
1 NUMARALI VE 1155-1162/1742-1749 TARİHLİ 

ERZURUM AHKÂM DEFTERİ’NİN 

TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

(s.1-65) 
 

Muhittin KUL 
 

Yüksek Lisans Tezi 

Tarih Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI 

2011 

Her Hakkı Saklıdır



 

T.C. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TARİH ANABİLİM DALI 

 

 

Muhittin KUL 

 

 

 

1 NUMARALI VE 1155-1162/1742-1749 TARİHLİ ERZURUM 

AHKÂM DEFTERİ’NİN TRANSKRİPSİYONU VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

(s.1-65) 

 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 

 

 

 

 

TEZ YÖNETİCİSİ 

Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI 

 

 

 

 

 

ERZURUM–2011 



 

 





I 
 

İÇİNDEKİLER 

 

ÖZET ........................................................................................................................ III 

ABSTRACT .............................................................................................................. IV 

TABLO LİSTESİ ....................................................................................................... V 

RESİM LİSTESİ ...................................................................................................... VI 

KISALTMALAR .................................................................................................... VII 

ÖNSÖZ .................................................................................................................. VIII 

GİRİŞ ........................................................................................................................... 1 

I. AHKÂM DEFTERLERİ ......................................................................................  2 

II. ERZURUM BEYLERBEYİLİĞİ’NİN XIX. YÜZYILA KADARKİ İDARİ 

YAPILANMASI ........................................................................................................ 7 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

ERZURUM AHKÂM DEFTERİNİNDEĞERLENDİRMESİ 

1.1 ERZURUM AHKÂM DEFTERİNİNİN BİÇİMSEL ÖZELLİĞİ ............... 10 

1.1.1. Defterin Fiziki Durumu ........................................................................ 10 

1.1.2. Diplomatik ve Teknik Özelliği ............................................................. 12 

1.1.3. Dil Özelliği .............................................................................................. 12 

1.2. DEFTERİN MUHTEVA ÖZELLİĞİ ............................................................ 13 

1.2.1. Güvenlik Meseleleri ............................................................................... 14 

1.2.2. Vergi Meseleleri ..................................................................................... 15 

1.2.3. Alacak-Verecek Meseleleri ................................................................... 17 

1.2.4. Toprak Meseleleri ................................................................................. 17 

1.2.5. Diğer Meseleler ...................................................................................... 19 

1.3. DEFTERDE (1-65. sf.) ADI GEÇEN YERLEŞİM BİRİMLERİ ................ 21 

1.3.1. Defterde Adı Geçen Sancaklar ............................................................. 21 

1.3.2. Erzuruma Bağlı Kazalar ...................................................................... 21 

1.3.3. Erzuruma Bağlı Nahiyeler .................................................................... 21 

1.3.4. Erzurum’a Bağlı Karyeler .................................................................... 21 

1.3.5. Karahisar-i Şarki’ye Bağlı Kazalar ..................................................... 22 

1.3.6. Karahisar-i Şarki’ye Bağlı Nahiyeler .................................................. 22 



II 
 

1.3.7. Karahisar-ı Şarki’ye Bağlı Karyeler ................................................... 22 

1.3.8. Bayburd’a Bağlı Karyeler .................................................................... 22 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

TRANSKRİPSİYON’U YAPILAN HÜKÜMLERİN TASNİFİ VE ÖZETİ 

2.1 ÖZET .................................................................................................................. 23 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

1 NUMARALI ERZURUM AHKÂM DEFTERİ’NİN  

(1-65. ) TRANSKRİPSİYONU 

3.1. METİN .............................................................................................................. 48 

SONUÇ .................................................................................................................... 244 

KAYNAKÇA ........................................................................................................... 245 

EKLER .................................................................................................................... 248 

Ek:1 Ahkâm Defterleri İle İlgili Yapılan Çalışmaların Listesi ......................... 248 

Ek:2. 1 Numaralı Erzurum Ahkâm Defterinin (1-65) Orijinal Metinleri ........ 251 

DİZİN ....................................................................................................................... 284 

ÖZGEÇMİŞ ............................................................................................................ 289 

 

 



III 
 

 

ÖZET 

YÜKSEK LİSANS 

Muhittin KUL 

1 NUMARALI VE 1155-1162/1742-1749 TARİHLİ ERZURUM AHKÂM 

DEFTERİ’NİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 (s. 1–65) 

Danışman: Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI 

Erzurum 2011, sayfa 297 

Juri: Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI 

      Prof. Dr. Besim ÖZCAN  

       Doç. Dr. Ersin GÜLSOY  

 

Ahkâm Defterleri, halkın veya yöneticilerin herhangi bir sorunla ilgili yerinde 

halledilemeyen şikâyetlerinin devletin merkezine gönderildiği ve yapılan bu şikâyetlere 

çözümler üretilip, çıkan kararın kayıt edildiği defterlerdir. Osmanlı Devletinde Divan-ı 

Hümayunda tutulan Ahkâm Defterleri’nden, çalışması yapılan bölgenin ekonomik, 

sosyal ve siyasi yapısıyla ilgili çok önemli bilgilere ulaşılabilir.  

1 Numaralı Erzurum Ahkâm Defterinin 1-65. sayfalarının transkripsiyonu ve 

değerlendirmesinin yapıldığı bu çalışma ile Erzurum Eyaleti’nin XVIII. yüzyıldaki 

ekonomik ve sosyal yapısıyla ilgili verilerin günışığına çıkarılması amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ahkâm Defterleri, Divan-ı Hümayun, Erzurum, Osmanlı 

Devleti, XVIII. yüzyıl     
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ABSTRACT 

MASTER THESIS 

Muhittin KUL 

 

DATED 1155 H./1742 M. AND NUMBERED 1 THE TRANSCRIPTION AND 

EVALUATION OF ERZURUM AHKÂM DEFTERS  

(p. 1–65) 

Advisor: Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI 

Erzurum 2011 pages 297 

                                   Juri: Prof. Dr. Mehmet İNBAŞI 

Prof.Dr. Besim ÖZCAN 

Assoc. Prof.Dr. Ersin GÜLSOY 

 

 

         Judgement Books are the books in which the complaints of public and managers 

related to any problem that cannot be solved at the place where they occur are sent to 

the center of the state and reasonable solutions to those complaints are performed and 

the decisions made on those complaints are recorded. In the Ottoman State, quite 

prominent information related to the economical, social, and political structure of the 

region worked on can be obtained from the Judgement Books that were taken in the 

Supreme Court. 

 

          The aim of this study in which the transcription and assessment of the pages from 

1 to 65 of Erzurum Judgement Book No. 1 is to bring the economical and social 

structure of Erzurum Province in the 18th century to light.  

 

          Key Words: the Judgement Books, the Supreme Court, Erzurum, Ottoman State, 

18th century  
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ÖNSÖZ 

Ahkâm defterleri, Osmanlı Devletinin adalete dayalı bir devlet olduğunu, zayıfın 

güçlü karşısında korunmaya çalışıldığını, en küçük bir haksızlığın ve şikâyetin cevapsız 

kalmamasına özen gösterildiğini ortaya koyan son derece önemli bir tarihi kaynaktır. Bu 

defterleri inceleyerek bir bölgenin sosyal ekonomik ve siyasi tarihi ile ilgili temel 

bilgilere ulaşılabilmektedir. 

Bir giriş ve üç bölümden müteşekkil olan çalışmanın giriş bölümünde ilk olarak 

Divan-ı Hümayun teşkilatına ana hatlarıyla değinilmiştir. Akabinde ise Ahkâm 

defterleri ile ilgili genel bilgiler verilip Erzurum Beylerbeyliğinin XIX. yüzyıl’a kadarki 

idari yapılanması kısaca aktarılmıştır.  

Çalışmanın birinci bölümü değerlendirme kısmı olup defterin biçimsel ve 

muhteva özelliğine değinilmiştir.  

İkinci bölümde ise I-Numaralı Erzurum Ahkâm Defteri’nin 1-65. Sayfalarındaki 

282 hükmün tasnifi ve özeti yapılmıştır.  

Üçüncü bölümde ise hükümlerin transkripsiyonu yapılmıştır. 

Hükümlerin transkripsiyonu yapılırken Osmanlı Türkçesinin okunuşu ve 

yazılışına sadık kalındı. Okunamayan yerler (…), okunup da tereddüt edilen kelimeler 

(?), transkribe edenin, metinde olması gerektiği hâlde kâtibin unutmuş olduğu yerlere, 

kendisinin ilave ettiği kelime veya harfler [], ayınlar (‘), hemzeler (’), orijinal boşluklar 

() işaretleri ile gösterilmiştir. Türkçe kelimelerden sonu (b) ile bitenler (p) ile 

bitirilmiştir. Örnek: bildürüb değil de bildürüp şeklinde yazılmıştır. Arapça ve Farsça 

olan kelimeler aynen yazılmıştır. Hükümlerin transkripsiyonu yapılırken hükmün 

altında bulunan hicri tarihlerin miladi karşılığı parantez içinde verilmiştir. 

Şahsımı böyle bir çalışmaya yönlendiren, yardımlarını ve anlayışlarını 

esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Mehmet İnbaşı’ya ve her zaman yanımda olan 

aileme teşekkürü bir borç bilirim. 

Erzurum-2011      Muhittin KUL 
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GİRİŞ 

Büyük, küçük her devletin işlerini görmek için devlet merkezinde birinci 

derecede birer daireleri bulunması tabii olduğundan diğer İslam devletlerinde görüldüğü 

gibi Osmanlılarda da divan-ı hümayun ismiyle bütün devlet işlerinde birinci derecede 

mes’ul merci olmak üzere bir büyük divan vardı
1
. Osmanlılarda divan “toplantı, kurul, 

kurul-organ” karşılığında kullanıldı. Bugünkü Türkçe’de de divanın ilk anlamı budur
2
.  

Osmanlı Devleti'nde Sultan Orhan zamanından itibaren divanın bulunduğu 

görülür
3
. “Divan-ı Hümayun” adıyla anılması Fatih Sultan Mehmed dönemindedir

4
.  

Fatih devrine kadar divan toplantılarında ilk zamanlar divana bizzat padişah 

başkanlık yapmaktaydı. Daha sonraları toplantıları perde veya kafes arkasından takip 

etmeye başlamıştır.
5
  

XVI. yüzyıl başlarından itibaren Divan-ı Hümayun devlet içinde padişahtan 

sonra en önemli yeri aldı, bu durum XVII. yüzyıl sonlarına kadar sürdü. O dönemlerden 

başlayarak Divan-ı Hümayun’un yetkileri yavaş yavaş veziriazamın divanına (İkindi 

Divanı)
6
 geçti.  

Divan-ı Hümayun toplantısı ilk ve orta devirlerde çok önemli olup birinci ve 

ikinci derecedeki siyasi, idari, askeri, örfi, şer’i, adli ve mali işler, şikâyet ve davalar 

görüşülüp karara bağlanırdı. Divan hangi din ve millete mensup olursa olsun, hangi 

meslek ve tabakadan bulunursa bulunsun kadın, erkek herkese açıktı. 

Divanda idari, örfi işler veziriazam, arazi işleri nişancı, şer’i ve hukuki işler 

kadıaskerler, mali işler de defterdarlar tarafından görülürdü. Divanda alınan kararlar ve 

görülen işler Mühimme, Ahkâm, Tahvil, Ruûs, Name, Ahidname gibi defterlere 

                                                           
1
 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, TTK. Basımevi, Ankara 

1998, s. 1.  
2
  Ahmet Mumcu, “Divan-ı Hümayun”, DİA., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1988, IX, 43. 

3
 Yusuf Halaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK., Ankara 

2007, s. 8. 
4
 Recep Ahıshalı, “Divan-ı Hümayun Teşkilatı”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, IV,  24. 

5
 Tevfik Temelkuran, “Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi”, Tarih Enstitüsü Dergisi, 6, İstanbul 1975,  

s.131. 
6
 İkindi divanı ile ilgili daha geniş bilgi için bknz. Ahmet Mumcu, Hukuksal ve Siyasal Karar Organı 

Olarak Divan-ı Hümayun, Sevinç Matbaası, Ankara 1976. 



2 

 

kaydedilmekte olup padişahın veziriazamdaki mührüyle mühürlenen “Defterhane”
7
 de 

muhafaza edilirdi. 

Fonksiyonunu kaybetmediği devirlerde Divan-ı Hümâyun’un asli üyeleri 

veziriazam, sayıları genellikle üçle yedi arasında değişen Kubbealtı vezirleri, Rumeli ve 

Anadolu kazaskerleri, nişancı, Rumeli ve Anadolu defterdarlarından teşekkül ediyordu. 

Ayrıca İstanbul’da bulunduğu sırada Rumeli beylerbeyi de divan üyeleri arasında yer 

alırdı. Vezirlik rütbesine yükseldikten sonra yeniçeri ağası ile kaptan-ı derya da asli üye 

olurlardı. Üye olmamakla birlikte toplantıları yönlendiren önemli yardımcı ise 

Reisülküttabdı. Ayrıca tezkireciler, çavuşbaşı ve daha alt düzeyde görevlilerde vardı
8
. 

“Müfti’l-en’am” ünvanıyla anılan ve İlmiye tarikinin başı olan şeyhülislam divan azası 

değildidir.
9
 

Divan-ı Hümâyun’daki işler reisülküttab
10

 ve onun idaresinde bulunan 

beylikçi’nin nezaretinde görülürdü. Dolayısıyla bunlara bağlı çeşitli kalemler vardı ki, 

bunlara kısaca Divan kalemleri adı verilirdi. Bunlar Beylik (Divan), Tahvil (kese veya 

nişan), Ruûs, Amedi kalemleri ve Teşrifatçılık, Vakanüvislik, Divan-ı Hümayun 

Hocaları, Divan-ı Hümayun Tercümanları, Hazine-i Evrak (Arşiv) gibi bölümlerden 

müteşekkildi. Ayrıca bütün bu kalemlerin defterlerinin muhafaza edildiği Defterhane 

bulunmaktaydı.
11

.  

I. AHKÂM DEFTERLERİ 

 Orta-Doğu devlet ve hükümet sisteminin temel prensibi, özel bir yorumu olan 

adalet kavramına dayanır
12

. Bu kavram İslami anlayışta yönetici-yönetilen arasındaki 

ilişkiyi sorumluluk temeline oturtmuştur. Hz Peygamber’in “Her biriniz çobansınız ve 

her biriniz sürüsünden mesuldür. Hükümdar, iş başındakiler çobandır, tebaasından 

mesuldür…” hadisi tüm İslam toplumlarında yöneticilerin en fazla dikkate almak 

zorunda oldukları bir hadistir. Bu sebeple Osmanlı sultanları tebaaya “vediatullah” 

                                                           
7
  Geniş bilgi için bakınız, Erhan Afyoncu, “Defterhane”, DİA., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1994,  

IX,  100-103; Afyoncu, Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhane-i Amire (XVI-XVIII. Yüzyıllar), 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1997. 
8
   Mumcu, “Divan-ı Hümayun”, s. 431. 

9
   Erol Özbilgen, Bütün Yönleriyle Osmanlı Adab-ı Osmaniye, İz Yayıncılık, İstanbul 2011, s. 116 

10
 Reisülküttab ile ilgili olarak bkz. Recep Ahıshalı, Osmanlı Devlet Teşkilatında Reisülküttablık (XVIII. 

yüzyıl), Tatav. Yayınları, İstanbul 2001; Halil İnalcık, “Reisülküttab”, İA., Milli Eğitim Bakanlığı, 

İstanbul 1964, IX, 671-683.  
11

 Halaçoğlu,  XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, s. 20. 
12

 Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, Eren Yayıncılık, İstanbul 2005, s. 49.  



3 

 

olarak, yani Allah’ın bir emaneti olarak bakmışlardır. Sultan I Ahmet’in meşhur 

adaletnamesinin başında “reaya ve beraya ki vedayi’-i Cenab-ı Kibriyadır” 

denilmektedir. Bu bakış açısı bir ilke gibi bütün Osmanlı sultanlarında görülür.
13

 

Ahkâm kelimesi “ Karar, yargı; ilim, anlayış” gibi manalara gelen hüküm 

kelimesinin çoğul şeklidir. Kuran-ı Kerim’de yalnız tekil şekliyle geçer ve Allah’a, 

Peygamberlere ve diğer insanlara nisbet edilerek kullanılır. Hadislerde ise hem tekil 

hem de çoğul olarak kullanılmıştır. Hüküm, özel manada devlet ve hükümetin 

otoritesini ifade ettiği gibi, bir hâkimin belli bir konuda verdiği karar, iki nesne veya 

fikir arasında kurulan bağlantı, bir konuya uygulanan mantıki kazıyye ve daha çok 

çoğul şekliyle fıkıh, nahiv ve diğer ilimlerde kalde manalarında kullanılmış olan 

oldukça geniş kapsamlı bir kavramdır.
14

 

 Osmanlılarda hükümler bizzat padişah tarafından ısdar edilmez, padişahın yetki 

verdiği makam veya bu makama bağlı daireler, onun adına hüküm verebilirlerdi. Bu 

bakımdan hükümler sadaret makamından veya defterdarlıktan çıkardı. Sadaret 

makamından çıkan hükümler daha ziyade ferman genel adını taşırdı. Bunların bir 

suretlerinin toplandığı defterlere defatir-i umur-i mühimme, ahkâmı mühimme veya 

kısaca mühimme adı verilirdi. Defterdarlıktan çıkan ahkâmın toplandığı defterlere ise 

ahkâm-ı maliye denilirdi.
15

 

Maliye Ahkâm defterlerinin hangi tarihten itibaren tutulmaya başlandığına dair 

kesin bir bilgi olmamasına rağmen XV. yüzyıla ait bazı belgeler bu defter türünün 

mevcudiyetini göstermektedir.
16

 Bugün Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde muhtelif 

tasniflerde yer alan maliye ahkâm defterlerinin en eskilerinden biri, 927/1521 tarihli 

olup Kamil Kepeci Tasnifi’nde (nr. 61) yer almakta ve daha ziyade Rumeli’ye ait mali 

ahkâmı ihtiva etmektedir. Maliye ahkamı, XVIII. yüzyıldan itibaren yeni kurulan 

Evamir-i Maliye Kalemi’nde tanzim edilmeye başlanmıştır
17

. Mühimme defterleri 961-

1323/1553-1905 yılları arasını kapsamaktadır. Osmanlı Arşivi’nde 266 adet Mühimme 

                                                           
13

 Said Öztürk, “Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkam Defterleri” [Bildiri], (Ed. Kemal Çiçek), 

Pax Ottomana : Studies in Memorian Prep Dr. Nejat Göyünç, Sota & Yeni Türkiye Yayınları, 

Harleme, Ankara 2001, s. 612. 
14

Ahmet Özel, “Ahkâm”, DİA., Türkiye Diyanet Vakfı,  İstanbul 1988, I,  550. 
15

 Halil Sahillioğlu, “Ahkâm Defteri”, DİA., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1988, I,  551.  
16

 Bilgin Aydın- Rıfat Günalan, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi ve Defter Sistemi, Yeditepe 

Yayınevi, İstanbul 2008, s.224.  
17

 Sahillioğlu, “Ahkâm Defteri”, s. 551. 
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defteri bulunmaktadır.
18

 906/1521 tarihini taşıyan ve yayınlanan bir ahkâm defteri 

parçası Divandan çıkan Mühimme öncesi bir örneği oluşturmaktadır. Yayıncılar 

defterin, Kanuni dönemindeki ihtisaslaşmanın bulunmadığı bir dönemde Divan’dan 

çıkan bütün kararların toplandığı bir defter türü olduğunu belirtmektedirler.
19

 

 H.1059/M.1649 yılından itibaren bütün ferman kayıtları Mühimme Defterlerine 

yapılmamış ve Şikâyet Defterleri denilen yeni bir defter tipi düzenlenmeye başlanmıştır. 

Şikâyet Defterleri de tıpkı Mühimme Defterleri gibi Beylikçi kalemi tarafından 

hazırlandığı için, ebat, tür ve kayıtların düzeni bakımından mühime defterlerinin 

aynısıdır. Ayırt edebilmek için resmi kayıt ve içeriğe bakılması gerekmektedir. 

Mühimme Defterlerinde devletin idari, siyasi ve askeri meseleleri ile ilgili hükümler 

bulunmaktadır. Şikâyet Defterleri ise toprak anlaşmazlıkları, alacak verecek davaları, 

mülki ve askeri amirlerden, haksızlıklardan şikâyetler gibi konuları kapsamaktadır. 

Şikâyet Defterlerinde bulunan hükümler dilekçeler üzerine yazılmış emirlerden 

oluşmaktadır. Hâlbuki Mühimme Defterlerindeki Sultan’ın emirleri, önceden dilekçe 

yazılmadan çıkarılmıştır
20

 

Şikâyet Defterleri, Osmanlı Arşvi’nde 989 numaralı Divan-ı Hümayun Defterleri 

Katoloğu’nda “Atik Şikâyet Defterleri” başlığı adıyla H.1059-1253/M.1649-1837 yılları 

arası tutulan 213 adet defterden oluşmaktadır. Bu defterler kendi içinde Atik, Ordu ve 

Rikab Şikâyet Defteri diye ayrılmaktadır. Son yapılan tasnifde, H.910-1234/M.1504-

1819 tarihleri arasını içine alan ve Osmanlı Arşivi’nde 980 numaralı Bab-ı Asafi 

Defterleri Katoloğu’nda A.DVN. ŞKT. Koduyla 978 -1014-A genel sıra numaralarında 

kayıtlı 38 adet defteri
21

 de bu seri içerisinde değerlendirmek gerekir. Bu defterler birkaç 

sayfa veya formadan ibarettir.
22

 

                                                           
18

 Son yapılan çalışmalarla birlikte defter sayısının 267 olduğu görülmektedir (961-1323/1553-1905 yıları 

arası) bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Feridun M.Emecen, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan, 

Devlet ve Toplum, Timaş Yayınları, İstanbul 2011, s. 112.  
19

 Öztürk,” Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkâm Defterleri”, s. 613. 
20

 Nahide Şimşir, “Ahkâm Defterleri’nin Tarihi Kıymeti ve 107 No’lu Anadolu Ahkâm Defteri’ndeki 

İzmir ile ilgili Hükümler”, EÜEFTİD., IX, İzmir 1994, s. 359. 
21

 Yazar bir makalesinde bu sayıyı 41 olarak belirtmiştir. Bkz. Said Öztürk, “Kayseri ve Yöresinin Sosyo-

Ekonomik Tarihi İçin Önemli Bir Kaynak: Karaman Ahkâm Defterleri”, [Bildiri] Kayseri ve Yöresi 

Tarih Araştırmaları Merkezi (ss.401-414 ), III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (06-

07 Nisan 2000) Kayseri 2000 
22

 Öztürk,”Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkâm Defterleri”, s. 614.  
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Şikâyet Defterleri’nde bulunan hükümler kronolojik sıraya göre yazılmakta ve 

imparatorluğun tamamını kapsamaktadır. H.1155/M.1742 yılında Şikâyet Defterleri 

kendi aralarında bölündüler ve Ahkâm Defterleri adı altında yeni bir defter serisi ortaya 

çıkmıştır. Şikâyet Defterleri ülkenin tamamını kapsadığı halde, ahkâm defterleri 

bölgelere göre tasnif edilmiştir.
23

 

Ahkâm Defterlerinde yer alan her bir hüküm üç ana bölüme ayrılmaktadır; 

1- Hükmün ilk kısmı şer’i ve örfi yetkiliye ayrı ayrı veya ikisine birden hitap ile 

başlamaktadır. 

2- İkinci bölümde şikâyet konusu açıklanmaktadır. 

3- Üçüncü bölüm ise getirilen çözümden oluşmaktadır. Hükmün sonuna “şer’le 

görülmek için yazılmıştır”, “mahalinde şer’le görülmek babında “ vb. 

ifadeler yer almaktadır. 

Ahkam defterlerinin başında defteri tanıtıcı bir başlık yer alır.Bu açıklayıcı 

başlıkta bulunan bilgiler genellikle aynı ifadelerden oluşur. Bütün ahkâm defterlerinde 

benzer ifadeler görülür.
24

 

 Bütün fermanlar, nameler, buyruldular ve defterler, hemen hemen en çok 

“divani” yazıyla yazılmıştır. Osmanlı paleografyasında divani yazının seçkin bir yeri 

vardır. Çünkü divani yazı devletin resmi yazısıdır. Divani yazının sadece resmi işlerde 

kullanılması, bu yazıyı devlete has, imtiyazlı bir yazı cinsi haline getirmiştir. Harflerin 

yapıları bakımından sade, celi ve kırma isimleriyle anılan üç divani çeşidi vardır. 

Bunlardan kırma divani, arşivdeki vesikalarda ve defterlerde çok kullanılmıştır. Divan-ı 

Hümayun kaleminde tutulan ve bütün devlet işlerine sadır olan hüküm ve fermanların 

kayıtlarının bulunduğu mühime defterleriyle aralarında ahkâm defterlerinin de 

bulunduğu defterlerin bir kısmı kırma divanidir. Kırma divani kolay ve süratli yazılan 

bir türdür. Ancak hızlı yazılmasının doğal bir sonucu olarak harfler derece derece 

                                                           
23

 Şimşir, “Ahkâm Defterleri’nin Tarihi Kıymeti ve 107 No’lu Anadolu Ahkâm Defteri’ndeki İzmir ile 

İlgili Hükümler”, s.360. 
24

 Öztürk, ”Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkâm Defterleri”, s. 614. 



6 

 

karakterlerini değiştirmişlerdir. Noktaların konulmaması da bu yazının okunmasını 

oldukça zorlaştırmıştır
25

. 

Ahkâm defterlerinin ortaya çıkışında çözülme sürecine giren devlette artan 

şikâyetlerin süratle çözüme kavuşturulması gereği etkili olmuştur. Bu sebeple 

Reisü’lküttab Ragıp Efendi
26

 tarafından mahalli sistem getirilmiştir. Bu sistem ile 

bürokratik gecikmeye mahal verilmeyerek sonuçların hızla ilgili kişilere ulaştırılması 

sağlanmak istenmiştir
27

. 

 Muhteva itibariyle Şikâyet Defterleri’nin devamı olan bu defterler eyaletlere 

göre tutulmuşlardır. Tarih olarak Şikâyet Defterleri’nden 104 sene sonra (Mora Ahkâm 

Defteri hariç) hepsi 1155/1742 tarihinden başlayıp, II meşrutiyet dönemine kadar devam 

etmektedir.
28

 

Tablo 1. 1. Osmanlı Devletinde Vilayet Ahkâm Defteri Tutulan Bölgeler 

Defterin Bölgesi Başlangıç tarihi Bitiş Tarihi Defter Sayısı 

Adana 1742 1878 9 

Anadolu 1742 1889 185 

Bosna 1742 1867 9 

Cezayir ve Rakka 1746 1875 25 

Diyarbekir 1742 1875 9 

Erzurum 1742 1879 19 

Halep 1742 1850 9 

İstanbul 1742 1910 26 

Karaman  1742 1878 39 

Maraş  1742 1867 6 

Mora 1716 1840 21 

Özi ve Silistre 1742 1877 49 

Rumeli 1742 1908 85 

Sivas 1742 1908 36 

Şam-ı Şerif 1742 1908 9 

Trabzon 1742 1911 8 

 

                                                           
25

 Sevde Nur Güldiken, III Numaralı Maraş Ahkam Defterine Göre Ayıntap (H.1196-1229/M.1782-1814), 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep 

2007, s. 10.  
26

 Reis’ülküttab Ragıp Efendi ile ilgili bkz. Mesut Aydıner, “Ragıp Paşa”, DİA., Türkiye Diyanet Vakfı, 

İstanbul 2007, XXXIV, 403-406; Bekir Sıtkı Baykal, “Ragıp Paşa”, İA., Milli Eğitim Bakanlığı, 

İstanbul 1964, IX, 594-596. 
27

 Öztürk, ”Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkâm Defterleri”, s. 615. 
28

 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Haz. Yusuf İhsan Genç Vd., Başbakanlık Basımevi, İstanbul 2010, 

s. 22. 
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             Bu çalışmada konu edinilen 1155-1296/1742-1876 tarihleri arasındaki 

hükümleri ihtiva eden Erzurum Vilayet Ahkâm Defterleri’nin sayısı 19’dur. Bu eyalete 

bağlı Bayezid, Erzincan ve Hınıs sancakları ile Bayezid, Diyadin, Eleşkirt, İntab 

(Tutak), Patnos, Sebki, Hamur, Kara Kilise, Erzincan, Kemah, Kuruçay, Kuzican, 

Refahiye, Bayburt, İspir, Keskim, Kiğı, Pasinler, Tercan, Namarvan ve Hınıs kazalarına 

ait hükümleri ihtiva etmektir.
29

 

Ahkâm Defterleri bir bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına ilişkin kesitler 

sunmaktadır. Bölge içerisinde sivil kişilerin kendi aralarında ve sivil kişiler ile idareciler 

arasında doğan problemlere payitahtın getirdiği çözümleri kapsayan söz konusu 

kaynaklar, ilgili bölgenin sosyo-ekonomik profilini ortaya çıkarmada önemli bir 

başvuru kaynağı olduğu gibi, yöneten-yönetilen arasındaki ilişkileri, kanunların ne 

derece pratize edilebildiğini ve uygulanabilirliğini, kanuni boşlukları, bu boşlukların 

ortaya çıkardığı problemleri vb. hususları vermesi açısından önem arz etmektedir. 

Şer’iye sicilleri, taşrada ortaya çıkan meselelere mahalinde üretilen çözümleri ve bakış 

tarzını vermektedir. Ahkâm Defterleri şikâyet hakkının Osmanlı ülkesinde yaygın bir 

şekilde rahatlıkla kullanıldığını gösteren en önemli bir kaynak özelliği de taşımaktadır.
30

 

II. ERZURUM BEYLERBEYİLİĞİ’NİN XIX. YÜZYILA KADARKİ 

İDARİ YAPILANMASI  

XVI. yüzyıl başlarında, Yavuz Sultan Selim tarafından yapılan Çaldıran Seferi 

(1514), Tebriz’e kadar birçok bölgenin Osmanlılara geçmesini sağlamıştır. Erzurum 

çevresindeki Osmanlı hâkimiyeti, Çaldıran Zaferi’nden sonra tesis edilmesine rağmen 

Erzurum’un Osmanlı hâkimiyetine giriş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 

Muhtemelen Osmanlı idaresine geçiş tarihi 1518’dir.  

Erzurum Beylerbeyliği, 26 Eylül-3 Ekim 1535 tarihleri arasında Mehmed Han 

idaresinde kurulmuştur. Beylerbeyiliğe bağlı olarak Kemah, Erzincan, Kelkit ve 

Bayburd’dan ibaret Paşa Sancağı, Erzurum, Trabzon, Kız-ucan, Kiğı, Pasin ve İspir 

                                                           
29

 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 30. 
30

 Öztürk, “Sosyo-Ekonomik Tarih Kaynağı Olarak Ahkâm Defterleri”, s.  622. 
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sancakları olmak üzere 7 sancak bulunmaktaydı.
31

 Halil inalcık ise bu sayıyı 12 olarak 

belirtmiştir
32

. 

Erzurum Eyaleti’nin XVI. Yüzyılda ulaştığı en geniş haliyle ihtiva ettiği 

sancaklar; Paşa(Erzurum), Trabzon, Hınıs, Ardanuç, Pasin, Batum, Faş, Şavşad, İspir, 

Küçük Ardahan, Kız-ucan, Malazgird, Kiğı, Mamervan, Tekman, Çemişgezek, Oltu, 

Pertek, Tortum, Kars, Acaraderesi, Mazgird, Livane, Livane(diğer), Micinkerd, 

Maçehil, Soğman ve Palu’ydu. 1578’ deki Şark seferinin sonucunda Osmanlı idari 

yapısında değişiklikler olmuştu. Sınırların genişlemesiyle birlikte Çıldır ve Batum 

eyaletleri kurulmuştu. Yeni eyaletlerin teşkili ile Erzurum’a bağlı sancakların bir kısmı 

yeni eyaletlere bağlandığından sancak sayısı azalmıştı
33

. 

XVII. yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğunun 1018/1609 yılındaki idari 

teşkilatını yazan Ayn-i Ali’ye göre, bu tarihte Erzurum Beylerbeyiliği, Paşa Sancağı 

Erzurum olmak üzere, Şarki Karahisar, Tortum, Mamervan, Kiğı, Pasin, Hınıs, 

Malazgird, Tekman, İspir, Micingerd ve Kız-ucan sancakları olmak üzere 12 sancaktan 

ibaretti
34

. Erzurum Eyaleti’nin avarız tahririni ihtiva eden 1642 tarihli deftere göre ise 

Eyalete bağlı olarak 14 sancağın ismi kaydedilmiştir
35

.  

1717-1730 yıllarını kapsayan Osmanlı Eyalet Tevcihatı’na göre ise Erzurum 

Eyaleti 16 sancaktan müteşekkildir. Bunlar; Erzurum, Karahisar-ı Şarki, Pasin, Hınıs, 

Malazgird, Tortum, Micingerd, Kız-ucan, Bayburd, Kiğı, İspir, Kal-i Bayezid, Eleşgird, 

Tekman, Selova (Şelve) ve Köy’dür
36

.  

1730-1740 yılları arasında Erzurum Eyaleti’ne bağlı sancak sayısında bir düşüş 

söz konusudur. Bu tarihte Erzurum Beylebeyiliği, Paşa sancağı Erzurum, Karahisar-ı 

                                                           
31

 Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği ve Teşkilatı Kuruluş ve Genişleme Devri (1535-1566), Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1998, s. 60-61. 
32

 Mehmet İnbaşı, Osmanlı İdaresinde Tortum Sancağı (1549-1650), Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2008, s. 

61-62. 
33

 Bilgehan Pamuk, XVII. Yüzyılda Bir Serhad Şehri Erzurum, IQ Kültür-Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006, 

s. 55.  
34

 Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği ve Teşkilatı Kuruluş ve Genişleme Devri (1535-1566), s. 85.  
35

 Mehmet İnbaşı, “1642 Tarihli Avarız Defterine Göre Erzurum Şehri” Türk Kültürü İncelemeleri 

Dergisi, 4, İstanbul 2001, s. 12. 
36

 Fehameddin Başar, Osmanlı Eyalet Tevcihatı (1717-1730), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 

1997, s. 21. 
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Şarki, Pasin, Hınıs, Malazgird, Micingerd, Bayezid, Eleşgird, İspir, Şelve, Diyadin ve 

Kiğı olmak üzere 12 sancaktan müteşekkildir.
37

 

1750-1800 yılları arasında Erzurum Eyaleti; Karahisar-ı Şarki, Pasin, Tortum, 

Hınıs, Micingerd, Kız-ucan, Bayburd, Kiğı, Eleşgird, Bayezid, İspir, Şelve, Tekman ve 

Diyadin sancakları ve Paşa sancağı olmak üzere 15 sancaktan meydana geliyordu
38

. 

Erzurum Beylerbeyiliği kuruluşundan XVIII. yüzyıl sonlarına kadar sancak 

sayısında dönem dönem değişiklikler meydana gelmiştir. Sancak sayısındaki bu 

değişimi İmparatorluğunun yaptığı savaşlarla kazanmış veya kaybetmiş olduğu 

toprakların hudutlara dâhil edilmesi yâda çıkarılması ile açıklanabilmektedir.  

Tablo 1. 2. Erzurum Beylerbeyiliğinin kuruluşundan XIX. yüzyıla kadar tabi sancakları  

1535
39

 1609
40

 1642
41

 1717-1730
42

 1730-1740
43

 1750-1800
44

 

Bayburd* Erzurum Bayburd Bayburd Bayezid Bayburd 

Erzincan* Hınıs Erzincan Bayezid  Diyadin Bayezid 

Erzurum İspir Erzurum Eleşgird Eleşgird Diyadin 

İspir Karahisar Şa. Şiryan Erzurum Erzurum Eleşgird 

Kelkit* Kız-ucan Hınıs Hınıs Hınıs Erzurum 

Kemah* Kiğı İspir İspir İspir Hınıs 

Kız-ucan Malazgird Kelkid Karahisar Şa. Karahisar Şa. İspir 

Kiğı Mamervan Kemah Kız-ucan Kiğı Karahisar Şa. 

Pasin Micingerd Kız-ucan Kiğı Malazgird Kiğı 

Trabzon Pasin Kiğı Köy Micingerd Kız-ucan 

 Tekman Koğanis Malazgird Pasin Micingerd  

 Tortum Pasin Micingerd Şelve Pasin 

  Tercan Pasin  Şelve 

  Tortum Şelve  Tekman 

   Tekman  Tortum 

   Tortum   

Toplam: 7 12 14 16 12 15 

                                               

                                                           
37

 Orhan Kılıç, “XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nin Eyalet ve Sancak Teşkilatlanması”, 

Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, VI, 96.   
38

 İnbaşı, Osmanlı İdaresinde Tortum Sancağı (1549-1650), s.68. 

* Bu sancaklar Dündar Aydın tarafından paşa sancağı olarak tek bir sancak olarak gösterilmiştir. 
39

 Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği ve Teşkilatı Kuruluş ve Genişleme Devri (1535-1566), s.60-61. 
40

  Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği ve Teşkilatı Kuruluş ve Genişleme Devri (1535-1566), s. 85. 
41

  İnbaşı, “1642 Tarihli Avarız Defterine Göre Erzurum Şehri”, s. 12. 
42

  Başar, Osmanlı Eyalet Tevcihatı (1717-1730), s. 21. 
43

  Orhan Kılıç, “XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nin Eyalet ve Sancak Teşkilatlanması”,  

s.64. 
44

  İnbaşı, Osmanlı İdaresinde Tortum Sancağı (1549-1650), s.68. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ERZURUM AHKÂM DEFTERİNİNDEĞERLENDİRMESİ 

1.1 ERZURUM AHKÂM DEFTERİNİNİN BİÇİMSEL ÖZELLİĞİ 

1.1.1. Defterin Fiziki Durumu 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi A.DVNS. AHK. ER. ed, 00001 sıra numarasında 

kayıtlı olan bu defterin uzunluğu 48 cm, genişliği 17 cm’dir.  

Defter, 293 sayfa olup bu sayfalarda 1212 hüküm mevcuttur. Defterin başında 1 

sonunda da 2 sayfası boştur. Defterin çalışmamızı kapsayan kısmı 1-65. sayfalar arasıdır 

ve burada da 282 hüküm vardır. Sağ ve sol sayfaların kenarlarında 2cm kadar yerler 

yazısızdır. Defterde bazı sayfalarda son yazılan hükümler yer darlığından dolayı çapraz 

bir şekilde yazılmıştır. 

Defter ebrulu ve ciltlidir. Defterin kâğıdı kirli beyaz renkte olup aharlıdır.  

Hükümlerin satır araları genelde açık olup, iki hüküm arası bazen nerdeyse 

bitişik, bazen de 3 cm kadar boşluk vardır. Defterdeki yazı kırık divani’dir.
45

 

Hükümlerin bazıları okunaklı bir şekilde yazılmasına rağmen, bazıları da okunması son 

derece zor bir şekilde yazılmıştır. Bunun sebeblerinden biride hükümlerin hızlı 

yazılmasının yanı sıra farklı kâtiplercede kaleme alınmış olmasıdır. Çalışmamızı 

kapsayan 1-65. Sayfalar arasındaki 282 hükmün tarihlemesi ise şöyledir: 1 numaralı 

hükümden 104 numaralı hüküme kadar 1155 senesinin, 104 numaralı hükümden 275 

numaralı hüküme kadar 1156 senesinin, 275 numaralı hükümden 282 numaralı hüküme 

kadarda 1157 senesinin hükümlerini kapsamaktadır. Tarihlemede tamamen kronolojik 

bir sıra takip etmemiştir. Bazen aynı ayda yazılan hükümlerin arasına farklı bir ayın 

hükmü de yaılmıştır. Defterde sehven yazıldığı için üzeri çizilerek yarım bırakılan bir 

hüküm de vardır. Defterdeki hükümler arasında mükerrer olarak yazılmış
46

 olan 

                                                           
45

  Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayunda alınan kararlar, yazışmalar, fermanlar, berat, menşur, bitti, 

buyruldu, hüküm, misal, tevki’ vb. gibi resmi yazılar bu hatla yazılırdı. “Divana mahsus” anlamına 

gelen bu yazı çeşidi sadece divanda yazıldığı için bu adı almıştır. Divaninin “celi-divani” ve “divani 

kırması” olmak üzere iki çeşidi daha vardır. Bu hattın, süratle yazıldığında bazıkaidelerine pek dikkat 

edilmeden yazılan şekline divani kırması denir. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Ali Alparslan, 

“Divani”, DİA., Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1994,  IX,  445.  
46

  Mükerrer kayıtlı hüküm olarak bkz. Erzurum Ahkam Defteri,  Nr. 1,  20/88 ve 21/ 89  
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hükümler de bulunmaktadır. Her sayfada değişik sayıda hüküm sayısı mevcut olup bazı 

sayfalarda 2, bazı sayfalarda ise 8 hüküm olabilmektedir. 

Tablo 1. 3. Defterdeki Hükümlerin Aylara ve Yıllara Göre Dağılımı 

 

Defterin kabında, Min evâ’il-i Cumâde'l-âhire sene 1155 ilâ evâhir-i Şevvâl 

sene 1162 [12 Ağustos 1742-12 Ekim 1749] yazmaktadır.                                     

Defterin birinci sayfasında ise; Bismihî te‘âlâ Hâzihî kuyûd-ı ahkâmü'ş-şikâyât 

fî zamân-ı sadr-ı sudûrü'l-vüzerâ hazreti Ali Paşa yessera'llâhu mâ-yeşâ ve fî eyân-ı 

hazreti Muhammed Ragıb Efendi Re’îsü'l-küttâb nâle mâ yetemennâhu ifadesi yer 

almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 1155  1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 Toplam 

M.  31 18 12 23 15 10 17 126 

S.  15 26 21 10 29 17 10 128 

Ra.  20 10 22 22 20 20 12 126 

R.  30 14 12 22 28 17 11 134 

Ca.  14 18 18 22 25 25 6 128 

C. 20 10 8 9 18 19 24 13 121 

B. 20 13 5 8 15 13 7 19 100 

Ş. 8 14 4 10 12 9 17 13 87 

N. 14 5 3 3 4 11 6 2 48 

L. 14 8 14 5 6 7 6 11 71 

Za. 14 5 7 6 16 18 12 2 80 

Z. 13 9 10 10 10 7 4 0 63 

Toplam 103 174 137 136 180 201 165 116 1212 
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1.1.2. Diplomatik ve Teknik Özelliği 

Defterdeki kayıtlar, Divan-ı Hümayundan çıkan hüküm, ferman ve emir gibi 

kararların suretlerinden meydana gelmektedir. Bütün hükümlerin bir hitap kısmı vardır. 

Hitap kısmında gönderilen hükmün kime gönderildiğine dair bilgi verilmektedir. “… 

valisine hüküm ki, … mütesellimine hüküm” denilerek hitap kısmı yazılmaktadır. 

 Defterdeki hükümlerin çoğunluğu birden fazla muhataba gönderilmiş olup, 

bunlar çoğunlukla vali, kadı, mütesellim, voyvoda, molla, naib’dir. Bunların dışında 

kethuda, sipahi, mütevelli, mutasarrıf, bey, gümrükçü, emin, subaşı gibi görevlilere de 

hitaben hüküm yazılmıştır. Hükümler eğer birden fazla resmi görevliye gönderilmişse 

makamların hiyerarşik sırasına göre yazılmıştır. 

Defterdeki hükümlerin hitap kısmından sonra hükmün yazılmasına sebep olan 

olay ne ise onunla ilgili bilgi verilmektedir. Burada davalı ve davacı arasındaki sorunun 

ne olduğu belirtilir.  

Son kısımda ise sorunun çözümüne binaen yapılması gerekli olan şeyler 

söylenerek karara varılır. Bu kısım genellikle “…şer’le görülmek için yazılmışdır, …arz 

olunmak için yazılmıştır, …amel olunmak için yazılmıştır, …emrim olmuşdur, …emr-i 

şerif yazılmışdır” gibi cümlelerle bitmektedir.  

1.1.3. Dil Özelliği 

Defterdeki hükümler Türkçe olarak yazılmasına rağmen hükümlerin yazımında 

önceki dönemlere nazaran daha ağdalı ve ağır bir dil kullanılmıştır. Özellikle Arapça ve 

Farsça kelimelere sıklıkla rastlanılmaktadır. Türkçe kelimeler arasında bugün dilimizde 

kullanmayan kelimeler de bulunmaktadır. Bu arada imla ve kullanılan kelimeler 

 

Resim 1. 1. 1 Numaralı Erzurum Ahkam Defterinin Künyesi 
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bakımından belgeler arasında ve hatta aynı belgenin içindeki aynı kelimeler arasında, 

yazılış tarzı bakımından bazı tutarsızlıklar da vardır. 

1.2. DEFTERİN MUHTEVA ÖZELLİĞİ 

Defterin bu çalışmayı kapsayan Cemaziyelahir 1155 [12 Ağustos 1742] ile 

Muharrem 1157 [5 Şubat 1744] yılları arasındaki yaklaşık 2 yıllık dönemde Divan-ı 

Hümayundan çıkan çeşitli konularla ilgili kararlar merkez ve taşradaki farklı idari 

birimleri ilgilendirmektedir. Bu süre içinde 282 adet hüküm Divandan çıkmış 

bulunmaktadır. Bu da taşradaki sorunların yoğunluğunu ortaya koyan bir başka 

göstergedir 

 

Tablo 4: 1 Numaralı Erzurum Ahkâm Defterindeki Hükümlerin Genel Dağilımı 

 

Defterin 1-65. sayfalarında   konu edilen meselelerden olan güvenlik meseleleri 

sayısal olarak en fazla yazılan hüküm konularını oluşturmaktadır. 96 hükümle güvenlik 

meseleleri çalışmamızda %34.05’lik bir oranı oluşturmaktadır. Güvenlik meselelerinden 

sonra 45 hükümle vergi meseleleri gelmekte olup bunlarda %15.96’lık bir kısımı 

kapsamaktadır. Alacak-verecek meseleleri ile ilgili hükümlerin sayı adedi 40 olup bu da 

%14,2’lik bir orana karşılık gelmektedir. 29 adet hükümle Toprak meseleleri defterin 

çalışmamızı kapsayan kısmının %10,3’ünü oluşturmaktadır. Diğer meseleler adı altında 

toplanan hükümlerin sayısı 68 oranı da %24.11’tir. 

Hükümlerin Muhtevası Adet 

Güvenlik Meseleleri 96 

Vergi Meseleleri 45 

Alacak-Verecek Meseleleri 40 

Toprak Meseleleri 29 

Diğer Meseleler 68 

Toplam 282 ( 4 adet mükerrer hüküm 

eklenmiştir.) 
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1.2.1. Güvenlik Meseleleri 

Güvenlik meseleleri başlığı altında verilen bu kısım Şekavet, Müdahale ve 

Teaddi, Mal Gasbı, Para Gasbı, Mal Zabtı, Hırsızlık ve Katl olaylarından mürekkebdir. 

Yapılan çalışmada meseleler arasında sayısal anlamda en fazla hüküm bu kısımdadır. 

Güvenlik meseleleri kısmının içinde Şekavet olayları başı çekmektedir.
47

 Bu tip 

olaylarda bir gurup zorbanın yapmış olduğu hane basma, adam öldürme, para, mal veya 

eşyayı zorla alma gibi durumlar kişilerin veya ahalinin zor durumda kalmasına 

sebebiyet vermiştir. Bununla ilgili bir hükümde İstanbul’a gitmekte olan kişilere eşkıya 

saldırmış ve bunların para ve eşyaları yağma edilmiştir.
48

 Buna benzer bir olayda ise bir 

mutasarrıfın ahaliye karşı yapmış olduğu eşkiyalık hareketinden dolayı mübaşir 

marifetiyle beylerbeyinin huzuruna çıkarılmasına ve meselenin halline karar 

verilmiştir
49

. Yine ticaret amacıyla yolculuk yapan iki kişi eşkıya tarafından yolları 

kesilip para, mal ve eşyaları alınmış ve bu kişilerden biri de katl edilmiştir
50

. Şekavet 

olaylarıyla ilgili ilginç bir hükümde de yeniçerilik iddiasında olan bir grup şakinin 

yapmış olduğu yağma hareketleri anlatılmakta ve bölgedeki kadılara meselenin hallini 

bildirmektedir
51

 

Güvenlik meseleleri içinde Şekavet olaylarından sonra en fazla Müdahale ve 

Teaddi davaları bulunmaktadır.
52

 Bu davalarla ilgili bir hükümde Halil adlı bir kişinin 

mutasarrıf olduğu zeamet karyelerinin rusumu serbestiyesine dışarıdan müdahale 

olunmaması gerekirken mirmiran, mirliva, voyvoda ve ehl-i örf taifesi tarafından 

müdahale olunmuştur. Bu davayla ilgili alınan kararda yapılan müdahalenin 

engellenilmesi hükme bağlanmıştır.
53

  

                                                           
47

  Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 1/2, 3/16, 5/23, 5/24, 9/44, 10/48, 11/49, 12/52, 13/56, 13/57 

                                                            15/64, 15/65, 15/66, 17/73, 17/74, 21/90, 23/100, 23/102 

                                                            23/103, 24/108, 30/134, 33/147, 35/156, 38/166, 39/173 

                                                            39/174, 43/193, 44/196, 44/197, 45/198, 45/200, 45/201 

                                                            50/204, 51/227, 51/228, 55/245, 59/260, 60/263, 62/269   

 
48

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 15/66 
49

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 12/ 52 
50

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 13/ 56 
51

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 23/102 
52

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 2/7, 7/36, 14/60, 16/69, 23/10, 24/109, 26/114, 27/119, 

                                                           27/120, 27/121, 27/122, 30/132, 33/146, 38/167, 38/168,     

                                                           41/181, 41/182, 45/199, 47/209, 52/232, 55/243, 56/248,  

                                                           59/261, 64/280     
53

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 30/132 
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Yapılan çalışmada Mal Gasbı
54

 ve Para Gasbı
55

 olayları ile ilgili de birçok 

hüküm mevcuttur. Bununla ilgili bir hükümde zimmî olan bir kişinin malı bir başka kişi 

tarafından gasp edilmiş olduğundan meselenin halli için gasp edilen malın gasp edenden 

alınması adına karar yazılmıştır.
56

 Yine böyle bir hükümde paraları mutasarrıf 

tarafından gasp edilen kişilerin şikâyeti sonucu verilen hükümde gasp edilen paranın 

geriverilmesine dair hüküm yazılmıştır.
57

  

Defterin çalışılan kısmında Mal Zabtı,
58

Hırsızlık
59

ve Katl
60

 olayları ile ilgili 

hükümlerde bulunmaktadır. Hırsızlık konulu bir hükümde Halil Adlı kişinin mal ve 

parası kölesi tarafından çalınmış ve şahıs da firar etmiştir. Şahsın firar üzere olduğu 

yerlerin vali ve kadılarına hüküm yazılarak meselenin halli istenmiştir.
61

Katl davası ile 

ilgili bir hükümde ise Melkon adlı bir zimmînin babası, Mehmed adlı bir kişi tarafından 

katl edilmiştir. Hükme göre katilin yakalanıp diyeti ne ise alınması babında sancak beyi 

ve kadısına hüküm yazılmıştır.
62

 

1.2.2. Vergi Meseleleri 

1-65. sayfaları çalışılan bu defterde Vergi meseleleri ile ilgili hükümler sayısal 

olarak ikinci sıradadır. Vergi meseleleri başlığı altında Haksız Vergi Talebi,
63

 Vergi 

Vermeme,
64

 Tekâlif-i Şakka
65

 ve Vergi
66

 davaları bulunmaktadır.  

Haksız Vergi Talebi, davalarında vermesi gerekenden başka veyahut vermemesi 

lazım gelen vergiler haksız yere taleb edilmiştir. Bununla ilgili bir hükümde Erzurum da 

ikamet eden ve üzerlerinde mülk bulunmayan 3 zimmîden, ikamet ettikleri mahalle 

                                                           
54

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 5/25, 5/27, 8/41, 13/59, 16/68, 20/88, 21/91, 33/145, 34/151 

                                                            55/246, 58/258, 63/277, 64/279      
55

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 2/8, 2/9, 22/97, 25/111, 38/164, 39/169, 48/216  
56

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 13/59 
57

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 22/97 
58

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 3/15, 62/267, 18/75, 18/76, 18/77 
59

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 8/39, 21/92, 31/136, 44/194 
60

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 15/63, 40/177, 28/214, 57/255 
61

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 8/39 
62

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 15/63 
63

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 5/22, 5/28, 6/31, 6/32, 12/54, 19/83, 22/98, 25/112, 27/118,  

                                                           31/137, 33/144, 34/149, 35/154, 36/161, 38/165, 41/183,  

                                                           44/188, 46/203, 48/217, 52/230, 53/235, 57/256, 62/268,  

                                                           63/272, 63/273, 64/278     
64

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 13/55, 19/81, 21/93, 26/115, 33/143, 42/185, 49/219, 63/275, 

                                                            63/276  
65

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 4/18, 19/80, 20/85, 21/94, 51/225 
66

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 7/37, 28/124, 33/142, 42/186, 57/252 
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ahalisi kendilerinin vermesi gereken tekâlifleri bu zimmîlerden birlikte ödemek adı 

altında taleb etmişlerdir. Zimmîlerin şikâyeti sonucu Şeyhulislamdan gereken fetva 

alınmış ve ahalinin bu kişileri rencide etmemesi karara bağlanmıştır.
67

 Yine böyle bir 

hükümde de bir nahiye ahalisi üzerine yükümlülükleri olan vergileri vermeye razı iken 

Çakır Hüseyin Ağa adlı Kethüda bunlardan haksız olarak fazla vergi almıştır. Görülen 

dava sonucu kadıdan hüccet-i şeriyye alınmış ve haksız yere alınan paranın iadesi karara 

bağlanmıştır.
68

Bir hükümde de toprağı su basılan ahali su basılmayan yerlerin 

maktu’sunu vermeye razı iken bu yerlerin mültezimi bunlardan su basılan yerler içinde 

haksız yere maktu’ taleb etmiştir.
69

 Yine askeri seferler dolayısıyla istenen yem ve 

yiyecek ve diş kirası ahalinin zor duruma düşmesine sebebiyet vermiştir.
70

   

Vergi Vermeme davaları ile ilgili olan hükümler defterde karşımıza çıkan 

önemli meselelerdendir. Zeamet veya timar sahiplerinin almaları gereken vergileri 

çeşitli nedenlerle alamadıkları görülmektedir. Bununla ilgili bir hükümde eskiden beri 

reayanın öşrünü vermiş olduğu toprakları askeri oldukları iddiası ile bir takım zevat ele 

geçirmiştir. Bu kişiler de kendilerinin vermeleri gereken öşrü askeri olduklarını öne 

sürerek onda bir oranında vermek istemişlerdir. Aslında hükümde de açıkca belirtildiği 

gibi bu tür yerlerde askeri ve reaya yerlerin öşrü aynıdır. Bundan dolayı zeamet sahibi 

zarara uğramaması için kanun gereğince alınması gereken öşrün zeamet sahibine iadesi 

karar kılınmıştır.
71

  

Tekâlif-i Şakka davaları diğer davalara göre daha az sayıdadır. Tekâlif-i Şakka 

şer’en caiz olmayan bir vergi türüdür. Bununla ilgili bir hükümde birkaç zimmî 

üzerlerine düşen tekâlif ve imdad-ı seferiyeleri vermeye razılar iken ehl-i örf taifesi 

bunlardan emr-i şerife aykırı olarak tekalif-i şakka talebinde bulumuştur. Mesele kadıya 

iletilmiş ve kadıda durumu Divan’a arz etmiştir. Çıkan kararda ise ehl-i örf tarafından 

tekâlif-i şakka adıyla zimmîlerden vergi alınmaması karara bağlanmıştır
72

. 

 Vergi adı altında bulunan davalarla ilgili hükümlerden birinde zeamet sahibinin 

mutasarrıf olduğu zeamet karyelerinin rusumu serbestîyesine karışılmaması gerekirken 

                                                           
67

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 31/137 
68

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 35/154 
69

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 5/ 22 
70

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 28/124 
71

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 42/185 
72

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 51/225 



17 

 

mirmiran, mirliva ve ehl-i örf taifesi tarafından rusumu serbestiyesine ve bad-ı hevasına 

karışılmıştır. Bunun üzerine verilen hüküm gereğince buraların icmallü zeamet 

serbestîye olduğu karara bağlanmıştır.
73

  

1.2.3. Alacak-Verecek Meseleleri 

Defterde en çok karşımıza çıkan meselelerden olan Alacak-Verecek Meseleleri
74

 

Divan-ı Hümâyunu en fazla meşgul eden konulardandır. Alacak-Verecek davalarında 

iki kişi veya daha fazla kişi arasında ortaya çıkan ihtilafların çözümüne dair ilgili yerin 

görevlisinin meseleyi çözüme kavuşturması istenmiştir. Bununla ilgili bir davada elinde 

temessük ve hücet-i şeriyye olan bir kişi alacağı olan parayı defaatle istemesine rağmen 

alamamış ve borçlu kişi firar etmiştir. Hükme göre borçlunun yakalanması ve alacağın 

sahibine iadesine karar kılınmıştır.
75

Yine böyle bir hükümde Van da ikamet eden bir 

grup zimmî Erzurum da ikamet eden başka zimmîlere iş yapmış ve bu işten 

kaynaklanan bir alacak hakkı doğmuştur. Borçlular borçlarından doğan alacağın küçük 

bir kısmını ödemiş ise de geri kalan kısmı vermekte direnmişlerdir. Bunun üzerine 

görülen davada kalan borcun hak sahiplerine ödenmesi kararı alınmıştır.
76

   

1.2.4. Toprak Meseleleri 

Defterin çalışmamızı kapsayan kısmında yer alan kayıtların önemli bir kısmını 

Toprak meseleleri oluşturmaktadır. Toprak meselelerini oluşturan davalar Toprak 

Zaptı,
77

 Toprak Anlaşmazlığı,
78

 Sınır İhtilafı,
79

 İltizam,
80

 Malikâne,
81

 Zeamet ve 

Timar,
82

 Timar,
83

 Toprağa Müdahale,
84

 Timar Tevcihi,
85

 Zeamet
86

 gibi davaları 

                                                           
73

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 33/142 
74

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 1/4, 1/5, 2/11, 2/12, 3/14, 4/17, 4/19, 4/21, 6/33, 9/42, 10/46,  

                                                            10/47, 12/51, 12/53, 18/78, 18/79, 22/96, 23/104,  24/107,  

                                                            26/117, 28/123, 29/126, 29/127, 29/129, 30/131, 32/138,  

                                                            32/139, 34/148, 34/150, 40/175, 40/176, 40/179, 47/210   

                                                            47/211, 48/213, 53/234, 61/266, 62/271, 63/274, 64/281     
75

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1,  1/5 
76

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 19/29 
77

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 3/13, 13/58, 14/61, 25/113, 39/172, 43/191 
78

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 31/135, 57/253 
79

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 29/130 
80

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 47/208 
81

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 36/158, 40/221 
82

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 25/110 
83

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 30/133, 37/162, 55/242, 56/247, 58/257, 61/265 
84

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 54/240, 7/35, 54/238 
85

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 5/26, 49/220 
86

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 54/241, 14/62, 26/116, 37/163, 52/231 
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kapsamaktadır. Bunlarla ilgili birkaç örnek verecek olursak mesela Toprak Zaptıyla 

ilgili ilk örneğimizde müşterek yer tasarruf eden iki kişiden birinin vefatıyla bu yerlerin 

tapusu ortak olan kişide kalması gerekmesine rağmen bu topraklarda başka kişiler de 

hak iddia etmektedir.
87

 Bununla alakalı bir hükümde yine ortak yer tasarruf edenlerden 

birinin vefatıyla kendi hissesi oğluna geçmesi gerekirken ortaklardan biri buna 

müdahale etmiş ve burayı zapt etmiştir
88

. Yine mutasarrıf olduğu toprağı resmi tapu ile 

ziraat ettirmek isteyen bir kişiye müdahalede bulunulması ile ilgili bir hükümde 

mevcuttur.
89

Bu gibi davalarda hakkın gaspına neden olan kişiden gasp ettiği şey 

alınarak hak sahibine verilmektedir.  

Sınır İhtilafı ile ilgili davalara ilginç bir örnek sipahi ile köylü arasında 

geçmektedir. Bununla alakalı bir hükümde sipahinin tasarruf ettiği yerlerin vergisini 

vermemek veya sipahinin timarının başka kişiler tarafından tasarruf edilmek istenmesi 

sipahinin zor duruma düşmesine neden olmaktadır.
90

Defterin çalışmamızı kapsayan 

bölümünde toprağa müdahalelerle ilgili dikkat çekici bir hükümde zeamet yeri olan bir 

kişi vefat etmiştir. Bu kişinin mirascısı olmadığından bu yerlerin tapusu kız 

kardeşlerinin hakkı olmuştur. Mirasçılar bu yerin kullanma hakkını başka kişilere terk 

etmişler, onlarda bu yerleri sahibi arzdan resmi tapu ile almış ve ziraat etmeye 

başlamışlardır. Fakat kız kardeşlerden biri bir süre sonra vefat etmiş ve bunun kızları da 

bu yerlerin kendilerine intikal ettiğini söyleyerek zapt etmek istemişlerdir. Dava sonucu 

yapılan müdahalenin engellenilmesi babında hüküm yazılmıştır.
91

 

Çalışması yapılan hükümler içinde yine dikkat çeken bir hükümde sipahi ile 

reaya arasındaki toprak anlaşmazlığıyla ilgilidir. Bu hükümde daha önceden terk 

edilmiş bulunan bazı yerleri bir takım kişiler sahib-i arzdan resmi tapu ile almak 

istemişlerdir. Fakat sahib-i arz bu yerleri bu kişilere vermesi gerekirken başka kişilere 

vermiştir. Mahkemede görülen dava sonucu reayanın lehine hücceti şeriyye verilmiş 

olmasına rağmen sipahi kararı uygulamaya geçirmemiştir. Alınan karar gereğince 

                                                           
87

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 3/13   
88

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 13/58,  14/61,   
89

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 25/113 
90

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 29/130 
91

 Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 54/40 
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verilmiş olan hücceti şeriyyeye binaen bu yerlerin reayaya iadesi için hüküm 

yazılmıştır.
92

  

1.2.5. Diğer Meseleler 

Defterde daha önce bahsedilen konular dışında da birçok hüküm bulunmaktadır. 

Bunlar Vakıf,
93

 Zaviye,
94

 Haksız Para Talebi,
95

 Haksız Yere Ulufeye El Koyma,
96

 

İhtida,
97

 Mal Tahriri,
98

 Zorla Nikâh Akdi,
99

 Adi Suç,
100

 Diyet Talebi,
101

 Tayin 

Talebi,
102

Su Anlaşmazlığı,
103

Vazifeyi Yapmama,
104

Berat Tevcihi,
105

Mala Müdahale,
106

 

Vazifeye Müdahale,
107

 Satış Anlaşmazlığı,
108

 Cebelü Bedeliyesi,
109

 İftira,
110

 Faiz,
111

 

Göç,
112

Tereke Taksimi,
113

 Miras
114

 gibi birçok konudaki hükümler ihtilaflı 

meselelerdendir. Bunlardan birkaç örnek şunlardır; 

Vakıflarla ilgili bir hükümde Bayburtda bulunan Ferrahşad Bey vakfının 

mütevellisi olan kişi adı geçen vakfın işleriyle ilgilenmemiş olduğundan dolayı ahalinin 

şikâyetiyle vakfın mütevelliliği başkasına verilmiştir. Fakat eski mütevelli bu durumu 

kabullenememiş ve yeni atanan mütevellinin hakkını gasp ederek vakfı tekrar ele 

geçirmiştir. Bir müddet sonra eski mütevelli vefat etmiş, yerine küçük yaştaki oğlu 

mütevelli olması gerekirken yaşı küçük olduğundan daha önceki mütevellinin 
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başvurusuyla vakfın mütevelliliğinin kime daha uygun olduğu hususunda yerel kadının 

kararı istenmiştir.
115

     

Mirasla ilgili bir hükümde vefat eden kişinin mirası zevcesine geçmiş, diğer 

mirasçılarda mirastan kendi hisselerine düşeni almak istemiş fakat zevce bu iş için 

babasını vekil tayin etmiştir. Vekil ise bu kişilere hisselerini vermek istememiştir. 

Meselenin halli için Şeyhülislamdan da fetva alınmış ve bu fetvaya dayanarak yerel 

kadıyada mirasçıların hisselerini hak sahiplerine vermesi babında karar kılınmıştır.
116

 

Cebelü Bedeliyesi ile ilgili de hükümler bulunmaktadır. Bununla ilgili bir 

hükümde sahışlar tasarruflarında olan yerlerden dolayı besledikleri cebelüler için kanun 

üzere vermeleri gereken parayı vermelerine rağmen cebelü tahsildarı bunlardan 

vermeleri gerekenden daha fazla cebelü bedeliyesi talep etmiştir.
117

  

Bulundukları yerlerden izinsiz göç edenlerle ilgili olarak da birkaç hüküm 

mevcuddur. Bunlardan birinde bir sipahinin mutasarrıf olduğu yerlerin reayası 

sipahiden izinsiz olarak başka yerlere göç etmişlerdir. Sipahinin şikâyetiyle bunlar 

tekrar eski yerlerine döndürülmesine karar verilmiştir.
118

 

Ahali arasında yaşanan sorunlardan biride Su Anlaşmazlığıdır. Eskiden beri 

kullandıkları nehirin yönünü civardaki köy ahalisi kendi taraflarına çevirmiş bu da diğer 

köyün mahsullerinin kurumasına neden olmuştur
119

. Bununla ilgili verilen bir kararda 

ise eskiden durum nasılsa o şekilde tekrar uygulanması kararı alınmıştır.
120

 

Defterde kişilere iftira atılması ile ilgili hükümlerde bulunmaktadır. Bu 

durumlarda genelde taraflar yüzleştirilip iftiraya konu olan sorunda kim haklı ise onun 

lehine kararlar alınmaktadır.
121

 

Defterde konu edilen ilginç bir hükümde İhtida yani bir gayr-i müslimin 

müslüman olması olayıyla ilgilidir. Müslüman olan bir zimmîye çevresindeki kişiler 
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düşmalık yapmaktadır.
122

Alınan karar gereğince bu kişiye düşmanlığın engellenilmesi 

için yerel yetkiliye hüküm yazılmıştır.  

Görüldüğü üzere, Ahkâm Defterleri temelde halkın şikâyet ve problemlerini 

çözüme kavuşturmak ve adaleti tesis etmek amacıyla düzenlenmiştir. Divan-ı 

Hümayun’a ulaştırılan şikâyetler çerçevesinde tertip edilen ahkâm defterleri, bu 

sorunlara devletin getirdiği çözümleri ve bakış açısını temsil etmektedir. Adalet ve 

devlet mekanizmalarının en iyi şekilde işlemesinde halktan gelen şikâyetlerin önemli 

ölçüde etkinliği söz konusudur. Bu şikâyetler, oto-kontrolün sağlandığının göstergesidir. 

1.3. DEFTERDE (1-65. sf.) ADI GEÇEN YERLEŞİM BİRİMLERİ 

1.3.1. Defterde Adı Geçen Sancaklar 

Erzurum, Van, Karaman, Trabzon, Çıldır, Malazgird, Sivas, Diyarbekir, 

Karahisar-i Şarki, Bayburd, Hınıs, Konya, Adilcevaz, Pasin, İspir, Gönye 

1.3.2. Erzuruma Bağlı Kazalar   

Kuruçay,  Tercan, Kemah,  Gercanis,  Kiğı, Kelkit,  Tortum, Hınıs, Mecingerd, 

İspir, Malazgird, Pasin 

1.3.3. Erzuruma Bağlı Nahiyeler 

Küçükarmudan, Güni(?), Bulanık, Tercan-ı Ulya, Enderis, Koni(?), Karaarz, 

Karaşkulu, Geçik, Kuzey Erzincan, Güney Erzincan  

1.3.4. Erzurum’a Bağlı Karyeler 

Armudan-ı Kebir, Ebkerabad(?), SarıMustafa, Aznar, Seke, Hurhin(?), 

Bekrihe(?), Hanceği(Hanege), Rumsaray, Orsin, Kuzusin(?), Hurunsu(?), Vaskird, Örik, 

Monlaketrik, Çakırman, Boğunhasan(?), Karapolat, Süklik(?), Çanak, Kuz, Bekirce-i 

Süfla(?), Kömür, Tekerce-i Süfla, Arkad, Tafta, Kızılca, Emirkerem, Riya, Bursin(?), 

Kösenek, Haydari, Mursin(?), Ermenik, Karacaviran, Holeder(?), Patos(?), Akçail, 

Başviran, Yalnızmaksud ma’a mezra-i Ağılcık, Koşapınar, Surviran, Sekberlü(?), 

Alacaarmud, Camuslu ma’a Elmalu, Kapulu, Hacılu-i Ulya, Esgül(?), Asurek(?), 

                                                           
122

  Erzurum Ahkâm Defteri, Nr, 1, 51/229 



22 

 

Bağçacık, Almaalaki, Şeyh, Çat, Meshiya, Yazuköy, Zalar, Hoynar, Başkend(?), 

Harmek(Ilıca)  

1.3.5. Karahisar-i Şarki’ye Bağlı Kazalar 

Yakupbey, Bayramlu, Ebulhayr, Bolaman, Habsmana, İskefsir, Akköy, 

Pazarsuyu, Milas, Aybastı, Çamaş, Koyluhisar, Ulubey  

1.3.6. Karahisar-i Şarki’ye Bağlı Nahiyeler 

Sinan, Elmalu, Suşehri, Maslu, Sisorta, Güründ, Akçaşehir, Mantaval, Gevezid, 

Akşehir, Ören, Satılmış, Yakacık, Şemseddin, Bedirlü, Bucak, Tepe, Kırık  

1.3.7. Karahisar-ı Şarki’ye Bağlı Karyeler 

Harami, Fındıklı, Akpınar, Mehmedlü, Turnasuyu, Küpdökdü, Urar(Turar), 

Salu, Duha(?), Faroz, Gölköpür(?), Samanlıkçukuru(?), Alayundlu, Karhınk, Balak(?), 

Kıra, Alalar, Alalaryundlu, Meray, Gölgülüb(?), Ermeni, Hanyusuf, Karataş, Ilıcsu, 

Balhak, Şeymüstecab, Berencik, Yukaru Ezdir(?), Kayadat(?), Elmalu, Felek(?), 

Tunekgövül(?), Ezberd-i Bala, Ağraş, Abahuk(?), Öreğir, Ulucak(?), Yıldur, Dilce, 

Oğlakçı, Büyükgörke (?), Bedri, Kırcaömer, Arasun, Akşehirabad, Sahneçimeni, 

Sakargeriş, Hisarbey, Akçakilise, Güler, Laves, Göce, Ferbar(?), Ayderyas(?), 

Pirlertekyesi, Taliblü, Gözeli-i Sagir, Karur, Abana, Boyalu, Merze, Kuz(?), 

Bostankulu, Karayakup, Kırlu, Emirhanyeri namı diğer Karavarlu(?), Akçadere, Bucak-

ı Küçük, Ötmüş, Erbalus(?), Hamderiye (?), Esile(?), Menharennas(?), Certokari(?), 

Kopur(?), Karakoca, Kızıltaş, Tekye, Beneki, Madengünce (?), Evdin Alibey(?), 

Çepniyusuf, Endires, Ladeshisar (?), Ulucan, Belumluca(?), Halildanişmendlü, 

Bahaddinşeyh, Kovan, Ermenas(?), Yakacık(?), İkseri, Küpdüşen 

1.3.8. Bayburd’a Bağlı Karyeler 

Pulur, Dacrek, Vacuk(?), Selahiye(?), Kulur, Güdanis, Cur, Kutudi, Hart, Varha, 

Gelbulas(Seydiyakup), Mahreke(?), Arzaka  
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İKİNCİ BÖLÜM 

TRANSKRİPSİYON’U YAPILAN HÜKÜMLERİN TASNİFİ VE ÖZETİ 

2.1 ÖZET 

Sf. 

no 

Hük 

no 

Hükmün 

Konusu 

Hükmün Özeti 

1  Defterin 

künyesi 

Adı geçen Defterin Ali Paşanın vezirliği ve Muhammed Ragıb 

Efendinin Reisül küttablığı zamanında kayıd edildiği 

belirtilmiştir. 

1 1 Vakıf Ferahşadbey Câmi’i ve İmâreti vakfının yönetiminin kime 

tevcih edileceğine dair Bayburd Kadısına yazılan hükümdür.  

1 2 Şekavet  Ali, Abdullah ve Osman adlı kardeşlere Kara Memiş ve 

Hüseyin adlı kişilerin yapmış olduğu şekavet hareketlerinin 

engellenilmesine dair Karahisâr-ı Şarkî sancağı mutasarrıfına 

ve Yakupbey kazası nâ’ibine hüküm yazılmıştır. 

1 3 Şekavet 2. Numaralı hükmün mükerreridir. 

1 4 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Kuruçay kazâsına bağlı Küçükarmudan adlı karye’deki alacak-

verecek davasının halli için Erzurum vâlîsi vezîre, Erzurum 

Monlâsına ve Kuruçay kâdîsına yazılan hükümdür. 

1 5 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Uzun Ali adlı kişinin Erzurum’da oturan Tebrizli Hacı Ali adlı 

kişiden 700 guruş alacağı vardır. Davanın halli için Erzurum 

vâlîsine, Erzurum monlâsına ve kadılara yazılan hükümdür. 

2 6 Vazifeyi 

yapmama 

Molla Ahmed Mükrimi Vakfı mütevellisi vaizlik işini yerine 

getirmediğinden Erzurum vâlîsi ve Erzincan kadîsına durumun 

halli için yazılan hükümdür. 

2 7 Mala 

Müdahale 

Erbab-ı Timardan Abdurrahman, mutasarrıf olduğu tımarın 

mahsül ve rüsumuna dışarıdan yapılan müdahalenin halli için 

Erzurum valisine ve Hınıs ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

2 8 Para 

Gasbı 

Serdengeçti ağası Abbas adlı kişinin yokluğunda Hoynar zabiti 

bunun çocuklarından almaması lazım gelen bir para almıştır. 

Zabitin aldığı paranın geri verilmesine dair Erzurum valisine 

ve Tercan ve () kadılarına yazılan hükümdür.  

2 9 Para 

Gasbı 

Mehmed adlı kişinin bir mikdar parası Salih adlı kişi tarafından 

zorla alınmıştır. Bundan dolayı durumun halli için Erzurum 

ser’askeri vezire, Erzurum ve Ordu-yı Hümayun kadısına 

yazılan hükümdür. 

2 10 Berat 

Tevcihi 

Çukadar-ı Sâni Ali, Hanceği karyesinde zeameti mutasarrıflığı 

kendisine tevcih edilmiştir. Fakat bazı müdehaleler olduğu için 

sorunun halli için Defterhane-i Amirede bulunan ruznâmçe-i 

hümâyuna müracaat edilmesine dair Erzurum valisi ve 

Erzincan kadısına yazılan hükümdür. 

2 11 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Seyid Mehmed adlı kişinin bir takım kişilerden bin üç yüz 

guruş alacağını alamadığından dolayı, davanın halli ve alacağın 

tahsil edilmesine dair Erzurum valisine ve Karahisar-ı Şarki 

kadısına yazılan hükümdür. 

 

 

2 12 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Erzincan’da ikâmet eden Mehmed adlı kişi’nin yine Erzincan 

sakinlerinden bir takım kişilere ortaklık itibariyle daha önce 

satmış olduğu mahsulden kalan alacağını taleb etmesine 
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rağmen alamadığından davanın halli için Erzurum vâlisi vezire 

ve Erzincan kadısına yazılan hükümdür. 

3 13 Toprak 

Zabtı 

Abdülbaki adlı kişinin tasarrufunda olan toprağa haricden bazı 

kişiler hak iddia etmiştir. İşbu davanın halli için Ezrurum valisi 

vezire, Ulubey ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

3 14 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Kadızâde Hasan’ın Sucuoğlu Hüseyin adlı kişiden iki yüz elli 

guruş alacağını defeatle istemesine rağmen alamamıştır. 

Alacağın sahibine geri verilmesi hakkında Karahisar-ı Şarki 

sancağı mutasarrıfına, Bayramlı ve ( ) kadısına yazılan 

hükümdür. 

3 15 Mal Zaptı Abdülbaki adlı kişinin kendisine intikal eden mirasa bazı 

kişilerin zor ile el koymasından dolayı davanın halli için 

Erzurum valisine, Ulubey ve ( ) kadısına yazılan hükümdür. 

3 16 Şekavet Pazarsuyu kazası’nda Fark(?) nahiyesi ahalisi’ne bazı 

eşkiyanın kötü davranması sonucu Pazarsuyu naibi Mevlana 

Şami Ali’nin konuyu arz etmesiyle sorunun çözümüne dair 

Erzurum valisine ve Pazarsuyu naibine yazılan hükümdür. 

4 17 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Bayburd’da Pulur adlı karye ahalisi’nin bazı kişilere on kise 

akça borçları olmuş. Bunlar mallarını satmalarına rağmen borç 

karşılanmamış olduğundan kalan borçlarını taksitlendirme 

talebiyle Erzurum valisine ve Bayburd kadısına yazılan emr-i 

şeriftir.  

4 18 Tekâlif-i 

Şakka  

Bayburd kazasına bağlı Vacrek(?) karyesi halkından haksız 

yere tekâlif-i şakka taleb edilmiştir. Erzurum valisine, Bayburd 

ve () kadısına meselenin halli için yazılan hükümdür. 

4 19 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Van’da ikamet eden bazı zimmîlerin Erzurum’da sakin bazı 

zimmîlerden yaptıkları iş karşılığında ortaya çıkan alacakların 

ödenmesi adına Erzurum valisine ve Erzurum kadısına 

gönderilen hükümdür. 

4 20 Tereke 

Taksimi  

Sabıka kul kethüdası İsmail’in vefatı dolayısıyla terekesinin 

kendisinin vasiyeti üzerine İstanbul’a gönderilmesine dair kul 

kethüdası olan İbrahim’e gönderilen hükümdür. 

4 21 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

İbrahim adlı kişi Erzurum’da ikamet eden Canikli Osman 

Çavuşzade’den alacağını defaatle istemesine rağmen 

alamadığından, alacağın vekiline ödenmesine dair Erzurum 

valisine ve mollasına mahalinde şer’le görülmek için yazılan 

hükümdür. 

5 22 Haksız 

Yere 

Vergi 

Talebi 

Tarlaları su basılan reayanın, mültezim tarafından bu yerlerden 

alınmaması gereken makt’unun alınmak istenmesinden dolayı 

durumun halli için Karahisar-ı Şarki sancağı mutasarrıfına, 

Ebulhayr ve ( ) kadısına gönderilen hükümdür. 

5 23 Şekavet Bolaman kazasına bağlı Kübdüşen karyesinde Mehmed (…), 

Ali ve Hasan adlı kardeşlerin babası eşkiya tarafından 

öldürülmüştür. Davanın halli için Bolaman kadısına ve 

Karahisar-ı Şarki mütesellimine yazılan hükümdür. 

 

 

 

 

5 24 Şekavet  Bolaman kazasına bağlı Kübdüşen karyesinde ikamet eden 

Mehmed ve ( ) adlı kişilerin haksız yere kesilen ağaçların 

değerinin karşılığının ve zapt edilen topraklarının alıverilmesi 
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için Bolaman kadısına ve Karahisar-ı Şarki mütesellimine 

gönderilen hükümdür 

5 25 Mal 

Gaspı  

Bali adlı kişinin malları el-Hacc İbrahim Paşa tarafından 

istimlâk edilmiş olduğundan bu malların Bali adlı kişiye geri 

verilmesine dair Erzurum valisine ve Karahisar-ı Şarki 

kadısına yazılan hükümdür. 

5 26 Timar 

Tevcihi 

Erzurum sancağında Karaarz nahiyesinde (…) adlı karye kime 

tevcih edilmiş olduğunun tespiti için Erzurum valisine ve 

kadısına yazılan hükümdür.  

5 27 Mal 

Gaspı 

Erbab-ı tımardan Ali oğlu Halil’in tımar mahsulâtı Irgatoğlu 

Abdi Ağa adlı kişi tarafından zorla elde edilmiş olduğundan 

alınan mahsulun geri verilmesine dair Erzurum valisi ve 

Erzurum mollasına yazılan hükümdür. 

5 28 Haksız 

Para 

Talebi 

Kübdüşen karyesinde Mehmed adlı kişi yine aynı karye de 

ikamet eden ( ) adlı kişiye borçlanmış fakat daha sonra 

ödemeyi yapmak istemişse de alacaklı olan kişi daha fazla bir 

ücret talep ettiğinden dolayı durumun halli için Bolaman 

kadısına ve Karahisar mütesellimine yazılan hükümdür. 

6 29 Satış 

Anlaşmaz

lığı 

Bolaman kazasına bağlı Kübdökdü karyesi sakinlerinden 

Mehmed, Ali ve Hasan adlı kardeşler yine aynı karye de 

Ahmed adlı kişi ile ortak oldukları toprağın hisse satışı ile ilgili 

meselenin halli için Bolaman kadısına ve Karahisar-ı Şarki 

mütesellimine yazılan hükümdür. 

6 30 Vakıf İskefser kasabası ikamet eden Hüseyin Beşe adlı kişinin 

mütevellisi olduğu vâkıfa Mehmed Ağa adlı kişinin haksız 

müdahalesinden dolayı durumun halli için Erzurum valisine, 

İskefser ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

6 31 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Mustafa ve Mehmed adlı kişilerin tasarruf etmiş oldukları 

topraklarından Ömer adlı sipahi haksız yere fazla vergi talebi 

ve resmi tapu almak istemiş olmasından dolayı durumun halli 

için Erzurum valisine, Bayburd, ( ) kadılarına yazılan 

hükümdür. 

6 32 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Bayburt kazasına bağlı Dacrek adlı karye sakinlerinden 

Mustafa ve Mehmed adlı kişilerin karyenin sipahisi Ömer 

bunlardan fazla vergi talep etmiştir. Durumun halli için 

Erzurum valisine, Bayburd, ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

6 33 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

El-Hâcc Mehmed adlı kişi kendisinin ortağı olan Zutiloğlu(?) 

Ali adlı kişiden yedi yüz kır guruş alacağı vardır. Bu kişinin 

ölümüyle varislerinden bu alacağı istemis. Davanın halli için 

alacağın hak sahibinin vekiline verilmesi hususunda Erzurum 

valisine ve kadısına yazılan hükümdür. 

7 34 Su 

Anlaşmaz

lığı 

Bayburd kazasına bağlı Dacrek adlı karyenin ile Selahiye adlı 

karye arasındaki su anlaşmazlığının çözümü için Erzurum 

valisine, Bayburd ve ( ) kadısına yazılan hükümdür. 

7 35 Toprağa 

Müdahale 

Matbah-ı Amire Emini Halil adlı kişi’nin Erzurum sancağı 

Güney Erzincan nahiyesine bağlı (…), Gelir ve (…) adlı 

karyelerin kendisinin zeameti olmasıyla ilgili Erzurum 

valisine, Güney Erzincan ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

 

7 36 Müdahale 

ve Teaddi 

Seyyid Bektaş adlı kişi Medine-i Erzincan’da temirci 

ta’ifesinden ( ) ve ( ) adlı kişilere bazı işlerini halletmesi için 

vekâlet vermiş olmasına rağmen birtakım kişiler bunlara 
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müdahale etmiş olduklarından bu durumun halli için Erzurum 

valisi vezire ve Erzincan kadısına yazılan hükümdür. 

7 37 Vergi  Erzincan kasabası ve köyleri ahalisi’nin arzuhalinde birtakım 

kişiler hisselerine düşen, verilmesi gereken vergileri de köy 

ahalisi üzerine yüklemiş olduklarından dolayı durumun halli 

için Erzurum kadısı ve Erzincan kadısına yazılan hükümdür. 

8 38 Göç Vezir Hasan Paşa’nın arzuhalinde kendisinin malikânesi olan 

Karahisar-ı Şarki mukataası aklamından bazı karyelerin 

halkları yerlerinden göç etmişlerdir. Bunların geri 

döndürülmelerine dair yazılan ferman-ı alişandır.  

8 39 Hırsızlık Hasan adlı kişi mal ve eşyasının çalınması ile ilgili davanın 

halli için Erzurum, Sivas, Karaman valilerine ve kadılarına ve 

(…) kazası naibine yazılan hükümdür. 

8 40 Haksız 

Yere 

Ulufeye 

El Koyma 

Şeyh İbrahim bin Kasım Beziki adlı kişinin ulufesine 

Kazıkkoparan Seyyid Mustafa adlı kişi tarafından el 

konulmuştur. Davanın halli için Erzurum valisine ve Erzurum 

kadsına yazılan hükümdür. 

8 41 Mal 

Gaspı 

Sabıka Hınıs sancağı beyi Mustafa adlı kişinin mahsulutına 

Süleyman adlı kişi bu mahsulâta gereği yokken el koymuş 

olduğundan davanın halli için Erzurum valisine, Erzurum ve 

Hınıs kadılarına yazılan hükümdür. 

9 42 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Meryem adlı zimmî’nin eşi Federin, müteveffa Torun Mehmed 

Ağa’nın varislerinden alacağı ile ilgili davanın halli için 

Erzurum valisine ve kadısına yazılan hükümdür. 

9 43 Satış 

Anlaşmaz

lığı 

Seyyid Mustafa adlı ile Halil adlı yeniçeri arasındaki satış 

anlaşmazlığının halli için Erzurum valisine Karahisar-ı Şarki 

ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

9 44 Şekavet Gönye’den (  ) adlı kişi eşkıya tarafından para, eşya ve 

hayvanatı yağma edilmiştir. Meselenin halli için Erzurum 

valisine ve Erzurum kadısına yazılan hükümdür. 

9 45 Satış 

Anlaşmaz

lığı 

Erzurum’da bulunan Sazçayır kitabetiyle ilgili anlaşmazlığın 

çözümüne dair Reisülküttab Mehmed Ragıb efendinin ilamı ve 

kaydı gereğince amel olunması için Erzurum valisine ve 

mollasına yazılan hükümdür.  

10 46 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Erzurum’da sakin Maksud adlı kişi yapmış olduğu hizmet 

karşılı alacağını alamamıştır. Meselenin halli için Erzurum 

valisine ve kadısına göderilen beratlar gerğince amel olunması 

için yazılmıştır. 

10 47 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

(  ) adlı kişinin kardeşi olan İbrahim adlı kişiden alacağını 

alması hususunda Erzurum valisi ve Mecingerd kadısına 

yazılan hükümdür. 

10 48 Şekavet Erzincan’da Seyyid Abdullah adlı kişinin eşkiyayla birlikte 

yapmış olduğu saldırı ve katl hareketlerinin engellenilmesine 

dair Erzurum valisine, kadısına ve Erzincan kadısına yazılan 

hükümdür. 

11 49 Şekavet Habsamana kazasında yapılan eşkiyalık hareketlerinin 

çözümüne dair Erzurum valisine, Habsamana ve ( ) kadılarına 

yazılan hükümdür. 

 

11 50 Vakıf İskefser kazasına bağlı Kızılcaviran karyesindeki cami-i şerif 

vakfının tevliyetinin kimin üzerine olduğunun belirlenmesi 

babında Erzurum valisine, İskefser ve ( ) kadılarına yazılan 
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hükümdür 

12 51 Alacak- 

Verecek 

Meselesi 

Hacı Ahmed, Yahya ve Ali adlı kişiler bazı kişilere verdikleri 

temessüğe itibar olunmadığı için durumun halli için Erzurum 

valisine, Erzincan ve   ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

12 52 Şekavet Gönye sancağı Arhavi kazası ahalisine (…) Mehmed Paşa’nın 

yapmış olduğu eşkiyalık hareketlerinden dolayı meselenin halli 

için Vezir Ahmed Paşa’ya ve ordu kadısına yazılan hükümdür. 

12 53 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

El-Hacc İdris adlı kişinin bazı kişilerden alacağı olup bunu 

talep etmesine rağmen alamamıştır. İşbu hükme göre alacağın 

alınması babında Erzurum valisine, Kelkit ve ( ) kadılarına 

yazılan hükümdür. 

12 54 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Enurs(?) nahiyesine bağlı Karapolat adlı karyede sakin Hacı 

Keloğulları Kasım, İbrahim, Hacı ve () adlı kişiler karye-i 

mezbur ahalisinden bazı kişiler bunlardan fuzuli yere avarız ve 

sair tekâlif istemeleri üzerine meselenin halli için Erzurum 

valisine ve Kiğı kadısına kanun üzere amel olunmak için 

yazılan hükümdür. 

13 55 Vergi 

Vermeme 

Akköy kazasına tabi (…) adlı derbend karye ahalisi bazı 

kişişlere istinaden derbendci olduklarını söyleyip hisselerine 

düşen hazariye ve seferiyeyi vermekte sorun çıkarttıklarından 

meselenin halli için Erzurum valisine ve Akköprü kadısına 

yazılan hükümdür. 

13 56 Şekavet Pazasuyu kazası sakinlerinden Ahmed’in oğlu İbrahim ile 

karındaşı Abdullah adlı kişiler ticaret yapmak için giderlerken 

yolkesici eşkiyası tarafından yolları kesilmiş, İbrahim ve 

Abdullah katl edilmiş ve bunların mal ve eşyaları ve paraları 

gasp edilmiş olduğundan meselenin halli için Erzurum ve 

Trabzon valilerine, Pazarsuyu, Akköy, Karahisar-ı Şarki, 

Giresun, ( ) ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

13 57 Şekavet Sadat-ı kiramdan Seyyid Mehmed adlı kişi Habsamana kazası 

sakinlerinden olan Zehir Ali adlı kişi tarafından elde ettiği 

mahsulü gasp edilmiş olduğundan meselenin halli için 

Habsamana ve ( ) kadılarına ve Karahisar-ı Şarki sancağı 

mütesellimine yazılan hükümdür. 

13 58 Toprak 

Zabtı 

Cennet, Zülfiye, Alime adlı kadınların dedelerinden kalma 

çayır ve tarla yerlere Zehir Ali adlı kişi tarafından gereksiz 

yere zabt ve müdahale olunmuştur. Dvanın halli için 

Habsamana ve ( ) kadılarına ve Karahisar-ı Şarki 

mütesellimine yazılan hükümdür. 

13 59 Mal 

Gasbı 

Bayburd kazasına bağlı Kulur(?) adlı karyeden Ohan adlı 

zimmînin para, eşya ve erzakları yine aynı karyeden İvaz Ağa 

adlı kişi tarafından çalınmış olduğundan meselenin halli için 

Erzurum valisine, Bayburd ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

14 60 Müdahale 

ve Teaddi 

Habsamana Kal’ası mustahfızlarından Mustafa adlı 

mustahfızın Kübdenk(?) adlı karyedeki tasarrufuna burasının 

zaviye vakfı olduğunu iddia eden bazı kişiler müdahalede 

bulunmuşlar meselenin halli için Ulubey ve ( ) kadılarına ve 

Karahisar-ı Şarki mütesellimine yazılan hükümdür. 

 

14 61 Toprak 

Zabtı 

Nuh-zade Mustafa Ağa adlı kişi bazı kişiler ile ortak oldukları 

yerleri ortaklardan Hüseyin haksız yere zabt etmek istemiştir. 

Davanın halli için Erzurum valisine, Habsamana ve ( ) 
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kadılarına yazılan hükümdür. 

14 62 Zeamet Karahisari Şarki sancağındaki zeametlerin durumunun 

belirlenmesine dair Habsamana ve ( ) kadılarına ve Karahisar-ı 

Şarki mütesellimine yazılan hükümdür. 

15 63 Katl Melkon adlı zimmî’nin babası Sekpas Kığı sakinlerinden 

Mehmed adlı kişi tarafından katl edilmiştir. İşbu hükme göre 

icab eden diyet ne ise Melkon’a verilmesi hususunda Kığı 

sancağı beyine ve kadısına yazılan hükümdür 

15 64 Şekavet  Gercanis kazasına bağlı Yazu adlı karyede mütegallibeden 

Bayrakağası Köse Veli adlı kişi ile Abdullah Ağa ve Beşir Ağa 

adlı kişiler yağma ve çapul ve katl hareketlerine girişmişlerdir. 

İşbu davanın halli, yağma edilen malların geri verilmesi 

babında Erzurum valisine, ( ) kadısına ve Gercanis kazası 

naibine yazılan hükümdür. 

15 65 Şekavet Gercanis kazasına bağlı Yazu adlı karyeden Bayrakoğlu Köse 

Veli adlı kişi ile Abdullah Ağa ve Bekir Ağa adlı kişiler yağma 

harekâtına girişmişlerdir. İşbu hükme göre yağma edilen 

malların sahiplerine geri verilmesi babında Erzurum valisine, ( 

) kadısına ve Gercanis kazası naibine yazılan hükümdür. 

15 66 Şekavet Osman ve Abdurrahman adlı kişiler İstanbul’a giderlerken 

eşkıyanın saldırısına uğramış, para ve eşyaları yağma 

edilmiştir. Meselenin halli için Erzurum valisine, Karahisar-ı 

Şarki ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

15 67 Zorla 

Nikâh 

Akdi 

Seyyid Mehmed adlı kişinin kendisine nikâhlamış olduğu 

Keziban adlı kişi Mahmud ve Mustafa adlı kişilerin zoruyla 

Derviş Bölükbaşı adlı kişeye nikâh edilmiştir. Seyyid Mehmed 

kendi nikâhında olan eşinin geri verilmesini istemesine rağmen 

alamamıştır. Meselenin halli için Karahisar-ı Şarki kadısına ve 

voyvodasına yazılan hükümdür 

16 68 Mal 

Gasbı 

Erbab-ı timardan Hasan adlı sipahi’nin tasarrufunda olan 

Gerçek nahiyesine bağlı Çanak,  ( ), ( ) adlı karyelerin 

mahsulât ve rusumatına bazı kişiler fuzuli yere el koymuştur. 

Meselenin halli için Erzurum valisine ve monlasına yazılan 

hükümdür. 

16 69 Müdahale 

ve Teaddi 

Tanet(?) adlı karye sakinlerinden Salih adlı kişiyi 

mütegallibeden Serdar oğlu Mustafa adlı kişi haksız yere habs 

etmiş ve parasını haksız yere almak üzereyken Salih vefat 

etmiştir. Vefat üzerine Salih’in oğlu Yakub’dan babasının 

malını taleb etmiş fakat Yakub bunu kabul etmediğinden 

sebebsiz yere zülüm etmiş olduğundan dolayı meselenin halli 

için Erzurum valisine ve monlasına yazılan hükümdür. 

16 70 Göç Kemah kazasına bağlı Kuz adlı karyedeki bir kısım defterli 

reaya bulundukları yerden kalkıp bazı kasaba, köy ve 

mezra’alerın çiftliklerine yerleşmişlerdir. İşbu davanın halli 

göç edenlerin tekrar eski yerlerine döndürülmesi babında 

Kemah ( ) ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

 

 

 

16 71 Vakıf Şeyhmüstecab karyesindeki Sultan Alaaddin Evkafı’ndan 

Kulbeyi Zaviyesi’nin zaviyedarlığı ve tevliyetinin 

belirlenmesine dair Karahisar-ı Şarki kadısı ve voyvodasına 



29 

 

yazılan hükümdür. 

17 72 Vakıf Mevlana Seyyid Musatafa adlı kişinin arzuhalinde Berencik(?) 

adlı karye de bulunan (…) Pazarovası Vakfı’nın mütevelliliği 

kendisi üzerindeyken bazı kişiler bu vakıf üzerinde hak iddia 

etmişlerdir. Meselenin halli için Karahisar-ı Şarki kadısına ve 

voyvodasına yazılan hükümdür. 

17 73 Şekavet Halil adlı yeniçerinin arzuhalinde Yukaru Ezdir(?) karyesinden 

Hacı Mehmed oğlu Mustafa ve zimmî olan Sena(?) ve 

Yeniçerioğlu Melik adlı kişiler levendat eşkiyasın tarafından 

gereksiz yere para taleb edilmiştir. İşbu hükme göre yapılan 

haksızlığa engel olunması babında Karahisar-ı Şarki kadısına 

ve voyvodasına yazılan hükümdür. 

17 74 Şekavet Memduh adlı kişinin arzuhalinde Bostancıoğlu Mahmud ( ), ( ) 

ve ( ) oğlu Mehmed adlı kişilerce evinin basılıp zevcesi ( ) adlı 

hatunun ırzına geçilmesi dolayısıyla davanın halli için Erzurum 

valisine ve Absarı kadısına yazılan hükümdür. 

18 75 Mal Zaptı Zuamadan Hasan oğlu Ömer’in Erzincan nahiyesinde 

mutasarrıf olduğu zeamet karyelerinden ( ) ve ( ) adlı 

karyelerin mahsul ve rüsumu yine ortaklarından Baki Bey-zade 

adlı kişi tarafından gereksiz yere zabt edilmiş olduğundan; İşbu 

hükme göre herkesin hissesine düşen ne ise verilmesi 

hususunda Erzincan kadısına yazılan hükümdür. 

18 76 Mal Zaptı Erbab-ı timardan ( ) adlı sipahinin Van sancağında mutasarrıfı 

olduğu Bayrak(?) adlı karyenin mahsul ve rüsumatı Ali adlı 

kişi tarafından el konulmuştur. İşbu hükme göre el konulan 

mahsul ve rüsumun geri verilmesi babında Erzurum valisine ve 

Erzurum monlasına yazılan hükümdür 

18 77 Mal Zaptı Zuama’dan Ali adlı kişinin mutasarrıf olduğu zeameti 

karyelerinin tahvil tarihine düşen mahsul ve rüsumu bazı 

kişilerce gereksiz yere alınmış olduğundan verilen berat 

gereğince meselenin halli için Erzurum valisi vezire ve 

Erzincan, ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

18 78 Alaca-

Verecek 

Meselesi 

Ahmed adlı kişinin Erzurum da Eramine Mahallesi 

sakinlerinden ma’lumü’l-esami zimmîlerden alacağını defeatle 

istemesine rağmen alamadığından, alacağın borçlulardan alınıp 

hak sahibine verilmesine dair Erzurum kadısına ve Erzurum 

monlasına yazılan hükümdür. 

18 79 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Gümüşhane’de sakin Karabet adlı zimmînin Orbin adlı 

zimmîden alacağı vardır. Orbin “amcana verdim” diyerekten 

borcu vermemekte direnmiştir. Meselenin halli için 

Gümüşhane eminine, Erzurum gümrükçüsüne ve kadısına ve 

Gümüşhane kazası naibine yazılan hükümdür. 

19 80 Tekâlif-i 

Şakka 

Eynek(?) kalesinin yerli müstahfız neferatı ödemeleri lazım 

gelen vergilerin hisselerine düşenini bulundukları nahiyenin 

ahalisi ile birlikte öderlerken ehl-i örf taifesi tekâlif-i şakka 

talebiyle bunlara düşmanlık ettiğinden meselenin halli için 

Erzurum valisine ve kadısına yazılan hükümdür. 

 

 

19 81 Vergi 

Vermeme 

Kemah kazasına bağlı bazı karye ahalilerinin şikâyetinde 

Kemah kasabası sakinlerinden bazı kişilerin tasarruflarında 

olan yerler için vermeleri gereken vergileri vermeyip buna 
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bahane olarak da kendilerinin askeri taifesinden ve kale 

neferatından olduklarını söylemektedirler. İşbu meselenin halli 

için üzerlerine düşen vergileri vermeleri babında Kemah 

kadısına ve Kemah voyvodasına yazılan hükümdür. 

19 82 Diyet 

Talebi 

Fadime adlı kişi Sipahi İbrahim adlı kişi tarafından darb 

edilmiştir. Darb sonucu adı geçen Fadime adlı kişinin dişi 

kırılmasından dolayı Sipahi İbrahim’den gümüşten iki yüz 

dirhem diyet taleb edilmiştir. Meselenin halli için Erzurum 

valisine, İskefser ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

19 83 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Dergah-ı Mualla yeniçerilerinden olan yeniçerinin tasarrufunda 

olan yerlerden ziraatıyla hasıl eylediği terekesinin öşrünü 

vermeye razıyken karye-ı mezbur zabiti bundan gereğinden 

fazla öşr talebinde bulunmuştur. İşbu meselenin halli için 

Erzurum valisine, Kemah ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

19 84 Zaviye Erzincan kazasına bağlı Rumsaray Zaviye’sinin kimin üzerine 

olduğunun belirlenmesine dair Erzincan kadısına yazılan 

hükümdür. 

20 85 Tekâlif-i 

Şakka 

Erzurum kalesinin marangoz, tamirci ve suyolcularından bir 

kısım zimmiden bazı ehl-i örf taifesi tekalif-i şakka taleb 

etmiştir. İşbu hükme göre bunlardan tekâlif-i şakka alınmaması 

ve bu kişilere teaddi edilmemesine dair Erzurum mollasına 

yazılan hükümdür. 

20 86 Su 

Anlaşmaz

lığı 

Pervan adlı karye ahalisi ile yine Çakırman ahalisi arasında 

Çakırman harkı’nın paylaşımı konusunda ortaya çıkan sorunun 

defter-i hakan-ideki defterlere bakılarak çözüme 

kavuşturulmasına dair Erzurum valisine, Erzincan ve ( ) 

kadılarına yazılan hükümdür. 

20 87 Cebelü 

Bedeliyes

i 

Erbab-ı timardan Mustafa veled-i Cafer adlı sipahinin vermesi 

gereken cebelüsü üzerinden kalkmış olmasına rağmen cebelü 

tahsildarları ondan cebelü vermesini taleb etmişlerdir. 

Meselenin halli için Şiran ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

20 88 Mal 

Gasbı 

Zuamadan Seyfi adlı kişinin mutasarrıf olduğu zeametinin 

mahsulâtı bazı kişilerce zabt edilmiştir. İşbu davanın halli için 

Karahisar-ı Şarki kadısına ve Karahisar-ı Şarki mütesellimine 

yazılan hükümdür. 

21 89 Mal 

Gasbı 

20. sahifedeki 88. Hükümün mükerreridir 

21 90 Şekavet Seyyid Şaban adlı kişi mütegallibeden Mahaloğlu Süleyman 

tarafından darb edilmiş ve yedi yüz guruşu da alınmıştır. Darb 

sonucu Seyyid Şaban vefat etmiştir. İşbu hükme göre 

meselenin halli için Karahisar-ı Şarki kadısına ve voyvodasına 

yazılan hükümdür.  

21 91 Mal 

Gasbı 

Abdullah adlı yeniçeri, yeniçeri serdarı Gülüm-zade Numan ve 

amcası İbrahim tarafından para talebiyle darb edilmiş ve 

parasıda gasp edilmiştir. Meselenin halli için Erzurum valisine 

ve monlasına yazılan hükümdür. 

 

 

 

21 92 Hırsızlık Karahisar-ı Şarki sakinlerinden Mehmed adlı kişi yine aynı 

kasabadan Minnet Ahmet Beşe tarafından evine girilerek iki 

yüz guruşluk eşyası çalınmıştır. İşbu hükme göre çaldığı 
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eşyaların geri verilmesi babında Karahisar-ı Şarki naibine ve 

voyvodasına yazılan hükümdür. 

21 93 Vergi 

Vermeme 

Balçıkhisar adlı karye ahalisinin toprağında yeniçeri, 

kuloğulları ve sadattan bazı kişiler üzerlerine düşen tekâlifleri 

bazı mütegallibeye istinaden vermekte ayak diretmişlerdir. 

İşbu hükme göre adı geçen kişilerin üzerlerine düşen 

tekâliflerin alınması hususunda Şuhud kadısına yazılan 

hükümüdür. 

21 94 Tekâlif-i 

Şakka 

Erzurum kalesinin marangoz, tamirci ve suyolcularından elli 

nefer zimmîlerden bazı ehl-i örf taifesi tekâlif-i örfiyye ve 

tekâlif-i şakka taleb etmiştir. İşbu hükme göre bunlardan 

tekâlif-i örfiyye ve şakka alınmaması ve bu kişilere teaddi 

edilmemesine dair Erzurum mollasına yazılan hükümdür. 

22 95 Tayin 

Talebi 

Ümmügülsüm adlı kadın, başka kimsesi olmadığından dolayı 

oğlunu yanına istemektedir. Divan-ı Hümayun çavuşbaşısı 

Mehmed İlamı gereğince meselenin halli için Erzurum canibi 

seraskeri vezir yazılan ferman-ı âli-şandır. 

22 96 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Hoca-zade Seyyid Mehmed’in Berbat Mustafa ve kaynı 

Mahmud adlı sipahilerden beş yüz guruş alacağını taleb 

etmesine rağmen alamamıştır. Meselenin halli için Erzurum 

valisine ve Karahisar-ı Şarki kadısına yazılan hükümdür. 

22 97 Para 

Gasbı 

Hasan ve bazı kişiler Karahisar-ı Şarki sancağı eski mutasarrıfı 

olan İbrahim Paşa tarafından haksız yere habs edilmiş ve bir 

miktar paraları da alınmıştır. İşbu davanın halli için Erzurum 

valisine ve Kemah kadısına yazılan hükümdür. 

22 98 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Mütegallibeden Ahmed Ağa ve Rendoğlu Hasan Efendi’nin 

ahaliden zorla para almasına dair Erzurum valisine ve 

Karahisar-ı Şarki kadısına yazılan hükümdür. 

22 99 Miras Gümüşhane sakinlerinden Seyyid Ahmed adlı kişinin mirasının 

hak sahiplerine verilmesi babında Gümüşhane kadısı ve 

eminine yazılan hükümdür. 

23 100 Şekavet Seyyid Ahmed’in Gürciyyül-asl Ali adlı gulamı ( ) adlı kişi 

tarafından iğfal edilmiş ve bunun iki bin yüz guruşluk altın ve 

üç yüz guruşluk eşyasını da bu kişi almıştır. Meselenin halli 

için Erzurum ve Karaman valilerine, Erzurum, ( ), Konya 

kadılarına yazılan hükümdür. 

23 101 Müdahale 

ve Teaddi 

Hacı Mansur adlı kişinin vefatından sonra terekesiyle ilgili 

meselenin halli için Erzincan kadısına yazılan hükümdür. 

23 102 Şekavet Mehmed adlı kişinin babası yeniçerilik iddiasında bulunan 

eşkiyanın saldırısına uğramış ve yedi bin guruşluk emval ve 

eşyası gasp edilmiştir. İşbu davanın halli gasp edilen emval ve 

eşyanın varislerine verilmesine dair Karahisar-ı Şarki, 

Ebulhayr ve ( ) kadılarına ve Karahisar-ı Şarki voyvodasına 

yazılan hükümdür. 

23 103 Şekavet Yakup adlı kişi Şehsuvar oğlu Hüseyin Bey ve bazı kişiler 

tarafından basılarak yanındaki mal, eşya ve parası gasp 

edilmiştir. İşbu hükme göre gasp edilen mal, eşya ve paranın 

sahibine verilmesine dair Erzurum valisine, Kuruçay ve ( ) 

kadılarına yazılan hükümdür. 

23 104 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Ahmed adlı kişi Erzurum sakinlerinden Ermeni taifesinden 

bazı zimmîlerden alacağı vardır. Meselenin halli için Erzurum 

valisine ve kadısına yazılan hükümdür. 
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24 105 Tereke 

Taksimi 

Erzurum ahalisinden Derzi Hüseyin Ağa, Gürcü Hüseyin Ağa, 

(…) Ahmed Ağa ve eşrafı kazadan Ali Efendi adlı kişiler vefat 

etmiş olması hasebiyle yapılacak olan tereke taksimine dair 

Erzurum monlasına yazılan hükümdür. 

24 106 Cebelü 

Bedeliyes

i  

Mehmed ve Süleyman adlı mütekaidler ile Kasım veled-i 

Mehmed adlı kişilerden cebelü bedeliyyesi tahsildarı kanuna 

aykırı olarak daha fazla cebelü bedeliyesi istemiştir. Meselenin 

halli için Erzurum valisine, Karahisar-ı Şarki ve ( ) kadılarına 

yazılan hükümüdür. 

24 107 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Tatus adlı zimmî, Harşlıoğlu el-Hacc Mustafa adlı kişiye bin 

guruş borçlanmıştır. Mustafa adlı kişi tefeci olduğu için 

bundan alması gerekenden daha fazla para almak istemiştir. 

Meselenin halli için Erzurum valisine, Kemah ve ( ) kadılarına 

yazılan hükümdür. 

24 108 Şekavet Seyyid Ali adlı kişinin herhangi bir kişiye bir düşmanlığı 

yokken yine Karahisar-ı Şarki sakinlerinden Ümmü oğlu 

Hasan, Hacı Mustafa ve Dizdaroğlu Mustafa adlı kişilerce taciz 

edilmektedir. İşbu hükme göre zahir olan teaddinin men’ u def’ 

olunması babında Erzurum valsine ve Karahisar-ı Şarki 

kadısına yazılan hükümdür. 

24 109 Müdahale 

ve Teaddi 

Ali oğlu Hacı Mehmed adlı kişinin yerlerine Veli Çavuş oğlu 

Osman gereksiz müdahalede bulunmuştur. İşbu hükme göre 

meselenin halli için Erzurum valisine, Milas kadısına yazılan 

hükümdür. 

25 110 Zeamet 

ve Timar 

Zuamadan Mehmed ve erbab-ı timardan Hasan, Ali, Musa ve 

Ömer adlı sipahilerin Karahisar-i Şarki sancağında 

tasarruflarında olan zeamet ve timar yerlerinin kaydına ilişkin 

Erzurum valisine, İskefser, ( ) kadılarına defter-i hakani 

gereğince amel olunmak için yazılan hükümdür. 

25 111 Para 

Gasbı 

Karahisar-ı Şarki sancağında ikamet eden Kızıl-zade Ali adlı 

kişinin bazı kişiler tarafından malı zorla alınmıştır. İşbu hükme 

göre meselenin halli için Erzurum valisine, Karahisar-ı Şarki 

ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

25 112 Haksız 

Vergi 

Talebi 

E’immeden el-Hacc İsmail adlı kişinin tasarrufunda herhangi 

bir yer yokken bulunduğu mahallenin ahalisi bundan haksız 

yere avarız, imdadı seferiye ve hazariye ve tekâlif istemiştir. 

Meselenin halli için Erzurum valisine ve Erzincan kadısına 

yazılan hükümdür. 

25 113 Toprak 

Zabtı 

Mehmed Tahir adlı kişinin Erzurum sancağı Erzincan 

nahiyesinde mutasarrıf olduğu zeameti karyelerinden Ekrek 

adlı karyeyi tasarruf eden bazı kişiler vefat etmiş olup bunların 

varisleride olmadığından Mehmed adlı kişi bu yerleri resmi 

tapu ile verip ziraat ettirmek istemiştir. Fakat bazı kişiler bu 

duruma karşı çıkmıştır. Meselenin halli için Erzurum valisine, 

Erzincan ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

 

 

 

 

26 114 Müdahale 

ve Teaddi 

Kızıl-zade Ali Ağa adlı kişi ashab-ı ağrazdan bazı kişilerin 

düşmanlığına maruz kalmış ve bu kişiler ehl-i fesad kişileri de 

tahrik ederek Ali Ağa adlı kişiyi taciz ve zarara sokmuşlardır. 
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Meselenin halli için Erzurum valisine ve Karahisar-ı Şarki 

kadısına yazılan hükümdür. 

26 115 Vergi 

Vermeme 

Erzurum, Bayburd, Tercan, Erzincan ve Kemah kazalarının 

resmi yaylak ve serbest olmayan tımarların nısf bad-ı heva ve 

arusaneleri buralara koyun ve davarlarıyla çıkıp suyundan ve 

otundan faydalanan kişilerden alınmak istenmiş fakat 

mutasarrıfları buna yanaşmamıştır. Meselenin halli için 

Erzurum monlasına, Bayburt, Kelkit, Güdanis(?), Erzincan, 

Kemah kadılarına yazılan hükümdür. 

26 116 Zeamet Mehmed Tahir adlı kişi mutasarrıf olduğu zeameti icmallü 

olup rusum-u sebestiyesine Erzincan voyvodaları ve sair ehl-i 

örf taifesi kanun hilafına müdahil olduklarından İşbu hükme 

göre bu icmallü zeamet karyelerin her yönden serbest olduğu 

kanunen kararlaştırılmış olunması babında Erzincan ve ( ) 

kadılarına yazılan hükümdür. 

26 117 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

İbrahim adlı kişinin Erzurum Alaybeyisi olan İsmail Bey’den 

bin üç yüz guruş alacağı vardır. Meselenin halli için Erzurum 

valisine ve monlasına yazılan hükümdür. 

27 118 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Alayundlu ve Kıra(?) adlı karye ahalilerinden haksız yere 

alınmak istenen öşr ve rusumdan ve yapılan zülümden dolayı 

meselenin halli için Defterhane-i Amiredeki ruznamçe-i 

hümayun, defter-i icmal ve mufassala bakılması babında 

Erzurum valisine, Habsamana ve ( ) kadılarına yazılan 

hükümdür. 

27 119 Müdahale 

ve Teaddi 

Gümüşhane mukatasının kâtibi İbrahim’e Gümüşhane 

madencilerinden bazıları adı geçen kişiye musallat olmuş 

oldukalrından Gümüşhane eminine meselenin halli için yazılan 

hükümdür. 

27 120 Müdahale 

ve Teaddi  

Karahisar-ı Şarki sakinlerinden el-Hacc Mustafa adlı kişi yine 

Karahisar-ı Şarki sakinlerinden bazı kişiler tarafından sürekli 

olarak taciz ve rencide edildiğinden İşbu hükme göre yapılan 

taciz ve rencideye engel olunması babında Erzurum valisine ve 

Karahisar-ı Şarki kadısına yazılan hükümdür. 

27 121 Müdahale 

ve Teaddi 

Seyid Ali’nin üzerine musallat olan bazı kişilerin teaddi ve 

rencidedelerinin def edilmesine dair Erzurum valisine ve 

Karahisar-ı Şarki kadısına yazılan hükümdür. 

28 122 Müdahale 

ve Teaddi 

Seyyid Ali ve Seyyid Osman, el-Hacc Mustafa adlı kişilerin 

arzuhalinde yine Karahisar-ı Şarki sakini olan malumül-esami 

kişilerin yapmış olduğu teaddileri men’ u def’ olunması 

babında mahalinde şer ile görülmesi amacıyla Erzurum 

valisine ve Karahisar-ı Şarki kadısına yazılan hükümdür. 

28 123 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Şaban adlı kişinin der-anbar olunmuş mahsulâtından bir 

mikdarını bazı kişilere Halil Bey adlı kişiyi vekil tayin ederek 

satmıştır. Fakat adı geçen kişiler borçlarını ödememiş 

olduklarından meselenin halli için Şiran ve ( ) kadılarına ve 

Karahisar-ı Şarki mütesellimine yazılan hükümdür. 

 

 

 

28 124 Vergi Ilıca adlı karye ahalisi askeri seferler dolayisiyle istenen yem 

ve yiyecek, avayid ve diş kirasından dolayı perişan 

olmuşlardır. Meselenin halli için Defterhane-i Amiredeki İcmal 
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ve Mufassal defterlere bakıldığı ve bunların vermeleri gereken 

vergilerin kaydının yapılmış olduğuna dair Erzurum valisine ve 

Erzurum monlasına yazılan hükümdür. 

28 125 Vakıf Feyzullah Efendi vakfına dışarıdan müdahale yapılmamasına 

dair hüküm. 

29 126 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Şaban adlı kişinin bazı kişilere satmış olduğu mahsulden 

dolayı yedi yüz elli guruş alacağını taleb etmesine rağmen 

alamamıştır. Meselenin halli alacağın hak sahibine verilmesi 

babında Erzurum valisine, Şiran ve ( ) kadılarında yazılan 

hükümdür. 

29 127 Alacak-

Vercek 

Meselesi 

Halil adlı kişinin kendisine tevcih edilmiş olan yerlerin 

mahsulâtını reayadan alamamış olmasından dolayı meselenin 

halli için Bucak ve ( ) kadılarına ve Karahisar-i Şarki 

voyvodasına kanun üzere amel olunmak için yazılan 

hükümdür. 

29 128 Göç Zuamadan Halil adlı kişinin Karahsiar-ı Şarki sancağı Elmalu 

karyesinde mutasarrıf olduğu karyelerin defterde mukayyed 

reayası sakin oldukları yerlerden başka yerlere göç etmişlerdir. 

İşbu hükme göre bu göçen reayanın tekrar eski yerlerine 

döndürülmesine dair yazılan hükümdür. 

29 129 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

El-Hacc Ahmed adlı kişinin Ali Bey-zade el-Hacc Mehmed 

adlı kişiden alacağını alamamış olmasından dolayı meselenin 

halli için alacağın tamamen tahsili babında Karahisar-ı Şarki 

kadısına ve voyvodasına yazılan hükümdür. 

29 130 Sınır 

İhtilafı 

İskefser kazasına bağlı Karataş adlı karye ahalisinin toprağına 

Nikasar kazasına bağlı Karataş karyesi sipahisi bu toprakaların 

kendilerine ait olduğunu söyleyerek müdahalede bulunmuştur. 

Bu müdahalenin engellenilmesine dair İskefser kazası naibine 

ve Karahisar-ı Şarki mütesellimine yazılan hükümdür.  

30 131 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Şaban adlı kişinin bazı kişilere satmış olduğu yüz altmış kile 

arpa’nın karşılığı olan paradan kalan sekiz yüz guruşluk 

alacağının verilmesi babında davanın mahalinde şer’le 

görülmesi için Erzurum valisine, Şiran ve ( ) kadılarına yazılan 

hükümdür. 

30 132 Müdahale 

ve Teaddi 

Halil adlı kişinin mutasarrıf olduğu zeamet karyelerinden 

icmallü ve tevabi’i karyelerinin rusumu serbestiyyesine 

mirmiran, mirliva, voyvoda ve ehli örf taifesi tarafından haksız 

yere müdahalede bulunulmuş olduğundan meselenin halli için 

Karahisar-ı Şarki sancağındaki ilgili kazaların kadılarına 

yazılan hükümdür. 

30 133 Timar İspir sancağındaki Esgül ve Asurek(?) adlı karyelerin 

mutasarrıfı Ali’ye İspir kalesi Dizdarının yapmış olduğu 

düşmanlığın giderilmesine dair hüküm. 

30 134 Şekavet Seyyid Süleyman’a Çukadaroğlu Mehmed ve oğlu İbrahim adlı 

kişiler ile Balhak(?) adlı karyeden bir kişi kendi mirasçılarını 

öldürdüğü hasebiyle iftira atmışlardır ve adı geçen kişinin evini 

basıp bin beş yüz guruşluk para ve eşyasını gasp etmişlerdir. 

Meselenin halli için Erzurum valisine ve Karahisar-ı Şarki ve ( 

) kadılarına yazılan hükümdür. 

31 135 Toprak 

Anlaşmaz

lığı  

Mahmud adlı kişiye kayınpederinden tasarruf hakkını aldığı 

yerlerle ilgili çıkan anlaşmazlığın çözümüne dair hüküm.  
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31 136 Hırsızlık İbrahim adlı kişinin Veli, Osman ve Halil adlı kişiler 

tarafından evine girilerek eşyası çalınmıştır. Meselenin halli 

için Kemah Kadısına ve voyvodasına yazılan hükümdür. 

31 137 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Toros ve oğlu Depenos ve Karabet adlı zimmîlerden bazı 

kişiler haksız yere avarız, imdad-ı hazariye ve seferiye ve bazı 

tekâlifleri istemişlerdir. Şeyhü’l-islamdan alınan fetva-yı şerife 

gereğince yapılan kanunsuz isteğin engellenilmesi babında 

Erzurum valisine ve mollasına emri şerif verilmiştir 

32 138 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Süleyman adlı kişinin bazı kişilerden alacağı vardır. Adı geçen 

kişiler borçlarını ödemediklerinden İşbu hükme göre borçların 

alacaklıya ödenmesi babında Pazarsuyu ve Akköy kadılarına 

ve Karahisar-ı Şarki voyvodasına meselenin şer’le görülmesi 

için yazılan hükümdür. 

32 139 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

El-Hacc Ahmed adlı kişinin bazı kişilerden sekiz yüz yetmiş 

guruş alacağı alamamıştır. Meselenin halli için Erzurum valisi 

ve kadısına, Karahisar-ı Şarki, Gümüşhane ve ( ) kadılarına, 

Karahisar-ı Şarki voyvodasına ve Gümüşhane eminine yazılan 

hükümdür. 

32 140 Göç Erbab-ı timardan Mustafa adlı sipahinin Diyarbakır sancağında 

mutasarrıf olduğu karyelerin defterde kayıtlı reayadan bazıları 

yerlerinden göç etmiş etmişlerdir. Meselenin halli için 

Erzurum ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür.  

32 141 Vakıf  Bayburdaki Ferrahşadbey vakfının mütevellliği ile ilgili 

hüküm. 

33 142 Vergi  Zuamadan Ebubekir’in mutasarrıf olduğu icmallü zeamet 

karyelerinden Süklik(?) ve tevabi karyelerine mirmiran, 

mirliva ve ehli örf taifesi tarafından rusumu serbestîye ve bad-ı 

hevasına karışıldığı için İşbu hükme göre icmallü zeamet 

serbestiye olduğu kanun-ı mukarrerdir. 

33 143 Vergi 

Vermeme 

Zuamadan İsmail adlı kişinin mutasarrıfı olduğu terekelerinden 

meydan çıkan öşr’ü İsmail haksız yere taleb etmiş ve bu kişiye 

zülüm etmiştir. Meselenin halli için Erzurum valisine, Erzurum 

ve Bayburt kadısına yazılan hükümdür. 

33 144 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Salih Ağa ve Hüseyin adlı haksız yere vergi istenmiştir. 

Meselenin halli için Erzurum valisine ve monlasına yazılan 

hükümdür. 

33 145 Mal 

Gasbı  

Tafta nam karye sakinlerinden Alemdar Hüseyin adlı kişinin 

mütegallibeden Murad oğlu Mustafa Ağa adlı kişi tarafından 

hayvanatına zorbalıkla el konulmuştur. Meselenin halli için 

Erzurum valisine ve monlasına yazılan hükümdür. 

33 146 Müdahale 

ve Teaddi  

Şeyh Abdullah’ın tekyesinin öşrüne Hınıs sancağı beyi 

Abdullah burasının kendi malikanesi olduğunu söyleyerek 

müdahale etmiş ve Şeyh Abdullah’ın oğlunun evini basarak 

mal ve fukara için ayrılan erzağı yağmalamıştır. Meselenin 

halli için Erzurum valisine ve monlasına yazılan hükümdür.  

33 147 Şekavet Hacı Hasan adlı kişinin Erzurum da malikane olarak 

tasarrufunda olan İspir sancağı ahalisinden bazı kişilerin 

çıkarmış olduğu sıkıntıların engellenilmesine dair Erzurum 

valisine ve İspir kadısına yazılan ferman-ı alişandır.  

34 148 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Haleb muhassılı kapukethudası el-Hacc Bekir adlı kişinin 

Turnacıbaşı Halil Ağa adlı kişiden dört bin beş yüz guruş 

alacağının tahsiliyle ilgili hükümdür.  
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34 149 Haksız 

Vegi 

Talebi 

El-Hacc Ahmed adlı kişinin haksız yere vergi vermesi 

istenmiştir. Meselenin halli için Erzurum valinse ve Erzincan 

kadısına yazılan hükümdür. 

34 150 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Ali adlı kişinin Tebrizli Hacı Ali adlı kişiden alacağı vardır. 

Meselenin halli için Erzurum valisine ve mollasına yazılan 

hükümdür. 

34 151 Mal 

Gasbı 

Agop adlı zimmînin kardeşinden intikal etmesi eden malına 

amcaları Harar ve Parsih haksız yere el koymuştur. Meselenin 

halli için Erzurum valisine ve mollasına yazılan hükümdür.  

34 152 Vakıf Karahisar-ı Şarkide Akçaşehir nahiyesi Tunekgövül(?) 

karyesindeki vakfa aid toprakların tasarrufunda yaşanan 

anlaşmazlığın çözümüne dair hüküm. 

35 153 Şekavet Hatib Yusuf Efendi adlı kişi ile Hüseyin adlı kişiler Ali Bey-

zade Mehmed adlı kişi tarafından zincire vurulup eziyet 

edilmiştir. Meselenin halli için Erzurum valisine, Karahisar-ı 

Şarki ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

35 154 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Mantuval nahiyesi ahalisine Çakır Hüseyin Ağa adlı kişi 

vermeleri gerekenden daha fazla akça taleb etmiştir. Meselenin 

halli için Karahisar-ı Şarki kadısına ve voyvodasına yazılan 

hükümdür. 

35 155 Tereke 

Taksimi 

Ematullah adlı kadın İspirdeki terekesini almak için 

yolcuğunda kendisine karışılmaması babında yol üzerindeki 

kadı, naib, kethuda, yeniçeri serdarları, zabitan ve iskele 

eminlerine yazılan hükümdür. 

35 156 Şekavet Emrik, Seğil oğlu Markar ve Yaylaoğlu Boğos adlı zimmîler 

bazı kişilere zülm etmiş ve bir mikdar akçelerinide almıştır. 

Meselenin halli için Karahisar-ı Şarki kadısına yazılan 

hükümdür. 

35 157 Diyet 

Talebi 

Halil adlı kişiye iftira sonucu yapılan zülmün engellenilmesine 

dair Aybastı kadısına ve Karahisar-ı Şarki hassı voyvodasına 

yazılan hükümdür. 

36 158 Malikâne Erzurum tevabi’i bedel’i gılmanan mukataasını malının kimin 

üzerine kayıtlı olduğunun belirlenmesine dair hüküm. 

36 159 Malikâne 158. hükmün mükerreridir. 

36 160 Miras Seyyid Yusuf adlı kişinin babası ve amcasından intikal eden 

mirasından diğer kardeşi haksız yere hisse talep etmiştir. 

Erzurum valisine ve Karahisar-ı Şarki ve ( ) kadılarına yazılan 

hükümdür. 

36 161 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Seyyid Hasan, Seyyid Ali ve Seyyid ( ) adlı kişiler bazı ahali 

haksız yere vergi taleb etmiştir. Meselenin halli için Erzurum 

valisine ve Karahisar-ı Şarki kadısına yazılan hükümdür. 

37 162 Timar  Erbab-ı timardan Ahmed adlı sipahinin mutasarrıf olduğu 

karyelerin ortakları hisselerine düşen mahsul ve rusumata 

kanaat etmeyip daha fazlasını zorla almışlardır. Meselenin halli 

için karahisar-ı şarki ve ( ) kadılarına ve Karahisar-ı Şarki hassı 

voyvodasına yazılan hükümdür. 

 

 

 

37 163 Zeamet Karahisar-ı Şarki sancağı Akşehir nahiyesindeki karyelerin 

kimin üzerine kayd olunduğunun belirlenmesine dair Akşehir 

ve ( ) kadılarına ve Karahisar-ı Şarki mütesellimine yazılan 
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hükümdür. 

38 164 Para 

Gasbı 

Karahisar-ı Şarki nahiyeleri ahalisi satın almış oldukları 

zahirenin parasına eşkiyadan bazı kişiler el koymuştıur. 

Meselenin halli için Erzurum valisine, Karahisar-ı Şarki ve ( ) 

kadılarına yazılan hükümdür. 

38 165 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Karahisar-ı Şarkiye bağlı bazı karyelerin ahalilerinden ebna-i 

sebil masrafıadı altında haksız yere istenenparadan dolayı 

yapılan teaddinin engellenilmesine dair Karahisar-ı Şarki 

kadısına yazılan hükümdür. 

38 166 Şekavet Karahisar-ı Şarki kazası ahalisi İran canibine memur asakir-i 

Tatar’ın masrafları için vermeleri gereken paraya Vaizoğlu el-

Hacc İbrahim adlı kişi el koymuştur. Meselenin halli için 

Erzurum valisine, Karahisar-ı Şarki ve ( ) kadılarına yazılan 

hükümdür. 

38 167 Müdahale 

ve Teaddi 

Berber Veli adlı kişinin zevcesi Saliha adlı kadının sahibi 

olduğu dükkân Seyyid Mustafa adlı kişi dükkânın kendisinin 

olduğu iddiasıyla sahip çıkmıştır. Meselenin halli için Erzurum 

valisine ve Bayburd kadısına yazılan hükümdür. 

38 168 Müdahale 

ve Teaddi 

Feyzullah Alemdar adlı kişiye Abdullah adlı kişi “sen benim 

mukaddemâ bir karyemi zabt ve mahsûlâtını ahz eylemişsin” 

diyerek musallat olmuştur. Meselenin halli için Erzurum 

valisine ve Erzincan kadısına yazılan hükümdür. 

39 169 Para 

Gasbı  

Köseoğlu Toros adlı zimmînin bazı zimmîler tarafından haksız 

yere altı yüz guruşluk akçesi alınmıştır. Meselenin halli için 

Erzurum valisine, Kuruçay ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

39 170 Satış 

Anlaşmaz

lığı 

Luse oğlu Bedros adlı zimmînin mutasarrıf olduğu menzil 

emlakını satmak istemiştir. Fakat karye-i mezbur ahalisi adı 

geçen zimmînin emlakını ederinden daha az bir fiyata almak 

istemiş olduğundan satışa engel olmak istemişlerdir. Meselenin 

halli için Kuruçay kadısına yazılan hükümdür. 

39 171 Miras Hadice adlı kadın kardeşi Süleyman adlı kişinin vasisi olan 

İbrahim adlı kişinin, kardeşinin malını vesayet iddiasıyla satma 

sevdasında olduğunu söylemiştir. Meselenin halli için 

Karahisar-ı Şarki kadısına yazılan hükümdür. 

39 172 Toprak 

Zabtı 

Hadice adlı kadının babasından kalan bahçesi Süleyman adlı 

kişi tarafından haksız yere zabt edilmiş olduğundan meselenin 

halli için Süleyman’ın zabt ettiği bahçenin hak sahibine geri 

verilmesi babında yazılan hükümdür. 

39 173 Şekavet  Camaş kazası ahalilerinin mütegallibeden Ali adlı kişi ve ehl-i 

örf taifesi tarafından haksız yere paraları alınmış ve ahaliye bu 

kişiler tarafından kötü davranılmıştır. Meselenin halli için 

Camaş ve Satılmış kadılarına ve Karahisar-ı Şarki hassı 

voyvodasına yazılan hükümdür. 

39 174 Şekavet Abbas adlı yeniçerinin mal ve eşyası Ahmed adlı kişi 

tarafından haksız yere zabt edilmiş ve oğlunu da darb ederek 

ölmesine sebep olmuştur. Meselenin halli için Erzurum canibi 

seraskeri vezire, ordu monlasına ve Tercan kadısına yazılan 

hükümdür. 

 

40 175 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Es-Seyyid el-Hacc Memiş adlı kişinin Ferakoğlu Allahverdi 

adlı kişiden üç yüz yirmi iki guruşluk alacağını defaatle 

istemesine rağmen alamamış olduğundan meselenin halli için 
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Karahisar-ı Şarki kadısı ve voyvodasına yazılan hükümdür.  

40 176 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Seyyid Ali ve diğer Seyyid Ali’nin Ömer ve İbrahim adlı 

kişilerden üç yüz dört guruş alacak hakkı olup bunu defaatle 

talep etmesine rağmen alamadığından İşbu hükme göre 

alacağın hak sahiplerine geriverilmesi babında Erzurum 

valisine ve kadısına yazılan hükümdür. 

40 177 Katl  Hüseyin adlı kişi Musa adlı kişinin üzerine tüfek kurşunu atmış 

ve Musa’da bunun sesinden korkup vefat etmiştir. Meselenin 

halli için Erzurum kadısına ve Karahisar-ı Şarki kadısına 

yazılan hükümdür.  

40 178 Satış 

Anlaşmaz

lığı 

Köseoğlu Yoros adlı zimmî emlak ve arazilerini satmak 

istemiş fakat bazı kişiler bu satışa engel olmuşlardır. Meselenin 

halli için Erzurum valisi vezire ve Kuruçay kadısına yazılan 

hükümüdür. 

40 179 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Yakup adlı kişinin Ali Nuri adlı kişiden beş yüz guruşluk 

alacağını defaatle taleb etmesine rağmen alamamış olduğundan 

buna göre alacağın tamamen tahsili babında Erzurum valisi ve 

mollasına yazılan hükümdür. 

40 180 Faiz  Karahisarı Şarkideki Akşehir nahiyesinde bulunan karyelerin 

mahsul ve rusumuna dışarıdan müdahale yapılmamasına dair 

hüküm. 

41 181 Müdahale 

ve Teaddi 

El-Hacc Mustafa adlı kişiye bazı kişiler iftira atarak sürekli 

taciz etmektedirler. Meselenin halli için Erzurum valisine ve 

kadısına yazılan hükümdür. 

41 182 Müdahale 

ve Teaddi 

Yahya adlı kişinin tapu ve temessüklü yerlerine Mustafa ve ( ) 

adlı kişiler kendilerini ortak koşmuştur. Meselenin halli için 

Karahisar-ı Şarki kadısı ve voyvodasına yazılan hükümdür. 

41 183 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Karahisar-ı Şarkideki Camaş nahiyesine bağlı Sığarkereş adlı 

karyenin timar mahsulune dışarıdan yapılan müdahalenin 

önlenmesine dair hüküm. 

42 184 Su 

Anlaşmaz

lığı 

Hart adlı karye ahalisi ile civardaki köy ahalileri arasında bir 

ırmak yüzünden meydana gelen ihtilafla ilgili Erzurum valisi 

ve Bayburd kadısına yazılan hükümdür. 

42 185 Vergi 

Vermeme 

Hasan adlı kişinin mutasarrıf olduğu zeameti karyelerinden 

Bayburd kazasına bağlı Hart adlı karyeyi ziraat ve hiraset 

edenlerin ziraatleriyle hâsıl eyledikleri öşr ve rusumu “biz 

askerîyiz öşrümüzü onda bir verirüz” diyerek vermekte taallül 

etmişlerdir. Meselenin halli için Erzurum valisine ve Bayburd 

kadısına yazılan hükümdür. 

42 186 Vergi Hasan adlı kişinin mutasarrıfı olduğu mezraların ağnam 

resmine mirmiran tarafından müdahal olunmuştur. Meselenin 

için Erzurum valisine ve Bayburd kadısına yazılan hükümdür. 

42 187 Diyet 

Talebi 

Muhassıl Yusuf Efendi adlı kişi ile Yusuf, Musa ve bazı 

kişilere Milas Kazasından İmamoğlu Mehmed adlı şaki 

tarafından mirasçısını öldürmesine sebeb oldular diyerekten 

taciz etmektedir. Meselenin halli için Karahisar-ı Şarki 

kadısına ve voyvodasına yazılan hükümdür. 

 

 

42 188 Haksız 

Vergi 

Talebi  

Sisorta Kal’ası kethüdası Musa’nın ortaklarıyla mutasarrıf 

olduğu yerlerin mahsul ve rusumunda hisseleri olanların 

hisselerine düşeni almağa kanaat etmeyüp daha fazlasını 
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istemişlerdir. Meselenin halli için Ortasis kadısına ve 

Karahisar-ı Şarki sancağı mütesellimine yazılan hükümdür.  

43 189 Berat 

Tevcihi  

Mehmed adlı kişinin Erzurum sancağında tımarı olan yerleri 

akrabasından Ahmed’e berat ettirmiştir. Ahmed’in daha küçük 

olduğundan İşbu hükme göre Ahmed’in yaşının uygun olup 

olmadığına bakılması babında Baybur Kadısına yazılan 

hükümdür. 

43 190 Miras  Bekir adlı kişinin babasından kendisine intikal eden yerlere 

vefat etmiş olan amcası Mustafa’nın oğlu Ahmed tarafından 

hak iddiasında bulunulmuştur. Meselenin halli için İskefsir ve ( 

) kadılarına ve Karahisar-ı Şarki sancağı mütesellimine yazılan 

hükümdür. 

43 191 Toprak 

Zabtı 

İskefser kazasına bağlı Danişmend adlı karyeden Bekir adlı 

kişinin arsası üzerine Ali adlı kişi bina ihdas edip zorbalık 

yaptığından meselenin halli için İskefser ve ( ) kadılarına ve 

Karahisar-ı Şarki sancağı mütesellimine yazılan hükümdür. 

43 192 Vakıf Şeyh Veli ve Şeyh Mehmed’in tevliyeti kendilerinde olan 

Turali vakfına Seyyid Abdullah adlı kişi tarafından müdahale 

olunmuştur Meselenin halli için Erzurum valisine ve mollasına 

ve Erzincan kadısına yazılan hükümdür. 

43 193 Şekavet Mehmed adlı kişi ile Agop adlı zimminin mutasarrıf oldukları 

üç kıt’a mülk bazı zimmiler tarafından yakılıp yıkılmış 

olduğundan meselenin halli için Karahisar-ı Şarki ve ( ) 

kadılarına ve voyvodasına yazılan hükümdür.  

44 194 Hırsızlık Seyyid Mehmed adlı kişinin anbarına Mütegallibeden bazı 

kişiler hırsızlık amacıyla girmişler ve bunun bir mikdar malını 

çalmışlardır. Meselenin halli için Karahisar-ı Şarki kadısına ve 

voyvodasına yazılan hükümdür. 

44 195 Su 

Anlaşmaz

lığı 

Ferbar karye ahalisinin kullanmış olduğu suya Ayderyas(?) 

karye ahalisi bu suyun kendilerine ait olduğunu söyleyerek 

müdahalede bulunmuşlardır. Meselenin halli için Karahisar-ı 

Şarki kadısı ve voyvodasına yazılan hükümdür. 

44 196 Şekavet Ahmed adlı kişinin evi bazı haydutlar tarafından basılıp bunun 

mal, eşya ve parası çalınmıştır. Meselenin halli için Erzurum 

valisine ve Karahisar-ı Şarki ve ( ) kadılarına yazılan 

hükümdür. 

44 197 Şekavet Karahisar-ı Şarki kazasına bağlı Aşkarovası’nda Enderes(?) 

adlı karye fukarası, karyelerinin Zaimleri Mehmed Bey ve 

Habib Bey’in getirtmiş olduğu hizmetçiler tarafından malları 

çalınmış kadın ve kızlarına saldırılmıştır. Meselenin halli için 

Karahisar-ı Şarki kadısına ve voyvodasına yazılan hüümdür. 

45 198 Şekavet Seyyid Hasan adlı kişinin babası Ahmed eşkiya tarafından katl 

edilip malı da yağma edilmiştir. Meselenin halli için Erzurum 

ve Trabzon valilerine ve Karahisar-ı Şarki ve Giresun 

kadılarına yazılan hükümdür. 

45 199 Müdahale 

ve Teaddi  

Hiristofor adlı zimmîye musallat olan bir başka zimmînin 

yapmış olduğu zülmün engellenilmesine dair Gümüşhane 

naibine yazılan hükümdür. 

 

45 200 Şekavet Kadir ve oğlu Haydarın bazı şakiler tarafından bunların obaları 

basılıp beş adamı katl ve kızlarını kaçırmışlar ayrıca bir miktar 

mallarını da gasp etmişlerdir. İşbu hükme göre firar üzere olan 
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bu şakilerin yakalanıp, gasp edilen malların ve kaçırılmış olan 

kızların geriverilmesine dair yazılan hükümdür. 

45 201 Şekavet Mustafa ve oğlu Mehmed, Kadir ve oğlu Haydar adlı kişilerin 

obaları eşkıya tarafından basılıp mal ve hayvanatını da gasp 

edilmiştir. Meselenin halli için gasp edilen mal ve hayvanatın 

hak sahiplerine verilmesine dair yazılan hükümdür.  

45 202 Cebelü 

bedeliyesi 

Ömer adlı kişiden bir nefer cebelü bedeliyyesi vermesi 

Başmuhasebede kayd edilmiş iken bundan yanlışlıkla iki nefer 

cebelü bedeliyesi istenmiştir. Meselenin halli için Erzurum 

valisine ve Tercan kadısına yazılan hükümdür. 

46 203 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Es-Seyyid Ebubekir, es-Seyyid Ali, es-Seyyid Ömer, es-Seyyid 

() ve es-Seyyid () adlı kişiler sadat-ı kiramdan olmalarına 

rağmen Yıldur karyesi sipahisi bunlardan haksız yere rusumu 

raiyyet taleb etmiştir. Meselenin halli için Karahisar-ı Şarki 

kadısına ve mütesellimine yazılan hükümdür. 

46 204 Zaviye  Hafız Mahmud adlı kişinin şeyhi olduğu zaviyeye bazı kişiler 

bu zaviyenin mirasçıları kendilerinin olduğunu söylemişler ve 

zaviye işlerine müdahale etmişlerdir. Meselenin halli için 

Erzurum valisine ve Bayburd Kadısına yazılmıştır. 

46 205 Faiz Eyneğil(?) kalesi neferatı Erzurum da Kızılca karyesinde sakin 

Molla İsmail’e üç yüz kuruş borçlanılmıştır. Molla İsmail 

bunların vermeleri gerekenden daha fazla olarak murabaha 

adıyla buğday ve arpasını zabt ve mutasarrıf oldukları 

karyelerin mahsulâtını da almıştır. Meselenin halli için 

Erzurum valisi ve mollasına yazılan hükümdür. 

46 206 Faiz Eyneğil(?) kalesi nefaratı’nın Boğuk el-Hacc Ali’ye beş yüz 

guruş borçlanmışlardır. Adı geçen Ali bunların borcuna 

karşılık mutasarrıf oldukları yerlerin mahsulatunu zabt etmiş 

ve yine bunlardan murabaha adıyla üç bin guruş daha taleb 

etmiştir. Meselenin halli için Erzurum valisine ve mollasına 

yazılan hükümdür. 

46 207 İftira Mustafa adlı kişiye mütegallibeden bazı kişiler zülm 

etmişlerdir. Meselenin halli için Erzurum valisi ve Karahisar-ı 

Şarki kadısına yazılan hükümdür. 

47 208 İltizam  Seyyid Mehmed ve Seyyid Halil adlı kişilerin İltizam olarak 

aldıkları yerler hakkındaki meselenin çözümüne dair 

Karahisar-ı Şarki kadısına yazılan hükümdür.  

47 209 Müdahale 

ve Teaddi 

Hüseyin adlı kişinin babası Yakup vefat etmiştir. Mustafa 

Efendi adlı kişi de Hüseyinin ölen babasından alacağı 

olduğunu iddia ederek bu kişiye zülm etmiştir. Meselenin halli 

için Erzurum valisine ve kadısına yazılan hükümdür. 

47 210 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

El-Hacc Bekir’in Erzurum sakinlerinden Arab Salih oğlu Halil 

Ağa adlı kişiden alacağı vardır. Varislerinden bu parayı taleb 

etmişse de alamamıştır. Meselenin halli için Erzurum valisine 

ve mollasına yazılan hükümdür. 

47 211 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

İbrahim adlı kişinin İsmail Bey adlı kişiden bin üç yüz elli 

guruş alacağını defaatle taleb etmesine rağmen alamadığından 

davanın halli için Erzurum canibi seraskeri vezire ve Ordu 

kadısına yazılan hükümdür. 

48 212 İftira Seyyid Veli adlı kişiye ( ) adlı kişinin ” sen mukaddemâ bugün 

bu karyeden çıkmazsam avretim üç talâk boş olsun dedikden 

sonra eğerçi ol gün karyeden çıkup bir iki gün mürûrundan 
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yine karyemize geldin ancak zevcen tatlîk olmuş olur” diyerek 

bu kişiyi rencide etmiştir. Meselenin halli için Karahisar-ı 

Şarki kadısına ve mütesellimine yazılan hükümüdr. 

48 213 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Musa adlı kişinin Etmekçi Zakta veled-i Manal adlı zimmîden 

alacağını defaatle istemesine rağmen alamamış olduğundan 

meselenin halli için Erzurum canibi seraskeri vezir Ahmed 

Paşa’ya ve Ordu kadısına yazılan hükümdür. 

48 214 Katl  Hasan adlı kişinin babası Mustafa Çat adlı karyeden Ali 

Beyoğlu İbrahim adlı kişi tarafından katledilmiştir. Davanın 

halli için Erzurum valisine ve kadısına yazılan hükümdür. 

48 215 İftira Deli Mehmed Bey adlı kişiye Seyyid Halil Bey ve kardeşi 

Ömer adlı kişiler” sen mukaddemâ bizim karındaşımız Seyyid 

Osman'ı bi-gayri hakkın urup cerh ve ol cerhden fevt oldu” 

diyerek iftira atıp teaddidae bulunmuşlardır. Meselenin halli 

için Habsamana ve ( ) kadılarına ve Karahisar-ı Şarki 

voyvodasına yazılan hükümdür. 

48 216 Para 

Gasbı 

Mehmed adlı kişi Seyyid Halil ve kardeşi ömer tarafından” sen 

mukaddemâ bizim karındaşımız Seyyid Osman'ı bi-gayri 

hakkın katl eydedin” diyerek Mehmed’in bir mikdar parasını 

almışlardır. Meselenin halli için Habsamana ve ( ) kadılarına 

ve Karahisar-ı Şarki voyvodasına yazılan hükümdür 

48 217 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Ahmed, Mehmed ve Hüseyin adlı kişilerin tasarruf ettikleri 

yerlerle ilgili öşre muadil maktularını vermeye razılar iken 

karye-i mezbure mutasarrıfı bunlardan vermeleri gerekenden 

daha fazla öşr istemiştir. Meselenin halli için Yakupbey 

Derbendi ve ( ) kadılarına ve Karahisar-ı Şarki voyvodasına 

yazılan hükümdür.  

49 218 Su 

Anlaşmaz

lığı 

Hursin(?) adlı karye ahalisi ile Beğlik(?) karyesi ahalisi 

arasında yaşanan su anlaşmazlığının çözümüne dair Erzrurum 

valisine Tortum ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür.  

49 219 Vergi 

Vermeme  

Karahisar-ı Şarkiye bağlı Şabbane mukaatası emininin 

kuralarından Karul(?), Abana(?) ve Balçıkhisar-ı Taban Çiftliği 

adlı çiftliğin arazilerinden defterde öşr yazılan çiftlik ve 

kuralardan elde ettikleri terekelerinden kanun ve defter 

gereğince öşürlerini taleb etmiştir. Fakat bazı ahali “öşr 

vermeyüz maktû‘ verirüz” diyerek ayak diretmişlerdir. 

Meselenin halli için Karahisar-ı Şarki kadısına ve voyvodasına 

yazılan hükümdür. 

49 220 Timar 

Tevcihi 

Konya sancağında Kaş nahiyesinde İlbas(?) adlı karyedeki 

timarın kimin üzerine olduğunun ilam olunmasına dair Erzurm 

ve canibi seraskeri Vezir Ahmed Paşa’ya yazılan fermanı âli-

şandır 

50 221 Malikâne Karahisar-ı Şarki’de İskefser nahiyesinde beş bin akçe yazısı 

olan Karataş karyesinin sipahileri eskiden beri öşür ve resmi 

timarları kendilerinin aldığını fakat Sivas sancağı Niksar 

nahiyesinde Karataş mezrasınadan Yakup Beyşah ve bazıları 

bu yerlerin Niksar’daki Karataş mezrasına ait olduğunu 

söylemişlerdir. Meselenin halli için İskefser ve ( ) kadılarına ve 

Karahisar-ı Şarki voyvodasına yazılan hükümdür. 

50 222 Adi suç Karahisar-ı Şarki’ye bağlı Merze(?) adlı karye ahalisinin 

arzuhalinde aynı karyeden Toros kızı Karih ve Kardeşi Ferez 

adlı zimmînin yapmış olduğu ahlaksızlıkların giderilmesine 
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dair Karahisar-ı Şarki kadısına ve voyvodasına yazılan 

hükümdür. 

50 223 Miras Kersih adlı zimmînin amcası Yosef’in mal ve eşyasının 

paylaşımında yaşanan ihtilafın çözümüne dair Erzurum 

valisine ve Bayburd kadısına yazılan hükümüdür. 

50 224 Şekavet  Karahisar-ı Şarki kazası ahalisi kazalarında sakin (…) Sergiz 

adlı zimmînin işlemiş olduğu suçların araştırılmasına dair 

Karahisar-ı Şarki kadısına ve voyvodasınailam gereğince 

yazılan hükümdür.  

51 225 Tekâlif-i 

Şakka 

Agop veled-i Abraham ile Abraham veledi Aleksan, Aleksan 

veledi Abraham adlı zimmîlerden tekâlifi şakka taleb 

edilmiştir. Meselenin halli için Erzurum mollasına yazılan 

hükümüdür. 

51 226 Tekâlif-i 

Şakka 

225. hükmün mükerreridir. 

51 227 Şekavet  Hacı oğlu Seyyid Hüseyinin kardeşleri bazı kişiler tarafından 

katl edilmiş ve yedi yüz elli guruş parasını da alınmışdır. İşbu 

hükme göre bu kişilerin yakalanması ve aldıkları paranın hak 

sahiplerine geri verilmesi babında yazılan hükümdür.  

51 228 Şekavet  Kapsar veledi Sergiz adlı zimminin dokuz yüz guruşluk eşyası 

Tatoğlu Mahak ve Vahak oğlu karabet adlı zimmilerce 

yağmalanmıştır. Meselenin halli için bunların yağmaladıkları 

eşyanın hak sahibine geri verilmesi babında yazılan hükümdür. 

51 229 İhtida Karahisâr-ı Şarkî’ye bağlı Namerza(?) adlı karyeden Aksiret 

adlı nasraninin zevci Gazzar müslüman olmuştur. Fakat 

çevresindeki zimmîler bu durumu kabullenmemiş ve türlü 

düşmanlıklar yapmışlardır. Meselenin halli için Karahisar-ı 

Şarki kadısına yazılan hükümdür. 

52 230 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Koyulhisar kazasına tabi Bostankulu adlı karye ile 

Yunusalaki(?) zemini adlı mezranın ahalisinden kaza-i 

mezburun ayan ve iş erleri haksız yere fazla vergi talebinde 

bulunmuş ve ahalinin perişan olmalarına neden olmuşlardır.  

Meselenin halli için Koyulhisar ve ( ) kadılarına ve Karahisar-ı 

Şarki mütesellimine yazılan hükümdür.  

52 231 Zeamet  Maraskulu nahiyesindeki Haydarin adlı karyenin kimin üzerine 

olduğuna dair Erzurum valisine ve mollasına yazılan 

hükümdür 

52 232 Müdahale 

ve Teaddi 

 

Eyup adlı kişinin mutasarrıf olduğu yerlerin mahsulât ve 

rusumatına bazı kişilerin yapmış olduğu müdahalenin halline 

dair Erzurum valisine Bayburt ve ( ) kadılarına yazılan 

hükümdür. 

52 233 Su 

Anlaşmaz

lığı 

Erzincan kazasına tabi Kuzusin(?) adlı karyenin kullanmış 

olduğu suya civardaki ( ) karyenin haksız yere müdahalesine 

dair Erzurum valisine ve Erzincan Ve ( ) kadılarına yazılan 

hükümdür 

53 234 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

İsmail adlı kişinin Bayezid Beyi Mahmud Bey’de olan 

alacağını istemesine rağmen vermekte direnmiştir. İşbu hükme 

göre alacağın hak sahibine ödenmesine dair Erzurum valisine 

ve kadısına yazılan hükümüdür. 

53 235 Haksız 

Vergi 

Talebi 

Seyyid Kasım, Seyyid Hasan, Seyyid Süleyman ve bazı 

kişilerin Karayakub adlı karyede yerleri olmamasına rağmen 

buranın ahalisi bunlardan haksız yere kendi üzerlerine düşen 
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vergileri ortak vermeyi teklif etmiş ve bu kişileri taciz 

etmişlerdir. Meselenin halli için Erzurum valisine ve 

Karahisar-ı Şarki kadısına yazılan hükümdür. 

53 236 Berat 

Tevcihi 

Osman adlı kişiye sailik beratı tevcihi ile ilgili yazılan hüküm. 

53 237 Vakıf Pulu adlı karyedeki Ferahşad beyin vakfının kime tevcih 

olunduğuna dair Erzurum valisine ve mollasına ve Bayburd 

kadısına yazılan hükümdür.  

54 238 Toprağa 

Müdahale 

Karahisar-ı Şarki sakinlerinden Seyyid Ali’nin ziraat ettiği 

yerlere Sipahi Osman müdahale etmiştir. İşbu hükme göre bu 

müdahalenin engellenilmesine dair Karahisar-ı Şarki kadısı ve 

voyvodasına yazılan hükümdür. 

54 239 Toprağa 

Zaptı 

Sunullah adlı kişinin mutasarrıfı olduğu yerlere mütegallibeden 

Hasan haksız yere zapt etmiştir. İşbu hükme göre bu 

müdahalenin önlenmesine dair Bolaman ve ( ) kadılarına ve 

Karahisar-ı Şarki voyvodasına yazılan hükümdür.  

54 240 Toprağa 

müdahale 

Bayramlı kazasına tabi zeamet karyelerinden Mehmedlü 

karyesi toprağında malümetül hudud yerlere mutasarrıf olan 

Halil’in vefatı ile buranın kimin üzerine olduğunun 

belirlenmesi ve asıl sahiblere müdahalede bulunulmaması 

babında Bayramlı ve ( ) kadılarına ve Karahisar-ı Şarki 

mütesellimine yazılan hükümdür. 

54 241 Zeamet  Karahisarı Şarki sancağındaki bazı yerlerin kimin üzerine 

olduğuna dair yazılan hükümdür. 

55 242 Timar Erbab-ı timardan İbrahim adlı sipahinin kasrı yed olduğu 

timarından haksız yere kendisinden istenen rüsum ve öşrlerden 

dolayı meselenin halli için Erzurum valisine ve Mecingerd 

kadısına yazılan hükümdür 

55 243 Müdahale 

ve Teaddi 

Zaruşad sancağı Alaybeyisi Ahmed’e serdengeçti ağalarından 

Abdurrahman Ağa adlı kişinin zülüm ve teaddisinin 

engellenilmesine dair Erzurum canibi seraskeri Vezir Ahmed 

Paşaya ve ordu monlasına yazılan hükümdür. 

55 244 Su 

anlaşmazl

ığı 

Erzincan kazasına bağlı Hurunsu(?) adlı karyenin kullandığı 

suyu mütegallibeden bazı kişiler celb-i mal sevdasıyla başka 

bir karyeye hakları yokken satmıştır. Meselenin halli için 

Erzurum valisine ve Erzincan ve ( ) kadıslarına yazılan 

hükümdür. 

55 245 Şekavet  Alemdar Mustafa Beşe adlı kişinin eşkiyadan Sipahioğlu 

Mustafa adlı kişi tarafından çiftliği basılmış ve Mustafa 

Beşe’yi yaralamıştır. Meselenin halli için Erzurum valisine ve 

Yakupbey Derbendi ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

55 246 Mal 

Gasbı 

Hafız Mehmedin Erzincan’da mutasarrıf olduğu zeameti 

karyelerinden Deyrkan ve Tevabi karyelerin mahsulâtı ve 

rusumatına Zeameti mezburun subaşısı ve ahardan bazı kişiler 

müdahale etmişlerdir. Meselenin halli için Erzurum valisine ve 

Erzincan kadısına yazılan hükümdür. 

 

 

 

56 247 Timar  Erbab-ı timardan Bekir adlı kişinin mutasarrıf olduğu timara 

Selim adlı kişi Bekir’in öldüğünü söyleyerek timarını haksız 

yere kendisine tezkire ettirmiştir. İşbu hükme göre timar’ın 
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Bekir’ kayıldı olduğu ve müdahale olunmaması babında 

Erzurum valinse ve Pasin kadısına yazılan hükümdür. 

56 248 Müdahale 

ve teaddi 

Kuruçay kazası sakinlerinden Seyyid Süleyman’a ashab-ı 

ağrazdan bazı kimesne müdahale ve teaddide bulunmuşlardır. 

İşbu hükme göre bu müdahale ve teaddinin engellenilmesine 

dair Kuruçay kadısına yazılan hükümdür. 

56 249 Vazifeye 

Müdahale 

Halil adlı kişinin Yeni Ahmed Ağanın yaptırdığı caminin 

temizliğine bakmaktadır. Ashab-ı ağrazdan bir takım kişiler 

bunun yaptığı işlere müdahale etmiştir. Meselenin halli için 

Erzurum mollasına yazılan hükümdür. 

56 250 Su 

anlaşmazl

ığı 

Kemah kazasına tabi Kömür adlı karye ahalisi kullana 

geldikleri Uçul suyu adlı suya dışarıdan yapılan 

müdahalelerden dolayı ahali zor duruma düşmüştür. İşbu 

hükme göre bu suya müdahale olunmaması babında Kemeh 

kadısına yazılan hükümdür. 

56 251 Diyet 

Talebi 

Seyyid Mehmed adlı kişi Erzincan kazasına tabi Vaskird(?) 

adlı karyeden gelen suyu beklerken bazı kişiler saldırmış ve 

bunun iki kolunu yaralamışlar. Meselenin halli için Erzurum 

valisine ve mollasına ve Erzincan kadısına yazılan hükümdür. 

57 252 Vergi Şeyhulislam Seyyid Mustafa’nın vakf-ı karyelerine vilayet 

voyvodası ve sair ehli örf tarafından kanun ve defter hilafına 

vakfın mahsulüne el konulduğundan meselenin halli için 

Erzurum ve Şam-ı şerif kadılarına yazılan hükümüdür. 

57 253 Toprak 

Anlaşmaz

lığı 

Zülfikar, Ali ve kardeşi Ömer, Ahmed, Veli, İsmail ve bazı 

kişiler sakin oldukları yerleri resmi tapu ile sahibi arzdan 

almaya talibler iken sahibi arz bunlara vermeyip başkalarına 

vermiştir. Meselenin İskefser kadısına ve Karahisar-ı Şarki 

voyvodasına yazılan hükümdür. 

57 254 Faiz Oseb adlı zimmî Monla Mustafadan doksan guruş para 

almıştır. Fakat molla Mustafa bundan vereceğindendaha fazla 

para istemiş ve mal ve eşyasını da almıştır. Meselenin halli için 

Erzurum valisine ve Bayburt ve ( ) kadılarına yazılan 

hükümdür.  

57 255 Katl Oseb adlı zimmînin zevcesi Etre adlı nasraniye’yi 

mütegallibeden bazı kişiler haksız yere darb etmişler ve bunun 

oğlunuda öldürmüşlerdir. Meselenin halli için Erzurum 

valisine ve Bayburt ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

57 256 Haksız 

Vergi 

Talebi  

Mustafa Halife adlı kişiden haksız yere avarız, imdad-ı seferiye 

ve hazariye ve sair tekâlifleri istenmiştir. Meselenin halli için 

Habsamana ve ( ) kadılarına ve Karahisar-ı Şarki voyvodasına 

yazılan hükümdür 

58 257 Timar  Koni Nahiyesinde Holeder adlı karyenin timarının kime tevcih 

edildiğine dair Erzurum valisine ve ( ) kadısına yazılan 

hükümdür. 

58 258 Mal 

Gasbı 

Eyyüp adlı kişinin Hınıs Beyi Abdullah tarafından para, mal ve 

eşyasına haksız yere el konulmuştur. Meselenin halli için 

Erzurum valisine Hınıs ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

 

58 259 Su 

Anlaşmaz

lığı 

Karahisar-ı Şarki kazasına bağlı Ötmüş adlı karye ahalisinden 

Seyyid Mustafa’ya garezi olan bazı kişiler Mustafa’nın yapmış 

olduğu işleri engellemektedir. Meselenin halli için bu kişilerin 
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teaddilerinin engellenilmesine dair Erzurum valisine 

Karahisar-ı Şarki kadısına yazılan hükümdür. 

59 260 Şekavet  Karahisar-ı Şarki, Niksar, Koyulhisar, Milas ve İskefser 

kazalarında zorbalık yapan kişilerin yakalanmasına babında 

yazılan ferman- âli-şandır 

59 261 Müdahale 

ve Teaddi  

Nefs-i Karahisar-ı Şarkide Yahyabey cami’i şerifi vakfının 

mahsulâtına Karahisar-ı Şarki Şabbanesi emini olan kişi 

müdahale edip buranın mahsulâtını alıp fukarayı zorda 

bırakmıştır. Meselenin halli için Erzurum valisine ve 

Karahisar-ı şarki kadısına yazılan hükümdür. 

60 262 Mal 

Tahriri  

Kemah kazası sakinlerinden Mısırlıoğlu el-Hacc Receb ve 

Aydın oğlu el-Hacc Halil ve (…) el-Hacc Osman ve sair vefat 

edenlerin muhallefatına tahrirde dikkat edilmesine dair 

Anadolu kadıaskeri tarafından verilen mühürlü mektup 

gereğince amel olunması için Mehmed Mansuriye yazılmıştır. 

60 263 Şekavet  Kuruçay kazasına bağlı Ermudan-ı Kebir karyesi ahalisinin 

haneleri eşkiyalık yapan zimmîler tarafından basılmış ve 

bunların mal ve eşyaları gasp edilmiştir. Meselenin halli için 

Erzurum valisine ve Kuruçay ve ( ) kadılarına yazılan 

hükümdür. 

60 264 Vakıf  Gazi Sinan Paşa evkafı karyelerinin kimin üzerine kayd 

olunduğu babında Erzurum valisine ve monlasına yazılan 

hükümdür. 

61 265 Timar  Erbab-ı timardan hükümde adı geçen sipahilerin Malazgird 

sancağında ki timar yerlerinin kimlerin üzerine olduğunun 

belirlenmesine dair hüküm. 

61 266 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

El-Hacc Ahmed’in Ali Beyzade Mehmed Bey’den alacağını 

alamadığından meselenin halli için Karahisar-ı Şarki kadısına 

ve voyvodasına yazılan hükümdür. 

62 267 Mal Zaptı  Mehmed adlı kişi Mustafa adlı kişiden emlakini satın almıştır. 

Fakat Mustafa daha sonra sattığı yerin kendisine ait olduğuna 

dair hücceti şeriyye almış ve Musatafa’yı zarara uğratmıştır. 

Meselenin halli için Kemah kadısına ve voyvodasına yazılan 

hükümdür.  

62 268 Haksız 

Vergi 

Talebi  

Hüseyin bin Ebubekir adlı kişiye bazı ahali Ebubekir’den 

kendilerinin vermiş olduğu tekâlifleri birlikte vermeyi teklif 

etmiştir. Meselenin halli için Kemah kadısına yazılan 

hükümdür. 

62 269 Şekavet  Karahsiar-ı Şarki sancağı Camaş kazasında eşkiyanın halka 

yaptığı zülüm ve teaddinin engellenilmesine dair Camaş 

Naibine ve Karahisar-ı Şarki voyvodasına yazılan hükümdür 

62 270 Miras Gümüşhane karyelerinden Kafur adlı karyeden ( ) adlı kişinin 

arzuhalinde vefat etmiş olan Hasan adlı kişinin annesi 

Hurikutlu adlı kadın’a Hafvan oğlu Hasan’ın annesinin yapmış 

olduğu teaddinin men’ine dair Kuruçay kadısına ve 

Gümüşhane kadısına yazılan hükümdür. 

 

 

 

62 271 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Süleyman adlı kişinin Pazarsuyu kazası ve Akköy kazası 

sakinlerinden alacağı alamadığından meselenin halli için 

Pazarsuyu ve Akköy kadılarına ve Karahisar-ı Şarki 
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voyvodasına yazılan hükümdür. 

63 272 Haksız 

Vergi 

Talebi  

Halil ve diğer Halil Beşe ve Bekir adlı kişiler aslen Gürcü 

taifesinden ve Erzurumda sakin defterde mukayyed raiyet ve 

raiyet oğullarından olmamalarına karşın bunlardan haksız yere 

rusumu raiyet taleb edilmiştir. Meselenin halli için Erzurum 

kadısına yazılan hükümdür. 

63 273 Haksız 

Vergi 

Talebi  

Erbab-ı timar karyelerinden İskefser nahiyesine bağlı 

Danişmendlü karyesi zabiti reayadan gereğinden fazla vergi 

taleb etmiştir. Meselenin halli için İskefser kadısına ve 

Karahisar-ı Şarki voyvodasına yazılan hükümdür. 

63 274 Alacak-

Verecek 

Meselesi 

Ahmed adlı kişi ile Hacı Osman adlı kişi arasında yapılan esir 

satışı dolayısıyla doğan anlaşmazlığın halline dair Erzurum 

valisine ve kadısına yazılan hükümdür. 

63 275 Vergi 

Vermeme 

Kemah kazasına bağlı bazı karye ahalileri üzerlerine edası 

lazım gelen tekalifleri ödemekte taallül göstermişlerdir. 

Meselenin halli için Kemah kadısına yazılan hükümdür. 

63 276 Vergi 

Vermeme  

Erbab-ı timardan ( ) adlı sipahinin mutasarrıfı olduğu 

karyelerin bazı ahalisi hâsıl eyledikleri terekelerinin öşrünü 

ödemekte sıkıntı çıkarmışlardır. İşbu hükme göre meselenin 

halli kanun ve defter gereğince amel olunması için Erzurum 

valisine ve Erzincan kadısına yazılan hükümdür. 

63 277 Mal 

Gasbı 

Celeb taifesinden Ali, el-Hacc İbrahim, Ata ve Kazancıoğlu 

Ahmed adlı kişiler satmak için hayvanları ile Tokad civarında 

giderken mütegallibeden Serdengeçti Hüseyin İbn-i Ali adlı 

kişi ve bazı kişiler Kazancıoğlu Ahmed’in mal ve hayvanatını 

alıp firar etmişlerdir. İşbu hükme göre alınan mal ve 

hayvanatın tahsili ve hak sahibine verilmesi babında yazılan 

hükümdür 

64 278 Haksız 

Vergi 

Talebi  

Hüseyin Beşe adlı kişi tasarrufunda olan yerlerden hâsıl 

eylediği terekesinin öşrünü vermeye razı iken buranın sipahisi 

buna kanaat etmeyüp fazlasını istemiştir. Meselenin halli için 

Erzurum valisine Kemah ve ( ) kadılarına yazılan hükümdür. 

64 279 Mal 

Gasbı 

Kemah’da bulunan sultan Melik Mengüce Gazi Zaviyesi 

vakfınının mahsulunden otuz altı samar(?) buğday Mustafa bin 

Süleyman adlı kişi tarafından zabt edilmiştir. Meselenin halli 

için Kemah kadısına ve Kemah voyvodasına yazılan 

hükümdür. 

64 280 Müdahale 

ve Teaddi 

Erzincan’a bağlı Örüği(?) adlı karyenin kethudası Ömer adlı 

sipahinin Parsih adlı sipahiden bin iki yüz guruş alacağı 

olmasına rağmen bundan daha fazla alacağı olduğunu iddia 

etmiş. Meselenin halli için Erzincan kadısına yazılan 

hükümüdür 

64 281 Alacak-

Verecek 

Meselesi  

Mehmed adlı kişinin Demircioğlu Hacı Ahmed adlı kişide tarla 

icaresinden kalma alacağını istemesine rağmen alamadığından 

meselenin halli için Kemah kadısına ve voyvodasına yazılan 

hükümdür  

 

 

 

64 282 Miras  Yusuf Bey bin Mehmed Bey adlı kişinin vefatından sonra 

bunun Erzincan’da Mahmudlu adlı karye toprağında mutasarrıf 

olduğu Bekirili ve Çilingiroğlu çiftlikleri adlı çiftlikler 
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oğullarına intikal etmiştir. Bu çifliklerin kullanım hakkının 

kime tevcih edildiğine dair kanun üzere amel olunması için 

Erzurum valisine ve Erzincan kadısına yazılan hükümdür. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

1 NUMARALI ERZURUM AHKÂM DEFTERİ’NİN  

(1-65. ) TRANSKRİPSİYONU  

3.1. METİN 

Min evâ’il-i Cumâde'l-âhire sene 1155 ilâ evâhir-i Şevvâl sene 1162  

   [12 Ağustos 1742-12 Ekim 1749] 

 

Bismihî te‘âlâ 

Hâzihî kuyûd-ı ahkâmü'ş-şikâyât fî zamân-ı sadr-ı sudûrü'l-vüzerâ hazreti Ali 

Paşa yessera'llâhu mâ-yeşâ ve fî eyân-ı hazreti Muhammed Ragıb Efendi Re’îsü'l-küttâb 

nâle mâ yetemennâhu 

 

Sahife No : 1 

Hüküm No : 1 

Tarihi               : [1] Cemaziyelahir 1155 [12 Ağustos 1742] 

Bayburd kâdîsına hüküm: 

Abdullah zîde kadruhû gelüp Erzurum sancağında Bayburd kazâsına tâbi‘ Pulur 

nâm karyede vâki‘ Ferruhşâdbey Câmi‘i ve İmâreti evkâfının mütevellîsi olan Yakub 

nâm kimesne vakf-ı mezbûru ferâğ ve asıl mürtezikanın vazîfelerini vermeyüp küllî 

gadr ve vakf-ı şerîfi harâb eyledüğin ahâlîden on beş nefer kimesneler haber verdiklerin 

sadr-ı Rumeli sâbık a‘lemü'l-ülemâ’i'l-mütebahhirîn Pîrî-zâde Mevlânâ Muhammed 

edâma'llâhu te‘âlâ fezâ’ilehû i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince vakf-ı mezbûrun 

mütevellî kâ’immakâmlığı kendüye tevcîh ve Haremeyn-i Şerîfeyn mukâta‘asına kayd 

ve yedine berât-ı şerîf verilmekle vakf-ı mezbûru kemâl mertebe i‘mâr ve cümle ehl-i 

mürtezika kendüden hoşnûd olup dahl olunmak îcâb etmez iken mezbûr Yakub bir 

takrîb ile üzerinden ref‘ ve merkûm ile mukâvemete iktidârı olmayup ve hâlâ mezbûr 

Yakub fevt olmağla tevliyet-i mezbûra fevtinden oğlu Hüseyin nâm sabîye tevcîh ve 

mezbûr Hüseyin sabî olduğundan şart-ı vâkıf icrâ olunmayup defter-i hâkânîde tevliyet-i 

mezbûr evlâda meşrûta olmayup merkûm Abdullah sâhib-i evvel olduğun bildürüp 

tevliyet-i mezbûra merkûm Yakub'un fevtinden oğlu Hüseyin'in ref‘inden kendüye 
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tevcîh olunmak bâbında istid‘â-yı inâyet etmeğin mahallinde hasmı mezbûr ile terâfu‘-i 

şer‘ ve tevliyet-i mezbûreye her kangısı ehak ve elyak olduğu sâbit olur ise arz olunmak 

içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i C. sene 1155 

*** 

Sahife No : 1 

Hüküm No : 2 

Tarihi               : [1] Cemaziyelahir 1155 [12 Ağustos 1742] 

 

Karahisâr-ı Şarkî sancağı mutasarrıfına () kâdîsına ve Yakubbey kazâsı nâ’ibine 

hüküm ki. 

Sen ki Yakubbey kazâsı nâ’ibi Mevlânâ Mustafa zîde ilmuhûsun. Mektûb 

gönderüp Ali ve Abdullah ve Osman nâm karındaşlar meclis-i şer‘a varup Yakubbey 

kazâsına tâbi‘ Harimi nâm karyede vâki‘ babalarından müntakil mülk arsalarında 

kimesnenin alâkası olmayup ta‘arruz olunmak îcâb etmez iken karye-i mezbûre 

sükkânından Kara Memiş ve Hüseyin nâm kimesneler bin yüz elli senesinde hilâf-ı şer‘-

i şerîf fuzûlî ve cebren mülk arsaları üzerine binâ ihdâs ve gadr etmeleriyle husûs-ı 

mezbûr karye-i mezbûre ve sâ’ir kurâ ahâlîlerinden su’âl olundukda emlâk-ı mezbûre 

mezkûrûnun babalarından müntakil emlâklerinde olduğunu ve mezbûrân Kara Memiş 

ve Hüseyin kendü hâllerinde olmayup ebnâ-i sebîlin yollarına inüp emval ve erzâkını 

nehb ü gâret ve iyâllerine ta‘arruz ve re‘âyâ fukarâsının kimini katl ve kimini cerh ve 

bunun emsâli şekâvetlerinin nihâyeti olmaduğunu cemm-i gafîr alâ tarîki'ş-şehâde haber 

vermeleriyle vâki‘ hâle hükm-i hümâyûnum verilmek recâsına bi'l-iltimâs arz eylediğin 

ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i C. sene [1]155 

*** 
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Sahife No : 1 

Hüküm No : 3 

Tarihi               : [10] Cemaziyelahir 1155 [12 Ağustos 1742] 

Ber-vech-i arpalık Karahisar-ı Şarkî sancağı mutasarrıfına ve () kâdîsına ve 

Yakubbey kazâsı nâ’ibine hüküm 

Sen ki Yakubbey kazâsı nâ’ibi Mevlânâ Mustafa zîde ilmuhûsun Südde-i 

Sa‘âdetüme mektûb gönderüp Ali ve Abdullah ve Osman nâm karındaşlar meclis-i şer‘a 

varup Yakubbey kazâsına tâbi‘ Harimi nâm karyede vâki‘ babalarından müntakil mülk 

arsalarında kimesnenin alâkası olmayup dahl olunmak îcâb etmez iken karye-i mezbûre 

sükkânından Kara Memiş ve Hüseyin nâm kimesneler bin yüz elli () senesinde hilâf-ı 

şer‘-i şerîf fuzûlî ve cebren mülk arsaları üzerine binâ ihdâs edüp gadr-i külli 

etmeleriyle husûs-ı mezbûr karye-i mezbûre ve sâ’ir kurâ ahâlîsinden su’âl olundukda 

emlâk-ı mezbûre mezkûrûnun babalarından müntakil emlâkleri olduğu ve mezbûrân 

Kara Memiş ve Hüseyin kendü hâllerinde olmayup ebnâ-yı sebîlin yollarına inüp emvâl 

ve erzâkın nehb ü gâret ve ehl ü iyâllerine ta‘arruz ve re‘âyâ fukarâsının kimini katl ve 

kimini cerh ve bunun emsâli fesâd ve şekâvetlerinin nihâyeti olmaduğun cemm-i gafîr 

alâ tarîki'ş-şehâde haber vermeleriyle vâki‘ hâle hükm-i hümâyûnum verilmek recâsına 

bi'l-iltimâs arz eyledüğin ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i C. sene 1155 

*** 

Sahife No : 1 

Hüküm No : 4 

Tarihi               : [10] Cemaziyelahir 1155 [12 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsi vezîre ve Erzurum monlâsına ve Kuruçay kâdîsına hüküm ki 

Kuruçay kazâsına tâbi‘ Küçükarmudân nâm karye sâkinlerinden Yani Kola ve 

Dimitri ve Yanaki ve () zimmîler Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl idüp bunların Kuruçay 

kazâsı sâkinlerinden mu‘âmeleci tâ’ifesinden Ömer ve Molla Muhammed ve İbrahim ve 

Hacı İsmail ve () ve () nâm kimesnelere olan bir mikdâr akçe deynlerine mukırr u 

mu‘terif olup edâda mübtılleri yoğiken dâyinleri mezkûrlar mücerred ta‘cîz içün ahz ve 

habs teklîfi ile bunları te‘addî vü rencîde eyledüklerin ve bu bâbda da‘vâlarına muvâfık 

şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfeleri olduğun bildürüp mûcebince amel olunup men‘ u 
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def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledükleri ecilden şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i C. sene 1155 

*** 

 

Sahife No : 1 

Hüküm No : 5 

Tarihi               : [10] Cemaziyelahir 1155 [12 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum monlâsına ve () ve () kâdîlarına hüküm ki 

Uzun Ali nâm kimesne gelüp bunun Erzurum'da sâkin Tebrizli Hacı Ali nâm 

kimesne zimmetinde bin yüz elli () senesinde bâ-temessük ve bâ-hüccet-i şer‘iyye yedi 

yüz guruş alacak hakkı olup defe‘âtla taleb eyledikde vermekde bî-vechi şer‘î dürlü illet 

ve bahâne ile gadr murâd ve gâh firâr üzre olduğun bildürüp şer‘le görilüp ber-mûceb-i 

hüccet ve temessük sâbit olan hakkı bulunduğu mahalde şer‘le tahsîl ve alıverilmek 

bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin bulunduğu mahalde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i C. sene 1155 

*** 

Sahife No : 2 

Hüküm No : 6 

Tarihi               : [10] Cemaziyelahir 1155 [12 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Erzincan kâdîsına hüküm 

Ulemâdan Şeyh Ahmed zîde ilmuhû gelüp bu Erzincan'da vâki‘ Molla Ahmed 

Mükrimi vakfından olmak üzre vazîfe-i mu‘ayyene ve berât-ı şerîfümle yine medîne-i 

Erzincan'da vâki‘ Gülalibey Câmi‘-i Şerîfi'nde beher hafta akîb-i cum‘ada vâ‘iz ve şeyh 

olup uhdesine lâzım gelen hizmetin edâ ve berâtı mûcebince hizmeti mukâbelesinde 

müstahıkk olduğu vazîfesin kazâ-i mezbûrda sâkin vakf-ı mezbûr mütevellîsi () nâm 

kimesneden taleb eyledikde evkâf-ı mezkûre kurâ ve mezâri‘ olup vakfda müsâ‘ade var 

iken mütevellî-i mezbûr ba‘zı mütegallibeye istinâden vazîfesin tamâmen vermekde 

ta‘allül ve tereddüd ve ol vechile gadr olunduğun ve bu bâbda fetvâsı olduğun bildürüp 
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berâtı mûcebince hizmeti mukâbelesinde müstahıkk olduğu vazîfesi tamâmen ve 

kâmilen kendüye alıverilüp mugâyir-i fetvâ-yı şerîfe bir vechile ta‘allül ve mümâna‘at 

ve âhardan bî-vech dahl ve mümâna‘at etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

eyledüği ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i C. sene 1155 

*** 

Sahife No : 2 

Hüküm No : 7 

Tarihi               : [10] Cemaziyelahir 1155 [12 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Hınıs ve () kâdîlarına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan Abdurrahman Sipahi gelüp Hınıs sancağında ve nâhiyesinde 

Sarumustafa nâm karye ve gayriden bin üç yüz akçe timara mutasarrıf Osman'ın Kars 

Kal‘ası ta‘mîrini nâ-mevcûddan livâ-i mezbûr alaybeyisi arzıyla buna tevcîh ve berât-ı 

şerîfümle mutasarrıf ve bin yüz elli () senesinin mahsûl ve rüsûmu berâtı mûcebince 

tahvîli târîhine düşmüşiken âhardan () nâm kimesne müdâhale eyledüğin bildürüp berâtı 

mûcebince tahvîli târîhine düşen mahsûl ve rüsûmu alıverilmek bâbında emr-i şerîfüm 

recâ eylemeğin kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i C. sene 1155 

*** 

Sahife No : 2 

Hüküm No : 8 

Tarihi               : [10] Cemaziyelahir 1155 [12 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Tercan ve () kâdîlarına hüküm ki 

Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri ortalarından doksan dört cemâ‘atin neferâtından 

serdengeçdi ağalarından Abbas nâm yeniçeri arzuhâl edüp bu mukaddemâ Moskov 

keferesiyle Prut Suyu üzerinde vâki‘ muhârebede ve andan berü gerek Mora ve Engürüs 

seferleri ve gerek İran seferlerinde ve sâ’ir hıdemât-ı aliyyemde bezl-i makdûr 

eylediğinden gayri bin yüz elli () senesinde serdengeçdi ağalığı ile Ur Kal‘ası 

muhâfazasında iken eyâdî-i küffâra esîr ve hâlâ halâs olup Tercan kazâsına tâbi‘ Hoynar 

nâm karye toprağında bi'l-fi‘l tasarrufunda avârızhânesine bağlu tekâlîf alınmak îcâb 
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eder emlâk ve yerleri yoğiken esîrliği vaktinde bunun iyâl ve evlâdından kazâ-i 

mezbûrda sâkin karye-i mezbûre zâbiti olan () nâm kimesne tekâlîf nâmıyla bi-gayri 

hakkın fuzûlî cebren ma‘lûmü'l-mikdâr akçe alup ziyâde gadr ve te‘addî eyledüğin ve 

bu bâbda da‘vâsına muvâfık şeyhü'l-islâmdan müte‘addid fetâvâ-yı şerîfesi olduğun 

bildürüp mûcebince şer‘le gürilüp mezkûrun hilâf-ı kânûn ve bi-gayri hakkın tekâlîf 

nâmıyla aldığı akçesi girü kendüye alıverilüp ihkâk-ı hak olundukdan sonra fîmâ-ba‘d 

tekâlîf talebiyle rencîde ve remîde etdirilmeyüp zâhir olan müdâhale ve te‘addîsi men‘ u 

def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i C. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 2 

Hüküm No : 9 

Tarihi               : [10] Cemaziyelahir 1155 [12 Ağustos 1742] 

Erzurum cânibi ser‘askeri vezîr ve Erzurum kazâsıyla ve ordu-yı hümâyûn 

kâdîsına hüküm ki 

Mehmed nâm kimesne gelüp bu kendi hâlinde olup hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye 

vaz‘ ve te‘addîsi olmayup ve üzerine dahi şühûd-ı udûl ile şer‘an bir nesne sâbit olmuş 

değil iken Salih nâm kimesne hâlâ Çıldır vâlîsi Vezîr Yusuf Paşa'nın akribâsından 

olmağla vezîr-i müşârun-ileyhe istinâd ile bin yüz elli () senesinde bunun hilâf-ı şer‘-i 

şerîf ve bi-gayri hakkın ma‘lûmü'l-mikdâr akçesin ahz ve ziyâde gadr ve te‘addî 

eyledüğin bildürüp ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe 

verildüğün mezbûr hâlâ ordu cânibinde olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîfe mûcebince 

şer‘le görilüp hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın ahz olunan akçesi alıverilüp icrâ-yı 

şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eylediği ecilden fetvâ-yı 

şerîfe mûcebince şer‘le görilmek emrüm olmuşdur. 

Fî evâ’il-i C. sene [1]155 

*** 
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Sahife No : 2 

Hüküm No : 10 

Tarihi               : [10] Cemaziyelahir 1155 [12 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Erzincan kâdîsına hüküm ki 

Kıdvetü'l-emâsil ve'l-akrân Ali Çukadar-ı Sânî-i Sadr-ı A‘zamî zîde kadruhû 

gelüp Erzurum sancağında kuzây Erzincan nâhiyesinde Hancegi(?) nâm karye ve 

gayriden yirmi yedi bin altı yüz elli akçe ze‘âmet mutasarrıfı İbrahim Çavuş'un 

fevtinden bin yüz elli beş senesi Cemâziye'l-âhiri'nin sekizinci gününde kendüye tevcîh 

ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde ve bu makûle ze‘âmet ve timarda hasâd i‘tibâr olunup 

berât târîhi mukayyed olunup tevcîhi gününde ze‘âmet-i mezbûr karyelerinin (…) ve 

ta‘şîr olunmayan mahsûlâtı ile rüsûmâtı tarafından subaşı ahz ü kabz murâd eyledikde 

müteveffâ-yı mezbûrun tarafından subaşı mücerred hasâd müteveffâ-yı mezbûrun vâki‘ 

olmuşdur deyü hilâf-ı kânûn mümâna‘at eyledüğün bildürüp ze‘âmet-i mezbûr 

tarafından subaşısına zabt ve ber-minvâl-i muharrer vâki‘ olan mahsûlât ve rüsûmâtı 

kânûn ve defter mûcebince ahz ü kabz etdirülüp mezbûru ve âharı müdâhale ve 

mümâna‘at etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de 

mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûnuma mürâca‘at olundukda ze‘âmet-i mezbûr vech-i 

meşrûh üzre târîh-i mezbûrda mûmâ-ileyh Ali zîde kadruhûya tevcîh ve hâlâ berât-ı 

şerîfümle üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın kayd ve berâtı ve kânûn 

üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i C. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 2 

Hüküm No : 11 

Tarihi               : [20] Cemaziyelahir 1155 [22 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm ki 

Seyyid Mehmed zîde kadruhû gelüp kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Hacı Yusuf ve 

Kara İbrahim ve Kuzucu Ömer ve Şeyh Ali ve Tavlı demekle ma‘rûf kimesneler 

zimmetlerinde bin yüz elli senesinde cihet-i kefâletden ber-mûceb-i temessük bin üç yüz 

guruş alacak hakkı olup taleb eyledikde vermekde te‘allül ve muhâlefet etmeleriyle 

bundan akdem mezbûrlar ile murâfa‘a-i şer‘-i şerîf olduklarında ikrâr u i‘tirâfları 
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mûcebince sâbit ve hükm ve edâsına cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye verilmişiken yine 

edâda te‘allül ve muhalefet eylediklerin bildürüp hüccet-i şer‘iyyesi mûcebince şer‘le 

görilüp ber-mûceb-i temessük cihet-i kefaletden mezbûrların zimmetlerinde şer‘le sabit 

ve müteveccih olan ol mikdâr guruş hakkı tamâmen tahsîl ve alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eylediği ecilden şer‘le görilmek emrüm 

olmuşdur. 

Fî evâsıt-ı C. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 2 

Hüküm No : 12 

Tarihi               : [20] Cemaziyelahir 1155 [22 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsi vezîre ve Erzincan kâdîsına hüküm 

Erzincan kazâsı sâkinlerinden Mehmed nâm kimesne gelüp hâss-ı hümâyûn 

karyelerinden (Geliknar) kazâsına tâbi‘ Kebirhark(?) ve Mormuç(?) ve Viranşehir ve 

(…)hasan nam karyeleri Erzincan sâkinlerinden Dergâh-ı Âlî yeniçerilerinden yetmiş 

cemâ‘atinden serdengeçdi ağalarından İsmail ve Ahmed ve yine neferâtından Mehmed 

nâm kimesneler ile bunun bin yüz kırk () senesinde ber-vech-i iştirâk uhde ve 

iltizâmlarında olup kurâ-i mezbûrların hâsıl olan mahsûlünden dört bin guruşluk mahsûl 

hâsıl ve der-anbâr ve ba‘dehû fürûht olundukda bunun hissesine isâbet eden bin 

guruşdan beş yüz elli guruş buna teslîm bâkî dört yüz elli guruş zimmetlerinde kalup anı 

dahi taleb eyledikde edâda te‘allül ve hilâf-ı şer‘-i şerîf gadr u te‘addî eylediklerin ve bu 

bâbda da‘vâsına muvâfık fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîfesi mûcebince 

şer‘le görilüp mezkûrların zimmetlerinde vech-i meşrûh üzre olan hakkı alıverilüp icrâ-

yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden fetvâ-

yı şerîfesi mûcebince şer‘le görilmek emrüm olmuşdur. 

Fî evâsıt-ı C. sene [1]155 

*** 
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Sahife No : 3 

Hüküm No : 13 

Tarihi               : [20] Cemaziyelahir 1155 [22 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsi vezîre ve Ulubey ve () kâdîlarına hüküm 

Abdülbaki nâm kimesne gelüp Ulubey kazâsına tâbi‘ Karakoca nâm karye 

toprağında Abdurrahman veledi Abdullah'ın oğlu Karışman nâm kimesne ile müşâ‘ ve 

müşterek yerler tasarruf ederler iken mezbûr Karışman bin yüz elli dört senesinde fevt 

olup oğlu ve kızı ve baba bir er karındaşı kalmayup ol yerlerden hissesi kânûn üzre 

tapuya müstahıkk oldukda hakk-ı tapu bunun olmağla bu tapu ile almağa tâlib iken 

hâricden Alaybeyioğlu Mehmed Ağa ve Poyrazoğlu Yusuf ve Mehmed Ağa ve 

Boğukoğlu ve Mustafa Ağa ve Tekeloğlu Ahmed Ağa ve Mîr Ağa demekle ma‘rûf 

kimesneler birbirleriyle yekdil ol yerler bizim mutasarrıf olduklarımız yerlerimize 

muttasıl olmağla biz şefî‘iz deyü sâhib-i arzdan hilâf-ı kânûn alup şirret eylediklerin ve 

bu bâbda da‘vâsına muvâfık fetvâ-yı şerîfe verildüğün bildürüp fetvâ-yı şerîfesi 

mûcebince amel olunup müştereki müteveffâ mezbûrun yerleri alıverilmek bâbında 

emr-i şerîfüm recâ eyledüği ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı C. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 3 

Hüküm No : 14 

Tarihi               : [20] Cemaziyelahir 1155 [22 Ağustos 1742] 

Karahisâr-ı Şarkî sancağı mutasarrıfına, Bayramlı ve () kâdîsına hüküm ki 

Bayramlı kazâsına tâbi‘ Fındıklı nâm karyeden Kâdî-zâde Hasan demekle 

ma‘rûf kimesne gelüp bunun yine kazâ-i mezbûra tâbi‘ Akpınar nâm karye 

sâkinlerinden Sucuoğlu Hüseyin nâm kimesne zimmetinde bin yüz elli senesinde 

hukûk-ı şer‘den ber-mûceb-i defter ve temessük iki yüz elli guruş alacak hakkı olup 

defe‘âtle taleb ve almak istedikde vermekde te‘allül ve ziyâde gadr u te‘addî ve ihkâk-ı 

hak murâd eyledüğin bildürüp şer‘le görilüp alıverilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum recâ eylediği ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

***     Fî evâsıt-ı C. sene [1]155 
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Sahife No : 3 

Hüküm No : 15 

Tarihi : [20] Cemaziyelahir 1155 [22 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsine, Ulubey ve () kâdîlarına hüküm 

Abdülbaki nâm kimesne gelüp Ulubey kazâsına tâbi‘ Karakoca nâm karye 

sâkinlerinden li-ebeveyn ammisi Abdurrahman nâm kimesnenin oğlu Abdullah oğlu 

Karışman nâm kimesne bin yüz elli dört senesinde fevt oldukda emlâk ve eşyâ ve 

nukûdu irs-i şer‘le buna intikâl edüp ve bundan gayri vâris-i ma‘rûf yoğiken hâricden 

yine Ulubey kazâsı sâkinlerinden Alaybeyioğlu Mehmed Ağa ve Poyrazoğlu Yusuf ve 

Mehmed Ağa ve Boğukoğlu Mustafa Ağa ve (…)oğlu Ahmed Ağa ve Mîr Ağa demekle 

ma‘rûf kimesneler birbirleriyle yekdil ve bunun mûrisi müteveffâ mezbûrdan müntakil 

bi'l-cümle emlâk ve eşyâ ve nukûd fuzûlî ve hilâf-ı şer‘-i şerîf zabt ve ahz ü kabz ve 

buna ziyâde gadr etmekle bu dahi mûrisi müteveffâ merkûmdan müntakil emlâk ve eşyâ 

ve nukûdu mezbûrlardan taleb ve alup zabt etmek istedikde mezbûrlar vermekde te‘allül 

ve muhâlefet ve ziyâde gadr ve hayf eyledüklerin ve bu bâbda fetvâ-yı şerîfe verildüğin 

bildürüp fetvâ-yı şerîf mûcebince şer‘le görilüp mûrisi müteveffâ mezbûrdan müntakil 

emlâk ve eşyâ ve nukûdunu hilâf-ı şer‘-i şerîf zabt eden mezbûrlardan alıverilüp tahsîl 

olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etdüği ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı C. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 3 

Hüküm No : 16 

Tarihi : [29] Cemaziyelahir 1155 [31 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Pazarsuyu nâ’ibine hüküm ki 

Pazarsuyu kazâsı muzâfâtından Kırık nâhiyesi ahâlîsi gelüp Karahisârlı Veli Ağa 

oğlu demekle ma‘rûf Osman nâm kimesne bir tarîk ile gelüp nâhiye-i mezbûra tâbi‘ 

Kızıltaş nâm karyede hâlâ tavattun edüp yüz elli () senesinden berü kendü hâlinde 

olmayup Karahisâr'da ba‘zı karyeleri iltizâm ve ba‘zılarının tekâlîfleri umûruna karışup 

ve bunların nâhiyelerinde zâbit ve alâkası olmayup ve taraflarından tekâlîfleri umûrın 

görmek içün emr etmişler değiller iken mezbûr zaleme ve müteğallibeden olmağla 

mücerred celb-i mâl içün alâka ve medhali olmadığı umûr-ı nâsa ve bilâ-emr-i şerîf 
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tekâlîfleri umûruna karışup kendüsi içün ziyâde tekâlîf zam ve cebren tahsîl ve yaylağa 

karîb Koru nâm mevzi‘e gelüp üç dört ay elli altmış mikdâr ı müteğallibe ile meks ve 

zehâyir ve gerek hizmet nâmıyla sâliyâne edüp müft ü meccânen me’kûlât ve zahîrelerin 

alduğundan mâ‘adâ ba‘zılarının bâkire kızların cebren ve kahren alup murâd eylediği 

kimesnelere verüp bunun emsâli zulm ü te‘addîsinin nihâyeti olmayup perâkende vü 

perîşân olmalarına bâ‘is ve ahvâlleri dîğer-gûn olduğun ve sen ki Pazarsuyu nâ’ibi 

Mevlânâ Şamî Ali zîde ilmuhûsun husûs-ı mezbûru arz eyledüğün bildürüp ahvâlleri 

şer‘le görilüp mezkûrlar tekâlîfleri husûsunda ve gerek bi-gayri hakkın zulmen aldığı 

akçe ve hakları alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak ve fîmâ-ba‘d kendü hâlinde olup 

alâka ve medhali olmadığı umûr-ı nâsa ve bilâ-emr-i şerîf tekâlîfleri umûruna 

karışmayup hilâf-ı şer‘-i şerîf zulm ü te‘addîsi üzerlerinden men‘ u def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledükleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i C. sene 1155 

*** 

Sahife No : 4 

Hüküm No : 17 

Tarihi : [29] Cemaziyelahir 1155 [31 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Bayburd kâdîsına hüküm 

Bayburd kazâsına tâbi‘ Ferruhşadbey Evkâfı karyelerinden Pulur nâm karye 

ahâlîsi gelüp karyeleri tarîk-i câdde olmak hasebi ve seferler takrîbiyle mürûr u ubûr 

eden askerî tâ’ifesi ve sâ’irleriyçün zahîre tedârik etmekde ahvâlleri dîğer-gûn ve birkaç 

seneden berü mu‘âmeleci tâ’ifesinden Şehirli Çavuş oğlu Mustafa ve Bali oğlu Ömer 

Ağa ve Koca Halil oğlu ve Mehmed Bey ve Badili Ömer demekle ma‘rûf kimesnelere 

ve sâ’ir dâyinlerine on kise akçe kadar deynleri olup mâl ve erzâk ve hayvânâtların 

fürûht ve murâbahasın vermekden mükedderü'l-ahvâl olmuşlar iken dâyinleri mezkûrlar 

hâlâ zimmetlerinde kalan akçeyi def‘aten taleb ve perâkende ve perîşan olmalarına bâ‘is 

oldukların bildürüp hâllerine merhameten asıl deynleri taksît ile edâ etdirilüp def‘aten 

ve bilâ-devr-i şer‘î murâbaha talebiyle te‘addî vü rencîde etdirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ eyledüği ecilden şer‘le taksît olunmak içün emr-i şerîf yazılmışdır. 

Fî evâhir-i C. sene 1155 

*** 
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Sahife No : 4 

Hüküm No : 18 

Tarihi : [29] Cemaziyelahir 1155 [31 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsine, Bayburd ve () kâdîlarına hüküm ki 

E’immeden Ahmed Halîfe gelüp Bayburd kazâsına tâbi‘ Dacrek nâm karye 

toprağında bi'l-fi‘l zabt ve tasarrufunda avârızhâneye bağlu emlâk ve yerleri olmayup 

tekâlîf talebiyle te‘addî olunmak îcâb etmez iken karye-i mezbûre ahâlîsi avârız ve 

imdâd-ı seferiye ve hazeriyye ve sâ’ir emr-i şerîfümle vâki‘ tekâlîfi ve ehl-i örf tâ’ifesi 

taraflarından bilâ-emr-i şerîf tekâlîf-i şâkka talebiyle te‘addî olunduğun ve bu bâbda 

şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp mûcebince amel olunup hilâf-ı 

kânûn ve mugâyir-i fetvâ-yı münîf ol vechile te‘addî etririlmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ etmeğin kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i C. sene 1155 

*** 

Sahife No : 4 

Hüküm No : 19 

Tarihi : [29] Cemaziyelahir 1155 [31 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum kâdîsına hüküm ki 

Van sâkinlerinden Elihan ve Manok ve Ebercan ve Bedros ve Toma ve Parsik 

nâm zimmîler Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp hâlâ Erzurum'da sâkin Homa Kasir ve 

Toma ve Aghan ve mahresi Kirkor ve Muradhan ve Artan ve mahresi Şahin ve Höce 

İsehan ve Amad ve Miles Bogos ve Minas ve mahresi Safar ve Lohos ve Hasar ve 

Vofos ve Godos ve Elhas ve Sergiz nâm zimmîler bizim umûrumuzu görün her ne kadar 

akçe sarf ederseniz sizlere edâ ederiz deyü bin yüz elli () senesinde bunlara emr ve 

bunlar dahi bi-şarti'r-rücû‘ emrlerine binâ’en altı kise akçe istidâne ve umûrlarına sarf 

ba‘dehû meblağ-ı mezbûrun edâsına memhûr temessük vermeleriyle bir kise akçesin 

edâ ve bâkî zimmetlerinde beş kise akçeleri kalmağla bâkî kalan meblağ-ı merkûmu 

mesfûrlardan taleb eylediklerinde edâda te‘allül ve muhâlefet ve ibtâl-i hak ve gadr 

sevdâsında oldukların ve bu bâbda da‘vâlarına muvâfık fetvâ-yı şerîfeleri olduğun 

bildürüp fetvâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le görilüp mesfûrların zimmetlerinde ber-mûceb-i 



60 

 

temessük bâkî kalan beş kise akçeleri tahsîl ve alıverilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında 

emr-i şerîfüm recâ eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i C. sene 1155 

*** 

Sahife No : 4 

Hüküm No : 20 

Tarihi : [29] Cemaziyelahir 1155 [31 Ağustos 1742] 

Hâlâ kul kethüdâsı olup Erzurum cânibi seraskeri ma‘iyyetine me’mûr olan 

İbrahim dâme mecduhûya hüküm ki 

Sâbıkâ Kul Kethüdâsı İsmail Erzurum'dan hareket birle ikinci konağı olan Hınıs 

nâm mahalle vusûlünde bi-emri'llâhi te‘âlâ dâr-ı ukbâya irtihâl edüp ve hâl-i hayâtında 

kethüdâsı Çorbacı Ali nâm kimesneyi vasî-i muhtâr nasb ve yazıcısı Ömer Yazıcı'yı 

dahi üzerine nâzır etmekle müteveffâ mûmâ-ileyhin muhallefâtı ve devâb ve eşyâ-i 

sâ’iresi ve yanında olan etbâ‘ı ve tarafından (…) bulunan orta yazıcılarından Osman 

Yazıcı ve Hisârî İbrahim ve Kâtib-zâde Ahmed Yazıcı yine müteveffâ mûmâ-ileyhin 

kethüdâsı ile ma‘an terekesini vasiyeti muktezâsı üzre âminen ve sâlimen Âsitâne-i 

Sa‘âdetüm'e getürmeleri fermânum olmağın orta kul sürücülüğü ile bundan akdem 

ta‘yîn olunan Turnacıbaşı el-Hâcc Ahmed zîde mecduhû dahi üzerlerine nezâret ederer 

bir gün evvel bu tarafa vusûlleri içün takayyüd ve ihtimâm ve kimesnesine bir dürlü 

rencîde olunmamak üzre mesâ‘î-i mevfûr eylemeniz içün () irsâl olunmuşdur. 

İnşâ’allâhu te‘âlâ vusûlünde vech-i meşrûh üzre müteveffâ Kul Kethüdâsı İsmail'in 

vasiyeti üzre terekesi vasî-i muhtârı yediyle mecmû‘u Âsitâne-i Sa‘âdetüm'e gönderilüp 

ve sâlifü'z-zikr yazıcıların dahi bu tarafa gelmelerine ruhsat ve müsâ‘ade olunup ve 

etbâ‘ından bir ferde dahi rencîde olunmamak vechi ile nakl ve tesyîrleri husûsunda sa‘y 

ve turnacıbaşı-i mûmâ-ileyh el-Hâcc Ahmed zîde mecduhûnun üzerlerine nezâret 

ederek bu tarafa gelmesine mümâna‘at olunmayup cümlesini her vechile sıyânet ve 

himâyet ve ber-vech-i muharrer Âsitâne-i Sa‘âdetüm'e îsâl eyleyesiz deyü bi'l-fi‘l 

Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri ağası olan vezîrüm Hasan Paşa edâma'llâhu te‘âlâ 

iclâlehû tarafından mühürlü mektûb verilmekle vech-i meşrûh üzre amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

***    Fî evâhir-i C. sene [1]155 



61 

 

Sahife No : 4 

Hüküm No : 21 

Tarihi : [29] Cemaziyelahir 1155 [31 Ağustos 1742] 

Erzurum vâlîsine ve mollasına hüküm 

Bâbu's-sa‘âdetüm ağalarından İbrahim zîde kadruhû gelüp bunun Erzurum'da 

sâkin Canikli Osman Çavuş-zâde demekle ma‘rûf nâm kimesne zimmetinde yedinde 

olan memhûr temessüğü mûcebince bin yüz elli () senesinden bin sekiz yüz guruş 

alacak hakkı olup defe‘âtle taleb eyledikde vermekde te‘allül ve muhâlefet ve ibtâl-i hak 

ve gadr murâd eyledüğin ve tarafından diğer İbrahim nâm kimesneyi vekîl eyledüğün 

bildürüp yedinde olan memhûr temessüğü mûcebiyle şer‘le görilüp mezbûrun 

zimmetinde olan hakkı ma‘rifet-i şer‘le tahsîl ve vekîli mezbûra tamâmen alıverilüp 

te‘allül ve muhâlefet etdirilmeyüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnun recâ etmeğin mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i C. sene 1155 

*** 

Sahife No : 5 

Hüküm No : 22 

Tarihi : [10] Receb 1155 [10 Eylül 1742] 

Karahisâr-ı Şarkî sancağı mutasarrıfına ve Ebulhayr ve () ve kâdîlarına hüküm ki 

() ve () nâm kimesneler gelün bunların havâss-ı hümâyûnun karyelerinden 

Ebulhayr kazâsına tâbi‘ Turnasuyu nâm karye toprağında tasarruflarında olan 

ma‘lûmü'l-hudud tarlalarından defter-i hâkânîde maktû‘ kayd olunup lâkin ol yerlerin 

bir mikdârın su basup kâbil-i zirâ‘at olmamağla kâbil-i zirâ‘at olan yerlerin zirâ‘at edüp 

hâsıl olan mahsûllerinden öşre mu‘âdil maktû‘ların edâya râzîler iken hâlâ karye-i 

mezbûre mültezimi () nâm kimesne kanâ‘at etmeyüp su basup kâbil-i zirâ‘at olunan 

yerlerimizden dahi maktû‘ nâmıyla nesne alarum deyü hilâf-ı kânûn te‘addî vü 

rencîdeden hâlî olmaduğun ve fetvâsı olduğun bildürüp mûcebince amel olunup hilâf-ı 

kânûn te‘addîsi men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri 

ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Receb sene [1]155 

*** 
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Sahife No : 5 

Hüküm No : 23 

Tarihi : [10] Receb 1155 [10 Eylül 1742] 

 

Bolaman kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî mütesellimine hüküm ki 

Bolaman kazâsına tâbi‘ Kübdüşen nâm karyeden Mehmed (…) ve Ali ve Hasan 

nâm karındaşlar gelüp bunların karye-i mezbûrdan babaları ( ) nâm kimesne kendü 

hâlinde hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ ve te‘addîsi yoğiken karye-i mezbûrdan Molla 

Kâdîoğlu Hasan demekle ma‘rûf kimesne kendü hâlinde olmayup eşkiyâdan olmağla 

hevâsına tâbi‘ Kürtünlü ( ) ve ( ) nâm şakîler ile yekdil ve bin yüz elli () senesinde 

babaları mezkûru bi-gayri hakkın katl ve hilâf-ı şer‘-i şerîf ziyâde gadr u te‘addî ve 

fesâd eylediklerin ve mezkûrlar askerîlik iddi‘âsında oldukların bildürüp şer‘le görilüp 

icrâ-yı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Receb sene [1]155 

*** 

 

Sahife No : 5 

Hüküm No : 24 

Tarihi : [10] Receb 1155 [10 Eylül 1742] 

Bolaman kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî mütesellimine hüküm ki 

Bolaman kazâsına tâbi‘ Kübdüşen nâm karye sâkinlerinden Mehmed ve ( ) nâm 

kimesneler gelüp bunlar kendü hâllerinde olup hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ ve te‘addîleri 

olmayup üzerlerine dahi şer‘an bir nesne sâbit olmuş değiller iken yine karye-i mezbûre 

sâkinlerinden müteğallibeden Kâdîoğlu demekle ma‘rûf Hasan nâm kimesne kendü 

hâlinde olmayup müteğallibeden olup ve bunlara adâvet-i dünyeviyyesi olmağla 

mücerred icrâ-yı garaz ve ızrâr kasdıyla bunların karye-i mezbûre toprağında mutasarrıf 

oldukları mülk meyve ve kestane eşcârların bin yüz elli () senesinde kat‘ edüp ziyâde 

gadr eyledüğünden mâ‘adâ karye-i mezbûrede mutasarrıf oldukları mülk menzillerin 

dahi hilâf-ı şer‘ ve kânûn teğallüben zabt ve ziyâde te‘addî etmekle şer‘le görilüp 

mezkûrun kat‘ eylediği eşcârlarının şer‘le müteveccih olan kıymeti ile fuzûlî zabt 
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eylediği mülk menzilleri alıverilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

recâ eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Receb sene 1155 

*** 

Sahife No : 5 

Hüküm No : 25 

Tarihi : [10] Receb 1155 [10 Eylül 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ () nâm karye sâkinlerinden Bali nâm kimesne gelüp bu 

kendü hâlinde olup hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ ve te‘addîsi yoğiken hâlâ 

Karahisâr-ı Şarkî mutasarrıfı olan el-Hâcc İbrahim Paşa bin yüz elli beş senesinde hilâf-

ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın yüz elli guruş akçesiyle yetmiş aded koyun ve bir res at 

ve yirmi bir aded kara sığır ineği ile sâ’ir emval ve eşyâsın ahz u gabz ve ziyâde gadr u 

te‘addî eyledüğin bildürüp şer‘le görilüp mîrmîrân-ı mûmâ-ileyhin hilâf-ı şer‘-i şerîf 

aldığı alıverilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eylediği ecilden 

şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Receb sene [1]155 

*** 

Sahife No : 5 

Hüküm No : 26 

Tarihi : [20] Receb 1155 [20 Eylül 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Eyâlet-i Erzurum'da vâki‘ () kâdîsına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan Hüseyin nâm sipahi arzuhâl edüp Erzurum sancağında Karaarz 

nâhiyesinde (…) nâm karye ve gayriden on üç bin akçe Erzurumî Abdi veled-i Ömer'in 

Kars muhâfazası nâ-mevcûdun Mîralay Mahmud arzıyla elli beş senesi Rebî‘u'l-

evveli'nin on birinci gününde buna tevcîh ve tezkire ve sene-i mezbûr Cemâziye'l-

âhiri'nin on birinci gününde dahi Âsitâne-i Sa‘âdetüm'de berât ve hâlâ üzerinde olduğun 

bildürüp defter-i hâkânî ve yedinde olan berât-ı şerîf mûcebince kendüye zabt ve vâki‘ 

olan mahsûl ve rüsûmu kânûn ve defter mûcebince ahz ü kabz etdirilüp âharı bir vechile 

dahl ü ta‘arruz etdirilmemek bâbında emr-i şerîfüm recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de 
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mahfûz olan rûznâmce-i hümâyûnuma mürâca‘at olundukda timar-ı mezbûr târîh-i 

mezkûrda mezkûr Hüseyin'e tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde olduğu mastûr ve 

mukayyed olmağın berâtı mûcebince zabt etdirilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Receb sene [1]155 

*** 

Sahife No : 5 

Hüküm No : 27 

Tarihi : [20] Receb 1155 [20 Eylül 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum mollasına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan Ali veled-i Halil gelüp bunun timarı mahsûlün der-anbâr 

olunmuş ma‘lûmü'l-keyl beş senelik mahsûlünde âharın alâkası yoğiken yine kazâ-i 

mezbûrdan Irgatoğlu Abdi Ağa demekle ma‘rûf kimesne zuhûr ve bin yüz elli () 

senesinde mahlûl-i [mahsûl-i] mezkûru fuzûlî ve teğallüben zabt ve gadr eyledüğin 

bildürüp şer‘le alıverilüp ihkâk-ı hak ve hilâf-ı şer‘-i şerîf te‘allül ve muhâlefet 

etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnun recâ eyledüği ecilden şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Receb sene 1155 

*** 

Sahife No : 5 

Hüküm No : 28 

Tarihi : [20] Receb 1155 [20 Eylül 1742] 

Bolaman kâdîsına ve Karahisâr mütesellimine hüküm ki 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Kübdüşen nâm karye sâkinlerinden Mehmed nâm kimesne 

gelüp bu yine karye-i mezbûr sâkinlerinden () nâm kimesne bin yüz elli () senesinde 

cihet-i karzdan on guruş alup ba‘dehû aldığı meblağ-ı mezkûru mezbûra edâ etmek 

murâd eyledikde mezkûr on guruşu almağla kanâ‘at etmeyüp bilâ-devr-i şer‘î gâh otuz 

guruş ve gâh daha ziyâde akçe talebiyle te‘addî eyledüğin bildürüp mezkûra olan on 

guruş deynini edâ eyledikden sonra bî-vech ziyâde mutâlebesiyle te‘addîsi men‘ u def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

***    Fî evâsıt-ı Receb sene [1]155 
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Sahife No : 6 

Hüküm No : 29 

Tarihi : [20] Receb 1155 [20 Eylül 1742] 

Bolaman kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm ki 

Bolaman kazâsına tâbi‘ Kübdökdü nâm karye sâkinlerinden Mehmed ve Ali ve 

Hasan nâm karındaşlar gelüp karye-i mezbûre toprağında bunlar [Ahmed] nâm kimesne 

ile ma‘lûmetü'l-hudûd yerlere müşâ‘ ve müşterek mutasarrıflar iken mezkûr Ahmed ol 

yerlerden hissesin bey‘ eder oldukda bunlar müşterek oldukları i‘tibâr ile il verdiği bahâ 

ile almağa tâlibler iken mezkûr bunlara vermeyüp âhardan () nâm kimesne hilâf-ı kânûn 

gadr eyledüğün ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık fetvâ-yı şerîfeleri olduğun bildürüp 

mûcebince amel olunup müşterek oldukları i‘tibâriyle mezkûr Ahmed'in ol yerlerde 

hissesin il verdiği bahâ ile vaz‘-ı yed eden mezkûrdan alıverilüp hilâf-ı kânûn te‘allül 

etdirilmemek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Receb sene 1155 

*** 

Sahife No : 6 

Hüküm No : 30 

Tarihi : [20] Receb 1155 [20 Eylül 1742] 

Erzurum vâlîsine İskefsir ve () kâdîlarına hüküm 

İskefser kasabası sâkinlerinden Hüseyin Beşe demekle ma‘rûf kimesne Südde-i 

Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp selâtîn-i mâziyyeden beri bunun ceddi () nâm kimesneye 

İskefser kazâsına tâbi‘ Tekye nâm karyede vâki‘ ma‘lûmetü'l-hudûd yerlerin hime ve 

temlîk ve yedine mülknâme-i hümâyûn verildikden sonra ol dahi tasarruf ve gallesin 

ancak İskefser kasabasında sâkin evlâd-ı evlâdına şart ve ta‘yîn eylediği vakfiyye-i 

ma‘mûlün-bihâ ve defter-i hâkânîde mestûr ve mukayyed ve bu vâkıfın kasaba-i 

mezbûrede sâkin evlâd-ı evlâdından ber-mûceb-i şart-ı vâkıf nevbet-i tasarruf kendüye 

intikâl edüp vâkıf-ı mezbûr âhar karyede sâkin evlâd-ı evlâdından olanlara vakfiyye-i 

ma‘mûlün-bihâsında bir nesne şart ve ta‘yîn etmiş değil iken vâkıf-ı mezbûrun evlâd-ı 

evlâdından âhar karyede sâkin Mehmed Ağa nâm kimesne zuhûra gelüp mücerred ta‘cîz 

içün ben dahi vâkıfın evlâdından olmağla galle-i vakfdan hisse alurum deyü hilâf-ı şart-ı 

vâkıf müdâhale ve te‘addîden hâlî olmadıkların ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı 
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şerîfesi olduğun bildürüp mûcebince amel olunup hilâf-ı şart-ı vâkıf zâhir olan te‘addîsi 

men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin kânûn üzre amel olunmak 

içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Receb sene 1155 

*** 

Sahife No : 6 

Hüküm No : 31 

Tarihi : [20] Receb 1155 [20 Eylül 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Bayburd ve () kâdîlarına hüküm 

Bayburd kazâsına tâbi‘ Dacrek nâm karye sâkinlerinden Mustafa ve Mehmed 

nâm kimesneler gelüp bunların babaları ebnâ-i sipahiyândan () ve () nâm kimesneler 

bundan akdem müteveffiye oldukda karye-i merkûme toprağında tasarruflarında olan 

yerleri meccânen bunlara intikâl etmekle bunlar dahi ol yerleri zirâ‘at ve hirâset ve hâsıl 

olan terekelerinden kânûn ve defter mûcebince öşrlerin vermeğe râzîler iken karye-i 

mezbûre sipahisi olan [Ömer] nâm sipahi kânûn ve defter mûcebince almağa kanâ‘at 

etmeyüp ziyâde talebiyle te‘addî eyledüğünden mâ‘adâ zikr olunan babanız yerleriyçün 

sizden resm-i tapu dahi alurum meccânen zabt etdirmem deyü hilâf-ı kânûn müdâhale 

ve bunları ta‘cîz ve rencîdeden hâlî olmaduğun ve bu bâbda fetvâ-yı şerîfesi olduğun 

bildürüp men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden 

kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Receb sene [1]155 

*** 

Sahife No : 6 

Hüküm No : 32 

Tarihi : [20] Receb 1155 [20 Eylül 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Bayburd ve () kâdîlarına hüküm 

Erbâb-ı timar karyelerinden Bayburd kazâsına tâbi‘ Dacrek nâm karye 

sâkinlerinden Mustafa ve Mehmed nâm kimesneler gelüp bunlar karye-i mezbûre 

toprağında zirâ‘atleriyle hâsıl eyledikleri terekelerin kânûn ve defter mûcebince öşrlerin 

edâda kusûrları yoğiken hâlâ karye-i mezbûre sipahisi olan Bayburd kazâsı sükkânından 
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Ömer nâm sipahi kânûn ve defter mûcebince almağa kanâ‘at etmeyüp mücerred tama‘-ı 

hâmından nâşî kânûn ve defterden ziyâde taleb ve hevâsına tâbi‘ ehl-i örf tâ’ifesine 

istinâden bin yüz elli () senesinde bilâ-sübût-ı şer‘î iki yüz guruşların ahz ve ziyâde gadr 

u te‘addî eyledüğün ve bu bâbda fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîfe 

mûcebince şer‘le görilüp hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i kânûn ve defter ahz olunan ol mikdâr 

guruşları alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ 

eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Receb sene [1]155 

*** 

Sahife No : 6 

Hüküm No : 33 

Tarihi : [20] Receb 1155 [20 Eylül 1742] 

Erzurum vâlîsine ve kâdîsına hüküm ki 

El-Hâcc Mehmed nâm kimesne gelüp Erzurum sükkânından bunun şerîki olan 

Zutilioğlu(?) Ali nâm kimesneye bin yüz elli () senesinde üç def‘a irsâl eylediği eşyâ 

bahâsından zimmetinde olan dört bin dokuz yüz altmış guruşdan dört bin iki yüz altmış 

guruşunu buna teslîm ve yedi yüz kırk dokuz guruş alacak hakkı kalmağla kable'l-edâ 

fevt oldukda muhallefâtın kabz eden Erzurum sükkânından vâlidesi ve karındaşı 

Süleyman ve kız karındaşı Ayşe'den taleb eyledikde te‘allül ve muhâlefet ve gadr murâd 

eyledüklerin ve fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le 

görilüp tarafından vekîline alıverilmek bâbında emr-i şerîf recâ etmeğin şer‘le görilmek 

içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Receb sene [1]155 

*** 

Sahife No : 7 

Hüküm No : 34 

Tarihi : [20] Receb 1155 [20 Eylül 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Bayburd ve () kâdîlarına hüküm 

Bayburd kazâsına tâbi‘ Dacrek nâm karye ahâlîsi gelüp karyeleri civârında vâki‘ 

Selahiye nâm karye sınurundan kadîmü'l-eyyâmdan bunların karyelerine cârî ve 
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mahsûlât ve mezrû‘âtların saky ve intifâ‘ edegeldikleri Ortaksuyu demekle ma‘rûf 

mahsûs ve müstakil kadîmî sularında âharın alâkası olmayup bir vechile dahl olunmak 

îcâb etmez iken zikr olunan Selahiye karyesi ahâlîsi tezvîrâta sâlik ve mücerred ol su 

bizim karyemiz sınurundan cereyân etmekle kendi mahsûllerimizi saky ederiz deyü 

hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i kadîm fuzûlî müdâhale ve kadîmîsi üzre bunların 

karyelerine icrâsına mümâna‘at ve gadr murâd eylediklerin ve bu bâbda fetvâ-yı 

şerîfeleri olduğun bildürüp mûcebince şer‘le görilüp mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerîf ve 

mugâyir-i kadîm ve fetvâ-yı şerîfe zâhir olan müdâhale ve te‘addîleri men‘ u def‘ 

olunmak su kadîmîsi üzre bunların karyelerine icrâ etdirilmek bâbında emr-i şerîfüm 

recâ eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Receb sene [1]155 

*** 

Sahife No : 7 

Hüküm No : 35 

Tarihi : [20] Receb 1155 [20 Eylül 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Güney Erzincan ve () kâdîlarına hüküm 

Nişân-ı hümâyûnum verilen Dîvân-ı Âlîşânum kâtiblerinden olup sâbıkâ 

Matbah-ı Âmirem Emîni Halil zîde mecduhû gelüp Erzurum sancağında Kuzay 

Erzincan nâhiyesinde Kum nâm karye ve gayriden yetmiş dokuz bin yüz bir akçe berât-ı 

şerîfümle mutasarrıf olduğu ze‘âmeti mülhakâtından müşterekleriyle kayd ve berâtına 

dâhil Güney Erzincan nâhiyesine tâbi‘ Ekrek ve Gelir ve (…) nâm karyeler bu âna 

gelince müşterekiyle ze‘âmeti tarafından zabt ve mahsûl ve rüsûmu kânûn ve defter 

mûcebince ahz ü kabz olunagelüp dahl îcâb etmez iken livâ-i mezbûrun sâbık ve lâhık 

alaybeyleri İsmail ve Mahmud nâm kimesneler zikr olunan karyeler kimesnenin kayd ve 

berâtına dâhil değildir hâric ez-defter âhara arz olunmuşdur deyü müşterekiyle mûmâ-

ileyhin zabtına ve mahsûl ve rüsûmunun ahz ü kabzına mümâna‘at ve te‘addî 

eyledüklerin bildürüp kurâ-i merkûme ber-mûceb-i defter-i hâkânî müşterekiyle mûmâ-

ileyhin subaşısına zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmu kânûn ve defter mûcebince ahz 

ü kabz etdirilüp mezkûrları ve âharı dahl ü ta‘arruz etdirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve 

defter-i icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda Güney Erzincan nâhiyesine tâbi‘ 
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karye-i (…) nısf mâlikâne vakf Medrese-i Melik Fahreddin Gazi ve nısf mâlikâne 

divan-ı timar-ı müslimân bir ve gebrân altmış bir hâsıl-ı bennâk ve hınta yekûn ma‘a 

gayrihî on dokuz bin üç yüz ve nasf mâlikâne vakf-ı medrese-i mezbûra üç bin yedi yüz 

doksan beş ve yine Güney Erzincan nâhiyesine tâbi‘ neferât ve zemînhâ ve hâsılı 

tahtında ispençe ve hınta yekûn ma‘a gayrihî yirmi bin ve an mâlikâne vakf medrese-i 

mezbûre dokuz yüz yirmi bir akçe karye-i (…) tamâm mâlikânenin sekiz sehminden bir 

sehmi vakf Medrese-i Melik Fahreddin Gazi ve yedi sehm mâlikâne ve divan-ı timar ve 

yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ müslimânân ve gebrân ve zemîn ve hâsılı tahtında nîm ve 

hınta yekûn ma‘a gayrihî yedi bin beş yüz akçe yazar karye-i (…) ve yine nâhiye-i 

mezbûra tâbi‘ mâlikâne-i karye-i mezbûr deyü hâsılı tahtında dört bin ve yine Güney 

Erzincan nâhiyesinde neferât ve hâsılı tahtında ispençe ve hınta yekûn ma‘a gayrihî on 

üç bin altı yüz akçe yazar (…) defter-i mufassalda muharrir kalemiyle başka başka 

tahrîr ve defter-i icmâlde on üç bin beş yüz akçe yazar sâlifü'z-zikr (…) karyesinin iki 

bin ve karye-i (…) sekiz sehm mâlikâne ve dîvânı deyü yirmi bin akçe yazusundan dört 

bin üç yüzleri ifrâz ve ma‘a gayriha birikdirilüp sekiz bin akçe bir icmâl ve icmâl-i 

mezbûrun altı bin akçesi ze‘âmeti mülhakâtı bâkîsi müştereki kaydında ve yine defter-i 

icmâlde on sekiz bin beş yüz akçe yazar karye-i (…) el-mezbûrenin bir def‘a dahi yazu-

yı mezkûrundan iki bin sekiz yüz akçesi ifrâz ve müstakil bir icmâl ve icmâl-i mezbûrun 

dahi iki bin akçesi yine mûmâ-ileyhin ze‘âmeti mülhakâtı bâkîsi müştereki kaydında ve 

karye-i (…) ma‘a mâlikâne karye-i mezbûre hâsıl on bir bin beş yüz ükçe yazularıyla ol 

dahi defter-i icmâlde tahrîr ve bin beş yüz akçesi ifrâz ve müstakil bir icmâl ve icmâl-i 

mezbûrun dahi bin akçesi yine mûmâ-ileyhin ze‘âmeti aklâmı bâkîsi müştereki 

kaydında ve on üç bin altı yüz akçe yazar (…) nâm karyenin dahi defter-i icmâlde bin 

akçesi ifrâz ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp iki bin beş yüz akçe bir icmâl ve icmâl-i 

mezbûr dahi tamâmen mûmâ-ileyhin ze‘âmeti aklâmından olduğu mastûr ve mukayyed 

olmağın defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak emrüm olmuşdur. 

Fî evâsıt-ı Receb sene 1155 

*** 
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Sahife No : 7 

Hüküm No : 36 

Tarihi : [20] Receb 1155 [20 Eylül 1742] 

Erzurum vâlîsi vezîre ve Erzincan kâdîsına hüküm ki 

Seyyid Bektaş gelüp bunu medîne-i Erzincan'da vâki‘ temirci tâ’ifesinden () ve 

() nâm kimesneler vâki‘ olan tekâlîf ve sâ’ir umûr ve husûslarına göndermek üzre bâ-

hüccet-i şer‘iyye taraflarından vekîl etmeleriyle bu dahi vâki‘ olan umûr ve husûsları 

sadâkat ve istikâmet üzre görüp herkes kendüden hoşnûd ve (…) üzereler olup ve hilâf-ı 

şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ ve te‘addîsi yoğiken ashâb-ı ağrâzdan ba‘zı kimesneler zuhûr 

ve mücerred icrâ-yı garaz içün hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bilâ-emr-i münîf vekâleti umûruna 

müdâhale ve te‘addîden hâlî olmadıkların bildürüp men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîfüm recâ eyledüği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Receb sene 1155 

*** 

Sahife No : 7 

Hüküm No : 37 

Tarihi : [29] Receb 1155 [29 Eylül 1742] 

Erzurum kâdîsına ve Erzincan kâdîsına hüküm ki 

Erzincan kasabası ve kurâları ahâlîlileri arzuhâl edüp bunlar üzerlerine edâsı 

lâzım gelen avârız ve nüzül ve imdâd-ı seferiye ve sâ’ir emr-i şerîfümle vâki‘ 

tekâlîflerin herkes tahammüllerine göre hisselerine isâbet edeni cem‘ine me’mûr 

olanlara edâya râzîler iken kasaba ve kurâları topraklarında tekâlîf îcâb eder emlâk ve 

arâzî-i vâfire tasarruf edenlerden ba‘zı mün‘im ve mütevemmil kimesneler vâki‘ olan 

tekâlîfden hisselerine düşeni bunlar ile maan vermeyüp kendü tekâlîflerin bunların 

üzerlerine tahmîl ve bunlara çekdirüp te‘addîlerinden perâkende ve ahvâlleri dîğer-gûn 

olduğun bildürüp herkes tahammüllerine göre üzerine düşen tekâlîfi ma‘an edâ etdirilüp 

te‘allül etdirilmemek bâbında emr-i şerîfüm reca eyledikleri ecilden ta‘dîl ve tesviye 

vechi üzre kânûn ve defter mûcebince evâmir-i aliyye ile vâride olan tekâlîfden 

hisselerine isâbet edeni tahsîl ve muhâlifet edenler men‘ u def‘ olunmak içün 

yazılmışdır. 

Fî evâhir-i B. sene 1155 
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*** 

Sahife No : 8 

Hüküm No : 38 

Tarihi : [29] Receb 1155 [29 Eylül 1742] 

İstanbul kâdîsına ve Üsküdar ve İznikmid ve () ve () ve () kazâlarının kuzât ve 

nüvvâbına hüküm ki 

Vezâretiyle Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri ağası olan düstûr-ı mükerrem 

vezîrüm Hasan Paşa edâma'llâhu te‘âlâ iclâlehû Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl gönderüp 

havâss-ı hümâyûndan müşârun-ileyhin mâlikâne uhdesinde olan Karahisâr-ı Şarkî 

mukâta‘ası aklâmından () ve () ve () ve tevâbi‘i karyelerinin defterde mukayyed ra‘iyyet 

ve ra‘iyyeti oğullarından ba‘zıları kadîmî karyelerinden kalkup gelüp taht-ı kazânızda 

vâki‘ İstanbul ve ba‘zı kasabât ve kurâ ve askerî çiftliklerinde sâkin ve mutavattın 

olmalarıyla ol makûle defterde mukayyed mukâta‘a-i merkûme kurâsının ra‘iyyet ve 

ra‘iyyeti oğullarını bulundukları yerlerden voyvodası ma‘rifetiyle kaldırup kadîmî 

karyelerine nakl ve iskân etdirmek murâd eyledikde re‘âyâsı teallal ve sâkin oldukları 

mahallerin ashâbı dahi mümâna‘at ve ol vechile mâl-ı mukâta‘aya kesr ve noksân 

terettüb eyledüğin bildürüp kânûn üzre kadîmî karyelerine voyvodası ma‘rifetiyle nakl 

ve iskân etdirilüp hilâf-ı kânûn re‘âyâya ve bir ferde bir vechile te‘allül ve muhâlefet ve 

mümâna‘at etdirilmemek bâbında kânûn üzre hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin vech-i 

meşrûh üzre amel olunmak bâbında fermân-ı âlî-şânum yazılmışdır. 

Fî evâhir-i B. sene 1155 

 

Bir sûreti: 

Amasya ve Sivas ve Trabzon ve Tokad ve Merzifon ve Hacıköyü ve () ve () ve 

() kazâlarının kuzât ve nüvvâbına. Kezâlik müşârun-ileyhin arzuhâli mûcebince livâ-i 

mezbûr kurâsının perâkende olan defterlü re‘âyâsının kânûn üzre iskânlariyçün ber-

vech-i meşrûh. 

*** 
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Sahife No : 8 

Hüküm No : 39 

Tarihi : [29] Receb 1155 [29 Eylül 1742] 

Erzurum ve Sivas ve Karaman vâlîlerine ve Erzurum ve Karaman [ve] Sivas 

kâdîlarına ve (…) kazâsı nâ’ibine hüküm ki 

Hasan zîde karduhû gelüp bu Âsitâne-i Sa‘âdetüm'e geldikde etbâ‘larından 

Erzurumlu Kördoğlu Ali nâm kimesne kendi hâlinde olmayup hevâsına tâbi‘ ba‘zı 

kimesneler ile yekdil ve tahrîk ve i‘vâsıyla bin yüz elli () senesinde yedi yüz guruşluk 

emval ve eşyâsıyla bir res tüvânâ atın besâtıyla sirka ile hayli gadr eyledüğinden mâ‘adâ 

bir kölesin dahi bi-gayri hakkın kat ve ziyâde gadr u te‘addî ve fesâd eyledüğün ve 

mezbûrun taht-ı hükûmet ve kazânızda firâr üzre olduğun bildürüp bulunduğu mahalde 

şer‘le görilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

eylediği ecilden bulunduğu mahalde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i B. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 8 

Hüküm No : 40 

Tarihi : [29] Receb 1155 [29 Eylül 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum kâdîsına hüküm ki 

Şeyh İbrahim bin Kasım Beziki nâm kimesne gelüp bu Erzurum gümrüğü 

mâlından almak üzre Hüseyin [bin] Abdullah Ereğli (…) ismiyle yevmî sekiz akçe 

ulûfeye yirmi beş seneden berü berât-ı şerîfümle mutasarrıf olup bu diyâr-ı âharda 

bulunmağla berâtı mûcebince müstahıkk olduğu ulûfesi tarafından vekîli olan Hasan'a 

bin yüz kırk üç târîhinde hâlâ gümrük emîni olan kazâ-i mezbûrda sâkin () nâm kimesne 

taleb eyledikde Erzurum Muhâsebecisi Seyyid Ebubekir nâm kimesne tama‘-ı hâmından 

nâşî âdet-i müstemirresi üzre hîleye sülûk edüp hevâdârı olan (…) ve müzevir 

Kazıkkoparan Seyyid Mustafa demekle mevsûf kimesne ile yekdil ve yekcihet ve bunun 

içün fevt olmuşdur hayâtda ise geldikde ulûfesin benden alsun deyü def‘ ve vekîl-i 

merkûma tezkiresin vermekde te‘allül ve muhâlefet ve gadr sevdâsında olduğun 

bildürüp bin yüz kırk üç ve kırk dört ve kırk beş senelerinin berâtı mûcebince müstahıkk 
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olduğu ulûfesi alıverilmek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin şer‘le görilmek 

içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i B. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 8 

Hüküm No : 41 

Tarihi : [10] Şaban 1155 [10 Ekim 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum ve Hınıs kâdîlarına hüküm ki 

Sâbıkâ Hınıs Sancağı Beyi Mustafa zîde kadruhû Südde-i Sa‘âdetüm'e mektûb 

gönderüp livâ-i mezbûr bin yüz elli senesi Zi'l-ka‘desi'nin altıncı gününde kendüye 

tevcîh ve ba‘dehû elli bir Cemâziye'l-evveli'nin yedinci gününde Süleyman Bey'e ve 

sene-i mezbûre Zi'l-hiccesi'nin selhinde Sinan Bey'e tevcîh olunup ancak livâ-i mezbûr 

hâsları karyelerinin elli senesinde vâki‘ tereke hâsılları bunun tevcîhi târîhine düşüp 

âhardan dahl olunmak icap etmeyüp ve bu makûle havâs mahsûlün i‘tibâr harmanda 

iken mezbûr Süleyman sene-i mezbûrede bunun tevcîhi târîhine düşen mahsûlâtına 

hilâf-ı kânûn müdâhale ve hevâsına tâbi‘ müteğallibeye istinâden fuzûlî ahz ü kabz edüp 

vücûh ile gadr etmekle tevcîhi târîhine düşen sene-i mezbûre mahsûlâtı teveccüh 

edenlerden kendüye aldırılup hilâf-ı kânûn te‘allül ve muhâlefet etdirilmemek içün 

bundan akdem emr-i şerîf sâdır olmuşiken mezbûr Süleyman kemâl-i ta‘annüdünden 

nâşî tevcîhi târîhine düşen mahsûlün vermeyüp gadr eyledüğün bildürüp mukaddemâ 

sâdır olan emr-i şerîfüm mûcebince tevcîhi târîhine düşen mahsûlâtı kendüye 

alıverilmek bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin imdi tereke-i hasâd bir yerde tereke 

erişüp kemâlin bulup biçilmek câ’iz olduğu zamânları biçilmek ve harman olmak lâzım 

değildir harmanda kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ş. sene [1]155 

*** 
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Sahife No : 9 

Hüküm No : 42 

Tarihi : [10] Şaban 1155 [10 Ekim 1742] 

Erzurum vâlîsine ve kâdîsına hüküm ki 

Maryem nâm nasrâniyye gelüp İstanbul'da vâki‘ Sultân odalarında sâkin sarrâf 

tâ’ifesinden zevci Feder nâm zimmînin bundan akdem Erzurum'da Dergâl-ı Mu‘allâm 

yeniçerileri ağası vekîli olan Torun Mehmed Ağa demekle ma‘rûf kimesne zimmetinde 

bin yüz elli () senesinde ber-mûceb-i temessük ma‘lûmü'l-mikdâr alacak hakkı olup 

almadın mezkûr Mehmed fevt olup terekesin kazâ-i mezbûrda sâkin vârisleri () ve () 

nâm kimesneler kabz etmekle mürd-i mesfûrun kurâsından hâsıl bunlardan mütevellide 

vasî-i muhtârı olduğu iki nefer evlâd-ı sıgârlarına intikâl etmekle müteveffâ-yı 

mezbûrun zimmetinde olan zevci hâlik-i mesfûrdan müntakil meblâğ-i mezbûrdan 

hissesin asâleten ve sağîrân-ı mesfûrânın vesâyeten hisselerin taleb eyledikde bî-vech-i 

şer‘î te‘allül ve hilâf-ı şer‘ te‘allül etmeleriyle terekesin ahz ü kabz edün vârislerinden 

müteveffâ mâlından almak üzre Mehmed Bey demekle ma‘rûf kimesneyi vekîl 

eyledüğin bildürüp şer‘le görilüp zevci müteveffâdan müntakil müteveffâ mezbûrun 

zimmetinde ber-mûceb-i temessük şer‘le sâbit olan hakların terekesin ahz ü kabz eden 

vârislerinden müteveffâ mâlından vekîli mezbûra alıverilmek bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ eylediği ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ş. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 9 

Hüküm No : 43 

Tarihi : [10] Şaban 1155 [10 Ekim 1742] 

Erzurum vâlîsine Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî sâkinlerinden olup Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri 

alemdârlarından Seyyid Mustafa zîde şerefühû gelüp bunun yüz elli dört senesinde 

mâlik olduğu buğday ve arpadan Karahisâr-ı Şarkî kilesiyle on dört keyl buğday ve on 

dört keyl arpa min haysü'l-mecmû‘ yirmi sekiz keyl mahsûlüne yine Karahisâr-ı Şarkî 

sâkinlerinden Halil nâm yeniçeriye semen-i ma‘lûma bey‘ ve teslîm edüp lâkin bey‘-i 

mezbûr tağrîr ve gabn-ı fâhiş ile olmağla tağrîr ve gab-ı fâhişin ba‘de'l-isbât bey‘i fesh 
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edüp emriyle buğdayı gerü almak istedikde mezbûr hevâsına tâbi‘ ba‘zı kimesnelere 

istinâden bî-vech-i şer‘î illet ve bahâne ile gadr-ı küllî murâd eyledüklerin ve bu bâbda 

da‘vâsına muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp fetvâ-yı şerîfesi 

mûcebince zâbiti ma‘rifetiyle şer‘le görilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında 

emr-i şerîfüm recâ etmeğin şer‘le görilmek emrüm olmuşdur. 

Fî evâ’il-i Ş. sene 1155 

*** 

Sahife No : 9 

Hüküm No : 44 

Tarihi : [10] Şaban 1155 [10 Ekim 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum kâdîsına hüküm ki 

Gönye'den () nâm kimesne gelüp bundan akdem Köprülü-zâde müteveffâ 

Abdullah Paşa ma‘iyyetinde bâ-fermân-ı âlî me’mûr ve icrâ-yı hizmet etmekle girü 

avdet ve Erzurum'a geldikde kendü hâlinde olup hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ u 

te‘addîsi olmayup ve üzerine dahi şühûd-ı udûl ile şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş 

değil iken Erzurum sâkinlerinden eşkiyâdan Arab-zade Salih'in oğlu Ömer Ağa ve 

Midillilioğlu () nâm kimesne kendü hâlinde olmayup birbirleriyle yekdil ve yekcihet ve 

bin yüz kırk yedi senesinde hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın yedi yüz kırk altun ve 

iki yüz seksen guruş beyaz akçe ve bir res at ma‘a besâtiyla ve üç res yüklü katır ve sâ’ir 

emvâl ve eşyâsın nehb ü gâret edüp ziyâde gadr u te‘addî ve fesâd eylediklerin ve 

tarafından İshak oğlu demekle ma‘rûf kimesneyi vekîl eyledüğin bildürüp şer‘le görilüp 

mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın nehb ü gâret eyledikleri ol mikdâr 

altun ve akçe ve hayvânın ve sâ’ir emval ve eşyâsı her ne ise vekîl-i mezbûra alıverilüp 

te‘allül ve mümâna‘at ve inâd etdirilmeyüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında 

emr-i şerîfüm recâ eyledüği ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ş. sene [1]155 

*** 
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Sahife No : 9 

Hüküm No : 45 

Tarihi : [10] Şaban 1155 [10 Ekim 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum mollasına hüküm 

Es-Seyyid İbrahim Nafi ibn-i Veli zîde şerefühû gelüp Erzurum'da vâki‘ 

Sazçayır kitâbeti bilâ-ta‘yîn merkûm Seyyid İbrahim Nafi ile Seyyid Mustafa yerlerini 

ref‘ ve her birleri gâh müstakil ve gâh iştirâk olarak bi'l-âhare mezbûr Seyyid İbrahim 

üzerinde eylemek bilâ-ta‘yîn nısfını yüz guruş bedel mukâbili Seyyid Mustafa'ya fâriğ 

ve nısf-ı âharı dahi ref‘inden kırk üç târîhinde mezbûr Mustafa'ya tevcîh ve tasarrufunda 

iken Gözaçan demekle ma‘rûf mezbûr Seyyid İbrahim ferâğın inkâr ve ba‘zı töhmet 

îrâdıyla nısfını ref‘inden mezbûr Seyyid Mustafa alup lâkin isnâd etdikleri töhmetden 

berî (…) olduğuna on beş nefer kimesneler ihbâr etmeleriyle Anadolu Kâdî‘askeri Raşid 

i‘lâmıyla kırk sekiz Muharremi'nde ref‘inden Seyyid İbrahim'e kitâbet-i mezbûra ibkâ 

ve ba‘dehû mezbûr Seyyid İbrahim vak‘ada (…) yüzbaşı(?) bulunmağla iki sene 

Limni'de kal‘a-bend kitâbet mu‘attal kalmağla Seyyid Mustafa'ya tevcîh olunmuşiken 

bir takrîbiyle kal‘adan halâs ve ref‘inden kitâbeti alup mezbûr Seyyid Mustafa'ya gadr 

etmekle ibkâsını Erzurum Kâdîsı İshak ve ol vaktde Anadolu Vâlîsi Ahmed Paşa 

mektûbuyla iltimâs etmeleriyle re’îsü'l-küttâb vekîli Nuh i‘lâmıyla kırk dokuz senesinde 

es-Seyyid İbrahim Nafi ref‘inden Seyyid Mustafa'ya ibkâ ve hâlâ berât-ı şerîfümle 

üzerinde olduğu Anadolu Muhâsebesi'nden ihrâc olunup ancak mezbûr Seyyid İbrahim 

işbu kitâbet bana kırk sekiz senesinde ibkâ olundukda kendüm İstanbul'da 

bulunduğumdan kitâbet umûrunu görüp mu‘tâd olan âdâtı ahz ü kabz içün Gümüşhâneli 

Hüseyin Efendi demekle ma‘rûf kimesneyi vekîl etmişken müteğallibeden serdengeçdi 

ağalarından Çobanoğlu Veli ve Kantarcıoğlu ve Çavuş-zâde Mehmed nâm kimesneler 

sene-i mezbûrede sâlifü'z-zikr çayırlardan vâlî tarafına â’id olan a‘şâr ve rüsûmâtı 

iltizâm etmeleriyle a‘şâr ve rüsûmu almağa kanâ‘at etmeyüp kitâbet-i mezbûra 

mutasarrıf olanlar bir def‘a ot biçdiklerinde ve bir dahi otu kaldırdıklarında ike tezkire 

verilüp ve beher tezkireden dörder para avâyid alına gelmekle terâfu‘-ı şer‘ 

olunduklarında avâyid-i mezkûre kendüye hükm birle hüccet-i şer‘iyye ve tahsîliyçün 

vâlî tarafından buyuruldu verilmişiken yine mezbûrlar vermeyüp alup zimmetlerinde 

kalmağla yedinde olan defter mûcebince ma‘rifet-i şer‘le muhâsebeleri görilüp tarafına 

â’id olanı vekîle her ne ise alıverilüp mütenebbih olmazlar ise vukû‘u üzre arz birle 
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i‘lâm olunmak içün sen ki vezîr-i müşâr ve mevlânâ-yı mûmâ-ileyhimsiz size hitâben 

emr-i şerîfüm sudûrunu recâ eyledükde bi'l-fi‘l re’isü'l-küttâbum olan Mehmed Ragıb 

dâme mecduhû i‘lâm etmekle i‘lâmı ve kaydı mûcebince amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ş. sene 1155 

*** 

Sahife No : 10 

Hüküm No : 46 

Tarihi : [20] Şaban 1155 [20 Ekim 1742] 

Erzurum vâlîsine Erzurum kâdîsına hüküm ki 

Şeyh İbrahim bin Kasım Beziki ve İbrahim Esad bin Şeyh İbrahim Beziki nâm 

kimesneler gelüp Erzurum Gümrüğü mukâta‘ası mâlından almak üzre yevmî yedi akçe 

ulûfeye merkûm Şeyh İbrahim bin Kasım Beziki berât-ı şerîfümle mutasarrıf ve hayâtda 

iken fevt oldu deyü kırk beş senesinde beş akçesin yine mukâta‘a-i mezbûr mâlından 

almak üzre Erzurum'da sâkin Maksud müftî-i Malazgird'de tevcîh ve iki akçesi hazîne-

mânde ve fevti gayri vâki‘ olmağla kırk dokuz senesinde beş akçesi müftî-i merkûm 

Maksud'un ref‘inden ibkâ ve elli üç târîhinde âhar esâme ile birikdirilüp yevmî on üç 

akçe ulûfe ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde ve yine mukâta‘a-i mezbûr mâlından 

olmak üzre yevmî beş akçe ulûfe dahi mezkûr İbrahim bin Esad bin Şeyh İbrahim 

Beziki'nin üzerinde ve hayâtda iken fevt oldu deyü kırk beş târîhinde üç akçesi yine 

mukâta‘a-i mezbûre mâlından almak üzre merkûm Maksud Müftî-i Malazgird'e tevcîh 

ve iki akçesi hazîne-mânde ve merkûmun dahi fevti gayr-i vâki‘ olmağla kırk dokuz 

târîhinde üç akçesi müftî-i merkûmun ref‘inden ibkâ ve mahlûl-i âhardan beş beş akçe 

terakkî tevcîh cem‘an sekiz akçe olmak üzre hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde ve 

çalınduğu târîhden tashîh târîhine gelince mâ-beyninde mürûr eden eyyâm ümenâ 

deynine mahsûb iktizâ etmemekle esâmîleri tashîh olunduğu târîhden sonra berâtları 

mûcebince müstahıkk oldukları vazîfelerinde ma‘lûmü'l-mikdâr vazîfesin merkûm 

Müftî Maksud gümrük-i mezbûr muhâsebecisinden alduğu tezrike ile gümrük 

emîninden ahz ü kabz etmekle taleb eylediklerinde edâda te‘allül ve gadr dahi eyledüğin 

bildürüp berâtları mûcebince müstahıkk oldukları vazîfelerinde müftî-i mezkûrun fuzûlî 

ve ahz ü kabz eylediği kendülere alıverilmek bâbında emr-i şerîfüm ve Hazîne-i 
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Âmirem'de mahfûz olan Anadolu Muhâsebesi defterlerine nazar olundukda vech-i 

meşrûh üzre olduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın berâtları mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ş. sene 1155 

*** 

Sahife No : 10 

Hüküm No : 47 

Tarihi : [29] Şaban 1155 [29 Ekim 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Mecingerd kâdîsına hüküm ki 

() zîde kadruhû gelüp bunun kazâ-i mezbûr sâkinlerinden karındaşı İbrahim nâm 

kimesne zimmetinde bin yüz elli () senesinde ber-mûceb-i temessük üç bin guruş alacak 

hakkı olmağla meblağ-ı mezbûrun bin üç yüz guruşu mezbûr zimmetinde kalup 

defe‘âtile taleb eyledikde derlü illet ve bahâne ile edâda teallal ve muhâlefet ve ziyâde 

gadr u te‘addî eyledüğin bildürüp şer‘le görilüp mezbûrun zimmetinde olan meblağ-ı 

mezbûr yedinde olan temessüğü mûcebince alıverilüp te‘allül ve muhâlefet etdirilmeyüp 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Ş. sene 1155 

*** 

Sahife No : 10 

Hüküm No : 48 

Tarihi : [29] Şaban 1155 [29 Ekim 1742] 

Erzurum İli vâlîsine, Erzurum kâdîsına, Erzincan kâdîsına hüküm ki 

Müderrisînden kıdvetü'l-ulemâ’i'l-muhakkıkîn Hüseyin zîde ilmuhû gelüp 

Erzincan'da sâkin müderrisînden babası Abdülbaki Efendi demekle ma‘rûf kimesne 

kendü hâlinde iken Erzincan sâkinlerinden Deli Müfti demekle ma‘rûf Seyyid Abdullah 

nâm kimesne öteden berü sercem‘iyet olup dâ’imâ erâzil ve eşkiyâyı başına cem‘ ve nâ-

meşrû‘ harekete cesâret ve bin elli () senesinde eşkiyâyı tahrîk ve kölesi Osman ile ve 

sâ’ir kölelerin maan koşup kazâ-i mezbûr mahkemesine hücûm ve Erzincan Kâdîsı 

Seyyid Ali demekle ma‘rûf kimesneyi katl etdirdikden sonra bunun babası merkûmun 
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hânesine dahi hücûm ve cebren ve kahren kapusu önüne çıkarup kılıç ve bıçak ile bi-

gayri hakkın darb ve katl ve emvalini gâret ve ol vechile fesâd ve şekâvet ve bundan 

akdem merkûmun ve sâ’ir eşkiyânın haklarından gelinmek içün hâlâ Erzurum cânibi 

ser‘askeri Vezîr Ahmed Paşa edâma'llâhu te‘âlâ iclâlehûya hitâben emr-i şerîfüm sâdır 

olduğundan bunun karındaşları ve kâdî-i merkûmun oğlu vezîr-i müşârun-ileyhden 

arzuhâl ve (…) üzre olundukda mezbûr firâr ve bu tarafda zuhûr ve icrâ-yı şer‘ 

olunmaduğun bildürüp ol bâbda istid‘â-yı merhamet ve merkûm Hüseyin Cum‘a günü 

Dîvân-ı Âlî'de ma‘kûd meclis-i şer‘de sâbıkâ Erzincan müfettişi es-Seyyid Abdullah ile 

lede't-terâfu‘ bin yüz elli dört senesinde katîlen vefât eden babam Abdülbaki veled-i 

Hüseyin'i müftî-i mezbûr es-Seyyid Abdullah kendü ve gulâmın ile sâ’ir gulâmları ve 

eşkiyâdan ma‘lûmü'l-esâmî kimesneler ile Erzincan kasabasında amden ve bi-gayri 

hakkın âlet-i cârih ile darb ve cerh etdirüp ve cerh-i mezkûrdan müte’essiren babam 

mezbûr Abdülbaki fevt oldukda hâlâ mûcib-i şer‘îsini müftî-i mezbûr es-Seyyid 

Abdullah'dan taleb ederim deyü ba‘de'd-da‘vâ ve'l-inkâr müdde‘î-i mezbûr Hüseyin'den 

ber-vech-i muharrer müdde‘âsına mutâbık beyyine taleb olundukda ol dahi şâhidlerim 

hâlâ Âsitâne'de mevcûd olmayup sâlifü'z-zikr kasaba-i Erzincan'da olmalarıyla müftî-i 

mezbûr es-Seyyid Abdullah ile mahallinde şer‘le murâfa‘a olurum deyü dedikde müftî-i 

mezbûr es-Seyyid Abdullah dahi Âsitâne'de olan kendü umûr ve husûsunu [Sayfa: 11] 

ba‘de'l-itmâm kasaba-i merkûmeye râhî olup mahallinde murâfa‘aya râzî olmağla bu 

vechile kat‘-ı nizâ‘ eyledik deyü takrîr-i tasdîkleri tescîl olunduğun hâlâ Rumeli 

kâdî‘askeri olan Mevlânâ Ahmed (…) edâma'llâhu te‘âlâ fezâ’ilehû i‘lâm etmeğin 

i‘lâmı mûcebince çavuş mübâşeretiyle hîn-i terâfu‘larında Erzurum müftîsi zîde ilmuhû 

hâzır bi'l-meclis olup mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Ş. sene 1155 

*** 

Sahife No : 11 

Hüküm No : 49 

Tarihi : [10] Ramazan 1155 [8 Kasım 1742] 

Erzurum vâlîsine, Habsamana ve () kâdîlarına hüküm ki 

Habsamana kazâsı ahâlîsi gelüp yine kazâ-i mezbûrede sâkin yeniçerilik 

iddi‘âsında olan Sahmanoğlu Mustafa Ağa ve oğlu Ali Ağa ve Sahmanoğlu Muslu(?) 
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Ağa ve (…)kesan Halil Ağa demekle ma‘rûf kimesneler bin yüz kırk () senesinden berü 

kendü hâllerinde olmayup müteğallibeden ve cebâbireden olmalarıyla birbirleriyle 

yekdil ve otuz kırk sekbân eşkiyâsını başlarına cem‘ ve kazânın içinde elinde âlet-i 

harbile gezüp ehl-i ırzın ırzların hetk ve ba‘zılarının ehl ve iyâllerine hilâf-ı şer‘-i şerîf 

fi‘l-i şenî‘ kasdıyla ta‘arruz eylediklerinden gayri fukarânın mâlların gasb u gâret ve 

tekâlîflerinden dahi kendüleriyçün beş kise akçelerin fuzûlî ve teğallüben alup bunun 

emsâli zulm ü te‘addîlerinin nihâyeti olmayup perâkende vü perîşân olmalarına bâ‘is ü 

bâdî ve ahvâlleri dîğer-gûn olduğun sen ki vezîr-i müşârun-ileyhsin ma‘rifetin ve zâbiti 

ma‘rifetiyle şer‘le görilüp mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın aldıkları akçe 

ve gasben gâret eyledikler hakk-ı fukarâ tamâmen tahsîl ve gerü ashâbına alıverilüp 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledükleri 

ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i N. sene 1155 

*** 

Sahife No : 11 

Hüküm No : 50 

Tarihi : [10] Ramazan 1155 [8 Kasım 1742] 

Erzurum vâlîsine ve İskefser ve () kâdîlarına hüküm ki 

İskefser kazâsına tâbi‘ Kızılcaviran karyesinde vâki‘ câmi‘-i şerîf vakfının 

mütevellîsi olan sâdât-ı kirâmdan Seyyid Ali gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında 

İskefser nâhiyesinde vâki‘ bâc-ı bâzâr-ı Çermik derüsi(?) ve bâc-ı uyûr ve ihtisâb ve 

kantar ve bâzârbaşılık hâric ez-defter olmağla Kızılcaviran'da vâki‘ câmi‘-i şerîfin 

tarafından vakfiyyet üzre zabt ve tâ’ife-i imâm ve mü’ezzinden ve sıbyân-ı mekteb içün 

senede iki bin sağ akçe vermek ve kendü vefâtından sonra evlâd-ı evlâd-ı evlâdına 

meşrûta olmak üzre tevliyeti dahi doksan iki akçe hazîne-mândesi mukâbili ber-vech-i 

te’yîd kendüye tevcîh olunmak içün defter-i hâkânîde olan mahal tevkî‘î kalemiyle 

tashîh ve sebt-i defter ve müceddeden kendüye tevcîh ve mahalline kayd ve yedine 

Mâliye tarafından berât-ı şerîfüm verilmek içün bundan akdem istirhâm ve Defterhâne-i 

Âmirem'de mahfûz olan defter-i mufassala mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh üzre bin 

yüz elli iki senesi Recebi'nin yirmi dokuzuncu günü bâ-hatt-ı tevkî‘î defter-i mufassala 

sebt ve mahalli tashîh ve şürût-ı mezkûr üzre vazîfe-i mu‘ayyene ile tevliyeti buna 
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tevcîh ve Mâliye tarafından verilen berât-ı şerîfümle üzerinde ve eylece etrâfında vâki‘ 

kâbil-i zirâ‘at olmayan mahal arsa-i hâliye olmağla rûz-ı hızır ve rûz-ı kasımda yirmişer 

gün ikâmet olunan bâc-ı bâzâr-ı Kızılcaviran'da vâki‘ câmi‘-i şerîfi ta‘mîri ve termîmi 

içün vakf olunup kadîmden ne makûle emti‘a ve hayvânların bey‘ ve şirâ olunandan 

îcâb eden cânib-i vakfdan alınagelür iken defter-i hâkânîde tevkî‘î kalemiyle sebt 

olunduğu üzre masârıf ve ta‘mîr ve vezâ’if-i hademe-i mezbûr içün ta‘yîn olunan senede 

iki bin sağ akçe kifâyet etmeyüp câmi‘-i şerîf harâb ve ziyâde ta‘mîre muhtâc 

olduğundan kezâlik ziyâde hademe ve vezâ’ife muhtâc mahall-i mezbûr kimesnenin 

kayd ve berâtına dâhil olmayup hâric ez-defter olduğuna binâ’en arsa-i mezbûr dahi 

vakf olunup bâzârbaşılık ve ihtisâb ve kantar vekîli ve ne makûle emti‘a ve hayvânâtdan 

bey‘ ve şirâ olanların bâcı vakfiyyet üzre zabt ve kimesneye bir dürlü zararı olmamağla 

fukarânın zarûret ve muzâyakaları def‘iyçün bey‘ ve şirâda nef‘leri olmağla âhardan 

bilâ-sened bir dürlü dahl ü ta‘arruz olunmamak üzre bâc ve bâzâr ve galle ne makûle 

emti‘a ve hayvânâtdan ne vechile alınagelmiş ise ahz ü kabz olunup câmi‘-i mezbûrun 

imâmına altı yüz ve hatîbine altı yüz ve iki nefer mü’ezzinlerine altı yüz ve sıbyân-ı 

mektebe üç yüz ve ta‘lîm-i Kurân-ı azîmü'ş-şân eden hocaya bin akçe ve müderrisine 

bin ve haftada iki cüz Kurân-ı Kerîm tilâvet edenlere alı yüz ve bir Kelâm-ı Şerîf senede 

vakf içün bin akçe ve medrese ta‘mîri içün altı yüz ve su yolları ta‘mîri içün altı yüz ve 

iki nefer nâzıra altı yüz ve şem‘ içün altı yüz ve iki nefer câbîye altı yüz ve iki nefer 

suyolcuya altı yüz akçe ve iki nefer kapucı içün altı yüz ve kâtibiyye içün altı yüz ve 

yine nâzır içün üç bin ve câmi‘-i mezbûr ta‘mîri içün bin akçe ve meremmâtı içün altı 

yüz akçe vezâ’if-i mu‘ayyene ve hademe-i mezbûre vezâ’ifi her sene Mart duhûlünde 

kendülere edâ ve hizmet-i lâzımelerinde ve devâm-ı ömr ü devletim ed‘iyyesine 

müdâvemet ve Resûl-i Ekrem salla'llâhu te‘âlâ aleyhi ve sellem [Sayfa 12] ve ashâb-ı 

güzîn rıdvânu'llâhi te‘âlâ aleyhim ecma‘în hazerâtının ervâh-ı şerîfleriyçün üçer İhlâs-ı 

Şerîf tilâvet olunup vakf-ı mezbûr Defterhâne-i Âmirem'de sebt-i defter ve doksan iki 

akçe hazîne-mânde mukâbili tevliyete kendüye evlâdiyyet ve meşrûtiyyet üzre Anadolu 

Muhâsebesi'ne kayd ve Mâliye tarafından berât-ı şerîfüm verilüp hâlâ berât-ı şerîfümle 

üzerinde olduğun bildürüp berâtı mûcebince zabt etdirilüp mugâyir-i şürût-ı berât âharı 

bir dürlü dahl ü ta‘arruz etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Hazîne-i 

Âmirem'de mahfûz olan Anadolu Muhâsebesi defterlerine nazar olundukda vech-i 

meşrûh üzre vakf-ı mezbûr tevliyete vazîfe-i mu‘ayyene ile ber-vech-i te’yîd mûmâ-
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ileyh Seyyid Ali'ye tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde olduğu mastûr ve 

mukayyed bulunmağın berâtı mûcebince zabt etdirilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i N. sene 1155 

*** 

Sahife No : 12 

Hüküm No : 51 

Tarihi : [10] Ramazan 1155 [8 Kasım 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Erzincan ve () kâdîlarına hüküm 

Hacı Ahmed ve Yahya ve Ali nâm kimesneler gelüp Erzurum sancağında Kuzay 

Erzincan nâhiyesinde (…) nâm karye ve gayriden ze‘âmete mutasarrıf Dergâh-ı Âlî 

gediklülerinden Mustafa Ağa demekle ma‘rûf kimesne ze‘âmeti karyelerini bin yüz elli 

beş senesi Martı ibtidâsından bir sene tamâmına değin zabt ve a‘şâr ve rüsûmun ahz ü 

kabz etmek üzre mukaddemâ Ahmed nâm kimesneye ilzâm ve zabtiyçün temessük 

verdikden bir müddet sonra mezkûra verilen temessüğüne amel ve i‘tibâr olunmamak 

üzre ref‘inden sene-i mezbûrede ze‘âmeti karyelerini zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve 

rüsûmu ahz ü kabz etmek üzre bunlara ilzâm ve bunlar dahi iltizâm ve zabtiyçün 

yedlerine memhûr ve ma‘mûlün-bih temessük verildüğin bildürüp temessüği mûcebince 

şer‘le görilüp hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i temessük müdâhale ve mu‘âraza 

etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnun recâ eyledüği [ecilden] şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i N. sene 1155 

*** 

Sahife No : 12 

Hüküm No : 52 

Tarihi : [10] Ramazan 1155 [8 Kasım 1742] 

Mahalline gitmeyüp battâlda hıfz olunmuşdur. 

8 Za. sene [1]155 

Erzurum cânibi Ser‘askeri Vezîr Ahmed Paşa'ya ve ordu kâdîsına hüküm ki 

Gönye sancağında vâki‘ Arhavi kazâsı ahâlîsinden Abdullah nâm kimesne ile 

sâ’irleri rikâb-ı hümâyûnuma arzuhâl sunup hâlâ Gönye sancağında mutasarrıf olup Kaş 
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muhâfazasında olan (…) Mehmed Paşa bâ-emr-i âlî mu‘ayyen olan hazariyyesine 

kanâ‘at etmeyüp celb-i mâl sevdâsıyla kal‘a-i merkûmeden hurûc ve devr tarîkiyle kazâ 

be-kazâ gezüp re‘âyâ fukarâsını nice dürlü bahâne ile tecrîm ve (…) ve bunun [emsâli] 

zulm ü te‘addî eyledüğünden (…) olunup sâbık Arhavi kazâsı nâ’ibi olan mezbûr 

Abdullah'ın karındaşı Mustafa Efendi demekle ma‘rûf kimesne ve yeniçerileri 

serdengeçdi ağalarından Mehmed ve mekteb hocası () nâm kimesne paşa-yı mezkûrun 

zulmine rızâ vermedikleriyçün bin yüz elli () senesinde mezbûrları hilâf-ı şer‘-i şerîf ve 

bi-gayri hakkın katl ve hâneleriyle âdem ta‘yîn ve bi'l-cümle emval ve erzâkların nehb ü 

gâret ve gadr-i küllî eyledüğün bildürüp ol bâbda istid‘â-yı inâyet eyledikleri ecilden 

mübâşir ta‘yîn olunan () ma‘rifetiyle paşa-yı merkûm sen ki vezîr-i müşârun-ileyhsin 

huzûruna ihzâr ve husamâsı mezbûrûn ile terâfu‘-ı şer‘ ve ber-muktezâ-yı şer‘-i kavîm 

üzerine sâbit olan mevad tescîl ve hüccet ve vâki‘ hâli sûret-i sicillâtlarıyla arz ve i‘lâm 

olunmak bâbında fermân-ı âlî-şânum sâdır olmuşdur deyü yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i N. sene 1155 

*** 

Sahife No : 12 

Hüküm No : 53 

Tarihi : [20] Ramazan 1155 [18 Kasım 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Kelkit ve () kâdîlarına hüküm 

El-Hâcc İdris nâm kimesne gelüp Kelkit kazâsında sâkin Mustafa Bey Çiftlikli 

Osman Ağa demekle ma‘rûf kimesneler kefâletleriyle bin yüz elli () senesinde kazâ-i 

mezbûr ahâlîsinden ma‘lûmü'l-esâmî kimesneler zimmetlerinde bâ-temessük üç yüz elli 

guruş kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Seyyidullah nâm kimesne zimmetinde dahi yine 

sene-i mezbûrede bâ-temessük yetmiş guruş alacağı olup taleb eyledikde vermekde 

te‘allül ve muhalefet eylediklerin bildürüp temessüğü mûcebince şer‘le görilüp hakkı 

alıverilmek bâbında şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı N. sene 1155 

*** 
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Sahife No : 12 

Hüküm No : 54 

Tarihi : [20] Ramazan 1155 [18 Kasım 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Kiğı kâdîsına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûra muzâfâtından Enderis nâhiyesine tâbi‘ Karapolat nâm karyede 

sâkin Hacı Keloğulları demekle ma‘rûf Kasım ve İbrahim ve Hacı ve () nâm kimesneler 

gelüp bunlar üzerlerine edâsı lâzım gelen avârız ve imdâd-ı hazariye ve seferiye ve sâ’ir 

emr-i şerîf ile tekâlîfden tahammüllerine göre hisselerine düşen tekâlîfi ahâlî-i mahalle 

ile edâda kusûrları olmayup () nâm karye toprağında bi'l-fi‘l zabt ve tasarruflarında 

tekâlîf alınmak îcâb eder hâneye bağlu emlâk ve yerleri yoğiken karye-i mezbûr 

ahâlîsinden () ve () ve () nâm kimesneler zuhûra gelüp siz mukaddemâ bizim 

karyemizde sâkin iken kalkup varup karye-i mezbûrda tavattun eylediniz avârız ve sâ’ir 

tekâlîfi sizden aluruz deyü üzerlerine mübâşir getürüp nice gûne cevr ve eziyet ve 

te‘addîden hâlâ olmadıkların bildürüp ol bâbda kânûn üzre hükm-i hümâyûnum recâ 

eyledikleri ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır 

Fî evâsıt-ı N. sene 1155 

*** 

Sahife No : 13 

Hüküm No : 55 

Tarihi : [20] Ramazan 1155 [18 Kasım 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Akköy kâdîsına hüküm ki 

Akköy kazâsı ahâlîsi fukarâları gelüp bunlar üzerlerine edâsı lâzım gelen imdâd-

ı seferiyye ve hazariyyelerin cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le hisselerine düşeni 

cem‘ine me’mûr olanlara edâda kusûrları olmayup imdâd-ı hazariyye ve seferiyye 

şürûtınca mu‘âf ve gayr-i mu‘âf olmuşlar iken kazâ-i mezbûrenin imdâd-ı hazariyye ve 

seferiyyesinden yine kazâ-i mezbûra tâbi‘ (…) nâm derbend karye ahâlîlerinin ta‘dîl ve 

tesviye vechile üzre hisselerine isâbet eden hâzariyye ve seferiyyeyi taleb eylediklerinde 

mezbûrlar hevâlarına tâbi‘ müteğallibeden ba‘zı kimesnelere istinâden biz derbendciyiz 

deyü imdâd-ı hazariyye ve seferiyyeden sarâhaten mu‘âfiyetleriyçün Dîvân-ı Hümâyûn 

tarafından emr-i şerîfleri yoğiken mugâyir-i şürût hâzariyye ve seferiyye ve bilâ-emr-i 

hümâyûn hisselerine düşeni edâda te‘allül ve bunlara çekdirüp gadr-ı küllî eylediklerin 
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bildürüp bâ-fermân-ı âlî vâki‘ olan imdâd-ı seferiyye ve hazariyyeden cümle ma‘rifeti 

ve ma‘rifet-i şer‘le mezkûrların hisselerine düşeni bunlar ile ma‘an edâ etdirilüp hilâf-ı 

emr-i âlî ve mugâyir-i şürût ol vechile te‘allül ve muhâlefet etdirilmemek bâbında emr-i 

şerîfüm recâ eyledikleri ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı N. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 13 

Hüküm No : 56 

Tarihi : [20] Ramazan 1155 [18 Kasım 1742] 

Erzurum ve Trabzon vâlîlerine ve Pazarsuyu ve Akköy ve Karahisâr-ı Şarkî ve 

Giresun ve () ve () kâdîlarına hüküm ki 

Pazarsuyu kazâsı muzâfâtından Kisul(?) nâhiyesine tâbi‘ Bahrale(?) nâm karye 

sâkinlerinden Ahmed ve () nâm kimesneler gelüp mezbûr Ahmed'in oğlu İbrahim nâm 

kimesne ile mezkûrun karındaşı Abdullah nâm kimesne kendü hâllerinde ticâret içün 

giderler iken Akköy kazâsına tâbi‘ Keçiyoluk(?) nâm mahalle vardıkda Pazarsuyu 

kazâsı sâkinlerinden olup kuttâ‘-ı tarîk eşkiyâsından Yusuf ve Safa ve Uzun Mustafa ve 

Yunus oğlu ve Kara Veli oğlu Ali nâm kimesneler kendü hâllerinde olmayup hevalarına 

tâbi‘ yetmiş seksen mikdârı tüfenk-endâz eşkiyâ ile (…) ebnâ-i sebîlin yolların kat‘ ve 

katl-i nüfûs ve gasb-ı emvâl âdet-i müstemirreleri olmağla bin yüz elli () senesinde 

mezbûrân İbrahim ve Abdullah'ın dahi önlerine çıkup yolların kat‘ ve ikisini dahi bi-

gayri hakkın katl ve süvâr oldukları at ve mükemmel besât ve yanlarında mecud ber-

mûceb-i defter iki yüz guruşluk emvâl ve eşyâların gasb u gâret edüp ziyâde gadr ve 

zulm-i sarîh eylediklerin ve hâlâ mezbûrlar taht-ı kazâ ve hükûmetinizde mürûr u ubûr 

üzre oldukların bildürüp bulundukları mahallinde şer‘le görilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı 

hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnun recâ eyledikleri ecilden bulundukları mahalde 

şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı N. sene [1]155 

*** 
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Sahife No : 13 

Hüküm No : 57 

Tarihi : [20] Ramazan 1155 [18 Kasım 1742] 

Habsamana ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm 

ki 

Sâdât-ı kirâmdan Seyyid Mehmed zîde şerefuhû gelüp bunun Habsamana 

kazâsına tâbi‘ İkseri nâm karye toprağında vâki‘ tarlasında zer‘ ve anbara indirüp hâsıl 

olan mahsûlünden kimesnenin alâkası ve üzerine dahi şühûd-ı udûl ile şer‘an bir nesne 

sâbit ve zâhir olmayup bir vechile te‘addî vü rencîde olunmak îcâb etmez iken 

Habsamana kazâsı sâkinlerinden olup şekâvet ile meşhûr ve dâ’imâ ibâdullâha hilâf-ı 

şer‘ te‘addî ve gasb-ı emval ve âdet-i müstemirresi olan Zehir Ali demekle ma‘rûf 

kimesne kendü hâlinde olmayup hevasına tâbi‘ eşkiyâ ile yekdil ve bin yüz elli beş 

senesinde bunun hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın fuzûlî cebren otuz kırk keyl 

mahsûlün ahz u gasb ve ziyâde gadr u te‘addî eyledüğin bildürüp şer‘le görilüp 

alıverilmek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı N. sene 1155 

*** 

Sahife No : 13 

Hüküm No : 58 

Tarihi : [20] Ramazan 1155 [18 Kasım 1742] 

Habsamana ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm 

ki 

Cennet ve Züliye ve Alime nâm hâtûnlar gelüp bunların Habsamana kazâsına 

tâbi‘ İkseri nâm karye toprağında vâki‘ eben-an-ceddin ve babaları () nâm müteveffânın 

yedlerinde olan sâhib-i arz temessüğü mûcebince ale'l-iştirâk mutasarrıf ve zabt ve 

zirâ‘at ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ edegeldikleri çayır ve tarla demekle ma‘rûf 

tapulu ve temessüklü ma‘lûmetü'l-hudud yerlerinde âharın alâkası olmayup dahl îcâb 

etmez iken Habsamana kazâsı sâkinlerinden müteğallibeden Zehir ali demekle ma‘rûf 

kimesne kendü hâlinde olmayup cebâbireden olmağla hilâf-ı kânûn fuzûlî müdâhale ve 

zabtlarına mümâna‘at ve te‘addî etmekle bundan akdem iki üç def‘a mürâsele ile emrüm 

ta‘yîn ve taraf-ı şer‘de murâfa‘a-i şer‘ içün da‘vet-i şer‘ olundukda itâ‘at-i şer‘ etmeyüp 
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girü ol vechile müdahale ve te‘addîden hâlî olmaduğun bu bâbda da‘vâsına muvâfık 

fetvâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyyeleri olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîf ve hüccet-i 

şer‘iyye ve temessükleri mûcebince amel olunup zikr olunan yerleri yedlerinde olan 

sâhib-i arz temessüğü ve fetvâ-yı şerîf ve hüccet-i şer‘iyyeleri bunlara zabt etdirilüp 

mezbûru dahl ü ta‘arruz etdirilmeyüp men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

recâ eyledikleri ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı N. sene 1155 

*** 

Sahife No : 13 

Hüküm No : 59 

Tarihi : [10] Şevval 1155 [8 Aralık Kasım 1742] 

Erzurum vâlîsine Bayburd ve () kâdîlarına 

Bayburd kazâsına tâbi‘ Kulur(?) nâm karyeden Ohan nâm zimmî gelüp bunun 

üzerine şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil iken yine kazâ-i mezbûrdan İvaz Ağa 

demekle ma‘rûf kimesne müteğallibeden olduğundan bin yüz elli () senesinde bunun 

hilâf-ı şer‘-i şerîf on yedi buçuk guruşluk üç buçuk sumar(?) arpasıyla sekiz guruş 

kıymetlü bir sumar(?) buğdayını ve bir def‘a dahi otuz guruşluk buğdayını ve on beş 

guruşluk çukasını ve yirmi iki guruşluk nukûd akçesini fuzûlî ve teğallüben ahz edüp 

gadr eyledüğin ve bu bâbda fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp mûcebince şer‘le görilüp 

alıverilüp icrâ-yı hak olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i L. sene 1155 

*** 

Sahife No : 14 

Hüküm No : 60 

Tarihi : [20] Ramazan 1155 [18 Kasım 1742] 

Ulubey ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm ki 

Habsamana Kal‘ası müstahfızlarından Mustafa nâm müstahfız gelüp Karahisâr-ı 

Şarkî sancağında Ulubey nâhiyesinde Kübdenk(?) nâm karye ve gayriden yedi yüz elli 

akçe seferlik timar ile Habsamana Kal‘ası müstahfızlığına berât-ı şerîfümle mutasarrıf 

olup timarının başkalemi üzre sâlifü'z-zikr Kübdenk(?) karyesi yirmi iki nefer re‘âyâ ve 
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bir zemîn ve hâsıl hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihî yedi bin iki yüz elli akçe yazu ile 

defter-i mufassalda muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde yazu-yı mezkûrun bin 

yetmiş beş akçesi ifrâz ve ma‘a gayrihî birikdirilüp yirmi bir bin yetmiş beş akçe 

yekûnundan yedi yüz elli akçesi ifrâz ve Habsamana Kal‘ası müstahfızânına mahsûlüni 

bir gedik timar ve gedik-i mezbûr hâlâ berât-ı şerîfümle mezbûr Mustafa'nın üzerinde 

bâkîsi müştereklerinin olup karye-i merkûmede vakf arâzî olmayup bir vechile dahl 

olunmak îcâb etmez iken ba‘zı kimesneler zuhûr ve karye-i merkûme dâhilinde zâviye 

vakfı vakdır deyü hilâf-ı defter-i hâkânî müdâhale ve gadr eyledüklerin bildürüp karye-i 

merkûme ber-mûceb-i defter-i hâkânî müşterekleriyle buna zabt ve vâki‘ olan mahsûlât 

ve rüsûmâtı ahz ü kabz etdirilüp mezbûrların hilâf-ı defter-i hâkânî ol vechile zâhir olan 

müdâhale ve te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eylediği 

ecilden Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 

mufassala mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh üzre olduğu mastûr ve mukayyed 

olmağın defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı N. sene 1155 

*** 

Sahife No : 14 

Hüküm No : 61 

Tarihi : [20] Ramazan 1155 [18 Kasım 1742] 

Erzurum vâlîsine, Habsamana ve () kâdîlarına hüküm ki 

Nuh-zâde Mustafa Ağa demekle ma‘rûf kimesne gelüp Habsamana kazâsına 

tâbi‘ Gölkopur(?) nâm karye toprağında vâki‘ ma‘lûmetü'l-hudûd yerleri Kâdîoğlu kızı 

demekle ma‘rûfe Firdevs nâm hâtûn ammileri Çobanoğlu Ahmed ve İsa oğlu Ömer ve 

(…) oğlu Halil ve (…) oğlu Hüseyin Beşe demekle meşhûr kimesneler ile müşâ‘ ve 

müşterek zabt ve zirâ‘at ederler iken mezbûre Firdevs Hâtûn bin yüz elli dört senesinde 

müteveffiye olup oğlu kalmayup sâlifü'z-zikr yerlerden hissesi kânûn üzre tapuya 

müstahıkk olmağla mezbûrlar müşterek oldukları i‘tibâriyle hîn-i tapuda bî-garaz 

müslimânların takdîr eyledikleri resm-i tapu ile teklîf olundukda mezbûrlar almayup 

bi'l-külliye fâriğ ve hakk-ı tapu bunun hakkı oldukda ol yerleri sâhib-i arzdan resm-i 

tapu ile alup yedine verilen sâhib-i arz temessüğü mûcebince zabt ve zirâ‘at ve öşr ve 

resmin sâhib-i arza edâ edüp bir vechile dahl olunmak îcâb etmez iken müştereki 
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mezbûr Hüseyin zuhûr ve şirrete sülûk ve ol yerlerden ferâğıma nâdim oldum sana zabt 

etdirmem yedinden alup ben zabt ederim deyü nizâ‘ ve hilâf-ı kânûn ve fuzûlî müdâhale 

ve te‘addî ve bundan akdem mezbûr Hüseyin ile murâfa‘a-i şer‘-i şerîf olduklarında 

vech-i meşrûh üzre olduğu ma‘lûmü'l-esâmî kimesnelerin şehâdetleriyle şer‘an sâbit ve 

mezbûr Hüseyin'in iddi‘âsı lağv ve mahz ve hilâf-ı kânûn olmağla ol yerler buna hükm 

ve mezbûr mu‘âraza ve müdâhaleden men‘ birle cânib-i şer‘den zabtiyçün bunun yedine 

iki kıt‘a hüccet-i şer‘iyye ve mûcebince buyuruldu dahi verilmişiken mezbûr Hüseyin 

yine mâni‘ ve mündefi‘ olmayup ol hüccet-i şer‘iyyelere ve buyuruldu ve sâhib-i arz 

temessüğüne mugâyir tekrâr nizâ‘ ve fuzûlî müdâhale ve zabtına mümâna‘at ve 

te‘addîden hâlî olmaduğun ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verildüğin 

bildürüp zikr olunan yerleri yedinde olan fetvâ-yı şerîf ve hüccet-i şer‘iyye ve 

buyuruldu ve sâhib-i arz temessüğü mûcebince kemâ-kân buna zabt etdirilüp mezbûru 

dahl ü ta‘arruz etdirilmeyüp zâhir olan müdâhale ve te‘addîsi men‘ u def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı N. sene 1155 

*** 

Sahife No : 14 

Hüküm No : 62 

Tarihi : [29] Ramazan 1155 [27 Kasım 1742] 

Habsamana ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimene hüküm 

ki 

Zu‘amâdan Hasan veled-i Mustafa zîde kadruhû gelüp Karahisâr-ı Şarkî 

sancağında Habsamana nâhiyesinde Samanlıkçukuru nâm karye ve gayriden yirmi bir 

bin üç yüz on beş akçe ze‘âmete berât-ı şerîfümle mutasarrıf olup ze‘âmeti aklâmından 

yine Habsamana nâhiyesinde müşterekiyle kayd ve berâtına dâhil Alayundlu ve Balak 

ve Yakacık nâm karyelerin müsellemiyesi hâss-ı hümâyûn olmağla hâs mültezimleri 

zikr olunan karyelerden müslimîn tarafına â’id olanı ahz ü kabza kanâ‘at etmeyüp 

ze‘âmet tarafına â’id olan mahsûl ve rüsûma dahi hilâf-ı defter-i hâkânî fuzûlî müdâhale 

ve nizâ‘dan hâlî olmadukların bildürüp zikr olunan karyeler ber-mûceb-i defter-i hâkânî 

hâss-ı hümâyûn ve müşterekiyle kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsûlât ve rüsûmâtı 

kânûn ve defter mûcebince ahz ü kabz etdirilüp hâs mültezimlerini müsellemiyeye â’id 
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olandan ziyâdeye hilâf-ı defter-i hâkânî dahl ü ta‘arruz etdirilmeyüp men‘ u def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan 

rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda Habsamana 

nâhiyesinde karye-i Alayundlu doksan beş nefer re‘âyâ ve iki zemîn ve bir nefer mevkûf 

hâsıl-ı hınta yekûn ma‘a gayrihâ on iki bin iki yüz elli akçe ve yine nâhiye-i mezbûre 

tâbi‘ karye-i Balak dokuz nefer re‘âyâ ve bir çiftlik hâsıl ma‘a el-rusûm deyi bin akçe ve 

yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ karye-i Yakacıkköy doksan beş nefer re‘âyâ ve iki zemîn ve 

hâsıl-ı hınta yekûn ma‘a gayrihâ yedi bin beş yüz akçe yazular ile defter-i mufassalda 

muharrir kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde sâlifü'z-zikr Alayuntlu nâm karye on bir 

bin akçe yazu ile tahrîr ve üç bin iki yüz akçesi ifrâz ve mârru'z-zikr Balak nâm karye 

ile birikdirilüp on altı bin üç yüz akçe bir icmâl ve zikr olunan Yakacık nâm karye dahi 

ma‘a gayrihâ birikdirilüp on sekiz bin dokuz yüz doksan beş akçe bir icmâl olmağla 

[Sayfa 15] on altı bin dört yüz akçe yazar icmâl-i evvelinin yedi yüz otuz akçesi mûmâ-

ileyh Hasan veled-i Mustafa'nın zeameti aklâmı bâkîsi müştereki kaydında ve on sekiz 

bin dokuz yüz doksan beş akçe yazar icmâl iki bin dört yüz yetmiş akçesi yine mûmâ-

ileyhin ze‘âmeti aklâlı bâkîsi müştereki kaydında ve yine Habsamana nâhiyesinde el-

müsellemiye an karye-i Alayuntlu yüz on beş nefer re‘âyâ ve zemînhâ (…) ve hâsıl 

ma‘a'r-rüsûm dört bin sekiz yüz elli akçe ve yine nâhiye-i mezbûrda el-müsellemiye an 

karye-i Yakacıkköy altmış iki nefer re‘âyâ ve hâsıl ma‘a'r-rüsûm bin yüz elli akçe ve 

yine nâhiye-i mezbûra el-müsellemiye an karye-i Balak on altı nefer re‘âyâ ve hâsıl 

ma‘a'r-rüsûm iki bin iki yüz elli akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrir kalimiyle 

tahrîr ve defter-i icmâlde nefs-i Karahisâr ve ma‘a gayriha bir icmâl olup icmâl-i 

mezbûr dahi havâss-ı hümâyûnumdan olduğu mastûr ve mukayyed olmağın defter-i 

hâkânî mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i N. sene 1155 

*** 
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Sahife No : 15 

Hüküm No : 63 

Tarihi : [10] Şevval 1155 [8 Aralık Kasım 1742] 

Kiğı sancağı beğine ve Kiğı kâdîsına hüküm 

Melkon nâm zimmî gelüp babası Sekpas nâm zimmîyi bin yüz elli () senesinde 

Kiğı sâkinlerinden Mehmed nâm kimesne hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın darb ve 

katl edüp ziyâde gadr u te‘addî eyledüğün bildürüp şer‘le görilüp îcâb eden demm-i 

diyeti kendüye alıvererilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında şer‘le görilmek 

içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i L. sene 1155 

*** 

Sahife No : 15 

Hüküm No : 64 

Tarihi : [20] Şevval 1155 [18 Aralık Kasım 1742] 

Erzurum vâlîsine ve () kâdîsına ve Gercanis kazâsı nâ’ibine hüküm 

Gercanis kazâsına tâbi‘ Yazuköyü nâm karyeden Hamza oğlu Monla Celil ve 

Kenan nâm kimesneler ile ve dahi sâ’irleri gelüp bunlar kendü hâllerinde olup bir 

kimesneye verecekleri yoğiken yine Gercanis kazâsına tâbi‘ Yazu nâm karyeden 

müteğallibeden Bayrakağası Köse Veli nâm kimesne kendi hâlinde olmayup bunlara 

garazı olmağla mücerred icrâ-yı garaz ve intikâm içün hevâsına tâbi‘ Abdullah Ağa ve 

Beşir Ağa demekle meşhûr kimesneler ile yekdil ve mezbûrları tahrîk ve iğfal ve 

önlerine düşüp gelüp bin yüz elli () senesinde menzillerini basup hilâf-ı şer‘-i şerîf bin 

beş yüz guruşluk emvâl [ve] eşyâların yağma ve gâret eylediklerindan mada mezbûr 

Celil'in'in sekiz yaşında Salih nâmında bir sağîr veledin helâk edüp ziyâde gadr 

eyledikleri ve husûs-ı mezbûr minvâl-i muharrer üzre olduğunu sen ki Gercanis kazâsı 

nâ’ibi mevlânâ-yı mûmâ-ileyh es-Seyyid Ali zîde ilmuhûsun tarafından arz olunduğun 

bildürüp fetvâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le görilüp yağma ve gâret eyledikleri ol mikdâr 

guruşluk eşyâları her ne ise alıverilüp ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm recâ 

eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

***    Fî evâsıt-ı L. sene [1]155 
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Sahife No : 15 

Hüküm No : 65 

Tarihi : [20] Şevval 1155 [18 Aralık Kasım 1742] 

Erzurum vâlîsine ve () kâdîsı ve Gercanis kazâsı nâ’ibine hüküm 

Gercanis kazâsına tâbi‘ Yazuköyü nâm karyeden Hamza oğlu Monla Celil ve 

Kenan ve () ve () ve () nâm kimesneler gelüp bunlar kendü hâllerinde olup bir 

kimesneye verecekleri yoğiken Gercanis kazâsına tâbi‘ Yazu nâm karyeden Bayrakoğlu 

Köse Veli nâm kimesne kendi hâlinde olmayup bunlara garazı olmağla mücerred icrâ-yı 

garaz içün hevâsına tâbi‘ Abdullah Ağa ve Beşir Ağa demekle ma‘rûf kimesneler ile 

yekdil ve birbirleriyle müttefik olup bin yüz elli () senesinde bunların hilâf-ı şer‘-i şerîf 

ve bi-gayri hakkın ma‘lûmü'r-re’s koyun ve keçileriyle camus öküzlerini ve ma‘lûmü'l-

aded eşyâlarını cebren ahz ve sürup götürüp gadr eyledüklerin ve yedinde fetvâ-yı 

şerîfesi olduğun bildürüp mûcebince şer‘le görilüp mezkûrların hilâf-ı şer‘ ve bi-gayri 

hakkın ahz eyledikleri hayvânât ve eşyâları gerü bunlara alıverilüp ihkâk-ı hak olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri elciden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı L. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 15 

Hüküm No : 66 

Tarihi : [20] Şevval 1155 [18 Aralık Kasım 1742] 

Erzurum vâlîsine Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına hüküm ki 

Osman ve Abdurrahman nâm kimesne gelüp bunların yüz elli () senesinde 

Âsitâne-i Sa‘âdetüm'e gelür iken Karahisâr-ı Şarkî sancağında vâki‘ Şiran nâm mahalde 

Şeyhhasanlu Cemâ‘âtî'nden hâlâ taht-ı hükûmet ve kazâlarınızda mürûr u ubûr üzre olan 

Morto demekle ma‘rûf eşkiyâ kırk nefer mikdârı şakîler ile katl kasdıyla âlet-i harb ile 

bunların üzerlerine hücûm ve bunun ve Cafer nâm kimesnenin yanlarında mevcûd ber-

mûceb-i defter ma‘lûmü'l-mikdâr nukûd ve eşyâların nehb ü gâret ve kendülerin mecrûh 

ve ol vechile gadr-ı küllî eyledüklerin bildürüp ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı L. sene 1155 

*** 
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Sahife No : 16 

Hüküm No : 67 

Tarihi : [20] Şevval 1155 [18 Aralık Kasım 1742] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve voyvodasına hitâben hüküm 

Sâdât-ı kirâmdan Seyyid Mehmed zîde şerefuhû gelüp bu kazâ-i mezbûra tâbi‘ 

Kovan nâm karyeden Topal Mehmed demekle ma‘rûf kimesnenin kızı Keziban nâm 

bikr-i bâliğayı şühûd mahzarında otuz guruş mehr-i mu‘accele tesmiyesiyle kendüye 

akd-i nikâh edüp menkûhası mezbûreye şer‘an dahl olunmak îcâb etmeyüp ve akd-i sânî 

dahi şer‘an sahîh değil iken bu diyâr-ı âhara gitdikde kazâ-i mezbûra tâbi‘ Ağros(?) nâm 

karyeden müteğallibeden Mahmud ve Mustafa nâm kimesneler hevâlarına tâbi‘ Derviş 

Bölükbaşı demekle meşhûr kimesne ile yekdil ve menkûhası mezbûreyi bunun 

gıyâbında mezbûr Derviş Bölükbaşı cebren nikâh edüp bu dahi diyâr-ı âhardan varup 

menkûhası mezbûreyi taleb eyledikde vermeyüp mu‘în-i kesîresi olduğundan bir vechile 

icrâ-yı hak mümkün olmaduğun ve bu bâbda fetvâsı olduğun bildürüp şer‘le görilüp 

menkûhası mezbûre buna alıverilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ 

eylediği ecilden şer‘le görilmek emrüm olmuşdur. 

Fî evâsıt-ı L. sene 1155 

*** 

Sahife No : 16 

Hüküm No : 68 

Tarihi : [29] Şevval 1155 [27 Aralık 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum monlâsına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan Hasan nâm sipahi gelüp berât-ı şerîfümle mutasarrıf olduğu 

timarı karyelerinden kazâ-i mezbûr muzâfâtından Geçik nâhiyesine tâbi‘ Çanak ve () ve 

() nâm karyelerinin bin yüz elli senesinde vâki‘ olan mahsûlât ve rüsûmâtı bunun berâtı 

mûcebince tahvîli târîhine düşmüşiken karye-i mezbûre sâkinlerinden Çavuşoğulları 

demekle ma‘rûf Mehmed ve Osman ve Bekir nâm kimesneler fuzûlî ve teğallüben ahz ü 

kabz edüp gadr eyledüklerin ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfesi olduğun 

bildürüp mûcebince amel olunup alıverilmek bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin kânûn 

üzre amel olunmak emrüm olmuşdur. 

***     Fî evâhir-i L. sene 1155 
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Sahife No : 16 

Hüküm No : 69 

Tarihi : [29] Şevval 1155 [27 Aralık 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum Monlâsına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Tanet(?) nâm karye sâkinlerinden Salih nâm kimesne 

gelüp bunun kimesneye verecek deyn ve kefâleti olmayup ve üzerine dahi şühûd-ı udûl 

ile şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken müteğallibeden Serdar oğlu Mustafa 

nâm kimesne zuhûr ve şirrete sülûk ve mücerred ta‘cîz içün benim hizmetkârım Veli 

nâm kimesnenin senin zimmetinde iki bin yedi yüz elli guruş alacağı var imiş beni vekîl 

etmekle senden alurum deyü nizâ‘ ve müdde‘âsın vech-i şer‘î üzre isbât etmedin bin yüz 

elli () senesinde hilâf-ı şer‘-i şerîf bunu ahz ve habs ve bi-gayri hakkın bunun ol mikdâr 

guruşun ahz etmekle bu dahi meblağ-ı merkûmu mezkûrdan taleb ve almak üzre iken 

almadın fevt oldukda muhallefâtın kabz edün kazâ-i mezbûr mahallâtından Türkmen 

Mahallesi sâkinlerinden oğlu Yakub nâm kimesneden mâl-ı müteveffâdan taleb ve 

almak istedikde bî-vech-i şer‘î vermeyüp gadr eyledüğin ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan 

fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp mûcebince şer‘le görilüp alıverilmek bâbında emr-i 

şerîfüm recâ etmeğin şer‘le görilmek emrüm olmuşdur. 

Fî evâhir-i L. sene 1155 

*** 

Sahife No : 16 

Hüküm No : 70 

Tarihi : [29] Şevval 1155 [27 Aralık 1742] 

Kemah ve () ve () kâdîlarına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan el-Hâcc Ahmed nâm sipahi zîde kadruhû gelüp berât-ı 

şerîfümle mutasarrıf olduğu timar karyelerinden Kemah kazâsına tâbi‘ Kuz nâm 

karyesinin defterde mukayyed ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğullarından ba‘zıları kadîmî 

karyelerinden kalkup varup hâlâ taht-ı hükûmet [ve] kazânızda ba‘zı kasabât ve kurâ ve 

mezra‘aların çiftliklerinde sâkin ve mütemekkin olmalarıyla hâlâ bu dahi ol makûle 

defterlü re‘âyâların kaldırup kadîmî karyelerine nakl ve iskân etdirmek murâd eyledikde 

te‘allül ve timarı mahsûlüne gadr olunduğun bildürüp kadîmî karyelerine nakl ve iskân 
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etdirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin kânûn üzre iskân olunmak içün 

yazılmışdır. 

Fî evâhir-i L. sene 1155 

*** 

Sahife No : 16 

Hüküm No : 71 

Tarihi : [29] Şevval 1155 [27 Aralık 1742] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm ki 

Sâdât-ı kirâmdan Seyyid Şeyh Hasan zîde salâhuhû gelüp kazâ-i mezbûrda vâki‘ 

Şeyh Müstecab karyesinde Sultân Alaaddin Evkâfı'ndan Kulbeyi Zâviyesi'nin 

zâviyedârlığı ve tevliyeti evlâd-ı evlâda meşrûta olunduğu vakfiyye-i ma‘lûmün-

bihâsında mukayyed ve batn-ı evvelden bunun ceddi Yusuf ba‘dehû evlâd-ı evlâdından 

bunun babası Mehmed nâm kimesne evlâdiyet ve meşrûtiyet üzre mutasarrıf iken 

zamânında rızâsıyla batn-ı sânîde olan İbrahim nâm kimesneye verüp ba‘dehû fevt 

oldukda nevbet-i tasarruf şart-ı vâkıf mûcebince buna intikâl etmişiken bu sağîr olmağla 

da‘vâ edemeyüp hâlâ erişüp bâliğ ve da‘vâya kâdir ve mezbûr İbrahim dahi fevt 

olmağla zâviyedârlık-ı mezbûru zabt eden kazâ-i mezbûrda sâkin oğulları Halil ve 

Hasan ve Hüseyin nâm kimesnelerden taleb eyledükde babamız yedinde bulduk deyü 

hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i şart-ı vâkıf te‘allül ve buna küllî (…) eyledüklerin 

şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp mûcebince şer‘le görilüp icrâ-yı hak 

olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eylediği ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i L. sene 1155 

*** 

Sahife No : 17 

Hüküm No : 72 

Tarihi : [29] Şevval 1155 [27 Aralık 1742] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî hâssı voyvodasına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûrda sâbıkâ me’zûnün bi'l-iftâ olan kıdvetü'l-ulemâ’il-mütehakkıkîn 

Mevlânâ Seyyid Mustafa zîde ilmuhû Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp kazâ-i mezbûra 

tâbi‘ Berencik(?) nâm karyede vâki‘ (…) Pazarovası Vakfı'nın vazîfe-i mu‘ayyene ile 
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tevliyetine evlâdân-ı vâkıfdan ber-vech-i meşrûta mutasarrıfları olan on nefer 

kimesneler fevt ve bi'l-külliye evlâd-ı vâkıf tevliyet-i merkûma mahlûl olduğundan 

mu‘ayyenesiyle buna tevcîh ve berât olunup nice müddetden berü üzerlerinde iken 

ecânibden Şeyh Ali nâm kimesnenin oğulları Seyyid Mehmed ve Seyyid Hasan nâm 

kimesneler zuhûr ve evlâdiyet iddi‘âsıyla hilâf-ı inhâ bir tarîkle tevliyet-i mezbûrun bir 

hissesine bunun ref‘inden alup berât ve gadr eyledüklerin ve mezbûr Ali Şeyh evlâd-ı 

vâkıfdan olmayup ecânibden olduğundan gayri oğulları mezbûrân Seyyid Mehmed ve 

Hasan dahi zümresinden oldukları Karahisâr-ı Şarkî sükkânından ulemâ ve sulehâ ve 

e’imme ve hutabâ ve müsinn ve ihtiyâr kimesneler şehâdet ve ihbârlarıyla bin yüz elli 

bir senesinde yine buna ibkâ ve berât-ı şerîfümle üzerinde iken bin yüz elli dört 

senesinde mahsûl-i vakfı teğallüben zabt eyledüklerinden sonra fevt olup zimmetinde 

kalmağla kazâ-i mezbûr sükkânından muhallefâtın kabz eden oğlu Osman nâm 

kimesneden taleb eyledikde vermekde te‘allül eylediğinden gayri elli beş senesi 

mahsûlünü dahi kendüsü alup ve gadr-ı küllî eyledüğün bildürüp gerek mezbûr Osman 

ve gerek babası müteveffâ mezbûrun fuzûlî zabt eyledikleri mahsûl-i vakf tamâmen 

tahsîl ve icrâ-yı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâhir-i L. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 17 

Hüküm No : 73 

Tarihi : [29] Şevval 1155 [27 Aralık 1742] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı hâssı voyvodasına 

hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî kazâsına tâbi‘ Yukaru Ezdir(?) nâm karye sâkinlerinden Halil 

nâm yeniçeri Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp bunun kimesneye deyni ve kefâleti 

olmayup üzerine şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil iken yine karye-i mezbûrdan Hacı 

Mehmed oğlu Mustafa nâm kimesne zuhûra gelüp bundan akdem levendât eşkiyâsından 

Gençe Ali ve Depe Halil ve hevâsına tâbi‘ eşkiyâ beni Aşkar(?) Ovası'nda beni ahz 

eyledüklerinden sonra Sena(?) ve Yeniçerioğlu Melik nâm zimmîyi dahi ahz etmeleriyle 

yine kazâ-i mezbûra tâbi‘ Çiftlik nâm karyeden Kara Mehmed Ağa demekle ma‘rûf 
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kimesne eşkiyâ-yı mezkûrlara dört yüz yirmi guruşluk eşyâ ve akçe verüp beni 

yedlerinden halâs edüp dört yüz yirmi guruşunu mezkûr Mehmed yedinden aldın ve sen 

dahi mesfûr zimmî ile meccânen halâs oldunuz ol takdîrce benim verdiğim dört yüz 

yirmi guruşdan sizlere dahi birer mikdâr akçe mutâlebesiyle akçe hissenize isâbet eder 

verin diyü bî-vech ve hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bilâ-emr-i münîf akçe mutâlebesiyle bunu ol 

vechile te‘addî ve ta‘cîzden hâlî olmaduğun ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe 

verildüğün bildürüp fetvâ-yı şerîfe mûcebince amel olunup mezkûr Mustafa'nın bî-vech 

ve hilâf-ı şer‘-i şerîf sen dahi cerîme nâmıyla mezkûrlara verdiğim akçeden bana bir 

mikdâr hisse ver deyü zâhir olan te‘addîsi men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ eylediği ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i L. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 17 

Hüküm No : 74 

Tarihi : [29] Şevval 1155 [27 Aralık 1742] 

Erzurum vâlîsine ve Absarı kâdîsına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ () nâm karye sâkinlerinden Memduh nâm kimesne Südde-i 

Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp bunun zevcesi () nâm hâtûn kendü hâlinde olup hilâf-ı şer‘-i 

şerîf kimesneye vaz‘ u te‘addîsi olmayup ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit olmayup 

kendü ırzıyla mukayyed iken yine kazâ-i mezbûr sâkinlerinden eşkiyâdan şekâvet ile 

ma‘rûf Bostancıoğlu Mahmud ve () ve () ve () oğlu demekle ma‘rûf Mehmed nâm 

kimesne ile bunun bin yüz elli () senesinde menzilin basup zevcesi mezbûreyi fi‘l-i şenî‘ 

kasdıyla ta‘arruz ve hetk-i ırz edüp ziyâde gadr u te‘addî eyledüğin ve bu bâbda 

da‘vâsına muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîfesi 

mûcebince şer‘le görilüp ber-mûceb-i fetvâ-yı şerîfe icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak 

bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledüği ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i L. sene 1155 

*** 
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Sahife No : 18 

Hüküm No : 75 

Tarihi : [29] Şevval 1155 [27 Aralık 1742] 

Erzincan kâdîsına hüküm ki 

Zu‘amâdan Hasan veled-i Ömer zîde kadruhû gelüp Erzurum sancağında 

Erzincan nâhiyesinde berât-ı şerîfümle mutasarrıf olduğu ze‘âmeti karyelerinden () ve () 

nâm karyelerinin () akçe yazular () akçesi mûmâ-ileyhin ze‘âmeti mülhakâtı () akçesi 

dahi müşterekleri Baki Bey-zâde () ve () nâm za‘îmlerin iken müşterekleri mezbûr Bey-

zade zikr olunan karyelerin vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmundan berâtı yazusuna göre 

hissesini düşeni almağa kanâ‘at etmeyüp kendü tarafından subaşı nasb ve kurâ-i 

merkûmun bi'l-cümle mahsûlâtını fuzûlî zabt ve buna cüz’î şey teklîf ve gadr eyledüğün 

bildürüp herkesin berâtı yazusuna göre hissesine isâbet eden ahz ü kabz etdirilüp 

müştereki merkûmu ve subaşısını ziyâdeye tecâvüz etdirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ etmeğin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i L. sene 1155 

*** 

Sahife No : 18 

Hüküm No : 76 

Tarihi : [29] Şevval 1155 [27 Aralık 1742] 

Erzurum vâlîsi vezîre ve Erzurum monlâsına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan () nâm sipahi gelüp Van sancağında ve nâhiyesinde Bayrak(?) 

nâm karye ve gayriden berât-ı şerîfümle mutasarrıf olduğu timarı karyelerinin yüz elli () 

senesinde vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmu bunun berâtı mûcebince tahvîli târîhine düşüp 

hâricden bir vechile dahl olunmak îcâb etmez iken âhardan Ali nâm kimesne zuhûr ve 

sene-i merkûmede bunun berâtı mûcebince tahvîli târîhine düşen mahsûl ve rüsûmu 

hilâf-ı şer‘ ve kânûn fuzûlî ahz ü kabz edüp buna gadr u te‘addî eyledüğin ve merkûm 

Ali hâlâ taht-ı kazânızda firâr ve husûs-ı merkûm vech-i meşrûh üzre olduğunu (…) 

Van kâdîsı Mevlânâ Ahmed zîde fazluhû tarafından arz olunduğun bildürüp bulunduğu 

mahalde şer‘le görilüp hilâf-ı şer‘ ve kânûn mezbûrun teğallüben ahz ü kabz eyledüği 

sene-i mezbûre mahsûli ve rüsûmu kendüye alıverilmek bâbında emr-i şerîfüm recâ 

etmeğin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 
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Fî evâhir-i L. sene 1155 

*** 

Sahife No : 18 

Hüküm No : 77 

Tarihi : [10] Zilkade 1155 [6 Ocak 1743] 

Erzurum vâlîsi vezîre Erzincan ve () kâdîlarına hüküm ki 

Zu‘amâdan Ali zîde kadruhû gelüp Erzurum sancağında Erzincan nâhiyesinde () 

nâm karye ve gayriden () akçe berât-ı şerîfümle mutasarrıf olduğu ze‘âmeti karyelerinin 

bin yüz elli () senesinde berâtı mûcebince tahvîli târîhine düşen mahsûl ve rüsûmu 

Erzincan sükkânından İsmail Alaybeyi ve Hüseyin ve Müftî-zade () nâm kimesneler 

hilâf-ı kânûn fuzûlî ahz ü kabz edüp ze‘âmeti mahsûlüne gadr eyledüklerin bildürüp 

berâtı mûcebince tahvîli târîhine düşen mahsûl ve rüsûmu mezbûrlardan tahsîl ve 

alıverilmek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden berâtı mûcebince 

tarafına isâbet eden mahsûl ve rüsûmu her kimin zimmetinde ise vech-i meşrûh üzre 

tahsîl olunmak içün yazılmışdır.                                                                          Fî evâ’il-i 

Za. sene 1155 

*** 

Sahife No : 18 

Hüküm No : 78 

Tarihi : [10] Zilkade 1155 [6 Ocak 1743] 

Erzurum kâdîsına ve Erzurum monlâsına hüküm ki 

Ahmed zîde kadruhû gelüp medîne-i Erzurum mahallâtından Eramine mahallesi 

sâkinlerinden ma‘lûmü'l-esâmî zimmîler zimmetlerinde bunun yedinde olan 

temessükleri mûcebince bin yüz elli senesinden berü cihet-i karz-ı şer‘den dokuz bin 

guruş alacak hakkı olup defe‘âtile taleb eyledikde edâda te‘allül üzre oldukların 

bildürüp temessükleri mûcebince mesfûrların zimmetlerinde teveccüh eden hakkı 

ma‘rifet-i şer‘le tahsîl ve alıverilüp te‘allül ve nizâ‘ etdirilmeyüp icrâ-yı hak olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Za. sene [1]155 

*** 
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Sahife No : 18 

Hüküm No : 79 

Tarihi : [10] Zilkade 1155 [6 Ocak 1743] 

Dergâh-ı Mu‘allâm kapucıbaşılarından hâlî Gümüşhâne emînine ve Erzurum 

gümrükçüsüne ve () kâdîsına ve Gümüşhâne kazâsı nâ’ibine hüküm ki 

Sen ki Gümüşhâne kazâsı nâ’ibi Mevlânâ Hüseyin zîde ilmuhûsun Südde-i 

Sa‘âdetüm'e mektûb gönderüp Arabgir kazâsı mütemekkinlerinden olup ticâret tarîkiyle 

Gümüşhâne'de sâkin Karabet nâm zimmî meclis-i şer‘a varup bundan akdem babası 

Marok veled-i Bedros nâm zimmi hâlik oldukda metrûkâtı irsen kendüye intikâl ve ol 

vakt sağîr bulunmağla ammisi Kirkor nâm zimmî kıbel-i şer‘den vasî nasb olunmağla 

bunun mâlından olmak üzre vasîsi mesfûr tüccâr tâ’ifesinden Orbin nâm tâcire üç bin 

guruş karz verüp bu âna değin almayup zimmetinde kalmağla şimdi Karabet erişüp 

bâliğ ve da‘vâya kâdir olmağla meblağ-ı mezbûru mesfûrdan taleb eyledikde mesfûr 

şirrete sülûk ve mücerred vasiyyin olan amin mesfûra verdim deyü hilâf-ı şer‘-i şerîf 

te‘allül ve mesfûr ticâret tarîkiyle taht-ı hükûmet ve kazânıza mürûr u ubûr üzre 

olmalarıyla siz ki Gümüşhâne emîni ve Erzurum Gümrüğü emîni mûmâ-ileyhimâsız 

ma‘rifetiniz ile mesfûr bulunduğu mahalde yedinde olan fetvâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le 

görilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm verilmek recâsına 

vâki‘ hâli bi'l-iltimâs arz eylediğin ecilden vech-i meşrûh üzre şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Za. sene 1155 

*** 

Sahife No : 19 

Hüküm No : 80 

Tarihi : [10] Zilkade 1155 [6 Ocak 1743] 

Erzurum vâlîsine Erzurum kâdîsına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûr muzâfâtından () nâhiyesine tâbi‘ Eynek(?) Kal‘ası'nın yerlü 

müstahfızân neferâtı gelüp bunlar uhdelerine lâzım gelen kal‘a-i mezkûr hizmetinde leyl 

ü nehâr mukîm olup üzerlerine edâsı lâzım gelen avârız ve imdâd-ı seferiyye ve 

hazariyye ve sâ’ir emr-i şerîfümle vâki‘ tekâlîfden hisselerine düşeni nâhiye-i mezbûr 

ahâlîsiyle ma‘an edâ edüp dahl olunmak îcâb etmez iken ehl-i örf tâ’ifesi taraflarından 
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bilâ-emr-i şerîf tekâlîf-i şâkka talebiyle te‘addî vü rencîde olundukların bildürüp men‘ u 

def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledükleri ecilden kânûn üzre amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Za. sene 1155 

*** 

Sahife No : 19 

Hüküm No : 81 

Tarihi : [10] Zilkade 1155 [6 Ocak 1743] 

Kemah kâdîsına ve Kemah voyvodasına hüküm ki 

Kemah kazâsına tâbi‘ () ve () ve () nâm karyeler ahâlîleri gelüp Kemah kasabası 

sâkinlerinden () ve () ve dahi ba‘zılarının bunların karyeleri toprağında bi'l-fi‘l zabt ve 

tasarruflarında hâneye bağlu avârız ve imdâd-ı hazariyye ve seferiyye ve sâ’ir emr-i 

şerîfümle vâki‘ tekâlîf îcâb eder kadîmî re‘âyâ bağ ve bağçe ve sâ’ir emlâk ve yerleri 

var iken üzerlerine edâsı lâzım gelen avârız ve imdâd-ı hazariyye ve seferiyye ve sâ’ir 

emr-i şerîfümle vâki‘ tekâlîfden hîn-i tefvîzde a‘lâ ve evsat ve ednâ i‘tibârıyla 

tahammüllerine göre hisselerine düşen tekâlîfi taleb eylediklerinde edâda te‘allül ve 

muhâlefet ve biz askerî tâ’ifesi ve kal‘a neferâtındanız deyü nizâ‘ ve cümlesin bunlara 

çekdirüp küllî gadr ve te‘addî eylediklerin bildürüp emr-i şerîfümle vâki‘ tekâlîfden 

tahammüllerine göre hisselerine düşeni bunlar ile ma‘an edâ etdirilüp mezbûrlara hilâf-ı 

kânûn ol vechile te‘allül ve muhâlefet etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

etmeğin kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Za. sene 1155 

*** 

Sahife No : 19 

Hüküm No : 82 

Tarihi : [20] Zilkade 1155 [16 Ocak 1743] 

Erzurum vâlîsine İskefser ve () kâdîlarına hüküm ki 

İskefser kazâsına tâbi‘ Ermeneş nâm karyeden Fadime nâm hâtûn gelüp karye-i 

mezbûreden Sipahi İbrahim ve karındaşı Süleyman nâm kimesneler kendü hâllerinde 

olmayup bin yüz () senesinde İbrahim bunun ağzına bi-gayri hakkın yumruk ile darb ve 
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bir dişini ihrâc etmekle bu dahi şer‘le îcâb eden dişinin gümüşden iki yüz dirhem 

diyetin taleb eyledikde hilâf-ı şer‘-i şerîf vermekde te‘allül ve gadr olunduğun ve bu 

bâbda da‘vâsına muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp fetvâ-yı 

şerîfe mûcebince şer‘le görilüp diyeti alıverüp te‘allül etdirilmeyüp icrâ-yı hak olunmak 

bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Za. sene 1155 

*** 

Sahife No : 19 

Hüküm No : 83 

Tarihi : [20] Zilkade 1155 [16 Ocak 1743] 

Erzurum vâlîsine Kemah ve () kâdîlarına hüküm ki 

Kemah kazâsına tâbi‘ () nâm karyeden Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerilerinden () 

nâm yeniçeri gelüp bi'l-fi‘l sefer eşer sahîh dirliğe mutasarrıf Dergâh-ı Mu‘allâm 

yeniçerilerinden olmağla karye-i mezbûre toprağında tasarrufunda olan yerlerinden 

zirâ‘atiyle hâsıl eylediği terekesinin öşrüyle sâ’ir hukûk ve rüsûmun kânûn ve defter 

mûcebince karye-i mezbûre zâbiti olan () nâm kimesneye edâya râziyken zâbit-i mezkûr 

mücerred tama‘-ı hâmından nâşî kânûn ve defter mûcebince almağa kanâ‘at etmeyüp 

kânûn ve defterden ziyâde öşr talebiyle te‘addîden hâlî olmaduğun bildürüp men‘ u def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eylediği ecilden kânûn üzre amel olunmak 

içün yazılmışdır 

Fî evâsıt-ı Za. sene 1155 

*** 

Sahife No : 19 

Hüküm No : 84 

Tarihi : [29] Zilhicce 1155 [24 Şubat 1743] 

Erzincan kâdîsına hüküm ki 

Erzincan kazâsına tâbi‘ Rumsaray Zâviyesi'nin bâ-şart-ı tedrîr berât-ı şerîfümle 

şeyh-i zâviyesi olan kıdvetü's-sulehâ’i's-sâlikîn es-Seyyid Abdullah Müftî-zâde zîde 

salâhuhû gelüp karye-i mezbûrenin tamâm mâlikânesini mülk-i İsa veled-i Turali ve 

dîvânîsi vakf-ı zâviye-i merkûme deyü defter-i hâkânîde mukayyed olmağla mahsûl-i 
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hubûbâtın nısf ile resm-i yonca ve giyâh ve rüsûm-ı ra‘iyyet ve sâ’ir rüsûmât zâviye-i 

mezbûra tarafından zabt olunmak iktizâ eder iken karye-i mezbûrenin mâlikânesine 

mutasarrıf olan Mustafa ve () nâm kimesneler mâlikâne tarafına â’id olanı zabta kanâ‘at 

etmeyüp hilâf-ı defter-i hâkânî dîvânı tarafına â’id olan resm-i yonca ve giyâh ve sâ’ir 

rüsûmâta müdâhale eylediklerinden gayri müstahıkk-ı tapu olan yerleri dahi biz resm-i 

tapu ile veririz deyü bî-vech müdâhale ve her vechile zâviye-i mezbûreye ve buna gadr 

u te‘addî etmeleriyle mahsûl-i hubûbâtın nısfı ile resm-i yonca ve giyâh ve rüsûm-ı 

ra‘iyyet ve sâ’ir rüsûmât zâviye-i mezbûre tarafından zabt ve mâlikâne mutasarrıfları 

mezbûrları ve âharı hilâf-ı defter-i hâkânî ol vechile dahl ü ta‘arruz etdirilmemek 

bâbında hükm-i hümâyûnum mukaddemâ istid‘â ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz 

olan defter-i mufassala mürâca‘at olundukda (…) Erzincan nâhiyesine tâbi‘ karye-i 

Rumsaray tamâm mâlikâne Melik İsa veled-i Turali mezkûrun kadîmden mâlikânesi 

olup şimdiki hâlde merhûm hüdâvendigâr-ı sâbıkdan elinde olan mukarrernâmesin ibrâz 

edüp Dergâh-ı A‘lâm'a arz olundukda zikr olunan karyenin mâlikânesi girü kemâ-kân 

mezbûra emr olunmağın ber-mûceb-i emr-i alî defter-i atîka kayd olunup ve dîvânı vakf 

zâviye-i kerye-i mezbûre ber-mûceb-i defter-i atîk kemâ-kân kayd-ı defter olundu 

karye-i mezbûrenin hudûdu hüccetde mastûrdur şimdiki hâlde sülüsân mâlikâne der-

tasarruf-ı Hamid ve Uğurlu ve dîvân-ı Ebu Said bin Turali ve sülüs mâlikâne der-

tasarruf-ı Kaya veled-i Emre Hasan bin Turali ber-mûceb-i defter-i atîk ve karye-i 

mezbûre derbend olup Erzincan ile Bayburd ve Kelkid yolunun üzerinde vâki‘ olmağın 

avârız-ı dîvâniyye ve tekâlîf-i örfiyyeden emîn olmaları defter-i cedîde kayd olundukda 

neferan yirmi yedi hâsıl-ı habbe ve hınta ve resm-i yonca ve giyâh yekûn ma‘a gayrihî 

iki bin beş yüz tamâm mâlikâne Melik-i mezkûrun bin iki yüz yetmiş ve Zâviye-i 

Rumsaray ve karye-i mezbûre meşîhat der-tasarruf-ı Derviş Ahmed veled-i Hacı Hasan 

ber-mûceb-i defter-i atîk hâlâ meşîhat der-tasarruf-ı Hamid bâ-berât-ı hümâyûn deyü 

defter-i mufassalda muharrir kalemiyle tahrîr olunduğu mastûr ve Anadolu Muhâsebesi 

defterlerine nazar olundukda [Sayfa 20] zâviye-i mezbûrenin meşîhati merkûm es-

Seyyid Abdullah Müftî-zade üzerinde olduğu mukayyed bulunup ve re‘âyâdan mahsûl-i 

hubûbâtın nısfı mâlikâne ve nısf-ı âharı ile rüsûm-ı ra‘iyyet ve sâ’ir rüsûmât dîvânî ıtlâk 

olunduğun Defter Emîni el-Hâcc Mustafa arz etmeğin arzı mûcebince ammim Sultân 

Ahmed Hân tâbe serâhu zamânında emr-i şerîf verildüğin bildürüp tecdîdini recâ 
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etmeğin hilâfına emr-i âlî yoğise tecdîd olunup vech-i meşrûh üzre amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Z. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 20 

Hüküm No : 85 

Tarihi : [29] Zilkade 1155 [25 Ocak 1743] 

Erzurum mollasına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden olup Erzurum Kal‘ası'nın neccâr ve meremmâtçı ve 

suyolcularından ma‘lûmü'l-esâmî zimmîler gelüp bunlar uhdelerine lâzım gelen 

hizmetlerin edâ ve üzerlerine edâsı lâzım gelen cizye-i şer‘iyye ve avârız ve imdâd-ı 

hazariyye ve seferiyye ve sâ’ir emr-i şerîfümle vâki‘ olan tekâlîfden tahammüllerine 

göre hisselerine isâbet edeni cem‘ine me’mûr olanlara edâda kusûrları olmayup bilâ-

emr-i şerîf tekâlîf-i şâkka talebiyle te‘addî vü rencîde olunmaları îcâb etmez iken ehl-i 

örf tâ’ifesi taraflarından bilâ-emr-i şerîf tekâlîf-i şâkka talebiyle ve sâ’ir bahâne ile hilâf-

ı şer‘ ve kânûn ve bilâ-emr-i hümâyûn te‘addî vü rencîdeden hâlî olmadıkların bildürüp 

bilâ-emr-i şerîf tekâlîf-i şâkka mutâlebesi ve sâ’ir bahâne ile hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve 

bilâ-emr-i hümâyûn bunları te‘addî vü rencîde etdirmeyüp te‘addîleri men‘ u def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden kânûn üzre amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Za. sene 1155 

*** 

Sahife No : 20 

Hüküm No : 86 

Tarihi : [29] Zilkade 1155 [25 Ocak 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzincan ve () kâdîlarına hüküm 

Erzurum sancağında Güney Erzincan nâhiyesine tâbi‘ Pervan nâm karye 

ahâlîleri gelüp yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ Çakırman nâm karyeden cârî Çakırman harkı 

demekle ma‘rûf harkdan on beş buçuk günde üç gün üç gece ve yine nâhiye-i mezbûra 

tâbi‘ (…) nâm-ı diğer (…) nâm karyeden cârî (…) harkı demekle ma‘rûf harkdan on 
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gün on gecede iki gün bir gece nevbet ile bunların karyelerine cereyân ve ahâlî-i karye-i 

mezbûre mezrû‘âtların saky ve intifâ‘ eylemek üzre defter-i hâkânîde mukayyed ve hîn-

i tahrîrden bu âna gelince zikr olunan harklardan ber-minvâl-i muharrer karyelerine cârî 

ve mezrû‘âtların saky ve intifâ‘ edüp âhardan bir vechile dahl olunmak îcâb etmez iken 

içlerinden ba‘zıları karye-i mezbûre toprağında tapu ve temessüklü mutasarrıf oldukları 

yerlerin rızâları ve sâhib-i arz ma‘rifetiyle ferâğ ve tefvîz eylediklerinde zikr olunan 

sudan hakk-ı şürbların ifrâz ve âhar karye ahâlîsinden ba‘zılarına mülkiyet üzre bey‘ ve 

anlar dahi bizim mülk-i müşterâ sularımızdır deyü mecrâ-yı kadîmlerinden ihrâc ve 

kendü karyelerine icrâ ve mezrû‘âtların saky ve ol vechile bunların karyelerine icrâdan 

men‘ ve mezrû‘âtların saky etdirmeyüp küllî müzâyakalarına bâ‘is ve ahvâlleri dîğer-

gûn olduğun bildürüp defter-i hâkânî mûcebince amel ve ber-minvâl-i meşrûh zikr 

olunan harklardan defterde karyelerine ta‘yîn olunan su kemâ-kân karyeleri arâzîsine 

icrâ ve iskâ olunup hilâf-ı defter-i hâkânî ve mugâyir-i kadîm âharın mülk-i 

müşterâmızdır deyü zâhir olan müdahale ve te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan defter-i mufassala 

mürâca‘at olundukda (…) Erzincan nâhiyesine tâbi‘ (…) harkının suyu ba‘zı kurâ ve 

ba‘zı mezra‘a ve ba‘zı zemînlerin kadîmü'l-eyyâmdan on dört nevbet üzre vâki‘ 

zirâ‘atlerin suvarup intifâ‘ eder imiş ve karye-i Pervan ahâlîsinin zirâ‘ate iki gün ve iki 

gece nevbeti olup hâliyâ karye-i mezbûre şenlenüp ahâlîsi maksîm olunan su kifâyet 

eylemez deyü tezallüm eylediklerinden zikr olunan su on beş nevbete takdîr olunup ve 

karye-i mezbûre zirâ‘atiyçün üç gün ve üç gece nevbet ta‘yîn olunup ve geçüp harkın 

suyu dahi kadîmü'l-eyyâmdan dokuz gün ve dokuz gece nevbet üzre vâki‘ olan 

zirâ‘atlerin suvarup intifâ‘ ederler imiş ve karye-i Pervan su kifâyet eylemez deyü 

tezallüm eylediklerinde zikr olunan su on gün ve on gece nevbet takdîr olunup ve karye-

i mezbûre zirâ‘atiyçün iki gün ve bir gece nevbet ta‘yîn olunup ber-mûceb-i defter-i atîk 

defter-i cedîd kayd olunup defter-i mufassalda muharrir kalemiyle tahrîr olunduğu 

mastûr ve mukayyed bulunmağın defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Za. sene [1]155 

*** 
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Sahife No : 20 

Hüküm No : 87 

Tarihi : [29] Zilkade 1155 [25 Ocak 1743] 

Şiran ve () kâdîlarına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan Mustafa veled-i Cafer nâm sipahi gelüb Karahisâr-ı Şarkî 

sancağında Şiran nâhiyesinde Kayadat(?) nâm karye ve gayriden üç bin iki yüz akçe 

timara bundan akdem bir nefer cebelü ile mutasarrıfiken âhardan Mehmed nâm kimesne 

kırk yedi senesinde mîrmîrân tarafından üzerinden alup berât etdirdikden sonra mezbûr 

Mehmed'in nâ-mevcûdundan eşkincilik üzre buna tevcîh ve ibkâ ve hâlâ eşkincilik üzre 

berât-ı şerîfümle üzerinde olduğundan mâ‘adâ cebelüsü mahallinden ref‘ ve terkîn 

olunmuşiken hâlâ cebelü tahsildârları mukaddemâ cebelü verir idin deyü yine cebelü 

talebiyle hilâf-ı defter-i hâkânî te‘addî vü rencîdeden hâlî olmaduğun bildürüp men‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan 

rûznâmçe-i hümâyûnuma mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh üzre timar-ı mezbûr 

eşkincilik üzre berâtıyla mezbûr Mustafa veled-i Cafer'in üzerinde olduğu mastûr ve 

Hazîne-i Âmirem'de mahfûz olan Başmuhâsebe defterlerine nazar olundukda elli beş 

senesi Zi'l-hiccesi'nin üçüncü günü cebelüsü mahallinden ref‘ ve terkîn olunduğu 

mukayyed bulunmağın defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Za. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 20 

Hüküm No : 88 

Tarihi : [29] Zilkade 1155 [25 Ocak 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm ki 

Zu‘amâdan Seyfi zîde kadruhû gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında kazâ-i 

mezbûr muzâfâtından Elmalu nâhiyesinde nefs-i Elmalu ve gayriden berât-ı şerîfümle 

mutasarrıf olduğu yirmi beş bin altı yüz akçe ze‘âmetinin bin yüz elli iki ve elli üç ve 

elli dört senelerinde berâtı mûcebince tahvîli târîhine düşen mahsûlâtını zaleme ve 

müteğallibeden Karahisâr-ı Şarkî sükkânından Ahmed nâm kimesne fuzûlî ahz ve zabt 

edüp bundan akdem taleb ve da‘vâ sadedinde iken fevt olup zimmetinde kalmağla hâlâ 

Karahisâr-ı Şarkî'de muhallefâtın kabz eden vereselerinden ve mâl-ı müteveffâdan taleb 
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ve almak istedikde bî-vech-i şer‘î te‘allül eylediklerin bildürüp şer‘le görilüp müteveffâ-

yı merkûmun fuzûlî zabt ve ahz eylediği öşr mahsûlâtın muhallefâtın kabz eden 

vârislerinden müteveffâ mâlından tahsîl ve alıverilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında emr-i 

şerîfüm recâ eylediği ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Za. sene 1155 

*** 

Sahife No : 21 

Hüküm No : 89 

Tarihi : [22] Zilkade 1155 [16 Ocak 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm 

Zu‘amâdan Seyfi zîde kadruhû gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında kazâ-i 

mezbûr muzâfâtından Elmalu nâhiyesinde nefs-i Elmalu ve gayriden berât-ı şerîfümle 

mutasarrıf olduğu yirmi beş bin beş yüz akçe ze‘âmetinin bin yüz elli iki ve elli üç ve 

elli dört senelerinde berâtı mûcebince tahvîli târîhine düşen mahsûlâtını zaleme ve 

müteğallibeden Karahisâr-ı Şarkî sükkânından Ahmed nâm kimesne fuzûlî ahz ve zabt 

edüp bundan akdem taleb ve da‘vâ sadedinde iken fevt olup zimmetinde kalmağla hâlâ 

Karahisâr-ı Şarkî sâkinlerinden muhallefâtın kabz eden vereselerinden ve mâl-ı 

müteveffâdan taleb ve almak istedikde bî-vech-i şer‘î te‘allül eylediklerin bildürüp 

şer‘le görilüp müteveffâ-yı merkûmun fuzûlî zabt ve ahz eylediği öşr mahsûlâtın 

muhallefâtın kabz eden vârislerinden müteveffâ mâlından tahsîl ve alıverilüp icrâ-yı hak 

olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eylediği ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Za. sene 1155 

*** 

Sahife No : 21 

Hüküm No : 90 

Tarihi : [29] Zilkade 1155 [25 Ocak 1743 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve voyvodasına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûr muzâfâtından Suşehri nâhiyesine tâbi‘ Bahaddinşeyh nâm karye 

sâkinlerinden Seyyid İbrahim ve es-Seyyid Hasan zîde şerefuhâ gelüp bunların babaları 

Seyyid Şaban nâm kimesne kendü hâlinde olup hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ u 

te‘addîsi olmayup ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken yine 
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kazâ-i mezbûra tâbi‘ Ortaköy nâm karye sâkinlerinden ziyâde eşirrâ ve müteğallibeden 

Mahaoğlu demekle ma‘rûf Süleyman nâm kimesne kendü hâlinde olmaduğundan 

babaları mezbûra garaz ve adâvet edüp mücerred ahz-ı intikâm içün bin yüz elli beş 

senesinde nice gûne ifk ü iftirâ ve benim bir dişimi ihrâc eyledin deyü zûr şâhidler 

ikâmetiyle babaları mezbûrun yedi yüz guruş ve bir def‘a dahi yüz guruşun dahi 

alduğundan mâ‘adâ ana dahî kanâ‘at etmeyüp ehl-i örf tâ’ifeisyle yekdil ve yedi yüz 

guruşun dahi alduğundan gayri babaları mezbûru bi-gayri hakkın darb-ı şedîd ile darb 

ve ol darbdan müte’essiren fevt olup küllî gadr u te‘addî eyledüğin ve bu bâbda 

da‘vâlarına muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfeleri olduğun bildürüp mûcebince 

şer‘le görilüp mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın aldığı meblağ-ı mezbûr 

tahsîl ve alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

recâ eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Za. sene 1155 

*** 

Sahife No : 21 

Hüküm No : 91 

Tarihi : 10 Zilhicce 1155 [5 Şubat 1743] 

Erzurum vâlîsine ve monlâsına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûr muzâfâtından Tercan nâhiyesine tâbi‘ Seke nâm karyeden 

Dergâh-ı Mu‘allam yeniçerilerinden Abdullah nâm yeniçeri gelüp bunun kimesneye 

vereceği olmayup ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken 

nâhiye-i mezbûrda sâkin yeniçeri serdârı olan Gülüm-zâde demekle ma‘rûf Numan nâm 

kimesne ammi-zâdesi İbrahim nâm kimesne ile yekdil ve kapu harcı ve harc-ı maktûl 

nâmıyla hilâf-ı şer‘-i şerîf bundan beş on guruş taleb ve bu dahi vermediğinden buna 

garaz ve icrâ-yı garaz içün bin yüz elli () senesinde bunu ahz ve habs ve der-zencîr ve 

fuzûlî ve cebren ve bi-gayri hakkın bunun sekiz yüz guruşun alup ziyâde gadr u te‘addî 

eyledüğin ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp zâbiti 

ma‘rifetiyle şer‘le görilüp alıverilüp te‘allül ve muhâlefet etdirilmeyüp icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

***    Fî evâ’il-i Z. sene 1155 
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Sahife No : 21 

Hüküm No : 92 

Tarihi : 10 Zilhicce 1155 [5 Şubat 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî nâ’ibine ve voyvodasına hüküm ki 

Kasaba-i mezbûre sâkinlerinden Mehmed zîde kadruhû gelüp kasaba-i mezbûre 

sâkinlerinden Minnet Ahmed Beşe demekle ma‘rûf kimesne kendü hâlinde olmayup bu 

menzilinde yoğiken bin yüz elli () senesinde mezbûr Ahmed menziline girüp derûnunda 

olan eşyâsından iki yüz guruşluk mikdârı eşyâsın sirka edüp ziyâde gadr u te‘addî 

etmekle murâfa‘a-i şer‘ ve ihkâk-ı hak murâd eyledikde hevâsına tâbi‘ ba‘zı mu‘înleri 

olmak hasebiyle bu ânadek icrâ-yı hak olunmaduğun bildürüp zâbiti ma‘rifetiyle şer‘le 

görilüp sirka eyledüği eşyâsı her ne ise alıverilmek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

etmeğin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Z. sene 1155 

*** 

Sahife No : 21 

Hüküm No : 93 

Tarihi : 10 Zilhicce 1155 [5 Şubat 1743] 

Şühud kâdîsına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Balçıkhisâr nâm karye ahâlîsi gelüp bunların karyeleri 

toprağında yeniçeri ve kul oğulları ve sâdâtdan () ve () ve dahi ba‘zılarının bi'l-fi‘l zabt 

ve tasarruflarında tekâlîf alınmak îcâb eder emlâk ve yerleri olmağla üzerlerine edâsı 

lâzım gelen avârız ve imdâd-ı hazariyye ve seferiyye ve sâ’ir emr-i şerîfümle vâki‘ 

tekâlîfden tahammüllerine göre hisselerine düşen tekâlîfi taleb eyledikde ba‘zı 

müteğallibeye istinâden bizler yeniçeri ve kul oğlu ve sâdâtız tekâlîf vermeziz deyü 

te‘allül ve bunlara küllî gadr eyledüklerin bildürüp tahammüllerine göre hisselerine 

düşen tekâlîfi bunlar ile ma‘an edâ etdirilüp ol vechile te‘allül ve muhâlefet 

etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledükleri ecilden kânûn üzre amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

***    Fî evâ’il-i Z. sene 1155 
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Sahife No : 21 

Hüküm No : 94 

Tarihi : 10 Zilhicce 1155 [5 Şubat 1743] 

Erzurum mollasına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûr sâkinlerinden olup Erzurum Kal‘ası'nın mahsûs neccâr ve 

meremmâtçı ve su yolcularından elli nefer zimmîler gelüp bunlar üzerlerine edâsı lâzım 

gelen hizmetleriyle cizye-i şer‘iyye ve avârız ve sâ’ir emr-i şerîfümle vâki‘ tekâlîfden 

dahi tahammüllerine göre hisselerine isâbet edeni cem‘ine me’mûr olanlara edâda 

kusûrları olmayup bilâ-emr-i şerîf tekâlîf-i örfiyye ve şâkka mutâlebesiyle te‘addî vü 

rencîde olunmaları îcâb etmez iken ehl-i örf tâ’ifesi taraflarından bilâ-emr-i şerîf tekâlîf-

i örfiyye ve şâkka mutâlebesiyle te‘addî vü rencîde olundukların bildürüp hilâf-ı şer‘-i 

şerîf ve bilâ-emr-i münîf tekâlîf-i örfiyye ve şâkka mutâlebesi ve sâ’ir bid‘ ve mezâlim 

ile bunları te‘addî vü rencîde etdirilmeyüp men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm 

recâ eyledikleri ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Z. sene 1155 

*** 

Sahife No : 22 

Hüküm No : 95 

Tarihi : 10 Zilhicce 1155 [5 Şubat 1743] 

Erzurum cânibi ser‘askeri vezîre hüküm 

Ümmügülsüm nâm hâtûn gelüp bunun oğlu Dergâh-ı Mu‘allâm çavuşlarından 

Mustafa veled-i İbrahim Çavuş iki seneden berü bâ-fermân-ı âlî ol tarafa me’mûr ve 

mezbûrenin oğlu merkûmdan gayri kimesnesi olmayup ahvâli ziyâde mükedder ve 

muhtâc-ı merhamet olduğun bildürüp oğlu mezbûr Âsitâne-i Sa‘âdetüm'e avdet ve ric‘at 

etdirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve mezbûrenin oğlu mezkûr Mustafa 

Çavuş bin yüz elli dört senesi Cemâziye'l-evveli'nin birinci gününden berü ol tarafa 

me’mûr olup hâlâ ma‘iyyetinde bâ-fermân-ı âlî me’mûr olan on nefer Dergâh-ı 

Mu‘allâm çavuşlarından olup ol tarafda ahvâli dîğer-gûn ve bu tarafda dahi mezbûreyi 

görüp gözedecek kimesnesi olmaduğundan Âsitâne-i Sa‘âdetüm'e avdet içün 

merhameten izn ve ruhsat verilmek içün bi'l-fi‘l Dîvân-ı Hümâyûnum'da çavuşbaşı olan 



111 

 

Mehmed dâme mecduhû i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince ancak mezbûr Mustafa veled-i 

İbrahim Çavuş'un avdetiyçün fermân-ı âlî-şânum yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Z. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 22 

Hüküm No : 96 

Tarihi : 10 Zilhicce 1155 [5 Şubat 17436] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm 

Hoca-zâde Seyyid Mehmed zîde şerefuhû gelüp Karahisâr-ı Şarkî kazâsı 

sâkinlerinden erbâb-ı timardan Berbat Mustafa ve kayını Mahmud nâm sipahiler 

Karahisâr-ı Şarkî sancağında mutasarrıf oldukları timarları karyelerinden mukaddemâ 

on sene mikdârı ma‘lûmü'l-mikdâr bedel mukâbelesinde buna ilzâm ve bu dahi iltizâm 

ve bedel-i iltizâmı olan akçeyi tamâmen bunun yedinden ahz edüp zimmetinde bir 

akçeleri kalmayup rencîde îcâb etmez iken mezbûrların zimmetinde bin yüz kırk 

senesinden berü beş yüz guruş alacak hakkı olmağla taleb eyledikde mezbûr şirrete 

sülûk ve timarımız karyelerini ma‘an iltizâm eylediğimiz senelerde bedel-i iltizâmdan 

ziyâdesine hâsıl olmuş ziyâdesini senden aluruz deyü illet ve bahâne ve nizâma mugâyir 

cevâba tasaddî ile cevâb vermeğin gadr sevdâsında oldukların bildürüp şer‘le görilüp 

nizâma mugâyir ol vechile olan te‘addîleri men‘ u def‘ ve zimmetlerinde olan ol mikdâr 

guruş hakkı alıverilüp ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin 

mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Z. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 22 

Hüküm No : 97 

Tarihi : 10 Zilhicce 1155 [5 Şubat 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Kemah ve () kâdîlarına hüküm 

Karahisâr-ı Şarkî kazâsında sâkin Hasan ve () ve () nâm kimesneler ve dahi 

ba‘zıları Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp bunlar kendü hâllerinde olup hilâf-ı şer‘-i 

şerîf kimesneye vaz‘ u te‘addîleri olmayup ve üzerlerine şer‘an bir nesne sâbit olmuş 
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değil iken sâbıkâ Karahisâr-ı Şarkî sancağı mutasarrıfı olup hâlâ Kemah'da sâkin 

İbrahim Paşa bin yüz elli () senesinde hilâf-ı şer‘-i şerîf bunları ahz ve habs ve cebren ve 

bi-gayri hakkın ma‘lûmü'l-mikdâr akçelerin alup ziyâde gadr u te‘addî eyledüğin 

bildürüp şer‘le görilüp bi-gayri hakkın aldığı akçeleri kendülere alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Z. sene 1155 

*** 

Sahife No : 22 

Hüküm No : 98 

Tarihi : 20 Zilhicce 1155 [15 Şubat 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm 

Kazâ-i mezbûr ahâlîsi Südde-i Sa‘âdetüm'e gelüp bunlar üzerlerine edâsı lâzım 

gelen emr-i şerîfümle vâki‘ tekâlîflerin emr ve defter mûcebince cem‘ine me’mûr 

olanlara edâda kusûrları yoğiken yine kazâ-i mezbûr sâkinlerinden müteğallibeden ve 

serdengeçdi ağalarından Ahmed Ağa ve Rendoğlu Hasan Efendi demekle ma‘rûf 

kimesne tama‘-ı hâmlarından nâşî bin yüz elli () senesinden berü tekâlîfleri umûruna 

müdâhale ve beher sene tekâlîf vukû‘unda emr-i defterden ziyâde kendüleriyçün ikişer 

üçer yüz guruş ücret nâmıyla akçe zam ve cebren aldıklarından mâ‘adâ tahsîl eyledikleri 

akçeleri mahallerine tamâmen vermeyüp ekl ü bel‘ ve fukarâdan tekrâr mutâlebe ve ol 

vechile ahvâlleri dîğer-gûn ve cümlesinin mu‘temedi olup her ahvâle vukûf-ı tâmmı 

olan Hoca-zâde demekle ma‘rûf Seydi Mehmed nâm kimesneyi taraflarından vekîl 

eyledüklerin bildürüp şer‘le görilüp ma‘rifet ve vekîlleri ma‘rifetiyle mezbûrların 

muhâsebeleri görilüp zimmetlerinde zuhûr eden hakk-ı fukarâ tamâmen tahsîl vekîlleri 

mezbûra alıverilüp ve henüz tahsîl olunmadık var ise yerlü yerinden tahsîl ve ihkâk-ı 

hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Z. sene 1155 

*** 

 



113 

 

Sahife No : 22 

Hüküm No : 99 

Tarihi : 10 Zilhicce 1155 [6 Ocak 1743] 

Gümüşhâne kâdîsına ve Gümüşhâne emînine hüküm ki 

Sâdât-ı kirâmdan Seyyid Ömer ve Osman ve Seyyid Ahmed zîde şerefuhum ile 

sâ’irleri arzuhâl edüp Gümüşhâne sâkinlerinden mûrisleri olan Seyyid Ahmed nâm 

kimesne bundan akdem fevt oldukda muhallefât ve eşyâ ve nukûdu ve kazâ-i mezbûrda 

bi'l-cümle emlâki bunlar ile zevcesi Belkıs nâm hâtûna intikâl edüp hakk-ı mevrûslarını 

terekesine vâzı‘u'l-yed eden zevcesi mezbûrden taleb eylediklerinde tarafından kayın 

babası İbrahim nâm kimesneyi cemî‘ umûruna vekîl nasb eyleyüp sâbıkâ müteveffâ 

Trabzon vâlîsi Hasan Paşa Trabzon'a giderken Gümüşhâne'ye nüzûl eyledikde 

ahvâllerini müşârun-ileyhe ifâde eylediklerinde mezbûr İbrahim'i huzûruna da‘vet ve 

bunların mîrâs hakları her ne ise bunlara edâ ve teslîm eyle deyü tenbîh ve te’kîd 

eylediğine binâ’en vekîl-i mezbûr İbrahim haklarını tamâmen vekâleten veririm deyü 

bunları ta‘vîk ve müşârun-ileyh Trabzon'a gitdikden sonra şirrete sâlik ve edâda 

muhâlefet etmekle bunlar dahi Trabzon'a varup iştikâ ve müşârun-ileyh tarafından 

buyuruldu ile mübâşir ta‘yîn ve Trabzon'a ihzâr ve tekrâr murâfa‘a-i şer‘ olduklarında 

tamâmen farazu'llâhi te‘âlâ hisse-i irsiyyeleri ma‘rifet-i şer‘le tevzî‘ ve taksîm ve herkes 

kendü sehmlerini zabt eylemek üzre cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye verilüp mûcebince 

hisselerine isâbet eden sehmlerini vekîl-i mezbûr İbrahim Gümüşhâne'de vermek üzre 

ta‘ahhüd etmişiken vermeyüp tezvîrâta sâlik ve bezl-i irtişâ ve mu‘în-i kesîresi 

olduğundan hâlâ sehmleri mezbûre Belkıs'ın zabt ve tasarrufunda kalup icrâ-yı hak 

mümkün olmaduğun ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe 

verildüğin bildürüp yedlerinde olan fetvâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyye mûcebince şerle 

görilüp hakk-ı mevrûsları mezbûreden alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunup bî-

vech-i şer‘î te‘allül ve tereddüd etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

eyledükleri ecilden şer‘le görilmek içün [yazılmışdır] 

Fî evâ’il-i Za. sene [1]155 

*** 
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Sahife No : 23 

Hüküm No : 100 

Tarihi : 20 Zilhicce 1155 [15 Şubat 1743] 

Erzurum ve Karaman vâlîlerine ve Erzurum ve () kâdîlarına ve Konya kâdîsına 

hüküm ki 

Seyyid Ahmed zîde şerefuhû gelüp bunun abd-i memlûku olan Gürciyyü'l-asl 

Ali nâm gulâmını () nâm kimesne iğfâl ve bin yüz elli () senesinde hilâf-ı şer‘-i şerîf iki 

bin beş yüz guruşluk altun ve üç yüz guruşluk eşyâsın ahz ve ziyâde gadr u te‘addî 

eyledüklerin merkûmlar da‘vâsına muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe ve hüccet-i 

şer‘iyyesi olduğun ve mezbûrlar hâlâ taht-ı hükûmet ve kazâlarınızda mürûr u ubûr üzre 

oldukların bildürüp bulundukları mahalde şer‘le görilüp gulâm-ı mezbûreleriyle altun ve 

eşyâsı alıverilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eylediği ecilden 

mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Z. sene [1]155 

*** 

Sahife No : 23 

Hüküm No : 101 

Tarihi : [29] Zilhicce 1155 [24 Şubat 1743] 

Erzincan kâdîsına hüküm ki 

Erzincan sükkânından sâdât-ı kirâmdan Seyyid Ömer zîde şerefuhû Südde-i 

Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp yine Erzincan'da sâkin kayınbabası Hacı Mansur nâm 

kimesne fevt oldukda terekesi irs-i şer‘le yirmi bir nefer ma‘lûmü'l-esâmî kimesnelere 

münhasıra olup verese-i müteveffâ-yı mezbûr terekeyi beynlerinde şer‘le iktisâm ve 

vereseden olan zevcesi () nâm hâtûn dahi hissesin alup bunun kat‘â terekede alâka ve 

medhali olmayup ve üzerine şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil iken ba‘zı husûs ile 

Âsitâne-i Sa‘âdetüm'e geldikde Erzincan müftîsinin oğlu Mehmed nâm kimesne zuhûr 

ve kayın vâlidem () nâm hâtûn sana kayın babam mâlından olmak üzre bin iki yüz altun 

vermiş deyü hevâsına tâbi‘ şâhid-i zûr ikâmetiyle celb-i mâl sevdâsıyla hilâf-ı şer‘-i 

şerîf te‘addî vü rencîdeden hâlî olmaduğun bildürüp mahallinde şer‘le görilüp merkûm 

Mehmed'in hilâf-ı şer‘-i şerîf zâhir olan müdâhale ve te‘addîsi men‘ u def‘ olunmak 
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bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledüği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Z. sene 1155 

*** 

Sahife No : 23 

Hüküm No : 102 

Tarihi : [29] Zilhicce 1155 [24 Şubat 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî ve Ebulhayr ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına 

hüküm ki 

Mehmed nâm kimesne arzuhâl edüp babası sâbik Güremle(?) voyvodası 

Süleyman Ağa demekle ma‘rûf kimesne bâ-fermân-ı âlî dokuz aded kazânın nezâretine 

me’mûr oldukda Ebulhayr kazâsına vardıkda Kürto(?) eşkiyâsının ma‘iyyetlerinde taht-ı 

kazânız sâkinlerinden yeniçerilik iddi‘âsında olan Kaymışoğlu Ahmed ve Dolmacı 

İbrahim ve Koğacı Mustafa ve Bezekçi Mustafa ve Şaban Bey oğlu Osman ve Uzun 

Ömer oğlu Hasan ve Kâdîoğlu Ali ve Ahmed ve İskender oğlu Mustafa ve Ahmed Kâdî 

oğlu Numan Murdoğlu Mehmed ve Ali Çavuş oğlu Halil ve Uzun ali oğlu ve Kesikoğlu 

Mehmed demekle ma‘rûf şakîler hevâlarına tâbi‘ eşkiyâyı başlarına cem‘ ve Bucak 

İskele nâm mahalde bin yüz elli () senesinde babası mezbûru basup katl kasdıyla 

üzerine hücûm ve mümzâ ve mahtûm kâdî defteri mûcebince yanında mevcûd yedi bin 

guruşdan mütecâviz emval ve eşyâsın gasb ü gâret ve babası mezbûr yedlerinden 

ma‘rifetiyle halâs ve gâret olunan meblağ-ı merkûmu almadın fevt ve verâseti bunlara 

münhasır olmağla bundan akdem mezbûrlar tahsîl ve buna alıverilmeyüp icrâ-yı şer‘ 

olunmak içün yedine emr-i şerîfüm dahi verilmişiken mezbûrlar hevâlarına tâbi‘ kâdî ve 

ehl-i örfe istinâden icrâ-yı hak olunmaduğun ve mezbûrlar askerîlik iddi‘âsında olduğun 

bildürüp zâbitleri ma‘rifetiyle şer‘le görilüp gasb ü gâret eyledikleri emval ve eşyâ ber-

mûceb-i defter buna alıverilüp ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin 

şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Z. sene 1155 

*** 
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Sahife No : 23 

Hüküm No : 103 

Tarihi : [29] Zilhicce 1155 [24 Şubat 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Kuruçay ve () kâdîlarına hüküm ki 

Yakub nâm kimesne gelüp bu kendü hâlinde bin yüz elli () senesinde Kuruçay 

kazâsından mürûr eder iken kazâ-i mezbûrdan Şehsuvar oğlu Hüseyin Bey demekle 

ma‘rûf kimesne ile ekrâd tâ’ifesinden ve hevâlarına tâbi‘ ba‘zı kimesneler birbirleriyle 

yekdil ve bunu kazâ-i mezbûrda () nâm mahalde basup yanında mevcûd olan nakd ve 

sâ’ir emvâl ve eşyâsını nehb ü gâret ve ziyâde gadr eylediklerin bildürüp sen ki vezîr-i 

müşârun-ileyhsin ma‘rifetinle şer‘le görilüp mezbûrların hilâf-ı şer‘ ve bi-gayri hakkın 

gasb ü gâret eyledikleri nukûd ve sâ’ir emvâl ve eşyâsı alıverilüp te‘allül etdirilmemek 

bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin şer‘le görilüp ihkâk-ı hak olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Z. sene 1155 

*** 

Sahife No : 23 

Hüküm No : 104 

Tarihi : [10] Muharrem 1156 [6 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum kâdîsına hüküm 

Ahmed nâm kimesne Südde-i Sa‘âdetüm'e gelüp Erzurum sakinlerinden ehl-i 

zimmet Ermeni tâ’ifesinden Dostayan veled-i Artin ve Evanis ve Şehr-i Melik(?) ve 

Mıgırdıç ve dahi ba‘zı zimmîler bin yüz elli () senesinde vâki‘ olan umûrların görmek 

üzre taraflarından bunu vekîl ve sekiz bin yetmiş beş guruş zimmetleri olmak üzre buna 

temessük ve hüccet-i şer‘iyye vermeleriyle bu dahi emrlerine binâ’en umûrların görüp 

ber-mûceb-i temessük ve hüccet-i şer‘iyye hakkın taleb eyledikde dürlü illet ve bahâne 

ile vermekde muhâlefet ve gadr murâd eylediklerin bildürüp şer‘le görilüp 

zimmetlerinde sâbit olan sekiz bin yetmiş beş guruşu alıverilüp te‘allül ve muhâlefet 

etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin temessükleri mûcebince şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i M. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 24 

Hüküm No : 105 

Tarihi : [10] Muharrem 1156 [6 Mart 1743] 

Erzurum monlâsına hüküm ki 

Erzurum ahâlîsinde Derzi Hüseyin Ağa ve Gürcü Hüseyin Ağa ve (…) Ahmed 

Ağa ve eşrâf-ı kazâdan Ali Efendi demekle ma‘rûf kimesneler fevt olup terekeleri 

mevâdd-ı mahsûliyyeden olmak üzre mesmû‘ olmağla merkûmların terekelerini tahrîr 

husûsu sana tefvîz olunduğu iş‘âr olunmağla mezbûrların terekelerini tahrîr ve taksîm 

sıhhat hâsıl olan rüsûmdan her ne mikdâr hisse â’id olur ise bu tarafa irsâl eyleyesin 

deyü bi'l-fi‘l Anadolu kâdî‘askeri Mevlânâ Boluvî-zâde Seyyid Muhammed Emin 

edâma'llâhu te‘âlâ fezâ’iluhû tarafından mühürlü mektûb verilmekle vech-i meşrûh üzre 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i M. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 24 

Hüküm No : 106 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına hüküm 

Erbâb-ı timar tekâ‘üdlerinden Mehmed ve Süleyman nâm mütekâ‘idler ile 

Kasım veled-i Mehmed nâm sabî gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında Maslu nâhiyesinde 

(…) nâm karye ve gayriden dokuz bin yedi yüz akçe timar yüz kırk beş târîhiyle 

merkûm Mehmed ve Sisorta nâhiyesinde Ziyaret(?) nâm karye ve gayriden altı bin akçe 

timar dahi yüz otuz üç târîhiyle mezkûr Süleyman birer nefer cebelü ile ber-vech-i 

tekâ‘üd ve yine livâ-i mezbûrda Güründ(?) nâhiyesinde (…) nâm karye ve gayriden on 

üç bin akçe timar dahi yüz elli târîhiyle tahmînen üç yaşında sabî olmak üzre mezbûr 

Kasım veled-i Mehmed'in başka başka berevât-ı şerîfemle üzerlerinde olup beher nefer 

cebelünün kânûn üzre îcâb eden kırkar guruş vermeğe râzîler iken cebelü bedeliyyesi 

tahsildârı kanâ‘at etmeyüp hilâf-ı kânûn ziyâde mutâlebesiyle te‘addî ve cebren alup 

gadr eyledüklerin bildürüp beher nefer cebelü bedeliyyesi içün kânûn üzre îcâb edeni 

verdiklerinden sonra hilâf-ı kânûn ziyâde talebi ile rencîde ve remîde etdirilmeyüp 

te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i 
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Âmirem'de mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûnuma mürâca‘at olundukda timar-ı 

mezbûrlar vech-i meşrûh üzre tevârîh-i mezkûrede merkûmûn Mehmed ve Süleyman ve 

Kasım veled-i Mehmed'e tevcîh ve hâlâ başka başka berevât-ı şerîfemle üzerlerinde 

olduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın kânûn ve defter mûcebince amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene 1156 

*** 

Sahife No : 24 

Hüküm No : 107 

Tarihi : [10] Muharrem 1156 [6 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine Kemah ve () kâdîlarına hüküm 

Kemah kazâsına tâbi‘ Bekirce-i Süflâ nâm karyeden Tatus nâm zimmî gelüp 

bunun nefs-i Kemah sükkânından Harşlıoğlu el-Hâcc Mustafa nâm kimesnede bundan 

akdem istikrâz eylediği bin guruş beher sene bunun üzerine devr-i şer‘î ve ilzam-ı ribh 

olunmuş değil iken mezkûr murâbahacı tâ’ifesinden ziyâde tama‘kâr olduğundan nâşî 

bin yüz elli () senesinden berü asl mal ve murâbaha deyü hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bilâ-devr-

i şer‘î bin üç yüz guruş akçesin almışiken yine kanâ‘at etmeyüp bin iki yüz guruş dahi 

alırum deyü bunu te‘addî ve bu bâbda fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp mûcebiyle 

şer‘le görilüp bilâ-devr-i şer‘î murâbaha nâmıyla asıl mâldan ziyâde aldığı akçesi 

alıverilüp icrâ-yı hak ve hilâf-ı şer‘ akçe mutâlebesiyle rencîde etdirilmemek bâbında 

emr-i şerîfüm recâ etmeğgin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i M. sene 1156 

*** 

Sahife No : 24 

Hüküm No : 108 

Tarihi : [10] Muharrem 1156 [6 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî sâkinlerinden sâdât-ı kirâmdan Seyyid Ali zîde şerefuhû gelüp 

bu kendü hâlinde olup hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ u te‘addîsi olmayup ve üzerine 

dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken yine Karahisâr-ı Şarkî 
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sâkinlerinden Ümmü oğlu Hasan ve Hacı Mustafa ve Dizdaroğlu Mustafa nâm 

kimesneler zuhûr ve bundan akdem ehl-i örfe tâ’ifesi bizi bir cürm ile ittihâm edüp 

mu’âheze ve cerîme nâmıyla birer mikdâr mâlımızı almağla husûs-ı mezbûrda sen dahi 

refîkimiz idin bunun üzerine musallat ve gâh vilâyet ahâlîsinden olmanla ol takdîrce 

refîkimiz olmuş ulursun elbette cerîme nâmıyla verdüğümüz akçeden bize hisse ver 

deyü dâ’imâ bunu ta‘cîz ve te‘addîden hâlî olmadıkların ve bu bâbda da‘vâsına fetvâ-yı 

şerîfesi olduğun bildürüp mûcebince amel olunup hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i fetvâ-

yı münîf ol vechile zâhir olan te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm 

recâ etmeğin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i M. sene 1156 

*** 

Sahife No : 24 

Hüküm No : 109 

Tarihi : [30] Muharrem 1156 [26 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine, Milas kâdîsına hüküm ki 

Ali oğlu Hacı Mehmed nâm kimesne gelüp Milas kazâsına tâbi‘ Segisin(?) nâm 

karye toprağında vâki‘ (…) demekle ma‘rûf mevzi‘de tahmînen on iki keyl tohm istî‘âb 

eder dört karık yerleri demekle meşhûr ma‘lûmü'l-hudûd bir kıt‘a tarlaları bu on 

seneden mütecâviz yedinde olan sâhib-i arz temessüğü mûcebince zabt ve zirâ‘at ve öşr 

ve resmin sâhib-i arza edâ eder iken yine karye-i mezbûr sakinlerinden Veli Çavuş oğlu 

Osman nâm kimesne peydâ eylediği müzevver temessük ile bunun yerlerine fuzûlî 

müdâhale ve bunun zabtına mümâna‘at eyledüğin bildürüp men‘ u def‘ olunmak 

bâbında emr-i şerîfüm recâ eylediği ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i M. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 25 

Hüküm No : 110 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve İskefser ve () kâdîlarına hüküm ki 

Zu‘amâdan Mehmed zîde kadruhû ile erbâb-ı timardan Hasan ve Ali ve Musa ve 

Ömer nâm sipahiler gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında İskefser nâhiyesinde Ermeni 

nâm karye ve gayriden otuz bin dokuz yüz doksan üç akçe ze‘âmeti mûmâ-ileyh 

Mehmed ve yine karye-i merkûme ve gayriden dört bin beş yüz akçe timara dahi 

merkûm Ömer ve bin beş yüz akçe timara dahi mezkûr Musa ve yine İskefser 

nâhiyesinde Hanyusuf(?) karye ve gayriden dört bin beş yüz akçe timara dahi mezbûr 

Ali ve yine İskefser nâhiyesinde Karataş nâm karye ve gayriden bin akçe timara dahi 

merkûm Hasan berevât-ı şerîfümle mutasarrıflar olup merkûm Hasan'ın timarının 

başkalemi mezkûrânın timarları mülhakâtından sâlifü'z-zikr Karataş karyesinin defter-i 

hâkânîde mâkikânesi vakf ulemâ ve dîvânîsi bunların ber-vech-i iştirâk kayd-ı 

berâtlarına dâhil ve karye-i mezbûrenin re‘âyâsı mürûr-ı eyyâm ile perâkende ve perîşan 

olmalarıyla Sivas sancağıyla Niksar nâhiyeside (…) nam karye ve gayriden dokuz bin 

akçe timara mutasarrıf Osman timarı mülhakâtından müşterekiyle kayd ve berâtına dâhil 

Niksar nâhiyesine tâbi‘ yedi yüz akçe yazusı olan Karataş mezra‘asının dîvânîsini 

müşterekiyle zabta kanâ‘at etmeyüp sancakları ve nâhiyeleri başka başka iken bunların 

ber-vech-i iştirâk kayd ve berâtlarına dâhil sâlifü'z-zikr Karataş karyesi içün Niksar 

nâhiyesinde olan Karataş mezra‘asıdır deyü fuzûlî zabt ve mahsûl ve rüsumun ahz u 

kabd edüp gadr u te‘addî eyledüğin bildürüp İskefser nâhiyesine tâbi‘ beş bin akçe 

yazusı olan mârru'z-zikr Karataş karyesi ber-mûceb-i defter-i hâkânî müşterekleriyle 

kendülere zabt ve mümtâz ve mu‘ayyen hudûdu dâhilinde kadîmden öşr ve resmin 

müşterekleriyle ze‘âmet ve timarları tarafından alınagelen yerlerin öşr ve resmin 

kadîmîsi üzre ahz ü kabz etdirülüp hilâf-ı defter-i hâkânî mezkûr Osman'ı ve 

müştereklerini bir vechile ta‘arruz etdirilmeyüp zâhir olan te‘addîlerin men‘ u def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan 

rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassal ve defter-i der-köhne mürâca‘at 

olundukda İskefser nâhiyesine tâbi‘ dört nefer re‘âyâ ve bir zemîn ve hâsıl ma‘a rüsûm 

iki bin akçe yazar karye-i Karataş mâkikane-i vakf-ı ulemâ ber-mûceb-i defter-i atîk 

dîvânı timar ber-mûceb-i defter-i atîk (…) müslim re‘âyâsıyla köprü hizmetindedir deyü 
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defter-i mufassalda muharrir kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde beş bin akçe yazu-i 

mezkûrundan iki bin akçesi ifrâz ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp dört bin akçe bir icmâl ve 

bir def‘a dahi bin akçesi ifrâz ve ol dahi İskefser nâhiyesinde (…) nâm karye ve ma‘a 

gayrihâ birikdirilüp üç bin yüz elli akçe ve bir dahi bin akçesi ifrâz ve ol dahi karye-i 

(…)yusuf el-mezbûre ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp iki bin üç yüz ve bâkî kalan bin 

akçesi dahi karye-i Ermin el-mezbûra ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp ol dahi yedi bin akçe 

başka başka üç aded icmâller olup ve dört bin akçe yazar icmâl-i evvelin üç bin iki yüz 

elli akçesi dahi âhar ile birikdirilüp altı bin yedi yüz elli akçe timarın topundan beş bin 

akçesi merkûm Hasan'ın timarı bâkîsi müştereki kaydında üç bin yüz elli akçe yazar 

icmâl-i sânî dahi tamâmen der-dest tezkiresiyle Ali üzerinde iki bin üç yüz akçe yazar 

icmâl-i sâlisiyle hâliyâ merkûm Ali'nin timarı aklâmı ve yedi bin akçe yazar icmâl-i 

râbi‘in bin beş yüz akçesi mezkûr Musa'nın ve dört bin beş yüz akçesi dahi merkûm 

Ömer'in timarları ve bin akçesi dahi mûmâ-ileyh Mehmed'in ze‘âmeti mülhakâtından 

olup ve Niksar nâhiyesinde sekiz zemîn ve iki âsiyâb ve hâsıl-ı dîvânî ma‘a'r-rüsûm ve 

resm-i âsiyâb yedi yüz akçe yazar mezra‘a-i Karataş vakf mâlikâne mülk-i evlâd-ı 

Yakub Paşa'nın ve nısf-ı âhar mülk-i Zühre Hâtûn bint-i İbrahim vakfı dîvânî timar deyü 

ol dahi defter-i mufassalda tahrîr ve defter-i icmâlde (…) nâm karye el-mezbûre ve 

ma‘a gayriha birikdirilüp on iki bin akçe bir icmâl ve icmâl-i mezbûrun üç bin akçesi 

merkûm Osman'ın timarı bâkîsi müştereki kaydında olduğu mastûr ve mukayyed 

bulunmağın defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 25 

Hüküm No : 111 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına hüküm ki 

Kızıl-zâde Ali zîde kadruhû gelüp mezkûr Karahisâr-ı Şarkî sâkinlerinden olup 

kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve hilâf-ı şer‘-i şerîf bir ferde vaz‘ u te‘addîsi ve bir 

kimesneye dahi bir akçe vereceği yoğiken yine Karahisâr-ı Şarkî sâkinlerinden Ali Bey-

zâde Mehmed ve hevâdârları Ahi oğlu Hasan ve Hacı Mahmud oğlu Mustafa ve 

Dizdaroğlu diğer Mustafa nâm kimesneler birbirleriyle yekdil ve mukaddemâ Erzurum 
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vâlîsi ve cânib-i mezbûr ser‘askeri Vezîr Numan Paşa'ya hitâben İçil Sancağı 

Mutasarrıfı Abdurrahman Paşa'nın azli vaktinde sâdır olan emr-i şerîf mûcebince 

mezbûr Ali Bey-zade mu’âheze olundukda sen dahi kâdîya teşekkî eyledin ol vaktde bin 

iki yüz guruş hissene düşdü deyü üzerine şer‘an bir nesne sâbit olmadın te‘addîlerinden 

nâşî ol bahâne ile hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bilâ-emr-i münîf bin iki yüz guruş bunun üzerine 

tahmîl ve bu dahi diyâr-ı âharda iken bin yüz elli () senesinde ehl-i örf tâ’ifesine 

istinâden bunun bin iki yüz guruş mâlını etbâ‘larından cebren alup ziyâde gadr 

eyledüklerin bildürüp şer‘le görilüp mezbûrların hilâf-ı şer‘-i şerîf ve fuzûlî bunun 

mâlından cebren aldıkları meblağ-ı mezbûr bin iki yüz guruşluk mâlı mezbûrlardan bi't-

tamâm tahsîl ve buna alıverilüp icrâ-yı hak ve hilâf-ı şer‘-i şerîf bir dürlü mümâna‘at 

etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene [1]156 

*** 

 

Sahife No : 25 

Hüküm No : 112 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine Erzincan kâdîsına hüküm 

E’immeden el-Hâcc İsmail nâm kimesne gelüp Erzincan kasabası mahallesinde 

eski şehr İslâmiye mahallesi toprağında bi'l-fi‘l tasarrufunda avârızhâneye bağlu tekâlîf 

alınmak îcâb eder emlâk ve yerleri olmayup tekâlîf talebiyle rencîde olunmak îcâb 

etmez iken mahalle-i mezbûre ahâlîsi avârız ve imdâd-ı hazariyye ve seferiyye ve sâ’ir 

emr-i şerîfümle vâki‘ tekâlîfi bizimle ma‘an verin deyü kendüye rencîde ve remîde 

eyledüklerin bildürüp hilâf-ı kânûn ol vechile rencîde ve remîde etdirilmeyüp kânûn 

üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 26 

Hüküm No : 113 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzincan ve () kâdîlarına hüküm 

Dergâh-ı Mu‘allâm müteferrikalarından Mehmed Tahir gelüp Erzurum 

sancağında Erzincan nâhiyesinde berât-ı şerîfümle mutasarrıf olduğu ze‘âmeti 

karyelerinden Erzincan kazâsına tâbi‘ Ekrek nâm karye toprağında vâki‘ arâzî tasarruf 

edenlerden () ve () nâm kimesneler bunun ze‘âmetinde bin yüz elli () senesinde fevt 

olup oğulları kalmayup tasarrufunda yerleri kânûn üzre tapuya müstahıkk olmağla tapu 

ashâbından olanlara kânûn üzre resm-i tapu ile verüp zirâ‘at etdirmek istedikde ba‘zıları 

bundan ve yâhûd tapuya me’zûn vekîlinden resm-i tapu ile almadın arâzî-i mezkûra 

bana rehn vaz‘ olunmuşide ve gâh hayâtında hüccet ile tefvîz etmişidi deyü bilâ-izn-i 

sâhib-i arz hilâf-ı kânûn ve fuzûlî zabt ve ol vechile ze‘âmeti mahsûlünün kesr ü noksân 

terettübüne bâ‘is olduğun bildürüp ol bâbda kânûn üzre hükm-i hümâyûnum recâ 

etmeğin imdi sâhib-i arzın karyesi toprağında zirâ‘at ve hirâset olunan ve öşr-i resmi 

alınagelen yerleri sâhib-i arzın yâhûd tapuya me’zûn vekîlinin izn ve ma‘rifeti olmadın 

ve yedlerine ferâğ ve kâdî hücceti ve âhar vechile ferâğ ve tefvîz olunmak hilâf-ı 

kânûndur bu bâbda kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 26 

Hüküm No : 114 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm ki 

Sen ki Karahisâr-ı Şarkî kâdîsı Mevlânâ Abdullah zîde fazluhûsun Südde-i 

Sa‘âdetüm'e mektûb gönderüp kazâ-i mezbûr ahâlîsinden ulemâ ve sulehâ ve sâdât ve 

re‘âyâ ve berâyâdan cemm-i gafîr ve cem‘-i kesîr meclis-i şer‘a varup kazâ-i mezbûr 

sükkânından Kızıl-zâde Ali Ağa demekle ma‘rûf kimesne ehl-i ırz ve müstakîm ve 

kendü hâlinde olup hîn-i bülûğundan bu âna gelince merkûmun evzâ‘ ve etvârından 

cümlesi râzî ve şükrân üzreler olup yedinden ve lisânından bir kimesne rencîde ve 

remîde olmayup dahl olunmak îcâb etmez iken ashâb-ı ağrâzdan ba‘zı kimesneler buna 
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garaz ve adâvet ve mücerred ahz-ı intikâm içün hevâlarına tâbi‘ ehl-i fesâd kimesneleri 

tahrîk ve mezbûru ızrâr kaydıyla hilâf-ı vâki‘ mevâd isnâd ve hukûk iddi‘âsıyla hilâf-ı 

şer‘-i şerîf ta‘cîz ve gadr murâd etmeleriyle hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bilâ-emr-i münîf 

te‘addî etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum verilmek recâsına vâki‘ hâli bi'l-

iltimâs arz eyledüğün ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 26 

Hüküm No : 115 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Erzurum mollasına ve Bayburd ve Kelkid ve Güdanis(?) ve Erzincan ve Kemah 

kâdîlarına hüküm 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü'l-âlem hâlâ Erzurum vâlîsi 

vezîrüm Veli Paşa edâma'llâhu te‘âlâ iclâlehû Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl gönderüp 

Erzurum kazâsının resm-i yaylağı havâss-ı hümâyûn ve serbest olmayan timarların nısf 

bâd-ı heva ve arûsâneleriyle Bayburd ve Tercan ve Erzincan ve Kemah kazâlarının 

resm-i yaylak ve serbest olmayan timarların nısf bâd-ı hevâ ve arûsâneleri defter-i 

vilâyetde mîrlivâ-i Erzurum hâssına hâsıl yazılmağla zikr olunan yaylaklara koyun ve 

sâ’ir davarlarıyla çıkup otundan ve suyundan intifâ‘ edenler dahi tahammüllerine göre 

yaylak resmleriyle serbest olmayan timarların nısf bâd-ı hevâ ve arûsânelerin tarafından 

(…) olanlar kânûn ve defter mûcebince taleb ve ahz ü kabz etmek istedikde 

mutasarrıfları hilâf-ı kânûn ve defter edâda te‘allül ve mahsûl-i hâssın kesr ü noksân 

terettübüne bâ‘is oldukların bildürüp kânûn ve defter mûcebince ahz ü kabz etdirilmek 

bâbında emr-i şerîfüm sudûrunu iltimâs etmeğin kânûn ve defter mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 26 

Hüküm No : 116 

Tarihi : [10] Muharrem 1156 [6 Mart 1743] 

Erzincan ve () kâdîlarına hüküm ki 

Nişân-ı hümâyûnum verilen Dergâh-ı Mu‘allâm müteferrikalarından kıdvetü'l-

emâcid ve'l-ekârim Mehmed Tahir zîde mecduhû gelüp Erzurum sancağında Erzincan 

nâhiyesinde Ekrek ve (…) nâm karyeler ve gayriden berât-ı şerîfümle mutasarrıf olduğu 

ze‘âmeti icmâllü olup icmâllü ze‘âmeti karyelerindin rüsûm-ı serbestiyyelerine âhardan 

dahl olunmak îcâb etmez iken Erzincan voyvodaları ve sâ’ir ehl-i örf tâ’ifesi 

taraflarından hilâf-ı kânûn müdâhale olunduğun bildürüp ol bâbda kânûn üzre hükm-i 

hümâyûnum recâ etmeğin imdi icmâllü ze‘âmet karyeleri min külli'l-vücûh serbest 

olmak kânûn-ı mukarrerdir bu bâbda kânûn üzre amel olunmak yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i M. sene 1156 

*** 

Sahife No : 26 

Hüküm No : 117 

Tarihi : [30] Muharrem 1156 [26 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve monlâsına hüküm 

İbrahim zîde mecduhû gelüp mûmâ-ileyh yüz elli iki senesinde Kefe cânibine 

me’mûr eyâlet askeri yoklamasına ta‘yîn ve ol vakt eyâlet-i Erzurum'da vâki‘ Pasin 

sancağı alaybeyisi olup hâlâ Erzurum alaybeyisi olan İsmail Bey zimmetinde bâ-

temessük bin üç yüz guruş alacak hakkı olmağla meblağ-ı mezbûru tarafından vekîli 

olan Ferrâş-zâde Hacı Osman'a verilmek üzre sipâriş etmişiken bu âna değin vermeyüp 

muhâlefet üzre olduğun bildürüp meblağ-ı mezbûr ma‘rifet-i şer‘le tahsîl ve vekîli 

merkûma alıverilüp te‘allül ve muhâlefet etdirilmemek bâbında hükm recâ eyledüği 

ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i M. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 27 

Hüküm No : 118 

Tarihi : [10] Muharrem 1156 [6 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Habsamana ve () kâdîlarına hüküm ki 

Ze‘âmet [ve] havâss-ı hümâyûnum karyelerinden Habsamana nâhiyesinde 

Alayundlu ve Kıra(?) nâm karye ahâlîleri gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında 

Habsamana nâhiyesinde seksen dokuz nefer re‘âyâ ve iki zemîn ve bir mevkûf re‘âyâ ve 

hâsıl tahtında hınta yekûn ma‘a gayrihî on iki bin iki yüz elli akçe yazar karye-i Alalar 

ve yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ yüz on beş nefer re‘âyâ ve bir zemîn ile el-müsellemiye 

an karye-i Alalaryundlu hâsıl ma‘a rüsûm dört bin sekiz yüz elli ve yine nâhiye-i 

mezbûra tâbi‘ otuz nefer re‘âyâ ve iki zemîn ve bir mevkûf ve bir çiftlik ve hâsılı 

tahtında hınta yekûn ma‘a gayrihî altı bin dört yüz otuz dört akçe yazar karye-i 

Meray(?) ve yine Habsamana nâhiyesinde on beş nefer re‘âyâ ve hâsıl ma‘a rüsûm yüz 

elli akçe yazar el-müsellemiye an karye-i mezbûre deyü defter-i mufassalda muharrir 

kalemiyle başka başka tahrîr ve defter-i icmâlde altı bin dört yüz otuz dört akçe yazar 

karye-i Meray ve yedi yüz elli akçe yazar el-müsellemiye karye-i mezbûre dört bin 

sekiz yüz elli akçe yazar el-müsellemiye an karye-i Alayundlu havâss-ı hümâyûnum 

mülhakâtından olup ve on iki bin iki yüz elli akçe yazar Alayundlu nâm karyenin yine 

defter-i icmâlde on bir bin akçesinden üç bin sekiz yüz akçesi ifrâz ve ma‘a gayrihâ 

birikdirilüp on altı bin dört yüz akçe bir icmâl ve icmâl-i mezbûrun yedi yüz otuz altı 

akçesi yine Habsamana nâhiyesinde Samanluçukuru nâm karye ve gayriden yirmi bir 

bin altı yüz on beş akçe ze‘âmete mutasarrıf Hasan veled-i Mustafa'ın ze‘âmeti aklâmı 

bâkîsi müşterekleri kaydında ve mezkûr Hasan'ın Meray karyesinde el-müsellimeye 

kurâ-ı merkûmede bir dürlü alâkaları olmayup merkûm Alayundlu karyesi ahâlîleri 

karyeleri toprağında kadîmden öşr ve resmi ze‘âmet tarafından alınagelen yerlerden 

zirâ‘atleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinden müteveccih olan öşrlerin ve sâ’ir hukûk ve 

rüsûmların kânûn-ı defter mûcebince müşterekleri ile merkûm Hasan'a edâya râzîler 

iken merkûm Hasan müteğallibeden ve Habsamana Serdârı Mehmed'in himâyesinde 

olduğundan nâşî kanâ‘at etmeyüp Maray karyesi el-müsellemiyeler dahi benim 

ze‘âmetim mülhakâtındandır hâs tarafına senede birer mikdâr akçe veririm sizler bi'l-

cümle a‘şâr ve rüsûmunuzu bana verirsiz deyü re‘âyâ fukarâsına envâ‘ ve eziyyed ve 

mugâyir-i kânûn ve defter ziyâde nesnelerin alup fukarâ-yı ra‘iyyete zulm ü te‘addî 
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eyledüğin bildürüp defter-i hâkânî mûcebince amel olunup mugâyir-i defter-i hâkânî ve 

hilâf-ı kânûn ol vechile zulm ü te‘addîsi men‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum ve 

Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve 

mufassala mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh üzre olduğu mastûr ve mukayyed 

bulunmağın defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i M. sene 1156 

*** 

Sahife No : 27 

Hüküm No : 119 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Dergâh-ı Mu‘allam kapucıbaşılarından olup hâlâ Gümüşhâne emîni olan () dâme 

mecduhûya ve Gümüşhâne kâdîsına hüküm 

Gümüşhâne mukâta‘asının hâlâ berât-ı şerîfümle kâtibi olan İbrahim zîde 

kadruhû gelüp bu kendi hâlinde ve umûruyla meşgûl ve hilâf-ı şer‘ kimesneye bir dürlü 

te‘addîsi yoğiken kazâ-i mezbûrda sâkin Gümüşhâne ma‘dencilerinden ba‘zıları hilâf-ı 

şer‘-i şerîf bunun üzerine musallat ve hilâf-ı inha hukûk iddi‘âsıyla bundan teşekkî ve 

te‘addî vü rencîdeden hâlî olmadıkların bildürüp sen ki Gümüşhâne emîni mûmâ-

ileyhsin ma‘rifetinle şer‘le görilüp mezkûrların bi-gayri hakkın rencîde etdirilmeyüp 

men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin şer‘le men‘ olunmak 

içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene [1]156 

Sahife No : 27 

Hüküm No : 120 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî sükkânından el-Hâcc Mustafa nâm kimesne gelüp bundan 

akdem yine Karahisâr-ı Şarkî sükkânından ma‘lûmü'l-esâmî kimesneler bir husûs içün 

ehl-i örf tâ’ifesine tarafından mu’âheze ve ittihâm olundukda mezbûrlar kendülerin 

tahlîs içün bir mikdâr mâl verüp husamâsıyla sulh olduklarından sonra birbirleriyle 

müttefik ve husûs-ı mezbûrda bunun bir dürlü alâkası olmayup ve zürine dahi şühûd-ı 
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udûl ile şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil iken mücerred kendülerin tahlîs içün 

verdikleri mâldan hisse tahmîl etmek sevdâsıyla musallat ve dâ’imâ ta‘cîz ve rencîdeden 

hâlî olmadıkların ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfesi 

olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîfesi mûcebince amel olunup hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-

i fetvâ-yı münîf ol vechile te‘addî vü rencîde etdirilmeyüp men‘ u def‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîfüm recâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene 1156 

*** 

Sahife No : 27 

Hüküm No : 121 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî sâkinlerinden kıdvetü's-sâdâti'l-kirâm es-Seyyid Ali zîde 

şerefuhû gelüp bu kendü hâlinde olup hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ u te‘addîsi ve 

üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmayup bir vevchile rencîde îcâb eder hâlî 

yoğiken yine Karahisâr-ı Şarkî sâkinlerinden Ömer Bey-zâde oğlu Muhammed ve emmi 

oğlu Hüseyin ve Hacı Mahmud oğlu Mustafa ve Dizdaroğlu Mustafa nâm kimesneleri 

bundan akdem ehl-i örf tâ’ifesi taraflarından bir cürm ile ittihâm ve mu’âheze 

olunduklarında cerîme nâmıyla bir mikdâr mâl verüp kendüleri ba‘de'l-halâs bunun 

üzerine musallat ve sen dahi ahâlî-i vilâyetden olmanla refîkimiz olmuş olursun ol 

takdîrce verdiğimiz cerâyim içün senden hisse aluruz deyü hilâf-ı şer‘ ve bilâ-sübût-ı 

şer‘î ol vechile te‘addî vü rencîdeden hâlî olmadıkların ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan 

fetvâ-yı şerîfe verildüğün bildürüp fetvâ-yı şerîfesi mûcebince hilâf-ı şer‘-i şerîf ve 

mugâyir-i fetvâ-yı münîf ol vechile te‘addî vü rencîde etdirilmeyüp men‘ u def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin mahallinde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 28 

Hüküm No : 122 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî sâkinlerinden sâdât-ı kirâmdan mefâhiru's-sâdât Seyyid Ali ve 

diğer Seyyid Ali ve Seyyid Osman zîde şerefuhum ile el-Hâcc Mustafa nâm kimesne 

gelüp bunlar kendü hâllerinde olup hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ u te‘addîleri ve 

üzerlerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmayup rencîde îcâb eder hâlleri yoğiken 

yine Karahisâr-ı Şarkî sâkinlerinden ma‘lûmü'l-esâmî kimesneler ba‘zı töhmet ile 

ittihâm ve ehl-i örf tâ’ifesi taraflarından mu’âheze olunduklarında bunlar diyâr-ı âharda 

bulunup husûs-ı mezbûrda bir dürlü alâkaları yoğiken mezkûrlar kendülerini ba‘de't-

tahlîs bunların üzerlerine musallat ve kavl-i hodlarıyla husûs-ı mezbûr içün verdikleri 

mâldan hisse ifrâz ve bunların üzerlerine tahmîl ve gadr sevdâsında oldukları ve bu 

bâbda şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp fetvâ-yı şerîfeleri mûcebince 

amel olunup hilâf-ı şer‘ ve mugâyir-i fetvâ-yı münîf ol vechile zâhir olan te‘addîleri 

men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene 1156 

*** 

Sahife No : 28 

Hüküm No : 123 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Şiran ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm 

Sâbıkâ Karahisâr-ı Şarkî Şabhânesi mukâta‘ası emîni olan Şaban zîde kadruhû 

gelüp mukâta‘a-i mezbûr mülhakâtından Şiran kasabasında mukâta‘a-i mezkûrun der-

anbar olunmuş mahsûlâtından yine kazâ-i mezbûrda sâkin Kâdî-zâde Musa Ağa ve 

Mahmud Ağa ve Boz Bey demekle ma‘rûf kimesneler mahsûlât-ı merkûmeden bir 

mikdâr tereke mahsûlü iştirâ etmek üzre tarafından Halil Bey demekle şehîr kimesneyi 

vekîl nasb u ta‘yîn ve dört kıt‘a memhûr temessükâtlarıyla mûmâ-ileyhe irsâl ve mezkûr 

dahi mezkûrûnun temessükleri mûcebince vekâletine binâ’en beher kilesi beş guruşa 

olmak üzre bin yüz elli () senesinde mûmâ-ileyhden yüz elli keyl arpa iştirâ etmekle bu 
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dahi mezkûrlardan memhûr temessükleri mûcebince kıymetini taleb ve almak istedikde 

hilâf-ı şer‘ vermekde te‘allül ve bundan akdem mezkûrlar ile Karahisâr-ı Şarkî kâdîsı 

huzûrunda murâfa‘a-i şer‘-i şerîf olduklarında merkûm Halil mezbûrların memhûr 

temessükleri mûcebince vekâletine binâ’en beher kilesi beşer guruşa olmak üzre bahâsın 

kat‘ ve ol mikdâr keyl arpa aldığı husûs-ı mezbûra vukûf-ı tâmmı olan kimesneler 

şehâdetleriyle şer‘an sâbit ve zâhir olduğunu Karahisâr-ı Şarkî Kâdîsı Mevlânâ es-

Seyyid Ali zîde fazluhû i‘lâm etmişiken hilâf-ı şer‘-i şerîf yine edâda te‘allül ve gadr 

sevdâsında oldukların bildürüp sen ki mîrmîrân-ı mûmâ-ileyhsin ma‘rifetinle şer‘le 

görilüp alıverilmek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden mahallinde şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene 1156 

*** 

Sahife No : 28 

Hüküm No : 124 

Tarihi : [30] Muharrem 1156 [26 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum monlâsına hüküm 

Mîrmîrân-ı Vilâyet-i Erzurum hâslarından Erzurum sancağında Hınıs 

nâhiyesinde Harmek(?) nâm-ı diğer Ilıca nâm karye ahâlîsi gelüp karye-i mezbûr 

memerr-i nâs olmakdan nâşî avârız-ı dîvâniyye ve Beylerbeyileri taraflarından teklîf 

olunan ırgad ve samandan emîn ve zirâ‘atleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinden sekizde 

bir öşr alınmak üzre defter-i hâkânîde mukayyed olup hilâf-ı kânûn ve defter te‘addî vü 

rencîde olunmak îcâb etmez iken seferler takrîbiyle ebnâ-i sebîl kesret üzre mürûr u 

ubûr ve müft ü meccânen yem ve yiyecek ve avâyid ve diş kirâsı mutâlebesi ve sâ’ir 

vücûh-ı mezâlim ile cevr ve te‘addî olundukları ecilden karye-i mezbûr re‘âyâsının 

ekserîsi perâkende vü perîşân olmalarıyla yerlerinde kalanlarının ahvalleri dîğer-gûn 

olduğun bildürüp mürûr u ubûr eden ebnâ-i sebîle müft ü meccânen yem ve yiyecek ve 

avâyid ve diş kirâsı mutâlebesi ve sâ’ir vücûh-ı mezâlim ile cevr ve te‘addî 

etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz 

olan defter-i icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda Hınıs nâhiyesine tâbi‘ karye-i 

Harmek mezbûr karye memerr-i nâs olup (…) hizmet eyledikleri sebebden avârız-ı 

dîvâniyye ve beylerbeyiler tarafından teklîf olunan ırgâdiyye ve samandan emîn 
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olmaları defter-i atîk mûcebince defter-i cedîde kayd olundu ve karye-i mezbûre gâyet 

memerr-i nâs olup dâ’imâ perâkende olmadın değildir ve hâlâ perîşân olup gelüp 

ma‘mûr olmak üzre sekizde bir öşrü alınmak üzre ve şehirlüden karye-i mezbûr 

toprağında çiftlik tutup yer tasarruf eden kimesneler behresin vermek üzre defter-i 

cedîde kayd olundu deyü on yedi nefer re‘âyâ ve dört zemîn ve altı çiftlik ile hâsıl-ı 

ispençe ve hınta ve şa‘îr ve bâd-ı heva yekûn ma‘a gayrihâ on bin akçe yazu ile defter-i 

mufassalda tahrîr ve defter-i icmâlde mîrmîrân-ı Erzurum hâslarından olduğu mukayyed 

bulunmağın defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i M. sene 1156 

*** 

 

Sahife No : 28 

Hüküm No : 125 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum kâdîsına hüküm 

 

Sen ki Erzurum ve ordu-yı hümâyûn kâdîsı mevlânâ-yı mûmâ-ileyh es-Seyyid 

Şeyh Mehmed Celil zîdet fezâ’iluhûsun mektûb gönderüp medîne-i Erzurum'un dâhil-i 

sûrunda müteveffâ Şeyhü'l-islâm-ı sâbık Feyzullah Efendi'nin binâ eyledüği câmi‘-i 

şerîfin hademesi ve medrese-i münîfenin talebesi bi-esrihim meclis-i şer‘a varup câmi‘-i 

mezkûrun ve medrese-i mezbûrenin evkâfından Erzurum sancağında Kemah kasabası 

kurbunda Kuruçay kazâsında vâki‘ Meshiya nâm karye mefrûzü'l-kalem ve maktû‘u'l-

kadem bilâ-emr-i şerîf tekâlîf-i şâkka ve örfiyyeden mu‘âf ve müsellem ve beytü'l-mâl-ı 

âmme ve hâssa ve mâl-ı gâ’ib ve mâl-ı mefkûd ve kul ve câriye müjdegânesi ve bi'l-

cümle kâffe-i hukûk-ı şer‘iyye ve rüsûm-ı örfiyyesi defter-i hâkânîde vakf-ı şerîfe hâsıl 

yazılmağla mütesellimler ve voyvodalar ve vüzerâ-yı izâm ve defterdâr ve sâ’ir hükkâm 

taraflarından bir âhad dahl eylemeyüp tahlîk nâm mantûku üzre sâdır olan hatt-ı 

hümâyûn-ı şevket-makrûn mûcebince men külli'l-vücûh serbest olmağla evkâf-ı şerîfeye 

müte‘allık olan âmme-i de‘âvî ve re‘âyâsının hukûk da‘vâsın Erzurum vâlîleri 

huzûrunda kâ’immakâm-ı mütevellî ma‘rifetiyle Erzurum kâdîları istimâ‘ edüp âhardan 

dahl eylememek bâbında Dersa‘âdetüm'e i‘lâm olunmasını iltimâs etmeleriyle 
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iltimâslarıyla vâki‘ hâle hükm-i hümâyûnum verilmek recasına arz eyledüğün ecilden 

vech-i meşrûh üzre amel olunmak bâbında emr-i şerîf yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene 1156 

*** 

Sahife No : 29 

Hüküm No : 126 

Tarihi : [30] Muharrem 1156 [26 Mart 1743 

Erzurum vâlîsine ve Şiran ve () kâdîlarına hüküm 

Şabhâne mukâta‘ası emîni olan Şaban zîde karduhû gelüp Şiran kazâsı 

sâkinlerinden Kâdî-zâde Musa Ağa ve Kâdî-zâde Mehmed Ağa ve Boz Bey demekle 

ma‘rûf kimesneler taraflarından mukâta‘a-i merkûm mahsûlünden Şiran kazâsında der-

anbar olunan şa‘îrden irsâl eyledikleri vekîlleri olan Halil nâm kimesneye mezbûrların 

emirleriyle huzûr-ı müslimînde şa‘îrin beher kilesi beş guruşa olmak üzre bin yüz elli () 

senesinde yüz elli keyl şa‘îr verüp deynleri olmak üzre mezbûrlar bunun yedine memhûr 

deyn temessüğü vermeleriyle mezbûrların temessükleri mûcebince şa‘îr bahâsından 

zimmetlerinde olan yedi yüz elli guruş hakkın taleb ve almak istedikde mezbûrlar dürlü 

dürlü illet ve bahâne ile edâda te‘allül ve mümâna‘at ve ibtâl-i hak ve gadr sevdâsında 

oldukların ve husûs-ı mezbûr minvâl-i meşrûh üzre olduğunu es-Seyyid Osman ve 

Seyyid Halil ve Hacı Mehmed ve Deli Osman nâm kimesnelerin huzûr-ı şer‘de alâ 

tarîki'ş-şehâde haber verdiklerin Karahisâr-ı Şarkî kâdîsı Mevlâna es-Seyyid Ali zîde 

fazluhû i‘lâm ve i‘lâmı mûcebince tahsîli içün hâlâ Erzurum cânibi Ser‘askeri düstûr-ı 

mükerrem müşîr-i mufahham vezîrüm Ahmed Paşa edâma'llâhu te‘âlâ iclâlehû 

tarafından buyuruldu dahi verilmişiken kemâl-i ta‘annüdden nâşî icrâ-yı hak mümkün 

olmaduğun bildürüp sen ki vezîr-i müşârun-ileyhsin ma‘rifetinle şer‘le görilüp 

mezbûrların temessükleri mûcebince şa‘îr bahâsından zimmetlerinde olan hakkı 

tamâmen tahsîl ve kendüye bî-kusûr alıverilüp te‘allül etdirilmeyüp icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin mahallinde şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i M. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 29 

Hüküm No : 127 

Tarihi : [20] Muharrem 1156 [16 Mart 1743] 

Bucak ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm ki 

Mustafa zîde kadruhû gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında taht-ı kazâlarınızda 

vâki‘ Elmalu nâm karye ve gayriden yirmi beş bin beş yüz akçe berât-ı şerîfümle 

mutasarrıf olduğu ze‘âmeti karyelerinin bin yüz elli iki ve elli üç ve elli dört senelerinin 

vâki‘ olan mahsûl ve rüsumu mûmâ-ileyhin berâtı mûcebince tahvîli târîhine 

düşmüşiken ba‘zı mevâni‘ sebebiyle re‘âyâ zimmetlerinde kalmağla henüz ahz [u] kabz 

etmedin ze‘âmet-i mezbûr hüsn-i rızâsıyla (…) Halil zîde karduhûya tevcîh olunmağla 

berâtı mûcebince tahvîli târîhine düşüp re‘âyâsı zimmetlerinde kalan sinîn-i mezkûre 

mahsûlâtını taleb eyledikde hilâf-ı kânûn vermekde te‘allül üzre oldukların bildürüp 

sinîn-i mezkûrede berâtı mûcebince tahvîli târîhine düşüp re‘âyâsı zimmetlerinde kalan 

mahsûlât bâ-temessük tarafından vekîli olan hâlâ ze‘âmet-i merkûm mutasarrıfı Halil 

zîde kadruhûya alıverilüp hilâf-ı kânûn te‘allül etdirilmemek bâbında emr-i şerîfüm recâ 

etmeği nkanun üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene 1156 

*** 

Sahife No : 29 

Hüküm No : 128 

Tarihi : [30] Muharrem 1156 [26 Mart 1743 

() ve () kâdîsına hüküm ki 

Zu‘amâdan Halil zîde kadruhû gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında Elmalu 

nâhiyesinde Elmalu nâm karye ve gayriden yirmi beş bin akçeye ze‘âmet berât-ı 

şerîfümle mutasarrıf olup mârru'z-zikr () ve tevâbi‘i karyelerinin defterde mukayyed 

ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğullarından ba‘zıları kadîmî sâkin oldukları karyelerinden kalkup 

varup taht-ı kazânuzda vâki‘ ba‘zı kasabât ve kurâ ve askerî çiftliklerinde sâkin ve 

mütemekkin olmalarıyla mûmâ-ileyh ol makûle defterlü re‘âyâsın bulundukları 

mahallerden kaldurup kadîmî sâkin oldukları karyelerine nakl ve iskân etdirmek 

istedikde te‘allül ve muhâlefet ve ze‘âmeti mahsûlüne küllî gadr ve noksân terettübüne 
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[bâ‘is] eylüdüğin bildirüp kadîmî karyelerine nakl ve iskân etdirilmek bâbında emr-i 

şerîfüm recâ etmeğin kânûn üzre iskân etdirilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i M. sene 1156 

*** 

Sahife No : 29 

Hüküm No : 129 

Tarihi : [30] Muharrem 1156 [26 Mart 1743 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm 

Dergâh-ı Mu‘allâm kapucıbaşılarından olup Canik muhassılı olan el-Hâcc 

Ahmed dâme mecduhû gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında vâki‘ Şabhâne mukâta‘ası 

bin yüz elli iki senesinde mûmâ-ileyhin uhdesinde ve iltizâmında olup zabtiyçün 

tarafından irsâl eylediği vekîli Şaban nâm kimesne zabt u rabt ve senesi tamâmında 

vekîl-i mezbûrun yedinde mevcûd olan şapı elli üç senesinde Karahisâr-ı Şarkî 

sâkinlerinden Sikkehâne(?) Emîni Ali Bey-zâde el-Hâcc Mehmed Ağa demekle ma‘rûf 

kimesneye üç kıt‘a temessükleri ile iki bin beş yüz yetmiş guruşa fürûht ve altmış bir 

gün va‘desi tamâmında bunun tarafına edâya ta‘ahhüd etmeğin bu âna değin irsâl 

etmeyüp zimmetinde kalduğun bildürüp yedinde olan üç kıt‘a temessükleri mûcebince 

meblağ-ı mezkûr tamâmen tahsîl ve tarafından kabzına me’mûr âdemîsi () nâm 

kimesneye teslîm olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin temessükleri mûcebince 

şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i M. sene 1156 

*** 

Sahife No : 29 

Hüküm No : 130 

Tarihi : [30] Muharrem 1156 [26 Mart 1743 

İskefser kazâsı nâ’ibine ve Karahisâr-ı Şarkî mütesellimine hüküm ki 

Sen ki İskefser kazâsı nâ’ibi mevlânâ-yı mûmâ-ileyh es-Seyyid Ömer zîde 

ilmuhûsun Südde-i Sa‘âdetüm'e mektûb gönderüp erbâb-ı timardan () nâm kimesne ile 

Karataş nâm karye ahâlîsi meclis-i şer‘a varup karye-i mezbûrenin mümtâz ve 

mu‘ayyen hudûdu dâhilinde kadîmden berü öşr ve resmi sipahi-i mezbûrun timarı 
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tarafından alınagelen bir mikdâr yerleriyçün bir nişân olduklarında karye-i mezbûre 

toprağının civârında vâki‘ yine erbâb-ı timar karyelerinden Niksar kazâsına tâbi‘ diğer 

Karataş nâm karye sipahisi () nâm sipahi karyesi ahâlîsi ile yekdil ve bizim karyemiz 

toprağındandır deyü kadîme mugâyir müdâhale etmeleriyle ol yerler kadîmîsi üzre 

İskefser kazâsına tâbi‘ Karataş karyesi sipahisi tarafından zabt ve öşr ve resmi ahz ü 

kabz etdirilüp diğer Karataş sahipisi hilâf-ı kânûn müdâhalesi men‘ u def‘ olunmak 

bâbında vâki‘ [hâli] arz eylediğin ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

[Fî evâhir-i M. sene 1156] 

*** 

Sahife No : 30 

Hüküm No : 131 

Tarihi : [30] Muharrem 1156 [26 Mart 1743 

Erzurum vâlîsine Şiran ve () kâdîlarına hüküm ki 

Şabhâne mukâta‘ası emîni olan Şaban zîde kadruhû Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl 

edüp mukâta‘a-i merkûme mahsûlünden Şiran kazâsında der-anbar olunan şa‘îrden 

Şiran kazâsı sâkinlerinden Kâdî-zâde Musa Ağa ve Kâdî-zâde Mahmud Ağa ve Boz 

Bey ve Halil Ağa demekle ma‘rûf kimesneler birbirleri kefâletleriyle şa‘îrin beher kilesi 

beşer guruşa olmak üzre bin yüz elli () senesinde yüz altmış keyl şa‘îr iştirâ ve deynleri 

olmak üzre mezbûrlar bunun yedine memhûr deyn temessüğü vermeleriyle mezbûrların 

temessükleri mûcebince şa‘îr bahâsından zimmetlerinde olan sekiz yüz guruş hakkın 

taleb ve almak istedikde mezbûrlar dürlü illet ve bahâne ile edâda te‘allül ve muhâlefet 

ve ibtâl-i hak ve gadr sevdâsında oldukların ve husûs-ı mezbûru mezbûrlar meclis-i 

şer‘de ikrâr u i‘tirâf eyledikleri sicill-i mahfûza kayd ve sebt olunduğun sen ki Şiran 

kazâsı nâ’ibi mevlânâ-yı mûmâ-ileyh Mehmed zîde ilmuhûsun arz eyledüğün bildürüp 

sen ki vezîr-i müşârun-ileyhsin ma‘rifetinle şer‘le görilüp mezbûrları temessükleri 

mûcebince zimmetlerinde olan hakkı tamâmen tahsîl ve buna alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı [hak] olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin mahallinde şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i M. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 30 

Hüküm No : 132 

Tarihi : [10] Muharrem 1156 [6 Mart 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî sancağında vâki‘ () ve () kâdîlarına hüküm ki 

Halil zîde kadruhû gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında taht-ı kazânızda berât-ı 

şerîfümle mutasarrıf olduğu yirmi beş bin akçe icmâllü ze‘âmeti karyelerinden icmâllü 

ve tevâbi‘i karyeleri min külli'l-vücûh serbest olup rüsûm-ı serbestiyyesine hâricden 

müdâhale olunmak îcâb etmez iken hâlâ mîrmîrân ve mîrlivâ ve voyvoda ve sâ’ir ehl-i 

örf tâ’ifesi taraflarından müdâhale olunduğun bildürüp men‘ u def‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîfüm recâ etmeğin imdi icmâllü ze‘âmet serbest olmak kânûn-ı mukarredrir 

hâricden dahl câ’iz değildir bu bâbda kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i M. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 30 

Hüküm No : 133 

Tarihi : [30] Muharrem 1156 [26 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine hüküm ki 

Bayburd kazâsı nâ’ibi Mevlânâ Abdullah zîde ilmuhû mektûb gönderüp İspir 

sancağında ve nâhiyesinde ve Esgül ve Asurek(?) nâm karye ve gayriden dört bin akçe 

gedik timar ile İspir Kal‘ası'nın hâfız-ı sulukluğuna mutasarrıf Osman'ın bilâ-veled 

fevtinden ammi-zâdesi Ali'ye zikr olunan hâfız-ı suluk gedik timarı tevcîh ve berât 

olunmuşiken kal‘a-i mezbûre dizdârı mezbûr Ali içün gâh nâ-mevcûd ve gâh sabî ve 

târik-i hizmetdir deyü oğlu Abdullah'a arz ve berât ve Ali'ye gadr ve bundan akdem 

ocak ihtiyârlarının mahzarları ve İspir mütesellimi ve Erzurum kâdîsı mezbûr Ali'nin 

mağdûriyetini müş‘ir i‘lâm eylemişler iken esnâ-i râhda zâyi‘ olduğun ocakları 

ihtiyarları haber verüp ve İspir'in ve Bayburd'a kurbiyyet olmağla mezbûr Abdullah'ın 

ref‘inden zikr olunan hâfzı-ı suluk timarı mezkûr Ali'ye tevcîh olunmak bâbında 

mevlânâ-yı mûmâ-ileyh arz ve defterhânesi görüldükde zikri mürûr eden hâfız-ı suluk 

timarı Osman'ın bilâ-veled fevtinden elli senesi Şevvâli'nin on sekizinci gününden 

Bayburd Kâdîsı Seyyid Mehmed arzıyla ammi-zâdesi Ali'ye tevcîh ve berât ve henüz 

kasabaya gelmezden mukaddem kal‘a-i mezbûre dizdârı Ali bunun içün âhar kazâda 
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sâkin olup târik-i kal‘a ve hizmetdir deyü elli bir senesi Rebî‘u'l-âhiri'nin on dokuzuncu 

gününden arz ve berât ve kendüye (…) ve gadr ve merkûm Ali kal‘ada mevcûd ve edâ-

yı hizmet üzre olmağın sâhib-i evvel merkûm Ali'ye Bayburd kâdîsı Seyyid İbrahim 

arzıyla elli bir Recebi'nde ibkâ ve berât ve lâkin mezbûr Ali'nin terk-i hizmetinden 

Abdullah'a tevcîh ve berât olunmuşiken merkûm Ali Dizdâr'ın (…) timarıdır deyü hilâf-

ı inhâ ibkâ ve berât ve gard etmekle târik-i hizmet olduğundan başka sabî olup sabînin 

gedik timar tasarrufu hilâf-ı kânûn olmağla taraf-ı şer‘den i‘lâm ve Erzurum kâdîsı 

Seyyid Mahmud dahi başka arz etmekle arzı ve Dizdâr Ali'nin arzı mûcebince ba‘de'l-

i‘lâm elli dört Şevvâli'nde mezbûr Abdullah'a ibkâ ve hâlâ berât ile üzerinde olduğu 

defter-i hâkânîde mukayyed ancak tarafeynin ibkâları kâdî arzları ve defterdâr arzıyla 

olup kangı tarafın arzının sıhhati bu tarafda ma‘lûm olmamağla sen ki vezîr-i müşârun-

ileyhsin huzûrunda tarafeyn bi'l-muvâcehe murâfa‘a ve fî nefsü'l-emr mezbûr Ali sabî 

ve târik-i hizmet midir değil midir ve dizdârın (…) timarı mıdır vukûf-ı tâmmı olan bî-

garaz neferât-ı kal‘a ve ahâlîden su’âl ve sıhhati üzre arz ve i‘lâm eylemek içün sen ki 

vezîr-i müşârun-ileyhsin sana hitâben emr-i şerîfüm sudûrunu bi'l-fi‘l re’îsü'l-küttâbum 

olan Mehmed Ragıb dâme mecduhû i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince amel olunmak 

içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i M. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 30 

Hüküm No : 134 

Tarihi : [30] Muharrem 1156 [26 Mart 1743] 

Erzurum vâlîsine Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına hüküm 

Karahisâr-ı Şarkî kazâsına tâbi‘ Ilıcsu nâm karyeden Seyyid Süleyman gelüp 

bunun üzerlerine şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil iken yine karye-i mezbûreden 

Çukadâroğlu Mehmed ve oğlu İbrahim nâm kimesneler kendü hâllerinde 

olmadıklarından nâşî hevâlarına tâbi‘ yine kazâ-i mezbûre tâbi‘ Balhak(?) nâm 

karyesinden () nâm kimesne ile yekdil ve şirrete sülûk ve bizim mûrisimiz Ahmed'i katl 

eyledin deyü hilâf-ı şer‘ te‘addî ve Erzurum vâlîsi sâbık tarafından getürdükleri mübâşir 

ma‘rifetiyle murâfa‘a-i şer‘ olduklarında müdde‘âların vech-i şer‘î üzre isbâta kâdir 

olamayup ve bunun üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil iken yine dâfi‘ 
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olmayup getürdükleri mübâşire istinâden bin yüz elli () senesinde hilâf-ı şer‘ bunun 

hânesin basup bin beş yüz guruşluk akçe ve eşyâsını gasb ü gâret ve ziyâde gadr 

eylediklerin ve bu bâbda fetvâ-yı şerîfeleri olduğun bildürüp mûcebince şer‘le görilüp 

gasb eyledikleri akçe ve eşyâları alıverilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ etmeğin mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i M. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 31 

Hüküm No : 135 

Tarihi : [10] Safer 1156 [5 Nisan 1743] 

Milas ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm 

Mahmud nâm kimesne gelüp Milas kazâsına tâbi‘ Felek(?) nâm karye 

toprağında vâki‘ arâzî tasarruf edenlerden kayın pederi Osman nâm kimesne 

tasarrufunda olan üç kıt‘a tarlasının hakk-ı tasarrufun hüsn-i rızâsı ve sâhib-i arz 

ma‘rifetiyle buna ferâğ ve tefvîz ve mülk menzil ve samanhâne ve harman arsasını dahi 

hibe-i sahîh-i şer‘iyye ile hibe ve teslîm ve bu dahi tesellüm ve on sene mikdârı kayın 

pederi mezkûrun hayâtında tasarruf ve ol tarlaları sâhib-i arz temessüğü mûcebince zabt 

ve zirâ‘at ve öşr ve resmin sâhib-i arza ede edüp bir vechile dahl îcâb etmez iken kayın 

pederi mezkûr fevt olmağla kızı Ayni nâm hâtûn tezvîrâta sâlike ve bumam mezkûrun 

sana ferâğ eyledüği tarlaların hudûdu sâhib-i arz temessüğünde ta‘yîn ve tahrîr 

olunmamış deyü iddi‘â ve murâfa‘a-i şer‘ olduklarında zikr olunan üç kıt‘a tarlayı ferâ 

ve on seneden berü bunun zabtında olduğu zâhir ve nümâyân ve mu‘ârazadan men‘ 

birle kıbel-i şer‘den yedine hüccet-i şer‘iyye verildüğin ve bu bâbda fetvâ-yı şerîfesi 

olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyye ve sâhib-i arz temessüğü 

mûcebince zikr olunan üç kıt‘a tarla ile mülk-i mevhibesi olan menzil ve samanhâne ve 

harman arsası kendüye zabt etdirilüp hilâf-ı şer‘ ve kânûn ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye 

ve fetvâ-yı şerîfe zâhir olan müdâhale ve te‘addîsi men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ eylediği ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i S. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 31 

Hüküm No : 136 

Tarihi : [10] Safer 1156 [5 Nisan 1743] 

Kemah kâdîsına ve Kemah voyvodasına hüküm ki 

Eğin kazâsına tabi Orşin karyesi sâkinlerinden İbrahim nâm kimesne gelüp bu 

kendü hâlinde hânesinde yatur iken Kemah kazâsı sâkinlerinden Veli ve Osman ve Halil 

nâm kimesneler birbirleriyle yekdil ve bin yüz elli () senesinde hilâf-ı şer‘-i şerîf gece 

ile gelüp hânesine girüp bunun yeşil çukaya kaplı iki nâfe kürkün ve üç çuka biniş ve 

dört çuka çakşır ve bir çuka yağmurluk ve iki kavuk ve iki cedîd feşân kuşak ve bir 

kırmızı yüz ev şalı ve bir harîr kuşak ve bir mikdâr zelpuşe ve bir kebîr puşi ve bir çift 

çizme ve iki destâr ve iki serpûş ve dört (…) entârisi ve iki kutnî ve iki câmfes entâri ve 

iki harîr yasdık ve üç zincir-i bâb ve bir kutnî fistan ve dört top kettân bezi ve ikişer 

guruş kıymetli ve on bir puşi ve on üç aded yemeni ve yirmi iki peşkir ve bir kürdanlık 

ve sâ’ir eşyâsını sirka edüp küllî gadr u te‘addî eylediklerin ve mezbûrların Kara Yakub 

oğlu Ömer nâm kimesne mu‘în-i kesîresi olmağla ol vechile henüz icrâ-yı hak mümkün 

olmaduğun bildürüp şer‘le görilüp mezbûrların sirka eyledikleri sâlifü'z-zikr eşyâsını 

tamâmen tahsîl ve kendüye alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i S. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 31 

Hüküm No : 137 

Tarihi : [10] Safer 1156 [5 Nisan 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum mollasına hüküm ki 

Toros ve oğlu Depenos ve Karabet nâm zimmîler gelüp bunların medîne-i 

Erzurum mahallâtından () nâm mahallesi toprağında bi'l-fi‘l zabt ve tasarruflarında 

bedel-i nüzül ve avârız ve imdâd-ı hazariyye ve seferiyye ve sâ’ir emr-i şerîfümle vâki‘ 

tekâlîf olunmak îcâb eder emlâk yerleri olmayup tekâlîf talebiyle dahl ve rencîde 

olunmak îcâb etmez iken mahalle-i mezbûre ahâlîsinden olup ashâb-ı ağrâzdan ba‘zıları 

hevâlarına tâbi‘ kimesneler ile yekdil ve yekcihet ve mücerred ta‘cîz ve kendü 
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tekâlîflerin tahfîf içün üzerimize vâki‘ olan avârız ve imdâd-ı hazariyye ve seferiyye ve 

sâ’ir tekâlîfi siz dahi bizimle ma‘an verin deyü bunları te‘addî vü rencîdeden hâlî 

olmadıkların ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan da‘vâlarına muvâfık fetvâ-yı şerîfe 

verildüğin bildürüp fetvâ-yı şerîfe mûcebince amel olunup hilâf-ı kânûn ve mugâyir-i 

fetvâ-yı münîf tekâlîf talebiyle bunları te‘addî vü rencîde etdirilmeyüp men‘ u def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri ecilden kânûn üzre amel olunmak 

emrüm olmuşdur buyurdum ki. 

Fî evâ’il-i S. sene 1156 

*** 

Sahife No : 32 

Hüküm No : 138 

Tarihi : [10] Safer 1156 [5 Nisan 1743] 

Pazarsuyu ve Akköy kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm ki 

Kıdvetü'l-emâsil ve'l-akrân Süleyman zîde kadruhû gelüp Pazarsuyu kazâsı 

sâkinlerinden Gedik Ali oğlu Osman ve Nasrullah oğlu Mustafa ve Ali oğlu İbrahim ve 

Hacı oğlu Mahmud ve Hüseyin oğlu Mustafa ve Kaya oğlu İmâm ve Serdâr-zâde Ömer 

Beşe ve Derviş Mehmed Beşe ve Bahtiyar oğlu Ali Beşe ve Hasan Efendi oğlu Numan 

demekle ma‘rûf kimesneler zimmetlerinde birbirlerinin kefâyetleriyle bin yüz elli üç 

senesinde avârız ve bedel-i nüzül ve maktû‘ mâllarından bir kıt‘a deyn temessükleri 

mûcebince bin dokuz yüz yirmi dokuz buçuk guruş ve Akköy kazâsı sâkinlerinden 

Gedik Ali-zade Osman ve Hacı Veli ve Serdâr Mehmed ve Kara Mustafa oğlu Hasan 

Beşe ve Ali Re’îs oğlu Mehmed ve Nebi oğlu Mehmed ve Hacı Osman ve Hacı Veys ve 

Karabaş(?) oğlu Ahmed ve Yamak Ahmed demekle meşhûr kimesneler zimmetlerinde 

birbirlerinin kefâyetleriyle sene-i mezbûrede avârız ve bedel-i nüzül mâllarından bir 

kıt‘a deyn temessükleri mûcebince dokuz yüz altmış buçuk guruş alacak hakkı olmağla 

taleb eyledikde edâda te‘allül ve muhâlefet murâd eylediklerin bildürüp ber-mûceb-i 

temessükât mezbûrların zimmetlerinde olan meblağ-ı mezbûr sâbitleri ma‘rifetiyle bi't-

tamâm tahsîl ve alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak içün emr-i şerîfüm recâ 

eylediği ecilden temessükleri mûcebince şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i S. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 32 

Hüküm No : 139 

Tarihi : [10] Safer 1156 [5 Nisan 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî ve Gümüşhâne ve () 

kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına ve Gümüşhâne emîni () zîde mecduhumâya 

hüküm ki 

Dergâh-ı Mu‘allâm kapucıbaşılarından olup Canik muhassılı olan el-Hâcc 

Ahmed zîde mecduhû gelüp mûmâ-ileyhin bin yüz elli üç senesi Rebî‘u'l-âhir'in 

gurresinden yüz yirmi bir gün va‘de ile sâbıkâ Karahisâr-ı Şarkî Alaybeyisi Osman ve 

Giriftir-zâde Seyyid Ahmed ve Gökçe-zâde Seyyid Ali nâm kimesneler zimmetlerinde 

birbirlerinin kefâletleriyle cihet-i karz-ı şer‘den ber-mûceb-i temessük sekiz yüz yetmiş 

guruş alacak hakkı olmağla va‘deleri hulûlünde göndermemeleriyle bundan akdem ahz 

etmek içün Şaban nâm kimesneyi irsâl eyledikde bî-vech-i şer‘î edâda te‘allül ve 

mezbûrlar hâlâ taht-ı hükûmet ve kazânızda firâr üzre olduğun bildürüp bulundukları 

mahalde şer‘le görilüp ber-mûceb-i temessük sâbit olan hakkı tahsîl ve tarafından vekîli 

() nâm kimesneye alıverilmek bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin temessükleri 

mûcebince şer‘le tahsîl olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i S. sene 1156 

*** 

Sahife No : 32 

Hüküm No : 140 

Tarihi : [10] Safer 1156 [5 Nisan 1743] 

Erzurum kâdîsına ve () kâdîlarına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan Mustafa nâm sipahi gelüp Diyarbakır sancağında ve 

nâhiyesinde () nâm karye ve gayriden () akçe berât-ı şerîfümle mutasarrıf olduğu timarı 

karyelerinden nâhiye-i mezbûra ta‘bî Ovacık ve () nâm karyelerinin defterde mukayyed 

ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğullarından ba‘zıları kadîmî karyelerinden kalkup varup taht-ı 

kazâlarınızda vâki‘ kasabât ve ba‘zı kurâ ve askerî çiftliklerinde sâkin ve mütemekkin 

olmalarıyla ol makûle defterlü re‘âyâların bulundukları mahalden kaldırılup kadîmî 

karyelerine nakl ve iskân etdirilmek istedikde hilâf-ı kânûn te‘allül ve timarı mahsûlüne 

gadr murâd eylediklerin bildürüp bulundukları mahallerden kânûn üzre kaldırulup 
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kadîmî karyelerine nakl ve iskân etdirilüp hilâf-ı kânûn te‘allül etdirilmemek bâbında 

emr-i şerîfüm recâ eyledüği ecilden kânûn üzre iskân etdirilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i S. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 32 

Hüküm No : 141 

Tarihi : [10] Safer 1156 [5 Nisan 1743] 

Bayburd kazâsı nâ’ibine hüküm ki 

Bayburd-ı Erzurum'da Pulur nâm karyede müteveffâ Ferruhşadbey evkâfının 

ber-vech-i meşrûta berât-ı şerîfümle mütevellîsi olan Hüseyin gelüp evkâf-ı mezbûrun 

vazîfe-i mu‘ayyene ile evlâd-ı eslah ve erşed-i ekberinden tevliyeti Yakub fevtinden 

eslah ve erşed-i ekberinden sulbî oğlu mezbûr Hüseyin'e yüz elli üç Şa‘bân'ında tevcîh 

ve hâlâ berât ile üzerinde ve elli üç senesinde asâkir-i İslâm seferde Âsitâne'de yoğiken 

rikâb-ı hümâyûnda evlâda meşrûta olan tevliyeti eşirrâdan Erzincanlı Abdullah nâm bî-

gâne sahte arz ile mütevell-i kebîr olmak hasebiyle Yakub ref‘inden hilâf-ı âde 

ibtidâdan Haremeyn mukâta‘asına kayd ile üzerine berât ba‘dehû yine kendü arzıyla 

Abdullah ismine mütevellî kâ’immakâmlığı ihdâs ve rikâbda dîvân berâtı etdirüp zabt 

ve evkafın iki bin beş yüz guruşluk mâlını kabz etdirüp ekl ve imâreti mu‘attal ve 

mürtezikanın vazîfelerin vermeyüp bâ-emr-i şerîf mahallinde tefahhus olundukda ecnebî 

ve tezvîrâtı ve sahteliği ve ol mikdâr mâl-ı vakfı ekl ve hüccet-i vakf ve câ’ize olundu 

vakf-ı mezbûrun hîn-i fetihden berü bir ve evlâd-ı vâkıf tarafından meşrûtiyyet üzre zabt 

olunageldükde mahallinden cemm-i gafîr ve cem‘-i kesîr ihbârlarıyla Bayburd-ı 

Erzurum kâdîsı Seyyid Mehmed Said ve Erzurum kâdîsı Seyyid Mehmed Şemsedddin 

başka başka arz vech-i muharrer üzre mezbûr Abdullah'ın hıyânet ve tezvîrâtı sâbit ve 

zâhir ve hile ve hud‘ada hayf olmağla sene-i mezbûrede kemâ-kân tevliyet-i mezbûre 

Yakub'a ibkâ ve mezbûr Abdullah ahz ve yedinden müzevver senedleri ahz ve mal-ı 

vakf tahsîl ve Haremeyn mukâta‘asına ve dîvâniye düşürdüğü kaydları ref‘ ve terkîn 

olunmak içün bâ-fermân-ı âlî ru’ûs-ı hümâyûn tarafından ilmuhaber kâ’imesi verildüği 

Anadolu Muhâsebesi'nde mukayyed ve ber-minvâl-i meşrûh mezbûr Abdullah'ın 

keyfiyyeti zâhir ve bulunduğu mahalde ahz ve mâl-ı vakf tahsîl ve yedinde olan 

müzevver kâğıdları ahz ve kaydları terkîn olunması fermân olunup ve kendüsi dahi eyle 
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hakkından gelinmek üzre iken firâr edüp ihdâs eyledüği tevliyet kaydı Haremeyn 

mukâta‘asından terkîn olunup ve dîvân kaydında olan kâ’immakâmlık sehven terkîn 

olunmayup ve mezbûr Abdullah ele girmemekle kâ’immakâmlık berâtı yedinde kalup 

hâlâ tevliyet-i mezbûr babası fevtinden buna tevcîh olundukda mezbûr Abdullah 

yedinde kalan müzevver kâ’immakâmlık berâtını ibrâz ve yine hıyâneti uhrâya cesâret 

ve vakfu'llâhın harâbiyetine sâ‘î ve mezbûr Abdullah'ın kuyûdâtında mezbûr 

Abdullah'ın vakf-ı mezbûrda alâkası olmayup ecânibden ve mezbûr Hüseyin evlâd-ı 

vâkıfdan ekber ve erşed olduğun Bayburd kazâsı nâ’ibi Mevlânâ Abdullah zîde ilmuhû 

arz eyledüğin bildürüp keyfiyyet-i hâl kuyûdâtdan ma‘lûm oldukda tevliyet-i mezbûr 

kaydı mûcebince kemâ-kân mezbûr Hüseyin'e ibka ve sehven terkîn olunmayup açık 

kalan kâ’immakâmlık berâtı kaydı dîvândan terkîn ve mezbûr Abdullah ahz ve hakkında 

iktizâ eden icrâ olunmasın istid‘â ve fî nefsü'l-emr vech-i meşrûh üzre idüği kaydlardan 

zâhir ve nümâyân olmağla zikr olunan (…) olunarak üzerinde olan meşrûta tevliyeti 

ibkâ [Sayfa 33] mezbûr Abdullah'ı mahallinde şer‘an icrâ olunmak üzre emr-i şerîfüm 

iltimâs eyledüğün bi'l-fi‘l re’îsü'l-küttâb olan Mehmed Ragıb dâme mecduhû i‘lâm 

i‘lâmı mûcebince kemâ-kân ibkâ olunmağla mahallinde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i S. sene 1156 

*** 

Sahife No : 33 

Hüküm No : 142 

Tarihi : [10] Safer 1156 [5 Nisan 1743] 

Kiğı kâdîsına hüküm ki 

Zu‘amâdan Ebubekir zîde kadruhû gelüp berât-ı şerîfümle mutasarrıf olduğu 

icmâllü ze‘âmeti karyelerinden kazâ-i mezbûra tâbi‘ Süklik(?) ve tevâbi‘i karyelerinin 

rüsûm-ı serbestiyelerine hâricden dahl olunmak îcâb etmez iken mîrmîrân ve mîrlivâ ve 

sâ’ir ehl-i örf tâ’ifesi taraflarından rüsûm-ı serbestiyesine ve sâ’ir bâd-ı hevâsına dahl 

olunduğun bildürüp ol bâbda kânûn üzre hükm-i hümâyûnum [recâ] etmeğin imdi 

icmâllü ze‘âmet serbestiye olmak kânûn-ı mukarrerdir kânûn üzre amel olunmak üzre 

yazılmışdır. 

***    Fî evâ’il-i S. sene 1156 
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Sahife No : 33 

Hüküm No : 143 

Tarihi : [10] Safer 1156 [5 Nisan 1743] 

Erzurum vâlîsine Erzurum kâdîsına Bayburd kâdîsına hüküm ki 

Zu‘amâdan İsmail Teberdâr-ı Hâssa zîde kadruhû gelüp Erzurum sancağında 

Bayburd nâhiyesinde Canik-i Süflâ nâm karye ve gayriden ber-vech-i tekâ‘üd berât-ı 

şerîfümle mutasarrıf olduğu yirmi dört bin akçe ze‘âmeti karyelerinden yine Bayburd 

nâhiyesinde Kanuri(?) nâm karyesi sükkânından İslam oğlu Hacı Ali ve () ve () ve () 

nâm kimesnelerin karye-i merkûm toprağında zirâ‘atleriyle hâsıl eyledikleri 

terekelerinden kânûn ve defter mûcebince müteveccih olan öşrleri taleb olundukda 

mezbûrlar askerîlik iddi‘âsıyla bin yüz elli () senesinden berü edâda te‘allül etmeleriyle 

zimmetlerinde teveccüh eden öşr mahsûlâtı tahsîl içün bundan akdem Erzurum vâlîsi ve 

ser‘askeri olan vezîrüm Numan Paşa edâma'llâhu te‘âlâ iclâlehû tarafından buyuruldu 

mübâşir ta‘yîn olunup mûmâ-ileyhin vekîli ile vardıklarında mezbûr Hacı Ali karye-i 

merkûm toprağında ol mikdâr seneden berü zirâ‘at edüp öşr mahsûlâtı zimmetlerinde 

kalduğun huzûr-ı şer‘de ikrâr u i‘tirâf eyledüğini müş‘ir kıbel-i şer‘den mürâsele 

verilmişiken adem-i itâ‘atlerinden nâşî edâ etmeyüp ol vechile mûmâ-ileyhin ze‘âmeti 

mahsûlüne kesr ve noksân terettübüne bâ‘is ü bâdî eylediklerin bildürüp sen ki vezîr-i 

müşârun-ileyhsin ma‘rifetin ve ma‘rifet-i şer‘le mezbûrların zimmetlerinde müteveccih 

olan öşrlerin güzeştesiyle tahsîl olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eylediği ecilden 

şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i S. sene 1156 

*** 

Sahife No : 33 

Hüküm No : 144 

Tarihi : [20] Safer 1156 [15 Nisan 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum monlâsına hüküm ki 

Salih Ağa ve Alemdâr Hüseyin demekle ma‘rûf kimesne gelüp bunların kazâ-i 

mezbûra tâbi‘ Tafta nâm karye toprağında tekâlîf îcâb eder kadîmî re‘âyâ emlâk ve 

yerleri olmayup tekâlîf mutâlebesiyle te‘addî vü rencîde olunmak îcâb etmez iken 

karye-i mezbûr ahâlîsi zuhûr ve mücerred üzerderilimez vâki‘ olan tekâlîfi bizimle 
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ma‘an edâ eyleyin deyü te‘addî eyledüğin bildürüp men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîfüm recâ eyledükleri ecilden kânûn üzre amel olunmak emrüm olmuşdur. 

Fî evâsıt-ı S. sene 1156 

*** 

Sahife No : 33 

Hüküm No : 145 

Tarihi : [20] Safer 1156 [15 Nisan 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum monlâsına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Tafta nâm karye sâkinlerinden Alemdâr Hüseyin demekle 

ma‘rûf kimesne gelüp bu kendü hâlinde olup hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ u 

te‘addîsi olmayup ve üzerine dahi şühûd-ı udûl ile bir nesne sâbit ve zâhir olmuş değil 

iken kazâ-i mezbûr sâkinlerinden müteğallibeden Murad oğlu Mustafa Ağa demekle 

ma‘rûf kimesne kendü hâlinde olmayup bin yüz elli () senesinde bunun hilâf-ı şer‘-i 

şerîf ve bi-gayri hakkın yüz yirmi res koyun ve bir çift camus öküzü ile yedi yüz guruş 

kıymetli bir res Türkmen atın teğallüben ahz etmekle bu dahi mezkûrdan taleb ve almak 

istedikde karındaşın Salih nâm kimesne zimmetinde alacağım olmağla deyni 

mukâbelesinde bana bey‘ eyledi deyü hilâf-ı şer‘-i şerîf vermeyüp gadr eyledüğin ve bu 

bâbda şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp mûcebince şer‘le görilüp 

alıverilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin şer‘le görilmek 

emrüm olmuşdur. 

Fî evâsıt-ı S. sene 1156 

*** 

Sahife No : 33 

Hüküm No : 146 

Tarihi : [20] Safer 1156 [15 Nisan 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum mollasına hüküm ki 

Şeyh Abdullah-zâde İsmail zîde salâhuhû gelüp babası müteveffâ-yı mezkûr 

Şeyh Abdullah'ın tekyesinde dervîşan fukarâsının ta‘âmiyyelerine ta‘yîn olunan Hınıs 

sancağında ve Bulanık nâhiyesinde Aznar(?) nâm karye öşr mahsûlâtına bu âna gelince 

taraf-ı âhardan bir dürlü dahl ü ta‘arruz olunduğu yoğiken hâlâ Hınıs sancağı beyi 
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Abdullah bu sene-i mübârekede nâhiye-i mezkûr benim mâlikânemdir deyü fuzûlî 

müdâhale ve bunun yedinde olan emr-i âlî ve sâ’ir senedâtına adem-i itâ‘atinden nâşî 

gece ile karye-i merkûmeye âdemleriyle nüzûl ve bunun hânesin bi'l-cümle hedm ve 

fukarâya it‘âm içün cem‘ olunan zehâyiri ve gerek re‘âyâ fukarâsının emvâl ve 

erzâkların gâret ve ber-mucveb-i defter üç bin guruşluk mâlların itlaf ve izâ‘at edüp 

re‘âyâ fukarâsının bi'l-külliye perâkende olmalarına bâ‘is ve dervîşân fukarâsına gadr-ı 

küllî eylediklerin bildürüp karye-i merkûmeden gâret olunan emvâl ve eşyâ ve dervîşân 

fukarâlarının zahîreleri sen ki vezîr-i müşârun-ileyhsin ma‘rifetinle mîr-i mezkûr 

Abdullah'dan tahsîl olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledüği ecilden şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı S. sene 1156 

*** 

Sahife No : 33 

Hüküm No : 147 

Tarihi : [10] Rebiulevvel 1156 [4 Mayıs 1743] 

Erzurum vâlîsine ve İspir kâdîsına hüküm 

Hâlâ çukadâr emekdârânından Hacı Hasan zîde mecduhû gelüp mûmâ-ileyhin 

eyâlet-i Erzurum'da vâki‘ ber-vech-i mâlikâne mutasarrıf olduğu İspir sancağı 

ahâlîlerinin ba‘zıları mücerred icrâ-yı garaz ve ahz-ı intikâm kasdıyla sen ki vezîr-i 

müşârun-ileyhsin tarafına ve Erzurum cânibi ser‘askeri tarafına hilâf-ı teşekkî ve bilâ-

fermân Erzurum'a ihzâr teklîfi ahâlî ve fukarâyı tazyîk ve perâkende vü perîşân 

olmalarına bâ‘is oldukların bildürüp mahallinde şer‘le görilüp bilâ-emr-i şerîf Erzurum 

ve âhar mahalle ahâlîye İspir'e ihzâr teklîfi ile [rencîde] ve remîde etdirilmemek bâbında 

emr-i şerîfüm recâ eyledüği ecilden bilâ-emr-i şerîf bir kazâdan âhar kazâya kimesne 

ihzâr olunmamak bâbında fermân-ı âlî-şân yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ra. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 34 

Hüküm No : 148 

Tarihi : [29] Safer 1156 [24 Nisan 1743] 

Hâlâ Erzurum ser‘askeri ma‘iyyetine me’mûr Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerilere 

üzerlerine başbuğ ve zâbitleri olan kul kethüdâsı sâbık İbrahim zîde mecduhûya hüküm 

Hâlâ Haleb muhassılı kapukethüdâsı el-Hâcc Bekir zîde mecduhûnun sâbık 

Erzurum'a yeniçeri zâbiti olan müteveffâ Arab Salih oğlu Turnacıbaşı Halil Ağa 

demekle ma‘rûf kimesnenin zimmetinde dört bin beş yüz guruş alacak hakkı olduğuna 

binâ’en müteveffâ-yı mezbûrun ol cânibde vâki‘ emvâl ve eşyâ ve emlâk ve zimem-i 

nâsda olan emvâl ve sâ’iresinden vâzı‘u'l-yed bulunan vârislerinden ma‘rifet-i şer‘le ve 

sen ki kul kethüdâsı sâbık mûmâ-ileyhsin ma‘rifet ve ihtimâmınla bir gün akdem tahsîl 

olunmasiyçün mûmâ-ileyh el-Hâcc Bekir zîde mecduhû bu tarafda Dersa‘âdetüm'e ihzâr 

tezallüm ve istid‘â-yı inâyet etmekle husûs-ı mezbûr tefahhus olundukda mûmâ-ileyh 

bundan akdem müteveffâ-yı mezbûrun bir vakt ıztırâbde olup i‘ânet ve müzâheret 

etmişiken bu âna gelince avk u te’hîr ile zimmetinde kalup ol vechile kendüye gadr 

olunmağla ihkâk-ı hak içün müteveffâ-yı mûmâ-ileyhin ol cânibde emlâk ve emvâl ve 

eşyâ ve nukûd ve zimem-i nâsda mâl-ı vâfiresinden deyni edâ eylemeliriyçün vârislerine 

te’kîd olunup hilâf-ı şer‘-i şerîf bir dürlü te‘allül ve muhâlefet etdirilmeyüp alâ eyyi 

hâlin tahsîlinde sa‘y-i belîğ eyleyüp ve husûs-ı mezbûrun husûl-pezîr olması takayyüd 

ve ihtimâmına ihâle olunmağla bu bâbda ser-i mû tekâsül ve fütûr olunmayup ve'l-hâsıl 

müteveffâ mezkûrun emvâl ve eşyâ-i sâ’iresinden ve vâzı‘u'l-yed olanlardan bâ-

ma‘rifet-i şer‘ ve birgün ve bir sâ‘at mukaddem tekmîl ve tamâmen edâ ve teslîm 

etdirilmesi içün () irsâl olundu vusûlünde vech-i meşrûh üzre mesâ‘î ve ihtimâm ile 

varanlara kat‘âgadr ve bahâne ve illet ve muhâlefet ile hilâf-ı merzâ iş etdirilmeyüp ve 

kaziyye[de] medhali olmayan âhardan kimesnelere dahi dahl ü ta‘arruz etdirilmeyüp ve 

bundan sonra edâda muhâlefet ederler ise cezren-leh kendülerden tahsîl ile 

te’dîbleriyçün ucâleten keyfiyyet-i ahvallerini alâ vukû‘ihî Dersa‘âdetüm'e arz ve i‘lâm 

olunmak içün Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri ağası olan vezîrüm Hasan Paşa 

edâma'llâhu te‘âlâ iclâlehû tarafından mühürlü mektûb verilmeğin vech-i [meşrûh] üzre 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

***     Fî evâhir-i S. sene 1156 
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Sahife No : 34 

Hüküm No : 149 

Tarihi : [29] Safer 1156 [24 Nisan 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzincan kâdîsına hüküm 

Müderrisînden el-Hâcc Ahmed zîde ilmuhû gelüp dâ’imâ ifâde ve istikâde ve 

tedrîs ile meşgûl olup Erzincan kasabası mahallâtından () mahallesi toprağında bi'l-fi‘l 

tasarrufunda avârızhânesine bağlu tekâlîf alınmak îcâb eder emlak ve arâzîsi olmayup 

tekâlîf talebiyle rencîde olunmak îcâb etmez iken mahalle-i mezbûre ahâlîsi avârız ve 

imdâd-ı seferiyye ve sâ’ir emr-i şerîfümle vâki‘ tekâlîfi bizimle ma‘an edâ eyle deyü 

hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i kânûn rencîde ve remîde eylediklerin ve fetvâsı olduğun 

bildürüp hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i kânûn ol vechile rencîde ve remîde 

etdirilmeyüp zâhir olan te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ 

eyledüği ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i S. sene 1156 

*** 

Sahife No : 34 

Hüküm No : 150 

Tarihi : [10] Rebiulevvel 1156 [4 Mayıs 1743] 

Erzurum vâlîsine ve mollasına hüküm 

Ali zîde kadruhû gelüp bunun Erzurum sâkinlerinden Tebrizli Hacı Ali nâm 

kimesne zimmetinde cihet-i şer‘îden bin yüz elli () senesinden berü memhûr temessük 

ve hüccet-i şer‘iyye mûcebince yedi yüz guruş alacak hakkı olmağla mezbûrdan 

defe‘âtile taleb eyledikde edâda te‘allül ve gâh firâr ile ibtâl-i hak ve küllî gadr etmekle 

bundan akdem ısdâr etdirdiği emr-i şerîfümle varup mezkûrdan meblağ-ı merkûm yedi 

yüz guruş hakkını taleb ve almak murâd eyledikde dürlü illet ve bahâne ile yine edâda 

te‘allül ve gadr sevdâsında olduğun bildürüp mukaddemâ sâdır olan emr üzere amel 

olunup mezkûr Tebrizli Hacı Ali'nin zimmetinde memhûr temessüğü ve hüccet-i 

şer‘iyye mûcebince şer‘le sâbit olan hakkı tamâmen kendüye alıverilüp icrâ-yı hak 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Dîvân-ı Hümâyûnum'da mahfûz olan 

kuyûd-ı ahkâma mürâca‘at olundukda bulunduğu mahalde şer‘le görilüp ihkâk-ı hak 
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olunmak bâbında emr-i şerîfüm verildiği mastûr [ve] mukayyed bulunmağın vech-i 

meşrûh üzre şer‘le görilüp ihkâk-ı hak olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ra. sene 1156 

*** 

Sahife No : 34 

Hüküm No : 151 

Tarihi : [10] Rebiulevvel 1156 [4 Mayıs 1743] 

Erzurum vâlîsine ve mollasına hüküm 

Agob nâm zimmî gelüp bunun karındaşı Mısırlıoğlu Abraham nâm zimmî bin 

yüz elli () senesinde fevt oldukda cümle emvâl ve eşyâsı irs-i şer‘le buna münhasır olup 

dahl îcâb eder hâlî yoğiken verâsetde alâkası olmayan Erzurum sâkinlerinden ammileri 

Harar ve Parsih nâm zimmîler birbirleriyle yekdil ve yekcihet ve metrûkât-ı merkûmu 

hilâf-ı şer‘ fuzûlî cümlesin zabt edüp buna bir akçe vermeyüp ziyâde gadr eylediklerin 

ve tarafından Zorluoğlu () nâm kimesneyi vekîl eyledüğin bildürüp şer‘le görilüp mürd-i 

mesfûr karındaşından müntakil ammileri mesfûrânın hilâf-ı şer‘ fuzûlî zabt eyledikleri 

emvâl ve eşyâyı vekîl-i merkûma alıverilüp ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ etmeğin fetvâ-yı şerîfesi mûcebince mahallinde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ra. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 34 

Hüküm No : 152 

Tarihi : [10] Rebiulevvel 1156 [4 Mayıs 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm 

Mehmed ve Ahmed zîde kadruhumâ gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında kazâ-i 

mezbûr muzâfâtından Akçaşehir nâhiyesinde Tunekgövül(?) nâm karyenin mâlikânesi 

vakf-ı câmi‘ ve dîvânîsi timar olup ve bunlar câmi‘-i mezbûr evkâfının berât-ı şerîfümle 

mütevellîsi olmalarıyla karye-i mezbûrenin mâlikâne tarafına â’id olan tevliyetleri 

hasebiyle ahz ü kabz murâd eylediklerinde Karahisâr-ı Şarkî sâkinlerinden Seyyid 

İbrahim ve oğlu Seyyid Abdurrahman nâm kimesneler bin yüz elli iki senesinden berü 
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câmi‘-i mezbûr imâmı Seyyid Ebubekir Halîfe beş sene bir tahvîl ile ilzâm edüp üç sene 

zabt üç sene zabt eyledik iki sene dahi zabt ederiz deyü hilâf-ı şer‘-i şerîf zabt ve cânib-i 

vakfa â’id olanı ahz ü kabz ve gadr eylediklerin bildürüp karye-i mezbûre ber-mûceb-i 

defter-i hâkânî dîvânî mutasarrıflarıyla mütevellî-i vakf mûmâ-ileyhimâya zabt ve 

mezbûrânın muhâsebeleri görilüp üç seneden berü makbûzları olan mahsûlât imâm-ı 

mezbûra verdikleri iltizâma takâs ve fîmâ-ba‘d dahl ü ta‘arruz eddirilmeyüp men‘ u def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan 

defter-i mufassala mürâca‘at olundukda Akçaşehir nâhiyesine tâbi‘ karye-i 

Tunekgövül(?) mâlikâne vakf-ı câmi‘ ve dîvanî timar deyü sekiz bin akçe yazu ile 

defter-i mufassalda muharrir kalemiyle tahrîr olunduğu mastûr ve mukayyed 

bulunmağın ve defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ra. sene 1156 

*** 

Sahife No : 35 

Hüküm No : 153 

Tarihi : [10] Rebiulevvel 1156 [4 Mayıs 1743] 

Erzurum vâlîsine Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına hüküm 

İskefser sâkinlerinden Hatîb Yusuf Efendi demekle ma‘rûf kimesne ile Hüseyin 

nâm kimesneler gelüp bunlar kendi hâllerinde olup hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ u 

te‘addîleri yoğiken Karahisâr-ı Şarkî sâkinlerinden Ali Bey-zâde Mehmed Bey demekle 

ma‘rûf kimesne bin yüz elli () senesinde teftîş bahânesiyle bunların kazâlarına varup 

üzerlerine şer‘an bir nesne sâbit [olmuş değil iken] ba‘zı müfsid sözüyle hilâf-ı şer‘-i 

şerîf ve bi-gayri hakkın der-zencîr ve Acem kölelerinin ellerine verüp sürüyerek götürüp 

ve önlerine gelen ırmakları boğazlarına ip takup yüzdürüp bunun emsâli cevr ve eziyet 

eylediklerinden mâ‘adâ otuz iki guruşluk bir res atın ile ma‘lûmü'l-mikdâr akçelerin 

alup ziyâde gadr u te‘addî ve ahvâlleri perîşân oldukların bildürüp şer‘le görilüp 

mezkûrların ol vechile zâhir olan te‘addîleri men‘ u def‘ ve aldıkları akçeleri girü 

bunlara alıverilmek bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri ecilden vech-i meşrûh üzre 

şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

***    Fî evâ’il-i Ra. sene 1156 
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Sahife No : 35 

Hüküm No : 154 

Tarihi : [20] Rebiulevvel 1156 [14 Mayıs 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî hâssı voyvodasını hüküm ki 

Kazâ-i mezbûr muzâfâtından Mantaval nâhiyesi ahâlîsi gelüp emr-i şerîfümle 

vâki‘ olan tekâlîfden emr ve defter mûcebince hisselerine isâbet edeni edâla râzîler iken 

kazâ-i mezbûrda sâkin karyelerinin melik ta‘bîr olunur kethüdâ ve a‘yânları olan Çakır 

Hüseyin Ağa demekle ma‘rûf kimesne tama‘-ı hâmından nâşî bin yüz elli () senesinden 

berü nâhiye-i mezbûr otuz dört buçuk kise akçe tahsîl ve ekserîni ekl ü bel‘ ve fukarâya 

küllî gadr etmekle bundan akdem Erzurum vâlîsi tarafına teşekkî eylediklerinde vâlî-i 

müşârun-ileyh tarafından ta‘yîn olunan mübâşir ma‘rifetiyle mahallinde murâfa‘a-i şer‘ 

olduklarında emr ve defterden ziyâde ahz eylediği on dört buçuk kise akçe hakk-ı fukarâ 

zimmetinde olduğu sâbit ve hüccet-i şer‘iyye olunmuşiken derlü dürlü hîleye sâlik ve 

edâda te‘allül ve muhâlefet eyledüğin bildürüp sen ki voyvoda-i mûmâ-ileyhsin 

ma‘rifetinle şer‘le görilüp ber-mûceb-i hüccet-i şer‘iyye merkûmun zimmetinde sâbit ve 

müteveccih olan ol mikdâr kise akçe hakları tahsîl ve alıverilüp icrâ-yı hak olunmak 

bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ra. sene 1156 

*** 

Sahife No : 35 

Hüküm No : 155 

Tarihi : [20] Rebiulevvel 1156 [14 Mayıs 1743] 

İspir kazâsından Âsitâne-i Sa‘âdetüm'e gelince yol üzerinde vâki‘ olan kâdîlar ve 

nâ’iblere ve kethüdâyerleri ve yeniçeri serdârlarına ve sâ’ir zabitân ve iskele emînlerine 

hüküm ki 

Emetullah nâm hâtûn gelüp mezbûre fi'l-asl İstanbul'da Mollagürânî Mahallesi 

sâkinelerinden olup İspir kazâsında Morka(?) nâm kimesne fevt olmağla terekesini ahz 

içün beş nefer evlâd ile kazâ-i mezbûreye gidüp yine İstanbul'da menziline gelmek 

murâd eyledüğin bildürüp esnâ-yı râhda mürûrlarına mümâna‘at olunmamak bâbında 

hükm-i hümâyûnum recâ ve sâdır olan fermân-ı âlîye imtisâlen mezbûre Emetullah 

Hâtûn inhâsı üzre fi'l-asl mahmiyye-i İstanbul'da Mollogürânî Mahallesi ahâlîsinden 
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olup bundan akdem vilâyeti- Anadolu'da İspir kazâsına [beş] nefer evlâd ile mîrâs 

husûsiyçün gitdiklerini mahalle-i mezbûre imâmı İsmail Efendi ve ahâlîsinden sekiz 

nefer cerîdede mazbûtü'l-esâmî kimesneler alâ tarîki'ş-şehâde meclis-i şer‘-i hatîrde 

ihbâr etmeleriyle mezbûre Emetullah Hâtûn'un beş nefer evlâd ile vatan-ı asliyyesi olan 

İstanbul'a mürûrlarına mümâna‘at olunmamak üzre istid‘â-yı [inâyet] ve emr-i âlî recâ 

eyledüğini sâbık Rumeli Kâdî‘askeri Mevlânâ Ahmed Neyyili(?) edâma'llâhu te‘âlâ 

fezâ’ilehû i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ra. sene 1156 

*** 

Sahife No : 35 

Hüküm No : 156 

Tarihi : [20] Rebiulevvel 1156 [14 Mayıs 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Ezberd-i Bâlâ(?) nâm karyeden Emrik ve yine kazâ-i 

mezbûra tâbi‘ Ağros nâm karyeden Seğil oğlu Markar ve yine kazâ-i mezbûra tâbi‘ 

Börk nâm karyeden Yaylaoğlu Boğos nâm zimmîler kendi hâllerinde olmayup şerîr ve 

gammâz olup dâ’imâ kâdî ve nâ’ib ve voyvoda ve subaşı ve sâ’ir ehl-i örf tâ’ifesinin 

yanlarına varup fukarâyı hilâf-ı vâki‘ mevâd istinâdıyla ehl-i örfe gamz ve tecrîm ve bi-

gayri hakkın akçelerin alup ve alınmağa bâ‘is olup ve alâka ve medhalleri olmadıkları il 

mesâlihine ve bilâ-emr-i şerîf tekâlîfleri umûruna karışup bunun emsâli zulm ü 

te‘addîlerinin nihâyeti olmaduğun bildürüp men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ra. sene 1156 

*** 

Sahife No : 35 

Hüküm No : 157 

Tarihi : [30] Rebiulevvel 1156 [24 Mayıs 1743] 

Aybasdı ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî hâssı voyvodasına hüküm 

Aybasdı kazâsına tâbi‘ Abahuk(?) nâm karyeden Ahmed nâm kimesne gelüp 

bunun üzerine şer‘an bir nesne sâbi olmuş değil iken Halil nâm maktûlün karye-i 
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mezbûrede sâkin oğulları Yusuf ve Mustafa ve Mehmed ve kızları Hüsniye ve Fatıma 

zuhûr ve bizim babamız maktûl-i mezbûr bundan akdem senin gelinin () nâm hâtûnu 

fi‘l-i şenî‘ kasd içün senin menziline girdikde karye-i mezbûreden Mustafa ve Mehmed 

nâm kimesneler babamız mezbûru menzilinde bulup helâk etmeleriyle mücerred senin 

menzilinde helâk olmağla diyetini senden aluruz deyü kâtil-i mezbûrlar huzûr-ı şer‘de 

vech-i meşrûh üzre kendüleri boğduklarını ikrâr dahi etmişler iken hevâlarına tâbi‘ ba‘zı 

müteğallibe ve eşirrâya istinâden hilâf-ı şer‘-i şerîf ol vechile te‘addîden hâlî 

olmadıkların ve bu bâbda fetvâsı olduğun bildürüp men‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîfüm recâ etmeğin mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Ra. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 36 

Hüküm No : 158 

Tarihi : [20] Rebiulevvel 1156 [14 Mayıs 1743 

Erzurum kâdîsına, Dergâh-ı Mu‘allâm kapucıbaşılarından olup Erzurum 

Gümrüğü Emîni İsmail dâme mecduhûya hüküm 

Dîvân-ı Hümâyûnum kâtiblerinden Seyyid Mahmud Muhtârî ve Osman Şehrî 

zîde kadruhumâ gelüp Erzurum tevâbi‘i bedel-i gılmânân mukâta‘asının bir yük on üç 

bin beş yüz yirmi akçe mâlı olup mukaddemâ mâlikâne mutasarrıfı İbrahim'in fevtinden 

karındaşı olmak üzre Ebubekir ile Yusuf'a tevcîh ve berât ve lâkin mezbûr İbrahim'in 

merkûm Ebubekir'den gayri karındaşı olmayup ve mezkûr Ebubekir dahi fevt olup 

mukâta‘a-i merkûme bi'l-külliye mahlûl ve müzâyede ve ragabâtı inkıtâ‘ından sonra bin 

yüz elli guruş mu‘accele ile yüz elli altı senesi gurresinden zabt eylemek üzre iştirâken 

mâlikâne kendülere tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerlerinde olduğun bildürüp 

yedlerinde olan berât-ı şerîfüm mûcebince mukâta‘a-i merkûme taraflarından sene-i 

mezbûre gurresinden zabt ve olıgeldüği üzre rüsûmât ve â’idâtı tamâmen ve kâmilen 

ahz ü kabz etdirilüp âhardan bir ferdi bir vechile müdâhale ve te‘allül ve muhâlefet 

etdirilmemek bâbında sen ki gümrük emîni mûmâ-ileyhsin sana hitâben hükm-i 

hümâyûnum recâ ve Hazîne-i Âmirem'de mahfûz olan mâkilâne kuyûdâtına nazar 

olundukda mukâta‘a-i merkûm vech-i meşrûh üzre ol mikdâr mâl-ı mu‘accele ile 

mûmâ-ileyhimâ Mahmud Muhtârî ve Osman Şehrî üzerlerinde olduğu mastûr ve 
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mukayyed bulunmağın kayd ve berâtları mûcebince amel ve hareket olunmak bâbında 

fermân-ı âlî-şânum sâdır olmuşdur. 

Fî evâsıt-ı Ra. sene 1156 

*** 

Sahife No : 36 

Hüküm No : 159 

Tarihi : [20] Rebiulevvel 1156 [14 Mayıs 1743 

Erzurum monlâsına ve Dergâh-ı Mu‘allâm kapucıbaşılarından olup Erzurum 

Gümrüğü Emîni İsmail zîde mecduhûya hüküm ki 

Dîvân-ı Hümâyûnum kâtiblerinden Seyyid Mahmud Muhtârî ve Osman Şehrî 

zîde kadruhumâ Südde-i Sa‘âdetüm'e gelüp Erzurum tevâbi‘i bedel-i gılmânan 

mukâta‘asının bir yük on üç bin beş yüz yirmi akçe mâlı olup mukaddemâ mâlikâne 

mutasarrıfı İbrahim'in fevtinden karındaşı olmak üzre Ebubekir ile Yusuf'a tevcîh ve 

berât ve lâkin mezbûr İbrahim'in merkûm Ebubekir'den gayri karındaşı olmayup ve 

mezkûr Ebubekir dahi fevt olup mukâta‘a-i merkûme bi'l-külliye mahlûl ve müzâyede 

ve ragabâtı inkıtâ‘ından sonra bin yüz elli guruş mu‘accele ile yüz elli altı senesi 

gurresinden zabt eylemek üzre iştirâken mâlikâne kendülere tevcîh ve hâlâ berât-ı âlî-

şânumla üzerlerinde olduğun bildürüp yedlerinde olan berât-ı şerîfüm mûcebince 

mukâta‘a-i merkûm taraflarından sene-i mezbûre gurresinden zabt olıgeldüği üzre 

rüsûmât ve â’idât tamâmen ve kâmilen ahz ü kabz etdirilüp âhardan bir ferdi bir vechile 

müdâhale ve te‘allül ve muhâlefet etdirilmemek bâbında sen ki gümrük emîni mûmâ-

ileyhsin sana hitâben hükm-i hümâyûnum recâ ve Hazîne-i Âmirem'de mahfûz olan 

mâkilâne kuyûdâtına nazar olundukda mukâta‘a-i merkûm vech-i meşrûh üzre ol mikdâr 

mâl ve mu‘accele ile mûmâ-ileyhimâ Mahmud Muhtârî ve Osman Şehrî üzerlerinde 

mastûr ve mukayyed bulunmağın kayd ve berâtları mûcebince amel olunmak bâbında 

fermân-ı âlî-şân yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ra. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 36 

Hüküm No : 160 

Tarihi : [20] Rebiulevvel 1156 [14 Mayıs 1743 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına hüküm ki 

Sâbıkâ Rumeli Beylerbeyisi Ahmed Paşa'nın oğlu Seyyid Ebubekir Bey demekle 

ma‘rûf kimesnenin oğlu Seyyid Yusuf zîde şerefuhû gelüp bunun babası mezbûr ve 

ammisi () nâm kimesne mukaddemâ fevt oldukda terekeleri irsen babası mezbûra intikâl 

ve müteveffiyân-ı mezbûrânın terekeleri Karahisâr-ı Şarkî'de olmağla babası merkûm 

Karahisâr-ı Şarkî'ye varup mîrâsdan üç kise akçe ile bir kıt‘a mülk bağçe alup bağçe-i 

mezbûru Karahisâr-ı Şarkî'de sâkin diğer oğlu Seyyid Ahmed nâm kimesneye sipâriş ve 

zikr olunan üç kise akçeyi alup avdet ve livâ-i mezbûrda vâki‘ Milas kazâsında Ömer 

Kâdî demekle ma‘rûf kimesnenin hânesinde bin yüz kırk dokuz senesinde fevt olmağla 

diğer oğlu mezbûr Seyyid Ahmed babası mezbûrun yanında mevcûd nukûd ve eşyâyı 

bi'l-külliye ahz ü kabz etmekle birkaç def‘a mektûb tahrîr ve babası terekesinden alâ 

mâ-faraza'llâhu te‘âlâ hisse-i şâyi‘asın taleb eyledikde mezbûr yeniçeri zümresinden 

olmağla bir nesne göndermeyüp zimmetinde kalduğun bildürüp babası terekesinden 

hisse-i şâyi‘ası kendüye alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i 

şerîfüm recâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ra. sene 1156 

*** 

Sahife No : 36 

Hüküm No : 161 

Tarihi : [30] Rebiulevvel 1156 [24 Mayıs 1743] 

Erzurum vâlîsine Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına hüküm ki 

Sâdât-ı kirâmdan mefâhiru's-sâdâti'l-kirâm Seyyid Hasan ve Seyyid Süleyman 

ve Seyyid Ali ve Seyyid () zîde kadruhum gelüp Karahisâr-ı Şarkî kazâsı muzâfâtından 

(…) nâhiyesine tâbi‘ Halildanişmendli nâm karye toprağında bunların bi'l-fi‘l zabt ve 

tasarruflarında hâneye bağlu tekâlîf alınmak îcâb eder emlâk ve yerleri olmayup tekâlîf 

talebiyle rencîde olunmaları îcâb etmez iken karye-i mezbûre ahâlîleri birbirleriyle 

yekdil ve mücerred celb-i akçe sevdâsıyla avârız ve sâ’ir emr-i şerîf ile vâki‘ tekâlîfi siz 

dahi bizimle ma‘an verin deyü hilâf-ı kânûn bunları rencîde ve te‘addîden hâlî 



156 

 

olmadıkların bildürüp men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

eyledikleri ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Ra. sene 1156 

*** 

Sahife No : 37 

Hüküm No : 162 

Tarihi : [20] Rebiulevvel 1156 [14 Mayıs 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî hâssı voyvodasına hüküm 

ki 

Erbâb-ı timardan Ahmed nâm sipahi geyüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında 

Gevezid nâhiyesinde Üreğir nâm karye ve gayriden beş bin dört yüz akçe birat-ı 

şerîfümle mutasarrıf olduğu timarının baş kalemi olan sâlifü'z-zikr karye-i Üreğir ma‘a 

mezra-i Firecik ve yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ karye-i Ulucuk(?) ve Akşehir 

nâhiyesinede Oğlakçı karyesi icmâllerine dâhil karyelerde müşterekleri olanlar herkes 

berâtları yazularına göre hisselerine düşemin ahz ü kabza kanâ‘at etmeyüp hilâf-ı defter-

i hâkânî ve berâtları yazularına mugâyir ziyâdeye tecâvüz ve bunun berâtı yazusuna 

göre hissesine isâbet eden mahsûl ve rüsûmuna dahl ü ta‘arruz ve ol vechile timarı 

mahsûlüne gadr olunduğun bildürüp kurâ-i merkûm ve icmâllerine dâhil karyeleri ber-

mûceb-i defter-i hâkânî müşterekleriyle kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve 

rüsûmlarına herkesin berâtları yazusuna göre hisseleri kânûn ve defter mûcebince ahz ü 

kabz etdirilüp hilâf-ı defter-i hâkânî ve berâtları yazularına mugâyir müştereklerini bir 

vechile ziyâdeye tecâvüz edirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Defterhâne-

i Âmirem'de mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl mürâca‘at olundukda 

(…) nâhiyesine tâbi‘ sâlifü'z-zikr Üreğir ma‘a mezra‘a-i Firecik nâm karye defter-i 

cimâlde iki bin beş yüz akçe yazu ile tahrîr ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp yedi bin iki yüz 

akçe yekûnundan üç bin yüz akçesi ifrâz ve ma‘a gayrihâ beş bin yüz akçe bir icmâl ve 

icmâl-i mezbûrun iki bin elli akçesi merkûm Ahmed'in timarı mülhakâtı ve iki bin elli 

akçesi dahi yine merkûm ve gayriden dört bin beş yüz elli akçe timara mutasarrıf 

Turhasan'ın kaydında ve yine defter-i icmâlde yedi bin iki yüz akçe yazar yekûn-ı 

mezbûrun bir def‘a dahi bin sekiz yüz akçesi dahi ifrâz ve ol dahi ma‘a gayrihâ 

birikdirilüp üç bin akçe bir icmâl ve icmâl-i mezbûr tamâmen ve beş bin yüz akçe yazar 
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icmâl-i evvelin bin akçesi kurâ-i uhrâ ile birikdirilüp on beş bin yedi yüz akçe timara 

mutasarrıf Mustafa'nın kaydında ve yine defter-i icmâlde yekûn-ı mezbûrun bir def‘a 

dahi bin sekiz yüz akçe ifrâz ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp ve üç bin üç yüz akçe bir 

icmâl ve icmâl-i mezbûr dahi tamâmen Veli'nin timarı dahi bâkîsi müşterekleri 

kaydında ve Akşehir nâhiyesinde Oğlakçı nâm karye dahi defter-i icmâlde beş bin yedi 

yüz akçe yazu ile tahrîr ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp altı bin yedi yüz akçe yekûnundan 

iki bin yüz akçesi ifrâz ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp üç bin sekiz yüz akçe ol dahi bir 

icmâl ve icmâl-i mezbûrun dahi iki bin üç yüz akçesi yine merkûm Ahmed'in timarı 

aklâmı ve bin beş yüz akçesi dahi yine Akşehir nâhiyesinde Büyükgörke(?) nâm karye 

ve gayriden yirmi iki bin kırk beş akçe ze‘âmete mutasarrıf Mustafa (…)'nin kaydında 

ve altı bin yüz akçe yazar mezbûrun bir def‘a dahi bin akçesi ifrâz ve ol dahi ma‘a 

gayrihâ birikdirilüp iki bin sekiz yüz akçe başka bir icmâl ve icmâl-i mezbûrun dahi iki 

bin akçesi karye-i mezbûre ve gayriden dörder bin akçe timara mutasarrıf Hasan'ın 

timarı aklâmı bâkîsi müştereki kaydında ve yekûn-ı mezbûrun üç bin akçe zâviye 

Akşehir nâhiyesinde (…) karye ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp on iki bin altı yüz akçe bir 

icmâl ve icmâl-i mezbûrun sekiz bin akçesi kurâ-i merkûm ve gayriden on üç bin akçe 

timara mutasarrıf Bektaş'ın ve iki bin akçe dahi Akşehir nâhiyesinde Belumluca(?) nâm 

karye ve gayriden beş bin otuz akçe ze‘âmete mutasarrıf Halil'in timarı aklâmı bâkîsi 

müşterekleri kaydında ve (…) nâhiyesinde Ovacık nâm karye defter-i icmâlde iki bin 

dokuz yüz akçe yazu ile tahrîr ve yazu-yı mezkûrdan üç yüz akçesi ifrâz ve ma‘a 

gayrihâ birikdirilüp bin elli akçe bir icmal ve icmâl-i mezbûrun merkûm Ahmed'in 

timarı aklâmı ve iki bin dört yüz akçesi dahi ifrâz ve Karahisâr-ı Şarkî Kal‘ası hatîbine 

mahsûs bir gedik timar olup gedik timar-ı mezbûr Said Osman Halîfe'nin üzerinde 

bâkîsi müşterekleri kaydında olduğu mastûr [ve] mukayyed bulunmağın defter-i hâkânî 

mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ra. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 37 

Hüküm No : 163 

Tarihi : [10] Rebiulevvel 1156 [4 Mayıs 1743] 

Akşehir ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm ki 

Nişân-ı hümâyûnum verilen Dergâh-ı Mu‘allâm müteferrikalarından kıdvetü'l-

emâcid Müteferrika Halil zîde kadruhû gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında Akşehir 

nâhiyesinde (…) nâm karye ve gayriden yirmi üç bin üç yüz dört akçe ze‘âmete 

mutasarrıf Ahmed fevt oldukda âhara arz olunan yeri ve Ali'ye arz olunmuşiken bî-hâsıl 

olmağla adem-i rağbetlerinden Mîrlivâ Osman arzıyla elli üç Rebî‘u'l-âhiri'nin 

dokuzuncu gününde Ali'ye tevcîh ve yine müteveffâ-yı mezbûr Ahmed'in ze‘âmeti 

mülhakâtından altı yüz altmış beş akçesi müteveffâ-yı mezbûrun fevtinden (…) Mustafa 

arzıyla otuz dört senesinde Ören(?) nâhiyesine tâbi‘ Kırcaömer nâm karye ve gayriden 

ze‘âmete mutasarrıf Mustafa'ya ilhâken tevcîh ve berât ve karye-i Arağos(?) el-mezbûre 

ve gayriden altı bin akçe hisseleriyle ilhâk ve tevârîh-i muhtelife ile Ordu nâhiyesinde 

Kırcaömer nâm karye ve gayriden seksen beş bin dokuz yüz yirmi beş akçe ze‘âmeti 

mutasarrıf mûmâ-ileyh Müteferrika Halil dizdârın fevtinden mârru'z-zikr müteveffâ-yı 

mezbûr Ahmed'in yirmi üç bin altı yüz yirmi dört akçe mutasarrıf olduğu ze‘âmetinin 

yedi bin akçesi âhara arz olunup ve on bin yermi dört akçesi müteveffâ-yı mezbûrun 

oğulları Yusuf ve Osman ve Ali ve adem-i rağbetlerinden Ali'ye tevcîh ve berât ve Kars 

Kal‘ası ta‘mîrinde nâ-mevcûd Akşehir nâhiyesine tâbi‘ (…) Dîvân-ı Hümâyûnum 

kâtiblerinin kırk nefer gedik mülâzemetlerinden () nâm karye ve gayriden ze‘âmete 

mutasarrıf Mehmed Şefi Ser‘asker Vezîr Numan Paşa tarafından ilhâken tevcîh ve 

tezkire ve mûcebince ze‘âmet-i mezbûrun topundan on altı bin altı yüz yirmi dört akçesi 

berât [Sayfa 38] lâkin Arusun nâm karye ve gayriden altı bin altı yüz altmış beş akçe 

hisse mûmâ-ileyh Müteferrika Halil (…) selefi Mustafa'ya Ahmed fevtinden ilhâken 

tevcîh olundukda yalnız Mustafa'nın kaydı görilüp merkûm Ahmed'in kaydında (…) 

vâki‘ olmaduğundan on sekiz sene mürûrundan sonra yedi bin akçesi Ahmed ve bâkî 

kalanı Ali'ye ve Ali'nin nâ-mevcûdundan mûmâ-ileyh Mehmed Şefi berât ve tezkire 

etmekle ze‘âmet-i mezbûrun topundan on altı bin altı yüz altmış beş akçeye Arasun nâm 

karye icmâlinden ber-mûceb-i kılıç isâbet eden dört bin dokuz yüz seksen dokuz akçesi 

ba‘de'l-arz verilen emr-i şerîfüm mûcebince Mehmed Şefi'in kaydında elli altı senesi 

Rebî‘u'l-evvel'inin yirminci gününde ref‘ ve terkîn olunup kaydına şerh verilüp ve 
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karye-i Arasun el-mezbûre ve icmâline dahal olunan berâtı ber-mûceb-i [defter-i] hâkânî 

müşterekleriyle mûmâ-ileyh Müteferrika Halil Teberdâr'ın tarafından subaşısı zabt ve 

vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmundan on iki bin altı yüz altmış beş akçe hissesine isâbet 

edeni kânûn ve defter mûcebince ahz ü kabz murâd eyledikde icmâl-i mezbûrda mezkûr 

Mehmed Şefi'in alâkası yoğiken tarafından subaşısı olanlar icmâl-i mezbûrdan altı bin 

altı yüz altmış beş akçe hissem vardır deyü hilâf-ı defter-i hâkânî fuzûlî müdâhale ve 

ze‘âmeti mahsûlüne gadr olunduğun bildürüp karye-i Arasun el-mezbûre ve icmâline 

dâhil olan kurâ ber-mûceb-i defter-i hâkânî müşterekiyle tarafından subaşıya zabt ve 

vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmun kânûn ve defter mûcebince ahz ü kabz etdirilüp mezbûr 

Mehmed Şefi'in tarafından subaşıya ol vechile hilâf-ı defter-i hâkânî dahl [ve] ta‘arruz 

etdirilmemek bâbında emr-i şerîfüm recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan 

rûznâmçe-i hümâyûna mürâca‘at olundukda vech-i meşrû‘ üzre olduğu mastûr ve 

mukayyed bulunmağın defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ra. sene 1156 

*** 

Sahife No : 38 

Hüküm No : 164 

Tarihi : [10] Rebiulevvel 1156 [4 Mayıs 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî kazâsının nevâhîleri ahâlîleri gelüp elli dört senesinde 

mübâya‘ası fermân olunan zahîreden nâhiyelerine isâbet eden zahîrenin akçesini cem‘ 

ve Erzurum'da kabzına me’mûra teslîm eylemek üzre iken Karahisâr-ı Şarkî 

sâkinlerinden Zeyd oğlu Hasan ve Re’îs oğlu Ahmed demekle ma‘rûf kimesneler 

hevâlarına tâbi‘ müteğallibeden ba‘zı kimesne ile yekdil ve bunları (…) ve kendüleri 

meblağ-ı mezkûru Erzurum cânibene götürüp bir mikdârını kabzına me’mûra teslîm ve 

dokuz buçuk kiselik akçelirin nâkısu'l-vezn ve kem-ayâr ve masrûfât bahânesiyle ekl ü 

bel‘ etmeleriyle tekrar bunlardan tahsîl ve ziyâde gadr u te‘addî ve zulm-i sarîh 

eylediklerin bildürüp şer‘le görilüp mezkûrların ekl ü bel‘ eyledikledi hakk-ı fukarâ 

tahsîl ve girü bunlara alıverilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

***    Fî evâ’il-i Ra. sene 1156 
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Sahife No : 38 

Hüküm No : 165 

Tarihi : [30] Rebiulevvel 1156 [24 Mayıs 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Gevezid ve (…) ve Akşehirabad ve Suşehri ve Mantaval 

ve Ulucan(?) nâm karyeler ahâlîleriyle yine kazâ-i mezbûra tâbi‘ Şahneçimeni karyeleri 

re‘âyâları gelüp üzerlerine edâsı lâzım gelen avârız ve seferiyye ve sâ’ir emr-i şerîfümle 

vâki‘ tekâlîfden hisselerine düşeni cem‘ine me’mûr olanlara edâ edüp vilâyet harcı ve 

ebnâ-i sebîl masârıfâtı nâmıyla bilâ-emr-i şerîf te‘addî îcâb etmez iken bundan akdem 

kasaba-i mezbûre ahâlîleri taraflarından bunların üzerlerine hisse tahmîl olunmağla 

ahvâlleri şer‘le görüldükde fîmâ-ba‘d bunların üzerlerine bilâ-emr-i şerîf tekâlîf 

mutâlebe ve tahmîl etmemek üzre ta‘ahhüd ve cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye 

verilmişiken hâlâ kasaba-i mezbûrede sâkin vilâyet vekîlleri olanlar mücerred tama‘-ı 

hâmlarından nâşî ol hüccete mugâyir ebnâ-i sebîl masârıfâtı nâmıyla bunlardan akçe 

mutâlebesiyle te‘addîden hâlî olmadıkların bildürüp mûcebince amel olunup hilâf-ı şer‘-

i şerîf ve bilâ-emr-i münîf ol vechile ebnâ-i sebîl masârıfâtı nâmıyla te‘addî 

etdirilmeyüp men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden 

mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Ra. sene 1156 

*** 

Sahife No : 38 

Hüküm No : 166 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Erzurum vâlîsine Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî kazâsı ahâlîsi Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp bin yüz kırk 

yedi senesinde İran cânibine me’mûr asâkir-i Tatar'ın masrûfâtiyçün cânib-i mîrîden 

verilecek ma‘lûmü'l-mikdâr akçeyi Karahisâr-ı Şarkî sâkinlerinden Vâ‘izoğlu el-Hâcc 

İbrahim nâm kimesne taraf-ı mîrîden ahz ü kabz etmekle taleb eylediklerinde vermekde 

te‘allül ile firâr ve Âsitâne'ye geldiğin bunlar dahi da‘vâ ve almak içün Âsitâne'ye 

geldiklerinde mezbûr bu tarafdan dahi firâr ve hâlâ Karahisâr-ı Şarkî ve civârında vâki‘ 

kazâlarda mürûr u ubûr üzre olduğun bildürüp bulunduğu mahalde ahz ve şer‘le ber-
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minvâl-i muharrer sâbit olan hakları tahsil ve alıverilüp ihkâk-ı hak olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden mahallinde ahz şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i R. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 38 

Hüküm No : 167 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Bayburd kâdîsına hüküm 

Bayburd kasabası mahallâtından Kadımahmud mahallesinden Berber Veli nâm 

kimesne gelüp bunun zevcesi Saliha nâm hâtûn zevc-i sâbıkından mehri mukâbili alup 

kasaba-i mezbûre sûkunda mutasarrıf olduğu ma‘lûmetü'l-hudûd mülk dükkân arsasın 

buna hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile hibe ve teslîm ve bu dahi tesellüm ve zabt eyledikden 

sonra arsa-i merkûme üzerine kendü mâlından berber dükkânı binâ ve yedi sekiz 

seneden berü içinde sâkin olup âhardan bir vechile dahl olunmak icüb etmez iken 

mahalle-i mezbûreden Seyyid Mustafa nâm kimesne zuhûr ve şirrete sülûk ve ol dükkân 

benim idi deyü fuzûlî müdâhale ve murâfa‘a-i şer‘-i şerîf olduklarında minvâl-i meşrûh 

üzre olduğu şer‘an sâbit ve zâhir ve mezbûr mu‘ârazadan men‘ birle kıbel-i şer‘den 

hüccet-i şer‘iyye verilmişiken mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye te‘addîden hâlî olmaduğun 

bildürüp hüccet-i şer‘iyye mûcebince amel olunup mezbûr müdâhalesi men‘ u def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin mahallinde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i R. sene 1156 

*** 

Sahife No : 38 

Hüküm No : 168 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzincan kâdîsına hüküm 

Erzincan sâkinlerinden Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerilere alemdârlarından 

Feyzullah Alemdâr gelüp bu kendü hâlinde olup kimesneye vaz‘ u te‘addîsi olmayup 
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üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil iken kazâ-i mezbûrda sâkin eşirrâdan 

Abdullah nâm kimesne buna ilkâ-i şer ve sen benim mukaddemâ bir karyemi zabt ve 

mahsûlâtını ahz eylemişsin deyü iddi‘â ve Âsitâne'de Rumeli kâdî‘askeri huzûrunda 

murâfa‘a olduklarında iddi‘âsı lağv-ı mahz olmağla bî-vech mu‘ârazadan men‘ olunup 

lâkin mezbûr bir vakt-i âharda dahi rencîde eylemek ihtimâli olduğun bildürüp 

mahallinde şer‘le görilüp hilâf-ı şer‘-i şerîf rencîde ve remîde etdirilmeyüp te‘addîsi 

men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin mahallinde şer‘le görilmek 

içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i R. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 39 

Hüküm No : 169 

Tarihi : [30] Rebiulevvel 1156 [24 Mayıs 1743] 

Erzurum vâlîsine Kuruçay ve () kâdîlarına hüküm ki 

Kuruçay kazâsına tâbi‘ Armudan-ı Kebir nâm karye sâkinlerinden Köseoğlu 

Toros nâm zimmî gelüp bu kendü hâlinde olup kimesneye hilâf-ı şer‘-i şerîf te‘addîsi 

yoğiken yine karye-i mezbûr sâkinlerinden Gedikoğlu Evanis ve Mıgırdıç oğlu Sar ve 

Çerağoğlu Haçman ve Deli Dad oğlu Nikogos nâm zimmîler kendü hâllerinde olmayup 

ehl-i örf tâ’ifesine istinâden bin yüz elli () senesinde hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri 

hakkın altı yüz guruşdan mütecâviz akçesin alup ziyâde gadr u te‘addî eylediklerin bu 

bâbda da‘vâsına muvâfık fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp fetvâ-yı şerîfesi mûcebince 

şer‘le görilüp mesfûrların hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın aldıkları meblağ-ı 

merkûm hakkı bi't-tamâm tahsîl ve alıverilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında emr-i 

şerîfüm recâ eylediği ecilden mahallinde görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Ra. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 39 

Hüküm No : 170 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Kuruçay kâdîsına hüküm 

Kuruçay kazâsına tâbi‘ Ermudan-ı Kebîr nâm karye sâkinlerinden Luse oğlu 

Bedros nâm zimmî gelüp karye-i mezbûrede vâki‘ mutasarrıf olduğu menzil emlâkini 

ma‘rifet-i şer‘le tâlibine bey’ ve arâzîlerin dahi sâhib-i arz ma‘rifetiyle ferâğ ve tefvîz 

murâd eyledikde yine karye-i mezbûre ahâlîsinden ba‘zıları bunun emlâkini noksân 

bahâ ile almak içün bî-vech-i şer‘î fürûhtuna mümâna‘at ve gadr murâd eylediklerin 

bildürüp emlâkini ma‘rifet-i şer‘le ve arâzîlerini dahi sâhib-i arz ma‘rifetiyle tâlibine 

ferâğ ve tefvîzine bî-vech-i şer‘î mümâna‘at etdirilmeyüp zâhir olan müdâhale ve 

te‘addîleri men‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin şer‘le men‘ olunmak içün 

yazılmışdır. 

***   Fî evâ’il-i R. sene [1]156 

Sahife No : 39 

Hüküm No : 171 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî sâkinelerinden Hadice nâm hâtûn gelüp bunun karındaşı 

Süleyman nâm kimesne mecnûn olmağla bundan akdem taraf-ı şer‘den vasî-i mansûbu 

olan yine kazâ-i mezbûrde sâkin İbrahim nâm kimesne mâl-ı mecnûnu sadâkat ve 

istikâmet üzre hıfz etmeyüp mücerred mâl-ı mecnûnu me’kel etmek kasdıyla bir vesâyet 

hücceti içün yüz guruş harc ve sarf eyledim deyü mecnûn-ı mezbûrun beş yüz guruş 

kıymetlü mülk bağçesin iki yüz guruşa bey‘ ve kendü hevâsına tebe‘iyyetle harc ve sarf 

edüp mâl-ı mecnûna hıyâneti sâbit olmağla ma‘rifet-i şer‘le mezbûru azl edüp yerine bu 

vasiye nasb olunup âhardan dahl olunmak îcâb etmez iken mezbûr İbrahim yine vesâyet 

iddi‘âsıyla mâl-ı mecnûnu itlâf ve izâ‘at sevdâsında olduğun fetvâ-yı şerîfesi olduğun 

bildürüp fetvâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le amel olunup dahl ü ta‘arruz etdirilmeyüp 

men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

***   Fî evâ’il-i R. sene [1]156 
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Sahife No : 39 

Hüküm No : 172 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve voyvodasına hüküm ki 

Hadice nâm hâtûn gelüp bunun babasından müntakil kazâ-i mezbûrda vâki‘ 

mutasarrıfe olduğu mülk bağçesine dâhil olunmak îcâb etmez iken yine kazâ-i 

mezbûrda sâkin müteğallibeden Süleyman nâm kimesne kendi hâlinde olmayup bin yüz 

elli () senesinde fuzûlî ve hilâf-ı şer‘-i şerîf zabt edüp ziyâde gadr u te‘addî eyledüğin ve 

fetvâsı olduğun bildürüp mûcebince görilüp mezkûrun hilâf-ı şer‘-i şerîf ve fuzile zabt 

eylediği bağçesi girü buna alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-

i hümâyûnum recâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

[Fî evâ’il-i R.] sene [1]156 

*** 

Sahife No : 39 

Hüküm No : 173 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Camaş ve Satılmış kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî hâssı voyvodasına hüküm ki 

Camaş kazâsı ahâlîleri gelüp bunlar kendü hâllerinde ırzlarıyla mukayyed olup 

hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ u te‘addî ve hareketleri olmayup bir vechile te‘addî vü 

rencîde olunmak îcâb etmez iken Satılmış kazâsına tâbi‘ Güller(?) nâm karyeden 

müteğallibeden ve cebâbireden Ali nâm kimesne kendü hâlinde olmayup bir takrîbiyle 

serdâd vekîli olmağla bunlara garaz ve adâvet etmekle mahzar inhâ garaz ve ahz-ı 

intikâm içün ifk ü iftirâ kasdıyla hilâf-ı vâki‘ mevâd isnâd ve hevâsına tâbi‘ ehl-i örf 

tâ’ifesiyle yekdil ve yekcihet ve üzerlerine şer‘an bir nesne sâbit olmadan bin yüz elli () 

senesinde bunların hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın ma‘lûmü'l-mikdâr akçelerin ahz 

ve ziyâde gadr u te‘addî eylediğin ve fetvâları olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîfeleri 

mûcebince zâbiti ma‘rifetiyle şer‘le görilüp hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın ahz 

eylediği akçeleri tamâmen tahsîl ve alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak 



165 

 

bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

***    Fî evâ’il-i R. sene [1]156 

 

Sahife No : 39 

Hüküm No : 174 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Erzurum cânibi ser‘askeri vezîre ve Ordu monlâsına ve Tercan kâdîsına hüküm 

Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri ortalarından doksan dört cemâ‘atin neferâtından 

Abbas nâm yeniçeri gelüp bu Erzurum eyâletinde vâki‘ Tercan kazâsına tâbi‘ Hoynar 

nâm karye sâkinlerinden olup bin yüz elli () senesinde Akkapusu muhâfazasında iken 

Moskov keferesi istîlâsında esîr olup bu sene-i mübârekede esîrlikden halâs ve vilâyeti 

tarafına gitmek murâd edüp lâkin esîrliği esnâsında Tercan kazâsında sâkin ve bacanağı 

Ahmed Bey demekle ma‘rûf kimesne hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın hânesini ve 

derûnunda olan bi'l-cümle emvâl ve eşyâ ve devâb ve mevâşîsini zabt eylediğinden 

mâ‘adâ ehl ü iyâlini dahi ahz ve oğlu () nâm kimesneyi darb-ı şedîd ile darb ve habs ve 

ol darbdan müte’essiren fevt olup ol vechile gadr u te‘addî eyledüğin bildürüp şer‘le 

görilüp hilâf-ı şer‘-i şerîf ahz ve zabt eyledüi hâne ve emvâl ve eşyâ ve devâb ve 

mevâşîsi ile oğlunun diyeti kendüye alıverilüp ihkâk-ı hak olunmak bâbında sen ki 

ser‘asker-i müşârun-ileyhsin sana hitâben hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden 

vech-i meşrûh üzre şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i R. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 40 

Hüküm No : 175 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî hâssı voyvodasına hüküm ki 

Sâdât-ı kirâmdan es-Seyyid el-Hâcc Memiş zîde şerefuhû gelüp bunun 

Karahisâr-ı Şarkî kasabası sâkinlerinden Feraklıoğlu demekle ma‘rûf Allahverdi nâm 

kimesnenin zimmetinde ber-mûceb-i temessük bin yüz elli () senesinden berü üç yüz 
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yirmi iki guruş alacak hakkı olup defe‘âtile taleb ve almak istedikde derlü illet ve 

bahâne ile vermemekle bu dahi murâfa‘a-i şer‘ oldukda mezbûr ikrâr-ı deyn edüp 

edâsiyçün cânib-i şer‘den tenbîh dahi olunmuşiken mezbûr ziyâde müteğallibeden olup 

ve ba‘zı müteğallibelere dahi istinâdı olmağla vermeyüp ziyâde gadr u te‘addî ve ibtâl-i 

hak murâd eyledüğin bildürüp şer‘le görilüp mezbûrun zimmetinde ber-mûceb-i 

temessük meblağ-ı mezbûr tamâmen tahsîl ve alıverilüp te‘allül ve muhâlefet 

etdirilmeyüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

eylediği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i R. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 40 

Hüküm No : 176 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum kâdîsına hüküm 

Sâdât-ı kirâmdan Seyyid Ali ve diğer Seyyid Ali zîde şerefuhumâ gelüp hâlâ 

Erzurum'da sâkin Ömer ve İbrahim nâm kimesneler zimmetlerinde birbirlerinin 

kefâletleriyle memhûr deyn temessükleri mûcebince cihet-i şer‘den bin yüz elli () 

senesinden berü üç yüz dört buçuk guruş alacak hakkı olmağla temessükleri mûcebince 

mezkûrların zimmetlerinde ol mikdâr guruş hakkını defe‘âtile taleb eyledikde hilâf-ı 

şer‘ edâda te‘allül ve askerîlik iddi‘âsıyla ibtâl-i hak ve gadr sevdâsında oldukların 

bildürüp zâbitleri ma‘rifetiyle şer‘le görilüp alıverilmek bâbında hükm-i hümâyûnum 

recâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i R. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 40 

Hüküm No : 177 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Erzurum kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm 

Söğen Hüseyin nâm kimesne ile vâlidesi Havva nâm hâtûn gelüp yine Karahisâr-

ı Şarkî sâkinlerinden Kızıl Süleyman oğlu Hüseyin nâm kimesne kendü hâlinde 
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olmayup ibâdullâha îsâl-i mazarrat âdet-i müstemirresi olmağla bin yüz elli () senesinde 

mezbûr Hüseyin'in karındaşı ve merkûm Havva'nın oğlu sağîr Musa nâm sağîrin üzerine 

tüfenk kurşunu atduğundan gayri savt-ı a‘lâ ile çağırarak sağîr-i mezbûrun üzerine 

hücûm ve mezbûrların cihet-i sadâlarından sağîr-i merkûm havfından yüreği kopup fevt 

olmağla ziyâde gadr eyledüklerin ve bu bâbda fetvâ-yı şerîfeleri olduğun bildürüp şer‘le 

görilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i R. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 40 

Hüküm No : 178 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Erzurum vâlîsi vezîre mevlânâ Kuruçay kâdîsına hüküm ki 

Kuruçay kazâsına tâbi‘ Armudan-ı Kebîr nâm karyeden Köseoğlu Yoros nâm 

zimmî gelüp mesfûrun karye-i mezbûrede olan emlâk ve arâzîlerini âhara ma‘rifet-i 

sâhib-i arz ile fürûht ve ehl ü iyâliyle âhar kazâya nakl içün mukaddemâ sâdır olan emr-

i şerîfüme imtisâlen karye-i mezbûrede olan emlâk ve arâzîlerini tâlib olanlara ma‘rifet-i 

şer‘le ve sâhib-i arz ma‘rifetiyle ferâğ murâd eyledikde karye-i mezbûreden ba‘zıları 

mücerred garazlarına binâ’en senin takayyüdün(?) fermân olunmuşdur deyü bî-vech-i 

şer‘i ve hilâf-ı kânûn fürûhtuna mümâna‘at ve icrâ-yı garaz sevdâsıyla te‘addîden hâlî 

olmadıkların bildürüp mesfûrun karye-i mezbûrede olan emlâk ve arâzîlerini ma‘rifet-i 

şer‘le ve sâhib-i arz ma‘rifetiyle tâlib olanlara fürûhtuna âhardan bir ferde mümâna‘at 

etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden şer‘ ve kânûn üzre 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i R. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 40 

Hüküm No : 179 

Tarihi : [10] Rebiulevvel 1156 [4 Mayıs 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum mollasına hüküm ki 

Zu‘amâdan Yakub zîde kadruhû gelüp Erzurum sancağında Kelkid nâhiyesinde 

(…) nâm karye ve gayriden yirmi bir bin akçe berât-ı şerîfümle mutasarrıf olduğu 

ze‘âmetine âhardan bir vechile dahl olunmak îcâb etmez iken Erzurum sâkinlerinden ve 

(…) kâtiblerinden İbrahim ve Ali Nuri bir tarîkiyle üzerinden ref‘ ve kendülere tevcîh 

ve buna küllî gadr etmeleriyle ba‘dehû ze‘âmet-i mezbûr merkûm İbrahim ve Ali Nuri 

ref‘lerinden mezbûr Yakub'a ibkâ ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde olup mezkûrânın 

senedâtı zuhûr eder ise ahz ü kabz ve huzûr-ı âsafîde arz ve i‘lâm olunmadıkça derkenâr 

olunmayup kaydı bozulmamak üzre bi'l-fi‘l re’îsü'l-küttâb olan Mehmed Ragıb dâme 

mecduhû i‘lâm ile kaydına şerh dahi verilüp ve bunun mezkûr Ali Nuri zimmetinde bin 

yüz elli () senesinde beş yüz guruş alacağın taleb ve almak istedikde dürlü illet ve 

bahâne ile edâda te‘allül ve gâh kasr-ı yedime bedel ederim deyü muhâlefet eyledüğin 

bildürüp şer‘le görilüp zimmetinde müteveccih olan ol mikdâr guruş hakkı tahsîl ve 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak [olunmak] bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledüği [ecilden] 

şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ra. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 40 

Hüküm No : 180 

Tarihi : [10] Rebiulevvel 1156 [4 Mayıs 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine 

hüküm ki 

Dîvân-ı Hümâyûn kâtiblerinden Mehmed Şefik zîde kadruhû gelüp Karahisâr-ı 

Şarkî sancağında Akşehir nâhiyesinde (…) nâm karye ve gayriden kırk üç bin akçe 

berât-ı âlî-şânumla mutasarrıf olduğu ze‘âmeti karyelerinin bin yüz elli altı senesinde 

zabtın Seyyid Osman Ağa demekle ma‘rûf kimesneye bundan akdem ilzâm ve yedine 

temessük verüp lâkin mezbûr Osman Âsitâne'de oturup ze‘âmet-i mezbûr karyelerini 

bi'n-nefs kendüsi zabt etmeyüp etbâ‘ı nâmıyla ba‘zı zalemeye ilzâm ve tefvîz etmekle 



169 

 

ze‘âmeti karyelerinde iki mültezim iki kat fâ’iz tahsîl etmek sevdâsıyla re‘âyâ 

fukarâsına te‘addî ve perâkende vü perîşân olmalarına bâ‘is ü bâdî olunduğundan gayri 

ber-mûceb-i temessük tarafına vereceği bedel-i iltizâmı dahi edâda dürlü illet ve bahâne 

ile gadr sevdâsında olduğu zâhir olmağla merkûm Seyyid Osman ref‘ olunup ze‘âmeti 

karyelerinin sene-i merkûm Martı ibtidâsından bir sene tamâmına değin zabt ve rabt ve 

vâki‘ olan a‘şâr-ı şer‘iyye ve sâ’ir mahsûl ve rüsûmun ahz ü kabz etmek üzre karındaşı 

Ahmed nâm kimesneyi vekil nasb u ta‘yîn ve yedine mümzâ ve memhûr temessük 

verdüğin bildürüp ber-mûceb-i temessük mezbûr Ahmed sene-i merkûm mahsûlât ve 

rüsûmâtı kânûn ve defter mûcebince ahz ü kabz etdirilüp ref‘ olunan mezbûr Osman 

tarafından ve taraf-ı âhardan dahl ü ta‘arruz etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum 

recâ etmeğin temessüğü mûcebince zabt etdirilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ra. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 41 

Hüküm No : 181 

Tarihi : [20] Rebiulahir 1156 [13 Haziran 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum kâdîsına hüküm 

Erzurum sâkinlerinden el-Hâcc Mustafa nâm kimesne gelüp bu kendü hâlinde 

olup hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ u te‘addîsi olmayup üzerine şer‘an bir nesne 

sâbit olmuş değil iken () ve () nâm kimesneler zuhûr ve şirrete sülûk ve senin oğlun () 

nâm kimsene bizim mûrisimizi katl eyledi diyetini senden aluruz yâhûd oğlunu bize bul 

deyü hilâf-ı şer‘-i şerîf dâ’imâ te‘addî ve ta‘cîz ve rencîdeden hâlî olmadıkların ve bu 

bâbda da‘vâsına muvâfık fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp mûcebince amel olunup 

mezkûrların hilâf-ı şer‘-i şerîf ol vechile zâhir olan te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak 

bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledüği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı R. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 41 

Hüküm No : 182 

Tarihi : [20] Rebiulahir 1156 [13 Haziran 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve voyvodasına hüküm ki 

Yahya nâm kimesne gelüp bunun kazâ-i mezbûre toprağında vâki‘ yirmi beş 

seneden berü zabt ve zirâ‘at ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ edegeldüği tapu ve 

temessüklü ma‘lûmetü'l-hudûd yerlerinde kimesnenin alâlası olmayup dahl îcâb etmez 

iken yine kazâ-i mezbûre sâkinlerinden Mustafa ve () nâm kimesneler zuhûr ve şirrete 

sülûk ve ol yer sinîn-i merkûmeden berü bizim babamız müşterek imiş ol takdîrce biz 

dahi sana müşâreket ederiz deyü fuzûlî müdâhale ve bundan akdem murâfa‘a-i şer‘ 

oldukda mezbûrların iddi‘âları hilâf-ı kânûn lağv-ı mahz olmağla mu‘ârazadan men‘ 

birle hüccet-i şer‘iyye verilmişiken yine dâfi‘ olmayup ol hüccet-i şer‘iyyeye mugâyir 

hilâf-ı kânûn te‘addî vü rencîdeden hâlî olmadıkların bildürüp mezbûrların hilâf-ı kânûn 

ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ol vechile zâhir olan müdâhaleleri men‘ olunmak bâbında 

emr-i şerîfüm recâ eylediği ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı R. sene 1156 

*** 

Sahife No : 41 

Hüküm No : 183 

Tarihi : [10] Rebiulahir 1156 [3 Haziran 1743] 

Camaş ve () kâdîlarına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan İsmail nâm sipahi gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında Camaş 

nâhiyesinde Sakargeriş nâm karye ve gayriden dört bin akçe timara berât-ı şerîfümle 

mutasarrıf olup timarının baş kalemi olan karye-i Sakargeriş mezbûrede müştereki 

olanlar karye-i mezbûrenin vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmundan berâtları yazularına göre 

hisselerini almağa kanâ‘at etmeyüp hilâf-ı defer-i hâkânî ve mugâyir hisselerinden 

ziyâdeye tecâvüz ve bunun berâtı yazusunda hissesine isâbet edeni dahi teğallüben ahz ü 

kabz edüp timarı mahsûlüne gadr olunduğun bildürüp defter-i hâkânî ve berâtları 

mûcebince amel olunup hilâf-ı defter-i hâkânî ve berâtları yazularından ziyâde tecâvüz 

etdirilmemek bâbında emr-i şerîfüm recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan 

rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda Camaş 
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nâhiyesine tâbi‘ re‘âyâ ve zemîn ve hâsıl-ı hınta yekûn ma‘a gayrihâ on iki bin akçe 

yazu ile karye-i Sakargeriş defter-i mufassalda muharrir kalemiyle tahrîr ve defter-i 

icmâlde karye-i Sakargeriş deyü on bin akçe yazu ile tahrîr ve iki bin akçesi ifrâz ve 

ma‘a gayrihî dokuz bin akçe bir icmâl ve icmâl-i mezbûrun dört bin akçesi mezkûr 

İsmail'in timarı bâkîsi müştereki kaydında olup ve karye-i mezbûrenin yazu-yı 

mezkûresinden bin akçesi dahi ifrâz ve yine nâhiye-i mezbûreye tâbi‘ Hisarbey nâm 

karye ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp yirmi altı bin yetmiş akçe ze‘âmet deyü bir icmâl ve 

icmâl-i mezbûrun yirmi bir bin yüz yetmiş akçesi Süleyman'ın ze‘âmeti ve beş bin 

akçesi dahi Mehmed'in timarı olup ve yine karye-i Sakargeriş mezbûrenin yazu-yı 

mezkûresinden bin sekiz yüz akçesi dahi ifrâz ve Bolaman nâhiyesine tâbi‘ Urar(?) nâm 

karye ve ma‘a gayrihî dokuz bin iki yüz yetmiş beş akçe yekûnundan altı bin beş yüz 

yetmiş dokuz akçesi ma‘a gayrihî birikdirilüp on üç bin altı yüz yetmiş beş akçesi 

yekûnundan sekiz yüz bin altı yüz beş akçesi ifrâz ve bir icmâl ve icmâl-i mezbûrun iki 

bin altı yüz yirmi dört akçesi Satılmış nâhiyesinin Musadede nâm ve gayriden yirmi üç 

bin yirmi dört akçe ze‘âmete mutasarrıf Osman'ın ze‘âmeti aklâmı ve altı bin akçesi 

dahi karye-i Urar ve gayriden on bir bin akçe timara mutasarrıf Mehmed'in timarı 

mülhakâtı ve karye-i mezbûrenin yazu-yı mezkûresinden bir def‘a dahi iki bin dört yüz 

doksan dokuz akçesi ve Bolaman nâhiyesine tâbi‘ Salu(?) nâm karye ve gayrihî ile 

birikdirilüp beş bin dokuz yüz doksan dokuz akçesi bir icmâl ve icmâl-i mezbûrun üç 

bin akçesi Hapısmana nâhiyesinde Gölgülüb(?) nâm karye ve gayriden yirmi bir bin 

dört bin [yüz] on dokuz akçe ze‘âmete mutasarrıf Ahmed'in ze‘âmeti aklâmı ve iki bin 

dokuz yüz doksan dokuz akçesi Ahmed'in timarı olup ve karye-i Sakargeriş el-

mezbûrenin yazu-yı mezkûresinden iki bin akçesi dahi ifrâz ve bir icmâl ve icmâl-ı 

merkûm tamâmen karye-i mezbûre ve gayriden dört bin akçe timara mutasarrıf Ali'nin 

timarı aklâmından olup ve yine karye-i mezbûrenin yazu-yı merkûmesinden bin dokuz 

yüz akçesi dahi ifrâz ve Bolaman nâhiyesinde Turar(?) nâm karye ve ma‘a gayrihî 

dokuz bin iki yüz yetmiş beş akçe yekûnundan iki bin beş yüz akçe ifrâz ve ol dahi ma‘a 

gayrihî birikdirilüp on üç bin yetmiş beş akçe yekûnundan beş bin yüz akçesi ifrâz ve 

bir icmâl ve icmâl-i merkûm tamâmen mezkûr Mehmed'in timarı aklâmı ve yine karye-i 

mezbûrenin yazu-yı mezkûresinde bir def‘a beş yüz akçesi dahi ifrâz ve Bolaman 

nâhiyesine tâbi‘ Faraz(?) nâm karye ve ma‘a gayrihî birikdirilüp bin yedi yüz akçe bir 

icmâl ve icmâl-i mezbûr dahi tamâmen mezkûr Ahmed'in ze‘âmeti mülhakâtı olup ve 
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karye-i Sakargeriş el-mezbûrenin yazu-yı mezkûresinden beş yüz akçesi ifrâz ve yine 

Camaş nâhiyesinde Akçakilise nâm karye ve gayrihî ile birikdirilüp iki bin altı yüz akçe 

bir icmâl olduğu mastûr [ve] mukayyed bulunmağın defter-i hâkânî mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ra. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 42 

Hüküm No : 184 

Tarihi : [20] Rebiulahir 1156 [13 Haziran 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Bayburd kâdîsına hüküm ki 

Ze‘âmet karyelerinden kazâ-i mezbûra tâbi‘ Hart nâm karye ahâlîsi gelüp 

civârlarında vâki‘ (…) Irmağı demekle ma‘rûf nehirden cârî su kadîmü'l-eyyâmdan berü 

karyelerine cereyân ve mezrû‘âtların saky ve şürb ve intifâ‘ olunagelmişiken civârında 

olan kurâ ahâlîleri ol suyu kadîme mugâyir kendü karyelerine icrâ ve ol vechile 

mezrû‘âtlarının kuruyup telef ve küllî muzâyakalarına bâ‘is oldukların bildürüp 

kadîmîsi üzre icrâ mezrû‘âtları iskâ ve şürb ve intifâ‘ etdirilüp kadîme mugâyir 

te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden 

kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı R. sene 1156 

*** 

Sahife No : 42 

Hüküm No : 185 

Tarihi : [20] Rebiulahir 1156 [13 Haziran 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Bayburd kâdîsına hüküm ki 

Zu‘amâdan Hasan zîde kadruhû gelüp berât-ı şerîfümle mutasarrıf olduğu 

ze‘âmeti karyelerinden Bayburd kazâsına tâbi‘ Hart nâm karye ve tevâbi‘i karyeleri 

topraklarında vâki‘ kadîmî re‘âyâ yerleri mürûr-ı ezmine ile asker tâ’ifesi yedlerine 

düşmekle ol makûle kadîmî recaya yerlerin zirâ‘at ve hirâset edenlerin zirâ‘atleriyle 

hâsıl eyledikleri terekelerinden kânûn ve defter mûcebince öşrlerin taleb eyledikde bu 

makûle öşr husûsunda askerî ve re‘âyâ yerler bir iken mücerred biz askerîyiz öşrümüzü 
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onda bir verirüz deyü hilâf-ı kânûn ve defter vermekde te‘allül ve ol vechile ze‘âmeti 

mahsûlüne kesr ve noksân terettüb eyledüğün bildürüp kânûn ve defter mûcebince 

öşrleri alıverilüp hilâf-ı kânûn ve defter ol vechile te‘allül ve muhâlefet etdirilmemek 

bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden kânûn ve defter mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı R. sene 1156 

*** 

Sahife No : 42 

Hüküm No : 186 

Tarihi : [20] Rebiulahir 1156 [13 Haziran 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Bayburd kâdîsına hüküm ki 

Zu‘amâdan Hasan zîde kadruhû gelüp Erzurum sancağında Bayburd nâhiyesine 

tâbi‘ Hart nâm karye ve gayriden otuz sekiz bin iki yüz kırk akçe ze‘âmete mutasarrıf 

olup ze‘âmetinin baş kalemi olan sâlifü'z-zikr Hart karyesi ve tevâbi‘i Ovacık ve (…) ve 

Hortaş(?) nâm mezra‘alarının hâsılları tahtında âdet-i ağnâm hâsıl yazılmağla zikr 

olunan karye ve mezra‘alarda olan ağnâmın resmini defter-i hâkânî [mûcebince] ahz 

edüp ve kabz edüp âhardan dahl îcâb etemez iken mîrmîrân tarafından ve taraf-ı âhardan 

hilâf-ı defter-i hâkânî müdâhale olunduğun bildürüp defter-i hâkânî mûcebince amel 

olunup hilâf-ı defter-i hâkânî müdâhalesi men‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ ve 

Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i mufassal [ve] 

icmâle mürâca‘at olundukda Bayburd nâhiyesine tâbi‘ Hart nâm karyenin nısf 

malikânesinin dört sehmden bir buçuk sehmi vakf-ı mezbûr medresesine (…) bir buçuk 

sehmi vakf Câmi‘-i Kebîr ve bir sehmi vakf mescid ve pınar-ı karye-i mezbûre ve nısf-ı 

âhar mâlikâne dimar deyü yüz altmış dört nefer re‘âyâ ve bir çayır ve dört çiftlik ve bir 

zemîn mezra‘a-i ovacık ve mezra‘a-i (…) ve mezra‘a-i Hortaş tâbi‘-i karye-i mezbûre 

hâsıl-ı çift ve hınta ve âdet-i ağnâm yekûn ma‘a gayrihâ on dokuz bin akçe yazu ile 

defter-i mufassalda tahrîr ve defter-i icmâlde hâsıl ma‘a âdet-i ağnâm deyü tahrîr ve 

yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ yirmi üç bin beş yüz akçe yazar Varha(?) nâm karyenin dört 

bin akçesi ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp otuz beş bin sekiz yüz akçe ze‘âmet bir icmâl ve 

icmâl-i mezbûrdan yirmi sekiz bin yüz akçesi mûmâ-ileyh Hasan'ın ze‘âmeti 

aklâmından bâkîsi müştereki kaydında ve mahsûl-i âdet-i ağnâm kazâ-i Bayburd gayr-i 
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ez havâss-ı hümâyûn ve bazı zu‘amâ ve erbâb-ı timara yermi akçe yazu ile ol dahi 

defter-i icmâlde tahrîr ve mîrmîrân-ı Erzurum hâslarından olduğu mastûr [ve] mukayyed 

bulunmağın defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı R. sene 1156 

*** 

Sahife No : 42 

Hüküm No : 187 

Tarihi : [20] Rebiulahir 1156 [13 Haziran 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve voyvodasına hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî muzâfâtından (…) nâhiyesine tâbi‘ () nâm karye sâkinlerinden 

Muhassıl Yusuf Efendi demekle ma‘rûf kimesneler ile Yusuf ve Musa ve () ve () nâm 

kimesneler dahi sâ’irleri gelüp bunlar kendü hâllerinde olup hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ 

u te‘addîleri olmayup dahl îcâb etmez iken Milas kazâsına tâbi‘ () nâm karyeden 

İmâmoğlu demekle ma‘rûf Mehmed nâm şakînin bundan akdem ma‘rifet-i şer‘le 

Erzurum vâlîsi ma‘rifetiyle cezâsı tertîb olunup şer‘an bunlara dahl îcâb etmez iken hâlâ 

şakî-i mezkûr Mehmed'in vereselerinden ba‘zıları zuhûr ve şirrete zülûk ve mûrisimiz 

maktûl-i mezbûrun katlime siz sebeb oldunuz deyü bu makûle sebeb da‘vâsının istimâ‘ı 

memnû‘iken diyet mutâlebesiyle bî-vech-i şer‘î ta‘cîz ve rencîdeden hâlî olmadukların 

ve bu bâbda fetvâsı olduğun bildürüp mûcebince amel olunup hilâf-ı şer‘-i şerîf ve 

fetvâ-yı münîf zâhir olan te‘addîleri [men‘] u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ 

etdikleri ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı R. sene 1156 

*** 

Sahife No : 42 

Hüküm No : 188 

Tarihi : [29] Rebiulahir 1156 [22 Haziran 1743] 

Ortasis ve () ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm 

ki 

Sisorta Kal‘ası kethüdâsı Musa gelüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında Sisorta 

nâhiyesinde Ladishızır(?) nâm karye ve gayriden iki bin yüz akçe gedik timarıyla kal‘a-i 
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mezbûre kethüdâlığına berât-ı şerîfümle mutasarrıf olup gedik timarı mülhakâtından 

müşterekiyle kayd ve berâtına dâhil yine Ortasis nâhiyesine tâbi‘ zeminhâ-i Hızır 

dizdâr-ı Kal‘a-i Sisorta ma‘a çayır ber-vech-i (…) der-civâr-ı Sis deyü altı yüz akçe 

yazu ile mukayyeddir ba‘dehû müştereki olanlar vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmdan 

berâtları yazularına göre hisselerine düşeni almağa kanâ‘at etmeyüp hilâf-ı defter-i 

hâkânî ve mugâyir-i berât hisselerinden ziyâdeye tecâvüz ve bunun berâtı yazusuna göre 

hissesine düşen mahsûl ve rüsûmu teğallüben ahz ü kabz edüp gedik timarı mahsûlüne 

gadr eyledüklerin bildürüp defter-i hâkânî ve berâtları mûcebince alınup müşterekleri 

mezbûrları mugâyir-i berât hisselerinden ziyâdeye tecâvüz etdirilmeyüp men‘ u def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan 

rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda Sisorta 

nâhiyesine tâbi‘ zeminhâ-i Hızır dizdâr-ı Kal‘a-i Sisorta tâbi‘-i çayır ber-vech-i (…) 

der-civâr-ı Sisorta ber-mûceb-i defter-i atîk hâliyâ der-tasarruf-ı Maksud Ağa Dizdar 

veled-i Hızır el-mezbûr ve Rüstem ve Mustafa birader-zâde Maksud el-mezbûr hâsıl altı 

yüz akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrir kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde iki 

yüz akçesi ifrâz ve yine nâhiye-i mezbûreye tâbi‘ Laves(?) nâm karye ve ma‘a gayrihî 

birikdirilüp Sisorta Kal‘ası kethüdâsına mahsûs iki bin yüz akçe bir gedik timar ve hâlâ 

berât-ı şerîfümle mezkûr Musa'nın üzerinde olup ve iki yüz akçesi dahi ifrâz ve yine 

karye-i Lav(?) ma‘a gayrihî birikdirilüp kal‘a-i mezbûre serbölüğünü mahsûs bir gedik 

timar ve ol dahi berât-ı şerîfümle Osman üzerinde olup ve bir def‘a dahi yüz akçesi ifrâz 

ve Milas nâhiyesine tâbi‘ Göce(?) nâm karye ve ma‘a gayrihî birikdirilüp [Sayfa 43] 

beş yüz akçe kal‘a-i mezbûra müstahfızânına mahsûs bir gedik timar ve hâlâ berât-ı 

şerîfümle Ali üzerinde ve üç yüz akçesi dahi ifrâz ve (…) nâhiyesine tâbi‘ Söğüt(?) nâm 

karye ve ma‘a gayrihî birikdirilüp kal‘a-i mezbûr müstahfızânına üç yüz elli akçe bir 

gedik timar ve ol dahi tezkire ile İbrahim üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed 

bulunmağın defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i R. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 43 

Hüküm No : 189 

Tarihi : [29] Rebiulahir 1156 [22 Haziran 1743] 

Bayburd kâdîsına hüküm ki 

Mehmed nâm kimesne gelüp Erzurum sancağında Bayburd nâhiyesinde Cur(?) 

nâm karyeden bin dört yüz akçe gedik timar ile Bayburd Kal‘ası azebliğine mutasarrıf 

babası Mahmud fevt oldukda mahlûlünden ağasından arz taleb eyledikde Âsitâne'den 

sana tevcîh berâtını getürürüm deyü cevâb ve bu seneye gelince hizmetine edâ ve henüz 

berâtı kendüye vâsıl olmayup bu sene buna yüz guruş ver sana berâtını vereyim deyü 

cevâb vermekle timar-ı mezbûrun senevî hâsılı elli guruşa bâliğ olup ve mebla-ğı 

mezbûru azeb ağasına vermeğe iktidârı olmamağla Âsitâne'ye geldüğünde timar-ı 

mezbûru azeb ağası babası terk-i hizmetinden olmak üzre akribâsından on yaşında 

Ahmed'e berât etdirdiği zâhir ve babası nân parasından mahrûm kalmağla timar-ı 

mezbûr sabî Ahmed'in ref‘inden buna ihsân olumak üzre istid‘â defterhânesi 

görüldükden sonra gedik timar ile Bayburd Kal‘ası azebliği berâtıyla Mahmud üzerinde 

iken ağası Ömer arzıyla elli üç senesi Zi'l-ka‘desi'nde Ahmed'e tevcîh ve hâlâ berâtıyla 

üzerinde olduğu defter-i hâkânîde mukayyed ve mezkûr Mehmed'in yalnız arzuhâli 

takrîri ile mezkûr Ahmed sabî olduğundan timar-ı mezbûru mutâlebesi yolunda 

olmayup ancak mezbûr Ahmed fî nefsü'l-emr sabî midir değil midir kal‘a-i mezbûre 

dizdârından ve neferâtından su’âl ve sıhhati ve hakîkati üzre arz eylemek üzre sen ki 

mevlânâ-yı mûmâ-ileyhsin sana hitâben emr-i şerîfüm sudûrunu bi'l-fi‘l re’îsü'l-

küttâbum Mehmed Ragıb i‘lâm etmeğin mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i R. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 43 

Hüküm No : 190 

Tarihi : [29] Rebiulahir 1156 [22 Haziran 1743] 

İskefser ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm 

Bekir nâm kimesne gelüp İskefser kazâsına tâbi‘ Danişmend nâm karyeden 

büyük babası Kasım nâm kimesne fevt olup terekesi irsen ve arâzîsi dahi kânûn üzre 

meccânen bunun babası Bektaş nâm kimesneye intikal ve ba‘dehû mezbûr dahi fevt 
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olup terekesi ve yerleri dahi meccânen buna intikâl edüp dahl îcâb etmez iken büyük 

babasından mukaddem fevt olan ammisi Mustafa nâm kimesnenin oğlu Ahmed nâm 

kimesnenin verâsetde alâkası olmayup ve büyük babası mezbûr emvâlini müslimîn 

mahzarında mezbûr Ahmed'e hibe-i sahîha-i şer‘iyye ile hibe ve teslîm ve ol dahi ittihâb 

ve tesellüm ve yerlerini dahi rızâsı ve sâhib-i arz ma‘rifetiyle ferâğ ve tefvîz etmiş değil 

iken mücerred emvâl ve arâzîsini bana hibe etmişidi deyü hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-

i kânûn müdahale ve gadr murâd eyledüğin ve fetvâsı olduğun bildürüp mûcebince 

şer‘le görilüp hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i kânûn müdahale etdirmeyüp men‘ u def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledüği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâhir-i R. sene 1156 

*** 

Sahife No : 43 

Hüküm No : 191 

Tarihi : [29] Rebiulahir 1156 [22 Haziran 1743] 

İskefser ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm 

İskefser kazâsına tâbi‘ Danişmend nâm karyeden Bekir nâm kimesne gelüp 

karye-i mezbûre toprağında mutasarrıf olduğu mülk arsası üzerine yine karye-i 

mezbûreden Ali nâm kimesne hilâf-ı şer‘-i şerîf binâ ihdâs edüp gadr u te‘addî 

eyledüğin ve fetvâsı olduğun bildürüp mûcebince şer‘le görilüp hilâf-ı şer‘-i şerîf ihdâs 

eyledüği binâsının zarar-ı şer‘îsi ber-mûceb-i fetvâ-yı şerîfe men‘ u def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâhir-i R. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 43 

Hüküm No : 192 

Tarihi : [29] Rebiulahir 1156 [22 Haziran 1743] 

Erzurum vâlîsine ve mollasına ve Erzincan kâdîsına hüküm ki 

Vilâyet-i Anadolu'da Erzincan kazâsı muzâfâtından Rumsaray nâm karye 

ahâlîsinden eş-Şeyh Veli ve eş-Şeyh Mehmed hasımları sâbıkâ Erzincan'da me’zûnün 

bi'l-iftâ olan es-Seyyid Abdullah zîde ilmuhû ile terâfu‘larında karye-i mezbûrede vâki‘ 

ceddimiz Turali vakfının galesi âyende vü revendeye it‘âm olunmak üzre tevliyeti 

bizlere meşrût iken mûmâ-ileyh es-Seyyid Abdullah bir takrîb ile tedrîs şartıyla tevliyet-

i mezbûreyi üzerine berât etdirdüp galle-i vakfı on üç sene zabt edüp tevliyet-i mezbûr 

vakf-ı meşrutumuz olmağla mûmâ-ileyhin ref‘inden bizlere bâ-berât-ı âlî-şân tevcîh 

olunmağın mûmâ-ileyh Seyyid Abdullah'ın sinîn-i mezkûrede makbûz ve müstehleki 

olan ma‘lûmü'l-mikdâr galle-i vakf-ı mezbûru bi't-tevliye istirdâd etdiririz deyü 

da‘vâları vakf-ı mezbûr kurâ ve mezâri‘ olmağla evkâf-ı sahîhadan olmayup galesini 

berât-ı âlî-şân ile kabz ve istihlâk eden kimesneye şer‘an damân lâzım gelmemeğin ber-

mûceb-i fetvâ-yı şerîf müdde‘ân-ı mezbûrânın da‘vâ-yı meşrûhaları sahîh olmayup 

mûmâ-ileyh es-Seyyid abdu zîde ilmuhûya su’âl dahi tevcîh etmez iken İstanbul kâdîsı 

Mevlânâ Abdurrahim zîdet fezâ’iluhû i‘lâm etmeğin mevlânâ-yı mûmâ-ileyhin i‘lâmı 

mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i R. sene 1156 

*** 

Sahife No : 43 

Hüküm No : 193 

Tarihi : [29] Rebiulahir 1156 [22 Haziran 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına ve voyvodasına hüküm 

Karahisâr-ı Şarkî kazâsına tâbi‘ Aşkarovası nâm mahalde vâki‘ () nâm karye 

sâkinlerinden Mehmed nâm kimesne ile Agob nâm zimmî gelüp bunların karye-i 

mezbûrede vâki‘ ber-vech-i iştirâk mutasarrıf oldukları üç kıt‘a mülk menzillerinde 

âharın alâkası olmayup ve bunların üzerlerine dahi şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil 

iken yine karye-i mezbûreden Süleyman ve Yusuf nâm kimesneler ile Merkel oğlu 

Markar nâm zimmî kendü hâlinde olmaduklarından bin yüz elli () senesinde mezkûrlar 
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bunların zikr olunan menzillerin hedm ve nısfını ihrâk bi'n-nâr ve ziyâde gadr 

eylediklerin ve bu bâbda da‘vâlarına muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfesi olduğun 

bildürüp şer‘le görilüp ber-mûceb-i fetvâ-yı şerîfe icrâ-yı hak olunmak bâbında emr-i 

şerîfüm recâ etmeğin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i R. sene [1]156 

*** 

 

Sahife No : 44 

Hüküm No : 194 

Tarihi : [29] Rebiulahir 1156 [22 Haziran 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm ki 

Seyyid Mehmed zîde şerefuhû gelüp bu kendü hâlinde olup hilâf-ı şer‘-i şerîf 

kimesneye vaz‘ u te‘addîsi yoğiken kazâ-i mezbûra tâbi‘ () nâm karye sâkinlerinden 

ziyâde eşirrâ ve müteğallibeden ma‘lûmü'l-esâmî kimesneler kendü hâllerinde 

olmaduklarından nâşî bin yüz elli () senesinde bunun anbarın açup hilâf-ı şer‘-i şerîf ve 

bi-gayri hakkın on iki keyl hınta ve şa‘îrin sirka edüp bu dahi taleb eyledikde mezbûrlar 

karye-i mezbûreden ba‘zı müteğallibeye istinâdları olmağla icrâ-yı hak olunmaduğun 

bildürüp şer‘le görilüp hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın sirka eyledikleri hınta ve 

şa‘îri tamâmen tahsîl ve alıverilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum 

recâ eylediği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i R. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 44 

Hüküm No : 195 

Tarihi : [29] Rebiulahir 1156 [22 Haziran 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına voyvodasına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûr muzâfâtından Yakacık nâhiyesine tâbi‘ Ferbar nâm karye ahâlîsi 

gelüp kadîmü'l-eyyâmdan berü bunların karyelerine cârî ve mezrû‘âtların saky ve intifâ‘ 

edegeldikleri mahsûs ve müstakil sularında âharın bir dürlü alâkası olmayup dahl 

olunmak îcâb etmez iken civârlarında vâki‘ Ayderyas(?) nâm karye ahâlîlerinden ba‘zı 
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kimesneler kendü hâllerinde olmadıklarından nâşî ol su ile tarlalarımızı saky ederiz 

deyü hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i kadîm ol suyu mecrâ-yı kadîminden ihrâc ve âhar 

mahalle icrâ ve bunların küllî muzâyakalarına bâ‘is ü bâdî olmalarıyla bundan akdem 

birkaç def‘a murâfa‘a-i şer‘ olduklarında zikr olunan su kadîmü'l-eyyâmdan berü 

bunların mahsûs ve müstakil suları olduğu şer‘an sâbit ve mezbûrlar müdâhaleden men‘ 

birle cânib-i şer‘den birkaç kıt‘a hüccet-i şer‘iyye verilmişikine yine mündefi‘ olmayup 

ol hüccet-i şer‘iyyeye mugâyir te‘addîden hâlî olmadıkların bildürüp hüccet-i 

şer‘iyyeleri mûcebince amel olunup mezbûrların mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye zâhir olan 

te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden 

mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i R. sene 1156 

*** 

Sahife No : 44 

Hüküm No : 196 

Tarihi : [29] Rebiulahir 1156 [22 Haziran 1743] 

Erzurum vâlîsine Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî kazâsına tâbi‘ Pirlertekyesi sâkinlerinden Ahmed nâm kimesne 

gelüp bu diyâr-ı âharda iken yine karye-i mezbûr sâkinlerinden Marcakoğlu(?) Mustafa 

ve karındaşı Ali ve Nebi ve Veli nâm şakîler hevâlarına tâbi‘ Cennet ve Fatıma nâm 

hâtûnlar ile yekdil ve yekcihet olmalarıyla bin yüz elli () senesinde hilâf-ı şer‘-i şerîf 

bunun menzilin basup içinde mevcûd bulunan emvâl ve eşyâsıyla yedi elmas taş ve bir 

çift raht ve dört yüz guruş nukûd ve altından küpe ve yüz keyl mahsûl ve bir res at ve 

abd-i memlûku ile akçesi ve kırk res davar ve beş res inek ve sâ’ir emvâl ve eşyasın 

nehb ü gâret ve te‘addî ve fesâd etmeleriyle ihkâk-ı hak olunmadın mezbûrlar taht-ı 

hükûmet ve kazânızda firâr üzre oldukların ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe 

verildüğin bildürüp fetvâ-yı şerîfe mûcebince bulundukları mahalde şer‘le görilüp nehb 

ü gâret eyledikleri nukûd akçe ve mahsûl ve hayvânât ve sâ’ir emvâl ve erzâkları tahsîl 

ve alıverilmek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin mahallinde şer‘le görilmek 

içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i R. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 44 

Hüküm No : 197 

Tarihi : [29] Rebiulahir 1156 [22 Haziran 1743] 

 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî hâssı voyvodasına hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî kazâsına tâbi‘ Aşkarovası'nda Endires nâm karye fukarâsı 

gelüp bunların karyelerinin za‘îmleri Mehmed Bey ve Habib Bey demekle ma‘rûf 

kimesneler babaları ve dedeleri kadîmden berü Karahisâr-ı Şarkî kasabasında sâkin olup 

kasaba-i mezbûrda ma‘mûr hâneleri var iken mezbûrlar birkaç seneden berü onar 

onbeşer hizmetkâr ile bunların karyelerinde ikâmet edüp mezbûrların hizmetkârları leyl 

ü nehâran ile şürb-i hamr ile me’lûf ve sırran ve alenen mâlların sirka ve gasb 

eylediklerinden gayri bâkire kızlarına ve sâ’ir avretlerine fi‘l-i şenî‘ kasdıyla ta‘arruz 

etmeleriyle bundan akdem teşekkî eylediklerinde bunlar karyelerinde ikâbet etmemek 

üzre babaları bunların yedlerine hüccet-i şer‘iyye verilmişiken yine karyelerinde ikâmet 

edüp ehl ü iyâllerine ta‘arruzları ve ziyâde olup ahvâlleri dîğer-gûn olduğun bildürüp 

mezbûrlar ve hizmetkârları bunların karyelerinde ikâmet etdirilmeyüp kasaba-i 

mezbûrede kadîm hânelerinde ikâmet ve zulm ü te‘addîleri üzerlerinden men‘ u def‘ 

olunmak bâbında inâyet ve sâdır olan fermân-ı âlîye imtisâlen Karahisâr-ı Şarkî 

kazâsına tâbi‘ Aşkarovası'nda vâki‘ Endires(?) nâm karyenin mutavattın olan re‘âyâsı 

fukarâsına karye-i mezbûrenin za‘îmleri Mehmed Bey ve Halil Bey demekle ma‘rûf 

kimesneler babaları ve dedeleri kadîmî sâkin oldukları nefs-i Karahisâr-ı Şarkî'de birkaç 

seneden berü ikâmet etmeyüp etbâ‘ ve ağavâtlarıyla karye-i mezbûrede sâkin 

olmalarıyla kendülerinin ve etbâ‘larının hilâf-ı şer‘-i mutahhara evzâ‘-ı nâ-hemvâr ve 

te‘addîlerine fukarâ tâb-âver olmayup mutazarrır olduklarından ve mukaddemâ karye-i 

mezbûrede oturmamak üzre babaları bunlara hüccet-i şer‘iyye verilmişiken yine karye-i 

mezbûrede kıyâm üzre oldukları içün hâlleri dîğer-gûn olmağla zu‘amâ-yı mezbûrlar 

ancak ta‘şîr içün vakt-i mahsûlde bâ-bâkî kasaba-i mezbûrede hânelerinde sâkin olmak 

üzre tenbîh ve te’kîd olunmalariyçün siz ki mevlânâ ve voyvoda-i mûmâ-ileyhimâsız 

size hitâben emr-i şerîfüm sudûrunu bi'l-fi‘l Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri ağası olan 
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vezîrüm Hasan Paşa edâma'llâhu te‘âlâ iclâlehû i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır 

Fî evâhir-i R. sene 1156 

*** 

Sahife No : 45 

Hüküm No : 198 

Tarihi : [29] Rebiulahir 1156 [22 Haziran 1743] 

Erzurum ve Trabzon vâlîlerine Karahisâr-ı Şarkî ve Giresun kâdîlarına hüküm ki 

Sâdât-ı kirâmdan Seyyid Hasan zîde şerefuhû gelüp bunun babası Ahmed nâm 

kimesne kendü hâlinde olup bir vechile vaz‘ u te‘addîsi yoğiken Karahisâr-ı Şarkî 

kazâsında Gedik Ali-zâde Osman ve Giresun kasabasından Dizdâr-zâde Hüseyin ve 

Tutrakanoğlu nâm şakîler bin yüz elli () senesinde menzilin basup babası mezbûru bi-

gayri hakkın katl ve mâlın yağma ve gâret eylediklerinden gayri mezkûr Hüseyin 

karındaşı Seyyid Süleyman ve bunun menzillerin ihrâk bi'n-nâr ve der-zencîr ve bir 

tarîkiyle yedinden halâs olup ehl ü iyâlleri ve karındaşı esîr misillü yedlerinde kalup 

ziyâde gadr u te‘addî ve zulm eylediklerin ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık fetvâ-yı 

şerîfesi olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîfesi mûcebince amel olunup keyfiyyet-i ahvâlleri 

ma‘rifet-i şer‘le tefahhus ve karındaşı ve iyâli tahlîs ve icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak 

olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin vech-i meşrûh üzre amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

Fî evâhir-i R. sene 1156 

*** 

Sahife No : 45 

Hüküm No : 199 

Tarihi : [10] Cemaziyelevvel 1156 [2 Temmuz 1743] 

Gümüşhâne nâ’ibine hüküm ki 

Hristofor nâm zimmî gelüp mesfûr Gümüşhâne kazâsına tâbi‘ Hamderiye(?) 

nâm karyede vâki‘ Ayani nâm mahalle ahâlîlerinden olmağla yine kazâ-i mezbûra tâbi‘ 

Esile(?) ve Menharenros(?) ve Certokori(?) nâm karyelerin zimmî ahâlîlerinin 

sadakâtıyla geçinüp kendü hâlinde olup hilâf-ı şer‘ kimesneye vaz‘ u te‘addîsi olmayup 
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ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil iken ashâb-ı ağrâzdan () nâm zimmî 

zuhûr ve hukûk da‘vâsıyla üzerine musallat ve bundan akdem mesfûr ile Gümüşhâne 

nâ’ibi ve emîni huzûrunda şer‘le murâfa‘adan iddi‘âsı lağv-ı mahz olduğu şer‘an sâbit 

ve bî-vech mu‘ârazadan men‘ birle kıbel-i şer‘den i‘lâm verilmişiken mesfûr ana 

mugâyir yine her bâr münâza‘a ve te‘addîden hâlî olmaduğun bildürüp men‘ u def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden şer‘le görilmek emrüm 

olmuşdur. 

Fî evâ’il-i Ca. sene 1156 

*** 

Sahife No : 45 

Hüküm No : 200 

Tarihi : [10] Cemaziyelevvel 1156 [2 Temmuz 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Sivas beylerbeyisine ve Erzurum mollasına ve Kütahya 

mütesellimine ve Sivas ve Kırşehri ve () kâdîlarına ve Kütühya ve Konya nâ’iblerine ve 

Konya mütesellimine hüküm ki 

Konar göçer Türkmen tâ’ifesinden Kadir ve oğlu Haydar nâm kimesneler 

Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp yine tâ’ife-i mezbûreden Deyab Ağa oğlu Mustafa ve 

İzzet bey ve Kasım Ağa ve oğlu Zeynel ve oğlu Hasan Behrekü(?) ve Cafer ve Tako ve 

Şerko demekle ma‘rûf kimesneler hevâlarına tâbi‘ kırk nefer şakîler ile bin yüz elli () 

senesinde obaların basup beş âdemlerin bi-gayri hakkın katl ve bâkire kızların ahz ve 

hâlâ yanlarında olup ve sâ’ir beş kiselik mâlların gasb edüp ziyâde gadr u te‘addî 

eylediklerin ve mezbûrlar hâlâ taht-ı hükûmet ve kazânuzda firâr üzre oldukların 

bildürüp bulundukları mahalde şer‘le görilüp gasb eyledikleri mâlları ve kızları 

alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri 

ecilden bulundukları mahalde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ca. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 45 

Hüküm No : 201 

Tarihi               : [10] Cemaziyelevvel 1156 [2 Temmuz 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Sivas beylerbeyisine ve Erzurum mollasına ve Kütahya 

mütesellimine ve Sivas ve Kırşehri ve () kâdîlarına ve Kütühya ve Konya nâ’iblerine ve 

Konya mütesellimine hüküm ki 

Konar göçer Türkmen tâ’ifesinden Mustafa ve oğlu Mehmed ve Kadir ve oğlu 

Haydar nâm kimesneler gelüp yine konar göçer tâ’ifesinden Beruslu(?) cemâ‘atinden 

Şişman Ali oğlu Bölükbaşı Mehmed ve Gedik ve Abdullah ve sâ’ir beş nefer kimesneler 

bin yüz elli () senesinde obaların basup ehl ü iyâllerine fi‘l-i şenî‘ kasd ve kırk res kara 

keçi ve on iki öküz ve iki inek ve evân-ı nuhâs ve sâ’ir beş yüz guruşluk mâlların gasb u 

gâret ve ziyâde gadr u te‘addî eylediklerin ve mezbûrlar hâlâ taht-ı hükûmet ve 

kazânızda firâr üzre oldukların bildürüp bulundukları mahalde şer‘le görilüp gasb u 

gâret eyledikleri hayvânât ve sâ’ir emvâl ve eşyâları alıverilüp icrâ-yı hak olunmak 

bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri ecilden bulundukları mahalde şer‘le görilmek 

içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ca. sene 1156 

*** 

Sahife No : 45 

Hüküm No : 202 

Tarihi               : [20] Cemaziyelevvel 1156 [12 Temmuz 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Tercan kâdîsına hüküm ki 

Kıdvetü'l-emâsil ve'l-akrân Tercan Alaybeyisi Hüseyin zîde kadruhû mektûb 

gönderüp Erzurum sancağında Tercan-ı Ulyâ nâhiyesinde Hurhin(?) nâm karye ve 

gayriden dokuz bin yedi yüz akçe timar mutasarrıfı Ahmed'in fevtinden oğlu Ömer 

tahmînen üç yaşında olmak üzre bin yüz elli üç senesi Rebî‘u'l-âhir'inin yirmi birinci 

gününden tevcîh ve bir nefer cebelü bedeliyyesiyle Başmuhâsebe'ye kayd ve hâlâ berât-ı 

şerîfümle üzerinde ve timarı karyeleri dahi harâb bir nefer cebelü bedeliyyesin 

vermekde usret var iken Erzurum Gümrüğü emîni tarafına Başmuhâsebe'den verilen 

cebelü defterinde sehven on bir bin akçe kayd olunduğundan emîn-i mûmâ-ileyh dahi 

iki nefer cebelü bedeliyyesi mutâlebesiyle rencîde ve alup gadr eyledüğin bildürüp 
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defter-i hâkânî ve Başmuhâsebe kaydı mûcebince kânûn üzre bir nefer cebelü 

bedeliyyesi sabî-i mezbûr tarafından edâ olundukdan sonra hilâf-ı kânûn ve defter iki 

nefer cebülü bedeliyyesi mutâlebesiyle rencîde ve remîde etdirilmeyüp men‘ u def‘ 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan 

rûznâmçe-i hümâyûnumamürâca‘at olundukda zikr olunan dokuz bin yedi yüz akçe 

timar vech-i meşrûh üzre târîh-i mezkûrda mezkûr sabî Ömer veled-i Ahmed'e tevcîh ve 

hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde ve Başmuhâsebe defterlerine nazar olundukda zikr 

olunan dokuz bin yedi yüz akçe timar bir nefer cebelü ile kayd olunduğu mastûr ve 

mukayyed bulunmağın kânûn ve defter mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ca. sene 1156 

*** 

Sahife No : 46 

Hüküm No : 203 

Tarihi : [20] Cemaziyelevvel 1156 [12 Temmuz 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm ki 

Kazâ-i mezbûr muzâfâtından Gavezid(?) nâhiyesine tâbi‘ Yıldur(?) nâm 

karyeden sâdât-ı kirâmdan mefâhiru's-sâdâti'l-kirâm es-Seyyid Ebubekir ve es-Seyyid 

Ali ve es-Seyyid Ömer ve es-Seyyid () ve es-Seyyid () zîde şerefuhum gelüp bunlar 

sahîhü'n-neseb sâdât-ı kirâmdan olmalarıyla isbât-ı neseb eylediklerine İstanbul 

kazâsından ma‘mûlün-bih temessükleri olup kimesnenin defterde mukayyed ra‘iyyet ve 

ra‘iyyeti oğullarından olmayup rüsûm-ı ra‘iyyet talebiyle te‘addî olunmak îcâb etmez 

iken karye-i mezbûr sipahisi olan () nâm sapahi zuhûra gelüp ve mücerred siz benim 

timarım karyesinde sâkin olmağla siz dahi timarım karyesi re‘âyâsından olmuş olursuz 

deyü hilâf-ı kânûn ve defter rüsûm-ı ra‘iyyet mutâlebesiyle bunları te‘addî vü 

rencîdeden hâlî olmaduğun bildürüp hilâf-ı kânûn ve defter rüsûm-ı ra‘iyyet 

mutâlebesiyle te‘addî vü rencîde etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

eyledükleri ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ca. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 46 

Hüküm No : 204 

Tarihi               : [20] Cemaziyelevvel 1156 [12 Temmuz 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Bayburd ve () kâdîlarına hüküm ki 

Meşâhiden Hâfız Mahmud zîde salâhuhû gelüp Erzurum sancağında Bayburd 

nâhiyesinde karye-i Gelbülus(?) nâm-ı diğer Seydiyakub nâm mâlikâne vakf Zâviye-i 

Seydi Yakub meşîhat-i der-tasarruf-ı Derviş Ali ve Derviş Ağa deyü defter-i hâkânîde 

mukayyed ve bu zâviye-i mezbûrenin hâlâ Mâliye tarafından verilen berât-ı şerîfümle 

şeyhi olup edâ-yı hizmet edüp meşîhat-i mezbûr defter-i hâkânîde evlâda meşrûta 

olmayup meşîhat umûruna bir dürlü dahl olunmak îcâb etmez iken ecânibden ba‘zıları 

hilâf-ı defter-i hâkânî ve bunun yedinde olan berât-ı şerîfüme mugâyir evlâd-ı evlâda 

meşrûtadır deyü bunun meşîhati umûruna müdâhale ve te‘addî eylediklerin bildürüp 

meşîhat-i mezbûr yedinde olan Mâliye berâtı mûcebince kendüye zabt etdirilüp 

mugâyir-i berât ve hilâf-ı defter-i hâkânî meşîhati umûruna ol vechile meşrûtiyyet 

iddi‘âsıyla bir dürlü dahl ü ta‘arruz etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve 

Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan defter-i mufassala mürâca‘at olundukda Bayburd 

nâhiyesine tâbi‘ yirmi üç nefer re‘âyâ ve bir zemîn ve bir mezra‘a ve hâsılı tahtında çift 

ve hınta yekûn ma‘a gayrihî beş bin akçe yazar karye-i Güdüs(?) nâm-ı diğer 

Seydiyakub dîvânı timar tamâm mâlikâne vakfı zâviye-i mezbûre bin iki yüz otuz akçe 

Zâviye-i Seydi Yakub an-hâne-i(?) Resûl-i Ekrem salla'llâhu te‘âlâ aleyhi ve selem der-

karye-i mezbûre meşîhat der-tasarruf-ı Karaman Şeyh veled-i İbrahim ber-mûceb-i 

defter-i atîk haliyâ meşîhat der-tasarruf-ı Derviş Ali ve Derviş Ağa bâ-berât-ı hümâyûn 

deyü defter-i mufassalda muharrir kalemiyle tahrîr olunduğu mastûr ve Hazîne-i 

Âmirem'de mahfûz olan Anadolu Muhâsebesi defterlerine nazar olundukda zâviye-i 

mezbûre meşîhati hâlâ Mâliye tarafından verilen berât-ı şerîfüm ile mezkûr Hâfız 

Mahmud'un üzerinde olduğu mukayyed bulunmağın defter-i hâkânî ve berâtı mûcebince 

amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ca. sene 1156 

*** 

 

 



187 

 

Sahife No : 46 

Hüküm No : 205 

Tarihi               : [20] Cemaziyelevvel 1156 [12 Temmuz 1743] 

 

Erzurum vâlîsine ve mollasına hüküm ki 

Eyneğil(?) Kal‘ası neferâtı gelüp bunlar Erzurum kurâlarından Kızılca 

karyesinde sâkin Molla İsmail nâm kimesneye üç yüz guruş istikrâz etmeleriyle meblağ-

ı mezbûr her sene bunların üzerlerine devr-i şer‘î ve ilzâm-ı ribh olunmuş değil iken 

mezbûr Molla İsmail bin yüz elli () senesinden berü bunların iki yüz yetmiş mehâr(?) 

hınta ve şa‘îrlerini zabt eylediklerinden mâ‘adâ ber-vech-i ocaklık mutasarrıf oldukları 

karyelerinin mahsûlâtını zabt etmekle küllî gadr murâd eyledüğin bildürüp şer‘le 

hesâbları görilüp bilâ-devr-i şer‘î murâbaha nâmıyla aldığı asıl mâla zam ve takâs ve 

ziyâdesi girü red ve kendülere alıverilüp ihkâk-ı hak olunmak [bâbında] emr-i şerîfüm 

recâ eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ca. sene 1156 

*** 

Sahife No : 46 

Hüküm No : 206 

Tarihi               : [20] Cemaziyelevvel 1156 [12 Temmuz 1743] 

 

Erzurum vâlîsine ve mollasına hüküm ki 

Eyneğil(?) Kal‘ası neferâtı Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp bunlar Erzurum 

sâkinlerinden serdengeçdi ağalarından Boğuk el-Hâcc Ali demekle ma‘rûf kimesneden 

beş yüz guruş istikrâz etmeleriyle meblağ-ı mezbûr her sene bunların üzerlerine devr-i 

şer‘î ve ilzâm-ı ribh olunmuş değil iken mezbûr Hacı Ali bin yüz elli () senesinden berü 

bunların ber-vech-i ocaklık mutasarrıf oldukları Emirkerem ve Riyad ve sâ’ir 

karyelerinin mahsûlâtını zabt eyledükden mâ‘adâ tekrâr murâbaha nâmıyla üç bin guruş 

dahi mutâlebe etmekle küllî gadr murâd eyledüğin bildürüp şer‘le hesâbları görilüp bilâ-

devr-i şer‘î murâbaha nâmıyla aldığı asıl mâla zam ve takâs ve ziyâdesi girü red ve 
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kendülerine alıverilüp ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri 

ecilden şer‘le görilmek [içün] emrüm yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ca. sene 1156 

*** 

Sahife No : 46 

Hüküm No : 207 

Tarihi               : [20] Cemaziyelevvel 1156 [12 Temmuz 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûr muzâfâtından Gevezid nâhiyesine tâbi‘ Dilce nâm karyeden 

sâdât-ı kirâmdan Mustafa zîde şerefuhû gelüp bu kendü hâlinde olup hilâf-ı şer‘-i şerîf 

kimesneye vaz‘ u te‘addîsi olmayup ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil 

iken yine karye-i mezbûre sâkinlerinden ziyâde eşirrâ ve müteğallibeden Ahmed ve 

Hasan ve Hüseyin nâm kimesneler zuhûr ve bizim mûrisimiz Mahumd nâm kimesne 

bundan akdem katlen fevt oldu senin menziline görüp ve zevcen () nâm hâtûnu fi‘l-i 

şenî‘ kasd eyledikde sen katl eylemişsin deyü hilâf-ı şer‘-i şerîf bunu te‘addîden hâlî 

olmadıkların ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp mûcebince 

şer‘le görilüp hilâf-ı şer‘-i şerîf zâhir olan te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ca. sene 1156 

*** 

Sahife No : 47 

Hüküm No : 208 

Tarihi               : [20] Cemaziyelevvel 1156 [12 Temmuz 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına hüküm ki 

Sâdât-ı kirâmdan kıdvetü's-sâdâti'l-kirâm Seyyid Mehmed ve Seyyid Halil zîde 

şerefuhâ gelüp zu‘amâdan Mustafa zîde kadruhû Karahisâr-ı Şarkî kazâsı muzâfâtından 

Şemseddin nâhiyesine tâbi‘ Taliblü nâm karye ve gayriden yirmi üç bin altı yüz otuz 

akçe berât-ı şerîfümle mutasarrıf olduğu ze‘âmeti karyelerinin bin yüz elli altı senesi 

Martı ibtidâsından bir sene tamâmına değin zabtın üç yüz guruşa ilzâm ve meblağ-ı 

mezbûr merkûm üç yüz guruşu yedlerinden ahz ü kabz ve ze‘âmeti karyelerinin sene-i 

mezkûrda vâki‘ olan a‘şâr-ı şer‘iyye ve sâ’ir hukûk ve rüsûmların kânûn ve defter 
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mûcebince ahz ü kabz ve mukaddem ve mu’ahhar âhar yedinde temessük zuhûr eder ise 

amel ve i‘tibâr olunmamak üzre mutasarrıfı za‘îm-i mûmâ-ileyh tarafından ber-vech-i 

muharrer iştirâken yedlerine memhûr temessük verildüğin bildürüp ze‘âmet-i mezbûr 

karyeleri yedlerinde olan temessük mûcebince iştirâken zabt ve âharı dahl ü ta‘arruz 

etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden temessüğü 

mûcebince zabt etdirilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ca. sene 1156 

*** 

Sahife No : 47 

Hüküm No : 209 

Tarihi               : [20] Cemaziyelevvel 1156 [12 Temmuz 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum kâdîsına hüküm ki 

Bayburd kazâsına tâbi‘ Pulur nâm karyede vâki‘ müteveffâ Ferruhşad Bey binâ 

eyledüği câmi‘-i şerîf ve imâreti evkâfının evlâdiyyet ve meşrûtiyyet üzre berât-ı 

şerîfümle mütevellîsi olan Hüseyin zîde karduhû Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp 

vakf-ı mezbûrun bundan akdem mütevellîsi olan babası Yakub fevt oldukda deyni kırk 

kiseye bâliğ ve terekesi (…) olup deynine vefâ etmemekle babası müteveffâ-yı 

mezbûrun terekesine vaz‘-ı yed etmeyüp ve kefîl dahi olmayup buna bir vechile dahl 

îcâb etmez iken Erzurum sâkinlerinden Mansur oğlu Mustafa Efendi demekle ma‘rûf 

kimesne buna gelüp benim baban müteveffâ-yı mezbûr zimmetinde alacağım cümleden 

izdiyâddır beni tarafından vekîl eyle babanın terekesini ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve 

dâyinlerine taksîm-i guramâdan hisselerine isâbet edeni dâyinleri mezkûrlara teslîm 

edüp ben dahi hissemi alurum deyü hîle ve hudhissemi alurum deyü hîle ve hud‘a ile 

bunu iğfâl ve yedinden temessük aldıkdan sonra babası müteveffâ-yı mezbûrun 

terekesin ma‘rifet-i şer‘le taksîm-i guramâ edüp herkes guramâdan hisselerine düşeni 

ahz ü kabz ve mezkûr dahi hissesin aldıkdan sonra kanâ‘at etmeyüp bunun evlâdiyyet 

ve meşrûtiyyet üzre mütevellîsi olduğu vakfın bin yüz elli beş senesinde öşr 

mahsûlünden ma‘lûmü'l-keyl mahsûlü taleb eyledikde üzerine şer‘an bir nesne sâbit 

olmuş değil iken mezkûr mücerred mâl-ı vakfı vermemek içün bî-vech-i şer‘î te‘allül ve 

ben ol mahsûlü baban müteveffâ-yı mezkûrun zimmetinde kusûr kalan alacağıma takâs 

ederim deyü vermeyüp zimmetinde kalduğun ve tarafından vekîl etmişidim deyü 
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müdâhale ve te‘addî eyledüğin bildürüp şer‘le görilüp mezkûrun fuzûlî hilâf-ı şer‘ ahz 

eyledüği ol mikdâr öşr mahsûlü tevliyeti hasebiyle vakf içün buna alıverilüp hilâf-ı şer‘-

i şerîf ol vechile zâhir olan müdâhalesi men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ 

eyledüği ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ca. sene 1156 

*** 

Sahife No : 47 

Hüküm No : 210 

Tarihi               : [30] Cemaziyelevvel 1156 [22 Temmuz 1743] 

Erzurum vâlîsine ve mollasına hüküm ki 

Kıdvetü'l-emâcid ve'l-a‘yân Haleb Muhassalı kapukethüdâsı el-Hâcc Bekir 

arzuhâl edüp Erzurum sâkinlerinden Arab Salih oğlu Halil Ağa demekle ma‘rûf 

kimesne zimmetinde bin yüz elli () senesinden memhûr deyn temessüğü mûcebince 

ma‘lûmü'l-mikdâr alacağı olup kable'l-edâ fevt olmağla terekesine vâzı‘u'l-yed olan 

Erzurum'da sâkin veresesinden taleb olundukda hilâf-ı şer‘-i şerîf dürlü illet ve bahâne 

ile vermekde te‘allül ve muhâlefet eylediklerin bildürüp yedinde olan temessüğü 

mûcebince zimmetinde olan alacağı terekesine vâzı‘u'l-yed olan veresesinden tahsîl ve 

tarafından vekîli ve karındaşı el-Hâcc Osman nâm kimesneye bî-kusûr alıverilüp ihkâk-ı 

hak eğer edâda te‘allül eder ise Âsitâne-i Sa‘âdetüm'e ihzâr olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ eyledüği ecilden mahallinde şer‘le görilüp temessüğü mûcebince 

müteveffâ zimmetinde sâbit ve zâhir olan hakkı terekesine vâzı‘u'l-yed olan 

veresesinden tamâmen tahsil ve muhâlefet ederler ise ihzâr olunmaları bâbında emr-i 

şerîfüm recâ eylediği ecilde mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Ca. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 47 

Hüküm No : 211 

Tarihi               : [30] Cemaziyelevvel 1156 [22 Temmuz 1743] 

 

Erzurum cânibi ser‘askeri ve Ordu kâdîsına hüküm ki 

İbrahim zîde kadruhû gelüp bunun yüz elli iki senesinden eyâlet-i Erzurum'un 

zu‘amâ ve erbâb-ı timarı Kefe muhâfazasında iken ol esnâda Pasin sancağı aleybeyisi 

olup hâlâ Erzurum alaybeyisi ve ma‘iyyetine me’mûr İsmail Bey demekle ma‘rûf 

kimesne zimmetinde memhûr ve ma‘mûlün-bih temessüğü mûcebince bin üç yüz elli 

guruş alacak hakkı olup defe‘âtile taleb eyledikde bî-vech-i şer‘î edâda te‘allül ve 

muhâlefet ve zimmetinde kalup gadr eyledüğün bildürüp temessüğü mûcebince şer‘le 

görilüp zimmetinde sâbit ve müteveccih olan hakkı tamâmen tahsîl ve kendüye 

alıverilmek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eylediği ecilden şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Ca. sene 1156 

*** 

Sahife No : 48 

Hüküm No : 212 

Tarihi               : [20] Cemaziyelahir 1156 [11 Ağustos 1743] 

 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Gözeli-i Sağîr karyesi sâkinlerinden Seyyid Veli nâm 

kimesne gelüp bu kendü hâlinde olup üzerine şühûd-ı udûl ile şer‘an bir nesne sâbit ve 

zâhir olmuş değil iken karye-i mezbûre sâkinlerinden () nâm kimesnenin buna garaz-ı 

dünyeviyyesi olmağla sen mukaddemâ bugün bu karyeden çıkmazsam avretim üç talâk 

boş olsun dedikden sonra eğerçi ol gün karyeden çıkup bir iki gün mürûrundan yine 

karyemize geldin ancak zevcen tatlîk olmuş olur deyü hevâsına tâbi‘ ehl-i örfe istinâden 

bunu hilâf-ı şer‘-i şerîf rencîdeden hâlî olmaduğun ve bu bâbda da‘vâsına mutâbık 

şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp fetvâ-yı şerîfe mûcebince şer‘le 

görilüp mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugâyir-i fetvâ-yı şerîfe zâhir olan te‘addîsi 
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men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden şer‘le görilmek 

içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı C. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 48 

Hüküm No : 213 

Tarihi               : [20] Cemaziyelahir 1156 [11 Ağustos 1743] 

Erzurum cânibi ser‘askeri olan vezîrüm Ahmed Paşa'ya ve Ordu kâdîsına hüküm 

ki 

İstanbul'da Bağçekapusu kurbunda sâkin Hâssa karcı ocağı bostânîlerinden 

Musa nâm bostânî Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp Bağçekapusu hâricinde vâki‘ 

etmekçi kurbunda sâkin Etmekçi Zakta veled-i Manal nâm zimmî zimmetinde yedinde 

olan memhûr temessüğü mûcebince bin yüz elli () senesinden berü beş yüz yetmiş beş 

ve temessükden hâric bir def‘a yetmiş beş ve bir def‘a dahi kırk dört min haysü'l-

mecmû‘ altı yüz seksen dokuz guruş cihet-i karz-ı şer‘îden alacak hakkı olup edâ 

etmeden mesfûr firâr ve hâlâ Erzurum'da ordu-yı hümâyûnda etmekçi olduğun ve 

tarafından () nâm kimesneyi vekîl eyledüğin bildürüp şer‘le görilüp vech-i meşrûh üzre 

zimmetinde olan hakkı bi't-tamâm tahsil ve vekîli mezbûra alıverililüp icrâ-yı hak 

olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eylediği ecilden şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı C. sene 1156 

*** 

Sahife No : 48 

Hüküm No : 214 

Tarihi               : [20] Cemaziyelahir 1156 [11 Ağustos 1743] 

Erzurum vâlîsine Erzurum eyâletinde vâki‘ () kâdîsına hüküm ki 

Hasan nâm kimesne gelüp babası Mustafa nâm kimesne kendi hâlinde iken kazâ-

i mezbûra tâbi‘ Çat nâm karye sâkinlerinden Ali Bey oğlu İbrahim Ağa demekle ma‘rûf 

kimesne kendi hâlinde olmayup bin yüz elli () senesinde babası mezbûru bi-gayri 

hakkın kılıç ile darb ve ol darbdan nâşî müte’essiren fevt olup ziyâde gadr u te‘addî 
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eyledüğin ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp mûcebince 

şer‘le görilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledüği 

ecilden mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı C. sene 1156 

*** 

Sahife No : 48 

Hüküm No : 215 

Tarihi               : [20] Cemaziyelahir 1156 [11 Ağustos 1743] 

Habsamana ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm ki 

Habsamana kazâsına tâbi‘ Karhın(?) nâm karye sükkânından Deli Mehmed Bey 

demekle ma‘rûf kimesne gelüp Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp mezkûr kendü 

hâlinde hilâf-ı şer‘-i şerîf bir ferde vaz‘ u te‘addîsi olmayup bir dürlü rencîde ve remîde 

olunmak îcâb etmez iken yine karye-i mezbûre sükkânından Seyyid Halil Bey ve 

karındaşı Ömer nâm kimesneler kendü hâllerinde olmayup halka (…) etmek âdet-i 

müstemirreleri olduğundan bunun içün dahi sen mukaddemâ bizim karındaşımız Seyyid 

Osman'ı bi-gayri hakkın urup cerh ve ol cerhden fevt oldu deyü bundan akdem 

mukaddemâ ocak tarafından bâ-fermân-ı âlî ta‘yîn olunan Turnacıbaşı Hüseyin zîde 

mecduhû ma‘rifetiyle İskefser kazâsına tâbi‘ İndere(?) nâm gayride [karyede] akd-i 

mecli-i şer‘ olunup mezbûrlar iki def‘a murâfa‘a-i şer‘ olunduklarında mezbûrlar 

müdde‘âların vech-i şer‘î üzre isbâta kâdir olmayup te‘addîleri men‘ ve kat‘-ı nizâ‘ ve 

fasl-ı husûmet ve ibrâ-yı zimmet birle İskefser Nâ’ibi Mevlânâ Mehmed zîde ilmuhû 

tarafından hüccet-i şer‘iyye verilüp ve bu makûle bir def‘a şer‘le görilüp fasl olunup 

kat‘-ı nizâ‘ ve fasl-ı husûmet ve ibrâ-yı zimmet birle kıbel-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye 

verilen da‘vânın tekrâr istimâ‘ı memnû‘iken mezbûrlar yine memnû‘ ve mütenebbih 

olmayup verilen hüccet-i şer‘iyyeye mugâyir hevâlarına tâbi‘ ba‘zı a‘yân ve 

müteğallibeye istinâden yine bî-vech rencîde ve remîdeden hâlî olmadukların bildürüp 

yedinde olan hüccet-i şer‘iyyesi mûcebince amel olunup fîmâ-ba‘d ol vechile hilâf-ı 

şer‘-i şerîf mugâyir ve i‘lâm olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı C. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 48 

Hüküm No : 216 

Tarihi               : [20] Cemaziyelahir 1156 [11 Ağustos 1743] 

 

Habsamana ve () kâdîlarına Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm 

 

Habsamana kazâsına tâbi‘ Karhın(?) nâm karyeden Mehmed gelüp bu kendü 

hâlinde olup kimesneye hilâf-ı şer‘ vaz‘ u te‘addîsi yoğiken karye-i mezbûreden Seyyid 

Halil ve karındaşı Ömer kendü hâllerinde olmaduklarından bin yüz elli () senesinde 

hevâlarına tâbi‘ ehl-i örf tâ’ifesine istinâden sen mukaddemâ bizim karındaşımız Seyyid 

Osman'ı bi-gayri hakkın katl eydedin deyü iddi‘â ve üzerine şer‘an bir nesne sâbit 

olmadın bin yüz elli () senesinde hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın ma‘lûmü'l-mikdâr 

akçelerin alup ziyâde gadr olunduğun ve bu bâbda da‘vâsına mutâbık fetvâ-yı şerîfe 

verildüğin bildürüp fetvâ-yı şerîfe mûcebince amel olunup icrâ-yı hak olunmak bâbında 

hükm recâ etmeğin şer‘le görile deyü yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı C. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 48 

Hüküm No : 217 

Tarihi               : [29] Cemaziyelahir 1156 [20 Ağustos 1743] 

Yakubbey Derbendi ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm 

Yakubbey Derbendi kazâsına tâbi‘ () nâm karye sâkinlerinden Ahmed ve 

Mehmed ve Hüseyin nâm kimesneler gelüp bunların karye-i mezbûre toprağında 

tasarruflarında olan yerlerde hîn-i tahrîrde maktû‘ kayd olunmağla zirâ‘atleriyle hâsıl 

eyledikleri terekelerinden öşre mu‘âdil maktû‘ların vermeğe râzîler iken karye-i 

mezbûre mutasarrıfı kanâ‘at etmeyüp aynî öşr alurum deyü hilâf-ı kânûn te‘addî vü 

rencîde eyledüğin bildürüp men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

eyledikleri ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i C. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 49 

Hüküm No : 218 

Tarihi               : [29] Cemaziyelahir 1156 [20 Ağustos 1743] 

 

Erzurum vâlîsine Tortum ve () kâdîlarına hüküm 

Eyâlet-i Erzurum'a vâki‘ Tortum kazâsına tâbi‘ Bursin(?) nâm karye ahâlîsi 

gelüp bunların karyelerine kadîmü'l-eyyâmdan berü cereyân edegelüp intifâ‘ 

edegeldikleri mahsûs ve müstakil sularında âharın bir vechile alâkası olmayup bir dürlü 

dahl olunmak îcâb etmez iken civârında vâki‘ Kösenek(?) karyesi ahâlîsi zuhûr ve hilâf-

ı şer‘-i şerîf kahr ve teğallüblerinden nâşî bunların karyelerinin kadîmî mahsûs ve 

müstakil sularını kat‘ ve kendü karyelerine icrâ etdirüp bunlara gadr olundukların fetvâ-

yı şerîfeleri olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîfeleri mûcebince amel olunup karye-i 

Kösenek (?) ahâlîsinen ol vechile hilâf-ı şer‘ ve kadîme mugâyir zâhir olan te‘addîleri 

men‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden şer‘le görilmek 

içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i C. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 49 

Hüküm No : 219 

Tarihi               : [29] Cemaziyelahir 1156 [20 Ağustos 1743] 

 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve voyvodasına hüküm ki 

Havâss-ı hümâyûnumdan kazâ-i mezbûra tâbi‘ Şabhâne mukâta‘ası emîni olan 

kıdvetü'l-emâsil ve'l-akrân () zîde kadruhû Südde-i Sa‘âdetüm'e gelüp mukâta‘a-i 

mezbûr kurâlarından kazâ-i mezbûra tâbi‘ Karul(?) ve Abana(?) nâm karyeler ile 

Balçıkhisar-ı Taban Çiftliği demekle ma‘rûf çiftliğin arâzîlerinden defterde öşr 

yazılmağla zikr olunan çiftlik ve kurâ-i mezbûra topraklarında zirâ‘at ve hirâset 

edenlerin zirâ‘atleriyle hâsıl eyledikleri terekelerinden kânûn ve defter mûcebince 

öşrlerin taleb eyledikde ba‘zıları şirrete sâlik ve bundan akdem mukâta‘a-i mezbûre 

emînlerinden maktû‘ vermek üzre tezkiremiz vardır öşr vermeyüz maktû‘ verirüz deyü 
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hilâf-ı kânûn ve defter te‘allül ve ol vechile mâl-ı mukâta‘aya kesr ve noksân terettüb 

eylediklerin bildürüp ol bâbda kânûn üzre hükm-i hümâyûnum recâ eylediği ecilden 

kânûn ve defter mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i C. sene 1156 

*** 

Sahife No : 49 

Hüküm No : 220 

Tarihi               : [29] Cemaziyelahir 1156 [20 Ağustos 1743] 

Erzurum ve cânibi ser‘askeri olan Vezîr Ahmed Paşa'ya hüküm ki 

Kıdvetü'l-emâsil ve'l-akrân Konya Alaybeyisi Süleyman zîde kadruhû Südde-i 

Sa‘âdetüm'e mektûb gönderüp Konya sancağında Kaş nâhiyesinde İlbas(?) nâm karye 

ve gayriden beş bin akçe timar Ebubekir veled-i Murad Çavuş'un ber-vech-i tekâ‘üd 

berâtıyla üzerinde iken berâtın verüp rızâsıyla kasr-ı yedinden oğulları Süleyman ile 

Ali'ye kebîr olmak üzre ber-vech-i munâsafa kırk iki târîhinde tevcîh ve başka başka 

berât ba‘dehû mezbûrlar sabî olmalarıyla babaları kasr-ı yedinden sabîye timar tasarrufu 

hilâf-ı kânûn olduğundan birikdirilüp timar-ı mezbûr Ser‘asker Vezîr Ali Paşa'nın 

tezkiresi mûcebince kırk dört târîhinde Ali veled-i Himmet'e tevcîh ve Âsitâne'den berât 

ba‘dehû timar-ı mezbûr tekâ‘üd Ebubekir'in kasr-ı yedinden oğulları Ali ile karındaşı 

Süleyman'ın ber-vech-i munâsafa başka başka berâtile üzerlerinde iken merkûm Ali 

veled-i Himmet mezbûrlar içün sabîler olup babası fevtinden gayriden sabîye timar 

tasarrufu hilâf-ı kânûndur deyü üzerlerinden alup berât ve gadr lâkin mezbûrlar ol 

vaktde kebîrler ve tüvânâ olup timarlarının âhara tevcîhi gadri mûcib hâlinden olmağla 

hâllerine merhameten ref‘inden Tırhala sancağı mutasarrıfı düstûr-ı mükerrem müşîr-i 

mufahham nizâmü'l-âlem Vezîrüm Mustafa Paşa edâma'llahu te‘âlâ iclâlehûnun arzı 

mûcebince kemâ fi'l-evvel ber-vech-i munâsafa tevcîh olunup başka başka verilen 

tahvîller mûcebince elli altı Rebî‘u'l-âhiri'nde mezbûrân Ali ve Süleyman'a ibkâ ve hâlâ 

berât-ı şerîfümle üzerlerinde olduğu defter-i hâkânîde mukayyed ve timar-ı mezbûra 

mezkûr Ali veled-i Himmet'e on iki seneden mütecâviz mutasarrıf ve bu âna gelince 

Bağdad ve Bender muhâfazalarında ve Özü ve Hotin muhârebelerinde ve Erzurum 

muhâfazasında ve sâ’ir hıdemâtda mevcûd olup timarına müdâhale olunmak îcâb etmez 

iken mezbûrân Ali ve Süleyman zuhûr ve timar-ı mezbûru bir tarîk ile berât etdirüp 
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merkûm Ali veled-i Himmet'e gadr-ı küllî olunduğunu livâ-i mezbûrun zu‘amâ ve 

erbâb-ı timarı haber verüp ve mahzar etmeleriyle sen dahi arz ve i‘lâm eyle deyü ilhâh 

ve iltimâs ile timar-ı mezbûrun merkûmân Süleyman ve Ali ref‘lerinden merhameten 

merkûm Ali veled-i Himmet'e ibkâsiyçün mîralay-ı mûmâ-ileyh Süleyman arz ve 

mezbûrân Ali ve Süleyman kırk üç senesinde Revan ve Rumiye muhârebelerinde timar-

ı mezbûra rağbet etmeyüp ve bayrakları altında nâ-mevcûd ve terk-i hizmet 

olduklarından Mîralay Ömer i‘lâmıyla mezkûr Ali veled-i Himmet'e tevcîh ve 

mîrmîrândan tezkire ve berât ve bu âna değin vech-i meşrûh üzre Bender ve Özü ve 

Hotin muhârebelerinde ve Erzurum muhâfazalarında hıdemât-ı aliyyemin küllîsinde 

mevcûd olduğun ve mezbûrlar on iki sene mâ-beyni mürûrundan sonra zuhûr ve bu 

tarîkle timar-ı mezbûru Ali veled-i Himmet'in üzerinden ref‘ ve gadr-ı küllî etmeleriyle 

merhameten mezbûrların ref‘lerinden mezbûr Ali veled-i Himmet'e ibkâsiyçün Eyâlet-i 

Karaman'ın çavuşlar kethüdâsılya sâbıkâ Aksaray alaybeyesi ve Konya sancağının 

zu‘amâ ve erbâb-ı timarı dahi başka mahzar ve merkûm Ali veled-i Himmet dahi vech-i 

meşrûh üzre başka arzuhâl etmekle Defterhâne-i Âmirem kaydı nâtık olduğu üzre 

mezbûrân Ali ve Süleyman ibtidâ babaların kasr-ı yedinden timar-ı mezbûru aldıkları 

vakitde [Sayfa 50] sabî oldukları hâlde sabîye babası fevtinden gayride timar tasarrufu 

hilâf-ı kânûndur deyü mezkûr Ali veled-i Himmet'e ser‘asker-i müşârun-ileyh tarafından 

kırk dört târîhinde tevcîh ve tezkire ve Âsitâne'den berât olunup ve kebîr oldukları hâlde 

dahi ol vakitden berü on iki seneden mütecâviz mezbûr Ali veled-i Himmet timar-ı 

mezbûr ile sefer ve muhâfazalarda ve sâ’ir hıdemât-ı aliyyemde mevcûd ve bezl-i vücûd 

edüp mezbûrlar nâ-mevcûd iken timar-ı mezbûru hîn-i tevcîhde kebîr olmak üzre da‘vâ 

ve taleb etmişler iken şimdi bizler kebîr idik deyü iddi‘â ile timar-ı mezbûru merkûm 

Ali veled-i Himmet'in üzerinden almaları hilâf-ı kânûn ve gardı mûcib hâlâtdan olduğun 

iftihârü'l-emâcid ve'l-ekârim bi'l-fi‘l re’îsü'l-küttâbum olan Mehmed Ragıb dâme 

mecduhû i‘lâm etmeğin sen ki ser‘asker-i müşârun-ileyhsin sancaklusu muvâcehesinde 

görüp hak bunun olduğu sâbit olur ise tevcîh ve tezkire eylemen bâbında fermân-ı âlî-

şân yazılmışdır. 

Fî evâhir-i C. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 50 

Hüküm No : 221 

Tarihi               : [29] Cemaziyelahir 1156 [20 Ağustos 1743] 

İskefser ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî hâssı voyvodasına hüküm ki 

Sen ki İskefser kâdîsı mevlânâ-yı mûmâ-ileyhsin tarafından nâ’ibin Ahmed zîde 

ilmuhû Südde-i Sa‘âdetüm'e mektûb gönderüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında İskefser 

nâhiyesinde beş bin akçe yazusu olan Karataş karyesinin defter-i hâkânîde mâlikânesi 

vakf-ı ulemâ ve dîvânîsi birkaç nefer erbâb-ı timar kayd ve berâtlarına dâhil ve karye-i 

mezbûre dîvânı sipahileri meclis-i şer‘a varup karye-i mezbûrenin mümtâz ve mu‘ayyen 

hudûdu dâhilinde kadîmü'l-eyyâmdan berü öşr ve resmi timarları tarafından alınagelen 

ma‘lûmü'l-hudûd yerlerin öşr v e resmine âhardan bir vechile dahl olunmak îcâb etmez 

iken Sivas sancağında Niksar nâhiyesinde mezra‘a-i Karataş nısf mâlikâne mülk-i 

evlâd-ı Yakub Beyşah ve nısf-ı âhar mülk-i Zühre Hâtûn bint-i İbrahim Fakih deyü 

defter-i hâkânîde mukayyed mezra‘ayı yine İskefser nâhiyesinde Melense nâm karye 

ahâlîsi zirâ‘at etmeleriyle zirâ‘atçilir mezra‘a-i mezbûre sipahisi ile yekdil ve ol yerler 

Niksar nâhiyesinde Karataş mezra‘ası arâzîsidir deyü kadîme mugâyir fuzûlî müdâhale 

ve birkaç seneden berü öşr ve resmini teğallüben ahz ü kabz edüp gadr u te‘addî 

etmeleriyle men‘ u def‘ ve ol yerlerin öşr ve resmi kadîmîsi üzre İskefser nâhiyesinde 

Karataş karyesi sipahilerine ahz ü kabz etdirilmek bâbında hükm-i hümâyûnum 

verilmek recâsına vâki‘ hâli bi'l-iltimâs arz ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan 

rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl ve mufassala mürâca‘at olundukda İskefser 

nâhiyesine tâbi‘ üç nefer re‘âyâ ve bir zemîn ve hâsıl ma‘a'r-rüsûm beş bin akçe yazusu 

olan karye-i Karataş mâlikâne vakf-ı ulemâ ber-mûceb-i defter-i atîk Boyalı'nın(?) 

müslim re‘âyâsıyla köprü hizmetindedir deyü defter-i mufassalda muharrir kalemiyle 

tahrîr ve defter-i icmâlde beş bin akçe yazu-yı mezkûrundan bir def‘a iki bin akçesi ifrâz 

ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp dört bin akçe bir icmâl ve icmâl-i mezbûrun iki bin yedi 

yüz elli akçesi karye-i merkûm ve gayriden altı bin yedi yüz elli akçe timarın topundan 

beş bin akçe timara mutasarrıf Mehmed'in timarı aklâmı ve timar-ı mezbûrun topundan 

bin yedi yüz elli akçesi dahi Yusuf'un timarı bâkîsi müşterekleri kaydında ve yine 

defter-i icmâlde karye-i Karataş el-mezbûrenin beş bin akçe yazu-yı mezbûrundan bin 

akçesi dahi ifrâz ve Çepniyusuf nâm karye ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp iki bin üç yüz 

akçe bir icmâl ve icmâl-i mezbûr dahi tamâmen karye-i Çepniyusuf ve gayriden dört bin 
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beş yüz yirmi altı akçe timara mutasarrıf Ali'nin kaydında ve karye-i Karataş el-

mezbûrenin yazu-yı mezkûrundan bir def‘a dahi yine bin akçesi ifrâz karye-i İskefser 

nâhiyesinde Ermeni nâm karye ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp yedi bin akçe bir icmâl ve 

icmâl-i mezbûrun dahi dört bin beş yüz akçesi Ömer'in ve bin beş yüz akçesi dahi 

Musa'nın timarları ve bin akçesi kurâ-i merkûme ve gayriden otuz bin dokuz yüz doksan 

yedi akçesi ze‘âmete mutasarrıf Mehmed'in kaydında ve Karataş karyesinin beş bin 

akçe yazu-yı mezkûrundan bin akçesi dahi Melense(?) nâm karye ve ma‘a gayrihâ 

birikdirilüp üç bin yüz elli akçe bir icmâl ve icmâl-i mezbûr dahi der-dest tezkiresiyle 

Ali üzerinde ve Niksar nâhiyesinde karye-i Karataş nısf mâlikâne mülk-i evlâd-ı Yakub 

Şah Bey ve nısf-ı âhar mülk-i Zühre Hâtûn bint-i İbrahim ma‘a zemîn der-tasarruf-ı 

Mîr-zâde veled-i Ahmed Fakîh an-müslimân yirmi kilelik ma‘a zeminhâ-i sâ’ire aded 

yedi ve âsiyâb iki hâsıl-ı dîvân ma‘a'r-rüsûm ve resm-i âsiyâb yedi yüz akçe yazularıyla 

ol dahi defter-i mufassalda muharrir kalemiyle tahrîr olunduğu mastûr ve mukayyed 

bulunmağın defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i C. sene 1156 

*** 

 

Sahife No : 50 

Hüküm No : 222 

Tarihi               : [10] Receb 1156 [30 Ağustos 1743] 

 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına Karahisâr-ı Şarkî hâssı voyvodasına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Merze(?) nâm karye ahâlîsi Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl 

edüp yine karye-i mezbûreden Toros kızı Karih nâm nasrâniyye karındaşı Ferez nâm 

zimmînin menzilinde sâkine ve kendü hâlinde olmayup bin yüz elli () senesinden berü 

ba‘zı zimmîlerin oğullarını birer takrîb ile kendüsüne tâbi‘ ve zâniye olmağın nice 

fuhşiyâtı mürtekibe ve bunlara şütûm-ı galîza ile şetm ve dâ’imâ ehl-i örf tâ’ifesine 

tecrîm etdirmek âdet-i müstemirresi olup bunun emsâli hilâf-ı şer‘-i şerîf gadr u 

te‘addîsinin nihâyeti olmaduğun ve bu bâbda da‘vâlarına muvâfık şeyhü'l-islâmdan 

fetvâ-yı şerîfeleri olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîfeleri mûcebince şer‘le görilüp icrâ-yı 
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şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledükleri ecilden şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i B. sene 1156 

*** 

Sahife No : 50 

Hüküm No : 223 

Tarihi               : [10] Receb 1156 [30 Ağustos 1743] 

Erzurum vâlîsine Bayburd kâdîsına hüküm ki 

Kersih nâm zimmî gelüp kazâ-i mezbûr sâkinlerinden iken bunun ammisi Yosef 

nâm zimmî bin yüz elli () senesinde mürd oldukda cümle emvâl ve eşyâsı irs-i şer‘le 

bununla yine kazâ-i mezbûr sâkinelerinden zevcesi Şaki'ne ve li-ebeveyn karındaşı () 

nâm zimmîye alâ mâ faraza'llâhu te‘âlâ irs-i şer‘le intikâl etmekle mesfûrlar kendü 

hisselerine isâbet edeni almağa kanâ‘at etmeyüp mesfûre nasrâniyye karındaşı oğlu 

İstefan nâm zimmî ile yekdil ve yekcihet ve bi'l-cümle emvâl ve eşyâyı hilâf-ı şer‘-i 

şerîf fuzûlî ve teğallüben zabt edüp hissesin taleb eyledikde seninle sulh olduk deyü 

dürlü dürlü illet ve bahâne ile hissesine isâbet eden bin guruşdan mütecâviz hissesin 

vermekde te‘allül ve muhâlefet ve gadr sevdâsında olduğun ve bu bâbda da‘vâsına 

muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verildüğün bildürüp fetvâ-yı şerîfe mûcebince 

şer‘le görilüp mürd-i mesfûrdan müntakil hisse-i şâyi‘ası alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve 

ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledüği ecilden mahallinde şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i B. sene 1156 

*** 

Sahife No : 50 

Hüküm No : 224 

Tarihi               : [20] Receb 1156 [9 Eylül 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve voyvodasına hüküm 

Karahisâr-ı Şarkî kazâsı ahâlîsi gelüp kazâ-i mezbûr sâkinlerinden (…) Sergiz 

nâm zimmînin sû-i hâlini müş‘ir (…) arzuhâl olunup mahallinden arz ve i‘lâm 

olunduğundan hâlâ ol tarafa gidecek âdem olmağla zimmî-i mesfûrun keyfiyyet-i ahvâli 
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tefahhus olunup fi'l-vâki‘ re‘âyâ fukarâsını gabz ile tecrîm ve tağrîm âdet-i me’lûfesi 

olduğu vâki‘ ise mahallinden vâki‘ hâli i‘lâm ve (…) vechile emr-i âlî sâdır olur ise icrâ 

olunmak üzre bu def‘a mahallinden tefahhus havâle olunmak içün bi'l-fi‘l Dergâh-ı 

Mu‘allâm yeniçerileri ağası Hasan Paşa edâma'llâhu te‘âlâ fezâ’ilehû i‘lâm etmeğin 

vezîr-i müşârun-ileyhin i‘lâmı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı B. sene 1156 

*** 

Sahife No : 51 

Hüküm No : 225 

Tarihi               : [10] Receb 1156 [30 Ağustos 1743] 

Erzurum monlasına hüküm ki 

Medîne-i Erzurum'un dâhil-i surunda vâki‘ Lala Mustafa Paşa Câmi‘-i Şerîfi'nin 

suyolcusu olup medîne-i mezbûre mahallâtından Eminkulu mahallesinde sâkin Agob 

veled-i Aleksan veled-i Abraham zimmî ile yine mahalle-i mezbûrdan olup Karakilise 

mahallesi ile Çukur mahalle ve beynlerinde cârî su yollarının suyolcuları Abraham 

veled-i Aleksan ve Aleksan veled-i Abraham nâm zimmîler Südde-i Sa‘âdetüm'e 

arzuhâl edüp bunlar üzerlerine edâsı lâzım gelen emr-i şerîfümle vâki‘ tekâlîf ve imdâd-

ı seferiyye tahammüllerine göre hisselerine düşeni edâ edüp bilâ-emr-i şerîf tekâlîf-i 

şâkka mutâlebesiyle rencîde ve remîde olunmaları îcâb etmez iken ehl-i örf tâ’ifesi 

taraflarından bilâ-emr-i şerîf tekâlîf-i şâkka mutâlebesiyle hilâf-ı kânûn rencîde ve 

remîde olundukların ve husûs-ı mezbûru sen ki Erzurum kâdîsı mevlânâ-yı mûmâ-ileyh 

Şeyh Mehmed zîde fezâ’iluhûsun arz eyledüğün bildürüp bunlar üzerlerine edâsı lâzım 

gelen avârız ve sâ’ir emr-i şerîfümle vâki‘ tekâlîf ve imdâd-ı seferiyye ve 

tahammüllerine göre hisselerine düşeni verdiklerinden sonra ehl-i örfe tarafından bilâ-

emr-i münîf tekâlîf-i şâkka mutâlebisyele te‘addî vü rencîde etdirilmemek bâbında emr-i 

şerîfüm recâ eyledüği ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i B. sene 1156 

*** 

 

 



202 

 

Sahife No : 51 

Hüküm No : 226 

Tarihi               : [10] Receb 1156 [30 Ağustos 1743] 

Erzurum monlasına hüküm ki 

Medîne-i Erzurum'un dâhil-i surunda vâki‘ Lala Mustafa Paşa Câmi‘-i Şerîfi'nin 

suyolcusu olup medîne-i mezbûre mahallâtından Eminkulu mahallesinde sâkin Agob 

veled-i Aleksan veled-i Abraham zimmî ile yine mahalle-i mezbûrda sâkin olup 

Karakilise mahallesi ile Çukur mahalle mâ-beyninde cârî su yolların kal‘aya çıkdım 

suyolcuları Abraham veled-i Aleksan ve Aleksan veled-i Abraham nâm zimmîler 

Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp cizye-i şer‘iyye ve sâ’ir emr-i şerîfümle vâki‘ 

tekâlîfden tahammüllerine göre hisselerine düşeni edâ edüp bilâ-emr-i âlî tekâlîf-i şâkka 

mutâlebesiyle rencîde ve remîde olunmaları îcâb etmez iken ehl-i örf tâ’ifesi 

taraflarından bilâ-emr-i âlî tekâlîf-i şâkka ve örfiyye mutâlebesiyle rencîde ve remîde 

olundukların bildürüp ve husûs-ı mezbûr sen ki Erzurum kâdîsı mevlânâ-yı mûmâ-

ileyhsin arz eyledüğün bildürüp men‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin 

kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i B. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 51 

Hüküm No : 227 

Tarihi               : [10] Receb 1156 [30 Ağustos 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Trabzon vâlîsine ve Diyarbakır Vâlîsi Ali Paşa'ya ve Sivas 

beylerbeyisine ve Erzurum ve Amid kâdîlarına Trabzon ve Sivas ve () kâdîlarına hüküm 

ki 

Karahisâr-ı Şarkî kazâsına tâbi‘ Kuz nâm karyeden sâdât-ı kirâmdan Hacı oğlu 

Seyyid Hüseyin zîde şerefuhû gelüp konar ve göçer ekrâd tâ’ifesinden Başıbüyük Velü 

karındaşı Mehmed ve Şahgeldi ve Derbaz ve (…) ve Şeyh Musa ve Hallo ve Mirza ve 

Haydar ve karındaşı Panaz Abuzer ve karındaşı Abdurrahman ve (…) Mehmed ve 

karındaşı Köse Abdullah nâm kimesneler bin elli beş senesinde bunun karındaşları 

Molla İsmail ve İbrahim ve ammi oğlu Mahmud ve Hamza nâm kimesneleri bi-gayri 

hakkın katl eylediklerinden mâ‘adâ yedi yüz elli guruş nehb ü gâret etmeleriyle ziyâde 
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gadr u te‘addî ve fesâd eylediklerin ve mezbûrlar taht-ı hükûmet ve kazâlarınızda mürûr 

u ubûr üzre oldukların bildürüp bulundukları mahalde şer‘le görilüp mezbûrların bi-

gayri hakkın nehb ü gâret eyledikleri akçe zâbitleri ma‘rifetiyle alıverilüp icrâ-yı hak 

olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri ecilden bulundukları mahalde şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i B. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 51 

Hüküm No : 228 

Tarihi               : [20] Receb 1156 [9 Eylül 1743] 

 

Karahisâr-ı Şarkî ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine 

hüküm ki 

Kapsar veled-i Sergiz zimmî gelüp Karahisâr-ı Şarkî kazâsı sâkinlerinden 

Tatoğlu Mahak ve Vahak oğlu Karabet nâm zimmîler bin yüz elli senesisinde hevâlarına 

tâbi‘ levendât ile gelüp hilâf-ı şer‘ bunun menzilin kapusun kırup derûnunda olan dokuz 

yüz guruşluk eşyâsın nehb ü gâret edüp ziyâde te‘addî ve gadr eylediklerin bildürüp 

şer‘le görilüp hilâf-ı şer‘ gasb ü gâret eyledikleri eşyâsı alıverilüp icrâ-yı hak olunmak 

bâbında emr-i şerîfüm recâ eylediği ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı B. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 51 

Hüküm No : 229 

Tarihi               : [10] Receb 1156 [30 Ağustos 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Tamzera nâm karyeden Aksiret nâm nasrâniyye Südde-i 

Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp bunun zevci Gazar nâm zimmî bi-tevfîki'llâhi te‘âlâ şeref-i 

İslâm ile müşerref ve ismine Mehmed tesmiye olunup şer‘an bundan tefrîk lâzım 

gelmez iken karye-i mezbûrede sâkin zimmî tâ’ifesinden ba‘zıları kendü hâllerinde 

olmadıklarından nâşî mücerred senin zevcin şeref-i İslâm ile müşerref olmağla sen 



204 

 

nefsini mezbûrdan tefrîk eyle yohsa seni karyemizde ve içimizde komazız ve hâlike 

olduğunda dahi lâşeni kaldırmazız deyü hilâf-ı şer‘-i şerîf te‘addî ve hilâf-ı şer‘-i şerîf 

te‘addîden hâlî olmadukların ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı 

şerîfesi olduğun bildürüp fetvâ-yı şerîfesi mûcebince şer‘le görilüp mesfûrlara hilâf-ı 

şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın ol vechile te‘addî vü rencîde etdirilmeyüp men‘ u def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i B. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 52 

Hüküm No : 230 

Tarihi               : [30] Receb 1156 [19 Eylül 1743] 

Koyluhisar ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimine hüküm ki 

İskefser kazâsı nâ’ibi Seyyid Ömer zîde ilmuhû Koyulhisar kazâsına tâbi‘ 

Bostankolu nâm karye ile toprağında vâki‘ defter-i hâkânîde karye-i mezbûrenin hâsılı 

ile mahsûb Yunusalaki(?) zemîni deyü mukayyed mezra‘anın ahâlî ve fukarâsı meclis-i 

şer‘a varup avârız ve imdâd-ı seferiyye ve sâ’ir emr-i şerîfümle vâki‘ tekâlîfden 

tahammüllerine göre hisselerine isâbet edeni vermeğe râzîler iken kazâ-i mezbûrun 

a‘yân ve iş erleri zalemeden olmalarıyla bunların üzerlerine tahammüllerinden ziyâde 

tekâlîf tarh ve tahmîl ve ol vechile ahvâl-i fukarâ dîğer-gûn ve perâkende vü perîşân 

olmalarına bâ‘is olmalarıyla tahammüzlerine göre hisselerine isâbet eden tekâlîfi 

verdiklerinden sonra ziyâde tarh ve tahmîl ve sâ’ir vücûh-ı mezâlim ile cevr ve te‘addî 

etdirilmemek bâbında vâki‘ hâli bi'l-iltimâs hükm-i hümâyûnum verilmek recâsına arz 

ve defter-i mufassala mürâca‘at olundukda Koyulhisar nâhiyeside Bostankulu nâm 

karye ve tahtında zemîn-i Yunusalaki(?) tâbi‘-i karye-i mezbûre ber-mûceb-i defter-i 

atîk ve zeminhâ-i sâ’ire üç hâsıl-ı hınta yekûn ma‘a gayrihî üç bin akçe yazu ile defter-i 

mufassalda muharrir kalemiyle tahrîr olunduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın kânûn 

ve defter mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i B. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 52 

Hüküm No : 231 

Tarihi               : [30] Receb 1156 [19 Eylül 1743] 

 

Erzurum vâlîsine ve monlasına hüküm ki 

Zu‘amâdan Osman zîde kadruhû gelüp Erzurum sancağında Karaşkulu 

nâhiyesinde Haydari nâm karye ve gayriden yirmi iki bin akçe ze‘âmete mutasarrıf 

İbrahim'in fevtinden bin yüz kırk bin senesi Şevvâli'nin selhinde Mehmed'e tevcîh ve 

berât ve ba‘dehû Karaarz nâhiyesinde Mursin(?) nâm karye ve gyariden dokuz bin beş 

yüz akçe timar ilhâkıyla tekrâr berât ve ba‘dehû cülûs-ı hümâyûnum vukû‘unda 

müceddeden berât ve ba‘dehû Haydarin nâm karye ve gayriden yirmi iki bin akçe 

mezbûr Mehmed'in nâ-mevcûdundan yine karye-i mezbûreden dokuz bin akçe ile 

birikdirilüp mîrmîrân tezkiresiyle mutasarrıf el-Hâcc Ali tezkiresin zâyi‘ etmekle kırk 

üç senesi Zi'l-ka‘desi'nin yirminci gününden zâyi‘den berât olundukdan sonra rızâsıyla 

kasr-ı yedinden sene-i mezbûre Zi'l-hiccesi'nin on sekizinci gününde kasr-ı yedinden 

mûmâ-ileyh Osman'a tevcîh ve Vezîr el-Hâcc İbrahim Paşa tarafından verilen tezkire 

mûcebince berât ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde ve bu ânadek me’mûr olduğu Revan 

seferleri ve Hotin muhâfazası ve hıdemât-ı sâ’irede mevcûd ve bezl-i vücûd edüp 

ze‘âmetine bir vechile dahl îcâb etmeyüp ve bu makûle ze‘âmet ve timar tahvîl ve 

tezkire ile zabt olunmayup berât ile zabt olunmak üzre fermân-ı âlî sâdır olmuşiken 

mukaddemâ fevt olan mezkûr İbrahim'in oğlu İsmail on yedi sene mürûrundan sonra 

zuhûr ve şirrete sülûk ve bir takrîb ile babam etmeğidir ser‘asker tarafından tezkire 

etdirdüm deyü ze‘âmet-i mezbûra müdâhale ve müteğallibeye istinâden bunun zabtına 

mümâna‘at eyledüğin bildürüp ze‘âmet-i mezbûre defter-i hâkânî ve yedinde olan berâtı 

mûcebince mûmâ-ileyh Osman'a zabt ve vâki‘ olan mahsûlât ve rüsûmâtı kânûn ve 

defter mûcebince ahz ü kabz etdirülüp mezbûr İsmail ve âharı hilâf-ı kânûn ve defter 

mücerred yedimde ser‘askerden tezkire vardır deyü dahl ü ta‘arruz etdirilmemek 

bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan rûznâmçe-i 

hümâyûnuma mürâca‘at ze‘âmet-i mezbûre vech-i meşrûh üzre târîh-i mezkûrda mûmâ-
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ileyh Osman'a tevcih ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde olduğu mukayyed bulunmağın 

defter-i hâkânî mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i B. sene 1156 

*** 

Sahife No : 52 

Hüküm No : 232 

Tarihi               : [30] Receb 1156 [19 Eylül 1743] 

Erzurum vâlîsine Bayburd ve () kâdîlarına hüküm ki 

Kıdvetü'l-emâsil ve'l-akrân Eyub zîde kadruhû Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl 

edüp Erzurum sancağında Bayburd nâhiyesinde Mahreke(?) nâm karye ve gayriden 

yirmi iki bin akçe ze‘âmete mutasarrıf Osman'ın fevtinden bin yüz elli altı senesi 

Recebi'nin üçüncü gününden buna tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde ve sene-i 

mezbûrede vâki‘ olan mahsûlât ve rüsûmâtdan berâtı mûcebince tahvîli târîhine düşen 

mahsûllerine âhardan ba‘zıları fuzûlî müdâhale ve zabtına mümâna‘at eyledüklerin 

bildürüp ze‘âmet-i mezbûr berâtı mûcebince mûmâ-ileyhe zabt ve vâki‘ olan mahsûlât 

ve rüsûmâtı ahz ü kabz etdirilüp hilâf-ı kânûn ve mugâyir-i berât âharı dahl ü ta‘arruz 

etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz 

olan rûznâmçe-i hümâyûnuma mürâca‘at olundukda ze‘âmet-i mezbûr târîh-i mezbûrda 

mûmâ-ileyhe tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed ve 

Erzurum tarafından âhara tevcîh olunup ser‘asker tezkiresi zuhûr eder ise derkenâr 

olunmayup huzûr-ı âsafîde murâfa‘a olunmak içün tezkiresi Defterhâne-i Âmirem'de 

hıfz olunmak üzre mâh-ı mezbûrun dördüncü gününde bâ-fermân-ı âlî kaydına şerh 

verildiği mastûr ve mukayyed bulunmağın berâtı mûcebince amel olunmak içün emr-i 

şerîf yazılmışdır. 

Fî evâhir-i B. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 52 

Hüküm No : 233 

Tarihi               : [30] Receb 1156 [19 Eylül 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzincan ve () kâdîlarına hüküm 

Erzincan kazâsına tâbi‘ Kuzusin(?) nâm karye ahâlîsi arzuhâl edüp bunların 

karyelerinden kadîmden berü cârî olan sudan bağ ve bağçeleri saky olunup dahl 

olunmak îcâb etmez iken civârlarında vâki‘ () nâm karye ahâlîlerinin zikr olunan sudan 

hakk-ı şürbleri yoğiken karye-i mezbûre ahâlîsi kadîmden karyelerinden cârî olan 

sularının yolların bozup kendü karyelerine icrâ etdirüp bunların muzâyakalarına bâ‘is ve 

ziyâde gadr u te‘addî eylediklerin ve bu bâbda fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp fetvâ-

yı şerîfeleri mûcebince şer‘le görilüp kadîmden karyelerinden cârî olan sularına 

müdâhale etdirilmemek bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i B. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 53 

Hüküm No : 234 

Tarihi               : [30] Receb 1156 [19 Eylül 1743] 

 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum kâdîsına hüküm ki 

İsmail nâm kimesne arzuhâl edüp hâlâ Bayezid Beyi Mahmud Bey'de bin yüz 

elli () senesinden bir mikdâr alacak hakkı olup taleb eyledikde vermekde te‘allül ve 

muhâlefet edüp bir dürlü hakkını vermeyüp ve bundan akdem birkaç def‘a emr-i 

şerîfüm ısdâr etmişiken itâ‘at-i şer‘-i şerîf etmeyüp ibtâl-i hak murâd eyledüğin bildürüp 

şer‘le görilüp tahsîl olunup ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin 

mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i B. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 53 

Hüküm No : 235 

Tarihi               : [10] Şaban 1156 [29 Eylül 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm ki 

Sâdât-ı kirâmdan Seyyid Kasım ve Seyyid Hasan ve Seyyid Süleyman ve () ve () 

nâmûn kimesneler arzuhâl edüp bunların kazâ-i mezbûra tâbi‘ Karayakub nâm karye 

toprağında bi'l-fi‘l zabt ve tasarruflarında hâne-i avârıza bağlu tekâlîf alınmak îcâb eder 

kadîmî re‘âyâ emlâk ve yerleri olmayup tekâlîf talebiyle te‘addî îcâb etmez iken karye-i 

mezbûr ahâlîleri birbirleriyle yekdil ve mücerred ta‘cîz içün üzerimize nâzil olan tekâlîfi 

siz dahi bizimle ma‘an verin deyü hilâf-ı kânûn tekâlîf talebiyle bunları te‘addî vü 

rencîdeden hâlî olmadıkların müş‘ir sen ki Karahisâr-ı Şarkî Kâdîsı Mevlânâ es-Seyyid 

Osman zîde fazluhû arz eyledüğin bildürüp hilâf-ı kânûn tekâlîf talebiyle te‘addî vü 

rencîde etdirilmeyüp men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği 

ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ş. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 53 

Hüküm No : 236 

Tarihi               : [10] Şaban 1156 [29 Eylül 1743] 

Erzurum ve Çıldır ve Trabzon vâlîlerine ve Erzurum Mollasına ve Trabzon ve 

Ahısha ve () ve () kâdîlarına hüküm ki 

Osman nâm kimesne gelüp bu Trabzon ve Erzincan ve civârlarında olan 

kazâlardan beher sene Hacc-ı Şerîfe râhî olan hüccâc-ı zevi'l-ibtihâcın Şâm-ı şerîfden 

hânelerine selâmet haberlerin tebşîr ve mektûbların îsâl etmek üzre askerî berâtıyla sâ‘i 

olmağla ber-minvâl-i muharrer Erzurum kazâsının sâ‘îliğine yine askerî berâtla 

mutasarrıf olan oğlu Ahmed dahi yedinde olan berâtın verüp sâ‘îlikden hüsn-i rızâsıyla 

kasr-ı yed etmekle kasr-ı yedinden Erzurum kazâsının sâ‘îliği dahi ilhâken tevcîh ve 

askerî rûznâmçesinden berâtları kaydı ref‘ ve terkîn ve müceddeden Dîvân-ı 

Hümâyûnum Kalemi'ne kayd ve yedine Dîvân-ı Hümâyûnum tarafından berât-ı şerîfüm 

verilmek bâbında Bâbu's-sa‘âdetüm Ağası İbrahim dâme ulüvvuhû arz ve mûcebince 

askerî rûznâmçesinden berâtları kaydı ref‘ ve terkîn ve Dîvân-ı Hümâyûnum Kalemi'ne 
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kayd ve yedine berât-ı şerîfüm verilmişiken zikr olunan sâ‘îciliklerin askerî berâtıyla 

mutasarrıf sâbıkları Hüseyin ve Osman ve Ahmed taraflarından berât-ı cedîdine 

mugâyir müdâhale ve te‘addîden hâlî olmadıkların bildürüp Dîvân-ı Hümâyûnum 

tarafından yedine verilen nişân berâtı mûcebince kendüye zabt etdirilüp berâtına 

mugâyir mezbûrları ve âharı müdâhale etdirilmemek bâbında emr-i şerîfüm recâ 

etmeğin Dîvân-ı Hümâyûnum'da mahfûz olan ahkâm kuyûdâtına mürâca‘at olundukda 

zikr olunan sâ‘îcileklerin askerî rûznâmçesinde olan kaydları ref‘ ve terkîn ve 

müceddeden Dîvân-ı Hümâyûnum Kalemi'ne kayd ve bin yüz elli altı senesi şehr-i 

Recebi'nin dördüncü gününden ber-vech-i muharrer merkûm Osman'a tevcîh ve hâlâ 

nişân berâtıyla üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın berâtı mûcebince zabt 

etdirilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ş. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 53 

Hüküm No : 237 

Tarihi               : [10] Şaban 1156 [29 Eylül 1743] 

Erzurum vâlîsine ve mollasına ve Bayburd kâdîsına hüküm 

Abdullah zîde kadruhû gelüp Bayburd kazâsına tâbi‘ Pulur nâm karyede vâki‘ 

müteveffâ Ferruhşad Bey binâ eyledüği câmi‘-i şerîf ve imâreti evkâfının bundan akdem 

mütevellîsi olan Yakub nâm kimesne mürtezikanın vazîfelerin vermeyüp ve şürût-ı 

vakfa adem-i i‘tibârından nâşî vakf-ı şerîfin harâb olduğuna ahâlîden on beş nefer 

kimesnelerin haber verdiklerin Sadr-ı Rûm Pîrî-zâde Mehmed fezâ’iluhû i‘lâm ve hums 

mahsûl ile tevliyet kâ’immakâmlığı kendüye tevcîh ve berât verilüp vakf-ı mezbûru 

kemâl-i mertebe i‘mâr ve mürtezika-i vakf kendüden hoşnûdlar iken mezbûr Yakub bir 

tarîk ile kâ’immakâmlığı ref‘ ve terkîn ve tevliyet-i mezbûreyi alup ba‘dehû fevt 

olmağla tevliyet-i mezbûr oğlu Hasan [Hüseyin] nâm sabîye elli üç târîhinde tevcîh ve 

berât ve mezbûr Hüseyin dahi şart-ı vâkıfı icrâ edemeyüp tevliyet-i mezbûra defter-i 

hâkânîde sarâhaten evlâda meşrût olmamağla merkûm Abdullah bundan akdem istid‘â 

ve mahallinde kangısı ehak ve elyak olduğu nâ’ib-i Pulur'dan arz olunmak içün sâdır 

olan emr-i şerîfüm mûcebince husûs-ı mezbûr mahallinde mürtezika ve ahâlîlerinden 

tefahhus olundukda bundan akdem müteveffâ Yakub Bey şart-ı vâkıfa adem-i 
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itabarından vakfın tetimmeleri(?) harâbe müşrif ve evlâda meşrût kaydı dahi 

bulunmaduğundan kâ’immakâmlık hums mahsûl ile kendüye tevcîh ve şart-ı vakfa 

ri‘âyet ve ta‘mîr ve ihyâya mübâşeret sadedinde iken merkûm Yakub kâ’immakâmlığı 

ref‘ etdirüp ba‘dehû tevliyet-i mezbûreyi fevtinden oğlu Hüseyin'e tevcîh ve ol dahi 

babası (…) olup şürût-ı vakfa adem-i i‘tibârı nümâyân ve merkûm Abdullah 

mütedeyyin olmağla kemâ fi'l-evvel nasb u ta‘yîn olunmuşidi vakfı ihyâ eylemek 

me’mûldür deyü haber verdiklerin Bayburd Nâ’ibi Mevlânâ Abdullah ve nâ’ibi 

mezbûrun hüsn-i hâlini müş‘ir Erzincan Kâdîsı Seyyid Ali dahi başka başka arz ve hâlâ 

mütevellî Hüseyin içün hânesinde oturup umûr-ı tevliyete karışmamak üzre galle-i 

vakfdan kendüye yevm seksener akçe verilüp ve imâreti işledüp sadâkat üzre vakfı 

rü’yet ve ta‘mîr şartıyla vakf-ı mezbûr nezâret-i Sadr-ı a‘zamî'ye ilhâk ve hums mahsûl 

ile kâ’immakâmlık bin yüz elli altı senesi Cemâziye'l-evveli'nin on dokuzuncu gününde 

kendüye tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde olduğun bildürüp yedinde olan berâtı 

mûcebince kâ’immakâmlık-ı mezbûr vech-i meşrûh üzre kendüye zabt ve mezbûr 

Hüseyin'i beher yevm seksener akçeden ziyâdeye tecâvüz ve müdâhale etdirilmemek 

bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Hazîne-i Âmirem'de mahfûz olan Anadolu 

Muhâsebesi defterlerine nazar olundukda vech-i meşrûh üzre kâ’immakâmlık-ı mezbûr 

merkûm Abdullah'a tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde olduğu mastûr ve 

mukayyed bulunmağın kaydı ve berâtı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ş. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 54 

Hüküm No : 238 

Tarihi               : [10] Şaban 1156 [29 Eylül 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına Karahisâr-ı Şarkî hâssı voyvodasına hüküm 

Karahisâr-ı Şarkî kazâsına tâbi‘ () nâm karye sâkinlerinden Seyyid Ali gelüp bu 

karye-i mezbûre toprağında on seneden mütecâviz zabt ve zirâ‘at ve öşr ve resmin 

sâhib-i arza edâ edegeldüği tapu ve temessüklü ma‘lûmü'l-hudûd yerleri içün bir vechile 

müdâhale îcâb etmez iken karye-i mezbûre sipahisi Osman nâm kimsene zuhûr ve 

şirrete sülûk ve ol yerleri sinîn-i merkûmeden mukaddem timar-ı müşterekimden tapu 

temüssüğü ile alup tapulamışsın lâkin müşterekimin verdiği temessüğü tutmam elbette 
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ol yerleri benden dahi temessük ile al ve yâhûd âhara veririm sana zabt etdirmem deyü 

fuzûlî ve hilâf-ı kânûn müdâhaleden hâlî olmaduğun ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan 

fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp mûcebince amel olunup te‘addîsi men‘ u def‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin kânûn üzre amel olunmak deyü 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ş. sene 1156 

*** 

Sahife No : 54 

Hüküm No : 239 

Tarihi               : [10] Şaban 1156 [29 Eylül 1743] 

Bolaman ve () kâdîlarına Karahisâr-ı Şarkî hâssı voyvodasına hüküm 

Bolaman kazâsına tâbi‘ Duha(?) nâm karye sâkinlerinden Sunullah nâm kimesne 

Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp bu karye-i mezbûre toprağında babasından müntakil 

mutasarrıf olduğu ma‘lûmü'l-hudûd yerlerin her sene zabt ve zirâ‘at ve öşr ve resmin 

sâhib-i arza edâ edüp âhardan bir vechile dahl olunmak îcâb etmez iken yine kazâ-i 

mezbûra tâbi‘ () nâm karye sâkinlerinden müteğallibeden Hasan nâm kimesne zuhûr ve 

ol yerlerde kat‘an alâka ve medhali yoğiken ol yerleri bundan akdem tohm benim ve 

hâsıl olan mahsûlüne seninle ma‘an müşterek zirâ‘at etmişdik ve gâh babanda bir 

mikdâr alacağım vardır âna mukâbil alup zabt ederim deyü yerlerin fuzûlî ve teğallüben 

hilâf-ı kânûn zabt edüp buna ziyâde gadr eyledüğün ve bu bâbda da‘vâsına mutâbık 

fetvâ-yı şerîfe verildüğün bildirüp mûcebince amel olunup yerleri kendüye alıverilüp 

mezkûr Hasan'a hilâf-ı kânûn ol vechile te‘addî etdirilmemek bâbında emr-i şerîfüm 

recâ etmeğin kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Ş. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 54 

Hüküm No : 240 

Tarihi               : [20] Şaban 1156 [9 Ekim 1743] 

Bayramlı ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı mütesellimene hüküm ki 

Mehmed ve Ali nâm kimesneler gelüp Bayramlı kazâsına tâbi‘ ze‘âmet 

karyelerinden Mehmedlü nâm karye toprağında ma‘lûmetü'l-hudud yerlere mutasarrıf 

Halil nâm kimesne fevt olup oğlu ve kızı ve baba bir er karındaşı kalmayup kânûn üzre 

tapuya müstahıkk ve hakk-ı tapu kız karındaşları Fatıma ve Naziye(?) nâm hâtûnların 

olmağla bî-garaz müslimânlar takdîr eyledikleri resm-i tapu ile teklîf olundukda 

almayup fâriğa olmalarıyla bunlar dahi ol yerleri sâhib-i arzdan resm-i tapu ile alup zabt 

ve zirâ‘at ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ ederler iken mezbûre Fatıma dahi 

müteveffeye olmağla müteveffiye-i mezbûrenin kızları zuhûr ve ol yerler vâlidemize 

tapu ile intikâl etmişidi biz alup zabt ederiz deyü hilâf-ı kânûn müdâhale ve zabtlarına 

mümâna‘at üzre oldukların ve fetvâları olduğun bildürüp ol yerler yedinde olan tapu 

temessüğü mûcebince kendüye zabt ve zirâ‘at etdirilüp mezbûrları hilâf-ı kânûn ol 

vechile müdâhale etdirilmeyüp men‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

eyledikleri ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ş. sene 1156 

*** 

Sahife No : 54 

Hüküm No : 241 

Tarihi               : [20] Şaban 1156 [9 Ekim 1743] 

Karahisâr-ı Şarkî sancağında vâki‘ mevlânâ () kâdîsına ve livâ-i mezbûr 

mütesellimine hüküm ki 

Zu‘amâdan Osman veled-i Mehmed zîde kadruhû gelüp Karahisâr-ı Şarkî 

sancağında Satılmış nâhiyesinde (…) nâm karye ve gayriden yirmi sekiz bin sekiz yüz 

on akçe ze‘âmete berât-ı şerîfümle mutasarrıf olup ze‘âmeti mülhakâtından kazâ-i 

mezbûr muzâfâtından (…) nâhiyesinde karye-i Evdin(?) Alibey ve Emirhanyeri nâm-ı 

diğer Karavarlu nâm karye müşterekiyle kayd ve berâtına dâhil olup âhardan dahl îcâb 

etmez iken yine livâ-i mezbûrda Bedirlü nâhiyesinde Akçadere nâm karye ve gayriden 

yedi bin yüz akçe timara mutasarrıf Süleyman timarı karyelerini zabtına kanâ‘at 
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etmeyüp hilâf-ı defter-i hâkânî sâlifü'z-zikr karyesinin üç yüz akçesi benimdir deyü zabt 

ve gadr etdüğin bildürüp karye-i mezkûre ber-mûceb-i defter-i hâkânî müşterekiyle 

kendüye zabt etdirilüp mezbûru ve âharı dahl ü ta‘arruz etdirilmemek bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûn ve 

defter-i icmâle mürâca‘at olundukda (…) nâhiyesine tâbi‘ Evdin Alibey ve Emirhan yeri 

nâm-ı diğer Karavarlu nâm karye defter-i icmâlde altı yüz akçe yazu ile tahrîr ve üç yüz 

akçesi ifrâz ve (…) nâhiyesine tâbi‘ (…) nâm karye ve ma‘a gayrihâ birikdirilüp altı bin 

beş yüz akçe bir icmâl ve icmâl-i mezbûr tamâmen mûmâ-ileyh Osman veled-i Mehmed 

kaydında ve yine nefs-i Evdin Alibey ve Emirhanyeri bin altı yüz akçe yazusundan üç 

yüz akçesi dahi ifrâz ve Bucak nâhiyesine tâbi‘ Bucak-ı Küçük nâm karye ve ma‘a 

gayrihâ birikdirilüp dokuz bin sekiz yüz akçe ol dahi başka bir icmâl ve icmâl-i 

mezbûrun üç bin sekiz yüz akçesi Satılmış nâhiyesinde Kırlu nâm karye ve gayriden on 

bir bin sekiz yüz akçe timara mutasarrıf Hüseyin bâkîsi müştereki kaydlarında olup ve 

(…) nâhiyesinde elli üç bin beş yüz akçe yazusu olan Salih nâm karye bin beş yüz 

akçesi dahi ifrâz ve yine nâhiye-i mezbûra tâbi‘ Rumbeğlü nâm karye ve ma‘a gayrihâ 

birikdirilüp iki bin akçe ol dahi başka bir icmâl ve icmâl-i mezbûr dahi tamâmen 

mezkûr Süleyman kaydında olduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın defter-i hâkânî 

mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ş. sene 1156 

*** 

Sahife No : 55 

Hüküm No : 242 

Tarihi               : [20] Şaban 1156 [9 Ekim 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Mecingerd ve () kâdîlarına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan İbrahim nâm sipahi Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp 

Mecingerd sancağında ve nâhiyesinde Boğunhasan(?) nâm karye ve gayriden on bir bin 

dokuz yüz doksan dokuz akçe timara mutasarrıf Muhammed ve yine nâhiye-i 

mezbûrede (…) nâm karye ve gayriden dört bin sekiz yüz akçe timara dahi mutasarrıfı 

Yusuf'un rızâlarıyla kasr-ı yedlerinden elli beş senesi Şa‘bânı gurresinde Ser‘asker 

Ahmed Paşa tarafından verilen tezkire mûcebince Âsitâne-i Sa‘âdetüm'den dahi berât ve 

üzerinde iken mezbûr Muhammed zikr olunan on bir bin dokuz yüz doksan dokuz akçe 
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timar içün kasr-ı yedi hilâf-ı vâki‘ olduğun ehl-i vukûf ihbârlarıyla elli altı senesi 

Recebi'nin yirmi birinci gününde ser‘asker-i müşârun-ileyh tarafından verilen tezkire 

mûcebince tevcîh ve berât olunup gadr eylediğindan gayri üzerinde olan dört bin sekiz 

yüz akçe timarının dahi zabtına müdâhale ve mümâna‘at ve gard u te‘addîden hâlî 

olmaduğun bildürüp karye-i (…) ve gayriden dört bin sekiz yüz timar yedinde olan 

[berât] ve defter-i hâkânî mûcebince kendüye zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmu 

kânûn ve defter mûcebince ahz ü kabz etdirilüp âharı bir vechile dahl ü ta‘arruz 

etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz 

olan rûznâmçe-i hümâyûnuma mürâca‘at olundukda vech-i meşrûh üzre olduğu mastûr 

ve mukayyed bulunmağın berâtı mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ş. sene 1156 

*** 

Sahife No : 55 

Hüküm No : 243 

Tarihi               : [20] Şaban 1156 [9 Ekim 1743] 

Erzurum cânibi ser‘askeri olan Vezîr Ahmed Paşa'ya ve Ordu monlasına hüküm 

ki 

Kars-ı Erzurum'un a‘yân-ı kibâr ve zu‘amâ ve erbâb-ı timar ve ulemâ ve sulehâsı 

ile sâbık ve lâhık beş nefer aleybeyileri Südde-i Sa‘âdetüm'e mahzar gönderüp Zaruşad 

sancağı alaybeyisi Ahmed zîde kadruhû kendü hâlinde olup hizmet-i lâzımesinde bir 

vechile kusûru olmayup bir dürlü te‘addî vü rencîde olunmak îcâb eder hâlî yoğiken 

ahâlî-i vilâyetden olup serdengeçdi ağalarından Abdurrahman Ağa demekle ma‘rûf 

kimesne kendü hâlinde olmayup sercem‘iyyet olduğu cümle ahâlînin ma‘lûmu iken 

mücerred garaz-ı dünyeviyyesinden nâşî icrâ-yı garaz içün bu sene-i mübâkerede 

Erzurum'a varup envâ‘-ı mekr ve hîle ile mîralaylığı hilâf-ı inhâ merkûm Ahmed'in 

üzerinden ref‘ ve ismi mevcûd ve cisme nâ-mevcûd Salih ismine tevcîh etdirüp livâ-i 

mezbûrun erbâb-ı timarının hilâf-ı inhâ timarların arzını timarların ref‘ tevhîd ile zulm ü 

te‘addîsi ve gadr ve hayf etmeğin sen ki ser‘asker-i müşârun-ileyhsin ma‘rifetin ve 

zâbiti ma‘rifetiyle merkûm Abdurrahman'ı ihzâr ve huzûrunda murâfa‘a-i şer‘ ve ihkâk-

ı hak ve min-ba‘d bu misillü garda sâ‘î olmamasiyçün tenbîh ve te’kîd olunmak bâbında 
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hükm-i hümâyûnum verilmek recâsına vâki‘ hâli der-i devlet-medârıma mahzar 

etmeleriyle vech-i meşrûh üzre ihkâk-ı hak olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Ş. sene 1156 

*** 

Sahife No : 55 

Hüküm No : 244 

Tarihi               : [29] Şaban 1156 [18 Ekim 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Erzincan ve () kâdîlarına hüküm 

Erzincan kazâsına tâbi‘ Hurunsu(?) nâm karye ahâlîsi gelüp bunların kadîmü'l-

eyyâmdan berü karyelerinden cereyân eden mahsûs ve müstakil sularıyla bağ ve bağçe 

ve sâ’ir mahsûlleri saky olunup âhardan bir vechile dahl olunmak îcâb etmez iken yine 

karye-i mezbûre sâkinlerinden müteğallibeden ma‘lûmü'l-esâmî kimesneler zikr olunan 

suyu mecrâ-yı kadîminden ihrâc ve celb-i mâl sevdâsıyla âhar karye ahâlîsine fürûht ile 

bunların bi'l-külliye mahsûllerinin itlâf ve izâ‘atine bâ‘is ü bâdî oldukların ve bu bâbda 

da‘vâlarına muvâfık fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp mûcebince amel olunup 

kadîmden karyelerine cârî olan suya mezbûrları müdâhale etdirilmeyüp te‘addîleri men‘ 

u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eylediklerinden mahallinde şer‘le görilmek 

içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Ş. sene 1156 

*** 

Sahife No : 55 

Hüküm No : 245 

Tarihi               : [29] Şaban 1156 [18 Ekim 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Yakubbey Derbendi ve () kâdîlarına hüküm ki 

Yakubbey Derbendi kazâsına tâbi‘ Beneki mezra‘ası nâm karye sâkinlerinden 

Alemdâr Mustafa Beşe demekle ma‘rûf kimesne arzuhâl edüp kendi hâlinde ırzıyla 

mukayyed iken yine karye-i mezbûre sâkinlerinden Sipahioğlu Mustafa nâm şakî 

hevâsına tâbi‘ eşkiyâ ile gelüp hilâf-ı şer‘-i şerîf bin yüz elli () senesinde çiftliğini basup 

bunun bi-gayri hakkın sol kolunu kılıç ile çalup cerh edüp ba‘de'l-bir’ kolu bi'l-külliye 

amel-mânde olup te‘addî ve mezbûr ile murâfa‘a-i şer‘ olduklarında vech-i meşrûh üzre 
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olduğu şer‘an sâbit ve kolunun diyetin tahsîliyçün cânib-i şer‘den bunun yedine hüccet-i 

şer‘iyye verilmişiken mezbûr ziyâde müteğallibeden olmağla itâ‘at-i şer‘-i şerîf 

etmeyüp ihkâk-ı hak olunmaduğun ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe 

verildüğün bildürüp fetvâ-yı şerîfe ve hüccet-i şer‘iyye mûcebince şer‘le görilüp ihkâk-ı 

hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin mahallinde şer‘le görilmek içün 

yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Ş. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 55 

Hüküm No : 246 

Tarihi               : [29] Şaban 1156 [18 Ekim 1743] 

 

Erzurum vâlîsine ve Erzincan kâdîsına hüküm ki 

Hâfız Mehmed Kilâr-ı Hâssa gelüp Erzurum sancağında (…) Erzincan 

nâhiyesinde berât-ı şerîfümle mutasarrıf olduğu ze‘âmeti karyelerinden Deyrkan(?) ve 

tevâbi‘i karyelerinin bin yüz elli () senesinin vâki‘ olan mahsûlâtı ve rüsûmâtı berâtı 

mûcebince mûmâ-ileyhin tahvîli târîhine düşüp tarafından vekîli () zîde kadruhû ahz ü 

kabz murâd eyledikde ze‘âmet-i mezbûrun mukaddemâ subaşası ve âhardan ba‘zıları 

fuzûlî müdâhele ve ze‘âmeti mahsûlüne gadr murâd eylediklerin bildürüp berâtı 

mûcebince tahvîli târîhine düşen mahsûl ve rüsûmu vekîli mezbûra alıverilüp âharı 

müdâhale etdirilmemek bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin berâtı mûcebince tahvîli 

târîhine düşen mahsûl ve rüsûmu vekîline alıverilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Ş. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 56 

Hüküm No : 247 

Tarihi               : [29] Şaban 1156 [18 Ekim 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Pasin kâdîsına hüküm 

Erbâb-i timardan Bekir nâm sipahi gelüp Pasin sancağında ve kazâsı 

muzâfâtından Güni(?) nâhiyesinde Ebkerabad(?) nâm karye ve gayriden on iki bin yedi 
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yüz elli akçe timara mîrmîrân tezkiresiyle mutasarrıf Mehmed yedinde olan tezkiresin 

verüp rızâsıyla kasr-ı yedinden elli dört senesi Zi'l-ka‘desi'nin gurresinde Ser‘asker-i 

sâbık Numan Paşa tarafından mezkûr Bekir'e tevcîh olunup verilen tezkire mûcebince 

elli beş Rebî‘u'l-âhiri'nin yirmi altıncı gününde Âsitâne-i Sa‘âdetüm'den dahi berât 

etdirüp ve hâlâ hayâtda olmağla timarına hâricden dahl olunmak îcâb etmez iken 

âhardan Selim bunun içün fevt oldu deyü timarını arzuhâl ile alup mîrmîrândan tezkire 

ve gadr etmekle ref‘inden elli altı Saferi'nin yirmi sekizinci gününde yine mezkûr 

Bekir'e Erzurum cânibi Ser‘askeri vezîrüm Ahmed Paşa edâma'llâhu te‘âlâ iclâlehû 

tarafından ibkâ ve verilen tezkire mûcebince sene-i mezbûre Recebi'nin on altıncı 

gününde tekrâr Âsitâne-i Sa‘âdetüm'den berât ve hâlâ üzerinde olmağla timar-ı mezbûru 

defter-i hâkânî ve yedinde olan berât-ı şerîfüm mûcebince zabt ve tahvîli târîhine düşen 

mahsûl ve rüsûmun ahz ü kabz murâd eyledikde âhardan ba‘zı kimesneler hilâf-ı kânûn 

ve defter fuzûlî müdâhale ve mahsûl ve rüsûmun ahz ü kabz ve buna gadr-ı küllî 

eylediklerin bildürüp timar-ı mezbûr yedinde olan berâtı ve defter-i hâkânî mûcebince 

kendüye zabt ve tahvîli târîhine düşen mahsûl ve rüsûmu her ne ise tamâmen ahz ü kabz 

etdirilüp hilâf-ı kânûn ve defter âharı dahl ü ta‘arruz etdirilmemek bâbında emr-i 

şerîfüm recâ ve Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan rûznâmçe-i hümâyûna mürâca‘at 

olundukda timar-ı mezbûr vech-i meşrûh üzre tevârîh-i mezbûrede mezkûr Bekir'e 

tevcîh ve hâlâ berât-ı şerîfümle üzerinde olduğu mastûr ve mukayyed bulunmağın kayd 

ve berâtı mûcebince zabt etdirilmek emrüm olmuşdur. 

***    Fî evâhir-i Ş. sene [1]156 

Sahife No : 56 

Hüküm No : 248 

Tarihi               : [29] Şaban 1156 [18 Ekim 1743] 

Kuruçay kâdîsına hüküm ki 

Kuruçay kazâsı sükkânından Seyyid Süleyman zîde şerefuhû gelüp kazâ-i 

mezbûr ahâlîsi umûr ve husûsların sadâkat ve istikâmet üzre görüp hilâf-ı şer‘ vaz‘ u 

te‘addîsi olmayup cümlesi evzâ‘ ve etvârından hoşnûd ve râzî ve şükrân üzre olup 

üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit olmuş değil iken ashâb-ı ağrâzdan () nâm kimesne 

kendü hâlinde olmayup mücerred kendü vekîl olmak sevdâsıyla senin vekîl olduğun 

istemeziz deyü hilâf-ı şer‘ ve bilâ-emr-i münîf müdâhale ve te‘addîden hâlî olmaduğun 
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bildürüp men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin mahallinde 

şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Ş. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 56 

Hüküm No : 249 

Tarihi               : [10] Ramazan 1156 [28 Ekim 1743] 

Erzurum monlasına hüküm 

Halil nâm kimesne gelüp bu medîne-i Erzurum mahallâtından Alipaşa 

mahallesinde ashâb-ı hayrâtdan Yeni Ahmed Ağa'nın binâ eylediği câmi‘-i şerîfin 

yevmî bir akçe vazîfe ile berât-ı şerîfümle ferrâş olup edâ-yı hizmet edüp âhardan bir 

vechile dahl olunmak îcâb etmez iken ashâb-ı ağrâzdan ba‘zı kimesneler bî-vech ve 

bilâ-berât ve bilâ-senet bunun ferrâşlığı umûruna müdâhale ve zabtına muhâlefet 

eylediklerin bildürüp şer‘le görilüp mezbûrların ol vechile hilâf-ı şer‘-i şerîf bî-vech 

bilâ-berât ve bilâ-senet müdâhale ve te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i 

şerîfüm recâ etmeğin mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i N. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 56 

Hüküm No : 250 

Tarihi               : [20] Ramazan 1156 [7 Kasım 1743] 

Kemah kâdîsına hüküm ki 

Kemah kazâsına tabi havâss-ı hümâyûnum karyelerinden Kömür nâm karye 

ahâlîsi gelüp Karamana(?) nâm mahalden cereyân eden Uçul(?) Suyu demekle ma‘rûf 

su yüz seneden mütecâviz kadîmü'l-eyyâmdan berü bunların karyelerine cârî ve bilâ-

nizâ‘ mutasarrıf mezrû‘âtları saky ve intifâ‘ eylediklere mahsûs ve müstakil suları 

eyyâmdan berü dahl olunmak îcâb etmez iken yine kazâ-i mezbûra tâbi‘ (…) nâm 

karyesi ahâlîsi fuzûlî ve kadîme mugâyir mâ’-i mezbûra munâsafa üzre mutasarrıf ve 

saky ve intifâ‘ edegeldik deyü iddi‘â ve bundan akdem Kemah voyvodası ma‘rifetiyle 

Kemah kâdîsı huzûrunda murâfa‘a-i şer‘ olduklarında beyyine taleb olundukda udûl-i 
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ahrâr-ı müslimîn ve Ermenek karyesi sâkinlerinden Sarucaoğlu Mehmed ve Bıyıklı 

Emir Mustafa bin Ali ve umûrdan Karacaoğlu Mehmed bin Hasan ve sâbıkâ Serdâr 

Hasan bin Hüseyin ve Zaralı-zâde İbrahim bin Hüseyin nâm kimesneler meclis-i şer‘de 

mâ’-i mezbûr Karamana'dan cârî olan Uçul Suyu yüz seneden berü mezkûr Kömür 

karyesine cârî ve mezrû‘âtların saky ve intifâ‘ etdiklerin mahsûs ve müstakil suları 

olduğu sâbit ve bunların yerleri ve mukaddemâ ve hâlâ cânib-i şer‘den bunların 

yedlerine hüccet-i şer‘iyye verilüp ve bu makûle bir def‘a şer‘le görilüp fasl olunan 

da‘vâların istimâ‘ı memnû‘ olduğun şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verilmişiken 

mezbûrlar mündefi‘ olmayup ol hüccet-i şer‘iyye ve fetvâ-yı şerîfe ve kadîme mugâyir 

müdâhaleden hâlî olmadıkların bildürüp kadîme ve hüccet-i şer‘iyye ve fetvâ-yı şerîfeye 

mugâyir müdâhaleleri men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri 

ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı N. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 56 

Hüküm No : 251 

Tarihi               : [20] Ramazan 1156 [7 Kasım 1743] 

Erzurum vâlîsine Erzurum monlasına ve Erzincan kâdîsına hüküm 

Sâdât-ı kirâmdan Seyyid Mehmed Said Müftî-zâde zîde şerefuhû gelüp Erzincan 

kazâsına tâbi‘ Vaskird nâm karyeden cereyân eden sudan nevbet ile olmağla bin yüz elli 

beş senesinde Pazartesi günü nevbet ile kendü hâlinde bekler iken yeniçeri serdengeçdi 

ağalarından Erzincan'da sâkin Nalbandoğlu Osman'ın oğlu İsmail ve Kabasakal Osman 

ve diğer Osman'ın Acem kölesi Ali nâm şakîler âlet-i harb ile üzerine varup hilâf-ı şer‘-i 

şerîf nevbetini kat‘ eyledikden mâ‘adâ mezbûr İsmail kılıç ile iki kollarını darb ve cerh 

ve beş yerinden mecrûh ve üç yerinden seğrini(?) kat‘ eyledikleri şer‘an sâbit ve cânib-i 

şer‘den hüccet-i şer‘iyye verildiğinden gayri cerrâh ta‘yîn olunmağla mezbûrlar ahz ve 

habs olunmak içün zâbitler tarafından (…) Ademler ta‘yîn olundukda mezbûrân Osman 

ve Ali firâr ve mezbûr İsmail ahz ve ba‘de'l-ikrâr vaz‘-ı kal‘a olunmuşiken babası 

mezbûr kal‘ayı basup oğlum mezbûra kefîlim şer‘an lâzım gelen diyetine dâminim deyü 

çeküp alup ve bu iki aydan berü sâhib-i firâş ve cerrâh hizmet edüp ba‘de'l-ifâka sağ 

koluna za‘af-târî ve sol elinin baş parmağı dahi amel-mânde ve ol vechile mağdûr 
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olduğun ve bu bâbda fetâvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp mûcebince şer‘le görilüp ber-

mûceb-i fetâvâ-yı şerîfe îcâb ve iktizâ eden diyet ve ücret-i cerrâh alıverilüp icrâ-yı şer‘ 

ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden vech-i 

meşrûh [üzre] şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

***    Fî evâsıt-ı N. sene [1]156 

Sahife No : 57 

Hüküm No : 252 

Tarihi               : [10] Ramazan 1156 [28 Ekim 1743] 

Erzurum ve Şam-ı şerîf kâdîlarına hüküm ki 

A‘lemü'l-ülemâ’i'l-mütebahhirîn hâlâ şeyhü'l-islâm ve müftî’u'l-enâm olan 

Mevlânâ Seyyid Mustafa edâma'llâhu te‘âlâ fezâ’ilehûnun evkâfı karyelerinden taht-ı 

kazânızda vâki‘ vakfının mütevellî kâ’immakâmı olan Seyyid Mehmed zîde ilmuhû 

Südde-i Sa‘âdetüm'e gelüp vakf-ı mezbûr karyelerinden Şam-ı şerîf kazâsı 

muzâfâtından Kalmon(?) nâhiyesinde vâki‘ mukâta‘a ve Kefresiksinan(?) ve Asha ve 

Haşmen(?) ve Erzurum kazâsına tâbi‘ Şeyh nâm karyelerdin cürm-i cinâyet ve sâ’ir bâd-

ı hevâsı müstakıllen defterde vakfa hâsıl yazılup dahl olunmak îcâb etmez iken vilâyet 

voyvodası ve sâ’ir ehl-i örf tâ’ifesi tarafından hilâf-ı kânûn ve defter müdâhale vakf-ı 

şerîf mahsûlüne gadr olunduğun bildürüp ol bâbda kânûn üzre hükm-i hümâyûnum recâ 

etmeğin kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i N. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 57 

Hüküm No : 253 

Tarihi               : [30] Ramazan 1156 [17 Kasım 1743] 

İskefser kâdîsına Karahisâr-ı Şarkî hâssı voyvodasına hüküm ki 

İskefser kazâsına tâbi‘ Danişmendlü nâm karye ahâlîsinden Zülfikar ve Ali ve 

karındaşı Ömer ve Ahmed ve Veli ve İsmail ve dahi ba‘zıları Südde-i Sa‘âdetüm'e 

arzuhâl edüp karye-i mezbûre toprağında Sismatlu(?) Yerleri demekle ma‘rûf 

ma‘lûmetü'l-hudûd yerlerin ashâbı on beş sene celâ-yı vatan edüp âhar kazâda temekkün 

etmeleriyle ol yerler ol mikdâr seneden berü boz ve hâlî kalup kânûn üzre tapuya 
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müstahıkk oldukda bunlar ehl-i karyeden olup yere zarûretleri olmağla il verdüği resm-i 

tapu ile sâhib-i arzdan almağa tâlibler iken sâhib-i arz olan karye-i mezbûre sipahisi () 

nâm sipahi bunlara vermeyüp âhardan () ve () nâm kimesnelere verüp gadr etmekle 

bundan akdem murâfa‘a-i şer‘-i şerîf olduklarında vech-i muharrer üzre olduğu şer‘an 

sâbit ve bunlara hükm birle cânib-i şer‘den hüccet-i şer‘iyye verilmişiken henüz tenfîz 

ve icrâsı mümkün olmaduğun bildürüp hüccet-i şer‘iyyeleri mûcebince şer‘le 

alıverilmek bâbında kânûn üzre hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden bu bâbda 

kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i N. sene 1156 

*** 

Sahife No : 57 

Hüküm No : 254 

Tarihi               : [10] Şevval 1156 [27 Kasım 1743] 

Erzurum vâlîsine Bayburd ve () kâdîlarına hüküm ki 

Bayburd kazâsına tâbi‘ Arzaka nâm karye sâkinlerinden Oseb nâm zimmî gelüp 

yine karye-i mezbûr sâkinlerinden Monla Mustafa demekle ma‘rûf kimesneden bin yüz 

elli () senesinden istikraz eyledüği doksan guruşu beher sene bunun üzerine devr-i şer‘î 

ve ilzâm-ı ribh olunmuş değil iken mezbûr şirrete sülûk ve murâbaha nâmıyla hilâf-ı 

şer‘-i şerîf ve bilâ-devr-i şer‘î üç yüz doksan bir guruş kıymetli dokuz res camus öküzün 

ve bir res merkebin ve ma‘lûmü'l-keyl buğdayın ve arpasın ve elli guruş ile beş yük 

samanın ahz edüp gadr etmekle bu dahi bilâ-devr-i şer‘î aldığı aslına zam ve ziyâdesin 

taleb eyledikde vermedüğünden mâ‘adâ bilâ-devr-i şer‘î murâbaha talebiyle dahi hilâf-ı 

şer‘ nizâ‘dan (…) olduğun şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp 

mûcebince şer‘le görilüp icrâ-yı hak olunup ol vechile olan te‘addîsi men olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i L. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 57 

Hüküm No : 255 

Tarihi               : [10] Şevval 1156 [27 Kasım 1743] 

Erzurum vâlîsine Bayburd ve () kâdîlarına hüküm ki 

Bayburd kazâsına tâbi‘ Arzaka nâm karye sâkinlerinden Oseb nâm zimmî gelüp 

bunun menkûhası Etre(?) nâm nasrâniyye kendü hâlinde olup kimesneye vaz‘ u 

te‘addîsi olmayup yine karye-i mezbûr sâkinlerinden müteğallibeden Mustafa ve Kölesi 

Mehmed nâm kimesneler ile vâlidesi Havva nâm hâtûn birbirleriyle yekdil ve bin yüz 

elli () senesinde hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın bunun menkûhası mesfûreyi darb-ı 

şedîd ile darb eylediklerinden mâ‘adâ oğlu () sağîri dahi helâk edüp ziyâde gadr u 

te‘addî eylediklerin şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfesi olduğun bildürüp mûcebince 

şer‘le görilüp icrâ-yı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin şer‘le görilmek 

içün yazılmışdır. 

***    Fî evâ’il-i L. sene [1]156 

Sahife No : 57 

Hüküm No : 256 

Tarihi               : [20] Şevval 1156 [7 Aralık 1743] 

Habsamana ve () kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm ki 

E’imme ve hutabâdan Mustafa Halîfe gelüp bunan Habsamana kazâsına tâbi‘ () 

nâm karye toprağında bi'l-fi‘l zabt ve tasarrufunda hâneye bağlu tekâlîf alınmak îcâb 

eder emlak ve yerleri yoğiken karye-i mezbûre ahâlîsi avârız ve imdâd-ı seferiyye ve 

hazariyye ve sâ’ir emr-i şerîfümle vâki‘ tekâlîfi bizimle ma‘an ver deyü te‘addî 

eylediklerin ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verildüğin 

bildürüp fetvâ-yı şerîfesi mûcebince amel olunup men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i 

hümâyûnum recâ eylediği ecilden kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı L. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 58 

Hüküm No : 257 

Tarihi               : [20] Şevval 1156 [7 Aralık 1743] 

 

Erzurum vâlîsine () kâdîsına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan Abdullah nâm sipahi gelüp Paşa sancağında kazâ-i mezbûr 

muzâfâtından Köni(?) nâhiyesinde Holeder(?) nâm karye ve gayriden üç bin akçe timar 

bin yüz elli beş senesi Şa‘bânı'nın birinci gününde Mustafa'nın fevtinden arzuhâli 

mûcebince buna tevcîh ve Âsitâne berâtıyla üzerinde olup lâkin mezkûrun rükûb ve 

nüzûle iktidârı olmadığından kânûn üzre cebelü bedeliyyesin Erzurum cânibi 

defterdârına teslîm eyledikden sonra ancak bu sene-i mübârekede alaybeyisi bayrağı 

altında mevcûd değildir deyü timarına zarar gelmemek üzre bin yüz elli altı Cemâziye'l-

evveli'nin yirmi beşinci gününde bâ-fermân-ı âlî kaydına şerh verilüp timar-ı mezbûru 

yedinde olan berâtı mûcebince zabt murâd eyledikde Erzurum sâkinlerinden Hüseyin 

nâm kimesne zuhûr ve müteveffâ-yı mezbûr Mustafa me’mûr olduğu Kars Kal‘ası 

muhâfazasında bayrağı altında mevcûd iken fevt oldukda Mîralay İsmail arzıyla elli dört 

senesi Şa‘bânı'nda ser‘asker tarafından Süleyman'a tevcîh ve tahvîl ve tezkire ve 

ba‘dehû Mîralay Süleyman arzıyla elli dört senesinde mülâzım olduğumdan 

Süleyman'ın kasr-ı yedinden bana tevcîh ve yedimde tezkirem vardır timar-ı mezbûru 

ben zabt ederim deyü hilâf-ı kânûn ve mugâyir-i defter-i hâkânî zabtına bî-vech 

müdahale etmekle timar-ı mezbûr defter-i hâkânî ve yedinde olan Âsitâne berâtı 

mûcebince kendüye zabt etdirilüp yedinde olan berâtına mugâyir mezbûr Hüseyin'i 

yedimde mîrmîran tarafından tezkirem vardır deyü fuzûlî müdâhale etdirilmeyüp ol 

vechile müdâhalesi men‘ u def‘ olunmak bâbında sen ki vezîr-i müşârun-ileyhsin sana 

hitâben emr-i şerîfüm sudûrunu istid‘â ve defterhânesi görüldükde timar-ı mezbûr 

berâtıyla bunun üzerinde olup sene-i mezbûrede dahi bâ-emr-i âlî kaydına şerh verildiği 

mukayyed bulunmağın timar-ı mezbûr yedinde olan berâtı ve defter-i hâkânî mûcebince 

mezbûr Abdullah'a zabt ve vâki‘ olan mahsûl ve rüsûmu dahi kânûn ve defter 

mûcebince ahz ü kabz etdirilüp mezbûr Hüseyin'in yedimde mîrmîrân tarafından 

tezkirem vardır deyü yedinde olan berâtına mugâyir müdâhale etdirilmemek üzre defter-

i hâkânî mûcebince zabtiyçün emr-i şerîfüm sudûru bâbında bi'l-fi‘l re’îsü'l-küttâbum 
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olan Mehmed Ragıb dâme mecduhû i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince amel olunmak 

içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı L. sene 1156 

*** 

Sahife No : 58 

Hüküm No : 258 

Tarihi              : [20] Şevval 1156 [7 Aralık 1743] 

Erzurum vâlîsine Hınıs ve () kâdîlarına hüküm ki 

Tercan kazâsına tâbi‘ Bekrih(?) nâm karye sâkinlerinden Eyub nâm kimsene 

gelüp bu kendü hâlinde ırzıyla mukayyed ve on seneden berü ümenâya hizmet edegelüp 

ve hilâf-ı şer‘-i şerîf kimesneye vaz‘ u te‘addîsi ve üzerine dahi şer‘an bir nesne sâbit ve 

zâhir olmayup bir vechile te‘addî vü rencîde olunmak îcâb etmez iken hâlâ düstûr-ı 

ekrem müşîr-i efham nizâmü'l-âlem nâzımu menâzımü'l-ümem Vezîr-i A‘zam Hasan 

Paşa edâma'llâhu te‘âlâ iclâlehû ve zâ‘afe bi't-te’yîdi iktidârehû ve ikbâlehûnun 

Karahisâr-ı Şarkî'de sâkin karındaşları Hüseyin ibn-i Mehmed taraf-ı Devlet-i Aliyyem 

tarafından irsâl eylediği atlarının üzerine bu ta‘yîn olunup Âsitâne-i Sa‘âdetüm'ee 

tarafına geldikde hâlâ Hınıs'da sâkin Hınıs beyi olan Abdullah'ın buna garaz-ı 

dünyeviyyesi olmağla mücerred icrâ-yı garaz içün bin yüz elli () senesinde hilâf-ı şer‘-i 

şerîf iki yüz nefer mikdârı atlu ile hânesin basup meccânen vâfir me’kûlâtını ekl ve 

hânesi derûnunda mâlik olduğu dört yüz guruş nakd ve sâ’ir emvâl ve erzâk min 

haysü'l-mecmû‘ üç kiselik mikdârı eşyâsın bi-gayri hakkın fuzûlî ahz ve gasb edüp küllî 

gadr u te‘addî eyledüğün bildürüp şer‘le görilüp mezbûrun hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri 

hakkın ahz ve gasb eylediği ol mikdâr guruş nakd ve sâ’ir emvâl ve eşyâsı her ne ise 

tamâmen tahsîl ve kendüye alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında 

hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı L. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 58 

Hüküm No : 259 

Tarihi               : [29] Şevval 1156 [16 Aralık 1743] 

Erzurum vâlîsine Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm 

Karahisâr-ı Şarkî kazâsına tâbi‘ Ötmüş nâm karye ahâlîsinden Dergâh-ı 

Mu‘allâm yeniçerileri ortalarından ikinci cemâ‘atin alemdârlarından olup sâdât-ı 

kirâmdan Seyyid Mustafa zîde şerefuhû gelüp karye-i mezbûre toprağında vâki‘ () nâm 

mahalden cereyân eden su ile bi'l-cümle karye ahâlîsi tasarruflarında olan bağçelerin 

nevbet ile saky ve intifâ‘ edegelmekle bu dahi karye-i mezbûrenin eben-an-ceddin 

ahâlîsinden olmağla karye-i mezbûrede vâki‘ kadîmî mutasarrıf olduğu bağçesin nevbet 

ile saky murâd eyledikde karye-i mezbûre ahâlîsinden olup buna garaz-ı dünyeviyyesi 

olan ba‘zı kimesneler mücerred garazan hilâf-ı şer‘-i şerîf bunun saky ve intifâ‘ına 

mümâna‘at ve ol vechile bağçesinin harâbına bâdî ve bâ‘is ve gadr-ı küllî murâd 

eylediklerin bildürüp şer‘le görilüp hilâf-ı şer‘-i şerîf te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak 

bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

***    Fî evâhir-i L. sene [1]156 

Sahife No : 59 

Hüküm No : 260 

Tarihi               : [29] Şevval 1156 [16 Aralık 1743] 

Turnacıbaşı Hüseyin zîde mecduhûya hüküm ki 

Karahisâr-ı Şarkî ve Niksar ve Koyulhisar ve Milas ve İskefser kazâlarının 

serdârlığı ber-vech-i mu‘tâd-ı kadîm beher üç ayda bir mahal ve münâsib görülen 

emekdâr ve kâr-güzâr ve zabt u rabta iktidâr ve istihkâkı olan kimesneleri ma‘rifet-i 

şer‘le ve mu‘tâdiye olan câ’izeleri ahz ü kabz olunup serdâr nasb u ta‘yîn eylemen içün 

husûs-ı mezbûr sana tefvîz olunmağla gerekdir ki vusûlünde sâlifü'z-zikr kazâların 

vech-i meşrûh üzre beher üç ayda bir serdârlıkları tarafından ve ma‘rifet-i şer‘le mahal 

[ve] münâsib görilen kimesnelere verilüp nasb ve gerek azilleri uhdende olup ve bundan 

böyle zikr olunan kazâlarda ve ol havâlîlerde sâkin mukîm ve müsâfir yeniçeri 

zümresinden ve buna tâbi‘ tavâ’if-i askerîden kendü hâllerinde olmayup ahâlî-i vilâyete 

ve re‘âyâ fukarâsına ve sâ’ire îsâl-i şerr-i şekâvet ve zulm ü te‘addiyâta cesâret ve ızrâr-ı 

ibâd ve ihtilâl-i nizâm-ı bilâda dâ’ir hareketi zâhir olanları emn-i âsâyiş-i ibâd ve nizâm-
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ı bilâd içün tefahhus ve tecessüs ve ma‘rifet-i şer‘ ve zâbitleri ma‘rifetiyle iktizâ eden 

diyetleri icrâ ve vâki‘ olan te‘addîleri def‘ ve eslemeyüp ve ba‘zı mu‘înleri zuhûrıyla 

memnû‘ ve mütenebbih olmayanları isim ve resmleriyle hakîkat-i hâlleri vukû‘u üzre 

Dersa‘âdet'üme i‘lâm birle dâ’imâ himâyet ve sıyânet-i fukarâ içün gûşiş-i sa‘y ü 

ihtimâm eylemen fermânım olmağın () irsâl olunmuşdur inşâ’allâhu te‘âlâ vusûlünde 

sen ki turnacıbaşı-i mûmâ-ileyhsin bâlâda mastûr olan kazâların serdârlıkları ve her üç 

ayda bir kânûn-ı kadîm üzre mahal [ve] münâsib görilen kimesnelere ma‘rifet-i şer‘le 

tarafından verilüp serdâr nasb ü ta‘yîn ve olıgelen câ’izelerin ahz ü kabz eyleyüp gerek 

serdârlardan ve gerek ol havâlîlerde kendü hâllerinde olmayup şekâvet ve zulm ü 

te‘addiyâta tasaddî ve cesâret üzre olan kimesneler teftîş ve tefahhus olunup 

bulundukları mahalde ahz ve ele getürilüp şer‘an ve kânûnen iktizâ eden te’dîbleri icrâ 

olunup ve lâzımü'l-inhâ olanları dahi isim ve resmleriyle ve keyfiyyet-i ahvâllerini i‘lâm 

etdirüp sıyânet ve himâyet-i fukarâ ve zu‘afâ ve re‘âyâ vü berâyâ içün hemîşe mesâ‘î-i 

cemîl eyleyüp ve sâlifü'z-zikr kazâların serdârlıkları husûsiyçün gerek zuhûr eden erâzil 

ve eşkiyânın zabt [u] rabtı ve lâzım gelen te’dîb ve tehzîbleri içün umûr ve husûsunda 

muhâlefet ve re’yine mümâna‘at sadedinde olanlar var ise ol makûleleri umûruna 

müdâhale etdirmeyüp ısgâ etmeyenleri bu tarafa i‘lâm eyleyüp cemî‘ umûr ve 

husûsunda şer‘-i şerîfe ve kânûn-ı kadîme ve emr-i münîfe tatbîk ile hıfz u hırâset-i 

bilâd asâyiş-i ibâd içün sa‘y-i belîğ-i mevfûr eyleyesin deyü iftihâru'l-ümerâ’i'l-ekâbir 

bi'l-fi‘l Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri ağası olan el-Hâcc İbrahim Ağa dâme ulüvvuhû 

tarafından mühürlü mektûb verilmekle vech-i meşrûh üzre amel olunmak bâbında 

fermân-ı âlî-şân yazılmışdır. 

***  Fî evâhir-i L. sene [1]156 

Sahife No : 59 

Hüküm No : 261 

Tarihi               : [29] Şevval 1156 [16 Aralık 1743] 

Erzurum vâlîsine ve Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına hüküm 

Nefs-i Karahisâr-ı Şarkî'de vâki‘ Yahyabey Câmi‘-i Şerîfi vakfının mütevellîsi () 

nâm kimesne ile mürtezikaları gelüp kazâ-i mezbûr muzâfâtından Akşehir nâhiyesine 

tâbi‘ Bedri nâm karyenin mâlikânesi câmi‘-i mezkûr vakfı ve dîvânîsi timar olduğu 

defter-i hâkânîde mukayyed olup Karahisâr-ı Şarkî Şabhânesi emîni olan () nâm 
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kimesnenin alâkası olmayup bir vechile dahl olunmak îcâb etmez iken emîn-i mezkûr 

zuhûr ve karye-i merkûmenin mâlikânesi şabhâne mülhakâtındandır deyü hilâf-ı defter-i 

hâkânî müdâhale ve taraf-ı vakfa â’id olan mâlikâne mahsûlâtını teğallüben ahz ve vakf-

ı şerîfe ve mürtezika fukarâsına gadr-ı küllî eyledüğin bildürüp karye-i merkûme dîvânı 

mutasarrıflarıyla taraf-ı vakfdan zabt etdirilüp emîn-i mezkûrun hilâf-ı defter-i hâkânî 

zâhir olan müdâhale ve te‘addîsi men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ 

eyledikleri ecilden Defterhâne-i Âmirem'de mahfûz olan defter-i icmâl ve mufassala 

mürâca‘at olundukda Akşehir nâhiyesine tâbi‘ sekiz nefer re‘âyâ ve üç mevfûk ve iki 

zemîn ve bir çayır ile karye-i Bedri mâlikâne mülk-i Hacı veled-i Keremüddin ber-

mûceb-i defter-i atîk hâliyâ mülk-i (…) Hüsrev Dede veled-i Abdi ber-mûceb-i defter 

Murad Bey hâliyâ mâlikâne vakf-ı Câmi‘-i Yahyabey der-nefs-i Karahisâr-ı Şarkî ber-

mûceb-i hüccet-i şe iyye dîvânı timar ber-mûceb-i defter-i atîk ve hâsılı tahtında bennâk 

ve hınta ve şa‘îr yekûn ma‘a gayrihâ üç bin beş yüz ve mâlikâne [Sayfa 60] ve iki bin 

dört yüz elli akçe yazu ile defter-i mufassalda muharrir kalemiyle tahrîr ve defter-i 

icmâlde dîvânî yazusu altı bin beş yüz akçe yazu ile tahrîr ve iki bin beş yüz akçesi ifrâz 

ve Tepe nâhiyesine tâbi‘ Erbalus(?) nâm karye ve gayrihî ile birikdirilüp on sekiz bin üç 

yüz elli akçe an-ze‘âmet deyü bir icmâl ve Karahisâr-ı Şarkî nâhiyesine tâbi‘ on altı bin 

dört yüz akçe yazar karye-i Madengürce(?) ma‘a gayrihî yazar Şabhâne-i Karahisâr-ı 

Şarkî nefs-i Karahisâr-ı Şarkî nâm-ı diğer (…) ve gayrihî ile birikdirilüp defter-i 

hâkânîde mastûr olduğu üzre havâss-ı hümâyûnum mülhakâtından olmak üzre tahrîr 

olunmağın ber-mûceb-i defter-i hâkânî zikr olunan karye-i Bedrin'in mâlikânesi vakf-ı 

Câmi‘-i Yahyabey ve dîvânîsi timar mutasarrıfları taraflarından zabt olunup havâss-ı 

hümâyûnum mülhakâtından olan Karahisâr-ı Şarkî Şabhânesi'nin alâkası olmamak 

iktizâ eyledüğin bi'l-fi‘l defter emîni olan Mustafa dâme mecduhû arz etmeğin arzı 

mûcebince amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i L. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 60 

Hüküm No : 262 

Tarihi               : [10] Zilkade 1156 [26 Aralık 1743] 

Mevlânâ el-Hâcc Mehmed Mansurî zîde ilmuhûya hüküm 

Kemah kazâsı sâkinlerinden iken bundan akdem vefât eden Mısırlıoğlu el-Hâcc 

Receb ve Aydın oğlu el-Hâcc Halil ve (…) el-Hâcc Osman ve sâ’ir vefât edenlerin 

emvâl ve eşyâların tahrîr ve terkîm husûsu bu tarafdan sana tefvîz ve sipâriş olunmağla 

gerekdir ki ma‘iyyetine ta‘yîn olunan () çukadâr ma‘rifetiyle müteveffâ-yı mezbûrûnun 

muhallefatını tahrîrde dikkat ve ihtimâm edüp bundan akdem taraf-ı âhardan bir 

tarîkiyle tahrîr ve resm-i âdîsi ahz olunmuş ise bu makûle mevâdd-ı mahsûsada kuzât ve 

nüvvâbın alâkaları olmağla veresesine ba‘de'l-red müceddeden tahrîr ve terkîm ve 

beyne'l-verese bi'l-farîzati'ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm eyleyüp ve hîn-i tahrîrde vâki‘ 

olan de‘âvîlerini dahi vech-i şer‘î üzre istimâ‘ eyleyesin deyü bi'l-fi‘l Anadolu 

kâdî‘askeri olan Mevlânâ es-Seyyid Abdullah Hoca-zâde edâma'llâhu te‘âlâ fezâ’ilehû 

tarafından mühürlü mektûb verilmekle vech-i meşrûh üzre amel olunmak içün 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Za. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 60 

Hüküm No : 263 

Tarihi               : [20] Zilkade 1156 [5 Ocak 1744] 

Erzurum vâlîsine Kuruçay ve () kâdîlarına hüküm 

Kuruçay kazâsına tâbi‘ Armudan-ı Kebir nâm karye ahâlîsi gelüp bunlar kendü 

hâllerinde ırzlarıyla mukayyed ve lşş kimesneye vaz‘ u te‘addîleri ve üzerlerine dahi 

şer‘an bir nesne sâbit ve zâhir olmayup bir vechile te‘addî vü rencîde olunmaları îcâb 

etmez iken yine karye-i mezbûre sâkinlerinden olup şekâvet ile meşhûr ve dâ’imâ 

ibâdullâhı hilâf-ı şer‘ te‘addî ve gasb-ı emvâl âdet-i müstemirreleri olan Haçador ve 

Salamon ve Arakil nâm zimmîler bin yüz elli () senesinden berü kendü hâllerinde 

olmayup birbirleriyle yekdil ve hilaf-ı şer’i şerif her birlerinin nısfu'l-leylde hânelerin 

basup emvâl ve eşyâların nehb ü gâret ve ehl ü iyâllerine fi‘l-i şenî‘ kasdıyla ta‘arruz ve 

hetk-i ırz ve bunun emsâli nice gûne zulm ü te‘addî ve fesâd ve küllî gadr eylemeleriyle 
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bunlar dahi bundan akdem mesfûrları da‘vâ ve ihkâk-ı hak olunmak içün ısdâr 

eyledikleri emr-i şerîfümle mesfûrları da‘vet-i şer‘ eylediklerinde mesfûrlar hevâlarına 

tâbi‘ voyvoda ve sâ’ir ehl-i örfe istinâden itâ‘at-i şer‘-i şerîf ve inkıyâd-ı emr-i âlî 

etmeyüp ol vechile henüz icrâ-yı hak mümkün olmayup ahvâlleri dîğer-gûn perâkende 

vü perîşân olmalarına bâ‘is ü bâdî oldukların bildürüp sen ki vezîr-i müşârun-ileyhsin 

ma‘rifetinle şer‘le görilüp mesfûrların hilâf-ı şer‘-i şerîf nehb ü gâret eyledikleri emvâl 

ve eşyâları tamâmen tahsîl ve kendülere alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak ve fîmâ-

ba‘d hilâf-ı şer‘-i şerîf zâhir olan te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfüm 

recâ eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Za. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 60 

Hüküm No : 264 

Tarihi               : [30] Zilkade 1156 [15 Ocak 1744] 

Erzurum vâlîsine ve Erzurum mollasına hüküm ki 

Mustafa ve Abdi zîde kadruhumâ arzuhâl edüp müteveffâ Gazi Sinan Paşa 

evkâfı karyelerinden kazâ-i mezbûra tâbi‘ (…) nâm karye toprağında vâki‘ hâlâ ber-

vech-i iştirâk mutasarrıf oldukları çiftlikleri arâzîsinden olup karye-i mezbûrenin taraf-ı 

şimâlinde bir tarafı değirmen argı ve bir tarafı Güzeloğlu tarlası ve bir tarafı 

Abdurrahman ve bir tarafı Ebubekir tarlalarıyla mahdûd tahmînen on beş sumarlık(?) 

tohm istî‘âb eder bir kıt‘a tarla ve yine taraf-ı mezbûrda vâki‘ Harmah(?) tarlası 

demekle ma‘rûf bir tarafı Derviş oğlu ve bir tarafı Hacı İbrahim ve bir tarafı Hacı İsmail 

ve bir tarafı Veli oğlu tarlalarıyla mahdûd tahmînen dört sumarlık(?) bir kıt‘a tarla ve 

yine mahall-i mezkûrda kâ’in Kavis tarlası demekle ma‘rûf bir tarafı tarîk-i âmm ve bir 

tarafı Cafer oğlu ve bir tarafı Mahmud oğlu tarlalarıyla mahdûd bir sumarlık tarla ve 

yine mahall-i mezkûrda Karacık tarlası demekle ma‘rûf bir tarafı Koçi Bey ve bir tarafı 

Kara Osman ve bir tarafı Veli oğlu tarlası ve bir tarafı ark ile mahdûd tahmînen iki 

sumarlık tohm istî‘âb eder bir kıt‘a tarla ve yine mahall-i mezkûrda vâki‘ Ditar(?) kum 

yolu demekle meşhûr ma‘mûletü'l-hudûd iki sumarlık bir kıt‘a tarla ve yine mahall-i 

mezbûrda Vatur tarlası demekle ma‘rûf bir tarafı Abdurrahman ve bir tarafı Semerci ve 

bir tarafı Hacı Cuma tarlalarıyla [Sayfa 61] mahdûd üç sumarlık bir kıt‘a tarla ve yine 
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mahall-i mezkûrda bir tarafı Ammar oğlu ve bir tarafı Derzi Mehmed ve Tapu yolu ve 

bir tarafı ark tahmînen dokuz sumarlık bir kıt‘a tarla ve yine karye-i merkûme 

toprağında garb tarafında vâki‘ Mezaraltı tarlası demekle ma‘rûf dokuz sumarlık bir 

kıt‘a tarla ve yine taraf-ı garbda kâ’in Çayır tarlası demekle ma‘rûf ma‘lûmetü'l-hudûd 

tahmînen on iki sumarlık tohm istî‘âb eder bir kıt‘a tarla ve yine taraf-ı kıblîde vâki‘ () 

tarlası demekle ma‘rûf bir tarafı Hacı Mustafa ve bir tarafı Osman ve bir tarafı () ağası 

tarlaları ve bir tarafı ark ve tarîk-i âmm ile mahdûd üç sumarlık bir kıt‘a tarla ve yine 

mahall-i mezbûrda vâki‘ İmâm tarlası demekle ma‘rûf bir tarafı Hacı Mustafa ve bir 

tarafı Abdi tarlası ve bir tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd tahmînen beş sumarlık bir kıt‘a 

tarla ve yine mahall-i mezbûrda Erdos tarlası demekle ma‘rûf bir tarafı tarîk ve bir tarafı 

Molla Mehmed ve bir tarafı Nazikoğlu tarlalarıyla mahdûd iki sumarlık bir kıt‘a tarla ve 

yine şark tarafında vâki‘ Mağarkeş tarlası demekle ma‘rûf bir tarafı Kara Mehmed ve 

iki tarafı tarîk-i âmm ile mahdûd tahmînen üç sumarlık bir kıt‘a tarla ve yine taraf-ı 

mezbûrda vâki‘ Şurak tarlası demekle ma‘rûf ma‘lûmetü'l-hudûd bir buçuk sumarlık 

tarla ve yine mahall-i mezbûrda Acısutaze tarlası demekle ma‘rûf Hebes(?) sınuruna 

muttasıl bir tarafı Acısu ve bir tarafı Yusuf tarlası ile mahdûd üç sumarlık bir kıt‘a tarla 

ve yine Kantara tarlası demekle ma‘rûf ma‘lûmetü'l-hudûd iki buçuk sumarlık bir kıt‘a 

tarla cümlesi yetmiş yedi sumarlık tohm istî‘âb eder tarlalarından defterde dört yüz elli 

akçe maktû‘ kayd olmağla kıbel-i şer‘den verilen hüccet-i şer‘iyye ve defter-i hâkânî 

mûcebince ol yerlerin öşre mu‘dil maktû‘ların beher sene cânib-i vakfa edâ olundukdan 

sonra öşr talebiyle rencîde olunmayalar deyü ammim Sultân Ahmed Hân tâbe serâhu 

zamânında emr-i şerîf verlidüğin bildürüp tecdîdin recâ eyledikleri ecilden vech-i 

meşrûh üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Za. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 61 

Hüküm No : 265 

Tarihi               : [30] Zilkade 1156 [15 Ocak 1744] 

Erzurum vâlîsine ve Malazgird ve () kâdîlarına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan İshak veled-i Mahmud ve Osman veled-i Murad ve Halil bin 

Ömer ve Süleyman bin Hasan ve Ahmed ve İvaz ve İbrahim ve Mirza Ahmed ve 

Hamza ve Mirza ve İshak nâm sipahiler gelüp Malazgird sancağında ve nâhiyesinde 

timarları mülhakâtından Patos(?) ve Akçail ve Başviran ve Almaalaki(?) ve Karacaviran 

ve Yalnızmaksud ma‘a mezra‘a-i Ağılcık ve Koşapınar ve Surviran ve Sekberlü(?) ve 

Alacaarmud ma‘a mezra‘a hâric ez-defter ve Bağçacık ve Camuslu ma‘a Elmalu ve 

mezra‘a-i Kapulu ve Hacılu-i Ulyâ nâm kurâ ve mezâri‘a dahl olunmak îcâb etmez iken 

Van Beylerbeyileri taraflarından zabt olunmak üzre olan Adilcevaz sancağında Sarusu 

nâhiyesinde Patnos ve tevâbi‘i karyeleri ile sâ’ir elli iki aded kurâ ve mezâri‘in zabtına 

Van muhâfızları kanâ‘at etmeyüp sâlifü'z-zikr timar kurâ ve mezâri‘ine dahi hilâf-ı 

defter-i hâkânî fuzûlî ta‘arruz etmeleriyle bundan akdem müdâhalelerinin men‘iyçün 

bi'd-defe‘ât evâmir-i şerîfüm verilmişiken Patos(?) ve Akçail ve Başviran ve 

Karacaviran ve Yalnızmaksud ma‘a mezra‘a-i Ağılcık ve Koşapınar ve Surviran ve 

Alacaarmud ma‘a mezra‘a hâric ez-defter ve Bağçe ve Camuslu ma‘a mezra‘a-i 

Elmaluve mezra‘a-i Kapulu ve Hacılu-i Ulyâ nâm kurâ ve mezâri‘a defter-i icmâlde on 

iki aded kılıç timara tevzî‘ ve taksîm olunup ve icmâl-i mezbûrûnun dokuz adedi 

müstakillen hâlâ berâtıyla İshak veled-i Mahmud ve Osman veled-i Murad ve Halil bin 

Ömer ve Süleyman bin Hasan ve Ahmed ve İvaz ve İbrahim ve Mirza Ahmed ve 

Hamza ve Yalnızmaksud nâm karyeden üç bin iki yüz akçe icmâl-i mezbûr dahi ber-

vech-i munâsafa Mirza ve İshak üzerlerinde ve (…) nâm karyeden olan iki aded icmâle 

dahi kimesne der-dest olmamağla ve Van eyâletinde Adilcevaz sancağında Sarusu 

nâhiyesinde Patnos ve Karahacı ve (…)kışla nâm karyeler ile sâ’ir elli iki aded kurâ ve 

mezâri‘a elli dört aded kılıç timarlara tevzî‘ ve taksîm olunup zikr olunan timarların 

mutasarrıfları defterde nâ-ma‘lûm ve tahrîr olunmamağla sabıkâ Van eyâletine 

mutasarrıf vezîrüm Halil Paşa'nın i‘lâmı ve sükkân-ı vilâyetin ihbârları üzre elli üç aded 

kurâ ve mezâri‘in mahalleri Van mutasarrıflarına hâs ve cizyeleri Van neferâtı 

taraflarından cibâyet olunmak üzre defterdâr-ı esbak müteveffâ Mehmed i‘lâmıyla yüz 

on yedi târîhinde tevkî‘î kalemiyle mahalleri tashîh olunmağın ber-mûceb-i defter-i 
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hâkânî tarafeynin zikr olunan kurâ ve mezâri‘lerinin sancakları ve nâhiyeleri başka 

başka olduğun Defter Emîn el-Hâcc Mustafa dâme mecduhû arz etmeğin arzı 

mûcebince Dîvân-ı Hümâyûnum tarafından emr-i şerîfüm tahrîri bâbında bi'l-fi‘l 

Başdefterdârum olan Yusuf dâme ulüvvuhû i‘lâm etmeğin i‘lâmı mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâhir-i Za. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 61 

Hüküm No : 266 

Tarihi               : [20] Zilkade 1156 [15 Ocak 1744] 

Karahisâr-ı Şarkî kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî sancağı voyvodasına hüküm ki 

Dergâh-ı Mu‘allâm kapucıbaşılarından iftihâru'l-emâcid ve'l-ekârim el-Hâcc 

Ahmed dâme mecduhû Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp Karahisâr-ı Şarkî'de vâki‘ 

Şabhâne mukâta‘ası bin yüz elli iki senesinde mûmâ-ileyhin uhdesinde iken kazâ-i 

mezbûrda sâkin Ali Bey-zâde Mehmed Bey demekle ma‘rûf kimesne üç kıt‘a temessük 

mûcebince tarafından vekîli olan Şaban nâm kimesne yedinden iki bin yedi yüz yetmiş 

guruşluk şab olup hâlâ yedinde olan temessüklerin va‘desi hulûlünde mûmâ-ileyh Ur 

Kal‘ası ta‘mîrine me’mûr olmağla meblağ-ı mezbûr tahsîl olunmamağla meblağ-ı 

mezbûru almak içün mahsûs âdem irsâl ve taleb olundukda mezbûr şirrete sâlik ve 

ziyâde bahâ ile eşyâ teklîf ve ol vechile gadr sadedinde olduğun bildürüp ber-mûceb-i 

temessük mezbûrun zimmetinde olan ol mikdâr guruş hakkı tamâmen tahsîl alıverilüp ol 

vechile te‘allül ve gadr etdirilmemek bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin şer‘le 

görilmek [içün] emrüm yazılmışdır. 

***    Fî evâsıt-ı Za. sene 1156 

Sahife No : 62 

Hüküm No : 267 

Tarihi               : [10] Zilhicce 1156 [25 Ocak 1744] 

Kemah kâdîsına ve Kemah hâssı voyvodasına hüküm ki 

Hâss-ı mezbûr ma‘deni karyelerinden kazâ-i mezbûra tâbi‘ Arkad(?) nâm 

karyeden Mehmed nâm kimesne arzuhâl edüp karye-i mezbûreden Mustafa nâm 
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kimesne karye-i mezbûrede mutasarrıf olduğu emlâkini buna bey‘ ve teslîm bu dahi 

iştirâ ve tesellüm ve on beş seneden beri zabt ve tasarruf edüp bu makûle bilâ-özr-i şer‘î 

on beş sene mürûr eden emlâk da‘vâsının istimâ‘ı memnû‘ olup bunun üzerine şer‘an 

bir nesne sâbit olmuş değil iken mezbûr ol emlâki sinîn-i merkûmeden mukaddem sana 

bey‘ eylediğimee nâdim oldum deyü hevâsına tâbi‘ kâdîdan kendi takrîri üzre aldığı 

hüccet ibrâzıyla hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri hakkın bin yüz elli () senesinde fuzûlî zabt 

edüp gadr eyledüğün ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan müte‘addid fetvâ-yı şerîfe ve sened-i 

şer‘îsi olduğun bildürüp mûcebince şer‘le görilüp alıverilüp ihkâk-ı hak olunmak 

bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Z. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 62 

Hüküm No : 268 

Tarihi               : [10] Zilhicce 1156 [25 Ocak 1744] 

Kemah kazâsı nâ’ibine hüküm ki 

Sen ki Kemah kazâsı nâ’ibi Mevlânâ Hâfız Hasan zîde ilmuhûsun mektûb 

gönderüp Hüseyin bin Ebubekir nâm kimesne meclis-i şer‘a varup mezbûrun Kemah 

kasabası toprağında tasarrufunda avârız ve tekâlîf alınmak îcâb eder emlâk ve arâzîsi 

olmayup hilâf-ı şer‘ ve kânûn dahl olunmak îcâb etmez iken kasaba-i mezbûre ahâlîsi 

vâki‘ olan teklîfden bizimle ma‘an hisse ver deyü tekâlîf talebiyle te‘addî vü rencîde 

etmeleriyle bundan akdem murâfa‘a-i şer‘ olduklarında bunun kasaba-i mezbûre 

toprağında hâneye bağlu emlâk ve arâzîsi olmaduğı zâhir ve mu‘ârazadan men‘ 

olunmuşiken yine ol vechile te‘addî etmeleriyle hilâf-ı kânûn zâhir olan müdâhale ve 

te‘addîleri men‘ u def‘ olunmak bâbında vâki‘ hâle hükm-i hümâyûnum verilmek 

recâsına bi'l-iltimâs arz eylediğin ecilden kânûn üzre amel olunmak bâbında fermân 

yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Z. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 62 

Hüküm No : 269 

Tarihi               : [10] Zilhicce 1156 [25 Ocak 1744] 

Camaş kazâsı nâ’ibine ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm 

Sen ki Camaş kazâsı nâ’ibi mevlânâ-yı mûmâ-ileyh İbrahim zîde ilmuhûsun 

mektûb gönderüp Karahisâr-ı Şarkî sancağında vâki‘ Camaş kazâsının fukarâ ve sâ’ir 

zu‘afâları meclis-i şer‘a varup bunların kazâlarına sancak-ı âhardan Deli Ali demekle 

ma‘rûf kimesne sonradan gelüp te’ehhül ve yine kazâ-i mezbûr sâkinlerinden Bayrakdar 

Ali ve Kürtünlü Hasan nâm kimesneler ile yekdil ve yekcihet olup başlarına on beşer ve 

yirmişer tüfenklü piyade alup bi-gayri hakkın ümmet-i Muhammed'e ızrâr kasdında 

olduklarından mâ‘adâ cebren ben sizin kazânıza a‘yân v ezâbit olurum deyü zulm ü 

te‘addîsinin nihâyeti olmaduğundan sen ki voyvoda-i mûmâ-ileyhsin tarafına varup 

teşekkî etdiklerinde mezbûr Deli Ali'nin bir vechile fukarânın hakkı icrâ olunmayup 

kalmağla mezbûr Deli Ali ile Kürtünlü Hasan vatan-ı aslîlerine iskân olunmadıkça emn 

ü râhat kalmayup perîşân-ı memleket olmamız emr-i mukarrerdir ahvâllerin der-i 

devlet-medâra i‘lâm ediver deyü ilhâh ve hâl minvâl-i meşrûh üzre olduğunu sen ki 

mevlânâ-yı mûmâ-ileyhsin seninle civârında vâki‘ kıdvetü'n-nüvvâbi'l-müteşerri‘în 

Bolaman kazâsı nâ’ibi mevlânâ-yı mûmâ-ileyh Mehmed zîde ilmuhû dahi başka arz 

etmekle vech-i meşrûh üzre vatan-ı aslîlerine iskân olunmaları içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i Z. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 62 

Hüküm No : 270 

Tarihi               : [20] Zilhicce 1156 [4 Şubat 1744] 

Kuruçay kâdîsına ve Gümüşhâne kâdîsına hüküm ki 

Gümüşhâne karyelerinden kazâ-i mezbûra tâbi‘ Kafur(?) nâm karyeden () nâm 

kimesne Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp karye-i mezbûreden müteveffâ Hasan nâm 

kimesnenin vâlidesi Hurikutlu nâm hâtûn altı sene mukaddem müteveffiye olup şer‘an 

buna bir dürlü dahl olunmak îcâb etmez iken Hafvan oğlu Hasan'ın vâlidesi () nâm 

hâtûn zuhûr ve müteveffiye-i mezbûrenin terekesinden sinîn-i mezbûreden mukaddem 

senin zimmetinde mîrâs da‘vâsının istimâ‘ı memnû‘ken hilâf-ı şer‘-i şerîf te‘addî 
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etdüğin ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfesi olduğun 

bildürüp fetvâ-yı şerîfesi mûcebince amel olunup mezbûrenin hilâf-ı şer‘-i şerîf 

te‘addîleri men‘ u def‘ olunmam bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin şer‘le görilmek 

emrüm yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı Z. sene 1156 

*** 

Sahife No : 62 

Hüküm No : 271 

Tarihi               : [20] Zilhicce 1156 [4 Şubat 1744] 

Pazarsuyu ve Akköy kâdîlarına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm ki 

Süleyman zîde kadruhû mektûb [gönderüp] Pazarsuyu kazâsı sâkinlerinden Gök 

Ali oğlu Osman ve Nureddin oğlu Mustafa ve Ali oğlu İbrahim ve Hacı oğlu Mahmud 

ve Hüseyin oğlu Mustafa ve İlyas oğlu İmam ve Serdâr-zâde Ömer Beşe ve Urus 

Mehmed Beşe ve Yahya oğlu Ali Beşe ve Hasan Efendi oğlu Numan demekle ma‘rûf 

kimesneler zimmetlerinde birbirlerinin kefâletleriyle bin yüz elli üç senesinden avârız 

ve nüzül ve maktû‘ mâllarından bir kıt‘a deyn temessükleri mûcebince bin dokuz yüz 

yirmi dokuz buçuk guruş ve Akköy kazâsı sâkinlerinden Gök Ali-zâde Osman ve Hacı 

Veli ve Serdâr Mehmed ve Kara Mustafa oğlu Hasan ve Ömer Re’îs oğlu Mehmed ve 

Nebi oğlu Mehmed ve Hacı Osman ve Hacı Veys ve Kobaş oğlu Ahmed ve (…) Ahmed 

demekle meşhûr kimesneler zimmetlerinde birbirlerinin kefâletleriyle sene-i mezbûre 

avârız ve nüzül mâllarından bir kıt‘a deyn temüssükleri mûcebince dokuz yüz altmış 

buçuk guruş alacak hakkı olmağla bundan akdem bi'd-defe‘ât taleb eyledikde edâda 

te‘allül ve muhâlefet ve gadr murâd eylediklerin bildürüp ber-mûceb-i temessükât 

mezbûrların zimmetlerinde olan meblağ-ı merkûmu zâbitleri ma‘rifetiyle bi't-tamâm 

tahsîl alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledüği 

ecilden şer‘le görilmek emrüm olmuşdur. 

Fî evâsıt-ı Z. sene 1156 

*** 
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Sahife No : 63 

Hüküm No : 272 

Tarihi               : [30] Zilhicce 1156 [14 Şubat 1744] 

Erzurum kâdîsına hüküm ki 

Halil ve diğer Halil Beşe ve Bekir nâm kimesneler gelüp bunlar fi'l-asl Gürcü 

tâ’ifesinden ve Erzurum kazâsında sâkin olmalarıyla kimesnenin defterde mukayyed 

ra‘iyyet ve ra‘iyyeti oğullarından olmayup lâkin bundan akdem Badili Aşîreti'nden 

te’ehhül eylemelerinden nâşî aşîret-i merkûme zâbiti rüsûm-ı ra‘iyyet mutâlebesiyle 

rencîde ve mukaddemâ murâfa‘a-i şer‘ olduklarında bunlar aşîret-i merkûme 

re‘âyâsından olmayup Gürciyyü'l-asl oldukları sâbit ve zâbit-i merkûm dahi mukırr u 

mu‘terif olmağla mu‘ârazadan men‘ birle cânib-i şer‘den yedlerine hüccet-i şer‘iyye 

verilmişiken mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye yine ol vechile rencîde olundukların bildürüp 

hilâf-ı kânûn ve defter ve mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye rüsûm-ı ra‘iyyet mutâlebesiyle 

te‘addî vü rencîde etdirilmeyüp men‘ u def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ 

eyledikleri ecilden kânûn [üzre] amel olunmak emrüm olmuşdur. 

Fî evâhir-i Z. sene 1156 

*** 

Sahife No : 63 

Hüküm No : 273 

Tarihi               : [30] Zilhicce 1156 [14 Şubat 1744] 

 

İskefser kâdîsına ve Karahisâr-ı Şarkî voyvodasına hüküm 

Erbâb-ı timar karyelerinden İskefser nâhiyesine tâbi‘ Danişmendlü nâm karye 

re‘âyâları Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp bunlar karye-i mezbûre toprağında 

zirâ‘atleriyle hâsıl eyledüği terekeleri öşrleriyle üzerlerine edâsı lâzım gelen sâ’ir hukûk 

ve rüsûmların kânûn ve defter mûcebince karye-i mezbûre zâbitlerine edâ edüp 

kusûrları olmayup dahl olunmak îcâb etmez iken karye-i mezbûre zâbiti olan () nâm 

kimesne kanâ‘at etmeyüp ziyâde atlu ve âdem ile karyelere varup hilâf-ı kânûn ve defter 

ziyâde talebiyle te‘addî eyledüğünden gayri müft ü meccânen yem ve nemek ve arpa ve 

saman ve sâ’ir zahîre talebiyle rencîde eyledüğin bildürüp men‘ u def‘ olunmak bâbında 
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emr-i şerîfüm recâ eyledükleri ecilden kânûn ve defter mûcebince amel olunmak emrüm 

olmuşdur. 

Fî evâhir-i Z. sene [1]156 

*** 

Sahife No : 63 

Hüküm No : 274 

Tarihi               : [30] Zilhicce 1156 [14 Şubat 1744] 

Erzurum vâlîsine Erzurum kâdîsına hüküm 

Ahmed nâm kimesne Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp Erzurum [kazâsından] 

Hacı Osman nâm kimsene bundan akdem İstanbul'da iken bin yüz elli () senesinde üç 

re’s esîrin yedi yüz guruşa buna bey‘ ve iki re’s esîri buna teslîm meblağ-ı mezkûr yedi 

yüz guruşdan beş yüz elli guruşu mezkûr Hacı Osman dâyini olan () nâm zimmîye bi'l-

muvâcehe havâle ve bu dahi havâlei kabûl ve icrâsına ta‘ahhüd meblağ-ı mezkûre beş 

yüz elli guruşu bi't-tamâm zimmî-i mesfûra edâ etmekle lâkin mezbûr Osman'ın buna 

teslîm eylediği iki re’s esîrin bahâsı dört yüz guruş olup mâ‘adâsı buna teslîm 

olunmayup mezbûr Osman'ın yedinde kalan bir re’s esîrin bahâsı olmağla esîr-i mezbûr 

Osman'ın yedinde müteveffiye olmağla bahâsı olan meblağ bundan lâzım gelmeyüp 

ancak bunun edâ etdiği akçenin yüz elli guruşu mezbûr Hacı Osman'dan girü almak 

iktizâ etmekle taleb eyledükde vermekde te‘allül ve gadr eyledüğin ve mezkûr hâlâ 

Erzurum'da olduğu ve bu bâbda da‘vâsına muvâfık fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp 

mûcebince şer‘le görilüp vech-i [meşrûh] üzre mâdâmki yüz elli guruş hakkı tahsîl ve 

alıverilmek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledüği ecilden şer‘le görilmek emrüm 

olmuşdur. 

Fî evâhir-i Z. sene [1]156 

*** 
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Sahife No : 63 

Hüküm No : 275 

Tarihi               : [10] Muharrem 1157 [24 Şubat 1744] 

Kemah kâdîsına hüküm 

Kemah kazâsı ahâlîsi gelüp bunlar üzerlerine edâsı lâzım gelen imdâd-ı 

hazariyye ve seferiyyelerin sâdır olan emr-i şerîfüm mûcebince ümle ma‘rifetiyle ve 

ma‘rifet-i şer‘le şürût-ı hazariyye mûcebince yerlü yerinden cem‘ ve tahsîl ve kabzına 

me’mûr olanlara edâ ve teslîm murâd eylediklerinde imdâd-ı hazariyye ve seferiyye 

şürûtundan mu‘âf ve gayr-i mu‘âf dâhiller iken kazâ-i mezbûra tâbi‘ () ve () ve () nâm 

karyeler ahâlîleri mücerred hisselerine düşeni vermemek içün bizim karyelerimiz 

köprüleri ta‘mîrine vakıfdır ve derbend olup hizmetde ve sâ’ir hıdemâtda olmağla ol 

takdîrce mu‘âfız imdâd-ı hazariyye ve seferiyye vermeyüz deyü sarâhaten yedlerinde 

hazariyye ve seferiyyeden mu‘âflariyçün Dîvân-ı Hümâyûnum tarafından emr-i şerîfüm 

yoğiken hilâf-ı şürût-ı hazariyye hisselerine düşeni vermekde te‘allül ve ol vechile 

bunlara çekdirüp mağdûr oldukların bildürüp ol bâbda hükm-i hümâyûnum recâ 

eyledikleri ecilden kânûn üzre amel olunmak emrüm olmuşdur. 

Fî evâ’il-i M. sene 1157 

*** 

Sahife No : 63 

Hüküm No : 276 

Tarihi               : [10] Muharrem 1157 [24 Şubat 1744] 

Erzurum vâlîsine ve Erzincan ve () kâdîlarına hüküm ki 

Erbâb-ı timardan () nâm sipahi gelüp Erzurum sancağında Tercan-ı Ulya ve 

nâhiyelerinde vâki‘ Başkend(?) nâm karye ve gayriden on bir bin otuz üç akçe berât-ı 

şerîfümle mutasarrıf olduğu timarı karyeleri toprağında zirâ‘at ve hirâset edenlerin 

zirâ‘atleriyle hâsıl eyledikleri terekeleri öşrleriyle defterlü re‘âyâsının hukûk ve 

rüsûmları kânûn ve defter mûcebince taleb eyledikde içlerinden ba‘zıları kânûn ve 

defter mûcebince vermekde te‘allül ve timarı mahsûlüne gadr murâd eylediklerin 

bildürüp zirâ‘atleriyle hâsıl eyledikleri terekeleri öşrleriyle defterlü re‘âyâsının hukûk 

ve rüsûmları kânûn ve defter mûcebince alıverilüp müteğallibeye istinâd ile te‘allül ve 
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muhâlefet etdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ etmeğin kânûn ve defter 

mûcebince amel olunmak emrüm olmuşdur. 

Fî evâ’il-i M. sene 1157 

*** 

Sahife No : 63 

Hüküm No : 277 

Tarihi               : [10] Muharrem 1157 [24 Şubat 1744] 

Erzurum cânibi Ser‘askeri Vezîr Ahmed Paşa'ya () kâdîsı ve Tokad kazâsı 

nâ’ibine hüküm ki 

Celeb tâ’ifesinden Kars sükkânından Ali ve el-Hâcc İbrahim ve Ata ve 

Kazancıoğlu Ahmed nâm kimesneler Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl edüp bunlar 

ibâdullâha bey‘ etmek içün ol havâlîlerden iştirâ eyledikleri inek ve öküz ve sâ’ir 

mevâşî ile beher sene Tokad taraflarından güzerân ederler iken Tokad sâkinlerinden 

müteğallibeden Serdengeçdi Hüseyin ibn-i Ali demekle ma‘rûf kimesne ma‘lûmü'l-

esâmî kimesneler ile yekdil ve bin yüz elli () senesinde hilâf-ı şer‘ merkûm Kazancıoğlu 

Ahmed nâm kimesnenin üç yüz guruşluk emvalin ahz eyledüğinden mâ‘adâ bunların 

dahi bin guruş ile altmış re’s inek ve öküzlerin ahz ve ziyâde zulm ü te‘addî eylediklerin 

ve mezbûrlar ordu-yı hümâyûn taraflarında mürûr u ubûr üzre oldukların bildürüp 

mezbûrlar bulundukları mahalde zâbitleri ma‘rifetiyle şer‘le murâfa‘a ve fuzûlî ahz 

eyledikleri nukûd ve hayvânâtları tahsîl ve alıverilüp icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak 

bâbında emr-i şerîfüm recâ eyledikleri ecilden şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i M. sene 1157 

*** 

Sahife No : 64 

Hüküm No : 278 

Tarihi               : [10] Muharrem 1157 [24 Şubat 1744] 

Erzurum vâlîsine Kemah ve () kâdîlarına hüküm ki 

Kemah kazâsına tâbi‘ Tekerce-i Süflâ nâm karyeden Dergâh-ı Mu‘allâm 

yeniçerilerinden Hüseyin Beşe demekle ma‘rûf yeniçeri gelüp bu sefer eşer sahîh dirliğe 

mutasarrıf Dergâh-ı Âlî yeniçerilerinden olmağla karye-i mezbûre toprağında zirâ‘atiyle 
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hâsıl eylediği terekesi öşrin kânûn ve defter mûcebince vermeğe râzîyken karye-i 

mezbûre sipahisi () nâm kimesne kanâ‘at etmeyüp hilâf-ı kânûn ve defter ziyâde 

talebiyle te‘addîden hâlî olmaduğun bildürüp fetvâsı mûcebince amel olunup men‘ 

olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ eylediği ecilden kânûn ve defter mûcebince amel 

olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i M. sene 1157 

*** 

Sahife No : 64 

Hüküm No : 279 

Tarihi               : [10] Muharrem 1157 [24 Şubat 1744] 

Kemah kâdîsına ve Kemah hâssı voyvodasına hüküm ki 

Kemah'da vâki‘ Sultân Melik Mengüce Gazi Zâviyesi vakfının mütevellîsi ve 

şeyhi olan Süleyman nâm kimesne arzuhâl edüp kazâ-i mezbûrdan ecânibden Mustafa 

bin Süleyman nâm kimesne vakf-ı merkûm mahsûlünden hilâf-ı şer‘-i şerîf ve bi-gayri 

hakkın bin yüz kırk sekiz senesinden beri otuz altı samar(?) buğdayını fuzûlî zabt edüp 

vakfa gadr eyledüğün ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verildüğün bildürüp 

mûcebince şer‘le görilüp vakfiçün alıverilmek bâbında emr-i şerîfüm recâ etmeğin 

mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i M. sene [1]157 

*** 

Sahife No : 64 

Hüküm No : 280 

Tarihi               : [10] Muharrem 1157 [24 Şubat 1744] 

Erzincan kâdîsına hüküm ki 

Kazâ-i mezbûra tâbi‘ Örik nâm karye re‘âyâları Südde-i Sa‘âdetüm'e arzuhâl 

edüp yine kazâ-i mezbûra tâbi‘ Zalar nâm karye ahâlîsinden olup bundan akdem 

İstanbul'da Mahmudpaşa Câmi‘i kurbunda müsâfereten sâkin erbâb-ı timardan Ömer 

nâm sipahi huzûr-ı şer‘de Örik karyesi kethüdâsı olup yine karye-i mezbûrede sâkin 

Parsih nâm zimmî zimmetinde cihet-i karzdan bin iki yüz guruş alacağımdan mâ‘adâ 

karye-i mezbûre re‘âyâlarının ricâl ve nisvânları zimmetlerinde hukûk-ı şer‘iyyeye 
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müte‘allık vechen mine'l-vücûh bir akçe ve bir habbe alacağım olmayup hukûk-ı 

ma‘lûme ve mechûleye müte‘allık âmme-i da‘vâdan her birlerinin zimmetlerin ibrâ ve 

iskât eyledim deyü ikrâr eyledüğini nâtık Mahmupdaşa Mahkemesi Nâ’ibi Mevlânâ 

Mehmed Hıfzî zîde ilmuhû imzâsıyla mümzâ ve hatmiyle mahtûm yedlerine hüccet-i 

şer‘iyye verilüp ve bu makûle bir def‘a şer‘le görilüp ibrâ-yı zimmet olunan da‘vânın 

tekrâr istimâ‘ı memnû‘iken hâlâ sipahi-i mezbûr şirrete sâlik ve ol ibrâ hüccete mugâyir 

mücerred celb-i mâl kasdıyla her birlerini hukûk iddi‘âsıyla te‘addî vü rencîdeden hâlî 

olmaduğun bildürüp yedlerinde olan hüccet-i şer‘iyyeleri mûcebince amel olunup 

mezbûra mugâyir-i hüccet-i şer‘iyye ve ibrâ müdâhale ve te‘addî etdirilmeyüp men‘ u 

def‘ olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eyledikleri ecilden mahallinde şer‘le 

görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i M. sene [1]157 

*** 

Sahife No : 64 

Hüküm No : 281 

Tarihi               : [10] Muharrem 1157 [24 Şubat 1744] 

Kemah kâdîsına ve Kemah hâssı voyvodasına hüküm ki 

Mehmed nâm kimesne arzuhâl edüp kazâ-i mezbûrdan Demircioğlu Hacı 

Ahmed nâm kimesnede bin yüz kırk beş senesinden beri tarla icâresinden ma‘lûmü'l-

mikdâr akçe alacak hakkı olup taleb eyledikde bî-vech-i şer‘î vermekde te‘allül ve gadr 

murâd eyledüğin ve bu bâbda şeyhü'l-islâmdan fetvâ-yı şerîfe verildüğin bildürüp 

mûcebince şer‘le görilüp alıverilüp ihkâk-ı hak olunmak bâbında emr-i şerîfüm recâ 

etmeğin mahallinde şer‘le görilmek içün yazılmışdır. 

Fî evâ’il-i M. sene [1]157 

*** 
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Sahife No : 64 

Hüküm No : 282 

Tarihi               : [20] Muharrem 1157 [5 Şubat 1744] 

Erzurum vâlîsine Erzincan kâdîsına hüküm ki 

Erzincan Kâdîsı Mevlânâ el-Hâcc Sadullah zîde ilmuhû gelüp Yusuf Bey bin 

Mehmed Bey demekle ma‘rûf kimesne İstanbul sükkânından olup bundan akdem fevt 

oldukda kazâ-i mezbûra tâbi‘ Mahmudlu nâm karye toprağında mutasarrıf olduğu 

Bekirili ve Çilingiroğlu çiftlikleri demekle ma‘rûf çiftlik emlâkı irs-i şer‘le Erzincan 

kilesiyle tahmînen yüz seksen keyl tohm istî‘âb eder ma‘lûmü'l-hudûd tarlaları dahi bi-

hasebi'l-kânûn kebîr oğlu Hüseyin ve sağîr oğulları Mustafa ve Ali'ye intikâl etmekle 

mezbûr Hüseyin kendü tarafından asâleten ve karındaşları sağîr-i mezbûrân 

taraflarından vesâyeten ol yerleri zabt eder iken Erzurum Şeyh Müftî Mehmed Efendi 

demekle meşhûr kimesneye deyni olup ba‘dehû mezkûr Şeyh Mehmed'e ol yerleri 

emâneten sipâriş ve ba‘dehû deyni edâ etmek ve emâneten sipâriş eylediği zikr olunan 

iki çiftlik arâzîlerini girüye alup zabt etmek üzre deyni mikdârı akçeyi Hüseyin Efendi 

demekle ma‘rûf kimesneye teslîm ve tarafından vekîl ve kendüsü karındaşları mezbûrân 

ile ma‘an Âsitâne'ye avdet eylediklerinden sonra vekîli mezbûr meblağ-ı mezkûru 

merkûma teslîm ve emâneten sipâriş olunan yerleri girüye alup zabt ve vekâletine 

binâ’en ta‘yîn eylediği çiftlik fukarâsı zirâ‘at ve hirâset ve beher sene mahsûlün 

Âsitâne'ye îsâl ederlerken sağîr-i mezbûr Ali fevt oldukda ol emlâk ve yerlerden hisse-i 

şâyi‘ası bi-hasebi'l-kânûn mezbûrân Hüseyin ve Mustafa'ya intikâl ve zabtlarında iken 

mezbûrân babalarından ve karındaşları (…) mezbûrûndan müntakil zikr olunan mülk 

çiftlikler emlâkinden ve mülk su ve menziller ve harman yeri ve bağçe arsasından ve 

tarlalardan hisse-i şâyi‘alarını bin yüz elli senesinde İstanbul kâdîsının bâb nâ’ibi 

huzûrunda mevlânâ-yı mûmâ-ileyh Seyyid Abdullah'a ma‘lûmü'l-mikdâr akçeye bey‘ ve 

tefvîz etmeleriyle cânib-i şer‘den verilen hüccet-i şer‘iyye ve sâhib-i arzdan verilen 

temessük mûceblerince mevlânâ-yı [Sayfa 65] mûmâ-ileyh zikr olunan emlâki zabt ve 

arâzîyi dahi tasarruf ve zirâ‘at ve hirâset ve öşr ve resmin sâhib-i arza edâ edüp dahl 

îcâb etmez iken Erzincan'da sâkine Neslihan nâm hâtûn zuhûr ve benim zevcim mezbûr 

Hüseyin Monlaketri(?) nâm karyede benim mutasarrıfa olduğum emlâki âhara bey‘ 

edüp mukâbelesinde Âsitâne'ye avdeti esnâsında zikr olunan emlâkden kendünün ve 

karındaşının hisseleriyle arâzîden altmış kilelik yeri dahi vermiş idi deyü müzevver 
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temessük peydâ ve ben hissemi Feyzullah Ağa demekle arîf kimesneye bey‘ etdim deyü 

hîle ve (…) sâlike ve ba‘zı müteğallibenin i‘ânetiyle mevlânâ-yı mûmâ-ileyhin mülk-i 

müşterâsı olan evlerini bin yüz elli bir senesinde fuzûlî hedm ve mülk eşcârlarını ve zer‘ 

olunmuş yirmi beş keyl şa‘îr ve iki yüz garâr samanımı ahz ve istihlâk edüp gadr 

etmekle mezbûre hâtûn da‘vet-i şer‘ olundukda itâ‘at-i şer‘ etmediği mukaddemâ vâlî 

tarafından i‘lâm olundukda hakkında buyuruldu verilmişiken mezbûr Erzurum'a firâr ve 

mahallinde murâfa‘adan ibâ ve Erzurum'da meks ve tarafından karındaşı Mustafa'yı 

vekîl ve irsâl ve vekîli mezbûr dahi hîlesinden nâşî vekâletini isbât etmeyüp girüye 

avdet ve ba‘dehû mezbûre gelüp murâfa‘a-i şer‘ olmaksızın benim yedimde olan 

temessüğe vâlî-i vilâyet mûcebince amel olunsun deyü buyurmağla ve zabtına 

buyuruldu verüp ve senin verdiğin akçeyi alan kimesneden girüye alsun deyü vâlî cevâb 

eyledi cümlesini ben zabt ederüm sana zabt etdirmem deyü müteğallibe i‘ânetiyle 

mevlânâ-yı mûmâ-ileyhin mülk-i müşterâsının zabtla (…) ve ta‘arruz edüp gadr 

eyledüğün ve bu bâbda hücec-i şer‘iyye ve fetâvâ-yı şerîfeleri olduğun bildürüp ol 

emlâk ve yerler yedinde olan hücec-i şer‘iyye ve sâhib-i arz temessüğü mûcebince 

kendüye zabt etdirilüp mezbûreyi hilâf-ı şer‘ ve kânûn dahl ü ta‘arruz etdirilmeyüp ve 

şer‘le teveccüh eden mahsûl-i müstehleki ile binâ-i münhedimin kıymetleri alıverilüp 

icrâ-yı şer‘ ve ihkâk-ı hak olunmak bâbında hükm-i hümâyûnum recâ eylemeğin şer‘ ve 

kânûn üzre amel olunmak içün yazılmışdır. 

Fî evâsıt-ı M. sene [1]157 



244 

 

SONUÇ 

I Numaralı Erzurum Ahkâm Defterinin baştan 65. Sahifeye kadar olan kısmı bu 

çalışmada incelenmiştir. Defterin incelenen kısmında (1-65. sf.) Erzurum Eyaleti ve ona 

bağlı sancaklar ile bu sancaklara bağlı nahiye ve karyelerdeki reayanın ve devlet 

görevlilerinin yaşamış oldukları sorunların çözümüne ilişkin verilen hükümlerin 

transkripsiyonu ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan şikâyetler; Güvenlik 

meseleleri, Vergi meseleleri, Alacak-Verecek meseleleri, Toprak meseleleri ve Diğer 

meseleler başlığı altına alında toplanmıştır. Sayısal olarak en fazla hüküm Güvenlik 

meseleleri başlığı altında bulunmakta olup bu başlık altında 96 adet hüküm mevcuttur. 

Güvenlik meselelerinin sayısal anlamda bu kadar çok olmasının nedeni dönemin 

şartlarından kaynaklanmakta olduğu ileri sürülebilir. Güvenlik meselelerini takiben 

sayısal olarak ikinci sırayı 45 hükümle Vergi meseleleri almakta, bunuda 40 adet 

hükümle Alacak-Verecek meseleleri ve  29 adet hükümle Toprak meseleleri 

izlemektedir. Diğer meseleler başlığı altında ise 68 adet hüküm vardır.   

           I Numaralı Erzurum Ahkam Defterinin çalışması yapılan sayfalardaki (1-65. sf. ) 

hükümler incelendiğinde görülmüştür ki devlet yaşanılan sorunlarda adaleti temel alarak 

çözüm bulmaktadır. Müslim ve gayr-i müslim, yöneten ve yönetilen arasındaki 

sorunlarda her zaman haklı olanın yanında yer almıştır. Haksızlığa uğrayan kim olursa 

olsun, onun hakkını iade etmesini temel görevi bilmiştir.  

           Sonuç olarak Ahkam defterleri Osmanlı arşiv vesikaları arasında önemi 

günümüze kadar çok fazla anlaşılabilmiş değildir. Son dönemlerde yapılan bir kaç 

çalışma dışında kayda değer pek fazla çalışma yapılmamıştır. Ahkam defterleri ile ilgili 

yapılacak çalışmaların arttırılması Osmanlı tarihi ile ilgili çalışmalar yapanlar açısından 

büyük bir öneme haizdir. Çünkü bir bölgenin veya yerleşimin sosyal, iktisadi ve siyasi 

yapısıyla ilgili olarak ahkam defterlerinden çıkarılabilecek çok önemli bilgiler 

bulunmaktadır.       
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Ek:2. 1 Numaralı Erzurum Ahkâm Defterinin (1-65) Orijinal Metinleri 
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