü hâlinde durur iken şekâvetpişe Abdi oğlu Feyzullah nam kimesne 

ber vech-i nefer hevâsına tâbi‘ refikleriyle gelüb merkum Nu’man’ın babası merkum 

sen bana salyane tahmîl itmişsin deyu şütum-ı galize ile şetm eylediğin mezbûr dahi 

ben salyaneye karışmam ahâli biliyor dimekle mezbûr Feyzullah yedinde olan tüfenk 

kurşunuyla katl eylediğinden başka menzilini basub emvâl ve eşyâsını  gasb ve gâret 

ve emr-i ali ısdâr ve mahalline lede’l vürud nüfuz-ı vali hazinedârına intisab 

itmekden nâşi icrâ-yı hak mümkün olmadığından Sivas Valisi ma‘rifetiyle mezbûr 

bulunduğu mahalde ahz ve huzuruna ihzâr ve hasımlarıyla terâfu‘-ı şer‘ ve madde-i 

katl üzerine sâbit olur ise mezbûr müsbet ibka ve keyfiyet sûret-i  sicil ma‘a arz ve 

i‘lâm olunmak bâbında Sivas Valisine ve kadısına hitâben yetmiş yedi senesi evâil-i 

rebi’ül ahirinde bir kıt‘a  evâmir-i şerîfe sâdır ve badehu haseki-i merkum El-Hac 

Mehmed ve anbarcı mezbûr Numan ber vech-i muharrer karındaşımız merkum 

Osman kendü hâlinde iken mezbûr Feyzullah katl ve mezkûr  nam karye 

toprağında vâki‘ iştirâken mutasarrıf oldukları emlâk ve emvâl ve eşyâsını bin yüz 

seksen senesinde fuzûlî zabt ve gadr ve  mezbûr Feyzullah fevt olub 

muhallefâtı bir nefer sagîr evlâdına intikâl ve sagîr-i mezbûrun vasi-i mansûb olub 

yine karye-i mezbûrede sâkin mütegallibeden Kömür Kadı oğlu dimekle maruf 

Mustafa nam kimesneden müteveffâ-yı mezbûrun fuzûlî zabt eylediği emvâl ve 

eşyâlarını taleb eyledikde sagîr-i mezbûr babasından intikâl itmiştir deyu virmekde 

taallül ve karye-i mezbûre toprağında iştirâken mutasarrıf ve her sene taraflarından 

zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ olunagelen tarlalarıyla ammileri 

Tiryaki Ali  nam kimesneden müntakil mülk menzil ve bağçeyi dahi yüz doksan 

senesinde fuzûlî zabt ve fetevâ-yı şerîfe mûcebince mahallinde şer‘ ve kânun üzere 

görülüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında istid‘â eyledikde mahallinde şer‘ ve kânun 

üzere görülmek içün emr-i şerîf sudûrı bâbında reisü’l küttâbım iş bu i‘lâm ve i‘lâmı 

mûcebince amel olunmak içün yüz doksan üç senesi evâhir-i muharreminde emr-i âli 

sâdır olmuş iken Çatallı Karyesi sâkinlerinden Kara Abdullah oğlu Uzun Ali ve 

Akpınar Karyesi sâkinlerinden Kömür Kadı oğlu Mustafa zabt ve gadr eylediklerin 

inha ve inâyet-i istid‘â ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat 

olundukda vech-i meşrûh üzere tarih-i mezbûrda emr-i şerîf virildiği mastûr ve 

mukayyed olduğun mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf mûcebince amel olunmak içün 

emr-i ali yazılmışdır. 
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       Fî evâhir-i CA sene (1)195 

  SAYFA 155 HÜKÜM 4 

Arabkir Kadısına Hüküm ki 

           Arabkir kasabası mütemekkinlerinden  Boyacı  Makris Agob nam zimmî 

gelüb kasaba-i mezbûre sâkinlerinden Esma  Hanım dimekle ârife hatun kasaba-i 

mezbûrede bir bab mutasarrıf olduğu mülk menzilini bundan on beş sene mukaddem 

buna semen-i ma‘lûme mukâbelesi bey‘-i bat-ı kat’i ile ba hüccet-i şer‘iyye bey‘ ve 

semeni ahz ve mülk-i müşterâsı olub ol mikdar seneden berü bilâ niza‘ mutasarrıf 

iken şimdi mezbûre hanım zuhûr ve ol menzili mukaddemâ ana bey‘-i bat itmedim 

yedinden alırım zabt iderim deyu hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî  müdâhale ve taaddî 

eylediğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe mûcebince amel olunub hilâf-ı şer‘-i şerif ve 

mugâyir-i  fetevâ-yı münif ol vechle taaddî ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak emr-i 

şerîf ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i ali yazılmışdır. 

       Fi evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 156 HÜKÜM 1  

Divriği Kadısına ve Divriği Voyvodasına hüküm ki 

            Es-Seyyid Abdülkâdir zide şerefehu gelüb bunun babası El-Hac Mustafa nam 

kimesneden müntakil kazâ-i mezbûre toprağında yirmi dokuz seneden berü beher 

sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idegeldiği malume’l hudud bir 

kıt‘a  tarlasında âherin alâkâsı olmayub bir vechle dahl olunmak îcâb itmeyüb ve bu 

makûle on sene mürur iden arâzî davâsının istima‘ı memnu‘ iken yine kazâ-i 

mezbûrda vâki‘ merhum Ahmed Paşa Câmi‘i Şerifi’nin mütevellisi olan Abdülkerim 

nam kimesne zuhûr ve ol yerler sinin-i merkumdan mukaddem benim idi deyu 

zabtına muhalefet ve taaddî eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin bildirüb kânun üzere amel olunub ol yerler ber karar-ı sâbık kendüye zabt 

ve ziraat ittirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve divân-ı hümâyûnumdan 

kânun sual olundukda mezbûr Abdülkâdir’in babası El-Hac Mustafa nam 

kimesneden müntakil yirmi otuz seneden berü beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve 

resmin sâhib-i arza edâ idegeldiği malume’l hudud yerleriçün mezkûr Abdülkerim 

sinin-i merkumdan mukaddem benim idi deyu zabtına muhalefet ve ve taaddî 
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eylediği vâki‘ ise bu makûle on sene mürur iden arâzî davâsının istima‘ı memnu‘ 

olmağla ba husûs ol mikdar sene mürur itmiş deyu hâli üzere ibka idüb ol yerler ber 

karar-ı sâbık zabt ve ziraat ittirilmemek muvâfık-ı kânun idiğü tahrîr olunmağla sen 

ki voyvoda-i muma ileyhsin ma‘rifetinle kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

      Fî evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 156 HÜKÜM 2 

Gedegara Kazâsı nâibine hüküm ki 

           Hassa Kahvecibaşı olan Sinan zide mecduhu gelüb Amasya Sancağı’nda 

Gedegara Nâhiyesi’nde niyâbet ve nısf bad-ı hevâ ve arusâne tımarha-i sipâhiyân ve 

merdân-ı kal‘a gayr-ı ez hassaha-i hümâyûn ve zuamâ ve tımarha-i serbest nâhiye-i 

Gedegara ve Gazilerovacığı defter-i hâkânide mukayyed ve havâss-ı hümâyûnum 

mülhakâtı ve ber vech-i mâlikâne berât-ı şerifimle uhdesinde olub ve yine karye-i 

Gedegara Nâhiyesi’ne tâbi‘ Köprü Karyesi’nin mâlikânesi Yörgüç Paşa İmareti 

Vakfı divânisi tımar olmağla nâhiye-i mezbûrda serbest olmayan tımar ve mustahfız 

tımarları topraklarında üzerlerine cürm sâbit olan reâya taifesinin kânun üzere icâb 

iden ceremelerinin nısfı hass-ı hümâyûnum tarafından ve nısf-ı âherini dahi tımar 

mutasarrıfları taraflarındna ahz ve kabz olunagelüb âherden bir vechle dahl ve 

taarruz olunmak îcâb itmez iken ecânib ve ehl-i örf taifesi taraflarından ashâb-ı 

ağrazdan olan kimesneler zikr olunan nısf bad-ı hevâda hass-ı mezkûrun alâkâsı 

yokdur deyu hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve ahz ve kabzına mümânaat ve 

ol vechle mal-i mukataanın kesr ve noksan tertibine bâis ve bâdî oldukların bildirüb 

defter-i hâkâni mûcebince amel olunub hilâf-ı defter-i hâkâni ehl-i örf taifesi 

taraflarından ve ecânibden olan kimesnelerin ol vechle zâhir olan müdâhale ve 

taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i 

âmiremde mahfûz defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda niyâbet ve nısf 

bad-ı hevâ ve arusâne tımarha-i sipâhiyan ve merdan-ı kal‘a-i gayr-ı ez hassaha-i 

hümâyûn ve zuamâ ve tımarha-i serbest der nâhiye-i Gedegara ve Gazilerovacığı 

deyu on beş bin akçe yazu ile defter-i icmâlde havâss-ı hümâyûnum mülhakâtı ve 

yine Gedegara Nâhiyesi’ne tâbi‘ neferât ve zemînha ile karye-i Köprü mâlikâne-i 

vakf-ı imâret Yörgüç Paşa divâni tımar ve hâsıl-ı divâni ma‘a niyâbet çift ve hınta ve 

şa‘îr yekün maa gayrıhi on iki bin akçe yazu ile ol dahi defter-i mufassalda tımar 
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karyelerinden olmak üzere muharrer kalemiyle tahrîr olunduğu mastur ve hazine-i 

âmiremde mahfûz baş muhasebe defterlerine nazar olundukda mukata‘a-i mezbûr 

senevi bin beş yüz yirmi beş buçuk guruş mal ile muma ileyhin mâlikâne uhdesinde 

olduğu mukayyed divân-ı hümâyûnumdan kânun sual olundukda defter-i hâkânide 

mastûr niyâbet ve nısf bad-ı hevâ ve resm-i arusâne tımarha-i sipâhiyân ve merdân-ı 

gayr-ı ez hassaha-i hümâyûn ve zuamâ ve tımarha-i serbest der nâhiye-i Gedegara ve 

Gazilerovacığı havâss-ı mülhakâtı ve Gedegara Nâhiyesi’nde Köprü Karyesi’nin 

mâlikânesi Yörgüç Paşa İmareti Vakfı divânisi tımar ve hâsıl-ı divâni ve niyâbet 

deyu mukayyed olmağla zikr olunan Köprü Karyesi’yle Gedegara Nâhiyesi’nde 

serbest olmayan tımar ve mustahfazât tımarları karyelerinin nısf bad-ı hevâlarda 

havâss-ı hümâyûn tarafından ve nısf âherleri dahi tımar ve mustahfazât tımarları 

tasarrufları taraflarından ahz ve kabz ittirilmek muktezâ-yı defter-i hâkâni ve 

muvâfık-ı kânun olub âherin müdâhalesi hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun 

idüğü tahrîr olunmağla kânun emr-i şerîfim tahrîr bâbında bi’ fiil baş defterdârım 

olan Es-Seyyid El-Hac Mustafa dame uluvvuhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince 

kânun üzere amel olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

      Fî evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 156 HÜKÜM 3 

Tozanlu Kadısına hüküm ki 

          Zuamâdan Mehmed Emin zide kadruhu gelüb Bozok Sancağında Tozanlu 

Nâhiyesi’nde cemaat-i Yörükan-ı(?) ekrâd der karye-i Kızkapan ve Simayil ve 

gayrıdan yirmi bin sekiz yüz akçe berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu zeâmetin baş 

kalemi olan defter-i icmâlde on bin sekiz yüz akçe yazusı olan salifü’z zikr cemaat-i 

Yörükan-ı(?) ekrâd der karye-i Kızkapan ve Simayil Kevele ve Tozanlu 

Nâhiyesi’nde mütemekkin olub haric-i ez defter olan ekrâdın resm-i arûsâne ve bad-ı 

hevâları tımara kayd olunsun deyu bir vechle üç bin ve bir defa dahi iki bin sekiz yüz 

akçesi ifrâz ve başka başka iki aded icmâl ve icmâl-i mezbûra şer‘an muma ileyh 

Mehmed Emin fevt ve Sivas Sancağı’nda Tozanlu Nâhiyesi’nde mezra‘a -i Kızkapan 

hâsıl-ı maa’r-rüsûm iki başdan yedi yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde karye-i  tâbi‘ Tozanlu iki başdan altı yüz 

akçe yazu ile tahrîr ve müstakîl ber icmâl ve şer‘an karye-i  el mezbûre ve 
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gayrıdan dokuz bin altı yüz akçe tımara ber vech-i iştirâk mutasarrıf Mehmed ve 

Mustafa ve Abdurrahman veledân Himmet kaydında olduğu defter-i hâkânide 

mukayyed ve muma ileyh Mehmed Emin cema‘at-i mezkûrun defterde mukayyed 

raiyyet ve raiyyeti oğullarının üzerlerine edâsı lazım gelüb kânun üzere îcâb iden 

resm-i arusâne ve bad-ı hevâların ahz ve kabz itmek ve red eyledikde dahl olunmak 

îcâb itmez iken sipâhi-i merkumdan kayd üzere dâhil Kızkapan mezra‘asını zabta  

kanaat itmeyüb cemaat-i mezbûreden sipâhi-i merkumuna defter-i hâkânide beher 

sene tahrîr olunmuş değil iken cema‘at-i mezbûr reâyaların resm-i arusâne ve bâd-ı 

hevâlarına hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun fuzûlî müdâhale ve taaddîyattan 

hâli olmadıkların bildirüb defter-i hâkâni mûcebince amel olunub cema‘at-i mezbûre 

reâyaların üzerlerine edâsı lazım gelüb kânun üzere îcâb iden resm-i arusane ve bad-ı 

hevâsın ahz ve kabz ittirilüb sipâhi-i merkumun  hilâf-ı defter-i hâkâni bir dürlü dahl 

ve taarruz ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde 

mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda 

vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr ve mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince 

kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                     Fî evâil-i CA sene 1195 

SAYFA 157 HÜKÜM 1 

Arabkir Kazâsı nâibine ve Keban Madeni Eminine hüküm ki 

            Sen ki Mevlânâ-yı muma ileyh Musa zide ilmihusun südde-i saadetime 

mektub gönderüb medine-i Arabkirde sâkin ulema ve sülehâ ve eimme ve hutebâ ve 

fukarâ ve zuafa bi ecmaihim meclis-i şer‘a varub el yevm Keban Madeninde sâkin 

olub birkaç seneden berü maden-i mezbûr emini olanlardan serdarlığı deruhde 

idegelen Ases Osman dimekle ârif kimesne tedârik eylediği otuz kırk nefer süvâri 

asesi Arabkir karyelerine ta‘yîn ve beher karyeden otuz kırk guruş hizmet alırız ve 

ta‘yîn den gayrı iş bu sene-i mübârekede binâ ve inşa eylediği hamamın iktiza iden 

amelesini kurâ-i mezbûrlardan bilâ ücret tertib ve cem‘an hatab tahmîl ve cebren 

tahsîl ve ahz ve sâir güne vâki‘ olan taaddîsine tâb-aver tahammül olmadıklarından 

perîşân  taaddîlerine bâis olduğundan bahs ile ba‘d-ı izn merkum Osman’ın ol vechle 

hilâf-ı şer‘ vâki‘ olan müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîfim sudûrı niyazında oldukların bi’l iltimas arz eylediğine binâen mezbûr Ases 
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Osman’ın bi vech zulm ve taaddîsinin men‘içün sen ki maden emini muma ileyhsin 

sana hitâben emr-i şerîfim sudûrını hala darbhâne-i âmirem emini olan Mir Mehmed 

zide mecduhu i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince emr-i şerîfim tahrîri bâbında bi’l-fi‘il  

baş defterdârım olan Es-Seyyid El-Hac Mustafa dame uluvvuhu i‘lâm eylediği 

cihetten i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

      Fî evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 157 HÜKÜM 2 

Arabkir Kadısına ve Keban Madeni Eminine hüküm ki 

           Hadice nam hatun gelüb bunu zevci kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Hacı Osman 

nam kimesne iş bu sene-i mübârekede fevt oldukda yüz keseden mütecâviz terekesi 

irs-i şer‘le buna ve vasiyesi olduğu bir nefer sagîr evlâdına ve müteveffâ-yı 

mezbûrun kebir oğulları Hasan ve Hüseyin ve İbrahim’e intikâl eyledikde mezbûrdan 

kendü hisselerine isâbet iden hakk-ı irsiyyelerin ahz ve kabza kanaat itmeyüb tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrdan bunların hisselerine isâbet ideni dahi fuzûlî zabt ve gadr 

eylediklerin ve taraflarından (boş) nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb sen ki 

maden emini muma ileyhsin ma‘rifetinle şer‘le görülüb tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdan bunların hisselerinde isâbet iden hakk-ı irsiyyeleri zü’l-yed olan 

merkumundan tamâmen tahsîl ve taraflarından vekil-i merkuma alıvirilüb icrâ-yı şer‘ 

ve ihkak-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden sen ki 

maden emini muma ileyh ma‘rifetinle mahallinde şer‘le görülmek emrim olmuştur. 

     Fî evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 157 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve İlbeğlü Kadısına hüküm ki 

              Kazâ-i mezbûre tâbi‘  nam karye sâkinlerinden ebna-yı sipah ve 

silahdârândan Seyyid İsmail ve Seyyid Ali ve Seyyid Mustafa ve Seyyid Hasan zide 

şerefehum ile Hüseyin nam kimesne gelüb bunlar evâmir-i aliyyemle vârid olan 

tekâlifden ala ve evsat ve edna i‘tibariyle hisselerine isâbet ideni karye-i mezbûrenin 

sâir ahâlisi maan cem‘ine memura edâda kusurları olmayub tekâlif-i şâkka 

mütâlebesiyle taaddî ve rencîde olunmaları îcâb itmez iken ehl-i örf taifesi 
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taraflarından hilâf-ı kânun ve bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddî ve 

rencîdeden hâli olmadıların bildirüb sen ki vezir-i müşârun ileyhsin kânun üzere 

amel olunmak içün olunub ehl-i örf taifesi taraflarından hilâf-ı kânun ve bilâ emr-i 

şerîf tekâlif-i şâkka talebiyle taaddî ve rencîde ittirlmemek bâbında sana hitâben emr-

i şerîfim ricâ ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual olundukda mezkûrân evâmir-i 

aliyye ile vârid olan tekâlifden ala ve evsat ve edna i‘tibariyle isâbet iden hisselerin 

sâir ahâli-i karye ile maan cem’ine memura edâ eylediklerinden sonra ehl-i örf taifesi 

taraflarından hilâf-ı kânun ve bilâ emr-i şerîf tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddîleri 

mugâyir-i kânundur deyu tahrîr olunmağla sen ki vezir-i müşârun ileyhsin kânun 

üzere amel olunmak içün emr-i ali yazılmışdır. 

    Hüseyni             Fî evâil-i CA sene 1195 

SAYFA 157 HÜKÜM 4 

Bafra Kadısına Canik muhassılı (boş) zide mecduhuya hüküm ki 

            Çakır getürücüyândan Ahmed veled-i Mehmed nam çakırcı gelüb Canik 

Sancağı’nda Bafra Nâhiyesi’nde  nam karye ve gayrıdan bin yüz yirmi beş 

akçe çakır getürücü tımarı mutasarrıfı  bilâ veled fevtinden hisse-i 

çakırcıbaşısı Mehmed arzıyla bin yüz doksan senesi zi’l hiccesinin altıncı gününde 

mezbûr Ahmed veled-i Mehmed’e tevcih ve hala berât-ı şerifimle üzerinde olduğu 

defter-i hâkâninin ve maru’z-zikr tımarlarının baş kalemi olan  nam 

karyesini ber mûceb-i defter-i hâkâni tarafına mültezîmi zabt ve vâki‘ olan mahsul ve 

rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde ecânib ve 

mütegallibeden bazı kimesneler fuzûlî müdâhale ve mültezîmin zabtına mümana‘at 

ve ol vechle tımarı mahsulünün noksan tertibine bâis oldukların bildirüb marü’l 

beyan tımarı karyesi defter-i hâkâni mûcebince mültezîmine zabt ve vâki‘ olan 

mahsul ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ittirilüb ecânibden olanları hilâf-ı 

defter-i hâkâni ve mugâyir-i berât dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ ve deterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûna 

müracaat olundukda Bafra Nâhiyesi’ne tâbi‘ bin dört yüz yirmi beş akçe yazan 

karye-i  an getüriciyân-ı çakır deyu ber icmâl ve tamâmen merkum veled-i 

Mehmed’in  berâtıyla üzerinde olduğu mastûr ve mugâyir olmağın defter-i hâkâni 

mûcebince kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 
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                                                                                        Fî evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 157 HÜKÜM 5 

Sivas Beylerbeyisine Gedegara Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûr sâkininden Topalzade Ahmed dimekle ârif kimesne gelüb 

bunun kazâ-i mezbûre tâbi‘ Mahas nam karyede vâki‘ mutasarrıf olduğu çiftlikde 

bundan akdem tarafından kethüda olan Karamanoğlu Mehmed ve bibi oğlu Ali ve 

Devecioğulları Ahmed ve Ali nam kimesneler zimmetlerinde yüz doksan senesinden 

berü cihet-i karz-ı şer‘den yüz guruşdan mütecâviz alacağı olub mezbûrlardan 

mütâlebe virmediklerinden maada bunun malı olmak üzere çiftlik-i mezbûrda 

mevcud  bin guruşdan mütecâviz malum çiftliği hınta ve şa‘îr ve malume’l-re‘s 

hayvanat ve araba ve sâir çift alâtını dahi ahz ve ve çiftlik-i mezbûrdan firar ve hala 

Gedegara Nâhiyesi’nde sâkin olduğun bildirüb şer‘le görülüb mezbûrun zimmetinde 

olan meblağ-ı merkum ile çiftlik-i mezbûrdan ahz eyledikleri ol mikdar guruşluk 

mahsulât ve hayvanat ve sâir alât-i çift kendüye alıvirilüb edâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i 

şerîf yazılmışdır. 

                                                                                  Fî evâhir-i CA sene (11)95 

SAYFA 158 HÜKÜM 1 

Hala Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

            Sadr-ı azam-ı ekremimin der aliyyeme hin-i tevcihinde Amasya Sancağı 

tevâbi‘inde Ladik Kazâsı ahâlisi takdîm eyledikleri arz-ı halleri mefhumunda koru 

ağası  Kör Ömer nam müfsid doksan dört senesinden berü zuhûr ve dört nefer 

bölükbaşılar istihdam ve her birine otuzar nefer sekban cem‘ ittirilüb kendü dahi 

başına eşkıyâyı celb ve zuhûrât-ı kazâ ve mesârif-i konak nâmıyla bi gayr-ı hak 

fukarâdan on beş bin guruş tahsîl ve habs-i hümâyûn malım ismiyle bin guruş ve 

ıstabl-ı âmire ocağından memur İsmail’e olarak üç yüz guruş ve hatt-ı şerif tahrîrine 

bin guruş ve İstanbul masrafı olmak üzere bin iki yüz guruş cem‘an altı bin beş yüz 

guruş dahi tevzi‘ ve kabz ve iddia-yı hükûmet birle zencir ve tomruk ihdas ve sâdât 

ve askeri taifesi der zencir ve malların gasb ve nice ehl-i ırzın kasden  hânelerini 

basdırub ırzlarını hedk ve guna gun fezâhate ictisâr ve Süleyman nam kimesneyi üç 
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beş tüfenkçi  ihsar ve tomruğa vaz‘ ve kızını filan kimesneye tezvic ile 

kelâmıyla kırk beş guruş tecrim ve haric-i kasabada nâ ma‘lûm on üç yaşında bir 

oğlan maktul olmak hasebiyle kasabada medhâli olmayan Mustafa nam mazlumı 

tutup yüz elli guruş ahz ve Şeyhler karyesi sekenelerinden bir şahsın yoldan müruru 

esnâsında kazâen tüfenk boşalub kurşun isâbeti ile vefât ve mecruh mezbûr katl ve 

vefâta bu keyfiyet kazâen vuku‘ olmadığını ve kimesneden davâ ve niza‘ olmadığını 

hakim şer‘i haber virmişiken koru ağası mezbûr sükkân-ı karye-i mezbûrdan doksan 

guruş alub El-Hac Ali nam kimesnenin dahi bir defa yirmi sekiz buçuk ve bir defa 

yirmi sekiz ve defa ihraç yirmi altı ve kırk guruşunu aldıkdan başka senin iki yaşında 

sagîr oğlun  helak olunmak mukâbele tekrar yetmiş guruşunu aldığı ve 

Süleyman nam şahsı vâliye gamz ve yüz guruş cerimesini aldırdığı ve şer 

mazarratından ahval-i iyâl dîger gûn olmağla zulmü def‘ olması tahrîr ve istirham 

olunmuş ve divân-ı hümâyûnumda mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda 

mezbûr Ömer’in ve Ladik ahâlisinden Sarı Mustafa ve Dilek oğlu Hüseyin nam 

kimesne ile olan hukûk davâlarının ru‘yet zımnında tarafeyn der aliyyeme kayıkçı 

mübâşeretiyle ihzâr olmaları müş‘ir bu sene-i mübâreke evâsıt-ı rebiül ahirinde 

Ladik Kadısına hitâben emr-i münif sudûr eylediği derkenar olunub sâdır olan 

ferman celil-i şanımın infâzı şimdiye dek imkanda olduğu ve merkum Ömer ve 

hüsemâsı der saadetime isticlâb oldukları sudûrında beher sene mal-i isbât-ı 

müddeâları şuhudun vücudlarına mevkûf ve yokdur nüfus-ı kesireye bâdi olduğı 

aşikâr olduğundan davâları Sivas’da görülmek mübâşir olduğunu hala rikab-ı 

hümâyûnumda mir ahur-ı evvel olan Hasan dame mecduhu i‘lâm itmekle siz ki 

vezir-i müşar ve Mevlânâ-yı muma ileyhsiz Koru Ağası mezbûr Kör Ömer’i ve 

kendüsinden hukûk iddia idenleri ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle Sivas’a ihzar ve 

âher tarafına gadr ve himaye olunarak hak ve adl üzere davâlarını şer‘le ru‘yet ve 

zimmetinde sâbit olan hukûk ibâdî tahsîl ve istirdad katl maddesi iddia olunur ise 

bade’s-subut  habsde ibka ve keyfiyet sûret-i siciliyle der aliyyeme i‘lâm ve ba’dehu 

ne gûne emrim sâdır olur ise muktezâsıyla amel olunmak ferman olmağın vech-i 

meşrûh üzere hareket eylemek bâbında iş bu emr-i şerîf ısdâr ve (boş) ile irsal 

olunmuştur zaman-ı adalet iktiran hüsrevânemde aceze ve mesâkine ol makûle 

mezâlim vuku‘una bir dürlü rıza-i şâhânem olmadığına binâen ol husûsun size 

ihalesinden maksud icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı maslahat eylediği ve ta‘am-ı hâma 

tâbi‘yyet ve hatır ve gönüle riâyet ile nehc-i hakkaniyetden udûl ve hilâf-ı şeriat-i 



559 

garra malını tecviziniz mesmu‘ olmak lâzım gelür ise  tarafınıza âid 

olacağından   olduğu malumunuz oldukda ber vech-i muharrer  tarafınıza 

mübâşir ma‘rifetiyle  Sivas’a celb ve ihsar ve kemâl-i vakt ile terâfu‘-i şer‘ ittirilüb 

ihkâk-ı hakk mübâderet  ve  katl maddesi sübût olundığı halde mezbûrı habsde ilga 

ve ahvâli  şer‘isi ile der saadetime i‘lâm ve ba‘dehu ne yüzden emrim sâdır olur 

ise mûcebince amel ve dikkat eylemeniz bâbında  

             Fî evahir-i  CA sene (1)195 

SAYFA 158 HÜKÜM 2 

Amasya Kadısına ve mütesellimine hüküm ki 

           Hacegân divân-ı hümâyûnumdan sâbıkan Küçük Evkaf Muhasebecisi Ahmed 

zide mecduhunun umûrun ru‘yet eylediği mir miran Amasya’da sâkin sâbıkan Kars 

muhafızı Gürcüzâde Halil Paşa zimmetinde seksen dokuz senesi şabanın on 

dokuzuncu gününde iş bu doksan beş senesi cemazie’l evveli gayetine gelince beş 

sene-i kâmile ve dokuz ay zarfında ber mûceb-i temessük ve ba defter gayr-ı ez 

teslimât yirmi dokuz bin sekiz yüz doksan dokuz guruş matlubâtı olmağla bi’d-defaat 

mutalebe eyledikde defter-i icmâl mufassal tevcih ittirilmiş  ve sâir  ve 

illet-i beyhude irâdıyla imrâr-ı evkat ve tehir ile edâda muhatla ve meblağ-ı mezbûr 

murabahalı murad malı olduğundan bundan böyle tehiri  mağduriyete bâis ve bâdi 

olacağın muma ileyh ba arz-ı hal inha ve ber mûceb-i temessük ve defter mir miran-ı 

muma ileyhin zimmetinde olan ol mikdar guruş alacağı tahsîl ve istirdâd olunmak 

bâbında emr-i şerîfim sudûrı istid‘â itmekle âher husûsa memur  

mübâşeretiyle mir miran-ı muma ileyh zimmetinde ma‘rifet-i şer‘le tahakkuk iden 

alacağı istirdâd olunmak bâbında  

      Fi evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 158 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Tokad Kazâsı nâibine hüküm ki 

           İstanbul’da Mahmud Paşa kurbunda Sultan odaları dimekle maruf handa 

mütemekkin Agob nam zimmî gelüb Tokad sâkinlerinden Gemicioğlu Aganik nam 

zimmî zimmetinde beş bin beş yüz yirmi guruş alacağı mukâbelesinde mesfûr 
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Aganik zimmî Tokat’ta Başmeydan Mahallesi’nde mutasarrıf olduğu mülk menzilini 

buna bey‘-i bat-ı kat‘i ve hüccet-i şer‘iyye ile bey‘ ve temessük ve bu dahi temlik ve 

kabul eyledikden sonra mesfûr Aganik mürd oldukda vasisi olan Kasper nam zimmî 

ol menzile müdâhale ve mukaddemâ der saadetimde İstanbul kadısı huzurunda lede’t 

terâfu‘ ber vech-i muharrer mersum Aganik mülk-i müşterâsı olduğunu ba‘del isbât 

yedine bir kıt‘a  hüccet-i şer‘iyye i‘tâ olunub ber vech-i mülkiyet mutasarrıf olub bir 

dürlü dahl îcâb itmez iken yine Tokad sükkânından voyvoda-i sâbık Katıroğlu 

dimekle maruf Seyyid Ebubekir ve karındaşları Seyyid Lütfullah ve diğerleri bin yüz 

doksan senesinden berü fuzûlî ve tagallüben zabt ve gadr-ı külli eylediklerin bildirüb 

mübâşir ma‘rifetiyle menzili alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve muhalefet 

ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

itmeğin sen ki vezir-i müşârun ileyhsin mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le 

görülmek içün bâbında ferman-ı âlî-şân yazılmışdır. 

       Fî evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 158 HÜKÜM 4 

Sivas valisine ve Osmancık kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre sâkinelerinden Rahime nam hatun gelüb bunun ammisi 

Bektaş Ali nam kimesne yüz doksan senesinde fevt ve verâseti bunun babası Hasan 

ve diğer ammisi Mehmed nam kimesnelere münhasıra oldukda müteveffâ-yı 

mezbûrdan müntakil mahsûb olan bir aded hırka derununda mevzu‘ akçesin ammisi 

mezbûr Mehmed yed-i merkumdan huzur-ı şer‘de taleb ve davâ eyledikde ihzâr ve 

davâya icâbet-i zimmet iken vefât ve zikr olunan akçe ve sâir emvâl ve eşyâsı 

verâsetü’ş-şer‘le bununla ammisi merkum Mehmed kazâ-i mezbûrda sâkine 

hemşiresi Ayşe nam hatuna münhasıra olmuşiken karındaşı mezbûre kendü hissesine 

adem-i kanaat birle mütegallibeden zevci Serdar Abdullah nam kimesne ile 

müttefikân cümlesin ahz ve kabz itmekle babası müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil 

hemşiresi mezbûrenin fuzûlî ahz ve kabz eylediği salifü’l beyan akçe ve emvâl ve 

eşyâdan ‘alâ mâ farazallahü teâlâ hissesine isâbet ideni taleb ve almak murâd 

eyledikde mütegallibeden zevci Serdar Abdullah nam kimesne ile müttefikân bi 

vech-i şer‘i virmekde taallül ve muhalefet ve ihkâk-ı hakk ve gadr-ı külli sevdâsında 

olduğın bildirüb şer‘le görülüb mezbûrenin hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî zabt eylediği 
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akçe ve emvâl ve eşyadan hissesine isâbet iden hakk-ı irsiyyesin her ne ise tamâmen 

tahsîl ve bi kusur alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i 

şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                   Fi evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 159 HÜKÜM 1 

Hüseyinabad Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Yalıncık nam karye ahâlisinin sâdât-ı kirâmdan Seyyid 

Mehmed ve Seyyid Ahmed ve Seyyid Zülfikâr zide şerefehu gelüb bunlar sahihü'n-

neseb sâdâd-ı kirâmdan olub isbât-ı neseb eylediklerine yedlerinde İstanbul 

kazâsında mamulü’n-bih siyâdet hüccet ve temessükleri olub evâmir-i şerîfemle 

vârid olan tekâlifden tahammüllerine göre hisselerine isâbet ideni karye-i mezbûrenin 

sâir ahâlisiyle maan cem‘ine memura edâda kusurları olmayub resm-i raiyyet ve 

tekâlif-i şâkka mütâlebesiyle taaddî olunmaları îcâb itmez iken karye-i mezbûre 

zâbiti tarafından hilâf-ı kânun rüsûm-ı raiyyet ve ehl-i örf taifesi taraflarından dahi 

bilâ emr emr-i şerîf tekâlif-i şâkka talebiyle taaddî ve rencîdeden hâli olmadıkların ve 

husûs-ı mezbûrı nâtık cânib-i şer‘den i‘lâmı şer‘i virildiğin bildirüb men‘ ve def‘ 

olumak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden kânun üzere amel 

olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                               Fî evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 159 HÜKÜM 2 

 Sivas Alaybeyisine hüküm ki 

           Zikr-i ati sabînin vâlidesi Zeyneb nam hatun gelüb Sivas Kavurlu 

Nâhiyesi’nde  nam karye ve gayrıdan dört bin yedi yüz akçe tımara mutasarrıf 

Mehmed Sait fevt oldukda sahih sülbi oğlu sagîr Seyyid Mehmed Sâid ber mûceb-i 

şurût tevcih olmak iktiza ider iken bilâ veled fevtinden Feyzullah veled-i Mehmed’e 

tevcih olunub sagîr-i merkum Seyyid Mehmed Sâid müteveffâ-yı mezbûrun 

kurâsından hâsıl ve mezbûre Zeyneb’den mütevellid sahih sülbi oğlu olduğunı 

mazbutü’l esâmi kimesne gerek şehâdetleriyle isbât ve askeri kassamı taraflarından 

yedine bir kıt‘a  i‘lâm i‘tâ olunduğun bildirüb tımar-ı mezbûr babası fevtinden ve 
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merkum Feyzullah’ın ref‘inden oğlu mezkûre tevcih ve yedine berât-ı alişânım 

i‘tâsını istirhâm ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûnuma 

müracaat olundukda tımar-ı mezbûr mezkûr Mehmed Sâid’in bilâ veled fevtinden 

Miralay Mehmed Emin ma‘rifetiyle Feyzullah veled-i Mehmed doksan dört senesi 

cemâziel evvelinin on dokuzuncu gününde derdest üzere tevcih ve hala berât-ı 

şerifimle üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed ve divân-ı hümâyûnumdan şurûtı sual 

olundukda sâbi Mehmed müteveffâ-yı merkum Mehmed Sâid’in sahih sülbi oğlu 

idüğü sâbit ve taraf-ı şer‘den i‘lâm olunması içün sen ki miralay muma ileyhsin ber 

mûceb-i şurûtasındahi  arz eylemen içün emr-i şerîf tahrîri iktiza eylediği tahrîr 

olunmağla ber mûceb-i şurût amel olunmak içün yazılmışdır. 

    Hüseyni         Fî evâili C sene 1195 

SAYFA 159 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Sivas İli Kadısına hüküm ki 

          Sivas ili kazâsına tâbi‘ (boş) nam karyede sâkin İsmail Yeğen oğlu torun 

Mehmed dimekle maruf kimesne gelüb bu eben an cedd karye-i mezbûrede sâkin 

olub kimesnenin defterde mukayyed raiyyet ve raiyyetioğullarından olmayub rüsûm-

ı raiyyet talebiyle taaddî olunmak icâb itmez iken yine kazâ-i mezbûre tâbi‘ havâs-ı 

hümâyûnum karyelerinden (boş) nam karyenin zâbiti olan (boş) nam kimesne hilâf-ı 

kânun bunu rüsûm-ı raiyyet celbiyle taaddîden hâli olmadığın bildirüb sen ki vezir-i 

müşârun ileyhsin zâbit-i mezbûrun hilâf-ı kânun rüsûm-ı raiyyet mütâlebesiyle zâhir 

olan taaddîsi men‘ olunmak bâbında sana hitâben hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği 

ecilden sen ki vezir-i müşârun ileyhsin ma‘rifetinle kânun üzere amel olunmak içün 

emr-i şerîf yazılmışdır. 

                 Fî evâil-i C sene 1195 

SAYFA 159 HÜKÜM 4 

Amasya Kadısına hüküm ki 

          Amasya kazâsı sâkinelerinden Hadice nam hatun gelüb bunun babası Ak 

Mehmed oğlu El-Hac Osman Efendi dimekle maruf kimesne bin yüz doksan 

senesinde fevt oldukda kasaba-i  mezbûre toprağında mutasarrıf olduğu iki aded 
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mülk bağıyla ve bir bab mülk taş değirmeni irs-i şer‘le bununla yine kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden ammizadeleri Mehmed ve İbrahim ve Ali nam kimesnelere ba‘del 

intikâl ammizâdeleri mezbûrlar emlâk-ı mezbûrdan kendü hisselerine kanaat itmeyüb 

cümlesin hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî zabt idüb gadr-ı külli eylediklerin bildirüb 

mahallinde şer‘le görülüb emlâk-ı mezbûreden hisse-i sâbıkası kendü(ye) alıvirilüb 

zabt ittirilüb ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

       Fî evâil-i C sene 1195 

SAYFA 159 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine ve Niksar Kadısına Hüküm ki 

           Mustafa nam kimesne gelüb bunun bin yüz doksan senesinden berü Niksar’da 

sâkin Ahmed nam kimesne zimmetinde bâ temessük altı yüz ve Hacı İvaz oğlu 

dimekle maruf kimesne zimmetinde iki yüz ve Çotoğlu Salih zimmetinde üç yüz ve 

Yemenici oğulları Lütfullah ve Salih nam kimesneler zimmetlerinde iki yüz doksan 

guruş alacak hakkı olmağla bi’d-defaat taleb eyledikde her biri birer güne avk ve 

tehir ile edâda taallül ve gadr iradesinde oldukların bildirüb şer‘le görülüb mezbûrun 

zimmetlerinde olan ol mikdar guruş hakkı kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır. 

       Fî evâil-i C sene 1195 

SAYFA 159 HÜKÜM 6 

Çorum Kadısına ve Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Sâdâd-ı kirâmdan Seyyid Hasan zide şerefehu gelüb Çorum sâkinlerinden 

Ekrâdî Aşiretinden El-Hac Memlük oğlu Ömer nam kimesne zimmetinde bin yüz 

doksan senesinde seksen keyl hınta alacak hakkı olub kable’l ahz mezkûr Ömer fevt 

olub terekesin Çorum sükkânından Seyyid Mustafa nam kimesne ahz ve kabz 

itmekle taleb eyledikde virmekde taallül ve murâfa‘a   ve mukâvemet ve ihkâk-ı hakk 

mümkün olmadığın bildirüb zâbiti ma‘rifetiyle şer‘le görülüb müteveffâ-yı mezkûrun 

zimmetinde olan seksen keyl hınta mahsulünü terekesini kabz iden mezkûr Seyyid 
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Mustafa’dan ve mal-i müteveffâdan tamâmen tahsîl ve bi kusur alıvirilüb ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

         Fî evâil-i C sene (1)195 

SAYFA 160 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi vezir ve Ladik Kadısına hüküm ki 

            Amasya Kazasına tâbi‘ Bayır nam karyeden Ahmed nam kimesne gelüb 

Ladik Kazasına tâbi‘ Bolad(?) nam karye sakinlerinden Kapucı oğlu Hüseyin nam 

kimesne Zeyneb nam Hatunı şuhûd mahzarında rızasıyla buna akd-i nikah idüb üç 

yüz guruş mihr-i muaccelesin ahz ve nikah üzerine nikah şer‘an sahih değil iken Deli 

Ömer ve rüfekâları mezkur Hüseyini iğfal ve kızı mezkureyi hilâf-ı şer‘ yüz doksan 

senesinde Ladik kazasına tâbi‘ Kırcalı Çiftliği sükkanından Estarsız Mahmud 

dimekle meşhur kimesneye akd ve mahalline bir dürlü mukavemet ve ihkak-ı hak 

mümkün olmadığın bildirüb şer‘le görülüb zevcesi mezkure mezburdan kendüye 

alıvirilüb ihkak-ı hak babında emr-i şerifim rica eylediği eclden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmıştır. 

                                                     Hüseyni             Fî evail-i C sene 1195                                       

SAYFA 160 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi’ne ve Tokad nâibine hüküm ki 

          Niksar Kazâsına tâbi‘ Ağrosti nam karye ahâlisi gelüb bunların kimesneye 

deyn ve kefâletleri olmayub taaddî olunmaları îcâb itmez iken Tokad sâkinlerinden 

Çarıkcı dimekle maruf kimesne kendü hâlinde olmayub ve kendüye virecekleri 

olmadığını müş’ir yedlerinde mütaaddîd sened-i şer‘ileri var iken mücab olunmayub 

bin yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak bin guruşdan mütecâviz 

akçelerin cebren ve kahren ahz idüb gadr eylediğin bildirüb mahallinde şer‘le 

görülüb alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerifim ricâ 

eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

       Fî evâil-i C sene (1)195 
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DERKENAR:Mezbûr Ömer inhasıyla emr yazıldı. Fî evâsıt sene 95 

SAYFA 160 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Gümüşabad Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Sen ki Mevlânâ-yı muma ileyh Seyyid İbrahim zide ilmihusun südde-i 

saadetime mektub gönderüb kazâ-i Gümüşabad mülhakâtından Darbhâne Mahallesi 

sâkinlerinden Mehmed Emin bin El-Hac Hasan ve Seyyid El-Hac Hasan ve Seyyid 

Molla Mehmed ve Katib Molla Mehmed ve müezzin Molla Bekir ve Ali Beşe ve sâir 

ahâli meclis-i şer‘a varub yine mahalle-i mezbûr sâkinlerinden Tataroğlu Kör Osman 

ve oğlu Ömer nam kimesneler muvâcehelerinde yüz seneden mütecâviz hâsıl 

mahalle-i mezbûrede avârız ve nüzulleriçün vakf eylediği nukûd-ı mevkûfeye bizler 

evlâd-ı vâkıflardanız deyu yevmiye üç akçe vazîfe ile tevcih ve beş akçe vazîfe ile 

nezâret ihdâs ve berât ve ahz ve mezbûr Osman on seneden berü berâtı mûcebince 

nukûd-ı mevkûfeyi zabt eyledikden sonra oğlu Ömer üzerine kasr-ı yed idüb olan 

nukûd-ı mevkûfenin mütevellisiyle ba ma‘rifet-i şer‘ hisâbı ru‘yet olmak üzere sâdır 

olan emr-i ali cümle muvâcehesinde feth ve kıraat olundukda sem’an ve taaten 

merâsimini ba’del edâ mütevelli ve nâzır-ı mezkûrânın zimmetlerinde olan nukûd-ı 

mevkûfe ba’del harc ve’l mesârif min haysü’l mecmu‘ seksen altı tarihinden doksan 

beş senesi evâhirine gelinceye dek sekiz bin guruşu bâki olub mütevelli-i mezkûrun 

yedinde olan nukûd-ı mevkûfenin defterlerine nazar olundukda nısfından ziyâdesi 

izaat ve itlaf eylediklerini ikrâr eylemeleriyle ber mûceb fetevâ-yı şerîfe mütevelli ve 

nâzır-ı mezbûrların ikrârları sebebiyle şer‘an sarf lazım gelmekle mütevelli-i mezbûr 

Ömer ve Osman birbirlerine kefil-i bi’l-mal olub meblağ-ı mezbûrı edâ eylemesiçün 

zâbiti ma‘rifetiyle ahz olundukda mezbûr Ömer hazır ve mal-i vakf ibtâl itmekle 

meblağ-ı mezbûr tahsîl olunmak bâbında hükm-i hümâyûn virilmek ricâsına vâki‘ 

hâli bi’l iltimas arz ve divân-ı hümâyûndan sual olundukda mantûkı ilam üzere 

ba’del hesaba nukûd-ı mevkûfeden mütevelli-i sâbık Osman’ın zimmetinde lede’ş-

şer‘ ikrârıyla ol mikdar mal-i vakf zuhûr eylediği vâkıfa mutâbık olduğu sûretde 

ma‘rifet-i  şer‘le mal-i vakf tahsîl ve zâhire ihrac ve sadakat ve istikâmet üzere hıfz 

ittirilmek içün bu makûleye virilen fetevâ-yı şerîfe mûcebince mahallinde şer‘a 

havale ile emr-i şerîfim yazılageldiği tahrîr olunmağla vech-i meşrûh üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 
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      Zeki         Fî evâhir-i C sene (1)195 

SAYFA 160 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine ve Ladik Kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Kızoğlu nam karye sâkinlerinden Kuşcuoğlu dimekle 

ârif Mustafa nam kimesne gelüb yine karye-i mezbûr sâkinlerinden Mehmed nam 

kimesnenin zevcesi Rabi‘a nam hatun babası Mehmed’in yüz seksen dört senesinden 

altı yüz guruşunı ahz ve karye-i mezbûre sâkinlerinden ve karındaşı Yolcu Mehmed 

dimekle maruf kimesneye virüb almadın mezbûr Mehmed ile mezbûrân müteâkıben 

fevt olub meblağ-ı merkum irs-i şer‘le buna intikâl itmekle bu dahi mezbûr 

Mehmed’den taleb ve almak istedikde hilâf-ı şer‘-i şerif dürlü dürlü hile ve tezvirât 

ile virmekde taallül ve muhalefet ve ibtal-i hak ve gadr-ı külli sevdâsında olduğun ve 

bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb 

fetevâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le görülüb mezkûrun zimmetinde olan ol mikdar guruş 

hakkı tamâmen tahsîl ve bî kusur kendüye alıvirilüb ber mûceb fetevâ-yı şerîfe icrâ-

yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek (içün) emr-i şerîf yazılmışdır. 

       Fi evâil-i C sene (1)195 

SAYFA 160 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

           Gedegara Kazâsı’na tâbi‘ nefs-i Köprü sâkinelerinden Fatıma nam hatun 

gelüb zevci Mehmed nam kimesne yüz doksan senesinde fevt oldukda bi’l cümle 

emvâl ve eşyâsı irs-i şer‘le bununla sâir veresesine intikâl itmekle yine Köprü 

sâkinlerinden Kenanoğlu Mehmed Emin nam kimesne fuzûlî cümlesin zabt ve bunun 

hisse-i irsiyyesiyle mihr-i vecibesin virmeyüb ve mezkûrun fevt mâliye ve bezl-i 

irtişâ sebebiyle mahallinde muayyen kisresi virmeyüb ve bu vechle gadr olduğun bir 

vechle mukâvemet ve ihkâk-ı hakk mümkün olmayub vücuhla mağdur ve şâyeste-i 

merhamet olduğun ve tarafından hala zevci Seyyid Hasan nam kimesneyi vekil 

eylediğin bildirüb sen ki vezir-i müşârun ileyhsin mezbûr Kenan oğlu Mehmed Emin 

ma‘rifetiyle Amasya’ya ihzâr ve Mevlânâ-yı muma ileyh huzurunda terâfu‘-ı şer‘ ve 

ihkak olunmak bâbında sana hitâben hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden sen ki 
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vezir-i müşârun ileyhsin ma‘rifetinle mezbûrı Amasya’ya ihzâr ve Mevlânâ-yı muma 

ileyh huzurunda terâfu‘-ı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

        Fî evâil-i C sene (1)195 

SAYFA 160 HÜKÜM 6 

Sivas Valisine ve Çorum Kadısına hüküm ki 

           Çorum Kazâsı sâkinlerinden Mustafa ve oğlu Hüseyin nam kimesneler gelüb 

bunlar kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve 

taaddîsi olmayub şer‘an müdâhale olunmak îcâb itmez iken Bozok Sancağı 

mutasarrıfı dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından Cabbarzâde Mir Mustafa dame 

mecduhunun bunlara nefsâniyeti olduğuna binâen İmam Ahmed ve Çöğerinli nam 

kimesneler üzerlerine tasallut ve bilâ mûceb hânesinden zor ve tekdir ve gadr 

irâdesinde oldukların ahvalleri dîger gûn olduğın bildirüb hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ 

emr-i münif zâhir olan müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîf ricâ eyledikleri ecilden  üzerlerine şer‘an bir nesne sâbit olmaya  

ikâmetine sen ki mir muma ileyhsin tarafından ve taraf-ı vakfdan bi-vech-i şer‘i 

müdâhale ve muhalefet ittirilmemek içün emr-i ali yazılmışdır. 

         Fî evâil-i C (1)195 

SAYFA 161 HÜKÜM 1 

İlbeğlü Kadısına Hüküm ki 

          Hasan nam kimesne gelüb hassaha-i cemaat İlbeğlü ve tevâbi‘i mukataasının 

kazâ-i mezbûr ve kurâsı ahâli ve reâyasının kendü hüsn-i rızalarıyla umurlarını idâre 

ve rüyet içün bunu tevkil ve bu dahi İlbeğlü Kazâsına tâbi‘ Yanalak Karyesi’nden 

Seyyid Ahmed Oğlu Hasan ve Ömer Bey   Hatib ve  karyesinden 

Sarıkadının Ahmed ve   Kara Süleyman oğlu Hüseyin ve Karaali 

Karyesinden İbrahim ve Hanlı karyesinden Deli Ömer ve İdris ve Yakub oğlu ve 

Abdülkâdir Bey ve Herekli Karyesi’nden Karabekir ve Menşurlıdan Koca Ömer ve 

Görmüş Karyesi’nden Tellioğlu  Ahmed ve Hacıhamza oğlu Hüseyin ve Kartalca 

Karyesi’nden Estemoğlu Kara Mustafa ve Kürt İbrahim ve Hanlı Karyesi’nden 
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Çaksızoğlu Hüseyin ve Memike oğlu Veli ve Hacı oğlu Ahmed ve Kayadibi 

Karyesi’nden Nebi oğlu Hacı ve Harankı oğlu Osman ve Çongar Karyesinden Sarı 

Bey ve Sarıklı oğlu Memiş ve Seküncük Karyesinden Ahmed oğlu Monla Ali ve 

Küçük oğlu ve Esküköyden Monla Bekir ve Atlı  karyesinden Osman ve Monla 

Hasan oğlu Hüseyin ve   Karyesi’nden Kara Halil ve Kürt Yusuf ve 

Kabasakal Karyesinden Gazioğlan nam kimesnelerin bî şartü’r rücu‘ emirlerine 

binâen bin yüz doksan üç senesine mahsuben Sivas mütesellimi Sarızâde Mehmed 

Emin Bey‘e edâ ve teslim eylediği beş bin guruşı taleb eyledikde bi vech-i şer‘i 

edâda taallül ve muhalefet birle gadr sevdâsında olduklarından bahs ile bâd-ı ezin 

mebâliğ-ı mezbûre bâde’s-subut suyu ahâli-i merkumeden tamâmen tahsîl ve edâ 

ittirilmemek üzere emr-i şerîfim sudûrını tahrîr ve istid‘â ve divân-ı hümâyûnumda 

mahfûz kuyûd-ı ahkâma müracaat olundukda husûs-ı mezkûr zımnında istid‘â 

idenlere mahallinde şer‘le havale ile emr-i şerîfim virilegeldiği tahrîr olunmağla 

husûs-ı mezbûr mahallinde şer‘le görülmek üzere divân-ı hümâyûnumdan emr-i 

şerîfim tahrîri bâbında bi’l-fi‘il  baş defterdârım olan Hasan dame uluvvuhu ilam 

itmeğin ilamı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

      Vâcid        Fî evâil-i C sene (1)195 

SAYFA 161 HÜKÜM 2 

Arabkir Kadısına hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Göçi nam karye ahâlilerinden Ahmed ve İsmail ve 

İbrahim ve Ali ve dahi malume’l esâmi kimesneler gelüb bunlar karyeleri toprağında 

ziraatleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinden beşte bir öşrleriyle sâir hukûk ve 

rüsûmların kânun ve defter mûcebince karyeleri sipâhilerine edâda kusurları olmayub 

hilâf-ı kânun ve defter taaddî ve rencîde olunmaları îcâb itmez iken karyeleri 

sipâhileri olan çavuş Turuş Mustafa ve karındaşları çavuş ağa ve Hayrullah Ağa ve 

Ahmed Ağa dimekle maruf kimesneler kanaat itmeyüb vâkitli vâkitsiz ziyâde atlu  

adem ile karyelerine varub fukarânın ehl ve iyâlleriyle sâkin oldukları evleri 

üzerlerine konub müft ve meccânen yem ve yemek ve koyun ve kuzu ve bal ve yağ 

ve  sahan ve sâir   gayrı ve sâir hukûk ve rüsûmların kânun ve defter 

mûcebince almayub baş harcı namıyla herbirinden altışar  kah dahi ziyâde ve 

sâir bunun misüllü bed‘-i nizâmi ve bi gayr-ı hak akçelerin alub ahvalleri dîger gûn 
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ve perâkende ve perîşân olmalarına bâis ve bâdî oldukların ve bu babda davâlarına 

muvâfık şeyhülislamdan fetevâ-yı şerîfeleri mûcebince amel olunub hilâf-ı kânun ve 

mugâyir-i fetevâ-yı münif ol vechle zâhir olan taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum sudûrını istid‘â eyledikleri ecilden kânun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

      Kıyâsî       Fî evâil-i C sene (1)195 

SAYFA 161 HÜKÜM 3 

Kavak Kadısına ve Canik muhassılı zide mecduhuya hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Mehmed veled-i Mehmed nam sipâhi gelüb Canik 

Sancağında Kavak Nâhiyesi’nde Kayırdoğan nam karye ve gayrıdan yedi bin üç yüz 

altmış altı akçe berât-ı şerif-i alişân ile mutasarrıf olduğu tımarının baş kalemi olan 

sâbıku’z zikr yüz on iki nefer reâya ve on zemîn ile karye-i Kayırdoğan mâlikâne-i 

Yörgüç Paşa  .mâlikâne-i divânî tımar ve tahtında iki nefer reâya ve iki hisse 

çiftlik ile cemaat olan  divanbaşılar deruhdesinde virir ber mûceb-i defter-i 

atik ve hâsıl-ı nim ve hınta ve şa‘îr ve yekün maa gayrihi altı bin akçe yazu ile defter-

i muhassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde hâsıl-ı divânî altı bin akçe 

yazu-yı mezkûresinden üç bin akçesi ifrâz ve maa gayrihi dört bin üç yüz elli akçe 

yekününden ikişer bin yüz yetmiş beş akçeleri ifrâz ve başka başka iki aded icmâl ve 

yine karye-i Kayırdoğan el mezbûrenin yazu-yı mezkûresinden bir defa dahi iki bin 

dört yüz doksan dokuz akçe ol dahi başka ber icmâl ve beş yüz akçesi ifrâz ve yine 

nâhiyesinde    nam karye ve maa gayrihi üç bin dört yüz akçe ol dahi 

başka ber icmâl ve icmâl-i evvelin iki bin ve sani tamâmen ve salisin iki bin dört yüz 

doksan bir akçeleri merkum Mehmed veled-i Mehmed ve icmâl-i mezbûrun bakileri 

müşterekleri kaydlarında ve icmâl râbi‘in üç bin akçesi yine Kavak Nâhiyesi’nde 

Beytimur nam karye ve gayrıdan altı bin akçe tımara mutasarrıf Süleyman veled-i 

Ahmed ve iki yüz akçesi dahi Amasya ve Konya  ve Sivas ve Canik sancaklarında 

Gedegara ve gayrı nâhiyelerde Oyumağaç nam karye ve gayrıdan otuz dört bin kırk 

dört akçe zeâmete mutasarrıf divân-ı hümâyûnum kalemi katiblerinden Seyyid 

Mehmed Emin veled-i Süleyman telhisi ve iki yüz akçesi dahi yine karye-i 

Oyumağaç el mezbûre ve gayrıdan yirmi sekiz bin dört yüz doksan dokuz akçe 

zeâmete mutasarrıf El-Hac Seyyid Mustafa Kamil dâhil telhis kaydlarında olduğu 
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defter-i hâkânide mukayyed ve merkum Mehmed veled-i Mehmed’i ve 

müşterekleriyle zabt ve divânî tarafına âid mahsul ve rüsûmdan berâtı yazusına göre 

hissesine isâbet iden kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz itmek murâd eyledikde 

müşterekleri olanlar berâtları yazularına göre hisselerine isâbet ideni kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabzına kanaat itmeyüb ziyâdeye tecâvüz ile karye-i mezbûre 

reâyalarını  tahrik ve anlar dahi senin hisseni müştereklerin tarafına viririz senin 

hisse ve alakan yokdur deyu hilâf-ı defter-i hâkâni mugâyir-i berât fuzûlî müdâhale 

ve ahz ve kabzına muhalefet ve gadr sevdâsında oldukların bildirüb karye-i 

Kayırdoğan el mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni mâlikâne mutasarrıfları ve 

müşterekleriyle kendüye zabt ve divânî tarafına âid mahsul ve rüsûmdan herkese 

yedlerinde olan berâtları yazularına göre hisselerine isâbet iden kânun ve defter 

mûcebince ahz ve kabz ittirilüb müşterekleri ziyâdeye tecâvüz ile bunun berâtı 

yazusına göre hissesine isâbet (iden) mahsul ve rüsûma bir dürlü dahl ve taarruz 

ittirilmeyüb ber minval-i meşrûh zâhir olan müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda vech-i 

meşrûh üzere olduğu mastûr ve mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

       Fî evâil-i C sene (1)195 

SAYFA 162 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Divriği Kadısına hüküm ki 

           Darende Kal‘ası mustahfızlarından Hamdullah veled-i Mehmed nam 

mustahfız gelüb Divriği Sancağı ve kazâsı muzafatından Ovacık Nâhiyesi’nde 

Kızılkilise nam karye ve gayrıdan on dört bin akçe gedik tımar ile Darende Kal‘ası 

mustahfızlığına bâ berât-ı alişân mutasarrıf olub gedik tımarının baş kalemi olub 

salifü’z zikr Kızılkilise Karyesiyle gedik tımarı mülhakâtından yine kazâ-i mezbûre 

muzafa Kürd Nâhiyesine tâbi‘  nam-ı diğer  mezra‘ası müşterekiyle 

mustahfız-ı mezbûrun kayd ve berâtına dâhil olmağla maru’z zikr karye ve 

mezra‘aya ber mûceb-i defter-i hâkâni mümtaz ve muayyen hududları dâhilinde 

kadîmden öşr ve resmi alınagelen yerleriyle müştekiyle gedik tımar tarafından zabt 

ve hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu mahsulat ve rüsûmâtından berâtı 
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yazusına göre hissesine göre isâbet ideni kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz 

itmek murâd eyledikde dahl olunmak îcâb itmez iken mir-i mirandan Darendeli 

İbrahim Paşa’nın ademleri hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî müdâhale ve berâtı yazusına 

göre hissesine isâbet idüb hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu mahsul ve 

rüsûmun ahzına muhalefet ve gadr sevdâsında olduğun bildirüb salifü’z zikr karye ve 

mezra‘a  ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekiyle kendüye zabt ve vâki‘ olan 

mahsulât ve rüsûmâtından berâtı yazusına göre hissesine isâbet idüb hizmeti 

mukâbelesinde müstahik olduğu mahsul ve rüsûmu ahz ve kabz ittirilüb hilâf-ı 

defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmemek bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve 

defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda Ovacık Nâhiyesine tâbi‘ yirmi bir 

nefer reâya ve bir çiftlik ile karye-i Kızılkilise hâsıl-ı an hums  hınta ve şa‘îr ve resm-

i çift yekün maa gayrihi üç bin beş yüz akçe ve Kürt Nâhiyesine tâbi‘ mezra‘a-i  

 nam-ı diğer  hâsıl  yedi yüz akçe yazular ile defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle başk başka tahrîr ve defter-i icamlde birikdirilüb dört bin iki yüz 

akçe yekününden bin dört yüz akçesi ifrâz ve Darende Kal‘ası mustahfazâtına 

mahsus bir gedik tımar ve berâtıyla mustahfız-ı mezkûr Hamdullah veled-i Mehmed 

kaydında olduğu mastûr ve mukayyed ve divân-ı hümâyûnumdan kânun sual 

olundukda defter-i hâkânide mastûr gedik tımar karyelerinden Kızılkilise Karyesi  ve 

 nam-ı diğer   Mezra‘ası müşterekiyle Darende Kal‘ası mustahfızlarından 

mezkûr Hamdullah veled-i Mehmed’in kaydına dâhil olmağla zikr olunan karye ve 

mezra‘a müşterekiyle merkum Hamdullah veled-i Mehmed’e mümtaz ve muayyen 

hududu dâhilinde olan yerleriyle zabt ve vâki‘ olan mahsulât ve rüsûmâtından berâtı 

yazusına göre hissesine isâbet idüb hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu mahsul 

ve rüsûmı kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilmek müktezâ-yı defter-i 

hâkâni ve muvâfık-ı kânun olub âherin müdâhalesi hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-

i kânun olduğu tahrîr olunmağla defter-i hâkâni mûcebince kânun üzere amel 

olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

        Fî evâil-i C sene (1)195 
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SAYFA 162 HÜKÜM 2 

Amasya Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Amasya Kazâsı sâkinelerinden Sündüs nam hatun gelüb babası Süleyman nam 

kimesne fevt oldukda terekesi ve çiftlik emlâkı ve mevâşisinden irs-i şer‘le hissesine 

isâbet iden hakk-ı irsiyyesinin bu ol vâkitte sagîre olmak hasebiyle ügey validesi 

vesâyeten zabt ve hınta ve kazâ-i mezbûre tâbi‘ ve  Deveci nam karyeden Devecioğlu 

İbrahim nam kimesneye kendüyi tezvic eyledikden sonra müteveffiye oldukda 

mezbûr İbrahim pederinden müntakil bi’l cümle eşyâ ve çiftlik ve hayvanatı zabt ve 

ekl ü bel‘ idüb bu dahi irişüb bâliğa ve davâya kâdire olmağla pederinden müntakil 

çiftlik ve hayvanat ve sâir eşyâsını taleb eyledikde tezvirâta süluk ve ibtal-i hak 

sevdâsında olduğun bildirüb şer‘le görülüb alıvirilüb icrâ-yı hak olunmak bâbında 

emr-i şerîf ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

       Fî evâhir-i  CA  sene (1)195 

DERKENAR: Tekrar emr yazılmışdır. 24 S sene 97 

SAYFA 162 HÜKÜM 3 

Mir-i mirandan ve Divriği Voyvodası Mustafa dâme ikbâlehuya ve 

Divriği Kadısına hüküm ki 

          Divriği kazâsına tâbi‘ Tuğut nam karye ehl-i fukarâları gelüb kazâ-i mezbûrda 

sâkin murâbahacı taifesinden mâlume’l-esâmi kimesnelerden istikrâz eyledikleri yüz 

kese akçe üzerlerine beher sene devr-i şer‘i ilzâm-ı ribh olmuş değil iken mezbûrlar 

murâbaha nâmıyla mebâliğ-i vâfire ahz itmişler iken kanaat itmeyüb yine murâbaha 

nâmı ve meblağ-ı mezbûrı def‘aten talebi ve ahz ve habs teklifi ile taaddî ve 

rencîdeden hâli olmadıkların bildirüb şer‘le muhasebeleri ru‘yet ve bilâ devr-i şer‘i 

murâbaha nâmıyla aldıkları asla zam ve takas ve bâki kalan deynleri tedric ve taksid 

edâ ittirilüb murâbaha nâmı ve def‘aten talebi ve ahz ve habs teklifi ile bir dürlü 

taaddî ve rencîde ittirilmemek bâbında emr-i şerîf ricâ ve divân-ı hümâyûn 

kaleminden şurûtı suâl olundukda karye-i mezbûre ahâlilerinden istikrâz eyledikleri  

akçe beher sene üzerlerine devr-i şer‘i ve ilzâm-ı ribh olmuş değil ise min ba‘d 

murâbaha taleb olunmayub ve eğer devr-i şer‘i ilzâm-ı ribh olmuş ise dahi onu on bir 

buçuk ziyâde murâbahaya ruhsat virilmemekle devr-i şer‘i ve ilzâm-ı ribh olunan 
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senelerde onu on bir  buçukdan ziyâde devr-i şer‘i ilzâm-ı ribh olunan senelerde 

murâbaha nâmıyla alınan akçe asl-ı mala zam ve takas ve bâki kalan deynleri edâya 

adem-i kudretleri şer‘an sâbit olur ise bu mâkule def‘aten edâ-yı deyn kudreti sâbit 

olan medyûnun taksit-i şer‘i ile edâ-yı deyn eylemesiçün emr-i şerîf virilegeldiği 

tahrîr olunmağla sen ki voyvoda-i muma ileyhsin meşrûta mûcebince mahallinde 

şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

       Fî evâhir-i CA sene (1)195 

SAYFA 162 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Göçi nam karye ahâlisi gelüb karye-i mezbûre 

sâkinlerinden Abdullah Bey ve Sulugan oğlu ve Kara Zâim oğlu Ali Ağa dimekle 

ârif kimesnelerin karye-i mezbûre toprağında iştirâken mutasarrıf oldukları tarlaları 

derunundan yenbu’ iden sudan kadîmden berü tarlaları saky ve hayvanat ve kendüleri 

şurb ve intifa‘ idegelüb müdâhale olunmak îcâb itmez iken mezbûrlar mücerred 

tarlamızdan yenbu’ itmekle bu takdirce size saky ve şurb ve intifa‘ ittirmezüz deyu 

hilâf-ı şer‘-i şerif taaddî ve müzayakaların bâis oldukların ve bu babda davâlarına 

muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfeleri mûcebince şer‘le 

görülüb kadîmisi üzere tarlaların saky ve hayvanatları şurb ve intifa‘ ittirilüb hilâf-ı 

şer‘ ve mugâyir-i fetevâ-yı şerîfe taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîf 

ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

           Kıyâsî          Fî evâil-i C sene (1)195 

SAYFA 162 HÜKÜM 5 

Saz Kadısına ve Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Saz Kazâsına tâbi‘ Başköy nam karye sâkinlerinden Hatiboğlu Hatib Molla 

Mustafa dimekle maruf kimesne gelüb bu ve zevcesi ve (boş) nam hatun kendü 

hallerinde bin yüz doksan senesinde tarlalarında ekin biçerler iken karye-i mezbûre 

sâkinlerinden Bakkaloğlu Mustafa ve oğulları Musa Beşe ve Mehmed Beşe ve 

karındaşı oğlu Kara Osman ve oğlu Hüseyin Beşe Abdurrahman Beşe ve Ali Beşe ve 

Kara Yılan ve avânelerinden Ebubekir Beşe ve İloğlu Abdullah Beşe dimekle maruf 
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kimesneler birbirleriyle yekdil ve kendü hallerinde olmadıklarından nâşi hilâf-ı şer‘-i 

şerif ve bi gayr-ı hak mûceb-i deyn olan zimmet ile bunu ve hisse-i zevcesini ve bir 

sagîr zükûr veledin darb-ı şedid ile darb ve ol darbdan müteessiren zevcesi mezbûre 

ile zükûr oğlu fevt olub ziyâde gadr ve taaddî itmeleriyle taraf-ı şer‘den keşif birle 

hüccet-i şer‘iyyesi olduğun ve davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan iki kıt‘a  fetevâ-yı 

şerîfe virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyyesi mûcebince zâbitleri 

ma‘rifetiyle şer‘le görülüb şer‘an îcâb iden deynleri alıvirilüb ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

      Ferdi        Fî evâil-i C sene 1195 

SAYFA 163 HÜKÜM 1 

Çorum Sancağı’nda vâki‘ Mevlânâ Divan-ı Emlâk Nâhiyesi’nin tâbi‘ 

olduğu kazânın kadısı zide fazluhuya hüküm ki 

          Çorum Sancağında kazâ-i mezbûr muzafatından Divan-ı Emlâk Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ Bağdiğin nam karye sâkinlerinden Ömer ve Osman nam kimesneler gelüb 

karye-i mezbûrenin mâlikânesi Çorumlu Medresesi Vakfı divânisi tımar ve hâsılı 

tahtında resm-i çift hâsıl-ı kayd olmağla bunlar tasarruflarında olan  resm-i çift 

alınmak îcâb ider tasarruflarında olan kadîmi reâya yerlerinin kânun üzere îcâb iden 

çift resmlerin karyeleri  zaim ve sipâhilerine tamâmen edâda kusurları olmayub 

kânun üzere ziyâde mütâlebesiyle ve sâir bed‘ ve mezâlim ile taaddî olunmaları îcâb 

itmez iken karyelerinin zaim ve sipâhileri kânun üzere îcâb iden çift resmlerin 

almağa kanaat itmeyüb kânundan ziyâde hilâf-ı kânun beher çift başına altmışar pare 

mütâlebe ve cebren tahsîl mübâşeret ve gadr sevdâsında oldukların bildirüb bunlar 

tasarruflarında olan kadîmi reâya yerlerinden kânun üzere îcâb iden çift resimlerin 

karyeleri zaim ve sipâhilerine tamâmen edâ eylediklerinden sonra hilâf-ı kânun 

ziyâde mütâlebesi ve sâir bed’ ve mezâlim ile zâhir olan taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda Divan-ı Emlâk 

Nâhiyesine tâbi‘ yüz yirmi sekiz nefer reâya ve beş zemîn ve bir çiftlik ve iki  asiyâb 

ile karye-i Bağdiğin mâlikâne tamâmen vakf-ı medrese-i Çorumlu divânî tımar ve 

hâsıl-ı divânî ma‘a niyâbet çift ve nim ve bennâk ve cebe ve resm-i dönüm ve hınta 
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ve şa‘îr ve bad-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrihi altı bin akçe yazu ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde divânî yazusı ma‘a gayrihi 

birikdirilüb yirmi dokuz bin akçe zeâmet ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun yirmi üç bin 

akçesi tahvili ve tezkire ile âher İsmail’in üzerinde bâkisi müştereki kaydında olduğı 

mastûr ve mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince kânun üzere amel olunmak 

içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

       Fî evâil-i C sene 1195 

SAYFA 163 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine ve Divriği Kadısına hüküm ki 

          Nebim(?) Sahak ve şeriki Serkis nam zimmîler gelüb bunların babaları Karabet 

nam zimmînin Divriği sâkinlerinden Toğunluoğlu Ömer nam kimesne zimmetinde 

bin yüz doksan senesinde cihet-i karz-ı şer‘den beş bin dokuz yüz altmış guruş 

alacağı olub kable’l ahz babaları mesfûr mürd oldukda meblağ-ı mezbûr irsen 

bunlara intikâl idüb bunlar dahi babaları mürd-i mesfûrdan müntakil mezkûrun 

zimmetinde olan meblağ-ı mezbûrı taleb eyledikde mezbûrun mahallinde muayyen 

kesiresi olduğundan bir vechle mukâvemet ve ihkâk-ı hakk mümkün olmayub 

mağdur ve mükedderü’l hal oldukların bildirüb mübâşir ma‘rifetiyle şer‘le görülüb 

babaları mürd-i mesfûrdan müntakil meblağ-ı mezbûr tamâmen tahsîl ve bi kusur 

alıvirilüb ihkâk-ı hakk ve meblağ-ı mezbûrı edâda taallül ider ise mübâşir-i muma 

ileyh terfikân asitâne-i saadetime ihzar olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

eyledikleri ecilden mübâşir ma‘rifet iyle mahallinde şer‘le görülüb ihkak olunmaz ise 

asitane-i saadetime ihzar olunmak bâbında ferman-ı ali yazılmışdır. 

        Fî evâil-i C sene (1)195 

SAYFA 163 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine Kazâbad Kadısına hüküm ki 

          Hasan nam kimesne gelüb bu medine-i Tokad’da vâki‘ müteveffâ İvaz Paşa 

Vakfı’ndan olmak üzere büyük bezzazistâna mecâri bir lüle kavukcular ile 

bezzazistan ile mecâri bir lûle sipâhi çarşısında vâki‘ iki lûle pınarların yevmi bir 

akçe vazîfe ve bir mut buğday ile berât-ı şerifimle  su yolcusu olub üzerine edâsı 
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lazım gelen hizmetini edâ idüb hala Kazâbad Kazâsı’nda Beyobası nam karye 

sâkinlerinden vakf-ı mezbûr mütevellisi Bayezid Bey dimekle ma‘rûf kimesneden 

berâtı mûcebince hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu vazifeyi ve buğdayı taleb 

eyledikde vakfda müsaade var iken virmekde taallül ve muhalefet üzere olduğun 

bildirüb berâtı mûcebince hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu vazîfesi şer‘le 

alıvirilüb taallül ve muhalefet ittirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

        Fî evâil-i C sene (1)195 

SAYFA 163 HÜKÜM 4 

Bafra Kadısına ve Canik muhassılı zide mecduhuya hüküm ki 

          Çakır getürüciyândan Osman nam çakır getürici gelüb Canik Sancağı’nda 

Bafra Nâhiyesi’nde Akçay nam karye ve gayrıdan dört yüz kırk akçe çakır getürici 

tımarı mutasarrıfı Osman’ın fevtinden hisse-i çakırcı başı Mehmed arzıyla bin yüz 

doksan dört senesi saferinin yirminci günü merkum Osman’a tevcih ve hala berât-ı 

şerifimle üzerinde olduğu defter-i hâkânide mukayyed ve maru’z zikr tımarının baş 

kalemi olan Çay Karyesi’ni ber mûceb-i defter-i hâkâni tarafından mültezîmi zabt ve 

vâki‘ olan mahsul ve rüsûmun kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd 

eylediğin ecânibden bazı kimesneler fuzûlî müdâhale ve mültezîmleri ol dahi tımarı 

mahsulünün noksan tertibiyle bâis oldukların bildirüb maru’z zikr tımarı karyesi 

defter-i hâkâni mûcebince tarafından mültezîmine zabt ve vâki‘ olan mahsul ve 

rüsûmu kânun ve defter mûcebince tarafından mültezîmine zabt ve vâki‘ olan mahsul 

ve rüsûmu kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb ecânib ve ashâb-ı 

ağrazdan olanları hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i berât dahl ve taarruz 

ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i 

âmiremde mahfûz  ruznamçe-i hümâyûna müracaat olundukda Bafra Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ dört yüz kırk akçe yazar karye-i Akçay an çakır getüriciyân deyu ber icmal 

 merkum Osman’ın üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed bi vech defter-i 

hâkâni mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

        Fî evâil-i C sene (1)195 
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SAYFA 163 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Sivas Kazâsı mahallatından Şehr Mahallesi sâkinlerinden Memiş ve Ahmed 

(boş) ve (boş) ve (boş) nam karındaşlar gelüb bunların babaları Mehmed nam 

kimesne bin yüz doksan senesinde fevt oldukda bunlar ol vaktte sagîr olduklarından 

mahalle-i mezbûrede sâkinlerinden bakkal bazarcısı dimekle ârif Seyyid (boş) nam 

kimesne ve sagîrlerin iddiasıyla ber mûceb-i defter bin yedi yüz guruşluk mallarını 

hıfz içün tasarrufda kendü üzerine sarf ve iştirâk eylediğinden gayrı iki yüz elli 

guruşluk mallarını ve menzil ve bağ dahi füruht ve ekl ü bel‘ ve bunları  

bırakub Süleyman’da kalub ol vechle ahvalleri dîger gûn olmalarıyla şimdi baliğa ve 

davâya kâdir olub gerü almak istedikde dürlü illet ve bahâne ile hilâf-ı şer‘-i şerif ve 

muhalefet ve gadr-ı külli sevdâsında oldukların bildirüb şer‘le görülüb babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil ber mûceb-i defter  emvâl ve eşyâ ve nakid 

ve hak-ı irsiyyeleri tamamen tahsîl ve kendülere alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı 

hakk olunmak bâbında emr-i şerîf ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmışdır. 

        Fî evâil-i C Sene (1)195 

SAYFA 164 HÜKÜM 1 

Osmancık Kadısına hüküm ki 

          Osmancık Kal‘ası mustahfızânından Ahmed veled-i Mustafa ve Mehmed 

veled-i Mehmed nam mustahfızlar gelüb Çorum Sancağında Osmancık Kazâsı 

muzafatından Divan-ı Bayır nâhiyesine tâbi‘ Salar nam-ı dîger Güneşdivanı nam 

karye ve gayrıdan bin yüz akçe gedik tımarlar ile kal’a-i mezbûre mustahfızlığına 

başka başka berât-ı şerifimle mutasarrıf olub gedik tımarların baş kalemi olan yüz on 

dört nefer reâya ve beş aded zemîn ve iki çiftlik ile karye-i Salar nam-ı dîger 

Güneşdivanı mâlikânenin yirmi dört sehminden dört sehmi Seydi Hüssam bin Seydi 

Ali dört buçuk sehmi mülk-i Zeyneb binti Murâd ve cümle mâlikânenin rub‘ı vakf-ı 

zâviye-i  Ebu Said der karye-i mezbûre ve dokuz buçuk sehmi vakf-ı 

ebna-i Hoca Mustafa bin Hasan  hâsıl-ı divânî çift ve hınta ve 

şa‘îr ve resm-i bağat ve meyve ve bad-ı hevâ ve arûsiye yekün ma‘a gayrıhi beş bin 
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sekiz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde 

ma‘a gayrıhi birikdirilüb altı bin iki yüz akçe yekününden bin beş yüz akçesi ifrâz ve 

Osmancık Kal‘ası mustahfızânına mahsus iki aded gedik tımar ve ve başka başka 

berevât ile Ahmed veled-i Mustafa ve Mehmed veled-i Mehmed’in üzerlerinde 

alacağı ve mustahfız-ı merkumân karye-i Salar nam-ı dîger Güneşdivanı el mezbûre 

ber mûceb-i defter-i hâkâni müşterekli ve mâlikâne mutasarrıflarıyla zabt ve divânî 

tarafında âid mahsul ve rüsûmdan berâtları mûcebince hizmetleri mukâbelesinde 

müstahik olduğu mahsul ve rüsûmı kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd 

eyledikde dahl olunmak îcâb itmez iken ecânibden Osmancık sâkinlerinden Es-

Seyyid Halil ve Şeyhi Es-Seyyid Mustafa nam kimesneler karye-i Salar nam-ı dîger 

Güneşdivânı el mezbûreyi hilâf-ı defter-i hâkâni fuzûlî zabt ve divânî tarafına âid 

mahsul ve rüsûmı ahz ve kabz idüb gadr eyledikde ve husûs-ı mezbûr minvâl-i 

muharrer üzere alacağı natık cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye virildiğin bildirüb 

karye-i Salar nam-ı diğer Güneşdivanı el mezbûre ber mûceb-i defter-i hâkâni 

müşterekli ve mâlikâne mutasarrıflarıyla kendülere zabt ve divânî tarafına âid mahsul 

ve rüsûmdan hizmetleri mukâbelesinde müstahik olduğu mahsul ve rüsûm kânun ve 

defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb ecânibden olan mezbûrenin hilâf-ı defter-i 

hâkâni müdâhaleleri men‘ ve fuzûlî ahz ve kabz eyledikde mahsul ve rüsûm 

alıvirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda vech-i 

meşrûh üzere olduğı mastûr ve mukayyed olmağın defter-i hâkâni mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

        Fî evâil-i C sene 1195 

SAYFA 164 HÜKÜM 2 

Osmancık Kadısına hüküm ki 

          Osmancık Kal‘ası mustahfızlarından Ahmed veled-i Mustafa nam mustahfız 

gelüb Çorum Sancağında Osmancık Kazâsı muzafatından Divan-ı Bayır 

Nâhiyesi’nde karye-i Salar nam-ı dîger Güneşdivanı ve gayrıdan bin beş yüz akçe 

gedik tımar ile kal‘a-i mezbûre mustahfızlığına bâ berât mutasarrıf olub gedik 

tımarın baş kalemi olan mezkûr karye Salur nam-ı diğer Güneşdivanı mâlikânenin  

yirmi dört sehminden dört sehmi Seydi Hüsam bin Seydi Ali ve dört buçuk sehmi 
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mülk-i Zeyneb bin Murâd ve ve cümle mâlikânenin rub‘ı vakf-ı zâviye-i  

bin Said  der karye-i mezbûre ve dokuz buçuk sehmi vakf-ı ebna-i Hoca Mustafa bin  

Hasan tahtında yüz on dört nefer reâya ve beş aded zemîn hâsıl-ı çift ve hınta ve şa‘îr 

deştbâni ve tapu-yı zemîn yekün ma‘a gayrihi beş bin sekiz yüz akçe yazu ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde ma‘a gayrihi birikdirilüb 

altı bin iki yüz akçe yekününden bin beş yüz akçesi ifrâz ve Osmancık Kal’ası 

mustahfızânına mahsus bir gedik tımar mutasarrıfı merkum Ahmed veled-i 

Mustafa’nın üzerinde ve yekün-i mezbûrun bâkisi müştereki kaydında olduğu defter-

i hâkânide mukayyed olmağla karye-i mezbûreyi mümtaz ve muayyen hududu 

dâhilinde olan yerleriyle âher müştereki ve sair nam  ber mûceb-i defter-i 

hâkâni zabt ve divânî tarafına âid mahsul ve rüsûmdan berâtı mûcebince hizmeti 

mukâbelesinde müstahik olduğu mahsul ve rüsûm kânun ve defter mûcebince ahz ve 

kabz murâd eyledikde ecânibden bazı kimesneler fuzûlî müdâhale ve mukaddemâ 

lede’t-terâfu‘ ve bi vech-i muârazaları men‘ birle cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye 

virilmişiken şimdi  Ali bin Hasan ve diğer Ali nam kimesneler zuhur hilâf-ı defter-i 

hâkâni ve mugâyir-i kânun ve hüccet-i şer‘iyye müstahik karye-i mezbûreye mümtaz 

ve muayyen hududu dâhilinde olan yerlerine müdâhale ve gadr murâd eylediklerin  

bildirüb karye-i mezbûre mümtaz ve muayyen hududu dâhilnde olan yerleriyle  ez 

müştereki ve siham mutasarrıflarıyla tarafından zabt ve divâni  cânibine âid mahsul 

ve rüsûmdan berâtı mûcebince hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu mahsul ve 

rüsûm kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüb hilâf-ı defter-i hâkâni ve 

mugâyir-i kânun ve defter ol vechle müdâhale ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i 

hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere 

olduğu mastûr ve mukayyed olmağla defter-i hâkâni mûcebince kânun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

        Fî evâil-i C sene (1)195 

SAYFA 164 HÜKÜM 3 

Amasya Sancağında vâki‘ kuzât ve nüvvaba  hüküm ki 

          Avâtıf-ı aliyye-i şahânemde medine-i Amasya Sancağı bin yüz doksan dört 

senesi şevvalinin dördüncü gününde hala Hotin muhafızı vezirim Es-Seyyid El-Hac 
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Mehmed Paşa iclalehuya ber vech-i ilhak tevcih ihsân-ı şehriyârânem oldukda 

tarafından liva-i  mezbûre Abdullah zide kadruhu mütesellim nasb olunmuşiken el 

haleti hazihi muma ileyh umûr-ı mütesellimlikden isti’fa eylediğine binâen yerine 

zabt ve rabta muktedir bir mütesellim nasbı lâbüd ve müktezi olmağla Amasya 

sükkânından olub idare-i umûr-ı mütesellimliğe iktidârı bi’l ihtiyar âşikâr olan Mir 

Abdullah zide kadruhu  mütesellim nasb olunmak bâbında emr-i celilü’l kâdirim 

sudûrını vezir-i müşârun ileyh kapu kethüdası ve sâbık küçük evkaf muhasebecisi 

olan Ahmed zide mecduhu ba arz-ı hal istid‘â eylediğine binâen vech-i meşrûh üzere 

mütesellim nasb olunmak içün yazılmışdır. 

      Râşid       Fî evâil-i C sene (1)195 

SAYFA 164 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûr sükkânından sâdât-ı kirâmdan Seyyid Mehmed Emin zide 

şerefehu gelüb bunun babası ve validesi müteveffiyândan olduklarından verâseti 

bununla hemşiresi Fadime nam sagîreye intikâl eyledikden sonra sagîre-i mezbûrenin 

ala mâ farazallahu teâlâ hissesine isâbet iden yedi yüz guruşdan mütecâviz nukûd ile 

sâir emvâl ve eşyâyı hıfz içün ma‘rifet-i şer‘le bir vasi nasb ve Amasya sükkânından 

El-Hac İbrahim nam kimesne dahi nâzır ve ta‘yîn olunduğuna binâen zikr olunan 

nukûd ve emvâl ve eşyâyı bi’l vesâye zabt ve sadakat ve istikâmet üzere hıfz idüb 

şer‘an taaddî olunmak îcâb itmez iken mezbûr İbrahim ta‘am-ı hâma tab‘iyyet ve 

mâliyetimi ekl ü bel’ sevdâsıyla hevâsına tâbi‘ kadı  ile ittifak ve zikr olunan nukûd 

ile sâir emvâl ve eşyâyı fuzûlî ve tagallüben ahz ve kabz idüb gadr-ı külli sevdâsında 

olduğın bildirüb ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe 

virildiğin bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görülüb mezbûr İbrahim’in 

hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî ve tagallüben ahz ve kabz eylediği nukûd ile emvâl ve eşyâ 

her ne ise tamâmen bi’l vesâye buna alıvirilüb sadakat ve istikâmet ile hıfz ittirilüb 

mezbûrı bi vech-i şer‘-i taallül ve niza‘ ittirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ itmeğin sen ki vezir-i müşârün ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

        Fî evâsıt-ı C sene (1)195 
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SAYFA 165 HÜKÜM 1 

Osmancık Kadısına hüküm ki 

          Osmancık’da Melik Gazi-i Danişment nam vakfın evlâdından Mehmed nam 

kimesne gelüb vâkıf-ı mezkûr vakfının gallesini mutlak evlâd-ı evlâdına ale’s-seviye 

şart ve ta‘yîn eylediği vakfiye-i mamulü’n-bihâsında mukayyed iken Osmancık 

sâkinlerinden yine evlâd-ı vâkıfdan vakf-ı mezbûrun mütevellisi olan Ömer nam 

kimesne ve galle-i vakfı cümlesin kendüsi ekl ü bel‘ ve mugâyir-i şart-ı vâkıf buna 

bir nesne virmeyüb gadr eylediğin ve bu babda fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb 

fetevâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le görülüb şart-ı vâkıf ve vakfiye-i mamulün biha 

mûcebince vakf-ı mezbûrun gallesi evlâdlarına ale’s-seviye taksim ittirilüb mugâyir-i 

şart-ı vâkıf mütevelli-i mezkûru muhalefet ve niza‘ ittirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin kânun üzere şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

      Nesîmî            Fî evâsıt-ı C sene 1195                

SAYFA 165 HÜKÜM 2  

Merzifon Kadısına hüküm ki    

          Merzifon kazâsı mahallatından Sûfîler Mahallesi ahâlileri gelüb kazâ-i 

mezbûre toprağında bi’l-fi‘il  zabt ve tasarruflarında hâne-i avârıza bağlu tekâlif 

almak îcâb ider emlâk ve arâzîleri olub kazâ-i mezbûreye evâmir-i şerîfemle vârid 

olan tekâlifden a’la evsat ve edna itibariyle tahammüllerine göre hisselerine isâbet 

iden emr ve defter mûcebince cem’ine memura kazâ-i mezbûre ahâlisiyle maan 

virmeğe razılar iken kanaat itmeyüb ziyâde taleb ve mukaddemâ lede’t-terâfu‘ ol 

vechle ziyâde talebiyle olan taaddîleri men‘ birle cânib-i şer‘den iki kıt‘a  hücec-i 

şer‘iyye virilmişiken yine kani’ olmayub hilâf-ı hüccet-i şer‘iyye ve mugâyir-i kânun 

ol vechle ziyâde talebiyle taaddî ve rencîdeden hâli olmadıkların bildirüb hücec-i 

şer‘iyye mûceblerince kânun üzere amel olunub ol vechle ziyâde talebi ile vâki‘ olan 

taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden 

kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                               Fî evâsıt-ı C sene 1195 
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SAYFA 165 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Gedegara Kadısına Hüküm ki 

          Zeytun Kazâsına tâbi‘  nam karye sükkânından başçavuş Mustafa 

dimekle ârif kimesne gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘i 

kimesneye vaz‘ ve ve hareketi olmayub dahl olunmak îcâb itmez iken civarlarında 

vâki‘ Gedegara kazâsı sâkinlerinden zümre-i mütegallibe ve cebâbireden Dervişoğlu 

Mehmed dimekle meşhur kimesne kendü hâlinde olmayub başına cem‘ eylediği 

yetmiş seksen nefer haşerât ile  bunu helâk kasdıyla bin yüz doksan senesinde bunun 

menzilini basub beş yüz guruşluk kendüsinin ve zevcesinin eşyâsını yağma ve gâret 

eylediklerinden maada üç re‘s katır ve iki re‘s esb ve üç re‘s kısrak ve yüz aded 

davârlarıyla dört yüz guruş nukûd akçesin hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak ahz ve 

kabz ve üç gün bunu der zencir ve habs ve bunun emsâli zulm ve taaddîsinin nihâyeti 

olmayub ahvâli dîger gûn ve perîşân olmağa bâis ve bâdî olduğun bildirüb şer‘le 

görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak ahz ve kabz eylediği ol mikdar 

guruşluk eşyâ ve hayvanat ve ol mikdar nukûd akçesin tamâmen tahsîl ve bi kusur 

kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                      Vâcid         Fî evâsıt-ı C sene (1)195 

DERKENAR: Merkum Mehmed Emin İstanbul’da sâkin olmağla çavuş 

mübâşeretiyle ihzarıçün tekrar emr-i şerîf yazılmışdır. Fî evâhir-i C sene 195 

SAYFA 165 HÜKÜM 4 

Samsun Kadısına ve Canik Mütesellimine hüküm ki 

          El-Hac Ali zide kadruhu gelüb Enderun-ı hümâyûn emekdarlarından Santuri 

Ahmed mukaddemâ Amasya’da vâki‘ Sultan Bayezid mütevellisi iken hakimü’l vakt 

olan Sarıkadı oğlu Mustafa nam kadıya bir madde zımnında mütevelli-i merkum ile 

bin iki yüz elli guruşa bir kıta deyn temessükü virüb merkum Hacı Ali dahi ol vaktte 

Samsun gümrükçüsü olmak hasebiyle buna varub sen meblağ-ı mezbûra kefil ol deyu 

ibrâm ve bu dahi kefil olub badehu muma ileyh Mustafa mütevelli-i merkumun 

kethüdası Süleyman nam kimesne yedinden İstanbul’a aylık ve bazı mesârifiçün mal-

i vakf olmak üzere bin dört yüz elli guruş istikrâz ve bir kıt‘a  deyn temessükü virüb 
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sonra Ahmed ile kadı-i muma ileyh Mustafa Samsun’a vardıklarında kadı Gün nam 

mahalde dai mütevelli-i merkum yedinde altı yüz elli guruş ahz ve yedine bir kıt‘a  

tahvil virüb Amasya’ya avdet eylediklerinden mukaddem mütevellinin kadı-i 

merkuma virdiği iki bin iki yüz elli guruşluk deyn temessükünü mütâlebe eyledikde 

ben temessüküm zâyi‘ eyledim deyu temessükü ihfâ ve ba‘de vefâtihi ve vârise ve 

Mehmed Emin yedinden temessük zuhûr ve merkum Hacı Ali dahi gerek 

mütevellinin virdiği ve gerek kethüdası Süleyman’ın virdiği iki bin yüz guruşların 

haberi yoğiken Samsun sâkinlerinden merkum Mehmed Emin bundan mutalebe ve 

tamâmen ahz ettikden sonra gerek mütevellinin ve gerek kethüdası Süleyman’ın ol 

vaktte merkum Mustafa kadıya teslimatlarını  mütevellinin ademleri haber 

virdiklerin inha ve merkum Mustafa kadıya teslim olan elli bin yüz guruş mahallinde 

vâris-i merkum Mehmed Emin’den tahsîl ve alıvirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ itmeğin çavuş mübaşeretiyle mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf 

yazılmışdır. 

                                                                                Fî evâsıt-ı C sene (1)195 

SAYFA 165 HÜKÜM 5 

Gümüş Kazâsı nâibine hüküm ki 

          Sen ki Gümüş Kazâsı nâibi Mevlânâ-yı muma ileyh es-Seyyid İbrahim zide 

ilmihusun südde-i saadetime mektub gönderüb medine-i Gümüş müfettişi Abdullah 

Efendinin zevcesi olub zât-ı târifiyle ma‘rûf olan Ayşe binti Ömer nam hatun 

müfettiş-i mezbûrun zevce-i âheri Emine binti Abdullah nam hatun mahzarında 

üzerine davâ idüb iş bu sene-i mübârekede mezbûr hamamda iken menzilinde olan  

esvâb sandukasının miftâhını koynundan ahz ve köye vardığında dört yüz guruş nakd 

ve üç yüz guruşluk pare ve yüz aded zer mahbûb ve dört miskal inci ve yüz guruş 

kıymetlü bir aded altun elmas yüzüğü gasb ve zevci Abdullah Efendiye ve 

gadr-ı külli itmiştir sual olunub icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunması matlubumdur 

didikde inde’s-sual mezbûre Emine Hatun’un koynundan miftâhını ahz  ve meblağ-ı 

mezbûrdan yüz aded zer-i mahbûb dört yüz guruş nukûd gasb eyledim zevc-i 

mezbûre ve hemşiresi Duduy nam hatun yedlerine teslim eyledim deyu bi tav‘ihi  

huzur-ı şer‘de ve ikrâr  itmekle mûcebince edâya tenbih olunmuşken tahsîli mümkün 

olmamağla  vâki‘ hâli hükm-i hümâyûnum virilmek ricâsına devlet medârım arz ve 



584 

i‘lâm olunması ilhâh itmekle bi’l iltimas arz olduğı mütehakkık ise tahsîli bâbında 

emr-i şerîfim sudûrını bi’l-fi‘il  şeyhü’l islam ve müftiyü’l-evvelim olan Mehmed 

Şerif edemallahu teâlâ arzıyla işâret olmalaryla işâretleri mûcebince amel olunmak 

bâbında emr-i ali yazılmışdır. 

                                                                                                Sene (1)195 

SAYFA 166 HÜKÜM 1 

Kavak Kadısına ve Canik Sancağı Alaybeyisi (boş) zide kadruhuya 

hüküm ki 

          Seyyid Ömer nam kimesne gelüb Canik Sancağında Kavak Nâhiyesi’nde 

Çukurâlanı nam karye ve gayrıdan yedi bin dokuz yüz akçe tımar mutasarrıfı 

şehideten fevtinden Miralay Ömer arzıyla oğlu Mustafa’ya yüz seksen üç senesi 

cemaziel ahirinin on dokuzuncu gününde tevcih ve berât ve badehu fevtinden oğlu 

Süleyman miralay arzıyla seksen dokuz senesi rebiü’l evvelinin on dördüncü 

gününde tevcih ve hala berât ile üzerinde olduğu defter-i hâkânide mukayyed ve 

merkum Seyyid Ömer mütevelli-i evvel İsmail’in sahih sülbi olub tımar-ı mezbûr 

babası İsmail’in şehideten fevtinden diğer oğlu mezkûr Mustafa ile merkum Seyyid 

Ömer’e tevcih olunmak iktiza ider iken mezkûr Ömer babasının  hin-i vefâtında  

sagîr olduğundan karındaşı mezkûr Mustafa tımar-ı mezbûrı müstakîllen kendü 

üzerine tevcih ve berât ittirüb anın dahi fevtinden oğlu Süleyman’a tevcih 

olunduğundan mezkûr Ömer sagîrü’l yed kalub mağdur olduğun bildirüb tımar-ı 

mezbûrun nısfı babası fevtinden ve karındaşı mezkûr Mustafa ve oğlu Süleyman’ın 

ref‘lerinden kendüye tevcih olunması istid‘â ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûnuma müracaat olundukda tımar-ı mezbûr mezkûr Süleyman’ın 

üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed şürûtu sual olundukda tımar-ı mezbûr İsmail’in 

şehideten fevtinden alaybeyisi arzıyla seksen üç senesinde oğlu Mustafa’ya anın dahi 

fevtinden oğlu Süleyman’ı alaybeyisi arzıyla seksen dokuz senesinde tevcih 

olunmağla bu sûret-i mezkûr Seyyid Ömer dahi müteveffâ-yı merkum İsmail’in 

sahih sülbi oğlu idüğü mahallinde sancaklusı şehâdetleriyle sâbit ve mütehakkık olur 

ise kadısı ilam ve alaybeyisi zuamâ ve erbâb-ı tımar mahzar eylemelerinden emr-i 

şerîf iktiza itmekle şürûtu mûcebince amel olunmak bâbında ferman-ı âlî-şân 

yazılmışdır. 
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       Fî evâsıt-ı C sene (1)195 

SAYFA 166 HÜKÜM 2 

Çorum ve Osmancık Kadısına hüküm ki 

          Sâdâd-ı kirâmdan sâbıkan Çorum Sancağı mutasarrıfı Mehmed dame iclalehu 

tarafından  südde-i saadetime takdîm olunan arz-ı hâlinde mir miran-ı muma ileyhin 

nefs-i Çorum kazâsında ve kazâ-i mezbûre tâbi‘ Urum nam karyede ve Osmancık 

Kazâsında kain malik olduğu ve devr-i keyl ve der anbar olunmuş malume’l keyl 

mahsulünde âherin alâkâsı yoğiken salifü’z zikr mahsulünü bey‘ murâd eyledikde 

kuzat-ı mezbûrun sâkinlerinden malume’l esâmi kimesneler hilâf-ı şer‘-i şerif ve bilâ 

emr-i münif mahsul-i mezkûrun bey‘ine mümânaat üzere oldukların bildirüb hilâf-ı 

şer‘-i şerif ve bilâ emr-i münif ol vechle olan mümânaat  ve taaddîleri men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek 

(içün) emrim yazılmışdır. 

                                                                                              Fî evâsıt-ı C sene (1)195 

SAYFA 166 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Kavak Kadısı Canik Sancağı Alaybeyisi (boş) zide 

kadruhu hüküm ki 

          Halil nam kimesne Canik Sancağında Kavak Nâhiyesi’nde Çukurâlanı nam 

karye ve gayrıdan yedi bin yedi yüz akçe tımara mutasarrıf Salih’in bilâ veled 

fevtinden seksen sekiz senesinde Halil’e tevcih ve berât ile üzerinde iken tımar-ı 

mezbûr Erim Nâhiyesi’nde Necmuddin nam karye ve gayrı tımara mutasarrıf Seyyid 

İbrahim veled-i Salih’in sepet tımarı olduğundan miralay Seyyid Mehmed arzıyla 

mülâzemet emri virilen Seyyid Mustafa veled-i Ali’ye der-dest üzere bin yüz doksan 

dört senesi rebiü’l ahirinin on dördüncü günü tevcih ve berât ile üzerinde olduğu 

defter-i hâkânide mukayyed ve merkum Halil tımar-ı mezbûrı mezkûr Salih’in bilâ 

veled fevtinden üzerine berât ittirüb tarih-i mezbûrdan berü mutasarrıf olub bir 

vechle dahl ve taarruz olunmak îcâb itmez iken miralay-ı sâbık Seyyid Mehmed 

arzından nâşi nakdi mezbûrı kendüye sebt itmek içün Seyyid Mehmed veled-i Ali 

ismine arz tevcih ve berât ittirüb bu vechle nan pâresinden cevr ve gadr-ı azim idüb 

mahal-i merhamet olduğun bildirüb mutasarrıf sancaklusından sual ve  hakikat-i hal 
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ala vechi’l arz ve mahzar birle i‘lâm olunmak bâbında emr-i şerîfim sudûrı istid‘â ve 

defter(hâne)-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûna müracaat olundukda vech-i 

meşrûh üzere olduğu mastûr ve mukayyed ber meşrûta sual olundukda sâhibü’l-arz 

alaybeyileri ve mukaddemâ şehâdet ideriz dahi ol hâlet terâfu‘ ve sıhhat ve hakikati  

ne  vechle sâbit olur ise arz ve i‘lâm ve sancaklusı mahzar eylemeleriçün siz ki vezir-

i müşâr ve Mevlânâ-i mir alay muma ileyhsiz sana hitâben emr-i şerîf sudûrı iktiza 

itmekle vech-i meşrûh üzere amel olunmak bâbında ferman-ı alişan yazılmışdır. 

                                                                                             Fî evâsıt-ı C sene (1)195 

SAYFA 166 HÜKÜM 4 

Karakuş Kadısına Hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Vizi nam karye sâkinlerinden Kaygusız oğlu Veli 

dimekle ârif kimesne gelüb karye-i mezbûre toprağında arâzî tasarruf idenlerden 

Gelir Veli dimekle maruf kimesne kazâ-i mezbûrda malume’l hudud Anbargürkan 

arâzîsi dimekle meşhur yerlerden hakk-ı tasarruf ve sâhib-i arz ma‘rifetiyle bedel-i 

malume mukâbelesinde buna ferağ ve tefvîz ve yedine sâhib-i arzdan temessük ve 

taraf-ı şer‘den hüccet-i şer‘iyye i’tâ olunub ve mutasarrıfı yedine virilen temessük 

mûcebince ol yerleri beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ idüb 

dahl olunmak îcâb itmez iken şimdi mezbûr Veli fevt olmağla yine kazâ-i mezbûre 

tâbi‘  nam karye sâkinelerinden Çartlı oğlu nam müteveffânın kız karındaşı 

(boş) nam hatun ve zevci Köse İsa  nam kimesne ile yekdil ve yek cihet birle arâzî-i 

mezbûreye müteveffâ karındaşı mukaddemâ müteveffâ-yı mezbûr ile müşterek idi 

hakk-ı tapusı bana intikâl ider deyu hilâf-ı kânun ve hüccet-i şer‘iyye ve sâhib-i arz 

temessüküne mugâyir fuzûlî müdâhale ve zabtına mümânaat ve gadr-ı külli 

eyledikde ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin 

bildirüb kânun üzere amel olunub mezbûrenin hilâf-ı kânun ve mugâyir hüccet-i 

şer‘iyye ve temessük ol vechle vâki‘ olan müdâhale ve taaddîsi men‘ ve def‘ salifü’z-

zikr yedinde olan temessük mûcebince ber karar-ı sâbık kendüye zabt ve ziraat 

ittirilmek bâbında hükm-i hümâyûn ricâ ve divân-ı hümâyûnum kaleminden kânun 

sual olundukda balada mezkûr Vizi nam karye toprağında arâzî tasarruf idenlerden 

Gelir Veli nam kimesne tasarrufunda olan malume’l hudud yerlerine hakk-ı 

tasarrufunda ricâsı ve sâhib-i arz ma‘rifetiyle vâki‘ taayyüş ve oğlu ferağ ve 
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tefvîzden ve sâhib-i arzdan temessük ve taraf-ı şer‘den dahi hüccet-i şer‘iyye i’tâ ve 

yedine virilen temessük mûcebince ol yerleri beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve 

resmin sâhib-i arza edâ ittirildikde mezkûr Veli fevt oldukda Çartlıoğlu dimekle 

maruf kimesnenin kız karındaşı zuhûr ve ol arâzî karındaşı mezkûr müteveffâ-yı 

mezbûr ile müşterekdir hak-ı tapusı bana intikâl ider deyu fuzûlî müdâhale eylediği 

vâki‘ ise men‘ ve def‘ ve edâ birle bâ berât-ı şerif zabt ve ziraat ittirilmek muvâfık-ı 

kânun idüğü tahrîr olunmağla kânun üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                           Fî evâil-i C sene 1195 

SAYFA 167 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Zağra nam karye mütemekkinlerinden Avanis nam 

zimmî gelüb bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ 

ve hareketi ve borç ve kefâleti yoğiken yine karye-i mezbûre sâkinlerinden 

mütegallibe ve cebâbireden Topuzoğlu Ahmed Bey dimekle ârif kimesne kendü 

hâlinde olmayub hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak bin yüz doksan senesinde bunun 

tagallüben menziline duhul ve kesr-i ırz eyledikden maada üç yüz guruş kıymetlü 

sim ve sâir emvâl ve eşyâsını nehb ü gâret idüb ol vechle ahvali dîger gûn ve 

muzdaribü’l hal ve gadr-ı külli ve zulm-i sarîh eylediğin bildirüb mahallinde şer‘le 

görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî nehb ü gâret eylediği ol mikdar emvâl ve 

eşyâsın her ne ise tamâmen tahsîl ve bi kusur kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-

ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                          Safi                Fî evâsıt-ı C sene 1195  

SAYFA 167 HÜKÜM 2 

Osmancık Kadısına ve Çorum Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Mustafa nam kimesne gelüb kasaba-i mezbûrda 

kain bir bab mülk dükkan yedi sehminden altı hissesine mutasarrıf olub bir vechle 

dahl ve taarruz  îcâb ve iktiza itmez iken dükkan-ı mezbûrun bir hissesine mutasarrıf 

olan Hasan nam kimesne hilâf-ı şer‘-i şerif sen hisseni bana bey‘ eyle deyu ilhâh ve 
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cebr idüb bu  dahi bey‘ itmediğine binâen garaz ve adâvet peydâ ve icrâ-yı nefsâniyet 

içün Canikli Firârî Elhâc Ali Paşa’ya istinâden hilâf-ı şer‘-i şerif bin yüz doksan 

senesinde bunun doksan üç guruşunu tagallüben ahz eyledikden maada dükkan-ı 

mezbûrdan hisseni bana bundan akdem Mehmed nam mütevelli bey‘ eylemiş idi 

deyu fuzûlî zabt ve ol vechle gadr-ı külli ve zulm-i sarîh eyledikde ve bu babda 

davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüb mûcebince mahallinde şer‘le 

görülüb mezbûrun hilâf-ı şer‘i şerif fuzûlî ahz eylediği ol mikdar akçesiyle dükkan-ı 

mezbûrdan hissesin tahsîl ve alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında 

emr-i şerîf ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                           Fî evâsıt-ı C sene 1195 

SAYFA 167 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Çorum Kadısına hüküm ki 

          Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden serdengeçdi ağasından Hasırcıoğlu dimekle 

maruf Mustafa ve oğlu Hüseyin nam kimesneler gelüb bunlar kendü hallerinde 

ırzlarıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerif kimesneye vaz‘ ve hareketi ve borç ve 

kefâletleri olmayub ve üzerlerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil 

iken yine kazâ-i mezbûr sâkinlerinden mütegallibe ve cebâbireden ashâb-ı ağrazdan 

bazı kimesneler Cabbarzâde’ye istinâden bunlara garaz ve garaz-ı dünyeviye ve 

nefsâniyeti mebni bin yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak 

malume’l mikdar akçesin ahz eylediklerinden maada enva‘ cevr ve taaddîlerin 

nihâyeti olmayub ahvallerin diğer gun ve mukadderü’l hal oldukların bildirüb 

mahallinde şer‘le görülüb mezbûrların ahz eyledikleri mikdar her ne ise alıvirilüb 

hilâf-ı şer‘-i şerif taaddî ve tasallutları üzerlerinden men‘ ve def‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                           Sabahî       Fî evâil-i C sene 1195  

SAYFA 167 HÜKÜM 4 

Tirme ve Erim Kadılarına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Mehmed veled-i El-Hac Ali gelüb Canik Sancağında  Tirme 

ve Erim Nâhiyesinde İnegâzi nam karye ve gayrıdan on altı bin beş yüz akçe berât-ı 

şerifimle mutasarrıf olduğu tımarının baş kalemi olan karye-i İnegazi’nin hisse-i 
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evvel ve sani ve salisi müşterekleriyle ve Erim Nâhiyesi’ne tâbi‘ Meşeyüzü dahi 

kezâlik merkumun kaydı berâtına dâhil ve mezkûr İnegâzi Karyesine mahallinde el 

sine-i nasda Sis Köyler ve Meşeyüzü  Karyesine dahi bellü tesmiye olunmağla zikr 

olunan karyelerden defter-i hâkânide maktu‘ nâmına bir nesne tahrîr olunmayub 

mezkûr Meşeyüzü karyesi toprağında ziraat idenlerin ziraatleriyle hâsıl eyledikleri 

terekelerinden kânun üzere sekizde bir öşr ile sâlâriyyelerin mârü’l-beyân karye-i 

İnegâzi’nin toprağında ziraat idenlerin ziraatleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinden 

dahi kezalik sekizde bir öşr ile sâlâriyyelerin taleb ve şerikiyle ahz ve kabz murâd 

eyledikde hilâf-ı defter-i hâkâni ve mugâyir-i kânun maktu‘ teklifi ile virmekde 

taallül ve muhalefet gadr murâd eylediklerin bildirüb hilâf-ı defter-i hâkâni ve 

mugâyir-i kânun ol vechle taallül ve muhalefet ittirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum ve defterhâne-i âmiremde mahfûz  ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i 

icmâl ve mufassala müracaat olundukda Tirme Nâhiyesine tâbi‘ karye-i İnegâzi iki 

başdan ve tahtında iki yüz seksen beş nefer reâya ve on beş zemîn ile hisse-i evvel an 

karye-i mezbûre ve hâsıl-ı ma‘a mu‘âfân ve tahtında resm-i çift ve hınta ve şa‘îr 

yekün ma‘a gayrıha sekiz bin yedi yüz akçe ve dört zemîn hisse-i sani an karye-i 

mezbûre ve hâsıl ma‘a sipâhizâdegân ma‘a rüsûm üç yüz akçe ve iki zemîn ile hisse-i 

sâlis an karye-i mezbûre hâsıl-ı ma‘a’r-rüsûm bin akçe yazu ile defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde ma‘a gayrihi birikdirilüb on altı bin yüz 

akçe ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun altı bin beş yüz akçesi Mehmed veled-i El-Hac 

Ali’nin ve bâkisi müştereki kaydlarında ve Erim Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i  Meşeyüzü  

ve tahtında on iki nefer reâya ve iki zemîn ile hisse-i evvel an karye-i mezkûre ve 

hâsıl-ı ma‘a mâlikâne yedi yüz akçe yazu ile ol dahi defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde ma‘a gayrihi iki bin akçe ber icmâl ol dahi 

tamâmen merkum Mehmed veled-i Ali kaydında olub bu takdirce ber mûceb-i defter-

i hâkâni salifü’z-zikr karye-i İnegazi’nin hisse-i evvel ve sâni ve sâlisde ve karye-i 

Meşeyüzü el mezbûrenin dahi hisse-i evvelinde maktu’ tahrîr olunmağla kânun üzere 

iktiza iden aşar-ı şer‘iyye ve rüsûm-ı örfiyyeleri müşterekiyle mezbûr Mehmed 

veled-i Ali tarafından zabt iktiza eylediğin bi’l-fi‘il  defter emini olan Mustafa dame 

mecduhu arz itmeğin arzı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                          Fî evâsıt-ı C sene 1195 

 



590 

SAYFA 167 HÜKÜM 5 

Amasya Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimi (boş) zide kadruhuya 

hüküm ki 

          Kara Toma ve Sarı Toma nam zimmîler gelüb Amasya kazâsı sükkânından 

Gürcüzade Halil Bey dimekle ârif kimesne zimmetinde vasileri oldukları sagîrlerin 

malları olmak üzere cihet-i karz-ı şer‘den karındaşı İbrahim Bey kefâletiyle üç kıt‘a  

temessük mûcebince bin yüz doksan senesinden berü üç bin sekiz yüz elli üç guruş 

mal-ı yetim olmak üzere alacak hakları olub bi’d-defa‘at taleb ve almak murâd 

eylediklerinde enva‘ ağdar-ı beyhude ile avk ve tehir ve edâda muhalefet ve gadr-ı 

külli irâdesinde olduğun ve taraflarından (boş) nam kimesneyi vekil eylediğin 

bildirüb âher husûsa memur mübâşir ma‘rifetiyle şer‘le görülüb mir muma ileyhin 

zimmetinde olan ol mikdar guruş mal-ı yetim tamâmen tahsîl ve bi kusur vekilleri 

merkuma alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden âher 

husûs ile Amasya tarafına memur gediklü mübâşeretiyle mahallinde şer‘le ru‘yet ve 

icrâ-yı hak olunmak içün emr-i ali yazılmışdır. 

                                                                                               Fî evâil-i C sene (1)195 

SAYFA 168 HÜKÜM 1 

Merzifon Kadısına hüküm ki 

          Hacı Monla Ömer dimekle maruf kimesne gelüb bu fi’l asl Merzifon 

Kasabasından   ve kimesnenin raiyyet ve raiyyeti oğullarından olmayub 

resm-i raiyyet talebiyle taaddî olunmak îcâb itmez iken hacı karyelerinden Ağören 

nam karye zâbiti zuhûr ve sen benim zâbiti olduğum Ağören karyesi reâyasındansın 

senden resm-i raiyyet alırum deyu karyesi ahâlisinden kendü taraflarını işhad ile 

taaddî ve rencîdeden hâli olmadığın ve bu babda davâsına muvâfık üç kıt‘a fetevâ-yı 

şerîfesi olduğun bildirüb fetevâ-yı şerîfesi mûceblerince kânun üzere amel olunub 

mezbûrı hilâf-ı kânun ve defter ol vechle resm-i raiyyet talebiyle vâki‘ olan taaddîsi 

men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ itmeğin kânun üzere amel 

olunmak içün  
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                                                                                   Fî evâsıt-ı C sene (1)195 

SAYFA 168 HÜKÜM 2 

Bafra ve Çöreği ve Efraz ve Akçay ve Erim ve Ünye ve Öksün(?) 

kadılarına ve Canik muhassılına hüküm ki 

          Enderun-ı hümâyûnum ağalarından Mir Mehmed zide kadruhu gelüb bunun 

Bafra Kazâsı sâkinlerinden Hacı Mahmudoğlu zimmetinde yedi yüz ve Conka(?) 

Kazâsı sâkinlerinden Şatırkadıoğlu Mehmed zimmetinde bin ve Efraz kazâsı 

sâkinlerinden İmam Ahmed zimmetinde beş yüz ve Akçay Kazâsı sâkinlerinden 

kadıkethüda zimmetinde iki yüz altmış ve Erim Kazâsı sâkinlerinden Seyfullah Ağa 

zimmetinde yüz otuz ve yine Erim Kazâsına tâbi‘ Sarıca nam karyede sâkin Sarıcâlı 

Mustafa zimmetinde yüz otuz ve İstavri zimmî zimmetinde dört yüz altmış ve Ünye 

Kazâsı sâkinlerinden Ömer Yazıcı zimmetinde dört yüz ve Öksün(?) Kazâsı 

sâkinlerinden Dervişoğlu zimmetinde yüz on beş min haysü’l-mecmu‘ ba hüccet ve 

ba temessük ve defter bin yüz doksan bir senesinden berü üç bin altı yüz doksan beş 

guruş alacak hakkı olub defa‘atle taleb eyledikde guna gun illet ve bahâne iradıyla bî 

vech-i şer‘ virmekde taallül ve gadr-ı külli sevdâsında oldukların ve tarafından 

İbrahim nam kimesneyi vekil eylediğin bildirüb şer‘le görülüb mezbûrların 

zimmetlerinde olan ber mûceb-i hüccet ve temessük ve defter ol mikdar guruş hakkı 

vekiline alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim 

sudûrını istid‘â eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                            Fî evâsıt-ı C sene 1195 

SAYFA 168 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine Gedegara Kadısına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan mütekâidlerinden Mustafa nam mütekâid gelüb Amasya 

Sancağında Gedegara Nâhiyesinde nefs-i Köprü ve gayrıdan beş bin yedi yüz elli 

akçe ber vech-i tekaüd berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu tımarının baş kalemi olub 

on iki bin akçe yazusı olan salifü’z-zikr nefsi Köprü ma‘a niyâbet ve bac-ı bazar ve 

tamga ma‘a gayrıhi birikdirilüb yirmi altı bin akçe yekününden beş bin beş yüz 

akçesi merkum-ı tekaüd Mustafa ve on altı bin beş yüz akçesi dahi Amasya ve 

Yenişehri  ve Trabzon ve Niğde Sancaklarında  Gedegara ve gayrı nâhiyelerden nefs-
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i Köprü el mezbûre ve gayrıdan yetmiş üç bin yüz elli yedi akçe zeâmete mutasarrıf 

 meşrûha Mehmed Nuri an hacegan-ı divân-ı hümâyûn bâkisi müşterekleri 

kaydlarında olduğu defter-i hâkânide mukayyed ve merkum tekaüd Mustafa’nın 

tarafından mültezîmi olan kimesne nefs-i Köprü el mezbûre ve yirmi iki bin akçe 

yeküne dâhil mezâri’ ber mûceb-i defter-i hâkâni müştereki muma ileyh Mehmed 

Nuri ve sâir müşterekleriyle zabtı vâki‘ olan mahsul ve rüsumdan berâtı yazusına 

göre hissesine isâbet ideni kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde 

müştereki muma ileyh Mehmed Nuri’nin tarafından subaşısı İbrahim Ağa dimekle 

maruf kimesne muma ileyhin berâtı yazusına göre hissesine isâbet ideni ahz ve kabza 

kanaat itmeyüb ziyâdeye tecâvüz ile merkum tekaüd Mustafa’nın tarafından subaşısı 

ve vaz‘-i yed ittirilmeyüb tagallüben kendüye zabt ve bin yüz guruşlukdan mütecâviz 

mahsul ve rüsûmu ahz ve kabz ittirilüb müştereki mezkûrun tarafından  

emini ziyâdeye tecâvüz ile bunun berâtı yazusına göre hissesine isâbet iden mahsul 

ve rüsûma bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ ve fuzûlî ahz eylediği 

mahsul rüsûm alıvirilmek bâbında hükm-i hümâyûn ricâ ve defterhâne-i âmiremde 

mahfûz ruznamçe-i hümâyûnuma müracaat olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu 

mastûr ve mukayyed olundukda defter-i hâkâni mûcebince amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

                                                                                          Fî evâsıt-ı  C sene (1)195 

SAYFA 168 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine Eğin Kadısına hüküm ki 

          Eğin Kasabası sâkinlerinden İmamoğlu Salih nam kimesne gelüb bundan 

akdem ehl ve iyâli ile vatan-ı asliyesine azimetinden yine kasaba-i mezbûrede sâkin 

göçebe ve ekrad taifesinden Mülükanlı Musa kethüda ve oğlu Mehmed ve sâir 

rüfekalarıyla müttefikân yüz doksan senesinde önüne çıkub ba defter-i müfredât bin 

guruşdan mütecâviz emvâl ve eşyâsını hilâf-ı şer‘-i şerif gasben ahz ve sirka ve 

bundan maada iki çift öküz ve malume’l re‘s inekleri gasben ahz ve menzilini dahi 

ihrak-ı bi’n-nar ve gadr-ı külli eylediklerin bildirüb sen ki vezir-i müşârun ileyhsin 

âher husûs ile ol tarafa memur dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından El-Hac Halil 

dame mecduhu ma‘rifetiyle şer‘le görülüb edâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak 

bâbında sana hitâben emr-i şerîfim sudûrını istid‘â itmeğin sen ki vezir-i müşârun 
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ileyhsin âher husûsa memur mübâşir-i muma ileyh ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le 

görülüb icrâ-yı hak olunmak bâbında ferman-ı ali yazılmışdır. 

                                                                Revnekî                Fî evâsıt-ı C sene (1)195         

SAYFA 169 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

          Hadice ve Fatma ve Ayşe nam hatunlar gelüb kazâ-i mezbûrede Ferhad nam 

mahalde vâki‘ babalarından müntakil ma‘lûmete’l - hudud bir kıt‘a  dut bağçesinden 

beş hisse i‘tibâriyle üç hissesine bunlar ve iki hissesine dahi karındaşları Es-Seyyid 

Ebubekir ve Es-Seyyid Osman nam kimesneler ile mülkiyet üzere iştirâken 

mutasarrıflar iken mezbûrân Ebubekir ve Osman kendü hisselerini yine Amasya 

sâkinlerinden Ziynet nam hatun bin yüz doksan senesinde semen-i malum 

mukâbelesinde bey‘ eylediklerinden sonra bunlar bağçe-i mezbûreden hisselerini 

tefrik murâd eylediklerinden  mezbûr Ziynet kendü hissesine adem-i kana‘at ile 

bunların hisselerini dahi fuzûlî zabt ve mezbûrânın  mütegallibeden bazı kimesnelere 

istinâdı olmak hasebiyle bir dürlü mukâvemet ve ihkâk-ı hâk mümkün olmadığın 

bildirüb şer‘le görülüb mezbûrenin fuzûlî zabt eylediği bağçe-i mezbûrdan hisseleri 

kendülere alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hâk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                            Vâcid            Fî evâsıt-ı C sene 1195           

SAYFA 169 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine Gedegara Kadısına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımardan Mustafa nam sipâhi gelüb Amasya Sancağı’nda Gedegara 

Nâhiyesi’nde nefs-i Köprü ve gayrıdan ba berât-ı âlî-şân mutasarrıf olduğu tımarı 

karyelerinin bin yüz doksan üç ve doksan dört senesinde ve devr-i keyl ve der anbar 

olmuş öşr mahsulünden iki bin iki yüz guruşluk mahsulünü müşterekin subaşıları 

olan Gedegara sükkânından Ali Paşa’nın subaşısı Derviş oğlu Mehmed nam 

kimesneler taaddîleri hasebiyle hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî tagallüben ahz idüb bi’d- 

defa‘at taleb ve almak murâd eyledikde edâda taallül ve muhalefet ve gadra cesaret 

eylediklerin bildirüb mahallinde şer‘le görülüb mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî 
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ahz eyledikleri ol mikdar guruşluk mahsul tamâmen tahsîl ve bi kusur buna alıvirilüb 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün emrim yazılmışdır. 

                                                                                        Fî evâsıt-ı C sene 1195 

SAYFA 169 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine Gedegara nam-ı diğer Köprü kadısına hüküm ki 

          Mustafa nam kimesne gelüb Gedegara Kazâsı ahâlisi bizim umûrumuzu hak 

üzere ru‘yet ve her ne mikdar masrafın olur ise edâ iderler deyu emr itmeleriyle bu 

dahi merkumların şartü’r-rücu‘ emirlerine binâen umûr ve husûslarını bin yüz doksan 

senesinden berü ru‘yet ve kendü hâlinden iki bin yedi yüz altı guruş harc ve sarf idüb 

masrûfi olan meblağ-ı mezbûrı taleb ve almak murâd eyledikde edâda taallül ve 

muhalefet ve ibtal-i hak ve gadr sevdâsında oldukların bildirüb merkumûnun şartü’r-

rücu‘ emirlerinde binâen masrufâtı olan ol mikdar guruş hakkı tamâmen tahsîl ve bi 

kusur kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı  hâk olunmak bâbında emr-i şerîfim 

ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                                                       Fî evâsıt-ı C sene 1195 

SAYFA 169 HÜKÜM 4 

Ladik Kadısına Amasya Sancağı mütesellimine (boş) zide kadruhuya 

hüküm ki 

          Kavak Kazâsı’nda vâki‘ zaviyesi vakfının bâ berât-ı âlî-şân mütevellisi olan 

Es-Seyyid Abdullah zide kadruhu gelüb vakf-ı mezbûrun defter-i hâkânide 

mukayyed karyelerinden hâsıl-ı devr-i keyl ve der anbar olunmuş iki yüz keylden 

mütecâviz hıntasında alâkası olmayub şer‘an dâhil olmak icâb itmez iken Ladik 

Kazâsı sâkinlerinden mütegallibeden Halil nam kimesne bin yüz seksen senesinde 

hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî ahz eylediği ol mikdar keyl hınta bi’t-tevliye kendüye 

alıvirilüb mezbûrı hilâf-ı şer‘-i şerif taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hâk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde 

şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                        Fî evâsıt-ı C sene 1195 
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SAYFA 169 HÜKÜM 5 

Sivas Valisi’ne ve Eğin ve Sivas Kadılarına hüküm ki 

          Eğin Kazâsı sâkinlerinden Ayşe nam hatun gelüb yine kasaba-i mezbûre 

sâkinlerinden Mehmed nam kimesne yüz doksan senesinde bunu muhâla‘a idüb iki 

yüz guruş mihr-i muaccelesini virmediğinden maada kayınpederi kazâ-i mezbûr 

sükkânında Mahmud nam kimesne dahi beş yüz guruşlukdan mütecâviz emvâl ve 

eşyâsını zabt  ve menzilinden taşra ilga idüb ol vechle mağdur ve şayeste-i merhamet 

olduğun bildirüb sen ki Sivas vâlisi vezir-i müşârun ileyhsin mârifetle mahallinde 

şer‘le görülüb ol mikdar guruşluk emvâl ve eşyâsı tamâmen tahsîl ve bî kusur 

kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve diğer mahalline icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hakk mümkün olmaz ise ma‘rifetinle Sivas’a ihzar ve Sivas kadısı huzurunda 

terâfu‘-ı şer‘ ve ihkâk-ı hâk olunmak bâbında hükm-i hümâyûn sudûrını istirhâm 

eylediği ecilden sen ki Sivas Vâlisi vezir-i müşârun ileyhsin mahallinde şer‘le ihkâk-ı 

hâk olmaz ise mârifetinle Sivas’a ihzâr ve terâfu‘-ı şer‘ olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                             Fî evâsıt-ı C sene (1)195 

SAYFA 170 HÜKÜM 1 

Eğin Kadısına Hüküm ki 

           Kazâ-i mezbûre tâbi‘ Keçelü nam karye ahâlileri gelüb karye-i mezbûre 

toprağında resmi defter-i hâkânide  sâhib-i arza hâsıl yazılmış Hosaylı ve Tusta 

toprağı dimekle maruf eben an ced koru-yı resmi sâhib-i arza edâ idegeldikleri 

mahsus ve müstakîl kadîmi korularına aherin alâkâları olmayub mugâyir-i kânun 

dahl îcâb itmez iken kazâ-i mezbûre tâbi‘ Öğrek nam karye ahâlileri hilâf-ı kânun 

fuzûlî tagallüben eşcâriye kat‘ ve ziyâde gadr ve taaddî itmeleriyle bunlardan men‘ 

murâd eylediklerinde mezbûrlar  olub kat‘ itmek üzere izin virmişidiniz ol 

izne binâen  kat‘ ideriz deyu hilâf-ı kânun fuzûlî olan kat‘ ve ziyâde gadr ve taaddî 

eyledikleri ve bu babda şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb mahsus 

ve müstakîl kadîmi koruları kendülere zabt ittirilüb mezbûrların ol vechle taaddîleri 

men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ eyledikleri ecilden kânun üzere 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                     Fî evâsıt-ı C sene (1)195 
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SAYFA 170 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi vezire ve Eğin Kadısına Hüküm ki 

          Eğin Kazâsına tâbi‘ Öbek nam karye ahâlilarinden malume’l isim kimesneler 

ile sâir karye-i mezbûre ahâlisi gelüb bunların karyeleri toprağında vâki‘ eben an ced 

ba hüccet-i şer‘iyye rüsûmlu kadîmden berü ancak bunlar odun ve sâir kerestesin kat’ 

idegeldikleri mahsus ve müstakîl rüsûmlu korularında âherin alâkası olmayub bir 

vechle dahl olunmak îcâb itmez iken karyeleri civârında vâki‘ Geçeköy(?) Karyesi 

sâkinlerinden Gölbek Mehmed ve Bölükbaşı Hüseyin ve Gölbekoğlu Osman ve Veli 

Hasanoğlu Ali ve Gürcü  Bekir oğlu Mehmed ve sâir malume’l-isim kimesneler 

birbirleriyle müttefîkan hilâf-ı şer‘ ve kânun ve mugâyir kadîm ve bilâ sened rüsûmlu 

korularının iş bu sene-i mübârekede isticârını kat‘ eylediklerinden maada karye-i 

Öbek el mezbûre ahâlilerinden olan mezbûrları hilâf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak 

darb-ı şedid ile darb ve mecruh ve zulm ve taaddîlerinin nihâyeti olmayub ziyâde 

gadr ve mezbûrun ile bir dürlü mukâvemete iktidârı olmayub perâkende ve perîşân 

ve halleri dîger gûn olduğun ve bu babda davâlarına muvâfık şeyhü’l islamdan 

mütaaddîd fetevâyı şerîfe virildiğin bildirüb hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı şerîfeleri 

mûcebince şer‘le görülüb (taraf-ı şer‘den husûs-ı mezbûr içün hüccet-i şer‘iyyeleri) 

hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı şerîfeleri mûcebince şer‘le görülüb ber mûceb-i fetevâ-

yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve kadîm resmlü 

korularına fimâ ba‘d dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında sen 

ki vezir-i müşârun ileyhsin sana hitâben hükm-i hümâyûnum ricâ eyledikleri ecilden 

sen ki vezir-i müşârun ileyhsin ma‘rifetinle mahallinde şer‘le ve kânun üzere amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

Sarı        Fî evâsıt-ı C sene (1)195                

DERKENAR:Valiye hitâben tekrar emr-i şerîf yazılmışdır. Evâhir-i C sene 95 

SAYFA 170 HÜKÜM 3 

Amasya Kadısına ve Amasya mütesellimine hüküm ki 

          Amasya Kazâsı sâkinlerinden Mustafa nam kimesne ile Ayşe nam hatun gelüb 

mezbûre Ayşe’nin kızı Şerîfe Hatun yüz doksan senesinde müteveffiye oldukda 

kazâ-i mezbûrede vâki‘ müstakîllen mutasarrıf olduğu beş bin guruşluk mikdârı mülk 
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bağ ve mülk bağçe ve nukûd ve eşyâsı irs-i şer‘le bunlar ile yine kazâ-i mezbûre 

sâkinlerinden zevci Mehmed nam kimesne ile hemşiresi Zeyneb nam hatuna intikâl 

eyledikde zevci mezbûr Ayşe’nin zevci İsmail nam kimesne ile yekdil ve mezbûre 

Zeyneb nam hatunun hissesine isâbet iden sehmine cüz‘i bir şey ile ihfâen ve bunlar 

ve taraflarından vekilleri hazır değiller iken mezkûr Mehmed kemal-i hilesinden nâşi 

müteveffiye-i mezbûre Şerîfe mutasarrıf olduğu maru’z-zikr emlâk ve emvâl ve 

eşyâsını buna mukaddemâ bey‘ ve akçesini aldı deyu müddeâsını vech-i şer‘i üzere 

isbâta kâdir değil iken şâhid-i zor ve defter-i hüccet ibrâzıyla müteveffiye-i 

mezbûreden müntakil salifü’z-zikr emlâk ve emvâl ve eşyâdan bunların hissesine 

isâbet iden hakk-ı irsiyyelerini virmeyüb gadr-ı külli eyledikde ve bu babda davâsına 

muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfeleri olduğun bildirüb mûcebince şer‘le 

görülüb mevrusları müteveffâ-yı mezbûrdan müntakil mezkûr Mehmed’in 

zimmetinde olan hakk-ı irsiyyeleri kendülere alıvirilüb ber mûceb-i fetevâ-yı şerîfe 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûn ricâ eyledikkleri 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

                                                      Sarı               Fî evâsıt-ı C sene (1)195  

SAYFA 170 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine Amasya Kadısına hüküm ki 

          Fatıma nam hatun gelüb bunun babası Seyyid Ebubekir nam kimesne nin yine 

Amasya Kazâsı sâkinlerinden Emir Mehmed ve karındaşı Emir Ahmed dimekle ârif 

kimesnelerin zimmetlerinde üç yüz altmış guruş alacak hakkı olub kable’l ahz babası 

mezbûr fevt oldukda terekesi irs-i şer‘le bunun ile vâlidesi Emine nam hatuna intikâl 

eyledikde bu ol vaktte sagîr olduğundan meblağ-ı mezbûreden hissesine isâbet iden 

hakk-ı irsiyyesini mezbûrlardan taleb eyledikde hilâf-ı şer‘-i şerif virmekde taallül ve 

muhalefet ve ibtal-i hak ve gadr-ı külli ve mütegallibeden bazı kimesnelere istinâdı 

olmağla ihkâk-ı hâk mümkün olmayub mukâvemete ikrârı olduğun bildirüb şer‘le 

görülüb babası müteveffâ-yı mezkûrdan müntakil mezbûrların zimmetlerinde olan 

meblağ-ı mezbûrdan hissesine isâbet iden hakk-ı irsiyyesini tamâmen tahsîl ve bi 

kusur alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hâk olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

     Vâcid               Fî evâsıt-ı C sene (1)195 
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SAYFA 170 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine ve Eğin Kadısına hüküm ki 

          Eğin Kasabasında Kazgancı Mahallesi’nden Artin Bogos nam zimmî gelüb bu 

mülkiyet üzere mutasarrıf olduğu bir bab menzilini senevi on bir guruş icâre ile 

Timur nam zimmîye isticâr ve bin yüz seksen iki senesinden berü müsteciren sâkin 

ve bir senelik icâre olmak üzere on bir guruş buna teslim ve baki zimmetinde on bir 

senelik icâre müctemi‘ ve bu dahi taleb ve almak üzere iken mesfûr Timur mürd 

oldukda menzil-i mezbûrun icaresini mürd-i mesfûrun terekesine vaziü’l-yed olan 

oğlu Mardos’dan mal-i mürd-i mersumdan taleb eyledikde mesfûr Mardos icâreyi 

virmediğinden maada menzil-i mezkûrı hilâf-ı şer‘-i şerif fuzûlî zabt ve gadr 

eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfesi olduğun 

ve tarafından Alkasan nam zimmîyi vekil eylediğin bildirüb şer‘le görülüb mürd-i 

mesfûrun oğlu mersum Mardus’un fuzûlî zabt eylediği mülk menzil ile babası hâlik-i 

mersumun zimmetindde müctemi’ olan ol mikdar senelik icâresi terekesin kabz iden 

mersum Mardus’dan ve mal-i mürd-i mersumdan tamâmen tahsîl ve bi kusur vekil-i 

mesfûra alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hakk olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

Vâcid           Fî evâsıt-ı C sene (1)195         

SAYFA 171 HÜKÜM 1 

Serkeş Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbure sakinlerinden Esma nam hatun gelüb kaza-i mezbure tâbi‘ 

(boş) nam karye toprağında vâki‘ malüme’l-hudud yerler mutasarrıf karındaşı oğlu 

Hasan nam kimesne bin yüz doksan senesinde fevt oldukda oğlu ve kızı ve baba bir 

er karındaşı ve sair tapu ashabından olmayub arazi-i mezbur derununda olan mülk 

meyve-i eşcâr irsen buna intikal idüb ol yerler ahere virildiği surette eşcâr görüp 

görünmekde suubet olmağla arazi-i mezbur dahi kanun üzere bi’t-taarruz müslimin 

takdir eyledikleri resm-i tapu ile buna virilmek kanun olduğuna binaen ol yerleri 

sahib-i arzdan almak murad eyledikde müştereki olan (boş) nam kimesne hak-ı tapu 

benimdir deyu hilaf-ı kanun fuzuli müdahale ve gadr sevdasında olduğun bildirüb ol 

yerler bi garaz-ı müslimin takdir eylediği resm-i tapu ile kendüye alıvirilüb hilaf-ı 

kanun ol vechle muhalefet ittirilmemek babında hükm-i hümayunum ricâ ve divan-ı 
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hümayunum kaleminden kanun sual olundukda karye-i mezbur toprağında arazi 

tasarruf idenlerden Hasan nam kimesne fevt oldukda oğlu ve kızı ve baba bir er 

karındaşı ve sair tapu ashabından mülk meyve eşcârı intikal iden vereseden gayrı 

kimesnesi olmayub tasarrufunda olan yerleri tapuya müstahik oldukda ol yerler 

üzerinde dikme ve işleme ve tertib ile  olmuş mülk meyve eşcarı olub bu 

müteveffa-yı mezburun veresesi olduğuna binaen irsen buna intikal eyledikde ol 

yerler ahere virildiği surette eşcârı görüp görülmekde suubet olub ahere virilmeden 

vereseye virilmek evlâ olmağla bi garaz Müslümanların takdir eyledikleri resm-i tapu 

ile mülk meyve eşcârı intikal iden vereseye virilmek evlâ olub müteveffanın 

müştereki hakk-ı tapu benimdir tapu ile ben alurım deyu müdahalesi hilaf-ı kanundur 

deyu tahrir olunmağla kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

Fi evasıt-ı C sene (1)195 

SAYFA 171 HÜKÜM 2 

Gedegara Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

           Mehmed Emin zide mecduhu gelüb Amasya Sancağı’nda Gedegara 

Nahiyesi’ne tâbi‘ karye-i Enarlu nam-ı diğer Murdarsu malikane-i mülk eşkünleri 

evlad-ı Saruca Salur ve eşkün virirler mezbur karye reâyâsı resm-i çift ve öküz ve 

bennaklık ve cebelerinden on beşer akçe virirler ber muceb-i defter-i atik divani 

tımar tahtında yetmiş altı nefer reâyâ ve yirmi aded zemin ve ve bir mevkûf hasıl-ı 

divani ma‘a niyâbet çift ve hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi dört bin altı yüz akçe 

malikane karye-i Enarlu nam-ı diğer Murdarsu mülk eşkünleri hasıl iki bin üç yüz ve 

çiftlik der karye-i Enarlu hasıl malikane ve divani altmış akçe ve yine Gedegara 

Nahiyesi’ne tâbi‘ cema‘at-i etrakiyye-i Sarıcıkviranı  tahtında yüz on altı nefer 

reâyâ ve yörük diğer an cemaat-i mezkure tahtında yüz on bir nefer reâyâ ve üç aded 

zemin ve çiftlik malikane der dest evlad-ı Saruca Salur hasıl etrakiyye-i Salancık 

ma‘a cema‘at diğer ma‘a niyâbet ma‘a mahsul mezra‘a   tahtında çift ve 

hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi sekiz bin iki yüz akçe malikane-i cemaat etrakiyye 

Salancık  der karye-i mezbure-i sair  vâki‘ oldukça üç eşkün eşdirir hasıl üç bin dört 

yüz akçe yazu ile defter-i müfassalda muharrer kalemiyle başka başka tahrir ve 

defter-i icmalde birikdirilüb altı bin altı yüz akçe ber icmal olmak üzere bazı 

kimesneler mutasarrıf iken  evladı mutasarrıf olmağla senede seksen guruş mal-ı 
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cebelü virmek üzere elli guruş muaccele ile Osmancık Kazası’nın ber vech-i 

malikane ait iken eşkinci kılıç tımar olmak üzere yüz on sekiz senesinde diğer 

Mehmed  varub kasr-ı yedinden karındaşı Mustafa’ya  fevtinden 

Ahmed’e tevcih ve berât  kadı-i muma ileyhe gadr olmağla şurûtı sabıkı üzere seksen 

guruş mal-i maktu‘ virmek şartıyla elli guruş muaccelesin teslim hibe arz eyledikde 

yüz otuz senesinde zabt itmek üzere kadı-i muma ileyh ber vech-i malikane tevcih 

virilmek içün divan-ı hümayunuma bin yüz seksen dokuz senesinde rabt-ı tevkif 

 olduğu defter-i hakanide mukayyed ve  muma ileyh Mehmed Emin 

zide mecduhunun ber vech-i malikane bi’l fi‘il uhdesinde olmağla salifü’z-zikr karye 

ve cemaatı ber muceb-i defter-i hakani zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsumu kanun 

ve defter mucebince ahz ve kabz murad eyledikde bir dürlü dahl icab itmez iken yine 

karye-i mezbure sakinlerinden mütegallibeden Hacı Ebubekir ve Murad Beşe oğlu 

Mehmed  Bey oğlu dimekle maruf kimesneler birbirleriyle yekdil ve fuzuli 

müdahale ve yüz doksan dört senesinde vâki‘ olan mahsul ve rüsumı tagallüben ahz 

ve gadr eylediklerin bildirüb marü’l beyan karye ve cemaat ber muceb-i defter-i 

hakani kendüye  vâki‘ olan mahsul ve rüsumı kanun ve defter mucebince ahz 

ve kabz ittirilüb hilaf-ı defter ve mugayyir-i kanun mezburları ve aherden bir ferdi 

fuzuli müdahale ittirilmeyüb men‘ ve def‘ ve tagallüben aldıkları sene-i mezbur 

mahsul ve rüsumı tamamen tahsil ve bi kusur alıvirilüb taallül ittirilmemek babında 

hükm-i hümayunum ricâ ve defterhane-i amiremde mahfuz defter-i icmal ve 

mufassala müracaat olundukda vech-i meşruh üzere olduğu mestur ve mukayyed 

olmağın defter-i hakani mucebince şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

Fi evasıt-ı C sene (1)195 

SAYFA 171 HÜKÜM 3 

Eğin  Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbure tâbi‘ Ekrek nam karye sakinlerinden Ali nam kimesne gelüb 

karye-i mezbure toprağında vâki‘ babasından müntakil malume’l hudud mülk menzil 

ve bağ ve bağçe ve sair emval ve eşyadan hissesine isabet ideni yine karye-i mezbure 

sükkanından karındaşı oğlu Mehmed nam kimesne yüz doksan senesinden berü 

fuzuli zabt ve gadr eylediği bu bâbda davasına muvafık fetevâ-yı şerifesi olduğun 

bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince zâbiti marifetiyle şer‘le görülüb zikr olunan 
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menzil ve bağ ve bağçeden emval ve eşyadan   mezburun fuzuli zabt eylediği 

senelerde ol bağ ve bağçe hasıl olub ahz ve istihlâk eylediği mahsul sehimliği 

tamamen tahsil ve  alıvirilüb  icrâ-yı şer‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica 

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i ali yazılmıştır. 

Fi evasıt-ı C  Sene (1)195 

SAYFA 171 HÜKÜM 4 

Karakuş Kazası Naibi ile zeâmet karyelerinin kuralarından reâyâlarının 

bulundukları kazaların kuzat ve nüvvâbına hüküm ki 

            Sadr-ı azam mektûbî hulefâlarından Abdullah zide kadruhu gelüb Sivas 

Sancağında Pürtek nam karye ve gayrıdan yirmi yedi bin altı yüz elli akçe berât-ı 

şerif-i alişanımla mutasarrıf olduğu zeâmeti karyelerinden Kuh-ı Karakuş 

Nahiyesi’ne tâbi‘  ve   Karyelerinin defterde mukayyed raiyyet ve 

raiyyeti oğullarından bazıları karyelerinden kalkub varub hala  kazalarda 

vâki‘ kazalarda bazı kuzat ve askeri çiftliklerinde sakin ve mütemekkin olmalarıyla 

muma ileyhin tarafından subaşısı o makule reâyâları oldukları mahallerden kaldırub 

kadimi karyelerine nakl ve sükkan ittirmek murad eyledikde kuzat ve kura 

 çiftlik ashabına isticâr ve hilaf-ı kanun taallül ve muhalefet üzere 

oldukların bildirüb ol makule defterlü reâyâları tarafından subaşıları marifetiyle 

bulundukları mahallerden kaldırub kadimi karyelerine nakl ve sükkan ittirilüb hilaf-ı 

kanun ve defter kuzat ve kura  ve çiftlik ashabına  taallül ve 

muhalefet ittirilmemek babında emr-i şerif rica ve divan-ı hümayun kaleminden sual 

olundukda bu makule zeâmet karyelerinin defterde mukayyed ve raiyyet ve raiyyeti 

oğullarından iken kadimi karyelerini terk ile varub aher mahallerde sakin ve 

mütevattın olan reâyâ hala ondukları çayırlarda avarız hanesine kayd olunub ve sâkin 

olalı on sene geçe değil ise subaşısı marifetiyle oldukları mahallerden kaldırılub 

kadimi karyelerine nakl ve iskân ittirilüb amma oturdukları yerde avarız hanesine 

kayd olunub ve sâkin olalı on sene olmağla o makule reâyâyı kaldırmak olmaz hala 

oturdukları mahallerde üzerlerine edası lazım gelen resm-i raiyyeti kanun defter 

mucebi ol reâyâ kayd oldukları kuranın  alıvirilmek içün kanun üzre emr-i 

şerif virilegelmiştir deyu tahrir olmağla ve bu şurutı mucebince amel olunmak içün 

yazılmıştır. 
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Fi evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 172 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Amasya Kadısına hüküm ki 

          Şeyh Ömer nam kimesne gelüb Sivas Sancağında Mecidözü Nahiyesi’nde on 

beş nefer reâyâ ve bir zemin ve bir hisse çiftlik ile karye-i  nısf malikane 

ma‘a tamam divani vakf-ı imaret hatun vâlide-i merhum Sultan Bayezid Han tabe 

serahu ve nısf-ı aher malikane-i mülk-i evlad-ı Koç Hüseyin haliya nısf-ı aherine 

evlad-ı Koç Hüseyin hissesidir mülk-i mebi‘  ve elli nefer reâyâ ile 

an  Ortapâre  hasıl-ı tahtında çift ve hınta ve ve şair ve resm-i meyve yekün 

ma‘a gayrıhi üç bin iki yüz akçe yazu ile defter-i hakanide muharrer kalemiyle tahrir 

ve bu Koç Hüseyin evladından olub karye-i mezburenin nısf malikanesine mülkiyet 

üzere bâ senedât-ı şer‘iyye mutasarrıf olub karye-i mezburede Koç Hüseyin mülkü 

tarafına aid mahsulünden ta‘şir ve der keyl ve der anbar olunmuş öşr mahsulünden 

bin yüz seksen sekiz senesinden berü malume’l keyl mahsulünü Amasya 

sakinlerinden Milli Musa nam kimesne hilaf-ı şer‘-i şerif fuzuli ahz ve kabz ve taleb 

ve dava itmek üzere iken fevt oldukda yine Amasya sakinlerinden terekesin kabz 

iden verese ve mal-i müteveffadan taleb eyledikde hilaf şer‘-i şerif virmekde taallül 

ve muhalefet ve ibtal-i hak ve gadr iradesinde oldukların bildirüb müteveffa-yı 

mezburun hilaf-ı şer‘-i şerif devr-i keyl ve der anbar olmuş ahz ve kabz eylediği 

mahsul her ne ise terekesin kabz iden vereselerinden mal-i müteveffadan tamamen 

tahsil ve bi kusur alıvirilüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında hükm-i 

hümayunum rica ve ve defterhane-i amiremde mahfuz defter-i mufassala müracaat 

olundukda vech-i meşruh üzere olduğu mestur ve mukayyed olmağın defter-i hakani 

mucebince mahallinde şer‘le görülmek emrim olmuştur. 

         Fi evahir-i C sene (1)195 
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SAYFA 172 HÜKÜM 2 

Kavak Kadısına ve Canik muhassılı zide mecduhuya ve Canik Sancağı 

Alaybeyisine hüküm ki 

          Erbab-ı tımardan Seyyid Mehmed veledi Ali nam sipahi gelüb Canik 

Sancağında Kavak Nahiyesi’nde Çukuralan nam karye ve gayrıdan yedi bin yedi yüz 

akçe tımar Erim Nahiyesi’nde Necmüddin nam karye ve gayrıdan tımara mutasarrıf 

Seyyid İbrahim veledi Salih’in Halil  tımarı olduğından miralay Seyyid 

Mehmed arzıyla yedine mülâzemet emri virilen Seyyid Mehmed veledi Ali’ye bin 

yüz doksan dört senesi rebiü’l ahirinin on dördüncü gününde tevcih ve hâlâ berât-ı 

şerifimle üzerinde olub tımar-ı mezbure bir vechle dahl icab itmez iken hâlâ evvel-i 

mezbur alaybeyisi  ta‘am-ı hamından nâşi hilaf-ı şerif tımar-ı mezburı üzerinden ref‘ 

ve sahib-i evveli Halil’e arz iderim deyu gadr iradesinde olduğun bildirüb sen ki 

Canik muhassılı muma ileyhsin marifetinle sabık ve lahik alaybeyiler ve zuama ve 

erbab-ı tımar ve çeribaşılarından sual ve hakikati arz ve i‘lam olunmak babında sana 

hitaben hükm-i hümayunum ricâ ve defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i 

hümayunuma müraca‘at olundukda vech-i meşruh üzere olduğu mestur ve mukayyed 

ve divan-ı hümayunumdan şurutı sual olundukda sen ki muhassıl-ı muma ileyhsin 

marifetinle sabık ve lahik alaybeyiler ve zuama ve erbab-ı tımar ve çeribaşılarından 

gereği gibi sual ve husus-ı mezburın sıhhat ve hakikati tevcihiyle ise cânib-i şer‘den 

i‘lam ve hala alaybeyisi arz ve sancaklusı mahzar eylemeleriçün emr-i şerif sudurı 

nizam-ı cedid şurutına mutabık olduğı tahrir olmağla şurutı mucebince isti‘lâmı havi 

ferman-ı ali yazılmıştır. 

Fi evahir-i C sene (1)195 

DERKENAR:Aher hususa memur mübâşir marifetiyle tebdil olunmuştur. 

SAYFA 172 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Kazabad Kadısına hüküm ki 

           Süleyman nam kimesne gelüb bin yüz doksan (boş) senesinde kaza-i mezbure 

tâbi‘  nam karyede gice ile canib-i rahta iken yedinde mevcud yedi yüz 

guruş nakd ve sekiz yüz guruşluk eşyasını sarf olmağla  karye-i merkume ahalisinden 
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sual olundukda inkar eylediklerinden gayrı kaza-i mezbure âyânı olan Ömer Ağa 

dimekle maruf kimesne dahi bunu ahz ve habs ve sarf olunan yedi yüz guruş ve sekiz 

yüz guruşluk eşyayı dava itmek şartıyla habsden halâs idüb bir vechiyle tahsil 

mümkün olmadığın bildirüb aher hususa memur mübaşir marifetiyle ve marifet-i 

şer‘le tefahhus ve sual ve ahere ihrac ve bade’s-subut mal-i mesrûfası alıvirilüb 

ihkâk-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği ecilden aher hususa memur 

mübâşir marifetiyle mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

Fi evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 172 HÜKÜM 4 

Bafra Kadısına ve Canik Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Hasan nam kimesne gelüb kendü halinde iken Bafra Kazası sükkanından 

Musluoğlu Hasan Alemdar dimekle maruf kimesne bin yüz doksan senesinde bunun 

yüz aded koyun ve iki re‘s inek ve bir merkebin hilaf-ı şer‘ ve bi gayr-ı hak 

tagallüben cebren ahz ve gadr ve mezbur ile mukavemet ve ihkak-ı hak mümkün 

olmadığın bildirüb davasına muvafık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerife virildiğin 

bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince zabiti marifetiyle şer‘le görülüb alıvirilüb 

ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği ecilden mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                              Fî evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 172 HÜKÜM 5 

Geldiklan Kadısına hüküm ki 

          Geldiklan sakinlerinden Mehmed nam kimesne gelüb Geldiklan  Kazasına 

tâbi‘  nam karye toprağında vâki‘ Yazıbağları dimekle maruf mahalde kain 

bir kıt‘a dut bağçesine mutasarrıf olan   kızı oğlu Seyyid Halil nam kimesne 

bin yüz doksan üç senesinde kendü hüsn-i rızasıyla eşcârıyla maan iki yüz yirmi 

guruş akçe ve bir re’s at ve bir simli tüfenk ile mukabelesinde buna bey‘-i bat-ı kat‘i 

ile bey‘ ve taraf-ı şer‘den yedine virilen hüccet-i şer‘iyye mucebince mülk-i 

müşterâsı olan bağ-ı mezbure aherden müdahale olunmak icab itmez iken Seyyid 

Halil’in akrabasından Seyyid Abdülhalim ve Seyyid Abdurrahman nam kimesneler 
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tezvîrâta sülûk ve bazı kimesneler ile yekdil ve celb-i mal sevdasıyla ol bağı bize 

vakf eylemiş idi deyu müdahale ve gadr sevdasında olduğun bildirüb yedinde olan 

hüccet-i şer‘iyyesi mucebince amel olunub hilaf-ı şer‘-i şerif vâki‘ olan müdahale ve 

taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

Fi evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 173 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi vezire ve Niksar Kazası naibine hüküm ki 

          Ulemâdan ve sâdâd-ı kiram zevi’l-i ihtirâmdan Es seyyid Ali zide şerefehu 

gelüb Sivas Sancağında Niksar Nahiyesinde nefs-i Niksar tahtında mahallat ve  

neferât reâyâ ve Hacı Receb değirmeni dimekle ma‘rûf değirmene vakf-ı evlad iken 

vakfa   müslimine intikâl idüb hâliyâ berât ile der tasarruf Seydi Ali hasıl üç 

yüz altmış akçe ve hasıl ispençe ve hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi yirmi dokuz bin 

dört yüz yedi akçe yazu ile defter-i müfassalda muharrer kalemiyle tahrir olduğu 

defter-i hakanide mukayyed ve mezkur es-Seyyid Ali zikr olunan Hacı Receb 

değirmeni dimekle ma‘rûf değirmene vakfiyet üzere bâ berât-ı ali şan mutasarrıf 

olmağla değirmen-i mezkurı defter-i hakani mucebince zabt ve âidâtı kadimisi üzere 

ahz ve kabz murad eyledikde bir dürlü dahl icab itmez iken ashab-ı ağrazdan bazı 

kimesneler zuhur ve ol değirmen Keşfi Osman Efendi vakfıdır deyu müdahale ve 

gadr sevdasında oldukların bildirüb salifü’l beyan değirmen ber muceb-i defter-i 

hakani kendüye zabt ve aidatı kadimisi üzere ahz ve kabz ittirilüb hilaf-ı defter-i 

hakani ve ve mugayyir-i kanun bir ferdi müdahale ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak 

babında hükm-i hümayunum rica ve defterhane-i amiremde mahfuz defter-i 

mufassala müracaat olundukda vech-i meşruh üzere olduğu mestur ve mukayyed 

olmağın vech-i meşruh üzere amel olunmak içün ferman-ı ali yazılmıştır.  

                                                                 Nesimi      Fî evasıt-ı C sene (1)195 

DERKENAR  Cabbarzâde’ye hitaben emr-i ali yazıldı. Evasıt-ı M sene 201 
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SAYFA 173 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi vezire ve Tokad naibi ile zikr-i âti aşâirin bulundukları 

mahallerin kadılarına hüküm ki 

           Sen ki Tokad naibi Mevlana-yı muma ileyh Mustafa zide ilmihusun tarafından 

der aliyyeme takdim olunan bir kıt‘a  ilamında Haymana Kazasında kışlakları olan 

ekrad taifesinin Mürdesi(?) ve Birkanlı ve sair aşâir beş altı seneden berü kazaha-i 

merkuma duhul ve mürur ve ubur ve ebna-i sebilin yolların kat‘ ve gasb-ı emvâle 

cesâret eylediklerinden başka nevâhi ve kurâda sakin fukaranın harab ve mevâşi ve 

sair koyun ve keçi menzilleri derununda mevcud eşyaların yağma ve garet ve dokuz 

nefer malume’l isim kimesneleri kura ve bağ aralarında bi gayr-ı hak katl ve bunun 

emsâli enva‘ gune zulm ve taaddîlerinden ahval-i fukara diger gun olmağla aşiret-i 

merkum fimâ bad kazaha-i merkum ve nevâhisine gelmeyüb  ahali-i fukarayı zulm 

ve taaddî itmemek ve yaylak ve kışlaklarına mürur ve ubur üzere kadimden 

Kayseriye canibinden güzar idegeldikleri tarik-i caddeden kimesneye zarar ve 

taaddîden mücânebet olunarak avdet ittirilmek üzere emr-i alişanım sudurı ricasında 

olduklarını bundan akdem Tokad ve Turhal ve Niksar naibleri taraflarından vürud 

iden üç kıt‘a  ilamlarında ahalilerinin dahi kezâlik üç kıta mahzarlarında tahrir ve 

istirham olunduğuna binaen eyyam-ı saadet-i şahanemde ahali ve fukaraya ve bir 

ferde zulm ve taaddî olunduğuna kat‘an rıza-yı şehriyaranem olmamağla ekrad-ı 

merkumenin ber vech-i muharrer gâret eyledikleri emvâl ve eşya ve davar ve mevâşi 

marifet-i şer‘le ashabına istirdad ve katl maddesi dahi bade’s-subut icrâ-yı şer‘ ve ve 

ihkak-ı hak olunduktan sonra fima bad bu gûne şekâvetten müba’adet reh-i rastdan 

kendü halleriyle yaylaklarına varub yemin ve yesara satmayub ahaliye îsâl-i hasardan 

mücânebet eylemek üzere taht-ı zâbıtaya idhal birle def‘ şer ve mazarratlarına ve 

 tasfiye ve teminine ihtimam ve dikkat olunmak babında Sivas 

Beylerbeyisine hitaben emr-i şerif sudurını bi’l-fi‘il  reisü’l-küttabım olan Süleyman 

Feyzi dame mecduhu ilam ve ilamı mucebince ekrâd-ı merkum ahalilerinin gâret 

eylediği emvâl ve davar ve mevâşi her ne ise bade’s-subut tahsil ve istirdâd ve 

ashâbına redd ve teslim ve ihkak-ı hak olunduktan sonra ekrâd-ı merkum ahalileri 

fimâ bad ol makule hilaf-ı rıza hareket-i nâ-marziyeden müba‘adet ve yaylak ve 

kışlaklarına ez kadim tarikinden mürur ve ubur idegelmişler ise yine ol tarafdan reh-i 

rastdan azimet ve avdet ve iyâb ü zihablarına yemin ve yesâra  satmayub ahaliye îsâl 
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mazarratdan mücânebet eylemek üzere taht-ı zâbıtaya rabt ve tevkîf olunmak 

babında yüz doksan dört senesi evâsıt-ı zi’l kadesinde mir-i miran-ı muma ileyhe 

hitaben te‘kidi hâvi emr-i münifim ısdâr ve irsâl olmuşidi el hâleti hazihi ekrâd-ı 

merkume eşkıyasının yaylak ve kışlaklarına mürur ve uburları vakti takarrüb itmekle 

mukaddeman sâdır olan emr-i münifim mucebince kadimden reh-i rastları olan 

tarikden kendü halleriyle mürur ve ubur ittirilmeleri içün sen ki vezir-i müşarün 

ileyhsin sana hitaben müceddeden emr-i ali şânım sudurı tahrir ve istid‘â ve divan-ı 

hümayunumda mahfuz kuyud-ı ahkama müracaat olundukda ber vech-i meşruh tarih-

i mezburda emr-i şerifim virildiği mestur ve mukayyed olmağın sen ki vezir-i 

müşarün ileyhsin mukaddeman sadır olan emr-i münifim mucebince amel olunmak 

fermanım olmağın te‘kîden ve ihtimâmen iş bu emr-i şerifim ısdâr ve irsâl olmuşdur 

imdi sen ki vezir-i müşarün ileyhsin mukaddeman ber vech-i muharrer şeref sudur 

olan emr-i münifi mantukınca amel ve hareket ve mugayyiri vaz u halat vuku‘una  

ira‘en ruhsatdan müba‘adet birle ahali ve ebna-i sebilin te‘min ve  matlub 

idiğü malumun oldukda ekrâd-ı merkum zimmetlerinde sâbit olan ashâb-ı hukukun 

hakları marifet-i şer‘le bade’l istirdâd fimâ bad bu makule hilaf-ı rıza hareketden 

mübaadet ve yaylak ve kışlaklarına ez kadim kangı tarikden mürur ve ubur 

idegelmişler ise yine ol tarafdan reh-i rastdan azimet ve avdet ve iyâb ü zihabları 

yemin ve yesara satmayub ahaliye îsâl-i mazarratdan mücânebet itmek üzere taht-ı 

zâbiteye idhal birle infâz-ı emr-i hümayunuma ihtimam ve dikkat ve hilâfından ittika 

ve mücânebet olunmak babında 

Fi evâhir-i C sene (1)195 

SAYFA 173 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Kazabad Kadısına hüküm ki 

          Karahisar-ı Şarki sakinlerinden Meskavan nam zimmi gelüb bunun kimesneye 

vireceği olmayub şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil iken Kazabad Kazası 

mütemekkinlerinden karındaşı  nam zimmi zuhur ve şirrete sülûk  

yirmi sene mukaddem Meskavan’dan alacağım vardır deyu bin yüz seksen senesinde 

hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak cebren yedi yüz yirmi guruş ahz idüb gadr-ı külli 

itmekle taleb eyledikde mesfur iki yüz guruş eda idüb mesfur-ı zımmi taleb 

eyledikde bu vech-i şer‘i virmekde taallül ve muhâlefet ve ibtâl-i hak gadr-ı külli 
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sevdasında olduğını ve bu babda davasına muvafık fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb 

şer‘le görülüb mesfurun zimmetinde olan hakkı tamamen tahsil ve alıvirilüb ihkâk-ı 

hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği ecileden mahallinde şer‘le görülmek 

içün yazılmıştır. 

Fi evahir-i C sene (1)195 

DERKENAR:Sadır olan emr-i ali mucebince iş bu emr kaydı terkin olunmuştur. 

SAYFA 174 HÜKÜM 1 

Hala divan-ı hümayunum Çavuşbaşı olan Mehmed Said dâme 

mecduhuya ve Samsun Kadısına ve Canik Mütesellimine hüküm ki 

          Elhac Ali zide kadruhu gelüb enderun-ı hümayun emekdarlarından Tanbûrî 

Ahmed mukaddema Amasya’da vâki‘ Sultan Bayezid mütevellisi iken hâkimü’l vakt 

olan Sarıkadıoğlu Mustafa nam kadıya bir madde zımnında mütevelli-i merkum ile 

bin iki yüz guruşa bir kıta deyn temessükü i‘ta ve merkum Elhac Ali dahi ol vakt 

Samsun   olmak hasebiyle sen dahi kefil ol deyu  yine ol dahi 

kefil olub ba‘dehu muma ileyh Mustafa mütevelli-i merkumun kethüdası Süleyman 

nam kimesneden İstanbul’a aylık ve bazı mesârifiçün mal-i vakf olmak üzere bin 

dört yüz elli guruş istikraz ve bir kıta deyn temessükü virüb Tanbûrî Ahmed ile kadı-

i muma ileyh Samsun’a vardıklarında Kadıgölü nam mahalde dahi mütevelli-i 

merkum yedinden altı yüz elli guruş ahz ve yedine bir kıta tahvil virüb Amasya’ya 

avdet eylediklerinde mütevelli-i merkum mukaddem kadı-i mezkure virdiğü iki bin 

iki yüz elli guruşluk deyn temessükünü muhasebe eyledikde ben temessükü zâyi‘ 

eyledim deyu temessükü ihfa ve  İstanbul’da sakin Mehmed Emin 

yedinde temessük zuhur ve merkum Elhac  Ali dahi gerek mütevellinin virdiği ve 

gerek kethüdası Süleyman’ın virdiği iki bin yüz guruşdan haberim yoğiken merkum 

Mehmed Emin bundan mutalebe ve tamamen ahz eyledikden sonra gerek mütevelli 

ve gerek kethüdası Süleyman ol vaktte merkum Mustafa kadıya meblağ-ı mezburı 

tamamen edâ ve teslim eyledikleri mahallinde  olur kimesnelerin 

ma‘lumları olduğu zâhir olub ancak mezbur Mehmed Emin asitânede olmak 

hasebiyle ihkak-ı hak mümkün olmayub mağdur olduğun bildirüb mezbur Mehmed 

Emin âsitânede ahz ve çavuş marifetiyle Samsun’a ihzâr ve irsâl ve bi’l murâfa‘a   

icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerifim rica eylediği ecilden sen ki 
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çavuşbaşı-i muma ileyhsin mezbur Mehmed Emin asitane-i saâdetimden ahz ve 

çavuş mübaşeretiyle dâhil  mahalline irsal ve ihzâr ve mahallinde terâfu‘-ı 

şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında emr-i şerif yazılmıştır. 

        Fi evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 174 HÜKÜM 2 

Arabkir Kadısına hüküm ki 

          Arabkir Kazasına tâbi‘ Sink Karyesi sakinlerinden Mehmed ve Ömer nam 

kimesne gelüb karye-i mezbure toprağında vâki‘ iştirâken mutasarrıf oldukları 

malume’l hudud mülk değirman ve arsa ve bağçelerine bir vechle dahl ve taarruz 

olunmak icab itmez iken kaza-i mezbure tâbi‘ Cücügen nam karye sakinlerinden 

İsmail nam kimesne kendü halinde olmadığından naşi emlak-ı mezbureyi bin yüz 

doksan senesinde fuzuli zabt ve mahsulâtın ahz ve istihlak ve müteâkiben fevt 

olmasıyla terekesine vâzi‘ül yed olan karye-i mezbure sükkânından oğlunun oğlu 

Ahmed nam kimesneden almak murad eyledikde virmekde taallül ve muhalefet ve 

gadr sevdasında olduğun ve bu babda mütaaddîd fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb 

şer‘le görülüb alıvirilmek babında hükm-i hümayunum ricâ ve divan-ı hümayunum 

kaleminden sual olundukda husus-ı mezbur fuzuli olmayub umur-ı şer‘iyyeden 

olmağla sâlifü’z-zikr değirmân ve arsa ve bağçeyi mezburân Mehmed ve Ömer 

mülkiyet üzere mutasarrıflar iken ecânibden İsmail nam kimesne fuzuli zabt ve 

mahsulün ahz ve istihlak eyledikden sonra fevt oldukda oğlu Ahmed nam kimesne 

dahi babam yedinden buldum deyu ol dahi fuzuli zabt eylediği vâki‘ ise mahallinde 

şer‘le ru‘yet ve emlak-ı mezkur zü’l yed olan mezkurdan alıvirilmek içün şer‘a 

havâle ile emr-i şerif yazılageldiği tahrir olunmağla mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmıştır. 

                                                                 Hüseyin             Fî evahir-i C sene (1)195   

SAYFA 174 HÜKÜM 3 

Eğin Kadısına hüküm ki 

          Eğin Kazasına tâbi‘  nam karye sakinlerinden İmamoğlu Hasan ve 

Veli Ağa dimekle maruf kimesneler gelüb Eğin Kazası ahalilerinin kaza-i mezbure 
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tâbi‘ Özbek nam karyeden Veli ve Salihler nam karyeden İmamoğlu Hasan dimekle 

maruf kimesnelere virecekleri yoğiken mezkurlar birbirleriyle yekdil ve bin yüz 

doksan üç senesinde bunların hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak dört bin üç yüz 

yetmiş üç guruşların cebren ve kahren ahz ve mezkurlar ile mukavemet ve ihkak-ı 

hak mümkün olmadığın ba arz-ı hal inhâ ve şer‘le görülüb bade’s-subut bi gayr-ı hak 

aldıkları hakk-ı fukara ashâb-ı hukuka istirdâd ve ihkak-ı hak olunmak babında emr-i 

şerifim sudûrını istid‘â ve divan-ı hümayunumdan sual olundukda ahali-i kazanın 

istid‘âları kanuna dair olmayub umur-ı şer‘iyye olmağla mahallinde şer‘le ru‘yet ve 

mezkur Veli ve Hasan’ın hilaf-ı şer‘-i şerif aldıkları hakk-ı fukara istirdâd ve ihkâk-ı 

hak olunmak içün mahallinde şer‘a havâle ile emr-i şerif yazılagelmiştir deyu tahrir 

olunmağla mahallinde şer‘le görülmek içün iş bu sene-i mübâreke evâil-i rebiü’l-

evvelinde sâdır olan emr-i ali mahalline lede’l vusul doksan üç tarihinde bâ emr-i ali 

vârid olan mübâya’a zümre-i iştirâsı ve tekâlif-i şakka içün kethüdaları Veli ve 

İmamzâde Hasan ve sair ihtiyarlar marifetiyle tevzi‘ ve tahsil ve mahallerine eda 

olunan dört bin altı yüz otuz beş guruşun mukaddema hisâbı ru‘yet olunub merkum 

Veli’nin zimmetinde bir akçe alacakları kalmadığını hâvi yedine halas tezkiresi 

virilmişiken âsitânede olan ahalinin haberleri olmadığından sâdır olan emr-i ali 

mucebince müceddeden hisâbı rü’yet ve kezâlik zimmetinde bir habbe alacakları 

kalmadığını ahâli haber virdiklerini nâtık Eğin Kadısı Ebubekir Zühtü zide 

fazluhunun vârid olan arzının mefhumı sene-i mezbure cemazie’l ahirinin on yedinci 

gününde ba ferman-ı ali şerh virildiği mestur ve mukayyed olub lakin i‘lâm-ı hâli 

müş‘ir fermân-ı ali olmamağla kaza-i mezbur ahalileri yine ol vechle akçe 

mütalebesiyle taaddîden hali olmadıkların bildirüb i‘lam hâli müş‘ir emr-i şerifim 

sudurını istid‘â ve divân-ı hümâyunumda mahfuz kuyûd-ı ahkâma müraca‘at 

olundukda vech-i meşruh üzere tarih-i merkumda emr-i şerifim virildiği mestur ve 

mukayyed bulunmağın ber mantuk şerh i‘lam hali müş’ir fermân-ı alişan yazılmıştır. 

       Fi evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 174 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi vezire ve Zeytun Kadısına hüküm ki 

          Zeytun Kazası ahalisi gelüb üzerlerine edası lazım gelen avarız ve sair evâmir-

i şerife ile vâride olan tekâlifleri emr ve defter mucebince cem’ine memura edada 
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kusurları yoğiken Fîrârî Ali Paşa’nın bölükbaşılarından Zeytun kazasıyla Gedegara 

Kazası beyninde Gedegara Kazasına tâbi‘ Narlu nam karye sakinlerinden Dervişoğlu 

Mehmed nam kimesne kaza-i mezbure a’yan olub yüz doksan senesinden berü hilaf-ı 

şer‘-i şerif    kırk elli kese akçelerin aldığından maada iki nefer 

nefer bî cürm  kimesneleri bi gayr-ı hak darb ve bunun emsâli zulm ve taaddîlerinin 

nihâyeti olmadığından gayrı yine kendü hallerinde durmayub peşinde olan 

avaneleriyle  iden ademlerin tutup emvâl ve eşyalarını cebren ve kahren ahz 

ve katl ve gadr eylediklerin bildirüb mübâşir marifetiyle şer‘le görülüb ihkak-ı hak 

olunmak babında hükm-i hümayunum ricâ itmeleriyle sen ki Zeytun Kadısı 

Mevlana-yı muma ileyhsin mübaşir marifetiyle şer‘le görülüb ihkak-ı hak olunmak 

içün yazılmıştır. 

       Fi evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 175 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Gedegara kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbure tâbi‘ Yağanözü nam karyede Ayşe binti Elhac Ahmed nam 

hatun gelüb bunun karye-i mezburede vâki‘ mutasarrıf olduğu tarlaları icâresinden 

olmak üzere yine karye-i mezbure sakinlerinden Ali Beşe oğlu Ali Beşe dimekle 

ma‘rûf kimesne zimmetinde bin yüz doksan senesinden berü kırk sekiz kile buğday 

ve altmış iki keyl şair ve elli iki vukiyye penbe ve hüccet-i şer‘den olmak üzere elli 

guruş alacağından maada şartü’r-rücu‘ emrine binaen harc ve sarf eylediği dokuz yüz 

elli guruş hakkını taleb eyledikde mütegallibeye istinâden hilaf-ı şer‘-i şerif virmekde 

taallül ve muhalefet ve icrâ-yı garaz sevdasıyla tecrim ve tağrime ibtidâr ve bu 

vecihle mikdar olduğun bildirüb şer‘le görülüb vech-i meşruh üzere mezburun 

zimmetinde olan ol mikdar keyl hınta ve şair ile penbe ve akçesi alıvirilüb mezkure 

hilaf-ı şer‘-i şerif taallül ve muhalefet ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak 

olunmak babında hükm-i hümayunum rica itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmıştır. 

Fi evahir-i C sene (1)195 

  



612 

SAYFA 175 HÜKÜM 2 

Ekradlık Kadısına hüküm ki 

           Kaza-i mezbure sakinlerinden Çorum Kürdünden İbrahim nam kimesne gelüb 

bu kendü halinde kimesneye taaddîsi olmayub şer‘an bir vechle müdahale olmak icab 

itmez iken yine ekrâd-ı mezbureden Kel Ömer dimekle maruf şakî zuhur ve sen 

benim bârgirimi zabt ve harab eyledin deyu üzerine şer‘an bir nesne sabit olmayub 

bin yüz seksen beş senesinde hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak gasben iki yüz 

guruşunu ahz ve ziyade gadr ve taaddî eylediğin ve bu babda davasına muvafık 

fetevâ-yı şerifesi olduğun bildirüb fetevâ-yı şerifesi mucebince zâbitleri olan 

voyvodaları mârifetiyle şer‘le görülüb merkumun hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi gayr-ı hak 

gasben ahz eylediği ol mikdar guruşı kendüye alıvirilüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak 

olunmak babında emr-i şerifim rica itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmıştır. 

Kıyâsî          Fî evahir-i C sene 1195  

SAYFA 175 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Artukabad kadısına hüküm ki 

            Nişân-ı hümayunum virilen dergah-ı muallam çavuşlarından Ahmed bi Zeban 

Şamlı zide fazluhu gelüb Sivas Sancağı’nda Artukabad Nahiyesi’nde Sisözü nam 

karye ve gayrıdan kırk dokuz bin iki yüz yetmiş sekiz akçe berât-ı alişânımla 

mutasarrıf olduğu zeâmeti karyelerini iş bu bin yüz doksan beş senesinde tarafından 

subaşısı Sivaslı Seyyid Derviş dimekle ma‘ruf kimesne ber muceb-i defter-i hâkâni 

zabt ve vâki‘ olan mahsulât ve rüsûmâtı kanun ve defter mucebince ahz ve kabz 

murad eyledikde aherden müdâhale olmak icâb itmez iken ecânib ve ashab-ı 

ağrazdan bazı kimesneler hilaf-ı defter-i hakani ve mugayyir-i kanun fuzuli 

müdahale ve taaddîden hali olmadıkların bildirüb zeâmet-i mezbur karyeleri ber 

muceb-i defter-i hakani tarafından subaşısı merkuma zabt ve vâki‘ olan mahsulât ve 

rüsûmâtı kanun ve defter mucebince ahz ve kabz ittirilüb ashab-ı ağrazdan olan 

mezkûrları hilaf-ı defter-i hakani bir dürlü dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ 

olunmak babında emr-i şerifim rica ve defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i 

hümayunuma müracaat olundukda zeâmet-i mezbur hala berât-ı şerifimle muma 
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ileyhin üzerinde olduğu berâtı  mucebince amel oluna deyu hatt-ı hümayun-ı şevket 

makrun-ı keşide kılındığı mestur ve mukayyed bulunmağın defter-i hakani 

mucebince kanun üzere amel olunmak içün emr-i ali tahrir olunmuştur. 

                                                                                            Fî evahir-i C sene 1195 

SAYFA 175 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi vezire ve Divriği Kadısına hüküm ki 

          Mehmed Emin nam kimesne gelüb Divriği sükkanından Kara Mehmedzâde 

Seyyid Osman nam kimesne yüz doksan iki senesi saferü’l hayrında babası  

 sabık Ali Ağa dimekle maruf kimesneden üç bin gurş istikraz idüb 

meblağ-ı mezburı eda itmez ise kendüye  olmak üzere bâ hüccet-i şer‘iyye iki 

kıt‘a  maktu‘ berâtı rehn vaz‘ ve iki kıt‘a temessükât i‘ta eyledikden sonra babası 

merkum meblağ-ı mezkurı Divriği sükkanından mir-i mirân Mustafa Paşa marifetiyle 

merkumdan taleb eyledikde ben kendüm asitâneye götüreceğim eda iderim deyu 

meblağ-ı matlûbeyi sefer ve  olduğını havi bir kıt‘a i‘lam-ı şer‘iyye 

gönderdikden sonra bu ana değin zuhur itmeyüb babası merkum dahi fevt olmağla 

meblağ-ı mezbur buna intikal idüb ve bir  tarafdan taayyüşüne medâr olmadığından 

şâyeste-i merhamet olduğun bildirüb ikrârını nâtık i‘lam-ı şer‘iyye  ve iki kıt‘a  

temessükât ve hüccet muceblerince merkumun zimmetinde olan ol mikdar guruş 

hakk-ı irsiyyesi aher hususa me‘mur mübâşir ma‘rifetiyle tahsil ve muhâlefet 

eylediği sudurında der aliyyeme ihzârı babında hükm-i hümayunum rica eylediği 

ecilden aher hususa memur mübâşir marifetiyle senedât-ı şer‘iyyesi mucebince 

mahallinde edada muhalefet ider ise ihzâr olunmak babında yazılmıştır. 

                                                                                              Fî evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 175 HÜKÜM 5 

Amasya Kadısına hüküm ki 

           Medine-i Amasya sakinlerinden Seyyid Ali ve Mehmed ve İsmail  ve İbrahim 

nam kimesneler gelüb üzerlerine edası lazım gelen tekâlifleri eda idüb bunların 

medine-i Amasya’da vâki‘ iyâl ve evlâdıyla sakin oldukları menzilleri kadimi konak 

olmayub ehl-i örf taifesi taraflarından vürûd iden süvâri taifesi fuzuli bunların 
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menzillerine konub müft ve meccânen yem ve yemek ve sair bed‘-i mezâlim 

mütâlebesiyle taaddî eylediklerinden gayrı ehl-i örf taifesi taraflarından bilâ emr-i 

şerif tekalif-i şakka mütâlebesiyle taaddî eylediklerin bildirüb hilaf-ı şer‘ ve kanun ol 

vechle zulm ve taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak babında emr-i şerifim rica 

eyledikleri ecilden kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                                            Fî evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 176 HÜKÜM 1 

Kavak Kadısına ve Canik muhassılına ve Canik Sancağı alaybeyisine 

hüküm ki 

             Erbab-ı tımardan Süleyman veledi Mustafa nam sipahi gelüb Canik 

Sancağı’nda Kavak Nahiyesi’nde Çukuralan nam karye ve gayrıdan yedi bin dokuz 

yüz akçe tımar mutasarrıfı İsmail’in şehideten fevtinden miralay Ömer arzıyla yüz 

seksen üç senesi cemaziel ahirinin on dokuzuncu gününde oğlu Mustafa’ya tevcih ve 

berât mezbur Mustafa Bey defter kaydında oğlu mezbur Süleyman’a yüz seksen 

dokuz senesi rebiü’l evvelinin on dördüncü gününde tevcih ve berât ve fermân-ı 

aliyyelerde mevcud iken şimdi mezbur İsmail’in diğer oğlu Ömer zuhur ve tımar-ı 

mezbur benimle karındaşım Mustafa’ya tevcih olunacak iken bana virmeyüb cümlesi 

karındaşı Mustafa’ya virilüb  hisseleşirim deyu dava ve mukaddema sancaklu 

muvâcehesinde birkaç def‘a murâfa‘a olduklarında babası mezbur İsmail fevt 

oldukda mezbur Ömer adem-i raiyyetine binâen bi’l cümle Mustafa’ya virildiği sâbit 

ve zâhir ve kat‘-i niza‘ içün mezbur Ömer’e yüz guruş dahi virilüb ibrâ-i zimmet 

birle kat‘-i niza‘ ve fasl-ı husûmet olmuşiken yine davaya taaddî ve gadr murad 

eylediğin bildirüb mezbur Ömer ile tekrar murâfa‘a  ve keyfiyet  vech-i meşruh üzere 

olduğu lede’s-subut arz ve i‘lam ve ba‘dehu istihkam ibka olunmak babında hükm-i 

hümayun ricâ ve defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i hümâyunuma müracaat 

olundukda vech-i meşruh üzere olduğu mestur ve mukayyed ve şurutı sual olundukda 

istid‘âsı üzere mahallinde hasmıyla bi’l muv âcehe terafu’-ı şer‘ ve bade’s-subut gadr 

ve himâyeden âri sıhhat ve hakikati arz ve i‘lam ve ihzar olmasiçün emr-i şerifim 

sudurı nizam-ı cedid şurutına mutâbık eylediği tahrir olunmağla mahallinde hasmıyla 

terafu‘-i şer‘ ve bade’s-subut gadr ve himâyeden âri sıhhat ve hakîkati arz ve i‘lam 

ve ihzâr olunmak babında emr-i ali yazılmıştır. 
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                                                                                            Fî evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 176 HÜKÜM 2 

Bafra Kadısına hüküm ki 

           Erbab-ı tımardan Mehmed veledi Mehmed nam sipahi gelüb Canik 

Sancağı’nda Kavak Nahiyesi’nde  nam karye ve gayrıdan sekiz bin üç yüz 

altmış altı akçe berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu tımarı mülhakatından 

müşterekiyle kaydına dâhil Bafra Nahiyesi’ne tâbi‘ karye-i Azulu ve mezra‘a-i 

Başkonan topraklarında ziraat idenlerin ziraatleriyle hasıl eyledikleri terekelerinden 

beşte bir öşrlerin ve karye-i Azulu el-mezburenin defterlü reâyâlarının dahi 

üzerlerine edası lazım gelen sair hukuk ve rüsumların kanun ve defter mucebince 

taleb ve müşterekiyle ahz ve kabz itmek murad eyledikde karye-i mezburenin ahali 

ve reâyâları ve mezra‘-i mezburenin ziraatcileri bizler terekeden beşte bir öşr 

virmeyüz maktu‘ namıyla senede şu kadar akçe viririz deyu hilaf-ı defter-i hakani ve 

mugayyir-i maktu‘ teklifi ile öşrlerin virmekde taallül ve muhalefet ve ol vechle zikr 

olunan karye ve mezra‘a topraklarında ziraat idenlerin hasıl eyledikleri 

terekelerinden beşte bir öşrleri müşterekiyle kendüye alıvirilüb maktu’ teklifi ile bir 

ferdi taallül ve niza‘ ittirilmemek babında hükm-i hümayun rica ve defterhane-i 

amiremde mahfuz ruznamçe-i hümayun ve defter-i icmal ve mufassala müracaat 

olundukda Bafra Nahiyesi’ne tâbi‘ otuz sekiz nefer reâyâ ve bir zemin ile karye-i 

Azulu ve hâsıl-ı tahtında nim ve hınta ve şair ve resm-i meyve yekün ma‘a gayrihi ile 

bin akçe ve yine nahiye-i mezbure tâbi‘ iki zemin ile mezra‘a-i Başkonan ve hasıl-ı 

ma‘a resm-i esbab ve ma‘a’r-rüsûm üç yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle başka başka tahrir ve defter-i icmalde ma‘a gayrihi birikdirilüb 

iki bin beş yüz akçe yekününden beş yüz akçesi ifraz ve Kavak Nahiyesi’nde 

 nam karye ve ma‘a gayrihi birikdirilüb dört bin üç yüz elli akçe 

yekünün iki defa ikişer bin yüz yetmiş beşer akçeleri ifraz ve başka başka iki aded 

icmal ve iki bin beş yüz akçe yekün mezburun bu defa dahi iki bin akçesi ifraz ve 

ma‘a gayrihi birikdirilüb iki bin dört yüz akçe olduğu başka ber icmal ve icmal-i 

 tamamen ve icrâ-yı bâ temessük  iki bin akçeleri merkum Mehmed 

veledi Mehmed bakiyyeleri müşterekleri kaydlarında olduğu mestur ve mukayyed 

olmağın defter-i hakani mucebince kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır.  
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                                                                                           Fî evahir-i C Sene 1195 

SAYFA 176 HÜKÜM 3 

Dergah-ı muallam kapucıbaşılarından olub Bozok Sancağı mutasarrıfı 

Cabbarzadeye ve Aynî(?) Çongar Kadısına hüküm ki 

          Amasyalı Kayabaşızâde Ömer nam kimesne gelüb bunun yüz doksan 

senesinde sefer-i hümayunda iken umur ve hususlarını ru‘yete Amasya 

mahallatından Dedehane Mahallesi sakinlerinden Molla Ömer dimekle maruf 

kimesneyi tevkil mezbur Ömer dahi zimem-i nasda olan akçeyi ahz ve  ve 

 ve eşya semeninden beş bin guruşdan mütecaviz malını kendü umuruna 

sarf ile istihlak ve ekl ü bel‘ ve mukaddema Amasya kadısı huzurunda terafu‘-ı şer‘ 

olduklarında üç bin dört yüz dört buçuk guruş .zimmetinde olduğunu meclis-

i şer‘de ikrâr ve meblağ-ı mezburdan iki bin üç yüz yirmi dokuz guruş  

merkum Kayabaşızadenin umuruna harc iderim deyu takrir ve ve zimmetinde kusur 

kalan bin yetmiş beş buçuk guruş  parayı tahsil içün taraf-ı şer‘den virilen 

i‘lam-ı şer‘ mucebince hesabda iken kable’t-tahsîl Bozok’a firar ve hâlâ Çongar’da 

Yanık Abdullah Bey‘in hizmetinde olduğun bildirüb zimmetinde sabit mahkumeye 

olan hakkı tamamen tahsil ve bi kusur alıvirilüb bi vech-i şer‘i taallül ve muhalefet 

ittirilmeyüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında hükm-i hümayunum rica 

itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                     Nesîmî         Fî evahir-i C sene (1)195   

SAYFA 176 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine ve Karakuş Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbur ahalileri gelüb bunların içlerinden kaza-i mezbur sükkanından 

malume’l esami kimesneler yedleriyle husus-ı kâhiriye dava-yı mezburenin  ve ehl-

örfe iştikâ ve mübaşir gönderüb lede’l murâfa‘a  bir nesne lazım görülüb şer‘an 

 mübâşiriyye müddea-i mütereddidin almak lazım iken hilaf-ı şer‘-i şerif üzere 

mübaşiriyyeyi sizden alurız deyu ahali-i fukara rencide ve ızrardan hali olmadığın 

bildirüb davalarına muvafık fetevâ-yı şerifesi olduğun bildirüb hilaf-ı şer‘-i şerif ve 
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mugayyir-i fetevâ-yı münif vâki‘ olan müdahalesi men‘ ve def‘ olunmak babında 

emr-i şerifim rica eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

Fi evail-i C sene 1195 

DERKENAR :Tekrar bâ işâret-i şeyhülislamî mütevelli tayini ile emr-i ali 

yazılmıştır.             Fî evail-i Ş sene 98 

SAYFA 177 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi vezire ve Tokad naibine hüküm ki 

          Amasya sakinlerinden Ömer nam kimesne ile zevcesi Fatıma nam hatun gelüb 

Tokad sakinlerinden mezbur Fatıma’nın babası ve mezkur Ömer’in murisi Elhac 

Mustafa nam kimesnenin Tokad sükkanına Koyuncuoğlu Ahmed ve Amasralı(?) Ali 

ve Taşlalı Molla Ömer ve Yusuf Ağa ve Karahisarlı Elhac Ali ve Ayıntablı Yusuf 

Koca ve Molla İsmail oğlu ve Ömer ve Hacı Sivaslı Murad Memiş dimekle maruf ve 

sair malume’l esâmi kimesnelerin bin yüz seksen senesinde istikrâz eyledikleri on 

bin guruşdan mütecâviz alacak hakkı kable’l eda murisleri mezbur fevt olub meblağ-ı 

mezburları şer‘le bunlara intikal ve bunlar dahi defter-i kassam ve bâ temessükât ve 

hüccet-i şer‘iyye mezburların zimmetlerinde olan ol mikdar mal-i mevrus haklarını 

taleb iderlerse virmekde taallül ve bundan akdem ba işaret-i şeyhülislamî sâdır olan 

emr-i ali mütevelli ta‘yin olunan Amasya’da vâki‘ Sultan Bayezid Medresesi 

müderrisi Abdurrahman huzurunda murâfa‘a olmaksızın müderris-i merkum fevt 

olmakdan nâşi terâfu‘-ı  şer‘ ve ihkak-ı hak olmayub alâ-halihi kaldığı mezburlar 

mütegallibe zümresinden olanlara isnadları ve bu babda davalarına muvafık fetevâ-yı 

şerifeleri olduğun bildirüb sen ki Tokad nâibi muma ileyhsin husus-ı mezbura 

mütevelli ta‘yin ve müşarün ileyh ma‘rifetiyle hazirun terafu‘-i şer‘ ve ihkak-ı hak 

olunmak babında emr-i şerifim sudurını istid‘â ve vech-i meşruh üzere emr-i 

alişanım sudurı içün bi’l-fi‘il  şeyhül islam ve makam-ı iftâ olan Mehmed Şerif 

edemallahu teala işaret itmeleriyle işaretleri mucebince amel olunmak içün emr-i 

şerif yazılmıştır. 

           Fi evahir-i C sene (1)195 
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SAYFA 177 HÜKÜM 2 

Keban Kadısına ve Keban Madeni  Eminine Hüküm ki 

      nam nasraniyye gelüb bunun zevci Paron nam zimmi bin yüz seksen yedi 

senesinde ticâret tarikiyle Keban Kazasında vâki‘ Argun(?)  nam karye mürurunda 

kendü halinde ırzıyla mukayyed ve kâr ve kisbesiyle meşgul iken yine karye-i 

mezbure sakinlerinden Cuma Bey oğlu Ahmed Bey ve Ali Bey oğlu Mustafa Bey 

dimekle maruf kimesneler kendü hallerinde olmadıklarından bin yüz doksan 

senesinde zevci mesfuru hilaf-ı şer‘-i şerif  ve bi gayr-ı hak katl eylediklerinden 

ma‘ada yanında mevcud altı bin guruşlukdan mütecâviz emvâl ve eşyasını gasben 

ahz ve kabz ve ziyade gadr ve taaddî eylediklerin ve mezkurûn mütegallibe ve 

cebâbireden olduklarından mukavemet ve ihkak-ı hak mümkün olmadığın ve bu 

babda davasına muvafık şeyhül islamdan fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb sen ki 

maden emini muma ileyhsin marifetinle aher hususa memur mübâşir marifetiyle 

mahallinde şer‘le görülüb ol mikdar guruşluk emvâl ve eşyayı   istirdâd ve 

madde-i katl dahi rü‘yet ve icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında sana hitâben 

hükm-i hümayunum rica itmeğin sen ki maden emini muma ileyhsin mârifetinle aher 

hususa memur mübâşir marifetiyle mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i şerif 

yazılmıştır. 

                                                                                            Fî evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 177 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Karakuş Kadısına hüküm ki 

            Kaza-i mezbur sakinlerinden Kadızade Mustafa ve oğlu Salih nam kimesneler 

gelüb bunlar   kendü hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘-i şerif 

ziyade zulm ve taaddîsi olmayub üzerlerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş 

değil iken yine kaza-i mezbur sakinlerinden mütegallibe ve cebâbireden Hatıroğlu 

dimekle maruf kimesne ile sair malume’l esâmi kimesneler bunlara garaz ve garaz-ı 

dünyeviyeleri ve nefsâniyesini bin yüz doksan senesinde hilaf-ı şer‘-i şerif ve bi 

gayr-ı hak fuzuli ve tagallüben bin guruşdan mütecâviz akçesini ahz eylediklerinden 

ma‘ada enva‘ cevr ve taaddîlerin nihayeti olmayub ahvalleri diğer gûn ve 

mükedderü’l-hal oldukların bildirüb mahallinde şer‘le görülüb mezburların ahz 
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eyledikleri hakları  her ne ise alıvirilüb hilaf-ı şer‘-i şerif ol vechle olan taaddîsi ve 

tasallutları üzerlerinden men‘ ve def‘ olunmak babında emr-i şerifim rica eyledikleri 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                            Fî evail-i C sene (1)195 

SAYFA 177 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine ve Karakuş Kadısına hüküm ki 

            Kaza-i mezbure tâbi‘  Deresi nam karye sâkinelerinden Fatıma nam 

hatun gelüb bu ve zevci Karabey oğlu Balı dimekle maruf kimesne ile kendü 

hallerinde ırzlarıyla mukayyed ve hilaf-ı şer‘-i şerif bir ferde vaz‘ ve hareketi 

yoğiken yine kaza-i mezbure tâbi‘ Çukur nam karye sakinlerinden Hatırkadıoğlu 

Hızır ve refiki Köse ve İsa oğlu Ali dimekle maruf  şakîler kendü halinde olmayub 

nice fuzuli  tekdir ve tecrim ve hedk-i ırz eyledikden maada mezbureyi 

cebren ve kahren ahz ve kendü hanesine götürüb zevci mezburun  bunu 

şakî-i mezburun yedinden almak içün karye-i mezbureye gelüb taleb eyledikde şakî-i 

mezbur zevc-i mezburu alet-i harb ile bin yüz doksan senesinde hilaf-ı şer‘ darb ve 

katl idüb mezbure üç nefer eytâm-ı  sagire ile zelil ve sefil ve gadr-ı külli ve zulm-i 

sarih eylediğin bildirüb mahallinde şer‘le görülüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak 

babında emr-i şerifim rica eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmıştır. 

                                                                                    Fî evail-i C sene (1)195 

SAYFA 177 HÜKÜM 5 

Karakuş Kadısına Hüküm ki 

          Karakuş Kazası ahalileri gelüb üzerlerine edası lazım gelen avârız ve imdâd-ı 

hazeriye ve sair evâmir-i şerifemle vâki‘ olan tekâliflerin emr ve defter mucebince 

cem’ine memur olanlara tamamen edada bir dürlü kusurları olmayub taaddî 

olunmaları icâb itmez iken ehl-i örf taifesi taraflarından hilaf-ı şer‘ ve kanun ve bila 

emr-i münif tekalif-i şakka namı ve   baha ve sâir mezâlim  ile 

akçe mütâlebesiyle taaddîden hali olmayub ahvâl-i diğer gun ve perâkende ve perişân 

olmalarına bais ve badi oldukların bildirüb hilaf-ı şer‘ ve kanun ve bilâ emr-i 
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hümâyun ol vechle akçe mütâlebesiyle vâki‘ olan taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak 

babında hükm-i hümayunum ricâ ve divan-ı hümayunumdan kanun sual olundukda 

sâlifü’z-zikr Karakuş Kazası ahalisi üzerlerine edası lazım gelen avarız ve imdâd-ı 

hazeriyye ve sair evâmir-i şerife ile vârid olan tekâlifden emr ve defter mucebince 

cem‘ine memur olanlara tamamen eda eyler gelir iken ehl-i örf taifesi taraflarından 

hilaf-ı şer‘ ve kanun ve bilâ emr-i hümâyun tekâlif-i şakka namıyla ve  baha ve 

sair mezâlim  ile taaddîlerin men‘içün kanun üzere emr-i şerif yazılageldiği 

tahrirolunmağla kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                             Fî evâhir-i C sene (1)195 

SAYFA 178 HÜKÜM 1 

Sivas Valisi vezire Bafra Kadısına hüküm ki 

           Erbâb-ı tımardan Mehmed veledi Mehmed nam sipahi gelüb Canik 

Sancağında Kavak Nahiyesi’nde Kayırdoğan nam karye ve gayrıdan sekiz bin altı 

yüz altmış altı akçe berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu tımarı mülhakatından Bafra 

Nahiyesi’ne tâbi‘ an karye-i Ulu ile  tımar ve tahtında zemin Mevlana 

 yeridir der dest Mevlana Mehmed veledi Abdullah hasıl-ı maa’r-rüsûm 

iki yüz akçe ve yine Bafra Nahiyesi’ne tâbi‘ karye-i  tımar hasıl-ı salis an 

karye-i mezbur iki başdan ve tahtında dört nefer reâyâ ve bir zemin ve bir çiftlik 

hisse ve  bir mevkûf zemin ve hasıl-ı ma‘a’r-rüsûm iki yüz akçe yazular ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrir başka başka ve defter-i icmalde karye-i 

Mevlana Abdullah tâbi‘i  Bafra deyu iki yüz akçe yazu-yı mezburesiyle tahrir ve 

karye-i Kayırdoğan el mezbure ve ma‘a gayrihi birikdirilüb iki bin beş yüz akçe 

yekününden beş yüz akçesi ifraz ve ma‘a gayrihi dört bin üç yüz iki akçe 

yekününden iki def‘a ikişer bin  yüz yetmiş beş akçeleri ifraz ve başka başka iki aded 

icmal ve iki bin beş yüz akçe yekün mezburun bir defa dahi iki bin akçesi ve hisse-i 

sâlis der karye-i  el mezburenin iki yüz akçe yazu-yı mezburesi ma‘a 

gayrihi birikdirilüb iki bin dört yüz akçe olduğu başka ber icmal ve icmal olan iki bin 

ve icmal sâni  tamamen ve iki bin dört yüz akçe yazar icmal  iki bin akçeleri 

merkum Mehmed veledi Mehmed bâkileri müşterekleriyle kaydlarında olduğu 

defter-i hakanide mukayyed ve merkum Mehmed veledi Mehmed karye-i Ulu el 
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mezburenin tahtında zemin Abdullah  deyu mukayyed zemin ile karye-i 

 el mezburenin hisse-i sâlisini ber muceb-i defter-i hakani müşterekiyle zabt 

ve vâki‘ olan mahsul ve rüsum kanun ve defter mucebince ahz ve kabz murad 

eyledikde zemin ve hisse-i sâlis el mezburelerden vakfa dair bir nesne tahrir olmayub 

bir vechle dahl ve taarruz olunmak icab itmez iken Uluköy nam karyede vâki‘ 

mescid-i şerifinin mütevelli ve imam ve hatibi zuhur ve zikr olunan zemin ve hisse-i 

sâlis içün tımar mutasarrıfının alakası yoktur mecid-i mezbur vakfıdır ve imam ve 

hatibe ve meşrutadır deyu hilaf-ı defter-i hakani fuzuli müdâhale ve on seneden berü 

tagallüben zabt ve mahsul ve rüsûmun ahz ve kabz idüb gadr itmeleriyle bundan 

akdem bade’l murâfa‘a zikr olunan zemin ve hisse-i sâlisde müstecîr-i mezbur 

vakfının alakası olmayub ber muceb-i defter-i hakani müşterekiyle tımarı tarafından 

zabt ve makbuzı mahsul ve rüsum  hükm ve edâsı tenbih birle cânib-i 

şer‘den hüccet-i şer‘iyye virilmişiken mugayyir-i hüccet yine ol vechle fuzuli 

müdâhale ve tagallüben zabt idüb gadr eylediklerin bildirüb hüccet-i şer‘iyye 

mucebince amel olunub zikr olunan zemin ve hisse-i sâlis ber muceb-i defter-i 

hakani müşterekiyle kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsul ve rüsum kanun ve defter 

mucebince ahz ve kabz ittirilüb müstecir-i mezburun mütevelli ve imam ve hatibi ve 

aher bir ferdi vakfiyet iddiasıyla dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ ve fuzuli 

ahz eyledikleri mahsul ve rüsum alıvirilmek babında hükm-i hümayunum rica ve 

defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i hümayun ve defter-i icmal ve mufassala 

müracaat olundukda vech-i meşruh üzere olduğu mestur ve mukayyed olmağın 

defter-i hakani mucebince amel olunmak içün yazılmıştır. 

Fi evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 178 HÜKÜM 2 

Gümüşabad Kadısına hüküm ki 

          Mehmed ve Osman nam kimesneler gelüb Amasya Sancağında Gümüş 

Nahiyesi’nde nefs-i Karim malikane-i vakf-ı medrese-i Eratna Bey(?) der Kayseriye 

ber muceb-i defter-i evkâf divâni vakf-ı imâret  der Trabzon tahtında üç 

yüz yirmi sekiz defter reâyâ ve on yedi zemin ve hasıl-ı ma‘a niyâbet çift resm-i 

 ve cebe ve hınta ve deştbâni ve tapu-yı zemin ve bad-ı hevâ ve arusiye 

yekün ma‘a gayrihi yirmi bir bin üç yüz doksan iki akçe ve yine Gümüş Nahiyesine 
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tâbi‘ karye-i Berât  tâbi‘ Karim malikane vakf-ı medrese-i Eratna Bey der 

Kayseriyye divani vakf-ı imaret  yine der Trabzon tahtında yüz üç nefer reâyâ 

ve on bir zemin ve hâsıl-ı ma‘a niyâbet çift ve nim ve bennak ve cebe ve hınta ve 

deştbani ve tapu-yı zemin ve bad-ı hevâ ve arusiye yekün ma‘a gayrihi altı bin dokuz 

yüz yetmiş altı akçe yazular ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle başka başka 

tahrir olduğı defter-i hakanide mukayyed ve bunlar nefs-i Karim ile Berât  

karyesi ahalilerinden olub nefs-i Karim ile Berat  ve karye-i mezbure 

toprağında ziraatleriyle hasıl eyledikleri terekelerinin beşde bir öşrlerin medrese-i 

mezbure vakfı tarafına aid malikane mahsulünden dahil olanı medrese vakfı tarafına 

ve imaret vakfına dâhil olan mahsul ve rüsûmatların dahi imaret-i mezbure vakfı 

tarafına edada kusurları yoğiken imâret vakfı mütevellisi  ahza kanaat itmeyüb 

ziyade mütalebesiyle taaddî ve ahvalleri diğer gun ve perakende olmalarına bais 

oldukların bildirüb hilaf-ı defter-i hakani ve mugayyir-i kanun ol vechle ziyâde 

talebiyle taaddî ve rencide ittirlmeyüb vâki‘ olan taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak  

babında hükm-i hümayunum rica ve defterhane-i amiremde mahfuz defter-i evkafa 

müracaat olundukda vech-i meşruh üzere olduğu mestur ve mukayyed olmağın defter 

mucebince kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                                     Fî evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 178 HÜKÜM 3 

Kıdvetü’l emâsil ve’l akran Anadolu Kadıaskeri Muhzırlarından Es 

Seyyid Hasan zide kadruhuya hüküm ki 

          Gedegara Kazası ahalileri taraflarından der aliyyeme takdim olunan bir kıt‘a  

mahzarlarında kaza-i mezburda naibü’ş-şer‘ olan Es-seyyid Feyzullah zide 

ilmihunun kaza-i mezbur ahalisine ağraz-ı nefsaniyyesi olduğundan bi gayr-ı hak 

bazılarından hukuk iddiasıyla muhzır ta‘yin ile tarafından nasb eylediği vekiline dava 

ittiği mebâliği hükm ve cebren tahsil iderim deyu bazıların kalabendleriçün murasele 

i‘ta ve bazıların der zencir idüb hala mahpus ve bazıları firar ve bu vechle her 

birilerin bir gûne tekdir ve cevr ve zulmünden bahs ile naib azl birle taaddîsi men‘ ve 

def‘ olunmasını tahrir ve istirham itmeleriyle husus-ı mezbur hala Anadolu 

kadıaskeri olan alemü’l  Mehmed zide fezâilihudan  isti‘lâm olundukda 

naib-i mumaileyhin hüsn-i halini müş‘ir iki kıt‘a  mahzar ve mahzarları musaddık 
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Amasya Kadısı’nın i‘lamı dahi zuhur ve bu tarafdan hakikat-i hal mütebeyyin 

olmadığından mahallinde tefahhus içün sen ki muma ileyh Es seyyid Hasan zide 

kadruhusun ta‘yin ve irsal  mahallinde cümle ahali muvâcehelerinde teftiş ve 

tefahhus ve hakikât-i hal mahsar ve civarında olan kazalarda mahzarı musaddık 

i‘lamları ile der aliyyeme inha olunmak içün emr-i münifim sudurını Mevlana-yı 

müşarün ileyhe i‘lam itmeğin i‘lamı mucebince amel olunmak babında ferman-ı 

alişan yazılmıştır. 

   Fi evail-i C sene (1)195 

SAYFA 178 HÜKÜM 4 

Zile Kadısına hüküm ki 

          Sen ki Mevlana-yı mumaileyh Ahmed zide fazluhusun südde-i saadetime 

mektub gönderüb Cihanbeyli Şencanlısı ekradından kaza-i mezburda sakin Şeyh 

Yusuf evladından es Seyyid Murtaza ve es Seyyid Ali ve es Seyyid Hamza zide 

şerefehu meclis-i şer‘a varub bunlar sahihü’n-neseb sâdâd-ı kiramdan olub isbat-ı 

neseb eylediklerine İstanbul fukahasından yedlerinde mamulün bih hüccet ve 

temessükleri olub rüsum-ı raiyyet mütalebesiyle taaddî olunmaları icab itmez iken 

mir tahsildarları taraflarından Sizdankulu(?) ve Çorum perakendesi reâyâsındansız 

deyu hilaf-ı kanun rüsum-ı raiyyet taleb ile rencide ve taaddî itmeleriyle men‘ ve def‘ 

olunmak babında hükm-i hümayunum virilmek ricâsına vâki‘ hâli bi’l iltimas arz ve 

divan-ı hümayunumdan kanun sual olundukda mezkurûn sahihü’n neseb sâdâd-ı 

kiramdan olub isbât-ı neseb eylediklerine İstanbul fukahasından yedlerinde mamulün 

bih hüccet ve temessükleri var ise bu makule sahihü’n neseb sadad-ı kiramdan olub 

isbât-ı neseb eylediklerine İstanbul fukahasından yedlerine mamulün bih hüccet ve 

temessükleri olanlardan resm-i raiyyet mütalebe olunmak hilaf-ı kanun idüğü tahrir 

olunmağla kanun üzere amel olunmak içün emr-i şerif yazılmıştır. 

    Fi evahir-i C sene (1)195 
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SAYFA 179 HÜKÜM 1 

Ünye Kadısına hüküm ki 

          Ashâb-ı hayrattan Süleyman Paşa nam sahibü’l hayrın vakfı mütevellisi olan 

Elhac Mehmed nam kimesne gelüb vakf-ı mezburun vakfiye-i mamülü’n bihasında 

mukayyed ve beher sene cânib-i vakfdan icâr olunagelen akaratından Ünye Kazası 

sûkunda vâki‘ bir bab etmekci furunı önüne kasaba-i mezbure sakinlerinden Ebu 

Mehmed oğlu Hacı Hasan nam kimesne bin yüz doksan senesinde mücerreden 

dükkan bina ve ihdas ve vakf-ı mezburun dükkanına zarar-ı şer‘isi olub tatiline dahi 

bais ve badi olduğun bildirüb şer‘le görülüb zarar-i şer‘isi men‘ ve def‘ olunmak 

babında hükm-i hümayunum rica itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmıştır. 

                                                                       Vâcid         Fî evahir-i C sene (1)195 

DERKENAR :Emr-i âli lede’l-vüsul istintâk olunarak meblağ-ı mezbur-ı inkâr ve 

 ve vekilleri mefkûd olmağla husus-ı mezburun terafu‘ ve sübûtı 

olmadığını nâtık  Tokad Kadısının   arzı mefhumı şerh   19 ZA sene 95 

SAYFA 179 HÜKÜM 2 

Sivas Valisine ve Tokad Kazası naibine hüküm ki 

          İstanbul’da mütemekkin sarraf taifesinden Kirkor ve Nikola nam zimmiler 

gelüb bunların Tokad ahalisinden olub asitanede misafireten sâkin Kasım oğlu 

Ahmed nam kimesne zimmetinde bin yüz seksen iki senesinden berü bâ hüccet-i 

şer‘iyye mahkûmeye olan dört bin beş yüz guruşunu taleb eyledikde Tokad’a firar ve 

tahsili babında sadır olan emr-i ali mucebince lede’l murâfa‘a  meblağ-ı mezbur 

deyni olduğunu ikrâr ve bin yüz guruşunu huzur-ı şer‘de vekillerine teslim ve bâki 

kalan üç bin guruşunu dahi altı ay vâde tamamında irsâle taahhüd eylediğini havi 

taraf-ı şer‘den i‘lam  i‘ta ve vâde-i mezbure mürur idüb meblağ-ı mezburu irsal 

eylemediğin bade’l-inha ve’l istid‘â mukaddema sadır olan emr-i şerif sadır olan 

emr-i şerif mucebince amel olunmak içün emr-i şerifim sadır olmuşiken  

itmeyüb mağdurü’l-hal oldukların bundan akdem ba arz-ı hal inha ve istid‘â sen ki 

vezir-i müşarün ileyhsin mukaddema sadır olan emr-i şerifim mucebince amel 
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olunmak içün iş bu sene-i mübâreke evâsıt-ı cemazie’l evvelinde emr-i şerifim sâdır 

olmuşiken el yevm tahsil olmadığın bildirüb mübâşir marifetiyle mukaddema sadır 

olan emr-i ali mucebince müceddeden hükm-i hümayunum rica ve divan-ı 

hümayunumda mahfuz kuyud-ı ahkama müraca‘at olundukda ber vech-i muharrer 

tarih-i mezburda emr-i şerif virildiği mestur ve mukayyed olmağın mübâşir 

mârifetiyle mukaddema sadır olan emr-i şerifim mucebince amel olunmak içün emr-i 

ali yazılmıştır. 

                                                                                                Fî evahir-i C sene 1195 

SAYFA 179 HÜKÜM 3 

Sivas Eyaletinde vâki‘ Şarkîpâre  Kazası’nın Kadısına hüküm ki 

          Şarkîpâre Kazası ahalileri gelüb Sivas valileriçün tertib ve tayin kılınan imdad-

ı hazeriyyeden   tevcih mantukınca hisse-i  hazeriyyelerini şurutı 

mucebince vakt-i fermanıyla mahalline getirilüb eda ve teslimde kusurları yoğiken 

kanaat itmeyüb Sivas valileri tarafından harc-ı bab ve sarrafiye ve hizmet-i 

mübâşiriyye zâhire baha ve ikramına ve sair gûne bed‘ ve mezâlim namıyla akçe 

mütâlebesiyle taaddî ve rencideden hali olmadıklarından ahvalleri diğer gun ve 

perâkende ve perîşân olmalarına bais ve badi oldukların inha hilaf-ı şer‘-i şerif ve 

mugayyir-i şurut-ı hazeriyye ol vechle harc-ı bab ve sarrafiye ve hizmet-i 

mübâşiriyye zâhire baha ve ikramına ve sair bed‘ ve mezâlim ile taaddî ve rencide 

ittirilmeyüb men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica ve divan-ı 

hümayun kaleminden şurutı sual olundukda Sivas Eyâleti’nde vâki‘ kazalardan vâli 

içün senede iki taksit ile on beş bin guruş imdâd-ı hazeriyye  tertib ve ta‘yin 

kılındığından Şarkîpâre kazasının hisse-i hazariyesi bu tarafda malum olmamağla 

mahallinde  mahfuzdan yoklanub ibtidâr-ı vaziyet marifet-i şer‘ ve cümle 

marifetiyle ta‘dil ve tesviyeye riayet olunarak eyalet-i merkumenin hazeriyye-i 

muayyenesinden kaza-i mezbura her ne mikdar hisse tarh ve tahsil olunmuş ise 

sicillâtı bade’l ihrac kaza-i mezbur ahalisi ol mikdar hisse-i hazeriyyelerini şurûtı 

üzere defter-i kadimâtıyla mahalline götürüb eda ve teslim eylediklerinden sonra 

sicillatda mukayyed hisselerinden ziyâde hazeriyye mütâlebesi ve mübâşiriyye ve 

ikramiye namı ve sair gûne bed‘ ve mezâlim ile ahali-i fukara rencide ve remide 
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olmayub himâyet ve siyânet olmaları şurut-ı hazeriyyeden idiğü tahrir olunmağla 

şurûtı mucebince amel olunmak babında fermân-ı ali yazılmıştır. 

                                                                                         Fî evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 179 HÜKÜM 4 

Sivas valisine ve Şarkîpâre kadısına hüküm ki 

           Şarkîpâre Kazası ahalileri gelüb kaza-i mezburda Cafer Ali Kuyusundan 

Kavalıkışla ahalisinden Küçük Veli oğullarından İsmail ve avanesinden Kenanoğlu 

Abdullah nam kimesneler kendü hallerinde olmayub biz Tokad voyvodasından 

 giydik deyu bin yüz doksan senesinde kethüda oldukda  bahası ve sair 

bahâne  ile üzerlerine akçe tarh ve ahz ve tecrim ve gadr-ı külli eylediklerin bildirüb 

şer‘le görülüb zimmetlerinde zâhir olan hakları tahsil ve alıvirilüb fimâ ba‘d hilâf-ı 

şer‘-i şerif ve mugayir-i kanun ol vechle zulm ve taaddî ittirilmeyüb ol vechle zâhir 

olan tasallut ve  taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica 

eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                        Fî evahir-i C sene (1)195 

DERKENAR: Mahallinde ihkâk-ı hak olmaz ise Sivas’a ihzarları valisine hitaben 

emr-i şerif yazılmıştır.   Fî evasıt-ı B sene 95 

SAYFA 179 HÜKÜM 5 

Sivas Valisi vezire ve Gümüşabad kazası naibine hüküm ki 

          Sen ki Mevlana-yı muma ileyh Esseyyid İbrahim zide ilmihusun südde-i 

saadetime mektub gönderüb Gümüşabad Kazasına tâbi‘  nam karye 

sükkanından Osman bin Ömer nam kimesne meclis-i şer‘a varub yine karye-i 

mezbure sâkinlerinden Gedik Hüseyin bin Musa nam kimesne zimmetinde yüz 

doksan senesinden berü karz-ı hasen olmak üzere iki yüz yetmiş beş guruş ve bir 

def‘a dahi yüz guruş cem‘an üç yüz yetmiş beş guruş alacağı olub birkaç def‘a taleb 

eyledikde virmediğinden başka karye-i mezburede vâki‘ harman yerini ve kam yerini 

fuzuli zabt ve mukaddema hin-i terâfu‘larında mezbur Osman’ın olduğu sabit ve 

edasına cânib-i şer‘den tenbih olmuşiken adem-i itaatinden nâşi virmeyüb gadr 
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eylediğin arz eylediğin ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün ferman-ı alişan 

yazılmıştır. 

                                                                           Fî evail-i Receb sene (1)195 

SAYFA 180 HÜKÜM 1 

Niksar Kadısına hüküm ki 

          Sen ki Niksar Kazası naibi Mevlana-yı muma ileyh Salih Hulusi zide 

ilmihusun mektub gönderüb Niksar sakinlerinden Süleyman Ağazade Elhac İbrahim 

meclis-i şer‘a varub Niksar Kazası toprağında vâki‘ Gümüştigin ve Tutak ve Hor 

nam mahallerde kain hudud ve sınurı   ahali ve’l cirân ma‘rûf ve meşhur 

olub kadimden berü zabt ve ziraat ve öşr ve resmi  sahib-i arza eda idegeldiği 

yerlerine müdahale olunmak icab itmez iken kaza-i mezbure tâbi‘ Eskidir nam karye 

sakinlerinden  oğlu Seyyid Ali Bey ve karındaşı oğulları Salih Bey ve 

Memiş Bey dimekle maruf kimesneler ol yerler içün bizim mezra‘mızdır deyu 

müdâhaleden hali olmamalarıyla men‘ ve def‘leri matlubumdur didikde mezburun 

taraflarından vekil-i şer‘ileri olan Çavuşoğlu Mustafa Alemdar dimekle maruf 

kimesne ile lede’l murâfa‘a   ol yerler mezbur Elhac İbrahim’in eben an cedd yüz 

seneden mütecâviz beher sene zabt ve ziraat ve öşr ve resmin sahib-i arza eda 

idegeldiği yerleri olduğu şuhud-ı udul ile şer‘an sabit ve mezburların hilâf-ı kanun 

vâki‘ olan müdahalelerinin men‘ini hâvi hüccet-i şer‘iyye virilmekle ol babda vâki‘ 

hâli hükm-i hümayun virilmek ricasına bi’l-iltimas arz ve divan-ı hümayunumdan 

kanun sual olundukda münazaun fihâ olan mahal dahl iden Eskidir karyesi ahalisinin 

kadimden koyun ve sair davarları ra‘y olunub otundan ve suyundan intifa‘ 

idegeldikleri mahsus ve müstakil kadimi mer‘aları olmayub fi’l vâki‘ merkum elhac 

İbrahim’in babasından müntakil eben an cedd mutasarrıf ve beher sene zabt ve ziraat 

ve öşr ve resmin sahib-i arza eda idegeldiği yerleri iken karye-i mezbure ahalisi ol 

yerler içün bizim mezra‘amızdır deyu hayvanatların gönderüb ra‘y ittirüb gadr 

eyledikleri vâki‘ ise bu makule kadimden ziraat olunub öşr ve resmi alınagelen yerler 

sonradan mer‘a olmak hilaf-ı kanun olmağla men‘ ve def‘ ve ol yerler kadimisi üzere 

zabt ve ziraat ittirilmek muvafık-ı kanundur deyu tahrir olmağla kanun üzere amel 

olunmak içün yazılmıştır. 

Fi evahir-i C sene (1)195 
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SAYFA 180 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi vezire ve Amasya Kadısına hüküm ki 

          Amasya Kazası sakinlerinden Mustafa nam kimesne ile Ayşe nam hatun gelüb 

mezbure Ayşe’nin kızı Şerife nam hatun zevci İsmail’in karındaşı Mehmed nam 

kimesnenin taht-ı nikâhında iken bin yüz seksen üç senesinde müteveffiye olub 

mutasarrıf olduğu kaza-i mezburede vâki‘ beş bin guruşlukdan mütecâviz mülk bağ 

ve bağçe ve nukûd ve sâir emvâl ve eşyası irsen mezbure Ayşe ve torunu mezbur 

Mustafa’ya ve zevci Muhammed’e ve hemşiresi Zeyneb’e intikâl ve kaza-i mezbure 

sakinlerinden zevci İsmail karındaşı Mehmed ile yekdil ve ihfaen karındaşı Mehmed 

ile  murâfa‘a ve mezbure Zeyneb’in sehmine isâbet iden hisse-i 

irsiyyesini hufyeten virüb mezbur Mustafa ve Ayşe’ye gadr ve mezbur Şerife 

hayatında bağ ve bağçe ve emlak ve eşyasını bana füruht eyledi deyu şahid-i zor ile 

ber takrib mezbur hüccet  ve gadr eylediğin ve bu babda davasına muvâfık 

fetevâ-yı şerifeleri olduğun bildirüb fetevâ-yı şerife mucebince şer‘le görülüb hakk-ı 

irsiyyeleri alıvirilüb icra-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında hükm-i hümayunum 

rica eyledikleri ecilden sen ki Sivas valisi vezir-i müşarün ileyhsin mahallinde şer‘le 

görülmek içün fermân-ı alişan yazılmıştır. 

                                                                                  Fî evail-i Receb sene (1)195 

SAYFA 180 HÜKÜM 3 

Çorum Kadısına hüküm ki 

          Çorum Kazasına tâbi‘ Ahiilyas nam karyede vâki‘ cami’i şerifinin bi’l-fi‘il  

berât-ı şerifimle hatibi olan Mustafa zide salahu gelüb bu uhdesine lazım lazım gelen 

hitabet hizmetini eda idüb eimme ve hutebâ muktedâ-yı nas oldukları itibariyle 

rüsûm-ı raiyyet ve bila emr-i şerif tekâlif-i şakka talebiyle taaddî ve rencide 

olunmaları icâb itmez iken karye-i mezbure zâbiti hilaf-ı kanun rüsum-ı raiyyet ve 

ehl-i örf taifesi taraflarından dahi bilâ emr-i şerif tekâlif-i şakka mütalebesiyle taaddî 

ve rencide eylediklerin bildirüb kanun üzere amel olunub karye-i mezbure zâbitine 

hilaf-ı kanun rüsum-ı raiyyet ve ehl-i örf taifesi taraflarından dahi bila emr-i şerif 

tekalif-i şakka mütalebesiyle taaddî ve rencide ittirlmeyüb men‘ ve def‘ olunmak 

babında hükm-i hümayunum rica itmeğin imdi eimme ve hutebâ muktezâ-yı nas 
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oldukları i’tibariyle rüsum-ı raiyyet ve bila emr-i şerif tekâlif-i şakkanın cümlesinden 

muaflardır bu babda kanun üzere amel olunmak içün yazılmıştır. 

Fi evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 180 HÜKÜM 4 

Zünnunabad Kazası naibine hüküm ki 

          Kaza-i mezburda vâki‘ Doğmuş nam karyede vâki‘ Doğmuş cami‘i şerifinin 

bi’l-fi‘il  berât-ı şerifimle hatibi olan Halil zide salahu gelüb bu uhdesine lazım gelen 

hizmeti eda idüb berâtı mucebince hizmeti mukâbelesinde müstahik olduğu vazifesin 

cami‘i mezkur mütevellisi Merzifonlu Bilal oğlu Mustafa dimekle arif kimesneden 

taleb eyledikde vakfdan müsaade var iken mugayyir-i berât birkaç seneden berü 

vazifesin edada taallül ve muhalefet ve gadr-ı külli sevdasında olduğın bildirüb şer‘le 

görülüb hizmeti mukabelesinde müstahik olduğı vazifesin mütevelli-i mezburdan ve 

mal-ı vakfdan kendüye alıvirilmek babında emr-i şerifim sudûrını istid‘â eylediği 

ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                              Vâcid          Fî evail-i B sene (1)195 

DERKENAR:Mübaşir marifetiyle Sivas’a ihzar olunmak içün emr-i şerif yazılmıştır. 

3 N sene 195 

SAYFA 181 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Kazabad Kazası naibine hüküm ki 

            Sen ki Mevlana-yı muma ileyh Elhac Hasan zide ilmihusun mektub gönderüb 

Kazabad ahalileri bâ şerifim meclis-i şer‘a varub bâ emr-i ali üzerlerine vârid olan 

tekâliflerin emr-i defter mucebince cem’ine memura edada kusurları yoğiken bundan 

akdem kaza-i mezbur a‘yanı olan Hosanlı(?) oğlu Osman Ağa dimekle ma‘ruf 

kimesne cebâbireden olmakdan nâşi bin yüz doksan senesinden berü tekalifleri 

umûruna karışub beher tekâlif vuku‘unda kendü nefsleriçün tevzi‘-i defter emr ve 

defterden ziyâde hilaf-ı şer‘-i şerif yirmi bin guruş zam ve idhal ve cebren ve kahren 

fukaradan tahsil ve ahz itmekle kaza-i mezbur ahalileri dahi şer‘le ru‘yet-i  hesab 

murad eyledikde mezbur muhasebe görmekden imtina‘ birle vatan-ı asliyesi olan 
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kaza-i mezbure tâbi‘ Husaf nam karyeye firar ve hala karye-i mezburede olduğundan 

bir dürlü mukavemet ve ihkak-ı hak mümkün olmamağla marifet-i şer‘ ve mübâşir 

marifetiyle hesabları görülüb merkumun emr ve defterden ziyade kendü nefsiçün 

hilaf-ı şer‘i cebren ahz eylediği ol mikdar guruş hakk-ı fukara tamamen tahsil gerü 

ashabına redd ve teslim ile icrâ-yı şer‘ ve ihkak-ı hak olunmak babında vâki‘ hâli 

hükm-i hümayunum virilmek ricasına bi’l iltimas arz eylediğin ecilden sen ki Sivas 

valisi vezir-i müşarün ileyhsin mübâşir marifetiyle mahallinde şer‘le görülüb ihkâk-ı 

hak olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                          Hüsnî              Fî evail-i C sene 1195   

SAYFA 181 HÜKÜM 2 

Satılmış Kadısına hüküm ki 

          Satılmış kazasına tâbi‘ Samuri nam karye ahalileri gelüb Canik Sancağında 

Satılmış nahiyesine tâbi‘ karye-i Samuri tahtında yetmiş beş nefer reâyâ ve yedi aded 

zemin hasıl-ı ma‘a boyahane ve bazar ve nim ve hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi üç 

bin yedi yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer ve defter-i icmalde ma‘a 

gayrihi birikdirilüb dört bin dört yüz akçe yekününden bin yedi yüz akçesi ifraz ve 

gayrihi ile birikdirilüb yedi bin yüz akçe ber icmal ve icmal-i mezburun yedi yüz elli 

akçesi yine Satılmış Nahiyesinde Binarı nam karye ve gayrıdan yirmi dört bin iki yüz 

otuz sekiz akçe zeâmete mutasarrıf Ömer bin Abdurrahman’ın ve bâkisi müştereki 

kaydlarında olduğu defter-i hakanide mukayyed olmağla bunlar karye-i mezbure 

toprağında ziraatleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinden beşte bir öşrlerinde 

müşterekiyle zâim-i muma ileyhin tarafından subaşısına edada kusurları yoğiken 

maktu‘ baş namıyla ikişer guruş ve gah iki şer guruş  alırum deyu taaddî ve 

rencideden hali olmadıkların bildirüb hilaf-ı defter-i hakani mugayyir-i kanun ol 

vechle olan taaddîleri men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica ve 

defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i hümayun ve defter-i icmal ve mufassala 

müracaat olundukda vech-i meşruh üzere olduğu mestur ve mukayyed ve kanun sual 

olundukda mezkûr Samuri Karyesinin ahalisi karyeleri toprağında ziraatleriyle hasıl 

eyledikleri terekelerinden beşde bir öşrlerin karyeleri mutasarrıfına tamamen eda 

eylediklerinden sonra maktu’ namıyla akçe mütâlebesiyle taaddîleri hilâf-ı defter-i 
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hakani ve mugayyir-i kanun eylediği tahrir olunmağla kanun üzere amel olunmak 

içün yazılmıştır. 

                                                                                          Fî evahir-i C sene 1195 

SAYFA 181 HÜKÜM 3 

Amasya Kazası naibine ve Canik Muhassılı (boş) zide mecduhuya 

hüküm ki 

             Hâcegân divan-ı hümayunumdan Mehmed Emin zide mecduhu südde-i 

saadetime arz-ı hal idüb Canik ve Kastamonu ve Ayıntab Sancaklarında Samsun ve 

gayrı nahiyelerde Mahladıç nam karye ve gayrıdan altmış dokuz bin dokuz yüz 

altmış akçe defter-i hakani kitabeti şakîrdliği  ilhâkı ve berât-ı alişanım 

mutasarrıf olduğu zeâmeti mülhakatından Ünye Nahiyesi’nde nefs-i Ünye ve karye-i 

Derekal‘a ve karye-i İncirlü müşterekiyle kayd ve berâtına dâhil olmağla nefs-i Ünye 

ve karye-i Derekal‘a ve karye-i İncirlü el mezbureler ve icmaline dahil kurayı ber 

muceb-i defter-i hakani müşterekiyle tarafından vekil Hacı İsmail nam kimesne zabt 

ve vâki‘ olan mahsulât ve rüsûmattan berâtı yazusuna göre isâbet iden hissesini 

kanun ve defter mucebince ahz ve kabz murad eyledikde aherden dahl ve taarruz 

olunmak icab itmez iken ecânib ve ashab ve  ağrazdan  oğlu Osman nam 

kimesnenin voyvodası  Hüseyin dimekle maruf kimesne hevâsına tâbi‘ 

kimesneler ile müttefik ve mugayyir-i defter-i hakani yüz doksan dört ve beş 

senelerinde vâki‘ olan mahsul ve rüsumını fuzuli zabt ve ahz ve kabz ve ol vechle 

zeâmeti mahsulünün kesr ve noksan tertibine bais oldukşarın bildirüb nefs-i Ünye ve 

karye-i Derekal‘a ve karye-i Anbarlu el mezbureler ve  icmaline dâhil kura ber 

muceb-i defter-i hakani müşterekleriyle muma ileyhin tarafından vekil-i merkum 

zabt ve vâki‘ olan mahsûlât ve rüsûmâtı kanun ve defter mucebince ahz ve kabz 

ittirilmeyüb hilaf-ı defter-i hakani ecânibden olan mezburları ve aherden bir ferdi 

dahl ve taarruz ittirilmeyüb men‘ ve def‘ ve fuzuli ahz ve kabz eyledikleri mahsul ve 

rüsûmı tevcih idenlerden alıvirilüb ihkak-ı hak olunmak babında hükm-i hümayunum 

rica ve defterhane-i amiremde mahfuz ruznamçe-i hümayuna ve ve defter-i icmal ve 

mufassala müracaat olundukda Ünye Nahiyesi’ne tâbi‘ neferât müslümanât ve 

neferatgiran ile nefs-i Ünye ve hasılı tahtında resm-i çift ve ispençe ve resm-i dalyan 

ve resm-i tapu ve resm-i bostan ve mahsul-i çeltük karye-i Kal‘a ve Boyahane der 
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karye-i mezbur ve maktu‘ içün ve ihtisab ve tamgavât ve bac-ı bazar yekün ma‘a 

gayrıhi on dört bin akçe ve yine nahiye-i mezbure tâbi‘ neferât ve zemin ile karye-i 

Derekal‘a hasıl-ı tahtında nim ve hınta gavers ma‘a gayrihi yekün ma‘a gayrihi sekiz 

bin akçe ve yine nahiye-i mezbure tâbi‘ neferât ve zemin ile karye-i İncirlü iki 

başdan ve hasıl-ı tahtında nim ve hınta ve şair ma‘a gâvers yekün ma‘a gayrihi dört 

bin akçe yazular ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle başka başka tahrir ve 

defter-i icmalde ma‘a gayrihi birikdirilüb otuz bir bin beş yüz akçe ber icmal ve 

icmal-i mezburun yirmi bin iki yüz elli akçesi muma ileyh Mehmed Emin veledi 

Şakîrd Yusuf’a  bâkisi müşterekleri kaydlarında olduğu mestur ve divân-ı 

hümayunum kaleminden sual olundukda nefs-i Ünye ve karye-i Derekal‘a ve karye-i 

İncirlü el mezbure ve icmâline dâhil kura ber muceb-i defter-i hakani müşterekiyle 

mumaileyhin tarafından vekil-i merkum zabt ve vâki‘ olan mahsûlât ve rüsûmâtından 

yirmi bir bin iki yüz elli akçe berâtı yazusına göre isâbet iden  kanun ve 

defter mucebince ahz ve kabz ittirilmek muktezâ-yı defter-i hakani ve muvafık-ı 

kanun olub doksan dört ve beş senelerinde vaki olan mahsul ve rüsûmı ahz ve kabz 

iden   ve sâir iktizâ idenlerden tahsil ve tarafından kabzına memur vekiline 

alıvirilmek içün defter-i hakani mucebince kanun üzere emr-i şerifim virilmek iktiza 

ider deyu tahrir olunmağla defter-i hakani mucebince amel olunmak içün emr-i 

şerifim yazılmıştır. 

                                                                  Şerifî               Fî evail-i B sene (1)195      

DERKENAR: Derkenârı mucebince maden eminine hitâben emr-i şerif yazılmıştır. 

8 S sene 195 

SAYFA 182 HÜKÜM 1 

Arabkir Kadısına Hüküm ki 

          Kaza-i mezbur muzâfâtından Çörengi Bağçesi Kazası sakinlerinden malume’l 

esâmi ehl-i islam ve malume’l isim zimmiler gelüb kaza-i mezburda vâki‘ Kara 

Süleyman Paşa Cami’i Şerifi Vakfı’nın vakfiye-i mamulün bihasında mukayyed 

müsakkafâtından kaza-i mezburda vâki‘ bî icârin eben an ced kırk seneden berü 

mutasarrıf oldukları vakıf arsaları üzerine vakf-ı mezbur mütevellisi  ile 

dekâkin ve menâzil ve han bina idüb ol mikdar seneden mütecâviz bila niza‘ 
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mutasarrıf ve beher sene icaresini cânib-i vakfa eda idüb taaddî olunmak icab ider 

halleri yoğiken Arabkir Kazası’nda sâkin ashab-ı ağrazdan ve mütegallibeden bazı 

kimesneler mücerred  ve celb-i mal sevdasıyla ol arsa mukaddema bizim idi 

binalarınızı hedm ve arsalarını alub zabt ideriz deyu hilaf-ı şer‘-i şerif taaddî ve ızrar 

kasdıyla taarruzdan hali olmadıkların ve bu babda davalarına muvafık şeyhü’l 

islamdan mütaaddîd fetevâ-yı şerife virildiğin bildirüb mucebince amel olunub 

ashab-ı ağrazdan olan mezburların hilaf-ı şer‘ ve mugayyir-i fetevâ-yı münif ol 

vechle olan gadr ve taaddî ve rencideleri üzerlerinden men‘ ve def‘ olunmak babında 

hükm-i hümayunum rica eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emr-i 

şerif yazılmıştır. 

                                                                                              Fî evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 182 HÜKÜM 2 

Arabkir Kadısına hüküm ki 

           Kaza-i mezbur muzafatından Çörengi Bağçesi kazası sakinlerinden malume’l 

ism ehl-i islam ve zimmiler gelüb bunlar havass-ı hümayunumdan kaza-i mezburenin 

defterde mukayyed raiyyet ve zimmi raiyyeti oğullarından ve kırk seneden mütecâviz 

sakin ve üzerlerine edası lazım gelen resm-i raiyyetlerin ve zimmi-i mesfurlar dahi 

resm-i ispençelerin kanun ve defter mucebince ehl-i raiyyet kayd oldukları kaza-i 

voyvodasına edada kusurları olmayub iskan teklifi ile taaddî olunmaları icab itmez 

iken medine-i Arabkir’de sâkin Kara Süleyman Paşa Cami’i Vakfı mütevellisi bazı 

kimesnelere emvalleriyle mücerred celb-i mal sevdasıyla Arabkir Kasabasına nakil 

ve iskân itdürürüm deyu hilaf-ı kanun ve defter  taaddî ve rencideden hali 

olmadıkların ve bu babda davalarına muvafık şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerife 

virildiğin bidirüb mütevelli-i mezkurun hilaf-ı kanun ol vechle zâhir olan taaddîleri 

men‘ ve def‘ olunmak babında hükm-i hümayunum rica eyledikleri ecilden kanun 

üzere amel olunmak içün emr-i şerif yazılmıştır. 

                                                                                      Fî evâhir-i C sene (1)195 
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SAYFA 182 HÜKÜM 3 

Eğin Kadısına hüküm ki 

          Kaza-i mezbur ahalisi gelüb yerlüden naibi olmak memnu‘ iken hala kaza-i 

mezburda  naibi olan Deli Hasan nam kimesne yerlüden olub ahali-i  fukaraya hilaf-ı 

şeriat-ı garra zulm ve taaddîsi âşikâr olduğun inha ve mezburun niyâbetten azl ve ref‘ 

ve zâhir olan zulm ve taaddîsinin men‘ ve def‘ babında emr-i şerifim rica ve divan-ı 

hümayunumdan su’al olundukda yerlüden naib olmak memnu’ olmağla bâlâda 

mezkur naib inha olduğu üzere yerlüden olub ahali-i fukaraya zulm ve taaddîsi 

muhakkak ise niyâbetden ref‘ ve fimâ bad niyâbet hizmetine istihdâm olunmamak 

içün kanun üzere emr-i şerif yazulagelüb ancak memâlik-i mahrusemde kuzât ve 

nüvvâbının hilaf-ı şer‘-i şerif azlini mucib hareket ve taaddîyatları zuhurunda kanun 

kadim üzere vüzerâ-yı ‘izâm ve civârında bulunan mevâli-i kiram ve kuzât hakikât 

hâli divan-ı  erkânımca arz ve i‘lâm ve ahalisi mahzar idüb sadreyn-i 

muhteremeyn dahi sâdır olan emr-i âli ve  şeyhü’l islamî defaat-i tarik üzere 

azl ve aher eyleyüb  taşra olan vüzerâ ve kethüdaları ve mütesellim makuleleri 

me‘mur ve maldan  iken taraflarından  ve aher tarikle kuzat azl 

ve nasb ve mevâli ta‘yin olunmayub Rumili ve Anadolu kaleminden olan kazalarda 

 alakası ve isti‘dâd ve istihfâfı olmayan mechulü’l  

kimesneler umûr-ı niyâbete istihdam kılınmamalarını hâvi sadreyn-i muhteremeyne 

hitâben işâret-i şeyhü’l islamî seksen doksan senesi evasıt-ı saferi’l hayrı tarihinde 

emr-i şerifim virildiği mukayyed ve sâdır olan ferman-ı ali imtisâlen yerlüden naib 

olmak bâ ferman-ı ali memnu‘ olub hilafına emr vârid olmuşiken hala Eğin 

Kazası’nda sâkin yerlüden Deli Hasan naib olmak hilaf -ı emr-i âli kaza-i mezbure 

naib nasb olmağla mezbur Deli Hasan niyâbetden azl ve bade’l-vücuh yerlüden gerek 

mezbur Deli Hasan ve gerek aheri naib olmamak üzere ahali-i merkumun emr-i şerif 

sudurı olduklarında bi’l-fi‘il  Anadolu kadıaskeri olan Mevlana-yı 

Mehmed edemallahu teala fezâilihu ilam itmekle ilamı mucebince amel olunmak 

babında yazılmıştır. 

                                                                                     Evahir-i C sene (1)195 
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SAYFA 183 HÜKÜM 1 

Gümüş Kadısına ve Bafra mütesellimine hüküm ki 

           Rical-i divan-ı aliyyemden sabık silahdar ağası Elhac Abdülvâhid dame 

mecduhu gelüb mumaileyhin bâ berât-ı alişân evladiyet ve meşrutiyet üzere 

mütevellisi olduğu ceddi sadrazam-ı esbak müteveffa Köprülü Mehmed Paşa’nın 

Vakfı karyelerinden eyalet-i Sivas’da Gümüş Kazası’nda vâki‘ Hacı Karyesi 

ahalisinden Gevheroğlu Hüseyin ve Sûhteoğlu İbrahim ve Kızıklıoğlu Ahmed ve 

Düşkünoğlu Mehmed nam şakîler avaneleriyle kendü hallerinde olmayub bin yüz 

doksan senesinden berü vakf-ı mezbur karyesi sakinlerinden Hacı Hamdullah ve 

Hacı Mustafa nam kimesneleri bi gayr-ı hak katl ve idam eylediklerinden başka bu 

esnada dahi Dangalakoğlu İbrahim nam kimesneyi dahi bi gayr-ı hak alenen 

paralayub ve reâyâyı ve fukara üzerine musallat müslim ve zimmi reâyânın ber 

muceb-i defter on kise akçeden mütecâviz mallarını nehb ü garet ve bakire ve 

seyyibe hatunların yüzer ve yüz ellişer guruş mallarını alub bildikleri kimesnelere 

akd ve bunlar misillü guna gun zulm ve taaddîlerin nihâyeti olmayub reâyâyı ve 

fukara zulm ve taaddîlerine tahammülleri kalmayub perakende ve perişan ve vakf-ı 

şerifin harâbına bais olacakları âşikâr olduğun bildirüb sen ki mütesellim-i muma 

ileyhsin mübâşeretin ve zâbitleri marifetiyle eşkiyayı mezburenin zulm ve taaddîleri 

fukara ve zaifa üzerlerinden men‘ ve def‘ olunmak babında emr-i şerif rica itmeğin 

eşkıya-yı mezkure sen ki Bafra mütesellimi muma ileyhsin mübâşeretin ve zabitleri 

marifetiyle ahz ve huzur-ı şer‘a ihzâr ve iddia-yı hukuk iden hasımlarıyla ferden 

ferde terâfu‘-ı şer‘ ve ihkak-ı hak ve katl maddesi dahi ber nehc-i şer‘-i kadim ve 

üzerlerine madde-i katl sâbit olanlar habsde ibka ve keyfiyet-i hal sadâret sicillâtıyla 

der saadetime arz ve ilam olunmak içün emr-i ali yazılmıştır. 

                                                                                Fî evahir-i C sene (1)195 

SAYFA 183 HÜKÜM 2 

Bafra Kadısına ve Canik muhassılı (boş) zide mecduhuya hüküm ki 

          Halil nam kimesne gelüb mumaileyhin müderrisi olduğu Canik Sancağında 

Bafra Nahiyesi’nde karye-i Belalan tamam malikane mülk-i verese-i evlâd Osman 

hâliya malikanenin yirmi dört sehminden beş sehmi vakf-ı medrese-i der karye 
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Beytimur ber muceb-i vakfiye altı  sehm malikane vakf-ı  Mehmed Çelebi an 

evlâd-ı Bahşi Bey el mezbur dört sehm dahi mülk-i mevrus evlad-ı  Elçi Hatun ve 

yine nahiye-i mezbure tâbi‘ karye-i Boyaluca malikane-i mülk-i verese-i evlad-ı 

Bahşi Bey malikanenin yirmi dört sehminden beş sehmi vakf-ı medrese-i Beytimur 

ber muceb-i vakfiye ve altı sehm malikane-i vakf-ı ebna-i Mehmed an evlad tahsil 

bin el mezbure ve iki sehm mülk-i mevrus Emir Ahmed Çelebi ve dört sehm-i mülk-i 

mevruse Elçi Hatun ve divani tımar deyu defter-i hakanide mukayyed  

mezbureteyn  ber muceb-i defter-i hakani divâni ve vakf mutasarrıflarıyla medrese-i 

mezbure vakfı tarafından zabt ve divânileri mutasarıfları tarafına aid mahsul ve 

rüsum divani mutasarrıfları taraflarından ve malikaneleri tarafına aid mahsulün yirmi 

dört sehmlerinden beş sehm mahsulü medrese-i mezbure vakfı tarafından ahz ve 

kabz itmek murad eyledikde dahl olunmak icab itmez iken ecânib ve ashab-ı 

ağrazdan bazı kimesneler hilaf-ı defter-i hakani fuzuli müdahale ve medrese-i 

mezbure vakfı tarafına aid beş sehm mahsulü ahz ve kabzına mümanaat ve gadr 

iradesinde olduğun bildirüb  mezbureteyn ber muceb-i defter-i hakani 

divani ve vakf mutasarrıflarıyla medrese-i mezbure vakfı tarafından zabt ve 

divanileri tarafına aid mahsulün yirmi dörder sehmlerinden beş sehm mahsulü 

medrese-i mezbure vakfı tarafından ahz ve kabz ittirlüb ecânibden olan kimesneleri 

bir dürlü dahl ve taarruz ittirlmemek babında hükm-i hümayun rica ve defterhane-i 

amiremde mahfuz defter-i mufassala müracaat olundukda Bafra Nahiyesine tâbi‘ 

neferât ve zeminha ile karye-i Belalan tamam malikane mülk-i verse-i evlad Osman 

haliya malikane bin yirmi dört sehminden beş sehmi vakf-ı medrese-i der karye-i 

Beytimur ber muceb-i vakfiye dahi sehm-i malikane-i vakf ebna-i Mehmed Çelebi an 

evlad-ı Bahşi Bey el mezbure dört sehmi dahi mülk-i mevrus evlad-ı Elçi Hatun ve 

hasıl-ı divani ve tahtında resm-i çift ve hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi dört bin yüz 

akçe ve yine neferât ve zeminha ile karye-i Boyaluca malikane-i mülk-i verese-i 

evlâd-ı Bahşi Bey haliya malikanenin yirmi dört sehminden beş sehmi vakf-ı 

medrese-i der karye-i Beytimur ber muceb-i vakfiye ve altı sehmi malikane-i vakf-ı 

ebna-i Mehmed an evlad-ı Bahşi Bey el mezbure iki sehm mülk-i mevrus Emir 

Ahmed Çelebi ve dört sehmi mülk-i mevrus Elçi Hatun ve hasıl-ı divani ma‘a 

niyâbet tımar ve tahtında resm-i çift ve hınta ve şair yekün ma‘a gayrihi bin akçe 

yazular ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle başka başka tahrir ve defter 

olmağla otuz  ber muceb-i defter-i hakani mezbureteynin 
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malikanelerinden yirmi dörder sehmden beş sehmi Beytimur Karyesinde olan 

medrese-i vakfı tarafından zabtı iktiza eylediğin bi’l-fi‘il  defter emini olan elhac 

Mustafa dame mecduhu arz itmeğin arzı mucebince amel olunmak içün yazılmıştır.       

                                                                                           Fî evail-i B sene (1)195 

SAYFA 183 HÜKÜM 3 

Sivas Valisine ve Sivas Kadısına hüküm ki 

             Nişan-ı hümayunum virilen dergah-ı muallam çavuşlarından Ahmed zide 

kadruhu gelüb Sivas sancağında ve nahiyesinde  nam karye ve gayrıdan otuz 

dört bin yüz on üç akçe berât-ı şerifimle mutasarrıf olduğu zeâmet   iş bu 

doksan üç senesine mahsuben tarafından temessük  Seyyid Mustafa nam 

kimesne zabt ve vâki‘ olan  mahsulât ve rüsumâtın kanun ve defter mucebince ahz ve 

kabz murad eyledikde dahl olunmak icab itmez iken ashab-ı ağrazdan bazı 

kimesneler hilaf-ı defter-i hakani zabtına müdahale ve mahsul ve rüsumun ahz ve 

kabzına muhalefet  üzere oldukların bildirüb zeâmet-i mezbur karyeleri ber muceb-i 

defter-i hakani taraf-ı  mezkur Seyyid Mustafa’ya zabt ve vâki‘ olan 

mahsulât ve rüsumâtta  ahz ve kabz ittirilüb  ahz ve 

kabz ittirilmemek babında emr-i şerifim rica ve defterhane-i amiremde mahfuz 

ruznamçe-i hümayunuma müracaat olundukda zeamet-i mezbur hâlâ berât-ı şerifimle 

muma ileyh Ahmed zide mecduhunun üzeirnde olduğu mestur ve mukayyed olmağın 

defter-i hakani mucebince amel olunmak içün yazılmıştır. 

                                                                                           Fî evail-i C sene(11)95 

SAYFA 183 HÜKÜM 4 

Amasya Kadısına ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki 

          Hüsne nam hatun gelüb Amasya sükkanından İnce Mehmed dimekle ma‘ruf 

kimesnenin taht-ı nikahında iken doksan senesinde bunu tatlîk eyledikde zimmetinde 

yüz guruş mihriyle nısf menzil  seksen guruş alacağını virmediğinden 

maada ber muceb-i defter-i müfredât mecmu‘ emvâl ve eşyasın zabt birle 

 gadr-ı külli eylediğin ve bu babda davasına muvâfık şeyhü’l 

islamdan fetevâ-yı şerife virildiğin ve tarafından karındaşı Hüseyin nam kimesneyi 
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vekil eylediğin bildirüb fetevâ-yı şerife mucebince şer‘le görülüb mezkurun 

zimmetinde olan mihri ve nafaka ve alacağı emval ve eşyası her ne ise tahsil ve 

tarafından vekil-i merkuma alıvirilüb hilaf-ı şer‘-i şerif taallül ve muhâlefet 

ittirilmeyüb icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak  olunmak babında emr-i şerif rica eyledikde 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmıştır. 

                                                                                             Fî evasıt-ı B sene 1195 

DERKENAR: Derkenarı mucebince tahsiliçün yazılmıştır. 3 L sene 195 

SAYFA 184  

Samsun ve Kavak ve Ünye ve Bafra Kadılarına ve Canik Muhâssılı vekili 

zîde mecduhûya hüküm ki   

           Hâcegân-ı divân-ı hümâyûnumdan ve mektûbî-i sadr-ı a‘zam hulefâsından 

Mehmed Emin veled-i Şakîrd Yusuf Münîf zîde mecduhû gelüp Canik ve Kastamonu 

ve Ayntâb Sancaklarında Samsun ve gayri nâhiyelerde Mahladıç nam karye ve 

gayrîden altmış dokuz bin dokuz yüz altmış akçe zeâmete defter-i hâkânî kâtibleri 

Şakîrdliği köşkü ilhâkı ve berât-ı şerîfimle  mutasarrıf olup zeâmetinin baş kalemi 

olan mezkûr karye-i Mahladıç tamâm-ı mâlikâne vakf-ı mescid-i acem der Amasya 

ve câmi‘-i Virankeş ez kıbel-i târîh-i Bikes Mustafa Bey dîvân-ı vakf-ı imâret-i 

Halvetiye der Trabzon hâliyâ tüccâr tahtında neferât reâyâ ve zemîn hâsıl-ı ma‘a 

niyâbet çift ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî dörder bin akçe ve zeâmeti 

mülhakâtından Samsun Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i Çivril mâlikânenin dört bahşından 

bir  bahşı vakf-ı medîne-i münevvere bâkî  üç bahşın nısfı der tasarruf-ı ebnâ-i Hızır 

Paşa fukarânındır ve sülüs fî cihet-i ebnâ-i tevliyet ve nısfı âher mülkün nısfı mülk-i 

Mehmed Paşa ve nısfı mülk-i verese- i Ali Çelebi dîvâni tımar hisse-i evvel an karye-

i mezbûre tahtında neferât reâya ve zemîn ve bir  hisse çiftlik hâsıl-ı divâni hisse-i 

miralay  ma‘a niyâbet çift ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî üç bin beş yüz akçe 

ve hisse-i sânî an karye-i mezbûre tahtında yedi mevkûf zemînha  hâsıl-ı divânî iki 

yüz akçe ve hisse-i sâlis an karye-i mezbûre tahtında neferât-ı reâyâ ve zemîn hâsıl 

hisse-i miralay ma‘a niyâbet çift ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî dört bin beş 

yüz akçe ve yine Samsun reâyâsına tâbi‘ karye-i Erminköy mâlikâne-i vakf-ı evlâd-ı 

Kaya Paşa der Amasya divânî vakf-ı imâret-i Vâlide Sultan hâliya dîvânî tımar 

neferât ve zemînha ile hisse-i evvel ve sânî ve sâlis ve râbî’ ve hâmis ve sâdis ve 
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sâbi’ ve sâmin ve tâsi‘ an karye-i mezbûre hâsıl hisse-i miralay ma‘a niyâbet çift ve 

hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî sekiz bin akçe ve mahsûl-i çeltük karye-i Ermin el 

mezbûre hâsıl üç bin akçe ve yine Samsun nâhiyesine tâbi‘ cemâat-i etrâkiye-i evlâd-

ı emîr Koyun tahtında neferât reâyâ ve zemîn hâsıl-ı ma‘a niyâbet bennâk ve hınta ve 

şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî beş yüz akçe ve Kavak Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i Bektaşlı 

tahtında neferât reâyâ ve zemîn  hâsıl-ı nim ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî beş 

bin akçe ve yine Kavak Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i Çivril tahtında neferât reâyâ hâsıl-ı 

ma‘a   ve niyâbet çift ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî beş bin beş yüz 

akçe ve hisse-i sânî an karye-i mezbûre tahtında neferât reâya hâsıl-ı nim ve hınta ve 

şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî sekiz yüz akçe yazular ile defter-i mufassalda muharrer 

kalemiyle başka başka tahrîr ve defter-i icmâlde Samsun Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i 

Çivril ve hisse-i sânî ve sâlis birikdirilüp sekiz bin iki yüz akçe yekûnundan üç bin 

iki yüz akçesi ifrâz ve karye-i Ermin ve çeltük der karye-i mezbûre dahi birikdirilüp 

on bir bin akçe yekûnundan dört bin akçesi ifrâz ve Kavak Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çivril 

karyesiyle hisse-i sâlisi dahi birikdirilüb altı bin üç yüz akçe yekününden beş bin üç 

yüz akçesi ifrâz ve Bektaşlı Karyesi’nin dahi üç bin yüz elli akçesi ifrâz ve karye-i 

Mahladıç ve cemâ‘at-ı etrâkiyye evlâd-ı koyun ve ma‘a gayrihî birikdirilüp yirmi beş 

bin elli  akçe zeâmet ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun on iki bin beş yüz yirmi beş  

akçesi muma-ileyhin ve bâkîsini müştereki kaydlarında ve yine nâhiyesine tâbi‘ nefs-

i Ünye tahtında müslimânân ve kesirûn reâyâ hâsılı-ı çift ve ispençe ve resm-i tapu 

ve mahsûl-i çeltük karye-i Kal‘a ve Boyahâne der karye-i mezbûre mukâta’asîçün ve 

ihtisâb ve tamgavât ve deryadan gelen galattan müdde iki akçe ve resmi virilegeldiği 

kayd olundu ve bâc-ı bazar ve resm-i bostan yekûn ma‘a gayrihî on dört bin akçe ve 

yine Ünye Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i Han Kal‘a tahtında neferât ve zemîn hâsıl-ı nim 

ve hınta ve gâvers ma‘a ‘alef yekûn ma‘a gayrihî sekiz bin akçe ve yine Ünye 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i İncirli iki başdan tahtında neferât ve zemîn hâsıl-ı nim ve 

hınta ve şa‘îr ma‘a gâvers yekûn ma‘a gayrihî dört bin akçe yazular ile anlar dahi 

defter-i mufassalda muharrer kalemiyle başka başka tahrîr ve defter-i icmâliden ma‘a 

gayrihî birikdirilüb otuz bir bin akçe an ze’âmet deyü ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun 

yirmi bir bin iki yüz elli akçesi muma-ileyhin ve bâkîsi müştereki kaydlarında ve 

yine Kavak Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i  mâlikâne-i mülk Mehmed Paşa hâliyâ 

mülk-i Molla Hüseyin Ağa bezirgân-ı vakf câmi‘ ve medrese dîvâni tımar tahtında  

neferât reâyâ ve zemîn ve çiftlik hâsıl-ı divâni ma‘a niyâbet nim ve hınta ve şa‘îr 
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yekûn ma‘a gayrihî yedi bin akçe ve yine Kavak Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i Gulam 

hisse-i Hacı Tahsin karye-i mezbûr hâsıl-ı ma‘a niyâbet ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a 

gayrihî beş yüz akçe ve yine Kavak  Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i Çivril mâlikâne vakf-ı 

Süheyl Rumi der Çorum ez vakf-ı Kasım Bey divâni tımar tahtında neferât reâyâ ve 

zemîn hâsıl-ı divânî nim ve hınta ve şa‘îr ma‘a gayrihî bin akçe yazular ile defter-i 

mufassalda muharrir kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâliyyede bildirilüp sekiz bin beş 

yüz akçe ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun iki bin iki yüz elli akçesi muma-ileyhin ve 

bâkîsi müştereki kaydlarında ve Bafra Nâhiyesi’ne tâbi‘ Civrik mâlikânenin kırk 

sehminden on dokuz sehmi mülk-i verese-i Emir Arslan Bey ve resmi dahi mülk-i 

Fâtıma Hatun ve bâkî kalan hissenin altı hisseden iki hissesi hakk-ı fukarâdır ve bir 

hisse mülk Kiçi Bey ve evlâd-ı Yusuf Bey ve bâkî kalan üç hisse mülk-i verese-i 

Murâd Bey ve Mustafa Bey ve gayrihim hisse-i evvel an karye-i mezbûre dîvânî 

tımar tahtında neferât  reâyâ ve zemîn hâsıl çift  ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî 

iki bin iki yüz akçe hisse-i sânî an karye-i mezbûre dîvânî tımar tahtında neferât 

reâyâ hâsıl-ı nim ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî bin üç yüz akçe ve hisse-i sâlis 

an karye-i mezbûre tahtında neferât reâyâ ve zemîn hâsıl-ı çift ve hınta ve şa‘îr yekûn 

ma‘a gayrihî iki bin iki yüz akçe yazular ile defter-i mufassalda muharrir kalemiyle 

tahrîr ve defter-i icmâlde birikdirilüp altı bin yedi yüz akçe yekûnundan bin akçesi 

ifrâz ve ber icmâl ve tamâmen muma-ileyhin ve bâkîsi müştereki kaydlarında ve 

Samsun Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i Hord ve iki başdan vakf-ı imâret-i Vâlide Sultan 

der Trabzon hâliyâ tımar tahtında neferâ reâyâ ve zemîn hâsıl-ı ma‘a niyâbet nim ve 

hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî üç bin akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrir 

kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde iki bin akçesi ifrâz ve mezkûr Civrik karyesinin 

altı bin yedi yüz akçe yekûnundan bir def‘a dahi ifrâz olunan bin akçesi ve ma‘a 

gayrihî birikdirilüp yedi bin yüz akçe ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun dokuz yüz 

doksan dokuz akçesi muma-ileyhin ve bâkîsi müştereki kaydlarında ve yine Kavak 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye Saraycık mâlikâne mülk-i verese-i Mahmûd ber mûceb-i 

defter-i atîk tahtında reâyâ ve zemînha ile cemâ’at-i Kara Yusuf ma‘a Koçu ve 

cemâat-i Vayir ve cemâat-i Ağcakilis ve cemâat-i Karacalu hâsıl-ı ma‘a niyâbet nim 

ve hınta ve şa‘îr yekûn  ma‘a gayrihi on beş bin akçe yazu ile defter-i mufassalda 

muharrer kalemiyle tahrîr ve ruz namçesinde an mahlûl icmâl deyu on bin akçesi 

muma ileyhin ve bâkîsi müştereki kaydlarında olduğu defter-i hâkânîde mukayyed ve 

mârü’l beyan kurâ topraklarında zirâ‘at edenlerin hâsıl eyledikleri terekelerinden 
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beşde bir öşründen mâlikâne kayd olunan kurâ-i salifü’l beyânın mâlikâne tarafına 

âid olandan mâ‘adâ divâni cânibine âid mahsûlât ve rüsûmât ile kurâ-i sâirenin dahi 

bi’l-cümle öşrün müşterekiyle muma ileyhin tarafından subaşısı (boş) nam kimesne 

ahz ve kabz murâd eyledikde hilâf-ı defter-i hâkânî mukâta’a teklîfi ile taallül ve 

muhâlefet ve zeâmeti mahsûlüne gadr murâd eylediklerin inhâ ve inâyet-i istid‘â ve 

defterhâne-i âmiremde mahfûz rûznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala  

mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mestûr ve mukayyed ve kânun suâl 

olundukda kurâ-i sâlifü’l beyan topraklarında  zirâat edenlerin hâsıl eyledikleri 

terekelerinden  beşde bir öşründen mâlikâne kayd olunan kurâ-i sâlifü’l-beyân 

sâlifü’l beyanın mâlikâne tarafına âid olan mâlikâne mutasarrıfları tarafından ve 

dîvânî cânibine âid olan mahsûlât ve rüsûmât ile kurâ-i sâirenin dahi bi’l-cümle öşür 

müştereki ile muma ileyhin tarafından subaşısına alıverilmek muvâfık-ı kânûn olup 

defter-i hâkânîde maktû’ namıyla bu sene tahrîr olmamağla ahâlî-i kurânın maktu‘ 

teklîfi ile taallül eylemeleri mugâyir-i kânûn idiği tahrîr olunmağla defter-i hâkânî 

mûcebince mugâyir-i kânun vâki‘ olan taallülleri men‘ ve def‘ olunarak ber mûceb-i 

kânûn a‘şâr ve rüsûmları tahsîl olunmak bâbında                                

Fî evâil-i B. 1195 

SAYFA 185 HÜKÜM 1 

Zeytun kadısına hüküm ki  

           Halil nam kimesne gelüp kazâ-i mezbûra tâbi‘  nam karye toprağında 

harman ittisâlinde vâki‘ bâ hüccet-i şer‘iyye kadîmü’l-eyyâmdan berü koyun vesâir 

davârları ra‘y olunup otundan ve suyundan intifâ‘ idegeldiği mahsus ve müstakîl 

kadîmî mer‘â yerlerinde âherin alâka ve medhâli olmayup ve bu makûle kadîmî 

mer’â yerlerine ev ve dam ve samanlık ve harman binâ ve ihdâsı hilâf-ı kânûn iken 

ecânib ve ashâb-ı ağrazdan Yılan Mehmed nam kimesne zuhûr ve ol mer‘â yerlerini 

fuzûlî zabt ve üzerine ev ve samanlık ve harman binâ ve ihdâs ile bunun 

hayvânâtının zarûret ve muzâyakalarına  bâ‘is ve bâdî olduğun ve bu babda davâsına 

muvâfık fetevâ-yı şerîfe verildiğin bildirüp ol yerler kadîmîsi üzere mer‘âlık vechiyle 

yedinde olan hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı münîfe mûcebince buna zabt ve 

hayvânâtların ra‘y itdirüp mezkûrun hilâf-ı kânûn ve mugâyyir-i hüccet-i şer‘iyye 

zâhir olan taaddîsi men‘ ve def‘ ve ol yerler kadîmîsi üzere mer‘âlık vechiyle 
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kendüye zabt ve hayvânâtları ra‘y ittirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

eylediği ecilden kânûn üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

 Fî evâil-i B sene (1)195 

Mumâ-ileyh Halil Paşa Erzurum’da olmağla vekîl-i şer‘îsi terâfu‘ olunmak  içün emr 

yazılmışdır.                                                  

                                                                         Evâsıt-ı Receb sene (1)195  

SAYFA 185  HÜKÜM 2 

Amasya Kadısı’na ve mutasarrıf ta‘yîn olunan (boş) zîde mecduhûya 

hüküm ki 

          Mîr-i mîrândan Amasya’da sâkin Gürcüzâde Halil Paşa huzûr-i şer‘a davet ve 

hisâba ru‘yet ve ahâlî ve reâyânın tevzi’ defterlerine zam‘ ve kabz eylediği ve 

âherlerden aldığı akçeleri şer‘a göre alınub bâ küsûr istirdâd ve sâhiblerine red ve 

ihkâk-ı hak oldukdan sonra Amasya’dan kaldırılup Kütahya’ya  irsâl ve îsâl 

ittirilmek içün siz ki Mevlânâ ve mübâşir-i mumâ ileyhimâsız size hitâben başka ve 

Kütahya’da ikâmetîçün Kütahya nâibine dahi başka işbu sene-i mübâreke evâhir-i 

cemâziye’l-ûlâsında evvelce iki kıt‘a  emr-i âlişânım isdâr olunmuşdu lâkin madde 

tahkik olunmaksızın nefy ve iclâsı husûsu münâsip olmamağla şimdiye dek 

Amasya’dan ihrâc olmuş ise dahi nefyden ıtlak ve Amasya’ya iâde ve iddiâ-yı hukûk 

idenler ile Amasya’da ferden ferdâ terâfu‘-ı şer‘ ve ihkâk-ı hakk ve keyfiyet-i sûret 

siciliyle der aliyyeme arz ve i‘lâm ve badehu bu vechle emr-i şerîfim sâdır olur ise ol 

vechle amel ve hareket olunmak emr ve fermânım olmağın işbu emr-i şerîfim isdâr 

ve (boş) ile irsâl olmuş idi.İmdi keyfiyet ma‘lûmunuz oldukda sen ki mübâşir-i 

mumâ ileyhsin  paşa-yı mumâ ileyh mukaddem sâdır olan emr-i âlişânıma mebni 

şimdiye dek Amasya’dan ihrâc olunmuş ise dahi kayd-ı nefyden ıtlak ve Amasya’ya 

iade ve iddiâ-yı hukûk ve nefy maddelerinden  hüsemâsıyla  ale’l-infirâd mürâfa’a ve 

ihkâk-ı hak ve keyfiyet sûret-i  sicilâtıyla der aliyyeme i‘lâm ve badehu ne vechle 

emr-i âl-i şân sâdır olur ise mûcebiyle amel ve harekete ihtimâm olunmak bâbında. 

Fî evâhir-i C (1)195 

Defter emîni arzıyla ferman yazılmışdır.          Fî evâsıt-ı CA sene 30 
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SAYFA 185 HÜKÜM 3 

Sivas valisi’ne Zile Kadısı’na hüküm  ki  

          Seyyid Ömer zîde şerefuhû gelüp Zile Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kurşunlu nam 

karyenin seb‘-i esmân mâlikâne ve divânîsi havâss-ı hümâyûn ve semen mâlikânesi 

Lütfullah Ağacık bin Kasım mülkü olduğu defter-i hâkânîde mukayyed ve mumâ-

ileyh Seyyid Ömer seb’-i esman mâlikânesi ve dîvânîsine ber vech-i mâlikâne bâ 

berât mutasarrıf olup karye-i Kurşunlu el mezbûreyi mülk-i mezbûr mutasarrıflarıyla 

ber mûceb-i defter-i hâkânî zabt ve seb’-i esman mâlikâne tarafına âid mahsûl ile 

dîvânî cânibine râci‘ mahsul  ve rüsûmu kânûn ve defter mûcebince ahz u kabz 

murâd eylemeğe karye-i Kurşunlu tamam mâlikânenin sekiz sehminden yedi sehmi 

vakf-ı zâviye-i ahi evran hâsıl-ı bin sekiz yüz akçe deyü defter-i hâkânîde tahrîr 

olunup lâkin muharririn sehvine mebnî ve mükerrer tahrîr olunmak iktizâ idüp bu 

makûle sehvi ve mükerreren bir türlü amel ve itibar yoğiken  Ahi Evran Zaviyesi’nin 

zâviyedârı ve vakfının  idenler zuhûr ve Kurşunlu Karyesi’nin tamam 

malikânenin sekiz sehminden yedi sehmi zâviye-i mezbûre vakfıdır ve yalnız defter-i 

hâkânîden vakıf tarafını derkâr ile ısdâr ittirdiğü emr-i sened ittihâzıyla müdâhale ve 

dahi hümâyûn tarafına âid mahsulü kabz ve mukaddemâ doksan bir senesinde 

kuyûdât ve ez defter-i hâkânîden ba’del-ihraç karye-i mezbûrenin seb‘-i esman 

mâlikâne ve divânisi havâss-ı hümâyûnu olmak üzere defter-i icmâl ve mufassalda 

sarahaten tahrîr olmuşiken ber mûcib-i muharrer Ahi Evran Zâviyesi Vakfı olmak 

üzere dahi defter-i evkâfda tahrîr-i muharririn sehvine mebnî ve mükerrer tahrîr 

olunması iktizâ itmekle karye-i mezbûre taraf-ı vakfdan müdâhale olunub seb’ esman 

mâlikâne ve divânisi havâss-ı hümâyûn tarafından zabtı iktizâ eylediğin defter emîni 

esbak arz ve arzı mûcebince amel olunmak içün sene-i mezbûre evâsıt-ı Şabânında 

emr-i şerîfim sâdır olmuşiken bir dürlü memnu’ olmayup itaat-i emr-i âlî 

eylemediğinden sonra bilâ müdâhale ve gadr murâd ve mâl-ı mîrînin kesr ve 

noksanına  bâdî olduğun bildirüp mâru’l-beyân Kurşunlu Karyesi ber mûceb-i defter-

i hâkânî mülk-i mezkûr mutasarrıflarıyla hâss-ı hümâyûn tarafından kendüye zabt ve 

seb‘ esman mâlikâne tarafına âid mahsûl ile divâni cânibine râci’ mahsul ve rüsûm 

kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz virilmeyüp hilâf-ı defter-i hâkânî ve 

mugâyir-i kânûn zâviye-i mezbûr zâviyedârını ve vakfın mütevellîsi muharririn 
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sehvine mebni defter-i hâkânîde mukayyed tamâm mâlikânenin sekiz sehimden yedi 

sehmi zâviye vakfıdır deyü müdâhale ettirilmemek  bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

ve defterhâne-i âmiremde mahfûz defter-i icmâl ve mufassal ve defter-i evkafa 

müüracaat olundukda olundukda Zile Nâhiyesi’ne tâbi‘ neferât ve zemînha ile karye-

i Kurşunlu tamâm mâlikânenin sümün hissesi Molla Lütfullâh ve Ağacık bin Kâsım 

ve seb‘-i esman mâlikâne ma‘a dîvânî tımar hâliya havâss-ı  hümâyûnum olduğu ber 

mûceb-i defter-i atîk-i atike  kayd-ı olundı hâsıl seb‘-i esmân ve dîvânî ve tahtında ve 

resm-i çift ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî dört bin sekiz yüz yetmiş bir akçe 

yazu ile defter-i mefâsılda muharrir kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde Kurşunlu 

hâsıl-ı seb‘a  esman ve dîvânî deyü yazu-yı mezkûresiyle havâss-ı hümâyûnum 

mülhakâtında olmak üzere tahrîr ve yine vakf-ı zâviye-i Ahi Evran der nefs-i Tokad 

ber mûceb-i vakfiyye-i şer‘iyye deyü yazıldığı mahalle ve yine Kurşunlu tâbi‘ Zile 

tamam mâlikânenin sekiz sehimden bir sehmi vakf-ı zâviye-i Ahi Evran deyü bin 

sekiz yüz akçe yazu ve sâire ile yekün ma‘a gayrihî on dokuz bin otuz üç akçe der 

tasarruf ve tahtında cihet-i tevliyet mahsûlü cihat-ı sâire deyu şurût-ı vakfiyesi ile ol 

dahi  defter-i evkâfda muharrer kalemiyle  tahrîr  defter-i evkâfda bu takrîrce ber 

mûceb-i defter-i hâkânî karye-i mezbûrenin seb‘a esmân mâlikânesiyle tamâmen 

divânisi havâss-ı hümâyûnum olmak üzere defter-i icmâlde ve mufassalda  sarâhaten 

tahrîr olunmuş iken ber vech-i  muharrer ahi evran zaviyesi vakfı üzerinde dahi 

defter-i evkâfda tahrîr olmasını muharririn sehvine mebnî ve mükerrer tahrîr 

olunması iktizâ itmekle karye-i mezbûreye taraf-ı vakıfdan müdâhale olmayup seb‘a 

esmân mâlikâne dîvânîsi havâs-ı  hümâyûnum tarafından ve semen-i mâlikânesi 

Lütfullah Ağacık bin Kasım mülküne mutasarrıf olanlar tarafından zabtı  iktizâ 

eylediği bi’l-fi‘il  defter emini olan El-Hac Mustafa dâme mecduhû arz ve arzı 

mûcebince emr-i şerîfim tahrîri bâbında hâlâ baş defterdârım olan Hasan dâme 

uluvvuhû i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

 Fî evâil-i B (1)195 

SAYFA 186 HÜKÜM 1 

Sivas valisi vezire ve Divriği kadısına hüküm ki  

          Divriği Kazâsına tâbi‘ Turgud(?) nam karye sekenesinden Hasan nam kimesne 

gelüp bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed olup hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ ve 



645 

hareketi yoğiken yine karye-i mezbûr sükkânından Musa oğlu Kara Mustafa nam 

kimesnenin buna garaz-ı dünyeviyyesi olmaktan nâşî bin yüz doksan senesinde ehl-i 

örfe istinâden bî gayr-ı hakkın  bin guruştan mütecâviz akçesini alup ziyâde gadr ve 

taaddî eylediğin ve bu babda da‘vâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfesi olduğun bildirüp 

fetevâ-yı şerîfe mûcebince âher husûsa memûr mübâşir ma‘rifetiyle şer‘le görülüp 

mezkûr Mustafa’nın ehl-i örfe istinâden hilâf-ı şerif ve bi gayr-i hakkın  aldığı hakkı 

tamâmen tahsîl ve icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

eylediği ecilden sen ki Sivas valisi vezir-i müşârün-ileyhsin ma‘rifetin ve âher husûsa 

memur mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

 Evâil-i B sene (1)195 

SAYFA 186 HÜKÜM 2 

Sivas valisine ve zikr-i âtî kimesnelerin Eyâlet-i Sivas’da bulundukları 

kazâların kuzât ve nüvvâbına hüküm ki  

          Hüseyin nâm kimesne gelüp Mandılı Aşîretinden Ali Şiroğlu Mehmed ve 

Hatun oğlu Osman ve Molla Yakub oğlu Borbozan Mehmed ve bir oğlu Mustafa ve 

Veli oğlu Mustafa ve Hıdıroğlu dimekle ma‘rûf kimesnelerin bizim vâki‘ olan 

umûrumuzu rü‘yet eyleye namına mikdâr-ı masrûfun olur ise sonra  biz sana edâ 

ederiz deyü buna emr ve bu dahi merkûmların şartu’l-vücûhla emirlerine binâen bin 

yüz doksan senesinde umûrlarına kendü malından beş bin beş yüz guruş harc ve sarf 

ve meblağ-ı mezbûrun edâsına  müş’ir onun yedine mahmûlün-bih deyn temessükü 

i‘tâ etmeleriyle meblağ-ı mezbûrı mezbûrlardan defa‘at ile taleb ve almak murâd 

eylediklerin dürlü hîle ve şirrete sülûk birle hilâf-ı şer‘-i şerîf edâda taallül ve 

muhâlefet ve gadr-i küllî eylediklerin ve mezbûrlar hala Sivas eyâletinde oldukların 

bildirüp sen ki vezir-i müşârün-ileyhsin ma‘rifetin ve mübâşir ma‘rifetiyle 

mahallinde şer‘le görülüp merkumların şartü’r-rücu’ emirlerine binâen umûrlarına  

harc eylediği ol mikdâr guruş kendüye alıvirilüb icrâ-yı hak olunmak bâbında sana 

hitâben hükm-i hümâyûnum ricâ  eylediği ecilden sen ki vezir-i müşârün-ileyhsin 

ma‘rifetinle şer‘le görülüp sâbit olan hakkı alıverilmek bâbında fermân-ı âli 

yazılmışdır. 

Fî evâil-i B Sene 1195 
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SAYFA 186 HÜKÜM 3 

Dergâh-ı muallâm Kapucıbaşılarında Cabbarzâde Mîr Mustafa dâme 

mecduhûya ve Zile  kadısına  hüküm ki  

           Seyyid Ömer zîde şerefuhû gelüp Zile sâkinlerinden Yazıcı oğlu Seyyid 

Mehmed ve Kara Fakı Seyyid Mustafa ve Paşa  Mehmed ve Zile kazâsına tâbi‘ 

Meşhed nam karye sâkinlerinden Arslan oğlu Himmet ve sâirleri zimmetlerinde  ba 

temessük ve ba defter yüz doksan senesinden berü  ma‘lûme’l-mikdâr alacak hakkı 

olup bi’d-defa‘at taleb eyledikde bi-vech-i şer‘î vermekde taallül ve muhâlefet ve 

gadr-i küllî sevdâsında oldukların bildirüp şer‘le görülüp mezkûrların zimmetlerinde 

olan alacağı tamâmen tahsîl ve bi kusur alıvirilüb  ihkâk-ı hak olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum ricâ etmeğin sen ki Cabbarzâde-i mumâ-ileyhsin mahallinde 

şer‘le  görülmek içün yazılmışdır.   

  Evâil-i B  Sene (1)195 

SAYFA 186 HÜKÜM 4 

Amasya kadısına ve Amasya Mütesellimi (boş) zîde kadruhûya hüküm ki  

          Amasya sâkinelerinden Fatıma nam hatun gelüp vasiyyeleri olduğu sagîrândan  

Rahime nam sağîre kemal sinn- kemâl ve hadd-i bülûğa resîde olmağla mezbûreyi 

yine Amasya sâkinlerinden Hacı Mehmed nam kimesneye tezvîc ve hakk-ı irsiyyesin 

tamâmen yedine teslîm edip hilâf-ı şer‘-i şerîfe müdâhale olunmak îcâb-ı etmez iken 

mezbûr Hacı Mehmed zevcesiyle yekdil ve yüz doksan senesinde bi gayr-i hakkın üç 

yüz doksan kuruşını ahz eylediklerinden sonra adem-i kanâat  ile yine ol mikdar 

meblağı alup ve kasaba-i mezbûre toprağında  vâki‘ mutasarrıf olduğu iki kıt‘a  mülk 

bağını dahi fuzûlî zabt  ve sene-i mezbûreden berü mahsûlâtdan kabz ve istihlâk edüp 

gadr-i küllî eylediğin bildirüp sen ki Amasya mütesellimi mumâ-ileyhsin ma‘rifetinle 

mahallinde şer‘île görülüp mezbûr El-hâc Mehmed’in bi-gayr-i hakkın ahz eylediği 

mebâliğ-i mezbûr ve mahsul ve  mahsûl-i müstehliki ile bâkî mezbûrları alıvirilüp 

mugâyir-i şer‘-i şerîf taallül ve muhalefet ittirilmeyüb  icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylemeğin sen ki  mütesellim-i mümâ-

ileyhsin mahallinde şer‘le ru‘yet ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında fermân-ı âlişân 

yazılmışdır. 
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Fî evâil-i B Sene (1)195 

SAYFA 186 HÜKÜM 5 

Sivas Valisine Gelgiras  Kadısına hüküm ki 

          Haremeyni’ş-şerîfeyn evkâfı karyelerinden kazâ-i mezbûra tâbi‘ Karadiğin 

Karyesi sâkinlerinden Molla Hüseyin ve karındaşı Bektaş dimekle maruf  kimesneler 

gelüp bunların eben an cedd yüz seneden berü karye-i mezbûr toprağında vâki‘ resmî 

defterde mukayyed bâ hüccet-i şer‘îyye mutasarrıf olduğu kadîmî zikr olunan 

yerlerin beher sene kânûn üzere îcâb eden resmin sâhib-i arza edâ idüb değirmen-i 

mezbûra âherden  bir vechle müdâhale olunmak îcâb etmez iken vakf-ı mezbûr 

mütevellîsi olanlar resm-i âsiyâbı ahz ve kabza kanaat itmeyüb hilâf-ı şer‘ ve kânun 

tapu ile âhere virüb ol dahi sarfa mümânaat ve gadr sevdâsında  oldukların bildirüp 

 olub mütevellî-i vakf hilâf-ı şer‘-i şerif zâhir olan müdâhaleleri men‘ ve 

def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le  kânûn 

üzere amel olunmak içün  yazılmışdır. 

Evâil-i B sene (1)195 

SAYFA 187 HÜKÜM  

Sivas Valisi’ne ve Tahtettarîk ve İskilib kadıları ve Uluköy Nâhiyesi 

nâibine hüküm ki   

          Çorum Sancağı Alaybeyisi Hasan zîde kadruhû mektub gönderip livâ-i 

mezbûrda Uluköy Nâhiyesi’nden  Karyesi’nin mâlikânesi vakf-ı divânisi  

Dîvân-ı Emlâk Nâhiyesi’nde Çiftlik nam karye ve gayrından yirmi birer bin  altışar 

yüz yirmi dörder akçe zeâmetlere mutasarrıf  Mustafa veled-i Fethullah ve Osman 

veled-i Fethullah ve Tahte’t-tarîk Kazâsı muzâfâtından Fevka’t-tarîk Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ bin dört yüz akçe yazar Yanoğlanı Karyesi’nin nısf mâlikânesine ve Fevka’t-

tarîk Nâhiyesine tâbi‘ dört bin iki yüz akçe yazar   karyesinin mâlikânesi ve 

İskilib Nâhiyesi’ne tâbi‘ altı bin yedi yüz yirmi sekiz  akçe yazar Kurusaray 

Karyesi’nin mâlikânesi ve yine Fevka’t-tarîk Nâhiyesine tâbi‘ dört bin akçe yazar  

Sinçayı Karyesi’nin mâlikânesi cebelü virür eşkincilü  mülk tımar tahrîr olunmayup 

be nevbet  tımarlar olup yine Fevka’t-tarîk Nâhiyesi’ne nâhiyesinden Sadıklar  nam 
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karye ve gayrından dokuz bin akçe tımara mutasarrıf Ayaş ve karye-i Sadıklar el 

mezbûre ve gayrıdan sekiz bin yirmi altı akçe tımara mutasarrıf Halil ve yine karye-i 

Sadıklar el mezbûre  ve gayrıdan altı bin yüz on altı akçe tımara mutasarrıf Mehmed 

ve yine karye-i Sadıklar el mezbûre ve gayrıdan dokuz bin sekiz yüz doksan iki akçe 

tımara mutasarrıf Mehmed veled-i Osman ve yine karye-i Sadıklar el mezbûre ve 

gayrıdan dört bin altu yüz seksen sekiz akçe tımara mutasarrıf diğer Mehmed ve 

Çorum Nâhiyesi’nden Ilıca nam karye ve gayrıdan on iki bin iki yüz akçe tımara 

mutasarrıf İsmail veled-i İbrahim ve yine İskilib Nâhiyesi’nden Çay  nam karye ve 

gayrıdan sekiz bin yedi yüz elli beş akçe tımara mutasarrıf Hasan ve divan-ı İncesu 

Nâhiyesi’nde  nam karye ve gayriden on beş bin yüz akçe tımara 

mutasarrıf  Bekir ve Serkis  Nâhiyesi’nde  nam karye ve gayriden sekiz bin 

dört yüz doksan dokuz akçe tımara mutasarrıf Ömer ve yine Tahte’t-tarîk 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ Beyoğlan  karyesinin tahtında tahrîr olunan çiftliklerin iki bin altı 

yüz akçe mülk-i eşkünlü-yı malikânesi Dîvân-ı Emlâk Nâhiyesi’nde Çay nam Karye 

ve gayrıdan on bin dört yüz on  akçe tımara mutasarrıf İbrahim kayd ve berâtına 

dâhil bu sefer ve hazerde mevcûd ve bezl-i vücûd idüb haricden bir vechile dâhl ve 

taarruz olunmak îcâb etmez idüğü ecânibden Mustafa ve Halil nam kimesneler kurâ-i 

sâlifü’l beyânın mâlikâneleri olan ve eşkinciler mülk tımar hisselerini bir buçuk nefer 

eşkinci yeri virmek üzere evkâf-ı emlâk mukâta‘ası eminleri i‘lâmla tevcih ve berât  

ve memur tarafından verilen ilm ü haber kâimesi defter-i hâkânîye hıfz ittirilüb gadr 

itmeleriyle kurâ-yı sâlifü’l beyânın mâlikâneleri defter-i hâkânî mûcebince şer‘ile ve 

sipâhî-i mezkûrların ze’âmet ve tımarları tarafından zabt ve mâlikâne tarafına âid 

mahsûl kânûn ve defter mûcebince  ahz ve kabz ittirilüp mezkûrların ber vech-i 

muharrer cebelüyân-ı evkâf ve emlâk mukâta’ası eminleri taraflarından eşkinciler 

mülk-i tımar olmak üzere haslardan verilen muhdes berât ile cebelü  mutâlebe 

olunmayup mahallesi berât kaydı hâsıllarından ve hilâf-ı defter-i hâkânî hıfz olunan 

ilmü haber kâimesi dahi kaydı defter-i hâkânîden ref‘ ve terkin olunmak bâbında 

hükm-i  hümâyûn  virmek ricâsına vâki‘ hâli bi’l-iltimâs-ı arz  ve defterhâne-i 

âmiremde mahfûz rûznamçe-i hümûyûn ve defter-i icmâl ve mufassala müracaat 

olundukda Uluköy Nâhiyesi’ne tâbi‘ neferât ve zemînha ile karye-i   mâlikâne 

ve vakf-ı imâret-i Mehmed Paşa der Osmancık divâni tımar 

 Necmüddin İskilib bilâ hizmet mutasarrıflar der 

eşkinci eşdirirler hala dîvâni    ile nefs-i İskilib zeâmete mülhaktır ve hâsılı  
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tahtında resm-i çift ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî üç bin beş yüz akçe yazu ile 

defter-i mufassalda  muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde zikr olunan divânî 

yazusı İskilib Nâhiyesi’nde nefs-i İskilib ve gayrihî ile birikdirilüp zeâmet icmâli 

dâhilinde iken karye-i mezbûrenin bin yedi yüz elli akçesi yüz müdlük üzere Mustafa 

veled-i Fethullah ve ol mikdârı kezâlik bozdurulmak üzere Osman veled-i Feyzullah 

kaydlarında ve Tahtettarîk Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye-i  tâbi‘ İskilib nısf mâlikâne 

mülk-i eşkünlü-yı Mustafa ve Hıdır ve Kasım ve Yusuf ve Derviş Ahmed ve Mustafa 

ve diğer Mustafa ve Hızır be nevbet eşerler ve bâkîleri hers(?) eşerler  ve nısf-ı âher 

mülk-i eşkünlü-yı  İsmail ve ma‘a hisse-i yevmi’l hayr eşer-i evvel zikr olunan 

mâlikâneden Mahmud Çelebi evlâdının hissesi mülkiyet üzere tasarruf ider ve 

tahtında neferât  ve zemînha  ile hisse-i evvel an karye-i mezkûre divâni  tımar ve 

hâsılı dîvânî ve tahtına resm-i çift ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî iki bin beş yüz akçe 

mâlikâne karye-i mezbûre  dört bin iki yüz akçe ve yine neferât ve zemînha ile karye-

i  Yanoğlanı nısf-ı mâlikâne mülk-i eşkünlü-yı Mustafa ve Hıdır ve Derviş  Mehmed 

ve Kasım ve Mustafa ve diğer Yusuf mezkûr Mustafa ve Hızır be nevbet eşerler 

bâkisi hers(?) eşerler zikr  olunan mâlikâneden Çelebi Bey evlâdı hisseleri var  

mülkiyet üzere tasarruf  iderler ve nısf mâlikâne mülk-i eşkünlü-yi İsmail ve hisse-i 

yevmi’l-hayr hers eşerler  hâsıl-ı dîvânî tımar ve tahtında  resm-i çift ve hınta ve şa‘îr 

yekûn ma‘a gayrihî üç bin yüz akçe mâlikâne karye-i mezbûre bin dört yüz akçe ve 

yine İskilib Nâhiyesine tâbi‘ karye Kurusaray mâlikâne-i mülk-i eşkünlü Hıdır ve Ali 

bin Mustafa ve Hasan bin Yusuf ve Ali ve Bekir ve Mustafa ve İlyas 

hisselerince be nevbet eşerler Kasım ve Mustafa ve ve Derviş Mehmed hisseler 

hisselerince hers eşerler karye-i mezbûrenin mâlikânesi ve  mâlikâne çiftliklerini 

kadîmden tasarrufları üzere tasarruf iderlermiş hâlâ der dest Hızır ve Yusuf ve Murâd 

veled-i Ali  ve Mustafa veled-i İsmail ve Seydî veled-i Ali ve Mehmed veled-i Hasan 

ve Sülo veled-i Kasım veled-i  veled-i Serhat ve Yusuf ve Nasuh ve İsa ve 

Derviş  Mehmed ve Ahmed veled-i  Mustafa ve İsmet veled-i Murâd an hisse-i 

mâlikâne ve divânî tımar ve tahtında  yetmiş iki nefer reâyâ ve bir âsiyâb ile hisse ol 

an karye-i mezkûra hâsıl-ı dîvâni ve tahtında resm-i çift  ve hınta ve şa‘îr ve yekûn 

ma‘a gayrihî dört bin akçe mâlikâne karye-i mezbûre altı bin yedi yüz yirmi sekiz  

akçe ve yine Fevka’t-tarîk Nâhiyesi’ne tâbi‘ karye Sinçayı tâbi‘i Alaca mâlikâne 

tamâm-ı mülk-i  eşkünlü-yı  Kasım ve Yusuf ve Mustafa ve Derviş Mehmed ve 

İsmail ma‘a hisse üç neferin eşerler  ve Mustafa-i diğer ve hisse-i gılman-ı divânî 
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tımar ve tahtında seksen iki nefer reâyâ ve sekiz zemîn  ve bir âsiyâb ile hisse-i evvel 

an karye-i mezbûr ve hâsıl-ı dîvânî ve tahtında resm-i çift ve hınta ve şa‘îr ve yekûn 

ma‘a gayrihî iki bin beş yüz  akçe mâlikâne karye-i mezbûre dört bin akçe yazular ile 

defter-i mufassalda dahi tahrîr kalemiyle  başka başka tahrîr ve defter-i icmâlden zikr 

olunan  ve Yanoğlanı Kurusaray ve Sinçayı nâmun karyelerin mâlikâne 

yazuları Fevka’t-tarîk Nâhiyesi’nde Sâdıklar nam karye ve gayrihî ile birikdirilüp 

kırk iki bin üç yüz yirmi dokuz akçe yekûnundan üç bin beş yüz on altı akçesi ifrâz  

ve üç be nevbet ber icmâl ve Mehmed üzerinde ol mikdarı dahi ifrâz ve iki be nevbet 

ber icmâl ve Mehmed veled-i Osman kaydında ve ol mikdarı dahi ifrâz ve altı be 

nevbet ber icmâl ol dahi mezkûr Mehmed veled-i Osman kaydında ve ol mikdarı 

dahi ifrâz ve dört be nevbet ber icmâl ve Halil kaydında  ve ol mikdarı dahi ifrâz ve 

be nevbet  ber icmâl ve Mehmed kaydında ve ol mikdarı dahi ikrâr ve üç be nevbet  

ber icmâl ve iki bin üç yüz kırk dört akçesi mezkûr Mehmed veled-i Osman kaydında 

ve üç bin dört yüz doksan dokuz akçesi dahi ifrâz ve ber icmâl ve üç bin akçesi  İsa 

kaydında ve üç bin beş yüz  akçesi dahi ifrâz ve ber icmâl ve beş yüz  akçesi Hasan 

kaydında ve üç bin beş yüz on altı akçesi dahi ifrâz ve ber icmâl ve üç bin akçesi 

Bekir kaydında ve üç bin dört yüz doksan dokuz  akçesi dahi ifrâz ve ber icmâl ve 

Ömer kaydında ve üç bin üç yüz on akçesi ve ber icmâl ve Halil kaydında  ve üç bin 

yedi yüz on üç akçesi dahi ifrâz ve ma‘a gayrihî dört bin akçe ber icmâl ve İsmail 

veled-i İbrahim kaydında olup bâkileri müşterekleri kaydlarında ve yine Tahte’t-tarîk 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ yüz kırk dört nefer reâyâ ve yedi zemîn  ve iki âsiyâb ile karye-i 

Beyoğlanı mâlikâne mülk-i eşkünlü-yı  Mehmed veled-i  ve Hamzafakı 

veled-i Mehmed ve Hacı Ahmed  veled-i Musa ve Seydi  Ahmed veled-i  Hamdullah  

Mustafa  veled-i Bektaş mâlikânelerine  ve çiftliklerine mutasarrıf  olup hisselü ve 

hisselerince eşerle dîvânî  hass-ı hümâyûn ve hâsıl-ı divânî ve  tahtında resm-i çift  

ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî altı bin alt yüz on dokuz akçe ashâb-ı mülk 

malikânelerine ve çiftliklerine be nevbet eşerler  ve tahtında çiftlik-i mâlikâne-i 

Mehmed hissesi Yusuf bin Hasan’a tevcîh olunmuş tımar ve mâlikâne hissesiyle ve 

Hamzafakı veled-i Mehmed ve Yusuf bin Hasan Hâlid  veled-i Mehmed ve 

 veled-i Seydî  sipâhi ma‘rifetiyle ziraat idilmek ve resm ve behresine virürler 

hâsıl-ı bin dört yüz yetmiş akçe ve çiftlik-i mâlikâne-i Hacı Ahmed veled-i  Musa ve 

Seydî Ahmet veled-i  Hamdullah ve Mustafa veled-i  İlyas hisse-i nazar veled-i  

Mehmed Saîd Bey veled-i Seydî sipâhî ma‘rifetiyle ziraat idüp resmin ve behresin 
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virürler hâsıl-ı bin yüz kırk akçe yazular ile defter-i mufassalda ol dahi muharrer 

kalemiyle tahrîr ve zikr olunan çiftlikler birikdirilüp ber mûceb-i mufassal iki bin altı 

yüz on akçe eşkinci  ber icmâl olmak üzere bin beş  senesinde defter-i icmâle tevki‘î  

kalemiyle yine sebt-i defter olunup ol dahi İbrahim kaydında ve bundan akdem 

Mustafa ve Halil arz-ı hal idüb hassaha-i hisse-i  erbâb-ı evkâf ve emlâk ve vilâyet-i 

Anadolu ve Rumeli mukâta‘ası mülhakâtından Çorum Sancağı’nda Tahte’t-tarîk ve 

Fevka’t-tarîk Nâhiyelerinde vâki‘ eşkünlü mülk-i tımar hisselerinden   ve 

Yanoğlan  ve Beyoğlanı nam karyeleri ber mûceb-i defter-i mufassal ma‘ali üç nefer 

eşkinci bedeli  ile mukayyed iken evlâd-ı mutasarrıf olup bilâ mûceb olduğundan 

malı mukâta’aya kesr ve  noksan tertîb itmekle ba’dezin  kurâ-i bâlâya merbut imiş 

ve  eylemek şartıyla sâlif sâlifü’z-zikr eşkinlü mülk  tımar hisseleri  bir buçuk 

nefer eşkinci yerli ile mezkûrân tevcîh olunması istid‘â ve mâlikâne 

mutasarrıflarından isti‘lâm olundukda kurâ-i mezkûreler  ve fi’l-hakîka halî ve harab 

ve eşkünlü mülk tımar mutasarrıfları dahi bilâ veled fevt olarak evlâd-ı münkariz ve 

bilâ sâhib olmakdan nâşî tımar sipâhîleri tımarımız mülhakâtındandır deyü taallül ve 

 üzere zabt eylediklerinden gayri cebelü bedelleriyle dahi virmeyüb mal-ı 

mîrîye kesr ve noksan tertîb itmekle siyâneten li’l-miri kurâ-i mezkûrelere imâr 

gelinceye değin  bir buçuk eşkinci bedeli beher sene cem’ine memura edâ ve teslim 

itmek ve imâr geldikde yine cebelülü kaydında i‘tibâr olmak şartıyla mezkûrların 

uhdesine kayd olunmuş mâlikâne mutasarrıfları İsmâil Efendi ve E’l-hâc Mehmed 

i‘lâm etmeleriyle ve mûcebince uhdesine kayd ve berât ve defterhâne-i âmireme ilm-

ü haberi virilmek üzere telhis uhdesine kayd-ı dâhil telhis ve fermân hâsıl 

kaleminden kayd ve hıfz olmağla vech-i meşrûh üzere defterhâne-i âmiremde dahi 

bin yüz doksan dört  senesi recebinin yedinci günü tarihiyle vürûd eden ilm ü haber 

kâimesi defterhâne-i âmiremde hıfz olunmağla bu takdirce ber mûceb-i defter-i 

hâkânî mâru’z-zikr karye-i  ve karye-i  ve karye-i Yanoğlan  ve karye-i 

Kurusaray ve karye-i Sinçayı ve karye-i Beyoğlan tahtında tahrîr olunan çiftlikât  

mezkûrân  cebelü bedeliyyesi virir eşkincilü mülk tımar tahrîr olunup hîn-i tahrîrde 

muharrer kalemiyle kurâ-i mezbûrenin mâlikâneleri Alaybeyi bayrağı altında başka 

eşer eşkinci nevbetlü olup el-yevm defter-i hâkânîde mestûr on iki nefer tımar 

mutasarrıflarının ve sâir müştereklerinin kaydlarına dâhil olmağla ber vech-i 

muharrer hıfz olunan kâime ve ilm ü haber virilen berât mugâyir-i defter-i hâkânî 

olup cebelüyân ocak-ı cebelü mutâlebe olmayup ve hilâf-ı  defter-i hâkânî hıfz olan 
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ilm ü haber ve kâimesinin kaydı defterhâne-i âmiremde ref‘ ve terkin iktizâ eylediğin 

bi’l-fi‘il  defter emini olan El-hâc Mustafa dâme uluvvuhû arz  ve emin-i mumâ 

ileyhin arzı mûcebince-i emr-i şerîfim sudûrunu bi’l-fi‘il  baş defterdârım olan Hasan 

dâme uluvvuhû i‘lâm itmeğin  i‘lâmı mûcebi berât-ı merkûmun kaydı ve defter-i 

hâkânîde olan  ilm ü haber kâimesinin kaydı ref‘ ve terkîn olunmak bâbında.                        

                                                                             Senâî      Fî evâil-i B sene (1)195 

SAYFA 188 HÜKÜM 1 

Sivas Valisine ve Eğin Kadısı’na hüküm ki  

      Eğin Kazâsı’na tâbi‘  Bazar nam karye mütemekkinlerinden Kirkor nam 

zimmî gelüp onun sagîre kız karındaşı ve (boş) nam nasraniyyeyi bin yüz seksen bir 

senesinde ve babası Agop nam zimmî  üzere yine karye-i mezbûr 

mütemekkinlerinden Vartan nam zimmîye tezvîc ve kız karındaşı mesfûre dahi 

sağîre olduğundan zevci mesfûr Vartan dahi zevcesi mezbûre bâliğa oluncaya değin 

kendüden iktizâ iden kisve ve nafaka ve levâzım-ı sâiresin  tarafımdan sen bi’l-

vekâle ve sonradan hakk ile mikdâr-ı masrûfun olurise sonraya sana edâ iderim  deyü 

cem‘-i  muvâcehesinde buna emr itmekle bu dahi bi şartü’l-ahsen emrine binâen kız 

karındaşı mezbûrenin mâru’z-zikr kisve ve nafaka ve mesârifât-ı sâiresine ber 

mûceb-i defter kendü malından bin yedi yüz guruşdan mütecâviz akçe masraf 

olmağla meblağ-ı masrûfunu taleb eyledikde mücerred ibtal-i hakk sevdâsıyla hilâf-ı 

şer‘ fuzûlî virmekde taallül ve gadr-ı küllî eylediğin ve muin-i kesîresi  olduğundan 

mukâvemete ve ihkâk-ı hak mümkün olmayup dîger gûn ol vechle mağdur olduğun 

ve bu babda da’vâsına  muvâfık fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüp ber mûceb-i 

fetevâ-yı şerîfe âher husûsa memur mübâşir ma‘rifetiyle şer‘le  görülüp îcrâ-yı şer‘ve 

ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîf sudûrı şer‘le görülüb âher husûsa memur 

mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

         Evâil-i B sene 1195 
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SAYFA 188 HÜKÜM 2 

Sivas valisine ve Gedegara kadısına hüküm ki   

          Derviş Mehmed nam kimesne gelüp bu kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Dürri 

Hüseyin nam kimesneye emânet olmak üzere bin yüz doksan senesinde on iki kîse 

akçe yedine teslîm ve ol dahi tesellüm ve kabul idüb meblağ-ı mezkûru mezkûrdan 

taleb ve isbâta dahi iktidârı var iken hilâf-ı şer‘-i şerîf virmekde taallül ve muhâlefet 

ve gadr-i küllî ve zulm-i sarîh ve ihkâk-ı hak olduğun bildirüp mahallinde şer‘le 

görülüp mezkûrun ihâneten ahz eylediği ol mikdâr guruş hakkı tamâmen tahsîl ve bî-

kusûr buna alıvirilüb hilâf-ı şer‘ şerif taallül ve niza‘ ittidirilmeyüp icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hak  olmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ eylediği ecilden mahallinde 

şer‘ile görülmek içün emrim yazılmışdır.  

                                                                                             Fî evail-i B sene 1195 

SAYFA 188 HÜKÜM 3 

Sivas valisine ve Gedegara kadısına hüküm ki   

          Derviş Mehmed nam kimesne gelüp Gedegara ve Havza kazâlarında vâki‘ 

Mustafa Bey evkâfından olmak üzere bâ berât-ı âlişân mutasarrıf olduğu senede üç 

müd hınta cüz ve yevmi iki akçe duâgûy vazîfesini berâtı mûcebince Gedegara 

Kazâsı sâkinlerinden vakf-ı merkûmun mütevellîsi olan Seyyid Hasan nam 

kimesneden vakf-ı mezbûr malından taleb ve vakıfda müsâ’ade var iken bin yüz 

doksan senesinden berü virmeyüb zimmetinde kalup gadr-i küllî eylediğin bildirüp 

mahallinde şer‘le görülüp berâtı mûcebince mütevelli-i merkûmun zimmetinden olan 

vazîfe-i merkûmesi alıvirilüp bi vech-i şer‘î taallül ve muhâlefet ettirilmeyüp icrâ-yı 

şer‘ ve ihkâk-ı hak  olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde 

şer‘le görülmek içün emrim yazılmışdır.  

Fî evâil-i B sene1195 
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SAYFA 189 HÜKÜM 1 

Sivas valisine ve Gedegara  kadısına hüküm ki  

           Derviş Mehmed nam kimesne gelüp kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Hacı 

Hüseyin nam kimesne ile ‘ale’l-iştirâk bin yüz doksan senesinden berü iltizâmen 

uhdelerinde olan kurâyı zabt ve ta‘şîr eyledikten muhasebelerini ru‘yet ve mezkûr 

Hacı Hüseyin’in zimmetinde dört bin beş yüz kuruş hissesi zuhûr idüp hissesi olan 

meblağ-ı mezbûru taleb eyledikde hilâf-ı şer‘i şerîf edâda taallül ve muhalefet 

eylediğin bildirüp mahallinde şer‘le görülüp mezbûrun zimmetinde ru‘yet-i 

muhâsebeden ol mikdar guruş hakkı alıvirilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün emrim 

yazılmışdır. 

                                                                                                     Evâil-i B Sene 1195 

SAYFA 189 HÜKÜM 2 

Sivas valisi vezire ve Gedegara kadısına hüküm ki   

          Mehmed Emin zîde mecduhû gelüp Gedegara Nâhiyesine tâbi‘ Narlı-i Alevi(?) 

karyesi ber vech-i mâlikâne bâ-berât-ı iştirâken karındaşı Şerif Ali ile uhdelerinde 

olup bin yüz doksan dört senesinde karye-i mezbûrede hâsıl ve der keyl ve der-anbar 

ma‘lûme’l keyl mahsullerini yine karye-i mezbûre sâkinlerinden Hacı Ebubekir ve 

Molla Beşe oğlu Mehmed ve İsmail Bey oğlu dimekle marûf  kimesneler fuzûlî ve 

tagallüben zabt ve gadr-i küllî eylediklerin bildirüp şer‘le görülüp mezbûrların 

zimmetlerinde olan mahsul alıvirilüp bi vech-i şer‘î taallül ve muhâlefet ittirilmeyüp 

icrâ-yı şer‘ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ itmeğin sen ki 

vezir-i müşârün-ileyhsin mahallinde şer‘ile görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                                                     Fî evâil-i B sene 1195 

SAYFA 189 HÜKÜM 3 

Sivas Valisi ve Niksar kadısına hüküm ki  

           Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Haldere nam karyede vâki‘ Şeyh Polad zâviyesinin 

hâlen berât-ı şerîfimle zâviyedârı Ali bin Mehmed nam kimesne gelüp zâviye-i 
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mezbûrun zâviyedârlığı eben an ced hâlen berât-ı şerîfimle bunun üzerinde olup 

uhdesine lazım gelen hizmeti edâ idüp dahl olunmak îcâb itmez iken ecânibden  

Niksar Kazâsı sâkinlerinden Hamamcı oğlu El-hâc Mehmed nam kimesne bunun 

berâtını ber takrib yedine alub ve bu âher berât alub  zabt idüp lâkin mezkûr Mehmed 

hevâsına tâbi‘ ehl-i örfe  istinâden bin yüz doksan  senesinde iki yüz otuz guruş ahz 

ve gadr-i küllî zulm-i sarîh eylediğin ve bu babda davâsına muvâfık fetevâ-yı şerîfesi 

olduğun bildirüp mahallinde şer‘le görülüp îcrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak 

bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

 Evâil-i B sene 1195 

SAYFA 189 HÜKÜM 4 

Arabkir kadısına hüküm ki  

          Kazâ-i mezbûre  tâbi‘ Maşkir nam karyenin ehl-i zimmet reâyâ fukarâlar gelüp 

üzerlerine mukayyed olan hâne-i avârız ve  bedel-i nüzul ve sâir evâmir-i aliyye ile 

vârid olan tekâlifden mahallinde ma‘rifet-i şer‘le tanzim olunan tevzi‘ defteri 

mûcebince îcâb eden hisseleriyle a‘şâr-ı şer‘iyye ve sâir hukûk ve rüsûmlarını bilâ 

kusur kabzına memura ba‘del edâ ziyâde mutâlebesi ve bahâne-i sâire ile taaddî  

olunmaları îcâb etmez iken mâlikâne mutasarrıfları olan Ömer ve Hüseyin ve Yusuf 

nam kimesneler ta‘am-ı hâmlarından nâşî mücerred celb-i mal sevdâsıyla hilâf-ı 

şurut ve mugâyir-i kânun üç kat tahsîl eylediklerinden gayrı bağ ve bahçe ve menzil 

bey‘ olunmak ortalık namıyla kezalik başka tapu tezkiresi namıyla başka birer guruş 

ahz ve müft ve meccânen yem ve yiyecek mutâlebesiyle rencideden hâlî 

olmadıklarından perâkende ve perîşân olmalarına bâis olmalarıyla ba’dezin 

merkumların ber vech-i muharrer vâki‘ olan müdâhaleleri men‘ ve def‘ ittirilmek 

bâbında emr-i şerîf sudûrı tahrîr ve istid‘â defterhâne-i  âmiremde mahfûz mevkûfât 

defterlerine nazar olundukda Arabkir Sancağı’nda vâki‘ sâlifü’z-zikr nefs-i Arabkir 

kazâsının icmâl üzere yetmiş yedi aded  avârız ve bedel-i nüzul hâneleri  olup ve 

kazâ-i mezbûra tâbi‘ mâru’z-zikr Moşikir karyesinin dört beş aded hânesi ehl-i 

zimmetten icmâl hânesine dâhil olub kazâlarına evâmir-i  aliyye ile vârid olan 

tekâlifleriyle emlâk ve arâzî  ve hâl ve tahammüllerine göre mahallinde cümle 

müdâhalesine taaddî ve tesviye ve icmâl üzere hilâf-ı şer‘ olan tevzi‘ defteri 
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mûcebince hisselerine isâbet ideni bi’l-ayn edâ eylediklerine göre hilâf-ı şer‘-i şerîf 

ve mugâyir-i kânûn ve emr ve defter mûcebince tekâlif-i şâkka tarh ve tahmîl ve 

ziyâde akçe mutâlebesi ve âher vech ile mâlikâne-i  mutasarrıfları ve a’yan-ı vilâyet 

ve ehl-i örf tâifesi taraflarından hilâf-ı kânûn ve meşruta taallül ve rencîde 

olunmayub şurutundan idüğü tahrîr ve defterhâne-i âmiremde mahfûz defter-i 

mufassala müracaat olundukda Arabkir nâhiyesine tâbi‘ yüz on dokuz nefer reâyâ ile 

karye-i Maşkir nam mezra‘a-i Vank bir sehmi ve Kal‘acık ve hâsılı  ve tahtında ani’l 

humus ve ispençe ve hınta  ve resm-i bağat ve resm-i meyve yekûn ma‘a gayrihî on 

beş bin yedi yüz seksen beş  akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle 

tahrîr ve havâss-ı hümâyûnumda olduğun mestûr ve mukayyed ve dîvân-ı 

hümâyûnumdan kânun sual olundukda havâss-ı hümâyûnı karyesinde defter-i 

hâkânîde mestûr karyenin ehl-i zimmet reâyâları üzerlerine edâsı lazım gelen a‘şâr ve 

resm başka ve sâir hukûk ve rüsûmlarıyla kânûn ve defter mûcebince 

mutasarrıflarına tamâmen  edâ eylediklerine göre hassa mutasarrıfları hilâf-ı kânûn 

ve defter ziyâde taleb ve bey‘ eyledikleri emlâklarına dahi  ve sâir gûne 

bed‘ ve mezâlim ile mezbûrun men‘î çün kânûn üzere emr-i şerîf yazılageldiği tahrîr 

olunmağla kânun üzere dîvân-ı hümâyûnumdan emr-i şerîf  tahrîri bâbında bi’l-fi‘il  

başdefterdârım olan Hasan dâme uluvvuhû i‘lâm itmeğin i‘lâmı mûcebince kânûn 

üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

 Evâil-i B Sene 1195 

SAYFA 189 HÜKÜM 5 

Tozanlu Kadısı’na hüküm ki  

          Tımar karyelerinden kazâ-i mezbûre kazâ-i mezbûra tâbi‘ Hisarcık nam karye 

reâyâları gelüp sancağı Tozanlu Nâhiyesine tâbi‘ altmış üç nefer reâyâ ve zemîn ile 

karye-i Hisarcık mâlikâne-i mülk-i Kemal bin hâliya mâlikâne karye-i mezbûre 

mülk-i mevrûs bir dürlü   Şahâbâd Birun ve Hahağa ve Çavak ve  nısf Hacı 

hâsıl-ı divâni maa niyâbet nim ve bennâk ve cebe ve bennâk ve cebe hınta ve şa‘îr ve 

bad-ı hevâ ve arûsiye yekûn ma‘a gayrihî dokuz bin  akçe yazu ile defter-i 

mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde iki bin akçesi ifrâz ve ma‘a 

gayrihî birikdirilüb yekûn iki bin dokuz yüz doksan dokuz  akçe ber icmâl ve icmâl-i 

mezbûrun iki bin akçesi Hüseyin veled-i Mustafa’nın tımarı ve bâkîsi müştereki 
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kaydı olduğu defter-i hâkânîde mukayyed olmağla karye-i mezbûre toprağında 

zira’atleriyle hâsıl eyledikleri terekeleri öşründen mülk-i mâlikâne tarafına âid 

mahsûlü mutasarrıfına ve dîvâni cânibine âid mahsûl ve rüsûmu dahi tımar 

mutasarrıfları tarafına tamâmen edâya razılar iken kanaat itmeyüp baş defter namıyla 

ikişer üçer guruş ve gerdek namıyla beşer onar kuruş talebi ve sekiz on atlu ile  

üzerlerine konub müft ve meccânen yem ve yemek ahz ve ziyâde gadr ve taaddî 

eylediklerinden ahvâlleri diğer gûn olduğun bildirüp hilâf-ı defter-i hâkânî ve 

mugâyir-i kânûn taaddî ve rencîde ittirilmemeleri bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ 

ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 

mufassala mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh üzere olduğu mastûr ve mukayyed ve 

kânun sual olundukda karye-i mezbûre reâyâları terekeleri öşrlerinden  mâlikâneleri 

mutasarrıfı tarafına âid mahsûlü mutasarrıf ve divânî cânibine âid mahsul ve rüsûmu 

dahi tımar mutasarrıfı tarafına tamamen edâ eylemelerinden sonra sipâhîleri olanlar 

hukûk ve rüsûmların hakkı  ber irâde varup öşürlerin ve içlerinden biri bikr 

kızını ere virdükde er cânibinden kânûn üzere îcâb iden arûsânelerin  ve üzerlerine 

edâsı lazım gelen resm-i bennâk ve sâir hukûk ve rusûmları kânun ve defter 

mûcebince alup ziyâde talebi ve müft ve meccânen yem ve yemek ve meşrûbât 

mütâlebesi  ve sâir bed’ ve mezâlim ile taaddî eylemeleri mugâyir-i kânûn idüğü 

tahrîr olunmağla ve defter-i hâkânî mûcebince  kânûn üzere amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

Evâhir-i B (1)195 

SAYFA 190 HÜKÜM 1 

Erim Kadısına hüküm ki 

          Erbâb-ı tımârdan Seyyid Mehmed veled-i Ömer nam sipâhî gelüp Canik 

Sancağında Kavak Nâhiyesi’nde  nam karye ve gayrîden üç bin bin dokuz 

yüz beş akçe berât-ı şerîfimle mutasarrıf olduğu tımarı mülhakâtından Erim 

Nâhiyesi’ne iki bin akçe yazu ile Habillü karyesinin hisse-i evvel ve iki bin akçe 

yazu ile hisse-i sânî ve sekiz yüz akçe yazu ile hisse-i sâlis ve ve iki bin akçe yazu ile 

hisse-i râbi’ ve altı yüz akçe yazu ile hisse-i hâmis ve iki yüz akçe yazu ile bazar-ı 

nefs-i Çeharşenbe ve hâsıl  ber vech-i mukâta’a üç yüz akçe yazu ile bağçe ve havlı 

Haziha(?) Mehmed veled-i  Rıdvan deyü mukayyed ve müşterekiyle kayd ve berâtına 
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dâhil olmağla ber mûceb-i defter-i hâkânî zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmun 

kânun ve defter mûcebince ahz ve kabz murâd eyledikde âherden bir vechle dahl ve 

taarruz olunmak îcâb etmez iken Çeharşenbe bazarında Rahtvan Câmi‘-i Şerîfi 

Vakfı’nın mütevellîsi olan nam kimesne zuhûr ve karye-i Habillü el mezbûrenin 

hisse-i sânîsi elsine-i nasda kuş tüylü çeşmeli otuz bağ mütevellîsi olduğum Rahtvân 

Câmi‘-i şerîfi vakfıdır deyü iddi‘â ve karye-i Habillü el mezbûrenin tahtında 

mukayyed olan hisse-i mezbûrda defter-i hâkânîden vakf arâzî tahrîr  olunmuş değil 

iken  hevâsına kadıdan şâhid-i zor ikâmetiyle bezl-i irtişâ mebnî olduğu vakf-ı hüccet 

ile birkaç seneden berü tagallüben zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmun ahz u kabz 

edip gadr eylediğin bildirüp karye-i Habillü el mezbûrenin  tahtında mukayyed olan 

hisse-i evvel ve sânî ve sâlis ve râbi‘ ve hâmis altı yüz akçe yazu ile Çeharşenbe el 

mezbûreler ber mûceb-i defter-i hâkânî müşterekiyle  kendüye zabt ve vâki‘ olan ve 

rüsûmun kânûn ve defter mûcebince ahz ve kabz ittirilüp Rahtvân Câmi‘-i Şerîfi 

Vakfı mütevellîsi  vâkıfın zikr olunan hisselere ve bazar-ı nefs-i Çeharşenbe el 

mezbûre vakfının iddiâsıyla bir dürlü dâhil ve taarruz ittirilmeyüp men‘ ve def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i âmiremde mahfûz 

ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i icmâle ve mufassala mürâca‘at olundukda Erim 

Nâhiyesine tâbi‘ karye-i Hanlu ve tahtında neferât ve minha virecekli çiftlik ile hisse-

i evvel an karye-i mezkûr ve hâsıl-ı tahtında ve resm-i çift ve hınta ve şa‘îr yekûn 

ma‘a gayrihî iki bin akçe ve yine neferât minha ile hisse-i sânî an karye-i mezkûre ve 

hâsıl-ı tahtında resm-i çift ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî sekiz yüz akçe ve 

yine neferât zemînha ve bir hisse-i hâmis an karye-i mezkûre hâsıl-ı ma‘ar-rüsûm ve 

tahtında resm-i çift ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî altı yüz akçe yazular ile 

defter-i mufâssalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde zikr olunan hisse-i 

evvel ve nefs-i bazar-ı Çeharşenbe ve sânî ve evvel yazu-yı mezkûreleriyle tahrîr ve 

hisse-i sânî ve sâlis ve râbi‘ ve hâmisi yine nâhiyesine  nam karye ve 

gayrihî ile birikdirilip dokuz bin dört yüz akçe yekûnundan üç bin dört yüz akçesi 

ifrâz ve birikdirilüp on beş bin iki yüz otuz akçe ber icmâl ve icmâl-i mezkûrun üç 

yüz kırk bir akçesi Seyyid Mehmed veled-i Ömer ve bâkîsi müştereki  kaydında dört 

yüz Erim Nâhiyesi’ne tâbi‘ neferât ile karye-i Yenice nâm-ı diğer Köseli (?) den ve 

tahtında Çiftlik-i Hüseyin Bey ki  Baba Remhâl  demekle ma‘rûf yerdir hisse der 

neferûn Mehmed Bey bin  Rıdvan ve hâsıl-ı tahtında resm-i çift ve ispenç ve hınta ve 

şa‘îr  yekûn ma‘a gayrihî altı bin akçe yazu ile ol dahi defter-i mefâsılda muharrir 
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kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde  mîr liva-i Canik hassı mülhakâtından olmak 

üzere  tahrîr ve yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ Karacalı nam karyede zemîn Fahreddin 

der dest-i Mehmed bin Rıdvan mülkiyet üzere mutasarrıfdır ber mûceb-i huccet-i 

şer‘iyye cemaat-i der Mescidlü karye Karacalı tâbi‘ olup hala cemaat-i der 

Mescidlü’den karye-i Kıraç reâyâsı nice oldu üzere suâl olundukda reâyâlarının 

bazısı fevt olup evlâdından kimesne kalmayub ve bazı reâyâ dahi perâkende olub 

gâib ahâlileri ma‘lûm olmayub mahlul olan arâzîlerinden  karye-i Salukadı ve Dade 

ve Karamanlu Seyfelü ve gayrihî karyeler cemaatleri  ziraat ideriz deyu şehâdet 

ittirenler zikr olunan karye havfları alup buçuk behresin virür ber mûceb-i atik kayd 

olundu deyü ol dahi defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve kayd 

olunmuştur bu takdirce ber mûceb-i defter-i hâkânî karye-i Habillü  ve tahtında 

mezbûr hisse merkûmelerde vakf-ı arâzî tahrîr olmamağla tamâmen a‘şâr ve rüsûmı  

külli ile merkum Seyyid Mehmed veled-i Ömer tarafından zabtıyla iktizâ eylediğin 

iftihari’l emâcid-i ve’l ekârim  bi’l-fi‘il  defter emini olan El-hâc Mustafa dâme 

mecduhû arz etmeğin arzı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                    Senâyî            Evâsıt-ı B 1195 

SAYFA  190 HÜKÜM 2 

Sivas Valisi vezire ve Arabkir kazâsı nâibine hüküm ki  

          Memâlik-i mahrûsemde vâki‘ kazâlarda vülât ve hükkâm taraflarından fîmâ 

ba‘d a‘yânlık içün buyruldu ve mürâsele verilmeyüp ahâli-i fukarâ taraflarına varup 

bir kimesnenin a‘yân nasbını istid‘â eylediklerinde sadâkat ve istikâmet ve fukarâya 

şefkat ve himâyet ile mevsûf ve mehâsin etvârı cümle indinden müsellem ve ma‘rûf 

olduğuna tahsîl-i ıttıla‘ olundukdan sonra keyfiyet-i hali hasebince arz ve mahzar  

birle cânib-i sadr-ı a‘zam ve vekîl-i mutlaka tahrîr ve sadr-ı a‘zam  tarafından dahi 

a‘yânlık ihtiyâr eyledikleri kimesnenin fi’l-hakîka meşhûr olduğu vech üzere evsâf-ı 

mezbûre ile ittisâfı var mıdur hâl ve sîretine kemâl-i taharrî ve dikkat birle ilm ve 

yakîn geldikde mesned-ârâ-yı sadâret-i uzmâ tarafından nasbınâ icâzeti şâmil mektûb 

veya kâime ile cevabını vülâta tahrîr olunmak ve vâlî ve mütesellimler ve a‘yân 

olacak kimesneden ve ahâlî ve reâyâdan ve bu mukâbelede bir akçe almamak ve ol 

eşhâs-ı matlûb ve ol kazâya şurût-i mezbûre ile a‘yân nasb olundukdan sonra sadâkat 

ve istikâmete münâfî-i fukarânın sâlyâne defterine kendi nefsîçün akçe zam ve tevzi‘i 
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ihbâr olunduğu takdirde zararı tertîb  olunacağı ve nizâm-ı merkûmun destûru’l-amel 

tutulmasına dikkat ve keyfiyet cümleye  i‘lân ve işa‘at olunmasını hâvî yüz doksan 

üç senesi evâsıt-ı Rebîül-evveli’inde Rumeli ve Anadolu üçer kollarında vâki‘ 

vüzerâ-yı ‘izâm ve mîr-i mîrân-ı kirâm ve kuzât ve nüvvâba hitâben evâmir-i şerîfem 

ısdâr ve irsâl olunduğu dîvân-ı hümâyûnumdan ihrâc olmağla sen ki Mevlânâ-yı 

mumâ-ileyh Mûsâ zîde ilmuhûsun der aliyyeme takdîm olunan arzında kazâ-i 

mezbûr sükkânından Cafer Paşazâde Ahmed Bey dimekle ma‘rûf kimesnenin etvâr 

ve izaatden vücûhla  hoşnud ve râzı iken bundan akdem kazâ-i mezbûr a’yânlarından 

bazılarının harekât-ı nâhemvârelerine binâen merkûmûn umûrlarına karışmamak 

üzere Sivas Valisi ma‘rifetiyle nezre kat‘ olundukda mir-i merkum Ahmed’in dahi 

ber takrib  ismi hüccet-i nezrin derununa idhal olunmuş olmağla mezbûrun ismi 

hüccet-i mezbûrda ref‘ ve umûr-ı memleket kendüye ihâle olunması  kazâ-i 

mezbûrda sâkin ulema ve sülehâ ve eimme ve huteba ve fukarâ ve züafa ve bi 

ecma‘ihim meclis-i şer‘de inha ve istid‘â eylediklerin tahrîr  ve iltimas ve nezr-i 

kaydı bulunmadığına baş muhasebeden eğerçi cevab tahrîr olunub lakin merkum 

Ahmed Bey’in ismi nezd-i hüccete idhal olduğu i‘lâmda mastûr  ve umûr-ı vilâyete 

re‘yi munzam olmak husûsı dahi münderic olduğuna binâen a‘yânlık şâibesi müstakîl 

olmağla bu sûrette ayanlık şurûtı mûcebince harekâtâ ibtidâr ve nezd-i  hüccete idhâl 

olunduğın keyfiyeti  dahi ne vechle idüğü tashîh ve tahkik olunmak içün tekrar 

mahallinde isti‘lâmı mütevakkıf idiğün bi’l-fi‘il  reisü’l küttâbım olan Süleyman 

Feyzi dame mecduhu i‘lâm itmeğin sen ki vezir-i müşârun ileyhsin i‘lâmı mûcebince 

i‘lâmı muhtevi ferman-ı ali yazılmışdır. 

                                                                    Vâcid          Fî evâil-i B sene (1)195  

SAYFA 190 HÜKÜM 3 

Bolaman Kadısı’na ve Canik muhassılına hüküm  ki  

           Erbâb-ı tımardan Hacı Ali nam Sipâhî gelüp Karahisâr-ı Şarkî Sancağı’nda 

Bozat Nâhiyesi’nde Bayramşah nâm karye ve gayrıden bâ-berât-ı şerîf-i âlişân 

mutasarrıf  olduğu tımarı karyelerinden Ulucak Kazâsına tâbi‘   nam 

karyesinden hâsıl ve devr-i keyl ve der anbar olunmuş dört senelik öşür mahsulünü 

kazâ-i mezbûr sâkinlerinden mütegallibeden Hazînedâroğlu Hüseyin ve sâ‘ir 

ma‘lûme’l-isim  kimesneler yüz doksan senesinde hilâf-ı şer‘-i şerîf fuzûlî zabt ve 
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ahz ve kabz idüb defaatle taleb eyledikde hilâf-ı şer‘-i şerîf virmekde taallül ve 

muhâlefet ve gadr irâdesine oldukların bildirüp şer‘le görülüp mezbûrların 

zimmetlerinde olan öşür mahsûlü her ne ise tamâmen tahsîl ve alıvirilüb ihkâk-ı hak 

olunmak bâbında hükm olunması ricâ  itmeğin mahallinde şer‘ile görülmek içün 

emr-i âlî yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı B sene (1)195 

SAYFA 191 HÜKÜM 1 

Sivas Kadısı’na hüküm ki  

           Çağırgan Baba zaviyesi’nin zâviyedârı (boş) nam kimesne gelüp bu uhdesine 

edâsı lâzım gelen hizmetini edâ idüp zâviyedârlığı umûruna bir dürlü dahl îcâb etmez 

iken ecânib ve ashâb-ı ağrazdan ve mütegallibeden bazı kimesneler bilâ berât ve bilâ 

sened zâviyedârlığı fuzûlî  müdâhale eylediğinden mâ‘adâ hilâf-ı şer‘i şerîf sekban 

akçesi namı ve sâir bed’ ve mezâlim ile te‘âddî ve rencîdeden hâlî olmadıkların 

bildirüp bi vech ve bilâ berât ve bilâ-sened zâviyedârlığı umûruna bir ferdi müdâhale 

ettirilmeyüp men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve defterhâne-i 

âmiremde mahfûz defter-i mufassala mürâca‘at olundukda Sivas Sancağı’nda ve 

kazâsı muzâfâtından Frenkhisârı Nâhiyesi’ne zâviye-i Çağırgan Baba der karye-i 

Yavtaş(?) mezkûr meşihat der tasarruf Pir Dede bin Şeyh Hasan ve Ali bin Pir Veli 

ber mûceb-i berât hâliyâ meşihat der tasarruf Aydın veled-i Pîr Dede bir çiftlik 

tahtında beş nefer reâyâ ile defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr olunduğu 

mestûr ve mukayyed ve kânûnı suâl oldukda bu uhdesine edâsı lâzım gelen hizmeti 

edâ idüp ashâbı ağrazdan bazıları bilâ berât ve bilâ sened zâviyedârlığı umûrunu 

fuzûlî ve sâir bed’ ve mezâlim ile taaddî ve rencîde eylediği vâki‘ ise men‘ ve 

def‘içün emr-i şerîf yazıla gelmişdir ve bu tahrîr olmağla defter-i hâkânî mûcebince 

kânûn üzere amel olunmak içün emr-i âlî yazılmışdır. 

 Fî Evâsıt-ı B (1)195  
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SAYFA 191 HÜKÜM 2 

Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından  ber vech-i mâlikâne Zile 

mukâta‘ası mutasarrıfı Cabbarzâde Mîr El-hâc Mustafa dâme mecduhûya ve 

Zile kadısı’na  hüküm ki  

          Seyyid Ömer zîde şerefuhû gelüp bunun karındaşı kızının zevci Kazgan 

Asmaz oğlu dimekle ma‘rûf Seyyid Ebûbekir doksan  senesinde fevt oldukda sabî 

sağîr oğulları Ömer ve Ahmed’e büyük vâlideleri Kamer nam hatun bâ hüccet-i 

şer‘iyye vasi‘ nasb olunup müteveffâ Ömer merkûmun terekesini vakt-i tahrîrde bir 

mikdâr altun ve eşyâsını bir mahalle ketm ve ihfa ve ba‘dehû tahrîri ber suâl 

olundukda ihfâ eylediğini ikrâr idünce hıyâneti zâhir olduğundan mezbûre Kamer 

Hatun vesâyetten azl ve yerine bâ hüccet-i şer‘iyye merkum Seyyid Ömer vasi‘ nasb 

olunub cebren mezbûrların büyük valideleri mezbûre Kamer Hatunı Zile 

sâkinlerinden İnce Mehmed ve vâlidelerini dahi Kâdir oğlu  Mehmed’in nikâhla alup 

 mezbûrân  Hayreddin Efendi dimekle maruf kimesne bin üç yüz 

guruşlukdan ziyâde akçelerini alup ve mezbûrân Mahmud ve İnce Mehmed dahi 

emvâl ve eşyâsını zabt ve itlâf ve izâ‘at ve gadr-ı küllî eylediklerin bildirüp şer‘le 

görülüp mâl-ı eytâm-ı mezkûrdan tahsîl ve bi’l vesâye kendüye alıvirilüb ihkâk-ı hak 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ etmeğin sen ki Cabbarzâde-i muma 

ileyhsin mahallinde şer‘le görülmek içün  yazılmışdır.  

 Fî evâsıt-ı B (1)195 

SAYFA 191 HÜKÜM 3 

Sivas Vâlisi vezire ve Gedegara kadısına hüküm ki  

           Gedegara sâkinlerinden Rahîme nam hatun ile kerîmesi Şerîfe ve Âsiye 

südde-i sa’âdetime arzuhâl idüp mezbûre Rahîme’nin zevci ve mezbûrenin babaları 

Abdalzâde İbrahim nam kimesne yüz doksan senesinde fevt oldukda terekesi irsen 

bunlar ile kazâ-i mezbûr sâkinlerinden oğlu Mehmed Emin’e münhasıra olup 

âherden müdâhale olunmak îcâb etmez iken mezkûr Mehmed Emin terekenin 

cümlesin zabt itmekle murâfa‘a-i şer‘-i şerîf oldukların müteveffâ-yı mezkûrdan 

müntakil  hisselerini ahz ve kabzına kıbel-i şer‘den  hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı 

şerîfe virildikde mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye virmekde ta’allül ve gadr iradesinde 
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olduğun fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüb hüccet-i şer‘iyye ve fetevâ-yı münîfe 

mûceblerince şer‘le görülüb alıvirilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum ricâ itmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

Fî evâil-i Receb (1)195 

SAYFA 191 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi vezire ve Gedegara kadısına hüküm  ki  

          Gedegara sâkinlerinden Ebubekir nam kimesne ile Hâce Eşme nam hatun 

gelüp bunların mûrisleri (boş) nam kimesne yüz doksan senesinde fevt oldukda 

terekesi irsen bunlara münhasıra olub müdâhale îcâb etmez iken kazâ-i mezbûr 

sâkinlerinden Dervişoğlu (boş) nam kimesne hilâf-ı şer‘ fûzûlî tereke-i mezkûreyi  

zabt ve gadr eylediğin bildirüp şer‘le görülüp tereke-i mezkûr alıvirilüp icrâ-yı şer‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ etmeğin mahallinde şer‘le görülmek içün 

yazılmışdır. 

 Fî evâil-i B (1)195 

Tekrar isti‘lâm içün emir yazılmışdır.  Fî evâhir-i CA Sene 96 

SAYFA 191 HÜKÜM 5 

Kazâbâd nâibine ve Sivas sancağı Alay Beyisine hüküm ki  

          Seyyid Mehmed nam sabînin vasîsi (boş) nam kimesne gelüp Sivas 

Sancağı’nda Kazâbâd Nâhiyesi’nde Kalecik nam karye ve gayrîye yedi bin beş yüz 

elli bir akçe tımar mutasarrıfı babası Ali fevt oldukda zevcesi hâmile bulunmağla 

tımar-ı mezbûr tevkîf olunmak iktizâ eder iken livâ-i mezbûr Alaybeyisi Mehmed 

Emin ecânibden Abdurrahman veled-i Mehmed’e arz ve tevcîh ve berât ittirüp 

ba‘dehû müteveffâ-yı mezbûrun Seyyid Mehmed isminde evlâdı zuhûr idüb arz-ı 

mutâlebe eyledikde virmeyüp babası nan paresinden mahrûm ve mağdûr olmağın 

inhâ ve bu babda istid‘â-yı inâyet ve defterhâne-i âmiremde mahfûz rûznamçe-i 

hümâyûna mürâca‘at olundukda Kazâbâd Nâhiyesi’nde karye-i Kal‘acık nam-ı diğer 

Siros el mezbûre ve gayriden yirmi iki bin altı yüz elli beş akçe ze’âmet Ali ve 

Mehmed ve Hüseyin veledân-ı müteferrika Receb’in  iştirâken üzerlerinde iken 

mezbûr Ali’nin hissesi bilâ veled fevtinden Miralay Mehmed Emin arzıyla yerine 
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mülâzemet emri virilüb Abdurrahman veled-i Mehmed’e yüz doksan dört senesi 

Ramazanının yedinci gününde tevcîh ve yedi bin beş yüz elli bir akçelik üzere berât-ı 

şerîfimle üzerinde olduğu mestûr ve dîvân-ı hümâyûndan suâl olundukda sahih sulbi 

oğlu idüğü ba‘de’s-sübût merhameten bu vech-i şurûta muvâfık olup ancak 

mahallinde sancaklusı şehâdetleriyle sâbit ve alaybeyisinin arz ve kadısı i‘lâm ve 

zuamâ ve erbâb-ı tımar ve çeribaşısı mahzar eylemeleriçün emr-i şerîfim sudûrı 

iktizâ eylediği tahrîr olunmağla vech-i meşrûh üzere amel olunmak bâbında. 

 Fî evâil-i B (1)195 

SAYFA 192 HÜKÜM 1 

Arabkir Kadısı’na hüküm ki  

          Hatice nam hatun gelüp bunun babası dergâh-ı muallam gediklülerinden 

Behram iş bu sene-i mübârekede fevt oldukda kazâ-i mezbûra tâbi‘ zeâmeti 

karyelerinden sene-i mezkûrede hâsıl ve berâtı mûcebince tahvîli tarihine düşüp 

hayatında  ta‘şîr ve devr-i keyl ve der anbar olunmuş öşür mahsûlü irs-i şer‘le kızı 

mezbûreye intikâl idüb bir türlü dahl îcâb etmez iken müteveffâ-yı mezkûrun zeâmeti 

tevcîh olunan kimesnenin tarafından subaşısı zuhûr ve ben ahz ve kabz iderim deyü 

müdâhale ve gadr sevdâsında olduğun bildirüp zikr olunan mahsul ve mezkûrun 

tarafından vekîline ahz ve kabz ittirilüp hilâf-ı mezbûru ve âherden bir ferdi fuzûlî 

müdâhale ittirilmeyüp men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve 

dîvân-ı hümâyûnumdan  kânun suâl olundukda bunun babası dergâh-ı muallâm 

gediklülerinden  Behram iş bu sene-i mübârekede fevt oldukda mutasarrıf olduğu 

zeâmeti tevcih ve âhere berât olmağla zeâmet-i mezbûr karyelerin sene-i mezbûrede 

vâki‘ olan mahsûlü dahl iden kimesnenin berâtı mûcebince tahvîli tarihine düşmüş 

olmayup fi’l-hakîka babası müteveffâ-yı mezbûrun berâtı mûcebince tahvîli tarihine 

düşüp hayatında ta‘şîr ve devr-i keyl ve der anbâr olundukdan sonra fevt oldukda 

irsen buna intikâl itmişiken mezkûr hilâf-ı şer‘-i şerîf ve kânûn fuzûlî müdâhale 

eylediği vâki‘ ise bu makûle müteveffânın berâtı mûcebince tahvîli tarihine düşüp 

hayatında ta‘şîr ve derkenar ve der anbâr olan mahsul irsen vereseye intikâl eder 

âherin müdâhalesi hilâf-ı şer‘ ve mugâyyir-i kânûn idiği tahrîr olmağla kânûn üzere 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                                 Hüseynî             Fî evâil-i B 1195         
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SAYFA 192 HÜKÜM 2 

Gedegara Kazâsı nâibine  hüküm ki  

          Sen ki Mevlânâ-yı mumâ ileyh Es-Seyyid Feyzullah zîde ilmuhûsun südde-i 

sa‘âdetime mektûb gönderip züamâdan Feyzullah veled-i Ammar Bey veled-i Şehid 

vezir Abdullah Paşa Köprülüzâde zîde kadruhûnun Amasya ve Sivas Sancaklarında 

Gedegara ve  gayri nâhiyelerde Gulam nam karye ve gayriden otuz bin iki yüz elli 

akçe berât-ı şerîf-i âl-i şânımla mutasarrıf olduğu zeâmetinin baş kalemi olup 

müşterekîyle kayd ve berâtına dâhil sâbıku’z-zikr karye-i Gulam ve icmâline dâhil 

kurâ icmâllü zeâmet karyelerinden olup ve bu makûle icmâllü zeâmet karyeleri 

serbest olmak kânûn-i mukarrer olmağla vâki‘ olan rüsûm serbestiyesine haricden 

dahl olunmak îcâb etmez iken mîr-i mîrân ve mîr-livâ ve mütesellim ve voyvoda ve 

subaşı ve serdâr ve sâir ehl-i örf tâifesi taraflarından hilâf-ı defter-i hâkânî ve 

mugâyir-i kânûn rüsûm-ı serbestiyesine fuzûlî müdâhale ve ahz ve kabzına muhâlefet 

ve ol vechle zeâmeti mahsûlünün küllî kesr ve noksan tertibine bâ‘is ve bâdî 

olmalarıyla men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim  virilmek ricâsına  vâki‘ hâli 

bi’l iltimas arz ve defterhâne-i âmiremde mahfûz ruznamçe-i hümâyûn ve defter-i 

icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda Gedegara  Nâhiyesi’ne tâbi‘ beş bin beş 

yüz  akçe yazar  karye-i Gulam dîvânî ve mâlikâne ma‘a niyâbet yekûn ma‘a gayrihî 

yirmi yedi bin  akçe zeâmet ber icmâl ve icmâl-i mezbûrun üç bin yedi yüz elli  

akçesi za‘îm-i muma-ileyhin bâkîsi müştereki kaydında olduğu mestûr ve mukayyed 

olmağın imdi bu makûle icmâllü zeâmet karyeleri serbest  olmak kânûn-i mukarrer 

olmağla rüsûm serbestiyesine haricden dâhil olunmak kat‘ân câiz değildir defter-i 

hâkânî mûcebince kânûn üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                        Vâcid                   Fî evâsıt-ı B (1)195 

SAYFA 192 HÜKÜM 3 

Ber vech-i mâlikâne Bozok Sancağı mutasarrıfı Cabbarzâde Seyyid El-

hâc Mustafa dame mecduhuya ve Budaközü Kadısı’na hüküm ki  

          Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Kavakkışla  nam karye sâkinlerinden Çorum ekrâdından  

Ömer ve Hasan nam kimesneler gelüp bunların karye-i mezbûrede vâki‘ ber vech-i 

iştirâk mutasarrıf oldukları ma‘lûmete’l-hudûd mülk arsalarında âherin alâkâsı 
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olmayıp şer‘an ber vechle müdâhale olunmak îcâb etmez iken kazâ-i mezbûra tâbi‘ 

Arpakadılı(?) nam karye sâkinlerinden Kel Bekir oğlu İbrahim nam kimesne bin yüz 

doksan bir senesinde hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayr-i hakkın fuzûlî ve tagallüben zabt 

idüb gadr eylediğin bildirüp şer‘le görülüp mezbûru hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayr-i 

hakk fuzûlî  zabt eylediği mülk arsaları alıvirilüp icrâ-yı şer‘ve ihkâk-ı hak olmak 

bâbında emr-i şerîfim sudûrı istid‘â eyledikleri ecilden mahallinde şer‘ile görülmek 

içün yazılmışdır. 

                                                                                          Kıyâsî     Fî evâsıt-ı B 1195 

DERKENAR; Tashîh olduğı vechle tebdil olunmuştur. Fî evâhir-i B sene 95 bilâ 

kayd 

SAYFA 192 HÜKÜM 4 

Sivas Valisi’ne ve kadısına hüküm ki  

          Kazâ-i mezbûre mütemekkinlerinden Elkasan nam zimmî gelüp bu kendü 

hâlinde ırzıyla mukayyed olup hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ ve  hareketi yoğiken 

kazâ-i mezkûre mütemekkinlerinden a‘yân Bekir nam kimesne ve yine kazâ-i 

mezbûre mütemekkinlerinden Şah Nazar ve Keşiş ve Nikogaş ve Kalos ve Mardıros 

ve Körme Kirkor ve Şeyh oğlu Şeyh Dırdır ve Deli Kirkor ve Boyacı Yağdinik ve 

sâir zimmîler ile yekdil ve yekcihet olup bin yüz doksan senesinde nısf-ı leylde 

bunun menzilini basup emvâl ve eşyâsın nehb ü gâret ve katl sevdâsıyla üzerine 

hücûm ve ber takrîb ile yedlerinden halâs ve ziyâde gadr ve taaddî eylediklerin 

bildirüp şer‘le görülüp icrâyı şer‘ ve ihkâk-ı hak olmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

ricâ eylediği ecilden  mahallinde şer‘le görülmek emrim olmuşdur . 

İlâ (?)Fî evâsıt-ı B (1)195 

SAYFA 193 HÜKÜM 1 

Kazâbâd Kadısı’na hüküm ki  

          Şarkîabad Kazâsı’na tâbi‘ Çakır Ali kabilesinden ve Aşıçay  nam karye 

ahâlîleri gelüp bunların Kazâbâd Kazâsı’na tâbi‘ (boş) nam karye toprağında 

Uçukvâdi ve Çubukülüğü ve Yenikaya ve Kökçukur ve Kızıl Ahmed ve Devkesü (?) 

Depesi nam mevzi‘lerde vâki‘ resmî defterde mukayyed mutasarrıf oldukları kadîmî 
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yaylak yerlerine beher sene zamanında koyun ve sâir davâr ile çıkıp yaylayup 

otundan ve suyundan intifâ’ ve tahammüllerine göre yaylak resmlerin sâhib-i arza 

edâ idüp bir vechle dahl olunmak îcâb itmez iken sâhib-i arz olan (boş) nam kimesne 

tahammüllerinden ziyâde yaylak resmî mutâlebesiyle taaddîden hâlî olmadığından 

ondan akdem mürâfa‘a-i şer‘ olduklarında hilâf-ı kânûn tahammüllerinden ziyâde 

yaylak resmî mutâlebesiyle zâhir olan müdâhalesi men‘ birle cânib-i şer‘den hüccet-i 

şer‘iyye i‘tâ olunmuşiken mücab olunmayıp hilâf-ı kânûn ve mugâyir-i hüccet-i 

şer‘iyye yine ol vechle taaddîden hâlî olmadığın bildirüp hilâf-ı kânûn ve mugâyir-i 

hüccet-i şer‘iyye tahammüllerinden ziyâde yaylak resmî nâmıyla akçe mutâlebesiyle 

zâhir olan taaddîsi men‘ ve def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ricâ ve dîvân-

ı hümâyûndan kânun suâl olundukda bunlar karye-i mezbûre toprağında vâki‘ resmî 

defterde mutasarrıf oldukları kadîmî yaylak yerlerine zamanında koyun ve sâir 

davârlarıyla çıkup yaylayup otundan ve suyundan intifâ‘ ve tahammüllerine göre 

yaylak resmlerin sâhib-i arza edâ eylediklerinden sonra tahammüllerinden ziyâde 

yaylak-ı resmî namıyla akçe mutâlebesiyle taaddîleri mugâyir-i kânûn olduğu tahrîr 

olmağla kânûn üzere amel olunmak içün yazılmışdır. 

                                                                           Vâcid                 Fî evâsıt-ı B (1)195 

SAYFA 193 HÜKÜM 2 

Sivas valisi vezire Niksar kadısına hüküm ki   

        Kazâ-i mezbûr mahallâtından Yusufşah mahallesi sâkinelerinden Fatıma nam 

hatun gelüp kız karındaşı Ayşe nam hatun ile iştirâken bir bab mülk menzilini 

mutasarrıflar iken hilâf-ı şer‘ diğer karındaşı mezbûre Ayşe zevci Ebubekir Efendi 

dimekle arîf kimesne ile yekdil menzil-i merkûmda olan hissesine yüz doksan  

senesinde kazâ-i mezbûr da sâkin sâbık Niksar müftüsü es-Seyyid Selim Efendi 

dimekle ma‘rûf kimesneye bey‘i mezbûr itmekle bu dahi bey‘-i mezbûr ettiği  

şüf’aten  baha ri‘ayet etmekle derun-ı mülk-i menzil-i 

merkûmda olan ve hisse-i şüf’aten redd-i semen ile vâzi‘u’l-yed olan mezbûrlar 

Seyyid Selim’in malından almak bi vech-i şer‘î  taaddî ve muhâlefete  ve mezkûr ile 

mukâvemet mümkün olmayup mağdur olduğun ve bu babda davâsına muvâfık 

şeyhü’l islamdan fetevâ-yı şerîfe virildiğin bildirüp mûcebince şer‘le görülüp ve 

hakk-ı merkûma şüf‘aten vâzi‘ül-yed olan mezkûr Süleyman redd-i semen ile 
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kendüye alıvirilüp hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i fetevâ-yı münîf taaddî ve 

muhâlefet ettirilmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ etmeğin mahallinde şer‘le 

görülmek içün yazılmışdır. 

                                                                             Hüseyin                Evâsıt-ı B (1)195 

SAYFA 193 HÜKÜM 3 

Dergâh-ı muallâm kapucıbaşılarından Bozok Sancağı mutasarrıfı 

Cabbarzâde Mîr Mustafa dâme mecduhûya ve Sorkun Kadısı’na hüküm ki  

           Erbâb-ı tımardan Seyyid Osman nam sipâhî müstetâbıma arz-ı hâl sunup 

Bozok Sancağı’nda Sorkun Nâhiyesi’nde  nam karye ve gayriden berât-ı 

âlişânımla mutasarrıf olduğu tımârı karyelerinin doksan dört ve doksan beş 

senelerine mahsûben vâki‘ mahsûlât ve rüsûmâta bunun berâtı mûcebince tahvîli 

tarihini düşmeğin tarafından ahz u kabz olunmayup alâ hâlihi kalduğun inhâ ve ol 

babda emr-i şerîfim sudûrını istid‘â itmekden nâşî sen ki Cabbarzâde-i mir mumâ-

ileyhsin mezkûr Emekdâr ve min külli’l-vücûh merhamete sezâvâr olup tımar 

mahsûlünden habbe-i vâhidesi  zimmet-i âherde kalmasına rızâ-i aliyyem olmamağla 

doksan dört  ve doksan beş senesine mahsuben tımar-ı mezbûr mahsûlât resm-i 

reâyâda mı kalmışdır veyahut bazı kimesneler zimmetlerine mi kalmıştır bi’t-taharri 

tefahhus  ve suâl ve alâ eyyi hâl zâhire îhrâc  tamâmen ve kâmilen tahsîl ve istirdâd 

ve tarafından kabzına me‘mûra teslim ve keyfiyet-i hâl dersa‘âdetime arz ve i‘lâma 

mübâderet ve hilâfından mücânebet olunmak bâbında fermân-ı âl-i şân yazılmışdır.  

                                                                             Hüseyin      Evâsıt-ı B 1195 

SAYFA 193 HÜKÜM 4 

Sivas Valisine ve Kadısına hüküm ki  

           İstanbul’da vezir hanında mütemekkin sarraf tâifesinden Nikos ve Haçadur 

nam zimmîler gelüp Sivas sâkinlerinden Sarızâde kethüdâsı zü‘amâdan Mustafa Ağa 

dimekle meşhûr kimesne zimmetinde bin yüz seksen sekiz senesinden berü bâ 

temessük sekiz yüz kırk guruş alacakları olup mukâbelesinde sim rişme ve sim 

 ve gılâfi sim kılıç ve simli Venedik piştovı ve simli balta ve simli gaddare 

ve sim hançer ve simli fildişi  ve müsta‘mel şemşeli kapud rehîn vaz‘ idüp 
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meblağ-ı mezbûru kable’l-edâ vefât ve terekesini kasaba-i mezbûrede sâkin veresesi 

ahz ve kabz eylediklerin bildirüp âher husûsa memur mübâşir ma‘rifetiyle ber 

mûceb-i temessük müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde olan ol mikdâr guruş hakları 

veresesinden mâl-ı müteveffâdan tamâmen tahsîl ve rehnleri emr ve tevkîl eyledikleri 

mahalle redd ve teslîm ile ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eylemeğin 

sen ki vezir-i müşârün-ileyhsin âher husûsa memur mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde 

şer‘le görülmek bâbında fermân-ı âlişân sâdır olmuştur. 

                                                                               Kelâmî            Fî evâsıt-ı B (1)195     

SAYFA 193 HÜKÜM 5 

Amasya Kadısı’na ve Amasya Sancağı mütesellimine hüküm ki  

          Amasya Kazâsı’na tâbi‘ Kaya nam karye ahâlisi gelüp bunların mâ-

takaddümden berü karyelerine cârî şürb ve intifâ‘ ve bağ ve bahçe ve sâir 

mezru‘âtların saky ve intifâ‘ idegeldikleri mahsûs ve müstakîl kadîmî sularında 

âherin alâka ve medhâli olmayup müdâhale olunmak îcâb etmez iken civârında vâki‘ 

nâm karye ahâlisi kendü hallerinde olmayup mücerred ızrâr kasdıyla mal-i mezkûru 

hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i kadîm mecrâ-yı kadîminden ihrâc ve kendilerine icrâ 

ile külli müzâyakaya bâdî oldukların ve bu babda da’vâsına muvâfık-ı şeyhü’l 

islamdan fetevâ-yı şerîfeleri olduğun bildirüp fetevâ-yı şerîfeleri mûcebince 

mahallinde şer‘le görülüb karye-i mezbûre ahâlilerinin hilâf-ı şer‘-i şerif ve mugâyir-

i  fetevâ-yı münîf(?) vâki‘ olan  müdâhale ve taaddîleri men‘ ve def‘ ve ol su kadîmî 

üzere karyelerine icrâ ittirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görülmek içün yazılmışdır. 

   Fî evâsıt-ı B sene (1)195   (Haziran/Temmuz 1781) 
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SONUÇ 

Geniş bir coğrafyada farklı kültürlere ait insan topluluklarını aynı bayrak 

altında toplayan Osmanlı Devleti zamanla bir ahenk yakalamıştır. Bu ahengin 

korunmasındaki en önemli unsurlardan biri de adalet kavramıdır. Adaletin 

gerçekleşme aşamasındaki en üst merci ise padişahtır. Bu doğrultuda dil, din, ırk, 

cinsiyet farkı gözetmeden toplumdaki her bireyin çekinmeden, gerektiğinde defalarca 

padişaha ve onun yetki verdiği Dîvân-ı Hümâyun’a başvurabilmesi ve bunun 

sonucunda ortaya çıkan hükümler, adaletin tam olarak tesis edilmeye çalışıldığını 

göstermektedir. Ahkâm Defterleri’nin içeriği olan şikayetlerin incelenmesiyle o 

dönem sorunları ve çözüm çabaları gözler önüne serilmektedir. Osmanlı Devleti’nde 

halkın haklarının ne kadar gözetildiğini, bu konuya ne kadar önem verildiğini 

göstermesi açısından Ahkâm Defterleri ayrı bir öneme haizdir. 

 15 Numaralı Sivas Ahkâm Defteri’nde dönemin dikkat çeken sorunlarından 

biri haksız vergi talebiyle halkın ezilmesidir. Özellikle yerel yöneticilerin halktan 

yükümlülükleri dışında ve fazladan vergi almaları reâyânın belini bükmüştür. Ayrıca 

çok sık yönetici değişmesi sonucu köy ve şehir ahalisi sürekli gelip giden memur ve 

askerin konaklama ve mühimmatını karşılamak zorunda kalmıştır. 

Devlet otoritesinin zayıflamaya başladığı dönemde devlet imkanları sayesinde 

yönetilenler üzerindeki nüfuzunu arttıran ayanlar ve bu güçlü devlet adamlarına 

dayanan zorbaların halka zulümleri şikayet konusu yapılmıştır. Eşkıyalık, adam 

öldürme, yaralama, mal ve eşyanın gasp edilmesi gibi sorunlarla ilgili hükümler 

gönderilmiş ancak zaman zaman bu emirlere uymama cesareti gösteren suçlularla 

ilgili defalarca hüküm gönderme gereği duyulmuştur. 

Reâyânın kendi aralarındaki bir çok sorun da 15 Numaralı Sivas Ahkâm 

Defteri’nden tespit edilebilmektedir. Arazi, bağ, bahçe, mera yeri anlaşmazlıkları ve 

gereksiz müdahaleler Der Aliyye’de çözülmeye çalışılmıştır. Yine ahalinin borç, 

alacak- verecek davaları sıklıkla divana ulaştırılmıştır. Diğer bir şikayet konusu olan 

miras ile ilgili özellikle kadınların haklarına müdahalelerin olduğu görülür. Kadınlar 

ise - genelde - bizzat Divan-ı Hümayuna giderek adalet aramışlardır. 

Toplumun ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli bir rol üstlenen vakıflarla 

ilgili sorunlar ise daha çok vakıf gelirlerine müdahalelerle ilgilidir. Yine çeşitli 
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görevlilerin istihdam edildiği vakıflarda, hizmetinin karşılığını alamayanların 

şikayetleri üzerine de hükümler yazılmıştır. 

Aslında Osmanlı idaresince her şikayet dikkate alınmış ve adaletin 

sağlanması amacıyla takipsiz bırakılmamıştır. Nitekim padişah tarafından gönderilen 

hükmün gereklerinin yerine getirilmediği, sorunun mahallinde çözülemediğine dair 

tekrar eden şikayetler üzerine, padişah hükümleri de tekrar ediliyordu. Bu durum 

devlet otoritesinin zayıfladığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ahkâm Defterleri tutulduğu dönem ile ilgili başta sosyal, ekonomik, 

toplumsal olmak üzere bir çok alanda geniş bilgiler barındırmaktadır. 15 Numaralı 

Sivas Ahkâm Defteri de bu anlamda zengin bir içeriğe sahip olup çeşitli alanlarda 

çalışmalar yapan araştırmacılara kaynak olacak, var olan bilgilerin teyidi yanında 

orijinal bilgilere ulaşılmasını da sağlayacaktır.  
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TABLOLAR 

  

Tablo 2.  Hükümlerin Kronolojik Olarak Dağılımı 

 
           AYLAR  
 
 

 
SAYFA NO/ HÜKÜM NO 

 
HÜKÜM 
SAYISI  

                       H 1194 / M 1780  
Rebiülevvel / 

RA 
28 Mart/  
5 Nisan 

2/1, 2/2, 3/1, 5/1, 8/4, 14/5 6 

 
   Rebiülahir /R 

6 Nisan/  
4 Mayıs  

3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/2, 5/3, 5/4, 
6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 
8/1, 8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 9/3, 9/5, 9/6, 10/1, 10/2, 10/3, 
10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 12/1, 12/2, 
12/3, 12/4, 12/5, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 14/1, 14/2, 
14/3, 14/6, 16/1, 23/3,  23/4 

 
 
 
58 

 
 

Cemazielevvel / 
CA 

5 Mayıs/ 
3 Haziran 

14/4, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 17/1, 17/2, 
17/3, 17/4, 17/5, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 
19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 
21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 
23/1, 23/2, 23/5, 23/6, 24/1, 24/2, 24/3, 25/1, 25/2, 
25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 
27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 28/1, 28/2, 28/3, 
29/1,29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 30/2, 30/4, 31/1,42/1, 52/1 

 
 
 
 
 
72 

 
Cemazielahir / 

C 
4 Haziran/ 
2 Temmuz  

9/4, 30/1, 30/3, 30/5, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 32/1, 
32/2, 32/3, 32/4, 33/1, 33/2,33/3, 33/4, 34/1, 34/2, 
34/3, 34/4, 34/5, 35/1, 35/2, 35/3, 36/1, 36/2, 36/3, 
36/4, 36/5, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 38/1,38/2, 
38/3, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 39/1,39/2, 39/3, 39/4, 
39/5, 41/1 

 
 
47 

 
     Receb / B 

3 Temmuz/ 
1 Ağustos  

39/6, 40/1, 40/2, 40/3, 41/3, 41/4, 41/5,41/6, 41/7, 
42/2, 42/3, 42/4, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 44/3, 
44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 45/1, 45/2, 45/3, 46/1, 46/2, 
46/3, 46/4, 46/5, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 
49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 50/1, 50/2,  50/3, 50/4, 
50/5, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4  

 
 
 
50 

 
 

     Şaban / Ş 
2-30 Ağustos 

52/2, 52/3, 52/4, 53/1, 53/2, 53/3, 53/5 53/6, 54/1, 
54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 55/1, 55/2, 55/3, 56/1, 56/2, 
56/3, 56/4, 56/5, 57/1, 57/2, 57/3, 58/1, 58/2, 58/3, 
58/4, 58/5, 59/1, 59/2, 59/3, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 
60/5, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 62/1,  62/2, 62/3, 62/4, 
63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 64/1, 64/2, 64/3, 
64/4, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 66/1, 66/2, 79/1 

62 



678 

Ramazan / N 
31 Ağustos/29 
Eylül  

66/3, 66/4, 66/5, 67/1, 67/2 ,68/1, 68/2, 68/3, 
69/170/1, 70/2, 70/3, 70/4, 70/5, 70/6, 71/1 

16 

 
 

    Şevval / L 
30 Eylül/ 
28 Ekim  

71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 
73/2, 73/3, 73/4, 74/1, 74/2, 74/3, 74/4, 75/1, 75/2, 
75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 77/1, 
77/2, 78/1, 78/2, 78/3, 79/2, 79/3, 80/1, 80/2, 80/3, 
80/4, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 
83/1, 83/2, 83/3, 84/1, 84/2, 84/3, 85/1, 85/2, 85/3, 
85/4, 86/1, 86/2, 87/1, 87/3, 88/1, 88/3, 88/4, 

 
 
 
 
62 

 
 

Zilkade / ZA 
29 Ekim/ 
27 Kasım  

86/3, 87/2, 88/2, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 90/2, 90/3, 
91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 93/1, 93/2, 93/3, 
93/4, 93/5, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 95/1, 95/2, 95/3, 
95/4, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 97/1, 97/2,  97/3, 
97/4, 97/5, 98/1, 98/2, 98/4, 98/5,  99/1, 99/2, 99/5  
 
  

 
 
 
 
45 

 
 

Zilhicce / Z 
28Kasım/ 
27 Aralık  

98/3, 99/3, 99/4, 100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/2, 
101/3, 101/4, 101/5, 101/6, 102/1, 102/2, 102/3, 
102/4, 102/5, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 
104/1, 104/2, 104/3, 105/1, 105/2, 105/6 
 

 
 
28 

                        H 1195 / M 1781  

 
Muharrem / M 
28 Aralık/1780 
26 Ocak /1781 

102/6, 104/4,105/3, 105/4, 105/5, 106/1, 106/2, 106/3, 
106/4 ,107/1, 107/2, 107/3, 107/4, 107/5, 108/1, 
108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 109/1, 109/2, 109/3, 
109/4, 109/5, 110/1, 110/2, 110/3, 110/4, 110/5, 
111/1, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6, 112/1, 
112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 113/1, 115/4, 117/2 

 
 
 
43 

 
     Safer / S 

27 Ocak/ 
24 Şubat 

112/6, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 114/1, 114/2, 
114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 115/1, 115/2, 115/3, 
115/5, 115/6, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 116/5, 
117/1, 117/3, 117/4, 117/5, 118/1, 118/2, 118/3, 
118/4, 121/1, 121/2, 122/1, 122/2, 123/1, 123/2, 
123/3,  123/4,  123/5, 124/1, 124/2, 124/3 

 
 
41 

 
Rebiülevvel / 

RA 
      25 Şubat / 

26 Mart 

119/1, 119/2, 119/3, 119/4 ,120/1, 120/2, 120/3, 
120/4, 120/5, 124/5, 125/1, 125/2, 125/3, 125/4, 
125/5, 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 127/1, 
127/2, 127/3, 127/4, 127/5, 128/1, 128/2, 128/3, 
128/4, 129/1, 129/2, 129/3, 129/4, 130/1, 130/2, 
130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 131/1, 131/2, 131/3, 
131/4, 132/1 139/2 

 
 
 
 
45 

 
Rebiülahir / R 
      27 Mart/ 

24 Nisan  

124/4, 131/5, 132/2, 132/3, 132/4, 132/5, 133/1, 
133/2, 133/3, 133/4, 134/1, 134/2, 134/3, 134/4, 
134/5, 134/6, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 136/3, 
136/4, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 138/3, 138/4, 
139/1, 139/3, 140/1, 140/2, 140/3, 141/1, 141/2, 

 
 
 
42 
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141/3, 141/4, 141/5, 141/6, 142/1, 142/2, 142/3,  
 

 
 
 
 
 

Cemazielevvel / 
CA 

 
25 Nisan/ 
24 Mayıs  

143/1, 143/2, 143/3, 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 
144/5, 144/6, 144/7, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 
145/5, 145/6, 146/1, 146/2, 146/3, 146/4, 147/1, 
147/2, 147/3, 147/4, 148/1, 148/2, 148/3, 149/1, 
149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150/1, 150/2, 150/3, 
150/4, 150/5, 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 152/1, 
152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 153/1, 153/2, 153/3, 
153/4, 153/5, 154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 
155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 156/1, 156/2, 156/3, 
157/1, 157/2, 157/3, 157/4, 157/5, 158/1, 158/2, 
158/3, 158/4, 159/1, 162/2, 162/3 
 

 
 
 
 
 
 
75 

 
 
 
 
 

Cemazielahir / 
C 

     25 Mayıs/ 
22 Haziran  

159/2, 159/3, 159/4, 159/5, 159/6, 160/1, 160/2, 
160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 161/1, 161/2, 161/3, 
162/1, 162/4, 162/5, 163/1, 163/2, 163/3, 163/4, 
163/5, 164/1, 164/2, 164/3, 164/4, 165/1, 165/2, 
165/3, 165/4, 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 167/1, 
167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 168/1, 168/2, 168/3, 
168/4, 169/1, 169/2, 169/3, 169/4, 169/5, 170/1, 
170/2, 170/3, 170/4, 170/5, 171/1, 171/2, 171/3, 
171/4, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/5, 173/1, 
173/2, 173/3,  174/1, 174/2, 174/3, 174/4, 175/1, 
175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 176/1, 176/2, 176/3, 
176/4, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 178/1, 
178/2, 178/3, 178/4, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 
180/1, 180/3, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 182/3, 
183/1, 183/3, 185/2 

 
 
 
 
 
 
101 

Receb / B 
23 Haziran/ 
3-12 Temmuz 
1781 

179/5, 180/2, 180/4, 181/3, 183/2, 183/4, 184,  185/1, 
185/3, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5,   187,  
188/1, 188/2, 188/3, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 
189/5,  190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 191/2, 191/3, 
191/4, 191/5, 192/1, 192/2, 192/3, 192/4, 193/1, 
193/2, 193/3, 193/4, 193/5 

 
 
40 
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Tablo 3. Kadınların Başvuru Şekline Göre Hükümler 

 
Kadınların Yaptığı 
Müracaatlar 

 
Sayfa No/Hüküm No 

 
Hüküm 
Sayısı 

 
 
 
Şahsen Başvuru 
 

6/6, 16/2, 22/4, 25/5, 27/1, 29/6, 31/5, 36/2, 
37/2,  44/4, 44/7, 50/2, 57/3, 60/5, 71/2, 75/4, 
81/2, 84/2, 93/4, 94/2, 98/1, 100/3, 102/3, 
108/4, 109/2, 111/1, 117/3, 120/4, 128/3, 
128/4, 129/2, 129/3, 130/1, 130/2, 131/6, 
133/1, 136/1, 138/4, 145/2, 146/3, 152/2, 
157/2, 158/4, 159/2, 159/4, 160/5, 162/2, 
169/1, 169/5, 170/4, 171/1, 175/1, 177/2, 
177/4, 183/4, 186/4, 192/1, 193/2 

 
 
 
57 

 
Arz-ı Hal ile Başvuru 
 

23/3, 63/5, 109/1, 191/3  
4 

 
Erkeklerle Birlikte 
Yapılan Başvurular 

3/4, 3/5, 4/2, 18/1, 44/1, 57/2, 92/3, 93/2, 
97/1, 97/2, 103/3, 123/5, 151/3, 170/3, 177/1, 
180/2, 191/4 

 
17 

 

Tablo 4. Gayrimüslimlerin Dahil Olduğu Hükümler 

                   Konu                          
                     Sayfa No/Hüküm No 

Hüküm 
Sayısı 

Gayrimüslimlerin Kendi 
Aralarındaki Sorunlarından 
Doğan Şikayetler  

6/2, 18/2, 18/5, 19/1, 26/3, 26/5, 30/4, 44/1, 
60/1, 62/1, 62/2, 70/4, 73/3, 77/2, 80/2, 
87/1, 93/3, 107/2, 107/3, 114/4, 114/5, 
124/3, 139/3, 150/4, 170/5, 173/3, 188/1, 
192/4 

 
28 

Gayrimüslimlerin 
Müslümanlarla Olan 
Sorunlarından Doğan 
Şikayetler 

9/5, 11/1, 14/3, 17/1, 19/3, 25/6, 29/3, 31/4, 
39/6, 42/2, 42/3, 44/2, 47/2, 54/2, 55/2, 
59/1, 64/3, 65/3, 65/4, 72/1, 96/4, 99/2, 
99/4, 102/6,  103/4, 131/3,  136/4, 140/1, 
144/6, 149/1, 149/2, 154/5, 155/4, 158/3, 
163/2, 167/1, 167/5, 177/2, 179/2, 193/4 

 
 
 
40 

Gayrimüslimlerin Devlet 
Görevlileri ile Olan 
Sorunlarından Doğan 
Şikayetler 

4/1, 19/4, 26/2, 26/4, 51/3, 71/4, 78/3, 82/2, 
135/2, 189/4 

 
10 
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Tablo 5. Eşkıyalık İle İlgili Hükümler 

 
         Konu 

 
Sayfa No/Hüküm No 

Hüküm 
Sayısı 

 
 
 
Eşkıyalık 
 

3/4, 21/5, 22/1, 22/2, 28/2, 29/3, 30/1, 30/5, 31/1, 36/5, 
48/3, 49/5, 54/5, 55/1, 78/2, 88/3, 92/3, 95/1, 97/1, 97/2, 
100/2, 104/4, 107/2, 109/4, 112/5, 116/5, 117/1, 118/4, 
121/1, 121/2, 126/4, 127/3, 128/2, 134/4, 136/2, 143/3, 
148/1, 149/1, 152/1, 153/2, 155/2, 155/3, 158/1, 162/5, 
165/3, 168/4, 173/2, 174/4, 175/2, 177/2, 177/4, 179/4, 
183/1, 192/4 
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Tablo 6. Vakıf Sorunları İle İlgili Hükümler 

 
                   Konu 

 
Sayfa no/Hüküm no 

Hüküm 
Sayısı 

 
 
 

Vakıf Gelirlerine 
Müdahale 

4/5, 36/1, 49/1, 51/1, 58/2, 58/4, 59/3, 60/4, 
61/2, 62/3, 62/4, 64/2, 66/2, 66/3, 67/1, 68/3, 
69/1, 75/3, 76/4, 80/4, 82/1, 82/4, 84/3, 85/1, 
87/2, 87/3, 88/2, 96/2, 101/1, 101/6, 104/1, 
109/1, 113/4, 119/1, 126/3, 131/4, 132/1, 
134/2, 134/3, 136/1, 137/1, 140/3, 141/4, 
142/1, 144/4, 145/2, 147/3, 150/1, 152/2, 
154/4, 156/2, 160/3, 169/4, 173/1, 178/2, 
179/1, 182/1,  183/1, 183/2, 185/3, 190/1 

 
 
 
 
61 

 
Vakıf Görevlilerine 

Müdahale ve Vazifenin 
Verilmemesi 

11/6, 17/5, 20/1, 24/3, 46/4, 54/3, 61/4, 63/1, 
70/2, 73/4, 86/3, 89/3, 92/4, 94/2, 97/4, 
110/4, 110/5, 112/2, 116/3, 120/2, 120/5, 
122/3, 123/3, 127/2, 127/5, 134/5, 144/1, 
146/4, 147/4, 148/3, 153/4, 163/3, 165/1, 
180/5, 186/5, 188/4 

 
 
 
36 

 

Tablo 7.  Canikli Ali Paşa’ya Dayanarak Zulm Edenlerin Şikayet Edildiği Hükümler 

Konu Sayfa No/Hüküm No Hüküm 
Sayısı 

Canikli Ali Paşa’ya 
Dayanarak Zulm 
Edenlerin Şikayet Edildiği 
Hükümler 
 

13/4, 36/1, 41/5, 54/5, 65/1, 66/4, 67/2, 
79/2, 80/3, 83/2, 87/3, 88/2, 88/3, 89/3, 
90/2, 92/4, 96/4, 99/4, 100/2, 101/3, 101/4, 
108/4, 118/1, 126/4, 139/1, 167/2, 174/4 

 
 
      27 
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Tablo 8.  Miras Konusundaki Anlaşmazlıklar 

Konu Sayfa No / Hüküm No Hüküm 
Sayısı 

 
Erkeklerin müdahil 
olduğu hükümler 

14/4, 16/3, 18/1, 20/3, 29/1, 32/2, 43/2, 49/3, 
55/3, 61/3, 62/1, 73/2, 75/5, 83/2, 90/2, 94/1, 
97/5, 101/5, 102/5, 103/2, 105/6, 110/2, 116/4, 
116/5, 117/3, 120/1, 120/3, 123/3, 124/5, 
146/3, 160/4, 175/4, 191/2 

 
 

33 

Kadınların tek 
başına ya da 
erkeklerle birlikte 
müdahil olduğu 
hükümler 

3/5, 6/1, 22/4, 23/3, 36/2, 44/4, 50/2, 60/5, 
84/2, 98/1, 98/5, 100/3, 129/3, 130/2, 102/3, 
103/3, 109/2, 111/1, 128/4, 131/6, 138/1, 
157/2, 159/4, 160/5, 162/2, 164/4, 170/3, 
170/4, 171/1, 180/2, 191/3, 191/4, 192/1. 

 
 

32 

Zimmilerin (kadın-
erkek) müdahil 
olduğu hükümler 

60/1, 62/2, 80/2, 87/1, 93/3, 114/5, 136/4, 
150/4 

 
8 

 

Tablo 9. Hükümlerin Gönderildiği Mekan Açısından Dağılımı 

 
Mekân adı 

 
Defter Sayfa No /  Hüküm No 

Hüküm 
Sayısı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         SİVAS 

2/1, 2/2, 3/4, 3/5, 4/2, 4/3, 6/1, 6/2, 6/5, 6/6, 7/1, 
7/5, 7/6, 8/1, 8/4, 9/3, 9/4, 9/6, 10/2, 11/1, 12/1, 
12/2, 12/3, 13/3, 13/4, 14/4, 15/1, 16/1, 16/2, 
16/4, 17/1, 17/3, 18/2, 19/1, 19/2, 19/3, 20/3, 
21/1, 21/6, 22/2, 22/3, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 
23/6, 24/1, 24/3, 25/5, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 
28/1, 29/3, 29/4, 29/6, 30/1, 30/3, 30/5, 31/1, 
31/4, 32/3, 32/4, 33/1, 33/3, 34/3, 34/5, 34/6, 
35/1, 35/2, 36/2, 36/4, 37/4, 38/1, 38/5, 39/1, 
39/2, 39/3, 39/4, 41/3, 41/4, 41/5, 42/1, 42/3, 
42/4, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 44/6, 44/7, 45/2, 
46/3, 46/5, 47/1, 48/1, 48/2, 48/4, 49/4, 50/2, 
51/1, 52/1, 52/3, 52/4, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 
53/5, 54/1, 54/3, 54/4, 55/3, 56/2, 56/4, 57/1, 
57/3, 58/2, 58/4, 58/5, 59/1, 60/1, 60/2, 60/4, 
60/5, 61/1, 61/3, 61/4, 62/1, 62/2, 62/4, 63/3, 
63/5, 64/1, 64/3, 64/4, 65/1, 65/4, 66/4, 67/2, 
68/1, 69/1, 70/2, 70/5, 71/2, 71/5, 71/6, 72/2, 
72/4, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 74/1, 74/3, 75/1, 
75/2, 75/4, 75/5, 76/1, 76/3, 78/1, 78/3, 80/1, 
80/3, 80/4, 81/2, 82/1, 82/4, 84/1, 84/2, 84/3, 
86/3, 87/1, 87/3, 88/1, 88/4, 90/2, 92/3, 92/4, 
93/2, 93/3, 93/5, 94/1, 94/2, 94/4, 95/1, 95/3, 
96/1, 97/1, 97/2, 97/4, 98/2, 98/4, 99/4, 99/5, 
100/1, 100/2, 100/3, 101/1, 101/3, 101/4, 102/4, 
102/5, 102/6, 103/3, 103/5, 104/2, 104/3, 104/4, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

399 
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105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 105/6, 106/4, 
107/1, 107/2, 107/3, 108/1, 108/4, 108/5, 109/1, 
109/3, 110/1, 110/2,110/3, 110/4, 111/1, 111/2, 
111/3, 112/1, 112/3, 112/5, 113/1, 113/5, 114/5, 
115/2, 115/3, 115/4, 116/3, 116/5, 117/1, 117/3, 
117/4, 117/5, 118/1, 118/2, 119/1, 119/2, 119/3, 
120/1, 121/1, 121/2, 122/1, 123/4, 126/2, 126/3, 
126/4, 128/1, 128/3, 129/1, 129/2, 129/3, 130/1, 
130/2, 130/3, 131/5, 132/1, 132/2, 132/4, 133/3, 
133/4, 134/3, 134/5, 134/6, 136/2, 136/4, 137/2, 
138/1, 138/2, 138/4, 139/3, 141/3, 142/1, 142/3, 
143/1, 143/2, 143/3, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, 
145/2, 145/6, 146/2, 146/3, 148/1, 148/2, 149/1, 
149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 150/2, 150/4, 151/2, 
151/3, 152/3, 153/2, 154/1, 154/2, 155/1, 157/3, 
157/5, 158/1, 158/3, 158/4, 159/2, 159/3, 159/5, 
160/1, 160/2, 160/3, 160/4, 160/5, 160/6, 162/1, 
162/4, 163/2, 163/3, 163/5, 164/4, 165/3, 166/3, 
167/1, 167/3, 168/3, 168/4, 169/1, 169/2, 169/3, 
169/5, 170/2, 170/4, 170/5, 172/1, 172/3, 173/1, 
173/2, 173/3, 174/4, 175/1, 175/3, 175/4, 176/4, 
177/1, 177/3, 177/4, 178/1, 179/2, 179/4, 179/5, 
180/2, 181/1, 183/3, 185/3, 186/1, 186/2, 186/5, 
187, 188/1, 188/2, 188/3, 189/1, 189/2, 189/3, 
190/2, 191/1, 191/3, 191/4, 191/5, 192/4, 193/2, 
193/4 

           
  
 Divriği 

7/2, 8/4, 10/2, 10/3, 12/4, 20/1, 24/1, 41/7, 46/1, 
54/1, 57/1, 66/3, 71/4, 82/3, 84/1, 94/1, 96/5, 
102/2, 104/4, 119/3, 123/3, 125/3, 126/5, 127/1, 
129/1, 144/7, 146/1, 154/1, 156/1, 162/1, 162/3, 
163/2, 175/4, 186/1 

 
 
34 

Yıldızeli 8/2, 10/4, 44/7, 104/2 4 
Tozanlı 25/5, 53/1, 68/1, 144/1, 156/3, 189/5 6 
Darende 30/3, 41/7, 108/3, 115/6,  4 
Yeniil 31/2, 49/5, 51/2, 93/4, 155/2 5 
Gürün 49/5 1 
Gelgiras 54/4, 120/5, 152/3, 186/5 4 
İlbeyli(Menşurlu) 157/3, 161/1 2 
Şarkîpâre 179/3, 179/4 2 
Hısn-ı Mansur 85/2 1 
 
 
 
AMASYA 

3/2, 3/4, 6/4, 7/6, 10/1, 11/ 6, 14/5, 18/1, 19/2, 
19/3, 23/1, 23/5, 23/6, 24/2, 25/2, 25/3, 26/1, 
26/4, 33/4, 35/2, 36/5, 37/1, 41/1, 43/3, 45/3, 
46/4, 46/5, 50/3, 50/4, 53/4, 57/2, 57/3, 59/3, 
61/4, 62/3, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 64/2, 70/3, 
71/2, 71/5, 74/1, 74/2, 74/3, 75/3, 76/1, 76/2, 
83/1, 87/2, 89/1, 90/1, 92/4, 95/4, 96/4, 97/3, 
102/1, 102/5, 103/5, 104/3, 107/1, 116/4, 117/2, 
117/3, 118/3, 118/4, 120/4, 123/4, 124/2, 124/5, 

 
 
 
 
99 
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134/1, 134/4, 136/1, 139/2, 145/3, 145/4, 145/5, 
146/2, 158/2, 159/4, 160/5, 162/2, 164/3, 164/4, 
167/5, 169/1, 169/4, 170/3, 170/4, 171/2, 172/1, 
175/5, 180/2, 181/3, 183/4, 185/2, 186/4, 193/5 

 
 
Merzifon 

12/1, 17/1, 19/4, 26/2, 26/5, 29/6, 30/4, 31/4, 
32/3, 34/1, 37/1, 37/4, 38/1, 39/3, 47/1, 48/2, 
54/3, 54/5, 73/3, 90/2, 90/3, 91/2, 103/1, 105/5, 
108/4, 109/1, 116/3, 126/3, 127/5, 128/3, 128/4, 
129/2, 130/3, 131/5, 136/1, 138/4, 141/1, 141/5, 
152/2, 155/1, 165/2, 168/1 

 
 
 
42 

Merzifonabad 95/2 1 
Gümüş 66/5, 152/3, 165/5, 183/1 4 
 
Gümüşabad 

4/3, 16/2, 57/2, 60/5, 62/1, 62/2, 63/6, 74/4, 77/2, 
80/4, 82/2, 87/1, 95/2, 113/4, 144/3, 144/5, 153/4, 
153/5, 160/3, 178/2, 179/5 

 
21 

Geldiklan/ 
Geldigelen 

6/1, 73/1, 80/3, 87/3, 106/3, 134/2, 154/4, 172/5 8 

Sonisa 22/5, 27/5, 76/3, 81/1, 99/3, 105/4, 151/2, 187 8 
Taşabad 20/3, 42/1, 105/3, 112/6 4 
Argoma 36/3 1 
Aştakul/Aştağul 136/3 1 
Akdağ 89/1 1 
 
 
CANİK 

15/2, 22/4, 27/1, 31/3, 33/1, 36/2, 41/2, 44/3, 
47/2, 51/4, 86/1, 88/2, 88/3, 89/2, 99/1, 102/3, 
106/1, 106/2, 109/2, 109/4, 114/3, 123/1, 157/4, 
161/3, 163/4, 165/4, 166/1, 168/2, 172/2, 172/4, 
174/1, 176/1, 181/3, 183/2, 184, 190/3 

 
 
36 

Samsun 40/2, 76/4, 88/2, 105/1, 165/4, 174/1, 184 7 
 
Ladik/Simre-i Ladik 

13/4, 22/3, 38/3, 36/5, 38/3, 39/1, 39/5, 41/1, 
41/5, 43/3, 46/2, 50/3, 50/4, 53/6, 66/4, 67/2, 
70/3, 70/5, 70/6, 85/1, 89/1, 89/3, 94/3, 94/4, 
97/1, 97/2, 112/2, 126/4, 131/4, 134/1, 136/3, 
139/1, 160/1, 160/4, 169/4 

 
 
35 
 

Zeytun 14/1, 18/3, 18/4, 21/1, 27/4, 41/3, 44/5, 52/3, 
56/4, 97/3, 111/3, 126/2, 134/6, 141/6, 154/2, 
174/4, 185/1 

17 

Erim (Arım) 81/3, 150/3, 167/4, 168/2, 190/1 5 
 
Kedegra 
(Gedegra/Gedegara) 
Köprü 

6/3, 21/3, 21/6, 25/1, 32/4, 34/3, 40/1, 44/6, 45/1, 
49/3, 49/4, 52/1, 55/3, 56/1, 89/1, 101/1, 101/3, 
101/4, 102/4, 120/3, 132/2, 132/5, 134/6, 138/3, 
147/1, 147/2, 151/1, 151/3, 156/2, 157/5, 165/3, 
168/3, 169/2, 169/3, 171/2, 175/1, 188/2, 188/3, 
189/1, 189/2, 191/3, 191/4, 192/2 

 
 
 
43 

Bafra 5/4, 22/4, 31/5, 36/3, 76/4, 86/1, 89/2, 92/1, 99/1, 
157/4, 163/4, 168/2, 172/4, 176/2, 178/1, 183/1, 
183/2, 184 

18 

Ünye 31/3, 51/4, 68/2, 81/3, 106/2, 168/2, 179/1, 184 8 
Satılmış(Çöreği) 109/4, 181/2 2 
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Fenaris (Efraz)  49/2, 114/2, 114/3, 168/2 4 
Kavak 47/2, 76/4, 123/1, 161/3, 166/1, 166/3, 172/2, 

176/1, 184 
9 

Karakuş 4/5, 73/4, 112/5, 118/2, 119/1, 166/4, 171/4, 
176/4, 177/3, 177/4, 177/5 

11 

Bolaman 7/4, 88/3, 106/1, 190/3 4 
Habsamana 72/3 1 
Akçay 113/3, 168/2 2 
Çamaş 7/4 1 
Keşderesi  77/1 1 
Serkeş 171/1 1 
Tirme(Terme) 167/4 1 
Havza 23/1 1 
Yakubbey Derbendi 27/1, 44/3 2 
Bayramlu 155/3 1 
 
 
TOKAT 

4/1, 18/5, 23/2, 23/4, 25/6, 38/4, 41/6, 43/1, 43/2, 
49/1, 53/5, 58/1, 59/1, 61/2, 64/3, 84/2, 98/4, 
100/3, 107/5, 108/2, 110/4, 117/4, 117/5, 122/2, 
125/4, 125/5, 129/3, 130/2, 133/1, 133/2, 138/2, 
145/1, 145/2, 146/3, 149/2, 149/5, 150/1, 158/3, 
160/2, 177/1, 179/2 

 
 
 
41 

 
Niksar 

3/3, 4/5, 13/1, 17/5, 29/5, 36/1, 37/2, 61/3, 65/1, 
71/6, 72/4, 73/2, 73/4, 79/2, 83/3, 84/3, 86/3, 
88/4, 93/2, 100/1, 108/5, 109/5, 111/5, 115/2, 
115/3, 116/1, 119/1, 122/1, 123/2, 133/4, 138/1, 
145/6, 149/3, 149/4, 150/2, 159/5, 173/1, 173/2, 
180/1, 189/3, 193/2 

 
     41 

Kazabad 7/3, 12/5, 14/2, 37/5, 131/3, 163/3, 172/3, 173/3, 
181/1, 191/5, 193/1 

11 

Kilmigad 9/6, 14/6, 67/1, 78/1, 137/1,  5 
Artukabad 16/1, 37/5, 38/2, 105/6, 113/5, 175/3 6 
Zile 50/2, 64/1, 178/4, 185/3, 186/3, 191/2 6 
Kafirni (Almus) 27/2, 28/1 2 
Karayaka 27/5, 75/2, 101/2, 112/6 4 
Komanat 20/2 1 
Turhal 30/1 1 
İrek(?)(Herek) 29/3, 97/4, 101/2, 111/2, 112/4, 114/6 6 
Frenkhisarı 56/2 1 
Karahisar-ı 
Behramşah(Çepni) 

128/1 1 

 
 
 
ÇORUM 

16/3, 16/4, 21/2, 21/4, 28/2, 29/2, 30/2, 30/5, 
32/2, 34/2, 38/5, 50/5, 53/2, 53/3, 59/2, 62/4, 
66/1, 66/2, 71/3, 83/2, 92/2, 96/2, 98/1, 101/5, 
101/6, 103/2, 104/1, 109/2, 113/2, 124/1, 124/4, 
127/3, 128/2, 130/4, 130/6, 135/1, 140/3, 146/4, 
147/4, 148/1, 148/3, 151/4, 154/3, 159/6, 160/6, 
162/5, 163/1, 164/1, 164/2, 166/2, 167/2, 167/3, 
180/3 

 
 
 
 
53 
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İskilip 

3/1, 3/5, 4/2, 16/3, 29/1, 32/2, 85/3, 92/2, 93/5, 
96/2, 97/5, 98/5, 103/2, 109/3, 110/5, 120/2, 
124/4, 127/2, 130/5, 135/1, 140/3, 187 

 
22 

Ekradlık 28/2, 29/2, 125/2, 127/3, 128/2, 175/2 6 
Tahtettarik 187 1 
Karahisar-ı Demirlü 50/1 1 
Osmancık 8/3, 83/2, 95/2, 96/3, 111/6, 113/1, 120/1, 124/1, 

142/2, 151/4, 158/4, 165/1, 166/2, 167/2 
14 

Katar 11/5, 13/3 2 
Hacıhamza 13/3, 17/3, 24/3, 63/1, 75/5, 101/6, 113/2, 125/1, 

144/4, 146/4, 148/3 
11 

Hüseyinabad 2/2, 17/4, 147/4, 159/1 4 
Mecidözü 17/4, 27/3, 41/4 3 
Ayvacık(?) 70/1 1 
Zünnunabad 6/5, 134/4, 180/4 3 
Budaközü 134/2, 192/3 2 
Divan-ı Emlak 42/4, 51/1, 163/1 3 
Saz 162/5 1 
MALATYA 153/2 1 
Keban Madeni 
(Keban) 

9/5, 11/2, 11/3, 11/4, 13/2, 26/3, 42/2, 54/2, 55/2, 
65/2, 79/1, 98/3, 99/2, 132/3, 140/1, 140/2, 149/1, 
152/1, 153/3, 157/1, 157/2, 177/2 

 
22 

 
 
 
 
ARABKİR 

5/2, 5/3, 9/3, 9/5, 11/1, 11/2, 11/4, 12/2, 12/3, 
13/2, 16/5, 17/2, 18/6, 22/2, 26/3, 35/3, 39/2, 
39/4, 39/6, 42/3, 44/1, 46/3, 52/2, 52/4, 55/2, 
65/2, 65/3, 70/4, 72/1, 79/1, 80/2, 86/2, 95/3, 
98/3, 103/4, 107/2, 107/3, 107/4, 111/4, 112/1, 
114/1, 115/1, 115/4, 123/5, 126/1, 127/4, 131/1, 
132/3, 133/3, 135/2, 137/2, 140/1, 140/2, 141/2, 
149/1, 150/5, 152/1, 152/4, 152/5, 153/3, 154/5, 
155/4, 157/1, 157/2, 161/2, 162/4, 174/2, 182/1, 
182/2, 189/4, 190/2, 192/1 

 
 
 
 
 
72 

 
 
Eğin (Kemaliye) 

5/1, 6/2, 6/6, 14/3, 14/4, 18/2, 22/1, 33/2, 34/6, 
38/6, 44/2, 55/1, 58/3, 60/1, 61/1, 64/4, 75/1, 
93/1, 99/2, 99/4, 102/6, 103/3, 105/2, 114/4, 
114/5, 115/5, 119/2, 119/4, 124/3, 136/4, 139/3, 
141/4, 150/4, 168/4, 169/5, 170/1, 170/2, 170/5, 
171/3, 174/3, 182/3, 188/1 
 

 
 
 
42 

 
BOZOK 

4/4, 9/1, 9/2, 21/5, 25/4, 37/3, 40/3, 44/4, 48/3, 
51/3, 59/2, 71/1, 78/2, 85/4, 93/4, 97/5, 116/2, 
125/2, 144/2, 147/3, 153/1, 155/2, 176/3, 192/3, 
193/3 

 
25 

Gedik 79/3, 88/1, 91/1 3 
Çubuk 79/3, 88/1, 91/1 3 
Akdağ 25/4, 91/1, 153/1 3 
Sorkun 2/1, 193/3 2 
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Boğazlıyan 37/3 1 
Emlak 91/1 1 
Karadere 91/1 1 
Baltı 116/2 1 
KARAHİSAR-I 
ŞARKÎ 

155/3 1 

Koyulhisar 88/4 1 
KENGİRİ(Çankırı) 93/4, 144/6 2 
Tosya 56/3 1 
KAYSERİYE 144/6 1 
Develü 4/4 1 
MARAŞ 153/2 1 
NİĞDE 32/1 1 
ERZURUM 88/4 1 
Sinob 60/3, 112/6 2 
Eskiil 131/2 1 
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