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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, Kayseri’nin tarihi,
Anadolu’nun önemli tarihi şehirlerinden ve kültür merkezlerinden olan
Kayseri’nin siyasi ve ticari tarihine yönelik oldukça kapsamlı araştırmalar
ortaya konmuştur. Kültepe Kaniş/ Karum bölgesinde çıkan yirmi bini aşkın
tabletler, adeta Anadolu tarihinin önsözünü yazacak nitelikte verileri günümüz araştırmacısının hizmetine sunmaktadır. Kültepede ortaya çıkartılan
arkeolojik malzemelere ilaveten Kapadokya, Roma ve Bizans dönemlerne
ait yazılı eserler, eski paralar ve kalıntılar İslam öncesi Kayseri tarihinin
mümkün olduğunca aydınlatılmasını sağlamaktadır. Selçuklular ve Beylikler döneminden bugüne intikal eden devlet arşivleri yanında Kayseri’nin
bilhassa 1464 yılından itibaren Osmanlı idaresine geçmesi ile birlikte
fasılalarla başlatılan emlak ve vakıf yazım (tahrir) defterleri ile eski mahkeme tutanakları (şer’iye sicilleri) bölgemizin tarihinin aydınlatılması için
çok önemli bilgileri veren nadide belgeler olmaktadır.
Başkanlığımızca programlanan “Kayseri Tarihi’nin Kaynakları”nın
yayınlanması projesinde öncelikle İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivinde
bulunan XV, XVI ve XVII. yüzyıl Kayseri Tahrir Defterleri, Ankara Tapu Kadastro arşivindeki mufassal Kayseri defteri ve hatta otuzlu yıllarda satılarak
Bulgaristan’a gitmiş Osmanlı arşiv vesikaları arasındaki Kayseri’ye ait
vakıf ve tımar defterleri gurup gurup uzmanlarca yayına hazırlanarak ilim
aleminin ve halkımızın istifadesine sunulmuştur. Dönemlerinin vergiye tabi
nüfusu, arazisi, idari taksimatı, gelir kaynakları, yetiştirilen ürünler, vakıf
eserler ve bunların vakıf bilgileri ile şehrin iktisadi ve sosyal durumunu ortaya koyan çok kıymetli bilgileri ihtiva eden bu kaynakların bugüne kadar
gün ışığına çıkmış olmaması şimdiye kadar şehir tarihçiliğimiz hususunda
büyük bir eksiklik olmuştur. Bunların uzmanlarınca kontrolünün sağlanması
bakımından yeni yazıya çevirileri yanında orijinal eski yazılı metinlerini de
yayınlamış bulunuyoruz.
Yine bu programımız dahilinde Kültepe Kaniş’te arkeolojik
yazılarla ortaya çıkan Asurca çivi yazılı tabletlerden örnekleri de uzmanına
yayına hazırlatıp o dönem Kayserisi hakkında da birinci elden belgelere
ulaşma planlamış ve başlatılan bu çalışma da neticelenmek üzeredir. Bundan böyle de Kayseri’nin yakın tarihine ve milli mücadele yıllarına ait
kaynak niteliğindeki çalışmaların, hatıraların gün ışığına çıkarılmasına, bu
dönemin de bilgi ve belgelerini halkımızın istifadesine sunulmasına devam
edilecektir.
Ayrıca Belediyemizde oluşturacağımız bir dökümantasyon merkezinde Kayseri’ye ait yazılmış bütün eserler, kitap ve makaleler, orijinal belgeler toplanmaya çalışılarak ve yine şehrimize ait etnoğrafik malzemeler
ev ve tarım eşyaları, giyim kuşamlar, takılar ve süs eşyaları gibi bütün kaybolmakta olan eserler temin edilerek kent müzemiz zenginleştirilecektir.
Böylece Kayseri ile ilgili yapılacak her türlü ilmi çalışmaya belge ve obje
sağlanmış olacaktır. Bundan sonra ki görev elimizde bulunan bilgi ve belgelerden hareketle Kayserimizin sosyal ve kültürel tarihine yönelik projeksiyon tutma sorumluluğunda olan şehir tarihçilerimize düşmektedir. Bu vesile
ile titiz ve zahmetli bir çalışma sonucu elinizdeki kitabı hazırlayan değerli
hocalarıma ve mesai arkadaşlarıma teşekkür etmeyi bir borç bildiğimi ifade
etmek istiyorum.
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Giriş
Osmanlı Devleti toprak sisteminin en önemli unsuru olan timar, kuruluĢtan hemen sonra
devletin en önemli gelir kaynaklarından ve devletin büyümesinde birinci derecedeki âmillerden
biri olmuĢtur. Osmanlı toprak sistemi (mîrî topraklar) baĢlıca üçe ayrılmaktaydı. 1. Has; yıllık
geliri 100.000 den fazla olan toprak parçalarıdır. Bunlar hanedan üyelerine, vezir ve beylerbeyi
gibi devletin en üst yöneticilerine verilirdi. 2. Zeamet; hasdan küçük ve timardan büyük olup
yıllık geliri 20.000 ile 100.000 arasında olan toprak parçalarıdır. Bunlar da orta dereceli
yöneticilere verilirdi. 3. Timardır ve geliri 20.000 ile 5.000 arasında, bazen de 5.000'den küçük
olan toprak parçalarıdır. Timar bir köyün tamamını, bazen bir kısmını, bazen de birçok köyü
birden kapsamaktaydı. Haslar ve zeametler büyük toprak parçaları olduklarından bunların bir
parça olarak bulunması veya bir bölge toprakları arasından seçilmesi bazen imkansız hale
gelirdi. Böylece diğer illerdeki toprak parçaları da bir zeamet veya has etrafında toplanabilirdi.
Timarlar iki ana grupta mütalaa etmek mümkündür.
Bir; gelirleri bazı özel hizmetlere tahsis edilen timarlar,
Ġki; sipahi yani atlı asker yetiĢtirmek üzere ayrılan timarlar.
Bunlar da büyüklüklerine göre asker beslemek zorunda olurlardı. Eğer o bölgenin
korunmasıyla muvazzaf değillerse savaĢ sırasında sefer eĢmekle görevlendirilirlerdi. SavaĢ
sırasında götürmek zorunda olduğu atlı askerleri yanına alarak mensup olduğu sancak altında
sefere katılırlardı. Daha çok atlı birliklerin (sipahilerin) yetiĢtirilmesi, beslenmesi ve savaĢa
hazır hâle getirilmesi gibi anlaĢılmakla birlikte timar sistemi devletin diğer hizmetlerine de
katkı sağlamıĢtır.
Timar sahipleri toprağın sahibi ve iĢleyicisi değillerdi. Onlar reayanın yani toprağı
iĢleyen köylünün örfî veya mirî olarak vermek zorunda oldukları bazı vergileri tahsil etmekle
ve toprağın ziraatini denetlemekle görevli ve yetkili idiler.
Sertoğlu'na göre Osmanlı Devletinde toprağa ait gelirden doğrudan istifade eden sınıflar
Ģunlardı:
I. Sefere gitmesi Ģart olanlar.
A. Ġleri hizmet erbabı: l. Doğrudan doğruya kara veya deniz seferine memur timar,
zeamet ve hâs sahipleri, 2. Benevbet timarlar, 3. Mülk timarlar, 4. Serbest timarlar, 5. Akıncı
çeribaĢlarına mahsus timarlar, 6. Humbaracılar, 7. Lağımcılar.
B. Geri hizmet erbabı: l. Piyadeler, 2. Müsellemler, 3. Yörükler, 4. Canbazlar, 5.
Voynuklar.
II. Sefere gitmesi Ģart olmayanlar.
A. Devlet merkezinde vazifeli bulunanlar: l. Hâs sahibi vezirler, 2. Arpalıklar, 3. Bir
kısım divan çavuĢları, 4. Bir kısım divan kâtibleri, 5. Bir kısım müteferrikalar.
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B. Devlet merkezi dıĢında vazifeli bulunanlar: l. Kale muhafızları, 2. Yuvacı ve
ġahinciler, 3. Knezler, 4. Okçular, yani ordu için ok yapanlar, 5. Yurdluk ve ocaklıklar.
C. Kendisinden vazife beklenmeyenler: l. PaĢmaklılar, 2. Tekaüd yoluyla olanlar, 3.
Makam-ı himmete verilenler. Bu son kısım, 1500-2000 akçelik timarlar olup sadâkatlarını
temin için ve bir Ģeref payesi olarak doğudaki aĢiret beyzadelerine verilirdi.1
Timarların sadece Müslüman olanlara değil, aynı zamanda Hıristiyanlara, hatta
metrepolid ve piskoposlara da verildiği bilinmektedir. Eski Arnavut beylerinden büyük bir
kısmı Müslüman olmak mecburiyeti duymadan eĢkinci timarı sahibi beyler olarak Osmanlı
ordusuna katılmıĢlardır. H. Ġnalcık'tan naklen Ö. L. Barkan Ģu bilgiyi vermektedir: "859
(1454/1455) tarihinde Tesalya'da Tırhala livasında mevcut 182 timardan 36'sı, aynı tarihte (ve
fetihten 60 sene sonra) Vulçitrin, PiriĢtine taraflarında 170 timardan 27'si, Vidin ve havalisinde
185 timardan 18'i 1469'da yazılmıĢ olan bir defterde de Bosna ve Hersek taraflarında 467
timardan 111'i Hıristiyan sipahilerin elindedir."2 Ayrıca 838 tarihli, Arnavutluk'taki Premedi
ve Görice bölgelerine ait tahrir defteri parçasına göre Hıristiyan olan mülk sahibinin askeri
ödevle yükümlü olduğunu zikredilmektedir.3
*
Timar, Farsça asıllı bir kelimedir. Ġhtimam, ihsan, inayet ve bu maksatla verilen para,
zahire, maaĢ ve iktâ gibi manalarda gelmektedir.4 Terim olarak da, herhangi bir toprak
parçasının veya birden fazla toprak parçalarının yılda 20.000 akçeden az olan gelir miktarının
muayyen bir vazife ve hizmet karĢılığında ve belli Ģartlarla bir Ģahsa münferiden veya birden
fazla kimseye müĢtereken tahsisi hakkında kullanılan bir tâbirdir..5
Bizans'taki trimaion kelimesi de Osmanlı'daki timar kelimesinin Rumcaya çevirilmiĢ
Ģeklinden ibarettir. Osmanlılar, Bizans'taki pronuya sistemini yerinde bıraktıklarında timar
kelimesini kullanmıĢlardır. Ancak pronuya Osmanlıdaki timar sisteminin aynısı değildir.
Osmanlılar, Batı'da fethettikleri yerlerde bulunan bazı toprak sistemlerini bir müddet
için muhafaza etmiĢlerdir. Doğu ve Güneydoğu'da da kendinden önce iĢlemekte olan toprak
sistemlerini uzun bir müddet korumuĢlardır. Bunlar yurtluk ve ocaklık sistemiyle yakın
zamanlara kadar gelmiĢlerdir. Gerek bölgenin toprak Ģartları ve gerekse o bölgenin insan yapısı
itibariyle bu sistemlerin korunması bir zaruret halini almıĢtır. Özellikle Anadolu ve yeni
fethedilen yerlerin toprak sistemi yoksa buralarda yeni bir timar sistemi kurulmuĢtur.
Batı feodal toplumlarında da buna benzer sistemlerin olduğunu biliyoruz. Osmanlı timar
sistemi ile Batı feodal sistemlerdeki timarlar benzerlik arzetse de aynı değildir. Osmanlı
timarlarında timar sahipleri toprağın veya toprak sahibinin vermekle yükümlü olduğu bazı
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Sertoğlu, Midhat, Osmanlı Tarih Lugatı.
Barkan, Ömer Lütfi, Timar ĠA. c:12/1, s: 297
Beldiceanu, Nikoarã, Osmanlı Devletinde Timar, s. 14.
Köprülü, Prof. Dr. M, Fuad Bizans müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine
Tesiri, s:127.
Sertoğlu, Midhat, Osmanlı Tarih Lugatı.
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gelirleri ve vergileri almakla yetinirken veya buna yetkili iken Batı feodalleri o toprağın sadece
gelirlerini almakla kalmayıp idarî ve mülkî yetkilerine de sahiptiler. Osmanlı sisteminde
merkez timar sahiplerini değiĢtirmeye yetkili olduğu hâlde feodal sistemlerde kralların
feodallerin ellerinden almak ve değiĢtirmek gibi yetkileri yoktu. Feodal düzende toprak ve
üzerinde yaĢayanların irs yoluyla intikal etmesine rağmen Osmanlılarda timar ve ondan
doğacak haklar geçici olarak verilir ve ancak görevle birlikte olmak Ģartıyla babadan oğula
intikal etmesi kabul edilirdi.
Timar sisteminin benzeri veya timar sistemi Osmanlılardan önce diğer Ġslâm
devletlerinde de vardı. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları'nda iktâ diye anılan askeri
toprak sistemi mevcuttu.
Askerî mukataalara yani timar sistemine Osmanlılardan baĢka Anadolu beyliklerinde de
genellikle tesadüf edilmesi bu sistemin Selçuklular devrinden kaldığına büyük bir delildir,
dedikten sonra F. Köprülü Osmanlı timar sisteminin Bizans'tan alındığı iddiasını çürütmek için
Ģu bilgileri veriyor:
1. Eski Ġslâm devletlerindeki iktâ sistemi Büyük Selçuklular zamanında esaslı bir
geliĢmeye uğrayarak Türk timar sistemini vücuda getirmiĢtir.
2. Büyük Selçuklu Ġmparatorluğu'na varis olan çeĢitli Türk devletlerinde Selçuklular'da
olduğu gibi irsî mahiyette askerî timar sistemi devam etmiĢtir.
3. Anadolu Selçukluları'nda da bu sistemin -Büyük Selçuklular'daki aynı esaslar
dahilinde- sürüp geliĢtiğini görüyoruz. Bilhassa hudutlarda bu teĢkilâtın büyük ehemmiyeti
vardı.
4. Osmanlı Devleti diğer Anadolu beylikleri gibi Selçukluların birçok müessesesini
devam ettirmiĢtir ki, timar sistemi de bunlardan biridir.
5. Osmanlı timar sisteminin Bizans'tan alındığına en büyük delil olarak gösterilen
'donanma hizmetine mahsus timarların mevcudiyeti' meselesi Anadolu Selçukluları'nda mevcut
olduğu gibi ikinci bir delil olarak ileri sürülen 'timarların kıymetçe belirli olması' prensibi de
yine Anadolu Selçukluları'nda mevcuttu.
6. Osmanlı timar sisteminin daha XIV. yüzyılda mevcudiyetini görüyoruz ki bu Selçuklu
geleneğinin Osmanlılar'da tabii bir Ģekilde devam ettiğine bir delildir.
7. Timar, zeamet, hâs, iktâ, sipahi gibi bu sisteme ait ıstılahlardan büyük bir kısmının
Osmanlılardan evvelki Türk ve Ġslâm devletlerinde mevcudiyeti de Bizans tesiri iddiasını red
için diğer bir delil hükmündedir."6
Ö. L. Barkan "Osmanlı timar sistemi, muayyen iktisadî Ģartların ve tarihî zaruretlerin
neticesi olarak, muhtelif devirlerde türlü bölgelerde kendiliğinden meydana çıkması mümkün
ve bu bakımdan muayyen bir ırk ve medeniyetin bir imtiyazı veya bazı büyük devlet
adamlarının bir icadı addedilmesi caiz olmayan ictimaî bir hadisedir."7 demektedir.
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Köprülü, Ord. Prof. Dr. M. Fuad, aynı eser, s: 126.
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Osmanlı Devleti, kendinden önce kurulan devletlerden pek çok kurumları almıĢ, ancak
zamana göre değiĢtirerek kendi devlet teĢkilatı içine katmıĢtır. Osmanlı kurumları,
kendilerinden önceki Ģekillerinden tamamen farklı ve mükemmel bir hale getirilmiĢlerdir.
Vakıf sisteminde olduğu gibi bu sistem ilk çağlara kadar uzandığı hâlde Ġslâm devletlerinde
geliĢmiĢ, ancak en mükemmel ve en faydalı ve etkin Ģeklini Osmanlılarda bulmuĢtur. Modern
dünyanın bugün uyguladığı ve yararlandığı vakıf sistemi dünyaya Osmanlılar sayesinde
yayılmıĢtır. Timar sistemi de kendinden önce kurulan gerek Ġslâm ve gerek diğer devletlerde
uygulanmıĢsa da mükemmel hâlini Osmanlı Devleti'nde bulmuĢtur.
Osmanlı timar sistemi geniĢlemesini XVI. yüzyıl sonuna kadar sürdürmüĢtür. Ondan
sonra yeni timar oluĢturulmamıĢtır. Ö. L. Barkan, "Kanunî'nin son devirlerinden baĢlayın III.
Murad'ın saltanatının ilk senelerinde tamamlanmıĢ olan büyük arazi tahrirlerinden sonra bir
daha tahrir yapılamaz oldu. Bu sebeple son tahrirlere dayanılarak yapılmıĢ olan timar tevzi ve
taksimleri neticesinde timar kadroları da son ve kati bir Ģekil almıĢ ve ondan sonra yapılacak
olan resmi muamele ve hesaplar hep bu devrin kadro ve teĢkilatı içinde cereyan etmiĢtir"
demektedir.
XVII. yüzyıl ortalarında devlet teĢkilâtı hakkında Sultan Ġbrahim'e lâyiha sunan Kara
Mustafa PaĢa Osmanlı timar ve zeametlerinin miktarı hakkında Ģu bilgiyi vermektedir.
"Cümle sancaklarda olan ze'âmet ve timar dokuz bin yetmiĢ dört kılıçdır. Dokuz yüz on
dört ze'âmet, mâ'adâsı tezkireli ve tezkiresiz timardır. Ve zu'amâya beĢ binde bir cebelü olur.
On bin akçe timarı olan yigirmi bin akçeye varınca üç cebelü verirler. Bu minvâl üzre
Rûmelinde olan zu'amâ ve timar cebelüleri kânûn üzre yigirmi bin iki yüz nefer olur.
Beğlerbeğisi ve sancakbeğleri cebelüleri ile beĢ yüz nefer olur."8
Timar ve zeamet sahiplerinin görevleri hakkında da "Yeniden cülûs-ı hümâyûn oldukda
zü'amâ ve ehl-i timar ve ehl-i cihet ne kadar varise berâtın tecdîd etmek kânûndur. Ehl-i
ze'âmetden yigirmi bin akçe yazar bir berâtdan mîrî içün sekiz yük akçe alınmak kânûndur. Ve
ehl-i timar ki üç bin akçe yazusu ola, tecdîd-i berât etdikde mîrî içün yüz yigirmi akçe alurlar."
diye yazmaktadır.9
Aynı dönemin yazarı Aynı Ali Efendi Risalesi'ne göre Avrupa kıtasında 13 eyalette
3.306 zeamet, 37.389 timar, Asya kıtasında 20 eyalette 1.571 zeamet ve 41.286 timar, toplam
33 eyalette 4.877 zeamet ve 78.675 timar bulunmaktadır. Toplam kılıç sayısı ise 83.552'dir.10
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Koçi Bey Risalesi, vr: 16b.
Koçi Bey Risalesi, vr: 15a-b.
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Aynı Ali Efendi'nin eserinin yazıldığı yıllarda doğan ve Türk kültürünün temel
kaynaklarından biri olan Seyahatnamesi'nde Evliya Çelebi Osmanlı timarları ile ilgili Ģu bilgi
vermektedir.
"Süleyman Han kanunu üzere her beylerbeyilik kaç kılıçtır, bütün askeri ne kadar olur,
her sancakta ve eyalette ne denli timar ve zeamet vardır onları bildirir;
Önce Rumeli eyaletinin bütün sancaklarında olan zeamet ve timarları 9.274 kılıçtır.
914'ü zeamettir geri kalanı tezkireli ve tezkiresiz timardır. Zeamet sahiplerine beĢ binde bir
cebelü ve timar sahiplerine 3.000 akçede bir cebelü vermek kanundur.
10.000 akçesi olanlar on binden zeamete kadar mutasarrıf olanlar üç cebelü verir.
Rumeli eyaletinde olan zeamet ve timar sahiplerinin kanun üzere cebelüleri ile 20.200
asker olur.
Beylerbeyileri, sancakbeyleri, defter kethüdası ve timar defterdarı hepsi 5.000 akçede
bir cebelü verirler. Bunların cebelüleri de 2.500 asker olur. Bu takdirce Rumeli askeri kanun
üzere cebelüleri ile 33.000 seçkin silahlı asker olur, diğer hizmetçileri ile 40.000 asker olur.
Anadolu eyaleti 7.313 kılıçtır. 195'i zeamettir gerisi tezkireli ve tezkiresiz timardır.
9.700 nefer cebelüleri ile toplam 7.000 kadar askerdir.
Anadolu sancağında piyade ve müsellem taifesi vardır, nöbetlileri ile sefer eĢerler,
toplam 6.900 asker olur. Yamakları ile 26.500 asker olur. Bu anılan piyade ve müsellem
topluluğunun görevleri, beyleri ve yürükleri ile sefere çıkıp top çekmek ve belirlenen yolları
temizleyip Ġslâm askerine yiyecek getirmektir.
Rumeli'de olduğu gibi bunların da müsellem ocağının çiftlikleri olup hâsıl olan kendi
öĢürleri resmi alınmayıp kendilerine timar geliri kaydolunup onun altında sefer eĢerler idi.
Sultan Süleyman'ın mutlu zamanlarında Rumeli denilen büyük eyaletlerde bütün zeamet
ve timar sahipleri ile birlikte cebelüleri ile 74.600 asker idi. Anadolu denilen toplam (---)
eyalette bütün zeamet ve timar sahipleri ile birlikte cebelüleri ile 91.600 askerdir."11
*
Yukarıda da kısaca değindiğimiz gibi Kayseri Sancağı tımarlarını, bugünkü Kayseri ili
sınırları itibariyle tam olarak belirleyebilmemiz için bir bölge çalıĢması yaptık. Bunun için
elinizdeki Kayseri Sancağı Timarları hakkında biraz bilgi vermek gerekmektedir.
Kitabın muhtevası günümüzdeki Kayseri ili sınırlarını kapsamaktadır, 997 tarihindeki
Kayseri Sancağı sınırları değildir. Çünkü o zamanki Kayseri sancağı sınırları bugünkü Kayseri
merkez, Bünyan, Tomarza, Ġncesu ilçeleri ile Himmetdede nahiyesini içine almaktaydı. Develi,
YeĢilhisar (Karahisar-ı Develi), PınarbaĢı, Sarıoğlan, AkkıĢla, Sarız ve Tomarza'nın bir kısmı
bu defterde yoktur. Develi ile Karahisar Niğde sancağına, diğerleri MaraĢ sancağına, Tomarza
ise Kars-ı Zülkadriyye sancağına bağlı gözükmektedir. Ancak kitabın bir bütünlük kazanarak
bir mana ifade edebilmesi için diğer sancaklara bağlı olan kazalara ait bilgileri de çalıĢmamıza
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Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi. Cilt: 1, s: 152.
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dahil etmenin uygun olacağını düĢündük. Bu yüzden aynı tarihleri ihtiva eden dört ayrı
defterden timar ve zeamet tevcihlerini çıkarmak mecburiyetinde kaldık.
Önce, Bulgaristan'ın Sofya Ģehrinde bulunan Kiril ve Metodiy Kütüphanesi ġarkiyat
Bölümü OAK fonu 105/19 numarada kayıtlı bulunan ve 997 tarihini taĢıyan 410 varaklık bu
defter Karaman Eyaleti timar tevcihlerini içine almaktadır. Bu defterde çalıĢmamızın
kapsamına giren kısımlar Kayseri sancağı ve bağlı nahiyeleri timarları ile Niğde sancağına
bağlı Develü ve Karahisar-ı Develü nahiyelerinin timar tevcihleridir. Defterin diğer
kısımlarında Konya, Karaman, Mersin, Kıbrıs, Aksaray sancaklarına bağlı nahiyeler de
bulunmaktadır. Bugünkü Kayseri ili sınırlarını gözümüzün önüne getirdiğimizde bu defter
sadece merkez ile güney-batı yönüne doğru üçgen Ģeklinde uzanan bir parçasını ihtiva
etmektedir.
Diğer bölümleri, BaĢbakanlık Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı ArĢivi'nde
bulunan Timar Tevcih Defterlerinin 110, 112 ve 116 numaralı defterlerinden tarayarak
çıkardık. Ancak 112 numaralı defter yine Karaman eyaletine, 110 numaralı defter MaraĢ
eyaletine aittir. Bu defterden Kars sancağına bağlı Göstere nahiyesine ait kayıtları çıkardık.
116 nolu defter MaraĢ sancağına ait olup bu defterden PınarbaĢı, Zamantı, ÇörümĢek ve Hınzırı
nahiyeleri kayıtlarını çıkardık. Bu dört defterden seçtiğimiz parçaları, yayınladığımız metin
içerisinde karıĢık olarak kullandık. Bulgaristan'dan getirdiğimiz defteri (A), Osmanlı ArĢivi'nde
bulunan Timar Tevcih Defterlerinin 110 nuramalı olanını (B), 112 numaralı defteri (C) ve 116
numaralı olanı da (D) ile gösterdik.
112 numaralı defter ile Kiril ve Metodiy Kütüphanesinde kayıtlı olan defter bölge olarak
aynı olmakla birlikte tarih farklılığı vardır. Buradaki timarların tevcihleri incelendiğinde bazı
timarların aynı olduğu görülmektedir. Bu, ilk bakıĢta bir tekrar gibi gözükebilir. Ancak diğer
defterde olmayan bazı timar ve köyler bu defterde kayıtlıdır.
Bir memleketin timar ve zeamet bağlantılı toprak yapısını çıkarmak için bir timarın ne
kadar sürekli olabileceğini gözönüne alarak en az 30 senelik bir tarih dilimi içinde bulunan
bütün defterlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Zira Timar Tevcih Defterleri, mahlül
meydana geldikçe, yani timar boĢaldıkça tevcih edilen ve kayıt için merkeze gelen tezkireleri
zaptetmektedir ki, günlük yani ruznamçe olarak tutulmuĢlardır. Bu defterlerden ancak
kapsadığı tarih dilimi içinde ne kadar timar boĢalmıĢ ve yeniden tevcih edilmiĢ veya kayıtları
yenilenmiĢtir, onu öğrenebiliriz.
Bir bölgenin sosyal ve ekonomik yapısı hakkında yapılacak çalıĢmada önemli
kaynaklardan biri de Ģüphesiz timar tevcih defterleridir. Ancak araĢtırıcıyı tam bir sonuca
götüremezler. Bu konularda çalıĢma yapan araĢtıcıların tam bir sonuca gidebilmeleri için
bölgenin toprak yapısını tam olarak bilmeleri gerekmektedir. Bölgede has var mıdır, toprakların
ne kadarı veya gelirlerin ne miktarı vakıftır, bunlar bilinmeden tam bir sonuca gidilmesi
mümkün değildir. Ancak böylesine çetin bir çalıĢma için timar tevcih defterlerinin mutlaka
görülmesi ve incelenmesi gerekmektedir.
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Bulgaristan Kiril ve Metodiy Kütüphanesi'nde bulunan 997 tarihli Karaman Timar
Tevcih Defteri'nin temini hususunda yardımlarını esirgemeyen Bulgaristan Kiril ve Metodiy
Kütüphanesi yetkililerine yardımları için teĢekkür ederim.
Kitabın hazırlanması sırasında metinlerin okunmasında yardımlarını esirgemeyen
değerli uzman Abdullah Sivridağ'a, kitabın düzenlemesini yapan Dr. Yücel Dağlı'ya, emekleri
geçen ve ismini burada zikredemediğim diğer arkadaĢlara teĢekkür ederim.
Türk kültürüne ve Kayseri tarihine ıĢık tutacak bu eserlerin yayınlanmasını destekleyen
Kayseri BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Mehmet Özhaseki'ye burada ayrıca teĢekkürü bir borç
bilirim.
Sahrayıcedid/2009
Seyit Ali KAHRAMAN
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KAYSERĠ SANCAĞI
Cemaat, çiftlik, karye (köy), mezraa, zemin isimleri
Cemaatler
Cemâ‘at-i Akdağlu, an-yörükân-ı Mar‘aĢ:
Cemâ‘at-i Aydoğanlu, an-yörükân-ı Mar‘aĢ
Cemâ‘at-i BaĢıkaralu ve Poladlu, tâbi‘-i tâife-i Demürcilü, yörükân-ı Kars
Cemâ‘at-i Cândânlu, Yörükân-ı Mar‘aĢ
Cemâ‘at-i Çeki, an-yörükân-ı Kars
Cemâ‘at-i Çorman, an-yörükân-ı Kars
Cemâ‘at-i Davalan, an-yörükân-ı Kars
Cemâ‘at-i Fâzıllu, an-yörükân-ı Kars
Cemâ‘at-i Fuzulî Muslu, tâbi‘-i Akçaevcilü, an-tâife-i Karamanlu-i Kars
Cemâ‘at-i Gerçeklü, an Yörükân-ı Mar‘aĢ
Cemâ‘at-i Halîl Beğlü, an tâife-i Demürcilü, an-Yörükân-ı Kars.
Cemâ‘at-i Karı KıĢlalu, an-Yörükân-ı Zamantu
Cemâ‘at-i Keçilü, an-yörükân-ı Göstere
Cemâ‘at-i Kırçıllu, an-yörükân-ı Göstere
Cemâ‘at-i Kiçegezlü, tâbi‘-i tâyife-i Çürük, an-tâyife-i Karamanlu-i Kars
Cemâ‘at-i Köse Hacılu, an-yörükân-ı Mar‘aĢ
Cemâ‘at-i Kulacalu, tâbi‘-i tâyife-i yörükân-ı Kars
Cemâ‘at-i Süleymân Fakihlü, tâyife-i Zâkirlü
Cemâ‘at-i Süleymânlu an-Yörükân-ı ÇörümĢek
Cemâ‘at-i Tatar, tâbi‘-i Develü
Cemâ‘at-i Yuvalu, tâbi‘-i tâyife-i Demürcilü, an-yörükân-ı Kars
Çiftlikler
Çiftlik, der nezd-i karye-i m. PınarbaĢı
Çiftlik, der-karye-i Girgin nâm-ı diğer Yûsuflu ve Kızılcain ÇörümĢek
Çiftlik, der-karye-i Zerezek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Çiftlik-i Hud[i], der-mezra‘a-i Pirin Baba, tâbi‘-i Zamantu:
Çiftlik-i Ġlhan veled-i Ahmed, der-karye-i Zerezek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Çiftlik-i Ġlkindin ma‘a mezra‘a-i Alacakilise tâbi‘-i PınarbaĢı
Çiftlik-i Ġsâ Beğ ve Ahmed [Emre, Ġmirze] Beğ tâbi‘-i Koramaz
Çiftlik-i Karacavenk, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Çiftlik-i Murad el-mezbûr, nezd-i Kilise-Mehrim el-mezbûr PınarbaĢı
Çiftlik-i Sarı Hacı, der-karye-i Tahtalasun, tâbi‘-i Hınzırı
Çiftlik-i UlaĢ hassa, der-mezra‘a-i Göllücevîrân, tâbi‘-i ÇörümĢek, der-Zamantu
Köyler
Karye-i Acıgöl, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i AfĢar tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Ağaç-ı Büzürk, tâbi‘-i Develü
Karye-i Ağcaasmalu, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Ağcain tâbi‘-i Develü
Karye-i Ağcain tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Ağcain tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Ġslâmlu
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Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Ağcakend, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Ağcamescid, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Ağcaoğlu. PınarbaĢı
Karye-i Ağcavîrân tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Ağcavîrân, der-nezd-i Ağcaoğlu deresi, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Ağcavîrân, der-nezd-i karye-i Harsa, tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Karye-i Ağzıkara, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Ahiköy, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Ahlat, tâbi‘-i Malya
Karye-i Ahmedhisârı tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Ahtaba, tâbi‘-i Malya
Karye-i Akin tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Akkaya, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Akvîrân, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Akarca, der-nezd-i Sarıoğlan, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Akçakaya, Ağcakaya tâbi‘-i Cebel-i Alî
Karye-i AkçaĢehir, tâbi‘-i Develü
Karye-i Akçalık, tâbi‘-i Develü
Karye-i Alacıkkaya, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Alîhacılu, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Andırun, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Arabgir, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Arpasekisi, tâbi‘-i [Cebel-i] Alî
Karye-i AĢağa Mersin, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Avgasır ma‘a Koduk-Kulukilisesi, tâbi‘-i Göstere
Karye-i AvĢar tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Aygırağıl nâm-ı diğer Çalık, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Aytimur, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Babduvin, Baba-duvin [Babavun], tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Bacaluca, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Bağday, tâbi‘-i Develü
Karye-i Bâlâ Gesi, tâbi‘-i Koramaz:
Karye-i Ballı, nâm-ı diğer Kızılyazı tâbi‘-i Develü
Karye-i Barsama tâbi‘-i Develü
Karye-i Barsama, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i BaĢbusak, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i BaĢvîrân, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i BaĢköy, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Bayındır, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Bayrâmlu, tâbi‘-i m Ġslâmlu
Karye-i Beçin, tâbi‘-i [Gö]stere
Karye-i Belvîrân, tâbi‘-i Sahra
Karye-i Belazik, der nâhiye-i Zamantu
Karye-i Beyvîrânı, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Boğa, tâbi ‘-i Sahrâ
Karye-i Boğasun-ı sagîr, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Boltacı tâbi‘-i Göstere
Karye-i Boran tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Boyalık, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Bozatlu, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Bölük tâbi‘-i Karahisâr
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Karye-i Bucak, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Bulak, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Büget, Çakırlu demekle ma‘rûfdur, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Büget, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Büklün ma‘a Hendek, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i BünüĢ, tâbi‘-i Develü
Karye-i Cabi, tâbi‘-i Karahisâr:
Karye-i CânpaĢalu nâm-ı diğer Karakınık, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Cânbâz tâbi‘-i Koramaz
Karye-i ÇandırköĢ nâm-ı diğer SarıHacı, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Çatalkoca, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Çay, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Karye-i Çaylu, der-nezd-i ÇörümĢek
Karye-i Çelebi, tâbi‘-i m Develü
Karye-i Çevlik nâm-ı diğer Kaya kıt‘alu, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i ÇıbuktaĢ, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Çırgalan tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Çiftlik tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Çiftlik tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Çiras, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Çözaki, tâbi‘-i nâhiye-i Hınzırı
Karye-i Çukavîrân, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Çukavîrânı, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Dadasun tâbi‘-i Sahra
Karye-i Damcuğaz, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Darsiyak, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Daya, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Dekecik, tâbi‘-i Develü
Karye-i DeliklütaĢ, tâbi‘-i Malya
Karye-i Demren, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Denk, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Depecikağıl nâm-ı diğer Öbeklüağıl, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Depesidelik, tâbi‘-i KarataĢ:
Karye-i Derecik, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Dereköy, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Dinek, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Diprin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Direklivîrânı tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Dolasun, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Düvlek nâm-ı diğer Fakihlü, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Ebü'l-hindî nâm-ı diğer HezârĢe, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Efkere, tabi‘-i Koramaz
Karye-i Ekrek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Elmaluca, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Eskiköy ma‘a mezra‘a-i Mehmed vîrânı ve Kayapınar tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Karye-i Eynebil tâbi‘-i Göstere
Karye-i Fadlasun, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Gederek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Gederet , tâbi‘-i Göstere
Karye-i Gelincik, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Gelirge, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Gergeme, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Girenid, tâbi‘-i Göstere
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Karye-i Göbü tâbi‘-i Göstere
Karye-i Gökce-asma, tâbi‘-i Ġslâmlu:
Karye-i Gölcük, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Göllüce, Göllücelü, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Göndere, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Gösteran ma‘a Burunvîrân nâm-ı diğer Alî-Ģeyhlü, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Güğümlü, tâbi‘-i Develü
Karye-i GümüĢgün nâm-ı diğer Kaman tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Gürce pınar nâm-ı diğer Sivcepınar tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Gürciler tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Hacı Bozca, tâbi‘-i Malya
Karye-i Haçin, der-nezd-i karye-i Belanik , tâbi‘-i nâhiye-i Zamantu
Karye-i Hanukvîrânı, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Hargana, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Hasenecik, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Hassa, tâbi‘-i Zamantu
Karye-i Hisârdepe, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Horsana, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Höyük [Öyük] ġeyh, tâbi‘-i Kayseriyye
Karye-i Hüsâm-fakih tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Ġberikağıl, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Ġğdecik, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Ġğdir, an-karye-i Çukur, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Ġkiler [Kitiz] nâm-ı diğer Tokmak, tâbi‘-i Zamantu
Karye-i Ġkizcekenâr, kebîr, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Ġlkindin ma‘a mezra‘a-i Alacakilise, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Ilusu, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Ġmaret, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Ġncesu, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i ĠncesubaĢı, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Ġsmet, tâbi‘-i Develü
Karye-i Ġspile, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Ġstefana, tâbi‘-i Cebel-i Alî
Karye-i Iydeynvîrânı ve Ballukuyu, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Kabaklu, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kal‘a, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Kal‘a-i Çarsalur, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Kal‘aluca Pireslik nâm-ı diğer Alî Beğlü ma‘a Kal‘acık, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Kalderva, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kalkancık, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Kanluca der nezd-i karye-i m. Hınzırı
Karye-i Kapuluca-i diğer ma‘a Kayaluca, tâbi‘-i nâhiye-i PınarbaĢı
Karye-i Karaboğa ma‘a mezra‘a-i Karaağaç-ı Ġki-Depearası ve Çömlek-i Küçük Ahmedlü, tâbi‘-I
Develü
Karye-i KarabünüĢ, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Karye-i Karakaya tâbi‘-i Göstere
Karye-i Karakenise, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Karakilise, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Karapınar, tâbi‘-i Develü
Karye-i Kara Yûsuf, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak:
Karye-i Karacavenk, der-nezd-i karye-i m, Hınzırı
Karye-i Karacavîrân tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Karacavîrân tâbi‘-i Karahisâr
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Karye-i Karacavîrân, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Karacavîrân, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Karadepe , tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kavacık tâbi‘-i Develü
Karye-i Kavacık, tâbi‘-i m Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kayacık tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Kayırdiğin, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kayrı, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Kazyuvası, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Keklicek, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Kelgin, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kelnik tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kemer tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Kemerlik, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Kendüsün, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Kengerlü be-nâm-ı Depecik, tâbi‘-i Zamantu
Karye-i Keprin, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kes Doğan ve mezra‘a-i Kürtüncük ve Akpınarvîrânı ve Donuzdöğen ve Dolucakirec ve
Akkaya, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Kesir, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kesirin ma‘a mezra‘a-i Burunvîrânı nâm-ı diğe Alî-ġeyhlü, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kesrik, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Kesteliç, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Keykubad, tâbi‘-i Sahra
Karye-i Keylüce, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Kınıkgeçen, ma‘a mezr‘a-i Öküzgâh, nezd-i Sovucak tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kınnâse, tâbi‘-i Develü
Karye-i KırkıĢla, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Kıroğlu, der nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Kıranardı tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Karye-i Kırsavi, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Kırsavi, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i KıĢla-Mehmed-i Göstere, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i KıĢlacık tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Kızık, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Kızılağıl, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kızıldere, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Kızılvîrân, tâbi‘-i ÇörümĢek.
Karye-i Kızılvîrân, tâbi‘-i Kayseriyye
Karye-i Kızılcain, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kızılcain, tâbi‘-i m, Koramaz
Karye-i KızılcakıĢla, tâbi‘-i m PınarbaĢı
Karye-i Kızılocak tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kilise [Mehri kilisesi], tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kirlursun, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kirpin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kitiz nâm-ı diğer Tokmak, tâbi‘-i Zamantu
Karye-i Kocavîrân, der-ned-i karye-i m PınarbaĢı
Karye-i Kopçu, tâbi‘-i Develü
Karye-i Kozluca, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Kölete, tâbi‘-i Göstere
Karye-i KöĢkervîrânı, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i KöĢkerlü be-nâm-ı Gicin, tâbi‘-i PınarbaĢı
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Karye-i Kubad-DâniĢmend, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Kumarlu, tâbi‘-i Sahra
Karye-i Kunduz, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Kuruköprü, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Kurubel, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Kurucaova tâbi‘-i Malya
Karye-i KuĢkayası, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i KuĢtemür, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Kuyucak, tâbi‘-i Develü
Karye-i Küçük Ġlyâslu, tâbi‘-i Develü
Karye-i Kürddere, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Kürdün nâm-ı diğer Girgin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kürevek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Madrasun, tâbi‘-i nâhiye-i Hınzırı
Karye-i Mamalar, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Mancusin, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Mancusun, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Mandur ma‘a mezra‘a-i Azd vîrânı ve Kasabavîrânı tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Maracin , tâbi‘-i Develü
Karye-i Melengi, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Mersin, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Mescidlü, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i MeĢhedini, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Molu, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Muhzır, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Muncusun, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Murvana tâbi‘-i m Hınzırı
Karye-i MüĢüke ma‘a Kiravki PınarbaĢı
Karye-i Nizeyye, tâbi‘-i Kayseriyye
Karye-i Obruk, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Oyumağaç, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Ozankaya, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Öyüklüvîrân der nezd-i nâhiye-i ÇörümĢek
Karye-i Palankırdı, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Pastere, Bastere (?), tâbi‘-i Göstere
Karye-i PınarbaĢı, tâbi‘-i nâhiye-i PınarbaĢı
Karye-i Pıraslık, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Pîrares, tâbi‘-i Develü
Karye-i Pulvana, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Pühü[n]ge, nezd-i karye-i m. ÇörümĢek
Karye-i Revan, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Sadakavîrân, tâbi‘-i Sahra
Karye-i Sadala, tâbi‘-i Develü
Karye-i Sakaldutan, tâbi‘-i Göstere:
Karye-i Salkuma tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Salur, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Samağarvîrânı, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Sanlu tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Karye-i Sarâycık, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Sarâycık, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Sarâyin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Sarıağıl, tâbi‘-i Malya
Karye-i Sarımsaklu ve karye-i Ġverek tâbi‘-i Koramaz

7

Karye-i Saruoğlan-ı kebîr nâm-ı Dergâh ma‘a Hisâröyüğü, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Saru Ömerlü, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Sarukaya ma‘a Kal‘acık nezd-i karye-i Hınzırı tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Seferhan, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Seki-Ġlyâslu, tâbi‘-i Develü
Karye-i Seladik, tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Karye-i Seladik, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Selimî-yi diğer, tâbi‘-i nâhiye-i m. tâbi‘-i m Göstere
Karye-i Serahat, tâbi‘-i Develü
Karye-i Sevin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Seydîini, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Seyfi-i Küçük, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Sırçalu, tâbi‘-i m Göstere
Karye-i Sırtsaray, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Sıvgın, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Sinos, tâbi‘-i , Koramaz
Karye-i Siranil, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Sirehor tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Sivribel, der-nezd-i Hınzırı
Karye-i Sivrikilise, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Sovucak tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Söğüdlüce tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Sultanhanı tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Sücekler [Göcekler], tâbi‘-i Göstere
Karye-i Südüsvîrân, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Sümegan-ı kebîr, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Sürtme, tâbi‘-i Develü
Karye-i Süvegân tâbi‘-i Göstere
Karye-i ġerayin. tabi-i PınarbaĢı
Karye-i ġeyh tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Tâcin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Tahta-kavak, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Tahtalasun tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Talas tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Tavanasun, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Tekedöğenlü nâm-ı diğer Seriminlü, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Tekirlik, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Tepeli öyük tâbi‘-i Develü
Karye-i Til, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i TiravĢin nâm-ı diğer Süksün tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Tirkese, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Tirnikan-ı kebîr, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Tirnikan-ı sağîr, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Tuzhisâr, der-nezd-i Sultânhanı, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Tül, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Uluağaç tâbi‘-i Göstere
Karye-i Ulubürüngüz, tâbi‘-i Kayseriye
Karye-i Uluköy, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Uzankaya, tâbi‘-i m Hınzırı
Karye-i Uzundirsek ma‘a AğcaĢehir, Hınzırı
Karye-i Uzundirsek ma‘a Ömer MeĢhed, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Vâdî-i Derziler, tâbi‘-i Develü
Karye-i Varta, der-nâhiye-i PınarbaĢı
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Karye-i Vekse, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Venk, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Venkük tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Karye-i Vîrâncık, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Yabani, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Yağmurboğa, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Yalnız-Öküz, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Yarımca, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Yarımcahan ma‘a Aygırbükü, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Yassıca, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Karye-i Yassıcapınar nâmı-ı diğer Yevm-i-kara PınarbaĢı
Karye-i Yazır, tâbi‘-i Sahrâ:
Karye-i Yeğrek, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Yeni Ġlyaslu tâbi‘-i Develü
Karye-i Yenice, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Yeniköy, tâbi‘-i Develü
Karye-i Yenücek, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Yerdam PınarbaĢı
Karye-i Yince [Yenice] tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Yolkud nâm-ı diğer Kirpin, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Yorganvîrânı, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Yukaru Mersin, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Yuları, tâbi‘-i Develü
Karye-i Yuvalı, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Yuvalıca, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Yüreğir, tâbi‘-i Karakaya
Karye-i Yürekvîrân nâm-ı diğer Seydî-Ahmedlü, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Zak, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Zâviyecik tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Zeknir nâm-ı diğer Tokmak, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Zereçin, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Zerezek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Zile, tâbi‘-i Develü
Karye-i Zincidere, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Mezraa
Mezra‘a-i Abdullâhvîrânı ve Ballukuyu der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Adadepe, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Ağcaağıl, tâbi‘-i mPınarbaĢı
Mezra‘a-i Ağcain ma‘a Büğetvîrân, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Ağcain ma‘a Sakalınvîrân, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Ağcavîrân, der-nezd-i Çoğınvîrânı, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Ağıl, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Ağılcık, der karye- i m. ÇörümĢek
Mezra‘a-i Ahmedcevîrânı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Akçubuk, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Akkoz ve Acıbakla, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Aktekir, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Akvîrânı, tâbi‘-i Malya
Mezra‘a-i AkbaĢ, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i AkçaĢehir, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Aktuz ma‘a Hacı pınarı tâbi‘-i m Hınzırı
Mezra‘a-i Akyarvîrânı, tâbi‘-i Malya
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Mezra‘a-i Alacaçayır, der-nezd-i karye-i Avkasır, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Alacamescid ve Güneyağıl Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Alacıkkaya, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Alacıkmida, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Alara [Ġğdecik], nezd-i m. tâbi‘-i Zamantu
Mezra‘a-i Alınpınar, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Alî pınarı, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Alî Köse, tâbi‘-i Koramaz:
Mezra‘a-i Andırun, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Arefe-Gâzî nâm-ı diğer Kuruçay, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Argun tâbi‘-i Cebel-i Alî
Mezra‘a-i Arharic [Arkaç], der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Arılı, der nezd-i karye-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Arılı, der-nezd-i karye-i m, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Arkaç, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Arpasekisi, tâbi‘-i Cebe-i Alî
Mezra‘a-i Arpalık, der-nezd-i karye-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Asan, nezd-i karye-i m. PınarbaĢı
Mezra‘a-i Asmacuk, tâbi‘-i Göstere:
Mezra‘a-i Avgasır, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i AvĢar, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Aydoğdu, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Bademlücevîrân, der-nezd-i karye-i Güllücevîrân, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Balluca, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Baltacalı, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Barçın, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Bâzârgân der nezd-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Beğoğlanı, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Bekircic [Mıgırdıç], tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Belvîrân, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Belvîrânı der nezd-i karye-i Çakır, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Bilvîrân, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Boran, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Boyacık, der-sınûr-ı karye-i Ağcaağıl, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Boynuyoğun, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Bozkerek [Kürkün], der- karye-i m. PınarbaĢı
Mezra‘a-i Bozvîrân tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Bulacak ve Cevad, Göstere
Mezra‘a-i Bulak, tâbi‘-i m Göstere
Mezra‘a-i Bulakvîrân, der-nezd-i karye-i Andırın, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Bulgarluca ma‘a Hamzavîrân, PınarbaĢı
Mezra‘a-i Buni [Kirni], tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Buryalu, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Büge, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Bük, tâbi‘-i m KarataĢ
Mezra‘a-i Bükide [Gökin], tâbi‘-i m Koramaz
Mezra‘a-i Bürücekvîrânı, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i CeliĢ, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Cüneydvîrânı, tâbi‘-i Kayseriye
Mezra‘a-i Çakıldaklu, nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Çalıcavîrân, der nezd-i Odunluk, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Çalık, Çasıncık [Hancık], tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Çanak, tâbi‘-i PınarbaĢı
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Mezra‘a-i Çatma, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Çay, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Çengi nâm-ı diğer Ömeroğlu, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Çiraslar, tâbi‘-i Zamantu.
Mezra‘a-i Çobansalar, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Çoğınvîrânı, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Çokolan, der-nezd-i karye-i m. Hınzırı
Mezra‘a-i Çöğenli, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i ÇörümĢek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Çukavîrânı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Çukurvîrân ma‘a AkçameĢhed, nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Dabidan, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Demürçelik, kilid, tâbi‘-i Karahisâr
Mezra‘a-i Depeköy, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Depecik tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Dereardı, nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Deriz, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Deveavan, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Dinek tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Domacık, der-sınur-ı karye-i Ağcaağıl, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Donarslan, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Donuzovacığı, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Duru vîrânı der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Durvan, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Dündar, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Eğriin tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Emir-Musa, der-nezd-i karye-i Tekedöğenlü, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Erhaç, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Etmekçayırı, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Eymir Musa, der-nezd-i karye-i Yeni-düğenli, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Eynelpınarı, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Gâzîçukuru, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Gelbulasın/Gülbulasın Göstere
Mezra‘a-i Gersu, tâbi‘-i Sahra
Mezra‘a-i Gesidepe, tâbi‘-i Malya
Mezra‘a-i Göcekler, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Gûriyalu [Buriyalu], tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Güdükpınar nâm-ı diğer Koçi-değirmen Göstere
Mezra‘a-i Gügi, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Güğercinlik nezd-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Günçukuru, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Güneyağıl tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Gürcevîrân, der-nezd-i Asma, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Gürlesun, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Gürzüddin, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Hacetoru, nezd-i Orta-yer, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Hacı Bâğı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Haçasor, der nezd-i karye-i Pınar, yaylakdır, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Hadîd nâm-ı diğer ġehirvîrânı, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Hancık, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Harasor, der-nezd-i m. tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Harîs, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Hasan-kal‘ası, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
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Mezra‘a-i Hâtûnvîrânı, nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Mezra‘a-i Hüsâm Fakîh tâbi‘-i Sahra
Mezra‘a-i Ġğdecik, nezd-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Ġkras ve Karapınar, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Ġlimpare [Ġncepâre], tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Mezra‘a-i Ġnce SubaĢı nâm-ı diğer KırıĢhan, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Ġshak, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Ġsrayilvîrânı, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Kabaklu, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Kadıbâğı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Kal‘a-i AvĢar, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Kal‘avîrân, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kal‘acık der-nezd-i karye-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Kaldıran, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kanıcık [Hancık], tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Kanus , tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Karaağaç der nezd-i karye-i tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i KarabünüĢ, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Mezra‘a-i Karakaya, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Pınarlı
Mezra‘a-i Karakayavîrânı, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Karakız nâm-ı diğer Sekilü vîrân, tâbi‘-i nâhiye-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Karakilise, der-nezd-i Frenk dağı, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Karakiseli [Karakiliseli], tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Karaköy-i diğer, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Karakuyu nâm-ı diğer Ekilüin, Koramaz
Mezra‘a-i Karakuyu-yı diğer, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Karapınar, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Karavîrân tâbi‘-i Karahisâr
Mezra‘a-i Karavîrân, tâbi‘-i Cebel-i Alî
Mezra‘a-i Kara Yûsuf, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Karacading [Karacavenk], nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Karacain ve Öyücek, tâbi‘-i m Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Karacakayacık, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Karacavîrân, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Karacavîrânı, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Karacı/Deveci-yurdu, nezd-i karye-i Direklivîrânı tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Karacık, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i KarıkıĢla, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i KarıĢvîrânı tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Kavgar, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Kayacık, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Kayacıkvîrânı, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Kayalu, tâbi‘-i Malya
Mezra‘a-i Kayıköy, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Kayırağıl, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Kayırdiğin tabi‘-i Malya
Mezra‘a-i Kehrizlüce [Köprülüce], tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Kemil, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i KersenkıĢlası, nezd-i karye-i Donarslan, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Kesir ma‘a-i Bayır-ı Kâdıdere, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Kesrik der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Kesteliç, der Seki-Ġlyâslu, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Kırvîrân, tâbi‘-i PınarbaĢı
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Mezra‘a-i Kırağıvîrânı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Kırkvîrân, der-nezd-i mezra‘a-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kızılağıl Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Kızılöyük, tâbi‘-i Karahisâr
Mezra‘a-i Kızılcavîrân, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kızılcıkağzı, nezd-i Künbedağılı, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i KiçibaĢlu, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Kilis tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Kilisecik, tâbi‘-i Kayseriye
Mezra‘a-i Kilisecik, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i KiriĢkal‘a, tâbi‘-i ned-i karye-i Donarslan, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Kirküni, nezd-i mezra‘a-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Kirni, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i KorkoroĢ, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Koruvîrânı, der-nezd-i karye-i m. Hınzırı
Mezra‘a-i Kozalan der nezd-i Ağca Kilise, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Kozin, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Köpeklüce der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Köprülüce, der-nezd-i karye-i Arpalubük, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Körkin, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Zamantu
Mezra‘a-i KöĢkervîrânı, Gösterelüvîrân, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Kuduravan [Deveavan], nezd-i karye-i m.tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Kuhtil der nezd-i karye-i Kozcuğaz, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Kuluncin der nezd-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Kurdvîrânı, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Kuru Alakilise, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Kurudere, nezd-i karye-i Rumî, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Kurukök, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i KuĢcu, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Kuyucak ve Kal‘acık ve GümüĢdiğin dîvânı, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Kuzuvîrânı, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Küblüce, tâbi‘-i mGöstere
Mezra‘a-i Künbed, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Kürburun (Küreburun) nâm-ı diğer Gede, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kürdas tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Kürküç der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Kürkün der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kürtas, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Lalahanı, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Limonvîrânı, der-nezd-i m Göstere
Mezra‘a-i Ma‘rûf, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Mazhar, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Mıgırdıç, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Mirze, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Miyân, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Nurvana, der-nezd-i karye-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Obaçin [Zereçin] ma‘a karye-i Ağıl. PınarbaĢı
Mezra‘a-i Oğcaağıl [Ağcaağıl], tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Oğlancık, der-nezd-i karye-i m. ÇörümĢek
Mezra‘a-i Oğuncuk, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Ortavîrân der nezd-i karye-i m. Hınzırı
Mezra‘a-i Oymacık tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Oyumsögüd der nezd-i Gedik isa, tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
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Mezra‘a-i Öbeki, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Öksüd, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Öyücek, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Öyükvîrânı der nezd-i Kasabavîrânı tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i ÖyükkıĢla, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i PınarbaĢı, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Pınarcıkayağı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Pirvîrân [Belvîrân], tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Pire, der-nezd-i mezra‘a-i Badamluca, tâbi‘-i m Göstere
Mezra‘a-i Ruha ve Karakaya, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Sa‘îdili, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Sagmuni, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Sağırca, tâbi‘-i Karadağı Göstere
Mezra‘a-i Sâmi ma‘a mezra‘a-i Uyuzpınarı, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Sarâycık, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Sarıköy, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Sarıoğlan tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Saru Sevindik, der-nezd-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Sarum Mehmedlü, der nezd-i Kilise mehrime, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Selme tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Mezra‘a-i Selyan, tâbi‘-i Karahisâr
Mezra‘a-i Serilin, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Serkurd, tâbi‘-i m Göstere
Mezra‘a-i Sırtsarayı ve Oyumağaç, GümüĢdiğin dîvânı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Sırtlanini, der-nezd-i karye-i Mirane, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Sinân çardağı ve Hâtûnpınarı, tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Mezra‘a-i Sindovres nâm-ı diğer Sirvirdek, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Sirehor, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Sivrikilise, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Sofu, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i m ÇörümĢek
Mezra‘a-i Söğüdlüce, der-nezd-i mezra‘a-i Sehlin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Sualan, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Suluvîrân nâm-ı diğer Celeb-gösteren der nezd-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Surek [Çukurvîrân ma‘a AkçaĢehir], nezd-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Surin, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Sübe, tâbi‘-i Cebel-i Alî
Mezra‘a-i Süklün ve Askan-Göçeri Göstere
Mezra‘a-i Sümegan-ı sağir, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i ġanlu tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Mezra‘a-i ġarâbsalar, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i ġeyh Bebek, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i ġeyh Mora, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i ġeyhvîrânı, der-nezd-i Ebü'l-hindi PınarbaĢı
Mezra‘a-i Tadarlar, Ġslâmlu
Mezra‘a-i TaĢağıl tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i TaĢağıl, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i TaĢlık, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Tayvanvîrânı PınarbaĢı
Mezra‘a-i TemâĢâlık, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Tennuryolu tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Tokdu, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Tomanis, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Toprak tâbi‘-i Hınzırı
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Mezra‘a-i Toprakpınar, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Tülüce, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Uyuzini, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Uzunkuyu, tâbi‘-i m Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Üçin, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Üçpınar ve Yalnızağıl, nezd-i Kayapınar, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Vartan, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Vaslun ma‘a çiftlik-i Hali, PınarbaĢı
Mezra‘a-i Veralı tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Vîrânkayacık, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Yağırca, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Yahyapınarı, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Yapılgan, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Yarımca, nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Yarımcahan, der nezd-i karye-i Kolak, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i YarıĢvîrânı ma‘a Çayır, , tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Yassıpınar, nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Yassıca, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Yaylacık, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Yazı Çepni, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Mezra‘a-i Yazır, tâbi‘-i Cebel-i Alî
Mezra‘a-i Yenicegöl, der-nezd-i Gelinvîrânı, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Yercekuyu, tâbi‘-i m Hınzırı
Mezra‘a-i Yerköy, der nezd-i karye-i Belazik, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Yince [Yenice], tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Mezra‘a-i Yoğun Îsâ, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Yoğun Îsâ, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Yoğun Yahyâ be-nâm-ı Ġslâmlu
Mezra‘a-i Yosmacık, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Yosunlu ve Ġslâmluca, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Zama[ntu]-kal‘ası, der-nezd-i kal‘a-i m. tâbi‘-i Zamantu
Mezra‘a-i Zâviyecik, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Zavlecik der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Zereçin, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Zile, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Zincidere tabi‘-i Cebel-i ErciĢ
Mezra‘a-i Zoga ma‘a Karakaya, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Kara Yanalık, tâbi‘-i Ġslâmlu
Koru ve yaylak
Resm-i koru be-nâm-ı Kızılcaâbâd, Deliklü kaya ve Altunpınarı ve Yassıpınar ve Sunkur yurdu, ve
SatılmıĢ KuĢağı ve Çağılgan ve Çerçiyurdu ve Boğazkaya tâbi‘-i ÇörümĢek
Resm-i koru-yı San‘akaya tâbi‘-i ÇörümĢek
Resm-i koru-yı karye-i m. Kocakayacık, tâbi‘-i Hınzırı
Resm-i yaylak–ı Karakoç, tâbi‘-i Hınzırı
Zemin
Zemîn-i Bâzâr-köy tâbi‘-i PınarbaĢı
Zemîn-i Duzhisâr [Tuzhisâr] ma‘a Yarım, tâbi‘-i Hınzırı
Zemîn-i Kuyucak nezd-i Yaylu tâbi‘-i ÇörümĢek
Zemîn-i MüĢüke ma‘a Kirönü , tâbi‘-i PınarbaĢı
Zemîn-i Söğütlüce der nezd-i mezra‘a-i Sehlin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Zemînhâ, be-nâm-ı Ca‘fer nâm-ı diğer Çandır, tâbi‘-i Sahrâ
Zemînhâ, der-miyân-ı Ģehr, der-sınûr-ı karye-i MeĢhedini, Sahrâ
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Zemin-i Kâtib, tâbi‘-i Koramaz
Zemin-i Kesrik, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Zeminhâ-i Abdülganî, tâbi‘-i Sahra
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KAYSERĠ SANCAĞI
Nâhiyelerine göre cemaat, çiftlik, köy, mezraa, zemin isimleri
Kayseri Nahiyesi
Köy
Karye-i Höyük [Öyük] ġeyh, tâbi‘-i Kayseriyye
Karye-i Kızılvîrân, tâbi‘-i Kayseriyye
Karye-i Nizeyye, tâbi‘-i Kayseriyye
Karye-i Ulubürüngüz, tâbi‘-i Kayseriyye
Mezraa
Mezra‘a-i Cüneydvîrânı, tâbi‘-i Kayseriyye
Mezra‘a-i Kilisecik, tâbi‘-i Kayseriyye
Cebel-i Alî Nahiyesi
Köy
Karye-i Akçakaya, Ağcakaya tâbi‘-i Cebel-i Alî
Karye-i Arpasekisi, tâbi‘-i Cebel-i Alî
Karye-i Ġstefana, tâbi‘-i Cebel-i Alî
Mezraa
Mezra‘a-i Argun tâbi‘-i Cebel-i Alî
Mezra‘a-i Karavîrân, tâbi‘-i Cebel-i Alî
Mezra‘a-i Sübe, tâbi‘-i Cebel-i Alî
Mezra‘a-i Yazır, tâbi‘-i Cebel-i Alî
Cebel-i ErciĢ Nahiyesi
Köy
Karye-i Çay, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Karye-i KarabünüĢ, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Karye-i Kıranardı tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Karye-i Sanlu tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Karye-i Venkük tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Karye-i Zincidere, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Mezraa
Mezra‘a-i KarabünüĢ, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Mezra‘a-i Selme tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Mezra‘a-i ġanlu tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ
Mezra‘a-i Yince [Yenice], tâbi‘-i m. Cebel-i ErciĢ
Mezra‘a-i Zincidere tabi‘-i Cebel-i ErciĢ
ÇörümĢek Nahiyesi
Çiftlik
Çiftlik, der-karye-i Girgin nâm-ı diğer Yûsuflu ve Kızılcain ÇörümĢek
Köy
Karye-i Ağcamescid, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Ağcavîrân tâbi‘-i m. ÇörümĢek
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Karye-i Ağzıkara, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Akin tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Akvîrân, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Bacaluca, tâbi‘-i m. ÇörümĢek
Karye-i Boğasun-ı sagîr, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Çevlik nâm-ı diğer Kaya kıt‘alu, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Çiras, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Direklivîrânı tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Düvlek nâm-ı diğer Fakihlü, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Ebü'l-hindî nâm-ı diğer HezârĢe, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Gederek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Iydeynvîrânı ve Ballukuyu, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Kal‘aluca Pireslik nâm-ı diğer Alî Beğlü ma‘a Kal‘acık, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Kendüsün, tâbi‘-i m. ÇörümĢek
Karye-i Kesrik, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Kızılvîrân, tâbi‘-i ÇörümĢek.
Karye-i Kürddere, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Kürevek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Mandur ma‘a mezra‘a-i Azd vîrânı ve Kasabavîrânı tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Öyüklüvîrân der nezd-i nâhiye-i ÇörümĢek
Karye-i Palankırdı, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Pühünge, nezd-i ÇörümĢek
Karye-i Sirehor tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Tahta-kavak, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i TiravĢin nâm-ı diğer Süksün tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Yağmurboğa, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Zak, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Zeknir nâm-ı diğer Tokmak, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Zereçin, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Zerezek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezraa
Mezra‘a-i Abdullâhvîrânı ve Ballukuyu der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Ağıl, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Ağılcık, der karye- i m. ÇörümĢek
Mezra‘a-i Alacaçayır, der-nezd-i karye-i Avkasır, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Alacıkmida, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Arılı, der-nezd-i karye-i m, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Arpalık, der-nezd-i karye-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Bâzârgân der nezd-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Belvîrânı der nezd-i karye-i Çakır, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Buni [Kirni], tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Büge, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i ÇörümĢek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Duru vîrânı der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Hasan-kal‘ası, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Kal‘acık der-nezd-i karye-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Karacading [Karacavenk], nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Karacı/Deveci-yurdu, nezd-i karye-i Direklivîrânı tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Kesrik der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Kirni, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Kuhtil der nezd-i karye-i Kozcuğaz, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Kuluncin der nezd-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
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Mezra‘a-i Kuzuvîrânı, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Kürküç der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Nurvana, der-nezd-i karye-i m.tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Oğlancık, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Öbeki, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Öyükvîrânı der nezd-i Kasabavîrânı tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Sagmuni, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Sâmi ma‘a mezra‘a-i Uyuzpınarı, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Serilin, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Serkurd, tâbi‘-i m Göstere
Mezra‘a-i Sirehor, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Sofu, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i m ÇörümĢek
Mezra‘a-i Suluvîrân nâm-ı diğer Celeb-gösteren der nezd-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Surek [Çukurvîrân ma‘a AkçaĢehir], nezd-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Zereçin, tâbi‘-i ÇörümĢek
Koru ve yaylak
Resm-i koru be-nâm-ı Kızılcaâbâd, Deliklü kaya ve Altunpınarı ve Yassıpınar ve Sunkur yurdu, ve
SatılmıĢ KuĢağı ve Çağılgan ve Çerçiyurdu ve Boğazkaya tâbi‘-i ÇörümĢek
Resm-i koru-yı San‘akaya tâbi‘-i m ÇörümĢek
Zemin
Zemîn-i Kuyucak nezd-i Yaylu tâbi‘-i ÇörümĢek
Zemin-i Kesrik, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i ÇörümĢek
Develü Nahiyesi
Köy
Karye-i Ağaç-ı Büzürk, tâbi‘-i Develü
Karye-i Ağcain tâbi‘-i Develü
Karye-i AkçaĢehir, tâbi‘-i Develü
Karye-i Akçalık, tâbi‘-i Develü
Karye-i Bağday, tâbi‘-i Develü
Karye-i Ballı, nâm-ı diğer Kızılyazı tâbi‘-i m. Develü
Karye-i Barsama tâbi‘-i Develü
Karye-i BünüĢ, tâbi‘-i Develü
Karye-i Çelebi, tâbi‘-i Develü
Karye-i Dekecik, tâbi‘-i Develü
Karye-i Güğümlü, tâbi‘-i Develü
Karye-i Ġsmet, tâbi‘-i Develü
Karye-i Karaboğa, tâbi‘-i Develü
Karye-i Karapınar, tâbi‘-i Develü
Karye-i Kavacık tâbi‘-i Develü
Karye-i Kınnâse, tâbi‘-i Develü
Karye-i Kopçu, tâbi‘-i Develü
Karye-i Kuyucak, tâbi‘-i Develü
Karye-i Küçük-Ġlyâslu, tâbi‘-i Develü
Karye-i Maracin , tâbi‘-i Develü
Karye-i Pîrares, tâbi‘-i Develü
Karye-i Sadala, tâbi‘-i Develü
Karye-i Seki-Ġlyâslu, tâbi‘-i Develü
Karye-i Serahat, tâbi‘-i Develü
Karye-i Sürtme, tâbi‘-i Develü
Karye-i Tepeli öyük tâbi‘-i Develü
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Karye-i Vâdî-i Derziler, tâbi‘-i Develü
Karye-i Yeni Ġlyaslu tâbi‘-i Develü
Karye-i Yeniköy, tâbi‘-i Develü
Karye-i Yuları, tâbi‘-i Develü
Karye-i Zile, tâbi‘-i Develü
Mezraa
Mezra‘a-i AkbaĢ, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Belvîrân, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Depecik tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Donuzovacığı, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Kesteliç, der Seki-Ġlyâslu, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Kürdas tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Ma‘rûf, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Veralı tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Yaylacık, tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Yaylak tâbi‘-i Develü
Mezra‘a-i Yoğun Îsâ, tâbi‘-i Develü
Göstere Nahiyesi
Köy
Karye-i Ağcakend, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Alacıkkaya, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Andırun, tâbi‘-i Göstere
Karye-i AĢağa Mersin, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Avgasır ma‘a Koduk-Kulukilisesi, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Beçin, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Boltacı tâbi‘-i Göstere
Karye-i Bucak, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Bulak, tâbi‘-i Göstere
Karye-i ÇıbuktaĢ, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Eynebil tâbi‘-i Göstere
Karye-i Gederet , tâbi‘-i Göstere
Karye-i Girenid, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Göbü tâbi‘-i Göstere
Karye-i Göndere, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kabaklu, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kalderva, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Karakaya tâbi‘-i Göstere
Karye-i Karacavîrân, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kelgin, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kelnik tâbi‘-i Göstere
Karye-i Keprin, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kesdoğan tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kızılocak tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kölete, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Melengi, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Pastere, Bastere, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Sakaldutan, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Sarâycık, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Seferhan, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Selimî-yi diğer, tâbi‘-i nâhiye-i m. tâbi‘-i Göstere
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Karye-i Sırçalu, tâbi‘-i m Göstere
Karye-i Sücekler [Göcekler], tâbi‘-i Göstere
Karye-i Sümegan-ı kebîr, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Süvegân tâbi‘-i Göstere
Karye-i Tirkese, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Tirnikan-ı kebîr, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Tirnikan-ı sağîr, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Uluağaç tâbi‘-i Göstere
Karye-i Vîrâncık, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Yeğrek, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Yolkud nâm-ı diğer Kirpin, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Yorganvîrânı, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Yukaru Mersin, tâbi‘-i Göstere
Mezraa
Mezra‘a-i AkçaĢehir, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Asmacuk, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Avgasır, tâbi‘-i m. Göstere
Mezra‘a-i Bulacak ve Cevad, Göstere
Mezra‘a-i Bulak, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Bulakvîrân, der-nezd-i karye-i Andırın, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Bürücekvîrânı, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Çobansalar, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Dinek tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Etmekçayırı, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Gelbulasın/Gülbulasın Göstere
Mezra‘a-i Göcekler, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Güdükpınar nâm-ı diğer Koçi-değirmen tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Güneyağıl tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Gürcevîrân, nâhiye-i Çokak, der-nezd-i Asma, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Hacetoru, nezd-i Orta-yer, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Haçasor, der nezd-i karye-i Pınar, yaylakdır, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Harasor, der-nezd-i m. tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Harîs, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Karakilise, der-nezd-i Frenk dağı, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Karacavîrân, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i KarıkıĢla, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Kesir ma‘a-i Bayır-ı Kâdıdere, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Kızılcıkağzı, nezd-i Künbedağılı, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Kurdvîrânı, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Kurudere, nezd-i karye-i Rumî, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Küblüce, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Kürtas, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Limonvîrânı, der-nezd-i Göstere
Mezra‘a-i Pire, der-nezd-i mezra‘a-i Badamluca, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Ruha ve Karakaya, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Sağırca, tâbi‘-i Karadağı Göstere
Mezra‘a-i Sarâycık, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Serkurd, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Sırtlanini, der-nezd-i karye-i Mirane, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Süklün ve Askan-Göçeri Göstere
Mezra‘a-i Sümegan-ı sağir, tâbi‘-i m Göstere
Mezra‘a-i TaĢağıl, tâbi‘-i Göstere
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Mezra‘a-i Tennuryolu tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Tokdu, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Yenicegöl, der-nezd-i Gelinvîrânı, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Yosmacık, tâbi‘-i Göstere
Mezra‘a-i Zoga ma‘a Karakaya, tâbi‘-i Göstere
Hınzırı Nahiyesi
Çiftlik
Çiftlik-i Sarı Hâcı, der-karye-i Tahtalasun, tâbi‘-i Hınzırı
Köy
Karye-i Akarca, der-nezd-i Sarıoğlan, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Çözaki, tâbi‘-i nâhiye-i Hınzırı
Karye-i Damcuğaz, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Gelirge, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Gürce pınar nâm-ı diğer Sivcepınar tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Hargana, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Hasenecik, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Ġberikağıl, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Kanluca der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Karacavenk, der-nezd-i karye-i m, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Kesdoğan ve mezra‘a-i Kürtüncük ve AkPınarvîrânı ve Donuzdöğen ve Dolucakirec ve
Akkaya, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i KırkıĢla, tâbi‘-i m. Hınzırı
Karye-i Kıroğlu, der nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i KıĢlacık tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Kızıldere, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i KöĢkervîrânı, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Kunduz, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Kurubel, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Madrasun, tâbi‘-i nâhiye-i Hınzırı
Karye-i Murvana tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Ozankaya, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Pıraslık, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Saruoğlan-ı kebîr nâm-ı Dergâh ma‘a Hisâröyüğü, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Sarukaya ma‘a Kal‘acık nezd-i karye-i Hınzırı tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Seladik, tâbi‘-i m. Hınzırı
Karye-i Sivribel, der-nezd-i karye-i m. Hınzırı
Karye-i Sivrikilise, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Tahtalasun tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Tekedöğenlü nâm-ı diğer Seriminlü, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Tuzhisâr, der-nezd-i Sultânhanı, tâbi‘-i Hınzırı
Karye-i Tuzhisârı, der-nezd-i Balaban Hâcı, der-nezd-i Hınzırı
Karye-i Uzankaya, tâbi‘-i m Hınzırı
Karye-i Uzundirsek ma‘a AğcaĢehir, Hınzırı
Karye-i Uzundirsek ma‘a Ömer MeĢhed, tâbi‘-i Hınzırı
Mezraa
Mezra‘a-i Akkoz ve Acıbakla, der-nezd-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Aktuz ma‘a Hacı pınarı der nezd-i m, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Alacıkkaya, tâbi‘-i Hınzırı
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Mezra‘a-i Arharic [Arkaç], der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Aydoğdu, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Balluca, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Baltacalı, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Çalıcavîrân, der nezd-i Odunluk, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Çukurvîrân ma‘a AkçameĢhed, nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Dereardı, nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Deveavan, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Durvan, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Dündar, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Emir-Musa, der-nezd-i karye-i Tekedöğenlü, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Erhaç, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Eymir Musa, der-nezd-i karye-i Yeni-düğenli, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Güğercinlik nezd-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Ġsrayilvîrânı, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Karaağaç der nezd-i karye-i tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Karakayavîrânı, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Karacakayacık, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i KarıĢvîrânı tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Kayacıkvîrânı, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Kehrizlüce [Köprülüce], tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Kirküni, nezd-i mezra‘a-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Koruvîrânı, der-nezd-i karye-i m. Hınzırı
Mezra‘a-i Köpeklüce der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Köprülüce, der-nezd-i karye-i Arpalubük, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i KöĢkervîrânı, Gösterelüvîrân, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Kuduravan [Deveavan] nezd-i karye-i m.tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Lalahanı, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Oğuncuk, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Ortavîrân der nezd-i karye-i m., tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Sarıoğlan tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Sualan, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i ġeyh Bebek, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i TaĢlık, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Tomanis, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Toprak tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Üçpınar ve Yalnızağıl, nezd-i Kayapınar, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Vîrânkayacık, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Yapılgan, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Yarımcahan, der nezd-i karye-i Kolak, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i YarıĢvîrânı ma‘a Çayır, , tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Yassıpınar, nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Yercekuyu, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Zavlecik der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Hınzırı
Koru ve yaylak
Resm-i koru-yı karye-i Kocakayacık, tâbi‘-i Hınzırı
Resm-i yaylak-ı Karakoç, tâbi‘-i Hınzırı
Zemin
Zemîn-i Duzhisâr [Tuzhisâr] ma‘a Yarım, tâbi‘-i Hınzırı
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Ġslâmlu Nahiyesi
Köy
Karye-i Acıgöl, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Ağcaasmalu, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Ahmedhisârı tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Alîhacılu, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Arabgir, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i BaĢbusak, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Bayrâmlu, tâbi‘-i m Ġslâmlu
Karye-i Çukavîrân, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Denk, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Gökce-asma, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Kalkancık, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Karacavîrân tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Kemer tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Kesteliç, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Mersin, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Seyfi-i Küçük, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Sırçalu, tâbi‘-i m Göstere
Karye-i Yarımca, tâbi‘-i Ġslâmlu
Karye-i Yarımcahan ma‘a Aygırbükü, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezraa
Mezra‘a-i Buryalu, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Depeköy, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Deriz, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Eğriin tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Kabaklu, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Kal‘a-i AvĢar, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Karaköy-i diğer, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Karakuyu-yı diğer, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i KiçibaĢlu, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Kozin, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Künbed, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i PınarbaĢı, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Tadarlar, Ġslâmlu
Mezra‘a-i TemâĢâlık, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Üçin, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Yoğun Îsâ, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Yoğun Yahyâ be-nâm-ı Ġslâmlu
Mezra‘a-i Yosunlu ve Ġslâmluca, tâbi‘-i Ġslâmlu
Mezra‘a-i Kara Yanalık, tâbi‘-i Ġslâmlu
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Karahisâr Nahiyesi
Köy
Karye-i Ağcain tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i BaĢköy, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Bayındır, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Bölük tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Büget, Çakırlu demekle ma‘rûfdur, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Büget, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Cabi, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Çiftlik tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Çiftlik tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Depecikağıl nâm-ı diğer Öbeklüağıl, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Dereköy, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Dinek, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Karacavîrân tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Kayacık tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i KuĢkayası, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Til, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Uluköy, tâbi‘-i Karahisâr
Mezraa
Mezra‘a-i Demürçelik, kilid, tâbi‘-i Karahisâr
Mezra‘a-i Karavîrân tâbi‘-i Karahisâr
Mezra‘a-i Kızılöyük, tâbi‘-i Karahisâr
Mezra‘a-i Selyan, tâbi‘-i Karahisâr
KarataĢ Nahiyesi
Köy
Karye-i Ağcain tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Depesidelik, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Derecik, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Gelincik, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Hisârdepe, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Ġncesu, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i ĠncesubaĢı, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Karakenise, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Keklicek, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Mamalar, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Saru Ömerlü, tâbi‘-i KarataĢ
Karye-i Yince [Yenice] tâbi‘-i KarataĢ
Mezraa
Mezra‘a-i AvĢar, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Boran, tâbi‘-i m. KarataĢ
Mezra‘a-i Bük, tâbi‘-i m KarataĢ
Mezra‘a-i CeliĢ, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Gûriyalu [Buriyalu], tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Ġkras ve Karapınar, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Ġnce SubaĢı nâm-ı diğer KırıĢhan, tâbi‘-i KarataĢ
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Mezra‘a-i Karakiseli [Karakiliseli], tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i KiriĢkal‘a, tâbi‘-i m. ned-i karye-i Donarslan, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Oğcaağıl [Ağcaağıl], tâbi‘-i KarataĢ:
Mezra‘a-i Sarıköy, tâbi‘-i KarataĢ
Mezra‘a-i Yağırca, tâbi‘-i KarataĢ
Kenâr-ı Irmak Nahiyesi
Köy
Karye-i Akkaya,.tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Aygırağıl nâm-ı diğer Çalık, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Aytimur, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i BaĢvîrân, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Göllüce, Göllücelü, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Ġğdir, an-karye-i Çukur, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Ilusu, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Ġmaret, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kal‘a, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kal‘a-i Çarsalur, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kara Yûsuf, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kavacık, tâbi‘-i m Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kayırdiğin, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kemerlik, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Keylüce, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i KıĢla-Mehmed-i Göstere, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kızılağıl, tâbi‘-i.Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kızılcain, tâbi‘-i.Kenâr-ı ırmak
Karye-i Kozluca, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i KuĢtemür, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Mescidlü, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Molu, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Obruk, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Oyumağaç, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Revan,.tâbi‘-i.Kenâr-ı ırmak
Karye-i Seydîini, tâbi‘-i m. Kenâr-ı ırmak
Karye-i Sırtsaray, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Südüsvîrân, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Tekirlik,.tâbi‘-i.Kenâr-ı ırmak
Karye-i Yassıca, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Karye-i Yenücek,.tâbi‘-i.Kenâr-ı ırmak
Mezraa
Mezra‘a-i Akçubuk, tâbi‘-i.Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Aktekir, tâbi‘-i.Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Alacamescid ve Güneyağıl Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Alî pınarı, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Beğoğlanı, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Boyacık, der-sınûr-ı karye-i Ağcaağıl, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Çay, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Domacık, der-sınur-ı karye-i Ağcaağıl, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Donarslan, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
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Mezra‘a-i Gâzîçukuru, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Kara Yûsuf, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Karacain ve Öyücek, tâbi‘-i m Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Karacık, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Kavgar, tâbi‘-i m. Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Kayıköy, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Kayırağıl, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i KersenkıĢlası, nezd-i karye-i Donarslan, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Kızılağıl Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i KorkoroĢ, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i KuĢcu, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Kuyucak ve Kal‘acık ve GümüĢdiğin dîvânı, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Oymacık tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Öksüd, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Öyücek, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i ÖyükkıĢla, tâbi‘-i.Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Sa‘îdili, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Yassıca, tâbi‘-i.Kenâr-ı ırmak
Mezra‘a-i Yazı Çepni, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
Koramaz Nahiyesi
Çiftlik
Çiftlik-i Ġsâ Beğ ve Ahmed [Emre, Ġmirze] Beğ tâbi‘-i Koramaz
Köy
Karye-i AfĢar tâbi‘-i Koramaz
Karye-i AvĢar tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Bâlâ Gesi, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Barsama, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Bozatlu, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Cânbâz tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Çatalkoca, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Darsiyak, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Demren, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Dolasun, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Efkere, tabi‘-i Koramaz
Karye-i Elmaluca, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Fadlasun, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Ġkizcekenâr, kebîr, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Ġspile, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Karacavîrân, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Kızılcain, tâbi‘-i m, Koramaz
Karye-i Kuruköprü, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Sarımsaklu ve karye-i Ġverek tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Sinos, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Sultanhanı tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Talas tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Tül, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Vekse, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Yenice, tâbi‘-i Koramaz
Karye-i Yuvalı, tâbi‘-i Koramaz
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Karye-i Zâviyecik tâbi‘-i Koramaz
Mezraa
Mezra‘a-i Alınpınar, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Alî Köse, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Bekircic [Mıgırdıç], tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Bilvîrân, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Bük-ide [Gökin], tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Eynelpınarı, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Gürlesun, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Karakuyu nâm-ı diğer Ekilüin, Koramaz
Mezra‘a-i Kemil, tâbi‘-i m. Koramaz
Mezra‘a-i Mıgırdıç, tâbi‘-i m. Koramaz
Mezra‘a-i Pirvîrân [Belvîrân], tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i TaĢağıl tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Zâviyecik, tâbi‘-i Koramaz
Mezra‘a-i Zile, tâbi‘-i Koramaz
Zemin
Zemin-i Kâtib, tâbi‘-i Koramaz
Malya Nahiyesi
Köy
Karye-i Ahlat, tâbi‘-i Malya
Karye-i Ahtaba, tâbi‘-i Malya
Karye-i DeliklütaĢ, tâbi‘-i Malya
Karye-i Hacı Bozca, tâbi‘-i Malya
Karye-i Kurucaova tâbi‘-i Malya
Karye-i Sarıağıl, tâbi‘-i Malya
Mezraa
Mezra‘a-i Akvîrânı, tâbi‘-i Malya
Mezra‘a-i Akyarvîrânı, tâbi‘-i Malya
Mezra‘a-i Gesidepe, tâbi‘-i Malya
Mezra‘a-i Kayalu, tâbi‘-i Malya
Mezra‘a-i Kayırdiğin tabi‘-i Malya
PınarbaĢı Nahiyesi
Çiftlik
Çiftlik, der nezd-i karye-i m. PınarbaĢı
Çiftlik-i Ġlkindin ma‘a mezra‘a-i Alacakilise tâbi‘-i PınarbaĢı
Çiftlik-i Karacavenk, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Çiftlik-i Murad el-mezbûr, nezd-i Kilise-Mehrim el-mezbûr PınarbaĢı
Köy
Karye-i Ağcaoğlu. PınarbaĢı
Karye-i Ağcavîrân, der-nezd-i Ağcaoğlu deresi, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Ahiköy, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Babduvin, Baba-duvin [Babavun], tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Büklün ma‘a Hendek, tâbi‘-i PınarbaĢı
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Karye-i CânpaĢalu nâm-ı diğer Karakınık, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i ÇandırköĢ nâm-ı diğer SarıHacı, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Daya, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Diprin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Gölcük, tâbi‘-i m. PınarbaĢı
Karye-i Gösteran ma‘a Burunvîrân nâm-ı diğer Alî-Ģeyhlü, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i GümüĢgün nâm-ı diğer Kaman tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Hanukvîrânı, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kapuluca-i diğer ma‘a Kayaluca, tâbi‘-i nâhiye-i PınarbaĢı
Karye-i Karakilise, tâbi‘-i m. PınarbaĢı
Karye-i Karadepe , tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kazyuvası, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kesirin ma‘a mezra‘a-i Burunvîrânı tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kınıkgeçen, ma‘a mezr‘a-i Öküzgâh, nezd-i Sovucak tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kırsavi, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i KızılcakıĢla, tâbi‘-i m PınarbaĢı
Karye-i Kilise [Mehri kilisesi], tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kirlursun, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kirpin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kocavîrân, der-ned-i karye-i m, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i KöĢkerlü be-nâm-ı Gicin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Kürdün nâm-ı diğer Girgin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i MüĢüke ma‘a Kiravki PınarbaĢı
Karye-i PınarbaĢı, tâbi‘-i nâhiye-i PınarbaĢı
Karye-i Pulvana, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Sarâyin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Sevin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Siranil, tâbi‘-i m. PınarbaĢı
Karye-i Sovucak tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Söğüdlüce tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i ġerayin. tabi-i PınarbaĢı
Karye-i Tâcin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Varta, der-nâhiye-i PınarbaĢı
Karye-i Yarımcahan ma‘a Aygırbükü, tâbi‘-i PınarbaĢı
Karye-i Yassıcapınar nâmı-ı diğer Yevm-i-kara PınarbaĢı
Karye-i Yerdam PınarbaĢı
Karye-i Yürekvîrân nâm-ı diğer Seydî-Ahmedlü, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezraa
Mezra‘a-i Adadepe, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Ağcaağıl, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Ağcain ma‘a Büğetvîrân, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Ağcain ma‘a Sakalınvîrân, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Ağcavîrân, der-nezd-i Çoğınvîrânı, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Andırun, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Arefe-Gâzî nâm-ı diğer Kuruçay, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Arılı, der nezd-i karye-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Arpalık, der-nezd-i karye-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Asan, nezd-i karye-i m. PınarbaĢı
Mezra‘a-i Boynuyoğun, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Bozkerek [Kürkün], der- karye-i m. PınarbaĢı
Mezra‘a-i Bulgarluca ma‘a Hamzavîrân, PınarbaĢı
Mezra‘a-i Çakıldaklu, nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
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Mezra‘a-i Çanak, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Çengi nâm-ı diğer Ömeroğlu, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Çoğınvîrânı, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Dabidan, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Gügi, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Günçukuru, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Gürzüddin, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Hadîd nâm-ı diğer ġehirvîrânı, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Ġğdecik, nezd-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kal‘avîrân, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kaldıran, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kanus , tâbi‘-i m. PınarbaĢı
Mezra‘a-i Karacavîrânı, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kırvîrân, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kızılcavîrân, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kilisecik, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kurukök, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Küreburun nâm-ı diğer Gede, der nezd-i karye-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Kürkün der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Mazhar, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i mPınarbaĢı
Mezra‘a-i Miyân, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Obaçin [Zereçin] ma‘a karye-i Ağıl. PınarbaĢı
Mezra‘a-i Saru Sevindik, der-nezd-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Sarum Mehmedlü, der nezd-i Kilise-mehrime, tâbi‘-i PınarbaĢı.
Mezra‘a-i Sindovres nâm-ı diğer Sirvirdek, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Söğüdlüce, der-nezd-i mezra‘a-i Sehlin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Surin, der nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i ġeyhvîrânı, der-nezd-i Ebü'l-hindi PınarbaĢı
Mezra‘a-i Tayvanvîrânı PınarbaĢı
Mezra‘a-i Tülüce, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Uyuzini, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i PınarbaĢı
Mezra‘a-i Vaslun ma‘a çiftlik-i Hali, PınarbaĢı
Mezra‘a-i Yerköy, der nezd-i karye-i Belazik, tâbi‘-i PınarbaĢı
Zemin
Zemîn-i Bâzâr-köy tâbi‘-i PınarbaĢı
Zemîn-i MüĢüke ma‘a Kirönü , tâbi‘-i PınarbaĢı
Zemîn-i Söğütlüce der nezd-i mezra‘a-i Sehlin, tâbi‘-i PınarbaĢı.
Sahrâ Nahiyesi
Köy
Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Boğa, tâbi ‘-i Sahrâ
Karye-i Boyalık, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Çırgalan tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Çukavîrânı, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Dadasun tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Gergeme, tâbi‘-i m. Sahrâ
Karye-i Gürciler tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Horsana, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Hüsâm-fakih tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Ġğdecik, tâbi‘-i Sahrâ
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Karye-i Kayrı, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Kızık, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Kubad-DâniĢmend, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Mancusin, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Mancusun, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i MeĢhedini, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Muncusun, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Salkuma tâbi‘-i m. Sahrâ
Karye-i Salur, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Sarâycık, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Tavanasun, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Venk, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Yabani, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Yalnız-Öküz, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Yazır, tâbi‘-i Sahrâ
Karye-i Yuvalıca, tâbi‘-i Sahrâ
Mezraa
Mezra‘a-i Ahmedcevîrânı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Barçın, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Bozvîrân tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Çalık, Çasıncık [Hancık], tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Çatma, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Çöğenli, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Çukavîrânı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Hacı Bâğı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Hancık, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Hancık, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Ġshak, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Kadıbâğı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Kanıcık [Hancık], tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Karapınar, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Kayacık, tâbi‘-i m. Sahrâ
Mezra‘a-i Kırağıvîrânı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Kozalan der nezd-i Ağca Kilise, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Mirze, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Pınarcıkayağı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Sırtsarayı ve Oyumağaç, GümüĢdiğin dîvânı, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Sivrikilise, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i ġarâbsalar, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i ġeyh Mora, tâbi‘-i Sahrâ
Mezra‘a-i Vartan, tâbi‘-i Sahrâ
Zemin
Zemînhâ, be-nâm-ı Ca‘fer nâm-ı diğer Çandır, tâbi‘-i Sahrâ
Zemînhâ, der-miyân-ı Ģehr, der-sınûr-ı karye-i MeĢhedini, Sahrâ
Zamantu Nahiyesi
Çiftlik
Çiftlik-i Hud[i], der-mezra‘a-i Pirin Baba, tâbi‘-i Zamantu
Çiftlik-i UlaĢ hassa, der-mezra‘a-i Göllücevîrân, tâbi‘-i ÇörmüĢek, der-Zamantu
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Köy
Karye-i Ağcavîrân, der-nezd-i karye-i Harsa, tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Karye-i Belazik, der nâhiye-i Zamantu
Karye-i Eskiköy ma‘a mezra‘a-i Mehmed vîrânı ve Kayapınar tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Karye-i Haçin, der-nezd-i karye-i Belanik , tâbi‘-i nâhiye-i Zamantu
Karye-i Hassa, tâbi‘-i Zamantu
Karye-i Ġkiler [Kitiz] nâm-ı diğer Tokmak, tâbi‘-i Zamantu
Karye-i Kengerlü be-nâm-ı Depecik, tâbi‘-i Zamantu
Karye-i Kitiz nâm-ı diğer Tokmak, tâbi‘-i Zamantu
Karye-i Seladik, tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Mezraa
Mezra‘a-i Alara [Ġğdecik], nezd-i m. tâbi‘-i Zamantu
Mezra‘a-i Çiraslar, tâbi‘-i Zamantu.
Mezra‘a-i Hâtûnvîrânı, nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Mezra‘a-i Ġlimpare [Ġncepâre], tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Mezra‘a-i Körkin, der-nezd-i karye-i m. tâbi‘-i Zamantu
Mezra‘a-i Oyumsögüd der nezd-i Gedik Ġsa, tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Mezra‘a-i Sinân çardağı ve Hâtûnpınarı, tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu
Mezra‘a-i Zamantukal‘ası, der-nezd-i kal‘a-i m. tâbi‘-i Zamantu
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1928 yılında Kayseri Köyleri
KÖYÜN ADI
Argıncık
Anbar
Alagöz
Elmalı
Oymaağaç
Bayramhacılı
Bey değirmeni
Cırkalan
Cırlavuk
Hacılar
Hisarcık
Horsana
Dadasun
Döğer, Düver
Tavlusun
KaĢ
Kalkancık
Karakise
Kumarlı
Germir
Keykubad
Molu
Himmetdede
Yazır
Yemliha
Yuvalı
Acırlı
AlabaĢ
Erkilet
Eski Ömerler
Ebiç
Boyacı
Çevril
Hasan-arpa
Hasancı
Hırka
Dadağı
TaĢhan
Emmiler
KuĢçu
Kemer
Mahzemin
MenteĢe
Molla Hacı

NAHĠYESĠ
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet
Erkilet

ĠLÇESĠ
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
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Vatan
Akçakaya
Ġspile
Endürlük
Derevenk
ReĢadiye
Zencidere
Talas
Kıranardı
Ağırnas
Ispıdın
Üskübi
Efkere
Balakes
Turan
Darsiyak
Salkuma
Kiçi Bürüngüz
Gesi
Mancusun
Nize
Vekse
Akin
Obruk
Eyim
Barsama
Çukur
Hayriye
Rum Kavak
Zirve, Zırva
Saraycık
Silahdar
Salur
TaĢlık
Tuğluca
Ġmaret, Amarat
Felahiye
Karahöyük
KoĢcağız
Kızık
Kermelik
Küçük Toraman
Gömeç
Muncusun
Höbek
Yüreğil
Bozca
Hamurcu
Saraycık
Sürtme
Süksün
ġeyh ġaban

Erkilet
Talas
Talas
Talas
Talas
Talas
Talas
Talas
Talas
Gesi
Gesi
Gesi
Gesi
Gesi
Gesi
Gesi
Gesi
Gesi
Gesi
Gesi
Gesi
Gesi
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Muncusun
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez

Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
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Sarıgörgülü
Tahranlı, Tahirini
Karahöyük
Garipçe, Karipçe
Kızılviran
Göllü
ViranĢehir
Erdemesin
Orta
BaĢ
Büget
Kavak
Karahisar
Kal’a
KuĢçu
Kesteliç
KeĢlik
Gördeles
Mavrican
Bürüngüz-i kebir
Dizgeme
Emirviran
Ermin
Geygi, Güygi?
Güllüce
HezarĢah
Ġğdecik
Kahveci
Karaca fenik
Karacaviran
Köse Hacılı
Musa ġeyh
Pir Ahmed
Sultanhanı
Süksün
Tuzhisar-ı kebir
Akin
AkkıĢla
Üçağıl
Örtlek
Ortaköy
Çiçekoğlu
Hacı Yusuf
Deliler
Düzencik
Seydi bin Ali
Sarıçiçek
Sarıkaya
Sofu Mahmud
TaĢpınar
Tuzhisar-ı sağir
Alu kıĢla

Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Karahisar
Karahisar
Karahisar
Karahisar
Karahisar
Karahisar
Karahisar
Karahisar
Karahisar
Karahisar
Karahisar
Karahisar
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla

Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Ġncesu
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
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Gani ġeyh
Kara Erkek
Kızıklı
Kocaoğlu
Kulılı
Koyun-abdal
Kirinci?
Keklikoğlu
Kilise-köy
Kömürgan
Medarasin
Muradbeyli
Menağoz
Nurvana
Yeniköy
Ebülhayr
Üzerlik
Burunviran
Palas
Cavlak
Çiftlik
Sarıoğlan
Tatili
Alameddin
Ömerhacılı
Kadılı
Karahızırlı
Kızılpınar
Kızılcain
Kal’a
Küpeli
Körkuyu
Köme-viran
Yağmurbey
Yahyalı
Yelli Burun
Yıldırım
Ağçalı
Alayinli
Ekrek
ElbaĢı
Tacin
Çevlik
Harsa
Zerezek
Zek
Samağır
Sıvgın
Karadağı
Karaviran
KoĢcağız
Kızılviran

AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
AkkıĢla
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Sarıoğlan
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı

Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
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Kölete
Gül-viran
Kirveli
Madrason
Ayvaz Hacı
Ebce Sultan
Öksüd
Ġncesu
BektaĢ
Çöten
Çomaklı
Hacı PaĢa
Hüseyinli
Zile
Sindelhöyük
Sendiremeke
ġahmelik
Soysallı
Sarıca
Tombak
Gâzî
Fırakdın
Gazlı Gömedi
Kızık
Karacaviran
Kulpak
Girenit
Gömedi
Madazı
Millidere
Avlanma (Avlağa)
EĢelik
Oluk
Punku
Çataloluk
Çukur-yurt
HoĢça
Dikme
ġeyhli
Sarıkaya
TaĢçı
AyĢepınar
Karaköy
Kal’a
Kiske
Künye-i Sağir
Künye-i kebir
Melengi
Havadan
Yenice
Yeni-köy
Ardıç

Zamantı
Zamantı
Zamantı
Zamantı
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Bakırdağı
Göstere

Bünyan
Bünyan
Bünyan
Bünyan
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
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Böke
Persenk
Pusatlı
Cebir
Cücün
Cüreğen
Çömlekçi
Çilmeze
Dikir
Söğütlü
ġeyh-barak
ġiraz
Sarımehmetli
Sakaltutan
Sosun
TırafĢın
Tomarza
Kabaklı
Kal’a
Kanber
KoĢcağız
Kepez
Kelgin
Köpekli
Kömür
Göbü
Mardın
Maracak
Ferikcik
Virancık
Yamaçlı
AğcaĢar
Ġlyaslı
Dereköy
Sazak
Süleyman Fakılı
TaĢhan
FıraĢa
Kara Madazı
Kopcu
Koca Hacılı
Kesteliç
Kirazlı
Mustafa Beyli
Yahyalı
Yerköy
Yularlı
AĢağı Bey Çayırı
AĢağı Borandere
AĢağı Karagöz
AĢağı Kızıl Çölyan
AfĢar Potuklu

Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Göstere
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Yahyalı
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez

Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Develi
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
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AfĢar Karaboğaz
Akpınar
Altı-kesek
Emeğil
Ġğdeli Payaslı
Ġğdeli Karamanlı
Bağçecik
Büyük Potuklu
Büyük Karamanlı
Büyük Karamıklı
Büyük GümüĢgün
BüyükGürleğen
Büyük KöĢkerli
Büyük Göm Armut
Pul pınar
Tahtalı
Çerkez Karaboğaz
Halka Çayırı
Halid Bey Viranı
Demircilik
ġekerpınar
Solaklar
Sıçanlı
Sivalan
TaĢlıoğlu
Fakı Ekinciliği
Kırk-geçit
Kara Hacılı
Kırım UĢağı
Kızılhan
Kızıldere
Kılınç Mehmed
KebelikkıĢla
Kütüklü Pınar
Küçük Potuklu
Gürülgen
Gülcük
Göm Armut
Melik Gâzî
Yassıpınar
Yağlıpınar (Bağlı)
Yusuflar
Yukarı Bey-çayırı
Yukarı BurAkdere
Yukarı Karagöz
Yukarı Kızıl Çevlik
Eğri Söğüt
Artmak
Arslan Beyli
Altı Parmak
AlaGâzîli
Eski Tekir

Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Merkez
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)

Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
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Elmalı
Oruçoğlu
Pazar-ören
PaĢalı
Tozgün?
Cabe
Cin Ahmed
Çamlıca
Çördüklü
Hassa
Hasırcı
Halevik
Hormusun
Han
Dilci Söğüt viran
Saçlı
Söğütlü
Senidal
ġabanlı
Siravan
TaĢlık
Tokmak
Toybuk
Karlı Pınar
Kadılı
Kavlaklar
Kılınç KıĢla
Kurt Tepe
KoĢcağız
Kuru Kavak
Kızılviran
Kesrin Dilci
Gültepe
Küçük Ġğdeli
Hörgüccük
Yere-geçen
Altı Söğüt
Alamanlı
Ayranlık
Esirek (Yaylacı)
OğlAkkaya
Ġncedere
Ġncemağara
Büyük-örtülü
Büyük-Sübeçmen
Büyük KabAktepe
ÇarĢak
Çavdar
Çörekdere
Haydan
Darıdere
Dallı-kavak

Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Pazar-viran(Ören)
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız

Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
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Damızlık
Dayoluk
DeĢite (DeĢtiye)
Deiğrmen-taĢ
SancAkağıl
Tavla
Fettahdere
Karapınar
Karakoyunlu
Kara Yurt
KurucaÖrdekli
Kurudere
KuĢçu
Kızılpınar
Kıksancılı?
Kemer
GümüĢ-ali
Küçük-örtülü
Küçük-subeçmen
Küçük-kabaktepe
Köyyeri
Mirza Ağa
Molla Hüseyin UĢağı
Yalak
Yedi-oluk
Akin
Akmezar
Ġcadiye
Büyük-canlı
Büyük-süvegen
Tatar
Tahta-kemer
Çulha
Cinli-yurd
Çayini
Çataltepe
ÇanAkpınar
Zinhayn
TaĢ-oluk
Taf
Toklar
Karapınar
Kaman
Kokarkuyu
Keprin
Kesir
Kötü-köyü
Küçük-canlı
Küçük Süvegen
Küçük Karamıklı
Künbetir
Girgörsün

Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Sarız
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar
Toklar

Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
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Madrasın
Melik-viran
Nurvana
Akviran
Ġnli-viran
Beserek
Panlı
Ters-akan
Cinli-viran
Çerkes-kuĢçu
Çukur-yurt
Hayriye
Demirci-viran
Devederesi
Söğütlü
Kaynar
KavAkviran
Kötü-köy
Malak
Yassıpınar
Ala-mescid
Uzunpınar
Uyuzpınar
Büyük-karakuyu
Hazar-su
Pöhrenk
Tahta-köprü
Hilmiye
Dikili-taĢ
Saçayağı
ġerefiye
TaĢ-oluk
TaĢlı-geçit
Kazancık
Kaftan-geyen
Kırkpınar
Karahalka
Kurbağalık
Kaya-altı
Küçük-Karakuyu
Medhiye
Viran-Ģehir
Yahya Bey Mezarı

Toklar
Toklar
Toklar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Kaynar
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir
Viran-Ģehir

Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
Aziziye
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ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından 1981 yılında yayınlanan Köylerimiz
adlı kitaba göre Kayseri ilinde isimleri değiĢtirilen köyler
ESKĠ ADI
Barazama
Barsama
Cabe
Cırlavuk
Cücün
Cüregen
ÇerkezKaraboğaz
Dadasun
Darsiyak
DeĢtiye
Dikir
Divriği
Dizgeme
Eğriköy
Ekrek
Erdemesin
FaraĢa
Fırakdın
Gazlıgömedi
Germir
Girenit
Gördeles
Gülabi
Halevik
Harsa
Haydan
HazarĢah
Hormusun
Horsana
Isbıdın
Kelgin
Keltepe
Keprin
KiĢge
Kölete
Köpekli
Kümbetir
Madazı
Manavuz
Mardin
Melikviran
Muncusun
Nize
Nurvana
Nurvana
Persek
Pöhrenk

YENĠ ADI
Ulupınar
ÇavuĢağa
Ayvacık
Çukurağaç
Karaboğaz
Akçatepe
Kayabağ
Tekneli
Çatakdere
Çubukharmanı
Asmakaya
YeĢilova
KöprübaĢı
Erdemli
Çamlıca
GümüĢören
Kazlıgömedi
Konaklar
Çaylıca
Doğanlı
Yarımtepe
Çakılkaya
Güzelsu
Doğankonak
HezarĢah
ÇaybaĢı
Buğdaylı
Bağpınar
AlakuĢak
Gültepe
Köprüköy
Yaylacık
Yünören
Turanlı
Dağyurdu
YazıbaĢı
Uzunçayır
Ekinli
Melikören
GüneĢli
Güzelköy
GümüĢsu
IĢıklar
Kapıkaya
Olukkaya

BUCAĞI
GüneĢli
Pazarören
Talas

Gezi
Talas

ElbaĢı

Pazarören
Pazarören

Pazarören
Gesi
Pazarören
Toklar
Bakırdağı
ElbaĢı
Toklar
AkkıĢla
GüneĢli
Gesi
AkkıĢla
Toklar

ĠLÇESĠ
Yahyalı
Merkez
PınarbaĢı
Merkez
Tomarza
Tomarza
PınarbaĢı
Merkez
Merkez
Sarız
Merkez
Yahyalı
Bünyan
YeĢilhisar
Bünyan
YeĢilhisar
Yahyalı
Develi
Develi
Merkez
Develi
YeĢilhisar
PınarbaĢı
PınarbaĢı
Tomarza
Sarız
Bünyan
PınarbaĢı
Merkez
Merkez
Tomarza
PınarbaĢı
Tomarza
Develi
Bünyan
Tomarza
Tomarza
Develi
Bünyan
Tomarza
Tomarza
Merkez
Merkez
Bünyan
Tomarza
Tomarza
PınarbaĢı
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Punku
Salkuma
Sendiremeke
Tavlusun
TıravĢin
Toybuk
Vartan
Vekse
Yuvallı
Zekköy
Zelhin
Zerezek
Zırva

Kılıçkaya
Gürpınar
Çayöze
Aydınlar
Ġncili
Esenköy
Özlüce
Yuvalı
Ekinciler
Üçkonak
Akmescit
Doruklu

Bakırdağı
Gezi

Pazarören
Erkilet
Gesi
Himmetdede
ElbaĢı
Toklar
GüneĢli

Develi
Merkez
Develi
Merkez
Tomarza
PınarbaĢı
Merkez
Merkez
Merkez
Bünyan
Tomarza
Bünyan
Merkez

45

KAYSERĠ SANCAĞI
TIMARLARI
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Nâhiye-i Kayseriyye
[A/124a]
Nâhiye-i Kayseriyye, der-livâ-i mezbûr
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
Mehmed bin Hızır, an-tahvîl-i Mustafâ el-fâriğ.
Karye-i Höyük [Öyük] ġeyh, tâbi‘-i mezbûr
Mezra‘a-i Kilisecik, tâbi‘-i m., dîvânî ma‘a nısf
Hâsıl: Mâlikâne-dîvânî, gayr-ı ez-zemînhâ-i
mâlikâne: 600
vakf-ı zâviye-i Höyük [Öyük] ġeyh: 3.400
Yekûn: 4.000
Hisse: 3.500
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâra ber-vech-i iĢtirâk mutasarrıf olan Mehmed ve Mustafâ nâm
karındaĢlardan mezbûr bendeleri içün Kayseriyye Sancağıbeği Mustafâ dâme izzuhu mektûb gönderüp
Merle ve Revân binâsında ziyâde hidmet etmiĢdir, deyü bildirmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîye sene
991 Zilhiccesinin evâhir târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin yine tîmârı içinden 2.000 akçe tîmâr ber-vechi iĢtirâk mutasarrıf olup ferâğat eden Mustafâ tahvîlinden mahlûl olmağın 1.500 akçe be-mûceb-i emr-i
âlî elinde olan ile birikdirilüp cümle tîmârı 3.500 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
Tahrîren fî 13 Cemâziye'l-âhir senen 992.
Tezkire-i Süleymân PaĢa.
[A/125a]
[Yev]mü'l-isneyn, fî selhi Cemâziye'l-âhir sene 997.
Hisse ilhâk edüp tecdîd-i berât eyledi, fî sene hamse ve elf.
Nâhiye-i Kayseriyye, der-livâ-i mezbûr
Tîmâr_____________________ı
Mehmed
Karye-i Höyük ġeyh, tâbi‘-i mezbûr,
Mezra‘a-i Kilisecik, tâbi‘-i mezbûr, dîvânî ma‘a
mâlikâne ve dîvânî gayr-ı ez zemînhâ-i vakf-ı
nısf mâlikâne: 600
zâviye-i Höyük ġeyh: 3.400
Yekûn: 4.000
Hisse: 3.500
an-Tahvîl-i Mustafâ fâriğ
Karye-i Höyük ġeyh ve gayrihi el-mezbûrûn: 4.000
Hisse: 500
Cem‘an, tîmâr-ı mezbûr: 4.000
ĠĢbu 3.500 akçe tîmâra mutasarrıf olan Mehmed bendeleri yarar ve emekdâr olmağın yine tîmâr
içinde 500 akçe fâriğ Mustafâ tahvîlinden mahlûl olmağın ber-vech-i terakkî elinde olan tîmârına ilhak
olunup cümle tîmârı 4.000 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 15 Rebî‘ü'l-âhir sene 992.
Tezkire-i Süleymân PaĢa.
[A/136a]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 22 Zilka‘de sene 997.
Serdâr tarafından verilen amedlü hüküm zabt olundu.
İki kıt‘a hükm-i şerîf verildi.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Terakkîleriyle berât edildi, sene 999.
Nâhiye-i Kayseriyye, der-livâ-i mezbûr
Ze‘âmet_____________________i
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be-nâm-ı Üveys Kethudâ, an-Müteferrikayân-ı Dergâh-ı âlî
Karye-i Muncusun, tâbi‘-i m.,
Karye-i Boran, tâbi‘-i KarataĢ,
Karye-i Kızık, tâbi‘-i Sahrâ,
dîvânî: 22.000
dîvânî: 4.500
dîvânî: 10.000
Mezra‘a-i Kadı-bâğı, tâbi‘-i m.,
dîvânî: 2.800

Mezra‘a-i Barçın, tâbi‘-i m.,
dîvânî: 1.000

Mezra‘a-i Sivrikilise, tâbi‘-i m.,
dîvânî: 3.000

Mezra‘a-i Çatma, tâbi‘-i mezbûr,
dîvânî: 3.000

Mezra‘a-i Sarıköy, tâbi‘-i
KarataĢ, dîvânî: 600

Mezra‘a-i Büki, tâbi‘-i Koramaz,
dîvânî: 5.000
Hisse: 2.500

Yekûn: 45.600, sahh.
Karye-i Gederet (?),
tâbi‘-i Göstere, dîvânî:
1.400
Mezra‘a-i Etmekçayırı,
tâbi‘-i Göstere, dîvânî:
400

an-Tahvîl-i Osmân el-müteveffâ
Mezra‘a-i Çobansalar,
Mezra‘a-i Tomaris,
tâbi‘-i m., dîvânî: 200
tâbi‘-i mezbûr, dîvânî:
500
Mezra‘a-i Kurdvîrânı, Mezra‘a-i Kürtas, tâbi‘-i
tâbi‘-i m., dîvânî: 1.200
m., dîvânî: 500

Mezra‘a-i Zile, tâbi‘-i
Koramaz, dîvânî: 100
Mezra‘a-i Bulacak ve
Cevad,dîvânî: 400

Yekûn: 4.500
Hisse: 1.500
Terakkî berâ-yı emr-i Ģerîf tevcîh Ģod, fî 14 Ģehri Zilka‘de sene 991.
Karye-i Ağcain, tâbi‘-i
Kayseriyye: 4.140

an-Tahvîl-i Mustafâ fâriğ
Karye-i Ağcain, Berke cemâ‘ati
mütemekkin, dîvânî: 1.800

Mezra‘a-i TaĢağıl, tâbi‘-i
Göstere, iki baĢ: 1.560
Hisse: 1.060

Yekûn: 7.000
Hisse: 3.000
Berâ-yı terakkî, ber-mûceb-i emr-i âlî tevcîh, fî 12 Ģehr-i Cemâziye'l-evvel sene 993.
an-Tahvîl-i Kâtib Alî, an-kâtibân-ı Dîvân
Tîmâr_____________________ı
Yûsuf, an-tahvîl-i Kâtib Alî, an-Kâtibân-ı Defter-i Dergâh-ı âlî.
Karye-i Horsana, tâbi‘-i Karye-i Saka[l]-dutan,
Âdet-i mîr-âbiye, âb-ı
Karye-i Bâlâ Gesi,
Sahrâ, dîvânî: 8.000
tâbi‘-i GöstereHasıl:
Hisârcık: 1.600
tâbi‘-i Koramaz, dîvânî:
1.500
1.900
Karye-i Derecik, tâbi‘-i KarataĢ:
Mezra‘a-i Karapınar, tâbi‘-i
Karye-i Yuvalıca, tâbi‘-i Cebel-i
1.000
Sahrâ, dîvânî: 240
Alî: 360
Yekûn: 16.200
Hisse: 8.100
Mezra‘a-i Ġshâk, tâbi‘-i m.: 2.000

Karye-i Yazır, tâbi‘-i Sahrâ: 6.000
Yekûn: 8.000
Hisse: 5.000
Hisse: 1.000
Hisse: 500
Yekûn: 8.600
Cem‘an: 58.600

48
Tîmâr-ı mezbûr çavuĢbaĢı hazretlerine ber-vech-i arpalık verilmiĢdir. Mezkûra verilmiĢdir, deyü
hükm-i Ģerîf vardır, sene 98.
[A/136b] Kayseriyye sancağında ve nâhiyesinde 45.600 akçe ze‘âmetiyle Dergâh-ı âlî
müteferrikalarından olan Üveys Kethudâ bendeleriyçün Revân kal‘asına getürülen su yoluna hidmet
etmiĢdir, deyü sâbıkan Çıldır beğlerbeğisi defter gönderüp i‘lâm etmeğin sekiz bin akçe terakkîye
evâhir-i ġevvâl sene 991 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin yine livâ-i mezbûrda 1.500 akçe hisse tîmâr
müteveffâ Osmân tahvîlinden doksan Zilka‘desinin on dördüncü gününde ve 3.000 akçe hisse fâriğ
Mustafâ tahvîlinden doksan üç Cemâziye'l-evvelinin on üçüncü gününde ferman olunan terakkîsiçün
mîr-i mîrânı sâbık tevcîh edüp defterde üzerinde bulunmağın ve Çıldır beğlerbeğisi bir def‘a defter
gönderüp müretteb ve mükemmel cebelüleriyle Gürcü seferinde seferleyüp Lûri ve Tomanis kal‘aları
binâsında hidmet etmiĢdir, deyü i‘lâm etmeğin 5.000 akçe terakkîye evâsıt-ı ġevvâl sene 992 târîhiyle
yine livâ-i mezbûrda Horsana nâm karye ve gayriden 17.000 akçe tîmârıyla Kayseriyye alaybeğisi
olan Nasûh sene 994 ġevvâlinin altıncı gününde fevt oldukda alaybeğiliği âhara verilüp zikr olunan
tîmâr Dîvân-ı Hümâyûn kâtiblerinden Alî'ye târîh-i mezbûrdan tevcîh olunup hükm-i Ģerîf verilüp
berât etmeden 8.500 akçe kılıcı âhara ve 8.500 akçe hissesin kendüye ferâğat eyledüğin bildirüp
terakkîleriçün ricâ eylemeğin evvel hüküm ibtâl içün içine ferâğat kayd olunmuĢdur müĢârun-ileyhin
evvel terakkîlere elinde ahkâm-ı Ģerîfe var ise zikr olunan 8.500 akçe hisse terakkîleriçün müĢârunileyhe tevcîh olunmak içün gurre-i Zilhicce sene 995 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin ber-mûceb-i emri âlî fermân olunan terakkîleri bedeli eline olan ze‘âmetie zammolunup cümle ze‘âmeti 53.600 akçelik
olmak üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 26 Cemâziye'levvel sene 996.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
[C/347]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 14 Rebî‘u'l-âhir sene 998
Cülûs-ı hümâyûn vâki‘ olmağın tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene selase ve elf.
Nâhiye-i Kayseriyye, der livâ-i mezbûr.
Tîmâr_____________________ı
Hüseyin veled-i Mustafâ ÇavuĢ, an tahvîl-i Mûsâ el-Fâriğ.
Mahsûl-ı bozahâne der nefs-i Kayseriyye. Hâsıl 4.500
Hisse: 2.500.
ĠĢbu 2.500 akçe tîmâr ferâğat eden Mûsâ tahvîlinden mahlûl olmağın mukaddemâ livâ-i
mezbûrda Gergeme nâm karye ve gayriden ber vech-i tekmîl on bin üç yüz altmıĢ dokuz akçe tîmârda
mutasarrıf iken fevt olan Karaman çavuĢlarından Mustafâ ÇavuĢun tîmâr tasarruf etmeyen altıncı oğlu
Hasan bendeleriçün müteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup ve ibrâz eyledüği berât bilâ-Ģübhe
babası berâtı olup ġark seferinde dahi mülâzemetle seferledüğine Kayseriyye sancağında Sarımsaklu
nâm karyeden ber vech-i tekmîl yigirmi beĢ bin [akçe] ze‘âmete mutasarrıf olan Hasan bendeleri ve
livâ-i mezbûrda beĢ bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Karaman çavuĢlarından Mustafâ ÇavuĢ ve sâ’ir
mu‘temedün aleyh sipâhîler Ģahâdet etmeğin zikr olunan 2.500 akçe tîmâr kânûnlarından beĢ yüz akçe
ziyâdesiyle tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 9 Muharremü'l-harâm sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/363]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 19 Cumâde'l-âhire sene 998
Ziyâde 999 buyruldu.
Fevt olmağın tîmârının dört bin iki yüz elli akçeliği oğulları Mustafâ ile Mehmed'e verilmişdir, fî
sene selâse ve elf.
Nâhiye-i Kayseriyye, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Balı
Karye-i Kubad-DâniĢmend, tâbi‘-i mezbûr: 2.500
Karye-i Kızılvîrân, tâbi‘-i mezbûr, mâlikânedîvânî: 3.000
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Yekûn: 5.500
Hisse: 3.250
an-Tahvîl-i Mehmed el-fâriğ
Karye-i Nizeyye, tâbi‘-i mezbûr, dîvânî: 5.000
Karye-i Elmaluca, tâbi‘-i m., dîvânî: 1.600
Yekûn: 6.600
Hisse: 4.000
Karye-i Kara Yûsuf, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak: 400

Zemînhâ, der-sınur-ı karye-i Höyük-ġeyh, tâbi‘-i
mezbûr: 400
Yekûn, elinde olan: 2.730

Mezra‘a-i PınarbaĢı, tâbi‘-i
Ġslâmlu, dîvânî: 200

Karye-i Venk, tâbi‘-i Sahrâ:
Karye-i Depesidelik, tâbi‘-i
5.000
KarataĢ: 5.000
Hisse: 4.500
Hisse: 269
Hisse: 500
Yekûn: 769
Yekûn: 2.769
Yekûn: 5.000
Hisse: 2.000
Cem‘an tîmâr-ı mezbûr: 5.499
ĠĢbu 2.730 akçe tîmâra 1.770 akçe noksânıyla mutasarrıf olan [C/364] Balı bendeleri yarar ve
emekdâr olup yine livâ-i mezbûrda 2.769 akçe tîmâr fâriğ Mehmed ÇavuĢ tahvîlinden mahlûl olmağın
vâki‘ olan noksânı bedeli 999 akçe ziyâdesiyle elinde olan tîmârına ilhâk olunup cümle tîmârı 5.499
akçelik üzre mîr-i mîrânı sâbık 993 Rebî‘ü'l-âhirinin yigirmi ikinci gününden tevcîh edüp tezkire
vermeğin tezkiresi berât olmadan ve ahir berâtıyla ibtidâ beratlarıyla bu def‘a Tebrîz seferinde
ġamvan muhârebesinde zâyi‘ olduğun Kayseriyye sancağıbeği i‘lâm etmekle mahalline nazar
olundukda tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre mukayyed bulunmağın mahallinden ihrâc ve zâyi‘
berâtlarının kayıdları tezkiresinin zahrına naklolunup tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî gurre-i Cemâziye'l-âhir sene 994.
Tezkire-i Haydar PaĢa.
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Nâhiye-i Cebel-i Alî
[A/137a]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 20 Zilka‘de sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Cebel-i Alî, der-livâ-i mezbûr
Tîmâr_____________________ı
Mûsâ, an-tahvîl-i Süleymân el-fâriğ
Karye-i Ağcakaya, tâbi‘-i Cebel-i Alî, dîvânî:
Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Ġslâmlu, dîvânî: 5.500
6.500
Yekûn: 12.000
Hisse: 3.000
Kayseriyye sancağında Cebel-i Alî nâhiyesinde 3.000 akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup ferâğat
eden Süleymân tahvîlinden mahlûl olmağın Erzurûm beğlerbeğisi mühürlü defter gönderüp iĢbu Mûsâ
içün bu def‘a Gürcî ılgarında küllî yoldaĢlık etmiĢdir, deyü bildirmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâra
evâhir-i Saferü'l-hayr sene 992 târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin ber-mûceb-i emr-i âlî zikr
olunan 3.000 akçe tîmâr mezbûra tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 1 Recebü'l-mürecceb sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
Beyâz.
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Nâhiye-i Sahrâ
[A/122a]
[Yev]mü's-sülasa, fî 10 Cemâziye'l-âhir sene 997.
Emr-i şerîf verilmişdir.
Fevt olmağın tîmârı evlâdından Osmân ve Ahmed'e verildi, sene selâse ve elf.
Nâhiye-i Sahrâ, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Ġbrâhîm veled-i Alî, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Fertik, tâbi‘-i Sahrâ
5.000
Hisse: 4.500
Hisse: 3.999
Hisse: 3.500
Ġlhâ_________k
Ġlâ-zalik, berâ-yı terakkî, an-tahvîl-i Behrâm el-fâriğ, der-livâ-i mezbûr
Karye-i Efkere, tâbi‘-i Koramaz,
Karye-i Cânbâz, tâbi‘-i m.,
an-karye-i Venk, tâbi‘-i Sahrâ,
dîvânî: 15.300
dîvânî: 2.000
ber-vech-i terakkî
Hisse: 1.000
5.000
Hisse: 4.500
Baki: 500
Yekûn: 16.300
Hisse: 3.00
Cem‘an: 3.000
Alî oğlu mezkûr Ġbrâhîm Dergâh-ı mu‘allâya gelüp Kayseriyye sancağında üç bin akçe tîmâra
mutasarrıf olup [A/122b) ve bundan akdem Tiflis'e zahîre ve hazîne irsâlinde hidmetde bulunmuĢdur,
deyü Kayseriyye sancağıbeği defteriyle seksen yedi Ramazânının evâhirinde bin beĢ yüz ve Revân
kal‘ası binâsına taĢ götürmüĢdür, deyü Niğde Sacağıbeği Mustafâ defteriyle doksan Zilka‘desinin
evâsıtında bin beĢ yüz akçe terakkîlere evâmir-i Ģerîfe verilüp müyesser olmayup ve livâ-i mezbûrda
Koramaz nâhiyesinde Efkere nâm karye ve gayriden üç bin akçe hisse tîmâra mutasarrıf olan Behrâm
ihtiyârıyla berâtın verüp ve tîmârı içinde Venk nâm karyesinde beĢ yüz akçe hisse tîmâr kimesne
tasarrufunda olmayup mahlûldur, deyü ber-vech-i terakkî kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ
etmeğin iki kıt‘a terakkî emirleri alınup mezkûr livâ-i mezbûrda ol mikdâr tîmâra mutasarrıf olup ve
mezbûr Behrâm fevt olup berâtı bunun eline düĢmekle bana ferâğat eyledi, deyü hile etmeyüp
mezkûrun tîmârı üzerinde olup bi'l-fi‘l berâtın verüp ferâğat ederse ve tîmârı içinde zikr olunan hisse
kimesne tasarrufunda olmayup mahlûl ise ve iki kılıç birikmek lâzım gelmez ise tîmâr-ı mezbûr
terakkîlerine bedel zikr olunan beĢ yüz akçe hisse ber-vech-i terakkî tevcîh olunup tezkiresin veresin,
deyü sene 997 Cemâziye'l-âhirinin evâyilinde Karaman beğlebeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra
tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 3.500
akçe kendi tahvîlinden ve 3.000 akçe fâriğ Behrâm tahvîlinden ve tîmârı içinde Venk nâm karyeden
ber-vech-i terakkî 500 akçe hisse birikdirilüp cümle 7.000 akçelik olup elinde olanla terakkîleri ve bervech-i terakkî verilen 500 akçe hisseye bedel Alî oğlu mezkûr Ġbrâhîm'e tevcîh olunup Dersa‘âdet'den
tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün Tezkire verildi.
Tahrîren fî 9 Cemâziye'l-âhir sene 997.
[A/131a]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 10 Ramazânü'l-mübârek sene 997.
Mukaddem verilmişdir berât ola.
Emr-i şerîf verilmişdir.
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Nâhiye-i Sahrâ, der-livâ-i Kayseriyye
Karye-i
MeĢhedini, tâbi‘-i
mezbûr: 9.000

Tîmâr_____________________ı
Hacı Hüseyin veled-i Receb Sofi
Zemînhâ, be-nâmZemînhâ, derı Ca‘fer nâm-ı diğer
miyân-ı Ģehr, der-sınur-ı
Çandır, tâbi‘-i mezbûr:
karye-i MeĢhedini,
300
tâbi‘-i m, dîvânî: 300

Zemînhâ, dersınur-ı Ģehr, tâbi‘-i m,
dîvânî: 300

Yekûn: 10.000
Hisse: 4.000
Mezra‘a-i KiçibaĢlu, tâbi‘-i Ġslâmlu, dîvânî:
Mezra‘a-i KiçibaĢlu, Kalkancık nâm karye
700
halkı zirâ‘at eder, mâlikâne, an-mufassal: 600
Yekûn: 5.000
Hisse: 4.000
Cem‘an: 4.600
Kayseriyye sancağında Sahrâ nâhiyesinde 3.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Receb Sofi oğlu
Hacı Hüseyin Dersa‘âdet'e varup livâ-i mezbûrda mutasarrıf olduğu tîmârı içinde KiçibaĢlu ve
Kalkancık nâm karye ahâlîsi zirâ‘at eder hisse-i mâlikânesi 600 akçe yazar defterde mahlûldur, deyü
tâlib olup tevcîh eyleyesin, deyü sene 995 Cemâziye'l-âhirinin yigirminci günü târîhiyle emr-i Ģerîf
verilmeğin zikr olunan 600 akçe hisse-i mâlikâne ber-mûceb-i emr-i âlî elinde olan tîmârına zamm
olunup cümle tîmârı 3.600 akçe üzre tevcîh olunup berât-ı cedîd-i hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 25 Cemâziye'l evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/135a]
Hükm-i şerîf verilmişdir. Serdâr hazretleri cânibinden verilen âmedlü tahvîl-nâmesi hıfzolundu.
Tîmâr-ı mezbûr Nasûh Çavuş tahvîlinden Çavuşbaşına ber-vech-i arpalık verilmeğin mezkûra
müyesser olmadı.
Nâhiye-i Sahrâ, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Yûsuf, an-tahvîl-i Kâtib Alî, an-Kâtibân-ı Defter-i Dergâh-ı âlî.
Karye-i Horsana, tâbi‘-i
Karye-i Sakaldutan,
Âdet-i mîr-âbiye, âb-ı
Karye-i Yabanî, tâbi‘-i
mezbûr: 8.000
tâbi‘-i Göstere: 1.500
Hisârcık: 1.600
m., dîvânî: 3.000
Hisse: 2.000
Karye-i Derecik, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Karapınar,
Karye-i Bâlâ Gesi,
Karye-i Kızılcain, tâbi‘KarataĢ: 1.000
tâbi‘-i m., dîvânî: 240
tâbi‘-i Koramaz: 1.600
i Cebe-i Alî: 360
Yekûn: 16.200
Hisse: 8.100
Karye-i Yazır, tâbi‘-i Sahrâ: 6.000

Mezra‘a-i Ġshak, tâbi‘-i m.: 2.000

Yekûn: 8.000
Hisse: 5.000
Hisse: 500
Cem‘an: 8.600
Mezkûr Yûsuf bendeleri mukaddemâ livâ-i mezbûrda 6.899 akçe tîmârdan ma‘zûl olduğun ve
sâbıkan Rûm Beğlerbeğisi Mahmûd PaĢa defter gönderüp Erzurûm muhâfazasında hidmet etmiĢdir,
deyü i‘lâm olunmağın 1.500 akçe terakkîye evâsıt-ı Zilka‘de sene 988 târîhinde emr-i Ģerîf verilüp ve
livâ-i mezbûrda Horsana nâm karye ve gayriden 17.000 akçe tîmârıyla Kayseriyye alaybeğisi olan
Nasûh doksan dört ġevvâlinin altıncı gününde fevt oldukda alaybeğiliği âhara verilüp zikr olunan
tîmâr Divân-ı Hümâyûn kâtiblerinden Ahmed'e ve 8.500 akçe kılıcı kendüye ferâğat etmeğin ol hüküm
îsâl olunmak içün içine ferâğat kayd olunmuĢdur, mezkûr ol mikdar tîmârdan ma‘zûl ve elinden
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terakkîye hüküm var ise zikr olunan 8.500 akçe kılıcı müstahıkk olduğu bedelinden 12.100 akçe
ziyâdesiyle tevcîh olunmak içün gurre-i Zilhicce sene 995 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin mufassal
emr-i âlî elinden giden tîmârıyla fermân olunan terakkîsi içün iki yüz on akçe ziyâdesiyle cümle tîmârı
yigirmi bin altı yüz akçelik olmak üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 26 Cemâziye'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[C/324]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 3 Saferü'l-muzaffer sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Sahrâ der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Latîf veled-i Abdülcelîl, an tahvîl-i Hasan el-müteveffâ
Karye-i Dadasun tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Dinek tâbi‘-i
Mezra‘a-i TaĢağıl tâbi‘-i
7.500
Göstere, dîvânı 900
Koramaz iki baĢ 1.560
Hisse 3.900
Hisse 100
Hisse, ber vech-i nakd 500
Yekûn: 4.500
Abdülcelîl oğlu mezkûr Latîf südde-i sa‘âdetime gelüp bundan akdem yarar olup vâki‘ olan
Gürci muhârebesinde baĢ kesüp yoldaĢlıkda bulunmağın Haleb beğlerbeğisi mektûbile i‘lâm eyledikde
ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra hükm-i Ģerîf verilüp ve bir def‘a Tebrîz seferinde ve kal‘ası binâsında
hidmetinde bulunmağın 1.500 akçe terakkîye emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmayup ve Kayseriyye
sancağında Sahrâ nâhiyesinde zikr olan tîmâr müteveffâ Hasan tahvîlinden mahlûldür, deyü kendüye
verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin ibtidâ hükmü ile bir kıt‘a terakkîsi hükmü alınup Rûznâmçe-i
hümâyûna nazar edüp mezbûr fevt olup tîmâra mahlûl ise bedelin tevcîh edesin, deyü Karaman
beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Südde-i sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân
olmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 4.500 akçe tîmâr müteveffâ Hasan tahvîlinden vech-i
meĢrûh üzre Abdülcelîl oğlu merkûm Latîf'e ibtidâ fermân olunan bir terakkîye bedel tevcîh olunup
Der-i devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 22 Zilhicce sene 998
[C/330]
Terakkîyle tecdîd-i berât etdi, sene 998
Ziyâde 2.000 buyuruldu.
Dört kıt‘a hüküm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Sahrâ, der livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be nâm-ı Mahmûd an müteferrikân-ı Dergâh-ı âlî
Karye-i Salur tâbi‘-i m dîvânî
15.973
Karye-i Kızılvîrân tâbi‘-i
Kayseriyye dîvânî 5.300
Mezra‘a-i KarabünüĢ, tâbi‘-i
Cebel-i ErciĢ dîvânî 700
Mezra‘a-i Karakiseli
[Karakiliseli], tâbi‘-i KarataĢ
dîvânî 360
Mezra‘a-i Zincidere tabi‘-i
Cebel-i ErciĢ dîvânî 4170

Karye-i Çay tâbi‘-i Cebel-i
ErciĢ dîvânî 3.500
Karye-i ġeyh tâbi‘-i KarataĢ
6.000, hisse: 2.000
Mezra‘a-i ġanlu tâbi‘-i m
dîvânî 500
Mezra‘a-i Hüsâm Fakîh tâbi‘-i
Sahrâ dîvânî 360

Karye-i Belvîrân, tâbi‘-i Sahrâ
dîvânî 3.000
Mezra‘a-i Gersu tâbi‘-i Sahrâ
dîvânî 360
Mezra‘a-i Selme tâbi‘-i m
dîvânî 400
Mezra‘a-i Zâviyecik, tâbi‘-i
Koramaz dîvânî 547

Mezra‘a-i Mirze, tâbi‘-i m
dîvânî 400
Yekun: 32.900

Mezra‘a-i Argun tâbi‘-i
mezbûr dîvânî 900
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Karye-i Boran tâbi‘-i KarataĢ, 6000, Hisse: Karye-i Boran tâbi‘-i KarataĢ, 6000 an mahlûl
3500, hisse: 500
icmâl
Yekûn: 36.300
Hisse: 5.000
Yekûn: 5.900
Hisse: 2.900
Karye-i Göbü tâbi‘-i Göstere, Karye-i Pastin, Bastin , tâbi‘-i
Âdet-i mîrâb-ı Sarımsaklı, fî
dîvânî 4.500
mezbûr 3.000
sene 7.000
Yekun: 14.300
Hisse: 8.715
Cem‘an elinde olan 45.015
Karye-i Kıranardı tâbi‘-i
Karye-i Efkere, tabi‘-i
Karye-i Cânbâz tâbi‘-i mezbûr,
Cebel-i ErciĢ hasıl dîvânî: 800
Koramaz dîvânî 15.400
4.000
Hisse: 1000
Yekûn: 16.300
Hisse: 8000 an tahvîl-i Mehmed fâriğ
Cem‘an ze‘âmet-i mezbûr: 53.015
ĠĢbu 45.015 akçe ze‘âmete mutasarrıf olup sabıkâ Kayseriyye alaybeğisi olan Seyyid Mahmûd
içün Kayseriyye sancağı beği defter gönderüp sâbıkâ feth olunan Kars kal‘ası ta‘mîr ve termîminde
bulunup yarardır, deyü bildirmeğin iki bin akçe terakkîye evâsıt-ı Ramazân sene 987 târîhiyle
Kayseriyye sancağı Beği Mustafâ defter gönderüp Revân kal‘ası binâsında ziyâde hidmet etmiĢdir,
deyü bildirmeğin iki bin akçe terakkîye evâyil-i Zilka‘de sene 991 Kayseriyye sancağı Beği Ahmed
defter gönderüp mezbûr içün yarar olup Lûri ve Tomanis kal‘aları binâsında hidmetde bulunmuĢdur,
deyü bildirmeğin iki bin akçe terakkîye evâhir-i ġevvâl sene 993 târîhiyle ve iki bin akçe bedel-i
terakkî fermân olunup ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin yine liva-i mezbûrda sekiz bin akçe hisse tîmâr fâriğ
Mehmed tahvîlinden mahlûl olmağın emr olunan terakkîsi bedeli zamm olunup cümle ze‘âmeti elli üç
[bin] on beĢ akçelik olup sene 993 Rebiülâhirinin yigirmi altıncı gününden mîrimîrânı sâbık tezkire
vermeğin tezkiresi Dersa‘âdet'den berât olunmadan Ma‘an Beğlerbeğisi Ġsmâ‘îl mûmâileyh içün
südde-i sa‘âdete mektûb mukaddemâ Kayseriyye Alaybeğisi Kayseriyye sancağında ze‘âmete
mutasarrıf olan Seyyid Mahmûd yarar Ģecâ‘at Ģi‘ârdır, deyü dergâh-ı mu‘allâ [C/331] müteferrikaları
zümresine ilhâk olunmak ricâsına arz etmeğin Südde-i müteferrikaları zümresine ilhâk olunmuĢdur,
müĢârun-ileyhin mutasarrıf olduğu ze‘âmetinin Âsitâne-i sa‘âdetim müteferrikalarından olmak üzre
tezkiresin veresin, deyü doksan dört Ramazânının onuncu gününden emr-i Ģerîf verilmeğin ber mûcebi emr-i âlî zikr olunan ze‘âmet Dergâh-ı mu‘allâ müteferrikalığı ile ve târîh-i mezbûrdan mutasarrıf
olmak üzre tevcîh olunup berât-ı alîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 27 ġevvali'l-mükerrem sene 994.
Tezkire-i Haydar PaĢa
[C/331]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 15 Rebiülevvel sene 998
Hükm-i Şerif verilmişdir.
Nâhiye-i Sahrâ, der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Abdürrahîm veled-i Hamza, an tahvîl-i Mehmed el-müteveffâ
Karye-i Dadasun tâbi‘-i Sahrâ, 7.500
Hisse: 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
ĠĢbu 2.000 akçe tîmâr müteveffâ Mehmed tahvîlinden mahlûl olmağın mukaddemâ Karaman
beğlerbeğisi olan Haydar dâme ikbâlehu mühürlü defter gönderüp Hamza oğlu Abdürrahîm bendeleri
içün yarar olup Tiflis'e hazîne ve zahîre îsâlinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin ibtidâdan üç
bin akçe tîmâra evâhir-i Zilhicce sene 994 târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin ber mûceb-i emr-i
âlî zikr olunan 2.000 akçe tîmâr 1.000 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh
olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
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Fî 19 Zilkade sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa mîrimîrânı Karaman.
[C/334]
Nâhiye-i Sahrâ der livâ-i Kayseriyye
Hükm-i şerîf verilmişdir}(Kiril 119/b)
Tîmâr_____________________ı
Hasan veled-i Hacı Süleymân, an tahvîl-i DervîĢ Mehmed el-fâriğ
Karye-i Tavanasun,
Karye-i Kumarlu,
Mezra‘a-i Kayacık,
Mezra‘a-i Kalıncık
tâbi‘-i Sahrâ: 8.500
tâbi‘-i Sahrâ, dîvânî: tâbi‘-i mezbûr, dîvânî:
[Hancık], tâbi‘-i
6.171
456
mezbûr, dîvânî: 672
Yekûn: 7.300
Hisse: 5.000
Yekûn: 13.500
Hisse: 3.000
Zikr olunan üç bin akçe tîmâr fâriğ DervîĢ Mehmed tahvîlinden mahlûl olmağın Çorum sancağı
beği Alî mühürlü defter gönderüp Hacı Süleymân oğlu iĢbu Hasan içün Ahısha kal‘ası binâsında
hidmet etmiĢdir, deyü i‘lâm etmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâra sene 996 Muharreminin evâyili ile
emr-i Ģerîf verilmeğin tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 25 Muharremü'l-harâm sene 997.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
[C/336]
Hükm-i şerîf verilmişdir, Mehmed Selîmî
Nâhiye-i Sahrâ der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Hanefî, an tahvîl-i DervîĢ Mehmed el-fâriğ
Karye-i Tavanesun,
Karye-i Kumarlu,
Mezra‘a-i Kayacık,
Mezra‘a-i Kanıcık
tâbi‘-i Sahrâ. 8.500
tâbi‘-i Sahrâ, dîvânî.
tâbi‘-i m., dîvânî. 456
[Hancık], tâbi‘-i
6.181
mezbûr, dîvânî. 672
Yekûn: 7.300
Hisse: 5.000
Yekûn: 13.500
Hisse: 3.000
Zikr olunan üç bin akçe tîmâr fâriğ DervîĢ Mehmed tahvîlinden mahlûl olmağın Konya
alaybeğisi olan DervîĢ Mehmed mühürlü defter gönderüp iĢbu Hanefî içün Tebrîz ve Hamne kal‘aları
ta‘mîrinde hidmet eylemiĢdir, deyü i‘lâm etmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâra sene 994 Zilhiccesinin
evâhiriyle emr-i Ģerîf verilmeğin ber mûceb-i emr-i Ģerîf tevcîh olunup tezkire verildi.
Fî 25 Ģehr-i ġevvâlü'l-mükerrem sene 997.
[C/339]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 7 Rebî‘u'l-âhir sene 998
Dört kıt‘a ahkâm-ı şerîfe verilmişdir)
Nâhiye-i Sahrâ, der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Abdülbâkî veled-i Abdülvehhâb, an tahvîl-i Hamza ÇavuĢ.
Karye-i Çırgalan tâbi‘-i Sahrâ,
Karye-i Salkuma tâbi‘-i m.,
Karye-i Sücek [Göcekler],
dîvânî: 7.388
dîvânî: 5.000, hisse: 4.000.
tâbi‘-i Göstere, 1.200.
Yekûn 12.588,
Hisse: 9.588,
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Hisse: 2.000,
Ber vech-i tekmîl: 9.500.
Mezkûr Abdülbâkî sâbıkâ 17.000 akçe ze‘âmetle Kayseriyye alaybeğisi olan Abdülvehhâb'ın
oğlu olup yarar olduğun mukaddemâ Karaman beğlerbeğisi mektûbile i‘lâm etdikde [C/340] sene 994
Zilhiccesinin evâhirinde ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra ba‘dehu Ahısha kal‘asında hidmet edüp yarar
olduğun Kayseriyye alaybeğisi Osmân mühürlü defteriyle bildirdikde sene 996 Muharreminin
evâyilinde 1.500 akçe ve bir def‘a dahi Gence kal‘ası binâsında küllî hidmet etdüğün sefer-i
hümâyûnda Dergâh-ı âlî çavuĢlarına baĢ ve buğ ta‘yîn olunan Hasan çavuĢ defter ile i‘lâm etdikde
sene 997 Muharreminin evâyilinde 2.000 akçe ve bir def‘a dahi kal‘a-i mezbûre binâsında hidmet
etdüğün müĢârunileyh Osmân defter gönderüp bildirdikde mâh-ı mezbûrun evâhirinde 3.000 akçe
terakkîlere düstûr-ı mükerrem serdâr Ferhâd PaĢa tarafından ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin merkûm
Abdülbâkî Der-i Devlete gelüp Kayseriyye sancağında Sahrâ nâhiyesinde Çırgalan nâm karye ve
gayriden 9.588 akçe tîmâra mutasarrıf olan Hamza ÇavuĢ tîmâr-ı mezbûru Abdüsselâm ÇavuĢ'a
ferâğat edüp berâtına ferâğat kaydı yazılup hükm-i Ģerîf verildikden sonra mezbûr Abdüsselâm ÇavuĢ
dahi tîmâr-ı mezbûrun 2.000 akçesin bunun karındaĢı Ġbrâhîm'e ferâğat edüp doksan yedi Rebî‘u'levvelinin evâyilinde serdâr-ı müĢârunileyh tarafından tahvîl hükmü verilüp berât eylemeden mezbûr
karındaĢı kâfire esîr olduğun bildirüp târîh-i mezbûrdan kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin
tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre mahlûl ise târîh-i mezbûrdan noksânı tekmîl olunmak üzre tevcîh
edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresin Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc
olunmak fermân olunmağın bunun emsâli za‘îm oğullarının ibtidâ berâtlarının tezkiresi mîrimîrân
tarafından olıgeldiği arz olundukda bunda berât ola, deyü buyurulmağın ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı
mezbûrun 2.000 akçeliği vech, meĢrûh üzre târîh-i mezbûrdan ibtidâ ile üç def‘a emr olunan
terakkîleri bedelinden 7.500 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 9.500 akçelik üzre mezkûr
Abdülbâkî'ye Der-i Devletden tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 29 Rebî‘u'l-evvel sene 998.
[C/348]
[Yev]mü's-sebt, fî 27 Rebî‘ü'l-âhir sene 998
Sekiz kıt‘a ahkâm verilmişdir, Çavuşluk ilhâk edüp berât etmedi, sene elf.
Nâhiye-i Sahrâ, der livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Abdurrahmân, mîrialem-i livâ-i m., an tahvîl-i Abdî veled-i Alî.
Karye-i Çırgalan tâbi‘-i Sahrâ,
Karye-i Salkuma tâbi‘-i m.,
Karye-i Söbekger [Göcekler],
dîvânî: 7.388
dîvânî: 5.000, hisse: 4.000.
tâbi‘-i Göstere, 1.200
Yekûn 12.588,
Hisse: 3.000,
An tahvîl-i Trabzonlu Hamza ÇavuĢ,
Karye-i Çırgalan ve gayrih el-mezbûrûn 12.588
Hisse: 9.588,
Hisse: 588
Cem‘an: 3.588
Ber vech-i tekmîl: 22.199.
Sâbıkâ Karaman çavuĢlarından olan merkûm Abdurrahmân Kayseriyye sancağında dokuz bin
yüz doksan [C/349] dokuz akçe tîmârdan ma‘zûl olup ve mukaddemâ livâ-i mezbûrda beĢ bin dört yüz
akçe tîmâra mutasarrıf iken Revân binâsına hidmet etdüğün Kayseriyye sancağı beği Mustafâ dâme
izzuhu defterile bildirdikde sene 991 Zilka‘desinin evâyilinde bin beĢ yüz akçe ve bir def‘a dahi
Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde hidmet etdüğün Ma‘an beğlerbeğisi defterile bildirdikde sene
994 Zilka‘desinin evâhirinde bin beĢ yüz akçe ve bir def‘a dahi Tiflis'e hazîne îsâlinde ve Simon
muhârebesinde küllî hidmet etdüğün Karaman beğlerbeğisi Haydar PaĢa mektûbile bildirdikde sene-i
mezbûre Zilhiccesinin evâsıtında bin beĢ yüz ve bir def‘a dahi Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde
küllî hidmet etdüğün Kayseriyye alaybeğisi Abdülvehhâb mühürlü defterile bildirdikde târîh-i
mezbûrda bin beĢ yüz ve bir def‘a dahi fermân olunan nüzülde ve Tebrîz ve Hamne kal‘aları
ta‘mîrinde hidmet etdüğün sâbıkâ Bozok sancağı beği olan Çerkes dâme izzuhu defterile bildirdikde
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sene 95 Muharreminin evâhirinde iki bin akçe ve bir def‘a dahi Tiflis'e hazîne ve zahîre îsâlinde
hidmet etdüğün müĢârunileyh Haydar PaĢa defterile bildirdikde sene-i mezbûre Zilhiccesinin
evâyilinde bin beĢ yüz ve bir def‘a dahi yarar olup Ahısha kal‘asında hidmet etdüğün Kayseriyye
alaybeğisi Osmân defterile bildirdikde sene 96 Muharreminin evâyilinde bin beĢ yüz ve bir def‘a dahi
Gence kal‘ası binâsında hidmetde bulunduğun müĢârunileyn Osmân defterile bildirdikde 97
Muharreminin evâhirinde iki bin akçe terakkîlere düstûr-ı mükerrem serdâr Ferhâd PaĢa hazretleri
tarafından ahkâm-ı Ģerîfe veriilmekle merkûm Abdurrahmân gelüp yine livâ-i mezbûrda Çırgalan nâm
karye ve gayriden üç bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Abdî bin Alî tîmâr-ı mezbûru Nebi ferâğat edüp
berâtına ferâğati kayd olundukdan sonra emr-i Ģerîf verilüp berât müyesser olmadan mezbûr Nebî dahi
tîmâr-ı mezbûru ve yine karye-i mezbûreden 3.588 akçe tîmâra mutasarrıf olan Hamza ÇavuĢ Dergâh-ı
âlî çavuĢlarından Abdüsselâm ÇavuĢ'a ferâğat edüp berâtına ferâğati kayd olundukdan sonra tîmâr-ı
mezbûrun 3.000 akçeliğin âhara ve beĢ yüz seksen sekiz akçe hissesin dahi kendüye ferâğat eyledüğün
bildirüp ve mezbûrân Nebî ve Abdüsselâm ÇavuĢ dahi vech-i meĢrûh [C/350] üzre emirlerin verüp
serdâr-ı müĢârunileyh huzûrunda ihtiyârıyla ferâğat eyledikleri ecilden emirlerinin kaydları üzerine
ferâğatları Ģerh olunup zikr olunan tîmârı ve hisse-i mezbûreyi merkûm Abdurrahmân'a noksânı tekmîl
olunmak üzre tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 997 Rebî‘ü'l-evvelinin evâyili ile
müverrah serdâr-ı mûmâileyh hazretleri tarafından hükm-i Ģerîf verildikden sonra hâlâ tezkiresi Bâb-ı
sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan tîmâr ve hisse vech-i
meĢrûh üzre merkûmûn tahvîllerinden birikdirilüp cümle üç bin beĢ yüz seksen sekiz akçelik olup
elinden giden ile sekiz def‘a emr olunan terakkîleri bedelinden on sekiz bin altı yüz on bir akçe
noksânıyla ber vech-i tekmîl yigirmi iki bin yüz doksan dokuz akçelik üzre ber vech-i ze‘âmet
merkûm Abdurrahmân'a Der-i devlet'den tevcîh olunup ve sâbıkan Karaman beğlerbeğisi olan
Mehmed PaĢa Der-i devlete mektûb gönderüp livâ-i Kayseriyyede üç bin iki yüz akçe tîmârıyla
Kayseriyye mîr-i alemi olan Ġbrâhîm mîr-i alemliğin buna ferâğat etmekle yarardır, deyü verilmek
ricâsına arz etmeğin zikr olunan mîr-i alemlik mezbûrun üzerinde olup ferâğat ederse arz olunduğu
üzre mîr-i alemliği buna tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 997 Ramazânının evâyili
târîhiyle müverrah hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresine ilhâk oluna, deyü buyurulmağın fâriğin
berâtı hâzır olmayup arz olundukda kaydından berât ola, deyü buyurulmağın ber mûceb-i emr-i âlî
merkûmun yerine mîr-i alem olmak üzre berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 27 Rebî‘ü'l-evvel sene 998.
[C/352]
Yevmü'l-ahad
fî 28 Rebî‘ü'l-âhir sene 998
Ziyâdesiyle tecdîd-i berât eyledi, fî sene hamse ve elf.
Nâhiye-i Sahrâ der livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Seyyid Mahmûd, müteferrika-i Dergâh-ı âlî. an tahvîl-i hod.
Karye-i Salur, tâbi‘-i Sahrâ,
Karye-i Çay, tâbi‘-i Cebel-i
Karye-i Belvîrân tâbi‘-i Sahrâ,
dîvânî: 15.973
ErciĢ, dîvânî: 3.500
dîvânî: 3.000
Karye-i Kızılvîrân, tâbi‘-i
Karye-i Yince [Yenice] tâbi‘-i Karye-i Gürciler tâbi‘-i Sahrâ,
Kayseriyye, dîvânî: 5.200
KarataĢ, 6.000, hisse:2.000
dîvânî: 360
Karye-i KarabünüĢ, tâbi‘-i
Karye-i Sanlu tâbi‘-i m.,
Mezra‘a-i Yince [Yenice],
Cebel-i ErciĢ, dîvânî: 700
dîvânî: 500
tâbi‘-i mezbûr, dîvânî: 400
Karye-i Karakenise, tâbi‘-i
Karye-i Hüsâm-fakih tâbi‘-i
Karye-i Zâviyecik tâbi‘-i
KarataĢ, dîvânî: 260
Sahrâ, dîvânî: 260
Koramaz, dîvânî: 547
Yekûn:32.900
Karye-i Zincidere, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ,
Mezra‘a-i Sübe, tâbi‘-i Cebel-i Alî,
dîvânî: 4.670
dîvânî: 330
Yekûn: 5.900
Hisse: 2.900
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Mezra‘a-i Argun tâbi‘-i m.,
dîvânî: 900
Karye-i Pasin-pasin (?), tâbi‘-i
m., dîvânî: 2.000
Karye-i Efkere, tâbi‘-i
Koramaz, dîvânî: 15.200

Karye-i Boran tâbi‘-i KarataĢ, Karye-i Göbü tâbi‘-i Göstere,
6.000, hisse: 3.500, hisse: 500
dîvânî: 4.500
Âdet-i Mîr-âbi-yi Sarımsaklu,
Karye-i Kıranardı, tâbi‘-i
fî-sene: 7.000
Cebel-i ErciĢ, 800
Karye-i Cânbâz, tâbi‘-i m.,
Karye-i Boran el-mezbûr
dîvânî: 2.000.
6.000, hisse: 500, an-mahlûl-i
Hisse: 1.000
icmâl
Yekûn: 16.200
Hisse: 8.000
Cem‘an yekûn: 53.015

Ġlhâ_________k
Ġlâ zâlik berâ-yı terakkî, an tahvîl-i Rüstem veled-i Ġshâk el-müvellâ, der livâ-i Mar‘aĢ.
Karye-i Domagir tâbi‘-i Hamusun. Hâsıl: ma‘a an cemâ‘at-i Bağdanlu yörükân-ı Mar‘aĢ nefer:
rüsûm gayr-i ez âdet-i ağnâm. 11.000
32. Hâsıl: an rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâdı hevâ gayr-i ez âdet-i ağnâm. 632
Yekûn: 11.632
Hisse: 5.000
Hisse: 2.000
El-mecmû‘: 55.015
Ber vech-i tekmîl: 73.015
Kayseriyye sancağında zikr olunan 53.015 akçe ze‘âmete mutasarrıf olup Dergâh-ı âlî
müteferrikalarından olan müĢârunileyh Seyyid Mahmûd mukaddemâ alaybeği iken Revân kal‘ası
binâsında ve Tiflis'e hazîne îsâlinde yoldaĢlıkda bulunduğun defter ile i‘lâm eyledikde doksan bir
Zilka‘desinin evâyilinde 2.000 akçe ve bir def‘a dahi Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde ve asker
zabtında ziyâde hidmetde bulunduğun sefer-i hümâyûnda Dergâh-ı âlî müteferrikalarına baĢ-buğ ta‘yîn
olunan Dâvud mühürlü defter gönderüp i‘lâm etdükde sene 994 Zilka‘desinin evâyilinde mezîd-i
inâyetden 5.000 akçe ve bir def‘a dahi serdâr ile Rûz-ı kâsıma değin Hasan kal‘ası'nda bile olup küllî
hidmetde bulunduğun müĢârunileyh [C/353] Dâvud defter gönderüp i‘lâm etdükde mâh-ı mezbûrun
evâhirinde 2.000 akçe ve bir def‘a dahi Gûri kal‘ası binâsında küllî hidmetde bulunup mûmâileyh
Dâvud mühürlü defter gönderüp i‘lâm etdükde sene 995 Zilhiccesinin evâyilinde 5.000 akçe
terakkîlere düstûr-ı mükerrem Serdâr Ferhâd PaĢa tarafından ve bir def‘a dahi yarar olup Emirhân
muhârebesinde yoldaĢlık etdüğün mukaddemâ Karaman beğlerbeğisi olan Mehmed PaĢa defter
gönderüp i‘lâm etdükde sene 986 ġa‘bânının evâhirinde 3.000 akçe ve bir def‘a dahi Tiflis'e hazîne ve
zahîre îsâlinde hidmetde bulunduğun Kayseriyye sancağı beği Mustafâ defter gönderüp arz etdikde
3.000 akçe terakkîlere hükm-i Ģerîf verilüp müyesser olmadan zâyi‘ olmağla kaydından sene 987
Zilka‘desinin evâhirinde üç bin akçe terakkîlere mukaddemâ serdâr olup vefât eden Mustafâ PaĢa
tarafından ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin mûmâileyh Seyyid Mahmûd Der-i devlete gelüp Mar‘aĢ
sancağında 2.000 akçe hisse tîmâr müteveffâ Rüstem bin Ġshâk tahvîlinden mahlûldür, deyü tâlib olup
inâyet ricâ etmeğin mahlûl ise tevzî‘ edesin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden
sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i fermân âlî hisse-i
mezbûre vech-i meĢrûh üzre müteveffâ Rüstem tahvîlinden mûmâileyn Seyyid Mahmûd'un elinde
olanıyla birikdirilüp cümle ze‘âmeti 55.015 akçelik olup vech-i meĢrûh üzre altı def‘a emr olunan
terakkîleri bedelinden 18.000 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 73.015 akçelik üzre Der-i devletden
tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 20 Rebî‘ü'l-âhir sene 998.
[C/353]
Yevmü's-sülesâ, fî 7 Cemâziye'l-evvel sene 998
İki kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir., Ziyâde 500 buyuruldu.
Nâhiye-i Sahrâ, der livâ-i Kayseriyye.
Tîmâr_____________________ı
Hüsâm veled-i Velî, an tahvîl-i Mehmed el-Fâriğ.
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Karye-i Tavanasun, tâbi‘-i Sahrâ: 8.500
Mezra‘a-i Kayacık, tâbi‘-i m., dîvânî: 456

Karye-i Kumarlu, tâbi‘-i Sahrâ, dîvânî: 6.171
Mezra‘a-i Çasıncık [Hancık], tâbi‘-i m., dîvânî:
672
Yekûn: 7.300
Hisse: 5.000
Yekûn: 13.500
Hisse: 5.000
Kayseriyye sancağında Sahrâ nâhiyesinde 5.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan [C/354] Mehmed
tîmârından ferâğat edüp mahlûl olmağın yine livâ-i mezbûrda 2.000 akçe tîmârdan ma‘zûl olan Velî
oğlu iĢbu Hüsâm içün Kayseriyye kadısı olup güherçile müfettiĢi olan Mevlânâ Abdülhay mektûb
gönderüp yarar olup nefs-i Kayseriyyede vâki‘ olan güherçile kârhânesine lâzım olan mühimmâtında
hidmet etmiĢdir, deyü i‘lâm etmeğin 1.000 akçe terakkîye sene 989 Muharreminin evâyili ile ve
Kayseriyye alaybeğisi Mahmûd defter gönderüp yarar olup ve Revân kal‘ası binâsında hidmet
etmiĢdir, deyü i‘lâm etmeğin 1.500 akçe terakkîye sene 991 Zilka‘desinin evâyili ile ahkâm-ı Ģerîfe
verilmeğin zikr olunan tîmâr elinden giden tîmârıyla fermân olunan terakkîleri bedelinden 500 akçe
ziyâdesiyle yarar [ve] mahall-i himmet olmağın cümle tîmârı 5.000 akçelik olmak üzre tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 19 Zilhicce sene 997.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
[C/356]
Yevmü's-sebt, fî 25 Cemâziye'l-evvel sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir., Cülûsda tecdîd-i berât eylemişdir, sene elf.
Nâhiye-i Sahrâ, der livâ-i Kayseriyye.
Tîmâr_____________________ı
Behrâm veled-i Abdullâh, an tahvîl-i Yûsuf el-müteveffâ.
Karye-i Horsana, tâbi‘-i Sahrâ, dîvânî: 8.000
Karye-i Sakaldutan, tâbi‘-i Göstere: 1.500
Âdet-i mîr-âbi-yi, Hisârcık: 1.200
Karye-i Bâlâ Gesi, tâbi‘-i Koramaz: 1.900
Karye-i Derecik, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Karapınar, tâbi‘-i
Karye-i Yuvalıca, tâbi‘-i
KarataĢ, dîvânî: 1.000
Sahrâ, dîvânî: 2.400
Hisse: 360
Yekûn: 16.200
Hisse: 8.100
Karye-i Yazır, tâbi‘-i Sahrâ: 6.000
Mezra‘a-i Ġshak, tâbi‘-i m.: 2.000
Yekûn: 8.000
Hisse: 5.000
Hisse: 1.000
Hisse: 500
Cem‘an: 8.600
Hisse: 3.000
Kayseriyye sancağında Sahrâ nâhiyesinde Horsana nâm karye ve gayriden 3.000 akçe kılıç tîmâr
müteveffâ Yûsuf tahvîlinden mahlûl olmağın bundan akdem Çıldır beğlerbeğisi Hurev dâme ikbâlehü
mühürlü defter gönderüp iĢbu Behrâm içün Revân seferinde bile olup kal‘a binâsınd hidmetde
bulunmuĢdur, deyü ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra hükm-i Ģerîf verilüp kendüye vâsıl olmadan zâyi‘
olduğun bildirüp inâyet ricâ etmeğin 3.000 aça tîmâra sene 992 ġevvâlinin evâsıtıyla emr-i Ģerîf
verilmeğin zikr olunan 3.000 akçe kılıç tîmâr müteveffâ Yûsuf tahvîlinden mezbûr Behrâm'a tevcîh
olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahriren fî 2 Cemâziye'l-evvel sene 998.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
[C/357]
Yevmü'l-ahad, fî 26 Cemâziye'l-evvel sene 998
Serdâr cânibinden verilen hükmün zeylinde âmed işâret olunmuşdur
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Nâhiye-i Sahrâ, der livâ-i Kayseriyye.
Tîmâr_____________________ı
Sâlih veled-i Seydî Ahmed.
Karye-i Madhir [Yazır], tâbi‘-i Sahrâ: 6.000
Mezra‘a-i Ġshak, tâbi‘-i m.: 2.000
Yekûn: 8.000
Hisse: 5.000
Seydî Ahmed oğlu mezkûr Sâlih gelüp Kayseriyye sancağında Yadhir [Yazır] nâm karye ve
gayriden 5.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Ġskender, Revân seferinden avdet olunup Tiflis'e hazîne ve
zahîre îsâl olundukda Ardahân nâm mahalde doksan bir Ramazânının arefe günü fevt olup tîmârı
mahlûl oldukda Serdâr-ı zafer-Ģi‘âr tarafından Ca‘fer nâm kimesneye tevcîh olunup mutasarrıfken
ihtiyârıyla kendüye ferâğat edüp berât etdirüp tasarrufunda iken Üveys Kethudâ nâm kimesne ben dahi
adamım Uğurlu'ya mîrimîrân tarafından vefâtı günü aldım, deyü dahl edüp lâkin mezbûr vefâtından iki
gün mukaddem almağla Tebrîz seferine giderken serdâr huzûrunda Kayseriyye'de merkûm Üveys
Kethudâ ile mürâfa‘a oldukda tîmâr-ı mezbûr kendüye hükm olunup iki yıllık mahsûlü dahi alıverilüp
ol zamândan berü vâki‘ olan yoklamalarda kendü mevcûd iken mezbûr Üveys Kethudâ mukaddemse
yine mukarrer eyleyesin, deyü emr-i Ģerîf ihrâc etmekle tîmârına dahl edüp ve serdârın hükm eyledüğü
mahsûlü dahi taleb edüp küllî gadr eyledüğün bildirüp tîmâr-ı mezbûr kendüye mukarrer olmak ricâ
eyledi. Ġmdi 5.000 akçeden ziyâde olan tîmârı serdâr verüp 5.000 den aĢağa olan mîrimîrân tevcîh
eyleye, deyü evâmir-i Ģerîfe vârid olmuĢken ana muhâlif mukaddem târîhle almağın gerü merkûm
Sâlih'e mukarrer kılınmıĢdır, arz olunduğu gibi eyle tîmâr-ı mezbûru mezkûr Sâlih'e mukarrer edüp
min ba‘d mezbûr Üveys Kethudâ ve âdemini ol vechile dahl etdirmeyesin, eğer dahl edüp tahvîl ve
târîhine düĢmüĢ hukûk ve rüsûmuna kimesne nesnesin dahi almıĢ ise (---) hükm edüp bî-kusûr
alıveresin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 998 Saferinin evâhiri târîhiyle serdâr-ı müĢârunileyh
tarafından zeylinde âmed iĢâretiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc
olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî, tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre Seydî Ahmed
oğlu merkûm Sâlih'e berâtı mûcebince mukarrer kılınup Der-i devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
Fî 2 Cemâziye'l-evvel sene 998.
[C/374]
[Yev]mü's-sebt, fî 11 Ramazânü'l-mübârek sene 998
Mezkûr Abdülvehhâb tîmârın 1.000 akçesin ferâğat edüp âhara verildi, fî sene elf.
Cürm ile emr ile ze‘âmeti alınup Mehmed Çavuş'a verilmişdir.
Hâliyâ dahi afv olunup fermân-ı hümâyûnla ze‘âmetin mukarerer eylemişdir, fî sene selase ve
elf.
Çavuşluk içün verilen sûret-i ru'ûs hıfz olundu.
Nâhiye-i Sahrâ, der-livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Abdülvehhâb, an-çavuĢân-ı Dergâh-ı âlî, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Mancusun, tâbi‘-i Sahrâ, dîvânî: 14.000
Mezra‘a-i Alî Köse, tâbi‘-i Koramaz: 2.100
Yekûn: 16.100
Karye-i Kayrı, tâbi‘-i Sahrâ, dîvânî: 1.222
Yekûn: 17.322
der-Livâ-i Niğde
Karye-i Çördük, tâbi‘-i Ürgüb: 4.900, an-ze‘âmet
Yekûn: 22.222
Hisse: 20.000
Karye-i Göbü, tâbi‘-i
Göstere, dîvânî: 4.500

Karye-i Pasin-pasin ,
tâbi‘-i m., dîvânî: 3.000

Âded-i Mîr-âbiye-i
Sarımsaklu, fî-sene:
7.000
Yekûn: 14.300

Karye-i Kıranardı,
tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ,
dîvânî: 800
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Hisse: 11.300
Karye-i Çırgalan, tâbi‘-i Sahrâ,
dîvânî: 7.388

Karye-i Salkuma, tâbi‘-i m.,
dîvânî: 5.000
Hisse: 4.000
Yekûn: 12.588
Hisse: 4.097
Cem‘an: 35.397

Mezra‘a-i Göcekler, tâbi‘-i
Göstere: 1.200

İlhâ_________k
İlâ-zâlik berây-ı terakkî, der-livâ-i m.
Karye-i Mancusun ve gayrihi el-mezbûrûn: 22.222
Hisse: 2.000
an-Tahvîl-i Abdurrahmân el-fâriğ
Karye-i Darsiyak, tâbi‘-i Koramaz, dîvânî: 9.420
Mezra‘a-i Gürlesun, tâbi‘-i m., dîvânî: 1.580
Yekûn: 11.000
Hisse: 4.400
Hisse: 1.400
Yekûn an-tahvîl: 3.400
Karye-i Yazır, tâbi‘-i Sahrâ: 6.000

Mezra‘a-i İshak, tâbi‘-i m.: 2.000
Yekûn: 8.000
Hisse: 5.000
Hisse: 2.000

an-Tahvîl-i Hamza Çavuş el-fâriğ, der-livâ-i m. el-fâriğ
Karye-i Çırgalan ve gayrihi el-mezbûrûn: 12.588
Hisse: 9.588
Hisse: 2.000
el-Mecmû‘: 42.797
Ber-vech-i tekmîl: 56.797
Kayseriyye sancağında zikr olunan 35.999 akçe ze‘âmete mutasarrıf olan mezkûr Abdülvehhâb
mukaddemâ Lûri ve Tomanis kal‘aları binâsında hidmetde bulunduğın Kayseriyye sancağıbeği defter
gönderüp i‘lâm etdikde sene 992 Şevvâlinin evâhirinde 2.000 akçe ve bir def‘ dahi Tebrîz ve Hamne
kal‘aları ta‘mîrinde hidmet ve yoldaşlıkda bulunduğun defter ile i‘lâm olundukda sene 994
Zilhicce'sinde 3.000 akçe terakkîlere ahkâm-ı şerîfe verilmekle ze‘âmeti içinde işbu 2.000 akçe hisse
mahlûl olup Koramaz nâhiyesinde Darsiyak nâm karye ve gayriden zikr olunan 3.400 akçe hisse fâriğ
Abdurrahmân tahvîlinden mahlûldur, deyü mukaddemâ Karaman beğlerbeğisi olan Haydar Paşa
[C/375] merkûm Abdülvehhâb'a terakkîleri bedelinden kâbil-i ifrâz olmayan 400 akçe ziyâdesiyle
cümle ze‘âmeti 40.796 akçelik üzre sene 994 Zilhiccesinin yigirminci gününden tevcîh edüp tezkire
vermeğin Tebrîz ve Hamne terakkîsi mezkûr tezkirede amed oldukdan sonra ziyâdesi arzolundukda
verilmek buyrulup bir def‘a dahi Tiflis'e hazîne ve zahîre îsâlinde bile olup hidmetde bulunduğun
müşârun-ileyh Haydar Paşa defter gönderüp bildirdükde sene 994 Zilhiccesinin evâyilinde 2.000 akçe
ve bir def‘a dahi Berlen ve Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde hidmet etdüğin sâbıkan Bozok
sancağıbeği olan Çerkes defter gönderüp bildirdükde mâh-ı mezbûrun evâhirinde 2.000 akçe ve bir
def‘a dahi vâki‘ olan seferlerde ve ılgar ve karavullarda ve Tiflis'e hazîne îsâlinde ve Simon-ı la‘în
muhârebesinde yarar cebelüleriyle hidmetde ve yoldaşlıkda bulunduğun Hasankeyf sancağıbeği Hasan
dâme izzuhu mektûbile i‘lâm etdikde sene 995 Saferinin evâyilinde mezîd-i inâyetden 3.000 akçe ve
bir def‘a dahi Ahısha kal‘ası ta‘mîrinde küllî hidmetde bulunduğın sefer-i nusret-eserde Dergâh-ı
mu‘allâ çavuşlarına başbuğ ta‘yîn olunan Hasan Çavuş defter gönderüp i‘lâm etdikde sene-i mezbûre
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Zilhiccesinin evâsıtında 3.000 akçe ve bir def‘a dahi Gence kal‘ası binâsında küllî hidmetde
bulunduğın müĢârun-ileyh Hasan ÇavuĢ defter ile i‘lâm etdükde sene 997 Muharreminin evâyilinde
mezîd-i inâyetden 3.000 akçe ve bir def‘a dahi Ziyâd-oğlu Mehmed Hân ılgarında küllî yoldaĢlık
etdüğin mûmâ-ileyh Hasan ÇavuĢ defter ile i‘lâm etdükde târîh-i mezbûrda mezîd-i inâyetden 3.000
akçe terakkîlere serdâr Ferhâd PaĢa hazretleri tarafından ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin mezkûr
Abdülvehhâb gelüp yine livâ-i mezbûrda Çırgalan nâm karye ve gayriden 9.588 akçe tîmâra mutasarrıf
olan Hamza ÇavuĢ tîmâr-ı mezbûru Dergâh-ı âlî çavuĢlarından Abdüsselâm ÇavuĢ'a ferâğat edüp
berâtına ferâğat kaydı yazılup emr-i Ģerîf verildikden sonra mezbûr Abdüsselâm ÇavuĢ dahi mezbûrun
2.000 akçe hissesin emrin verüp serdâr-ı müĢârun-ileyh huzûrunda kendüye ferâğat etmeğin emrinin
kaydı üzerine ferâğatı Ģerh olunduğun bildirüp inâyet ricâ etmeğin tîmâr-ı mezbûrun 2.000 akçe hisse
mezbûra tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 997 Rebî‘ü'l-evvelinin evâyili ile müverrah
serdâr-ı müĢârun-ileyh tarafından hükm-i Ģerîf verildikden sonra hâlâ tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc
olunmak fermân olunmağın mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûrun 2.000 akçe hissesi vech-i meĢrûh üzre
Hamza ÇavuĢ tahvîlinden merkûm Abdülvehhâb'ın elinde olanıyla birikdirilüp cümle ze‘âmeti 42.799
akçelik olup sekiz def‘a emr olunan terakkîleriyle fermân olunan ziyâdesi bedelinden 14.000 akçe
noksânıyla ber-vech-i tekmîl 56.799 akçelik üzre Der-i devlet'den tevcîh olunup tezkire verilmeğin
zikr olunan tezkirede dahi mezkûr altı kıt‘a terakkîleri hükümleri âmed olup yukaru cânibden gelen
elçi Mûsâ Hân iltimâsıyla mukaddemâ Kayseriyye alaybeğisi olan mezkûr Abdülvehhâb içün yarar
olup ġark seferinde hidmet etmiĢdir, deyü Dergâh-ı âlî çavuĢluğu ricâ etdikde serdâr hazretleri
tarafından tevcîh olunup emr-i Ģerîf verilmeğin hâlâ zümre-i mezbûreden Bekir ÇavuĢ fevt olmuĢdur,
deyü kendüsine ricâ etdikde arzolunup hatt-ı hümâyûn ile sene 998 Ramazânının altıncı gününde
verilmek (---) mümzâ sûret-i ru’ûs verilmekle berâtına ilhâk olunmak buyrulmağın ber-mûceb-i emr-i
âlî müteveffâ-yı mezbûrdan (---) Dergâh-ı âlî çavuĢlarından olmak üzre tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Fî 7 Ramazânü'l-mübârek sene 998.
[C/383]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 13 Şevvâl sene 998.
Beş kıt‘a ahkâm-ı şerîfe verilmişdir.
Nâhiye-i Sahrâ, der-livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Abdürrezâk bin Hamza, an-tahvîl-i Mustafâ veled-i Abdullâh el-müteveffâ
Karye-i Ağcain, tâbi‘-i
Karye-i Ağcain, Berke
Mezra‘a-i TaĢağıl, tâbi‘-i
Sahrâ
cemâ‘at-i mütemekkindir, tâbi‘-i
Göstere
Hasıl-ı dîvânî: 4.140
m.
Hâsıl iki baĢ: 1.560
Hasıl-ı dîvânî: 1.800
Hisse: 1.060
Yekûn: 7.000
Ber-vech-i tekmîl: 40.500
MüĢârun-ileyh Abdürrezâk içün Haleb beğlerbeğisi Der-i devlet'e defter gönderüp Haleb'de
ze‘âmete müstahıkk olup vâki‘ olan ġark seferinde yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü arz etmeğin mezîdi inâyetden sene 993 ġevvâlinin evâsıtıyla 3.000 akçe ve yine bir def‘a Haleb cânibi defterdârı
Mahmûd Dergâh-ı mu‘allâ'ya mektûb gönderüp mûmâ-ileyh içün yarar ve mâl-ı mîrîde istihdâm
olunup sa‘yi zuhûra gelmiĢdir, deyü inâyet ricâ etmeğin sene 997 Muharreminin evâyilinde 2.000 akçe
ve yine Karaman beğlerbeğisi Südde-i sa‘âdet'e mektûb gönderüp mezkûr içün yarardır, deyü inâyet
ricâ etmeğin sene 998 Rebî‘ü'l-evelinin evâyili târîhiyle 2.000 akçe ve yine bir def‘a Erzurûm
beğlerbeğisi Hasan PaĢa Der-i devlet'e mektûb gönderüp mezbûr içün yarardır, deyü arzetmeğin sene-i
mezbûre Rebî‘ü'l-evelinin evâhiri târîhiyle 3.000 akçe terakkîlere dört kıt‘a ahkâm-ı Ģerîfe verilüp ve
hâlâ Hamza oğlu mûmâ-ileyh Dergâh-ı mu‘allâ'ya gelüp bundan evvel Basra'ya tâbi‘ Remle kal‘ası
azeblerine yevmî elli beĢ akçe ulûfe ile ağa iken yararlığı arz olundukda sülüsân hisâbı üzre Bağdad'da
mezîd-i inâyetden 30.366 akçe ze‘âmete emr-i Ģerîf verilüp ve bir def‘a mâl-ı mîrîde istihdâm olunup
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sa‘yi zuhûra gelmiĢdir, deyü 93 Zilhiccesinin evâyilinde 2.000 akçe terakkîye emr-i Ģerîf verilüp
sülüsân emri ile terakkî emri alınup Haleb'e tebdîl ve bir def‘a Haleb'de ze‘âmete emri var iken mezîdi inâyetden sene 94 Recebinin evâhirinde 2.000 akçe ve mâl-ı mîrîde istihdâm olunup nice sa‘yi
zuhûra gelmiĢdir, deyü sâbık Haleb defterdârı i‘lâm eyledükde 95 Muharreminin evâyilinde mezîd-i
inâyetden 3.000 akçe ve bir def‘a dahi mezîd-i inâyetden sene-i mezbûre Zilhiccesinin evâhirinde
1.500 akçe terakkîlere ahkâm-ı Ģerîfe verilüp müyesser olmayup sülüsân üzre ze‘âmete verilen emr
alınup 22.00 akçe [C/384] üzre terakkîlere verilen emirler dahi alınup Karaman'a tebdîl olunup henüz
müyesser olmaduğın ve Kayseriyye sancağında tîmâr-ı mezbûra mutasarrıf olan Abdullâh oğlu
Mustafâ fevt olup tîmârı mahlûldur, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin Karaman'a
tebdîl olunan emr-i Ģerîf dahi alınup tîmâr-ı mezbûr bundan akdem âhara verilmiĢ olmayup bi'l-fi‘l
mahlûl ise bâki noksânı düĢenden tekmîl olunmak üzre tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine
sene 998 Rebî‘ü'l-âhirinin on ikinci günüyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den
ihrâc olunmak fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr Abdullâh oğlu müteveffâ
Mustafâ tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre Hamza oğlu mûmâ-ileyh Abdürrezâk'a ibtidâ ve fermân
olunan terakkîleri bedelinden 23.500 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 40.500 akçe üzre tevcîh
olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 14 Cemâziye'l-evvel sene 998.
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Nâhiye-i Koramaz
[A/119b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 29 Saferü'l-muzaffer sene 997
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Muharrem veled-i Maksûd, an-tahvîl-i Maksûd el-müteveffâ
Karye-i Barsama, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Bilvîrân, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Yoğun Yahyâ
Koramaz
m., dîvânî
be-nâm-ı Ġslâmlu, mâlikâne ve
8.000
3.200
dîvânî
1.000
Yekûn: 12.200
Hisse: 2.000
ĠĢbu 2.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Maksûd bu def‘a Tebrîz seferinden gelüriken fevt olup
tîmârı mahlûl olmağın tîmâr tasarruf etmeyen oğlu Muharrem içün müteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî
oğlu olup ve îrâd eyledüği berât babası berâtı olduğuna on iki yarar Ģühûd istimâ‘ıyla alaybeğisi i‘lâm
etmeğin zikr olunan tîmâra sene 992 Zilka‘desinin dördüncü gününden tahvîl-nâme verilmeğin bermûceb-i tahvîl-nâme târîh-i mezbûrdan tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 2 Cemâziye'l-evvel sene 994.
Tezkire-i Haydar PaĢa.
[A/119b]
[Yev]mü's-sebt, fî 3 Rebî‘ü'l-evvel sene 997
Dört kıt‘a hükm-i şerîfler verilmişdir.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Muharrem veled-i Maksûd, an-tahvîl-i Maksûd el-müteveffâ
Karye-i Mersin, tâbi‘-i mezbûr
Karye-i Yarımca, tâbi‘-i Ġslâmlu, iki-baĢ
3.500
2.000
Hisse: 1.500
Hisse: 1.500
Yekûn: 3.000
an-Tahvîl-i DervîĢ Mehmed el-fâriğ
Karye-i Tavanesun, tâbi‘-i Sahrâ ve Kumarlu, tâbi‘-i m. ve Kayacık ve mezra‘a-i Hâncık, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl-ı heme: 13.500
Hisse: 2.000
an-Tahvîl-i Rıdvân el-fâriğ
Karye-i
Karye-i Kumarlu,
Mezra‘a-i
Tavanesun, tâbi‘-i Sahrâ tâbi‘-i m., Sahrâ, dîvânî Kayacık, tâbi‘-i m., ve
8.500
6.181
Demürlü
456
Yekûn: 7.300
Hisse: 5.000

Mezra‘a-i Çalık
[Hâncık?], tâbi‘-i m.,
dîvânî
672

Yekûn: 13.500
Hisse: 3.000
Cem‘an: 8.000
Kayseriyye sancağında Koramaz nâhiyesinde 3.000 akçe tîmârdan fâriğ Dâvud tahvîlinden ve
3.000 akçe hisse tîmâr ferâğat eden Rıdvan ve 2.000 akçe hisse fâriğ DervîĢ Mehmed tahvîlinden
mahlûl olmağın birikdirilüp 8.000 akçelik olup Niğde sancağında Mustafâ dâme izzuhu defter
gönderüp DervîĢ Kethudâ oğlu Mehmed bendeleriçün [A/120a] Revân kal‘ası binâsında küllî hidmet
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etmiĢdir, deyü bildirmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâr evâyil-i Zilka‘de sene 991 târîhiyle emr-i Ģerîf
verilmek ve mezbûr bendeleriyçün Tebrîz ve Hamne kal‘aları binâsında hidmet etmiĢdir, deyü Konya
alaybeğisi defteriyle i‘lâm etmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîye sene 994 Zilhiccesinin evâhiri târîhiyle
ve Tiflis'e hazîne ve zahîre irsâl olundukda hidmetde bulunmuĢdur, deyü sâbık Karaman beğlerbeğisi
olan Haydar dâme ikbalehu defteriyle i‘lâm etmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîye evâyil-i Zilhicce sene
994 ve bir def‘a dahi Köprü kal‘ası binâsında küllî hidmet etmiĢdir, deyü Südde-i sa‘âdet çavuĢlarına
baĢbuğ ta‘yîn olunan Hasan ÇavuĢ defteriyle i‘lâm etmeğin çavuĢ oğlu olmağla iki bin akçe terakkîye
sene 995 Zilhiccesinin evâsıtı târîhiyle ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin zikr olunan sekiz bin akçe tîmâr
fermân olunan ibtidâsıyla emr olunan terakkîleri bedeli ber-mûceb-i ahkâm-ı Ģerîfe tevcîh olunup
berât-ı hümâyûn sadaka buyurulmak ricâsına tezkire-i bendegî birle arz olundu.
Fî 25 Cemâziye'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed, mîr-i mîrânı Karaman.
[A/120b]
[Yev]mü'l-ahad, fî 11 Ģehr-i Rebî‘ü'l-evvel sene 997
Nâhiye-i Korama[z], der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Receb ÇavuĢ, an-çavuĢân-ı Karaman
Karye-i Boğa, tâbi‘-i mezkûr
Karye-i Yalnız-Öküz, tâbi‘-i mezbûr
1.000
1.000

Karye-i Ġmâret, tâbi‘-i
Kenâr-ı Irmak: 4.620
Yekûn: 5.000
Hisse: 3.000

Yekûn: 7.000
Hisse: 5.000
an-Tahvîl-i Memi el-müteveffâ
Karye-i Seydîini, tâbi‘-i
Karye-i Yassıca, tâbi‘-ii
mezbûr, iki baĢ: 380
Kenâr-ı ırmak, iki baĢ: 2.500
Mezra‘a-i Varta[n], tâbi‘-i Kayseriyye, iki baĢ: 700
Yekûn: 6.200
Hisse: 2.201
Cem‘an tîmâr-ı mezbûr: 7.811
Ber-vech-i tekmîl: 8.500

Kayseriyye sancağında Koramaz nâhiyesinde 5.000 akçe tîmâra mutasarrıf olup Karaman
çavuĢlarından olan Receb bendeleri içün Ġç-il sancağı beği defter gönderüp yarar olup bu sene-i
mübârekde Tebrîz seferinde vâki‘ olan karavullarda hidmetde bulunmadı, deyü bildirdikde 1.500 akçe
evahir-i Zilka‘de sene 994 târîhiyle bir def‘a Revân kal‘ası ve karavullarda yoldaĢlıkda bulunmuĢdur,
deyü Karaman beğlerbeğisi iken Süleymân defteriyle i‘lâm etmeğin 2.000 akçe terakkîye evâyil-i
ġevvâl sene 991 târîhiyle emr-i Ģerif verilmeğin ve yine livâ-i mezbûrda 2.201 akçe hisse müteveffâ
Memi tahvîlinden ve 610 akçe defter-i cedîdde Fâ’ik nâm kimesne üzerinde ber-mûceb-i mufassal
mahlûl olmağın mîr-i mîrânı sâbık sene 993 Cemâziye'l-âhirinin gurresi târîhiyle tezkire verilmeğin
müteveffâ Memi tahvîlinden olan 2.201 akçe hissesiyle birikdirilüp 2.801 akçe olup terakkîsi bedeli
elinde olan tîmârına zamm olup cümle tîmâr 7.511 akçe olup 689 akçe noksânıysa ber-vech-i tekmîl
8.500 akçelik olup tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 18 Cemâziye'l-âhir sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/121a]
der-Zaman-ı Düstûr-ı Ekrem Hazret-i Vezîr Sinân PaĢa, fî 18 Ca. sene 97
[Yev]mü'l-isneyn, fî 18 Cemâziye'l-evvel sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Ferruh fevt olup hissesi Abdülfettâh'a verildi.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
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Ferruh ve Abdülfettâh veledân-ı Mehmed, an-tahvîl-i Mehmed el-müteveffâ peder-i iĢân
Karye-i Fadlasun, tâbi‘-i mezbûr: 4.500
Mezra‘a-i Karakuyu nâm-ı diğer Ekilüin,
tâbi‘-i m., dîvânî ve mâlikâne: 2.600
Yekûn: 7.100
Hisse: 3.000
Kayseriyye sancağında Koramaz nâhiyesinde 3.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Mehmed fevt
olup tîmârı mahlûl olmağın tîmâr tasarruf etmeyen sulbî oğulları Ferruh ve Abdülfettâh içün
müteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî oğulları olup ve îrâd eyledikleri berât bilâ-Ģübhe babaları berâtı
olduğuna BeğĢehri alaybeği olup livâ-i mezbûrda ze‘âmete müstahıkk olan Mustafâ ve Konya
sancağında 10.000 akçelik tîmâra mutasarrıf olup Karaman çavuĢlarından olan Hasan ÇavuĢ ve sâir
mu‘temedün-aleyh kimesneler Ģahâdet etmeğin zikr olunan 3.000 akçe tîmâr ber-vech-i iĢtirâk ale'sseviyye mezbûrân bendelerine müteveffâ-yı mezbûr tahvîlinden tevcîh olunup berât içün tezkire
verildi.
Fî 6 Muharremü'l-haram sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/123a]
[Yev]mü's-sebt, fî 23 Cemâziye'l-âhir sene 997.
Üç kıt‘a ahkâm-ı şerîfe verilmişdir.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Abdülbâkî, an-tahvîl-i DervîĢ Mehmed, çavuĢ-ı Dergâh-ı âlî el-fâriğ
Karye-i Kuruköprü, tâbi‘-i
Karye-i Sarâycık, tâbi‘-i
Karye-i (---), tâbi‘-i
mezbûr, iki baĢ: 5.000
Sahrâ, dîvânî: 4.706
Ġslâmlu, iki baĢ: 3.000
Karye-i Gökce-asma,
tâbi‘-i Ġslâmlu: 2.730
Mezra‘a-i Depeköy, tâbi‘-i
m., iki baĢ
1.100
Mezra‘a-i Kabaklu, tâbi‘-i
m., dîvânî: 224

Karye-i Karacavîrân, tâbi‘i Koramaz: 700
Karye-i Bayrâmlu, tâbi‘-i
m., dîvânî: 400

Mezra‘a-i Üçin, tâbi‘-i
Ġslâmlu, iki baĢ: 800
Mezra‘a-i Kal‘a-i AvĢar:
500

Karye-i Yarımca, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Karavîrân, tâbi‘mezbûr, iki baĢ: 2.000
i Cebel-i Alî, dîvânî: 300
Hisse: 500
Yekûn: 20.000
ĠĢbu 20.000 akçe ze‘âmet tîmâr Dergâh-ı âlî çavuĢlarından hüsn-i ihtiyarıyla ferâğat eden DervîĢ
Mehmed ÇavuĢ tahvîlinden mahlûl olmağın mûmâ-ileyhin oğlu Abdülbâkî bendeleri bundan akdem
livâ-i mezbûrda on bin akçe tîmâr müyesser olmamağla ma‘zûl olup (---)[Mazgird] sancağbeği Ahmed
dâme izzuhu Kars kal‘asında hidmetde bulunmuĢdur, deyü i‘lâm etmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîye
sene 997 Ramazânının evâhiri târîhiyle ve Revân üzerinde vâki‘ olan ılgarlarda yoldaĢlık [A/123b]
etmiĢdir, deyü sancağbeği mühürlü defteriyle i‘lâm etmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîye evâhir-i ġevvâl
sene 992 târîhiyle ve bir def‘a dahi Revân kal‘ası binâsında taĢ getürüp hidmetde bulunmuĢdur, deyü
müĢârun-ileyh defteriyle i‘lâm etmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîye evâsıt-ı Zilhicce sene 991 târîhiyle
ve Konya Alaybeğisi DervîĢ Mehmed defter gönderüp Tebrîz ve Hamne kal‘alarında hidmet etmiĢdir,
deyü arzetmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîye sene 994 Zilhiccesinin evâhiri târîhiyle ve Tiflis'e hazîne
ve zahîre irsalinde ve Simon muhârebesinde yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü Larende Alaybeğisi
Ca‘fer mühürlü defteriyle i‘lâm etmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîye sene 995 Muharreminin evâyili
târîhiyle ve bu def‘a Gûri kal‘ası binâsında ağaç ve taĢ getürüp hidmetde bulunmuĢdur, deyü Niğde
sancağıbeği mektûbile i‘lâm etmeğin iki bin akçe terakkîye evâyil-i Muharremü'l-harâm sene 996
târîhiyle ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin zikr olunan ze‘âmet emr olunan terakkîleriyle elinden giden tîmârı
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bedelinden icmâllü ze‘âmet olmağın kâbil-i ifrâz olmayan beĢ yüz akçe ziyâdesiyle 20.000 akçelik
üzre ber-mûceb-i emr-i âlî tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 25 Cemâziye'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/123b]
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
Bayrâm Hoca veled-i Osmân, an-tahvîl-i Hasan el-fâriğ.
Karye-i Efkere, tâbi‘-i Koramaz: 15.300
Karye-i Cânbâz, tâbi‘-i mezbûr: 3.000
Hisse: 1.000
Yekûn: 16.300
Hisse: 3.000
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâr fâriğ Hasan tahvîlinden mahlûl olmağın Kayseriyye Sancağbeği Mustafâ
dâme izzuhu mektûb gönderüp Osmân oğlu Bayrâm Hoca içün, binâ olunan Kars kal‘ası ta‘mîrinde
bulunmuĢdur, deyü arz etmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâra evâsıt-ı Ramazânü'l-mübârek sene 987
târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 3.000 akçe tîmâr tevcîh
olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 26 Cemâziye'l-evvel sene 996
Tezkire Mehmed PaĢa.
Beyâz.
[A/130b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 10 Ramazânü'l-mübârek sene 997.
Tîmârın Abdullâh'a ferâğat eyledi, fî sene-i minh.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Alî bin Ġbrâhîm, an-tahvîl-i Ġbrâhîm pedereĢ el-müteveffâ
Karye-i Darsiyak, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Gürlesun, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Aky[ar]vîrânı,
Koramaz, dîvânî: 9.420
m., dîvânî: 1.580
tâbi‘-i Malya: 200
Yekûn: 11.000
Hisse: 3.000
Yekûn: 3.200
Hisse: 2.000
Ġbrâhîm oğlu mezkûr Alî Dergâh-ı mu‘allâ'ya gelüp Kayseriyye sancağında Koramaz
nâhiyesinde Darsiyak nâm karye ve gayriden 3.200 akçe tîmâra mutasarrıf olup Kayseriyye mîrialemi
olan babası Ġbrâhîm fevt olup tîmârı mahlûldur, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin
zikr olunan tîmâr mezkûrun üzerinde iken fevt olup mahlûl ise ve mezbûr müteveffâ-yı mezbûrun
sulbî oğlu olup kılıca yarar ise ve bu makûle sipâhîzâdelere ne mikdâr tîmâr verilügelmiĢ ise babası
tîmârından kânûn üzre müstahıkk olduğun tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 997
Ramazânının ikinci günü târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc
olunmak fermân olunup tezkiresi beğlerbeğinden gelmek lâzımdır, deyü arzolundukda berât ola, deyü
buyrulmağın ber-mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûrun 2.000 akçeliği vech-i meĢrûh üzre babası
tahvîlinden merkûm Alî'ye tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 4 Ramazân sene 997.
[A/131a]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 18, sene.
İki kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir.

68
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Yıldırım veled-i Haydar, an-tahvîl-i Mansûr fâriğ
Karye-i Ġkizcekenâr (?), tâbi‘-i m., dîvânî: 6.169
Karye-i DeliklütaĢ, tâbi‘-i Malya: 1.821
Yekûn: 8.000
Hisse: 3.000
Ber-vech-i tekmîl: 6.000
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Sefer Tebrîz seferinde ġam-Kazan muhârebesinde Ģehîd
olup tîmârı mahlûl oldukda iki emirle Mansûr'a tahvîl-nâme verilüp DervîĢ nâm za‘îme dahi verilmiĢ
bulunmağın mürâfa‘a olduklarında tarafeynin temessükleri[ne] nazar olundukda sene 993
Zilka‘desinin dördüncü gününden Mansûr'a ve DervîĢ'e verilüp lâkin evvel Mansûr'a verilüp ba‘dehu
DervîĢ'e verilmekle hak Mansûr'un olmağın DervîĢ'in temessükleri elinden alınup alâkası kalmadıkdan
sonra mezkûr Mansûr tahvil-nâme ile berât müyesser olmadan hüsn-i ihtiyârıyla ferâğat edüp mahlûl
olmağın Haydar oğlu Yıldırım bendeleri içün Bağdâd yeniçerilerinden olup elli akçe ulûfeye
mutasarrıf iken Bağdad'da altı bin akçe tîmâra hükm-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğına ve KızılbaĢ
muharebelirnde yoldaĢlıkda bulunduğun bildirüp tebdîl ricâ etmeğin Karaman'da bir tîmârlu cebe
tevcîh edesin, deyü evâsıt-ı Zilka‘de sene 986 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin zikr olunan 3.000 akçe
tîmâr 3.000 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 6.000 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün
tezkire verildi.
Tahrîren fî 15 sene 994
Tezkire-i Haydar PaĢa.
[A/131b]
[Yev]mü's-sebt, fî 22 Ramazânü'l-mübârek sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Ziyâde 998 buyrulmuşdur.
Terakkîyle tecdîd-i berât etdi, sene 998.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Osmân, mîr-alay-ı Kayseriyye
Karye-i Darsiyak, tâbi‘-i Koramaz, dîvânî
Mezra‘a-i Gürlesun, tâbi‘-i mezbûr: 1.580
Yekûn: 11.000
Karye-i Çırgalan, tâbi‘-i
Sahrâ, dîvânî: 7.388

Karye-i Göbü,
tâbi‘-i Göstere,
dîvânî: 4.500

Karye-i Salkuma, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Göcekler, tâbi‘-i
m., dîvânî: 500
mezbûr: 1.200
Hisse: 400
Yekûn: 12.588
Hisse: 5.999
an-Tahvîl-i Abdülvehhâb ÇavuĢ el-fâriğ
Karye-i PasinÂded-i Mîr-âbiye-i Karye-i Kıranardı, Karye-i Darsiyak,
pasin, tâbi‘-i m.,
Sarımsaklu, fîtâbi‘-i Cebel,
tâbi‘-i Koramaz ve
dîvânî: 3.000
sene: 7.000
dîvânî: 800
gayrihi: 11.000
Hisse: 4.400
Hisse: 599
Yekûn: 14.300
Hisse: 11.300
Yekûn, elinde olan: 8.999
Cem‘an ze‘âmet-i mezbûr: 20.998

ĠĢbu 8.999 akçe tîmâra mutasarrıf olup Kayseriyye alaybeğisi olan Osmân bendelerinin bin beĢ
yüz akçe terakkîye elinde bir kıt‘a hükm olduğun ve Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde hidmetde
bulunmuĢdur, deyü sâbıkan Kayseriyye alaybeğisi Abdülvehhâb mühürlü defteriyle i‘lâm eyledikde
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sene 94 Zilhiccesinin evâsıt târîhiyle bin beĢ yüz akçe ve bir def‘a dahi Tiflis'e hazîne îsâlinde vâki‘
olan Simon muhârebesinde küllî hidmet ve yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü Karaman Beğlerbeğisi
Haydar dâme ikbâlehu mektûbile arz eyledikde sene-i mezbûre Zilhiccesinin evâsıt târîhiyle bin beĢ
yüz akçe terakkîye iki kıt‘a hükm verilüp müyesser olmaduğın ve yine livâ-i mezbûrda Göbü nâm
karyeden ze‘âmete mutasarrıf olan Dergâh-ı âlî çavuĢlarından Abdûlvehhâb ÇavuĢ ze‘âmetinin altı bin
beĢ yüz akçe hissesin kendüye olmak üzre ferâğat edüp ziyâdesiyle verilmek bâbında inâyet ricâ
etmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîlere verilmek iki kıt‘a hükm-i Ģerîf alup bin beĢ yüz akçe terakkîye
hükm varise iki bin akçe ziyâdesiyle tevcîh edesin, deyü 95 Zilhiccesinin yigirmi sekizinci günü
târîhiyle Lûri ve Tomanis kal‘ası binâsında hidmetde bulunmuĢdur, deyü Kayseriyye Sancağıbeği
Ahmed defteriyle bildirmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîye evâhir-i ġevvâl i‘lâm sene 992 târîhiyle
Kayseriyye alaybeğsi mühürlü defter gönderüp Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde küllî hidmetde
bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîye evâsıt-ı Zilhicce sene 994 târîhiyle bir
def‘a dahi mûmâ-ileyh bendeleri Kayseriyye alaybeğisi olup mühürlü defter gönderüp Ahısha kal‘ası
binâsında küllî hidmetde ve yoldaĢlıkda bulunduğun bildirüp inâyet ricâ etmeğin üç bin akçe terakkî
evâyil-i Muharrem sene 996 târîhiyle sâbık Karaman beğlerbeğisi olan Mehmed dâme ikbâlehu
mektûb gönderüp Kayseriyye sancağında ze‘âmetiyle livâ-i mezbûr alaybeğisi olan Abdülvehhâb
alaybeğinin ihtiyârıya karındaĢı olup olup livâ-i mezbûrda on bin akçe tîmâra mutasarrıf ve ze‘âmete
müstahıkk olan Kayseriyye mîrialemi olan mûmâ-ileyh Osmân bendelerine verilmek ricâsına
arzeylediği ecilden livâ-i mezbûre alaybeğiliğin[de] [A/132a] istihdâm eyleyesin, deyü evâyil-i
Ramazânü'l-mübârek sene 995 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin ve yine-i livâ-i mezbûrda karye-i Göbü
ve gayriden 5.999 akçe hisse fâriğ Abdülvehhâb ÇavuĢ tahvîlinden mukaddemâ mezbûrun emr-i Ģerîf
ile ferâğat eyledüği 6.500 akçe hissesiyle birikdirilüp cümle 11.999 akçelik olup ber-mûceb-i emr-i âlî
fermân olunan terakkîleriyle vâki‘ olan noksânı bedeli 999 akçe ziyâdesiyle elinde olan tîmârına ilhâk
olunup cümle ze‘âmeti 20.998 akçelik üzre livâ-i mezbûre alaybeğiliği ile tevcîh olunup tezkire
verildi.
Fî 26 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/132a]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 25 Ramazânü'l-mübârek, sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Mezkûr ze‘âmet mezbûra müyesser olmayup Niğde sancağında âhar ze‘âmet alup berât etdi,
sene 98.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Hüseyin, ah-tahvîl-i Hasan fâriğ
Karye-i Efkere, tâbi‘-i Koramaz: 15.300
Karye-i Cânbâz, tâbi‘-i m.2.000
Hisse: 1.000
Yekûn: 16.200
Ber-vech-i tekmîl: 30.000
ĠĢbu on altı bin üç yüz akçe tîmâr ihtiyârıyla ferâğat eden Hasan tahvîlinden mahlûl olmağın
mezkûr Hüseyin bendeleri bundan akdem Kars'ın cânib-i yemîn gönüllülerinden yevmî kırk beĢ akçe
ile ikinci yüzbaĢı iken sâbıkan Kars Beğlerbeğisi Hızır PaĢa yararlığın arzeyledikde sülüsân üzre
vilâyet-i Karaman'da otuz bin akçe ze‘âmete emr-i Ģerîf verilüp müyesser olduğun bildirüp ve Niğde
sancağında Valya [Valisa] nâm karye ve gayriden beĢ bin beĢ yüz akçe tîmâra mutasarrıf olan Pervâne
bu def‘a Tebrîz seferine me'mûr iken gelmeyüp tîmâr mahlûldur, deyü tâlib olup inâyet ricâ etmeğin
evvel hüküm alınup serdâr-ı zafer-Ģi‘ârım tarafından bir yıllık mahsûlü almıĢ değil ise doksan dört
ġevvâlinin altıncı gününden noksânı tekmîl olunmak üzre tevcîh edesin, deyü evâsıt-ı Zilka‘de sene
994 târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin deftere nazar olundukda mezkûr Pervane bir yıllık
mahsûlü mîrî içün alınanlardan olup tîmâr-ı mezbûr müyesser olmamağla zikr olunan altı bin üç yüz
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akçe tîmâr on üç bin yedi yüz akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl otuz bin akçelik üzre ber-mûceb-i
emr-i âlî tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 18 Zilhicce sene 994.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/132b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 16 ġevvâlü'l-mükerrem sene 997.
İki kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir.
Mezkûr hisse ilhâk edüp çavuşluk ile berât etdi, sene 98.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Mehmed, an-tahvîl-i Ġbrâhîm veled-i Abdülvehhâb el-müteveffâ.
Karye-i Darsiyak, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Gürlesun, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Akyarvîrânı,
Koramaz, dîvânî: 9.420
m., dîvânî: 1.580
tâbi‘-i Malya: 200
Yekûn: 11.000
Hisse: 3.000
Yekûn: 11.000
Hisse: 3.000
Karye-i Göbü, tâbi‘-i
Karye-i Pasin-pasin,
Âded-i Mîr-âbiye-i
Karye-i Kıranardı,
Göstere, dîvânî: 4.500 tâbi‘-i m., dîvânî: 3.000
Sarımsaklu, fî-sene:
tâbi‘-i Cebeli ErciĢ,
7.000
dîvânî: 800
Yekûn: 14.300
Hisse: 4.500
Cem‘an: 7.700
Hisse: 5.300
Ber-vech-i tekmîl: 7.999
Sivas sancağında berâtı mûcebince 7.999 akçe tîmâra 99 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl
[A/133a] 7.999 akçe tîmârdan ma‘zûl olan mezkûr Mehmed içün Karaman Beğlerbeğisi Mahmûd
PaĢa Dergâh-ı mu‘allâ'ya mektûb gönderüp Kayseriyye sancağında Darsiyak nâm karye ve gayriden
3.000 akçe tîmâra mutasarrıf olup livâ-i mezbûr mîr-alemi olan Ġbrâhîm fevt olup tîmârı mahlûl
olmağın tîmâr-ı mezbûrun 2.000 akçesi müteveffânın oğluna verilüp 7.000 akçelik kendü
adamlarından olup Sivas sancağında ol mikdar tîmârdan ma‘zûl olan mezkûr Mehmed doksan yedi
ġa‘bânının onuncu gününden tahvîl mektûbu ile tevcîh olunmuĢdur, deyü inâyet ricâ etmeğin mezkûr
livâ-i mezbûrda ol mikdar tîmârdan min-ba‘d ile ma‘zûl olanlardan değil ise ve zikr olunan tîmâr
mezbûrun üzerinde iken fevt olup mahlûl ise 2.000 akçeliğin müteveffânın oğluna 7.000 akçelik
beğlerbeğinden kaydın getirdükden sonra mezbûra bâkî noksânı düĢenden tekmîl olunmak üzre tevcîh
edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 997 ġa‘banının yigirmi altıncı günüyle hükm-i Ģerîf
verildikden sonra kaydı taleb olunmamak üzre tezkiresi Südde-i sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân
olunup rûznâmçe-i hümâyûn'a mürâca‘at olundukda mezkûr Ġbrâhîm tîmâr-ı mezbûru 7.700 akçe üzre
berât etmiĢ bulunmağın 2.000 akçesi müteveffâ-yı mezbûrun oğluna tevcîh olundukdan sonra 5.700
akçesi merkûm Mehmed'e Abdülvehhâb oğlu müteveffâ Ġbrâhîm tahvîlinden 2.299 akçe noksânla bervech-i tekmîl 7.999 akçe üzre tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 15 ġevvâlü'l-mükerrem sene 997.
[A/135b]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 16 Zilka‘de sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Mehmed veled-i Alî, an-tahvîl-i Alî ÇavuĢ el-fâriğ.
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Karye-i Barsama ve mezra‘a-i Belvîrân, tâbi‘-i Develü, dîvânî ve mezra‘a-i Yoğun Îsâ, tâbi‘-i m.:
12.200
Hisse: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
ĠĢbu 2.000 akçe tîmâr fâriğ Alî ÇavuĢ tahvîlinden mahlûl olmağın oğlu Mehmed içün Dîvân-ı
Karaman çavuĢlarından Alî ÇavuĢ'un âdemlerinden olup bu def‘a sefer-i hümâyûnda hidmetde
bulunmuĢdur, deyü tezkire ricâsına mühürlü defterle Karaman beğlerbeğisi iken Haydar dâme
ikbâlehu arz etmeğin ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra evâyil-i Muharrem sene 995 târîhiyle emr-i Ģerîf
verilmeğin ber-mûceb-i emr-i âlî berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 5 Cemâziye'l-âhir sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/137b]
[Yev]mü's-sebt, fî 25 Zilhicce sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Hüseyin, an-tahvîl-i Mehmed el-müteveffâ.
Karye-i Bozatlu, tâbi‘-i Koramaz, iki baĢ: 5.000
Hisse: 3.000
Ber-vech-i tekmîl: 7.000
Kayseriyye sancağında zikr olunan 3.000 akçe tîmâr evinde fevt olan Mehmed tahvîlinden
mahlûldur, deyü bundan akdem HabeĢ beğlebeğisi iken fevt olan Ahmed Beğ'in küçük kapucıbaĢısı
olduğu mukaddemâ arz olunduğu Haleb'de 7.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp ba‘dehu alınup tebdîl
olunup müyesser olmayan mezkûr Hüseyin tâlib olup inâyet ricâ etmeğin evvel hüküm dahi alınup
mahlûl ise noksânı tekmîl olunmak üzre tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf
verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî
tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre müteveffâ Mehmed tahvîlinden bedelinden 4.000 akçe noksânıyla
ber-vech-i tekmîl 7.000 akçelik üzre merkûm Hüseyin'e Der-i devlet'den tevcîh olunup Der-i
devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 16 Zilhicce sene 997.
Beyâz, ilâ-âhir.
[C/323]
[Yev]mü'l-ahad, Fî gurre-i Saferü'l-muzaffer sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Koramaz, der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Turhân veled-i Uğurlu, an tahvîl-i Yâkût Ağa, el-fâriğ
Karye-i Sarımsaklu ve karye-i Mezra‘a-i Bekircic [Mıgırdıç],
Çiftlik-i Ġsâ Beğ ve Ahmed
Ġverek tâbi‘-i m.
tâbi‘-i mezbûr
Beğ tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl-ı dîvânî ve sâlârî: 22.400
Hâsıl-ı dîvânî: 600
Hâsıl-ı dîvânî: 1000
Karye-i AfĢar tâbi‘-i
Karye-i Keykubad, tâbi‘Karye-i Kemer tâbi‘-i
mezbûr. Hâsıl-ı dîvânî: 1000
i Sahrâ. Hâsıl-ı dîvânî ma‘a
Ġslâmlu. Hâsıl-ı dîvânî: 1000
Yekûn: 25.000
nısf mâlikâne: 4.000
Hisse: 6000
Karye-i Venkük tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ. Hâsıl: 10000
Yekûn: 12.000
Hisse: 4.199
Uğurlu oğlu mezkûr Turhan Südde-i sa‘âdetime gelüp mukaddemâ Demirkapu'da hidmetde
bulunduğun Çorum Beği Ġskender Beğ arz eyledikde Rûm'da ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra verilen emr-i
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Ģerîf alınup Karaman'a tebdîl olunup henüz müyesser olmayup ve Kayseriyye sancağında Koramaz
nâhiyesinde Sarımsaklu nâm karye ve gayrîden 12.000 akçe tîmârâ mutasarrıf olan Yâkût Ağa
tîmârının bu mikdâr hissesinden Amasya sancağında tîmârdan ma‘zûl iken kaydı Karaman'a tebdîl
olunan Alî'ye ferâğat edüp berât içün tezkire verilüp kaydı Karaman'a tebdîl olunup emrinin mahalli
bulunmamağla mezbûra müyesser olmayup buna ferâğat eder, deyü inâyet rica etmeğin ol hüküm
alınup tîmâr-ı mezbûr merkûm Yâkût Ağa üzerinde iken ihtiyârıyla berâtın verüp ol mikdârın mezbûr
Alî'ye ferâğat etmiĢken ol vechile ana müyesser olmayup ihtiyârıyla buna ferâğat ederse müstehık
olduğu bedelin tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine 998 Muharreminin evâsıtı târîhiyle hükmi Ģerîf verildikden sonra 800 akçe ziyâdesiyle tezkiresi Südde-i sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân
olmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olan tîmâr fâriğ Yâkût Ağa tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre Uğurlu
oğlu merkûm Turhân'a bedelinden 800 akçe ziyâdesinden mâ‘adâ kâbil-i ifrâz olmayan 299 akçe
ziyâdesiyle tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 25 Muharremü'l-harâm sene 998.
[C/324]
Yevmü's-sülesâ, fî 4 Saferü'l-muzaffer sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Koramaz, der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Ahmed, an tahvîl-i Yâkût Ağa el-fâriğ
Karye-i Sarımsaklu ve karye-i
Mezra‘a-i Bekircic
Ġverek tâbi‘-i m.
[Mıgırdıç], tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl-ı dîvânî ve sâlârî: 22.400
Hâsıl-ı dîvânî: 600
Karye-i AfĢar tâbi‘-i
Karye-i Keykubad, tâbi‘mezbûr. Hâsıl-ı dîvânî: 1000
i Sahrâ. Hâsıl-ı dîvânî ma‘a
Yekûn: 25.000
nısf mâlikâne: 4.000
Hisse: 6000
Karye-i Venkük tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ. Hâsıl: 10000
Yekûn: 12.000
Hisse: 4.000

Çiftlik-i Ġsâ Beğ ve
Ahmed Beğ tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl-ı dîvânî: 1000
Karye-i Kemer tâbi‘-i
Ġslâmlu. Hâsıl-ı dîvânî: 1000

Mezkûr Ahmed dergâh-ı mu‘allâya gelüp mukaddemâ Dergâh-ı mu‘allâ müteferrikalarından
[C/325] Memi Kethudânın âdemlerinden iken Revân kal‘ası binâsında su yolunda hidmet etmiĢdir
[deyü] Çıldır beğlerbeğisi defterile arz etdükde Rûmeli'nden ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra verilen emr-i
Ģerîf alınup Karaman'a tebdîl olunup müyesser olunduğun bildirüp ve Kayseriyye sancağında Koramaz
nâhiyesinde Sarımsaklu nâm karye ve gayrîden on iki bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Yâkût Ağa'nın
tîmârının altı bin akçesin âhara ferâğat edüp dört bin akçesin dahi kendüye ferâğat eyleyüp verilmek
bâbında inâyet ricâ etmeğin evvel hüküm alınup mezkûr fevt edüp berâtı bunun eline düĢmekle ferâğat
eyledi, deyü hîle etmiĢ değil ise fi'l-vâki‘ ihtiyârıyla berâtın verüp ferâğat eder ise ol mikdârın dahi
buna tevcîh edüp tezkiresin veresin, deyü sene 997 Zilka‘desinin evâsıtında Karaman beğlerbeğisine
hükm-i Ģerîf verildikden sonra 1.000 akçe ziyâdesiyle tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân
olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 4.000 akçe tîmâr ibtidâyla emr olunan ziyâde bedeli fâriğ
Yâkût Ağa tahvîlinden merkûm Ahmed'e tevcîh olunup Dersaadet'de berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 23 Zilkade sene 997.
[C/325]
Ziyâde ile tecdîd-i berât etdi, sene 998
emr-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Koramaz, der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Piyâle bin Abdullâh, an tahvîl-i Yâkût Ağa el-fâriğ
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Karye-i Sarımsaklu ve karye-i
Ġverek tâbi‘-i m
Hâsıl-ı dîvânî ve sâlârî: 22.400

Mezra‘a-i Bekircic [Mıgırdıç],
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl-ı dîvânî: 600
Yekûn: 25.000
Hisse: 6000

Çiftlik-i Ġsâ Beğ ve Ahmed
Beğ tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl-ı dîvânî 1000

Karye-i AfĢar tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl-ı dîvânî: 1000
Karye-i Kemer tâbi‘-i Ġslâmlu
Hâsıl-ı dîvânî: 1000

Karye-i Keykubad, tâbi‘-i Sahrâ
Hâsıl-ı dîvânî ma‘â nısf mâlikâne: 4.000
Karye-i Venkük tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ,
dîvânî
Hâsıl: 10000
Yekûn: 12.000
Hisse: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Abdullâh oğlu mezkûr Piyâle Dergâh-ı mu‘allâya gelüp mukaddemâ Demirkapu'da olup
KızılbaĢ muhârebesinde yoldaĢlık etmiĢdir, deyü Tiflis beğlerbeğisi arz etdikde Erzurûm'da ibtidâdan
üç bin akçe tîmâra verilen emr alınup Karaman'a tebdîl olunup [C/326] müyesser olmaduğun bildirüp
ve Kayseriyye sancağında Koramaz nâhiyesinde Sarımsaklu nâm karye ve gayriden on iki bin akçe
tîmâra mutasarrıf olan Yâkût Ağa tîmârının bâkî kalan iki bin akçesi kendüye ferâğat eylediğin
bildirüp inâyet ricâ etmeğin evvel hüküm dahi alınup mezkûr fevt olup berâtı bunun eline düĢmekle
ferâğat eyledi, deyü hîle etmiĢ değil ise ve mezkûr berâtın verüp hüsn-i ihtiyârıyla bâkî kalan iki bin
akçesin dahi buna ferâğat ederse bâkî noksânı düĢenden tekmîl olunmak üzre tevcîh edüp tezkiresin
veresin, deyü dokuz yüz doksan yedi Zilkadesinin evâsıtında Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf
verildikden sonra Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan
iki bin akçe hisse fâriğ Yâkût Ağa tahvîlinden müstahık olduğu bin akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl
üç bin akçelik üzre Abdullâh oğlu merkûm Piyâle'ye tevcîh olunup Dersaadet'de berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Fî 20 Zilka‘de sene 997
[C/331]
İki kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir.
Cülûsda tecdîd-i berât eyledi, fî sene hamse ve elf.
Nâhiye-i Koramaz, der livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Ömer veled-i Hızır, an tahvîl-i Mûsâ el-fâriğ
Karye-i Ulubürüngüz, tâbi‘-i Kayseriyye, 15.000
Ber vech-i tekmîl 21.800
Kayseriyye sancağında Koramaz nâhiyesinde on beĢ bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Mûsâ
ziyâde tîmâra müstahık olup ve hâle göre tîmârı Ģey’-i kalîl olup ve ziyâde ile âhar tîmâra tâlib
olmağın ferâğat eden mezkûr Mûsâ tahvîlinden mahlûl olmağın bundan akdem Niğde sancağında on
sekiz bin üç yüz akçe tîmâr müyesser olmamağla ma‘zûl olan Hızır oğlu iĢbu Ömer içün ġâm-ı Ģerîf
kadısı mektûb gönderüp yarardır, deyü terakkî ricâsına arz etmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîye sene
996 Muharremü'l-harâmının evâhiriyle ve sâbıkâ Haleb beğlerbeğisi olan Hasan dâme ikbâluhu
mühürlü defter gönderüp Gûri kal‘asına hazîne ve zahîre îsâlinde küllî hidmet etmiĢdir, deyü i‘lâm
etmeğin iki bin akçe terakkîye sene 997 Muharremü'l-harâmının evâhiriyle ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin
zikr olunan tîmâr mezkûr elinden giden tîmârıyla fermân olunan terakkîleri bedelinden altı bin sekiz
yüz akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl yigirmi bir bin sekiz yüz akçelik ze‘âmet üzre tevcîh olunup
berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 14 Muharrem sene 998.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa
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[C/332]
Yevmü's-sülesâ, fî 17 Rebî‘u'l-evvel sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Koramaz der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Osmân veled-i Mahmûd, an tahvîl-i DervîĢ bin Haydar el-müteveffâ
Karye-i Talas, tâbi‘-i Koramaz
Hâsıl: 2.500
Ber vech-i tekmîl 3.000
Kayseriyye sancağıda Koramaz nâhiyesinde 2.500 akçe tîmâra mutasarrıf olan DervîĢ bin
Haydar fevt olup tîmârı mahlûl olmağın Zülkadriyye beğlerbeğisi Dâvud dâme ikbâluhu mühürlü
defter gönderüp Mahmûd oğlu Osmân içün karavul ve dündarlık! hidmetinde bulunmuĢdur, deyü
bildirmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunmak içün evâhir-i Zilhicce sene 994 târîhli emr-i
Ģerîf verilüp ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûru mîrimîrânı sâbık sene 995 Recebü'l-mücerrebinin
on beĢinci günü târîhli tahvîl mektûbu vermeğin ber mûceb-i tahvîlnâme zikr olunan 2.500 akçe tîmâr
500 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire
verildi.
Fî 18 ġevvâl sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa, mîrimîrânı Karaman.
[C/333]
Yevmü's-sebt
fî 21 Rebî‘u'l-evvel sene 998
Nâhiye-i Koramaz der livâ-i Kayseriyye
Emr-i şerîf verilmişdir
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ veled-i Mûsâ, an tahvîl-i Mûsâ el-fâriğ
Karye-i Fadlasun, tâbi‘-i mezbûr: 4.500

Mezra‘a-i Karakuyu nâm-ı diğer Ekilüin, dîvânî
ve mâlikâne: 2.600
Yekûn: 7.100
Hisse: 4.100
Hisse: 3.000
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâr âhar tîmâra kâlib olup ferâğat eden Mûsâ tahvîlinden mahlûl olmağın
Kayseriyye alaybeğisi Osmân mühürlü defter gönderüp Mûsâ oğlu Mustafâ içün Gence kal‘ası
binâsında hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin ibtidâdan 3.000 akçe tîmâr evâhir-i Muharremü'lharâm sene 997 târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin tîmâr-ı mezbûr 3.000 akçelik üzre tevcîh
olunup berât içün tezkire verildi.
Fî 16 Cemâziye'l-evvel sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/335]
ziyâde 999 buyuruldu
Nâhiye-i Koramaz der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Hasan veled-i Abdullâh, an tahvîl-i Hüseyin el-fâriğ.
Karye-i Sarımsaklu ve mezra‘a-i Ekecik, tâbi‘-i Mezra‘a-i Mıgırdıç, tâbi‘-i mezbûr, dîvânî 600
Koramaz, dîvânî: 22.400
Çiftlik-i Ġsâ Beğ ve Ġmirze Beğ, tâbi‘-i mezbûr,
Karye-i AvĢar tâbi‘-i Koramaz, dîvânî 1000
dîvânî 1000
Yekûn: 25.000
Hisse: 2.300
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an-Tahvîl-i Abdî fâriğ
Karye-i Sarımsaklu ve mezra‘a-i Ekerik tâbi‘-i Koramaz ve gayri 25.000
Hisse 10.400
Hisse 1.699
Cem‘an: 3.999
Kayseriyye sancağında Koramaz nâhiyesinde 2.600 akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup ferâğat
eden Hüseyin tahvîlinden mahlûl olmağın ve yine tîmârı (---) 1.699 akçe hisse tîmâr fâriğ Abdî
tahvîlinden mahlûl [C/336] olmağın birikdirilüp cümle tîmârı 3.999 akçe olup bundan akdem KırĢehri
sancağında 2.200 akçe tîmâra ber vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre mutasarrıf ve ma‘zûl olan Abdullâh
oğlu Hasan bendeleri yarar ve emekdâr olmağın bedelinden 999 akçelik ziyâdesiyle cümle tîmârı
3.999 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî gurre-i Cemâziye'l-evvel sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/336]
Yevmü's-sülesâ, fî 24 şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Koramaz der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ veled-i Ġsâ, an tahvîl-i DervîĢ el-müteveffâ.
Karye-i Talas tâbi‘-i Koramaz, dîvânî: 2.500
Ber vech-i tekmîl 3.000.
Kayseriyye sancağında Koramaz nâhiyesinde 2.500 akçe tîmâr müteveffâ DervîĢ tahvîlinden
mahlûl olmağın Ġsâ oğlu Mustafâ içün yarar olup bu def‘a Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde küllî
hidmetde eylemiĢdir, deyü dirlik ricâsına Kayseriyye alaybeğisi Abdullâh zîde kadruhu [C/337]
mühürlü defteriyle i‘lâm etmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunmak içün evâsıt-ı Zilhicce
sene 994 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûru 500 akçe noksânıyla
ber vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre mîrimîrânı sâbık sene 95 Recebü'l-mücerrebinin evâyili târîhiyle
tahvîlnâme vermeğin târîh-i merkûmdan mutasarrıf olmak üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün
tezkire verildi.
Fî 8 Muharem sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/337]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Ferâğat edüp âhara verildi, sene 998]
Nâhiye-i Koramaz der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr-ı Velî veled-i Mürsel, an tahvîl-i Abdurrahmân fâriğ
Karye-i Darsiyak, tâbi‘-i m., dîvânî: 9.420
Mezra‘a-i Gürlesun, tâbi‘-i m., 1.580
Yekûn: 11.000
Hisse: 4.400
Hisse: 3.000
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâr fâriğ Abdurrahmân tahvîlinden mahlûl olmağın Kayseriyye sancağı
alaybeğisi Abdülvehhâb zîde kadruhu mühürlü defter gönderüp Mürsel oğlu Velî bendeleriyçün yarar
olup bu def‘a Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde küllî hidmetde bulunmuĢdur, deyü dirlik ricâsına
arz etmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunmak içün evâsıt-ı Zilka‘de sene 994 târîhiyle
müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin zikr olunan 3.000 akçe tîmâr mîrimîrânı sâbık kâimmakâmı olan
Osmân sene 995 Rebî‘u'l-âhirinin on beĢinci gününden mektûb verilmeğin tîmâr-ı mezbûr ber mûceb-i
emr-i âlî târîh-i merkûmdan tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 7 Ramazân sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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[C/338]
Yevmü's-sebt, fî 28 Rebî‘u'l-evvel sene 998
Hüküm verilmişdir
Nâhiye-i Koramaz der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Hacı Sefer ve Abdülgaffâr, an tahvîl-i Mehmed nâ-bedîd Ģod, peder-i îĢân
Karye-i Vekse, tâbi‘-i mezbûr, 4.000, hisse
Karye-i Kurucaova, tâbi‘-i mezbûr, 8.000, hisse
1.500
500
Yekûn: 2.000
Kayseriyye sancağında Koramaz nâhiyesinde 2.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Mehmed bu
def‘a Gûri seferinden avdet edüp evine giderken yolda nâ-bedîd olup tîmârı mahlûldür, deyü tîmâr
tasarruf etmeyen sulbî oğulları Hacı Sefer ve Abdülgaffâr bendelerine tevcîh olunmak ricâsına
Kayseriyye sancağbeği i‘lâm etmeğin kânûn üzre mezbûrlara ber vech-i iĢtirâk tevcîh edüp tezkiresin
veresin, deyü sene 996 Muharreminin evâsıtı târîhiyle serdâr tarafından ve 96 Rebî‘u'l-evvelini evâhiri
târîhiyle Dersa‘âdet'den ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin ve mezbûrân bendeleri mezkûr Mehmed'in sahîh
sulbî oğulları olup ve irâd eyledikleri berât bilâ-Ģübhe babaları berâtı olduğuna Ģühûd istimâ‘ıyla
sancağıbeği i‘lâm etmeğin zikr olunan iki bin akçe tîmâr ber vech-i iĢtirâk ale's-seviyye mezbûrlara
tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 29 Cemâziye'l-evvel sene 996.
[C/341]
Livâ_______________________i
Kayseriyye, el-cüz’ü's-sânî, fî sene 998.
Yevmü's-sülesâ, fî 8 Rebî‘u'l-âhir sene 998
hükm-i şerîf verilmişdir.
Hisse ilhâk edüp tecdîd-i berât eyledi, fî sene hamse ve elf.
Nâhiye-i Koramaz, der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Ahmed, Mîr-i alem-i livâ-i Kayseriyye.
Karye-i Ġspile, tâbi‘-i m., dîvânî: 7.745
Karye-i Kızılcain, tâbi‘-i m., dîvânî: 750
Karye-i Sinos, tâbi‘-i m., dîvânî: 800
Karye-i Kızılağıl tâbi‘-i m., dîvânî: 705,
Yekûn: 10.000
Hisse: 5.000
Mezra‘a-i Yazır, tâbi‘-i Cebel-i Alî, dîvânî: 600 Karye-i Tirkese, tâbi‘-i Göstere, dîvânî: 2.000
Yekûn: 7.600
Ġlhâ______________k
ilâ zâlik berâ-yı noksân ve terakkî, an tahvîl-i Mahmûd el-fâriğ, ber mûceb-i tezkire-i mîrimîrânı
Karaman.
Karye-i Molu, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak, dîvânî:
Karye-i Sırtsarây ve karye-i Oyumağaç ve
10.000
karye-i Kozluca ma‘a mezra‘a-i Kuyucak ve
Kal‘acık ve GümüĢdiğin dîvânı ve mezra‘a-i
Gâzîçukuru, iki baĢ, 6.000, Hisse: 4.000
Mezra‘a-i Korko[ro]Ģ, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak,
Mezra‘a-i Hacı Bâğı, tâbi‘-i Sahrâ. 1.800, hisse:
500
600
Mezra‘a-i Yalnızin, der-sınur-ı karye-i Çırgalan, mâlikâne: 300, an mufassal
Yekûn 11.095
Kayseriyye sancağında Koramaz nâhiyesinde 7.300 akçe tîmâr noksânıyla 8.699 akçelik üzre
mutasarrıf olan Ahmed'in berâtı mûcebince 1.075 akçe noksânıyla olup 1.000 akçe tekarkkîye sene
992 Muharreminin âhiriyle hükm-i Ģerîf verilüp ve Kayseriyye sancağbeği Mustafâ defter gönderüp
Tiflis'e zahîre ve hazîne alup gidüp hidmetde ve yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü sene 987
Ramazânının evâhiriyle 1.500 akçe terakkîye ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin ve yine livâ-i mezbûrda 3.175
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akçe fârig Mahmûd tahvililnden ve yine livâ-i mezbûrda 600 akçe yazar Yalnızin nâm mezra‘adan
mâlikânesi defter-i mufassal mûcebince mahlûl olmağın elinde olan tîmârına ilhâk edilüp cümle tîmârı
11.075 akçelik üzre sene 998 Saferinin yigirmi birinci günüyle müverrah mîrimîrân tarafından tezkire
verilüp ve iki kıt‘a terakkîlere verilen ahkâm-ı Ģerîfe dahi zahrında âmed olup Karaman beğlerbeğisi
Dergâh-ı mu‘allâma mektûb gönderüp Kayseriyye sancağı mîr-i alemi olan Ġbrâhîm [C/342] fevt olup
mîrialemlüğü mahlûl olmağın yine livâ-i mezbûrede Koramaz nâhiyesinde Ġspile nâm karye ve
gayriden 7.600 akçe tîmâra mutasarrıf olan mezkûr içün yarardır, deyü zikr olunan mîr-i alemlik
mezbûra verilmek ricâsına arz olunduğu üzre mîr-i alemlik hidmetinde istihdâm eyleyesin, deyü sene
998 Rebîu'elevvelinin evâyiliyle Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra berâtına ilhâk
oluna, deyü fermân olunmağın ber mûceb-i emr- Ģerîf zikr olunan 11.095 akçe tîmâr vech-i meĢrûh
üzre mîrimîrân tezkiresi mûcebince livâ-i mezbûra mîrialemlik ile mezkûr Ahmed'e tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 3 Rebî‘u'l-âhir sene 998.
[C/342]
Dört kıt‘a hükm-i şerîfe verilmişdir.
Mezkûr Osmân alaybeğiliğinden ferâğat eder. fî sene elf
Dergâh-ı âlî çavuşluğu ile berât etdi, sene elf.
Nâhiye-i Koramaz, der livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Osmân, Mîr-i alay-ı livâ-i Kayseriyye, an tahvîl-i hod.
Karye-i Darsiyak, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Gürlesun, tâbi‘-i m., Karye-i Çırgalan, tâbi‘-i Sahrâ,
Koramaz, dîvânî: 9.420
dîvânî: 1.580
dîvânî:7.388
Yekûn: 11.000
Hisse: 3.000
Hisse, âhar an-tîmâr m.: 4.400
Hisse: 599
Karye-i Salkuma, tâbi‘-i m. dîvânî: 5.000,
Karye-i Sücekler [Göcekler], tâbi‘-i Göstere,
Hisse: 4.000
1.200
Karye-i Göbü, tâbi‘-i Göstere, dîvânî: 4.500
Karye-i Pasin-pasin tâbi‘-i m., dîvânî: 2.000
Yekûn: 12.588
Hisse: 5.999
Âdet-i Mîr-âbiye-i Sarımsaklu, fî-sene: 7.000
Karye-i Kıranardı, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ, 800
Yekûn: 14.300
Hisse: 11.300
Cem‘an: 20.998
Ġlhâ_______________k
Ġlâ zâlik berâ-yı terakkî, an tahvîl-i Hamza ÇavuĢ.
Karye-i Çırgalan ve gayrih el-mezbûrûn, 12.588
Hisse 9.588
Hisse: 3.000
El-mecmû‘: 23.998
Ber vech-i tekmîl 29.998.
Kayseriyye sancağında zikr olunan 20.999 akçe ze‘âmete mutasarrıf olup Kayseriyye alaybeğisi
olan mezkûr Osmân mukaddemâ livâ-i mezbûrda mîr-i alem olan 10.000 akçe tîmâra mutasarrıfken
Tiflis'e hazîne ve zahîre îsâlinde hidmet edüp yarar olduğun Karaman beğlerbeğisi Haydar PaĢa
mühürlü defteriyle bildirdikde sene 994 Zilhiccesinin evâyilinde 1.500 akçe ve bir def‘a dahi nüzül
hidmetinde ve Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde yoldaĢlık etdiğin sâbıkâ Bozok sancağbeği Çerkes
dâme izzuhu mühürlü defter ile bildirdikde mâh-ı mezbûrun evâhirinde mezîd-i inâyetden 2.000 akçe
ve bir def‘a dahi Gence kal‘ası binâsında küllî [C/343] hidmet etdüğün Kayseriyye sancağbeği
Hidâyetullâh mühürlü defter ile bildirdikde sene 997 Muharreminin evâhirinde 2.000 akçe ve bir def‘a
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dahi kal‘a-i mezbûre binâsında hidmetde bulunduğun defter ile bildirdükde mezîd-i inâyetden târîh-i
mezbûrda 3.000 akçe terakkîlere düstûr-ı mükerrem Serdâr Ferhâd PaĢa tarafından ahkâm-ı Ģerîfe
verilmeğin merkûm Osmân gelüp yine livâ-i mezbûrda Çırgalan nâm karye ve gayriden 9.588 akçe
hise tîmâr mutasarrıf olan Hamza ÇavuĢ tîmâr-ı mezbûru Dergâh-ı âlî çavuĢlarından Abdüsselâm
ÇavuĢ'a ferâğat edüp berâtına ferâğat kayd olunup emr-i Ģerîf verildikden sonra merkûm Abdüsselâm
ÇavuĢ dahi hisse-i mezbûrun 3.000 akçe hissesin kendüye ferâğat eyledüğün bildirüp serdâr-ı
müĢârunileyh huzûrunda emrin verüp emrinin kaydı üzerinde ferâğat Ģerh verilmeğin zikr olunan
3.000 akçe vech-i meĢrûh üzre mezkûr Osmân'a tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 997
Rebî‘u'l-evvelinin evâyili ile müverrah serdâr-ı mûmâileyh hazretleri tarafından hükm-i Ģerîf
verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunup ber mûceb-i emr-i âlî zikr
olunan 3.000 akçe hisse tîmâr vech-i meĢrûh üzre merkûm Osmân'ın elinde olanıyla birikdirilüp cümle
ze‘âmeti 23.998 akçe olup vech-i meĢrûh üzre dört def‘a emr olunan terakkîleri bedelinden 5.500 akçe
noksânıyla ber vech-i tekmîl 29.498 akçelik üzre tevcîh olunup Der-i devletden tecdîd-i berât-ı âlîĢân
içün tezkire verildi.
Fî 29 Rebî‘u'l-evvel sene 998.
[C/343]
Yevmü's-sebt, fî 12 Rebî‘ü'l-âhir sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Koramaz, der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Kemâl.
Karye-i Bozatlu, tâbi‘-i Koramaz, iki baĢ: 5.000
Hisse: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 7.000
Mezkûr Kemâl Dergâh-ı mu‘allâya gelüp Konya sancağında 3.000 akçe tîmârdan ma‘zûl
olduğun ve bundan akdem ba‘zı harâmî ele getürüp yoldaĢlık etdüğü Ġç-Ġl sancağbeği defteriyle arz
eyledükde sene 990 Rebî‘ü'l-âhiresinde 1.000 akçe ve Revân kal‘asında taĢ getürüp hidmet etdüğün
Niğde sancağbeği defteriyle arz eyledükde sene 991 Zilka‘desinde 1.500 akçe ve Revân etrâfında
vâki‘ olan muhârebelerde yoldaĢlık eyledüğü müĢârun ileyh defteriyle arz edüp sene 993 ġevvâlinde
1.500 akçe terakkîye üç kıt‘a ahkâm-ı Ģerîfe verilüp [C/344] henüz müyesser olmayup ve Kayseriyye
sancağında Koramaz nâhiyesinde Boz-atlu nâm karye ve gayriden 2.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan
diğer Kemâl berâtın verüp ibtidâdan emri olan Mustafâ'ya ihtiyarıyla ferâğat etmeğin mezbûr
Mustafâ'ya tevcîh olunup berât içün tezkiresi Südde-i sa‘âdet'e geldikde mezbûr Mustafâ'nın ibtidâ
emri Cağalazâde Sinân PaĢa edâmallâhu ta‘âlâ iclâlehunun makbûl olmayan evâmirden olmağın
mezbûr Mustafâ'ya müyesser olmayup kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin terakkî
hükümleri alınup göresiz mezkûr livâ-i mezbûrda sahîh ol mikdâr tîmârdan ma‘zûl olup ve ibrâz
etdüğü berât sahîh kendünün olup min ba‘d [ey]le ma‘zûllerden değil ise tîmâr-ı mezbûru bâkî noksânı
düĢenden tekmîl olunmak üzre buna tevcîh edüp tezkiresin veresin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene
998 Rebî‘u'l-evvelinin evâyili târîhiyle müverrah hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı
sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunup ve mezbûr Mustafâ'ya beğlerbebği cânibinden verilen
tezkireyi dahi îrâd etmeğin vech-i meĢrûh üzre zikr olunan 2.000 akçe tîmâr merkûmân tahvîllerinden
mezbûr Kemâl'in elinden giden tîmârı ve fermân olunan üç kıt‘a terakkîleri bedelinden 5.000 akçe
noksânıyla ber vech-i tekmîl 7.000 akçelik üzre Der-i devletden tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Tahrîren fî 24 Rebî‘u'l-evvel sene 998.
[C/344]
Nâhiye-i Koramaz, der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Piyâle veled-i Abdullâh, an tahvîl-i hod.
Karye-i Sarımsaklu ve karye-i Ġverek tâbi‘-i m. Mezra‘a-i Bekircic [Mıgırdıç], tâbi‘-i mezbûr,
Hâsıl-ı dîvânî ve sâlâr, 22.400
dîvânî 600
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Çiftlik-i Ġsâ Beğ ve Emre [Ġmirze] Beğ tâbi‘-i
mezbûr, dîvânî 1000
Karye-i Keykubad, tâbi‘-i
Sahrâ, dîvânî ma‘â nısf
mâlikâne, 4.000

Karye-i AfĢar tâbi‘-i mezbûr, dîvânî 1000

Yekûn: 25.000
Hisse: 6000
Karye-i Kemer tâbi‘-i Ġslâmlu,
dîvânî: 1000

Karye-i Venkük tâbi‘-i Cebel-i
ErciĢ, dîvânî: 1.000

Yekûn: 12.000
Hisse: 2.000
Ġlhâ_______k
ilâ zâlik, berâ-yı noksân. an tahvîl-i Yâkût Ağa, der livâ-i mezbûr.
Karye-i Sarımsaklu ve mezra‘a-i Enevil tâbi‘-i Koramaz ve gayri 12.000
Hisse: 1801
Yekûn: 3.801
Abdullâh oğlu mezkûr Piyâle Dergâh-ı mu‘allâya gelüp Kayseriyye sancağında mutasarrıf
olduğu tîmârının 1.000 akçe noksânı olup ve livâ-i mezbûrda Koramaz nâhiyesinde Sarımsaklu nâm
karye ve gayriden 12.000 akçe tîmârı olan Yâkût Ağa tîmârının 6.000 akçesin Alî nâm kimesneye
ferâğat edüp lâkin mezbûr Alî'nin emrinin mahalli bulunmamağla müyesser olmayup [C/345] 4.199
akçesi Turhân nâm kimesneye verilüp bâkî 1.801 akçesi noksânı içün ferâğat eder, deyü kendüye
verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin, göresiz berâtı mûcebince noksânı var ise ve mezkûr fevt olup
berâtı bunun eline düĢmekle ferâğat eyledi, deyü hîle etmiĢ olmayup berâtın verüp ihtiyâriyle ferâğat
ederse noksânı bedelini tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 998 Rebî‘ü'l-evvelinin
evâhiriyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra sekiz yüz bir akçe ziyâdesiyle tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden
ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 1.801 akçe hisse fâriğ Yâkût Ağa
tahvîlinden mezkûr Piyâle istihkâkı bedelinden 801 akçe ziyâdesiyle 3.801 akçelik üzre Der-i
devletden tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 7 Rebî‘ü'l-âhir sene 998.
[C/354]
Yevmü's-sülesâ, fî 15 Cemâziye'l-evvel sene 998
Beş kıt‘a ahkâm-ı şerîfe verilmişdir.
Beğşehrinde âhar tîmâr alup, sene 999. Çavuşluk içün verildi, sûret-i ruus zabt olundu.
Nâhiye-i Koramaz, der livâ-i Kayseriyye.
Ze‘âmet_____________________i
Be-nâm-ı Mehmed ÇavuĢ, an çavuĢân-ı Dergâh-ı âlî. an tahvîl-i hod.
Karye-i Darsiyak, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Gürlesun, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Akvîrânı, tâbi‘-i
Koramaz, dîvânî: 9.420
mezbûr, dîvânî: 1.580
Malya, dîvânî: 200
Yekûn: 11.000
Hisse: 3.000
Yekûn: 3.300
Karye-i Göbü, tâbi‘-i Göstere: 4.500
Karye-i Pasin-pasin (?), tâbi‘-i m., dîvânî: 2.000
Âdet-i mîr-âbi-yi âb-ı Sarımsaklu, fî-sene:
Karye-i Kıranardı, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ, 800
7.000
Yekûn: 14.300
Hisse: 4.500
Cem‘an: 7.700
Hisse: 5.700
Ġlhâ_______________k
ilâ zâlik, an tahvîl-i Ca‘fer el-müteveffâ, der-livâ-i mezbûr
Karye-i Tavanasun, tâbi‘-i Sahrâ: 8.500
Karye-i Kumarlu, tâbi‘-i Sahrâ, dîvânî: 6.171
Mezra‘a-i Kayacık, tâbi‘-i m., dîvânî: 456
Mezra‘a-i Hancık, tâbi‘-i m., dîvânî: 672
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Hisse: 10.500
Cem‘an: 7.300
Hisse: 5.000
el-mecmû‘: 16.200
Ber vech-i tekmîl: 21.199
Yekûn: 13.500
Kayseriyye sancağında 5.700 akçe tîmâra 2.299 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 7.899 [C/355]
akçelik üzre mutasarrıf olan mezkûr Mehmed içün Haleb sancağında tîmâra mutasarrıfken Rûm
beğlerbeğisi Mahmûd südde-i sa‘âdete mektûb gönderüp yarardır, deyü bildirmeğin seksen dokuz
Saferinin evâhiri târîhiyle 1.000 akçe ve bir def‘a Diyarbakır defter kethudâsı Ramazân mühürlü
tezkire göndrerüp Revân kal‘ası binâsında iki yüz yük taĢ getürmüĢdür, deyü bildirmeğin doksan bir
Ramazânının evâyili târîhiyle 1.500 akçe ve bir def‘a mezîd-i inâyetden doksan beĢ ġa‘bânının evâsıtı
târîhiyle 1.500 akçe ve bir def‘a Nigbolu sancağı beği olan Behrâm mühürlü defter gönderüp Gence
kal‘ası binâsında ve Ġristad ılgarında hidmetde bulunmuĢdur, deyü arz etmeğin doksan yedi Rebîü'levvelinin evâyili târîhiyle 3.000 akçe ve bir def‘a Karaman Beğlerbeğisi Mehmed südde-i sa‘âdete
mektûb gönderüp inâyet ricâsına arz etmeğin doksan sekiz Rebî‘ü'l-âhirinin evâsıtı târîhiyle 1.200
akçe terakkîlere ahkâm-ı Ģerîfe verilüp ba‘dehu mezkûr Mehmed südde-i sa‘âdete gelüp vech-i meĢrûh
üzre noksânı ve zikr olan terakkîlere evâmir-i Ģerîfe verilüp müyesser olmaduğun ve yinelivâ-i
mezbûrda ve nâhiyesinde Tavanesun nâm karye ve gayriden 13.500 akçe tîmâra mutasarrıf olan Ca‘fer
Ġstanbul'da fevt olup tîmârı mahlûldür, deyü noksân ve terakkîlerine bedel kendüye verilmek bâbında
ricâ etmeğin noksânı var ise ve elinde ol mikdâr terakkîlere ahkâm-ı Ģerîfe var ise ve mezkûr fevt olup
tîmârıbi'l-fi‘il mahlûl ise ve oğlu yoğise noksân ve terakkîleri bedelin tevcîh edesinn, deyü Karaman
beğlerbeğisine sene 998 Cemâziye'l-evvelinin evâyili târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi
Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunup ba‘dehu Diyarbakır beğlerbeğisi mektûb gönderüp
mezkûr içün uğur-ı hamâyûnda envâ‘ yoldaĢlığı zuhûra geldüğünden mâ‘adâ Gence kal‘ası binâsında
ve vâki‘ olan karavul hidmetinde ve Mehmed Hân ılgarında bulunup baĢ kesüp yoldaĢlıkda
bulunmuĢdur, deyü inâyet ricâsına arz etmeğin doksan Zilhiccesinin târîhiyle 3.000 akçe terakkîye
verilen hükm-i Ģerîf ile zikr olunan beĢ kıt‘a terakkî hükümlerin îrâd edüp ba‘dehu Karaman
beğlerbeğisi Mahmûd mektûb gönderüp eĢkıyâdan Haydar nâm kimesne Kiziroğlu Seferle bir hırsızlık
olup defe‘âtile hakkında emr-i Ģerîf vârid olup ele getürülmesi mümkin olmamıĢ iken kendünün
kethudâlığı hidmetinde olan merkûm Mehmed her vecihle yarar olup mezkûr ehl-i fesâdı ele getürüp
hidmet etmiĢdir, deyü Dergâh-ı âlî çavuĢluğu ricâ etmeğin mahlûl cedîdden verilmek fermân olduğuna
doksan sekiz Rebî‘ü'l-âhirinin altıncı gününden sûret-i ru’us verilmeğin zümre-i mezbûreden
ġimontorna sancağında [C/356] ze‘âmete mutasarrıf olan Yûsuf ÇavuĢ fevt olup çavuĢluğu mahlûl
olmağın mezkûr müteveffâ-i mezbûrun yerine çavuĢ olup yerine durmak buyurulduğuna sene-i
mezbûre Rebî‘ü'l-âhirinin dokuzuncu günü târîhiyle mümza sûreti ru’us îrâd etmeğin ber mûceb-i
evâmir-i Ģerîfe müteveffâ Ca‘ferin tîmârının 3.000 akçelik kılıcından mâ‘adâsını zikr olunan 10.500
akçe hisse vech-i leĢrûh üzre müteveffâ-yı merkûm tahvîlinden elinde olanıyla birikdirilüp cümle
tîmârı 16.200 akçelik olup noksân ve terakkîleri bedelinden 4.999 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl
21.199 akçelik üzre merkûm Mehmed'e tevcîh olunup Dergâh-ı mu‘allâ çavuĢlarından olmak üzre
Der-i devletden tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 11 Cemâziye'l-evvel sene 998.
[C/359]
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tecdîd-i berât, sene elf.
Nâhiye-i Koramaz, der livâ-i Kayseriyye.
Tîmâr_____________________ı
Hasan veled-i Haydar, an tahvîl-i Yıldırım, be-sefer nî-âmed
Karye-i Ġkizlü-kenâr [kebîr], tâbi‘-i mezbûr,
Karye-i DeliklütaĢ, tâbi‘-i Malya dîvânî: 1.821
dîvânî: 6.169
Yekûn: 8.000
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Hisse: 3.000
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâr bu def‘a vâki‘ olan Gence seferine me’mûr iken gelmeyen Yıldırım
tahvîlinden mahlûl olmağın Canik sancağbeği Yûsuf dâme izzuhu mektûb gönderüp Haydar oğlu
Hasan bendeleri içün Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde küllî hidmetde bulunmuĢdur, deyü
bildirmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâra evâyil-i Rebî‘ü'l-âhir sene 995 târîhiyle err-i Ģerîf verilmeğin
ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 3.000 akçe tîmâr tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 21 ġevvâlü'l-mükerrem sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/359]
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Koramaz, der livâ-i Kayseriyye.
Tîmâr_____________________ı
Ferhâd veled-i Abdullâh, an tahvîl-i Bahâr, el-fâriğ
Karye-i Demren, tâbi‘-i Koramaz, dîvânî: 4.600
Mezra‘a-i Kemil, tâbi‘-i m., dîvânî: 2.000
Yekûn: 6.600
Hisse: 3.000
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup ferâğat eden Bahâr tahvîlinden mahlûl olmağın
Dergâh-ı mu‘allâ çavuĢlarından Mustafâ ÇavuĢ'un âdemlerinden Abdullâh oğlu Ferhâd içün bu def‘a
vâki‘ olan ġark seferinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü ibtidâdan 3.000 akçe tîmâr tevcîh olunmak
içün evâyil-i Zilka‘de sene 998 târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin ber mûceb-i emr-i âlî zikr
olunan 3.000 akçe tîmâr tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 20 Cemâziye'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/361]
Livâ-i Kayseriyye, cüz'-i sâlis, fî-sene 998
[Yev]mü's-sebt, fî 16 Cumâde'l-âhire sene 998
Ziyâde 1.701 buyruldu.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Mahmûd, an-tahvil-i Mehmed el-müteveffâ
Karye-i Nizeyye, tâbi‘-i mezbûr, dîvânî: 5.000
Karye-i Elmaluca, tâbi‘-i mezbûr, dîvânî: 1.600
Yekûn: 6.600
Hisse: 4.000
Mezra‘a-i Kara Yûsuf, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak, iki
Zemînhâ, der-sınur-ı karye-i Höyük-ġeyh, tâbi‘-i
baĢ: 400
Sahrâ: 400
Yekûn: 5.000
Mezra‘a-i PınarbaĢı, tâbi‘-i
Karye-i Depesidelik, tâbi‘-i
Karye-i Venk, tâbi‘-i Sahrâ:
Ġslâmlu, dîvânî: 200
KarataĢ, dîvânî: 5.000
5.000
Hisse: 4.000
Hisse: 4.500
Hisse: 1.000
Hisse: 1.500
Hisse: 1.200
Cem‘an: 7.200
Niğde sancağında berâtı mûcebince 4.200 akçe tîmârdan ma‘zûl olan mezkûr Mahmûd Der-i
devlet'e gelüp Kayseriyye sancağında zikrolan tîmâra mutasarrıf olan Mehmed evinde fevt olup tîmârı
mahlûldur, deyü ricâ etmeğin mezbûr livâ-i mezbûrda min ba‘d eyle ma‘zûllerden değil ise mezbûr
evinde fevt olup tîmârı mahlûl ise 1.000 akçe ziyâdesiyle tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine
sene 998 Saferinin yigirmi yedinci günüyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Südde-i
sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunup ve 1.701 akçe ziyâdesi dahi verilmek fermân olunmağın ber-
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mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr müteveffâ Mehmed tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre merkûm
Mahmûd'a elinden giden ile fermân olunan ziyâdeleri bedelinden kâbil-i ifrâz olunmayan 299 akçe
ziyâdesiyle 7.200 akçe üzre tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 2 Cumâde'l-âhire sene 998.
[C/367]
[Yev]mü'l-ahad, fî 16 Recebü'l-mürecceb sene 998
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene erba‘a ve elf.
İki kıt‘a ahkâm-ı şerîfe verilmişdir.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Hacı veled-i Aykud, an-tahvîl-i Bahar el-müteveffâ
Karye-i Demren, tâbi‘-i [m.], dîvânî: 4.600
Mezra‘a-i Kemil, tâbi‘-i m., dîvânî: 2.000
Yekûn: 6.600
Hisse: 3.000
Aykud oğlu mezkûr Hacı Der-i devlet'e gelüp bundan akdem sipâhî oğlanları adamlarından olup
Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde bulunduğun sipâhî oğlanları ağası Hürrem Ağa defteriyle i‘lâm
eyledükde ibtidâdan sene 994 Zilka‘desinin evâsıtında 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser
olmayup ve Kayseriyye sancağında tîmâr-ı mezbûra mutasarrıf olan Bahar Ġstanbul'da fevt olup tîmârı
mahlûl olduğun bildirüp kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin mezkûrun elinde ol mikdâr
tîmâra emri var ise ve mezbûr hâlâ Ġstanbul'da fevt olup tîmârı bi'l-fi‘il mahlûl ise ve oğlu yoğise
mezbûra tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Südde-i
sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr müteveffâ Bahâr
tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre Aykud oğlu mezkûr Hacı'ya bedeli tevcîh olunup Der-i devlet'den
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî selhi Cumâde'l-âhire sene 998.
[C/369]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 2 şehr-i Şa‘bân sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Ziyâde 1.201 buyruldu.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ veled-i Hasun, an-tahvîl-i Receb el-müteveffâ.
Karye-i Gergeme, tâbi‘-i m., dîvânî: 6.000
Karye-i Yalnız-Öküz, tâbi‘-i m., dîvânî: 1.000
Yekûn: 7.000
Hisse: 5.000
Karye-i Ġmare[t], tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak: 4.620

Mezra‘a-i Sa‘îdili, tâbi‘-i m., iki baĢ: 380

Yekûn: 5.000
Hisse: 3.000
Mezra‘a-i Yassıca, tâbi‘-i m., dîvânî: 2.500

Mezra‘a-i Vartan, tâbi‘-i Sahrâ, iki baĢ: 700

Yekûn: 6.200
Hisse: 1.000
Yekûn: 6.000
Hasun oğlu mezkûr Mustafâ Der-i devlet'e gelüp bundan akdem yarardır, deyü sâbık Karaman
beğlerbeğisi mektûbile i‘lâm eyleddikde mezîd-i inâyetden 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp ve
elinde emri var iken mâl-ı mîride istihdâm olunup nice sa‘yi zuhûra gelmiĢdir, deyü sâbıkan Hızâne-i
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âmire'nin Karaman cânibi defterdârı i‘lâm eyledükde 1.500 akçe terakkîye emr-i Ģerîf verilüp
müyesser olmaduğın bildirüp ve Kayseriyye sancağında Koramaz nâhiyesinde zikr olunan tîmâra
mutasarrıf olan Receb fevt olup tîmârı mahlûldur, deyü inâyet ricâ etmeğin ibtidâlarıyla terakkîye
verilen emirler alınup Rûznâmçe-i hümâyûn'a nazar edüp tîmârı mezbûr bundan akdem mîr-i mîrân
cânibinden ve serdâr tarafından ve Südde-i sa‘âdet'den âhara verilmiĢ olmayup bi'l-fi‘l mahlûl ise
müstahıkk olduğu bedelin tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra
[C/370] tezkiresi Südde-i sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunup ve 1.201 akçe ziyâdesi dahi
verilmek buyrulmağın ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan tîmâr müteveffâ Receb tahvîlinden vech-i
meĢrûh üzre Hosun oğlu mezkûr Mustafâ'ya ibtidâ fermân olunan terakkîsi bedelinden kâbil-i ifrâz
olunmayan 299 akçe ziyâdesiyle tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî gurrei Muharremü'l-haraâm sene 998.
[C/372]
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Ferâğat edüp âhara verildi.
Nâhiye-i Koramaz, [der-livâ-i] Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Hüseyin veled-i Abdullâh, an-tahvîl-i Bayrâm el-fâriğ
Karye-i Barsama, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Pirvîrân [Belvîrân],
Mezra‘a-i Yoğun Îsâ, tâbi‘-i
Koramaz, dîvânî: 8.000
tâbi‘-i mezbûr, dîvânî: 3.200
Ġslâmlu, mâlikâne, dîvânî: 1.000
Yekûn: 12.200
Hisse: 1.800
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Abdullâh oğlu mezkûr Hüseyin mukaddemâ Kars kal‘ası binâsında hidmetde bulunmuĢdur, deyü
Ruha sancağbeği Mehmed dâme izzuhu defteri mûcebince [C/373] ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emr-i
Ģerîf verilüp müyesser olmadan Abdullâh oğlu mezkûr Hüseyin mukaddemâ Kars kal‘ası binâsında
hidmetde bulunmuĢdur, deyü Ruha sancağı Beği Mehmed dâme izzuhu defteri mûcebince [C/373]
ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmadan zâyi‘ olduğun bildirüp 94
Zilhiccesinin evâyili târîhiyle kaydından Anadolu beğlerbeğisine hitâben emr-i Ģerîf verilüp ba‘dehu
mezbûr Der-i devlet'e gelüp vech-i meĢrûh üzre elinde emri olup müyesser olmaduğın ve Kayseriyye
sancağında Koramaz nâhiyesinde Barsama nâm karye ve gayriden 1.800 akçe tîmârı olup mîr-i mîrân
berâtıyla mutasarrıf olan Bayrâm berâtın verüp ihtiyârıyla tîmârından ferâğat eder, deyü tâlib olup
inâyet ricâ etmeğin mezbûrun elinde emri var ise ve mezkûr berâtın verüp ihtiyârıyla ferâğat ederse
noksânı düĢenden tekmîl olunmak üzre tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine 98 ġa‘banının
evâyili târîhiyle emr-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân
olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî zikrolan 1.800 akçe tîmâr mîr-i mîrân berâtıyla mutasarrıf olup
ihtiyârıyla ferâğat eden Bayrâm tahvîlinden mezbûr Hüseyin'e ibtidâ verilen emr-i bedelinden 1.200
akçe nokasınıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh olundu, Der-i devlet'den berât-ı hümâyûn
içün tezkire verildi.
Fî 14 ġa‘bân sene 998.
[C/379]

Karye-i Sultanhanı,
tâbi‘-i mezbûr: 6.000

Yev]mü'l-ahad, fî 27 Ramazânü'l-mübârek sene 998.
Bir kıt‘a hükmü amed olmuşdur.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Osmân, an-tahvîl-i Murâd fâriğ.
Mezra‘a-i Karakilise,
Mezra‘a-i Bük-ide
Mezra‘a-i Alınpınarı,
tâbi‘-i mezbûr: 1.000 [Gökin], tâbi‘-i mezbûr:
tâbi‘-i m.: 3.000
1.500
Yekûn: 11.500
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Hisse: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
ĠĢbu 2.000 akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup ferâğat eden Murâd tahvîlinden mahlûl olmağın
Kayseriyye sancağıbeği Çerkes dâme izzuhu mühürlü defter gönderüp Osmân içün Ahısha kal‘ası
binâsında hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâra evâhir-i Zilhicce sene
995 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 1.000 akçe noksânıyla ber-vech-i
tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire-i bendegi birle Der-i devletnisâba arzolundu bâki fermân der-adlindir.
Tahrîren fî gurrei Recebü'l-mürecceb sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/389]
[Yev]mü'l-ahad, fî 15 Zilhicce sene 998.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Ferâğat edüp âhara verildi, fî sene elf.
Nâhiye-i Koramaz, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Dîvâne Balı, an-tahvîl-i Hasan veled-i Haydar e-fâriğ
Karye-i Eğerlüller, tâbi‘-i Koramaz, dîvânî:
Karye-i DeliklütaĢ, tâbi‘-i Malya, iki baĢ:
6.169
1.831
Yekûn: 8.000
Hisse: 3.000
Serdâr-ı zafer-Ģi‘ârın kethudası olup Dergâh-ı mu‘allâ müteferrikalarından Memi Kethudâ dâme
mecduhu mühürlü defter gönderüp mezkûr Divane Balı içün Tiflis kal‘asına hazîne ve zahîre îsâlinde
ve Simon muhârebesinde dahi bile bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin sene 994 Zilhiccesinin evâhirinde
ibtidâdan vilâyet-i Rûmili'nde 3.000 akçe tîmâra Serdâr Ferhâd PaĢa tarafından hükm-i Ģerîf verilüp
ba‘dehu mezkûr Der-i devlet'e gelüp vech-i meĢrûh üzre tîmâra hükm-i Ģerîf olup müyesser
olmaduğun ve Kayseriyye sancağında Koramaz nâhiyesinde Eğerlüler nâm karye ve gayriden 3.000
akçe tîmâra mutasarrıf olan Haydar oğlu Hasan berâtın verüp ihtiyârıyla ferâğat eder, deyü kendüye
verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin mezkûrun üzerinde olup berâtın verüp hüsn-i ihtiyârıyla ferâğat
eder ise mezbûra tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 98 Zilka‘desinin evâyilinde
müreĢĢah hükm-i Ģerîf verildikden sonra hâlâ tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân
olunmağın ber-mûceb-i emr-i Ģerîf zikr olunan 3.000 akçe tîmâr vech-i meĢrûh üzre Haydar oğlu fâriğ
Hasan tahvîlinden ibtidâ emri îrâd eyleyen merkûm Dîvâne hâline müstehıkk oluduğu bedeli tevcîh
olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 24 Zilka‘de sene 998.
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Nâhiye-i Malya
[A/121b]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 25 Cemâziye'l-evvel sene 997
Serdâr tarafından verilen tahvîl emrinin zeylinde âmedi vardır.
Kırşehri'nde tîmâr alup berât etdi, sene elf.
Nâhiye-i Malya, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Ca‘fer veled-i Bahâdır, an-tahvîl-i Ömer veled-i Alî ki be-sefer-i Gence ne-refte
Karye-i Hacı Bozca, tâbi‘-i
Karye-i Sarıağıl, tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Kayır-diğin, tâbi‘-i m.
Malya, iki baĢ: 2.500
1.500
300
Yekûn: 4.300
Hisse: 3.300
Hisse-i m.: 3.000
Bahâdır oğlu Alî mezkûr Ca‘fer gelüp Gûri seferinde vâki‘ olan karavullarda hidmetde ve
yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü mezkûr sancağıbeği Hüseyin dâme izzuhu mühürlü defteriyle
bildirmeğin Karaman'da ibtidâdan üç bin akçe tîmâra emr-i Ģerîf verildüğin ve Kayseriyye sancağın'da
Ġslamlu nâhiyesinde Hacı Bozca nâm karye ve gayrilerden beĢ bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Ömer
Gence seferine me'mûr iken varmayup tîmârı mahlûldür, deyü kendüye verilmek bâbında inayet ricâ
etmeğin evvel hükm-i Ģerîf alınup mezkûr sefer-i mezbûra varmamıĢ ise doksan altı Zilka‘desinin
gurresinden tevcîh edüp tezkiresin veresin, deyü Karaman Beğlerbeğisi Serdâr Vezîr Mehmed PaĢa
hazretleri tarafından senen 997 Muharemü'l-harâmının evâyili târîhiyle müverrah zeylinde âmed iĢâret
olmuĢ hükm-i Ģerîf verildikden sonra hâlâ tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın
Ruznâmçe-i hümâyûn'a mürâca‘at olundukda merkûm Ömer'in tîmârı 3.010 akçe olmağın ber-mûceb-i
emr-i âlî Malya nâhiyesinde Hacı Bozca nâm karye ve gayriden iĢbu 3.010 akçe tîmârın 3.000 akçeliği
vech-i meĢrûh üzre sefer-i mezbûra varmayan Ömer bin Alî tahvîlinden Bahâdır oğlu mezbûr Ca‘fer'e
târîh-i mezbûrdan bedeli tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı hümâyûn-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 25 Cemâziye'l-evvel senen 997.
Beyâz.
[A/132b]
[Yev]mü's-sebt, fî ġevvâlü'l-mükerrem sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Malya, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Mehmed bin Ömer, an-tahvîl-i Cankulu el-müteveffâ.
Karye-i Kurucaova, tâbi‘-i Malya: 8.000
Hisse: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
KırĢehir sancağ beği der-i devlete mektûb gönderüp Ömer oğlu mezbûr Mehmed içün Nera
kal‘ası binâsında ve muhârebelerinde yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü bildimeğin ibtidâdan 3.000 akçe
tîmâr sene 993 Zilka‘desinin evâyiliyle hükm-i Ģerîf verilüp ve mezkûr Mehmed gelüp Karaman'da
ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emri olduğun Kayseriyye sancağında Malya nâhiyesinde Kurucaova nâm
karyede 2.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Cânkulu doksan yedi Muhareminin onuncu gününde
Erzurûm'da fevt olup tîmârı mahlûldur, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin mezkûrun
elinde ol mikdâr emri var ise ve merkûm fevt olup tîmârı bi'l-fi‘il mahlûl ise târîh-i mezbûrdan buna
tevcîh edesin, deyü sene 997 Saferinin evâyiliyle müverrah Serdâr Ferhâd PaĢa hazretleri tarafından
zahrında amed iĢâret olmuĢ hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresin Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak
fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 2.000 akçe tîmâr vech-i meĢrûh üzre müteveffâ
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Cânkulu tahvîlinden 1.000 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre elinde ibtidâ hükm-i
Ģerîfi olan merkûm Ömer oğlu Mehmed'e tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 17 Ramazânü'l-mübârek sene 997.
[C/328]
Yevmü's-sülâsa, fî 3 Rebiülevvel sene 998
Tîmârın Uğurlu'ya ferâğat eylemişdir, fî senei minh,
Emr-i şerîf verilmişdir.
Nahiye-i Malya, der liva-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Hasan veled-i Cânkulu, an tahvîl-i Cânkulu, pedereĢ el-müteveffâ
Karye-i Kurucaova, tâbi‘-i mezbûr, 8000
Hisse: 2000
Cânkulu oğlu mezkûr Hasan Der-i devlete gelüp livâ-i mezbûrda zikr olunan 1000 akçe tîmâra
mutasarrıf olup vefât eden babası Cânkulu sene 996 Zilhiccesinin yigirmi beĢinci gününde fevt
olmakla mîrimîrân tarafından tahvîl mektûbile tîmârı kendüye tevcîh olunduğun bildirüp ol tahvîlnâme mûcebince hükm-i Ģerîf verilmek ricâ etmeğin mezkûr mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup ibrâz
eylediği berât bilâ-Ģübhe babası berâtı ise zikr olunan tîmâr mezbûrun üzerinde iken fevt olup
mîrimîrân tarafından tahvîl mektûbu verilmiĢ ise ol tahvîl mektûbu mûcebince tîmâr-ı mezbûru bi'lfi‘il mahlûl ise tevcîh edesin, deyü sene 997 ġevvalinin evâsıtıyla Karaman beğlerbeğisine hükm-i
Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bab-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunup tezkiresi
beğlerbeğiden gelmek lâbüdken Âsitâne'den yazılmak ricâ etdükde berât oluna, deyü fermân
olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan tîmâr babası Cankulu tahvîlinden mahlûl oldukda
mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup ve ibrâz eylediği berât bilâ Ģübhe babası berâtı idüğüne mu‘temedün
aleyh sipâhiyân Ģahâdet etmeleriyle sancağı beği i‘lâm etmeğin tîmâr-ı mezbûr târîh-i mezbûrdan
kendüye tevcîh olunduğuna vech-i meĢrûh üzre üzre tahvîl mektûbu ibrâz eden Cânkulu oğlu merkûm
Hasan'a 2.000 akçelik tîmâr tevcîh olunup Der-i devletden berât içün tezkire verildi.
Fî gurrei Rebî‘ü'l-evvel sene 998.
[C/333]
Yevmü'l-ahad, fî 22 Rebî‘u'l-evvel sene 998
Aydın sancağında âhar tîmâr almışdır, fî sene erba‘a ve elf.
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Malya der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Aykud, an tahvîl-i Seydî Ahmed
Karye-i Hacı Bozca, tâbi‘-i
Karye-i Sarıağıl, tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Kayır-diğin, tâbi‘-i
Malya, iki baĢ: 2.500
1.500
m. 300
Yekûn: 4.300
Hisse: 3.300
Hisse-i m.: 3.000
Ber vech-i tekmîl 4.200
Mezkûr Aykud Dergâh-ı mu‘allâya gelüp mukaddemâ Çorum sancağına 3.000 akçe tîmârdan
ma‘zûl ve elinde 1.200 akçe terakkîye emr-i Ģerîf olup ve Kayseriyye sancağında Malya nâhiyesinde
Hacı Bozca nâm karye ve gayriden 3.000 akçe tîmârı olan Seyyid Ahmed zâlim olup Mehmed nâm
kimesnenin zulmen akçe ve ba‘zı esbâbın almağla mîrimîrân tarafından ve kıbel-i Ģer‘den bi'd-defe‘ât
âdem gönderilüp Ģer‘-i Ģerîfe da‘vet olundukda itâ‘at etmedüğü tescil olunup ısyân üzre olmağın
mezbûrun tîmârı kaydın Karaman'a tebdîl olmadın mîrimîrân tarafından buna tevcîh olunmağın eline
tezkire verilüp berât etdirmek istedikde kaydı Karaman'a tebdîl olmadın tevcîh olunmağın berât
olmaduğun bildirüp inâyet ricâ etmeğin mezkûr livâ-i mezbûrda ol mikdâr tîmârdan ma‘zûl ise ve
elinde vech-i meĢrûh üzre tezkiresi var ise beğlerbeğisinden kaydın getürdükden sonra evvel tezkire
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mûcebince buna tevcîh edesin, [C/334] deyü Karaman beğlerbeğisine sene 998 Rebî‘u'l-evvelinin
evâyili târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra kaydı taleb olunmamak üzre tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden
ihrâc olunmak fermân olunup ve Humus sancağbeği Mahmûd arzıyla doksan bir Rebî‘u'l-evvelinin
evâyili târîhiyle 1.200 akçe terakkîye verilen hükm-i Ģerîf mîrimîrânı müĢârunileyh tarafından verilen
tezkirede derc etdirüp âmed olmazdan mukaddem zikr olan tezkireyi îrâd etmeğin ber mûceb-i emr-i
âlî tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre ehl-i fesâd üzre olan Seydî Ahmed tahvîlinden elinden giden ile
terakkîsi bedeli mîrimîrân tezkiresi mûcebince merkûm Aykud'a tevcîh olunup Der-i devletden berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 15 Rebî‘u'l-evvel sene 998.
[C/335]
Yevmü'l-isneyn, fî 23 şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene 998
Cülûs-ı hümâyûn tecdid-i berât eylemişdir, fî sene selase ve elf.
Ziyâde 999 buyuruldu
Nâhiye-i Malya, der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ, an tahvîl-i Cânkulu el-müteveffâ.
Karye-i Kurucaova tâbi‘-i
Karye-i Kurucaova, tâbi‘-i
Karye-i Sarımsaklu ve karye-i
Malya, 8.000, hisse 2.000
Malya, 8.000, hisse: 2.000
Ġverek tâbi‘-i Koramaz. Hâsıl-ı
dîvânî: 22.400
Mezra‘a-i Mirdegic [Mıgırdıç], Çiftlik-i Ġsâ Beğ ve Eymirze Karye-i AvĢar tâbi‘-i Koramaz,
tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl-ı dîvânî
Beğ tâbi‘-i mezbûr, dîvânî
dîvânî 1000
600
1000
Yekûn 25.000,
Hisse 10.400
Elinde kalan 3.999
Yekûn 5.999.
Kayseriyye sancağında 2.000 akçe tîmâr müteveffâ Cânkulu tahvîlinden mahlûl olmağın livâ-i
mezbûrda 5.500 akçe tîmâra mutasarrıf olan Mustafâ bendelerinin tîmârının 1.000 akçeliği âhar
üzerinde bulunmağla ol mikdâr noksânı olup mezkûr yarar ve emekdâr olmağla zikr olunan 2.000 akçe
tîmâr noksânı bedelinden 999 akçe ziyâdesiyle birikdirilüp cümle tîmârı 5.999 akçelik üzre tevcîh
olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî gurre-i Muharrem sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
Nâhiye-i Karakaya
[A/128b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 18 ġa‘bân sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Karakaya, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Îsâ veled-i Hacı Selîm, an-tahvîl-i Yûsuf el-müteveffâ.
Karye-i Yüreğir, tâbi‘-i
Karye-i Kozluca, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Arpasekisi,
Karakaya: 4.000
Kenâr-ı Irmak: 3.000
tâbi‘-i Cebe-i Alî: 500
Yekûn: 7.500
Hisse: 5.500
Karye-i Ahtaba, tâbi‘-i Malya ve Kelgin, tâbi‘-i Göstere
Yekûn: 6.400
Hisse: 3.000
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ĠĢbu 3.000 akçe tîmâr fâriğ Yûsuf tahvîlinden mahlû olmağın Batrık Balı ÇavuĢ mühürlü tezkire
gönderüp Hacı Selîm oğlu Îsâ içün Revân kal‘ası binâsına iki yüz yük taĢ getirüp hidmetde
bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra evâhir-i ġevvâl sene 991 târîhiyle
müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zeylinde âmed dahi olmuĢ olmağın zikr olunan zikr olunan 3.000
akçe tîmâr mîrimîrânı sâbık sene 995 Rebî‘ü'l-âhirinin on beĢinci günü târîhiyle tahvîl-nâme vermeğin
ber-mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 6 Ramazânu'l-mübârek sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
Beyâz.
[A/134a]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 15 Zilka‘de sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Karakaya, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Hızır, an-tahvîl-i Yûsuf el-fâriğ.
Karye-i Yüreğir, tâbi‘-i
Karye-i Kozluca, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Arpasekisi,
mezbûr: 4.000
Kenâr-ı Irmak: 3.000
tâbi‘-i Cebel-i Alî: 500
Yekûn: 7.500
Hisse: 5.500
Karye-i Ahtaba, tâbi‘-i Malya ve Kelgin tâbi‘-i Göstere: 100 kile
Hisse: 900
Yekûn: 6.400
Hisse: 3.500
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâr, âhar tîmâra tâlib olup ferâğat eden Yûsuf tahvîlinden mahlûl olmağın
Karaman beğlerbeğisi iken Mehmed PaĢa dâme ikbâlehu mühürlü defter gönderüp Hızır içün yarar ve
Revân seferinde vâki‘ olan karavul ve dizdârlık hidmetinde [ve] yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü i‘lâm
etmeğin ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra evâhir-i ġevvâl sene 991 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin mezkûr
Hızır yarar ve mahall-i inâyet kulları olmağın ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan tîmâr ber-vech-i bedel
kâbil-i ifrâz olmayan 500 akçe ziyâdesiyle tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 15 ġa‘bân sene 993 sene 995.
Tezkire-i Murâd PaĢa.
[C/368]

Karye-i Yüreğir, tâbi‘-i
Karakaya
Hâsıl: 4.000

[Yev]mü's-sebt, fî 22 Receb sene 998
İki kıt‘a emr-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Karakaya, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Pir Velî, an-çavuĢân-ı Dergâh-ı âlî
Karye-i Kozluca, tâbi‘-i
Karye-i Arpasekisi, tâbi‘-i
Kenâr-ı Irmak
[Cebel-i] Alî
Hâsıl: 3.000
Hâsıl: 500
Yekûn: 7.500
Hisse: 5.500

Karye-i Ahlat, tâbi‘-i Malya-Kelgin, tâbi‘-i Göstere
Hâsıl: 3.100
Hisse: 900
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an-tahvîl-i Bâyezîd el-fâriğ
Karye-i Ulubürüngüz, tâbi‘-i Koramaz: 15.000
Hisse: 4.100
Yekûn: 6.400
3.400 elinde
Kayseriyye sancağında KarataĢ nâhiyesinde üç bin dört yüz akçe tîmârı ber-vech-i tekmîl dört
bin beĢ yüz akçelik üzre mutasarrıf olan Pir Velî'nin berâtı mûcebince bin yüz akçe noksânı olup ve
Karasi sancağıbeği Mustafâ defter gönderüp Gûri kal‘ası binâsında hidmetde bulunmağın bin beĢ yüz
akçe terakkîye sene 995 Zilhiccesinin evâsıtı ile ba‘dehu Kuds-i Ģerîf sancağıbeği iken defter gönderüp
Gence kal‘ası binâsında hidmetde bulunmağın 1.500 akçe terakkîye sene 997 Muharreminin evâhiriyle
ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin yine livâ-i mezbûrda 4.100 akçe hisse fâriğ Bâyezid tahvîlinden mahlûl
olmağın vâki‘ olan noksânı fermân olunan terakkîlerine bedel elinde olan tîmârına zammolunup cümle
tîmârı 7.500 akçelik olmak üzre Dergâh-ı âlî çavuĢlarındandır, deyü Mâliye tarafından emr-i Ģerîf
verilmeğin berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 19 Cumâde'l-âhire sene 998.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
[C/380]

Karye-i Yüregir, tâbi‘-i
Karakaya
Hâsıl: 4.000

İki kıt‘a ahkâm-ı şerîfe verilmişdir.
Nâhiye-i Karakaya, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Pir-Velî, an-çavuĢân-ı Dergâh-ı âlî
Karye-i Kozluca, tâbi‘-i
Karye-i Arpasekisi, tâbi‘-i
Kenâr-ı Irmak
[Cebel-i] Alî
Hâsıl: 3.000
Hâsıl: 500
Yekûn: 7.500
Hisse: 5.500

Karye-i Ahlat, tâbi‘-i Malya-Kelnik [Kelgin], tâbi‘-i Göstere
Hâsıl: 3.100
Hisse: 900
Yekûn: 6.400
Hisse: 3.400
an-Tahvîl-i Bâyezîd el-fâriğ
Karye-i Ulubürüngüz, tâbi‘-i Koramaz: 15.000
Hisse: 4.100
Yekûn: 7.500
Kayseriyye sancağında Karakaya nâhiyesinde üç bin dört yüz akçe tîmârı ber-vech-i tekmîl dört
bin beĢ yüz akçelik üzre mutasarrıf olan Pir Velî'nin berâtı mûcebince bin yüz akçe noksânı olup ve
Karesi sancağıbeği Mustafâ defter gönderüp Gûri kal‘ası binâsında hidmetde bulunmağın bin beĢ yüz
akçe terakkîye sene 995 Zilhiccesinin evâsıtı ile ba‘dehu Kudüs-i Ģerîf sancağıbeği iken defter
gönderüp Gence kal‘ası binâsında hidmetde bulunmağın 1.500 akçe terakkîye sene 997 Muharreminin
evâhiriyle ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin yine livâ-i mezbûrde 4.100 akçe hisse fâriğ Bâyezid tahvîlinden
mahlûl olmağın vâki‘ olan noksânı fermân olunan terakkîlerine bedel elinde olan tîmârına
zammolunup cümle tîmârı 7.500 akçelik olmak üzre Dergâh-ı âlî çavuĢlarındandır, deyü Mâliye
tarafından emr-i Ģerîf verilmeğin berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 19 Cumâde'l-âhire sene 998.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
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Nâhiye-i Hınzırı
[B/629]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 13 Rebî‘ü'l-evvel sene 997
Nâhiye-i Hınzırı, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
ġâhverdi veled-i Tur Alî, an tahvîl-i pedereĢ el-müteveffâ.
Mezra‘a-i Toprak tâbi‘-i mezbûr.
Mezra‘a-i KarıĢvîrânı tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 2.225
Hâsıl nısf-ı gayr-ı ez-resm dönüm 1.500
Yekûn 2.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde 2.000 akçelik tîmâra mutasarrıf olan
Tur Alî nâm sipâhî fevt olup tîmârı mahlûl olmağın mezkûr ġâhverdi bendeleri içün müteveffâ-yı
mezbûrun sahîh sulbî oğlu idüğüne ve ibrâz eyledüğü berât-ı hümâyûn Ģübhesüz atası berâtı olduğuna
yigirmi dörtbin akçelik ze‘âmete mutasarrıf olan Ta_rıverdi ve 5.000 akçelik tîmâra mutasarrıf olan
Bâyezîd nâm kimesneler Ģahâdet eylemeğin zikr olunan 2.000 akçelik tîmâr atası tahvîlinden tevcîh
olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 19 Zilhicce sene 991.
Tezkire-i Murâd PaĢa.
[B/632]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ġsâ bin Alî, an tahvîl-i Tanrıverdi ferâğat kerd.
Mezra‘a-i Sarıoğlan tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl:
Mezra‘a-i Kayacıkvîrânı der nezd-i karye-i
Gayr-ı ez-resm-i dönüm 510
mezbûr, tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
dönüm 850
Mezra‘a-i Zavlecik der nezd-i karye-i
Mezra‘a-i Yarımcahân, der nezd-i karye-i
mezbûr tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
Kolak, tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
dönüm 300
dönüm 300
Mezra‘a-i TaĢlık, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 490
Yekûn 2.450
Hisse 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr âhardan bedeline
tâlib olup ferâğat eden Tanrıverdi tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Alî oğlu Ġsâ bendeleriyçün bu
def‘a Tebrîz seferinde hidmetde ve yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü Kars sancağı beği olan Seydî Gâzî
Beğ bendeleri arz etmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'den ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr t evcîh olmasıyçün
sene 993 ġevvâlinin evâhiri târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan iki bin akçelik
tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûm kullarına tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 17 Safer sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/639]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 19 Rebî‘ü'l-âhir sene 997.
Nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Hızır veled-i Mehmed, an-tahvîl-i Ahmed ferâğat-kerd
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Mezra‘a-i Yercekuyu,
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
dönüm: 300

Karye-i Kunduz, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.400
Hisse: 700

Karye-i KırkıĢla, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 2.580
Hisse: 396

Mezra‘a-i Emir
Mûsâ, der-nezd-i Karye-i
Tekedöğenlü, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ezresm-i dönüm: 323600

Karye-i Ozankaya, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl-ı nısf gayr-ı ez-resm-i
çift ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm: 3.995
Hisse: 1.000

Karye-i Çaylu, tâbi‘-i
ÇörümĢek
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.293
Hisse: 463

Yekûn: 3.100
Hisse-i m.: 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantuya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde üç bin akçelik tîmâr âhardan bedeline
tâlib olup ferâğat eden Ahmed nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Mehmed oğlu Hızır
bendeleri içün Gûri kal‘ası binâsında hidmet etmiĢdir, deyü arzolundukda vilâyeti Zülkadriyye'de
ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr tevcîh olunmasiyçün sene 995 Zilhiccesinin evâyiliyle müverrah emr-i
Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan üç bin akçelik tîmâr ber-mûceb-i emr-i âlî merkûm bendelerine tevcîh
olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî gurrei Cemâziye'l-âhir sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/659]
Nâhiye-i Hınızırı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Berâtın zâyi‘ edüp tecdîd-i berât etdi, fî sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir
Tîmâr_____________________ı
Hamdi veled-i Kâtib Osmân, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Sıvgın, tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Koruvîrânı, der-nezd-i
Karye-i Ġberikağıl, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-[resm-i] çift ve
karye-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 12.650
1.100
ağnâm: 1.100
Yekûn: 12.750
Hisse: 2.678

Cem‘an: 3.778
Hisse-i m.: 778

Karye-i PınarbaĢı, tâbi‘-i m., hisse-i mezkûr 6
sehm el-mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 7.400
Mezra‘a-i Dabdan, der-nezd-i karye-i
mezbûr, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.500

Karye-i Sivribel, der-nezd-i karye-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.200
Serhane-i kassâb-ı Zamantu ve bâc-ı bâzâr,
der-karye-i mezbûr, fî sene: 2.400

Cem‘an: 12.500
Hisse: 6.000
Hisse: 389
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Mezra‘a-i Kayacık, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr ez resm-i dönüm: 268
Karye-i Kurubel (?), tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm ve gayrihi: 1.650
Hisse: 675

Mezra‘a-i Oğuncuk, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 150
Karye-i Kunduz, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.400
Hisse: 650

Resm-i yaylak–ı Karakoç, tâbi‘-i mezbûr
Mezra‘a-i Tomas, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: 51
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 351
Yekûn: 3.365
Hisse: 365
Mezra‘a-i Yercekuyu,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
dönüm: 300

Mezra‘a-i Emir-Mûsâ, dernezd-i karye-i Tekedöğenlü,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
dönüm: 236

Karye-i Kunduz, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm: 1.400
Hisse: 700

Karye-i KırkıĢla, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm: 2.580
Hisse: 396

Karye-i Ozankaya, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm: 3.975
Hisse: 1.000

Karye-i Çaylu, der-nezd-i
ÇörümĢek, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm: 1.295
Hisse: 463

Yekûn: 3.100
Hisse: 100
Cem‘an: 1.243, elinde olan
Ġlhâ_________k
Berây-ı noksân ve terakkî, ber-mûceb-i hükm-i Ģerîf, an-tahvîl-i Osmân el-müteveffâ, nâhiyei
Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aĢ el-mezbûr.
Karye-i Tuzhisâr, der-nezd-i
Mezra‘a-i Arkaç, der-nezd-i
Mezra‘a-i Yapılgan, der-nezd-i
Sultânhanı, tâbi‘-i m.
karye-i [m.], tâbi‘-i m.
karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
350
302
ağnâm: 6.250
Mezra‘a-i Çokolan, der-nezd-i
karye-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
260

Mezra‘a-i Yassıpınar, der-nezd-i
karye-i mezbûr, tâ.i‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
250

Mezra‘a-i Lalahanı, der-nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
250

Mezra‘a-i Vîrânkayacık, tâbi‘-i
[m.], der-nezd-i karye-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
350

Mezra‘a-i Koru ve mezra‘a-i
Kayacık, der-nezd-i karye-i m.,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: 288

Karye-i Sivrikilise, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.200

Yekûn: 9.600
Hisse: 4.200
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Hisse: 1.300
an-Tahvîl-i Ömer el-müteveffâ, an-tîmârı mezbûr
Karye-i Tuzhisâr el-mezbûr ve gayrihi: 9.600
Hisse: 5.300
Hisse: 1.066
an-Tahvîl-i Ahmed el-müteveffâ, nâhiye-i ÇörümĢek, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aĢ
Karye-i Ebü'l-Hindî nâm-ı diğer Mezra‘a-i Sağmûnî, der-nezd-i
Mezra‘a-i Boğa, der-nezd-i
HezarĢe
karye-i mezbûre, tâbi‘-i mezbûr
karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezHâsıl: Ma‘a rüsûm: 930
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 860
âdet-i ağnâm: 8.000
Karye-i Güğercinlik, tâbi‘-i
nâhiye-i Sarsab, der-Elbistân,
tâbi‘-i Mar‘aĢ
Hâsıl: Ma‘a resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 4.022
Yekûn: 5.200
Mezra‘a-i Arılı/Ġrili, der-nezd-i
karye-i m., tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 590

Mezra‘a-i Ġsrayilvîrânı, dernezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm: 130

Karye-i Zereçin ma‘a mezra‘a-i
Ağıl, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 4.500

Karye-i Karacavenk, der-nezd-i
karye-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm, tâbi‘-i m.,
gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 1.500

Cemâ‘at-i Aydoğanlu (?), anyörükân-ı Mar‘aĢ: 695
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde
ve nısf bâd-ı hevâ ve gayr-ı ezâdet-i ağnâm: 2.190

Yekûn: 10.366
Cem‘an: 19.000
Hisse-i m.: 4.000
Cem‘an: 11.996
Ber-vech-i tekmîl: 11.998
[B/660] Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde 9.999 akçelik tîmâra mutasarrıf
iken Yercekuyu nâm karye ve gayriden sekiz bin üç yüz altmıĢ yedi akçe kılıç tîmârıyla bazı hisseleri
elinden gidüp noksânı olan mezbûr Kâtib Osmân oğlu Hamdi bendeleriçün yarar olup Tebrîz kal‘ası
binâsında hidmetde bulunmuĢdur, deyü sâbıkan Zülkadriyye Beğlerbeğisi Dâvud PaĢa defteriyle
bildirmeğin 2.000 akçe terakkîye sene 993 ġevvâlinin evâhiriyle emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin yine livâ-i
mezbûrda 5.300 akçesi müteveffâ Kâtib Osmân ve bin altmıĢ altı akçe yazar hisse dahi müteveffâ
Ömer tahvîlinden mahlûl olmağın ve dört bin akçelik tîmâr dahi doksan Zilka‘desinin sekizinci
gününde fevt olan Ahmed tahvîlinden mîr-i mîrânı sâbık tahvîlnâme vermeğin târîh-i mezbûrda zikr
olunan tîmârılarıyla birikdirilüp on bin üç yüz altmıĢ altı akçelik olup sekiz bin üç yüz altmıĢ yedi
akçeliği berây-ı noksân ve bin dokuz yüz doksan sekiz akçeliği dahi ber-mûceb-i emr-i âlî fermân
olunan terakkîsiçün elinde olan tîmârına zammolunup cümle tîmârı on bir bin dokuz yüz doksan altı
akçelik olup ber-vech-i tekmîl on bir bin dokuz yüz doksan sekiz akçelik üzre merkûm kullarına tevcîh
olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 27 Cemâziye'l-âhir sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
B/674
Abdülganî fevt olmağla hissesi dahi Kalender'e ilhâk berât eyledi, sene hamse ve elf.
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der-Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Kalender ve Abdülganî veledân-ı Dündâr, an-tahvîl-i peder-i îĢân el-müteveffâ.
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Mezra‘a-i Sirehor, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Nısf gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm. 5.544
Hisse-i mezbûrân: 2.999
Mar‘aĢ sancağında Zamantu nâhiyesine tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde 2.999 akçelik tîmâra
mutasarrıf olan Dündâr nâm sipâhî sene 994 Cemâziye'l-evvelinin yigirmi birinci gününde fevtolup
tîmârı mahlûl olmağın mezkûr Kalender ve Abdülganî bendeleriçün müteveffâ-yı mezbûrun sulbî
oğulları olduklarına ve ibrâz eyledükleri berât-ı hümâyûn ve berât-ı mîrimîrân babaları berâtları
idüğüne on nefer sipâhî Ģahâdet etdiklerin Zamantu alaybeği ġâhin mektûbile i‘lâm etmeğin 2.999
akçelik tîmâr ber vech-i iĢtirâk ale's-seviyye merkûmân kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Fî 22 Cemâziye'l-ûlâ sene 994
Tezkire-i Dâvud PaĢa
[B/675]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mehmed, an tahvîl-i ÂlîĢân ferâğat kerd.
Zemîn-i Duzhisâr [Tuzhisâr] ma‘a Yarım,
Karye-i Gürce pınar nâm-ı diğer Sivcepınar
tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 500
ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm
6.000
Yekûn 6.500
Hisse 2.999
Hisse 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr âhardan bedeline
tâlib olup ferâğat eden ÂlîĢân nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Mehmed bendeleriyçün
bu def‘a tebrîz seferinde karavulda hidmet etmiĢdir, deyü sâbıkâ Zülkadriyye beğlerbeğisi Dâvud PaĢa
arz etmeğin Zülkadriyye'den ibtidâdan üç bin akçe tîmâr verilmesiyçün 994 Zilhiccesinin evâhiri
târîhiyle emr-i îrâd eylemeğin zikr olunan iki bin akçelik ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre ber
mûceb-i emr-i âlî merkûma tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 22 Zilka‘de sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/682]
Nâhiye-i Hınzırı, der-livâ-i Mar‘aş
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
Ahmed, an-tahvîl-i Abdülgaffâr ferâğat kerd.
Karye-i Kesdoğan ve Kürtüncük ve AkPınarvîrânı, ve Dolurdan
Çiftlik-i Hud[i]2, der-karye-i
1
[Donuzdöğen] ve Dolucakirec ve Akkaya, tâbi‘-i m.
m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i
Hâsıl: 400
ağnâm: 6.000
Hisse: 2.500
Hisse: 500

1 116, s. 65'te bu köyler " an-Karye-i Kes-Doğan ve Kürtüncük ve Ak-pıñar-viranı ve Donuz-döken ve Doluca-kirec
ve Ak-kaya, tâbi‘-i Hınzırı" Ģeklinde geçmiĢtir.
2 BOA, TD 998, s. 518.
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Karye-i Kürdün nâm-ı diğer Girgin, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 6.350
Hisse: 3.350

Karye-i Seladik, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 4.000
Hisse: 400

Karye-i Pıraslık, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.531

Karye-i Varta, derpınarbaĢı
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 2.769
Hisse: 1.769

Karye-i Baba-Duvin [Babavun]3, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 2.000
Hisse: 1.000

Mezra‘a-i Hâtûnvîrânı, nezd-i karye-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 760

Mezra‘a-i Kirküni, nezd-i mezra‘a-i [m.]
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 250
Tetimme-i kurâ-i tîmâr-ı Ahmed el-mezbûr
Mezra‘a-i Asan, nezd-i karye-i [m.]
Mezra‘a-i Karakayavîrânı, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.560
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.800
Hisse: 600
Karye-i ÇandırköĢ nâm-ı diğer SarıHacı, tâbi‘-i
PınarbaĢı
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 3.746

Mezra‘a-i Andırun, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.500

Yekûn: 5.246
Hisse: 2.799
Cem‘an: 14.000
Hisse: 749
el-Mecmû‘: 1.249
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde 1.549 akçe tîmâr âhardan bedeline tâlib
olup ferâğat eden Abdülgaffâr nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Mar‘aĢlu Ahmed
bendeleri içün Revân kal‘asında Mar‘aĢ kuluna [Revân kal‘ası binâsına] iki yüz yük taĢ getirüp
hidmetde bulunmuĢdur, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisi olan Murâd PaĢa bendeleri tezkire ile
bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan 3.000 akçelik [tîmâr] tevcîh olunmasiyçün sene 991
Ramazânının evâiliyle hükm-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan 1.299 akçelik tîmâr ber-vech-i tekmîl
3.000 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî selhi Muharrem sene: 996
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/716]
[Yev]mü's-sebt, fî 7 Cemâziye'l-âhir sene 997
Nâhiye-i Hınzırı, der-livâ-i Mar‘aş
Emr-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
3 BOA, TD 998, s. 568.
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Velî veled-i Mehmed, an-tahvîl-i Mehmed pedereĢ el-müteveffâ.
Çiftlik-i Hud[i], der-mezra‘a-i Pirin Baba , tâbi‘-i Zamantu: 785
Hisse: 392
Mezkûr Velî Südde-i sa‘âdet'e gelüp Mar‘aĢ sancağında Zamantu nâhiyesinde çiftlik-i Hudi ve
gayrihi 785 akçe tîmârı olan babası Mehmed sefer hidmetin edâ etdikden sonra gelüp fevt olup tîmârı
mahlûldur, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin Der-i devlet'de olan mahlûl defterine
mürâca‘at olunup livâ-i mezbûrda Elbistân nâhiyesinde Dört nâm karye ve gayriden 3.000 akçe tîmâr
müteveffâ Mehmed tahvîlinden selh-i Safer'de Yûsuf nâm kimesneye verilmiĢ bulunmağın bu tîmâr
evvel değil ise mezbûr sefer hidmetin edâ edüp geldikden sonra fevt olup tîmârı mahlûl ise ve mezbûr
müteveffâ-yı merkûmun sahîh sulbî oğlu ise kılıca yarar ise ve îrâd etdüği berât bilâ-Ģübhe babası
berâtı ise kânûn üzre buna tevcîh eylesin, deyü beğlerbeğisine hükm-i Ģerî verildikden sonra tezkiresi
Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunup mezkûr Mehmed'in berâtına nazar olundukda [B/717]
beğlerbeğisi cânibinden 392 akçelik üzre berât etmiĢ bulunup kuloğludur, beğlerbeğiden berât olmak
lâzımdır, deyü Ģerh olundukda Dersa‘âdet'den berât oluna, deyü buyrulup ber-mûceb-i emr-i âlî vech-i
meĢrûh üzre tîmâr-ı mezbûr babası müteveffâ Mehmed tahvîlinden mezkûr Velî'ye tevcîh olunup Der-i
devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 9 Cemâziye'l-evvel sene 997.
[B/775]
Nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Murâd veled-i Mehmed, an tahvîl-i Hamza, ferâğat kerd
Karye-i Uzundirsek ma‘a AğcaĢehir. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm 3.500, hisse 2.000.
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde iki bin akçe tîmâr âhardan bedeline
tâlib olup ferâğat eden Hamza tahvîlinden mahlûl olmağın mukaddemâ livâ-i mezbûrda Evci nâm
karye ve gayriden bin akçe tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre mutasarrıfken âhara tevcîh
olunmağile ma‘zûl olan Mehmed oğlu Murâd her vecihle yarar olmağın zikr olunan iki bin akçe tîmâr
ber vech-i tekmîl üç bin akçe üzre merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
Fî 12 Cemâziye'l-âhir sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/804]

Karye-i Tuzhisârı, der-nezd-i
Balaban Hacı, der-nezd-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 6.500
Mezra‘a-i Kuduravan
[Deveavan]5, der-nezd-i karye-i
mezbûre., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
260

4 Bkz. 116, s. 134.

Nâhiye-i Hınzırı, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Kâtib Osmân.
Mezra‘a-i Arharic [Arkaç]4, der- Mezra‘a-i Yapılkan, der-nezd-i
karye-i mezbûre, tâbi‘-i m.
nezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl:
Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
380
350
Mezra‘a-i Yassıpınar, der-nezd-i
m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
250

Mezra‘a-i Baltacalı [Lalacalı]6,
der-nezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
350
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Mezra‘a-i Vîrânhas
[Vîrânkayacık]7, der-nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
250

an-Resm-i Koru-yı mezra‘a-i
Karacakayacık, der-nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.: 288

Karye-i SivriKilise, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.200

Hisse: 9.600
Hisse: 4.300
Karye-i Güğercinlik, tâbi‘-i Sarsab
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 4.022
Cem‘an: 8.322
Mar‘aĢ sancağında Hınzırı nâhiyesinde Tuzhisâr nâm karye ve gayriden 8.322 akçe tîmâra
mutasarrıf olan mezkûr Kâtib Osmân Südde-i sa‘âdet'e gelüp berâtın zâyi‘ olduğun bildirüp kaydından
verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin Ruznâmçe'ye nazar edüp tîmâr-ı mezbûr bunun tahvîlinden âhara
verilmiĢ olmayup bi'l-fi‘l üzerinde olup sahîh berâtın zâyi‘ eylemiĢ ise Ruznâmçe'de üzerine zâyi‘
iĢaret etdikden sonra kaydından tekrâr tezkiresin veresin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine sene 997
Ramazânının evâyilinde hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Südde-i sa‘âdet'den ihrâc olunmak
fermân olunup Rûznâmçe-i hümâyûn'a mürâca‘at olundukda tîmâr-ı mezbûru mezkûr a‘mâ olmağla
sefer-i hümâyûn vâki‘ oldukda cebelüsin eĢdirmek üzre sene 998 Zilka‘desinin on birinci günüyle
berât eylemiĢ olmağın ber-mûceb-i emr-i âlî zikrolan 8.322 akçe tîmâr sefer-i hümâyûn vâki‘ oldukça
cebelüsin erĢdirmek üzre merkûm Kâtib Osmân'a kaydı mûcebince vech-i meĢrûh üzre tevcîh olunup
Der-i devlet'den tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 15 ġevvâlü'l-mükerrem sene 997.
[B/824]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 24şehr-i Şevvâl sene 997
Nâhiye-i Hınzırı, der-livâ-i Mar‘aş
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı ġeyh Minnet veled-i Halîl, an-tahvîl-i Mahmûd veled-i Ġskender el-müteveffâ.
an-Karye-i Saruoğlan-ı kebîr nâm-ı diğer Dergâh an-Mezra‘a-i Dündar, der-nezd-i karye-i mezbûr,
ma‘a Hisâröyüğü, tâbi‘-i Hınzırı.
tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 3.000
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 16.600
an-Mezra‘a-i YarıĢvîrânı ma‘a Çayır, der-nezd-i
karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 2.000

an-Mezra‘a-i Akkoz ve Acıbakla, der-nezd-i
mezbûr, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 400

Yekûn: 22.000
Hisse: 5.481
an-Karye-i Muhzır, tâbi‘-i
ÇörümĢek
Hâsıl: 3 rub‘, gayr-ı ez-resm-i
çift ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm: 900

Çiftlik, der-karye-i Zerezek,
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: 200

Cem‘an: 7.004
Hisse: 3.500
5 Bkz. 116, s. 134.
6 Bkz. 116, s. 134.
7 Bkz. 116, s. 134.

Çiftlik-i Ġlhan veled-i Ahmed,
der-karye-i Zerezek el-mezbûr,
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: 423
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an-Karye-i Tuzhisâr, der-nezd-i
Sultanhanı, tâbi‘-i Hınzırı
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 6.250

Mezra‘a-i Arkaç, der-nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
350

Mezra‘a-i Yapılkan, der-nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
302

Mezra‘a-i Durvan, der-nezd-i
karye-i mezbûre., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
260

Mezra‘a-i Yassıpınar, der-nezd-i
mezbûr, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
251

Mezra‘a-i Baltacalı, der-nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
350

Mezra‘a-i Vîrânkayacık, dernezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
350

an-Resm-i Koru-yı mezra‘a-i
Karacakayacık, der-nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.: 288

Karye-i SivriKilise, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.200

Yekûn: 9.600
Hisse: 5.300
Hisse: 1.400
an-Karye-i Ġlkindin ma‘a mezra‘a-i Alacakilise, tâbi‘-i ÇörümĢek, der-Zamantu
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 8.200
Hisse: 4.100
Hisse: 100
Yekûn, an-tahvîl-i mezbûr: 5.000
an-Tahvîl-i Mehmed el-müteveffâ, der-livâ-i mezbûr
an-Karye-i Kal‘a-i Hurman,
an-Mezra‘a-i Södkün, der-nezd-i an-Mezra‘a-i Akdere, der-nezd-i
tâbi‘-i nâhiye-i Hurman
karye-i m., tâbi‘-i mezbûr
karye-i m., tâbi‘-i m.
hâsıl ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdetHâsıl: Ma‘a rüsûm: 900
Hâsıl m‘a rüsûm: 1.200
i ağnâm: 5.500
an-Mezra‘a-i Sekili-oluğu, dernezd-i mezbûr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 500

an-Mezra‘a-i Kanlıpınarı, dernezd-i m., tâbi‘-i mezbûr
Hâısl ma‘a rüsûm: 545

an-Mezra‘a-i Balvîrân, dernezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 500

an-Mezra‘a-i Ġt-burnu ma‘a
Güligüginpınarı, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 250

an-Mezra‘a-i Beğpınarı, deran-Mezra‘a-i Karanas, der-nezdnezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
i karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 500
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.00

an-Mezra‘a-i KarakıĢla, dernezd-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 480

Mezra‘a-i Horavana ma‘a Gedik
mağara, der-nezd-i mezbûr,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 900

Mezra‘a-i Kiliselüvîrân, tâbi‘-i
mezbûr, der-nezd-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 602
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an-Mezra‘a-i Ġkizhan, der-nezd-i
m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 200

Mezra‘a-i Fakîh-değül
[Fakîhpınarı]8, der-nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 400

Mezra‘a-i Ġmâdvîrânı, der-nezd-i
m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 300

Mezra‘a-i Yenicepınarı, der-nezd-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.200
Yekûn: 14.977
Hisse: 3.500
Hisse: 500
[B/825]
an-tahvîl-i Muhib el-müteveffâ, der-livâ-i m.
an-Karye-i Bağdın-ı kebîr, tâbi‘- an-Mezra‘a-i Delikli-taĢ, nezd-i
an-Mezra‘a-i Depecikvîrânı,
i Bazarcuk
karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezHâsıl: Ma‘a rüsûm: 916
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 720
âdet-i ağnâm: 6.230
an-Mezra‘a-i Kaytam-ı Bağdın,
nezd-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.615

an-Mezra‘a-i Ödek, nezd-i m.,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 552

an-Mezra‘a-i Piri-yeri, der-nezdi m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 283

Mezra‘a-i Gökalan, der-nezd-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.687
Yekûn: 11.999
Hisse: 2.999
Hisse: 999
an-tahvîl-i Abdülvehhâb el-fâriğ, der-livâ-i mezbûr.
Karye-i TaĢ-kendi, tâbi‘-i
Karye-i Mazman-dede, tâbi‘-i
an-Karye-i Yassıca, tâbi‘-i
Elbistân
Bazarcık
Kemer
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezHâsıl: 4.118
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezresm-i çift ve âdet-i ağnâm:
âdet-i ağnâm: 3.133
13.382
Hisse: 3.667
an-Ceâ‘at-i Çakallu, an-tâyife-i
an-Cemâ‘at-i Bayrâm-Hoca,
Cemâ‘at-i Zekeriyalu, tâbi‘-i
Köselü [GündeĢlü], an-yörükân-ı
tâbi‘-i tâyife-i mezbûr: 12
Hınzırı, yörükân-ı Mar‘aĢ: 85
Mar‘aĢ: 57 neferan
neferan
neferan
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde
ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı ez-âdet- ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı ez-âdet- ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı ez-âdeti ağnâm: 603
i ağnâm: 235
i ağnâm: 1.584
Cemâ‘at-i Kazancılu, tâbi‘-i tâyife-i Anamaslu, an- Resm-i koru-yı Köpekli ve mahsûl-ı galât-ı koruyörükân-ı Mar‘aĢ: 44 neferan
yı m., tâbi‘-i Ahsendere, der-Elbistân
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı hevâ
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm: 1.200
gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 1.584
Yekûn an-karye-i TaĢ-kendi ve gayrihi el-mezbûrun: 11.000
Hisse: 2.200
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100
an-tahvîl-i Abdurrahmân el-fâriğ, der-livâ-i m.
an-Karye-i TaĢ-kendi, tâbi‘-i Elbistân ve gayrihi el-mezbûrûn: 11.000
Hisse: 2.000
an-Tahvîl-i hod el-fâriğ, der-livâ-i [m].
an-Karye-i CânpaĢalu nâm-ı
an-Mezra‘a-i Boynuyoğün, der- an-Mezra‘a-i Arefe-Gâzî nâm-ı
diğer Karakınık, tâbi‘-i PınarbaĢı nezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
diğer Kuruçay, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hisse nısf gayr-ı ez-resm-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
dönüm: 500
600
ağnâm: 2.000
Mezra‘a-i Kuru Alakilise, tâbi‘-i Mezra‘a-i ġeyhvîrânı, der-nezd-i
ÇörümĢek
Ebu'l-hindi, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
600
1.367

Mezra‘a-i Hadîd nâm-ı diğer
ġehirvîrânı, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
1.430

an-Karye-i Büklün ma‘a Hendek, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 5.277
Hisse: 2.638
Yekûn: 9.135
Hisse: 2.952
El-Mecmû‘: 13.651
Ber-vech-i tekmîl: 23.335
Halîl oğlu mezkûr ġeyh Minnet Der-i devlet'e gelüp Mar‘aĢ sancağında 23.335 akçe ze‘âmetden
ma‘zûl olduğun ve livâ-i mezbûrda Hınzırı nâhiyesinde Saruoğlan-ı kebîr nâm karyeden 4.000 akçe
tîmârı olan Mahmûd fevt olup tîmârı mahlûl oldukda karındaĢı Halîl'e tezkire ile tevcîh olunmuĢ iken
tîmâr-ı mezbûr mezkûra hilâf-ı kânûn verilmekle tezkiresi berât olmaduğın bildirüp kendüye verilmek
bâbında inâyet ricâ etmeğin zikr olunan tîmâr-ı mezbûrun üzerinde iken fevtoldukda [B/826] tîmârı
mezbûr Halîl'e verilüp hilâf-ı kânûn verilmekle tezkiresi berât olmamıĢ ise noksânı tekmîl üzre tevcîh
edesin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine sene 997 ġa‘banının altıncı günüyle müverrah hükm-i Ģerîf
verilüp ve livâ-i mezbûrda Kal‘a-i Duzman nâm karye ve gayriden 500 akçe hisse müteveffâ Mehmed
ve Bazarcık nâhiyesinde Bagdın-ı kebîr nâm karye ve gayriden 799 akçe hisse müteveffâ Mehmed
tahvîllerinden mahlûldur, deyü tâlib olup inâyet ricâ etmeğin mahlûl ise noksâniçün tevcîh edesin,
deyü mîr-i mîrâni müĢârun-ileyhe hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc
olunmak fermân olunmağın Ruznâmçe-i hümâyûn'a mürâca‘at olundukda merkûm Mahmûd'un tîmârı
5.000 akçe bulunup lâkin merkûm ġeyh Minnet'in üzerinde 2.952 akçe hisse tîmâr olup mâ-adâ
ze‘âmetin henüz ferâğat edüp mahlûldan tîmâr alduğı arzolundukda berât ola, deyü buyrulmağın
ba‘dehu ġeyh Minnet Südde-i sa‘âdet'e gelüp livâ-i mezbûrda Elbistân nâhiyesinde TaĢ-kendi nâm
karye ve gayriden 2.200 akçe hisse tîmârı olan Abdülvehhâb berâtın verüp hissesinden ihtiyârıyla
ferâğat eylediğin bildirüp kendüye verilmek ricâ etmeğin mezkûr livâ-i mezbûrda mutasarrıf olduğu
ze‘âmetinin berâtı mûcebince noksânı varise tevcîh edesin, deyü mîr-i mîrânı müĢârun-ileyhe sene-i
mezbûre ġevvâlinin evâsıtı târîhiyle hükm-i Ģerîf verilüp ve yine livâ-i mezbûrda Elbistân nâhiyesinde
TaĢ-kendi nâm karye ve gayriden 3.241 akçe tîmâra mutasarrıf olan oğlu Abdurrahmân 2.000 akçe
hissesin kendüye ferâğat eyledüğin bildirüp noksâniçün verilmek ricâ etmeğin berâtı mûcebince
noksânı varise tevcîh edesin, deyü mîr-i mîrânı müĢârun-ileyhe sene-i mezbûre ġevvâlinin evâyili
târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın
ber-mûceb-i emr-i Ģerîf zikr olunan 5.000 akçe tîmâr vech-i meĢrûh üzre müteveffâ Mahmûd veled-i
Ġskender ve merkûmân hisseler dahi müteveffâ Mehmed ve Muhib ve 2.200 akçe hisse fâriğ
Abdülvehhâb ve 2.000 akçe hisse fâriğ Abdurrahmân tahvîllerinden merkûm ġeyh Minnet'in elinde
olan hissesiyle birikdirilüp 13.651 akçelik olup bedelinden 9.674 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl
23.335 akçelik üzre ber-vech-i ze‘âmet Der-i devlet'den tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
Fî 23 ġevvâl sene 997.
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[B/847]
[Yev]mü's-sâlis, fî 15 Zilka‘de sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir. Bundan sonra âhara verilirse buna berât buyuruldu, cülûs-ı
hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, sene erba‘a ve elf.
Nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Halîl veled-i Ġskender, an tahvîl-i Mahmûd el-müteveffâ.
Mezra‘a-i YarıĢvîrânı ma‘a Çayır,
Mezra‘a-i Dündar, der-nezd-i Mezra‘a-i Aktuz ma‘a Hacı
der-nezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i
m., tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl:
pınarı der nezd-i m, tâbi‘-i
mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
m. Hâsıl 400
dönüm: 2.000
3.000
Yekûn 22.000
Hisse 5.481.
Karye-i Muhzır, tâbi‘-i ÇörümĢek.
Hâsıl: sülüsân, gayr-ı ez-resm-i çift
ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 900

Çiftlik-i hod, der-nezd-i
karye-i m. Hâsıl: 200

Çiftlik-i Ġlhan, der-karye-i
m. Hâsıl: 423

Cem‘an: 7.004
Hisse: 3.500
Karye-i Tuzhisâr, der-nezd-i
Mezra‘a-i Arkaç, der-nezd-i
Mezra‘a-i Koru ve mezra‘a-i
Sultanhanı, tâbi‘-i mezbûr.
karye-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı
Karaca Kayacık der nezd-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
ez-resm-i dönüm: 350
karye-i m. Hâsıl: Gayr-ı ezbennâk ve mücerredân ve âdetresm-i dönüm 288
i ağnâm: 6.250
Karye-i Sivri Kilise tâbi‘-i m. Mezra‘a-i Çokören, der-nezd-i Mezra‘a-i Yapılkan, der-nezd-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-içift ve
karye-i m., tâbi‘-i mezbûr.
karye-i m. Hâsıl: Gayr-ı ezbennâk ve mücerredân ve âdet- Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
resm-i dönüm: 302
i ağnâm 1.200
260
Mezra‘a-i Yassıpınar, derMezra‘a-i Vîrânkayacık, nezd-i
Mezra‘a-i Lalehanı, nezd-i
nezd-i karye-i m., tâbi‘-i
m., tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ezkarye-im., tâbi‘-i m. Hâsıl:
mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resmresm-i dönüm: 350
Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 350
i dönüm: 290
Yekûn: 9.600
Hisse: 5.300
Hisse: 1.400
an-Karye-i Ġlkindin ma‘a mezra‘a-i Alacakilise, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 6.200
Hisse: 4.100
Hisse: 100
Cem‘an: 5.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde beĢ bin akçelik tîmâr müteveffâ
Mahmûd nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezkûr Ġskender oğlu Halîl bendeleriyçün ġâm
yeniçerilerinden Hudâverdi bölüğünde kethudâ cemâ‘atinde baĢ akçesi olup yarardır, deyü sâbıkâ ġâm
beğlerbeğisi olan Hasan PaĢa kulları arz eyledikde Zülkadriyye'de kânûn üzre beĢ bin akçelik tîmâr
verilmesiyçün sene 992 Rebîü'l-âhirinin evâhiriyle müverrah emr-i Ģerîf irâd eylemeğin zikr olunan
beĢ bin akçelik tîmâr ber mûceb-i emr-i âlî merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.

102
Tahrîren fî 13 Cemâziye'l-evvel sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[B/853]
Hüküm verilmişdir
Nâhiye-i Hınzırı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Erkulu veled-i ġâhkulu, an tahvîl-i ġâhvelî [ġâhkulu] el-müteveffâ.
Karye-i KıĢlacık, tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Ortavîrân der nezd-i
Mezra‘a-i KöĢkervîrânı der
Hâsıl: Gayr-ı ez resm-i çift ve karye-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı
nezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i
âdet-i ağnâm 1.500
ez-resm-i dönüm 880
m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
dönüm 620
Yekûn 3.000
Hisse 2.000
Ber vech-i tekmîl 2.999
ġâhkulu oğlu mezkûr Erkulu Dergâh-ı mu‘allâya gelüp Kars sancağında iki bin dokuz yüz
doksan dokuz akçe tîmârdan ma‘zûl olup ve Mar‘aĢ sancağında Hınzırı tâbi‘-i Zamantu nâhiyesinde
KıĢlacık nâm karye ve gayriden iki bin akçe tîmâra mutasarrıf olan ġâh Velî [ġahkulu] fevt olup tîmârı
mahlûl idüğün bildirüp inâyet ricâ etmeğin mezkûr livâ-i mezbûrda ol mikdâr tîmârdan min ba‘d eyle
ma‘zûl olup ve ibrâz eyledüğü berât bilâ Ģübhe kendünün olup ve tîmâr-ı merkûm bi'l-f‘il mezkûrun
üzerinde iken fevt olup mahlûl ise bedelin mezbûra tevcûh edüp tezkiresin veresin, deyü sene 997
Zilka‘desinin onuncu gününde Mar‘aĢ beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı
sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan iki bin akçe tîmâr
müteveffâ ġâh Velî [ġahkulu] tahvîlinden elinden giden tîmârı bedelinden 999 akçe noksânıyla ber
vech-i tekmîl 2999 akçelik üzre ġâhkulu oğlu [B/854] merkûm Erkulu'ya tevcîh olunup Dersa‘âdet'den
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 10 Zilka‘de sene 997.
[B/861]

Karye-i Sıvgın, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-[resm-i] çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 12.650

[Yev]mü'l-ahad, fî 5 Zilhicce sene 997
Nâhiye-i Hınzırı, der-livâ-i Mar‘aş
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
Hamdi veled-i Kâtib Osmân
Mezra‘a-i Koruvîrânı, der-nezd-i
Karye-i Ġberikağıl, tâbi‘-i m.
karye-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: bennâk ve mücerredân ve âdet-i
1.100
ağnâm: 1.100

Yekûn: 12.750
Hisse: 2.678

Cem‘an: 3.778
Hisse-i m.: 778

Karye-i PınarbaĢı, tâbi‘-i nâhiye-i PınarbaĢı elmezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 7.400

Karye-i Sivribel , der-nezd-i karye-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.200

Mezra‘a-i Dabidan, der-nezd-i karye-i m., tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.500

Serhane-i Zamantu ve bâc-ı bâzâr, der-karye-i
mezbûr, fî sene: 2.400

Cem‘an: 12.500
Hisse: 6.000
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Hisse: 389
Mezra‘a-i Kayacık, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr ez resm-i dönüm: 268

Mezra‘a-i Oğuncuk, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 150

Karye-i Kurubel (?), tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm ve gayrihi: 1.650
Hisse: 675

Karye-i Kunduz, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.400
Hisse: 650

Resm-i yaylak–ı Karakoç, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: 51

Mezra‘a-i Tomas, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 351
Yekûn: 3.365
Hisse: 365

Mezra‘a-i Yercekuyu, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
300

Karye-i Kunduz, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.400
Hisse: 700

Karye-i KırkıĢla, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 2.580
Hisse: 396

Mezra‘a-i Emir-Mûsâ, der-nezdKarye-i Ozankaya, tâbi‘-i m.
i karye-i Tekedöğenlü, tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: bennâk ve mücerredân ve âdet-i
236
ağnâm: 3.975
Hisse: 1.000

Karye-i Çaylu, der-nezd-i
ÇörümĢek, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.293
Hisse: 463

Yekûn: 3.100
Hisse: 100
Cem‘an: 1.243, elinde olan
Karye-i Tuzhisâr, der-nezd-i
Sultân-hânı, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 6.250

Mezra‘a-i Arkaç, der-nezd-i
karye-i [m.], tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
350

Mezra‘a-i Yapılgan, der-nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
302

Mezra‘a-i Çokolan, der-nezd-i
karye-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
260

Mezra‘a-i Yassıcapınar, dernezd-i karye-i mezbûre, tâ.i‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
250

Mezra‘a-i Lalahanı, der-nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
250

Mezra‘a-i Vîrânkayacık, dernezd-i karye-i mezbûre, tâbi‘-i
m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
350

Mezra‘a-i Koru ve mezra‘a-i
Kayacık, der-nezd-i karye-i m.,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: 288

Karye-i Sivrikilise, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.200

Yekûn: 9.600
Hisse: 4.200
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Hisse: 1.300
Karye-i Tuzhisâr el-mezbûr ve
gayrihi: 9.600
Hisse: 5.300
Hisse: 1.066

Karye-i Ebü'l-Hindî nâm-ı diğer
HezarĢe
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezâdet-i ağnâm: 8.000

Karye-i Güğercinlik, tâbi‘-i nâhiye-i Sarsab, derElbistân, tâbi‘-i Mar‘aĢ
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-resm-i çift ve âdet-i
ağnâm: 4.022

Mezra‘a-i Sağmûnî, der-nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 930

Mezra‘a-i Boğa, der-nezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 860

Yekûn: 5.300
Mezra‘a-i Ġsrayilvîrânı,
der-nezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm: 130

Karye-i Zereçin ma‘a
mezra‘a-i Ağıl, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 4.500

Karye-i Karacavenk, der-nezd-i karye-i
mezbûre.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
1.500

Mezra‘a-i Arılı, der-nezd-i
karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 590

Cemâ‘at-i Aydoğanlu , an-yörükân-ı
Mar‘aĢ: 695 neferan
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâdı hevâ ve gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 2.190

Cem‘an: 19.000
Hisse-i m.: 4.000
Cem‘an: 11.996
Ber-vech-i tekmîl: 11.998
Mar‘aĢ sancağında Hınzırı nâhiyesinde Sıvgın nâm karye ve gayriden 11.998 akçe tîmârı olan
mezkûr Hamdi Südde-i sa‘âdet'e gelüp berâtı zâyi‘ olduğun bildirüp kaydından verilmek bâbında
inâyet ricâ etmeğin Ruznâme'ye nazar edüp tîmâr-ı mezbûr bunun tahvîlinden âhara verilmiĢ olmayup
bi'l-fi‘l üzerinde olup sahîh berâtın zâyi‘ eylemiĢ ise Ruznâmçe'de üzerine zâyi‘ iĢâret etdikden sonra
kaydından tekrâr tezkiresin veresin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine sene 997 Ramazânının evâyiliyle
hükm-i Ģerîf verilüp Ruznâmçe-i hümâyûn'a mürâca‘at olundukda sene 995 Cemâziye'l-âhire'sinin
yigirmi yedinci günüyle bulunup ve kaydında dahi Hamdi veled-i Kâtib Osmân, deyü mukayyed
bulunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olan 11.996 akçe tîmâr bedelinden noksânıyla ber-vech-i tekmîl
11.998 akçe üzre Kâtib Osmân oğlu merkûm Hamdi'ye kaydı mûcebince tevcîh olunup Der-i
devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 14 ġevvâlü'l-mükerrem sene 997.
Mezbûr dört bin akçe hissede Bî-zebân Beşiri ile nizâ‘ olmağın hâliyâ hisseden ferâğat olmağın
Bî-zebân Beşiri alup mukarrer olmuşdur, fî sene erba‘a ve elf.
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[D/8]
[Yev]mü'l-ahad, fî 16 Saferü'l-muzaffer sene 998.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eyledi, sene erba‘a ve elf.
Nâhiye-i Hınzırı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Hızır, an tahvîl-i Dehmân ve Osmân ferâğat kerdend.
Karye-i Murvana tâbi‘-i m.
Cemâ‘at-i Karı KıĢlalu, anMezra‘a-i Günavîrân
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
Yörükân-ı Zamantu neferen
[Güneyvîrân], der nezd-i
bennâk ve mücerredân ve âdet70.
karye-i Evliyâ tâbi‘-i Aynü'li ağnâm: 1.986
Hâsıl: an rüsûm ve yava-i
arus, der Elbistân.
hurde ve nısf-ı bâd-ı hevâ
Hâsıl: 2.500
gayr-ı ez-âdet-i ağnâm 500
Yekûn 4.986
Hisse: 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde üç bin akçelik tîmâra ber vech-i
iĢtirâk mutasarrıf olan Dehmân ve Osmân nâm sipâhîler [D/9] âhardan bedellerine tâlib olup ferâğat
eyleyüp mahlûl olmağın mezbûr Hızır içün yarar olup Ġmâmkulu ve Simon muhârebesinde
yoldaĢlık etmiĢdir, deyü Anadolu Beğlerbeğisi Rıdvân PaĢa defter ile bildirmeğin vilâyet-i
Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr tevcîh olunmasiyçün sene 992 ġevvâlinin evâhiri ile
emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan üç bin akçelik tîmâr ber vech-i emr-i âlî merkûma tevcîh
olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 Cemâziye'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/22]
[Yevm]ü's-sülesâ, fî 8 Rebîü'l-evvel sene 998
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene erba‘a ve elf.
Nâhiye-i Hınzırı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ömer veled-i Mehmed, an tahvîl-i pedereĢ, el-müteveffâ
Karye-i Sarukaya ma‘a
Mezra‘a-i Yarımca, nezd-i
Karye-i Uzun-dirsek ma‘a
Kal‘acık der nezd-i karye-i
karye-i mezbûr tâbi‘-i
Ömer MeĢhed, tâbi‘-i m.
Hınzırı tâbi‘-i mezbûr.
mezbûr hâsıl gayr-ı ezHâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
resm-i dönüm 440.
ve bennâk ve mücerredân ve
ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm .. 3.500, hisse
âdet-i ağnâm 3.000
1.000
Yekûn 4.440
Hisse: 2.220
Mar‘aĢ sancağında Zamantuya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde iki bin iki yüz yigirmi akçelik tîmâra
mutasarrıf olan Mehmed fevt olup tîmârı mahlûl olmağın mezkûr Ömer içün müteveffâ-yı
mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup ve ibrâz eyledüğü berât Ģüphesüz atası berâtı idüğüne Kızılvîrân
nam karye ve gayriden on beĢ bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan Kâtib Alî veled-i Tayyib ve
Sarıkaya nâm karye ve gayriden iki bin iki yüz akçelik tîmâra mutasarrıf olan Kalender veled-i
Mestân ve bunlardan gayri nice mu‘temedün aleyh sipâhîler edâ-i Ģahâdet eylemeğin zikr olunan iki
bin iki yüz yigirmi akçe tîmâr kâbil-i ifrâz olmayan iki yüz yigirmi akçe ziyâdesiyle tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 16 Cemâziye'l-evvel sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/24]
Yevmü'l-ahad, fî 13 Rebîü'l-âhir sene 998
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[Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, sene-i erba‘a ve elf.
Nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
ġâhbende veled-i Halîl, an tahvîl-i pedereĢ ferâğat kerd.
Karye-i Hasenecik, tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez- Mezra‘a-i Köpeklüce der nezd-i karye-i mezbûr
resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i
tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 1.255
ağnâm 1.850
Mezra‘a-i Karaağaç der nezd-i karye-i mezbûr
Mezra‘a-i Toprakpınarı der nezd-i karye-i m.
tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 725
tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm
195
Yekûn 297, hisse 1985
Karye-i Madrasun, tâbi‘-i
mezbûr. Hâsıl nısf gayr-ı ezresm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm
4.432, hisse 2.216

Karye-i Damcuğaz, der nezd-i
karye-i mezbûr. Hâsıl nısf
gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk
ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm 1.535, hisse 767

Karye-i Kanluca der nezd-i
karye-i m., der-nâhiye-i
ÇörümĢek. Hâsıl: Gayr-ı ezresm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm
3.500, hisse 618

Cem‘an 5.736
Hisse: 2.868
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde iki bin sekiz yüz altmıĢ sekiz akçelik
tîmâra mutasarrıf olan Halîl nâm sipâhî pîr ü marîz olup sefer-i hümâyûna iktidârı olmamağın min
ba‘d kendüye dirlik olmamak üzre tîmârın hüsn-i ihtiyârıyla oğlu ġâhbende'ye olmak Ģartıyla ferâğat
edüp ve mezkûr ġâhbende kulları mezbûrun sahîh sulbî oğlu idüğüne ve îrâd eyledüğü berât-ı
hümâyûn ve berât-ı mîrimîrân Ģübhesüz babası berâtları olduğuna, vâki‘ olan Ģark seferlerin
mülâzemetle edâ edüp kılıca yarar olduğuna karye-i Ġkindi ve gayriden beĢ bin akçelik tîmâra
mutasarrıf Yûsuf ve Ġki-dam karye ve gayriden üç bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan ve bunlardan
gayri sekiz nefer sipâhîler dahi Ģahâdet eyledikleri Zamantu alaybeğisi olan Ġskender bendeleri
mektûbile i‘lâm eylemeğin zikr olunan iki bin sekiz yüz altmıĢ sekiz akçelik tîmâr fâriğ babası
tahvîlinden merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 5 Zilka‘de sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/35]
Nâhiye-i Hınzırı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Alî veled-i Mar‘aĢlu Ahmed, an tahvîl-i pedereĢ el-müteveffâ
Karye-i Kesdoğan ve Kürtüncük ve AkPınarvîrânı ve Kirani [Kirni], Donuzdöğen ve Dolucakirec
ve Akkaya, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 6.000
Hisse: 2.500
Hisse: 500
Karye-i Kürdün nâm-ı diğer Girgin, tâbi‘-i PınarbaĢı. Hâsıl:
Çiftlik-i hod, der-karye-i m.
Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm:
Hâsıl: 400
6.350
Hisse: 3.351
Karye-i Seladik, tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 4.000
Hisse: 400
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Karye-i Pır[aslık], tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.531
Karye-i Babduvin [Babavun], tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 2.000
Hisse: 1.000
Mezra‘a-i Kirküni, nezd-i mezra‘a-i mezbûr,
tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 250

Karye-i Varta, der-nâhiye-i PınarbaĢı.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 2.769
Hisse: 1.769
Mezra‘a-i Hâtûnvîrânı, nezd-i karye-i mezbûr,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 760

Karye-i ÇandırköĢ nâm-ı diğer SarıHacı, tâbi‘-i
PınarbaĢı.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 3.746
Mezra‘a-i Andırun, tâbi‘-i m. Mezra‘a-i Asan, nezd-i karye-i
Mezra‘a-i Karakayavîrânı,
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
mezbûr.
tâbi‘-i m.
1.500
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
1.560
1.800
Hisse: 600
Yekûn: 5.246
Hisse: 2.799
Cem‘an: 14.000
Hisse: 749
el-Mecmû‘: 1.249
Mar‘aĢ sancağında Zamantu nâhiyesinde Hınzırı nâhiyesinde 1.249 akçelik tîmâra ber vech-i
tekmîl 3.000 akçelik üzre mutasarrıf olan Mar‘aĢlu Ahmed sene 997 Zilhiccesinin evâyilinde fevt olup
tîmârı mahlûl olmağın mezbûr Alî içün müteveffâ-yı mezbûrun sulbî oğlu [D/36] idüğüne ve îrâd
eyledüğü berât-ı hümâyûn Ģüphesüz atası berâtı olduğuna karye-i Zek ve gayriden üç bin akçelik
tîmâra mutasarrıf olan Zamantu seraskeri Gâlib ve Mezra‘a-i Has-yer ve gayriden üç bin akçelik
tîmâra mutasarrıf olan Göstere seraskeri Kâsım ve bunlardan gayri sekiz nefer sipâhîler dahi Ģahâdet
eylediklerin Zamantu alaybeğisi olan Ġskender mektûbile i‘lâm eylemeğin zikr olunan bin iki yüz kırk
dokuz akçelik tîmâr müteveffâ babası tahvîlinden merkûma tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
Fî 3 Safer sene 998
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/61]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 20 Cemâziye'l-evvel sene 998
Nâhiye-i Hınzırı der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ veled-i Abdüsselâm, an tahvîl-i Sülmen ferâğat kerd
Karye-i KıĢlacık, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Ortavîrân, der
Mezra‘a-i Kösterlüvîrân
mezbûr.
nezd-i karye-i mezbûr.
[KöĢkervîrânı], der nezd-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
karye-i mezbûr.
ve bennâk ve mücerredân ve
dönüm 880
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
âdet-i ağnâm 1.500
dönüm 620
Yekûn 3.000
Hisse 2.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan
Sülmen hüsn-i ihtiyârıyla tîmârın ferâğat edüp mahlûl olmağın Abdüsselâm oğlu mezbûr Mustafâ
bendeleriçün sahîh sipâhî zâde olup mukaddemâ babası livâ-i mezbûrda Oynadanlu nâm cemâ‘at ve
gayriden üç bin akçe tîmâr defter-i atîkde ve Kirni nâm karye ve gayriden ve üç bin beĢ yüz akçe tîmâr
defter-i cedîd mûcebince mutasarrıfken sene 979 târîhinde fevt olduğuna ve ibrâz eyledüğü berâtlar
Ģübhesüz [D/62] babası berâtları idüğüne ze‘âmet ile defter emîni olan Ebûbekir ve üç bin beĢ yüz
akçe tîmârı olan Mahmûd ve bunlardan gayrı on nefer sipâhîler Ģahâdet eylemeğin mîrimîrânı sâbık
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sene 996 Cemâziye'l-evvelinin gurresinde tevcîh edüp tezkire verüp tezkiresi Dersa‘âdet'e giderken
harâmî alup zâyi‘ olduğuna iki nefer sipâhî bendeleri Ģahâdet etmeğin rûznâmçeye mürâca‘at
olundukda üzerinde mastûr ve mukayyed bulunmağın zikr olunan iki bin akçelik tîmâr târîh-i
mezbûrdan tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 12 ġevvâlü'l-mükerrem sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/68]
Emr-i şerîf verilmişdir, tecdîd-i berât eyledi sene 999
Nâhiye-i Hınzırı tâbi‘-i Zamantu der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mehmed bin Ömer, an tahvîl-i Ömer el-müteveffâ.
Karye-i Tuzhisâr, der-nezd-i
Mezra‘a-i Arkaç, der-nezd-i Mezra‘a-i Yapılgan, der-nezd-i
Sultânhanı, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: karye-i m., tâbi‘-i m. Hâsıl:
karye-i m., tâbi‘-i m. Hâsıl:
Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 350 Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 302
ve mücerredân ve âdet-i ağnâm:
6.250
Mezra‘a-i Çokolan, der-nezd-i
Mezra‘a-i Yassıpınar, derMezra‘a-i Lala-hânı, der-nezd-i
karye-i m., tâbi‘-i mezbûr.
nezd-i karye-i mezbûr, tâ.i‘-i
karye-i m., tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
260
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
250
250
Mezra‘a-i Vîrânkayacık, derMezra‘a-i Koru ve mezra‘a-i
Karye-i Sivrikilise, tâbi‘-i
nezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Karacakayacık, der-nezd-i
mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
karye-i m., tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
dönüm: 350
Hâsıl: 288
bennâk ve mücerredân ve âdeti ağnâm: 1.200
Yekûn: 9.600
Hisse: 5.300
Hisse: 2.300
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde iki bin üç yüz akçelik tîmâr müteveffâ
Ömer tahvîlinden mahlûl olmağın Ömer oğlu iĢbu Mehmed bendeler içün Lûri ve Tomanis kal‘aları
binâsında hidmet etmiĢdir, deyü sâbıkâ Mar‘aĢ beğlerbeğisi olan Murâd PaĢa defter ile arz etmeğin
vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçe tîmâr verilmesiçün sene 992 Zilhiccesinin evâyili ile
müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan tîmârı mîrimîrânı sâbık sene 996 Rebi‘ü'l-evvelinin
onuncu gününden tevcîh edüp tezkire verüp tezkiresi Dersa‘âdet'e giderken zâyi‘ olduğuna iki nefer
sipâhîler Ģahâdet eylemeğin Rûznâmçeye mürâca‘at olundukda üzerinde mastûr ve mukayyed
bulunmağın târîh-i mezbûrdan zikr olunan iki bin üç yüz akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik
üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî ġevvâli'l-mükerrem sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/88]
Yevmü's-sebt, fî 23 Cemâziye'l-âhir sene 998
İki kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Hınzırı, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Cihân-Ģâh veled-i Devlet-Ģâh, an tahvîl-i Sun‘ullâh, el-fâriğ.
Karye-i Tekedöğenlü nâm-ı diğer Seriminlü, tâbi‘-i mezbûr. 2910.
Hisse 2.000
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Ber vech-i tekmîl 3.000
Sefer-i nusret-eserimde Âsitâne-i sa‘âdet çavuĢlarına baĢ ve buğ ta‘yîn olunan Hasan ÇavuĢ zîde
kadruhû defter gönderüp Devlet-Ģâh oğlu mezkûr Cihân-Ģâh içün Dergâh-ı mu‘allâ çavuĢlarından
Hasan ÇavuĢ'un âdemlerinden olup bu def‘a Gûri kal‘ası binâsında küllî hidmetde bulunmuĢdur, deyü
bildirmeğin ibtidâdan 3.000 akçelik tîmâr tevcîh olunmasıyçün sene 995 Zilhiccesinin evâsıtında
düstûr-ı mükerrem serdâr Ferhâd PaĢa hazretleri tarafından hükm-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğun
ve Mar‘aĢ sancağında Hınzırı nâhiyesinde Yeni Dostlu [Tekedöğenlü] nâm karye ve gayriden 2.000
akçe hisse tîmârı olan Sun‘ullâh berâtın verüp hüsn-i ihtiyârıyla kendüye ferâğat eyledüğün bildirüp
inâyet ricâ eylemeğin mezkûrun elinde ol mikdâr tîmâra emr-i Ģerîf varise ve mezbûr fevt olup berâtı
bunun eline düĢmekle tîmârın bana ferâğat eder, deyü hîle etmiĢ olmayup fi'l-vâki‘ berâtın verüp hüsni ihtiyârıyla ferâğat ederse kaydı yazıldıkdan sonra noksânı düĢenden tekmîl olunmak üzre tevcîh edüp
tezkire veresin, deyü sene 998 Rebî‘u'l-âhirinin evâhirinde Zülkadriyye beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf
verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî
zikr olunan 2.000 akçe tîmâr fâriğ Sun‘ullâh tahvîlinden müstahık olduğu bedelinden 1.000 akçe
noksânıyla ber vech-i tekmîl 3.000 akçe üzre DevletĢâh oğlu mezkûr CihânĢâh'a tevcîh olunup Der-i
Devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 14 Cemâziye'l-âhir sene 998.
[D/92]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Hınzırı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
DervîĢ veled-i Ramazân, an tahvîl-i Sülmen el-müteveffâ.
Karye-i KıĢlacık, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Ortavîrân, der nezd-i
Karye-i KöĢkervîrânı, der
mezbûr.
karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr. nezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm
mezbûr.
bennâk mücerredân ve âdet-i
880
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm
ağnâm 1.500
630
Yekûn 3.000
Hisse 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr fâriğ ġâh Velî
[Kulı] tahvîlinden Sülmen nâm kimesneye verilüp henüz tezkiresin berât eylemeden fevt olup tîmârı
mahlûl olmağın mezbûr DervîĢ bendeleri içün Revân kal‘ası binâsına iki yüz yük taĢ getürüp ziyâde
yoldaĢlığı zuhûra gelmiĢdir, deyü Dergâh-ı âlî çavuĢlarından Karabalı ÇavuĢ kulları tezkire ile
bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçe tîmâr verilmesiçün sene 991 Ramazânının
evâsıtı ile müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan iki bin akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç
bin akçe üzre ber-mûceb-i emr-i âlî mîrimîrânı sâbık sene 996 Cemâziye'l-evvelinin gurresinde tevcîh
ve tezkire verüp tezkiresi berât-ı hümâyûn olmak içün Dersa‘âdet'e vardıkda emr-i Ģerîfin mahalli
zahrında âmed olup berât olmak sadedinde iken tezkiresi zâyi‘ olup ve zâyi‘ olduğuna Yazı-güllüce
nâm karye ve gayriden üç bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan Ġbrâhîm ve Yaka-güllüce nâm karye ve
gayriden üç bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan Pîrî ve bunlardan gayri nice mu‘temedün-aleyh
sipâhîler dahi Ģahâdet eyledikleri Zamantu alaybeğisi olan Ġskender bendeleri mektûbile i‘lâm
eylemeğin tîmâr-ı mezbûr târîh-i mezkûrdan merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün
tezkire verildi.
Fî selh-i Muharremü'l-harâm sene 997.
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[D/101]
Yevmü'l-ahad, fî 9 Receb sene 998
Nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Fazlullâh veled-i Gülâbî, an tahvîl-i Hüseyin birâdereĢ el-müteveffâ.
Karye-i Kesdoğan ma‘a mezra‘a-i Kürtüncük ve AkPınarvîrânı ve Kirani [Kirni], Donuzdöğen ve
Dolucakirec ve Akkaya, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl-ı nısf gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân
ve âdet-i ağnâm: 6.000
Hisse: 2.500
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde 2.500 akçelik tîmâra Gülâbî
oğullarından Fazl[ullâh] ve Hüseyin nâm karındaĢlar ber vech-i iĢtirâk ale's-seviyye mutasarrıflar iken
mezkûr Hüseyin fevt olup tîmârı mahlûl olmağın mezkûr Fazlullâh bendeleri her vecihle yarar
olmağın zikr olunan 1.250 akçe tîmâr elinde olan tîmârı birikdirilüp 2.500 akçelik üzre merkûm
bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 23 Cemâziye'l-âhir sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/102]
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu der-Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Yûsuf, an tahvîl-i Pîrî ferâğat kerd.
Mezra‘a-i Çalıcavîrân, der
Mezra‘a-i Üçpınar ve
Mezra‘a-i Güğercinlik nezd-i
nezd-i Odunluk, tâbi‘-i m.
Yalnızağıl, nezd-i Kayapınar,
mezbûr, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm
tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm
2.000
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm
880
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Karye-i Kıroğlu, der nâhiye-i
Mezra‘a-i Aydoğdu, tâbi‘-i
Karye-i Öyüklüvîrân der nezd-i
Hınzırı, tâbi‘-i m.
mezbûr.
nâhiye-i ÇörümĢek, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk mücerredân ve âdet-i
1456
bennâk mücerredân ve âdet-i
ağnâm 829
ağnâm 1915
Yekûn 4200
Hisse 299
Cem‘an 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde üç bin akçelik tîmâr âhardan bedeline
tâlib olup ferâğat eyleyen Pîrî nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Yûsuf bendeleri içün bu
def‘a Gûri kal‘ası binâsıyçün taĢ ve ağaç çeküp hidmetde bulunmuĢdur, deyü zü‘amâdan binâ üzerine
ta‘yîn olunan Mehmed bendeleri defteri ile bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyyeden ibtidâdan üç bin ak
çe tîmâr tevcîh olunmak içün sene 996 Muharreminin evâyiliyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin
zikr olunan üç bin akçelik tîmâr ber mûceb-i emr-i âlî merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân
içün tezkire verildi.
Fî 25 Rebî‘u'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/112]
Hükm-i şerîf verilmişdir, cülûsda berât etmişdir, fî sene elf.
Nâhiye-i Hınzırı, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Haydar veled-i Abdullâh, an tahvîl-i Hızır Ağa el-fâriğ.
Karye-i Yağmurboğa, tâbi‘-i m.
Karye-i Palankırdı, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-resm-iâdet-i
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-resm-iâdet-i
ağnâm 6.000
ağnâm 4.400
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Yekûn 10.400
Hisse 4.400
Abdullâh oğlu mezkûr Haydar Der-i devlete gelüp bundan akdem Lûri ve Tomanis kal‘aları
binâsında hidmet etmiĢdir, deyü Bozok sancağı beği mühürlü defterile bildirdikde ibtidâdan 3.000
akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğun ve mar‘aĢ sancağında zikr olunan 4.400 akçe
tîmâr südde-i sa‘âdetde bi'l-fi‘il çavuĢbaĢı olan Hızır dâme mecduhunun arpalık tîmârından olup hüsni ihtiyârıyla kendüye ferâğat eyledüğün bildirüp inâyet ricâ etmeğin ibtidâ emri alınup tîmâr-ı mezbûr
müĢârun-ileyhin üzerinde olup ferâğat ederse bedelinden 1.400 akçe ziyâdesiyle tevcîh edesin, deyü
Zülkadriyye beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak
fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre fâriğ-i mûmâ-ileyh
tahvîlinden ibtidâ ile emr olunan ziyâdesine bedel merkûm Haydar'a Der-i devletden tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 29 Cemâziye'l-âhir sene 998.
[D/130]
[Yev]mü's-sebt, fî 13 ġa‘bân sene 998.
Terakkî ile tecdîd-i berât etdi, sene: 998.
İki kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir.
Ziyâde 500 buyruldu.
Nâhiye-i Hınzırı, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Abdülkâdir veled-i Hudâverdi, an-tahvîl-i hod
Karye-i Çözaki, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Arpalık, derMezra‘a-i Surek
mezbûr
nezd-i karye-i m.
[Çukurvîrân ma‘a AkçaĢehir],
Hâsıl: gayre ez resm-i çift
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i
der-nezd-i mezbûr, tâbi‘-i
ve bennâk ve mücerredân ve
dönüm: 749
mezbûr: 2.119
âdet-i ağnâm: 6.000
Yekûn: 8.868
[D/131]
Karye-i Yarımcahân ma‘a Aygırbükü, tâbi‘Mezra‘a-i Tülüce,der-nezd-i karye-i mezbûr,
i PınarbaĢı
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: gayre ez resm-i çift ve bennâk ve
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: 300
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 2.620
Mezra‘a-i Ağcavîrân, der-nezd-i m., tâbi‘-i
m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: 250

Mezra‘a-i Sualan, der-nezd-i karye-i m.,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: 400

Yekûn: 11.410
Hisse: 3.258
Karye-i Çatalı kebîr, tâbi‘-i Mar‘aĢ ma‘a
rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 10.500

Karye-i Çatalı sagîr, der-nezd-i karye-i
mezbûr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 2.593

Yekûn: 13.092
Hisse: 6.546
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Karye-i Doğanvîrân, tâbi‘-i Keferdiz
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
12.000
Hisse: 6.000

Karye-i YaylAkı Bostan-ı Bayad ve Gedik
öyük ve Gökce-depe, der-nezd-i Eğrice, dernâhiye-i Hurman, tâbi‘-i Elbistân: 1.420

Yekûn an-Çatalı kebîr ve gayrihi: 13.966
Karye-i Yenicekal‘a ma‘a SUlusöğüd ve Söğüdini ve mazra‘a-i Kızıldepe, nezd-i mezra‘a-i
mezbûr ve mezra‘a-i Ergine-kal‘ası ve mezra‘a-i Kızıl ve karye-i Zîr-i Söğüd-oluğu ma‘a- mezra‘a-i
mezbûr tâbi‘-i Mar‘aĢ: 13.000
Hisse: 3.034
Cem‘an an-Çatalı kebîr ve gayrihi: 17.000
Hisse: 8.500
Hisse: 1.000
Karye-i Tatarcık, tâbi‘-i Ahsendere
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
40.000

Cemâ‘at-i Boynuyoğunlu, an-yörükân-ı
Mar‘aĢ
Hâsıl, an-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâdı hevâ gayr-ı ez âdet-i ağnâm: 237

Yekûn: 4.237
Hisse: 1.237
an-Tahvîl-i hod: 5.495
Ġlhak ilâ-zâlik berây-ı noksân ve terakkî an-tahvîl-i Gülabi el-müteveffâ.
an-Karye-i Büksüz, tâbi‘-i m.
Karye-i Böğürtgenlü [Böğürtlenlü], tâbi‘-i
hâsıl ma‘a- rüsûm gayr-ı ez-resm-i çift ve
Keferdiz
âdet-i ağnâm: 5.024
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
4.563
Karye-i Karaağıl, der-nezd-i karye-i mezbûr,
Karye-i Böğürtgenlü [Böğürtlenlü], tâbi‘-i
tâbi‘-i mezbûr
Keferdiz
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
1.461
4.563
Yekûn: 6.024
Hisse: 2.312
Karye-i Karaağıl, der-nezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 1.461
Hisse: 1.000
Yekûn: 6.336
Karye-i Büksüz, tâbi‘-i
Elbistân
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı
ez-âdet-i ağnâm: 5.024
Hisse: 500

an-Karye-i Kindun, tâbi‘-i
mezbur
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı
ez-âdet-i ağnâm: 9.629
Hisse: 1.771
Yekûn: 3.775
Hisse: 775

an-Mezra‘a-i Eriklüce,
tâbi‘-i Nurhak
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 3.474
Hisse: 504
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Mezra‘a-i Bağçe-i Ġvirgi (?), der-nezd-i
Keferdizkuyusu, tâbi‘-i m.: 1.689
Hisse: 1.126

Mezra‘a-i Kızılca, der-nezd-i Yaylak, tâbi‘-i
nâhiye-i Hurman, tâbi‘-i Elbistân
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm: 1.000
Yekûn: 2.126

Karye-i ÖsKürdi kebîr, tâbi‘-i (---)
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
5.655

an-Karye-i Hurmancık, tâbi‘-i Karahayıt
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
3.994

Yekûn: 9.649
Hisse: 799
Yekûn ma‘a bağ ve gayrihi: 2.999
Hisse: 799
Karye-i Sofular, tâbi‘-i nâhiye-i Sarsab
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm gayr-ı ez-resm-i çift ve
âdet-i ağnâm: 2.445

Mezra‘a-i Hırıntısa (?), tâbi‘-i Orta
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm: 1.567

Yekûn: 4.012
Hisse: 2.139
[D/132]
Tetimme-i tîmâr-ı Abdülkâdir
Karye-i Kiprin, tâbi‘-i Elbistân
Hâsıl: Ma‘a rüsûm-ı gayr-ı ez resm-i çift ve âdet-i ağnâm: 9.929
Hisse: 4.709
Yekûn ma‘a (---) ve gayrihi: 6.848
Hisse: 3.424
Hisse: 424
Yekûn: 8.322
Hisse: 5.500, an-tahvîl-i Gülâbî
an-Tahvîl-i Süleymân el-fâriğ
Karye-i Burtu-yı kebîr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm ve resm-i çift gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 19.349
Hisse: 3.200
Hisse: 3.000
Yekûn: 8.500, mahlûlât
Cem‘an: 13.995
Mar‘aĢ sancağında 5.445 akçe tîmâra 3.500 akçe noksânıyla 8.945 akçelik üzre mutasarrıf olan
Hudâverdi oğlu mezkûr Abdülkâdir Dergâh-ı mu‘alla'ya gelüp Mar‘aĢ sancağında Elbistân
nâhiyesinde Büksüz nâm karye ve gayriden 5.500 akçe tîmârı olan Gülâbî fevt olup tîmârı mahlûl
olduğun ve yine livâ-i mezbûrda Elbistân'a tâbi‘ Sarsab nâhiyesinde Burtu-yı kebîr nâm karye ve
gayriden 3.000 akçe tîmârı olan Mirzâ oğlu Süleymân berâtın verüp ihtiyarıyla ferâğat eyledükde
bildirüp inâyet ricâ eylemeğin mezkûr vefât edüp mahlûl ise mezbûr ihtiyârıyla ferâğat ederse
bedelinden 1.000 akçe ziyâdesiyle tevcîh edesin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine 98 Recebinin
evâyili târîhiyle emr-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunup
ve Zamantu alaybeğisi Kulu defteri mûcebince Tebrîz ve Hamne kal‘alarında hidmet eylemiĢdir, deyü
94 Zilka‘desinin evâhiri târîhiyle 1.500 akçe ve bir def‘a dahi mezîd-i inâyetden 98 Recebinin evâsıtı
târîhiyle 1.000 akçe terakkîlere iki kıt‘a ahkâm-ı Ģerîfe verilüp ber-mûceb-i evâmir-i Ģerîfe zikr olunan
5.500 akçe tîmâr müteveffâ Gülâbî ve 3.000 akçe hisse tîmâr dahi fâriğ Süleymân tahvîlinden 8.500
akçelik olup elinde olan tîmârına zammolunup cümle tîmârı 13.995 akçelik olup berâtı mûcebince
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noksân ve iki def‘a fermân olunan terakkîleri ve ziyâdesi bedelinden kâbil-i ifrâz olmayan 500 akçe
ziyâdesiyle tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı cedîd-i hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 4 ġa‘bân sene 998.
[D/134]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 14 ġa‘bân sene 998.
Ziyâde 1.999 buyrulmuşdur.
Nâhiye-i Hınzırı, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Müstedâm, an-tahvîl-i Ömer
Karye-i Tuzhisârı, derMezra‘a-i Arkaç, derMezra‘a-i Yapılkan, dernezd-i Balaban Hacı, der-nezd-i
nezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
nezd-i karye-i mezbûre, tâbi‘-i
m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
dönüm: 350
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
ve bennâk ve mücerredân ve
dönüm: 380
âdet-i ağnâm: 6.500
Mezra‘a-i Deveavan, dernezd-i karye-i mezbûre., tâbi‘-i
m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
dönüm: 260

Mezra‘a-i Yassıpınar, dernezd-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
dönüm: 250

Mezra‘a-i Vîrânkayacık,
an-Resm-i Koru-yı
der-nezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘- mezra‘a-i Karacakayacık, deri m.
nezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.: 288
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
dönüm: 250

Mezra‘a-i Lalacalı, dernezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
dönüm: 350
Karye-i SivriKilise, tâbi‘-i
m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm: 1.200

Yekûn: 9.600
Hisse: 5.300
Hisse an-tîmâr-ı mezbûr: 9.600
Hisse: 4.300
Hisse: 999
Karye-i Kızıldere, tâbi‘-i Hınzırı
Mezra‘a-i Balluca, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm gayr-ı ez âdet-i ağnam:
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.541
2.459
Yekûn: 4.000
Hisse: 999
Cem‘an: 7.298
Dergâh-ı Mu‘allâ çavuĢlarından Karamanlu Hamza ÇavuĢ'un adamlarından olan mezkûr
Müstedâm gelüp Gûri kal‘ası binâsında ve evleri ta‘mîrinde küllî hidmetde bulunmağın Karaman'da
ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğın ve Mar‘aĢ sancağında tîmâr-ı
mezbûra mutasarrıf olan Ömer, Gence seferine me'mûr iken varmayup tîmârı mahlûldur, deyü
kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin evvel hüküm alınup mezkûr Gence seferine me'mûr
iken varmamıĢ ise bedelinden 2.000 akçe ziyâdesiyle tîmârın sene 996 Zilka‘desinin gurresinden
tevcîh edesin, deyü Zülkadriyye beylebeğisine serdâr-ı zafer-Ģi‘âr tarafından zeylinde âmed iĢareti
sene 997 Rebî‘ü'l-âhirinin evâyili târîhinden hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Südde-i
sa‘âdet'den ihrâc olunmak ve 1.999 akçe ziyâdesi dahi verilmek fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i
âlî tîmâr-ı mezbûr sefer-i mezkûra varmayan Ömer tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre merkûm
Müstedâm'a ibtidâdan emrolunan ile iki def‘a fermân olunan ziyâdeleri bedelinden ifrâz olmayan 299
akçe ziyâdesiyle 7.298 akçe tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
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Fî 9 ġa‘bânü'l-mu‘azzam sene 998.
[D/135]
Cülûsda tecdîd-i berât eyledi, fî sene hamse ve elf.
Nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu, der-Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
ġehriyâr veled-i Ahmed, an-tahvîl-i Mestân el-müteveffâ.
Mezra‘a-i Alacıkkaya, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl, nısf, gayr-ı ez-resm-i dönüm: 200
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde iki yüz akçe tîmâr müteveffâ Mestân
nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezkûr Ahmed oğlu ġehriyâr bendeleriçün sahîh sipâhîzâde
olup ve mukaddemâ atası Kars sancağında Kızılgöl nâm mezra‘a ve gayriden dokuz yüz elli akçe
tîmâra mutasarrıfiken sene 984 târîhinde fevt olup ve mezkûr bendeleri müteveffâ-yı mezbûrun sahîh
sulbî oğlu idüğine ve îrâd eylediği berât-ı hümâyûn Ģübhesüz atası berâtları olduğuna Hökreci nâm
mezra‘a ve gayriden on bir bin akçe tîmâra mutasarrıf olan livâ-i Kars mîrialemi Süleymân ve
Tekederesi nâm mezra‘a ve gayriden on iki bin akçe tîmâra mutasarrıf olan ġâhkulu ÇavuĢ ve
bunlardan gayri sekiz nefer sipâhîler dahi Ģahâdet eyledüklerinde Kars alaybeğisi olan Sübhânverdi
kulları mektûbile i‘lâm etmeğin zikr olunan iki yüz akçe tîmâr merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 5 Ramazânü'l-mübârek sene 997.
Tezkire Mustafâ PaĢa.
[D/184]
Nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Hasan veled-i Çalabverdi, an-tahvîl-i hod.
Mezra‘a-i Yercekuyu, tâbi‘-i
Karye-i Kunduz, tâbi‘-i mezbûr Karye-i KırkıĢla, tâbi‘-i mezbûr
mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: bennâk ve mücerredân ve âdet-i bennâk ve mücerredân ve âdet-i
300
ağnâm: 1.400
ağnâm
Hisse: 700
Mezra‘a-i Eymir Mûsâ, dernezd-i karye-i Yeni-düğenli,
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
236

Karye-i Ozankaya, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 3.995
Hisse: 1.000

Karye-i Çaylu, tâbi‘-i ÇörümĢek
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.298
Hisse: 468

Yekûn: 3.100
Hisse: 3.000
Karye-i Elma-oğlu, tâbi‘-i Mar‘aĢ
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 3.667
Hisse: 5.500
Hisse: 499
Cem‘an: 3.499
Mezra‘a-i Kayacık, tâbi‘-i
Hınızırı
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
288

Mezra‘a-i Oğuncuk, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
250

Karye-i Yüzerlik, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
1.350
Hisse: 675
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Karye-i Kunduz, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.400
Hisse: 350

Resm-i yaylak–ı Karakoca,
tâbi‘-i mezbûr: 51

Mezra‘a-i Boyacık, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: 351

Yekûn: 1.865
Hisse: 1.799
Cem‘an: 5.298 elinde olan
Ġlhâ_________k
Berây-ı terakkî, an-tahvîl-i Mehmed ferâğat kerd, nâhiye-i ÇörümĢek, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i
Mar‘aĢ el-mezbûr.
Mezra‘a-i Karakız nâm-ı diğer Sekilü vîrân, tâbi‘-i mezbûr: 1.400
Hisse: 350
an-Tahvîl-i ġehriyar el-müteveffâ, nâhiye-i mezbûr, an-tîmâr-ı mezbûr.
Mezra‘a-i Yercekuyu el-mezbûr ve gayrihi.
Yekûn: 3.100
Hisse: 100
an-Tahvîl-i Âdilhân el-müteveffâ, nâhiye-i ÇörümĢek el-mezbûr.
Çiftlik-i Sarı Hacı, der-karye-i Tahtalasun, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: 100
Yekûn: 700
el-Cümletân: 5.998
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde beĢ bin iki yüz doksan sekiz akçelik
tîmâra mutasarrıf olan mezkûr Çalabverdi oğlu Hasan bendeleri her vechile yarar ve mahall-i himmet
olmağın yine livâ-i mezbûrda beĢ yüz akçe hisse mukaddemâ defter-i mufassal mûcebince mahlûl
olmağla sene 971 târîhinde Mezid nâm kimesneye verilüp [D/185] berât-ı hümâyûnla mutasarrıfken
fevtoldukda Mehmed nâm sipâhîye tevcîh olunup ve mezkûr Mehmed dahi ferâğat eyleyüp ve tîmâr-ı
mezbûrdan yüz akçe yazar hisse dahi müteveffâ ġehriyar nâm sipâhî ve yüz akçe yazar hisse dahi
müteveffâ Adilhan nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın birikdirilüp yedi yüz akçelik olup elinde
olan tîmârına zammolunup cümle tîmârı beĢ bin dokuz yüz doksan sekiz akçelik üzre merkûm
kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 22 Recebü'l-mürecceb sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/202]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 12 Şevvâlü'l-mükerrem sene 998
Nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
Ġbrâhîm, an-tahvîl-i Seydî be-sefer nî-âmed.
Tuzhisâr, nezd-i Balabancalı,
Mezra‘a-i Erhaç, tâbi‘-i mezbûr
Mezra‘a-i Yapılgan, nezd-i
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
karye-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
3.000
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
âdet-i ağnâm: 6.250
302
Mezra‘a-i Dereardı, nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
260

Mezra‘a-i Yassıpınar, nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
250

Mezra‘a-i Lalacalı, nezd-i karyei mezbûr, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
350

117

Mezra‘a-i Vîrânkayacık, nezd-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
350

Resm-i koru-yı karye-i m.,
Kocakayacık, tâbi‘-i m.
288

Karye-i Sivrikilise, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve âdet-i ağnâm: 1.200

Yekûn: 9.600
Hisse: 4.300
Hisse: 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzır[ı] nâhiyesinde üç bin akçelik tîmâr fermân olunan
Pasin muhâfazasına gelmeyen Seydî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Ġbrâhîm bendeleriçün Tiflis
muhâfazasında ve kal‘a ta‘mîrinde ve hendek hafrında hidmetde bulunmuĢdur, deyü sâbıkan Tiflis
beğlerbeğisi olan Ömer PaĢa defteriyle bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçelik
tîmâr verilmesiçün sene 995 Zilhiccesinin evâyili târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf irâd eylemeğin zikr
olunan üç bin akçelik tîmâr ber-mûceb-i emr-i âlî merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Tahrîren fî 20 Cemâziye'l-evvel sene 998.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/227]
[Yev]mü's-sâlis, fî 27 Şevvâlü'l-mükerrem sene 998
Nâhiye-i Hınzırı, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Abdürrezzâk veled-i Selmân, an tahvîl-i Selmân pedereĢ el-müteveffâ.
Karye-i KıĢlacık, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Ortavîrân, der
Mezra‘a-i Köstervîrânı
mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı eznezd-i karye-i mezbûr,
[KöĢkervîrânı] der nezd-i
resm-i çift ve bennâk ve
tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ezkarye-i mezbûr. Hâsıl:
mücerredân ve âdet-i ağnâm
resm-i dönüm 880
Gayr-ı ez-resm-i dönüm 620
1.500
Yekûn 3.000
Hisse 2.000
Zamantu alaybeğisi Südde-i sa‘âdet'e mektûb gönderüp Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘
Hınzırı nâhiyesinde KıĢlacık nâm karye ve gayriden iki bin akçelik tîmârı olan Selmân sene 998
ġa‘bânının evâyilinde fevt olup tîmârı mahlûldür, deyü müteveffâ-yı mezbûrun sulbî oğlu
Abdürrezzâk tîmâr-ı mezbûru kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin mezkûr müteveffâ-yı
mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup kılıca yararsa ve ibrâz eyledüğü berât babası berâtı ise kânûnları üzre
babası tîmârından tevcîh edesin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra
tezkires Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan iki bin
akçe tîmâr müteveffâ babası Selmân tahvîlinden kânûnları üzre merkûm Abdürrezzâk'a tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 17 ġevvâlü'l-mükerrem sene 998.
[D/230]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 3 Zilka‘de sene 998
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîden berâteylemişdir, fî sene selase ve elf.]
Nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mehmed veled-i Murâd, an tahvîl-i pedereĢ ferâğat kerd.
Karye-i Uzun-Dirsek ma‘a AğcaĢehir, tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm 3.500.
Hisse-i m. 2.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmârı olan Murâd nâm
sipâhî pîr ve marîz olup sefer-i hümâyûna iktidârı olmamağın min-ba‘d kendüye dirlik olmayup oğlu
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Mehmed'e olmak üzre tîmârından ferâğat eylemeğin ve mezbûr Mehmed bendeleri fâriğ-i mezkûrun
sahîh sulbî oğlu olup ve ibrâz eyledüğü berât-ı hümâyûn Ģübhesüz atası berâtı olduğuna Girenci nâm
karye ve gayriden dört bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan Müstecab ve Kızılcıkı kebîr nâm karye ve
gayriden üç bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan Gülâbî ve bunlardan gayri sekiz nefer sipâhîler dahi
Ģahâdet eyledüklerin Zamantu alaybeğisi olan Ġskender bendeleri i‘lâm eylemeğin zikr olunan [D/231]
iki bin akçelik tîmâr ferâğat eden babası tahvîlinden merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân
içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 21 Muharremü'l-harâm sene 998.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/255]
Nâhiye-i Hınzırı, der-livâ-i Mar‘aş
Ziyâde 300 buyrulmuşdur.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
Hanefi veled-i Hasan, an-tahvîl-i Hasan el-fâriğ.
Mezra‘a-i Yercekuyu, tâbi‘-i
Karye-i Kunduz, tâbi‘-i m.
Karye-i KırkıĢla, tâbi‘-i mezbûr
mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: bennâk ve mücerredân ve âdet-i bennâk ve mücerredân ve âdet-i
300
ağnâm: 1.400
ağnâm: 2.580
Hisse: 700
Hisse: 396
Mezra‘a-i Eymir Mûsâ, dernezd-i karye-i Yeni-düğenli,
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
296

Karye-i Uzankaya, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 3.995
Hisse: 1.000

Karye-i Çaylu, tâbi‘-i ÇörümĢek
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.298
Hisse: 468

Yekûn: 3.100
Hisse: 3.000
Karye-i Elma-oğlu, tâbi‘-i Mar‘aĢ
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 3.667
Hisse: 2.500
Hisse: 499
Cem‘an: 3.599
Hasan oğlu mezkûr Hanefi Der-i devlet'e gelüp mukaddemâ Kars sancağıbeği Kaya yararlığın
arzeyledikde Zülkadriyye'de ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğun ve
Mar‘aĢ sancağında Hınzırı nâhiyesinde Yircekuyu nâm karye ve gayriden 3.599 akçe tîmârı olan
[D/256] Çalabverdi oğlu Hasan (---) olup berâtın verüp tîmârından ferâğat eder, deyü kendüye
verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin evvel emir alınup tîmâr-ı mezbûr bi'l-fi‘l mezkûrun üzerinde
olup berâtın verüp ferâğat ederse tevcîh edesin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine sene 998
Zilka‘desinin evâsıtıyla hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak
fermân olunup 300 akçe ziyâdesi verilmek buyrulmağın ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 3.599 akçe
tîmâr fâriğ babası Hasan tahvîlinden ibtidâ fermân olunanıyla bir def‘a emrolunan ziyâdesinden mâadâ kâbil-i ifrâz olmayan 299 akçe ziyâdesiyle merkûm Hanefi'ye tevcîh olunup Der-i devlet'den
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî selhi Zilka‘de sene 998.
[D/257]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 3 Zilhicce sene 998
Nâhiye-i Hınzırı, der-livâ-i Mar‘aş
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
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Mezra‘a-i Kirni, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 2.709
Karye-i Gederek (?), tâbi‘-i
mezbûr.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 2.263
Hisse: 863
Karye-i Hargana, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 3.320

Bekir, an-tahvîl-i Hüseyin el-müteveffâ.
Karye-i Akarca, der-nezd-i
Karye-i Tahta-kavak, tâbi‘-i m.
Sarıoğlan, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl nısf gayr-ı ez-resm-i çift
Hâsıl nısf gayr-ı ez-resm-i çift
ve bennâk ve mücerredân ve
ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm: 1.398
âdet-i ağnâm: 1.065
Karye-i Ekrek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Sıvgın, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 17.365
ağnâm: 1.065

Nehr-i Rabuki (?), tâbi‘-i
Mezra‘a-i Sâmi ma‘a mezra‘a-i
mezbûr
Oyuzpınarı, tâbi‘-i mezbûr:
Hâsıl: 5.500
4.000
Hisse: 2.554
Hisse: 1.000
Hisse: 854
Karye-i Tahtalasun tâbi‘-i m.
Hâsıl nısf gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 907
Yekûn: 22.750
Hisse: 5.000
Hisse: 1.000
Yekûn: 7.000
Hisse: 3.500
Hisse: 500

Yekûn: 2.084
Ber-vech-i tekmîl: 3.000 Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde 2.084 akçelik
tîmâr müteveffâ Hüseyin tahvîlinden mahlûl olmağın mezkûr Bekir içün Gûri kal‘ası binâsında hidmet
etmiĢdir, deyü defter ile arzolundukda vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan 3.000 akçe tîmâr tevcîh
olunmasiyçün sene 995 Zilhiccesinin evâyili ile müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan tîmâr
912 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre ber-mûceb-i emr-i Ģerîf tevcîh olunup berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî gurrei Cemâziye'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/261]
[Yev]mü's-sebt, fî 21 Zilhicce sene 998
Nâhiye-i Hınzırı, der-livâ-i Mar‘aş
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
Hasan veled-i Çalabverdi, an-tahvîl-i hod.
Mezra‘a-i Kayacık, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Oğuncuk, tâbi‘-i
Karye-i Yüzerlik, tâbi‘-i Hınzırı
Hınızırı
mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: bennâk ve mücerredân ve âdet-i
288
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ağnâm: 1.350
Hisse: 675
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Karye-i Kunduz, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.400
Hisse: 350

Resm-i yaylak–ı Karakoca,
tâbi‘-i mezbûr: 51

Mezra‘a-i Tomanis, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl-ı rub‘ gayr-ı ez-resm-i
dönüm: 351

Yekûn: 1.852 buyruldu
Hisse: 1.799
Karye-i Kırsavi, tâbi‘-i PınarbaĢı Mezra‘a-i Ağcavîrân, der-nezd-i
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
karye-i m.
bennâk ve mücerredân ve âdet-i Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
ağnâm: 2.500
2.000
Yekûn: 4.814
Hisse: 1.000
Hisse: 1.602
Mezra‘a-i Karakız nâm-ı diğer Sekilü vîrân, tâbi‘i nâhiye-i ÇörümĢek.
Hâsıl nısf ma‘a resm-i dönüm, an-mufassal: 500

Karye-i Gelirge (?), tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 3.355
Hisse: 1.314

Çiftlik-i Sarı Hacı, der-karye-i Tahtalasun, tâbi‘-i
mezbûr.
Hâsıl: 100, an-mufassal

Yekûn: 7.600
Cem‘an; 4.001
Çalabverdi oğlu mezkûr Hasan Der-i devlet'e gelüp Mar‘aĢ sancağında zikr olunan 3.599 akçe
nokanıyla ber-vech-i tekmîl 7.600 akçe üzre mutasarrıf olup mukaddemâ Hınzırı nâhiyesinde olan
Kayacık nâm mezra‘a ve gayriden 1.799 hisse tîmâr mukaddemâ Gürcistan seferine me'mûr iken
varmayan Mehmed tahvîlinden sene 993 Zilka‘desinin üçüncü gününden emr-i Ģerîfle serdâr
tarafından kendüye tevcîh olunup berât etdirüp tasarrufunda iken ba‘dehu mezbûr Mehmed sene 994
târîhinde fevtoldukda tîmâr-ı mezbûr Abdülkâdir nâm kimesne üzerinde tîmâr zannedüp alup sonra
Ġsmail'e ferâğat etmekle mezbûr Ġsmail dahledüp lakin vech-i meĢrûh üzre hakkı olmağla tekrâr zikr
olunan mezra‘a içün kılıçdır bunun içün üzerinde âhar kılıç tîmâr vardır, deyü dahletmeğin hâlâ
Defterhâne-i Hâkâni'de olan Ruznâmçe'ye mürâca‘at olundukda zikr olunan mezra‘a defterde hisse
olmağın tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre buna verilüp berâtıyla tasarrufunda iken kılıç birikmiĢdir,
deyü ol vechile dahlederse etdirmeyüp tîmâr-ı mezbûru berâtı mûcebince mezkûra mukarrer edüp bîvech dahletdirmeyesin dahledüp mahsûldan nesnesin dahi almıĢ ise toprak kadısı ma‘rifetiyle ba‘de'ssübût girü bî-kusûr alıveresin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine sene 998 Zilhiccesinin evâsıtıyla
hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın bermûceb-i emr-i âlî zikr olunan 1.799 akçe tîmâr vech-i meĢrûh üzre mukarrer kılınup 4.000 akçe tîmâr
3.599 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 7.600 üzre merkûm Hasan'a tevcîh olunup Der-i devlet'den
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 17 Zilhicce sene 998.
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Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak
[A/121a]
[Yev]mü'l-isneyn
Ziyâde 500 buyruldu.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Abdi bin Ġbrâhîm, an-tahvîl-i Ġbrâhîm el-fâriğ
Karye-i Göllücelü, Yuvalu yörüklerinden Selarek Mezra‘a-i Ġnce SubaĢı nâm-ı diğer KırıĢhan, tâbi‘cemâ‘ati mütemekkin olup karye olmuĢdur, tâbi‘-i
i KarataĢ: 2.000
m.: 4.000
Hisse: 500
Hisse: 2.000
Yekûn: 2.500
ĠĢbu 2.500 akçe tîmâra mutasarrıf olan Ġbrâhîm pîr-i nâ-tüvân olup marîz olup sefere iktidârı
olmayup min ba‘d dirlik olmamak üzre tîmâr tasarruf etmeyen sulbî oğlu Abdî'ye olmak Ģartıyla
ferâğat edüp mezbûr sahîh sulbî oğlu olup îrâd eyledüği berât babası berâtı olduğuna Karaman Defter
kethudası olan i‘lâm etmeğin 2.500 akçelik tîmâr tevcîh olunup tezkire verildi.
Fî 29 Recebü'l-mürecceb sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/122a]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 9 Cemâziye'l-âhir sene 997.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Halîl veled-i Ġbrâhîm, an-tahvîl-i Ġbrâhîm el-müteveffâ pedereĢ
Karye-i Kal‘a-i Çarsalur, tâbi‘-i mezbûr: 15.300
Karye-i Kızılağıl, tâbi‘-i m.: 1.000
Hisse: 2.400
Hisse: 500
Yekûn: 2.900
Hisse: 2.000
Kayseriyye sancağında Kenâr-ı Irmak nâhiyesinde 2.900 akçe tîmâra mutasarrıf olan Ġbrâhîm
fevt olup tîmârı mahlûl olmağın tîmâr tasarruf etmeyen sulbî oğlu Halîl bendeleri müteveffâ-yı
mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup ve îrâd eylediği berât bilâ-Ģübhe babası berâtı olduğuna Ģuhûd
istimâ‘ıyla sancağıbeği i‘lâm etmeğin zikr olunan 2.900 akçe tîmârın 2.000 akçeliği müteveffâ-yı
müteveffâ babalası tahvîlinden mezbûr bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî gurre-i Cemâziye'l-evvel sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/122b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 16 Cemâziye'l-âhir sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
ġeyh Mezîd, an-tahvîl-i Abdullâh el-fâriğ.
Mezra‘a-i KuĢcu, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak
1.500
Hisse: 500
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
ĠĢbu 500 akçe tîmâr fâriğ Abdullâh tahvîlinden mahlûl olmağın Çıldır beğlerbeğisi mühürlü
defter gönderüp ġeyh Mezîd içün yarar olup kendüsiyle Ahısha kal‘ası binâsında küllî hidmetde
bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâra evâsıt-ı Zilhicce sene 995 târîhiyle emr-i
Ģerîf verilmeğin ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre ber-mûceb-i emr-i âlî tevcîh olunup berât-ı âlîĢân
içün tezkire verildi.
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Fî 15 Cemâziye'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
Beyâz.
[A/123a]
[Yev]mü's-sebt, fî 21 Cemâziye'l-âhir sene 997.
Ber-vech-i iştirâk iki karındaşı ferâğat edüp cümlesi birâderine olmak bâbında inâyet ricâ eder,
buyruldu.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Hâkî, an-tahvîl-i Erzânî el-fâriğ.
Karye-i Kal‘a, tâbi‘-i m.,
Mezra‘a-i Karacain ve
Mezra‘a-i Kayıköy, tâbi‘-i
iki baĢ: 1.586
Öyücek, tâbi‘-i mezbûr, iki baĢ:
m., iki baĢ: 880
2.460
Mezra‘a-i Yahyapınarı, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Uzunkuyu,
Mezra‘a-i Yazı Çepni,
m., iki baĢ: 350
tâbi‘-i m., iki baĢ: 780
tâbi‘-i m., iki baĢ: 394
Karye-i Kavacık, tâbi‘-i
Karye-i Kayırdiğin, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Beğoğlanı,
m., iki baĢ: 1.650
mezbûr, mâlikâne: 1.600
tâbi‘-i KarataĢ, dîvânî: 500
Yekûn: 10.300
Hisse: 3.000 sahh
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâra ber-vechi iĢtirâk mutasarrıf olan Hâki ve Erzânî nâm karındaĢlardan
mezbûr Erzânî hissesinden ferâğat edüp mahlûl olmağın mezkûr Hâkî bendeleri yarar olup ve ġark
seferlerinde ve kal‘a binâsında hidmetde olmağla zikr olunan tîmâr kılıç olup ifrâzı mümkin olmayup
kılıç bozulmamak üzre elinde olan tîmârıyla birikdirilüp üç bin akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı
hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 27 Cemâziye'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/124b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî selhi Cemâziye'l-âhir sene 997.
Ziyâde 553 buyruldu.
Kitâbet içün olan suret-i ruus zabt olundu.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ, an-Kâtiban-ı Defter-i Hâkânî
Karye-i Göllüce, tâi‘-i m.
Mezra‘a-i KiriĢkal‘a, tâbi‘-i m.,
Karye-i Ġncesu, tâbi‘-i KarataĢ
Hâsıl-ı mâlikâne: 2.716
nezd-i karye-i Donarslan, tâbi‘-i
Hâsıl-ı mâlikâne: 1.000
mezbûr
Hâsıl-ı mâlikâne: 890
Mezra‘a-i Boran, tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i AvĢar, tâbi‘-i KarataĢ Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Ġslamlu
Hâsıl-ı mâlikâne: 1.100
Hâsıl-ı mâlikâne: 1.000
Hâsıl-ı mâlikâne: 2.966
Karye-i Boldacı, hâric ez-defter, tâbi‘-i Göstere
Hâsıl-ı mâlikâne: 1.850

Mezra‘a-i Domacık, der-sınur-ı karye-i Ağcaağıl,
hâric ez-defter, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak
Hâsıl-ı mâlikâne: 800
Yekûn: 12.302
ĠĢbu defter-i cedîd mûcebince 12.302 akçe zîr-i kurâ ve mezâri‘in mâlikâneleri mufassal
mûcebince mahlûldur, deyü Defter-i Hâkânî kâtibleri Ģâkirdlerinden Vize sancağında 3.000 akçe
tîmârdan ma‘zûl olan Mustafâ tâlib olmağın bedeli tevcîh olunmağıçün hükm-i Ģerîf îrâd etmeğin
mülkiyet ve vakfiyet üzre mutasarrıf-ı müstahıkkı yoğise kâbil-i ifrâz olmayan 10.749 akçe hissesi
2.451 akçe ziyâdesiyle defter-i cedîdden kâtibü'l-vilâye sene 996 Rebî‘ü'l-evvelinin onuncu günüyle
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tevcîh edüp ve 553 akçe ziyâdesi dahi fermân olunmağın ve Defter-i Hâkânî kâtiblerinden Mustafâ bin
Eyyûb fevt olup gedük mahlûl olmağın zümre-i mezbûre Ģâkirdlerinden Mustafâ'ya verilmek
buyrulduğuna sene 996 Ramazânının ikinci günüyle mümzâ re'îsü'l-küttâbi'l-vilâye verdiği tezkire
muktezâsınca Defter-i Hâkânî kâtibi olmak üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 10 Cemâziye'l-evvel sene 997.
Beyâz.
[A/125a]
[Yev]mü's-sebt, fî 13 Recebü'l-mürecceb sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Ferâğat edüp oğulları Şâh Velî ve Ca‘fer'e verüp berât etdi, fî sene 998.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Ġmâm Kulu, an-tahvîl-i DervîĢ el-fâriğ
Karye-i BaĢbusak ve mezra‘a-i TemâĢâlık, tâbi‘-i
Mezra‘a-i ÖyükkıĢla, tâbi‘-i mezbûr, dîvânî:
Kenâr-ı Irmak, iki baĢ: 11.000
1.000
Hisse: 2.000
Yekûn: 3.000
Kayseriyye sancağında Kenâr-ı Irmak nâhiyesinde 3.000 akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup hüsn-i
ihtiyârıyla ferâğat eden DervîĢ tahvîlinden mahlûl olmağın AkĢehir sancağıbeği Mustafâ dâme izzuhu
mühürlü defter gönderüp Ġmâm Kulu bendeleri içün yarar olup Tebrîz seferinde vâki‘ olan ılgarlarda
hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunmak içün evâhir-i
ġevvâlü'l-mükerrem sene 993 târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin be-mûceb-i emr-i âlî zikr
olunan tîmâr tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 22 Rebî‘ü'l-âhir senen 992.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/125b]
Ferâğat edüp Hüseyin'e berât etdi.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Cum‘a veled-i TanrıvermiĢ, an-tahvîl-i Minnet, be-sefer nî-âmed.
Karye-i Keylüce, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak:
Karye-i KıĢla-Mehmed-i Göstere, tâbi‘-i
2.500
mezbûr: 1.500
Hisse: 1.200
Yekûn: 3.700
Bâkî: 300
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâr ġark seferine me’mûr iken gelmeyen Minnet tahvîlinden mahlûl olmağın
yine bu sancakda KalaycıkıĢlası nâm karye üç bin yüz akçe ile mutasarrıf iken fevt olan TanrıvermiĢ
nâm sipâhînün tîmâr olmayan sulbî oğlu Cum‘a bendeleri içün müteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî
oğlu olup ve îrâd eyledüği berât bilâ-Ģübhe babası berâtı olup ve KırĢehri sancağı Boz-ok'a tâbi‘ iken
Boz-ok sancağından KırĢehri nâhiyesinde bin beĢ yüz otuz beĢ akçe tîmâr olan ibtidâ babasının berâtı
zâyi‘ olduğuna yarar Ģuhûd istimâ‘ıyla Karaman defter kethudâsı i‘lâm etmeğin kayd mahallinden
bulunup ihrâc olunmak üzre tîmâr-ı mezbûr tevcîh olunup tezkire verildi.
Fî gurrei Cemâziye'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/125b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 14 Recebü'l-mürecceb sene 997.
Hükm-i Ģerîf verilmiĢdir.
Hisse ilhâk edüp tecdîd-i berât eyledi.
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Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Abdülkerîm
Karye-i Obruk, tâbi‘-i m.: 2.400
Karye-i Ağcain, tâbi‘-i [m.],
Karye-i Acıgöl, tâbi‘-i Ġslam[lu],
mâlikâne: 6.600
dîvânî: 3.400
Hisse: 600
Hisse: 1.800
Yekûn: 4.800
Hisse: 3.000
Karye-i Obruk, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak ve gayrihi: 4.800
Hisse: 1.800
Yekûn: 2.800
an-Tavil-i Mûsâ fâriğ
Karye-i Efkere, tâbi‘-i Koramaz: 15.300
Karye-i Cânbâz, tâbi‘-i mezbûr: 2.000
Hisse: 1.000
Yekûn: 16.300
Hisse: 4.199
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Abdülkerim bendeleri içün mukaddemâ Lûri ve Tomanis
kal‘aları binâsında hidmetde bulunduğun Hudâvendigâr alaybeğisi defter ile i‘lâm etmeğin sene 992
ġevvâlinin evâhirinde 1.500 akçe terakkîye ve Tebrîz seferinde hidmetde ve yoldaĢlıkda bulunduğun
[A/126a] KırĢehri sancağıbeği arz eyledikde sene 93 ġevvâlinin evâsıtında bin beĢ yüz akçe
terakkîlere ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin müyesser olmayup ve yine livâ-i mezbûrda on iki bin akçe
tîmâra mutasarrıf olan babası Kemâl ÇavuĢ berâtın verüp hüsn-i ihtiyârıyla dört bin beĢ yüz akçe
hissesinden ferâğat eyledüğin bildirüp kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin iki kıt‘a terakkî
hükümleri alınup terakkîleri bedeli tevcîh edesin, deyü sene 995 Cemâziye'l-âhirinin evâhiri târîhiyle
emr-i Ģerîf verilmeğin defterde babası 1.500 akçe hisse bulunmağın ve yine 3.099 akçe hisse fâriğ
Mûsâ tahvîlinden mahlûl olmağın sâbıkan Karaman beğlerbeğisi mühürlü defter gönderüp Tebrîz ve
Hamne kal‘ası ta‘mîrinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin 1.500 akçe terakkîye evâyil-i
Zilka‘de sene 994 târîhiyle bir def‘a dahi Kayseriyye alaybeğisi mühürlü defter görderüp Tebrîz ve
Hamne kal‘ası ta‘mîrinde küllî hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin 1.500 akçe terakkîye evâsıt-ı
Zilhicce sene 994 târîhiyle ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin zikr olunan hisseler birikdirilüp 5.999 akçelik
olup fermân olunan terakkîlerine bedel cümle tîmârı 8.999 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân
içün tezkire verildi.
Fî gurrei Zilhicce sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
Beyâz.
[A/126b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 21 Recebü'l-mürecceb sene 997.
Emr-i şerîf verilmişdir.
Tîmârından ferâğat edüp âhara verildi.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Alî veled-i Abdullâh, an-tahvîl-i Mahmûd veled-i Mustafâ el-müteveffâ.
Karye-i Kal‘a-i Çarsalur, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak, iki baĢ: 15.300
Hisse: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Abdullâh oğlu mezkûr Alî yarar olup Lûri ve Tomanis kal‘aları binâsında küllî hidmetde
bulunduğuna Dergâh-ı âlî müteferrikalarından Memi dâme mecduhu defteriyle i‘lâm etdikde mezid-i
inâyetden ibtidâdan Karaman'da 3.000 akçe tîmâra sene 992 Ramazânının evâhiri târîhiyle müverrah
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düstûr-ı mükerrem Serdâr Ferhâd PaĢa hazretleri tarafından hükm-i Ģerîf. [Not: Bu hüküm yarım
bırakılıp aĢağıya tekrâr yazılmıĢtır.]
Beyâz.
[A/127a]
Hükm-i Ģerîf verilmiĢdir.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Alî veled-i Abdullâh, an-tahvîl-i Mahmûd veled-i Mustafâ el-müteveffâ.
Karye-i Kal‘a-i Çarsalur, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak, iki baĢ: 15.300
Hisse: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Abdullâh oğlu mezkûr Alî yarar olup Lûri ve Tomanis kal‘aları binâsında küllî hidmetde
bulunduğun Dergâh-ı mu‘allâ müteferrikalarından Memi dâme mecduhu defteriyle i‘lâm etdükde
mezîd-i inâyetden ibtidâdan Karaman'da 3.000 akçe tîmâra sene 992 Ramazânının evâhiri târîhiyle
müverrah düstûr-ı mükerrem Serdâr Ferhâd PaĢa tarafından hükm-i Ģerîf verilmeğle merkûm Alî gelüp
Kayseriyye sancağında Kal‘a-i Çarsalur nâm karye ve gayriden 3.500 akçe tîmâra mutasarrıf olan
Mahmûd fevt olup tîmârı mahlûldur, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin mahlûl ise
bedelin tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 996 Zilka‘desinin yigirmi beĢinci günüyle
serdâr-ı müĢârun-ileyh hazretleri tarafından hükm-i Ģerîf verildikden sonra hâlâ tezkiresi Bâb-ı
sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın Rûznâmçe-i hümâyûn'a mürâca‘at olundukda müteveffâyı mezbûrun tîmârı ol mikdar bulunmayup 2.000 akçelik üzre mîrimîrân tezkiresiyle mâh-ı mezbûrun
yigirmi sekizinci gününde Seydî nâm kimesne alup berât eylemiĢ bulunup arz olundukda
mukaddemine buyrulmağın ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 2.000 akçe tîmâr vech-i meĢrûh üzre
müteveffâ Mahmûd bin Mustafâ tahvîlinden bedelinden 1.000 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000
akçelik üzre mezkûr Alî'ye Der-i devlet'den tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 20 Recebü'l-mürecceb sene 997.
Beyâz.
[A/128b]
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Cülûs-ı hümâyûn içün tecdîd-i berât etdi, fî sene erba‘a ve elf.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Abdüsselâm veled-i ġeyhî, an-tahvîl-i ġeyhî em-müteveffâ.
Karye-i Kemerlik, tâbi‘-i mezbûr: 2.000
Karye-i Yuvalı, tâbi‘-i Koramaz, mâlikâne,
dîvânî: 1.500
Yekûn: 3.500
Kayseriyye sancağında Kenâr-ı Irmak nâhiyesinde 3.500 akçe tîmâra mutasarrıf olup Karaman
çavuĢlarından olan ġeyhî fevt olup tîmârı mahlûl olmağın Ġç-il sancağbeği Ahmed dâme izzuhu
mühürlü defter gönderüp merkûm ġeyhî oğlu Abdüsselâm bendeleri içün yarar olup bu sene-i
mübârekede Tebrîz seferinde vâki‘ olan karavullarda hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin
ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunmak içün evâhir-i Zilka‘de sene 994 târîhiyle müverrah emr-i
Ģerîf verilmeğin tîmâr-ı mezbûr babası tîmârı olup içinde alâka-i kesîreleri olmağın kâbil-i ifrâz
olmayan beĢ yüz akçe ziyâdesiyle cümle tîmârı 3.500 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Fî 26 Cemâziye'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa
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[A/129a]
Livâ-i Kayseriyye el-cüz'ü's-sâni, fî sene 997
Çavuşluğu içün olan sûret-i ru’ûs hıfz olundu.
Üç kıt‘a hükm-i şerîf verildi.
Mukarrer-nâmede âmed işâreti vardır.
[Yev]mü's-sülesâ, fî 5 Ramazân sene 997.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Ca‘fer, an-ÇavuĢân-ı Dergâh-ı âlî
Karye-i BaĢvîrân, tâbi‘-i Kenâr-ı
Karye-i Seferhân, tâbi‘-i
Karye-i Seferhân, tâbi‘-i m.:
ırmak: 3.000
Göstere: 6.114
2.000
Karye-i Saru Ömerlü, tâbi‘-i
KarataĢ: 4.910

Mezra‘a-i Çöğenler, tâbi‘-i
Sahrâ, dîvânî: 1.000

Mezra‘a-i Roha ma‘a Karakaya,
tâbi‘-i Göstere, dîvânî: 900

Mezra‘a-i Yağırca, tâbi‘-i
KarataĢ: 4.000
Hisse: 500

Mezra‘a-i ġarâb-salar, tâbi‘-i
Sahrâ: 216

Mezra‘a-i Öksüd, tâbi‘-i Kenâr-ı
Irmak, iki baĢ: 1.000

Mezra‘a-i Yosmacık, tâbi‘-i
Göstere

Karye-i Ağcain ve mezra‘a-i
Eğriin ve mezra‘a-i
Karapınarcık, tâbi‘-i Ġslâmlu:
5.600
Hisse: 1.600
Zeminhâ-i Abdülganî, tâbi‘-i
Sahrâ, dîvânî: 1.000

Karye-i Gelincik, tâbi‘-i
KarataĢ: 1.500

Karye-i Çukavîrânı, tâbi‘-i Sahrâ: 2.000
Yekûn: 20.000
Karye-i KuĢtemür, tâbi‘-i KenârMezra‘a-i Tatarlar-ı Ġslâmlu,
ı Irmak: 1.000
dîvânî: tâbi‘-i m.: 2.000

Mezra‘a-i Yosunlu ve Ġslâmluca,
tâbi‘-i Ġslâmlu, dvânî: 999

Karye-i Kal‘a-i Çarsalur, tâbi‘-i
Kenâr-ı Irmak: 5.800

Zemin-i Kâtib, tâbi‘-i Koramaz:
2.000
Hisse: 1.000

Yekûn: 6.800
Hisse: 2.800
Cem‘an Yekûn: 26.299
Ber-vech-i tekmîl: 33.499
Hisse: 5.500
Kayseriyye sancağında zikr olunan 26.299 akçe ze‘âmete 1.200 akçe noksânıyla ber-vech-i
tekmîl 27.499 akçelik üzre mutasarrıf olan mezkûr Ca‘fer mukaddemâ Revân kal‘ası binâsı içün iki
yüz yük taĢ getürüp hidmet etdükde Kayseriyye Sancağıbeği Mustafâ dâme izzuhu mühürlü
tezkiresiyle i‘lâm etdükde sene 991 ġa‘bânının evâhirinde 3.000 akçe terakkîye düstûr-ı mükerrem
Serdâr Ferhâd PaĢa hazretleri tarafından ve bir def‘a dahi Tebrîz kal‘ası ta‘mîrinde hidmetde
bulunmağla Tebrîz seferinde [A/129b] çavuĢbaĢılık hidmetinde olan Ġbrâhîm ÇavuĢ defteri mûcebince
3.000 akçe terakkî emr olunup sefer üzre olmağın hükmün ihrâc etmekle sene 994 Rebî‘ü'l-âhir'inde
3.000 akçe terakkîlere ahkâm-ı Ģerîfe verilüp ba‘dehu Erzurûm ve Kars Beğlerbeğisi Hasan PaĢa
mektûb gönderüp Kayseriyye sancağında Kenâr-ı Irmak nâhiyesinde Kal‘a-i Çarsalur nâm karye ve
gayriden 6.800 akçe tîmâra mutasarrıf olan Mustafâ Revân muhâfazasına me'mûr iken firâr edüp
tîmârı mahlûl oldukda 3.800 akçe hissesi merkûm Ca‘fer'e 1.500 akçe kılıcı ihtiyârıyla Revân
muhâfazasında kalan Ya‘kûb'a tevcîh olunup berât edüp tasarruflarında iken mezbûr Mustafâ ben
muhâfaza defterinde mukayyed değilim, deyü nizâ‘ eyledükde merkûm Mustafâ muhâfaza defterinde
mukayyed bulunmağla tîmâr-ı mezbûr mezkûrlara mukarrer olmuĢken mezbûr Mustafâ kanâ‘at
etmeyüp Tomanis muhâfazasında kalmak üzre tîmârı mukarrer olmak içün eline emr-i Ģerîf alup yine
Tomanis muhâfazasında dahi kalmayup her vechile hakk-ı mezbûrân Ca‘fer ve Yakub'undur, deyü
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bildirüp mezbûrlar gelüp merkûm Mustafâ fevt olup üzerinde tîmâr yok iken Emirze ve ġâhkulu nâm
kimesneler tîmâr-ı mezbûru Mustafâ tahvîlinden alup nizâ‘ eylediklerinde hak bunlarun olmağla
bunlara mukarrer oldukdan sonra bunlarun içün yine Tebrîz seferinde hidmetde iken Seydî CavuĢ ve
Yûsuf nâm kimesneler tîmâr-ı mezbûru mezkûrân Emirze ve ġâhkulu Tebrîz seferine gelmemekle biz
aldık, deyü niza‘ edüp serdâr huzûrunda murâfa‘a olduklarında tîmâr-ı mezbûr bunların üzerinde olup
müteveffâ Mustafâ'nın üzerinde tîmâr olmayup ve Emirze ve ġâhkulu dahi kat‘â alâkası ve mezbûrân
Seydî ÇavuĢ ve Yûsuf'un da‘vâ ve nizâ‘a istihkâkları olmayup hakk-ı mezbûrân Ca‘fer ve Ya‘kûb'un
olduğun zâhir olmağın tîmâr-ı mezbûr mezkûrân Ca‘fer ve Ya‘kûb'a mukarrer olmak emr olunup
tîmâr-ı mezkûru mukarrer edüp berâtları ve mukarrer-nâmeleri mûcebince kemâkân zabt ve tasarruf
edüp min-ba‘d mezbûru tîmâr-ı mezkûra bir vechile dahl etdirmeyesin, eğer dahl edüp tahvîllerine
düĢmüĢ hukûk ve rüsûmundan kimesne nesnesin dahi almıĢ ise ba‘de's-sübût hükm edüp girü
alıveresin, deyü Karaman beğlebeğisine sene 994 Zilka‘desinin [A/130a] evâyili târîhiyle müverrah
serdâr-ı müĢârun-ileyh tarafından hükm-i Ģerîf verildikden sonra hâlâ tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc
olunmak fermân olmağın ber-mûceb-i emr-i âlî vech-i meĢrûh üzre merkûm Ca‘fer'e mukarrer kılınup
ve mukaddemâ Tebrîz seferinde yarar âdemleriyle sefer edüp küllî hidmet etmekle serdâr-ı müĢârunileyh hazretleri bir yıl Tiflis'in muhâfazasında kalmak Ģartıyla Dergâh-ı âlî çavuĢlarına ilhâk edüp eline
emr-i Ģerîf vermiĢ ve muhâfaza hidmetin edâ edüp kal‘alar ta‘mîrinde küllî hidmet eyledüğin Tiflis
Beğlerbeğisi Ömer PaĢa ve Ağcakal‘ası beğlerbeğisi sâbıkan Tiflis beğlerbeğisi dahi mektûblar
gönderüp vech-i meĢrûh üzre Ģahâdet etmeğin pâye-i serîr-i a‘lâya arzolundukda hatt-ı hümâyûn ile
mahlûl-ı cedîd görüle, deyü selh-i Recebde tezkire verilüp hâlâ zümre-i mezbûrdan olan Yûnus ÇavuĢ
fevt olmuĢdur, deyü Karaman Beğlerbeğisi Mahmûd PaĢa arz etmeğin mezbûrun gedüği mezkûra
verilüp çavuĢ olmak buyrulduğuna sene 997 ġa‘banının yigirmi dördüncü günüyle müverrah mümzâ
sûret-i ruus verilmeğin müteveffâ-i mezbûrun yerine Dergâh-ı âlî çavuĢlarından olup noksânıyla iki
def‘a emrolunan terakkîleri bedelinden 7.200 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 33.499 akçelik üzre
merkûm Ca‘fer'e Der-i devlet'den tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 3 Ramazânü'l-mübârek sene 997.
Beyâz.
[A/133a]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 17 ġevvâl sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Berâtın zâyi‘ etmeğin tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene isneyn ve elf.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Ferruh, an-tahvîl-i Yonca ki ferâğat kerd.
Karye-i Ilusu, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Donarslan,
Mezra‘a-i Çay, tâbi‘-i
Kenâr-ı Irmak, iki baĢ: 1.000
tâbi‘-i m., iki baĢ: 500
mezbûr, iki baĢ: 1.500
Yekûn: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Zikr olunan 2.000 akçe tîmâra mîr-i mîrân berâtıyla mutasarrıf olan Yonca berâtın verüp ferâğat
etmeğin bundan akdem Revân ılgarında Ner kal‘ası binâsında küllî hidmet edüp yoldaĢlıkda
bulunmuĢdur, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisi mühürlü defterle i‘lâm etmeğin ibtidâdan [A/133b] 3.000
akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmayan mezkûr Ferruh kendüye vedilmesin ricâ etmeğin
evvel hüküm alınup mezkûr fevt olup berâtı bunun eline düĢmekle bana ferâğat etdi, deyü hîle etmiĢ
değil ise sahîh berâtın verüp ferâğat ederse noksânı düĢenden tekmîl olunmak üzre tevcîh edesin, deyü
Karaman beğlerbeğine sene 997 ġevvâlinin evâyil-i târîhiyle müverrah hükm-i Ģerîf verildikden sonra
tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber-mûcebi emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr
vech-i meĢrûh üzre fâriğ Yonca tahvîlinden bedelinden 1.000 akçe noksânıyla Ferruh'a tevcîh olunup
Der-i devletden berât-i âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 14 ġevvâlü'l-mükerrem sene 997.
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[A/133b]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 2 Zilka‘de sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Süleymân veled-i ġah Velî, an-tahvîl-i Behram el-mütevefâ.
Karye-i Aygırağıl nâm-ı diğer Çalık (?), tâbi‘-i
Mezra‘a-i Karaköy-i diğer, tâbi‘-i Ġslâmlu,
Kenâr-ı Irmak: 4.000
iki baĢ: 2.600
Yekûn: 7.600
Hisse: 3.000
ġâh Velî oğlu mezkûr Süleymân Dergâh-ı mu‘allâ'ya gelüp ehl-i fesâd ele getürmekde yoldaĢlık
etdüğin Rûm beğlerbeğisi mühürlü defteriyle arz eyledükde ibtidâdan 3.000 akçe tîmâr verilen emri
zâyi‘ olmağla tekrâr kaydından verilüp henüz müyesser olmayup ve Kayseriyye sancağında Kenâr-ı
Irmak nâhiyesinde Aygırağıl nâm karye ve gayriden 3.000 [akçe] tîmâr müteveffâ Behrâm tahvîlinden
mahlûldur, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin mezkûrun elinde ol mikdar tîmâra ve
zikr olunan tîmâr mezbûrun üzerinde iken fevt olup mahlûl ise mezbûra tevcîh edesin, deyü sene 997
ġevvâlinin on dördüncü gününden Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi
Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunup mezkûr Süleymân Südde-i sa‘âdet'e gelüp mukaddemâ
yarar olup ehl-i fesâd ele getürmekde yoldaĢlık eyledüğin Rûm beğlerbeğisi ve kadısı mühürlü
defteriyle arz eyledükde Karaman'da ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser
olmayup zâyi‘ olduğun bildirüp tekrâr kaydın verilmek Bâb-ı hümâyûn'a ricâ etmeğin ol zâyi‘ olan
hüküm bunun olup müyesser olmayup zayi‘ olmuĢ ise mezkûra emrim üzre düĢenden 3.000 akçe tîmâr
tevcîh eyleyüp amma mukayyed olasın ki ol zâyi‘ olan emirle kimesneye tîmâr almak ihtimali olmaya,
deyü sene 997 ġevvâlinin evâsıtında müĢârun-ileyh Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verilüp bermûceb-i emr-i âlî zikr olunan 3.000 akçelik vech-i meĢrûh üzre ġâh Velî oğlu merkûm Süleymân'a
tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî selhi ġevvâl sene 997.
[A/134a]

Karye-i Boyalı, tâbi‘-i
m., dîvânî: 2.000

[Yev]mü's-sebt, fî 13 Zilka‘de sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Ferâğat edüp âhara verildi, sene 998.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Alî veled-i Hasan, an-tahvîl-i ġadi el-fâriğ.
Karye-i Sırtsarây ve Oyumağaç ve mezra‘a-i Boyaluca ve mezra‘a-i
Kuyucak ve Kal‘a-i Hasan ve GümüĢdiğin divanı ve mezr‘a-i
Gâzîçukuru, iki baĢ, tâbi‘-i Sahrâ
Hâsıl: 6.000
Hisse: 2.000

Yekûn: 5.000
Hisse: 3.000
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup ferâğat eden ġâdî tahvîlinden mahlûl olmağın Hasan
oğlu Alî bendeleriyçün Diyâr-ı ġark seferinde vâki‘ olan Melas muhârebesinde ziyâde hidmetde ve
yoldaĢlıkda bulunup müstahıkk-ı inâyet olmağın ibtidâdan üç bin akçe tîmâra evâsıt-ı ġa‘bân sene 997
târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin zikr olunan 3.000 akçe tîmâr ber-mûceb-i emr-i âlî tevcîh olunup berâtı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî ġa‘bânü'l-mu‘azzam sene 994.
Tezkire-i Haydar PaĢa.
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[A/134b]
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ.
Karye-i Aytimur, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak, iki
Mezra‘a-i Kavmar, tâbi‘-i mezbûr, iki baĢ:
baĢ: 7.300
1.200
Mezra‘a-i Alacamescid ve Güneyağıl, dîvânî:
1.100

Mezra‘a-i Hacıbâğı, tâbi‘-i Sahrâ, dîvânî:
1.800
Hisse: 1.200
Yekûn: 10.800
Hisse: 6.700

an-Tahvîl-i diğer Mustafâ el-müteveffâ
Karye-i Ġkizlü-kebîr [kenâr], tâbi‘: 6.169
Karye-i DeliklütaĢ, tâbi‘-i Malya: 1.821
Yekûn: 8.000
Hisse: 3.000
Yekûn: 9.700
Ber-vech-i tekmîl: 10.169
Kayseriyye sancağında Kenâr-ı Irmak nâhiyesinde altı bin yedi yüz akçe tîmârı ber-vech-i tekmîl
on bin yüz altmıĢ dokuz akçelik üzre mutasarrıf olan Mustafâ'nın berâtı mûcebince üç bin dört yüz
altmıĢ dokuz akçe noksânı olup yine livâ-i mezbûrda Ġkizlü-kebir nâm karye ve gayriden üç bin akçe
hisse müteveffâ-yı diğer Mustafâ tahvîlinden mahlûl oldukda noksânına bedel elinde olan tîmârına
zamm olunup cümle tîmârı dokuz bin yedi yüz akçe olup dört yüz altmıĢ dokuz akçe noksânı bervech-i tekmîl on bin yüz altmıĢ dokuz akçelik üzre mîrimîrânı sâbık sene 992 Zilhiccesinin yigirmi
beĢinci gününden tevcîh edüp tezkiresi ve gayrihi yazılmağın deftere mürâca‘at olundukda karyeleri
sahîh olup vech-i meĢrûh üzre tecdîdden tezkire verildi.
Fî 21 Ģehr-i ġevvâl sene 997.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
Beyâz.
[A/135b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 22 Zilka‘de sene 997.
Ziyâde 999 buyruldu.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Abdülkerîm veled-i Kemâl, an-tahvîl-i Alî ÇavuĢ el-fâriğ.
Karye-i Obruk, tâbi‘-i
Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Malya ve
Karye-i Acıgöl, tâbi‘-i
Kenâr-ı Irmak: 2.400
karye-i Karakaya ve karye-i
Ġslâmlu, dîvânî: 2.400
Sahh.
Uluağaç ve karye-i Beçin, tâbi‘-i
Hisse: 1.800
[Gö]stere: 6.600
Hisse: 600
Yekûn: 4.800
Karye-i Efkere, tâbi‘-i Koramaz: 15.300

Karye-i Cânbâz, tâbi‘-i mezbûr: 2.000
Hisse: 1.000
Yekûn: 16.200
Hisse: 4.199
Yekun, elinde: 8.999

an-Tahvîl-i Kemal, fâriğ
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Karye-i Efkere, tâbi‘-i Koramaz ve karye-i Cânbâz el-mezbûr: 16.200
Hisse: 999
Cem‘an tîmâr-ı mezbûr: 9.999
Kayseriyye sancağında Kenâr-ı Irmak nâhiyesinde 8.999 akçe tîmâra mutasarrıf olan ÇavuĢlar
Kethudâsı Kemâl'in oğlu iĢbu [A/136a] Abdülkerîm bendeleri yarar ve tîmârı hâline göre Ģey-i kalîl
mahall-i himmet olmağın yine livâ-i mezbûrda 999 akçe hisse babası fâriğ Kemâl tahvîlinden mahlûl
olmağın ber-vech-i terakkî elinde olan tîmârına zamm olunup cümle tîmârı 9.999 akçelik olmak üzre
tevcîh olunup tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 3 ġevvâlü'l-mükerrem sene 997.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
[A/136b]
[Yev]mü'l-ahad fî 19 Zilhicce sene 997.
İç-il sancağında tîmâr alup berât eyledi, sene 998.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
DervîĢ veled-i Hüseyin, an-tahvîl-i ġeyh ÇavuĢ le-müteveffâ
Karye-i Kemerlik, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak,
Karye-i Yuvalı, tâbi‘-i Koramaz, iki baĢdan:
dîvânî: 2.000
1.500
Zülkadriyye Beğlerbeğisi Murâd mühürlü tezkire gönderüp Ohri'de sâkin Hüseyin oğlu mezkûr
DervîĢ içün Revân kal‘ası binasıyçün iki yüz yük taĢ [A/137a) getürdüğün bildirmeğin vilâyet-i Rûmili'nde ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra doksan bir ġevvâlinin evâsıtı târîhiyle Serdâr Ferhâd PaĢa hazretleri
tarafından hükm-i Ģerîf verilüp ba‘dehu mezkûr DervîĢ gelüp vech-i meĢrûh üzre ibtidâdan tîmâra emri
olduğun mukaddemâ bildirdüğin Adana sancağında 1.000 akçe ziyâdesiyle emr-i Ģerîf verilüp
müyesser olmaduğun ve Kayseriyye sancağında tîmâr-ı mezbûra mutasarrıf olan ġeyhî doksan altı
Cemâziye'l-âhiresinin gurresinde fevt olup tîmârı mahlûldur, deyü ziyâdesiyle kendüye verilmek ricâ
etmeğin Adana sancağında verilen emr-i Ģerîf alınup mezkûrun elinde ibtidâdan tîmâra emri var ise ve
merkûm fevt olup tîmârı mahlûl ise tîmâr-ı mezbûru merkûma ziyâdesiyle târîh-i mezkûrdan tevcîh
edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine doksan altı Cemâziye'l-âhiresinin evâyili târîhiyle Serdâr-ı
müĢârun-ileyh tarafından zeylinde âmed iĢareti ile hükm-i Ģerîf-i âhar verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı
sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber-mûceb-i evâmir-i Ģerîfe zikr olunan 3.500 akçe tîmâr
müteveffâ ġeyhî ÇavuĢ tahvîlinden ibtidâ emrin îrâd eyleyen Hüseyin oğlu merkûm DervîĢ'e ibtidâ ve
fermân olunan ziyâdesi bedeli tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 5 Zilhicce sene 997.
[C/326]
[Yev]mü'l-sebt, fî 15 Saferü'l-muzaffer sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Kenâr-ı ırmak der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Parsi, an tahvîl-i Hasan, el-fâriğ
Karye-i Kal‘a-i Çarsalur, tâbi‘-i Kenâr-ı ırmak 15.300
Hisse: 1.550
Ber vech-i tekmîl 3.000
Kayseriyye sancağında Kenâr-ı ırmak nâhiyesinde iĢbu 1.550 akçe tîmâr hüsn-i ihtiyârıyla
ferâğat eden Hasan tahvîlinden mahlûl oldukda Parsî bendeleriyçün içün Tebrîz ve Hamne kal‘ası
ta‘mîrinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü Bozok Alaybeğisi Mahmûd mektûbıyla i‘lâm eyledikde
ibtidâdan 3.000 akçelik tîmâr emr-i Ģerîf verilüp tîmâr-ı mezbûru mîrimîrânı sâbık sene 995
Cemâziye'l-âhirinin yigirminci günü târîhiyle tahvîl-nâme vermeğin tezkiresin ihrâc edüp zâyi‘
eylediğin bildirüp kaydından verilmek ricâ etmeğin sene 998 Zilkadesinin evâsıtı târihiyle verilmeğin
ber mûceb-i emr-i Ģerif zikr olunan 1.550 akçelik tîmâr 1.450 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 3.000
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akçelik üzre târîh-i mezbûrdan tevcîh olunmak üzre tevcîh olunup fermân-ı hümâyûn içün tezkire
verildi.
Fî 8 Muharrem sene 997
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/329]
[Yev]mü's-sebt, fî 7 Rebiülevvel sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nahiye-i Kenâr-ı Irmak, der liva-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Cum‘a veled-i Mustafâ, an tahvîl-i Alî bin Abdullâh el-fâriğ
Karye-i Kal‘a-i Çarsalur tâbi‘-i m. Ġki baĢ: 15.300
Hisse: 2.000
Livâ-i mezbûrda zikr olan 2.000 akçe tîmâr Abdullâh oğlu fâriğ Alî tahvîlinden mahlûldür, deyü
Kayseriyye sancağında Yazır nâm karye ve gayriden 2.000 akçe tîmâra mutasarrıf iken fevt olan
Mustafâ'nın ikinci oğlu olup tîmâr tasarruf etmeyen mezkûr Cum‘a tâlib olup inâyet ricâ etmeğin
mezkûr müteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup kılınca yarar ise ve elinde olan berât bilâ Ģübhe
babasının ise ve tîmâr-ı mezbûru mezkûr ferâğat ederse berâtına ferâğat kaydı yazıldıkdan sonra bu
makûle sipâhîzâdelere verilegelen üzre tîmâr-ı mezbûru buna tevcîh edesin, deyü Karaman
beğlerbeğisine sene 997 Ramazânının evâyili târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi südde-i
sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunup sipâhîzâde olup tezkiresi beğlerbeğiden gelmek lazım iken
Âsitâne'den olmak ricâ etdikde berât ola, deyü fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olan 2.000
akçe tîmâr Abdullâh oğlu fâriğ Alî tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre Mustafâ oğlu merkûm Cum‘a'ya
tevcîh olunup Der-i devletden berât-ı aliĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî gurrei Rebiülevvel sene 998.
[C/332]
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak der livâ-i Kayseriyye
Tecdid-i berât etdi, sene elf
Tîmâr_____________________ı
Murâd, an tahvîl-i Er Alî el-müteveffâ
Karye-i Kal‘a ve Mezra‘a-i Karacain ve Öyücek ve mezra‘a-i Alî pınarı ve Mezra‘a-i Uzunkuyu
ve Yazı Çepni ve mezra‘a-i Karacık ve Kayırağıl ve Mezra‘a-i Beğoğlanı tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak,
iki baĢ: 10.200
Hisse 2.000
ĠĢbu 2.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Er Alî fevt olup tîmârı mahlûl olmağın tîmâr mutasarrıf
etmeyen sulbî oğlu olan Murâd bendeleri müteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup ve ibrâz
eylediği berât bilâ-Ģübhe babası berâtı olduğuna yarar Ģuhûd istimâ‘ıyla sancağıbeği i‘lâm etmeğin
zikr olunan 2.000 akçe tîmâr mezbûra sene 996 Saferinin on beĢinci günü târîhiyle tahvîl-nâme
verilmeğin târîh-i mezbûrdan mutasarrıf olmak üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire
verildi.
Fî 18 ġevvâl sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa, mîrimîrânı Karaman.
[C/337]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak der Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Pîr Ahmed veled-i Memi, an tahvîl-i Memi el-müteveffâ.
Karye-i Ġmaret, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak: 4.620
Karye-i Seydîini, tâbi‘-i mezbûr, iki baĢ: 3.800
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Karye-i Yassıca, tâbi‘-ii Kenâr-ı Irmak, iki baĢ: Mezra‘a-i Vartan, tâbi‘-i mezbûr, iki baĢ: 700
2.500
Yekûn: 5.000
Hisse: 3.000
Yekûn: 6.200
Hisse: 3.999
Kayseriyye sancağında Kenâr-ı Irmak nâhiyesinde 6.200 akçe tîmâra mutasarrıf olan Memi fevt
olup tîmârı mahlûl oldukda Ġç-Ġl sancağıbeği Ahmed defter gönderüp mezbûr Memi oğlu Ahmed içün
[C/338] yarar olup bu sene-i mübârekede Tebrîz seferinde vâki‘ olan karavullarda hidmetde
bulunmuĢdur, deyü ibtidâdan 3.000 akçelik tîmâr tevcîh olunmak içün sene 994 Zilka‘desinin evâhiri
ile emr-i Ģerîf verilmeğin zikr olunan 6.200 akçelik tîmârın 3.999 akçeliğin ber mûceb-i emr-i âlî 999
akçe ziyâdesiyle yarar olup babası tîmârı olmağla tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 18 Cemâziye'l-âhir sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/339]
İki kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Ahmed
Karye-i Molu, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak,
Karye-i Sırtsarây ve karye-i Oyumağaç ve karye-i
dîvânî: 10.000
Kozluca ma‘a mezra‘a-i Kuyucak ve Kal‘acık ve
GümüĢdiğin dîvânı ve mezra‘a-i Gâzîçukuru, iki baĢ,
6.000
Hisse: 4.000
Mezra‘a-i Korko[ro]Ģ, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak,
Mezra‘a-i Hacı Bâğı, tâbi‘-i Sahrâ: 1.800.
500
Hisse: 600
Yekûn 15.100
Hisse elinde 12.499.
An tahvîl-i Dâvud ÇavuĢ
Karye-i Molu tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak, karye-i Sırtsarây ve mezra‘a-i Korko[ro]Ģ ve mezra‘a-i Hacı
Bâğı el-mezbûr. Hâsıl: 15.100
Hisse: 2.601
Cem‘an 15.100
Ber vech-i tekîl 15.499.
Mezkûr Ahmed içün Niğde sancağıbeği Mustafâ mühürlü defter gönderüp Tebrîz ve Hamne
kal‘ası binâsında hidmetde bulunmuĢdur, deyü i‘lâm etmeğin 1.500 akçe terakkîye evâyil-i Zilhicce
sene 994 târîhiyle ve Kayseriyye alaybeğisi Osmân defter gönderüp Gence kal‘ası binâsında hidmetde
bulunmuĢdur, deyü i‘lâm etmeğin 1.500 akçe terakkîye sene 997 Muharreminin evâsıtı târîhiyle
ahkâm-ı Ģerîfe verilmeğin yine livâ-i mezbûrda tîmârı içinde 2.610 akçe hisse fâriğ Dâvûd ÇavuĢ
tahvîlinden mahlûl olmağın fermân olunan terakkîleri bedelinden 699 akçe noksânıyla elinde olan
tîmârın zamm olunup cümle tîmârı 10.100 akçe olup ber vech-i tekmîl 15.499 akçelik üzre tevcîh
olunup tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 10 Ģehri ġevvâl sene 997.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
[C/348]
İki def‘a hükm-i şerîf verilmişdir. Tecdîd-i berât eyledi, sene elf.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Haydar veled-i Abdullâh, an tahvîl-i Himmet, be-sefer-i hümâyûn ne-refte.
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Karye-i Kızılcain ve karye-i Akkaya ve karye-i Yenücek ve karye-i Tekirlik hâric ez defter ve
karye-i Revân ve mezra‘a-i Akçubuk ve mezra‘a-i Aktekir ve mezra‘a-i Oymacık tâbi‘-i mezbûr:
14.900
Hisse: 2.800 Ber vech-i tekmîl 3.000.
Abdullâh oğlu mezkûr Haydar gelüp vilâyet-i Rûmelinde ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra elinde
emr-i Ģerîf olup henüz müyesser olmaduğun bildirüp ve Kayseriyye sancağında Ġslâm[lu] nâhiyesinde
Kızılcain nâm karye ve gayriden 5.300 akçe tîmâra mutasarrıf olan Himmet Gence seferine me'mûr
iken varmayup tîmârı mahlûldür, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin göresin
mezkûrun elinde ol mikdâr tîmâra emri var ise ve mezkûr Gence seferine me'mûr iken varmamıĢ ise
996 Zilka‘desinin gurresinden bedelin mezkûr Haydar'a tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine
996 Zilka‘desinin evâyili ile müverrah Serdâr Ferhâd PaĢa hazretleri tarafından hükm-i Ģerîf
verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunup ve mezbûr Revân binâsına
mağara koluna iki yüz yük taĢ getirmiĢdir, deyü bildirmeğin mezîd-i inâyetden 991 Zilhiccesinin
evâsıtı ile Rûmeli beğlerbeğisine hitâben verilen 3.000 akçelik ibtidâ emrin îrâd edüp ve defter-i
icmâl-i pâdiĢâhîye mürâca‘at olundukda mezkûr Himmet üzerinde 2.800 akçe tîmâr mukayyed
bulunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olan 2.800 akçe tîmâr sefer-i mezbûra varmayan merkûm
Himmet tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre târîh-i mezbûrdan Haydar'ın ibtidâ verilen emri bedelinden
200 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh olunup Der-i devletden berât-ı âlîĢân
içün tezkire verildi.
Fî 28 Rebî‘ü'l-evvel sene 998.
[C/351]
Yevmü's-sebt, fî 27 Rebî‘ü'l-âhir sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ.
Karye-i Aytimur, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak, iki baĢ:
Mezra‘a-i Kavgaz, tâbi‘-i m., iki baĢ: 1.200
7.300
Mezra‘a-i Alacamescid ve Güneyağıl, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Hacıbağı, tâbi‘-i Sahrâ, dîvânî:
m.,1.100
1.800, Hisse: 1.200
Karye-i Ġkizlü-kebir, tâbi‘i Koramaz: 6.169
Yekûn: 10.800
Hisse: 6.700
Karye-i DeliklütaĢ, tâbi‘-i Malya: 1.821
Yekûn: 8.000
Hisse: 3.000
Yekûn: 9.700
Ber-vech-i tekmîl: 10.169
Kayseriyye sancağında Kenâr-ı Irmak nâhiyesinde dokuz bin yedi yüz akçe tîmârı ber-vech-i
tekmîl on bin yüz altmıĢ dokuz akçelik üzre mutasarrıf olan Mustafâ Bey Ġkizlü-kebir nâm karye ve
gayriden olan üç bin akçe hissesin mukaddemâ Revân muhâfazasına me’mûr iken Revân'da fevt olan
Mustafâ tahvîlinden mahlûl oldukda dokuz yüz doksan bir ġevvâlinin gurresinde noksânıyçün Vezîr
Sinân PaĢa tarafından tevcîh olunup tasarrufunda iken müteveffâ-yı mezbûrun oğulları dahi babaları
fevt olduğu haberin almağla Erzurûm'da serdâr-ı âlî-mikdâra gelüp babalar fevt olup tîmârı mahlûldür,
deyü tâlib oldukların sene-i mezbûre Zilhiccesinin on dokuzuncu günü kendülere tevcîh olunup ma‘a
hâzâ mezkûrlar Revân seferinde ve hidmet-i muhâfazada bile olmağın babaları Revân'da fevt
olmuĢken bir kaç aydan sonra babaları tîmârıdır, deyü almağla tasarrufuna mâni‘ oldukların bildirüp ol
bâbda emr-i hümâyûn taleb etmeğin mezkûrlar Revân'da bile olmağın babaları târîh-i mezbûrda
Revân'da fevt oldukda ol mikdâr hissesi buna tevcîh olunup mücerred babamız tîmârıdır, deyü almağla
tasarrufuna mâni‘ olursa men‘ ü def‘ edüp tîmâr-ı mezbûru buna mukarrer zabt ve tasarruf edüp min
ba‘d ol vechile mezkûrları dahl ve ta‘arruz etdirmeyesiz, deyü evâsıt-ğ Cemâziye'l-evvel sene 992
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târîhli serdâr-ı âlî-mikdâr tarafından emr-i Ģerîf ibrâz etdüği defter-i icmâle vech-i meĢrûh üzre kayd
olunup lâkin elinde olan berâtda zikr olunan kayd mufassal yazılmamağın tecdîd-i berât-ı hümâyûn
içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 12 Muharremü'l-harâm sene 998.
[C/358]
Yevmü's-sülesâ, fî 12 Cemâziye'l-âhir sene 998
Ferâğat etmeğin (---) verilmişdir
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der livâ-i Kayseriyye.
Tîmâr_____________________ı
Hüseyin
Karye-i Kal‘a-i Çarsalur, [tâbi‘-i] m.: 15.300.
Hisse: 2.000
Mezkûr Hüseyin Dergâh-ı mu‘allâya gelüp Kayseriyye sancağında Çarsalur nâm karyeden 2.000
akçe tîmâra mutasarrıf olup bundan akdem güğercin sirka eyledün, deyü tîmârın mîrimîrân tarafından
Mustafâ nâm kimesne alup berât etdirmekle tasarrufuna mâni‘ olduğun bildirüp inâyet ricâ etmeğin
mücerred güğercin sirka eyledin, deyü tîmârı alınmıĢ ise ve âhar husûs yoğise buna mukarrer edüp
berâtı mûcebince kemâkân zabt ve tasarruf etdirüp min ba‘d âharı dahl ve ta‘arruz etdirmeyesin, deyü
Karaman beğlerbeğisine sene 998 Cemâziye'l-evvelinin evâhiri târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden
sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak [C/359] fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî
tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre merkûm Hüseyin'e berâtı mûcebince mukarrer kılınup Der-i
devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 9 Cemâziye'l-âhir sene 998.
[C/366]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 25 Cumâde'l-âhir sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Kubad veled-i Ġnebeğ, an-tahvîl-i Hüseyin el-fâriğ
Karye-i Aygırağıl, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak:
Mezra‘a-i Karakuyu-yı diğer, tâbi‘-i
4.000
Ġslâmlu, iki baĢ: 3.600
Yekûn: 7.600
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
ĠĢbu 2.000 akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup ferâğat eden Hüseyin tahvîlinden mahlûl olmağın
AkĢehir sancağıbeği Mustafâ dâme izzuhu defter gönderüp Ġnebeğ oğlu Kubad bendeleriyçün Tebrîz
kal‘ası binâsında küllî hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh
olunmak içün evâyil-i Zilka‘de sene 993 târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin ber-mûceb-i emr-i
âlî zikr olunan 2.000 akçe tîmâr 1.000 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh
olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 5 Ģehr-i Cemâziye'l-evvel sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/370]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 8 şehr-i Şa‘bânü'l-mu‘azzam sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Ġbrâhîm, an-tahvîl-i Behrâm el-müteveffâ.
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Karye-i Aygırağıl nâm-ı diğer Çaput, tâbi‘-i
mezbûr: 4.000

Mezra‘a-i Karaköy-i diğer, tâbi‘-i Ġslâmlu,
iki baĢ: 3.600

Yekûn: 7.600
Hisse: 3.000
Ber-vech-i tekmîl: 21.800
Köstendil berâtı mûcebince 4.200 akçe tîmârdan ma‘zûl olan müĢârun-ileyh Ġbrâhîm Dergâh-ı
mu‘allâ'ya gelüp livâ-i mezbûrda tîmâra mutasarrıfiken mezîd-i inâyetden doksan ġevvâlinde 1.400
akçe ve doksan iki Ramazân'ında 1.200 akçe terakkîlere verilen emirler alınup doksan dört
Zilka‘de'sinde birikdirilüp ve bir def‘a yine doksan dört Muharreminde mezîd-i inâyetden 1.400 akçe
ve doksan altı Saferinde dahi 1.400 akçe mahallerinden terakkîlere verilen ahkâm-ı Ģerîfe zâyi‘
olmuĢdur, deyü bildirüp kaydı Karaman'a tebdîl olunup terakkîleri dahi mahallerinden zâyi‘ suretinde
Karaman'a tebdîl olunmak ricâ etmeğin zikr olunan terakkîlerin Rum-ili'nde tîmâra mutasarrıfiken
berâtına ilhâk olunmadan zâyi‘ etmiĢ ise tevcîh edesin, deyü sene 996 Recebinin evâyili târîhiyle
hükm-i Ģerîf verilüp ve ba‘dehu berâtına ilhâk oluna, deyü fermân olunduğun ve yine mûmâ-ileyh
Dergâh-ı mu‘allâ'ya gelüp Köstendil sancağında ol mikdâr tîmârdan ma‘zûl olup ve tîmâr-ı mezbûra
mutasarrıfiken doksan altı Saferinde 1.400 akçe ve Köstendil beği arzıyla doksan beĢ Zilka‘de'sinde
1.500 akçe ve doksan bir Saferinde mezîd-i inâyetden 1.400 akçe ve yine bir def‘a dahi livâ-i mezbûr
beği arzıyla doksan üç Muharrem'inde 1.500 akçe ve bir def‘a dahi mezîd-i inâyetden 1.400 akçe
terakkîlere verilen hükümler alınup Kayseriyye sancağında zikrolan [C/371] zikr olan tîmâr müteveffâ
Behrâm tahvîlinden doksan altı Cemâziye'l-evveli'nin ikinci günü verilen emir zâyi‘ olmuĢdur, deyü
mahallinden tekrâr emr-i Ģerîf ricâ etmeğin evvel emir zâyi‘ olmağla mahlûl-ı mezbûr müyesser
olmayup ve kendi livâ-i mezbûrda ol mikdar tîmârdan min ba‘d eyle ma‘zûl olmayup mezkûr Behram
fevt olup tîmârı mahlûl ise beğlerbeğisinden kaydın getürdükden sonra noksânı düĢenden tekmîl
olunmak üzre tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 996 Cemâziye'l-âhire'sinin evâyili
târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra kaydı tâlib [taleb] olunmamak üzre tezkiresi Südde-i
sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın be-mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr müteveffâ Behrâm
tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre müĢârun-ileyh Ġbrâhîm elinden giden ile fermân olunan ziyâdeleri
bedelinden 10.800 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 21.800 akçelik üzre tevcîh olunup Der-i
devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 23 Ģehr-i Recebü'l-mürecceb sene 998.
[C/371]
[Yev]mü's-sebt, fî 13 Şa‘bânü'l-mu‘azzam sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
ġâhkulu ve Ca‘fer ber-vech-i iĢtirâk veledân-ı Ġmâm Kulu, an-tahvîl-i Ġmâm Kulu peder-i îĢân
el-fâriğ
Karye-i BaĢbusak ve mezra‘a-i TemâĢâlık, tâbi‘-i Mezra‘a-i ÖyükkıĢla, tâbi‘-i mezbûr, dîvânî: 1.000
mezbûr: 11.000
Hisse: 2.000
Yekûn: 3.000
Mezkûrân ġah Kulu ve Ca‘fer Südde-i sa‘âdet'e gelüp Kayseriyye sancağında Kenâr-ı Irmak
nâhiyesinde BaĢbusak nâm karye ve gayriden 3.000 akçe tîmârı olan babaları Ġmâm Kulu pîr ü ihtiyâr
olmağın min ba‘d tîmârın kendülere olmak üzre ferâğat edüp doksan sekiz Recebinin evâyilinde zabtı
içün verilen tahvîl emri zâyi‘ olduğun bildirüp tekrâr kaydından verilmesin ricâ etmeğin sâbıkan
verilen tahvîl (emrin) emirlerin zâyi‘ etmiĢler ise ve mezbûrlar mezkûrun sahîh sulbî oğulları olup
kılıca yarar ise ve mezkûr sahîh berâtın verüp üzerinde iken ferâğat ederse kendüye min ba‘d tîmâr
olunmamak Ģartıyla tîmâr-ı mezbûru bunlara ber-vech-i iĢtirâk ale's-seviyye bir berâtla mutasarrıf
olmak üzre tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 998 Recebinin evâsıtı târîhiyle hükm-i
Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunup sipâhizâdedir
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beğlerbeğide berât olur, deyü arzolundukda Asitâne'den berât olunmak buyrulmağın ber-mûceb-i emri âlî tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre fâriğ Ġmâm Kulu tahvîlinden merkûmân ġâh Kulu ve Ca‘fer'e
ber-vech-i iĢtirâk ale's-seviye bir berât ile mutasarrıf olmak üzre tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 29 Recebü'l-mürecceb sene 998.
[C/378]
[Yev]mü's-sebt, fî 25 Ramazânü'l-mübârek sene 998.
Ziyâde 1.201 buyruldu.
İki kıt‘a ahkâm-ı şerîfe verilmişdir.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Kâtib Mustafâ, an-kâtibân-ı Defter-i Hâkânî, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Güllüce, tâbi‘-i
Mezra‘a-i
Karye-i Ġncesu-baĢı,
der-Karye-i Boran,
m. Hâsıl-ı mâlikâne:
KersenkıĢlası, nezd-i
tâbi‘-i KarataĢ. Hâsıl-ı
tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl-ı
2.716
karye-i Donarslan,
mâlikâne: 1.000
mâlikâne: 1.900
tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl-ı
mâlikâne: 891
Mezra‘a-i AvĢar, tâbi‘-i Karye-i Ağcain, tâbi‘-i
Karye-i Boltacı, hâric Mezra‘a-i Boyacık, derKarataĢ. Hâsıl-ı
Ġslâmlu
ez-defter, tâbi‘-i
sınur-ı karye-i Ağcaağıl,
mâlikâne: 1.000
Hâsıl-ı mâlikâne: 2.966
Göstere
hâric ez-defter, tâbi‘-i
Hâsıl-ı mâlikâne: 1.850
Kenâr-ı Irmak
Hâsıl-ı mâlikâne: 80
ĠĢbu seksen akçeden
ferâğat edüp âhara
verildi, 999
Yekûn: 12.302, an-mahlûlât
Ġlhâ_________k
Ġlâ-zâlik berây-ı noksân, an-tahvîl-i iltizâm Turam , der-livâ-i Hâmid, ber-mûceb-i emr-i Ģerîf.
Mahalle-i Birâder, tâbi‘-i Irla [Isparta!] : 9.000
Hisse: 7.000
Cem‘an: 19.302
Defter-i Hâkânî kâtiblerniden Kâtib Mustafâ gelüp vilâyet-i Karaman muharriri Mustafâ mektûb
gönderüp Vize sancağında tîmâra mutasarrıf iken vilâyet-i Karaman'ın müceddeden tahrîr olunan
defterlerin beyâz etmeğin sene 92 Cumâde'l-âhire'sinin evâsıtıyıla mücerrah 1.500 akçe terakkîye
hükm-i Ģerîf verilmeğin ba‘dehu mezkûr Der-i devlet'e gelüp Kayseriyye sancağında mutasarrıf
olduğu tîmârın hayli noksânı olduğun ve mukademâ Agrıboz mukâta‘âtı müfetteĢi mektûb gönderüp
Mahmûd nâm kimesne livâ-i mezbûr nezâretin (---) yüz bin akçe ziyâde ile üç yüz kırk doksan kere
yüz bin dahi doksan üç bin yedi yüz kırk üç akçe iltizâm edüp Ģol Ģartla ki istedüği iki nefer kimesneye
Dergâh-ı âlî çavuĢluğu ber-vech-i kitâbet nâzır olan Alî ÇavuĢ'un tîmârına ve istedüği kimesnelere
terakkî verilmek üzre bazı Ģurûtla iltizâm edüp ve Ģart-ı iltizâmlarım ağası olmak içün Hızâne-i
âmire'ye ber-vech-i peĢîn iki yük elli akçe teslîm eyledükleri arzolundukda istedükleri ziyâde ve
verdikleri peĢîn mukâbelesinde BaĢdefterdâr arzetmeğin doksan altı Cumâde'l-âhire'sinin evâsıtında
3.000 akçe terakkîye hükm-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğın bildirüp ve Hamid sancağında ve
nâhiyesinde mahalle-i Birâder'den 7.000 akçe [C/379] tîmârı olan Turam olup tîmâr-ı mahlûldur, deyü
noksân ve terakkîsiçün kaydından verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin terakkîye verilüp hükm alınup
noksânı var ise ve merkûm sahîh fevt olup tîmârı mahlûl ise kılıca verilmek lâzım gelmez ise noksân
ve terakkîsi bedelin tevcîh edesin, deyü Anadolu beğlerbeğisine sene 96 Rebî‘ü'l-âhire'sinin yigirmi
birinci günüyle müverrah hükm-i Ģerîf verildikden sonra 1.000 akçe ziyâdesiyle tezkiresi Bâb-ı
sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunup ve 1.201 akçe ziyâdesi dahi bulrulmağın ber-mûceb-i emr-i
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âlî zikr olunan 7.000 akçe tîmâr vech-i meĢrûh üzre müteveffâ Turam tahvîlinden elinde olan tîmârıyla
birikdirilüp 19.302 akçe olup fermân olunan noksân ve terakksi bedelinden kâbil-i ifrâz olunmayan
299 akçe ziyâdesiyle kerkûm Kâtib Mustafâ'ya tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 10 Recebü'l-mürecceb sene 998.

[C/381]
Livâ-i Kayseriyye cüz'ü râbi‘, fî sene 998.

Karye-i BaĢvîrân, tâbi‘i mezbûr.
Hâsıl: 3.000
Mezra‘a-i Çöğenli,
tâbi‘-i Sahrâ, dîvânî:
1.000

[Yev]mü's-sebt, fî 10 Şevvâlü'l-mükerrem sene 998.
Dokuz kıt‘a terakkî[ye] hükümler verilmişdir.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Hacı Alî, an-tahvîl-i Ca‘fer el-müteveffâ
Karye-i Bulak, tâbi‘-i
der-Karye-i Bucak,
Karye-i Saru Ömerlü,
Göstere: 3.114
tâbi‘-i m.: 2.000
tâbi‘-i KarataĢ: 4.910
Mezra‘a-i Zoma ma‘a
Karakaya, tâbi‘-i
Göstere, dîvânî: 9000

Karye-i Ağcain ve
Mezra‘a-i Öksüd, tâbi‘mezra‘a-i Eğriin ve
i Kenâr-ı Irmak, iki baĢ:
mezra‘a-i Kara Yanalık,
1.000
tâbi‘-i Ġslâmlu

Mezra‘a-i Sağırca,
tâbi‘-i Karadağı: 4000
Hisse: 500

Mezra‘a-i ġarâbsalar
[hanı], tâbi‘-i Sahrâ:
216

Mezra‘a-i Asmacuk,
tâbi‘-i Göstere: 460

Zemîn-i Abdülganî,
tâbi‘-i Sahrâ, dîvânî:
300

Karye-i Sadakavîrân, tâbi‘-i Sahrâ, iki baĢ: 2.000
Yekûn: 20.000
Karye-i Zincidere, tâbi‘-i
m., dîvânî: 4.760

an-Tahvîl-i hod, der-livâ-i m.
Mezra‘a-i Mirze, tâbi‘-i
m., dîvânî: 330

Mezra‘a-i Argun, tâbi‘-i
m.: 900

Yekûn: 5.900
Hisse: 4.900
Hisse: 601
Cem‘an: 20.601
Livâ-i mezbûrda berâtı mûcebince 601 akçe hisse tîmâra 4.299 akçe noksânıyla ber-vech-i
tekmîl 4.900 akçe üzre mutasarrıf olan müĢârun-ileyh Hacı Alî içün Tikrit sancağıbeği Ahmed Bey
defter gönderüp vilâyet-i Karaman'da tîmâra müstahıkk olup binâ olunan Kars kal‘ası ta‘mîrinde
hidmetde bulunmuĢdur, deyü arz etmeğin sene 997 Ramazânının evâsıtında 1.500 akçe ve yine bir
def‘a Anadolu beğlerbeğisi Ca‘fer PaĢa mektûb gönderüp vilâyet-i Karaman'da tîmâra müstahıkk olup
vâki‘ olan Revân ılgarında küllî hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildimeğin sene-i mezbûre Ramazânının
evâhirinde 3.000 akçe ve yine bir def‘a Kayseriyye sancağıbeği Mustafâ Bey defter gönderüp vilâyet-i
Karaman'da tîmâra müstahıkk olup Tiflis'e zahîre ve hazîne îsâlinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü
arzetmeğin sene-i mezbûre Ramazânının evâhirinde 1.500 akçe ve yine bir def‘a [C/382] ve yine def‘a
Kayseriyye alaybeğisi Mahmûd defter gönderüp livâ-i mezbûrda tîmârı olup Revân kal‘asında ve
Tiflis seferinde yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin sene 991 Zilka‘desinin evâyilinde 1.500
akçe ve yine Kayseriyye alaybeğisi müĢârun-ileyh Mahmûd defter gönderüp Revân kal‘asında ve
Tiflis'de hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin sene-i mezbûre Zilka‘desinin evâyilinde 1.500 akçe
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ve yine bir def‘a Kayseriyye sancağıbeği Ahmed Beğ defter gönderüp livâ-i mezbûrda tîmârı olup Lûri
ve Tomanis kal‘aları ta‘mîrlerinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü i‘lâm etmeğin sene 992 ġevvâlinin
evâhirinde 1.500 akçe ve yine Kayseriyye sancağıbeği müĢârun-ileyh Ahmed Bey defter gönderüp
livâ-i mezbûrda tîmârı olup Lûri ve Tomanis kal‘aları ta‘mîrlerinde ve binâsında hidmetde
bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin sene-i mezbûre ġevvâlinin evâhirinde 1.500 akçe ve yine bir def‘a
Manavgat beğlerbeğisi Ġsmail mühürlü defter gönderüp Kayseriyye sancağnıda tîmârı olup Tebrîz ve
Hamne kal‘aları ta‘mîrinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin sene 994 Zilka‘desinin
evâhirinde 1.500 akçe ve yine bir def‘a Aksarây alaybeğisi Ġbrâhîm mühürlü defter gönderüp
Kayseriyye sancağında ze‘âmeti olup bu def‘a Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde hidmetde
bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin senei mezbûre Zilhiccesinin 1.000 akçe terakkîlere dokuz kıt‘a
ahkâm-ı Ģerîfe verilüp müyesser olmayup ve yine livâ-i mezbûrda zikr olunan 20.000 akçe ze‘âmet
müteveffâ Ca‘fer tahvîlinden mahlûldur, deyü kendüye verilmek ricâ etmeğin mezkûrun elinde
terakkîlere emri olup berâtı mûcebince noksânı var ise ve mezkûr fevt olup ze‘âmet âhara verilmiĢ
olmayup bi'l-fi‘l mahlûl ise kılıca verilmek lâzım gelmez ise noksânı ve bi terakkîleriyçün tevcîh
edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 998 Ramazânının evâsıtı târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden
tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî ze‘âmet-i mezbûre
vech-i meĢrûh üzre 601 akçe hissesiyle birikdirilüp cümle 20.601 akçelik olup elinde olanıyla noksân
ve dokuz def‘a fermân olunan terakkîleri bedelinden kâbil-i ifrâz olmayan 201 akçe ziyâdesiyle 20.601
akçe üzre müĢârun-ileyh Hacı Alî'ye tevcîh olunup Der-i sa‘âdet'den tezkire verildi.
Fî 26 Ramazânü'l-mübârek sene 998.
[C/384]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 24 Şevvâl sene 998.
Üç kıt‘a ahkâm-ı şerîfe verilmişdir.
Fevt olmağın oğulları Gülâbî ve Dâvud'a Kayseriyye'de tîmâr tîmâr verilmişdir, fî sene selâse ve
elf.
Nâhiye-i Kenâr-ı Irmak, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Türâbî, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Boyalık, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Sırtsarâyı ve Oyumağaç ve karye-i Kozluca ma‘a mezra‘a-i
mezbûr, dîvânî. 3.000
Kuyucak ve Kal‘acık ve GümüĢdiğin dîvânı ve mezra‘a-i Gâzîçukuru,
iki baĢ, tâbi‘-i Sahrâ: 6.000
Hisse: 2.000
Yekûn: 5.000
Hisse 3.000
Ġlhâ_________k
ilâ-zâlik berây-ı noksân ve terakkî, der-livâ-i m., an-tahvîl-i Alî fâriğ.
Karye-i Boyalık, el mezbûr. 3.000
Mezra‘a-i Sırtsarâyı ve Oyumağaç ve karye-i Kozluca ve
gayrihi el-mezbûr: 6.000
Hisse: 2.000
Yekûn: 5.000
Hisse 3.000
Cem‘an: 5.000
Ber-vech-i tekmîl: 8.499
Kayseriyye sancağında 2.000 akçe tîmâra ber-vech-i tekmîl 2.599 akçelik üzre mîr-i mîrân
berâtıyla mutasarrıf olan mezkûr Bayrâm [Türabi] içün Tebrîz kal‘ası binâsında hidmet etmiĢdir, deyü
AkĢehir Beği Mustafâ bildirmeğin sene 993 Zilka‘desinin evâyiliyle 2.000 ve bir def‘a merhûm
Osmân PaĢa tarafından Akçakal‘a sancağıbeği Sinân defteri mûcebince Tebrîz ve Hamne kal‘aları
ta‘mîrinde hidmetde bulunmuĢdur [deyü] sene 994 Zilhiccesinin evâyiliyle 1.500 ba‘dehu Südde-i
sa‘âdet'e gelüp tîmârının noksânı olduğın ve elinde terakkîlere emirleri olup müyesser olmaduğın ve
yine livâ-i mezbûrda Kenâr-ı Irmak nâhiyesinde tîmâr-ı mezbûrun 3.000 akçelik kılıca mutasarrıf olan
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Hasan oğlu Alî ihtiyârıyla berâtın verüp tîmârından ferâğat eder, deyü [C/385] tâlib olup inâyet ricâ
etmeğin ve serdârın kethudası Memi Kethudâ defteri mûcebince 2.000 akçe terakkîye verilen emr-i
Ģerîf alınup göresin berâtı mûcebince noksânı olup elinde evâmir-i Ģerîfe var ise ve mezkûr berâtın
verüp ihtiyârıyla ferâğat eder ise noksânı düĢenden tekmîl olunmak üzre tevcîh edesin, deyü Karaman
beğlerbeğisine sene 995 Cemâziye'l-evvelinin evâhiriyle serdâr cânibine emr-i Ģerîf verildikden sonra
hâlâ tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan
3.000 akçe tîmâr vech-i meĢrûh üzre fâriğ Alî tahvîlinden elinde olan 2.000 akçe tîmârıyla birikdirilüp
cümle tîmârı 5.000 akçe olup berâtı mûcebince istihkâk ve fermân olunan üç kıt‘a terakkîleri
bedelinden 3.499 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 8.499 akçelik üzre tevcîh olunup Der-i Devlet'den
tezkire verildi.
Fî 11 Ramazânü'l-mübârek sene 998.
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Nâhiye-i İslâmlu
[A/120b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 18 Rebî‘ü'l-âhir sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i İslâmlu, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Seydî veled-i Seydî Alî, an-tahvîl-i Mahmûd el-müteveffâ
Karye-i Kal‘a-i Çarsalur, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl iki baĢdan: 15.300
hisse: 2.000
ĠĢbu iki bin akçe tîmâr müteveffâ Mahmûd tahvîlinden mahlûl olmağın Kayseriyye sancağı beği
Mustafâ defter gönderüp Seydî Alî oğlu Seydî bendeleriyçün bina olunan Kars kal‘ası ta‘mîr ve
termîminde hidmetde bulunmuĢdur, deyü arz etmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunmak içün
evayil-i Ramazânü'l-mübârek sene 987 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin ber-mûceb-i emr-i âlî 2.000
akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire
verildi.
Fî 28 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/124a]
[Yev]mü's-sülesa, fî 24 Cemâziye'l-âhir sene 997.
Altı yıllık buna berât buyruldu.!
Nâhiye-i İslâmlu, der-livâ-i m.
Tîmâr_____________________ı
Abdülhay veled-i Edhem, an-tahvîl-i Hızır fâriğ.
Karye-i Ahmedhisârı, iki baĢ: 4.087
Mezra‘a-i Deriz, tâbi‘-i mezbûr, dîvânî:
1.913
Yekûn: 6.000
Hisse: 2.000
ĠĢbu iki bin akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup ferâğat eden Hızır tahvîlinden mahlûl olmağın yine
livâ-i mezbûrda Alîhacılu nâm karye ve gayriden 3.000 akçe tîmâra mutasarrıf iken vefât eden Edhem
nâm sipâhinin tîmâr tasarruf etmeyen ikinci oğlu mezbûr Abdülhay bendeleri içün müteveffâ-yı
mezbûrun sahîh sulbî ikinci oğlu olup îrâd eyledüği berât bilâ-Ģübhe babası berâtı olduğuna ve bu
def‘a Revân seferinde mülâzemetle hidmet eyledüğine on iki nefer yarar Ģühûd iĢâ‘atıyla sancağbeği
i‘lâm etmeğin zikr olunan 2.000 akçe tîmâr-ı mezbûr tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı hümâyûn
içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 22 Zilhicce sene 991
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/126b]
[Yev]mü'l-ahad, fî 20 Receb sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i İslâmlu, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Er-geldi, an-tahvîl-i Minnet el-müteveffâ.
Karye-i Çukavîrân, tâbi‘-i Ġslâmlu: 5.000
Mezra‘a-i Buryalu, tâbi‘-i mezbûr, dîvânî: 400
Hisse: 1.500
Hisse: 200
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Yekûn: 1.700
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Mezkûr Er-geldi Dergâh-ı mu‘allâ'ya gelüp mukaddemâ Revân kal‘ası binâsında hidmet
eyledüğin Erzurum beğlerbeğisi defteri ile bildirdükde ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp
müyesser olmayup ve Kayseriyye sancağında Ġslâmlu nâhiyesinde zikr olunan tîmâr müteveffâ Minnet
tahvîlinden mahlûldur, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin mezbûr fevt olup tîmârı
mahlûl ise tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 997 Recebinin dokuzuncu günü târîhiyle
hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın bermûceb-i emr-i âlî vech-i meĢrûh üzre zikr olunan 1.700 akçe tîmâr müteveffâ Minnet tahvîlinden,
1.300 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahirer fî 19 Receb sene 997.
[A/128a]
[Yev]mü's-sebt, fî 27 Recebü'l-mürecceb sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Noksânıyla tekrâr sene 998
Nâhiye-i İslâmlu, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Mirzâ veled-i Hürrem, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Kalkancık, tâbi‘-i m.: 3.000
Karye-i Ġğdir, an-karye-i Çukur, tâbi‘-i Kenâr-ı
Irmak
Hâsıl-ı mâlikâne: 2.500
Yekûn: 5.500, elinde olan.
Ġlhâ_________k
ilâ-zalik, an-tahvîl-i Ġbrâhîm el-müteveffâ, der-livâ-i m.
Karye-i Kal‘a-i Çarsalur, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak:
Mezra‘a-i Kızılağıl, tâbi‘-i [m.], iki baĢ: 1.000
15.300
Hisse: 500
Hisse: 2.400
Yekûn: 2.900
Hisse: 900
Cem‘an: 6.400
Ber-vech-i tekmîl: 11.119
Kayseriyye sancağıbeği Hidâyetullâh dâme izzuhu Dergâh-ı mu‘allâ'la mektûb gönderüp
Kayseriyye sancağında Çarsalur nâm karyeden ve gayriden 2.900 akçe tîmârı olan Ġbrâhîm sefer
hidmetin edâ edüp gelüp doksan yedi Cemâziye'l-evvelinin ikinci günü fevt olup tîmârının 2.000
akçesi oğluna verilüp 900 akçe hissesi mahlûl olmağın livâ-i mezkûrda 5.500 akçe tîmârı olan Hürrem
oğlu merkûm Mirzâ'ya verilmek ricâsın arzetmeğin mezkûr me'mûr olduğu hidmetin edâ edüp gelüp
evinde fevt olup 2.000 akçesi oğluna verilüp 900 akçe hissesi bi'l-fi‘l mahlûl ise tevcîh edesin, deyü
Karaman beğlerbeğisine sene 997 Cemâziye'l-âhir evâyili târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra
tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî hisse-i mezbûr
müteveffâ Ġbrâhîm tahvîlinden elinde olan 5.500 akçe tîmârına ilhâk olunup cem‘an 6.400 akçelik olup
bedelinden 4.799 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 11.199 akçelik üzre merkûm Mirzâ'ya tevcîh
olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 23 Recebü'l-mürecceb sene 997.
Tezkire-i mîrimîrânı Karaman.
Beyâz.
[C/322]
Yevmü'l-isneyn, Fî 18 Muharremü'l-harâm sene 998
Nâhiye-i İslâmlu der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr-_________ı
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Mustafâ, an tahvîl-i Ġsâ el-müteveffâ
Karye-i Kesteliç tâbi‘-i m. Mezra‘a-i Kilis tâbi‘-i KarataĢ, Mezra‘a-i Bozvîrân
Hâsıl iki baĢ: 1600
divânî: 1080
Sahrâ, dîvânî: 320
Yekûn: 3000

tâbi‘-i

Mukaddemâ Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü serdâr
hazretlerinin kethudâsı Memi Kethudâ defteriyle i‘lâm eyledikde Rumeli'nde ibtidâdan üç bin akçe
tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmayan mezkûr Mustafâ gelüp ve Kayseriyye sancağında Ġslâmlu
nâhiyesinde zikr olan tîmâra mutasarrıf olan Ġsâ doksan beĢ Ramazânının yigirmi dokuzuncu gününde
fevt olup tîmârı mahlûldür, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet [ricâ] etmeğin evvel hükm-i Ģerîf
alınup mezkûr Ġsâ fevt olup tîmârı bi'l-fi‘il mahlûl ise tîmâr-ı mezbûru târîh-i mezbûrdan mezkûr
Mustafâ'ya tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 995 Zilhiccesinin evâhiri târîhiyle serdârı zafer-Ģi‘âr tarafından zeylinde âmed iĢâreti ile hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Südde-i
sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan tîmâr müteveffâ Îsâ
tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre doksan Ramazânının yigirmi dokuzuncu gününde merkûm Mustafâ'ya
tevcîh olunup der-i devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 19 Muharrem sene 998
[C/327]
Mezkûr tîmârının 4.000 akçesi livâ-i mezbûrda tîmâra mutasarrıf olan Osmân ile istibdâl
etmeğin berât etdi. Sene 999
İki kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i İslamlu der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Husrev, an tahvîl- hod
Karye-i Denk, tâbi‘-i Ġslâmlu. Karye-i Arabgir, tâbi‘-i m. Mezra‘a-i Kozin, tâbi‘-i m.
Hâsıl 4.000
1200
Hâsıl iki baĢ, 1400
Yekûn: 6.600
Ġlhâ_________k
ilâ zâlik berâ-yı noksân ve terakkî der livâ-i mezbûr an tahvîl-i Ömer
Karye-i Hacı Bozca tâbi‘-i
Karye-i Sarıağıl, tâbi‘ mezbûr
Mezra‘a-i Kayırdiğin tabi‘-i
Malya, iki baĢ 2.500
1.500
mezbûr 300
Yekûn: 4.300
Hisse 3.300
Hisse 300
Yekûn: 6.900
Ber vech-i tekmîl 18.900
Livâ-i mezbûrda berâtı mûcebince 6.600 akçe tîmâra 800 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl
7.400 akçe üzre mutasarrıf olan mezkûr Husrev sefer-i hümâyûnda (---) oynayup san‘atında mâhir
olup sene 990 Cemâziye'l-evvelinin evâsıtında 2.000 akçe ve yine sefer-i hümâyûnda (---) oynayup
san‘atında mâhir olup sene-i mezbûre Cemâziye'l-evvelinin evâsıtında 2.000 akçe terakkîlere iki kıt‘a
ahkâm-ı Ģerîfe verilüp müyesser olmayup ve yine mezkûr Husrev gelüp livâ-i mezbûrda tîmâra
mutasarrıf olup ve Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde hidmetde bulunduğun serdâr-ı âlî-medâr
hazretlerinin kethudâsı olup Dergâh-ı mu‘allâ müteferrikalarından Memi Kethudâ defter ile i‘lâm
eyledikde 2.000 akçe ve bir def‘a dahi Tebrîz kal‘ası ta‘mîrinde ve karavullarda küllî hidmetde
bulunmuĢdur, deyü Anadolu Beğlerbeğisi Hasan PaĢa mektûbile i‘lâm eyledükde 1.500 akçe ve bir
def‘a dahî Gûri kal‘ası binâsında ve hendek hafrında hidmet etmiĢdir, deyü müĢârun-ileyh Memi
Kethudâ defter ile i‘lâm eyledikde 2.000 akçe ve bir def‘a dahi Kefe kal‘ası binâsında ve Ziyâd oğlu
Mehmed Han ılgarında hidmetde bulunmuĢdur, deyü yine mumâileyh Memi Kethudâ defteri ile i‘lâm
eyledükde 2.000 akçe terakkîlere dört kıt‘a ahkâm-ı Ģerîfe verilüp müyesser olmaduğun ve yine livâ-i
mezbûrda Ġslâmlu nahiyesinde zikr olan hisse tîmâr bu def‘a Gence seferine me’mûr iken [C/328]
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varmayup tîmârı mahlûl olan Ömer tahvîlinden kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin
terakkîlere verilen dört kıt‘a ahkâm-ı Ģerîfe alınup mezkûr bu def‘a Gence seferine me’mûr iken
varmayup tîmârı mahlûl ise terakkîlerine bedel bâkî noksânı düĢenden tekmîl olunmak üzre doksan iki
Zilka‘desinin gurresinde buna tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 997 Ramazânının
evâsıtı târîhiyle serdâr tarafından verilen ibtidâ berâtı ile hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi
Südde-i sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olan hisse Gence
seferine varmayan Ömer tahvîlleri vech-i meĢrûh üzre merkûm Husrev'in elinde olan tîmârına zamm
olunup cümle tîmârı 6.900 akçelik olup elinde olanıyla noksân ve tekarrîleri bedelinden 12.000 akçe
noksânıyla ber vech-i tekmîl 18.900 akçe üzre tevcîh olunup Der-i devletden berât-ı cedîd-i âlîĢân içün
tezkire verildi.
Fî 23 Muharrem sene 998.
[C/334]
fevt olmağın oğlu tîmârı ...
Nâhiye-i İslâmlu der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
ġâh Alî, an tahvîl-i Halîl el-fâriğ
Karye-i Karacavîrân tâbi‘-i Ġslâmlu 5000
Hisse 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
ĠĢbu 2.000 akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup ferâğat eden Halîl tahvîlinden mahlûl olmağın
AkĢehir sancağıbeği Mustafâ dâme izzuhu mühürlü defter gönderüp garîb yiğitlerden Alî ġâh içün
Tebrîz kal‘ası binâsında küllî hidmet eylemiĢdir, deyü bildirmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh
olunmak içün evâyil-i Zilka‘de sene 993 târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin ber mûceb-i emr-i
âlî zikr olunan 2.000 akçe tîmâr 1.000 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh
olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 2 Recebü'l-mürecceb sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/360]
Nâhiye-i İslâmlu, der livâ-i Kayseriyye.
Tîmâr_____________________ı
Haydar veled-i Budak, an tahvîl-i Budak
Karye-i Seyfi-i Küçük (?), tâbi‘-i Ġslâmlu,
Mezra‘a-i Oğcaağıl [Ağcaağıl], tâbi‘-i KarataĢ:
9.000, hisse: 600
1.200
Yekûn: 1.200
Karye-i Ağcakaya, tâbi‘-i Cebel-i Alî, dîvânî:
Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Ġslâmlu, dîvânî: 5.500
6.500
Yekûn: 12.000
Hisse: 4.300
Hisse: 1.300
Yekûn: 2.500
Ber vech-i tekmîl: 3.000
Budak oğlu mezkûr Haydar gelüp Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerinden Kâtib Hasan'ın âdemlerinden
olup Gûri kal‘ası ta‘mîrinde hidmetde bulunmağile ibtidâdan vilâyet-i Karaman'da 3.000 akçe tîmâra
emr-i Ģerîf verildikden sonra zâyi‘ olduğun bildirmekle tekrâr zâyi‘ sûretinden emr-i Ģerîf vermeğin
müyesser olmaduğun ve Kayseriyye sancağında zikr olan tîmâra mutasarrıf olan Budak üzerinde iĢbu
kılıç tîmâr mevcûd iken yine livâ-i mezbûrda Memi ÇavuĢ tahvîlinden âhar kılıç tîmâr dahi alup berât
etdirmekle tîmâr-ı mezbûr mahlûldür, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin evvel zâyi‘
sûretinde verilen hükm alınup tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre mahlûl ise zikr olan tîmârı Budak
tahvîlinden buna tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 997 Saferinin evâhiri târîhiyle
hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi südde-i sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunup ber mûceb-i
emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr âhar kılıç tîmâr alan Budak tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre Budak oğlu
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merkûm Haydar'a ibtidâ fermân olunan istihkâkından 500 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 3.000
akçe üzre tevcîh olunup Der-i devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 28 Rebî‘ü'l-âhir sene 997.
[C/363]
Nâhiye-i İslâmlu, der-livâ-i Kayseriyye
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Ferâğat edüp âhara verildi, fî sene 99.
Tîmâr_____________________ı
Uğurlu, an-tahvîl-i Mehmed, sefer nî-âmed
Karye-i Kesteliç, tâbi‘-i
Mezra‘a-i CeliĢ, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Bozvîrân, tâbi‘-i
Ġslâmlu, iki baĢ: 1.600
KarataĢ, dîvânî: 1.080
m., dîvânî: 320
Yekûn: 3.000
ĠĢbu Uğurlu bendeleriyçün Ankara sancağıbeği iken donanma-yı hümâyûn muhârebesinde fevt
olan Mehmed Beğ'in ulûfecibaĢısı olup kânûn üzre Anadolu'da ibtidâdan dört bin akçe tîmâra hükm-i
Ģerîf verilüp henüz müyesser olmamıĢdır, deyü Karaman'a tebdîl olunmak bâbında inâyet ricâ etmeğin
sene 986 Zilka‘desinin evâsıtı târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin livâ-i mezbûrda tîmâr-ı merkûm içün
Revân seferine me'mûr iken gelmedin mahlûldur, deyü kendüye verilmek ricâ etmeğin emriyle dahi
kalmıĢ ise tevcîh edesin, deyü sene 991 Ramazânının on beĢinci günü târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin
zikr olunan 3.000 akçe tîmâr ber-mûceb-i emr-i âlî ber-vech-i tekmîl 4.000 akçelik üzre tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 9 ġevvâl sene 991.
[C/368]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 25 Receb sene 998
Nâhiye-i İslâmlu, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Ferhâd veled-i Balı, an-tahvîl-i Balı el-müteveffâ.
Karye-i Çukavîrânı, tâbi‘-i mezbûr.
Mezra‘a-i Gûriyalu [Buriyalu], tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl-ı dîvânî: 5.000
Hâsıl-ı dîvânî: 400
Hisse: 1.500
Hisse: 200
Yekûn: 1.700
Kayseriyye sancağında 1.700 akçe tîmâra mutasarrıf olan Balı fevt olup tîmârı mahlûl oldukda
livâ-i mezbûr Sancağıbeği mektûb gönderüp livâ-i mezbûrda tîmâr-ı merkûma mutasarrıf olan Balı
Ahısha seferin seferleyüp edâ-i hidmet etdikden sonra seferden avdet edüp evine gelürken 95
Zilka‘desinin on dördüncü günü yolda fevt olup tîmâr tasarruf etmeyen Ferhâd bendeleri [C/369] içün
müteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup ve ibrâz eyledüği berât bilâ-Ģübhe babası berâtı olduğuna
arz etmeğin zikr olunan 1.500 akçe tîmâr müteveffâ babası tahvîlinden tevcîh edesin, deyü sene 995
Zilhiccesinin evâhiri târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin ber-mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr tevcîh
olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire-i bendegî birle Der-i devlet-nisâba arzolundu, bâki fermân
Dergâh-ı mu‘allânındır.
Tahrîren fî 20 ġa‘bânü'l-mu‘azzam sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/372]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 15 Şa‘bân sene 998
İki kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir.
Mezkûr Hüseyin tîmârından ferâğat etmeğin âhara verildi.
Nâhiye-i İslâmlu, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
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Hüseyin veled-i Sunkur, an-tahvîl-i Çalabverdi veled-i Velî el-fâriğ
Karye-i Ağcain ve mezra‘a-i Eğriin ve Karapınar, tâbi‘-i mezbûr, iki baĢ: 5.600
Hisse: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Livâ-i mezbûrda 2.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Velî oğlu Çalabverdi tîmârından ferâğat eder,
deyü mukaddemâ Kars kal‘asında ziyâde hidmet ve yoldaĢlık eyledüğin sâbıkan Tiflis beğlerbeğisi
olan Mehmed PaĢa mühürlü defteri ile arz eyledükde ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp
müyesser olmadan zâyi‘ olup tekrâr kaydından sene 994 Zilka‘desinin evâyiliyle hükm-i Ģerîf verilüp
müyesser olmayan Sunkur oğlu merkûm Hüseyin tâlib olup inâyet ricâ etmeğin elinde ol mikdar
tîmâra emri var ise ve mezkûr livâ-i mezbûrda ol mikdar tîmâra mutasarrıf olup bi'l-fi‘l üzerinde olup
berâtın verüp hüsn-i ihtiyârıyla ferâğat ederse berâtına ferâğat kaydı olundukdan sonra bâki noksânı
düĢenden tekmîl olunmak üzre tevcîh edesin, deyü Karaman beylebeğisine sene 998 Cemâziye'lâhirinin evâsıtı târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden tezkiresi Südde-i sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân
olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr Velî oğlu fâriğ Çalabverdi tahvîlinden vech-i meĢrûh
üzre Sunkur oğlu merkûm Hüseyin'e bedelinden 1.000 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçe
üzre tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 22 Receb sene 998.

[C/373]
2.900 akçeden ferâğat edüp âhara verildi, fî sene elf.
Ayntab sancağında tîmâr alup berât etdi, fî sene
Hükm-i şerîf verilmişdir. 1.000
[Yev]mü'l-ahad, fî 5 Ramazânü'l-mübârek sene 98
Nâhiye-i İslâmlu, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Kalender veled-i Hacı Alî, an-tahvîl-i Ahmed ve Halîl fâriğân.
Karye-i Ġğdecik, tâbi‘-i m.:
Mezra‘a-i Kırağıvîrânı, tâbi‘-i
Karye-i Ġstefana, tâbi‘-i Cebel-i
2.000
Sahrâ, dîvânî: 600
Alî, dîvânî: 6.300
Hisse ber-vech-i nakd: 300
Yekûn: 2.900
an-Tahvîl-i Halîl fâriğ
Karye-i Ġğdecik ve mezra‘a-i Kırağıvîrânı ve Ġstefana el-mezbûr: 2.900
Hisse: 900
Yekûn: 2.999
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Zikr olunan tîmârın 2.000 akçelik Ahmed ve 999 akçelik Halîl tahvîllerinden berâtların verüp
ihtiyârıyla ferâğat edüp mahlûl olmağın sâbıkan Karaman beğlerbeğisi olan Haydar dâme ikbâlehu
mühürlü defter gönderüp Hacı Alî oğlu iĢbu Kalender içün Tebrîz ve Hamne kal‘aları binâsında
hidmetde bulunmuĢdur, deyü i‘lâm etmeğin ibtidâdan 3.000 akçe tîmâr tevcîh olunmak içün evâhiri
Zilka‘de sene 994 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin tîmâr-ı mezbûr mezkûra ber-vech-i tekmîl 3.000
akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 3 ġevvâl sene 998.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
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[C/376]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 21 Ramazânü'l-mübârek sene 998.
Ziyâde 1.118 buyruldu.
Beş kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir.
İşbu tîmârın 7.499 akçeden ferâğat edüp âhara verildi, fî sene elf.
İşbu tîmârın 6.400 akçeden ferâğat edüp âhara verildi, fî sene elf.
Nâhiye-i İslâmlu, der-livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Mirzâ veled-i Hurrem, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Kalkancık,
Karye-i Ġğdir, an-karyeKarye-i Kal‘a-i
Mezra‘a-i Kızılağıl, iki
tâbi‘-i Ġslâmlu: 3.000
i Çukur, tâbi‘-i Kenâr-ı Çarsalur, tâbi‘-i Kenâr-ı
baĢ: 1.000
Irmak
Irmak, iki baĢdan:
Hisse: 500
Hâsıl-ı mâlikâne: 2.500,
15.300
ber-mûceb-i berât
Hisse: 2.400
Yekûn: 2.900
Cem‘an: 6.400
Ġlhâ_________k
ilâ-zâlik berây-ı noksân ve terakkî, an-tahvîl-i Kâtib Yûsuf, Ģâkirdân-ı kâtibân-ı Defter-i Hâkânî,
der-livâ-i m.
Mezra‘a-i
Karye-i Elmaluca,
Karye-i Tül, tâbi‘-i
Karye-i Darsiyak, tâbi‘Cüneydvîrânı, tâbi‘-i tâbi‘-i Koramaz. Hâsıl-ı mezbûr, nısf mâlikâne:
i Koramaz, mâlikâne:
Kayseriyye. Hâsıl-ı
mâlikâne: 840
750
2.720
mâlikâne: 1.000
Karye-i Vekse, tâbi‘-i m.,
Karye-i Dolasun, tâbi‘-i
Karye-i Südüsvîrân, tâbi‘-i
mâlikâne: 1.740
Koramaz, mâlikâne: 2.490
Kenâr-ı Irmak, mâlikâne: 1.956
Yekûn, an-tahvîli'l-mezbûr Yûsuf: 11.496
Mezra‘a-i KiçibaĢı, Kalkancık
nâm karye halkı zirâ‘at eder,
tâbi‘-i Ġslâmlu, mâlikâne: 600,
ber-mûceb-i mufassal

Karye-i Kozluca, PaĢaluca
cemâ‘ati temekkün edüp karye
olmuĢdur, tâbi‘-i Kanâr-ı Irmak,
mâlikâne: 1.880

Karye-i Yassıca, Kâfirler
cemâ‘ati temekkün edüp karye
olmuĢdur, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak,
mâlikâne: 840

Karye-i Keklicek, Yahyalu Yörüklerinden Hacılu cemâ‘ati temekkün edüp karye olmuĢdur,
tâbi‘-i KarataĢ, mâlikâne: 900
Yekûn, ber-mûceb-i mufassal: 4.220
Cem‘an: 22.116
Kayseriyye sancağında altı bin dört yüz akçe tîmâra bin yedi yüz doksan dokuz akçe noksânıyla
ber-vech-i tekmîl on bir bin yüz doksan dokuz akçelik üzre mutasarrıf olan Hurrem oğlu mezkûr
Mirzâ Dergâh-ı mu‘allâma gelüp livâ-i mezbûrda Ġslâmlu nâhiyesinde Kalkancık nâm karye ve
gayriden beĢ bin beĢ yüz akçe tîmâra mutasarrıf olup muhâfaza hidmetine ta‘yîn oluna, deyü eline
hükm-i Ģerîf verilmeğin ber-mûceb-i emr 96 senesinde muhâfaza-i hidmete ta‘yîn olunup hidmet-i
mezbûrede olmuĢ iken zikr olunan senede ġark seferine gelmemiĢdir, deyü sene-i mezbûreden sonra
Üveys Kethuda nâm kimesne tîmârını alup âdemine alıvermekle dahl edüp tasarrufuna mâni‘ olup
sonra bu emr ile muhâfaza hidmetinde olmağın tîmârı üzerine mukarrer olup serdâr tarafından emr-i
Ģerîf verilmiĢ iken girü memnû‘ olmayup nizâ‘dan hâli kalmaduğın bildirüp mukarrer olmasın ricâ
etmeğin zikr olunan senede bu emir ile livâ-i mezbûre muhâfazasına ta‘yîn olunup edâ-i hidmet etmiĢ
iken sene mezbûreden sonra mücerred ol vechile tîmârı alınup âhara verilmiĢ ise tîmâr-ı mezbûru buna
mukarrer edüp berâtı mûcebince zabt u tasarruf etdirüp kimesne min-ba‘d dahl etdimeyesin tahvîline
düĢenden nesnesin dahi almıĢ ise girü alıveresin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 998 Rebî‘ü'levvelinin evâhiri târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak
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fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre berâtı mûcebince mezbûra
mukarrer kılınup ba‘dehu Ergani sancağıbeği Mehmed mühürlü defter gönderüp Kars kal‘ası
ta‘mîrinde ve Tiflis'e zahîre alup gitmek hidmetinde bulunmuĢdur, deyü arz eylemeğin seksen yedi
ġa‘banının evâhiri târîhiyle bin beĢ yüz akçe ve bir def‘a Kengiri sancağıbeği Mustafâ defter gönderüp
Lûri ve Tomanis kal‘aları binâsında yoldaĢlık etmiĢdir, deyü bildirmeğin 92 ġevvâlinin evâhiri
[C/377] târîhiyle bin beĢ yüz akçe ve bir def‘a Hamid sancağıbeği Piri defter gönderüp Revân
etrafında ılgar ve karavullarda yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü bildimeğin sene mezbûre ġevvâlinin
evâhiri târîhiyle bin beĢ yüz akçe ve bir def‘a Hassa Arabacılar-baĢısı Mahmûd Südde-i sa‘âdet'e
mühürlü defter gönderüp Tebrîz'de mîrî top arabalarına hidmet etmiĢdir, deyü arzetmeğin 93
Zilka‘desinin evâyili târîhiyle merkûm Osmân PaĢa tarafından iki bin akçe ve bir def‘a Boz-ok
sancağıbeği Hüseyin mühürlü defter gönderüp Gûri kal‘ası binâsında hidmetde bulunmuĢdur, deyü
bildirmeğin 995 Zilhiccesinin evâsıtı târîhiyle bin beĢ yüz akçe terakkîlere verilen beĢ kıt‘a ahkâm-ı
Ģerîfe îrâd edüp ba‘dehu mezkûr Dergâh-ı mu‘allâma gelüp vech-i meĢrûh üzre terakkîlere ahkâm-ı
Ģerîfe verilüp müyesser olmaduğın ve Kayseriyye sancağında ve nâhiyesinde Cüneydvîrânı nâm karye
ve gayriden on bir bin dört yüz doksan altı akçe tîmâr fâriğ Defter-i Hâkânî kâtibleri Ģâkirdlerinden
olan Yûsuf tahvîlinden noksân ve berâtları içün kendüye verilmek ricâ etmeğin berâtı mûcebince
noksânı olup ve elinde olmikdar terakkîlere emr var ise ve mezkûr berâtın verüp ferâğat eder ise
noksân ve terakkîleri içün mezbûra tevcîh edesin, deyü mîr-i mîrânı müĢârun-ileyhe sene 998
ġa‘banının evâyili târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra bin akçe ziyâdesiyle berât olunmak
buyrulup ba‘dehu mezkûr Dergâh-ı mu‘allâm'a gelüp bundan akdem Keçi-baĢı nâm karye altı yüz
akçe hisse tîmârı olan Ġlyâs 95 Cemâziye'l-evvelinin beĢinci günü fevt olup tîmârı mahlûl oldukda mîri mîrânı sâbık tarafından buna tevcîh olunup lâkin zikr olunan hisse müverrah târîhiyle Memi ve
Mehmed nâm kimesnelere dahi verildiğin bildirüp inâyet ricâ etmeğin zikr olunan hisse tîmâr vech-i
meĢrûh üzre fevtoldukdan sonra buna mukaddem verilmiĢ ise ve buna mukarrer edüp berâtı
mûcebince kemâkân zabt u tasarruf etdirüp âhara dahl u ta‘arruz etdirmeyesin, deyü mîr-i mîrânı
müĢârun-ileyhe sene-i mezbûre Rebî‘ü'l-evvelinin evâyili târîhiyle hükm-i Ģerîf-i âhar verildikden
sonra berât olunmak buyrulup ba‘dehu mezkûr Südde-i sa‘âdet'e gelüp livâ-i mezbûrede [Kenâr-ı]
Irmak nâhiyesinde Kozluca nâm karyeden bin sekiz yüz seksen akçe tîmâr ve Yassıca nâm karyeden
sekiz yüz kırk akçe ve yine KarataĢ nâhiyesinde Keklicek nâm karyeden dokuz yüz akçe hisse tîmâr
kimesne tasarrufunda olmayup defterde mahlûldur, deyü kendüye verilmek ricâ etmeğin zikr olunan
hisseler kimesnenin berâtlusu ve nizâ‘lusu olmayup defterde mahlûl ise noksânı tekmîl olunmak üzre
tevcîh edesin, deyü mîr-i mîrânı [C/378] müĢârunileyhe sene 997 ġevvâlinin evâyili târîhiyle hükm-i
Ģerîf-i âhar verildikden sonar bin akçe ziyâdesiyle berât olmak fermân olunup bin yüz on sekzi akçe
ziyâdesi dahi verilmek buyrulmağın ber-mûceb-i emr-i Ģerîf zikr olunan on bir bin dört yüz doksan altı
akçe hisse vech-i meĢrûh üzre fâriğ kâtib Yûsuf tahvîlinden ve dört bin iki yüz yigirmi akçe mufassal
mahlûlünden elinde olanıyla cümle ze‘âmeti 22.116 akçelik olup noksânı ve terakkîleri ve fermân
olunan ziyâdeleri bedelinden kâbil-i ifrâz olunmayan 299 akçe ziyâdesiyle Muharrem oğul merkûm
Mirzâ'ya tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 17 ġa‘bânü'l-mu‘azzam sene 998
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Nâhiye-i Karataş
[A/130b]
Tîmârın ferâğat edüp Ahmed'e verildi, sene 999.
Nâhiye-i Karataş, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Alî bin Mürsel, an-tahvîl-i Durak el-fâriğ.
Karye-i Boran, tâbi‘-i KarataĢ:
Mezra‘a-i Eynelpınarı, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Pınarcıkayağı, tâbi‘-i
6.000
Koramaz, dîvânî: 1.800
Sahrâ: 700
Hisse: 3.00
Mezra‘a-i ġeyh Mora!, tâbi‘-i
m.: 6.500
Hisse: 1.500

Karye-i Akçakaya, tâbi‘-i Cebeli Alî ve Karye-i Ağcain, tâbi‘-i
Ġslâmlu: 12.000
Hisse: 500

Mezra‘a-i Künbed, tâbi‘-i
Ġslâmlu, dîvânî: 1.000
Hisse: 500

Yekûn: 5.00
Hisse: 1.000, an-tahvîl-i Mehmed el-fâriğ
Yekûn: 3.000
ĠĢbu tîmârın 2.000 akçeliği âhar tîmâra tâlib olup ferâğat eden Durak ve 1.000 akçe hisse dahi
Mehmed tahvîlinden mahlûl olmağın birikdirilüp 3.000 akçelik olup sâbıkan Karaman beğlerbeğisi
olan Haydar mühürlü defter gönderüp Mürsel oğlu Alî içün Tiflis'e zahîre ve nüzül îsâlinde hidmetde
bulunmuĢdur, deyü evâhir-i Zilhicce sene 994 tarehiyle emr-i Ģerîf verilmeğin ber-mûceb-i emr-i âlî
zikr olunan tîmâr tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî gurre-i Receb sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/329]
Yevmü'l-ahad, fî 15 Rebiülevvel sene 998
İki kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir
Nahiye-i Karataş, der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Mehmed, an tahvîl-i Kâsım el-müteveffâ
Karye-i Boran, tâbi‘-i KarataĢ: 6.000
Hises: 3.500
Hisse: 3.000
Mezkûr Mehmed Karaman'da ibtidâdan üç bin akçe tîmâra emri olduğun ve livâ-i mezbûrda ve
nâhiye-i mezkûrda Boran nâm karyeden üç bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Hüseyin tîmârın hüsn-i
ihtiyârıyla Kâsım'a ferâğat edüp serdâr tarafından eline hükm-i hümâyûn verilüp tasarrufunda iken
berât müyesser olmadan merkûm Kâsım 95 ġa‘bânının gurresinde fevt olup tîmârı mahlûldür, deyü
kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin târîh-i mezbûrdan müteveffâ Kâsım tahvîlinden
Mehmed'e tevcîh edesin, deyü 95 Ramâzanının evâyili târîhiyle müvarrah emr-i Ģerîf verilüp ve
Âsitâne-i sa‘âdet müteferrikalarına baĢ buğ olan Dâvud defter gönderüp mezbûr Mehmed içün
Kayseriyye sancağında elli beĢ bin on beĢ akçe ze‘âmetle dergâh-ı âlî müteferrikalarından Seyyid
Mahmûd'un âdemi olup Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü
bildirmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâra 994 Zilka‘desinin evâyili târîhiyle emr-i Ģerîf [C/330]
verilmeğin ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr berât-ı olmadan emriyle mutasarrıfken fevt olan
Kâsım tahvîlinden merkûm Mehmed'e tahvîl name dahi verilmeğin ber mûceb-i tahvîl-nâme târîh-i
mezbûrdan mutasarrıf olmak üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren 15 Ramazânü'l-mübârek sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa
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[C/346]
Üç kıt‘a ahkâm-ı şerîfe verilmişdir
Nâhiye-i Karataş der livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Abdülcebbâr veled-i Osmân, an tahvîl-i Alî veled,i Mürsel, el-fâriğ (Sivasda tîmâr alup berât
etdi)
Karye-i Boran, tâbi‘-i KarataĢ: 6.000
Mezra‘a-i Alınpınarı, tâbi‘-i Koramaz, dîvânî:
Hisse: 2.00
1.800
Mezra‘a-i Pınarcıkayağı, tâbi‘-i Sahrâ: 700
Mezra‘a-i ġeyh Mora (?), tâbi‘-i m.: 4.500
Hisse: 1.500
Karye-i Akçakaya, tâbi‘-i Cebel-i Alî ve Karye- Mezra‘a-i Künbed, tâbi‘-i Ġslâmlu, dîvânî: 1.000
i Ağcain, tâbi‘-i Ġslâmlu: 12.000
Hisse: 500
Hisse: 500
Yekûn: 5.000
Hisse: 1.000
Cem‘an: 3.000
Ber vech-i tekmîl: 6.000
Osmân oğlu mezkûr Abdülcebbâr yarar olup mukaddemâ Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde
küllî hidmet etdüğün Kayseriyye alaybeğisi Abdülvehhâb mühürlü defter gönderüp bildirdikde sene
994 Zilhiccesinin evâsıtında mezîd-i inâyetden ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra ba‘dehu Ahısha kal‘asında
[C/347] hidmet edüp yarar olduğun Kayseriyye alaybeğisi Osmân mühürlü defter gönderüp
bildirdikde sene 996 Muharreminin evâyilinde 1.500 akçe ve bir def‘a dahi Gence kal‘ası binâsında
hidmet etdüğün müĢârunileyh Osmân alaybeği mühürlü defter ile bildirdikde sene 997 Muharreminin
evâhirinde 1.500 akçe terakkîlere düstûr-ı mükerrem Serdâr Ferhâd PaĢa hazretleri tarafından ahkâm-ı
Ģerîfe verilmekle merkûm Abdülcebbâr Der-i devlete gelüp Kayseriyye sancağında zikr olunan 3.000
akçe tîmâra mutasarrıf olan Mürsel oğlu Alî berâtın verüp tîmârdan ferâğat eder, deyü sene 996
Zilhiccesinin onuncu gününden mîrimîrân tarafından tahvîl mektûbu verildiğin bildirüp inâyet ricâ
etmeğin mezbûr fevt olup berâtı bunun eline düĢmekle bana ferâğat eyledi, deyü hîle etmiĢ olmayup
tîmârı üzerinde olup sahîh ferâğat ederse târîh-i mezbûrdan noksânı tekmîl olunmak üzre tevcîh
edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc
olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre fâriğ Alî
tahvîlinden târîh-i mezbûrdan ibtidâ ile iki def‘a emr olunan terakkîleri bedelinden 3.000 akçe
noksânıyla ber vech-i tekmîl 6.000 akçelik üzre Der-i devletden mezkûr Abdülcebbâr'a tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 29 Rebî‘ü'l-evvel sene 998.
[C/362]
Nâhiye-i Karataş, der-livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_______________________-i
be-nâm-ı Hasan ÇavuĢ, an-ÇavuĢân-ı Dergâh-ı âlî, an-tahvîl-i Gürci Keyvân el-fâriğ
Terakkî ile tecdîd-i berât eyledi, fî selâse ve elf.
Karye-i Hisârdepe, tâbi‘-i KarataĢ: 8.000
Karye-i Mescidlü, tâbi‘-i Kenâr-ı Irmak:
1.500
Karye-i Mamalar, tâbi‘-i KarataĢ: 10.100

Mezra‘a-i Bük, tâbi‘-i m., iki baĢ: 3.300

Yekûn: 14.400
Hisse: 1.400
Yekûn: 10.900
an-Tahvîl-i Receb veled-i Abdullâh el-fâriğ, der-livâ-i Niğde
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Karye-i Timur-taĢ, tâbi‘-i Ürgüb: 2.176
Mezra‘a-i Ağcavîrân ve Yer-golu ve
Sığırbâd ve Tatar-Ahmed nâm-ı diğer
Tekfura, nezd-i sınur-ı karye-i Yalasun,
tâbi‘-i Ürgüb: 11.000
Hisse: 8.000

Karye-i Akçelik, tâbi‘-i Develü: 5.500
Hisse: 3.500
Mezra‘a-i YeĢil, tâbi‘-i
Mezra‘a-i
ġam-ardı: 204
Bulgarcık, tâbi‘-i m.: 120

Yekûn: 14.000
Hisse: 3.000
an-Tahvîl-i hod, der-livâ-i Niğde
Karye-i Timur-taĢ, tâbi‘-i Ürgüb ve gayrihi el-mezbûrûn: 14.000
Hisse: 8.000
Cem‘an: 21.900
Ber-vech-i tekmîl: 25.300
Niğde sancağında 14.000 akçe tîmâra 11.300 akçe noksânıyla ber-vech-i ze‘âmet 25.300 akçelik
üzre mutasarrıf olup Dergâh-ı âlî çavuĢlarından olan mezkûr Hasan ÇavuĢ'un Bezavin nâm karye ve
gayriden olan 3.000 akçe hissesi âhar kimesne üzerinde olup ve baĢ tîmârının 3.000 akçe kılıcı dahi
elinden gitmekle küllî noksânı olup ve Kayseriyye sancağında zikr olunan 10.400 akçe tîmâr fâriğ
Gürcü Keyvan tahvîlinden mahlûldur, deyü tâlib olup inâyet ricâ etmeğin mezbûr fevt olup berâtı
bunun eline düĢmekle bana ferâğat eyledi, deyü hile etmiĢ olmayup sahîh ferâğat ederse tevcîh edesin,
deyü Karaman beğlerbeğisine sene 998 Cemâziye'l-âhirinin evâyili târîhiyle müverrah hükm-i Ģerîf
verilüp ba‘dehu merkûm Hasan ÇavuĢ Der-i devlet'e gelüp Niğde sancağında tîmârından mukarrer
3.000 akçe tîmâr fâriğ Ġbrâhîm ÇavuĢ tahvîlinde Receb bin Abdullâh nâm kimesneye verilüp tezkiresin
berât etmeden kendüye ferâğat eyledüğin bildirüp inâyet ricâ etmeğin mezbûr dahi fevt olup tezkiresi
bunun eline düĢmekle bana ferâğat eyledi, deyü hile etmiĢ olmayup tîmârı üzerinde olup ferâğat ederse
tevcîh edesin, deyü mîr-i mîrânı müĢârun-ileyhe hükm-i Ģerîf-i âhar verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı
sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan tîmâr ve ifrâz-ı mezbûr
vech-i meĢrûh üzre merkûmân fâriğ Gürcü Keyvan ve Receb tahvîllerinden mezkûr Hasan ÇavuĢ'un
elinde kalan hissesiyle birikdirilüp cümle tîmârı 21.900 akçelik olup bedelinden 3.400 akçe noksânıyla
ber-vech-i tekmîl 25.300 akçelik üzre ber-vech-i ze‘âmet Der-i devlet'den tevcîh olunup tecdîd-i berâtı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 9 Cumâde'l-âhire sene 998.
[C/367]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 2 Recebü'l-mürecceb sene 998
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene erba‘a ve elf.
Emr-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Karataş, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Durak veled-i Mehmed, an-tahvîl-i Mehmed el-müteveffâ
Karye-i Depesidelik, tâbi‘-i KarataĢ: 3.000
Karye-i Çatalkoca, tâbi‘-i Koramaz: 5.000
Hisse: 1.000
Yekûn: 4.500
Ber-vech-i tekmîl: 4.500
ĠĢbu 4.000 akçe tîmâr müteveffâ Mehmed tahvîlinden mahlûl olmağın mukaddemâ livâ-i
mezbûrda 1.000 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik tîmârdan ma‘zûl olan Durak
bendeleriçün sâbıkan Kayseriyye alaybeğisi Abdülvehhâb zîde kadruhu mühürlü mektûb gönderüp
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livâ-i mezbûrda 2.000 akçe tîmâra mutasarrıf iken Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde küllî
hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin 1.500 akçe terakkîye evâsıt-ı Zilhicce sene 994 târîhiyle
emr-i Ģerîf verilmeğin zikr olunan 4.000 akçe tîmâr elinden giden ile fermân olunan terakkîsi bedeli
500 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 4.500 akçe üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire
verildi.
Fî 16 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/385]
[Yev]mü'l-ahad, fî gurrei Zilhicce sene 998.
Altı kıt‘a ahkâm-ı şerîfe verilmişdir.
Nâhiye-i Karataş, der-livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Hamza ÇavuĢ, an-çavuĢân-ı Dergâh-ı âlî, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Yenice, tâbi‘-i
Karye-i Ağcaasmalu, Karye-i Kabaklu, tâbi‘-i Karye-i Sırçalu, tâbi‘-i
mezbûr: 6.000
tâbi‘-i Ġslâmlu, idvani:
Göstere: [2.500]
m.: 1.500
Hisse: 4.000
4.000
Mezra‘a-i Gesidepe, tâbi‘-i
Malya: 750

Mezra‘a-i AvĢar, tâbi‘-i KarataĢ, Mezra‘a-i Ahmedcevîrânı, tâbi‘-i
dîvânî: 1.050
Sahrâ, dîvânî: 200
Yekûn: 14.000

Ġlhâ_________k
ilâ-zâlik berây-ı noksân ve terakkî, an-tahvîl-i Danyal el-müteveffâder-livâ-i Mar‘aĢ.
Karye-i Yûsuflu, tâbi‘-i Cendere
Karye-i Dimyad, tâbi‘-i
Karye-i NorĢunhanı, tâbi‘-i
[Ahsendere], der-Elbistân
Bazarcuk
nâhiye-i Nurhak, der-Elbistân
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezHâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezHâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezâdet-i ağnâm: 3.695
âdet-i ağnâm: 6.277
âdet-i ağnâm: 999
Hisse: 1.065
Hisse: 1.687
Hisse: 482
Yekûn: 3.245
Hisse: 245
Karye-i Ağcamezra‘a, der-nezd-i Karye-i Kayacıkağıl nâm-ı diğer
karye-i SUluOrta-niyâbet, anBeğpınar, tâbi‘-i Sarsab
Elbistân
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezHâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezâdet-i ağnâm: 3.990
âdet-i ağnâm: 4.936
Hisse: 1.228

Karye-i Kayacıkağıl, tâbi‘-i
Karahayıt
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.040

Yekûn: 7.200
Hisse: 3.200
[C/386]
Karye-i Bağlın, der-nezd-i
Kurdvîrânı, tâbi‘-i nâhiye-i
Hısn-ı Mansûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezâdet-i ağnâm: 2.748

Karye-i Sirvenk [ġinvenk]9,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezâdet-i ağnâm: 6.550
Yekûn: 8.447

9 BOA, TD 387, s. 975.

Mezra‘a-i AğcaAlî, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm: 1.717
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Hisse: 3.752
an-Mezra‘a-i Yalnız-dam, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 180
Yekûn: 15.500
Hisse: 1.500
Karye-i Camus-til-i ululu ma‘a mezra‘a-i
Karye-i Çukurhisâr [ve] mezra‘a-i Kâfirvîrânı, ve
Kızılcapınar ve HabibĢe ve Alî ve Karakürde ve
Söğüd-arası ve Horkun ve Halebcik-yol-ağzı ve
TaĢla_-ardı, tâbi‘-i nâhiye-i Camus-til
Tuğ ve Hamlan ve Mir-Doğanvîrân ve cemâ‘at-i
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 11.000
DipHisârı atlu ve çiftlik-i Arslan veled-i Koca:
Hisse: 5.500
6.288
Hisse: 2.500
Hisse: 860
Mezra‘a-i Tekfurpınarı ve cemâ‘at-i Kurdinlü ve
Karye-i Kastamolu, tâbi‘-i nâhiye-i Hamo, dercemâ‘at-i Cevherinlü ve cemâ‘at-i Tanamuslu, anMar‘aĢ, an-mahlûl: 2.241
cemâ‘at-i Dayılı ve cemâ‘at-i Azebanlu, tâbi‘-i
Hisse: 1.140
tâife-i Anamaslu, an-yörükân-ı Mar‘aĢ:10. 482
Hisse: 1.060
Hisse: 5.250
Hisse: 2.000
Yekûn: 10.200
Cem‘an: 24.200, ber-mûceb-i tezkire-i mîr-i mîrân
an-Tahvîl-i Süleymân ÇavuĢ veled-i Mûsâ, be-sefer-i Gence be-refte, der-livâ-i Aydın.
Karye-i Ayaklu-küpe ve Karye-i Karahisârlu,
Karye-i Sidere, tâbi‘-i Karye-i Ayaklu ve Çit,
Kutur, tâbi‘-i Yenitâbi‘-i m.: 16.129
Boz-doğan: 19.006
tâbi‘-i Tire: 18.833
Hisse: 2.382
Hisse: 1.800
Hisse: 5.201
Ģehir10: 30.588
Yekûn: 16.387
Hisse: 11.387
an-Karye-i Hacıoğlu, tâbi‘-i m.:
14.437
Hisse: 10.437

an-Karye-i AğcameĢhed, tâbi‘-i
m.: 6.207
Hisse: 1.657

Karye-i Müsliminlü ve KüçükçeĢmelü, tâbi‘-i Ala-Ģehir: 6.298
Hisse: 20

Yekûn: 16.599
Yekûn: 12.094
Hisse: 5.192
Cem‘an: 24.200
an-Tahvîl-i Durak ki be-sefer-i Gence be-refte, der-livâ-i Mar‘aĢ
Karye-i Belkuyu, tâbi‘-i Mar‘aĢ
Cemâ‘at-i Alî-Hacılu, tâbi‘-i
Cemâ‘at-i Seydîler, tâbi‘-i tâife-i
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı eztâife-i Küreciyân: neferan: 152 Küreciyân, an-yörükân-ı Mar‘aĢ:
resm-i çift âdet-i ağnâm: 6.116 Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde
167 neferan
Hisse: 1.719
ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı ez-âdet- Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde
i ağnâm: 2.574
ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı ez-âdeti ağnâm: 2.789
Yekûn: 7.124
10 BOA, TD 166, s. 459.
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Cemâ‘at-i AkFakihlü, tâbi‘-i
tâife-i Dere, an-yörükân-ı
Mar‘aĢ: 42 neferan
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde
ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı ez-âdeti ağnâm: 500

Karye-i Belkuyu el-mezbûr:
6.116
Hisse: 240

Karye-i Pühünk-i kebîr ve
Küçük-Hızır ma‘a mezra‘a-i
Akdam ve ġeyhvîrânı, tâbi‘-i
Mar‘aĢ
Hâsıl: an-rüsûm gayr-ı ez-âdet-i
ağnâm: 26.491
Hisse: 10.008
Hisse: 4.000
Hisse: 1.586

Yekûn: 9.420
Hisse: 6.420
Cem‘an: 41.219
Ber-vech-i tekmîl: 51.999
Kayseriyye sancağında 24.000 akçe ze‘âmete 8.499 akaça noksânıyla [C/387] ber-vech-i tekmîl
32.499 akçe üzre mutasarrıf olup Dergâh-ı âlî çavuĢlarından müĢârun-ileyh Hamza ÇavuĢ içün Revân
kal‘ası binâsında iki yüz yük taĢ getürmiĢdir, deyü Dergâh-ı âlî çavuĢlarından Ca‘fer ÇavuĢ mühürlü
defter ile bildirmeğin sene 991 Ramazânının evâyilinde 5.000 akçe ve yine Tomanis kal‘asında
Anadolu kolunda hidmetde bulunmuĢdur, deyü Anadolu beğlerbeğisi Rıdvan PaĢa mühürlü
tezkiresiyle i‘lâm eyledükde sene 992 ġevvâlinin evâhirinde 3.000 akçe ve yine Tebrîz seferinde küllî
hidmet etmiĢdir, deyü Dergâh-ı âlî çavuĢlarına baĢbuğ olan Hasan ÇavuĢ defteriyle bildirmeğin sene
994 Zilhiccesinin evâyilinde 3.000 akçe ve yine tahsil-i a‘Ģâr olan bakâyanın tahsilinde ve Ġç-il
sancağının nüzülü ihrâcında hidmet etmiĢdir [deyü] Karaman cânibi defterdârı Nûh arz etmeğin sene
995 Muharreminin evâyilinde 3.000 akçe ve yine Gûri kal‘ası binâsında hidmetde bulunmuĢdur, deyü
Asitâne-i sa‘âdet çavuĢlarına baĢbuğ ta‘yîn olan Hasan ÇavuĢ defteriyle bildirmeğin sene-i mezbûre
Zilhiccesinin evâsıtında 3.000 akçe terakkîlere beĢ kıt‘a ahkâm-ı Ģerîfe verilüp müyesser olmayup ve
Mar‘aĢ sancağında Elbistân nâhiyesinde Yûsuflu nâm karye ve gayriden 14.000 akçe tîmâra mutasarrıf
Danyâl sene 994 senede Lûri ve Tomanis seferine gelmemekle sene-i mezbûre ġa‘banının sekzinci
gününde kendüye tevcîh olunup tahvîl mektûbu verildikden sonra mezbûr Danyâl fevt olup üzerinde
tîmâr Danyâl'ın olmağla Maksâd nâm kimesneye dahi verilüp Danyal'ın kânûn üzre oğullarına verilüp
bâki kalan müĢârun-ileyhe verile, deyü sene 996 Muharreminin evâyiliyle hükm-i Ģerîf verilmeğin
müteveffâ-i mezbûrun üzerinde 10.200 akçe tîmâr bulunmağın mûmâ-ileyhin noksân ve terakkîsiçün
livâ-i Kayseriyye'de olan tîmârına zammolunup cümle 14.200 akçe ze‘âmet 16.799 akçe noksânıyla
ber-vech-i tekmîl 30.999 akçe üzre mîr-i mîrânı sâbık Murâd PaĢa sene 992 ġa‘banının sekizinci
günüyle tahvîl mektûbu verüp tezkiresin ihrâc edüp hâlâ târîh-i mezbûrdan mûmâ-ileyhe sene 997
Recebinin yigirmi ikinci gününden Zülkadriyye beğlerbeğisi Mustafâ PaĢa tezkire verüp sene 94
Zilhiccesinin evâyilinde verilen üç kıt‘a terakkîleriyle sene 96 Muharreminin evâyilinde verilen tahvîl
hükmü cümle dört hükümler amed olup ve yine müĢârun-ileyh içün Malatya sancağıbeği Ahmed Beğ
Lûri ve Tomanis kal‘aları binâsında hidmetde bulunmuĢdur [deyü] bildirmeğin sene 992 ġevvâlinin
evâhirinde 2.000 akçe ve yine Lûri kal‘asırda hidmetde bulunmağın sene 995 Zilhiccesinin evâyilinde
[C/388] 3.000 akçe ve yine Dergâh-ı mu‘allâ çavuĢlarına baĢ[buğ] olan Hasan ÇavuĢ defter gönderüp
ġah oğlu Haydar Mirzâ'nın istikbâlinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin sene 997
Zilhiccesinin evâhirinde 3.000 akçe ve yine müĢârun-ileyh Hasan ÇavuĢ defter gönderüp Gence
kal‘ası binâsında hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin sene-i mezbûre Muharreminin evâyilinde
3.000 akçe terakkîlere dört kıt‘a ahkâm-ı Ģerîfe verilüp müyesser olmayup ve Andırın sancağında ve
nâhiyesinde Haydar nâm karye ve gayriden 30.000 akçe ze‘âmete mutasarrıf olan Süleymân ÇavuĢ
Tebrîz ve Gûri ve Gence seferlerine me'mûr olan çavuĢlar defterinde mukayyed iken yerine dahi
varmayup ve kendü ve zikr olunan seferin birinden olmayup vâki‘ olan ılgarda on beĢ yigirmi nefer
yarar ve müsellâh adamlarıyla küllî hidmetde ve ziyâde yoldaĢlıkda bulunup ve serdâr-ı zaferĢi‘ârlarıyla dahi serhadda bile kıĢlayup uğur-ı hümâyûnda küllî dilâveran zuhûra geldüğin bildirüp
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noksân ve terakkîleriçün kendüye verilmesin ricâ etmeğin müĢârun-ileyhin berâtı mûcebince noksânı
ol mikdar terakkîlere elinde emri var ise ve müĢârun-ileyh zikr olunan sefereler me'mûr iken varmamıĢ
ise ve kılıca ilhâk lâzım gelmez ise ze‘âmet-i mezbûreden noksân ve terakkîleri bedelin doksan altı
Zilka‘desinin gurresinden tevcîh edüp tezkiresin veresin, deyü 997 Rebî‘ü'l-evvelinin evâyiliyle
Anadolu beğlerbeğisine müverrah hükm-i Ģerîf verilüp ba‘dehu müĢârun-ileyh gelüp mutasarrıf olduğu
ze‘âmetinin berâtı mûcebince noksânı olup ve Mar‘aĢ sancağında ve nâhiyesinde Bel nâm karye ve
gayriden 10.500 akçe tîmârı olan Durak Gence seferine me'mûr iken varmayup tîmârı mahlûldur, deyü
tâlib olup inâyet ricâ etmeğin noksânı var ise ve mezbûr sefer-i mezbûra me'mûr iken varmamıĢ ise ve
kılıca ilhâk lâzım gelmez ise tîmârı mezbûru doksan altı Zilka‘desinin gurresinden tevcîh edüp
tezkiresin veresin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine sene 997 Cemâziye'l-evvelinin evâyiliyle
müverrah hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunup bermûceb-i emr-i âlî Ruznâmçe-i hümâyûn'a mürâca‘at olundukda Süleymân ÇavuĢ'un ze‘âmeti
birikdir[ilüp]21.599 akçe ve Mar‘aĢ sancağında Durak üzerinde 9.420 akçe bulunup müstakil kılıc
olmağla kılıcları müyesser olmayup 16.599 akçe hisse Süleymân ÇavuĢ ve 6.420 akçe Durak
tahvîllerinden mîr-i mîrân tezkiresi mûcebince elinde olan 24.200 akçe ze‘âmetiyle birikdirilüp cümle
ze‘âmeti 47.299 akçelik olup istihkakı [C/389] 4.760 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 51.999 akçelik
üzre müĢârun-ileyh Hamza ÇavuĢ'a tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî gurrei Zilka‘de sene 998.
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Nâhiye-i Karahisâr
[A/53b]
[Yev]m's-sülesâ, fî 8 Saferü'l-muzaffer sene 997.
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene selâse ve elf.
Nâhiye-i Karahisâr, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Osmân ve Bekir veledân-ı Kubad, an-tahvîl-i Kubad el-mütveffâ
Karye-i Dereköy, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Dereköy, tâbi‘-i mezbûr
6.900
Mâlikâne: 2.000
Yekûn: 8.900
Hisse: 8.000
Hisse: 4.000
Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde 4.000 akçe tîmâra ber-vech-i tekmîl 8.000 akçelik üzre
mutasarrıf olan Kubad bu def‘a Gence seferin seferleyüp edâ-i hidmet eyledikden sonra evine gelüp
evinde vefât etmeğin tîmârı mahlûl olmağın tîmâr tasarruf etmeyen sulbî oğulları Osmân ve Bekir
bendeleriçün müteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî oğulları olup ve îrâd eyledikleri berât bilâ-Ģübhe
babaları berâtı olduğuna yarar Ģuhûd istimâ‘ıyla alaybeğisi i‘lâm etmeğin zikr olunan 4.000 akçe tîmâr
ber-vech-i iĢtirâk ale's-seviye mezbûrlara müteveffâ babaları tahvîlinden tevcîh olunup berât-ı
hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 26 Zilhicce sene 999.
Tezkire-i Mehmed, mîr-i mîrânı Karaman.
[A/60b]
der-Zaman-ı Yahyâ Efendi, Emîn-i Defter-i Hâkânî
[Yev]mü's-sülesâ, fî 12 Rebî‘ü'l-âhir sene 97.
Nâhiye-i Karahisâr, der-livâ-i Niğde
Ziyâde 667 buyruldu.
Tîmâr_____________________ı
Hasan veled-i Kul, an-tahvîl-i Halîl el-müteveffâ
Karye-i BaĢköy, tâbi‘-i
Karye-i Gündiğin, tâbi‘-i
Karye-i Günay-köy, tâbi‘-i m.
Karahisâr
ġücâ‘eddîn
7.500
6.500
2.000
Yekûn: 17.000
Kul oğlu mezkûr Hasan der-i devlete gelüp KırĢehri sancağında 13.333 akçe tîmârdan ma‘zûl
olup ve bir def‘a dahi mezkûr der-i devlete gelüp terakkî verilmek ricâ etmeğin mezîd-i inâyetden sene
997 Rebî‘ü'l-âhirinin evâyiliyle 1.500 akçe terakkîye hükm-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğun ve
Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde BaĢköy nâm karye ve gayriden 17.000 akçe tîmârı olan
seferden gelüp evinde fevt olup tîmârı mahlûldur, deyü ricâ etmeğin mezkûr ol mikdar tîmârdan
ma‘zûl olup ve mezbûr seferden gelüp evinde fevt olup tîmârı bi'l-fi‘il mahlûl ise tevcîh edesin, deyü
Karaman beğlerbeğisine sene 997 Rebî‘ü'l-evvelinin on sekizinci günüyle müverrah hükm-i Ģerif
verildikden sonra 1.500 akçe ziyâdesiyle tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunup bermûceb-i emr-i âlî zikr olunan 17.000 akçelik tîmâr müteveffâ Halîl tahvîlinden elinden giden ile bir
def‘a emr olunan terakkîsi ve bir def‘a fermân ziyâdesinden mâ‘adâ 667 akçe ziyâdesiyle dahi
verilmek buyurulmağın vech-i meĢrûh üzre merkûm Hasan'a tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 7 Rebî‘ü'l-âhire sene 997.
Beyâz.
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[A/61b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 25 Ģehri Rebî‘ü'l-âhir sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Karahisâr, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Halîl veled-i Seydî, an-tahvîl-i Mehmed el-fâriğ
Karye-i Depecikağıl nâm-ı diğer
Mezra‘a-i Selyan, tâbi‘-i mezbûr
Öbeklüağıl, tâbi‘-i m.
1.544
3.756
Yekûn: 2.300
Hisse: 2.000
ĠĢbu üç bin akçe tîmâr fâriğ Mehmed tahvîlinden mahlûl olmağın sabıkan Karaman Beğlerbeğisi
olan Haydar dâme ikbalehu defter gönderüp Seyyid oğlu Halîl içün Tebrîz ve Hamne kal‘aları
ta‘mîrlerinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunmak
içün evâsıt-ı Zilka‘de sene 994 târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin ber-mûceb-i emr-i âlî zikr
olunan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî gurrei ġa‘bânü'l-muazzam sene 995
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[A/65a]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 25 Cemâziye'l-evvel sene 997
Nâhiye-i Karahisâr, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Alî veled-i Devle, an-tahvîl-i Mehmed el-fâriğ
Karye-i Kavak, tâbi‘-i Kavak
3.000
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup ferâğat eden Mehmed tahvîlinden mahlûl olmağın
Niğde sancağbeği mühürlü tezkire gönderüp Devle oğlu Alî bendeleriçün içün Revân kal‘ası binâsına
müĢârun-ileyh koluna iki yüz yük taĢ getirüp hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin ibtidâdan üç
bin akçe tîmâra evâsıt-ı ġevvâlü'l-mükerrem sene 991 târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin bermûceb-i emr-i âlî zikr olunan 3.000 akçe tîmâr mezbûra tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire
verildi.
Tahrîren fî 19 Zilka‘de sene 996
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/67a]
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Kırşehri'nde tîmâr alup berât etmişdir.
Nâhiye-i KaraHisârı Develü, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Mehmed, an-tahvîl-i Ahmed el-müteveffâ
Karye-i Kopçu, tâbi‘-i mezbûr
3.000
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâr müteveffâ Ahmed tahvîlinden mahlûl olmağın Mehmed bendeleriyçün bu
def‘a Gûri kal‘ası binâsında hendek kazmakda hidmet etmiĢdir, deyü serdâr-ı zafer-Ģi‘âr
ulûfeci-baĢılığı olan DervîĢ defteriyle i‘lâm etmeğin zikr olunan 3.000 akçe tîmâr ber-mûceb-i emr-i
âlî tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 6 Zilhicce sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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[A/67a]

Karye-i Ağcain, tâbi‘-i
Karahisâr, iki-baĢ
2.556
Karye-i Bağday (?),
tâbi‘-i Develü
600
Mezra‘a-i Kiraca, tâbi‘i Ürgüb
1.093

Hükm-i şerîf verilmişdir.
Ferâğat edüp âhara verildi.
Nâhiye-i Karahisâr, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Mehmed veled-i ġeyh Alî, an-tahvîl-i ġit-i fâriğ
Karye-i Ağcain, tâbi‘-i Karye-i Tatar-Halîl, hâli Karye-i Anderlos, tâbi‘m., dîvânî
ani'r-re‘âyâ, tâbi‘-i
i Melenduz
1.244
Niğde
11.400
1.000
Hisse: 1.000
Karye-i Çobanlar (?),
Karye-i Gökce-asma,
Mezra‘a-i Akpınar ve
tâbi‘-i ġücâe'ddîn
tâbi‘-i Uçhisâr
Karalu ve Tülüce, tâbi‘360
450
i Ürgüb, dîvânî
1.760
Mezra‘a-i Akçavîrân,
tâbi‘-i m.
300

Mezra‘a-i Akçavîrân ve Gripur ve Nikopur ve
Tatar-Ahmed nâm-ı diğer Silor, nezd-i sınur-ı
karye-i Sinason, tâbi‘-i Ürgüb, dîvânî-mâlikâne
11.000 hisse: 2.000

Mezra‘a-i BelekiriĢ (?),
hâric ez-defter, tâbi‘-i
Develü
100
Mezra‘a-i Salahüddin,
tâbi‘-i Uçhisâr
300

Mezra‘a-i Karavîrân,
tâbi‘-i Karahisâr
300
Mezra‘a-i Yaylacık,
tâbi‘-i Develü
500

Yekûn: 1.315
Hisse: 3.074
ĠĢbu 3.374 akçesin fâriğ Kaytas tahvîlinden ġit'e verilüp mezbûr ġit dahi tezkiresin berât
olmadan hüsn-i ihtiyârıyla ferâğat edüp mahlûl olmağın Dergâh-ı mu‘allâ müteferrikalığından (---)
defter gönderüp ġeyh Alî oğlu Mehmed içün yarar, Lûri ve Tomanis kal‘aları ta‘mîrinde küllî
hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra evâhir-i Ramazân sene 90
târîhiyle ellerine verilüp zeylinde âmed dahi olmuĢ olup zikr olunan 3.074 akçe tîmâr kâbil-i ifrâz
olmayan 74 akçe ziyâdesiyle tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 19 Zilhicce sene 994
Tezkire-i Haydar PaĢa.
[A/67b]
Nâhiye-i Karahisâr, der-livâ-i Niğde
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
Lütfî veled-i Îsâ, an-tahvîl-i Yûsuf el-fâriğ
Karye-i Uluköy,
Mezra‘a-i
Mezra‘a-i
Özlüce, tâbi‘-i
Mezra‘a-i
tâbi‘-i mezbûr
Armudluca, tâbi‘-i
Börklüce ve
mezbûr
Kızılöyük, tâbi‘-i
9.000
ġam-ardı
Oyrupınar, tâbi‘-i
800
mezbûr
Hisse: 3.000
200
m., iki-baĢ: 500
300
Yekûn: 4.500
Hisse: 1.500, ber-vech-i tekmîl: 3.000
ĠĢbu 1.500 akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup ferâğat eden Yûsuf tahvîlinden mahlûl olmağın Îsâ
oğlu Lütfî bendeleriyçün Tomanis binâsında yeniçeri koluna iki yüz yük taĢ getirmiĢdir, deyü Dergâh-ı
âlî çavuĢlarından Budak ÇavuĢ defteriyle i‘lâm etmeğin ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra evâhir-i Ramazân
sene 993 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 1.500 akçe tîmâr 1.500
akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 16 Zilhicce sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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[A/74a]
[Yev]mü's-sülasa, fî 15 Recebü'l-mürecceb sene 997
1.000 ziyâde buyruldu.
Nâhiye-i KaraHisârı Develü, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Süleymân veled-i Ferruh, an-tahvîl-i Kubad el-müteveffâ
Karye-i Dereköy, tâbi‘-i Karahisâr
Karye-i Dereköy, tâbi‘-i mezbûr.
6.900
Mâlikâne: 2.000
Yekûn: 8.900
Hisse: 8.000
Hisse: 4.000
Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde iĢbu 4.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Kubad fevt olup
tîmârının 4.000 akçeliği ber-vech-i iĢtirâk oğullarına verilüp bâkî 4.000 akçeliği mahlûl olmağın
mukaddemâ Konya sancağında 600 akçe noksânıyla 2.799 akçe tîmârdan ma‘zûl olan Ferrûh oğlu
Süleymân'a zikr olunan tîmâr, elinden giden tîmârı bedeli 1.001 akçe ziyâdesiyle tevcîh olunup berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 4 Muharremü'l-harâm sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/75b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 28 Recebü'l-mürecceb sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i KaraHisârı Develü, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Abdurrahmân veled-i Mustafâ, an-tahvîl-i Ramazân el-fâriğ
Karye-i Maracin, tâbi‘-i
Karye-i Çelebi, tâbi‘-i m.,
Mezra‘a-i Demürçelik
Develü
divânî
tâbi‘-i Karahisâr
Hâsıl: 2.800
1.200
200, sahh
4.000
Hisse: 2.000
Cem‘an: 2.200, ber-vech-i tekmîl: 3.000
ĠĢbu 2.200 akçe tîmâr hüsn-i ihtiyârıyla ferâğat eden Ramazân tahvîlinden mahlûl olmağın
Siverek sancağbeği Mehmed dâme izzuhu mühürlü defter gönderüp Mustafâ oğlu Abdurrahmân içün
Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde hidmetinde bulunmuĢdur, deyü bildirüp ibtidâdan üç bin akçe
tîmâr tevcîh olunmak içün sene 994 Zilhiccesinin evâhiri târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin
zikr olunan 2.200 akçe tîmâr 800 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 2 Ramazânü'l-mübârek sene 995
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[A/78a]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 17 ġa‘bân sene 997
Mezkûr cülûsda tecdîd-i berât etmedi, fî sene hamse ve elf.
Nâhiye-i KaraHisârı Develü, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Mehmed, an-tahvîl-i Bâyezîd el-fâriğ
Karye-i Uluköy, tâbi‘-i mezbûr
Karye-i Beğçardağı, tâbi‘-i Öz-köy [Ürgüb]:
9.000
1.000
Hisse: 6.000
Yekûn: 7.000
Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde 7.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Mahmûd içün 93
târîhinde vâki‘ olan Tebrîz muhâfazasına me'mûr idi gelmedi, deyü tîmâr-ı mezbûru Bâyezîd nâm
sipâhî alup nizâ‘ üzre iken mezkûr Bâyezîd hüsn-i ihtiyârıyla zikr olunan 7.000 akçe tîmârdan nizâ‘
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da‘vâsından berâtın verüp ferâğat etmeğin merkûm Mahmûd bendelerine zikr olunan 7.000 akçe tîmâr
fâriğ Bâyezîd tahvîlinden tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 3 Zilka‘de sene 996
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[A/78b]
[Yev]mü's-sebt, fî gurrei Ramazânü'l-mübârek sene 997
Mukarrer edüp berât etdi, sene 89.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Karahisâr, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Alî, an-tahvîl-i Mustafâ, be-sefer nî-âmed.
Karye-i Yakacık, tâbi‘-i [Anduğu]. 5.500
an-Tahvîl-i Kâtib Ahmed
Hisse: 3.000
Karye-i Yakacık, tâbi‘-i Anduğu. 5.200
Hisse: 4.300
Hisse: 1300
Yekûn: 4.300, ber-vech-i tekmîl: 12.000
Mezkûr Alî kulları mukaddemâ ve anın atîk kullarından yedinci bölükde yevmî on sekiz akçe
ulûfesi variken yarardır, deyü Karaman Beğlerbeğisi Mehmed dâme ikbâlehu mektûbile i‘lâm
eyledikde Karaman'da sülüsân üzre on iki bin akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğun ve
Konya sancağında Ereğli nâm karyeden sekiz bin akçe tîmâr Gürcistân seferine me'mûr iken gelmeyen
Sinân Nâzır oğlu Mahmûd tahvîlinden mahlûl oldukda hissesi âhara, üç bin akçe kılıcı kendüye
verilmek içün 92 ġevvâlinin beĢinci günü târîhiyle emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmayup ba‘dehu
Niğde sancağında Yakacık nâm karyeden beĢ bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Mustafâ, Tebrîz seferine
me'mûr iken gelmeyüp tîmârı mahlûldur, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin 94
ġevvâlinin altıncı günü târîhiyle müceddeden emr-i Ģerîf verilüp zeylinde âmed dahi olmuĢ olmağın
deftere nazar olundukda Mustafâ tahvîlinden zikr olunan tîmâr 3.000 akçe üzre mahlûl bulunmağın ve
yine livâ-i mezbûrda 1.300 akçe hisse tîmâr fâriğ Ahmed tahvîlinden mahlûl olmağın birikdirilüp
4.300 akçelik olup ber-mûceb-i emr-i âlî târîh-i mezbûrdan 7.700 akçe noksânıyla zikr olunan 4.300
akçe tîmâr ber-vech-i tekmîl 12.000 akçelik üzre tevcîh olunup tezkire verildi.
Fî 6 Zilka‘de sene 996
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[A/82b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 16 ġevâlü'l-mükerrem sene 997
Nâhiye-i Karahisâr, der-livâ-i Niğde
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
Abdülkâdir veled-i Hüseyin, an-tahvîl-i Hüseyin el-müteveffâ pedereĢ
Karye-i Büget, tâbi‘-i Karahisâr
der-Karye-i Büget el-mezbûr, Çakırlu
3.800
cemâ‘ati ile mu‘rrefdir
3.200
Yekûn: 7.000
Hisse: 5.000
Hisse: 2.000
Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde 5.000 akçe tîmâra ber-vech-i tekmîl 7.383 akçelik üzre
mutasarrıf olan Hüseyin fevt olup tîmârı mahlûl olmağın tîmâr tasarruf etmeyen sulbî oğlu Abdülkâdir
bendeleri içün müteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup ve îrâd eyledüği berât bilâ-Ģübhe babası
berâtı olduğuna Karaman çavuĢlarından ve sipâhîlerinden yarar ve mu‘temedün-aleyh kimesneler
Ģahâdet etmeğin zikr olunan tîmârın 2.000 akçeliği müteveffâ babası tahvîlinden mezbûra tevcîh
olunup tezkire verildi.
Fî 10 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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[A/85b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 22 Zilka‘de sene 997
Hükm-i Ģerîf verilmiĢdir.
Nâhiye-i KaraHisârı Develü, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Rüstem veled-i Abdullâh
Karye-i Akçain, tâbi‘-i Karahisâr
5.500
Hisse: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 5.400
Niğde sancağında Develü Karahisâr nâhiyesinde Akçain nâm karyede 2.000 akçe tîmâr-ı
mezbûra 1.000 akçe noksânla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre mutasarrıf olan Abdullâh oğlu
mezkûr Rüstem Südde-i sa‘âdet'e gelüp mutasarrıf olduğu tîmârın berâtın zâyi‘ eylediğin bildirüp
kaydından verilmek bâbında inayet ricâ etmeğin zikr olunan tîmâr bunun tahvîlinden âhara verilmeyüp
bi'l-fi‘l üzerinde ise sahîh berâtın zâyi‘ etmiĢ ise kaydından tekrâr tezkiresin veresin, deyü Karaman
beğlerbeğine sene 997 Zilka‘desinin evâyili târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı
sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunup Rûznâmçe-i hümâyûna mürâca‘at olundukda tîmâr-ı mezbûr
sefere varmayan Mehmed tahvîlinden doksan dört Recebinin gurresinde mezkûr Rüstem berât eylemiĢ
bulunup ba‘dehu Karaman beğlerbeğisi mezkûr içün yarar, deyü arz eyledikde 97 Recebinde [A/86a]
1.400 akçe ve bir def‘a dahi yararlığın Bosna beğlerbeğisi arz eyledikde sene-i mezbûre Recebinin
evâyilinde 1.000 akçe terakkiyât verilen hükümleri zâyi‘ eylediğin bildirüp kaydından verilmek
bâbında inâyet ricâ etmeğin zikr olunan terakkî hükümleri bunun olup tîmâr müyesser olmadan zâyi‘
eylemiĢ ise terakkîsi ile tevcîh edesin, deyü mîrimîrânı müĢârun-ileyhe sene-i mezbûre Zilka‘desinin
evâyili târîhiyle hükm-i Ģerîf verilüp tezkiresine ilhâk olunmak buyurulmağın ber-mûceb-i emr-i âlî
vech-i meĢrûh üzre Abdullâh oğlu merkûm Rüstem'e Der-i devlet'den berât-ı cedîd-i âlîĢân içün
tezkire verildi.
Fî 19 Zilka‘de sene 957.
[C/242]
[Yev]mü's-sebt, fî 23 Muharremü'l-harâm sene 998
Nâhiye-i Karahisâr der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ ve Alî veledân-ı Abdî, an tahvîl-i Abdî el-müteveffâ peder-i îĢân
Karye_____________i Til, tâbi‘-i Karahisâr
Hâsıl-ı dîvânî ma‘a nısf mâlikâne: 16.000
Hisse: 3.000
Zikr olunan üç bin akçe tîmâr ber vech-i tekmîl on altı bin akçelik üzre mutasarrıf olan Abdî fevt
olup mahlûl olmağın tîmâr tasarruf etmeyen oğulları iĢbu Mustafâ ve Alî içün müteveffâ-yı mezbûrun
sahîh sulbî oğulları olup ibrâz etdikleri berât Ģübhesiz babaları berâtı olup sancakbeği hâzır olmayup
Konya sancağında mütemekkin olmağın on iki nefer Ģuhûd istimâ‘iyle defterdârı i‘lâm etmeğin
müteveffâ-yı mezbûr babaları tîmârı ber vech-i iĢtirâk ale's-seviyye tezkirelü tîmâr bozulmamak üzre
tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 27 ġevvâlü'l-mükerrem sene 997.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa
[C/247]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 24 Saferü'l-muzaffer sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Berâtın zâyi‘ etmeğin tecdîd eylemişdir., fî sene isnâ ve elf.
Nâhiye-i Karahisâr der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Alî Baba
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Karye-i Dinek, tâbi‘-i
Karahisâr, 3.000

Karye-i SUlusarây, tâbi‘-i
Karye-i Yarhisâr, tâbi‘-i ġamUçhisâr, 9.300
ardı, 1.500
Yekûn: 10.800
Hisse: 5.400
Cem‘an: 8.400
Ber vech-i tekmîl: 14.000
Mezkûr Alî Baba der-i devlete gelüp bndan akdem Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde
Dinek nâm karye ve gayriden 3.000 akçe kılıç tîmâra mutasarrıfken tîmâr-ı mezbûr ile doksan üç
senesinde Tebrîz muhâfazasında kalup ve yine livâ-yı mezbûrda Uçhisâr nâhiyesinde SUlusarây nâm
karye ve gayriden 10.800 akçe tîmâra mutasarrıf olan Emrullâh muhâfaza-i mezbûreye me'mûr iken
firâr etmekle tîmârı Tebrîz muhâfazasında olan Vezîr Ca‘fer PaĢa tarafından buna tevcîh olunup
noksânıyla ber vech-i tekmîl 14.000 akçelik üzre berât etdirmiĢ iken muhâfaza-i mezbûreden firâr
edüp sene-i âtiyede tekrâr Tebrîz seferine varup her binde üçer alınup mîrîye verüp edâ-yı hizmet
edenlerin tîmârları serdâr tarafından bir tarîkle mukarrer olup lâkin tîmârların alanlar Tebrîz
muhâfazasında küllî hizmetde bulunmuĢlar iken tîmârları eski sâhiblerine mukarrer olmağla
kendülerine hayf olduğun i‘lâm edüp istid‘â-yı inâyet etmekle bu makûlelerin tîmârları münâsafa
tarâkıyla nısfı eski sâhiblerine ve nısf-ı âharı dahi Tebrîz'de alanlara mukarrer olmak mukarrer
olmağla mezbûr Emrullâh dahi vech-i meĢrûh üzre sene-i ûlâda firâr edüp sene-i sâniyeen binde üçer
altun verüp tîmârının ancak nısfı buna mukarrer olup lâkin tîmâr-ı mezbûru mukaddemâ berât
etdirdikde kendünün kadîmî tîmârı olan 3.000 akçe kılıç tîmârı sehven berâtına ilhâk olunmayup ve
kimesneye dahi verilmeyüp tîmâr-ı mezbûrun nısfı ile ol dahi berâtına ilhâk olunmak bâbında
mezkûrun eski tîmârı vech-i meĢrûh üzre mahlûl olup kimesneye verilmemiĢ ise tîmâr-ı mezbûrun
nısfı ile mukarrer ve tevcîh edüp noksânı tekmîl olunmak üzre tezkiresin veresin, deyü Karaman
beğlerbeğisine 982 Saferinin evâsıtı târîhiyle müverrah verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden
ihrâcı fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 10.800 akçe tîmârın 5.400 akçe nısf hissesi
vech-i meĢrûh üzre merkûm Alî Baba'ya mukarrer kılınup sehven berâtına ilhâk olunmayan mezkûr
3.000 akçe tîmârıyla birikdirilüp cümle tîmârı 8.400 akçelik olup bedelinden 5.600 akçe noksânıyla
ber-vech-i tekmîl 14.000 akçelik üzre Der-i Devletden tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 21 Safer sene 998.
[C/250]
[Yev]mü's-sebt, fî 21 Rebîü'l-evvel sene 998.
Hükm-i şerîf verilmişdir. Cülûsda berât etmişdir, fî sene elf.
Nâhiye-i Karahisâr der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Abdurrahmân veled-i Ahmed, an tahvîl-i Alîyüddin el-fâriğ
Karye-i Haslar tâbi‘-i mezbûr, 6.000
Hisse: 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
ĠĢbu 2.000 akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup ferâğat eden Alîyüddîn tahvîlinden mahlûl olmağın
sâbıkâ Karaman beğlerbeğisi olan Haydar dâme ikbâlehu mektûb gönderüp Ahmed oğlu Abdurrahmân
için Tebrîz ve Hamne kal‘aları [ta‘mîrinde] hidmet edüp yarardır, deyü inâyet ricâsına arz etmeğin
ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunmak içün evâsıt-ı Muharrem sene 995 târîhiyle müverrah emr-i
Ģerîf verilmeğin ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 2.000 akçe tîmâra 1.000 akçe noksânıyla ber vech-i
tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî13 Recebü'l-mücerreb sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[C/252]
[Yev]mü's-sebt, fî 5 Rebî'u'l-âhir sene 998,
iki kıt‘a ahkâm-ı şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Karahisâr der livâ-i Niğde
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Tîmâr_____________________ı
Yûsuf, an tahvîl-i Halîl el-müteveffâ
Karye-i Çat, tâbi‘-i m. 2.189
Mezra‘a-i Akçavîrân, nezd-i karye-i Derbend,
tâbi‘-i Ürgüp, 811
Yekûn 3.000
Mezkûr Yûsuf Defter-i Hâkânî kâtiblerinden Kâtib Husrev'in âdemlerinden olup Gence kal‘ası
binâsında küllî hidmetde bulunmağın mezîd-i inâyetden ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra Serdâr Ferhâd
PaĢa tarafından doksan altı Zilhiccesinin evâhiri ile verilen hükm-i Ģerîfi ibrâz edüp ve ba‘dehu
mezkûr Yûsuf gelüp Defter-i Hâkânî kâtiblerinin adamlarından olup Gence kal‘ası binâsında hidmetde
ve yoldaĢlıkda bulunup mezîd-i inâyetden ibtidâdan 3.000 [akçe] tîmâra emir verilüp müyesser
olmaduğun ve Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde Çat nâm karye ve gayriden 3.000 akçe tîmârı
olap Halîl nefs-i Ġstanbul'da fevt olup tîmârı mahlûldür, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ
etmeğin mezkûr elinde ol mikdâr tîmâra emri var ise ve mezkûr livâ-i mezbûrda ol mikdâr tîmâra
mutasarrıf iken sahîh nefs-i Ġstanbul'da fevt olup tîmârı bi'l-fi‘il mahlûl ise müstahıkk olduğu bedelin
tevcîh eylesin, deyü Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden
ihrâc [C/253] olunmak fermân olunmağın emr-i âlî mûcebince vech-i meĢrûh üzre tîmâr-ı mezbûr
müteveffâ Halîl tahvîlinden merkûm Yûsuf'a tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün Der-i Devlet'den tezkire
verildi.
Fi'l-yevmi's-sâdis min Ģehri Muharremi'l-harâm sene semân ve tis‘în ve tis‘a-mie.
[C/254]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 14 Rebî'u'l-evvel sene 998
Emr-i şerîf verilmişdir.
Ferâğat edüp âhara verildi, 998.
Nâhiye-i Karahisâr der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Sinân bin Mustafâ, an tahvîl-i Hüseyin el-müteveffâ
Karye-i Büget, tâbi‘-i Karahisâr: 3.800

der-karye-i Büget el-mezbûr, havlularıyla
ma‘rûfdur: 3.200
Yekûn: 7.000
Hisse: 5.000
Ber vech-i tekmîl 6.000
ĠĢbu 5.000 akçe tîmâr müteveffâ Hüseyin tahvîlinden mahlûl olmağın Mustafâ oğlu Sinân kulları
Tırhala sancağında 6.000 akçe tîmârdan ma‘zûl olduğun bildirüp ve livâ-i mezbûrda ve nâhiye-i m.
Büget nâm karye ve gayriden 5.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Hüseyin fevt olup tîmârı mahlûldür,
deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin noksânı düĢenden tekmîl olmak üzre tevcîh
edesin, deyü sene 96 Zilka‘desinin onuncu günüyle mezbûra verilmeğin ber-mûceb-i emr-i âlî zikr
olunan 5.000 akçe tîmâr 1.000 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 6.000 akçelik üzre tevcîh olunup
berât içün tezkire verildi.
Fî 20 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[C/258]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 8 Cemâziye'l-evvel sene 998
Dört kıt‘a ahkâm-ı şerîf verilmişdir, tecdîd-i berât etdi, sene 998.
Nâhiye-i Karahisâr der livâ-i Niğde
Ze‘âmet___________________i
benam-ı Yûsuf ser bevvâbîn-ı düstûr-ı ekrem vezîr-i a‘zam hazret-i Sinân PaĢa ve müteferrika-i
Dergâh-ı âlî, an tahvîl-i hod.
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Karye-i BaĢköy, tâbi‘-i
m, 6.500

Karye-i Kendiğin,
tâbi‘-i ġucâ'eddîn,
3.000
Karye-i Çeç-depe, nezd-i karye-i Karacavîrân,
tâbi‘-i m.: 1.300
Yekûn: 5.000
Hisse: 2.000

Karye-i Kütayköy,
tâbi‘-i m., 7.500

Karye-i Karacavîrân
tâbi‘-i Karahisâr,
3.700
Karye-i Tekin, tâbi‘-i mezbûr: 12.000, hisse:
7.500, hisse: 1.000
Yekûn: 20.000

der-Livâ-i Bozok
Karye-i Yahyâ-sarây, tâbi‘-i
Karye-i Sığırkuyruğukayası,
Mezra‘a-i AğcaEymirze, nezdKanAkı Bâlâ. Hâsıl: 8.000
tâbi‘-i mezbûr, hisse: 1.500
i karye-i mezbûr. Hâsıl: 1.500
Mezra‘a-i Akvîrân, tâbi‘-i m., karye-i mezbûr
Mezra‘a-i Marmaris-i AğılkıĢlası, tâbi‘-i
zirâ‘at eder. Hâsıl: 500
mezbûr. Hâsıl: 4.000
Yekûn: 12.500
der-Livâ-i Safed
Yekûn: 33.479
Cem‘an: 66.379, elindedir.
[C/259]
Tetimme-i ze‘âmet be-nâm-ı Yûsuf, ser-bevvâbîn-i vezîr-i a‘zam Sinân PaĢa.
Ġlhâk ilâ-zâlik berây-ı noksân ve terakkî, an-tahvil-i Murâd el-müteveffâ,
der-livâ-i Avlonya
Karye-i Virbin, tâbi‘-i Belgrad ma‘a mezra‘a-i Nikova: 5.200
Karye-i Globoçiçe, tâbi‘-i Avlonya: 7.183
Karye-i Bloça, tâbi‘-i mezbûr: 3.000
Karye-i Ordine, tâbi‘-i mezbûr: 3.600
Karye-i MariĢ, tâbi‘-i m.: 4.000
Karye-i Netayeva, tâbi‘-i m.: 11.903
Yekûn: 26.886
Karye-i Keyeva, tâbi‘-i Belgrad: 26.628, hisse: 4.900
Karye-i Doloviçe, tâbi‘-i m.: 10.539
Karye-i Srac, tâbi‘-i m.: 3.100
Yekûn: 9.000
Hisse: 3.000
Cem‘an: 29.886
Hisse: 9.886
der-Livâ-i Erzurûm,
Karye-i ÇardiĢ, tâbi‘-i Belgrad [Bayburd]. Hâsıl: 13.000
Ze‘âmetdir, an tahvîl-i Lütfî ÇavuĢ, el-müteveffâ
Yekûn, ilhâk 22.886
el-mecmû‘: 89.265
Ber vech-i tekmîl: 131.577
Niğde ve Bozok ve Safed sancaklarında 66.399 akçe ze‘âmete 44.198 akçe noksânıyla ber vech-i
tekmîl 110.577 akçelik üzre mutasarrıf olup düstûr-ı ekrem vezîr-i a‘zam Sinân PaĢa hazretlerinin
kapucubaĢısı olup Dergâh-ı âlî müteferrikalarından müĢârunileyh Yûsuf der-i devlete gelüp mutasarrıf
olduğu ze‘âmetin berâtı mûcebince hayli noksânı olup ve mukaddemâ Revân seferinde hidmetde
bulunduğun Çıldır bebğlerbeğisi defter ile i‘lâm eyledikde doksan bir ġevvâlinde 6.000 akçe ve Lûri
seferinde Lûri ve Tomanis kal‘aları binâsında hidmetde bulunduğun yine müĢârunileyh defter ile i‘lâm
eyledikde doksan iki ġevvâlinde 5.000 akçe ve bir def‘a dahi Ziyâd oğlu Mehmed Hân muhârebesinde
yoldaĢlıkda bulunduğun Rûm beğlerbeğisi defter ile i‘lâm eyledikde doksan altı Zilhiccesinde 5.000
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akçe terakkîlere ahkâm-ı Ģerîfe verilüp müyesser olmayup ve Avlonya sancağında Belgrad
nâhiyesinde Mernik nâm karye ve gayriden 29.886 akçe ze‘âmete mutasarrıf olan Murâd adam
katledüp esbâbın serîka edüp ve bunun emsâli niçe fesâd eyledüğü Zile kadısı arz eyledikde serdâr
tarafından çavuĢ ile hükm-i Ģerîf gönderilüp da‘vet olundukda firâr edüp Âsitâne-i sa‘âdete arz
olundukda ze‘âmeti alınmak fermân olunmağın kılıcı âhara verilüp ifrâzı mahlûldür, deyü kendüye
verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin mezkûrun tasarrufunda olduğu ze‘âmetinin noksânı var ise ve
elinde ol mikdâr terakkîlere ahkâm-ı Ģerîfe var ise ve mezbûr ol mikdâr ze‘âmete mutasarrıf olup kıcılı
âhara verilüp ifrâzı bi'l-fi‘il mahlûl ise noksân ve terakkîsi bedelin tevcîh edüp tezkiresin veresin, deyü
Rûmeli beğlerbeğisi sene 998 Saferinin yigirminci gününden hükm-i Ģerîf ba‘dehu müĢârunileyh
Südde-i sa‘âdete gelüp mutasarrıf olduğu ze‘âmetinin ol mikdâr noksânı olduğun ve Erzurûm
sancağında Bayburd nâhiyesinde ÇardiĢ nâm karye ve gayriden 13.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan
Lütfî ÇavuĢ fevt olup tîmâr mahlûldür, deyü Ahmed nâm kimesneye verilüp mezkûr Ahmed berât
etmedin âhar tîmâra tâlib olup tîmâr-ı mezbûr müteveffâ tahvîlinden kendüye verilmek bâbında inâyet
ricâ etmeğin mezkûrun berâtı [C/260] mûcebince noksânı var ise ve mezkûr fevt olup tîmârı Ahmed
nâm kimesneye verilüp berât etmedin âhar tîmâra tâlib olup bi'l-fi“il mahlûl ise ve kılıca ilhâkı lâzım
değil ise noksâniyçün tevcîh edüp tezkiresin veresin, deyü Erzurûm beğlerbeğisine sene-i mezbûre
Rebî‘ü'l-evvelinin onuncu günü târîhiyle müverrah hükm-i Ģerîf verilüp tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden
ihrâc olunmak fermân olunup ba‘dehu mezkûr içün Tebrîz ve Hamne kal‘aları ta‘mîrinde ve
yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü Solkol alaybeğbisi Mehmed defteriyle arz olundukda sene 994
Zilhiccesinin evâyilinde 2.000 akçe ve bir def‘a dahi Haleb'de mâl-ı mîrî tahsîlinde sa‘yi zuhûra
gelmiĢdir, deyü Dergâh-ı âlî müteferrikalarından Mansûr zîde mecduhu mühürlü defter ile i‘lâm
eyledikde sene 995 Zilhiccesinin evâsıtında 3.000 akçe terakkîlere evâmir-i Ģerîfe verilüp berâtına
ilhâk olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 9.886 akçe tîmâr ehl-i fesâd olan
Murâd ve 13.000 akçe hisse dahi müteveffâ Lütfî ÇavuĢ tahvîllerinden mûmâileyhin elinde olan
66.299 akçe ze‘âmetiyle birikdirilüp cümle ze‘âmeti 89.265 akçe istihkâkı ve terakkîleri bedelinden
42.312 akçelik noksânıyla ber-vech-i tekmîl 131.577 akçelik üzre müĢârunileyh Yûsuf'a tevcîh olunup
Der-i devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 15 Rebî‘ü'l-âhir sene 998.
[C/264]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 11 Cemâziye'l-evvel sene 998
Nâhiye-i KaraHisârı Develü, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Yûsuf veled-i Mahmûd, an tahvîl-i Ġbrâhîm bin Mahmûd el-müteveffâ, ber mûceb-i tezkire-i
mîrimîrân
Karye-i Çiftlik tâbi‘-i mezbûr, Karye-i Killik tâbi‘-i ġamardı, Karye-i Alî ve Hacı tâbi‘-i
mâlikâne vakf 3.698, hisse: 2.700, hisse: 3.000
Ürgüp, 1.800, hisse: 1.500
3.000
Yekûn 3.500
Hisse 2999,
Hisse 800
Yekûn 3.800
[Ferâğat edüp âhara verildi.]
Çıldır beğlerbeğisi Husrev PaĢa mühürlü defter gönderüp Dergâh-ı mu‘allâ mütefarrikalarından
Mustafâ Kethudâ'nun âdemlerinden Mahmûd oğlu mezkûr Yûsuf içün yarar olup Revân kal‘ası
binâsında hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra sene 991 ġevvâlinin
evâsıtı târîhiyle hükm-i Ģerîf verilüp müyesser olmayup ve Niğde sancağında tîmâr-ı mezbûra
mutasarrıf olan Ġbrâhîm bin Mahmûd fevt olup tîmârı mahlûldür, deyü kendüye verilmek bâbında
inâyet ricâ etmeğin mezbûrun elinde ol mikdâr tîmâr emri var ise ve mezkûr fevt olup tîmârı mahlûl
ise 800 akçe ziyâdesiyle tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine serdâr tarafından sene 997
Zilhiccesinin yigirmi beĢinci günüyle emr-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi südde-i sa‘âdetden ihrâc
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olunmak fermân olunup ber mûceb-i emr-i âlî rûznâmçe-i hümâyûna mürâca‘at olundukda tîmârı
mezkûr Ġbrâhîm berât etmiĢ bulunmayup lâkin sâbıka mîrimîrân tîmâr-ı mezkûru Ġbrâhîm sene 997
Cemâziye'l-âhiresinin yedinci günüyle tezkire verüp berât almadın fevt olup hâlâ vech-i meĢrûh üzre
târîh-i mezbûr ile müverrah mîrimîrân cânibinden müteveffâ Ġbrâhîm'e verilen tezkireyi aynı ile ibrâz
eden Mahmûd oğlu merkûm Yûsuf'a mîrimîr[ân] tezkiresi mûcebince ibtidâ ve fermân olunan
ziyâdesine bedel 3.800 akçe üzre tevcîh olunup Der-i Devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 3 Cemâziye'l-evvel sene 998.
[C/265]
Üç kıt‘a ahkâm verilmişdir.
[Yev]mü'l-ahad, fî 19 Cemâziye'l-evvel sene 998
Nâhiye-i Karahisâr, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Rıdvân, an tahvîl-i Sinân el-müteferrika, el-fâriğ
Karye-i BaĢköy tâbi‘-i
Karye-i Kendigin .tâbi‘-i
Karye-i Kütayköy tâbi‘-i m,
Karahisâr, 6.500
ġücâeddin 3.000
7.500
Yekûn 17.000
Mezkûr Rıdvân mukaddemâ Tiflis müteferrikalarından olup yevmî otuz akçe ulûfeye
mutasarrıfken yarar ve serhaddin kadîmî emekdârı olduğun bundan akdem Tiflis beğlerbeğisi olan
Hasan PaĢa mektûb gönderüp bildirdikde üç yıl ale't-tevâlî Tiflis serhaddinde durup mevâcib almıĢ ise
Karaman'da sülüsân üzre 20.000 akçe ze‘âmete sene 997 Cemâziye'l-evvelinin evâsıtı târîhiyle
müverrah düstûr-ı mükerrem Serdâr Ferhâd PaĢa hazretleri tarafından hükm-i Ģerîf verilmekle merkûm
Rıdvân gelüp Niğde sancağında zikr olunan on yedi bin akçe tîmâr Dergâh-ı âlî müteferrikalarından
berâtın verüp ferâğat eyleyen Sinân tahvîlinden mahlûldür, deyü tâlib olup inâyet ricâ etmeğin tîmâr-ı
mezbûr mûmâileyhin üzerinde olup ferâğat ederse tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene
998 Muharreminin sekizinci günüyle müverrah serdâr-ı müĢârunileyh hazretleri tarafından hükm-i
Ģerîf verildikden sonra hâlâ tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunup ve bir def‘a Kiğı
sancağında zuhûr edüp münhezim olan celâlî muhârebesinde küllî yoldaĢlık edüp yarar olmağın sene
997 Ramazânının evâhirinde mezîd-i inâyetden iki bin akçe ve bir def‘a dahi Gence kal‘asın muhâsara
edüp münhezim olan Ziyâd oğlu Mehmed Hân ılgarında ve muhârebesinde küllî yoldaĢlık edüp yarar
olmağın sene-i mezbûre Zilhiccesinin evâilinde mezîd-i inâyetden üç bin akçe terakkîlere serdâr-ı
müĢârunileyh hazretleri tarafından ahkâm-ı Ģerîfe verilüp lâkinbunun emsâli serhadlerde ulûfeden
tîmâra çıkup iç illerde tîmâr alanlara umûmen sülüs üzre verilmek fermân olduğu arz olundukda
sülüsden 2.000 [266] akçe ziyâdesi verilmek buyurulup ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr vech-i
meĢrûh üzre fâriğ Sinân tahvîlinden sülüs ile iki def‘a emr oluna nterakkîleri ve fermân olunan
ziyâdesine bedel merkûm Rıdvân'a Der-i Devletden tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 13 Rebîü'l-âhir sene 998.
[C/268]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 4 Cemâziye'l-âhir sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Tîmârı yine bu sancakda tîmârı olan Uğurlu ile istibdâl eylemişdir.
Nâhiye-i Karahisâr, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Hüseyin bin Halîl, an tahvîl-i diğer Halîl el-müteveffâ
Karye-i Câbî, tâbi‘-i Karahisâr: 3.189
Mezra‘a-i Akçavîrân nezd-i karye-i Dipil, tâbi‘i Ürgüb: 811
Yekûn 3.000
Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde iĢbu üç bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Halîl fevt olup
tîmârı mahlûl oldukda müteveffâ Halîl'in oğlu Hüseyin bendeleriyçün Gûri kal‘ası binâsında hendek
hafrında hidmetde bulunmuĢdur, deyü serdâr-ı zafer-Ģi‘âr çâĢnigîrbaĢı olup Dergâh-ı mu‘allâm
çavuĢlarından olan Handân ÇavuĢ mühürlü defter ile i‘lâm etmeğin ibtidâdan 3.000 akçe tîmâr tevcîh
olunmak içün evâsıt-ı Muharrem sene 996 târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilmeğin ber mûceb-i emr-i
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âlî zikr olunan 3.000 akçe tîmâr müteveffâ babası tahvîlinden mezbûr Hüseyin bendelerin etevcîh
olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire [verildi].
Tahrîren fî 22 [---] sene 996
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[C/277]
[Yev]mü'l-ahad, fî 2 Recebü'l-mücerreb sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Karahisâr, der livâ-i Niğde,
Tîmâr_____________________ı
Alî veled-i Ahmed, an tahvîl-i Ġbrâhîm el-müteveffâ
Karye-i Çiftlik tâbi‘-i Karahisâr, an mâlikâne cezz-i vakf 3.698,
Hisse 3.000
Niğde sancağında KaraHisârı Develü nâhiyesinde Çiftlik nâm karyeden üç bin akçe tîmâra
mutasarrıf olan Ġbrâhîm fevt olup tîmârı mahlûl olmağın sâbıkâ Karaman beğlerbeğisi olan Haydar
dâme ikbâlehu mühürlü defter gönderüp Ahmed oğlu iĢbu Alî içün dîvân-ı Karaman çavuĢlarından
Yûsuf ÇavuĢun âdemîsi olup Tebrîz ve Hamne kal‘aları binâsında hizmetde bulunmuĢdur, deyü i‘lâm
eylemeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâra sene 994 Zilka‘desinin evâyili ile emr-i Ģerîf verilmeğin zikr
olunan üç bin akçe tîmâr müteveffâ Ġbrâhîm tahvîlinden mezbûr Alî'ye tevcîh olunup berât-ı hümâyûn
içün tezkire verildi.
fî 15 Muharremü'l-harâm sene 998.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
[C/278]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i KaraHisârı Develü, der livâ-i Niğde,
Tîmâr_____________________ı
Ġskender veled-i Abdullâh, an tahvîl-i Ca‘fer el-müteveffâ
Karye-i Bayındır, tâbi‘-i Karahisâr, 26.000
Hisse: 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Niğde sancağında KaraHisârı Develü nâhiyesinde Bayındır nâm karyeden iki bin akçe tîmâra
mutasarrıf olan Ca‘fer fevt olup tîmârı mahlûl olmağın sâbıkâ Karaman beğlerbeğisi olan Haydar
dâme ikbâlehu mühürlü defter gönderüp Abdullâh oğlu iĢbu Ġskender içün bu def‘a Tiflis'e hazîne
îsâlinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü i‘lâm eylemeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâra sene 995 Saferinin
evâyili ile emr-i Ģerîf verilmeğin zikr olunan iki bin akçe tîmâr müteveffâ Ca‘fer tahvîlinden mezbûra
bin akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl üç binakçelik üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire
verildi.
Fî 19 Saferü'l-muzaffer sene 998.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
[C/285]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Karahisâr, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Yûsuf
Karye-i BaĢköy tâbi‘-i
Karye-i Kendigin tâbi‘-i
Karye-i Kütayköy tâbi‘-i m.
Karahisâr 6.500
ġücâeddin 3.000
7.500
Yekûn 17.000
Ber vech-i tekmîl 19.000
Mezkûr Yûsuf dergâh-ı mu‘allâya gelüp Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde BaĢköy nâm
karye ve gayriden 17.000 akçe tîmâra mutasarrıfken berâtın zâyi‘ edüp tekrâr kaydından verilmek ricâ
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etmeğin tîmâr-ı mezbûr mezkûrun üzerinde iken sahîh berâtın zâyi‘ etmiĢ ise tekrâr mezkûra veresin,
deyü Karaman beğlerbeğisine sene 998 Cemâziye'l-âhirinin evâhiri târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden
sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunup ba‘dehu mezkûr içün Gûri kal‘asına
hazîne ve zahîre îsâlinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü Dergâh-ı mu‘allâ müteferrikalarından Memi
Kethudâ defteri ile bildirmeğin doksan altı Zilka‘desinin evâyili târîhiyle 2.000 akçe ve yine Serdâr
Ferhâd PaĢa hazretleri tarafından verilen hükm-i Ģerîfi îrâd edüp Rûznâmçe-i hümâyûna mürâca‘at
olundukda tîmâr-ı mezbûru merkûm Yûsuf Tebrîz seferine varmayan Halîl tahvîlinden mîrimîrân
tezkiresiyle doksan dört ġevvâlinin yigirmi dördüncü günü târîhiyle berât eylemiĢ olmağın ber mûcebi emr-i âlî terakkîsi bedelinden 2.000 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 19.000 akçelik üzre Der-i
Devlet'den berât-ı cedîd-i âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 16 Recebü'l-mürecceb sene 998.
[C/287]
[Yev]mü's-sebt, fî 29 Recebü'l-müreccb sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Karahisâr, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Mehmed, an tahvîl-i Alî
Karye-i Ağcain tâbi‘-i Karye-i Ağcain tâbi‘-i
Karye-i Tatar Halîl,
Karye-i Sarılar, tâbi‘-i
Karahisâr, iki baĢ
m, dîvânî 1.244
hâli ez-re‘âyâ, tâbi‘-i
ġücâeddin 360
2.556
Niğde 1.000
Yekûn 3.800, hisse 2.300
Karye-i Bağday
Karye-i GökçeKarye-i Enderlus
Mezra‘a-i Aksar
tâbi‘-i Develü 600
asma, tâbi‘-i Uçhisâr
tâbi‘-i Melenduz
ve Karalu ve Yumruca
540
11.400, hisse 1.000
tabi-i Ürgüp 1.760
Mezra‘a-i Kürd, tâbi‘-i Mezra‘a-i Akçavîrân Karye-i Yeniköy hâric Mezra‘a-i Karavîrân
mezbûr 1092.
tâbi‘-i m. 300.
ez defter tâbi‘-i Develü tâbi‘-i Karahisâr 300
100
Mezra‘a-i Akçavîrân ve Gurgurlu ve Ya‘kublar ve Tatar Ahmed nâm-ı diğer Siflon (?), nezd-i
sınur-ı karye-i Sinason tâbi‘-i Ürgüp dîvânî ve mâlikâne. 11.000, hisse 2.000
Mezra‘a-i Salahaddîn tâbi‘-i Uçhisâr 300
Mezra‘a-i Yaylak tâbi‘-i Develü 500
Yekûn 12.153, Hisse 3.100
Mezkûr Mehmed Behisni kadısı mevlânâ Ebûbekir'in âdemlerinden olup Gûri kal‘ası binâsında
dirlik olmak ricâsına Dergâh-ı âlî çavuĢlarından Hamza ÇavuĢ defter ile i‘lâm eyledikde Karaman'da
ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğın Niğde sancağında Karahisâr
nâhiyesinde Ağcain nâm karye ve gayriden 5.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Alî Gence seferine
me'mûr iken varmayup tîmârı mahlûldur, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin evvel
emr alınup mezkûr Gence seferine me'mûr iken varmamıĢ ise sene 996 Zilka‘desinin gurresinden
tîmâr-ı mezbûrun 3.000 akçe kılıcın buna tevcîh edüp tezkiresin veresin, deyü Karaman beğlerbeğisine
sene 997 Saferinin evâhiri târîhiyle müverrah Serdâr Ferhâd PaĢa hazretleri tarafından hükm-i Ģerîf
verildikden sonra hâlâ tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i
âlî zikr olunan 3.000 akçe kılıç tîmâr vech-i meĢrûh üzre Alî tahvîlinden târîh-i mezbûrdan merkûm
Mehmed'e Der-i devletden tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 21 Recebü'l-mücerreb sene 998.
[C/296]
[Yev]mü'l-ahad, fî 21 Şa‘bân sene 998
Ziyâde ile tecdîd-i berât etdi, sene 998
Nâhiye-i Karahisâr, der livâ-i Niğde
Ze‘âmet_____________________i
Be-nâm-ı Yûsuf ser-bevvâbîn-i düstûr-ı ekrem Vezîr-i a‘zam hazret-i Sinân PaĢa ve müteferrikai Dergâh-ı âlî, an tahvîl-i hod.
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Karye-i BaĢköy, tâbi‘-i m, 6.500
Karye-i Kendiğin, tâbi‘-i ġucâ'eddîn, 3.000
Karye-i Kütayluköy, tâbi‘-i m., 7.500
Karye-i Karacavîrân tâbi‘-i Karahisâr, 3.700
Yekûn: 17.000
der-Livâ-i Bozok
Karye-i Yahya-sarây, tâbi‘-i KanAkı Bala. Hâsıl: 8.000
Karye-i Sığırkuyruğukayası, tâbi‘-i mezbûr, hisse: 1.500
Mezra‘a-i AğcaEymirze, nezd-i karye-i mezbûr. Hâsıl: 1.500
Mezra‘a-i Akvîrân, tâbi‘-i m., ahali-yi karye-i m., zirâ‘at eder. Hâsıl: 500
Mezra‘a-i Marmaris-i AğılkıĢlası, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: 4.000
Yekûn, der-livâ-i Bozok: 15.500
Hisse: 10.000
der-Livâ-i Safed
Karye-i Sagriyye, tâbi‘-i Taberiyye. Hâsıl ma‘a'l-öĢr ve rüsûm: 33.200
Mezra‘a-i ġems, tâbi‘-i mezbûr: 1.500, hisse: 279
Yekûn, der-livâ-i mezbûr: 33.479
der-Livâ-i Erzurûm,
Karye-i ÇardiĢ, tâbi‘-i Bayburd. Hâsıl: 13.000, ze‘âmetdir
Cem‘an: 73.479, elindedir.
Ġlhâ_________k
ilâ-zâlik berây-ı noksân ve terakkî, an-tahvil-i Arslan el-müteveffâ, der-livâ-i PaĢa
Yekûn, der-livâ-i PaĢa:--[C/297]
der-Livâ-i Yanya
Yekûn, der-livâ-i Yanya: 6.300
Cem‘an ilhâkât 27.650
el-Mecmû‘ 101.129
Ber vech-i tekmîl 131.577
Niğde ve Bozok ve Safed ve Erzurûm sancaklarında 73.479 ze‘âmete 58.098 akçe noksânıyla
ber vech-i tekmîl 131.577 akçelik üzre mutasarrıf olup düstûr-ı ekrem Vezîr-i a‘zam Sinân PaĢa
hazretlerinin kapucubaĢısı olup Dergâh-ı âlî müteferrikalarından olan müĢârunileyh Yûsuf Der-i
Devlete gelüp mutasarrıf olduğu ze‘âmetinin berâtı mûcebince ol mikdâr noksânı olup ve PaĢa
sancağında Sofya nâhiyesinde Ġlyaniçe nâm karye ve gayriden 27.650 akçe ze‘âmete mutasarrıf olan
Arslan fevt olup ze‘âmeti mahlûldür, deyü kendünün Ma‘arra sancağında elinden giden ze‘âmetine
bedel noksânı içün ricâ etmeğin mezbûr fevt olup ze‘âmeti bi'l-fi‘il mahlûl ise ve müĢârunileyhin
berâtı mûcebince ol mikdâr noksânı var ise elinden giden ze‘âmetine bedel tevcîh edüp tezkiresin
veresin, deyü Rûmeli beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc
olunmak fermân olunup ve kılıç ilhâk lâzım geldüğü arz olundukda Ma‘arra sancağında elinden giden
kılıç ze‘âmetine bedel ilhâk oluna, deyü buyurulmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 27.650 akçe
ze‘âmet vech-i meĢrûh müteveffâ Arslan tahvîlinden elinde olan 73.478 akçe ze‘âmetiyle birikdirilüp
cümle ze‘âmeti 131.129 akçelik olup bedelinden 30.948 noksânıyla ber vech-i tekmîl 131.577 akçelik
üzre müĢârunileyh Yûsuf'a tevcîh olunup Der-i Devlet'den berât-ı âlîĢân içün Der-i Devlet'den tezkire
verildi.
Fî 3 ġa‘bânu'l-mu‘azzam sene 998.
[C/299]
[Yev]mü's-sebt, fî 27 Şa‘bânu'l-mu‘azzam sene 998
Üç kıt‘a ahkâm-ı şerîfe verilmişdir
Nâhiye-i Karahisâr, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Velî veled-i Haydar, an tahvîl-i Ġbrâhîm el-müteveffâ
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Karye-i çiftlik tâbi‘-i Karahisâr, an mâlikâne cezz-i vakf: 3.698
Hisse 3.000
Ber vech-i tekmîl 8.000
Haydar oğlu mezkûr Velî südde-i sa‘âdete gelüp mukaddemâ Tebrîz ve Hamne kal‘aları
ta‘mîrinde hidmetde bulunduğun Serdâr Ferhâd PaĢa hazretlerinin kethudâsı olan Memi Kethudâ
mühürlü defteriyle bildirdikde ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra verilen emr-i Ģerîf zâyi‘ olmağla tekrâr
zâyi‘den emr-i Ģerîf verilmeğin Konya sancağında ferâğat eden Kulı tahvîlinden tîmâr tevcîh olunup
mîrimîrân tarafından tezkire verilüp berât müyesser olmayup ve Niğde sancağında Karahisâr
nâhiyesinde Çiftlik nâm karyeden 3.000 akçe tîmâra mutasarrıf olup serdâr-ı müĢârunileyhin defterlü
âdemlerinden olan Ġbrâhîm fevt olup tîmârı mahlûldür, deyü kendüye verilmek ricâ etmeğin vech-i
meĢrûh üzre mezkûrun elinde tezkiresi var ise ve tîmâr-ı mezbûr bi'l-fi‘il mahlûl ise tevcîh edesin,
deyü Karaman beğlerbeğisine sene 998 Muharreminin yiğirmi ikinci günü târîhiyle hükm-i Ģerîf
verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunup ba‘dehu mezkûr içün yarar
olup vâki‘ olan Arisya ılgarında hidmetde bulunmağın doksan yedi Cemâziye'l-evvelinin evâsıtı
târîhiyle 3.000 akçe ve bir def‘a Gence kal‘asın muhâsara edüp münhezim olan Ziyâd oğlu Mehmedî
Han ılgarında ve muhârebesinde yoldaĢlıkda bulunmağın sene-i mezbûre Zilhiccesinin evâyiliyle
2.000 akçe terakkîlere Serdâr Ferhâd PaĢa hazretleri tarafından verilen iki kıt‘a ahkâm-ı Ģerîfeyi îrâd
etmeğin ber mûceb-i evâmir-i Ģerîfe tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre müteveffâ Ġbrâhîm tahvîlinden
ibtidâ emr olunan ile fermân olunan terakkîleri bedelinden 5.000 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl
8.000 akçelik üzre Haydar oğlu merkûm Velî'ye tevcîh olunup Der-i Devletden berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Fî 4 Safer sene 998.
[C/304]
Yev]mü'l-isneyn, fî 20 Ramazânu'l-mübârek sene 998
Cülûs-ı hümâyûn içün tecdîd-i berât eyledi, fî sene seb‘a ve elf.
Nâhiye-i Karahisâr, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Halîl veled-i Ca‘fer, an tahvîl-i Ca‘fer el-müteveffâ
Karye-i Bayındır, tâbi‘-i Karahisâr 2.600
Hisse 2.000
Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde Bayındır nâm karyeden iki bin akçe tîmâra mutasarrıf
olan Ca‘fer fevt olup tîmârı mahlûl olmağın tîmâr tasarruf etmeyen oğlu iĢbu Halîl müteveffâ-yı
mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup ve ibrâz etdüğü berât Ģübhesüz atası berâtı idüğüne on iki Ģuhûd
istimâ‘iyle alaybeğisi i‘lâm etmeğin zikr olunan tîmâr müteveffâ babası tahvîlinden mezkûr Halîl'e
tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
fî 15 Safer sene 998.
Tezkire-i Mahmûd PaĢa.
[C/306]
Yevmü'l-erba‘a, fî 5 Şevvâlü'l-mükerrem sene 998
Tîmâr-ı ımezbûr müyesser olmamağla Köstendil sancağında âhar tîmâr alup tecdîd-i berât
eylemişdir, sene selase ve elf.
Nâhiye-i Karahisâr, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Alî, an tahvîl-i Dâvud, an tahvîl-i hod
Karye-i Kayacık tâbi‘-i Karahisâr 5500, Hisse 3.000
an-Tahvil-i Kâtib Ahmed
Karye-i Yakacık tâbi‘-i Anduğu 5.200, Hisse 4.300, hisse: 1.300
Yekûn 4.300
Ber vech-i tekmîl 12.000
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Mezkûr Alî Dergâh-ı mu‘allâma gelüp Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde Yakacık nâm
karye ve gayriden 4.300 akçe tîmâra ber vech-i tekmîl 12.000 akçelik üzre mutasarrıf olup berâtı zâyi‘
olduğun bildirüp inâyet ricâ etmeğin tîmâr-ı mezbûr bunun tahvîlinden âhara verilen sahîh berâtın
zâyi‘ etmiĢ ise kaydından tekrâr tezkire veresin, deyü Karaman beğlerbeğisine 98 Ramazânının evâyili
târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunup
rûznâmçe-i hümâyûna mürâca‘at olundukda zikr olunan tîmârın 3.000 akçeliğin sefer-i hümâyûna
varmayan Mustafâ ve 1.300 akçeliğin Kâtib Ahmed tahvîlinden 96 Zilka‘desinin altıncı günü târîhiyle
berât edüp üzerinde mukayyed bulunmağın ber mûceb-i emr-i âlî vech-i meĢrûh üzre gir[ü] kendü
kaydından tîmâr-ı mezbûr ber vech-i tekmîl 12.000 akçelik üzre tevcîh olunup Der-i Devletden berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
fî 19 Ramazânu'l-mübârek sene 998.
[C/311]
[Yev]mü'l-hâmis, fî 24 Şevvâlü'l-mükerrem sene 998
Hükm-i şerîf verildi.
ferâğat edüp âhara verildi
Nâhiye-i Karahisâr, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Memi veled-i Mansûr, an tahvîl-i Sinân veled-i Mustafâ el-fâriğ
Karye-i Büget, tâbi‘-i Karahisâr 3.800
der-karye-i Büget el-mezbûr Çakırlu demekle
ma‘rûfdur 3.200
Yekûn 7.000
Hisse 5.000
Hisse 3.000
Ma‘arra sancağı Beği Hızır dâme izzuhu mühürlü tezkire gönderüp Mansûr oğlu mezkûr Memi
içün yarar [olup] Revân kal‘ası binâsiyçün iki yüz yük taĢ getürdüğün bildirmeğin sene 91
Zilka‘desinin evâsıtında zeylinde âmed iĢâretiyle Serdâr Ferhâd PaĢa tarafından vilâyet-i Karaman'da
ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp ba‘dehu mezkûr Der-i Devlete gelüp vech-i meĢrûh
üzre tîmâra hükm-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğun ve Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde
Büget nâm karye ve gayriden 5.000 akçe tîmârı olan Mustafâ oğlu Sinân berâtın verüp tîmârının 3.000
akçeliğin ferâğat eder, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin berâtına [C/312] ferâğat
kaydı yazılmıĢdır. Mezkûrun elinde vech-i meĢrûh üzre tîmâra emri var ise ve tîmâr-ı mezbûr
mezkûrun tahvîlinden âhara verilmeyüp bi'l-fi‘il üzerinde ise bedelin tevcîh edesin, deyü Karaman
beğlerbeğisine sene 98 ġevvâlinin evâsıtında m üverrah hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi hâlâ
Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i evâmir-i Ģerîfe zikr olunan xxx akçe
tîmâr vech-i meĢrûh üzre fâriğ Mûsâtık oğlu Sinân tahvîlinden ibtidâ emrin ibrâz eyleyen Mansûr oğlu
merkxm Memi'ye bedeli tevcîh olunup Der-i Devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
fî 18 ġevvâlü'l-mükerrem sene 998.
[C/312]
Hükm-i şerîf verildi.
ferâğat edüp âhara verildi
Nâhiye-i Karahisâr, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Mehmed, an tahvîl-i Sinân veled-i Mustafâ el-fâriğ
Karye-i Büget tâbi‘-i Karahisâr 3.800
Der karye-i Büget el-mezbûr Çakırlu demekle
ma‘rûfdur 3.200
Yekûn 7.000
Hisse 5.000
Hisse 3.000
Çıldır beğlerbeğisi Ferhâd dâme izzuhu mektûb gönderüp Mehmed içün bu def‘a Tiflis'e hazîne
ve zahîre îsâlinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü defter göndermeğin mezîd-i inâyetden sene 95
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Muharreminin evâhirinde ibtidâdan vilâyet-i Karaman'da 3.000 akçe tîmâra Serdâr Ferhâd PaĢa
tarafından hükm-i Ģerîf verilüp ba‘dehu Der-i devlete gelüp vech-i meĢrûh üzre tîmâra emr-i Ģerîf olup
müyesser olmaduğun ve Niğde sancağında Karahisâr nâhiyesinde Büget nâm karye ve gayriden 5.000
akçe tîmârı olan Mustafâ oğlu Sinân berâtın verüp tîmârının 2.000 akçeliğin ferâğat eyleyüp 3.000
akçesin dahi kendüye ferâğat eyledi, deyü inâyet ricâ etmeğin berâtına ferâğat kaydı yazılmıĢdır.
Mezkûrun elinde vech-i meĢrûh üzre tîmâra emri var ise ve tîmâr-ı mezbûr mezkûrun tahvîlinden
âhara verilmeyüp bi'l-fi‘il üzerinde ise bâkî noksânı tekmîl olunmak üzre tevcîh edesin, deyü Karaman
beğlerbeğisine sene 98 ġevvâlinin evâsıtında müverrah hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı
sa‘âdetde ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i evâmir-i Ģerîfe zikr olunan 3.000 akçe hisse
tîmâr vech-i meĢrûh üzre fâriğ [C/313] Mustafâ oğlu Sinân tahvîlinden ibtidâ emrin ibrâz eyleyen
merkûm Mehmed'e bedelinden 1.000 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh
olunup Der-i Devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
fî 18 ġevvâlü'l-mükerrem sene 998.
[C/315]
Nâhiye-i Karahisâr, der livâ-i Niğde
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Yûsuf an müteferrika-i Dergâh-ı âlî, an tahvîl-i hod.
Karye-i BaĢköy tâbi‘-i m, 6.500
Karye-i BaĢköy, tâbi‘-i m, 6.500
Karye-i Kendiğin, tâbi‘-i ġucâ'eddîn, 3.000
Karye-i Kirlandi [Kütayköy], tâbi‘-i m., 7.500
Yekûn: 17.000
der-Livâ-i Bozok
Yekûn: 15.500
Hisse: 1.000
der-Livâ-i Safed
Yekûn: 33.474
der-Livâ-i Erzurum
Yekûn: 3.000
Ġlhâ_________k
ilâ zâlik berâ-yı noksân an tahvil-i Hüseyin el-müteveffâ, der-livâ-i Mersin, ber-mûceb-i em-i
Ģerîf.
Yekûn: 31.040
Hisse: 21.040
Hisse: 20.000
Cem‘an: 84.487
Ber vech-i tekmîl 131.577
Düstûr-ı a‘zam edâmallâhu ta‘âlâ iclâlehunun kapucubaĢısı olup Dergâh-ı mu‘allâ
müteferrikalarından müĢârunileyh Yûsuf der-i devlete gelüp Erzurûm sancağında Bayburd
nâhiyesinde ÇardiĢ nâm karyeden 10.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Lütfî ÇavuĢ emriyle salb
olundukda tîmârı doksan sekiz Muharreminin ikinci [C/316] gününde Ahmed nâm kimesneye verilüp
ol dahi berât etdirmeden âhar tîmâr almağla sene-i mezbûre Rebî‘u'l-evvelinin onuncu gününde
Âsitâne-i sa‘âdetde buna verilüp berât [et]miĢken maslûb-ı mezbûrun Abdî ÇavuĢ nâm oğlu hîleye
sâlik olup babasının berâtın alup hulûlü târîhinde tîmâr-ı mezbûrun berâtın verüp bana ferâğat
etmiĢdir, deyü mîrimîrânı sâbık tarafından mukaddem târîhle tezkire alup berâtına dahi ferâğat kaydı
yazdırup tasarrufuna mâni‘ olduğun ve babası salb olundukda metrûkâtı Trabzon ve Bayrâmlu kadıları
kabz etdükde berâtın bile kabz edüp ol târîhde berâtında ferâğat kaydı olmayup niçe müddet
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babalarında durdukdan sonra mezbûr Abdî ÇavuĢ bunlar[dan] bir tarîkle berâtın alup sonra ferâğat
yazdırdığlarına gılmânları lâhık olup hîle etmiĢdir, deyü müĢârunileyhimâ arz etdükleri ecilden tîmâr-ı
mezbûru buna mukarrer olmak fermân olunup tîmâr-ı mezbûru müĢârunileyh Yûsuf'a ibkâ etdirüp
berâtı mûcebince tasarruf etdirüp mezkûr Abdî ÇavuĢ ol vecihle dahl ü ta‘arruz etdirmeyesin, deyü
Erzurûm beğlerbeğisine sene 98 Zilka‘desinin evâsıtıyla müverrah hükm-i Ģerîf verilüp ba‘dehu
müĢârunileyh gelüp Niğde ve gayri sancaklarda mutasarrıf olduğu ze‘âmetinin noksânı olup ve Mersin
sancağında ve nâhiyesinde ve Ak nâm karye ve gayriden 21.000 akçe ze‘âmeti olan Hüseyin fevt
[olup] ze‘âmeti mahlûldür, deyü noksânıyçün ricâ etmeğin müĢârunileyhin noksânı varsa ve mezbûr
fevt olup kılıca ilhâkı lâzım gelmezse noksânı içün tevcîh edesin, deyü Cezâyir beğlerbeğisine hükm-i
Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i
âlî zikr olunan 21.000 akçe ze‘âmetin 20.000 akçeliği vech-i meĢrûh üzre müteveffâ Hüseyin
tahvîlinden elinden giden kılıç ze‘âmetine bedel sâyir elviyede elinde olan 84.474 akçe ze‘âmetiyle
birikdirilüp cüml ze‘âmeti 84.474 akçelik olup müstahık olduğu bedelinden 47.103 akçe noksânıyla
ber vech-i tekmîl 131.577 akçelik üzre tevcîh olunup Der-i Devletden berât içün tezkire verildi.
fî 25 Zilka‘de sene 980.
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Nâhiye-i Develü
[A/57b]
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Develü, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Ġbrâhîm bin Seydî ÇavuĢ, an-tahvîl-i hod
Karye-i Seki-Ġlyâslu, tâbi‘Karye-i Küçük-Ġlyâslu,
Mezra‘a-i Kesteliç, der
i Develü
tâbi‘-i m.
Seki-Ġlyâslu, tâbi‘-i mezbûr
5.000
10.000
500

Karye-i Dereköy, tâbi‘-i
Develü, dîvânî
6.900

Yekûn: 15.000
Hisse: 9.500
Yekûn: 10.000
Karye-i Dereköy, elmezbûr, mâlikâne
2.000

Karye-i Ağaç-ı Büzürk,
tâbi‘-i Develü
7.000
Hisse: 5.600
Hisse-i m.: 3.000

Yekûn: 8.900
Hisse: 8.000
Hisse-i m.: 2.000
Cem‘an: 15.000
Ġlhak ilâ-zâlik, ber-vech-i terakkî, an-tahvîl-i Kubad el-fâriğ
Karye-i Dereköy, tâbi‘-i Develü, dîvânî ve gayrihi el-mezbûrûn
8.900
Hisse: 8.000
Hisse-i m.: 2.000
el-Mecmû‘: 17.000
Niğde sancağında zikr olunan 15.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Ġbrâhîm südde-i sa‘âdete gelüp
livâ-i mezbûrda Dereköy nâm karyeden dört bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Kubad, bundan akdem
hüsn-i rızâsıyla tîmârın kendüye ferâğat edüp berâtına ferâğat kaydı yazılup tezkiresi [A/58a] berât
olmağa geldikde 1.500 akçe terakkîsinin mahalli bulunmamağla 2.000 akçeliğin berât etdirüp
mâ‘adâsı bi'l-fi‘il mahlûldur, deyü ber-vech-i terakkî kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin
tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre mahlûl ise 1.000 akçeliği ber-vech-i terakkî tevcîh edesin, deyü
Karaman beğlerbeğisine sene 997 Saferinin yigirmi birinci gününden hükm-i Ģerîf verildikden sonra
iki def‘a beĢer yüz akçe ziyâdesiyle tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın bermûceb-i emr-i âlî zikr olunan 2.000 akçe hisse dahi vech-i meĢrûh üzre Kubad tahvîlinden terakkîsiyle
iki 500 ziyâdelerine bedel Seydî ÇavuĢ oğlu merkûm Ġbrâhîm'in elinde olan ile birikdirilüp cümle
tîmârı 17.000 akçelik olmak üzre tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı cedîd-i hümâyûn içün tezkire
verildi.
Tahrîren fî 29 Safer sene 997.
[A/58a]
[Yev]mü's-sebt, fî 11 Rebî‘ü'l-evvel sene 997
Berât buyruldu.
Terakkî ve Dergâh-ı âlî çavuşluğu ile berât etdi, sene 999.
Nâhiye-i Develü, der-livâ-i Niğde
Ziyâde 452, buyruldu.
Ze‘âmet____________________-i
be-nâm-ı Ca‘fer veled-i Hasan ÇavuĢ, an-çavuĢân-ı Dergâh-ı âlî, an-tahvîl-i Abdî el-müteveffâ
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Karye-i Vâdî-i Derziler, tâbi‘-i
Der-Derziler, tâbi‘-i m.
m.
10.000
13.000
Yekûn: 23.000
Hisse: 19.000
Cemâ‘at-i Tatar, tâbi‘-i m.
Karye-i Güğümlü, tâbi‘-i m.
500
3.000

Karye-i Karapınar, tâbi‘-i
mezbûr
500
Karye-i Kuyucak, tâbi‘-i m.
5.100

Yekûn: 9.000
Hisse: 6.000
Yekûn: 25.000
Hisse: 20.000
an-Tahvîl-i Velî el-müteveffâ
Karye-i Varavarlı [Vervani], tâbi‘-i Melenduz
Yekûn: 5.000
Hisse: 2.000
Yekûn: 22.000
Dergâh-ı Mu‘allâ çavuĢlarından Hasan ÇavuĢ oğlu Ca‘fer içün bundan akdem Koca-ili
sancağında on sekiz bin beĢ yüz kırk yedi akçe tîmârdan ma‘zûl olup Tebrîz seferinde küllî hidmetde
bulunmuĢdur, deyü mûmâ-ileyh Hasan ÇavuĢ defteriyle arz eyledikde 3.000 akçe terakkîye emr-i Ģerîf
verilüp müyesser olmaduğun ve livâ-i mezbûrda ve nâhiye-i merkûmda Vâdî-i Derziler ve gayriden
20.000 akçelik ze‘âmete mutasarrıf olan Abdî fevt olup ze‘âmeti kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ
etmeğin evvel hükm alınup beğlerbeğisinden kaydı getürdükden sonra noksânı düĢenden tekmîl
olunmak üzre tevcîh eyleyesin, deyü sene 996 Zilhiccesinin yedinci günü târîhiyle emr-i Ģerîf
verilmeğin ve yine livâ-i mezbûrda 2.000 akçe hisse tîmâr müteveffâ Velî tahvîlinden mahlûl olmağın
birikdirilüp 22.000 akçelik olup noksânı bedelinden kâbil-i ifrâz olunmayan 4.050 akçe ziyâdesiyle
22.000 akçe üzre ber-mûceb-i emr-i âlî kaydın îrâd eden mezbûr Ca‘fer'e tevcîh olunup berât içün
tezkire verildi.
fî 16 Zilhicce sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/59b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 27 Ģehri Rebî‘ü'l-evvel sene 997.
Nâhiye-i Develü, der-livâ-i Niğde
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Cülûs-ı hümâyûn içün tecdîd-i berât eylemişdir, fî sitte ve elf.
Tîmâr_____________________ı
Revânî ve Hızır Ġlyâs veledân-ı Hamza, an-tahvîl-i peder-i îĢân el-müteveffâ
Karye-i Pîrares (?), tâbi‘-i
Karye-i Sürtme, tâbi‘-i m.
Karye-i Dekecik??, tâbi‘-i
Develü, dîvânî
1.300
m.
1.800
2.000
Yekûn: 5.000
Ber-vech-i tekmîl: 6.000
Hâlâ Niğde Alaybeğisi DervîĢ der-i devlete mektûb gönderüp mezkûreyn Revânî ve Hızır Ġlyâs
nâm karındaĢlar içün merkûm Revânî Niğde sancağında 3.000 akçe tîmârdan ma‘zûl olup ve mezkûr
Hızır Ġlyâs mukaddemâ Lûri ve Tomanis kal‘aları binâsında hidmetde bulunduğun Surûc Beği Ġbrâhîm
mühürlü defter ile i‘lâm etdikde ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğun
ve mezkûrlar Niğde sancağında zikr olunan 5.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Hamza Beğ sulbî
oğulları olmağın min-ba‘d kendüye tîmâr olmamak Ģartıyla tîmârın mezkûreyne ferâğat edüp ve sahîh
sulbî oğulları olduğuna livâ-i mezbûrda Kilisehisâr nâm karye ve gayriden 43.000 akçe ze‘âmeti olan
ve 10.000 akçe tîmârı olan Mustafâ ve 4.000 akçe tîmârı olan Süleymân ve 5.000 akçe tîmârı olan

175

Hızır ve 8.000 akçe tîmârı olan Rüstem ve 3.000 akçe tîmârı olan Alî ve 5.000 akçe tîmârı olan Osmân
ve 3.000 akçe tîmârı olan Hüseyin ve 3.000 akçe tîmârı olan Timur [A/60a] Ģahâdet eylediklerin
bildirüp min-ba‘d babalarına tîmâr olmamak üzre mezkûreyne verilmek ricâsına arz etmeğin ibtidâ
tîmâra verilen hüm-i Ģerîf alınup tîmâr-ı mezbûr merkûmun üzerinde olup sefer hidmetin etmiĢ ise
min-ba‘d kendüye tîmâr olmamak üzre berâtın verüp ferâğat ederse tezkirelü tîmâr bozulmamak üzre
tîmâr-ı mezbûru ber-vech-i iĢtirâk mezkûreyne tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine hükm-i
Ģerîf verildikden sonra tezkiresin Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olmağın ber-mûceb-i emr-i
âlî tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre fâriğ babaları Hamza tahvîlinden tezkirelü bozulmamak üzre
ber-vech-i iĢtirâk merkûmân Revânî ve Hızır Ġlyâs'a Der-i devlet'den tevcîh olunup bedellerinden
1.000 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 6.000 akçelik üzre berât-ı âliĢân içün tezkire verildi
Fî 25 Rebî‘ü'l-evvel sene 997.
[A/62a]
[Yev]mü's-sebt, fî gurrei Cemâziye'l-evvel 997
Hükm-i Ģerîf verilmiĢdir.
Nâhiye-i Develü, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Nebî ve Mehmed veledân-ı Ahmed, an-tahvîl-i pedereĢ el-müteveffâ
Karye-i Kopçu, tâbi‘-i Develü, 5.600
Hisse: 3.000
Niğde Alaybeğisi Mehmed Südde-i sa‘âdet'e mektûb gönderüp Niğde sancağında Develü
nâhiyesinde Kopçu nâm karyeden 3.000 akçe tîmârı olan Ahmed fevt olup tîmârı mahlûl olmağın
mezbûrân Nebî ve Mehmed içün müteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî oğulları olup babalarının berâtları
zâyi‘dir, deyü livâ-i mezbûrda Yer-köy nâm karyeden 3.000 akçe tîmârı olan Cercis ve Derecik nâm
karyeden 3.000 akçe tîmârı olan Mehmed ve Kuyucak nâm karyeden 2.500 akçe tîmârı olan Alî ve
Karacavîrân nâm karyeden 2.700 akçe tîmârı olan Ramazân ve Poladî nâm karyeden 3.000 akçe tîmârı
olan ġâhkulu ve Ġlbeğ nâm karyeden 7.000 akçe tîmârı olan DervîĢ ve Tülüce nâm karyeden 3.000
akçe tîmârı olan Hacı Hüseyin ve yine Ġlbeğ nâm karyeden 3.000 akçe tîmârı olan Sun‘ullâh ve Osmân
Fakılu nâm karyeden 2.000 akçe tîmârı olan Dede ve Akçalar nâm karyeden 2.000 akçe tîmârı olan
Hasan nâm kimesneler Ģahâdet etdiklerin bildirüp babaları tîmârı mezkûrlara verilmek bâbında inâyet
ricâ etmeğin kânûn üzre babaları tîmârı mezkûrlara verilmesin [arz] edüp mezkûrlar müteveffâ-yı
mezbûrun sahîh sulbî oğulları kılıca yararsa ve babaları berâtı zâyi‘ olmuĢ ise tîmârı mezbûru
kânûnları üzre ber-vech-i iĢtirâk mezkûrlara tevcîh edesin, deyü sene 997 Rebî‘ü'l-evvelinin on birinci
günüyle müverrah Anadolu beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den
ihrâc olunmak fermân olunup sipâhizâdelerdir ve babaları berâtı dahi zâyi‘ olmuĢdur, deyü arz
olundukda kaydından berât ola, deyü buyurulmağın ber-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 3.000 [akçe]
tîmâr vech-i meĢrûh üzre müteveffâ babaları Ahmed tahvîlinden merkûmân oğlulları Nebî ile
Mehmed'e tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 14 Rebî‘ü'l-âhir sene 997.
[A/63a]
Livâ-i Niğde el-cüzü's-sânî
li-sene: 997
[Yev]mü's-sebt, fî 9 Cemâziye'l-evvel sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Develü, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
ġa‘bân veled-i Yûsuf, an-tahvîl-i Yûsuf veled-i Süleymân el-müteveffâ
Karye-i Kuyucak, tâbi‘-i m. 2.500,
ber-vech-i tekmîl: 3.000
Yûsuf oğlu mezkûr ġa‘bân Der-i devlet'e gelüp sâbıkan Kırka Beği yararlığın arz etdikde
Bosna'da ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra verilen ifr[âz] olunup Karaman'a tebdîl olunup müyesser
olmaduğun ve Niğde sancağında Develü nâhiyesinde Kuyucak nâm karyeden 2.500 akçe tîmâra
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mutasarrıf olan Süleymân oğlu Yûsuf me’mûr olduğu ġark seferine varup edâ-i hidmet edüp evine
geldikden sonra fevt olup mahlû[l] eyledüğin bildirüp kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin
ev[vel] hüküm dahi alınup tîmâr-ı mezbûr bi'l-fi‘l mezkûrun üzerinde olup me’mûr olduğu ġark
seferine varup edâ-i hidmet edüp evine geldikden sonra fevt olup mahlûl ise serdâr tarafından âhara
verilmiĢ değil ise noksânı tekmîl olunmak üzre tevcîh edesin, deyü Karaman beğlebeğisine hükm-i
Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i
âlî zikr olunan 2.500 akçe tîmâr müteveffâ Yûsuf tahvîlinden ibtidâdan emr olunan bedelinden 500
akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre Yûsuf oğlu merkûm ġa‘bân'a tevcîh olunup Der-i
devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 3 Cemâziye'l-evvel sene 997.
[A/64a]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 11 Cemâziye'l-evvel sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Develü, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Sevindik veled-i Ġnebeği, an-tahvîl-i Ramazân be-sefer nî-âmed
Karye-i Manacin, tâbi‘-i mezbûr Karye-i Çelebi, tâbi‘-i mezbûr
Mezra‘a-i Demürçelik, tâbi‘-i
2.800
Hâsıl-ı dîvânî
Karahisâr
1.200
200
Yekûn: 4.000
Hisse: 2000
Yekûn: 2.200
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
ĠĢbu 2.200 akçe tîmâra mutasarrıf olan Ramazân vâki‘ olan Tomanis ve Tebrîz seferlerine
gelmeyüp tîmârı mahlûl oldukda Dergâh-ı Mu‘allâ çavuĢlarından Ca‘fer ÇavuĢ mühürlü tezkire
gönderüp Ġnebeği oğlu Sevindik içün Revân kal‘ası binâsına iki yüz yük taĢ getirmiĢdir, deyü
bildirmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâra evâyil-i Ramazân sene 991 târîhiyle emr-i Ģerîf, ber-mûceb-i
emr-i âlî zikr olunan 2.200 akçelik tîmâr 500 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre
mîr-i mîrânı sâbık sene 994 ġa‘banının yigirminci günü târîhiyle tahvîl-nâme vermeğin ber-mûceb-i
tahvîl-nâme târîh-i mezbûrda tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 18 ġevvâlü'l-mükerrem sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/66b]
[Yev]mü'l-isneyn, fî gurrei Cemâziye'l-âhir sene 997
Nâhiye-i Develü, der-livâ-i Niğde
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Mehmed ve Mustafâ, an-tahvîl-i Emîr Kethudâ ÇavuĢ, peder-i îĢân el-müteveffâ
Karye-i Zile, tâbi‘Kaye-i Kınnâse,
Karye-i KuĢkayası,
Karye-i Maracin ve mezra‘a-i
i mezbûr
tâbi‘-i m., dîvânî
tâbi‘-i Karahisâr
Çelebi, tâbi‘-i Develü, dîvânî.
12.000
4.100
2.000
4.000
Hisse: 2.000
Yekûn: 20.100
Dergâh-ı mu‘allâ çavuĢlarından Ġmir [Eymir] ÇavuĢ'un sulbî oğulları mezbûreyn Mehmed ve
Mustafâ içün yararlardır, deyü arz olundukda kânûnları üzre altıĢar bin akçe tîmâra ve Gûri kal‘ası
binâsında küllî hidmetde bulundukları arz olundukda ikiĢer bin akçe terakkîlere ahkâm-ı Ģerîfe verilüp
henüz müyesser olmaduğun bildirüp ve Niğde sancağında Develi nâhiyesinde Zile nâm karye ve
gayriden yigirmi dokuz bin akçe ze‘âmete mutasarrıf olan babaları Ġmir ÇavuĢ fevt olup ze‘âmeti
mahlûldür, deyü yigirmi bin akçe icmâllüsü dört bin akçe ziyâdesiyle ber-vech-i iĢtirâk kendülere
verilmek ricâ etdikleri ecilden ibtidâya ve terakkîye verilen dört kıt‘a ahkâm-ı Ģerîfe alınup mezbûr
fevt olup ze‘âmet mahlûl ise bunlardan dört bin akçe ziyâdesiyle icmâllü ze‘âmet bozulup ber-vech-i
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iĢtirâk ikisi bir berât ile mutasarrıflar olmak üzre tevcîh edesin, deyü serdâr-ı zafer-Ģi‘âr tarafından
zeylinde âmed iĢâreti ile Karaman beğlebeğisine sene 996 Zilhiccesinin on beĢinci gününden hükm-i
Ģerîf verildikden sonra berâtı bozulmamak üzre oğullarına verilüp berât ola, deyü tezkiresi Bâb-ı
sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın be-mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 20.100 ze‘âmet
müteveffâ babaları Eymir ÇavuĢ tahvîlinden bunlardan iki def‘a emr olunan terakkîlerinden mâ‘adâ
kâbil-i ifrâz olumayan 100 akçe ziyâdesiyle mezbûreyn Mehmed ve Mustafâ'ya ber-vech-i iĢtirâk ikisi
bir berât ile mutasarrıflar olmak üzre Der-i devlet'den tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 2 Cemâziye'l-âhir sene 997.
[A/74a]
Nâhiye-i Develü, der-livâ-i Niğde
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
DurmuĢ, an-tahvîl-i Mehmed-i fâriğ
Karye-i Karaboğa ma‘a mezra‘a-i Karaağaç-ı Ġki-Depearası ve Çömlek-i Küçük Ahmedlü nâm-ı
diğer cemâ‘at mütemekkin olup karye olmuĢdur, tâbi‘-i Develü
7.000
Hisse: 8.000
Hisse: 3.000
Niğde sancağında Develü nâhiyeside iĢbu 3.000 akçe tîmâr fâriğ Mehmed tahvîlinden [A/74b]
mahlûl olmağın mîr-i mîrânı sâbık arzı mûcebince gurebâdan mezkûr DurmuĢ yarar olmağın ibtidâdan
3.000 akçe tîmâra evâyil-i Zilhicce sene 990 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin ber-mûceb-i emr-i ulyâ
zikr olunan tîmâr DurmuĢ'a tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 22 Zilhicce sene 994
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[A/87a]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 29 Zilka‘de sene 997
Ferâğat edüp âhara verildi, sene 988.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Develü, der-livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Ġskender, an-tahvîl-i TaĢtimur, be-sefer nî-âmed.
Karye-i AkçaĢehir, tâbi‘-i m. 3.600
Hisse: 3.100
Hisse: 3.000
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâra mutasarrıfı olan TaĢtimur bu def‘a Tebrîz seferine me'mûr iken gelmeyüp
tîmârı mahlûl olmağın mukaddemâ Ġç-ili'inde zuhûr eden sûhtelere baĢ olan Ġneoğlu nâm bedbahtı ele
getürmekde yoldaĢlık eden Ġskender bendeleri içün sâbıkan Karaman beğlerbeğisi olan i‘lâm etmeğin
ibtidâdan üç bin akçe tîmâra sene 989 Recebinin evâhiri târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf verilüp mîr-i
mîrânı sâbık sene 990 Cemâziye'l-evvelinin beĢinci günü birikdirilüp berât müyesser olmadan kaydın
âmed etdirdikden sonra zâyi‘ etmeğin zikr olunan 3.000 akçe tîmâr ber-mûceb-i emr-i âlî tevcîh
olunup berât-ı Ģerîf-i âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 30 Cemâziye'l-âhir sene 994.
Tezkire-i Haydar PaĢa.
[C/248]
Nâhiye-i Develü, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Mehmed, an tahvîl-i Koca el-müteveffâ
Karye-i Kavacık tâbi‘-i mezbûr
Hisse: 3.000
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Mezkûr fevt olup tîmârı mahlûl olmağın mukaddemâ Aksarây sancağında 3.648 akçe tîmâra
mutasarrıf olan Mehmed tâlib olmağın mahlûl ise tevcîh edesiz, deyü sene 994 ġevvâlinin gurresi
târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr târîh-i mezkûrdan merkûm
Mehmed'e tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 10 Cemâziye'l-ûlâ sene 995
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[C/255]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 21 Rebî'u'l-âhir sene 98,
Dört kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmârdan ferâğat edüp âhara verildi, sene 98.
Nâhiye-i Develü der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Burhan veled-i Abbâs ÇavuĢ, an çavuĢân-ı Dergâh-ı âlî.
Karye-i Yuları tâbi‘-i mezbûr, 13.000, hisse:
Karye-i Ortahisâr tâbi‘-i Uçhisâr 11.500, hisse
3.000
2.000
Mezra‘a-i Akçavîrân ve Kuzkuyu ve Boya ve Tatar Ahmed nâm-ı diğer Sivri, tâbi‘-i mezbûr
11.000, hisse: 1.000
Mezra‘a-i Ġğdir, tâbi‘-i m. 50
Mezra‘a-i Zile, tâbi‘-i m. 50
Yekûn: 5.999.
An tahvîl-i Mustafâ bin Sefer
Karye-i Sivrikilise tâbi‘-i
Mezra‘a-i Kimice tâbi‘-i
Mezra‘a-i Örenlücek tâbi‘-i
Anduğu, 4.000
Niğde, 2.000
Yeniköy, 900
An tahvîl-i Ahmed fâriğ.
Karye-i Sivrikilise tâbi‘-i Anduğu, 6.900
Hisse: 2.100
An tahvîl-i Hasan fâriğ.
Karye-i Mistili. tâbi‘-i Melegübi, 8.999
Hisse: 5.999
Cem‘an: 15.598
ĠĢbu 5.999 akçe tîmâra mutasarrıf olan Burhân bendeleriyçün yine livâ-i mezbûrda Sivrikilise
nâm karye ve gayriden yedi bin beĢ yüz akçe tîmâra mutasarrıf olan Mustafâ, bu def‘a vâki‘ olan ġark
seferine varmamakla kılıcı âhara verilüp bâkî kalan bin beĢ yüz akçesin ber vech-i terakkî kendüye
verilmek ricâ etmeğin ber vech-i terakkî tevcîh edesin, deyü evvel-i Safer sene 993 târîhiyle emr-i Ģerîf
verilmeğin Hızâne-i âmirenin Revân cânibi defterdârı Ġbrâhîm mektûb gönderüp Revân muhâfazasında
olup (---) ta‘mîrinde küllî hidmet etmiĢdir, deyü bildirmeğin iki bin akçe terakkîye evâsıt-ı Zilhicce
sene 992 târîhiyle Hamîd sancağıbeği Pîrî defter gönderüp Revân etrâfında olan ılgar karavullarda
yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin bin beĢ yüz akçe terakkîye evâhir-i ġevvâl sene 992
târîhliyle Dersa‘âdet'e varup livâ-i mezbûrda altı bin akçe tîmâra mutasarrıf olup doksan Saferinin
evâhirinde bin akçe ve bir def‘a doksan iki Saferinin evâilinde bin akçe terakkîlere ahkâm-ı Ģenîfe
verilüp livâ-i mezbûrda Kend Çiftlik nâm karye ve gayriden dört bin beĢ yüz akçe tîmâr ferâğat eden
Abdî tahvîlinden mahlûldür, deyü terakkîleri içün ricâ etmeğin evvel hükümleri alınup zikr olunan
hisse tîmârı terakkîleri bedelindan bin altı yüz akçe ziyâdesiyle tevcîh olunmak içün sene 992 Rebîü'levvelinin ikinci gününden evâmir-i Ģerîfe verilmeğin zikr olunan hisse müyesser olmayup yihne livâ-i
mezbûrda [C/256] 5.999 akçe hisse tîmâr fâriğ Hasan tahvîlinden ve 2.100 akçe hisse fâriğ Ahmed
tahvîllerinden mahlûl olmağın birikdirilüp 9.598 akçelik olup emr olunan terakkîleri müyesser
olmayan hissesi bedelinden ve mezbûr yarar ve emekdâr olmağın 999 akçe ziyâdesiyle elinde olan
tîmârına ilhâk olunup cümle tîmârı 15.598 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire
verildi.
Fî 25 Cemâziye'l-âhir sene 994.
Tezkire-i Haydar PaĢa.
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C/261
Zikr olunan tîmârın üç bin akçesinden ferâğat edüp âhara verildi, sene 998
Ziyâde ile tecdîd-i berât etdi, sene 998.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
[Yev]mü’s-sebt, fî 11 Cemâziye’l-ûlâ sene 998
Nâhiye-i Develü, der livâ-i Niğde
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Absâs ÇavuĢ, an çavuĢân-ı Dergâh-ı âlî, an tahvîl-i Burhân el-fâriğ.
Karye-i Yuları, tâbi‘-i m, 1.300
Hisse: 3.000
(Kayseri'ye ait olan yerler alınmıĢtır)
Karye-i Vâdî-i Derziler, tâbi‘-i
Karye-i Ġsmet, tâbi‘-i Develü:
Karye-i Yuları, tâbi‘-i Develü,
mezbûr. 23.000
1.049
3000
Hisse: 3.000
Hisse: 19.000
Hisse: 1.000
Hisse: 16.000
Karye-i Serahat, tâbi‘-i Develü:
Karye-i BünüĢ, tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Veralı tâbi‘-i m.:
1.041
1.000
Yekûn: 4.300
Hisse: 1.200
Karye-i Yeni Ġlyaslu tâbi‘-i Develü: 15.00
Hisse: 5.500
Hisse: 2.00
Yekûn 27.848
Cem‘an: 41.500
Niğde ve Aksarây sancaklarında 38.300 akçe ze‘âmete mutasarrıf olup Dergâh-ı mu‘allâ
çavuĢlarından olan müĢârun-ileyh Abbâs Der-i devlete gelüp Niğde sancağında mutasarrıf olduğu
11.053 akçe tîmârı âhar üzerinde olmağla ol mikdâr noksânı olduğun ve Niğde sancağında Yuları nâm
karye ve gayriden 6.499 akçe tîmârı olan Burhân ve yine livâ-i mezbûrda Kirkindi nâm karye ve
gayriden 3.000 akçe tîmârı olan Süleymân ve Aksarây sancağında Marmasun nâm karye ve gayriden
2.654 [akça] tîmâra mutasarrıf Dâvud hüsn-i ihtiyârlarıyla berâtların verüp ferâğat ederler, deyü
noksânı bedelinden ziyâdesiyle kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin mezkûrun noksânı olup
zikr olunan tîmârlar mezbûrların üzerlerinde olup ihtiyârlarıyla berâtların verüp ferâğat ederlerse kılıç
ilhâk lâzım gelmezse berâtlarına ferâğat kaydın yazdıkdan sonra 1.400 akçe ziyâdesiyle tevcîh edesin,
deyü Karaman beğlerbeğisine sene 992 Recebü’l-mücerrebinin evâyiliyle müverrah hükm-i Ģerîf
verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet’den ihrâc olunmak fermân olunup 1.200 akçe ziyâdesi dahi
buyurulmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olan 13.653 akçe tîmâr vech-i meĢrûh üzre fâriğân Burhân ve
Süleymân ve Dâvud tahvîllerinden elinde olan 27.847 akçe ze‘âmetiyle birikdirilüp fermân olunan
noksânı bedelinden kâbil-i ifrâz olmayan 299 akçe ziyâdesiyle müĢârun-ileyh Abbâs ÇavuĢ’a tevcîh
olunup Der-i devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 8 Cemâziye’l-evvel sene 998.
[C/275]
Bir kıt‘a hüküm verilmişdir
Nâhiye-i Develü, der livâ-i Niğde,
Tîmâr_____________________ı
Kâsım veled-i Abdullâh, an tahvîl-i Balı el-fâriğ
Mezra‘a-i Depecik tâbi‘-i mezbûr, 1.700
Mezra‘a-i Karaöyük tâbi‘-i Uçhisâr, 28, hisse
1299
Yekûn 2999
Ber vech-i tekmîl 3.000
Niğde sancağında Develü nâhiyesinde 2.599 akçe tîmâr fâriğ Balı tahvîlinden mahlûl olmağın
mukaddemâ BeğĢehri sancağı Beği Mehmed Beğ mühürlü tezkire gönderüp Abdullâh oğlu Kâsım içün
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yarar olup Revân kal‘ası binâsına iki yüz yük taĢ getürüp hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin
ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra evâhir-i Ramazân sene 991 târîhiyle emr-i Ģerîf verilmeğin zikr olunan
mezbûra bir akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün
tezkire-i bendegî birle Der-i Devlet-nisâba arz olundu. Bâkî fermân Dergâh-ı mu‘allânındır.
Tahrîren fî 13 Cemâziye'l-evvel sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[
C/278]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 4 Recebü'l-mücerreb sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Tîmârı iki sancakda vâki‘ olur, berât buyruldu.
Tecdîd-i berât etdi, sene elf.
Nâhiye-i Develü, der livâ-i Niğde,
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Süleymân veled-i Ömer, an tahvîl-i hod
Karye-i Tepeli-öyük tâbi‘-i m, 15.700
Hisse 6.800
Ġlhâ_________k
, ilâ zâlik berâ-yı noksân ve terakkî der livâ-i BeğĢehri an tahvîl-i Mustafâ be sefer-i muhâfaza-i
Gence firâr kerd.
Karye-i PaĢa Çiftliği tâbi‘-i m. 6.700
Mezra‘a-i Yolusenk tâbi‘-i m. 1.400
Yekûn 8.100,
Hisse: 5.100
Cem‘an: 11.900
Ber vech-i tekmîl: 20.000
BeğĢehri alaybeğisi Veled mektûb gönderüp livâ-i mezbûrda Bozkır nâhiyesinde PaĢa Çiftliği
nâm karye ve gayriden 8.800 akçe tîmâra mutasarrıf olan Mustafâ Gence muhâfazasında sancağı
sipâhîleriyle kalmağa me'mûr iken muhâfazada kalmayup firâr etmekle tîmârı mahlûl oldukda 3.000
akçe kılıcı âhara verilüp 5.100 akçe hissesi mahlûldür, deyü mezkûr Süleymân'a verilmek ricâsına arz
etmeğin ve mûmâileyh Süleymân gelüp Niğde sancağında mutasarrıf olduğu 8.000 tîmârını berâtı
mûcebince 1.200 akçe noksânı olduğun ve Tebrîz seferinde vâki‘ olan ılgar ve karavullarda hidmetde
ve yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü Birecik Beği Ġbrâhîm [C/279] i‘lâm eyledikde 1.500 akçe ve Gûri
seferinde vâki‘ olan ılgarlarda hidmetde bulunduğun Samsad Beği Alî i‘lâm eyledikde 1.500 akçe ve
Gûri kal‘ası binâsında hidmetde bulunmuĢdur, deyü mîr-i müĢârunileyh mektûbile i‘lâm eyledikde
1.500 akçe ve Ahısha kal‘ası binâsında hidmet etmiĢdir, deyü Kars Beğlerbeğisi Hızır dâme ikbâlehu
mektûbile bildirdikde 2.000 akçe ve Gence kal‘ası binâsında hidmetde bulunduğun AkĢehir Alaybeğisi
Ġbrâhîm defterile i‘lâm eyledikde 2.000 akçe ve Ziyâd oğlu Mehmed Hân ılgarında yoldaĢlıkda
bulunduğun KaraHisârı ġarkî alaybeğisi i‘lâm eyledikde 2.000 akçe terakkîlere ahkâm-ı Ģerîfe
verildikden mâ‘adâ elinde 1.500 akçe terakkîye emri olup müyesser olmayup ve hisse-i mezbûr
noksân ve terakkîleriyçün kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin terakkîlere verilen altı kıt‘a
emr alınup göresiz mezkûrun berâtı mûcebince noksânı varsa ve ol mikdâr terakkîye dahi elinde emri
varise ve mezbûr Gence muhâfazasından firâr etmekle tîmârının 3.000 akçe kılıcı âhara verilüp ol
mikdârı mahlûl ise bâkî noksânı düĢenden tekmîl olunmak üzre tevcîh edesiz, deyü Karaman
beğlerbeğisine sene 996 Zilhiccesinin onuncu günüyle serdâr tarafından âmed iĢâretiyle emr-i Ģerîf
verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunup ve Nahcivân Beğlerbeğisi
Semender mektûb gönderüp Tomanis kal‘ası binâsında hidmetde bulunmuĢdur, deyü bildirmeğin sene
992 ġevvâlinin evâhiriyle müĢârunileyh cânibinden 1.500 akçe terakkîye emr-i Ģerîf irad etmeğin ber
mûceb-i emr-i âlî zikr olan 5.800 akçe hisse tîmâr vech-i meĢrûh üzre muhâfaza-i mezbûreden firâr
eden Mustafâ tahvîlinden merkûm Süleymân'ın elinde olan 6.800 akçe tîmârıyla birikdirilüp cümle
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11.900 akçelik üzre olup mezbûrun istihkâkı ve fermân olunan yedi kıt‘a terakkîleri bedelinden 8.800
akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 20.000 akçelik ze‘âmet üzre tevcîh olunup Der-i Devletden tecdîd-i
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
fî 14 Cemâziye'l-evvel sene 998.
[Yev]mü's-sebt, fî 15 Recebü'l-mürecceb sene 998
Nâhiye-i Develü, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Halîl ve DervîĢ veledân-ı Ġlyâs, ber vech-i iĢtirâk an tahvîl-i Mustafâ veled-i Murâd el-fâriğ.
Karye-i Sadrala, tâbi‘-i
Mezra‘a-i
Mezra‘a-i Ma‘rûf,
Mezra‘a-i AkbaĢ,
Develü iki baĢ, 4.300 Donuzovacığı, tâbi‘-i
tâbi‘-i mezbûr 650,
tâbi‘-i mezbûr 600,
mezbûr 750
Yekûn 6.300
Hisse 4.000
Ġlyâs oğlu mezkûrân Halîl ve DervîĢ dergâh-ı mu‘allâya gelüp Niğde sancağında Develü
nâhiyesinde Sadrala nâm karye ve gayriden altı bin üç yüz akçe tîmâra mutasarrıf olan babaları Ġlyâs
pîr ve marîz olup sefere iktidârı olmamağın tîmâr-ı mezbûrun dört bin akçeliğin ihtiyârıyla bunlara ber
vech-i iĢtirâk ferâğat eyleyüp berât etdirüp zabta vardukda Murâd oğlu Mustafâ nâm kimesne dahi
mukaddem târîhli berât ibrâz edüp babanız fevt olmağın tîmâr-ı mezbûrun cümlesi bana verilmiĢdir,
deyü tasarruflarına mâni‘ olup mâbeynlerinde nizâ‘ oldukdan sonra hâlâ mezbûr Mustafâ ihtiyârıyla
berâtın verüp babalarının ferâğatini muvazzah zikr olunan dört bin akçeyi gerü bunlara ferâğat
etdüğün bildirüp inâyet ricâ etdikleri ecilden göresin arz olunduğu gibi olup mezbûr Murâd oğlu
Mustafâ hüsn-i ihtiyârıyla berâtın verüp ferâğat ederse berâtına ferâğat kayd etdükden sonra tîmâr-ı
mezbûrun 4.000 akçeliğin ber vech-i iĢtirâk berâtları mûcebince bunlara tasarruf etdiresin, deyü
Karaman beğlerbeğisine sene 98 Recebinin evâyili târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi
Bâb-ı sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 4.000 akçe tîmâr
Murâd oğlu fâriğ Mustafâ tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre merkûmân Halîl'e ve DervîĢ'e ber vech-i
iĢtirâk tevcîh olunup Der-i Devletden birât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
fî 12 Ģehr-i Recebü'l-mürecceb sene 998.
[C/283]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 18 Recebü'l-mürecceb sene 998
İki kıt‘a hükümler verilmişdir
Nâhiye-i Develü, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Ġlyâs veled-i Eyyûb, an tahvîl-i Abbâs ÇavuĢ el-fâriğ
Karye-i Yuları tâbi‘-i mezbûr 13.000, hisse
Karye-i Ortahisâr tâbi‘-i Uçhisâr 11.500 hisse
3.000
2.000
Mezra‘a-i Zile, tabi-i Ürgüp 50

Mezra‘a- Ġğdir tâbi‘-i m. 50

Mezra‘a-i Ağçavîrân ve Gurgurlu ve Ya‘kublu ve Tatar Ahmed nâm-ı diğer Siflon tâbi‘-i Ürgüp
11.000, hisse: 1.000
Yekûn 5.999, Hisse 3.000
Livâ-yı mezbûrda tîmâr-ı mezkûr fâriğ Abbâs ÇavuĢ tahvîlinden mahlûldür, deyü bundan akdem
Hamne muhâfazasında olan Mustafâ Beğ defter gönderüp kendüyle Hamne muhâfazasında bile olup
yarar olduğun arz etmekle Karamana ibtidâdan 3.000 akçelik tîmâra sene 996 Muharreminin evâyili
ile hükm-i Ģerîf verilüp müyesser olmayan Eyyûb oğlu mezkûr Ġlyâs tâlib olup inâyet ricâ etmeğin
elinde emri varise ve tîmâr-ı mezkûr mezbûr üzerinde iken ihtiyârıyla berâtın verüp ferâğat ederse
tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi südde-i
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sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr fâriğ Abbâs ÇavuĢ
tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre Eyyûb oğlu Ġlyâs'a tevcîh olundu.
fî 10 Cemâziye'l-âhire sene 998.
[C/285]
İki kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Develü, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Kulu veled-i Mûsâ, an tahvîl-i Ahmed el-fâriğ
Karye-i Ballı, nâm-ı diğer Kızılyazı tâbi‘-i
Mezra‘a-i Kürdas tâbi‘-i mezbûr 200
mezbûr 2.800
Yekûn 3.000
Livâ-i mezbûrda tîmâr-ı mezkûra mutasarrıf olan mezkûr Ahmed tîmârından ferâğat eder, deyü
bundan akdem Dergâh-ı mu‘allâ çavuĢlarından Abbâs ÇavuĢun âdemlerinden olup sefer-i hümâyûnda
Âsitâne-i sa‘âdet çavuĢlarına baĢ olan Hasan ÇavuĢ defter gönderüp bu def‘a Tebrîz seferinde [C/286]
hidmetde bulunmuĢdur, deyü arz etmeğin sene 994 Zilhiccesinin evâilinde 3.000 akçe tîmâra hükm-i
Ģerîf verilüp müyesser olmayan Mûsâ oğlu mezkûr Kulu tâlib olup inâyet ricâ etmeğin elinde emri
varise ve tîmâr-ı mezbûr mezkûrun üzerinde olup ihtiyârıyla ferâğat ederse tevcîh edesin, deyü
Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi südde-i sa‘âdetden ihrâc olunmak
fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr fâriğ Ahmed tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre
Mûsâ oğlu merkûm Kulu'ya bedeli tevcîh olunup Der-i Devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 17 Cumade'l-âhire sene 998.
[C/290]
İki kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Develü, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Pîr Gâyib veled-i Himmet, an tahvîl-i Ġskender el-fâriğ.
Karye-i AkçaĢehir tâbi‘-i mezbûr, 3.600
Hisse 3.100
Hisse 3.000
Livâ-i mezbûrda tîmâr-ı mezkûra mutasarrıf olan mezkûr Ġskender tîmârından ferâğat eder, deyü
Ayntâb sancakbeği olup Hamne muhâfazasında olan Mustafâ Beğ mühürlü defter gönderüp yarar olup
muhâfaza-i mezbûrede kendü ile bile olduğun bildirmekle ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra sene 996
Muharreminin evâyilinde hükm-i Ģerîf verilüp müyesser olmayan Himmet oğlu mezkûr Pîr Gâyib tâlib
olup inâyet ricâ etmeğin [C/291] elinde emri var ise ve tîmâr-ı mezbûr mezkûrun üzerinde olup
ihtiyârıyla berâtın verüp ferâğat ederse buna tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf
verildikden sonra tezkiresi südde-i sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî
tîmâr-ı mezbûr fâriğ Ġskender tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre Himmet oğlu merkûm Pîr Gâyib'e bedeli
tevcîh olunup Der-i Devletden berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 20 Cumâde'l-âhire sene 998.
[C/300]
[Yev]mü's-sebt, fî 5 Ramazânü'l-mübârek sene 998
Ziyâde 1.500 buyuruldu.
Nâhiye-i Develü, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Ca‘fer, an çavuĢân-ı Dergâh-ı âlî, an tahvîl-i Burhân bin Abbâs ÇavuĢ el-fâriğ
Karye-i Yuları tâbi‘-i mezbûr 13.000, hisse
Karye-i Ortahisâr tâbi‘-i Uçhisâr 11.500 hisse
3.000
2.000
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Mezra‘a-i Ağcavîrân ve Gurgurlu ve Ya‘kublar ve Tatar Ahmed nâm-ı diğer Sinurı tâbi‘-i Ürgüp
11.000, hisse 1.000
Mezra‘a-i iğdir tâbi‘-i m. 50

Mezra‘a-i Zile tabi-i Ürgüp 50
Yekûn 5.999

Karye-i Sivri Kilise tâbi‘-i Anduğu 4.000
Mezra‘a-i Örtülücek tâbi‘-i Melegübi: 900

Mezra‘a-i Yenice, tâbi‘-i Niğde 2.000
Karye-i Misli, tâbi‘-i Melegübi: 8.999, hisse
5.999, hisse 3.600
Yekûn 6.900
Hisse 3.600
Cem‘an 15.598
Livâ-yı mezbûrda tîmâr-ı mezkûra mutasarrıf olan Abbâs ÇavuĢ oğlu mezkûr Burhân tîmârından
ferâğat eder, deyü bundan akdem Vidin sancağında berâtı mûcebince 11.199 akçe tîmârdan ma‘zûl
olan Dergâh-ı mu‘allâ çavuĢlarından mezkûr Ca‘fer ÇavuĢ tâlib olup ricâ etmeğin mezkûr livâ-i
mezbûrda ol mikdâr tîmârdan min ba‘d eyle ma‘zûllerden değil ise ve tîmâr-ı mezbûr mezkûrun
üzerinde olup ihtiyârıyla berâtın verüp ferâğat ederse kaydından götürdükden sonra bedelinden 1.400
akçe ziyâdesiyle tevcîh edesin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 998 ġa‘bânının evâyili târîhiyle
hükm-i Ģerîf verildikden sonra kaydı taleb olunmamak üzre 1.100 akçe ziyâdesiyle tezkiresi südde-i
sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunmağın ve 1.500 akçe ziyâdesi dahi verilmek buyurulmağın ber
mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezkûr Abbâs ÇavuĢ oğlu fâriğ Burhân tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre
merkûm Ca‘fer ÇavuĢ'a elinden giden ile üç def‘a fermân olunan ziyâdeleri bedelinden kâbil-i ifrâz
olmayan 299 akçe ziyâdesiyle 15.599 akçe üzre tevcîh olunup Der-i devletden berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Tahrîren fî 27 ġa‘bânu'l-mu‘azzam sene 998.
[C/304]
Emr-i şerîf verilmişdir,
Cülûsda tecdîd-i berât etdi.
Nâhiye-i Develü, der livâ-i Niğde
Tîmâr_____________________ı
Beytullâh veled-i Hacı Alî, an tahvîl-i Mehmed el-fâriğ
Karye-i Ağcain tâbi‘-i mezbûr 5500
Hisse 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
ĠĢbu 2.000 akçe tîmâr âhar tîmâra tâlib olup ferâğat eden Mehmed tahvîlinden mahlûl olmağın
Sağ Ulûfeciler Ağası Sinân mühürlü tezkire gönderüp Hacı Alî oğlu Beytullâh içün Revân kal‘ası
binâsına 200 yük taĢ getürmüĢdür deya bildirmeğin ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra sene 991 ġevvâlinin
evâhiriyle müverrah hükm-i Ģerîf verilmeğin ber vech-i emr-i âlî zikr olunan 2.000 akçe 1.000 akçe
noksânıyla ber vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 19 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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Nâhiye-i Göstere
[A/120a]
[Yev]mü's-sebt, fî 11 şehr-i Rebî‘ü'l-evvel sene 997
Ziyâde 400 buyruldu.
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Yûsuf bin Hüseyin
Karye-i Yukaru Mersin?, tâbi‘-i mezbûr, 3.400
Hisse-i mezbûr: 3.000
an-Tahvîl-i Rıdvân el-fâriğ
Karye-i Yukaru Mersin, tâbi‘-i mezbûr, 3.400 sahh
Hisse-i mezbûr: 3.000
Yekûn: 3.400
Kayseriyye sancağında Göstere nâhiyesinde 3.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Yûsuf bendeleri
yarar mahall-i inâyet kulları olmakdan yine livâ-i mezbûrda kendü tîmârı içinde 400 akçe hisse fâriğ
Rıdvân tahvîlinden mahlûl olmağın elinde olan tîmâra zamm olunup cümle tîmârı 3.400 akçelik üzre
400 akçe ziyâdesiyle tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 20 ġa‘bânü'l-mu‘azzam sene 994.
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[A/122a]
Nâhiye-i Göstere, der-Livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Ahmed ve Mahmûd veledân, an-tahvîl-i Mehmed el-müteveffâ peder-i iĢân
Karye-i Süvegân tâbi‘-i Göstere
6.500
Hisse: 3.000
ĠĢbu 3.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Mehmed fevt olup tîmârı mahlûl olmağın tîmâr tasarruf
etmeyen sulbî oğulları Ahmed ve Mahmûd bendeleri müteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî oğulları olup
ve îrâd eyledikleri berât bilâ-Ģübhe babası berâtı olduğuna livâ-i mezbûrda Sarımsaklu nâm karyeden
yigirmi beĢ bin akçe ze‘âmete mutasarrıf olan Hasan ve livâ-i mezbûrda 7.000 akçe tîmâr ile Karaman
çavuĢlarından olan Receb ÇavuĢ ve sâyir mu‘temedün-aleyh Ģâhidler Ģahâdet etmeğin zikr olunan
3.000 akçe tîmâr müteveffâ babaları tahvîlinden mezbûrlara ber-vech-i iĢtirâk ale's-seviye tevcîh
olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 24 Zilhicce sene 996
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[A/127b]
[Yev]mü's-sülesa, fî 27 Recebü'l-mürecceb sene 997.
Evlâd-ı Ömer ve evlâd-ı Halîl ve Mezîd ve bâkî şürekâ bi-nefsihi iki cebelü eşmek üzre cebelüsin
tecdîd-i berât etdi, sene hamse ve elf.
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Kayseriyye
Tîmâr_____________________ı
Seyyid Ġshâk ve Seyyid Receb, an-evlâd-ı Halîl ve Alî ve Mustafâ, an-evlâd-ı Ömer ve Mezîd ve
Ġbrâhîm ve bâkî Ģürekâ, be-vech-i iĢtirâk, sahh.
der-tasarruf-ı Mezîd ve bâkî Ģürekâ, sahh.
Karye-i Karacavîrân, tâbi‘-i Göstere
Karye-i Kurucaova, tâbi‘-i Malya
Hâsıl-ı mâlikâne: 1.300
Hâsıl-ı mâlikâne: 3.220
der-Tasarruf-ı evlâd-ı Halîl ve Ömer ve bâkî Ģürekâ.
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Mezra‘a-i Kayalu, tâbi‘-i
m.
Hâsıl-ı mâlikâne: 324

Karye-i Gökce-asma,
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl-ı mâlikâne: 1.100

Mezra‘a-i Ahmedcevîrân,
tâbi‘-i Sahrâ
Hâsıl-ı mâlikâne: 300

Yekûn: 6.084
Kayseriyye sancağında Göstere nâhiyesinde iĢbu kurâ ve mezra‘aların mâlikânesi sefer-i
hümâyûn vâki‘ oldukca iki nefer eĢküncü cebelü bi-nefsihi eĢmek üzre evlâd-ı Ömer ve bâkî Ģürekâ ve
evlâd-ı Halîl ve Mezîd ve bâkî Ģürekâ defter-i atîk mûcebince berât îrâd edüp hîn-i tahrîrde berât
almayup hâlen Ģürekâsı ile berât-ı cedîd taleb etmeğin deftere nazar olundukda iki cebelü eĢdirmek
üzre mukayyed ve mastûr bulunmağın mezbûrlara üslûb-ı sâbık üzre mutasarrıf olmak içün defter-i
cedîdden zikr olunan altı bin seksen dört akçe mâlikâne ber-vech-i iĢtirâk Ģürekâsıyla tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 20 ġa‘bân sene 996.
Tezkire-i mîr-i mîrânı Karaman.
Beyâz.
[C/345]
Yevmü'l-ahad, fî 13 Rebî‘ü'l-âhir sene 998
dokuz kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir
Mezbûr tîmârın Abdülvehhâb ferâğat eylemişdir, sene-i minh
Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Ebû Tâlib veled-i Abdülvehhâb Kethudâ, an tahvîl-i hod.
Karye-i Göbü, tâbi‘-i Göstere, dîvânî: 4.500
Karye-i Pastere-pastere, tâbi‘-i m., dîvânî: 2.000
Âdet-i Mîr-âbiye-i Sarımsaklu, fî-sene: 7.000
Karye-i Kıranardı, tâbi‘-i Cebel-i ErciĢ, 800
Yekûn: 14.300,
Hisse: 5.000.
Ġlhâ_______k
ilâ zâlik, berâ-yı terakkî, an tahvîl-i Hamza ÇavuĢ, der livâ-i m.
Karye-i Çırgalan tâbi‘-i Sahrâ,
Karye-i Salkuma tâbi‘-i m.,
Karye-i Sücekler [Göcekler],
dîvânî: 7.388
dîvânî: 5.000, hisse: 4.000
tâbi‘-i Göstere, 1.200
Yekûn 12.588,
Hisse: 9.588,
Hisse: 2.000,
Cem‘an: 7.000
Ber vech-i tekmîl: 20.500.
Kayseriyye sancağında zikr olunan 5.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Abdülvehhâb Kethudâ
oğlu mezkûr Ebû Tâlib mukaddemâ 3.000 akçe tîmâra mutasarrıf iken Lûri ve Tomanis kal‘aları
binâsında hidmetde bulunup yarar olduğun Kayseriyye sancağı beği Ahmed dâme izzuhu defter ile
bildirdikde sene 992 ġevvâlinin avâhirinde 1.500 akçe ve bir dahi 5.000 akçe tîmâra mutasarrıfken
Tebrîz'de mîrî top arabalarına hidmet etdüğün Hâssa arabacılar baĢısı Mahmûd mühürlü defter
gönderüp bildirdikde sene 993 Zilka‘desinin evâyilinde 2.000 akçe ve bir def‘a dahi Tiflis'e hazîne ve
zahîre îsâlinde bile olup hidmetde bulunduğun Karaman beğlerbeğisi Haydar PaĢa defter ile
bildirdikde sene 994 Zilhiccesinin evâyilinde 1.500 akçe ve bir def‘a dahi Tebrîz ve Hamne kal‘aları
ta‘mîrinde küllî hidmetde bulunduğun Kayseriyye alaybeğisi Abdülvehhâb mühürlü defter ile
bildirdikde mâh-ı mezbûrun evâsıtında 1.500 akçe ve bir def‘a dahi Tiflis'e hazîne îsâlinde ve vâki‘
olan Simon muhârebesinde [C/346] küllî hidmetde ve ziyâde yoldaĢlıkda bulunduğun müĢârunileyh
Haydar PaĢa mektûbile bildirdikde târîh-i mezbûrda 1.500 akçe ve bir def‘a dahi nüzülde ve Tebrîz ve
Hamne kal‘aları ta‘mîrinde hidmet etdüğün sâbıkâ Bozok Beği Çerkes defter ile bildirdikde mâh-ı
mezbûrun evâhirinde 1.500 akçe ve bir def‘a dahi Ahısha kal‘asında küllî hidmet etdüğün Kayseriyye
Alaybeğisi Osmân defter ile bildirdikde sene 995 Zilhiccesinin evâhirinde 2.000 akçe ve bir def‘a dahi
kal‘a-i mezbûre ta‘mîrinde küllî hidmet etdüğün Sefer-i hümâyûnda Dergâh-ı âlî çavuĢlarına baĢ-buğ
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ta‘yîn olunan Hasan ÇavuĢ defter ile bildirdikde mâh-ı mezbûrun evâsıtında 2.000 akçe ve bir def‘a
dahi Gence kal‘ası binâsında küllî hidmet etdüğün müĢârunileyh Hasan ÇavuĢ defter ile bildirdikde
sene 997 Muharreminin evâyilinde 2.000 akçe terakkîlere düstûr-ı mükerrem Serdâr Ferhâd PaĢa
hazretleri tarafından ahkâm-ı Ģerîfe verilmekle merkûm Ebû Tâlib gelüp yine livâ-i mezbûrda Çırgalan
nâm karye ve gayriden 9.588 akçe tîmârı Hamza ÇavuĢ Dergâh-ı âlî çavuĢlarından Abdüsselâm
ÇavuĢ'a ferâğat edüp berâtına ferâğati kayd olunup emr-i Ģerîf verildikden sonra merhûm Abdüsselâm
ÇavuĢ dahi serdâr-ı müĢârun ileyh huzûrunda emrin verüp tîmâr-ı mezbûrun 2.000 akçesini ferâğat
etmekle emrinin kaydı üzerine ferâğati Ģerh olunmağın tîmâr-ı mezbûrun 2.000 akçeliğin vech-i
meĢrûh üzre merkûm Ebû Tâlib'e tevcîh edesin, deyü sene 997 Rebî‘ü'l-evvelinin evâyili târîhiyle
müverrah serdâr-ı mûmâileyh hazretleri tarafından hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi hâlâ Bâb-ı
sa‘âdetden ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî hisse-i mezbûrun 2.000 akçeliği
vech-i meĢrûh üzre mezkûr Ebû Tâlib'in elinde olanla birikdirilüp cümle tîmârı 7.000 akçelik olup
dokuz def‘a emr olunan terakkîleri bedelinden 13.500 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 20.500
akçelik üzre ber vech-i ze‘âmet Der-i devletden tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 27 Rebî‘ü'l-evvel sene 998.
[C/358]
Yevmü's-sülesâ, fî 28 Cemâziye'l-evvel sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Tecdîd-i berât eyledi, sene elf.
Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kayseriyye.
Tîmâr_____________________ı
Mahmûd veled-i Ġlyâs, an tahvîl-i Mehmed ki be-sefer Gence ne-refte.
Karye-i Keprin, tâbi‘-i Göstere. Hâsıl-ı dîvânî: 2.500
Ber vech-i tekmîl:3.000
Ġlyâs oğlu mezkûr Mahmûd gelüp vilâyet-i Rûmeli'de ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra elinde emr-i
Ģerîf olup müyesser olmaduğun ve Kayseriyye sancağında Göstere nâhiyesinde Keprin nâm karyeden
3.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Mehmed Gence seferine me’mûr iken varmamıĢdır, deyü tîmârı
kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin göresin mezkûrun ol mikdâr tîmâra elinde emri var ise
ve mezkûr sefer-i mezbûra me’mûr iken varmamıĢ ise tîmâr-ı mezbûru 96 Zilka‘desinin gurresinde
mezbûr Mahmûd'a tevcîh edüp tezkiresin veresin, deyü Karaman beğlerbeğisine sene 96 Zilka‘desinin
evâyili târîhiyle serdâr cânibinden emr-i Ģerîf verildikden sonra mâni‘i yoğise Âsitâne'den berât ola,
deyü buyurulup ve serdâr-ı âlî-mikdâr hazretlerinin kethudâsıyla Tiflis'e giden asâkirin ardınca
mu‘âvenete varup küllî hidmetde bulunmuĢdur, deyü 992 Ramazânının evâyili târîhiyle serdâr
cânibinden 3.000 akçe tîmâra verilen emr-i Ģerîf îrâd edüp ber mûceb-i emr-i âlî rûznâmçe-i hümâyûna
mürâca‘at oldukda mezkûr Mehmed üzerinde zikr olan karyeden 2.500 akçe mukayyed bulunmağın
mezbûr Ġlyâs oğlu Mahmûd'a ibtidâ verilen emri bedelinden 500 akçe noksânıyla 3.000 akçe üzre
târîh-i mezbûrdan tevcîh olunup Der-i devletden berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
fî 25 Cemâziye'l-evvel sene 998
[C/364]
[Yev]mü'l-ahad, fî 24 Cumâde'l-âhire sene 998
Sekiz kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Kayseriyye
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Bekir, an-tahvîl-i hod
Karye-i AĢağa Mersin, tâbi‘-i Göstere, dîvânî:
Mezra‘a-i Harîs, hâric-ez-defter, tâbi‘-i mezbûr,
4.000
dîvânî: 1.000
Yekûn: 5.000
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Mezra‘a-i Alınpınar, tâbi‘-i
Koramaz, mâlikâne: 1.800
Hisse: 900

Karye-i Boldacı, tâbi‘-i m.:
2.500, mufassal

Mezra‘a-i Çukavîrânı, tâbi‘-i
Sahrâ: 200, mufassal

Cem‘an: 8.600
Ber-vech-i tekmîl: 25.410
Karaman beğlerbeğisi defter gönderüp Kayseriyye sancağında 5.000 akçe tîmârı olan mezkûr
Bekir içün Revân kal‘asında karavullarda yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü defter göndermeğin sene
991 ġevvâli evâyiliyle 2.000 akçe ve yine defter-i Karaman çavuĢlarından mezkûr Bekir ÇavuĢ içün
yarar olup Tiflis'e hazîne yanınca ziyâde yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü Kayseriyye Sancağbeği
Mustafâ mektûb getürmeğin sene-i mezbure ġevvâli evâhiriyle 1.500 akçe ve yine mezbûr içün livâ-i
mezbûrda 22.000 akçe ze‘âmete müstahıkk iken yarar olup bu sene-i mübârekede Tebrîz'de vâki‘ olan
karavullarda hidmetde bulunmuĢdur, deyü Ġç-il sancağbeği defter göndermeğin sene 994 Zilka‘desi
evâhiriyle 2.000 akçe ve mezkûrda 27.000 akçe ze‘âmete müstahıkk iken Gûri kal‘ası binâsında
[C/365] küllî hidmetde bulunmuĢdur, deyü Bozok sancağıbeği Hüseyin mühürlü defter göndermeğin
sene 995 Zilhiccesi evâsıtıyla 2.000 akçe ve yine mezkûr içün livâ-i mezbûrda ze‘âmete müstahıkk
iken Gence kal‘ası binâsında ve Ziyâd-oğlu ılgarında yoldaĢlığı zuhûra gelmiĢdir, deyü Kars
Beğlerbeğisi Ahmed mektûb göndermeğin sene 997 ġa‘bânı evâhiriyle 2.000 akçe ve yine müĢârunileyh Ahmed mektûb gönderüp Ziyâd-oğlu muhârebesinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü inâyet
ricâsına arzetmeğin sene 998 Muharremi evâyiliyle 2.000 akçe ki serdâr-ı zafer-Ģi‘âr Vezîr Mehmed
PaĢa hazretleri tarafından altı kıt‘a ahkâm-ı Ģerîfe îrâd edüp ve yine mezkûrun Kayseriyye sancağında
13.913 akçe tîmârı var iken terakkî bâbında inâyet ricâ etdükde mezîd-i inâyetden 992 Muharremi
evâhiriyle 1.000 akçe ve yine livâ-i mezbûrda ze‘âmete müstahıkk olan mezkûr Ebubekir içün bu
def‘a vâki‘ olan sefer-i hümâyûnda küllî hidmet etmiĢdir, deyü Ġç-il sancağıbeği ile Nahcıvan
beğlerbeğisi olan Ahmed Südde-i Sa‘âdet'e defter göndermeğin sene 996 Rebî‘ü'l-evveli evâyiliyle
dahi 2.000 akçe terakkîlere Dergâh-ı mu‘allâ'dan iki kıt‘a evâmir-i Ģerîfe ibrâz eyleyüp ve ba‘dehu
mezkûr berâtı mûcebince 5.900 akçe tîmâra ber-vech-i tekmîl 13.916 akçe üzre mutasarrıf olup
noksânı olduğun ve yine livâ-i mezbûrda Darsiyak nâm karyeden 2.000 akçe hisse tîmâr berâtın verüp
ferâğat eden Mahmûd tahvîlinden mahlûl olmağın ve yine 1.850 akçe yazar Boldacı nâm karye ile
Darsiyak nâm karyeden 725 akçe hisse defterde kimesne üzerinde bulunmayup ber-mûceb-i defter
mahlûl olduğun bildirüp noksâniçün taleb edüp inâyet ricâ etmeğin noksâniçün tevcîh eyleyesin, deyü
sene 995 Saferinin on altıncı günü târîhiyle Dersa‘âdet'den emr-i Ģerîf verilmeğin deftere nazar
olundukda karye-i Boldacı 2.500 akçeye mukayyed bulunmağın birikdirilüp 4.575 akçe olup vâki‘
olan noksânı bedeli elinde olan tîmârına zammolunup cümle tîmârı 10.675 akçelik olup 3.241 akçe
noksânıyla ber-vech-i tekmîl 23.916 akçe târîh-i mezbûrdan Karaman eylerbeğisi Mehmed dâme
ikbâlehu tevcîh edüp [C/366] doksan altı Recebinin on birinci günüyle tezkire verüp zikrolan emr-i
Ģerîf tezkire-i mezbûre zahrında amed olup lâkin zikrolan hisselerin 2.074 akçesi kimesne üzerinde
olmayup mahlûl-ı defter olmağın mezkûrun noksâniçün verilüp mâ-adâsı âharın defterinde olmağla
mezkûra müyesser olmamağın ve 2.000 akçe terakkîleri dahi bin beĢ yüz buyrulmağın noksân ve
fermân olunan terakkîleri bedelinden 16.810 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 25.410 akçe üzre Der-i
devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî gurre-i Cumâde'l-ulâ sene 998.
[B/881]
Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Mehmed veled-i Ġbrâhîm.
an Mezra‘a-i Cancugaz, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl nısf gayr-ı ez-resm-i dönüm 1320
Hisse 1.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Sehven kaydı Gürcistân Karsına düĢmüĢdür, lâzım geldikde ana mürâca‘at oluna.
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[B/885]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Beği veled-i Velî, an tahvîl-i Hasan, el-müteveffâ
Karye-i Eynebil tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Sarâycık, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Sülüsân ma‘ rüsûm gayr-ı ez âdet-i ağnâm,
Hâsıl: Nısf 1.200
2.200
Hisse: 300
Mezra‘a-i Güneyağıl tâbi‘-i m. Hâsıl: Nısf 600
Mezra‘a-i Tennûr-yolu tâbi‘-i mezbûr.
Hisse: 4300
Hâsıl: 150
Mezra‘a-i Haçasor, der nezd-i karye-i Pınar
Yekûn: 3.200
yaylakdır.
Hisse: 3.000
Hâsıl: 150
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde 3.000 akçe tîmâr mukaddema Lûri ve Tomanis [B/886]
seferlerine varmayan Hüseyin tahvîlinden Hasan alup mezbûr Hasan dahi tezkiresi berâtın almadın
fevt olup tîmârı mahlûl oldukda mîrimîrânı sâbıt Dâvud PaĢa sene 993 Cemâziye'l-âhirinin yigirmi
sekizinci gününden Sunkur'a tevcîh edüp lâkin mezbûr Sunkur dahi târîh-i mezbûrda vâki‘ olan Tebrîz
ve Hamne seferlerine varmayup tîmârı mahlûl oldukda alaybeğisi olan Süleymân mektûbile i‘lâm
etmeğin mezkûr Velî oğlu içün Tebrîz kal‘ası binâsında hidmet etmiĢdir, deyü sâbıkan Ayntâb
sancağbeği olan Hasan arz etmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'den ibtidâdan 3.000 akçe tîmâr tevcîh
olunmasıyçün sene 993 ġevvâlinin evâhiri târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr oluna 3.000
akçe tîmâr tezkiresi berât olmayan Hasan ve sefer-i hümâyûna varmayan Sunkur tahvîllerinden ber
mûceb-i emr-i âlî tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî gurrei Cemâziye'l-âhir sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/889]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 27 Rebî‘u'l-evvel sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Mehmed bin Arefe Gâzî, an tahvîl-i Osmân. Sefer-i hümâyûn nî-âmed.
Karye-i Kölete ma‘a YeĢil-çayır, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 12.240
Hisse 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde 2.000 akçelik tîmâr bu def‘a sefer-i hümâyûna gelmeyen
Osmân nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Arefe Gâzî [oğlu] Mehmed bendeleri içün Lûri
ve Tomanis kal‘aları binâsında hidmet etmiĢdir, deyü mukaddemâ Zülkadriyye beğlerbeğisi olan
Murâd PaĢa bendeleri defterile bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr
tevcîh olmasıyçün sene 992 Zilka‘de[si] evâ'ili ile müverrah [B/890] emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr
olunan 2.000 akçelik tîmâr ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre ber-mûceb-i emr-i âlî merkûm
bendelerine tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
fî 3 Zilka‘de sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/894]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 27 Rebî‘u'l-âhir sene 997
Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Emrullâh veled-i Yûnus, an tahvîl-i Hüseyin, el-müteveffâ
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Karye-i Girenid, tâbi‘-i m. Hâsıl: Ma‘a rüsûm 5600
Hisse 1.418
Ber vech-i tekmîl 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde 1.418 akçelik tîmâr müteveffâ Hüseyin tahvîlinden mahlûl
olmağın mezkûr Yûnus içün yarar olup bu def‘a Tebrîz seferinde ve Hamne kal‘asına ta‘mîrinde
hidmetde bulunmuĢdur, deyü Ayntab sancağbeği olan Mustafâ arz etmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de
ibtidâdan üç bin akçe tîmâra sene 994 ġevvâlinin evâhiri târîhiyle müverrah hükm-i Ģerîf îrâd etmeğin
zikr olunan 1.418 akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik olmak üzre tevcîh olunup berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî gurre-i Ramazân sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/905]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Ahmed, an tahvîl-i Ebü'l-hüdâ, sefer nî-âmed
Mezra‘a-i Kozalan der nezd-i Ağca Kilise, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm 2.000
Hisse 974
Cemâ‘at-i Halîl Beğlü, an tâife-i Demürcilü, an Yörükân-ı Kars. neferen 34. Hâsıl: an rüsûm ve
yave-i hurde ve nısf-ı bâd-ı hevâ ve âdet-i ağnâm 608
Yekûn 1582
Hisse 1.418
Ber vech-i tekmîl 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde bin beĢ yüz elli iki akçelik tîmâr bu def‘a sefer-i
hümâyûna gelmeyen Ebü'l-hüdâ nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Ahmed bendeleri içün
yarar olup Meraha ılgarında yoldaĢlık etmiĢdir, deyü Van beğlerbeğisi olan Mehmed PaĢa bendeleri
defter ile bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'den ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olmasıyçün sene
992 Rebâ‘u'l-evvelinin evâsıtı ile müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan bin beĢ yüz elli iki
akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûm bendelerine tevcîh
olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 18 ġevvâl sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/908]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Yûnus veled-i Kutlu, an tahvîl-i Murâd, sefer-i Gence nî-âmed
Karye-i Yorganvîrânı, tâbi‘-i m. Hâsıl: Ma‘a
Karye-i Avcıpınarı tâbi‘-i Mağara. Hâsıl 3.172
rüsûm 1.500
Hisse 700
Hisse 666
Yekûn 1.366
Ber vech-i tekmîl 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde bin üç yüz altmıĢ altı akçelik tîmâr bu def‘a vâki‘ olan
Gence seferine gelmeyen Murâd tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Kutlu oğlu Yûnus içün yarar
olup sefer-i hümâyûnda hidmetde ve yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü Ruha sancağı beği Budak Beğ
arz etmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'den ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olmasıyçün sene 993
ġevvâlinin evâsıtı ile müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan bin üç yüz altmıĢ altı akçelik
tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
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Fî 17 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/913]
[Yev]mü's-sebt, fî 21 şehr-i Cemâziye'l-âhir sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Abdülkâdir veled-i Sa‘dullâh, an tahvîl-i Göndük ferâğat kerd.
Karye-i Memivîrânı tâbi‘-i m. Hâsıl: Ma‘a
Mezra‘a-i Kırlangıç nezd-i karye-i Bâzergân
rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm 3.000
tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Ma‘a rüsûm 700
Hisse 350
Yekûn 3.350
Hisse 1490
Cemâ‘at-i Fuzuli Muslı, tâbi‘-i Akçaevcilü, an-tâife-i Karamanlu-i Kars neferen 28.
Hâsıl: an rusûm ve bîve-i hurde ve bâd-ı hevâ ve âdet-i ağnâm 463
Cem‘an 1953
Ber vech-i tekmîl 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde bin dokuz yüz elli üç akçelik tîmâr ferâğat eden Göndük
tahvîlinden mahlûl olmağın mezkûr Sa‘dullâh oğlu Abdülkâdir içün Tebrîz seferinde yoldaĢlıkda
bulunmuĢdur, deyü Siverek Beği Abdül‘azîz arz etmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin
akçelik tîmâr tevcîh olunmasıyçün sene 993 ġevvâlinin evâhiri ile emr îrâd etmeğin zikr olunan bin
dokuz yüz elli üç akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûma
tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî gurre-i ġevvâl sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/920]
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Mar‘aş
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eyledi, fî sene elf.
Tîmâr_____________________ı
Yahya, an-tahvîl-i Süleymân el-müteveffâ
Karye-i Göndere, tâbi‘-i mezbûr.
Mezra‘a-i Süklün ve Askan (?)-Göçeri
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-resm-i çift ve Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.500
bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 2.000
Mezra‘a-i Güdükpınar nâm-ı diğer KoçiKarye-i Vîrâncık, tâbi‘-i m.
değirmen
Hâsıl nısf ma‘a rüsûm gayr-ı ez-resm-i çift
Hâsıl: 200
ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.500
Yekûn: 5.200
Hisse: 2.200
Mezra‘a-i AkçaĢehir, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl-ı mâlikâne: 420

Mezra‘a-i Bulak, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl-ı mâlikâne: 1.240
Hisse: 579
Yekûn: 999
Cem‘an: 6.199
Hisse: 3.199

Kars sancağında Göstere nâhiyesinde üç bin yüz doksan akçelik tîmâr müteveffâ Süleymân
tahvîlinden mahlûl olmağın mukaddemâ livâ-i mezbûrda Sünülgü nâm mezra‘a ve gayriden üç bin
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akçelik tîmâra mutasarrıf iken âhara tevcîh olunmağla ma‘zûl olan mezkûr Yahya bendeleri her
vechile yarar olmağın zikr olunan 3.199 akçelik tîmâr sâbıkan mutasarrıf olduğundan yüz doksan
dokuz akçe ziyâdesiye merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 2 Cemâziye'l-âhir sene 994.
Tezkire-i Davud PaĢa.
[B/926]
[Yev]mü's-sebt, fî 22 Ramazân sene 997
Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Cum‘a veled-i Kulı, an tahvîl-i Pîr Velî el-müteveffâ.
Karye-i Sarâycık, tâbi‘-i m. Hâsıl nısf-ı gayr-ı
Mezra‘a-i Dülkan [Çubin!], tâbi‘-i Hârûniyye.
ez dönüm 1.200
Hâsıl: Ma‘a rüsûm 1.100
Hisse 900
Yekûn 2.000
Hisse 1490
Ber vech-i tekmîl 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr müteveffâ Pîr Velî nâm sipâhî
tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Kulı oğlu Cum‘a bendeleriyçün Südde-i sa‘âdet'ime gelüp yarar
olduğunu bildirüp mezîd-i inâyetimden ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh eyleyesin, deyü sene 993
Ramazânının evâsıtı ile emr-i Ģerîf îrâd etmeğin mîrimîrânı sâbık Dâvud PaĢa bendeleri sene 994
Recebinin gurresinden tevcîh edüp tahvîlnâme verilmeğin târîh-i mezbûrdan zikr olunan tîmâr ber
vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre merkûm bendelerine tevcîh olunup tezkire verildi.
Tahrîren fî 8 Cemâziye'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/928]
Yev]mü's-sebt, fî 7 Şevvâlü'l-mükerrem sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Süleymân bin Mûsâ, an-tahvîl-i Bayrâm
Mezra‘a-i Pire, der-nezd-i
Mezra‘a-i Limonvîrânı,
an-Cemâ‘at-i Halîl Beğlü,
mezra‘a-i Badamluca, tâbi‘-i
der-nezd-i m., tâbi‘-i mezbûr.
tâbi‘-i tâife-i Demürcilü, anmezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
yörükân-ı Kars
Hâsıl nısf gayr-ı ez-resm-i
dönüm: 1.152
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i
dönüm: 950
hude ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı
Hisse: 585
ez-âdet-i ağnâm: 262
Yekûn: 2.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr geçen sene Gûri ve bu sene dahi
Gence seferine gelmeyen Bayrâm tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Mûsâ oğlu Süleymân içün yarar
olup sefer-i hümâyûnda hidmetde bulunmuĢdur, deyü Ruha sancağbeği olan Budak Beğ arz etmeğin
ve Zülkadriyye'de ibtidâdan iki bin akçelik tîmâr tevcîh olunmasiyçün sene 993 ġevvâlinin evâsıtıyla
müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan iki bin akçe tîmâr ber-mûceb-i emr-i âlî merkûma
tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 16 ġevvâlü'l-mükerrem sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/948]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 17 Cemâziye'l-evvel sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir
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Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Abdülhâdî bin Karaman, an tahvîl-i Hasan, be-sefer nî-âmed
Karye-i Kölete ma‘a YeĢil-çadır, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 12.240
Hisse 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr sefere gelmeyen Hasan nâm sipâhî
tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Karaman oğlu Abdülhâdî bendeleriyçün yarar olup Tebrîz
seferinde hidmet etmiĢdir, deyü Türkmân-ı Haleb sancağbeği Ġsmâ‘îl Beğ arz etmeğin vilâyet-i
Zülkadriyye'den ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr tevcîh olunmasıyçün sene 993 ġevvâlinin evâsıtı ile
müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan iki bin akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik
üzre ber mûceb-i emr-i âlî tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 2 Zilhicce sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/948]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Abdurrahmân, an tahvîl-i Kubad el-müteveffâ.
Karye-i Kesir, tâbi‘-i mezbûr. Karye-i Tirnikan-ı? kebîr, tâbi‘-i Karye-i Tirnikan-ı sağîr, tâbi‘-i
Hâsıl: Gayr-ı ez resm-i dönüm.
m.
m.
5.600
Hâsıl: Gayr-ı ez resm-i dönüm.
Hâsıl: Gayr-ı ez resm-i dönüm.
Hisse: 354
5.187
1.347
Hisse: 300
Yekûn: 5.187
Hisse: 300
Cem‘an: 1.054
Ber vech-i tekmîl: 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde bin elli dört akçelik tîmâr müteveffâ Kubad nâm sipâhî
tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Abdurrahmân bendeleriyçün bu def‘a sefer-i hümâyûnda
küllî yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü Tarsus sancağıbeği olan Mustafâ Beğ arz etmeğin vilâyet-i
Zülkadriyye’den iki bin akçelik tîmâr tevcîh olmasıyçün sene 993 ġevvâlinin evâsıtıyla
müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan bin elli dört akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl iki
bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Tahrîren fî 19 ġevvâlü’l-mükerrem sene 996
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/953]
Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Mahmûd veled-i Mestân, an tahvîl-i Hasan sefer-i hümâyûn nî-âmed.
Karye-i Kölete, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: âdet[-i ağnâm] 10.240
Hisse 2.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr bu def‘a vâki‘ olan Gence seferine
gelmeyen Hasan nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Mestân oğlu Mahmûd bendeleriyçün
sahîh sipâhî olduğuna ve mukaddemâ babasına livâ-i Mar‘aĢ Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiysinde
Alacıkkaya nâm mezra‘adan iki yüz akçelik tîmâra mutasarrırken sene 992 târîhinde fevt olduğuna ve
ibrâz eyledüğü berât-ı hümâyûn Ģübhesüz babası berâtı idiğüne Güllüvîrân nâm karye ve gayriden dört
bin akçelik tîmârı olan Halîl bin Demrez ve Torbalık nâm karye ve gayriden üç bin akçelik [B/954]
tîmârı olan Dâvud veled-i Pîr Azîz ve bunlardan gayri sekiz nefer sipâhîler dahi Ģahâdet eylediklerin
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alaybeğisi Hasan mektûbile i‘lâm eylemeğin zikr olunan iki bin akçelik tîmâr tevcîh olunup berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
fî 6 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/958]
Yev]mü'l-ahad, fî selhi Cemâziye'l-evvel sene 997
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eyledi, fî sene hamse ve elf.
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Abdurrahmân veled-i Burnaz, an-tahvîl-i Sevli el-müteveffâ.
Karye-i Yolkud nâm-ı diğer Kirpin, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Tokdu (?), tâbi‘-i mezbûr
mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.200
Hâsıl-ı nısf an-galle: 1.200
Hisse: 1.000
Hisse: 600
Mezra‘a-i Karakilise, der-nezd-i Frenk dağı,
Mezra‘a-i Ġbrüklü, der-nezd-i Kilise-oluğu,
tâbi‘-i mezbûr
tâbi‘-i Mağara
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 960
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 714
Yekûn: 2.999
Hisse-i m.: 2.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr müteveffâ Sevli nâm sipâhî
tahvîlinden mahlûl olmağın mezkûr Burnaz oğlu Abdurrahmân bendeleri içün sahîh sipâhizâde
olduğuna ve mukaddemâ atası livâ-i Mar‘aĢ'da Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde Alacıkkaya nâm
mezra‘adan altı yüz akçelik tîmâra mutasarrıf iken sene 990 târîhinde fevt olduğuna ve ibrâz eyledüği
berât-ı hümâyûn Ģübhesiz atası berâtı olduğuna on nefer sipâhiler Ģahâdet eyledüklerin Zamantu
Alaybeğisi Mustafâ bendeleri mektûbile i‘lâm eylemeğin zikr olunan iki bin akçelik tîmâr merkûma
tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 30 ġevvâlü'l-mükerrem sene 994.
Tezkire-i Dâvud PaĢa.
[D/354]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 19 şehr-i Muharremü'l-harâm sene 998
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene erba‘a ve elf.
Emr-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Pir Velî veled-i Ġbrâhîm, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Ahtaba, tâbi‘-i mezbûr
Mezra‘a-i Gelbulasın/Gülbulasın
Hâsıl-ı mâlikâne: 2.224
Hâsıl nısf ani'l-galle: 115, an-mahlûl-ı mufassal
Yekûn: 2.539
Ġlhâ_________k
-ı berâ-yı terakkî, ber-mûceb-i emr-i Ģerîf, an-tahvîli Ümmet, nâhiye-i Mağara, der-livâ-i Kars
el-mezbûr

194
Mezra‘a-i Kurudere, nezdi karye-i Rumî, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm: 1.997
Hisse: 997

Mezra‘a-i Karacavîrân,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm: 2.020
Hisse: 545

Çiftlik-i ġâh Velî elmezbûr, der-nezd-i karye-i
mezbûr
Hâsıl-ı maktû‘: 100

Yekûn: 1.642
el-Cümletân: 4.682
Kars sancağında [Göstere] nâhiyesinde 2.599 akçelik tîmâra mutasarrıf olan mezkûr Ġbrâhîm
oğlu Pir Velî içün Revân kal‘ası binâsında hidmet etmiĢdir, deyü Kars Sancağıbeği Hasan defter ile
arz etmeğin 1.500 akçe terakkî verilmesiçün sene 991 Zilka‘desinin evâyili ile müverrah emr-i Ģerîf
îrâd eylemeğin livâ-i mezbûrda 1.642 akçelik tîmâr Gürcistân seferine varmayan Ümmet nâm sipâhî
tahvîlinden mahlûl olmağın 1.500 akçeliği ber-mûceb-i emr-i Ģerîf fermân olunan terakkîsiçün ve
kâbil-i ifrâz olmayan yüz kırk iki akçe ziyâde elinde olan tîmârına zamm olunup cümle tîmârı 4.642
akçelik üzre sene 992 ġa‘banının yigirmi sekizinci gününden mîr-i mîrânı sâbık tahvîl-nâme
verlimeğin târîh-i mezbûrdan tevcîh olunup tezkiresi Dersa‘âdet'e vardıkda icmâl-i muhâlifdir, deyü
berât-ı hümâyûn olunmayup tezikresi girü gelmekle muhâlifinden ihrâc ve tashîh olunup berât-ı âlîĢân
sadaka buyrulmak ricâsına tezkire verildi.
Fî Cemâziye'l-âhir sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/356]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 10 Rebî‘'ül-evvel sene 98
Ferâğat etmeğin Ramazân'a verilmişdir, fî sene isnâ ve elf.
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ veled-i Durna.
an-Mezra‘a-i Bulakvîrân, der-nezd-i karye-i
an-Mezra‘a-i Yenicegöl, der-nezd-i Gelinvîrânı,
Andırın, tâbi‘-i Göstere
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Nısf ma‘a rüsûm: 1.250
Hâsıl: Nısf ma‘a rüsûm: 1.370
Hisse: 855
Hisse: 825
an-Mezra‘a-i Sırtlanini, der-nezd-i karye-i
Mirane, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Nısf ma‘a rüsûm: 645
Hisse: 345

an-Mezra‘a-i Çemancik-i sagîr (?), der-nâhiye-i
Karamanlu-yakası
Hâsıl: Nısf ma‘a rüsûm: 1.516

Yekûn: 3.541
Kars Sancağıbeği Kaya Dersa‘âdet'e mektûb gönderüp Kars sancağında Göstere nâhiyesinde
Bulak nâm mezra‘a ve gayriden 3.541 akçe tîmâra mutasarrıf olan Durna oğlu Mustafâ içün mutasarrıf
olduğu tîmârın berâtın zâyi‘ eyledüğün bildirüp tekrâr kaydından verilmek ricâsına arz etmeğin tîmâr-ı
mezbûr bunun tahvîlinden âhara verilmiĢ, bi'l-fi‘il üzerinde ise ve sahîh berâtın zâyi‘ eylemiĢ ise
kaydından tevcîh edesin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine sene 998 Rebî‘'ül-evvelinin evâyili târîhiyle
hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın
Rûznâmçe-i hümâyûn'a mürâca‘at olundukda tîmâr-ı mezbûru merkûm Mustafâ müteveffâ Ferhâd
tahvîlinden sene 990 Cemâziye'l-âhiresinin üçüncü günü târîhiyle Der-i devlet'den berât eylemiĢ
bulunup ber-mûceb-i emr-i âlî vech-i meĢrûh üzre Durna oğlu merkûm Mustafâ'ya Der-i devlet'den
tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 10 Rebî‘'ü'l-evvel sene 998.
[D/362]
Hükm-i şerîf verilmişdir
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Nâhiye-i Göstere, der livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Halîl, an tahvîl-i Kâsım, sefer-i Gence nî-âmed
Karye-i Melengi, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Nısf ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm 2.500
Hisse 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr Gence seferine varmayan Kâsım
tahvîlinden mahlûl olmağın mezkûr Halîl bendeleri içün yarar olup bu def‘a Tebrîz ve Hamne kal‘aları
ta‘mîrinde küllî hidmetde bulunmuĢdur, deyü Mar‘aĢ defter kethudâsı olan Hamza defteri ile
bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'den ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr tevcîh olunmak içün sene 994
Zilhiccesinin evâyiliyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan iki bin akçelik tîmâr ber vech-i
tekmîl üç bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 28 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[D/363]
[Yev]mü's-sebt, fî 28 şehr-i Rebî‘'ül-evvel sene 98
Emr-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Kars
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Ahmed Mîralay-ı Andırun ve Hâruniye, an-tahvîl-i hod.
Mezra‘a-i Alacaçayır, der-nezd-i Mezra‘a-i Kesir ma‘a-i Bayır-ı Karye-i Kızılocak tâbi‘-i mezbûr
karye-i Avkasır, tâbi‘-i mezbûr.
Kadıdere, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 200
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.754
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.555
Hisse: 1.377
Cemâ‘at-i Davalan, an-yörükânCemâ‘at-i Hallâclu [Halîl Beğlü],
ı Kars: 33 nefer
tâbi‘-i tâyife-i Demircilü, an-yörükân-ı
Hâsıl: ani'r-rüsûm ve yava ve
Kars: 22 nefer
nısf bâdıhevâ gayr-ı ez-âdet-i
Hâsıl: ani'r-rüsûm ve yava-i hurde ve
ağnâm: 568
nısf bâd-ı hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
200
Yekûn: 4.200
Hisse: 2.000

Mezra‘a-i Fınduk, tâbi‘-i
Eğri-söğüd, tâbi‘-i Koçak
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm: 600
Hisse: 300

Mezra‘a-i Pınar, tâbi‘-i nâhiye-i
Sinas
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.400

Mezra‘a-i Üç-kilise, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.000

Mezra‘a-i TaĢlu-yeri, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.000

Mezra‘a-i Alî-Hacıvîrânı, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 950

Mezra‘a-i Tokrul, tâbi‘-i
Karamanlu-yakası
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 6.898
Hisse: 3.449

Mezra‘a-i Güğercinlikvîrânı,
tâbi‘-i Sinas
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 301

Yekûn: 7.799
Hisse: 3.199
Cem‘an: 3.500
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Cemâ‘at-i Biçeri, tâbi‘-i Keçelik, an-yörükân-ı
Kars: 114 neferan
Hâsıl: ani'r-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 2.035

Cemâ‘at-i Akbeğlü, tâbi‘-i diğer Dündarlu, tâbi‘-i
Keçelik ve Çobanlu, an-yörükân-ı mezbûr: 69
neferan
Hâsıl: ani'r-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 1.207

Cemâ‘at-i Sarucalu b-nâm-ı KarıkıĢla, anyörükân-ı Kars: 65 neferan
Hâsıl: ani'r-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 1.357

Karye-i Uzun-oluk ma‘a Sart, tâbi‘-i Hârûniyye
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 1.999

Karye-i Peykere (?), tâbi‘-i Karamnlu-yakası
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 4.996
Hisse: 2.498

Mezra‘a-i Saçmacavîrân ma‘a mezra‘a-i Kozpusak, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.360
Hisse: 797
Yekûn: 9.788
Hisse: 4.889
Hisse: 1.889

Mezra‘a-i Seki ma‘a Bozalan,
[tâbi‘-i] Megelgin
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.720

Mezra‘a-i Karakuyu-i sagir, dernezd-i mezra‘a-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 200

Mezra‘a-i Sürtme, der-nezd-i
Bozalan, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 500

Mezra‘a-i Kavak nâm-ı diğer
Koz-oluk, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 100

Mezra‘a-i Adaca nâm-ı diğer
Adahor, der-nezd-i zincirlü,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 300

Mezra‘a-i Gezid-i Kebîr, tâbi‘-i
m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 500

Mezra‘a-i Gezid-i Kebîr, tâbi‘-i
m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 300

Mezra‘a-i Hibe ve
Değirmencikderesi, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 600

Mezra‘a-i Hargaç ma‘a Kal‘aseküsi, tâbi‘-i Dumakin
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 618

Mezra‘a-i Çukurvenk, tâbi‘-i
Yaylacebel
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 256

Mezra‘a-i Kürmen, tâbi‘-i [m.]
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 256

Mezra‘a-i Geyikağılı, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 250

Mzera‘a-i Ġkizce, tâbi‘-i m.
Hâsıl: an-rüsûm: 150

Mezra‘a-i Ġri-taĢ, tâbi‘-i Kavak, der-nezd-i
Arslan-köy
Hâsıl-ı nısf an-rüsûm: 300
Yekûn: 7.000
Hisse: 2.500

[D/364]
Tetimme-i Kurâ-i Ze‘âmet-i be-nâm-ı Ahmed, mîralay-ı Andırun ve Hârûniye
Karye-i Yolkud, der-nezd-i
Karye-i Yolkud, der-nezd-i
Mezra‘a-i Köfedis, tâbi‘-i m.
Kirpin, tâbi‘-i [Gös]tere
Kirpin, tâbi‘-i Göstere
Hâsıl-ı nısf: 1.200
Hâsıl-ı nısf-ı galle: 2.445
Hâsıl-ı nısf-ı galle: 1.200
Hisse: 100
Hisse: 1.200, an-mufassal
Hisse: 600
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Mezra‘a-i Karakilise, der-nezd-i AdAkı diğer!, der-nezd-i Cebel-i
Mezra‘a-i ÖĢür-i kebîr ve
Beğdağı, tâbi‘-i m.
Oluk, tâbi‘-i m.
Curuncuk-koz ve gayrihi, tâbi‘-i
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 960
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 714
Çokak
Hisse: 399
Yekûn: 3.200
Hisse: 300
Mezra‘a-i Karakuyu-i kebîr ve
gayrihi
Yekûn: 4.521
Hisse: 700

Cemâ‘at-i Bahâüddînlü, anyörükân-ı Kars: 20 neferan
Hâsıl: ani'r-rüsûm ve yava-i
hurde ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı
ez-âdet-i ağnâm: 487

Cemâ‘at-i Yaka, an-yörükân-ı
mezbûr ve Sekülü ve
KaraHalîllü, (---) kürekciyan-ı
Kars: 86 neferan
Hâsıl: ani'r-rüsûm ve yava-i
hurde ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı
ez-âdet-i ağnâm: 1.618

Mezra‘a-i Keser-bükü ma‘a
Evcevîrân, der-nezd-i Yaka-i
Karamanlu-Yakası, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.054

Mezra‘a-i Sırak (?), tâbi‘-i
Karamanlu yakası
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.074

Mezra‘a-i Yayladeresi, tâbi‘-i
Ġlkindin ve Burunvîrân, tâbi‘-i
m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.639

Mezra‘a-i EĢek-Osmân, tâbi‘-i KızılKilise, tâbi‘-i
GöksunHâsıl: Ma‘a rüsûm: 888

Mezra‘a-i Küseğe, tâbi‘-i Göstere
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 1.804

Yekûn: 9.514
Hisse: 2.000
Mezra‘a-i Esrik, tâbi‘-i
Kapanlukayası!
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 7.000
Hisse: 500, an-mahlûli icmâl

Karye-i Seki el-mezbûr ve
gayrihi
Yekun: 7.000
Hisse: 50

Mezra‘a-i Yayıklağı ma‘a Düzkiliseli, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 6.415
Hisse: 750, ber-mûceb-i
mufassal

Cem‘an: 18.500
Ġlhâ_________k
berây-ı noksân ve terakkî, ber-mûceb-i hükm-i Ģerîf, an-tahvîl-i Pir Kulu ferâğat kerde, nâhiye-i
Karamanlu-yakası, der-liva-i Kars.
Mezra‘a-i Çalderesi ma‘a Kavaklu ve ĠneMezra‘a-i Yelli-belen, tâbi‘-i Çokak
Gâzîöyüğü, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.425
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 6.402
Hisse: 578
Yekûn: 7.000
Hisse: 999
an-Tahvîl-i hod, nâhiye-i Göstere, der-Kars
Karye-i Mirane ve Melangi ve gayrihi: 14.200
Hisse-i m.: 500
an-Tahvîl-i Süleymân el-müteveffâ, nâhiye-i Çokak, der-livâ-i Kars el-mezbûr
Mezra‘a-i Turna-i kebîr, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Yedi-oluk
Mezra‘a-i Sorkun ve Gökcem.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.399
elma, nezd-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.382
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 200
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Mezra‘a-i Gav-oluğu, nezd-i m.,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 400
Hisse: 200

Mezra‘a-i Ahur-taĢ ve Gav-ı
dâmen!
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 289

Mezra‘a-i KamalAkkuĢağı ve
Sorkun, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 750

Çiftlik-i Baba, tâbi‘-i Karamanlu-yakası, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: 2.400
Yekûn: 6.620
Hisse: 1.306
Mezra‘a-i Toroshisârı, [tâbi‘-i]
Göstere
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 3.200
Hisse: 700

Mezra‘a-i DaĢcıderesi, tâbi‘-i
Çokak
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 650

Mezra‘a-i Kuruçukur, der-nezd-i mezbûr, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 300

Mezra‘a-i UğurBeğivîrânı, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 715

Cemâ‘at-i Yuvalu, tâyife-i Demürcilü, anyörükân-ı Kars
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 1.005

Yekûn: 5.274
Hisse: 2.824
Hisse: 801
[D/365] Mezra‘a-i DedeHacıkosuğu ve gayrihi
Yekûn: 3. 194
Hisse: 94

Mezra‘a-i AkmeĢhed, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.000
Hisse: 500

Mezra‘a-i Arslan-köyü, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 300
Hisse: 100

Mezra‘a-i Danaderese, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 134

Mezra‘a-i Susuz, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 864
Hisse: 309

Cemâ‘at-i Dardağan ve KöseHacılu, tâbi‘-i tâyife-i
Kavurgalar, an-yörükân-ı Kars:
91 neferan
Hâsıl: ani'r-rüsûm ve yava-i
hurde ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı
ez-âdet-i ağnâm: 1.567

Mezra‘a-i Tirkâr, der-nezr-i Belan, tâbi‘-i Sinas
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.200
Hisse: 500
Yekûn: 3.240
Hisse: 240
Mezra‘a-i Köse-ağzı, nezd-i
Çukur-ağzı, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 3.172

Mezra‘a-i DaĢtimur-adası, tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.100

Yekûn: 3.200
Hisse: 200

Cemâ‘at-i KızılYûsuflu, tâbi‘-i
Finaslu!, an-yörükân-ı Kars: 27
neferan
Hâsıl: ani'r-rüsûm ve yava-i
hurde ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı
ez-âdet-i ağnâm: 399
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Mezra‘a-i Ağcavîrân ma‘a
mezra‘a-i Bora, tâbi‘-i Göksun
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.581

Cemâ‘at-i AhĢamlu, an-yörükânı Kars: 14 neferan
Hâsıl: ani'r-rüsûm ve yava-i
hurde ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı
ez-âdet-i ağnâm: 275

Cemâ‘at-i Çallu, tâbi‘-i tâyife-i
Zâkirlü, an-yörükân-ı Kars: 25
neferan
Hâsıl: ani'r-rüsûm ve yava-i
hurde ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı
ez-âdet-i ağnâm: 442

Yekûn: 3.298
Hisse: 298
Mezra‘a-i Bayrâmlu nâm-ı diğer
Itak, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.200
Hisse-i m.: 700, an-mahlûl-i
icmal

Mezra‘a-i Uğurlu, tâbi‘-i
Bayındır, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 3.366

Mezra‘a-i Kayacık-kendi, der-nezd-i Uğurlu,
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 500

Mezra‘a-i Pertek, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.077

Mezra‘a-i Koğas: 322

Yekûn: 7.255
Hisse: 2.500
Hisse: 270
Mezra‘a-i Bulakvîrânı, der-nezd-i karye-i Andırun
Hâsıl-ı nısf ma‘a rüsûm: 1.350
hisse: 855

Mezra‘a-i Yeniceköy, der-nezd-i Halîlvîrânı
Hâsıl-ı nısf ma‘a rüsûm: 1.370
Hisse: 825

Mezra‘a-i Sırtlanini, der-nezd-i karye-i Berane,
tâbi‘-i m.
Hâsıl-ı nısf ma‘a rüsûm: 645
Hisse: 345

Mezra‘a-i Cihan-ı Hızırca, tâbi‘-i nâhiye
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.516

Yekûn: 3.541
Hisse: 200
Yekûn: 3.999
Cem‘an: 4.999
el-Cümletân: 23.500
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde on sekiz bin beĢ yüz akçelik tîmâra ber-vech-i tekmîl
25.500 akçelik ze‘âmet üzre mutasarrıf olan Andırun ve Hârûniyye alaybeğisi olan mezbûr Ahmed,
berâtı mûcebince 2.000 akçe noksânı olup ve mezbûr Ahmed içün bu def‘a Gûri kal‘asında küllî
hidmetde bulunduğun kendü defteriyle arz etmeğin 3.000 akçe terakkî tevcîh olunmasiyçün sene 995
Zilhiccesinin evâhiriyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin yine livâ-i mezbûrda 999 akçe yazar hisse
ferâğat eden Pir Kulu ve 500 akçe yazar hisse dahi kimesne tahvîlinde olmayup kendü tahvîlinden ve
3.499 akçe yazar hisse dahi müteveffâ Süleymân tahvîlinden mahlul olmağın birikdirilüp 4.999
akçelik olup ber-mûceb-i emr-i âlî elinde olan ze‘âmetine zammolunup cümle ze‘âmeti 23.500 akçelik
üzre merkûm Ahmed'e tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 20 Zilhicce sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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[D/372]
Livâ-i Kars el-cüzü's-sânî, fî-sene 998
Yev]mü'l-isneyn, fî 7 Rebî‘'ül-âhir sene 98
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tecdîd-i berât, sene 999.
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Yûnus veled-i Yûnus, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Sümegan-ı kebîr, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Sümegan-ı sagir,
Mezra‘a-i Gürcevîrân, nâhiye-i
m.
tâbi‘-i mezbûr
Çokak, der-nezd-i Asma, tâbi‘-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: Ma‘a- rüsûm: 1.247
m.
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 320
ağnâm: 3.840
Yekû_: 5.087
Hisse: 3.576
Mezra‘a-i Kızılcıkağzı, nezd-i Mezra‘a-i Hacetoru, nezd-i Orta- Mezra‘a-i Yarımca, nezd-i ÇiriĢKünbedağılı, tâbi‘-i m.
yer, tâbi‘-i m.
adası, tâbi‘-i Karamanlu-yakası
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 150
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.501
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 3.692
Hisse: 1.292
Mezra‘a-i Kunduslu nâm-ı
Mezra‘a-i Bürücekvîrânı,
Cemâ‘at-i BaĢıkaralu ve
diğer Kal‘a ma‘a Eski-seki,
tâbi‘-i Göstere
Poladlu, tâbi‘-i tâyife-i
tâbi‘-i Mağara
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
Demürcilü, an-yörükân-ı Kars:
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.539
dönüm: 898
77 neferan
Hisse: 760
Hâsıl: ani'r-rüsûm ve yavai hurde ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı
ez-âdet-i ağnâm: 790
Yekûn: 4.619
Hisse: 2.600
Hisse: 600
Mezra‘a-i Turna-i kebîr, tâbi‘-i
Çokak
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.382

Mezra‘a-i Yedi-oluk, nezd-i m.,
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.399

Mezra‘a-i Sorkun ve Gökceelma, nezd-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 200

Mezra‘a-i Ahur-taĢ, ve HacıktaĢ
ve Yeğrek, nezd-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 289

Mezra‘a-i ÇaKıroluğu, nezd-i
m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 700

Mezra‘a-i ÇarlAkkonağı, nezd-i
m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 400

Yakalı-Baba, nezd-i Nergis-adası, tâbi‘-i Karamanlu-yakası, fî sene: 2.400
Yekûn: 6.620
Hisse: 399
Mezra‘a-i Turna-i kebîr el-mezbûr ve gayrihi.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 6.620
Hisse: 1.000

Karye-i Kanlu-kavak, tâbi‘-i Göksun, der-Kars
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 16.000
Hisse: 5.000
Hisse: 500

Cem‘an: 6.089, elinde olan
Ġlhâ_________k
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ilâ zâlik berây-ı terakkî, ber-mûceb-i ümerâ (---) Kubad ve ġeyh Mü’min, be-sefer-i hümâyûn,
nî-âmed
Mezra‘a-i ÖĢrü-i kebîr ma‘-a
Mezra‘a-i ÖĢür-i sagir ma‘a
an-Nehr-i Anara (?), tâbi‘-i
Curuncuk-koz ve MeĢhed-oluğu,
Kilise, tâbi‘-i mezbûr
Karamanlu-yakası
tâbi‘-i Koçaç
Hâsıl: Ma‘a rüsûm ve höpür:
hâsıl: 8.000
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 788
261
hisse: 1.333
Mezra‘a-i Yalınuz-kâfir ma‘a Kesik-çınar, tâbi‘-i
m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 512

Cemâ‘at-i Targıl, tâbi‘-i tâyife-i Demürcilü, anyörükân-ı Kars: 29 neferan
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 406

Yekûn: 3.200
Hisse: 300
[D/373]
Mezra‘a-i Turna-i kebîr el-mezbûr: 6.620
Hisse: 500
Yekûn: 800

an-Mezra‘a-i PınarbaĢı, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.000, an-tahvîl-i Hasan

Mezra‘a-i Ağcavîrân, nezd-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: 1.200

Mezra‘a-i Karati, nezd-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.500
Yekûn: 5.700
Hisse: 2.998
Hisse: 199

el-Mecmû‘: 7.085
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde 6.066 akçelik tîmâra mutasarrıf olan mezkûr Yûnus
bendeleri içün südde-i sa‘âdetime gelüp livâ-i mezbûrda tîmâra mutasarrıf olmaduğun bildirüp ve Kars
sancağında ÖĢür-i kebîr nâm mezra‘a ve gayriden 600 akçe hisse Kubad ve Turna-i kebîr nâm mezra‘a
ve gayriden 500 akçe hisse ġeyh Minnet nâm kimesneler fermân olunan Tebrîz seferine me'mûrlar
iken tîmârları âhara verilmekle zikr olunan hisseler mahlûl olup ve livâ-i mezbûrda PınarbaĢı nâm
mezra‘a ve gayriden 199 akçe hisse dahi müteveffâ Hasan tahvîlinden mahlûl oldukda sefer-i
mezbûrda etdüği hidmet mukâbelesinde zikr olunan hisseler sene 994 Ramazânının on üçüncü
gününden mîr-i mîrânı sâbık cânibinden tevcîh olunduğuna tahvîl-nâme îrâd etmeğin tahvîl-nâme-i
sâbık mûcebince ber-vech-i terakkî târîh-i mezbûrdan tevcîh edesin, deyü sene 996 Cemâde'l-ulâ'sının
evâhiri ile emr-i Ģerîf îrâd etmeğin cem‘an 999 akçelik hisse ber-mûceb-i emr-i âlî mezkûrûn
tahvîllerinden elinde olan tîmârına zammolunup cümle tîmârı 7.085 akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî selhi Cemâziye'l-evvel sene 997.
[D/421]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 16 Şa‘bânü'l-mu‘azzam sene 998.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Yûsuf veled-i Abdullâh, an-tahvîl-i Kubad el-fâriğ
Mezra‘a-i Küplüce, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Selimî, der-nâhiye-i
Mezra‘a-i Yüreğir-çayırı ve
mezbûr.
Karamanlu-yakası, tâbi‘-i
mezra‘a-i Kireçpınarı ve KurdHâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.400
mezbûr
kulağı ve Kozlucapınarı ve
Hisse: 134
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 3.035
Kuraluca!, tâbi‘-i Mağara
Hisse: 812
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 3.570
Hisse: 716
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Yekûn: 1.662
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde 1.662 akçelik tîmâr müteveffâ Kubad tahvîlinden mahlûl
olmağın Zamantu nâhiyesinden Abdullâh oğlu Yûsuf bendeleri içün Revân kal‘asına iki yüz yük taĢ
getirmüĢdür, deyü bâ-zarf Balı tezkire ile bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan 3.000 akçelik
tîmâr tevcîh olunmasıyçün sene 991 ġa‘bânü'l-mu‘azzamının evâsıtıyla müverrah emr-i Ģerîf îrâd
etmeğin zikr olunan 1.662 akçelik tîmâr ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre ber-mûceb-i emr-i âlî
mezbûr bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 15 ġevvâl sene 97.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/422]
[Yev]mü'l-ahad, fî 21 Şa‘bânü'l-mu‘azzam sene 998.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Göstere, [der-livâ-i] Kars
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ ġeyhî, an-tahvîl-i Abdurrahmân el-fâriğ
Mezra‘a-i Toroshisârı, tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Değirmencideresi, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 3.200
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 650
Hisse: 2.700
Mezra‘a-i Kuruçukur, der-nezd-i mezbûr, tâbi‘-i Cemâ‘at-i Yuvalu, tâbi‘-i tâyife-i Demürcilü, anm.
yörükân-ı Kars: 60 nefer
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 300
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.005
Mezra‘a-i Uğur Beğvîrânı, tâbi‘-i Sarsab
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 719
Yekûn: 5.374
Hisse: 2.874
Hisse: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde 2.000 akçe tîmâr âhardan bedeline tâlib olup ferâğat eden
Abdurrahmân tahvîlinden mahlûl olmağın ġeyhî oğlu mezbûr Mustafâ'ya ibtidâdan 3.000 akçe tîmâr
sene 995 Zilhiccesinin evâyili târîhiyle emr-i Ģerîf îrâd etmeğin 2.000 akçelik üzre üç bin akçelik üzre
tevcîh olunup tezkire verildi.
Fî 23 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/423]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 5 Ramazânü'l-mübârek sene 998.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Hamza, an-tahvîl-i Velî el-müteveffâ.
Mezra‘a-i KarıkıĢla, tâbi‘-i Göstere: 1.013
Mezra‘a-i Harasor, der-nezd-i mezbûre, tâbi‘-i
Hisse: 254
mezbûr: 500
Hisse: 250
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Karye-i Andırun, tâbi‘-i m.: 4.751
Hisse: 1.356

Cemâ‘at-i Fâzıllu, an-yörükân-ı Karas: 16 neferan
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 292
Hisse: 105
Yekûn: 2.000
Yekûn: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Bundan akdem yararlığı arz olundukda mezîd-i inâyetden ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf
verilüp müyesser olmayan mezkûr Hamza Der-i devlet'e gelüp Kars sancağında tîmâr-ı mezkûra
mutasarrıf olan Velî fevt olup tîmârı mahlûldur, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin
emr-i sâbık alınup mezkûr fevt olup tîmârı bi'l-fi‘l mahlûl ise ve oğlu yoğise noksânı Der-i devlet'den
tekmîl olunmak üzre tevcîh edesin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra
tezkiresi Südde-i sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr
müteveffâ Velî tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre merkûm Hamza'ya 1.000 akçe noksânıyla ber-vech-i
tekmîl 3.000 akçe üzre tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 15 ġa‘bânü'l-mu‘azzam sene 998.
[D/425]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 13 Ramazân sene 998.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene erba‘a ve elf.
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Kâbil veled-i ġâh Mehmed, an-tahvîl-i ġehsüvâr.
Çiftlik-i Hod (?), der-karye-i Avgasır, tâbi‘-i m.
Hâsıl: 350
an-Tahvîl-i ġah Mehmed ferâğat kerd, nâhiye-i Karamanlu-yakası, der-livâ-i Kars
Karye-i Selimî-yi diğer, tâbi‘-i
Nehr-i Hedem, tâbi‘-i nâhiye-i
Mezra‘a-i BaĢatlu-i diğer, dernâhiye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr
mezbûr
nezd-i nâhiye-i Çokak
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezHâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezHâsıl: Ma‘a rüsûm: 500
âdet-i ağnâm: 500
âdet-i ağnâm: 3.000
Hisse: 1.500
Mezra‘a-i Kızlar-mağarası, tâbi‘-i nâhiye-i
Mağara
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.225

Mezra‘a-i Camus-çanağı, tâbi‘-i nâhiye-i Mağara
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 200
Yekûn: 1.425
Hisse: 800

Karye-i Avgasır ma‘a KodukKulukilisesi ve ÇıbuktaĢ ve
Alacıkkaya ve Yeğrek ve
Ağcakend, tâbi‘-i Göstere
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezâdet-i ağnâm: 1.500

Cemâ‘at-i Çeki, an-yörükân-ı
Cemâ‘at-i Keçilü, an-yörükân-ı
Kars: 30 neferan
m.: 13 neferan
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde
ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı ez-âdet- ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı ez-âdeti ağnâm: 483
i ağnâm: 153

Cemâ‘at-i Kırçıllu, an-yörükân-ı mezbûr: 29
neferan
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 384

Cemâ‘at-i Kiçegezlü, tâbi‘-i tâyife-i Çürük, antâyife-i Karamanlu-i Kars: 16 neferan
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 300
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Cem‘an: 6.000
Hisse: 2.650
el-Cümletân: 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde üç yüz elli akçelik kılıç tîmâr vâki‘ olan sefer-i hümâyûna
gelmeyen ġehsüvâr tahvîlinden ve iki bin altı yüz elli akçe yazar hisse âhardan bedeline tâlib olup
ferâğat eden ġâh Mehmed tahvîlinden mahlûl olmağın birikdirilüp üç bin akçelik olup mezbûr ġah
Mehmed oğlu Kâbil bendeleri içün Tebrîz seferine dirliksiz gelüp hidmet etmiĢdir, deyü Ayntab
Sancağıbeği Hasan Beğ mektûbile bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr
verilmesiyçün sene 993 ġevvâlinin evâsıtı târîhiyle müverrah emr-i Ģerî îrâd eylemeğin zikr olunan üç
bin akçelik tîmâr ber-mûceb-i emr-i âlî merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢâ içün tezkire
verildi.
Fî 12 Cemâziye'l-evvel sene 998.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/426]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 14 Ramazânü'l-mübârek sene 998.
Bir kıt‘a hükmü âmed olmuşdur.
Cülûs-ı hümâyûn içün tecdîd-i berât eyledi, fî sene elf.
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Uğurlu bin Halîl, an-tahvîl-i Mehmed ferâğat kerd.
Karye-i Kalderva (?), tâbi‘-i
Mezra‘a-i Avgasır, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Çanak, nezd-i
mezbûr
mezbûr
mezbûr, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.950
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 451
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 289
Hisse: 682
Cemâ‘at-i Fâzıllu, an-yörükân-ı Kars: 12 neferan
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 232

Cemâ‘at-i Çorman, an-yörükân-ı Kars: 13 neferan
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 263

Cemâ‘at-i Kulacalu, tâbi‘-i tâyife-i yörükân-ı
Kars: 42 neferan
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 754

Cemâ‘at-i Süleymân Fakihlü, tâyife-i Zâkirlü: 13
neferan
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâd-ı
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 259

Yekûn: 2.998
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde iki bin dokuz yüz doksan sekiz akçelik tîmâr berâtın verüp
ferâğat eyleyen Mehmed nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Halîl oğlu Uğurlu
bendeleriyçün yarardır, deyü tîmâr verilmek ricâsına Bolu Sancağıbeği Behram Beğ bendeleri
mektûbile bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr tevcîh olunmasiyçün
sene 995 ġa‘bânının evâhiri ile müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan [D/427] iki bin dokuz
yüz doksan sekiz akçelik tîmâr ber-vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre ber-mûceb-i emr-i âlî merkûm
bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân sadaka buyrulmak ricâsına tezkire-i bendegî birle Der-i devletnisâba arz olundu bâki fermân Dergâh-ı mu‘allâ'nındır.
Tahrîren fî 9 Rebî‘ü'l-âhir sene 996
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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[D/441]
Nâhiye-i Göstere, der-livâ-i Kars
Tîmâr_____________________ı
Ferhâd veled-i Alî, an-tahvîl-i Ahmed, [be-] sefer nî-âmed
Mezra‘a-i Serkurd, tâbi‘-i m
an-Tahvîl-i Alî ki [be]-sefer nî-âmed, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 650
Mezra‘a-i Sarâycık, tâbi‘-i m
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.998
Hisse: 500
Cem‘an: 1.300
Kars sancağında Göstere nâhiyesinde 650 akçelik tîmâr sefer-i hümâyûna gelmeyen mezbûr Alî
oğlu Ferhâd bendeleri içün sahîh sipâhîzâde olup ve atası mukaddemâ livâ-i Mar‘aĢ'a tâbi‘ PınarbaĢı
nâhiyesinde Bahçacık nâm mezra‘a ve gayriden bin yedi yüz yetmiĢ beĢ akçelik tîmâra defter-i atîk
üzre mutasarrıf iken defter-i cedîdden tîmâr müyesser olmadan sene 972 târîhinde fevt oldukda
oğulları Kulu ve CihanĢe'ye tîmâr tevcîh olunup ba‘dehu mezkûr CihanĢe fevt olup ve mezbûr Ferhâd
bendeleri müteveffâ-yı merkûmun sahîh sulbî ikinci oğlu olduğuna ve ibrâz eyledüği berât Ģübhesüz
atası berâtı idüğüne Hâs-yer nâm mezra‘a ve gayriden üç bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan Göstere
Ser-asker[i] Kâsım ve Yelkenlik nâm mezra‘a ve gayriden üç bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan Ġlyâs
veled-i Ahmed ve bunlardan gayri sekiz nefer mu‘temedün-aleyh sipâhîler dahi Ģahâdet eyledüklerin
Zamantu Alaybeğisi olan Ġskender bendeleri mektûbile i‘lâm eylemeğin zikr olunan 650 akçelik tîmâr
mezkûrân tahvîllerinden merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 20 cemâziye'l evvel sene 998.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.

206

Nâhiye-i ÇörümĢek
B/639]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 18 Rebî‘ü'l-âhir sene 997.
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Süleymân veled-i Alî, an-tahvîl-i Hüseyin el-müteveffâ.
Mezra‘a-i Kirni, tâbi‘-i
Karye-i Akarca, der-nezd-i
Karye-i Tahta-kavak,
mezbûr
Sarıoğlan, tâbi‘-i mezbûr.
tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl-ı nısf gayr-ı ezHâsıl nısf gayr-ı ez-resm-i
Hâsıl nısf gayr-ı ez-resm-i
rüsûm-ı çift ve bennâk ve
çift ve bennâk ve mücerredân ve çift ve bennâk ve mücerredân ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm:
âdet-i ağnâm: 1.123
âdet-i ağnâm: 1.398
2.709
Karye-i Kürevek (?), tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 2.263Hisse: 963

Karye-i Tahtalasun tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 907

Yekûn: 7.000
Hisse: 3.500
Hisse: 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde üç bin akçelik tîmâr müteveffâ
Hüseyin tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Alî oğlu Süleymân bendeleriçün sahîh sipâhîzâde
olduğuna ve mukaddemâ babası livâ-i mezbûra tâbi‘ Elbistân nâhiyesinde ve yine YaylAkı Üç'den üç
bin akçelik terakkîleri ile on bin yedi yüz altmıĢ iki akçelik tîmâra mutasarrıf iken sene 994 târîhinde
fevt olduğuna ve ibrâz eyledüği berâtlar Ģübhesüz babası berâtları idüğine Incığın nâm karye ve
gayriden dört bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Hasan [B/640] bin Alî ve üç bin akçelik tîmâra
mutasarrıf olan Mehmed ve bunlardan gayri sekiz nefer sipâhî bendeleri dahi Ģahâdet etmeğin zikr
olunan üç bin akçelik tîmâr merkûm bendelerine kânûn üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
Tahrîren fî 2 Cemâziye'l-âhir sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/657]
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ, an tahvîl-i Mehmed ferâğat kerd.
Karye-i Ağzıkara, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-içift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm 1.189
Hisse 567
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde beĢ yüz altmıĢ yedi akçelik tîmâr
âhardan bedeline tâlib olup ferâğat eyleyen Mehmed nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın
mukaddemâ livâ-i mezbûrda Kirlüce nâm mezra‘a ve gayriden üç bin akçelik tîmâra mutasarrıf iken
gerü sâhibine mukarrer olmağile ma‘zûl olan mezkûr Mustafâ bendeleri her vecihle yarar olmağın zikr
olunan beĢ yüz altmıĢ yedi akçelik tîmâr düĢenden noksânı tekmîl olunmak üzre mezkûr kullarına
tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 2 Rebî‘u'l-evvel sene 994.
Tezkire-i Dâvud PaĢa.
[B/661]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 3 Cemâziye'l-evvel sene 997.
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Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Çörümşek, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Hüseyin, an-tahvîl-i Belkis veled-i Sübhanverdi el-müteveffâ.
Karye-i Akvîrân, tâbi‘-i mezbûr
Mezra‘a-i Oğlancık, der-nezd-i karye-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mezbûr
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.458
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 672
Yekûn: 2.130
Hisse: 1.015
Mezra‘a-i Doluvîrânı nâm-ı diğer Cebel-i
Sivsiran (?)
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 200
Hisse: 100

Karye-i Elikidin ma‘a mezra‘a-i Güldem,
tâbi‘-i mezbûr: 8.200
Hisse: 4.100
Hisse: 884

Yekûn: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Mezkûr Hüseyin Dergâh-ı mu‘allâya gelüp bundan akdem Tiflis yolunda askerin üzerine gelen
Gürcî âsileri muhârebesinde yoldaĢlıkda bulunduğun Zülkadriyye beğlerbeğisi mühürlü defteriyle
i‘lâm eyledüğün ibtidâdan üç bin akçe tîmâra emir verilüp müyesser olmaduğun ve Mar‘aĢ sancağında
ÇörümĢek nâhiyesinde Akvîrân nâm karye ve gayriden üç bin akçe tîmârı olan Belkis nâm kimesne
me'mûr olduğu sefer hidmetin edâ edüp gelürken yolda fevt olup tîmârı mahlûldur, deyü kendüye
verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin evvel hüküm alınup mezkûr sefer hidmetin edâ edüp gelür iken
yolda fevt olup tîmârı bi'l-fi‘l mahlûl ise ve serdâr tarafından âhara vermiĢ değül ise mezkûra tevcîh
edüp tezkire veresin, deyü sene 997 Rebî‘ü'l-âhirinin on yedinci gününden Zülkadriyye beğlerbeğisine
hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın bermûceb-i emr-i âlî zikr olunan 2.000 akçesi müteveffâ Belkis tahvîlinden müstahıkk olduğu bedelinden
1.000 akçe noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre merkûm Hüseyin'e tevcîh olunup
Dersa‘âdet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 2 Cemâziye'l-evvel sene 997.
[B/681]
Livâ-i Mar‘aĢ, cüz'ü'l-hâmis, fî sene 997.
Bundan sonra altıncı cüz dutulmuşdur, fî gurrei C. Sene 997.
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ümmet, an tahvîl-i Pîr Kulı ÇavuĢ, el-fâriğ.
Karye-i Hâssa, tâbi‘-i mezbûr.
Karye-i Kesrik, der-nezd-i
Mezra‘a-i Kehrizlüce
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
karye-i m., tâbi‘-i mezbûr.
[Köprülüce], der-nezd-i karye-i
bennâk ve mücerredân ve âdet- Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
Arpalubük, tâbi‘-i Hınzırı.
i ağnâm: 11.250
1.000
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
1.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâra âhardan
bedeline tâlib olup ferâğat eden Pîr Kulı ÇavuĢ tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Ümmet Tebrîz ve
Hamne kal‘aları ta‘mîrinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü Samsad sancağbeği Kalender Beğ defterile
arz etmeğin ibtidâdan üç bin akçe tîmâra sene 994 Zilka‘desinin evâsıtıyla emr-i Ģerîf îrâd etmeğin
zikr olunan iki bin akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Fî gurre-i Zilka‘detü'Ģ-Ģerîfe sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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[B/686]
Hükm-i şerîf verilmişdir, Kâtibzâde Ahmed (imza)
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der-Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Yûsuf veled-i Kâdirkulu, an tahvîl-i Kâdirkulu, ferâğat kerd.
Karye-i Kölete tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-içift ve bennâk ve mücerred ve âdet-i ağnâm
6.019
Hisse 2.999
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ [ÇörümĢek nâhiyesinde] 2.999 akçelik tîmâra âhardan
bedeline tâlib olup ferâğat eyleyen Kâdirkulu tahvîlinden mahlûl olmağın Dergâh-ı mu‘allâm
çavuĢlarından Osmân ÇavuĢ'un âdemlerinden Kâdirkulu oğlu iĢbu Yûsuf bendeleri içün Ġmâmkulu
Simon muhârebesinde yoldaĢlık etmiĢdir, deyü Diyârbekir Beğlerbeğisi Husrev PaĢa defteriyle
bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunmasıyçün sene 992
ġevvâlinin evâsıtı târîhiyle emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan 2.999 akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl
üç bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûma tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî selh-i Cemâziye'l-evvel sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/695]
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Üzeyr sancağında Karakünbedderesi çiftliği ile tecdîd-i berât eyledi, fî seb‘a ve elf.
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ahmed, an-tahvîl-i Mehmed ferâğat kerd.
Karye-i Ağzıkara, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.189
Hisse: 567
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde 567 akçelik tîmâr âhardan bedeline
tâlib olup ferâğat eyleyen Mehmed nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Ahmed
bendeleriyçün Tebrîz seferinde yararlığı zuhûra gelmiĢdir, deyü Mar‘aĢ Alaybeğisi Ġskender mektûb
ile bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan 3.000 akçelik tîmâr tevcîh olunmasiyçün sene 993
ġevvâlinin evâhiriyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan 567 akçelik tîmâr ber-vech-i
tekmîl 3.000 akçelik üzre ber-mûceb-i emr-i âlî merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Fî 27 ġevvâl sene: 996
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/737]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Çörümşek, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ġskender veled-i Kalender, an tahvîl-i Kalender pedereĢ el-fâriğ.
Karye-i TiravĢun nâm-ı diğer
Karye-i Mandur ma‘a mezra‘a-i
Mezra‘a-i Öyükvîrânı der
Süksün tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı Azd vîrânı ve Kasaba vîrânı tâbi‘- nezd-i Kasaba vîrânı tâbi‘-i
ez-resm-içift ve bennâk ve
i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resmm. Hâsıl ayr-ı ez resm
mücerredân ve âdet-i ağnâm
içift ve bennâk ve mücerredân ve
dönüm 550
6.000, hisse 2.132.
âdet-i ağnâm 2.860
Yekûn 3.410
Hisse 756
Cem‘an 2.888
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Hisse 2.000
Kalender oğlu mezkûr Ġskender Südde-i sa‘âdet'e gelüp Mar‘aĢ sancağında Zamantu nâhiyesinde
TiravĢun nâm karye ve gayriden iki bin akçe tîmârı olan babası Kalender pîr-i fânî olup sefer-i
hümâyûna iktidârı olmamağın min ba‘d kendüye dirlik olmamak Ģartıyla tîmârın kendüye ferâğat
eylediğin bildirüp inâyet ricâ etmeğin mezbûr, merkûmun sahîh sulbî oğlu olup kılıca yarar ise zikr
olan tîmâr bi'l-fi‘il mezkûrun üzerinde ise min ma‘d kendüye dirlik olmamak Ģartıyla babası tîmârın
kânûn üzre buna tevcîh edesin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine sene 997 Cemâziye'l-ûlâsının evâhiri
târîhiyle hükm-i Ģerîf verldikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olundukda
sipâhî zâdedir ibtidâ berâtı beğlerbeği cânibinde olmak lâzımdır, deyü arz olundukda arz var ise berât
ola, deyü buyurulmağın ber mûceb-i emr-i âlî vech-i meĢrûh üzre min-ba‘d Ģartıyla oğlu merkûm
Ġskender'e ferâğat etdüğüne ve mesfûr mezbûrun sulbî oğlu olduğuna erbâb-ı tîmârdan Serasker
Ġbrâhîm Seydî ve 7.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Çelebi bin Pîrî ve bunlardan gayri mu‘temedün
aleyh sipâhîler edâ-yı Ģahâdet etdüklerine Zamantu alaybeğisi mahallinden arz [ve] ibrâz etmeğin
zikrolan 2.000 akçe tîmâr fâriğ babası Kalender tahvîlinden vech-i meĢrûh üzre sulbî oğlu merkûm
Ġskender'e tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 5 Cemâziye'l-âhir sene 997
[B/749]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mehmed, an tahvîl-i Sevindik el-fâriğ.
Mezkûr Mehmed Südde-i sa‘âdet'e gelüp Dergâh-ı mu‘allâ çavuĢları oğullarından Mustafâ
ÇavuĢ oğlu Ahmed'in âdemlerinden olup Tebrîz kal‘ası ta‘mîrinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü
defterile i‘lâm olundukda Anadolu'da ibtidâdan üç bin akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp henüz müyesser
olmaduğun ve Mar‘aĢ sancağında Zamantu nâhiyesinde Ernak? nâm karyeden üç bin akçe tîmâra
mutasarrıf olan Sevindük tîmârından ferâğat eyledüğün bildirüp inâyet ricâ etmeğin hükm-i Ģerîf
alınup mezkûr fevt berâtı bunun eline düĢmekle ferâğat eyledi, deyü hîle etmiĢ değil ise üzerinde olup
sahîh ihtiyârıyla berâtın verüp ferâğat ederse tevcîh edesin, [B/750] deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine
hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber
mûceb-i emr-i âlî vech-i meĢrûh üzre tîmâr-ı mezbûr fâriğ Sevindük tahvîlinden merkûm Mehmed'e
tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 25 Cemâziye'l-âhir sene 997.
[B/750]
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ġbrâhîm veled-i Seydî, ser-asker-i Zamantu, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Zak, tâbi‘-i
Karye-i Pühü[n]ge, derMezra‘a-i Zereçin, tâbi‘-i
mezbûr
nezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i
m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
ve bennâk ve mücerredân ve
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
dönüm: 1.000
âdet-i ağnâm: 9.500
ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm: 1.300
Karye-i Ağcamescid, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 6.000
Hisse: 2.00

Karye-i Yürekvîrân nâm-ı diğer SeydîAhmedlü, tâbi‘-i nâhiye PınarbaĢı
Hâsıl-ı nısf gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk
ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 800

Yekûn: 14.600
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Hisse: 4.500
Karye-i Tâcin, tâbi‘-i mezbûr
Mezra‘a-i Günçukuru, tâbi‘-i m.
Hâsıl-ı nısf gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 500
ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 2.000
Hisse: 1.000
Cem‘an: 6.000
Mezra‘a-i
Bademlücevîrân, der-nezd-i
karye-i Güllücevîrân, tâbi‘-i
ÇörümĢek
Hâsıl: 380

Cemâ‘at-i Köse-Hacılu,
an-yörükân-ı Mar‘aĢ
Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i
hurde ve nısf bâd-ı hevâ gayr-ı
ez-âdet-i ağnâm: 389

Karye-i Yassıcapınar
nâmı- diğer Yevm-i-kara (?)
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm: 1.235
Hisse: 1.065

Yekûn: 1.435
Cem‘an: 7.435
Karye-i Ebu'l-hindi nâm-i diğer HezarĢe,
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
1.000
Mezra‘a-i Büge, der-nezd-i karye-i m., tâbi‘i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 430

Mezra‘a Sofu, der-nezd-i karye-i m., tâbi‘-i
m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 930
Karye-i Zereçin ma‘a mezra‘a-i Ağıl, tâbi‘-i
m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
4.500

B/751]
Tetimme-i Tîmâr-ı Ġbrâhîm veled-i Seydî, ser-asker-i Zamantu
Mezra‘a-i Öbeki, derMezra‘a-i Karacading
Cemâ‘at-i Akdağlu, annezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
11
yörükân-ı
Mar‘aĢ: 194 neferan
[Karacavenk] , der-nezd-i
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 590
Hâsıl:
an-rüsûm ve yava-i
karye-i mezbûr, tâbi‘-i
hurde
ve
nısf
bâd-ı hevâ gayr-ı
mezbur
ez-âdet-i
ağnâm:
2.190
Hâsıl: Ma‘a rüsûm:
1.500
Yekûn: 19.000
Hisse: 2.900
Karye-i Zeknir nâm-ı diğer
Tokmak, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift
ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm: 3.450
Hisse: 1.725

Mezra‘a-i Körkin, dernezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i
dönüm: 627
Hisse: 313
Yekûn: 2.800
Hisse: 195

11 BOA, TD 998, s. 557.

Mezra‘a-i Söğüdlüce, dernezd-i mezra‘a-i Sehlin, tâbi‘-i
PınarbaĢı
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.000
Hisse: 762
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Karye-i Yassıcapınar nâmı- diğer Yevm-ikara
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.235
Hisse: 150

Karye-i Haçin , der-nezd-i karye-i Belanik ,
tâbi‘-i nâhiye-i Zamantu
Hâsıl: 250

Yekûn: 3.445
Cem‘an: 10.880, elinde olan.
Ġlhâ_________k
berây-ı terakkî, an-tahvîli Cüneyd el-müteveffâ, nâhiye-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aĢ.
Karye-i Kelamin, tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Sakye ve Takye (?), tâbi‘-i
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
Zamantu
1.400
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.252
Hisse: 500
Hisse-i m.: 457
Yekûn: 957
el-Mecmû‘: 11.837
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde on bin sekiz yüz seksen akçelik
tîmâra mutasarrıf Zamantu çeribaĢısı olan mezkûr Seydî oğlu Ġbrâhîm bendeleri her vechile yarar ve
yoldaĢ mahall-i himmet kulları olmağın livâ-i mezbûrde dokuz yüz elli yedi akçe yazar hisse
müteveffâ Cünyd tahvîlinden mahlûl olmağın elinde olan tîmârına zammolunup cümle tîmârı on bir
bin sekiz yüz otuz yedi akçelik üzre merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 8 Ramazânü'l-mübârek sene 992.
Tezkire-i Yûsuf PaĢa.
[B/752]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 7 Recebü'l-mürecceb sene 997
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Halîl veled-i Demrez, an tahvîl-i hod
Karye-i Çiras, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez- Mezra‘a-i Bâzârgân, der nezd-i karye-i mezbûr
resm-içift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i
tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm
ağnâm 4.000
200
Yekûn 4.200
Hisse 900
Karye-i Güllüce vîrânı tâbi‘-i Mezra‘a-i Kuluncin der nezd-i
Cemâ‘at-i Süleymânlu anm. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-içift
mezbûr tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl:
Yörükân-ı mezbûr nefer 16.
ve bennâk ve mücerredân ve
Gayr-ı ez-resm-i dönüm 800,
Hâsıl-ı rüsûm ve yava-i hurde
âdet-i ağnâm 2.000
çift 400
ve bâd-ı hevâ gayr-ı ez-âdet-i
ağnâm 200
Cem‘an 3.500
Hisse 3.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Ġlhâ_________________k
Berâ-yı terakkî ber mûceb-i hükm-i Ģerîf an tahvîl-i Dönmez el müteveffâ nâhiye-i ÇörümĢek elmezbûr.
Karye-i Çiras, el-mezbûr
Yekûn: 4.200, hisse 2.500
hisse-i m.: 500
Cem‘an 3.500
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde üç bin akçelik tîmâra mutasarrıf
olan mezbûr Demrez oğlu Halîl bendeleri her vecihle yarar olmağın yine tîmâr-ı mezbûrdan dokuz yüz
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akçe yazar hisse müteveffâ Dönmez nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın elinde olan tîmârına ber
vech-i terakkî zammolunup cümle-i tîmârı üç in beĢ yüz akçelik üzre mezbûr bendelerine tevcîh
olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi. Tahrîren fî gurre-i ġa‘bânu'l-mu‘azzam sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/768]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 13 Şa‘bânu'l-mu‘azzam sene 997
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene erba‘a ve elf.
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Alî veled-i ġeyh Velî, an tahvîl-i Kalender ferâğat kerd
Mezra‘a-i Kürkün, tâbi‘-i
Karye-i Kendüsün, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Kızılkayalı, tâbi‘-i
mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm- mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm- nâhiye-i Hurman, der Elbistân.
i dönüm 783, çift 391
içift ve bennâk ve mücerredân
Hâsıl: Ma‘a rüsûm 854
ve âdet-i ağnâm 2.425, çift 755
Yekûn 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde 2.000 akçelik tîmâr âhardan
bedeline tâlib olup ferâğat eden Kalender nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr ġeyh Velî
oğlu Alî bendeleriyçün Südde-i sa‘âdet'ime gelüp yarar olduğun ve Tebrîz kurbunda vâki‘ olan
muhârebe ve kal‘a binâsında hidmetde ve yoldaĢlıkda bulunmuĢdur, deyü sâbıkâ Niğde sancağı beği
MemiĢ Beğ defter ile yararlığın arz eyledikde ibtidâdan üç bin akçe tîmâr verilmek fermânım olup
lâkin sefer üzre olmağın gelüp ihrâc etmeyüp hâlâ verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin vilâyet-i
Zülkadriyyeden ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr tevcîh olunmasıyçün sene 994 Cemâziye'l-âhirinin
evâhiri ile müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan 2.000 akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç
bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
Tahrîren fî 16 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/778]
[Yev]mü'l-ahad, fî 16 Ramazânü'l-mübârek sene 997
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Bâyezîd veled-i Kâtib Alî, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Kızılvîrân, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Körkin, derMezra‘a-i Zama[ntu]m.
nezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
kal‘ası, der-nezd-i kal‘a-i m.,
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
tâbi‘-i m.
ve bennâk ve mücerredân ve
dönüm: 240
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
âdet-i ağnâm: 5.480
dönüm: 250
Yekûn: 6.000
Hisse: 3.000
Karye-i Eski-köy ma‘a mezra‘a-i
Mezra‘a-i Sinân-çardağı ve Hâtûnpınarı,
Mehmedvîrânı ve Kayapınar, tâbi‘-i Kal‘a-i
der-nezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Zamantu
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 839
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 4.161
Yekûn: 5.000
Hisse: 2.168
Cem‘an: 5.618
Hisse: 2.805
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Hisse: 2.618
Karye-i Helvayin, tâbi‘-i Bâzarcuk
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
132
Hisse: 660
Mezra‘a-i Kuyucak, der-nezd-i karye-i m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.145

Karye-i Kosayin, tâbi‘-i Keferdiz
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
132
Hisse: 1.816
Mezra‘a-i Hacılar, tâbi‘-i Andırın, derElbistân
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 1.291
Yekûn: 4.282
Hisse: 2.141

Karye-i Mazmûni, tâbi‘-i Câmûs-til
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 132
Hisse: 4.241
Hisse: 1.140, an-mahlûli icmâl

Karye-i Madrasun, tâbi‘-i nâhiye-i Hınzırı, derZamantu
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 4.422
Hisse: 1.999
Hisse: 629, an-mahlûli icmâl
Cem‘an: 5.997

Ġlhâ_________k
ilâ-zâlik berây-ı terakkî an-tahvîli Kâtib Alî ferâğat kerd, nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i
Mar‘aĢ el-mezbûr
Karye-i Madrasun el-mezbûr: 4.422
Hisse: 1.999
Yekûn: 6.996
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde beĢ bin dokuz yüz doksan yedi
akçelik tîmâra mutasarrıf olan mezbûr Kâtib Alî oğlu Bâyezîd bendeleri her vechile yarar olmağın
yine tîmâr-ı mezbûrdan dokuz yüz doksan dokuz akçe hisse ferâğat eden Kâtib Alî tahvîlinden mahlûl
olmağın elinde olan tîmârına ber-vech-i terakkî zamm olunup [B/779] cem‘an tîmârı altı bin dokuz
yüz doksan altı akçelik üzre merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân sadaka buyrulmak
ricâsına tezkire-i bendegî birle Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 7 Cemâziye'l-evvel sene 997
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/782]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Halîl veled-i Kalender, an tahvîl-i Seydî Gâzî el-müteveffâ
Karye-i Kal‘aluca-Pireslik
Zemîn-i Kirni, tâbi‘-i mezbûr. Zemîn-i Kuyucak nezd-i Yaylu
nâm-ı diğer Alî Beğlü ma‘a
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı eztâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Ma‘a
Kal‘acık. Hâsıl: Gayr-ı ezâdet-i ağnâm 8.302 çift 4151
rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm
resm-içift ve bennâk ve
1.614
mücerredân ve âdet-i [ağnâm]
2.980, hisse 1454
Yekûn 4.958
Hisse-i m. 1.000
Cem‘an 2.454
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde 1.454 akçe tîmâr müteveffâ Seydî
Gâzî ve bin akçe yazar hisse dahi ferâğat eden Kalender nâm sipâhîler tahvîlinden mahlûl olmağın
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birikdirilüp iki bin dört yüz elli dört akçelik olup mezbûr Kalender oğlu Halîl bendeleriyçün Gûri
kal‘ası binâsında hidmet etmiĢdir, deyü defter ile arz olundukda vilâyet-i Zülkadriyyeden ibtidâdan üç
bin akçelik tîmâr tevcîh olunmasıyçün sene 995 Zilhiccesinin evâyili ile müverrah emr-i Ģerîf îrâd
eylemeğin zikr olunan iki bin dört yüz elli dört akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre ber
mûceb-i emr-i âlî merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 10 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/783]
Hükm-i şerîf verilmişdir
[Yev]mü'l-ahad, fî 23 Ramazânu'l-mübârek sene 997
Nâhiye-i Çörümşek tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ġbrâhîm veled-i Lütfî, an tahvîl-i ġâh Hüseyin .
Mezra‘a-i Belvîrânı der nezd-i karye-i Çakır, tâbi‘-i mezbûr.. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm
1.000
Ber vech-i tekmîl 3.000.
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde bin akçe tîmâra mutasarrıf olan ġâh
Hüseyin, bu def‘a vâki‘ olan Tebrîz seferine gelmeyüp tîmârı mahlûl olmağın mezkûr Lütfî oğlu
Ġbrâhîm içün Lûri ve Tomanis kal‘aları binâsında hidmet etmiĢdir, deyü sâbıkâ Zülkadriyye
beğlerbeğisi olan Murâd PaĢa defterile arz etmeğin vilâyet-i Zülkadriyyeden ibtidâdan üç bin akçe
tîmâr verilmesiyçün sene 992 Zilka‘desinin evâyili ile müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan
bin akçe tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûm kullarına tevcîh
edüp berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 3 ġevvâlü'l-mükerrem sene 993.
Tezkire-i Dâvud PaĢa.

[B/795]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Çörümşek tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Hasan, an tahvîl-i Abdülkâdir, sefer-i hümâyûn nî-âmed
Resm-i koru-yı San‘akaya tâbi‘-i m. 2.860
Resm-i koru be-nâm-ı Kızılcaâbâd, Deliklükaya ve Altunpınarı ve Yassıpınar ve Sunkur-yurdu,
ve SatılmıĢ-kuĢağı ve Çağılgan ve Çerçiyurdu ve Halîfepınarı ve Boğazkaya der nezd-i San‘akaya
el-mezbûr tâbi‘-i mezbûr. 870
Yekûn 3730
Hisse-i m. 1730
Ber vech-i tekmîl 3.000.
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde bin yedi [yüz] otuz akçelik tîmâr
Gûri seferine gelmeyen Abdülkâdir nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Hasan
bendeleriyçün fermân olunan Revân kal‘ası binâsıyçün iki yüz yük taĢ getürüp hidmet etmiĢdir, deyü
sâbıkâ Anadolu çavuĢları kethudâsı olan Mustafâ bendeleri tezkire ile arz etmeğin vilâyet-i
Zülkadriyyede ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr tevcîh olunmasıyçün sene 991 ġevvâlinin evâsıtıyla
müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan bin yedi yüz otuz akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin
akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 20 Zilhicce sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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[B/798]
[Yev]mü'l-ahad, fî 8 Şevvâl sene 997
Fevl olmağın oğlu Ebûbekir'e ferâğat edüp livâ-i mezbûrda âhar tîmâr berât etmişdir. Fî
gurrei L. sene 1019.
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mestân veled-i Rüstem, an tahvîl-i hod
Karye-i Sirehor tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl-ı an-nısf gayr-ı ez-resm-içift ve bennâk ve mahsûlât ve âdeti ağnâm 5.544, hisse 2545. Elinde olan
Ġlhâ_________________k
Berâ-yı noksân an tahvîl-i Rüstem el-müteveffâ, Nâhiye-i Kemer, der Mar‘aĢ el-mezbûr.
Karye-i Kemer tâbi‘-i
Karye-i Ketekoz, tâbi‘-i
Nehr-i Yassıca-Bazarcık,
nâhiye-i mezbûr. Hâsıl
Bazarcık. Hâsıl: Ma‘a
tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl 9.000,
rüsûm gayr-ı ez-âdet-i
rüsûm gayr-ı ez-âdet-i
hisse 1.155
ağnâm 4255, hisse 255
ağnâm 7726, hisse 1202
Yekûn 2362
Hisse 362
Nehr-i TaĢlıca tâbi‘-i Bazarcık. Hâsıl 10.000,
Karye-i Yalak, tâbi‘-i Aynu'l-arûs der
hisse 383. mahlûl-i icmâl
Elbistân. Hâsıl: Ma‘a rüsûm ve resm-i çift
gayr-ı ez-âdet-i ağnâm 4.715, hisse 2583
Karye-i Çikil, tâbi‘-i Karahayıt. Hâsıl: Ma‘a
Mezra‘a-i Eymir Mûsâ vîrânı tâbi‘-i
rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm 2.748, hisse
Elbistân. Hâsıl: Ma‘a rüsûm 1060
2.216
Karye-i Ġncirlüce tâbi‘-i Mar‘aĢ. Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm 3.743, hisse 2.114
Yekûn 8.000
Hisse 700
Karye-i Bolluca tâbi‘-i Ortanik (?), der Elbistân. Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm 6.220,
hisse 235
Yekûn 935.
Cem‘an 3.480
Ber vech- tekmîl.
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde iki bin beĢ yüz kırk beĢ akçelik
tîmâra ber vech-i tekmîl dört bin akçelik üzre mutasarrıf olan mezkûr Rüstem oğlu Mestân
bendelerinin berâtı mûcebince noksân olmağın livâ-i mezbûrda dokuz yüz otuz beĢ akçe yazar hisse
müteveffâ Rüstem tahvîlinden mahlûl olmağın elinde olan tîmârına zamm olunup cümle tîmârı üç bin
dört yüz seksen akçelik olup ber vech-i tekmîl dört bin akçelik üzre mîrimîrânı sâbık sene 997
Muharreminin beĢinci gününden tevcîh edüp Rûznâmçeye kayd olundukdan sonra henüz tezkiresin
ihrâc etmeden müĢârunileyh vefât etmeğin hâlâ gerü târîh-i mezbûrdan merkûm kullarına tevcîh
olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 20 Cemâziye'l-evvel sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[B/848]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 14 Zilka‘de sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Berâtın zâyi‘ etmeğin tecdâd-i berât eylemişdir, fî sene selâse ve elf.
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Hamza veled-i Mûsâ, an tahvîl-i hod.
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Karye-i Kızılvîrân tâbi‘-i
ÇörümĢek. Hâsıl: gayr-ı ezresm-içift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm
5.480

Mezra‘a-i Kürküç der nezd-i
karye-i m. tâbi‘-i m. Hâsıl:
Gayr-ı ez-resm-i dönüm 240

Mezra‘a-i Hasan-kal‘ası, der
nezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm
250

Yekûn 6.000
Hisse 3.000
Karye-i Eskiköy ma‘a mezra‘a-i Mehmedvîrânı
Mezra‘a-i Sinân-çardağı ve Hâtûnpınarı der
ve Kayapınar tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu. Hâsıl:
nezd-i karye-i m, tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ezGayr-ı ez-resm-içift ve bennâk ve mücerredân
resm-i dönüm 839
ve âdet-i ağnâm 4161
Yekûn 5.000
Hisse 2618
Cem‘an 5618
Hisse 2809
Hisse 2000
Ġlhâ________k
Ġlâ-zâlik berâ-yı terakkî, an tahvîl-i ġeyh Minnet veled-i Halîl el-müteveffâ.
Karye-i Dayıkendi, tâbi‘-i
Karye-i Mazman-Dede, tâbi‘-i
Karye-i Yassıca, tâbi‘-i
Elbistân. Hâsıl: Ma‘a rüsûm
Bazarcık. Hâsıl: Ma‘a rüsûm
Kemer. Hâsıl: Ma‘a rüsûm
gayr-ı ez-resm-içift âdet[-i
gayr-ı ez-resm-iâdet-i ağnâm
gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 3.133
ağnâm] 13.382, hisse 3.667
4118
Yekûn 7251
Hisse 2985
an-Ceâ‘at-i Çakallu, an-tâyife-i GündeĢlü, anan-Cemâ‘at-i Bayrâm-Hoca, tâbi‘-i tâyife-i
yörükân-ı Mar‘aĢ: 57 neferan. Hâsıl: an-rüsûm mezbûr: 12 neferan. Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i
ve yava-i hurde ve nısf bâdihevâ gayr-ı ez-âdet- hurde ve nısf bâdihevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
i ağnâm: 603
235
Cemâ‘at-i Zekeriyalu, tâbi‘-i Hınzırı, yörükân-ı Cemâ‘at-i Kazancılu, tâbi‘-i tâyife-i Anamaslu,
Mar‘aĢ: 85 neferan. Hâsıl: an-rüsûm ve yava-i
an-yörükân-ı Mar‘aĢ: 44 neferan. Hâsıl: anhurde ve nısf bâdihevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
rüsûm ve yava-i hurde ve nısf bâdihevâ gayr-ı
1.584
ez-âdet-i ağnâm: 728
Resm-i koru-yı Köpekli ve mahsûl-ı gallât-ı koru-yı m., tâbi‘-i Ahsendere, der-Elbistân. Hâsıl:
Ma‘a- rüsûm: 1.200
Cem‘an: 11.000
Hisse 1.000
el-Mecmû‘: 3.000
Mar‘aĢ sancağında zikr olunan iki bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Mûsâ oğlu mezkûr Hamza
Der-i devlet'e gelüp Ma‘arra sancağı beği Mehmed dâme izzuhu yararlığın arz eyledikde sene 997
ġevvâlinin evâhirinde bin akçe terakkîye hükm-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğun ve yine livâ-i
mezbûrda iĢbu bin akçe hisse tîmâr müteveffâ ġeyh Minnet tahvîlinden mahlûldür, deyü tâlib olup
inâyet ricâ etmeğin terakkî emr olunup âhara verilmeyüp bi'l-fi‘il mahlûl ise tevcîh edesin, deyü
Mar‘aĢ beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân
olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre müteveffâ ġeyh Minnet bin Halîl
tahvîlinden merkûm Hamza'nın elinde olanıyla birikdirilüp cümle tîmârı üç bin akçelik olup emr
olunan terakkîsine bedel Der-i devlet'den tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 3 Zilka‘de sene 997.
[B/850]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Çörümşek tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
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Mustafâ veled-i Ya‘kûb, an tahvîl-i Gâzî veled-i Kubad el-müteveffâ.
Karye-i Devlek nâm-ı diğer
Karye-i Iydeynvîrânı ve
Mezra‘a-i Kal‘acık der nezd-i
Fakihlü, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl:
Ballukuyu, tâbi‘-i mezbûr.
karye-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı
Gayr-ı ez-resm-içift ve bennâk
Hâsıl: Ma‘a rüsûm 1.100
ez-resm-i dönüm 100.
ve mücerredân ve âdet-i ağnâm
1.000
Yekûn 2.200
Hisse-i 528
Ber vech-i tekmîl 3.000.
Ya‘kûb oğlu mezkûr Mustafâ dergâh-ı mu‘allâya gelüp bundan akdem yarar olmağla ibtidâdan
üç bin akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olduğun ve Mar‘aĢ sancağında ÇörümĢek tâbi‘-i
Zamantu nâhiyesinde Devlicek nâm karye ve gayriden beĢ yüz yigirmi sekiz akçe tîmârı olan Gâzî
fevt olup tîmârı mahlûldür, deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin ibtidâ hükmü alınup
mezkûr fevt olup tîmârı bi'l-fi‘il mahlûl ise ve mezkûr Gâzî fevt olmağla berâtı bunun eline düĢüp
bana ferâğat etdi, deyü hîle etmiĢ değil ise noksânı düĢenden tekmîl olunmak üzre mezbûra tevcîh
edüp tezkiresin veresin, deyü sene 997 ġevvâlü'l-mükerreminin evâhirinde Mar‘aĢ beğlerbeğisine
hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber
mûceb-i emr-i âlî zikr olunan beĢ yüz yigirmi sekiz akçe tîmâr müteveffâ Gâzî tahvîlinden müstahıkk
olduğu bedelinden 2472 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl üç bin akçelik bedeli tîmâr Ya‘kûb oğlu
merkûm Mustafâ'ya tevcîh olunup Dersa‘âdet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 13 Zilka‘de sene 997
[D/1/b]
[Yev]mü's-sebt, fî 3 Muharremü'l-harâm sene 998
Nâhiye-i Çörümşek tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mehmed, an tahvîl-i Belkıs el-müteveffâ.
Karye-i Ağcavîrân tâbi‘-i
An-Mezra‘a-i Ağılcık, der
An-Mezra‘a-i Suluvîrân
m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
karye- i m. Hâsıl: Gayr-ı eznâm-ı diğer Celeb-gösteren
çift ve bennâk ve
resm-i dönüm, 673
der nezd-i m. Hâsıl: Gayr-ı
mücerredân ve âdet-i
ez-resm-i dönüm 200 hisse
ağnâm. 1.458
100
Yekûn 2130, hisse 1015
Cem‘an 1115
Karye-i Ġlkindin ma‘a mezra‘a-i Alacakilise tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve âdet-i ağnâm: 8.200, hisse 3100, hisse 885
Cem‘an ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantuya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâra mutasarrıf
Belkis tahvîlinden mahlûl olmağın mukaddemâ livâ-i Ayntab'da Hankirman nâm karyeden 3.000
akçelik tîmâra mutasarrıfken elinden gitmekle ma‘zûl olan mezkûr Mehmed'in zikr olunan iki bin
akçe tîmâr düĢdükde bin akçe noksânı tekmîl olunmak üzre ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre
mîrimîrânı sâbık sene 996 Zilhicesinin gurresinden tahvîl-nâme verüp sefer üzre defter hâzır
olmamağla tezkiresin ihrâc eyleyüp hâlâ târîh-i mezbûrdan merkûma tevcîh olunup berât-ı âlîĢân
içün tezkire verildi.
Fî 26 Receb sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/16]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Çörümşek tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Abdülcebbâr veled-i Ahmed, an tahvîl-i Abdürrezzâr el-fâriğ.
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Mezra‘a-i Kulhil der nezd-i karye-i
Çiftlik, der-karye-i Girgin nâm-ı diğer
Kozcuğaz, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl nısf-ı gayr-ı
Yûsuflu ve Kızılcain, der-tasarruf-ı Halîl,
ez-dönüm 607 hisse 303
200
Mezra‘a-i ġeyh Bebek der nâhiye-i Hınzırı
Mezra‘a-i Çiraslar, tâbi‘-i Zamantu tâbi‘-i
tâbi‘-i mezbûr gayr-ı ez-resm-i dönüm 2.500,
mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 629
hisse 1817
Yekûn 2.999
Hisse 999
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde 999 akçelik tîmâr âhardan
bedeline tâlib olup ferâğat eyleyen Abdürrezzâk tahvîlinden mahlûl olmağın mezkûr Ahmed oğlu
Abdülcebbâr bendeleri içün Tebrîz kal‘ası ta‘mîrinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü Ayntab sancağ
beği olup Hamne kal‘ası muhâfazasında olan Mustafâ Beğ bendeleri arz etmeğin vilâyet-i
Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunmasiyçün sene 994 ġevvâlinin evâhiri
târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan 999 akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl 3.000
akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
Fî 6 Cemâziye'l-âhir sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/16]
[Yev]mü'l-ahad, fî 22 Rebîü"l-evvel sene 998
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir.
Nâhiye-i Çörümşek tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Balı veled-i Murâd, an tahvîl-i Süleymân ferâğat-kerd.
Karye-i Hâssa, tâbi‘-i mezbûr hâsıl gayr-ı ezMezra‘a-i Kesrik der nezd-i karye-i mezbûr
resm-i çift ve bennâk ve mücerredân âdet-i
tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
ağnâm 11.250
dönüm 1.000
Yekûn 12.250
Hisse 1.903
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde bin dokuz yüz iki akçelik tîmâr
âhardan bedeline tâlib olup ferâğat eden Süleymân nâm sipâhî [D/17] tahvîlinden mahlûl olmağın
mezbûr Murâd oğlu Balı bendeleriçün sahîh sipâhî zâde olup ve atası tîmâr-ı mezbûra
mutasarrıfken sene 979 târîhinde fevt oldukda oğlu mezbûr Süleymân'a tevcîh olunup mezbûr Balı
Süleymân'ın karındaĢı olan ve îrâd eylediği berât-ı hümâyûn ve berât-ı mîrimîrân Ģübhesüz babası
berâtları olduğuna ve tîmâr-ı mezbûr kadîmî tîmârları idüğüne on nefer sipâhîler Ģahâdet iyle
Zamantu Alaybeğisi Kulı bendeleri arz eylemeğin mîrimîrânı sâbık Murâd PaĢa bendeleri sene 992
Recebinin evâilinde tevcîh ve tezkire verüp ve tezkiresi Dersa‘âdet'de berât-ı hümâyûn olup
gelürken yolda ölüp getüren kimesneyi harâmî alup kendü berâtı ve babasının ibtidâ berâtı ile
gitdükde altı nefer sipâhîler Ģahâdet iyle alaybeğisi mezbûr Kulu mektûb ile i‘lâm etmeğin
rûznâmçeye mürâca‘at olundukda zikr olunan tîmâr târîh-i mezbûr mezbûrdan üzerinde mestûr ve
mukayyed bulunmağın mahallinden ihrâc olunup tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî gurre-i Saferü'l-muzaffer sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/19]
[Yev]mü's-sülesâ, an-gurre-i Rebî‘ü'l-âhir sene 998
Nâhiye-i Çörümşek tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ömer veled-i Dönmez, an tahvîl-i pedereĢ el-müteveffâ.
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Karye-i Çiras, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı
Mezra‘a-i Bâzârgân der nezd-i mezbûr tâbi‘-i
ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve
mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 200
âdet-i ağnâm 4.000
Yekûn: 4.200
Hisse: 2.500
Hisse-i m.: 2.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr müteveffâ
Dönmez nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Ömer (bende) bendeleriçün müteveffâ-yı
merkûmun sahîh sulbî oğlu olduğuna ve ibrâz eylediği berât-ı hümâyûn ve berât-ı mîrimîrân
Ģübhesüz babası berâtları olduğuna mezra‘a-i ÖğreĢ ve gayriden on bin sekiz yüz akçelik tîmâr ile
Kars mîrialemi olan Süleymân ve Güllüce nâm karye ve gayriden üç bin akçelik tîmâra mutasarrıf
olan Halîl ve bunlardan gayrı sekiz nefer sipâhîler dahi Ģahâdet eylemeğin zikr olunan iki bin
akçelik tîmâr merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Tahrîren fî gurre-i ġa‘bân sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/23]
Berâtın zâyi‘ etmeğin tecdîd-i berât eylemişdir, sene-i minh.
Nâhiye-i Çörümşek tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ahmed veled-i Hasan, an tahvîl-i Mehmed el-müteveffâ.
Karye-i Ġlkindin ma‘a mezra‘a-i Alacakilise tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-[resm-i] çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm 8.200.
Hisse 4.100, hisse 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde 3.000 akçelik tîmâr müteveffâ
Mehmed tahvîlinden mahlûl olmağın mukaddemâ livâ-i Kars'da Oynadınluderesi nâm mezra‘a ve
gayriden 3.000 akçelik tîmâra mutasarrıfken gerü sâhibine mukarre olmağla ma‘zûl olan mezkûr
Hasan oğlu Ahmed'e tîmâr-ı mezbûr müteveffâ Mehmed tahvîlinden elinden giden bedeli tevcîh
edesiz, deyü sene 994 Recebinin gurresinden müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan üç bin
akçelik tîmâr elinden giden bedeli tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 10 Recebü'l-mücerreb sene 994.
Tezkire-i Dâvud PaĢa.
[D/48]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Çörümşek tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mehmed veled-i Hasan, an tahvîl-i Süleymân el-müteveffâ
Mezra‘a-i Buni [Kirni], tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl:
Karye-i Akarca, nezd-i Sarıoğlan, tâbi‘-i m.
gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân
Hâsıl nısf-ı gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
ve âdet-i ağnâm: 2.709
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.123
Karye-i Tahta-kavak, tâbi‘-i m. Hâsıl nısf gayr-ı Karye-i Gederek, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: gayr-ı
ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet- ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdeti ağnâm: 1.398
i ağnâm: 2.263. Hisse: 863
Karye-i Tahtalasun tâbi‘-i m.
Hâsıl nısf gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 907
Yekûn 7.000
Hisse 3.500
Hisse 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde üç bin akçelik tîmâr müteveffâ
Süleymân nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezkûr Hasan oğlu Mehmed bendeleriyçün Revân
kal‘ası binâsına iki yüz yük taĢ getürüp hidmet etmiĢdir, deyü Karaman defter kethudâsı kulları tezkire
ile bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunmasıyçün sene 991
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ġevvâlinin evâyili ile müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan üç bin akçelik tîmâr ber mûcebi emr-i âlî merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 15 Muharremü'l-harâm sene 998.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/86]
Yevmü'l-ahad, fî 10 Cemâziye'l-âhir sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Çörümşek tâbi‘-i Zamantu der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Hudâverdi veled-i Arefe Gâzî, an tahvîl-i Hasan
Karye-i Bacaluca, tâbi‘-i m.
Karye-i Kürddere (?), tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk
mücerredân ve âdet-i ağnâm 1000
mücerredân ve âdet-i ağnâm 6.000, hisse 617
Yekûn 1.617
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde bin altı yüz yüz on yedi akçelik
tîmâr müteveffâ Ahmed tahvîlinden oğlu Hasan'a tevcîh olunup mezbûr Hasan dahi Gence seferine
gelmeyüp tîmârı mahlûl olmağın mezbûr Arefe Gâzî oğlu Hudâverdi bendeleriçün yarar olup Tebrîz
seferinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü Vize sancağıbeği olan arz etmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de
ibtidâdan üç bin akçe tîmâr tevcîh olunmasıyçün sene 993 ġevvâlinin evâhiri ile müverrah emr-i Ģerîf
îrâd eylemeğin zikr olunan bin altı yüz on yedi akçelik tîmârı vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre ber
mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı merkûm merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 22 ġevvâlü'l-mükerrem sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/102]
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Sevindik, an tahvîl-i Yûsuf.
Karye-i Zerezek, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk mücerredân ve âdet-i ağnâm 6.000.
Hisse 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde üç bin akçelik tîmâra mutasarrıf
olan iĢbu Sevindik bendeleri içün sene 994 târîhinde vâki‘ olan Tebrîz seferine gelmedi, deyü tîmârın
Yûsuf nâm kimesne alup gelüp tasarrufuna mâni‘ oldukda mürâfa‘a olunup görüldükde mezkûr
Sevindik târîh-i mezkûrda sefer-i merkûma varup hidmet-i lâzımesin edâ edüp sâ’ir sipâhîler ile bedel
akçesin dahi verdiğine Zamantu alaybeğisi Mustafâ bendelerinden mühürlü temessük ibrâz etmekle
zikr olunan tîmâr mezkûrun hakk-ı sarîh olup mezbûr Yûsuf ol vecihle alduğu lağv olmağın zikr oluna
ntîmâr berâtı mûcebince merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 15 Ramazân sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/103]
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ahmed veled-i Minnet, an tahvîl-i pedereĢ el-müteveffâ.
Karye-i Çiras, tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Bâzergân, der nezd-i karye-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk
mezbûr, tâbi‘-i mebrûr.
mücerredân ve âdet-i ağnâm 4.000
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 200
Yekûn: 4.200
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Hisse: 325
Çiftlik-i hod der karye-i m, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl 200
Cem‘an 525
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde 525 akçelik tîmâra mutasarrıf olan
Minnet nâm sipâhî fevt olup tîmârı mahlûl olmağın mezbûr Ahmed bendeleri içün müteveffâ-yı
mezbûrun sahîh sulbî oğlu olup ve ibrâz eyledüğü berât-ı hümâyûn Ģübhesüz atası berâtı olduğuna
karye-i Zek ve gayriden 3.000 akçelik tîmâra mutasarrıf olan Ġbrâhîm veled-i Seydî ve karye-i Ebü'lhindî ve gayriden 3.000 akçe tîmâra mutasarrıf olan Hüseyin ve Ahmed ve bunlardan gayrı nice
mu‘temedün-aleyh sipâhîler dahi Ģahâdet eylediklerin Zamantu alaybeğisi olan Ġskender bendeleri
mektûbile i‘lâm eylemeğin zikr olunan 525 akçelik tîmâr müteveffâ babası tahvîlinden merkûm
kullarına tevcîh olunup berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 23 Cemâziye'l-evvel sene 998.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/114]
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr___________ı
Alî Gâzî veled-i Üveys, an tahvîl-i Gâzî el-müteveffâ.
Karye-i Çevlik nâm-ı diğer
Mezra‘a-i Abdullâhvîrânı ve
Mezra‘a-i Kal‘acık der nezd-i
Kaya kıt'alu , tâbi‘-i m.
Ballukuyu der nezd-i karye-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
mezbûr, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm
ve bennâk mücerredân ve
Gayr-ı ez-resm-i dönüm 1.100
100
âdet-i ağnâm 1.000
Yekûn 2.200
Hisse 526
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde beĢ yüz yigirmi altı akçelik tîmâr
müteveffâ Gâzî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Üveys oğlu Alî Gâzî bendeleri içün sahîh
sipâhîzâde olduğuna ve mukaddemâ babası livâ-yı mezbûra tâbi‘ Kal‘aluca Pireslik nâm karyeden bin
dört yüz elli dört akçelik tîmâra mutasarrıf iken sene 980 târîhinde fevt olduğuna ve îrâd eyledüğü
berât Ģübhesüz babası berâtı idüğüne Kömür Deresi nâm mezra‘a ve gayriden üç bin akçelik tîmârı
olan SatılmıĢ ÇavuĢ ve Til-oĢun nâm karye ve gayriden iki bin akçelik tîmârı olan Mehmed ve
bunlardan gayri [D/115] sekiz nefer sipâhî bendeleri dahi Ģahâdet eylemeğin zikr olunan beĢ yüz
yigirmi altı akçelik tîmâr merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî gurre-i ġa‘bân sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/127]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Çörümşek, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Hüseyin veled-i Maksûd, an tahvîl-i Rıdvân ferâğat kerd.
Karye-i Sıvgın, tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ezMezra‘a-i Duru vîrânı der nezd-i karye-i
resm-i çift ve bennâk mücerredân ve âdet-i
mezbûr, tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
ağnâm 11.600
dönüm 1.100
Yekûn 12.750
Hisse 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde üç bin akçelik tîmâra mutasarrıf
olan Rıdvân âhardan bedeline tâlib olup ferâğat eden Rıdvân nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın
mezbûr Maksûd oğlu Hüseyin bendeleri içün Hamne kal‘ası ta‘mîrinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü
Dergâh-ı mu‘allâ yeniçerilerinin kethudâsı olan Sinân defteri ile bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyyeden
ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr tevcîh olunmak içün sene 994 ġevvâlinin evâhiri ile emr-i Ģerîf îrâd
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etmeğin zikr olunan üç bin akçelik tîmâr ber mûceb-i emr-i âlî merkûm bendelerine tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî gurre-i ġevvâl sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/136]
Nâhiye-i Çörümşek, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Balı
an-Karye-i Beğvîrânı, tâbi‘-i
an-Karye-i Boğasun-ı sagîr,
Mezra‘a-i Kal‘acık, der-nezd-i
ÇörümĢek
tâbi‘-i m.
karye-i Pulvana, tâbi‘-i Zamantu
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
bennâk ve mücerredân ve âdet-i bennâk ve mücerredân ve âdet-i
1.215
ağnâm: 2.455
ağnâm: 1.063
Yekûn: 2.278
Hisse: 1.215
Yekûn: 5.671
Hisse: 1.835
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Hâlâ Elbistân kadısı Abdurrahmân Der-i devlet'e mektûb gönderüp Mar‘aĢ sancağında Zamantu
nâhiyesinde Beğvîrânı nâm karye ve gayriden 1.700 akçe tîmâra mutasarrıf olan mezkûr Balı meclis-i
Ģer‘a gelüp bunun içün evi açılup keçe ve esbâbı ile berâtı ma‘an serîka olunduğuna erbâb-ı tîmârdan
Ahmed oğlu Mehmed ve Alî oğlu Hasan be-tarîk-i Ģahâdet haber verdiklerin bildirüp tekrâr kaydından
verilmek ricâsına arz etmeğin tîmârı bi'l-fi‘il üzerinde olup berâtın zâyi‘ etmiĢ ise kaydından tezkiresin
veresin ki müceddeden berât-ı Ģerîfe verile, deyü Zulkadriye beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden
sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın Rûznâmçe-i hümâyûna mürâca‘at
olundukda Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde zikr olunan 1.535 akçe tîmâr 1.565 akçe
noksânıyla ber-vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre fâriğ Bilâl tahvîlinden sene 993 Zilka‘desinin on
beĢinci günü mîr-i mîrân tezkiresi ile alup berât eylemiĢ bulunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî merkûm
Balı'ya Der-i devlet'den tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 9 ġa‘bânü'l-mu‘azzam sene 998.
[D/168]
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Ferâğat edüp âhara verildi, sene 98.
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mehmed, an-tahvîl-i Pîrkulu ÇavuĢ ferâğat kerd.
Karye-i Hâssa, tâbi‘-i mezbûr
Zemin-i Kesrik, der-nezd-i
Mezra‘a-i Köprülüce, der-nezd-i
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
karye-i mezbûre, tâbi‘-i mezbûr
karye-i Arpalubük, tâbi‘-i
bennâk ve mücerredân ve âdet-i Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
Hınzırı
ağnâm: 11.250
1.000
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
1.000
Yekûn: 13.250
Hisse: 1.000
an-Tahvîl-i ġah Hüseyin ferâğat kerd, nâhiye-i Zalantu, der-livâ-i Mar‘aĢ
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Karye-i Zeknir nâm-ı diğer
Tokmak
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 3.450
Hisse: 1.725

Mezra‘a-i Kürkün, der-nezd-i
karye-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
677
Hisse: 372

Mezra‘a-i Söğüdlüce, der-nezd-i
mezra‘a-i Sehlin, tâbi‘-i
PınarbaĢı
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
2.000
Hisse: 762

Yekûn: 2.800
Hisse: 800
an-Tahvîl-i Gaffâr ferâğat kerd, nâhiye-i PınarbaĢı.
Karye-i Kırsavi, tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Ağcavîrân, der-nezd-i
Karye-i Gelirge (?), tâbi‘-i
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
karye-i m.
mezbûr
bennâk ve mücerredân ve âdet-i Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
ağnâm: 3.500
2.000
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
Hisse: 1.000
ağnâm: 3.355
Hisse: 1.314
Yekûn: 4.814
Hisse: 200
Mar‘aĢ sancağında ve Zamantu'[ya] tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr-ı âhardan
bedeline tâlib olup ferâğat eden Pîrkulu ÇavuĢ tahvîlinden ve sekiz yüz akçe yazar hisse âhara ferâğat
eden ġah Hüseyin tahvîlinden ve iki yüz akçe yazar hisse dahi ferâğat eden Gaffâr nâm sipâhî
tahvîlinden mahlûl olmağın birikdirilüp üç bin akçelik olup mezkûr Mehmed bendeleriçün Revân
kal‘ası binâsiçün iki yüz yük taĢ getürüp Tiflis'e irsâl olunan hazîneden küllî hidmet etmiĢdir, deyü
Karabalı ÇavuĢ tezkiresiyle bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'den ibtidâdan 3.000 akçelik tîmâr
verilmesiçün sene 991 ġevvâlinin evâyili ile müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan üç bin
akçelik tîmâr ber-mûceb-i emr-i âlî merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 14 Ramazânü'l-mübârek sene 992.
Tezkire-i Yûsuf PaĢa.
[D/207]
[Yev]mü'l-ahad, fî 17 Şevvâlü'l-mükerrem sene 998
Fevt olmağın tîmârı âhar Alî Şücâ‘'a verildi, sene hamse ve elf.
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Tur Alî veled-i Mîrzâ, an tahvîl-i Ebûbekir ferâğat kerd.
Mezra‘a-i Karacı/DeveciKarye-i Direklivîrânı tâbi‘-i
Mezra‘a-i ÇörümĢek, tâbi‘-i
yurdu, der nezd-i karye-i
mezbûr. Hâsıl-ı nısf gayr-ı ez- mezbûr. Hâsıl nısf-ı gayr-ı ezDireklivîrânı tâbi‘-i m. Hâsıl-ı
resm-içift ve bennâk ve
resm-i dönüm 500
nısf gayr-ı ez-resm-i dönüm
mücerredân ve âdet-i ağnâm
700
1.800
Yekûn 3.000.
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde üç bin akçelik tîmâr âhardan
bedeline tâlib olup ferâğat eden Ebûbekir nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mukaddemâ livâ-i
mezbûrda Çiçek nâm karyeden iki bin dokuz yüz doksan dokuz akçelik tîmâra mutasarrıfken [D/208]
elinden gitmekle ma‘zûl olan mezkûr Mîrzâ oğlu Tur Alî içün her vecihle yarar mahal-i himmet
olmağın zikr olunan üç bin akçelik tîmâr sâbıkân mutasarrıf olduğundan bir akçe ziyâdesiyle tezkireli
tîmâr bozulmak üzre merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 15 Saferü'l-muzaffer sene 996.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
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[D/252]
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene erba‘a ve elf.
Nâhiye-i Çörümşek, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Hasan, an tahvîl-i Kulu el-müteveffâ.
Karye-i Akin tâbi‘-i m. Hâsıl: Ma‘a rüsûm 4.543
Hisse 2.999,
Hisse-i m. 2.000.
Ber vech-i tekmîl: 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ ÇörümĢek nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr müteveffâ Kulu
nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın yine livâ-i mezbûra tâbi‘ Zeytûn nâhiyesinde Tekfûrpınarı nâm
karye ve gayriden üç bin akçelik tîmâra mutasarrıfken âhara tevcîh olunmağla ma‘zûl olan mezbûr
Hasan her vecihle yarar olmağın zikr olunan iki bin akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre
merkûma tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 17 Ramazânu'l-mübârek sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/260]

Mezra‘a-i Kirni, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 3.709

Nâhiye-i Çörümşek, der-livâ-i Mar‘aş
Ziyâde 999 buyrulmuşdur.
Tîmâr_____________________ı
Bekir, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Akarca, nezd-i
Karye-i Tahta-kavak, tâbi‘-i
Sarıoğlan, tâbi‘-i m.
mezbûr.
Hâsıl nısf gayr-ı ez-resm-i çift Hâsıl nısf gayr-ı ez-resm-i çift ve
ve bennâk ve mücerredân ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
âdet-i ağnâm: 1.133
ağnâm: 1.398

Karye-i Gederek, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 2.263
Hisse: 863

Karye-i Tahtalasun tâbi‘-i m.
Hâsıl nısf gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 907
Yekûn: 7.000
Hisse: 3.500
Hisse: 3.000

[D/261]
Ġlhâ_________k
berây-ı terakkî, an-tahvîl-i Hamdi, nâhiye-i ÇörümĢek, tâbi‘-i m.
Karye-i Ekrek, tâbi‘-i ÇörümĢek
Karye-i Sıvgın, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 17.365
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.065
Karye-i Hargana, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 3.320

Mezra‘a-i Sâmi ma‘a mezra‘a-i Uyuzpınarı, tâbi‘i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 4.000
Hisse: 1.000
Yekûn: 22.750
Hisse: 999
Cem‘an: 3.999
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ Hınzırı nâhiyesinde üç bin akçe tîmâra mutasarrıf olah iĢbu
Bekir bendeleri her vechile yarar olmağın yine livâ-i mezbûrda dokuz yüz doksan dokuz akçe yazar
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hisse müteveffâ Hüseyin ÇavuĢ tahvîlinden mahlûl oldukda mîr-i mîrânı sâbık sene 996 Cemâziye'levveli'sinin gurresinden elinde olan tîmârına zammolunup cümle tîmârı 3.999 akçelik olup tezkiresi
Dersa‘âdet'e giderken harâmi eline girüp zâyi‘ olmağın Rûznâmçe'ye mürâca‘at olundukda mestûr ve
mukayyed bulunmağın târîh-i mezbûrdan tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 12 ġevvâl sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
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Nâhiye-i Kal‘a-i Zamantu
[B/676]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Kal‘a-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Pîrî veled-i ġa‘bân, an tahvîl-i Hızır el-müteveffâ.
Karye-i Murvana der nezd-i Sehlin, tâbi‘-i
Çiftlik-i hod, der nezd-i karye-i mezbûr. Hâsıl
mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 800,
3.000
hisse 133
Yekûn 3.000
Mezra‘a-i Oyumsögüd der nezd-i Gedik Îsâ, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 999
Cem‘an 1333
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Kal‘a-i Zamantu nâhiyesinde 1.333 akçelik tîmâr müteveffâ Hızır tahvîlinden
mahlûldür, deyü mezbûr ġa‘bân oğlu Pîrî içün Tebrîz seferine dirliksiz gelüp yarar olup yoldaĢlıkda
bulunmuĢdur, deyü Kars sancağbeği arz etmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçelik
tîmâr tevcîh olunmasıyçün sene 993 ġevvâlinin evâsıtı târîhiyle emr-i Ģerîf îrâd eyleyüp zikr olunan
1.333 akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre merkûma tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
fî 15 Ramazân sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/700]
Emr-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Kal‘a-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mûsâ, an tahvîl-i Nasûh, ferâğat kerd.
Karye-i Eski-köy ma‘a
Mezra‘a-i Sinân-çardağı ve
Cemâ‘at-i Cândanlu, Yörükânmezra‘a-i Mehmedvîrânı ve
Hâtûnpınarı, der-nezd-i karye-i ı Mar‘aĢ, avârız, neferan: 29.
Kayapınar, tâbi‘-i mezbûr.
m., tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ezHâsıl: an-rüsûm ve yava-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
resm-i dönüm: 839
hurde ve bâd-ı hevâ gayr-ı ezbennâk ve mücerredân ve âdetâdet-i ağnâm 563
i ağnâm: 4.161
Yekûn 5.000
Hisse 721.
Resm-i yaylak–ı EmirĢa yörükân-ı ġam. Hâsıl
An-nehr-i (---), nâhiye-i Güğercinlik hâsıl
5750, hisse 830
5000, hisse 300
Cem‘an 2414, hisse-i mezbûr 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Kal‘a-i Zamantu nâhiyesinde 2.000 akçelik tîmâr berâtın verüp ferâğat eden
Nasûh nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın Dergâh-ı mu‘alâ müteferrikalarından Keyvânın
âdemlerinden iĢbu Mûsâ bendeleri içün yarar olup Lûri ve Tomanis kal‘aları binâlarında hidmetde
bulunmuĢdur, deyü sâbık Çıldır beğlerbeğisi olan Husrev PaĢa bendeleri defteriyle bildirmeğin
vilâyet-i Zülkadriyyede ibtidâdan üç bin akçelik tîmâra emr-i âlî içün sene 992 ġevvâlinin evâsıtı ile
müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan 2.000 akçelik tîmâr merkûm bendelerine ber vech-i
tekmîl üç bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
fî gurre-i Cemâziye'l-âhir sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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[B/795]
Yevmü's-sebt, fî 7 Şevvâlü'l-mükerremm sene 997
Tecdîd-i berât, sene 998
Nâhiye-i Kal‘a-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ġmâmkulu veled-i Hüseyin, an tahvîl-i hod.
Karye-i Çiras, tâbi‘-i mezbûr.
Karye-i Kesdoğan ve
Zemîn-i Kesdoğan el-mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-içift ve Kürtüncük ve AkPınarvîrânı ve Kürtüncük ve Akpınar ve Kirni
bennâk ve mücerredân ve âdetKirni ve Donuzdöğen ve
ve Donuz döğen ve
i ağnâm 7.500
Dolucakirec ve Akkaya, tâbi‘-i Dolucakirec ve Akkaya, tâbi‘-i
Hınzırı. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i Hınzırı. Hâsıl: Gayr-ı ez-resmçift ve bennâk ve mücerredân içift ve bennâk ve mücerredân
ve âdet-i ağnâm: 6.000. Hisse:
ve âdet-i ağnâm 6.000, çift
3.500
2.683
Yekûn 11.000
Hisse 8.000
Cem‘an 10.682
Hisse-i m. 2.000
Ġlhâ_________________k
Ġlâ-zâlik berâ-yı noksân an tahvîl-i Belkıs, ferâğat kerd. Nâhiye-i Bazarcık, der Mar‘aĢ elmezbûr.
Karye-i Ketekoz, tâbi‘-i nâhiye-i Bazarcık
Nehr-i Yassıca-Bazarcık tâbi‘-i m. Hâsıl 9.000,
tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezhisse 1.150
âdet-i ağnâm 7.726, hisse 1292.
Yekûn 2362
Çiftlik-i UlaĢ, hisse der mezra‘a-i Güllücevîrân nâhiye-i ÇörümĢek der Zamantu ber vech-i
maktû‘ 200
Yekûn 400
An tahvîl______________i
ġâh Hüseyin, nâhiye-i Kal‘a-i Zamantu, tâbi‘-i Mar‘aĢ el-mezbûr.
Karye-i Ġkiler [Kitiz] nâm-ı
Mezra‘a-i Kürkün, der nezd-i
Zemîn-i Söğütlüce der nezd-i
diğer Tokmak, tâbi‘-i Zamantu,
karye-i m. tâbi‘-i m. Hâsıl:
mezra‘a-i Sehlin, tâbi‘-i
tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: gayr-ı
Gayr-ı ez-resm-i dönüm 627,
PınarbaĢı. Hâsıl: Gayr-ı ezez-resm-i çift ve bennâk ve
hisse 313
resm-i dönüm 2.000, hisse 762
mücerredân ve âdet-i ağnâm:
3.450. Hisse: 1.725
Yekûn 2.800
Hisse-i m. 1.000
Cem‘an 3.000.
[B/796] Mar‘aĢ sancağında Kal‘a-i Zamantu nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâra ber vech-i tekmîl
üç bin akçelik üzre mutasarrıf olup mezbûr Hüseyin oğlu Ġmâmkulı bendelerinin berâtı mûcebince bin
akçe noksânı olmağın livâ-i mezbûra tâbi‘ Bazarcık nâhiyesinde Ketekoz nâm karye ve gayriden dört
yüz akçe yazar hisse Belkıs ve Zeknir nâm karye ve gayriden altı yüz akçe yazar hisse dahi tezkiresi
berât olmayan ġâh Hüseyin nâm sipâhî tahvîllerinden mahlûl olmağın birikdirilüp bin akçelik olup
noksânı içün nezdinde olanla birikdirilüp cem‘an üç bin akçelik üzre merkûm kullarına tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 20 ġevvâl sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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[D/21]
Nâhiye-i kal‘a-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Pîrî veled-i Hüseyin, an tahvîl-i hod
Karye-i Zeknir nâm-ı diğer
Mezra‘a-i Bozkerek [Kürkün],
Mezra‘a-i Söğüdlüce, derTokmak, tâbi‘-i m.
der- karye-i mezbûr.
nezd-i karye-i Sehlin, tâbi‘-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm, çift ve Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
PınarbaĢı.
bennâk ve mücerredân ve âdet627. Hisse: 213
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
i ağnâm 3.450, hisse 1.725
2.000. Hisse: 762
Yekûn 2.800
Hisse 2.000
Mar‘aĢ sancağında kal‘a-i Zamantu nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan
Hüseyin nâm sipâhî mukaddemâ ġirvân muhâfazasına ta‘yîn olunup muhâfaza hidmetinde iken
sene 987 târîhinde fevt oldu, deyü istimâ‘ olunmağla tîmârı oğlu Kılıç'a tevcîh olunup tezkire ihrâc
edüp henüz tezkiresi berât olmadın mezbûr Hüseyin'in vefâtı gayrı vâki‘ olup evine gelüp yedi
sekiz sene tîmârın tasarruf edüp ba‘dehu dokuz yüz doksan beĢ Muharremü'l-haramının beĢinci
günü fevt olup tîmârı mahlûl oldukda diğer oğlu mezbûr [D/22] Pîrî'ye tevcîh olunup berâtı
Dersa‘âdet'den gelürken zâyi‘ olduğuna Hâssa nâm karye ve gayriden üç bin akçelik tîmâra
mutasarrıf olan Alî oğlu Ahmed ve Yeni-yatan nâm karye ve gayriden yedi yüz akçelik tîmâra
mutasarrıf olan Kılıç oğlu Abdüllatîf nâm sipâhîler Ģahâdet eylediklerin alaybeğisi Hasan mektûbile
i‘lâm eylemeğin Defter-i hâkânîye mürâca‘at oldukda üzerinde mastûr ve mukayyed bulunmağın
târîh-i mezbûrdan tevcîh olunup tezkire verildi.
Fî 2 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/165]
[Yev]mü's-sebt, fî 18 Ramazân sene 998
İki kıt‘a hüküm verilmişdir.
Nâhiye-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ġmâmkulu veled-i Hüseyin.
an-Karye-i Hâssa, tâbi‘-i Zamantu.
an-Karye-i Kesdoğan ve Kürtüncük ve
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
AkPınarvîrânı ve Donuzdöğen ve Dolucakirec ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 7.500
Akkaya, tâbi‘-i Hınzırı
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân: 6.000
Hisse: 2.500
Yekûn: 11.000
Hisse: 8.000
an-Karye-i Kesdoğan ve Kürtüncük ve Akpınar ve Kerani ve Donuzdöğen ve Çulca-kerc ve
Akkaya, tâbi‘-i Hınzırı. Hâsıl-ı nısf,gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 6.000
Hisse: 2.682
Cem‘an: 10.682
Hisse: 2.000
an-Karye-i Kebehor, tâbi‘-i Bazarcık
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
7.726
Hisse: 1.212

an-Nehr-i Dikilice Bazarcık, tâbi‘-i m.
Hâsıl: 9.000
Hisse: 1.150
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Yekûn: 2.362
Hisse: 200
an-Karye-i Kitiz nâm-ı diğer Tokmak, tâbi‘i Zamantu, tâbi‘-i Bazarcık.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 3.450
Hisse: 1.725
Mezra‘a-i Söğüdlüce, der-nezd-i mezra‘a-i
Sehlin, tâbi‘-i PınarbaĢı
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 2.000
Hisse: 762

an-Mezra‘a-i Kürkün, der-nezd-i karye-i m.,
tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: 627
hisse: 313
Çiftlik-i UlaĢ hassa, der-mezra‘a-i
Göllücevîrân, tâbi‘-i ÇörümĢek, der-Zamantu, bervech-i maktû‘
Hâsıl: 200, an-mufassal

Cem‘an: 3.000
Hâlâ Elbistân kadısı Der-i devlet'e mektûb gönderüp Mar‘aĢ sancağında Zamantu nâhiyesinde
Hâssa nâm karye ve gayriden 3.000 akçe tîmârı olan Hüseyin oğlu mezkur Ġmâmkulu içün sefer-i
hümâyûna giderken esbâbı ile berâtı zâyi‘ olduğun bildirüp tekrâr kaydından verilmek ricâsına arz
etmeğin tîmârı bi'l-fi‘il üzerinde olup berâtın zâyi‘ etmiĢ ise kaydından tezkiresin veresin ki
müceddeden berât-ı Ģerîf verile, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine Ģurût-ı kâmile ile hükm-i Ģerif
verildikten sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın Ruznâmçe-i hümâyûn'a
mürâca‘at olundukta tîmâr-ı mezbûru sene 995 ġevvâlinin 20. gününde mîr-i mîrân tezkiresi
mûcebince berât etmiĢ bulunmağın ber mûceb-i emr-i âlî merkûm Ġmamkulu'ya Der-i devlet'den
tecdîd-i berât-ı âlîĢân için tezkire verildi.
Fi 9 ġa‘bân Sene 998
[D/170]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 21 Ramazânu'l-mübârek sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir, cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, sene selase ve elf.
Nâhiye-i Kal‘a-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ahmed veled-i Alî, an tahvîl-i Za‘îm Osmân ferâğat kerd.
Zemîn-i Bâzâr-köy tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ezMezra‘a-i Çanak, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Ma‘a
resm-içift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i
rüsûm 1.548
ağnâm, 3.500
Mezra‘a-i Sarum Mehmedlü, der nezd-i Kilise- Karye-i Sıvgın, tâbi‘-i ÇörümĢek. Hâsıl: Gayr-ı
mehrime, tâbi‘-i nâhiye-i PınarbaĢı. Hâsıl: Ma‘a ez-resm-içift ve bennâk ve mücerredân ve âdetrüsûm 750
i ağnâm, 11.650
Mezra‘a-i Kuzuvîrânı, der nezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm
Yekûn 12.750,
Hisse 800
Yekûn 6.598
Hisse 3.599
Hisse-i m. 3.000
Ber vech-i tekmîl 5.000
Mar‘aĢ sancağında kal‘a-i Zamantu nâhiyesinde üç bin akçelik tîmâr âhardan bedeline tâlib olup
ferâğat eden za‘îm Osmân tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Alî oğlu Ahmed yarar olup ve
KızılBaĢı bed-ma‘âĢ muhârebelerinde ziyâde yoldaĢlık eyledüğün Mîrzâ Ebûbekir arz etmeğin vilâyeti Zülkardiyye'den ibtidâdan beĢ bin akçelik tîmâr tevcîh olunmasiyçün sene 987 Cemâziye'l-evvelinin
evâyili târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan üç bin akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl
beĢ bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûm Ahmed'e tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
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Fî 23 Muharremü'l-harâm sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[D/225]
[Yev]mü's-sebt, fî 24 Şevvâlü'l-mükerrem sene 998
Nâhiye-i Kal‘a-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mehmed veled-i Hasan, an-tahvîl-i Allâhkulu be-sefer nî-âmed.
Karye-i Seladik, tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Karakaya, der-nezd-i Mezra‘a-i Serilin, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
karye-i m., tâbi‘-i Pınarlı
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
bennâk ve mücerredân ve âdet-i Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
1.023
ağnâm: 4.000
1.200
Hisse: 1.000
Hisse: 600
Yekûn: 1.600
Mezra‘a-i Nurvana, der-nezd-i
Mezra‘a-i Alacaçayır, der-nezd
Mezra‘a-i Alacıkmida (?), derkarye-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
nezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
150
mezbûr
800
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
Hisse: 667
400
Hisse: 200
Yekûn: 2.400
Hisse: 400
Cem‘an: 2.000
Mar‘aĢ sancağında Kal‘a-i Zamantu nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr geçen sene Tebrîz seferine
varmayan Allâhkulu nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl oldukda mezbûr Hasan oğlu Mehmer bendeleriçün
sahîh sipâhîzâde olup mukaddemâ babası Malatya sancağında Keysun nâhiyesinde Çomak nâm karye
ve gayriden bin beĢ yüz akçelik tîmâra mutasarrıf iken sene 980 târîhinde fevt oldukda diğer oğlu
Hudâverdi'ye tevcîh olup mezbûr Mehmed müteveffânın ikinci oğlu olduğuna ve ibrâz eyledüğü berâtı hümâyûn Ģübhesüz babası berâtları idüğüne Sarvandı nâm mezra‘a ve gayriden beĢ bin beĢ yüz
akçelik tîmâra mutasarrıf olan Murâd ÇavuĢ ve Çomi nâm karye ve gayriden üç bin akçelik tîmâra
mutasarrıf olan SatılmıĢ ÇavuĢ ve bunlardan gayri sekiz nefer sipâhî bendeleri dahi Ģahâdet
eyledüklerin Malatıyye sancağıbeği olan Mehmed Beğ bendeleri memhûr mektbuyla i‘lâm eyledükde
mîr-i mîrânı sâbık Dâvud PaĢa kulları sene 994 Zilka‘desinin gurresinde tevcîh edüp tahvîl-nâme
vermeğin târîh-i mezbûrdan zikr olunan iki bin akçelik tîmâr ber-mûceb-i tahvîl-nâme kânûn üzre
merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 3 Zilka‘deti'Ģ-Ģerîfe sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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Nâhiye-i PınarbaĢı
[B/606]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 17 Muharremü'l-harâm sene 997
Tîmârının 10.000 akçesi oğlu Hasan'a ve dört hissesi Hüseyin'e ferâğet edüp berât etdi, sene
elf.
Haleb'de tîmâr alup berât etdi, sene elf.
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i PınarbaĢı der livâ-i Mar‘aĢ
Ze‘âmet_____________________i
be-nâm-ı Mehmed ÇavuĢ, an çavuĢân-ı Dergâh-ı âlî, an tahvîl-i Pîr Mehmed veled-i Alî
ÇavuĢ el-fâriğ.
an-Karye-i Cân-paĢalu nâm-ı diğer
an-Mezra‘a-i Boynuyoğun,
an-Mezra‘a-i Arefe-Gâzî
Karakınık, tâbi‘-i m.
der-nezd-i mezbûr, tâbi‘-i m. nâm-ı diğer Kuruçay, tâbi‘-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i-i çift ve
Hisse nısf gayr-ı ez-resm-im.
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
i dönüm: 500
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i-i
ağnâm: 2.000
dönüm: 600
Mezra‘a-i Kuru Ala-kilise,
Mezra‘a-i ġeyhvîrânı, derMezra‘a-i Hadid nâm-ı diğer
tâbi‘-i ÇörümĢek
nezd-i Ebü'l-hindî
ġehirvîrânı, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i-i
dönüm: 600
dönüm: 1.367
dönüm: 1.430
an-Karye-i Büklün ma‘a Hendek, tâbi‘-i m.
Yekûn 9.135
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i-i çift ve bennâk ve mücerredân
Hisse 8.000.
ve âdet-i ağnâm: 5.277
An tahvîl_____________________i
Hod, der livâ-i m.
Karye-i Ebü'l-hindî nâm-ı
Mezra‘a-i Sagmuni, der nezd-i
Mezra‘a-i Gügi, der nezd-i
diğer HezârĢe, tâbi‘-i
karye-i mezbûr tâbi‘-i m.
karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
ÇörümĢek. Hâsıl: Ma‘a rüsûm
Hâsıl: Ma‘a'r-rüsûm 930.
Hâsıl: Ma‘a er-rüsûm 860.
gayr-ı ez-âdet-i ağnâm 8.000
Mezra‘a-i Ġsrayilvîrânı, nezd-i
Mezra‘a-i Obaçin [Zereçin]
Mezra‘a-i Edbâl/Arılı/Ġrili, der
karye-i m. Hâsıl: Ma‘a erma‘a karye-i Ağıl. Hâsıl: Ma‘a nezd-i karye-i m. Hâsıl: Ma‘a
rüsûm 430.
rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm
rüsûm 590.
4.500
Çiftlik-i Karacavenk, der nezd-i karye-i m. tâbi‘- Cemâ‘at-i Akdağlu an yörükân-ı Mar‘aĢ,
i m. Hâsıl nısf-ı ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i neferen 166. Hâsıl: an rüsûm ve yava ve bâd-ı
ağnâm 1.500
hevâ gayr-ı ez-âdet-i ağnâm 2.190
Yekûn 19.000
Hisse 6.000
Cem‘an 14.000
Ber vech-i tekmîl 22.000
Mar‘aĢ sancağında ÇörümĢek nâhiyesinde Ebü'l-hindî nâm karye ve gayriden 6.000 akçe
hisse tîmâra 14.000 akçe noksânıyla 20.000 akçelik üzre mutasarrıf olup Dergâh-ı âlî çavuĢlarından
müĢârunileyh Mehmed ÇavuĢ Der-i devlet'e gelüp mukaddemâ me’mûr olduğu güherçile hidmetin
edâ edüp istikâmeti zuhûra geldüğün Kayseriyye ve KaraHisârı Develü kadısı arz etdükde 2.000
akçe terakkîye emr-i Ģerîf verilüp ve yine livâ-i mzbûrda PınarbaĢı nâhiyesinde Cân PaĢalu nâm
karye ve gayriden 8.000 akçelik kılıç tîmâra mutasarrıf olup [B/607] Dergâh-ı Mu‘allâ çavuĢları
oğullarından Alî ÇavuĢ oğlu Pîr Mehmed berâtın verüp ferâğat eder, deyü noksâniyçün ricâ
etmeğin mezkûrun tîmârı üzerinde olup ferâğat ederse bâkî noksânı düĢenden tekmîl olunmak üzre
tevcîh edesin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı
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sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî zikr olunan 8.000 akçelik kılıç
tîmâr fâriğ merkûm tahvîlinden mûmâileyh Mehmed ÇavuĢ'un elinde olan 6.000 hisse tîmârıyla
birikdirilüp 14.000 akçelik olup istihkâkıyla emr olunan terakkîsi bedelinden 8.000 akçe noksânıyla
ber vech-i tekmîl 12.000 akçelik üzre tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
Fî 10 Muharremü'l-harâm sene 997.
[B/633]
[Yev]mü's-sebt, fî 25 Rebî‘u'l-evvel sene 997
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Zeyneddîn veled-i Ġlaldı, an tahvîl-i Hamza ferâğat kerd.
Karye-i Yürekvîrân tâbi‘-i m. Hâsıl: Nısf-ı gayr-ı ez resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm 1.000
Ber vech-i tekmîl 2.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde bin akçelik tîmâr âhardan bedeline
tâlib olup ferâğat eden Hamza nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Ġlaldı oğlu Zeyneddîn
bendeleriyçün sahîh sipâhîzâde olup ve mukaddemâ babası tîmâr-ı mezbûra mutasarrıfken sene 979
târîhinde fevt oldukda Dede nâm oğluna tîmâr tevcîh olunup ve mezbûr mutasarrıfken ikinci oğlu
olduğuna ve ibrâz eyledüğü berât-ı hümâyûn Ģübhesüz babası berâtı idüğüne Zak nâm karye ve
gayriden sekiz bin akçelik tîmâr ile Zamantu seraskeri olan Ġbrâhîm ve Kilisa Mihrene nâm karye ve
gayriden altı bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Alî veled-i Murâd ve bunlardan gayri sekiz nefer
sipâhîler dahi Ģahâdet eylediklerin alaybeğisi olan Hasan mektûbile i‘lâm etmeğin zikr olunan bin
akçelik tîmâr merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî gurre-i Recebü'l-mürecceb sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
1.000 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 2.000 akçe üzre, sahh
[B/633]
Yevmü'l-isneyn, fî 27 Rebî‘u'l-evvel sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Alî veled-i Bekir, an tahvîl-i Hamza el-müteveffâ.
Karye-i Hanukvîrânı, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl:
Mezra‘a-i Yerköy, der nezd-i karye-i
Gayr-ı ez-resm-i dönüm 760
Belazik, tâbi‘-i m.. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i
dönüm 250
Karye-i Belazik, der nâhiye-i Zamantu tâbi‘-i m.
Çiftlik-i hod, der nezd-i karye-i
Hâsıl nısf-ı gayr-ı ez-resm-içift ve bennâk ve
mezbûr. Hâsıl 200
mücerredân ve âdet-i ağnâm 4.000, çift 1.000
Mezra‘a-i Uyuzini, der-nezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
290
Cem‘an 1.810
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde bin sekiz yüz on akçelik tîmâr
müteveffâ Hamza nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Bekir oğlu Alî içün Südde-i
sa‘âdet'e gelüp yarar olduğundan mâ‘adâ Tebrîz'de olan muhârebede hidmetde ve yoldaĢlıkda
bulunduğun bildirüp inâyet ricâ etmeğin üç bin akçelik tîmâr vilâyet-i Zülkadriyye'den tevcîh
olmasıyçün sene 993 ġevvâlinin evâsıtıyla müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan bin sekiz
yüz on akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl [B/634] üç bin akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
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Fî gurre-i Cemâziye'l-âhir sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/653]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der-Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ahmed veled-i Mustafâ, an tahvîl-i ġeyh Alî sefer nî-âmed
Mezra‘a-i Kanus (?), tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 1.404. Hisse 740
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde yedi yüz akçelik tîmâr Gence
seferine gelmeyen ġeyh Alî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Mustafâ oğlu Ahmed bendeleri içün
Gûri kal‘ası binâsında hidmet etmiĢdir, deyü defter ile bildirdikde vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan
üç bin akçelik tîmâr tevcîh olmasıyçün sene 995 Zilhiccesinin evâyiliyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd
eylemeğin zikr olunan yedi yüz akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i
âlî merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 23 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/654]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 27 Rebî‘ü'l-âhir sene 997.
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Abdülkerîm veled-i Mehmed, an-tahvîl-i Sülmen ferâğat kerd.
Mezra‘a-i Sindovres nâm-ı diğer Sirvirdek,
Mezra‘a-i Tayvanvîrânı
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.481
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.513
Yekûn: 2.999
Hisse: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr âhardan
bedeline tâlib olup ferâğat eden Sülmen nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Mehmed oğlu
Abdülkerîm bendeleri içün Tebrîz seferinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü Birecik sancağıbeği
mektûbile bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr tevcîh olunmasiyçün
sene 993 ġevvâlinin evâhiri târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan iki bin akçelik
tîmâr ber-vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 28 Cemâziye'l-âhir sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/700]
[Yev]mü'l-ahad, fî gurrei Rebî‘u'l-evvel sene 997
Hükm-i şerîf verilmişdir
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene erba‘a ve elf.
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Pîr Ganî veled-i Kaya, an tahvîl-i Yûsuf.
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Karye-i Yerdam, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl:
Gayr-ı ez-resm-içift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm 4.168, çift
1.468

Cemâ‘at-i Gerçeklü, an Yörükân-ı Mar‘aĢ,
neferan: (---). Hâsıl: an rüsûm –ı yava-i
hurde ve çift ve nısf-ı bâd-ı hevâ ve gayr-ı
ez-âdet-i ağnâm 532
Yekûn 2.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr bu def‘a vâki‘
olan Tebrîz seferine gelmeyen Yûsuf nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Kaya oğlu Pîr
Ganî bendeleriyçün yarar olup Tebrîz seferinde yoldaĢlık etmiĢdir, deyü KaraHisârı Sâhib sancağı
Beği Dâvud Beğ arz etmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'den ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr verilmesiyçün
sene 993 ġevvâlinin evâhiriyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan iki bin akçelik tîmâr
ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 22 ġevvâl sene 997.
Tezkire-i Dâvud PaĢa.
[B/712]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 3 Cemâziye'l-âhir sene 997
Ziyâde 999 buyruldu.
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Alî veled-i Murâd, an-tahvîl-i hod.
Mezra‘a-i Miyâne, tâbi‘-i mezbûr
Karye-i Kilise-Mehrim [Mehri kilisesi]12, tâbi‘-i
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 600
m.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 3.000
Mezra‘a-i Saru Sevindik, der-nezd-i m., tâbi‘-i m. Çiftlik-i Murâd el-mezbûr, nezd-i Kilise-Mehrim
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 600
el-mezbûr
Hâsıl: 170
Mezra‘a-i Ġncepâre, tâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu, tâbi‘- Mezra‘a-i Alara [Ġğdecik], nezd-i mezbûr, tâbi‘-i
i mezbûr
m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 745
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 915
Yekûn: 1.660
Hisse: 830
Karye-i Sıvgın, tâbi‘-i ÇörümĢek
Mezra‘a-i Koruvîrânı, der-nezd-i karye-i mezbûr,
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
tâbi‘-i m.
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 11.650
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.100
Yekûn: 12.750
Hisse: 800
Cem‘an: 6.000
Hisse: 4.998, elinde olan.
Ġlhâ_________k
berây-ı terakkî, an-tahvîli Mehmed ferâğat kerd, nâhiye-i PınarbaĢı, tâbi‘-i Zamantu el-mezbûr
Karye-i Kilise-Mehrim [Mehri kilisesi], el-mezbûr ve gayrihi.
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm: 3.000
Cem‘an: 6.000
Hisse: 999 m.
Yekûn: 5.997
12 BOA, TD 998, s. 477.
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Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde bin dokuz yüz doksan sekiz akçelik
tîmâra mutasarrıf olan mezkûr Murâd oğlu Alî bendeleri her vechile yarar ve yoldaĢ mahall-i himmet
kulları olmağın yine mutasarrıf olduğu tîmârından dokuz yüz doksan dokuz akçe yazar hisse âhardan
bedeline tâlib olup ferâğat eden Mehmed nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın elinde olan tîmârına
zammolunup cümle tîmârı beĢ bin dokuz yüz doksan yedi akçelik olup berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
Tahrîren fî 12 Muharremü'l-harâm sene: 994
Tezkire-i Davud PaĢa.
[B/725]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 10 Cemâziye'l-âhir sene 997
Cülûs-ı hümâyûn içün tecdîd-i berât eyledi, fî seb‘a ve elf.
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ veled-i Zeynel, an-tahvîl-i Mu[sa] birâdereĢ.
Karye-i PınarbaĢı, tâbi‘-i m.
Karye-i Sivribel (?), der-nezd-i
Mezra‘a-i Kaldıran, der-nezd-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
karye-i mezbûr, tâbi‘-i m.
karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr
bennâk ve mücerredân ve âdet-i Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
ağnâm: 7.300
1.200
1.500
Yekûn: 10.100
Kıst-ı Boyahâne-i kazâ-i Zamantu ve (---), der-karye-i Pıraskı-yı mezbur.
Fî sene: 2.400
Cem‘an: 12.500
Hisse: 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde 3.000 akçelik tîmâr Zeynel oğulları
Mustafâ ve Mû[sâ] karındaĢlar ber-vech-i iĢtirâk mutasarrıflariken mezbûr Mûsâ bu def‘a vâki‘ olan
Tebrîz seferine gelmeyüb hissesi mahlûl olmağın mezkûr Mustafâ bendeleri sefer-i mezbûrda bile olup
gereği gibi hidmetde bulunup yarar olmağın zikr olunan karındaĢı elinde olanıyla birikdirilüp cem‘an
3.000 akçelik olup tezkirelü tîmâr yazılmak üzre merkûm kullarına tevcîh olunup berât-i âlîĢân içün
tezkire verildi.
Tahrîren fî 28 ġevvâlü'l-mükerrem sene 994.
Tezkire-i Davud PaĢa.
[B/727]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Alî veled-i Ġsmâ‘îl, an tahvîl-i Mehmed sefer-i Gence nî-âmed
an-Karye-i Kirlursun (?), tâbi‘-i mezbûr.
an-Karye-i Karacuruk, tâbi‘-i Güğercinlik.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-içift ve bennâk ve
Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez âdet-i ağnâm
mücerredân ve âdet-i ağnâm 7655, çift 2.000
3.470, hisse, 250
Yekûn: 2.250
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan
Mehmed bi-gayrı hakkın bir Müslümânı katl etmekle tîmârı mahlûl oldukda sene 996 Cemâziye'lâhirinin yigirminci gününde tevcîh olunduğundan gayrı vâki‘ olan Gence seferine dahi gelmemekle
tîmârı mahlûl olmağın, deyü Ġsmâ‘îl oğlu Alî bendeleriyçün yarar olup Gürcî âsîleri muhârebesinde
küllî yoldaĢlık etmiĢdir, deyü sâbıkan Tifls beğlerbeğisi olan Mehmed PaĢa mektûbile bildirmeğin
vilâyet-i Zülkadriyyede ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr tevcîh olunmasiyçün sene 987 ġa‘bânının
evâyili ile müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan iki bin akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç
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bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
Fî 2 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/729]
Hükm-i şerîf verilmişdir
[Yev]mü'l-isneyn, fî 16 Cemâziye'l-âhir sene 997
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ġlyâs veled-i Sun‘ullâh, an tahvîl-i Seydî, sefer nî-âmed
Karye-i Ayağı kesik-i kebîr, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 1271
Hisse 1.000
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde bin akçe tîmâr Lûri ve Tomanis
seferine varmayan Seydî nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Sun‘ullâh oğlu Ġlyâs
bendeleriyçün Revân kal‘ası binâsında iki yüz yük taĢ getirüp hidmetde bulunmuĢdur, deyü Dergâh-ı
mu‘allâ çavuĢlarından Ca‘fer ÇavuĢ bendeleriyçün tezkire ile i‘lâm eyledikde ibtidâdan vilâyet-i
Zülkadriyyeden üç bin akçe tîmâr verilmesiyçün sene 991 ġevvâlinin evâhiriyle müverrah emr-i Ģerîf
îrâd eylemeğin zikr olunan bin akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i
âlî mîrimîrânı sâbık Murâd PaĢa kulları sene 992 ġa‘bânının evâyilinden tevcîh olunup tahvîl-nâme
vermeğin târîh-i mezbûrdan merkûm kullarına tevcîh olunup sene 993 Rebî‘u'l-evvelinin yedinci
gününden tezkire verilüp Dersa‘âdet'de berât olup gelürken zâyi‘ olduğun bildirmeğin fi'l-vâki‘ defteri cedîd-i hâkânîye mürâca‘at olundukda târîh-i mezbûrdan üzerinde mukayyed bulunmağın
mahallinden ihrâc olunup tecdîd-i berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 13 Rebî‘u'l-âhir sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/730]
Hükm-i şerîf verilmişdir
[Yev]mü's-sâdis, fî 17 Cemâziye'l-âhir sene 997
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mehmed veled-i Tanrıverdi, an tahvîl-i Mehmed be-sefer-i Gence nî-âmed
an-Karye-i Karadepe (?), tâbi‘-i m. Hâsıl ayr-ı an-Karye-i Siranil tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl ayr-ı ez
ez resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet- resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i
i ağnâm 2.769, hisse 500
ağnâm 2.000, hisse 500
Hisse 1.000
Yekûn 1.000
Hisse 500
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde beĢ yüz akçelik tîmâr Gence seferine
gelmeyen Mehmed nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Tanrıverdi oğlu Mehmed
bendeleriyçün yarar olup Tebrîz seferinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü Ordu-yı hümâyûnda vâ‘iz
olan Mevlânâ Abdülbâkî defter ile bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyyede ibtidâdan iki bin akçelik tîmâr
tevcîh olunmasıyçün sene 993 ġevvâlinin evâsıtıyla müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan
beĢ yüz akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl iki bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûm bendelerine
tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 17 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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[B/737]
Hükm-i şerîf verilmişdir
[Yev]müs-sebt, fî 28 Cemâziye'l-âhir sene 997
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mûsâ veled-i Sülmen, an tahvîl-i Ferhâd el-müteveffâ.
Karye-i Sarâyin, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı
Karye-i Daya, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ezez-resm-içift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i resm-içift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm 2.000, hisse 500
ağnâm 2.769, hisse 470
Yekûn 3.410
Ber vech-i tekmîl 3.000.
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde 900 akçe tîmâr müteveffâ Ferhâd
nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezbûr Sülmen oğlu Mûsâ bendeleriçün yarar olup Tebrîz
seferinde hidmetde bulunmuĢdur, deyü Kars sancağıbeği olan Seydî Gâzî Beğ bendeleri arzetmeğin
vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr tevcîh olunmasıyçün sene 993 ġevvâlinin
evâsıtı târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan 900 akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç
bin akçelik üzre ber mûceb-i emr-i âlî merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire
verildi.
Tahrîren fî 25 Ramazân sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/777]
[Yev]mü'l-ahad, fî 7 Recebü'l-mürecceb sene 997
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene selâse ve elf.
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ya‘kûb veled-i Hızır, an tahvîl-i hod
Karye-i Keprin, tâbi‘-i mezbûr. Mezra‘a-i Gönlüm nâm-ı diğer Mezra‘a-i Vaslun ma‘a çiftlik-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-içift ve Kirin-diyar der nezd-i mezbûr
Hali, iki baĢ tâbi‘-i mezbûr.
bennâk ve mücerredân ve âdetCanluark. Hâsıl: Gayr-ı ezHâsıl 500
i ağnâm 917
resm-i dönüm 345
Yekûn 1762
Hisse 1500
Çiftlik-i Ġlkindin ma‘a mezra‘a-i Alacakilise tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm ve çift
ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm 8.200, hisse 4.100, hisse 999
Ġlhâ_________________k
Berâ-yı terakkî an tahvîl-i Kâtib Bekir ferâğat kerd. Nâhiye-i Hınzırı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i
Mar‘aĢ el-mezbûr.
Karye-i Çözaki, tâbi‘-i nâhiyei Hınzırı. Hâsıl: Gayr-ı ez
resm-i çift ve âdet-i ağnâm:
6.000

Mezra‘a-i Arpalık, der-nezd-i
Mezra‘a-i Çukurvîrân ma‘a
karye-i m., tâbi‘-i mezbûr.
AkçameĢhed, der-nezd-i karyeHâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
i m., tâbi‘-i mezbûr: 2.119
749
Yekûn: 8.868
Yaruk[cahan] ma‘a Arslan-bükü, tâbi‘-i nâhiye- Mezra‘a-i Tülüce, der-nezd-i karye-i mezbûr.
i PınarbaĢı. Hâsıl: gayre ez resm-i dönüm: 2.620
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 749
Mezra‘a-i Ağcavîrân, der-nezd-i m., tâbi‘-i
Mezra‘a-i Kal‘avîrân, der-nezd-i karye-i m.,
mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 250
tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
400
Yekûn: 7.650
Hisse: 1.542
Mezra‘a-i Kilisecik, tâbi‘-i m. Hâsıl: gayre ez resm-i dönüm: 1.000
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Cem‘an 11.410
Hisse 1000
Cem‘an 3299
Ber vech-i tekmîl 4499
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde iki bin dört yüz doksan dokuz akçelik
tîmâra mutasarrıf olan mezkûr Hızır oğlu Ya‘kûb içün yarar olup Tebrîz kal‘ası binâsında hidmetde
bulunmuĢdur, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisi Dâvud PaĢa defter ile arz etmeğin iki bin akçe tîmâr
tevcîh olunmasıyçün sene 992 ġevvâlinin evâhiri târîhiyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin Hazaki
nâm karye ve gayriden bin akçe hisse fâriğ Kâtib Bekir tahvîlinden mahlûl olmağın ber mûceb-i emr-i
âlî elinde olan tîmârına zamm olunup cem‘an tîmârı üç bin dört yüz doksan akçelik olup ber vech-i
tekmîl dör bin dört yüz doksan dokuz akçelik üzre merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Fî gurre-i Recebü'l-mürecceb sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/787]
[Yev]mü'l-ahad, fî 23 şehr-i Ramazân sene 997
Nâhiye-i Pınarbaşı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mehmed veled-i Ġshâk, an tahvîl-i pedereĢ el-müteveffâ.
Karye-i KöĢkerlü be-nâm-ı Gicin, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Gürzüddin, der nezd-i karye-i mezbûr
mezbûr.. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-içift ve bennâk tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 2.500
ve mücerredân ve âdet-i ağnâm 1500
Mezra‘a-i Ağcavîrân der nezd-i karye-i mezbûr, Mezra‘a-i Çakıldaklu, nezd-i karye-i m. tâbi‘-i
tâbi‘-i m.. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 1.000 mezbûr.. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 1.000
Yekûn 6.000,
Hisse 1.400
Karye-i Kapuluca-i diğer ma‘a Kayaluca, tâbi‘-i nâhiye-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-içift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm 1.000
Cem‘an 2.400
Hisse 2.000.
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr müteveffâ Ġshâk
tahvîlinden mahlûl olmağın mezkûr Mehmed bendeleriyçün müteveffâ-yı mezbûrun sahîh sulbî oğlu
olduğuna ve ibrâz eyledüğü berât-ı hümâyûn Ģübhesüz babası berâtı idüğüne Zek nâm karye ve
gayriden 7 500 akçelik tîmâra mutasarrıf olan Ġbrâhîm ve Kaynarpınar nâm karye ve gayriden 7.000
akçelik tîmâra mutasarrıf olan Hürmüz ve bunlardan gayri sekiz nefer sipâhîler dahi Ģahâdet
eylediklerin alaybeği Hasan mektûb ile i‘lâm eylemeğin zikr olunan iki bin akçelik tîmâr merkûm
bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 8 Muharremü'l-harâm sene 997.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/800]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 10 Şevvâl sene 997
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Maksûd veled-i Hüseyin, an tahvîl-i Hüseyin el-fâriğ
Karye-i GümüĢgün nâm-ı diğer Kaman tâbi‘-i Karye-i Sevin, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ezmezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-içift ve bennâk
resm-içift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ve mücerredân ve âdet-i ağnâm 2.500
ağnâm 2.800
Yekûn 5.300
Hisse 945
Ber vech-i tekmîl 3.000.
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde 945 akçelik tîmâr âhardan bedeline
tâlib olup ferâğat eden Hüseyin tahvîlinden mahlûl olmağın mukaddemâ livâ-i mezbûrda Olcan nâm
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mezra‘a ve gayriden üç bin akçelik tîmâra mutasarrıf iken gerü sâhibine mukarrer olmağile ma‘zûl
olan mezkûr Hüseyin oğlu Maksûd bendeleri her vecihle yarar olmağın 945 akçelik tîmâr ber vech-i
tekmîl üç bin akçelik olmak üzre tevcîh olunup berât-ı [âlîĢân] içün tezkire verildi.
Fî 20 Rebî‘u'l-evvel sene 994.
Tezkire-i Dâvud PaĢa.
[B/815]
Emr-i şerîf verilmişdir, Tîmârın ferâğat edüp Hüseyin'e verildi.
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Behrâm veled-i Ya‘kûb, an tahvîl-i Mehmed.
Karye-i Ağcaoğlu. Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ezMezra‘a-i Kürkün der nezd-i karye-i mezbûr
resm-içift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i
tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 800
ağnâm 2.096
Yekûn 2.896
Hisse 1466
An-Tahvil-i Gaffâr, ferâğat kerd, der nâhiye-i PınarbaĢı tâbi‘-i Zamantu el-mezbûr.
Karye-i Kırsavi ve mezra‘a-i Ağcavîrân ve mezra‘a-i Gelirge (?), tâbi‘-i m.
Yekûn 4814
Hisse 200.
Yekûn 1666
Ber vech-i tekmîl 3.000.
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde 1466 akçelik tîmâr ile kılıç tasarruf
eden Mehmed nâm kimesne tahvîlinden ve 200 akçe hisse yazar âhardan bedeline tâlib olup ferâğat
eden Gaffar tahvîlinden mahlûl olmağın birikdirilüp 1666 akçelik olup mezkûr Ya‘kûb oğlu mezbûr
Behrâm içün yarar olup Revân kal‘ası binâsiyçün iki yüz yük taĢ getürmüĢdür, deyü Karabalı ÇavuĢ
tezkire ile bildirmeğin Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçe tîmâra sene 991 Ramazânının evâyili ile
müverrah hükm-i Ģerîf îrâd etmeğin tîmâr-ı mezbûr 1334 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl üç bin
akçelik üzre tevcîh olunmasıyçün tezkire verildi.
Fî 4 Ramazân sene 992.
Tezkire-i Yûsuf PaĢa.
[B/838]
Nâhiye-i Pınarbaşı, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
ġâhverdi veled-i Emirza, an tahvîl-i Gülâbende el-müteveffâ.
Mezra‘a-i Ağcavîrân, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl:
Karye-i Söğüdlüce tâbi‘-i m. Hâsıl: Ma‘a rüsûm
Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-resm-i dönüm 3.000,
gayr-ı ez-resm-i dönüm 1.000
hisse 1.000
Yekûn 2.000.
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde 2000 akçelik tîmâr müteveffâ
Gülâbende tahvilinden mahlûl olmağın Emirze oğlu ġâhverdi içün sahîh sipâhîzâde olup babası
mezbûr Eymirze 2.000 akçeye müstahık ve bin dört yüz akçe tîmâra mutasarrıfken sene 981 târîhinde
fevt olduğuna ve iki kıt‘a berâtları ihrâkun bi'n-nâr olduğuna 6500 akçe tîmâra mutasarrıf Kaya
bendeleri ve gayri sekiz nefer sipâhîler Ģahâdet eylemeğin zikr olunan 2.000 akçelik tîmâr merkûm
bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 14 Cemâziye'l-âhir sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
[B/845]
[Yev]mü'l-ahad, fî 14 Zilka‘de sene 997
Nâhiye-i Pınarbaşı, der-livâ-i Mar‘aş
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Hükm-i şerîf verilmişdir.
Tîmâr_____________________ı
Rıdvân veled-i Abdullâh, an-tahvîl-i Zeynel el-müteveffâ
an-Karye-i Ağcavîrân, der-nezdan-Karye-i Gösteran ma‘a
an-Mezra‘a-i Ağcain ma‘a
i Ağcaoğluderesi, tâbi‘-i
Burunvîrân nâm-ı diğer AlîSakalvîrân, tâbi‘-i mezbûr
PınarbaĢı
Ģeyhlü, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve
896
bennâk ve mücerredân ve âdet-i bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.115
ağnâm: 1.999
Yekûn: 2.895
Hisse: 1.885
Cem‘an: 3.000
Abdullâh oğlu mezkûr Rıdvân Der-i devlet'e gelüp mukaddemâ Tebrîz seferinde hidmetde
bulunduğun Alacahisâr sancağı Beği Mahmûd dâme izzuhu bildirdikde Zülkadriyye'de ibtidâdan
3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğın ve Mar‘aĢ sancağında zikr olunan 3.000
akçe tîmâr müteveffâ Zeynel tahvîlinden mahlûldur, deyü tâlib olup inâyet ricâ etmeğin hükm-i sâbık
alınup mahlûl ise tevcîh edesin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra
tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın Rûznâmçe-i hümâyûn'a mürâca‘at
olundukda tîmâr-ı mezbûru Mûsâ tahvîlinden Budak nâm kimesne alup berât eylemiĢ bulunup
arzolundukda Zeynel üzerinden berât ola, deyü buyrulmağın ber-mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr
vech-i meĢrûh üzre müteveffâ Zeynel tahvîlinden merkûm Rıdvân'a Der-i devlet'den tevcîh olunup
berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 23 ġevvâlü'l-mükerrem sene 997.
[B/846]
Hükm-i şerîf verilmişdir, ferâğat edüp âhara verildi, sene 998.
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Sinân veled-i Alî, an tahvîl-i Kulu el-müteveffâ
Karye-i MüĢüke ma‘a Kiravki. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-içift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm 2.467
Hisse 875.
Ber vech-i tekmîl 3.000.
Alî oğlu mezkûr Sinân, Dergâh-ı mu‘allâya gelüp bundan akdem yararlığın Mora alaybeğisi arz
eyledikde ibtidâdan üç bin akçe tîmâra emir verilüp müyesser olmaduğun ve mar‘aĢ sancağında
Zamantu nâhiyesinde MüĢüke karye ve gayriden bin akçe tîmârı olan Kulı fevt olup tîmârı mahlûldur,
deyü kendüye verilmek bâbında inâyet ricâ etmeğin evvel hüküm alınup mezkûr fevt olup tîmârı bi'lfi‘il mahlûl ise noksânı düĢenden tekmîl olunmak üzre tevcîh eyleyesin, deyü Mar‘aĢ beğlerbeğisine
hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın rûznâmçei hümâyûna mürâca‘at olunup tîmâr-ı mezbûru mezkûr Kulı 875 akçe üzre berât etmiĢ bulunmayup
zikr olunan 875 akçe tîmâr müteveffâ Kulı tahvîlinden ibtidâ fermân olunan bedelinden 2125 akçe
noksânıyla ber vech- itekmûl üç bin akçe üzre emr-i âlî mûcebince vech-i meĢrûh üzre mezkûr Sinân'a
tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün Der-i devlet'den tezkire verildi.
Fî 6 Zilka‘de sene 997.
[B/851]
Hükm-i şerîf verilmişdir,
tecdîd-i berât eyledi, sene elf.
Nâhiye-i Pınarbaşı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Minnet veled-i Dündâr, an tahvîl-i Alî veled-i Murâd.
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Karye-i Kilise-Mehrim [Mehri
Mezra‘a-i Miyân, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Saru Sevindik, derkilisesi], tâbi‘-i m. Hâsıl: Ma‘a
mezbûr. Hâsıl: Ma‘a rüsûm:
nezd-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr.
rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
600
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 600
3.000
Çiftlik-i Murâd el-mezbûr,
Mezra‘a-i Ġlimpâre [Ġncepâre],
Mezra‘a-i Ġğdecik, nezd-i
nezd-i Kilise-Mehrim eltâbi‘-i Kal‘a-i Zamantu, tâbi‘-i mezbûr, tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayrmezbûr. Hâsıl: 170
mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm- ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
i dönüm: 745
mücerredân ve âdet-i ağnâm:
915
Yekûn: 1.660
Hisse: 830
an-Karye-i Sıvgın, tâbi‘-i ÇörümĢek. Hâsıl:
Mezra‘a-i Koruvîrânı, der-nezd-i karye-i
Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.100
ve âdet-i ağnâm: 11.650
Yekûn 12.750
Hisse 800
Cem‘an 6.000
Hisse 5997
Hisse-i m. 4.999
Dündâr oğlu mezkûr Minnet, Südde-i sa‘âdet'e gelüp Mar‘aĢ sancağında mîrimîrân berâtıyla iki
bin yedi yüz doksan dokuz akçe tîmârdan ma‘zûl olup mukaddemâ yarardır, deyü sekiz yüz akçe
terakkîye emr-i Ģerîf verilüp zâyi‘ olmağla tekrâr zâyi‘den emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmayup ve
Mar‘aĢ sancağında Zamantu nâhiyesinde Kara Kilise nâm karye ve gayriden beĢ bin akçe tîmâra
mutasarrıf olan alâ kuttâ‘-ı tarîk olduğu arz ile siccil olunup kuttâ‘-ı tarîkdir, deyü tîmârı kendüye
verilmek ricâ etmeğin terakkîsi emr olunup mezbûr livâ-i mezkûrda ol mikdâr tîmârdan min ba‘d ile
ma‘zûllerden değil ise ve mezkûr ehl-i fesâd olup kuttâ‘-ı tarîk olduğu Ģer‘le sâbit olup hakkından
gelindikden sonra tîmâr-ı mezbûrdan bedelin tevcîh edesin, amma mukayyed olasın ki ol zâyi‘ olan
emr ile tekrâr terakkî almaya, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine sene 997 Zilka‘desinin evâyili târîhiyle
müverrah hükm-i Ģerîf verildikden sonra beĢ yüz akçe ziyâdesiyle tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc
olunmak fermân olunup lakin ibtidâ berâtı lâzım olup ve tîmârından ferâğat edeli az zamandır, deyü
arz olundukda kaydından görüle, deyü fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî mezbûrun tîmârı beĢ
bin dokuz yüz doksan yedi akçe bulunmağla tîmâr-ı mezbûrun dört bin dokuz yüz doksan dokuz
akçelik vech-i meĢrûh üzre Murâd oğlu Alî tahvîlinden elinden giden tîmârı ile terakkîsi ve fermân
olunan ziyâdesine bedel Dündar oğlu merkûm Minnet'e tevcîh olunup Der-i devlet'ten berât-ı âlîĢân
içün tezkire verildi.
Fî 13 Zilka‘de sene 997
[D/7]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Pınarbaşı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mehmed veled-i Velî, an tahvîl-i Alî bin Kaya.
Karye-i Yerdam, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm 4.160, hisse 2.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantuya [tâbi‘] PınarbaĢı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâra mutasarrıf
olan Alî Kaya nâm sipâhînin babası berâtları ve kendü berâtı zâyi‘ olup tekrâr tezkire alup berât
içün Dersa‘âdet'e gönderdüğünde kendü berâtının kaydı bulunmamağla tezkiresi berât olmak
müyesser olmayup bu takdîrce mahlûl olmağın mezbûr Velî oğlu Mehmed bendeleriyçün Lûri ve
Tomanis kal‘aları binâsında hidmet etmiĢdir, deyü mukaddemâ Zülkadriyye beğlerbeğisi olan
Murâd PaĢa defterile bildirmeğin vilâyet-i Zülkadriyye'de ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr tevcîh
olunmasiyçün sene 992 Zilka‘desinin evâyili ile müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan iki
bin akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı
âlîĢân içün tezkire verildi.
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Tahrîren fî 5 Zilka‘de sene 996.
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[D/26]
Nâhiye-i Pınarbaşı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Alî Kaya veled-i Allâhverdi, an tahvîl-i pedereĢ el-müteveffâ.
Karye-i Yerdam, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdeti ağnâm 4.168, hisse 2.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantuya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan
Allâhverdi zikr olunan tîmâr mîrimîrânı sâbık sene 990 Recebinin beĢinci gününden merkûm Alî
Kaya'ya tevcîh edüp tezkiresin Dersa‘âdet'e varup berât olup gelürken berâtı getüren kimesneyi yolda
harâmî alup kendü ve babası berâtları zâyi‘ olduğuna livâ-i mezbûr sipâhîlerinden üç bin akçe tîmârı
olan Kılıç ve iki bin akçe tîmârı olan Ârif Ģahâdet eylemeğin defter-i cedîde mürâca‘at olundukda
târîh-i mezbûrdan üzerinde mukayyed bulunmağın müteveffâ babası tahvîlinden berât-ı hümâyûn içün
tezkire verildi.
Fî 20 Cemâziyelevvel sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/33]
Nâhiye-i Pınarbaşı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Hasan bin Mehmed, an tahvîl-i hod.
Karye-i Kınıkgeçen, ma‘a
Karye-i Güllüce der nezd-i
Mezra‘a-i Çağılgan, der
mezra‘a-i Öküzgâh (?), der
karye-i mezbûr tabi-i
nezd-i KabAkdepe tabi-i
nezd-i Sovucak tâbi‘-i
mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ezSaros
mezbûr.
resm-i çift ve bennâk ve
Hâsıl: Ma‘a rüsûm 400
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
mücerredân ve âdet-i ağnâm
ve bennâk ve mücerredân ve
1.729
âdet-i ağnâm 3.091
Yekûn 4820, hisse 2000
Cem‘an 2400 hisse 300 elinde olan.
Ġlhâk____________
Berâ-yı noksân an tahvîl-i Ferhâd el-müteveffâ PınarbaĢı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aĢ
Karye-i ġarayin. tabi-i m.
Karye-i Vartan, tabi-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm 2.000, hisse 500
mücerredân ve âdet-i ağnâm 2.289, hisse 370
Yekûn 9705,
Cem‘an 1370,
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu nâhiyesinde tâbi‘-i PınarbaĢı dört yüz akçe hisse tîmâra ber vech-i
tekmîl üç bin akçelik üzre mutasarrıf olan mezkûr Mehmed oğlu Hasan bendelerinin berâtı mûcebince
noksânı olmağın yine livâ-i mezbûra tâbi‘ ġarayin nâm karye ve gayriden dokuz yüz yetmiĢ akçe tîmâr
müteveffâ Ferhâd tahvîlinden mahlûl olmağın mezkûrun elinde olan tîmârına noksâniçün zammolunup
cümle tîmârı bin üç yüz yetmiĢ akçelik olup düĢenden noksânı tekmîl olmak üzre ber vech-i tekmîl üç
bin akçelik üzre merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 22 ġevvâlü'l-mükerrem sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[D/41]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 28 Rebîü'l-âhir sene 998
Nâhiye-i Pınarbaşı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
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Tîmâr_____________________ı
Hanefî veled-i Durak Velî, an tahvîl-i pedereĢ ferâğat kerd.
Karye-i Sovucak tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i Adadepe, der
Mezra‘a-i Surin, der nezd-i
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift
nezd-i karye-i mezbûr tâbi‘karye-i mezbûr, tâbi‘-i
ve bennâk ve mücerredân ve
i mezbûr. Hâsıl çift gayr-ı
mezbûr.
âdet-i ağnâm 3.200
ez-resm-i dönüm 413
Hâsıl çift gayr-ı ez-resm-i
dönüm 800
Yekûn 4413
Hisse 2000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan
Durak Velî pîr ü marîz olup sefer-i hümâyûna iktidârı olmayup min ba‘d kendüye dirlik olmamak üzre
oğlu Hanefî'ye ferâğat edüp mahlûl olmağın mezbûr Hanefî bendeleriçün merkûmun oğlu olup ve
ibrâz eyledüğü berâtlar Ģübhesüz babası berâtları idüğüne Kozcuğaz nâm karyeden on bin akçelik
tîmârı olan ġeyhî ve Nurvana nâm karyeden iki bin akçelik tîmâra mutasarrıf olan Budak ve bunlardan
gayrı sekiz nefer sipâhîler dahi Ģahâdet eylemeğin zikr olunan iki bin akçelik tîmâr ferâğat eden babası
tahvîlinden merkûm bendelerine tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 15 Cemâziye'l-evvel sene 996.
[D/42]
Hükm-i şerîf verilmişdir, tîmârından ferâğat etmeğin âhara verildi, sene 998
Nâhiye-i Pınarbaşı tâbi‘-i Zamantu, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mahmûd, an tahvîl-i Alî
Karye-i Kilise-Mehrim [Mehri
Mezra‘a-i Miyân, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Saru Sevindik, derkilisesi], tâbi‘-i m. Hâsıl: Ma‘a
mezbûr. Hâsıl: Ma‘a rüsûm:
nezd-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr.
rüsûm gayr-ı ez-âdet-i ağnâm:
600
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 600
3.000
Çiftlik-i Murâd el-mezbûr,
Mezra‘a-i Ġncepâre, tâbi‘-i
Mezra‘a-i Ġğdecik, nezd-i
nezd-i Kilise-Mehrim elKal‘a-i Zamantu, tâbi‘-i
mezbûr, tâbi‘-i mezbûr. Hâsıl:
mezbûr. Hâsıl: 170
mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm- Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk
i dönüm: 745
ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 915
Yekûn: 6.000
Hisse: 3.000
Karye-i Sıvgın, tâbi‘-i ÇörümĢek. Hâsıl: Gayr-ı
Mezra‘a-i Koruvîrânı, der-nezd-i karye-i
ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet- mezbûre. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.100
i ağnâm: 11.650
Yekûn: 12.750
Hisse: 800
Yekûn: 1.660
Hisse: 830
Hâlâ Zülkardiyye beğlerbeğisi olan Mustafâ PaĢa bundan akdem Ģehzâde hazretlerinin lalası
iken mezbûr Mahmûd içün yarardır, deyü inâyet ricâsına arz etmeğin Anadolu'da ibtidâdan üç bin
akçe tîmâra sene 996 Saferinin evâyili hükm-i Ģerîf verilüp müyesser olmayup ve Mar‘aĢ sancağında
PınarbaĢı nâhiyesinde Karakilise nâm karye ve gayriden üç bin akçe tîmâra mutasarrıf olan harâmzâde
ve kuttâ‘u't-tarîk olan mezkûr Alî tahvîlinden mahlûl olmağın mîrimîrânı müĢârunileyh sene 997
ġevvâlinin onuncu gününden merkûm Mahmûd'a tevcîh edüp tezkire verüp tezkiresi Südde-i sa‘âdet'e
geldikde emri Anadoluda olmağla berât müyesser olmayup hâlâ hükmü Zülkadriyyeye tebdîl olunmak
ricâ etmeğin tîmâr-ı mezbûr ol vechile verilüp elinde tezkiresi varise tezkire târîhinden tevcîh edüp
müceddeden tezkiresin veresin, deyü mîrimîrânı mûmâileyh sene 998 Rebîü'l-âhirinin evâyili târîhiyle
hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olmağın ve
tezkiresinde beğlerbeği mukaddemâ vermiĢ arz olup berât buyuruldu berât buyuruldu berât ola, deyü
buyurulmağın ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre kuttâ‘u't-tarîk olan mezbûr Alî
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tahvîlinden mîrimîrânı müĢârunileyhden sene 997 ġevvâlinin onuncu günüyle müverrah tezkire ibrâz
eden merkûm Mahmûd'a tevcîh olunup Der-i Devletden berât-ı Ģerîf içün tezkire verildi.
Fî 19 Rebîü'l-âhir sene 998.
[D/64]
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Pınarbaşı tâbi‘-i Zamantu der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Hasan veled-i Alî, an tahvîl-i Ümmet
Karye-i Ahiköy ve mezra‘aMezra‘a-i Küreburun nâm-ı
Mezra‘a-i Bulgarluca ma‘a
i Çengi nâm-ı diğer
diğer Gede, der nezd-i
Hamzavîrân, çift gayr-ı ezÖmeroğlu tâbi‘-i m. Hâsıl:
karye-i mezbûr, çift gayr-ı
resm-i dönüm 1.064, hisse
Gayr-ı ez-resm-i çift ve
ez-resm-i dönüm 250
292
bennâk ve mücerredân ve
âdet-i ağnâm 4.558
Yekûn 4.808
Hisse 1.808
Cem‘an 2100
Ber vech-i tekmîl 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde iki bin yüz akçelik tîmâra mutasarrıf
olan Ümmet nâm kimesne kendü hevâsına tâbi‘ birkaç harâmzâdeler ile karye-i Girgörsün câmi‘inde
hatîb olan Muhsin Halîfe'nin âlet-i harb ile gözlerini çıkarup ve dilin kesüp katl etmekle tîmârı mahlûl
olmağın mîrirân-ı sâbık tarafından sene 996 Recebinin gurresinden iyi emirlü Ġbrâhîm nâm kimesne
tahvîlnâme verilüp tezkiresin ihrâc etmeyüp ve mezkûr Alî oğlu Hasan bendeleriyçün yarar olup
Gence kal‘ası ta‘mîrinde küllî hidmet etmiĢdir, deyü sâbıkâ Zülkadriyye Beğlerbeğisi Mehmed PaĢa
arz eyledikde ibtidâdan üç bin akçelik tîmâr verilmesiçün sene 996 Zilka‘desinin evâsıtıyla müverrah
emr-i Ģerîf îrâd eylemeğin zikr olunan iki bin yüz akçelik tîmâr ber vech-i tekmîl üç bin akçelik üzre
ber mûceb-i emr-i âlî merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî selh-i Cemâziye'l-evvel sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/80]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 5 Cemâziye'l-âhir sene 998
Hükm-i şerîf verilmişdir
Nâhiye-i Pınarbaşı der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Rıdvân veled-i Abdullâh, an tahvîl-i Mahmûd el-fâriğ
Karye-i Kilise [Mehri kilisesi], tâbi‘-i
Mezra‘a-i Miyân, tâbi‘-i m. Hâsıl: Ma‘a rüsûm:
PınarbaĢı. Hâsıl: Ma‘a rüsûm gayr-ı ez-âdet-i
600
ağnâm: 3.000
Mezra‘a-i Saru Sevindik, der-nezd-i mezbûr,
Çiftlik-i Murâd el-mezbûr, der-karye-i Kilisetâbi‘-i m. Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 600
Mehrim el-mezbûr. Hâsıl: 170
Mezra‘a-i Ġslicepâre [Ġncepâre], tâbi‘-i Kal‘a-i
Mezra‘a-i Ġğdecik, nezd-i mezbûr, tâbi‘-i
Zamantu. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 745
mezbûr. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk
ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 915
Karye-i Sıvgın, tâbi‘-i ÇörümĢek. Hâsıl: Gayr-ı
Mezra‘a-i Koruvîrânı, der-nezd-i karye-i m.,
ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet- tâbi‘-i m. Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.100
i ağnâm: 11.650
Yekûn: 12.750
Hisse: 800
Cem‘an: 6.000
Hisse: 3.000
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Mar‘aĢ sancağında zikr olunan üç bin akçe tîmâr berâtın verüp ferâğat eyleyen Mahmûd
tahvîlinden mahlûldür, deyü mukaddemâ Divriği sancağıbeği yararlığın arz etdükde ibtidâdan üç bin
akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmayan Abdullâh oğlu mezkûr Rıdvân tâlib olup inâyet ricâ
etmeğin hükm-i sâbık alınup mezbûr fevt olup berâtı bunun eline düĢmekle bana ferâğat eyledi, deyü
hîle eylemiĢ olmayup tîmârı üzerinde olup ferâğat ederse tevcîh edesin, deyü Zülkadriyye
beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân
olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre fâriğ Mahmûd tahvîlinden
merkûm Rıdvân'a Der-i Devletden tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 29 Cemâziye'l-ûlâ sene 998.
[D/87]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 19 Cemâziye'l-âhir sene 998
Tezkirelü tîmâr bozulmamak üzre 1.500 akçe ile buyuruldu.
Nâhiye-i Pınarbaşı der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Uğurlu veled-i Pîr Velî, an tahvîl-i Pir Kulu birâdereĢ el-müteveffâ.
Karye-i Ahiköy ve mezra‘a-i Sala [Çengi]
Mezra‘a-i Kürburun nâm-ı diğer Gede, der
nâm-ı diğer Ömeroğlu Deresi, tâbi‘-i
nezd-i karye-i mezbûr, tâbi‘-i mezbûr.
mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm 250
Hâsıl: Gayr-ı ez-dönüm çift ve bennâk
mücerredân ve âdet-i ağnâm 3.558
Yekûn 4.800
Hisse 3.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde üç bin akçelik tîmâra mezkûrân
Uğurlu ve Pir Kulu nâm karındaĢlar ber vech-i iĢtirâk ale's-seviyye mutasarrıflar iken mezbûr Pirkulu
fevt olup hissesi mahlûl oldukda tezkirelü tîmâr bozulmamak üzre karındaĢı Uğurlu'ya sene 991
ġevvâlinin on birinci günü tevcîh ve tezkire verilüp Dersa‘âdet'e giderken zâyi‘ olup ve tezkiresi zâyi‘
olduğuna Çiçek nâm karye ve gayriden 3.000 akçelik tîmâra mutasarrıf olan Ahmed veled-i Alî ve
Akvîrân nâm karye ve gayriden 3.000 akçelik tımara mutasarrıf olan Halîl veled-i Devletyar-Zülfikar
nâm sipâhler Ģahâdet eylemeğin rûznâmçeye mürâca‘at olundukda zikr olunan 3.000 akçelik tîmâr
târîh-i mezbûrdan üzerinde mukayyed bulunmağın mahallinden ihrâc olunup târîh-i mezbûrdan
merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân sadaka buyurulmak bâbında tezkire verildi.
Tahrîren fî 5 Ramazânu'l-mübârek sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/136]
[Yev]mü's-sülesâ, fî 16 Şa‘bânü'l-mu‘azzam sene 998.
Ziyâde 1.999 buyrulmuşdur.
Nâhiye-i Pınarbaşı, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mehmed veled-i Ġshak
an-Karye-i Kengerlü be-nâm-ı Depecik
Mezra‘a-i Gürzüddîn, der-nezd-i karye-i m.,
[Delicek), tâbi‘-i Zamantu
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 2.500
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.500
Mezra‘a-i Ağcavîrân, der-nezd-i karye-i m.,
Mezra‘a-i Çakıldaklu, der-nezd-i karye-i m.,
tâbi‘-i m.
tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.000, sahh
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.000
Yekûn: 6.000
Hisse: 1.400
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Karye-i Kapuluca-i diğer ma‘a mezra‘a-i Kayaluca, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredan ve âdet-i ağnâm: 1.000
Cem‘an: 2.400
Hisse: 2.000
Hâlâ Elbistân kadısı Abdurrahmân Der-i devlet'e mektûb gönderüp Mar‘aĢ sancağında PınarbaĢı
nâhiyesinde Kengerlü nâm karye ve gayriden 2.000 akçe tîmârı olan Ġshak oğlu mezkûr Mehmed içün
sefer-i hümâyûna giderken esbâbı ile berâtı zâyi‘ olduğun bildirüp tekrâr kaydından verilmek ricâsına
arzetmeğin tîmârı bi'l-fi‘il üzerinde olup berâtın zâyi‘ etmiĢ ise kaydından tezkiresin veresin ki berât-ı
Ģerîf verile, deyü Zülkadirye beğlerbeğisine Ģürût-ı kâmile ile hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi
Bâb-ı ba‘âdet'den ihrâc olunmak fermân olunmağın Ruznâmçe-i hümâyûn'a mürâca‘at olundukda zikr
olunan 1.000 akçe tîmârı müteveffâ babası tahvîlinden sene 997 Muharreminin sekizinci gününde mîri mîrân tezkiresiyle alup berât eylemiĢ bulunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî merkûm Mehmed'e Der-i
devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 9 ġa‘bânü'l-mu‘azzam sene 998.
[D/140]
İki kıt‘a evâmir-i şerîfe verilmişdir
Nâhiye-i Pınarbaşı, der livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Yûsuf, an tahvîl-i Sinân bin Alî el-fâriğ.
Zemîn-i MüĢüke ma‘a Kirönü, tâbi‘-i mezbûr.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 4.467
Hisse 875.
Ber vech-i tekmîl 3.000.
Mezkûr Yûsuf içün bundan akdem yarar ve Tebrîz kurbunda olan muhârebelerde yoldaĢlık
etmiĢdir, deyü Batum beğlerbeğisi Mustafâ dâme ikbâlehu mektûb ile bildirmeğin mezîd-i inâyetden
ibtidâdan Rûmeli'nde 3.000 akçe tîmâra serdâr-ı sâbık müteveffâ Vezîr Osmân PaĢa tarafından sene
993 ġevvâlinin evâhiriyle hükm-i Ģerîf verilmeğin hâlâ mezbûr Yûsuf Der-i devlete gelüp vech-i
meĢrûh üzre ibtidâdan 3.000 akçe tîmâra emr-i Ģerîf verilüp müyesser olmaduğun ve Mar‘aĢ
sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde MüĢüke nâm karyeden 875 tîmârı olan Alî oğlu
Sinân berâtın verüp noksânıyla kendüye ferâğat eyledüğün bildirüp inâyet ricâ etmeğin mezbûrun
elinde emri var ise ve mezkûr fevt olup berâtı bunun eline düĢmekle bana ferâğat eder, deyü hîle etmiĢ
değil ise sahîh ferâğat eder ise tevcîh edesin [D/141] deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine sene 998
ġevvâlinin evâyili târîhiyle müverrah hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Bâb-ı sa‘âdet'den ihrâc
olunmak fermân olunmağın ber mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr vech-i meĢrûh üzre fâriğ Sinân
tahvîlinden bedelinden 2.125 akçe noksânıyla ber vech-i tekmîl 3.000 akçelik üzre ibtidâ emri olan
mezbûr Yûsuf'a tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 13 ġa‘bânu'l-mu‘azzam sene 998.
[D/145]
[Yev]mü's-sebt, fî 4 Ramazânü'l-mübârek.
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berevât eylediler, fî seb‘a ve elf.
Nâhiye-i Pınarbaşı, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Ġlyâs ve Osmân veledân-ı Hamza, ber-vech-i iĢtirâk
Karye-i Gölcük, tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve mücerredân ve âdet-i ağnâm: 6.350
Hisse: 2.999
Elbistân kadısı Abdurrahmân Südde-i sa‘âdet'e gelüp Mar‘aĢ sancağında PınarbaĢı nâhiyesinde
zikrolan tîmâra mutasarrıf olan Hamza oğulları Ġlyâs ve Osmân ber-vech-i iĢtirâk mutasarrıf oldukları
berâtların zâyi‘ eylediklerin bildirüp kaydından verilmek ricâsına arzetmeğin Ruznâmçe-i hümâyûn'a
mürâca‘at [olundukda] tîmâr-ı mezbûr mezkûrun tahvîlinden âhara verilmiĢ olmayup tîmârları bi'l-fi‘il

247

üzerlerinde ise Rûznâmçe'ye zâyi‘ iĢâretin etdikden sonra kaydından tevcîh edesin, deyü Mar‘aĢ
beğlerbeğisine hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Südde-i sa‘âdet'den ihrâc olunmak fermân
olunup Ruznâmçe'ye mürâca‘at olundukda tîmâr-ı mezbûru mezkûrlar müteveffâ babaları tahvîlinden
ber-vech-i iĢtirâk ale's-seviyye sene 998 Saferinin üçüncü günüyle berât etmiĢ bulunmağın ber-mûcebi emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr mezkûrân ile Osmân ber-vech-i iĢtirâk ale's-seviyye mutasarrıf olmak üzre
kaydından tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı hümâyûn içün tezkire verildi.
Fî 27 ġa‘bân sene 998.
[D/155]
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Pınarbaşı, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Mustafâ veled-i Mehmed, an-tahvîl-i Mehmed veled-i Alî el-fâriğ
Mezra‘a-i Ağcavîrân, der-nezd-i
Mezra‘a-i Çoğınvîrânı, tâbi‘-i [m.]
Çoğınvîrânı, tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: 2.512
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
Hisse: 1.289
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 972
Yekûn: 2.261
Karye-i Kesirin ma‘a mezra‘a-i Burunvîrânı
nâm-ı diğer Alî-ġeyhlü, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.999

Mezra‘a-i Ağcain ma‘a Büğetvîrân, tâbi‘-i
m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: 896

Yekûn: 2.895
Hisse: 500
Karye-i Ağcavîrân, der-nezd-i
karye-i Harsa, tâbi‘-i Kal‘a-i
Zamantu
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
529
Hisse: 200

Karye-i Pulvana, tâbi‘-i
PınarbaĢı
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.157

Mezra‘a-i Kırkvîrân, der-nezd-i
mezra‘a-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
313

Yekûn: 1.470
Hisse: 160
Yekûn: 2.000
Ber-vech-i tekmîl: 3.000
Livâ-i mezbûrda tîmâr-ı mezkûra mutasarrıf olan Alî oğlu mezkûr Mehmed tîmârından ferâğat
edüp bundan akdem Revân kal‘ası binâsında hidmetde bulunup iki yüz yük taĢ getürüp ziyâde
yoldaĢlığı zuhûra geldüğin Dergâh-ı mu‘allâ çavuĢlarından Balı ÇavuĢ mühürlü tezkiresiyle i‘lâm
eyledikde sene 991 Ramazânının evâsıtında Zülkadriyye'de 3.000 akçe tîmâra hükm-i Ģerîf verilüp
müyesser olmayan Mehmed oğlu merkûm Mustafâ tâlib olup inâyet ricâ etmeğin mezkûrun elinde
emri var ise ve tîmâr-ı mezbûr mezkûrun üzerinde iken fevt olup berâtı bunun eline düĢmekle bana
ferâğat etdi, deyü hile etmiĢ değil ise sahîh berâtın verüp ferâğat ederse berâtına ferâğat kaydın
yazdıkdan sonra noksânı tekmîl olunmak üzre tevcîh edesin, deyü Zülkadriyye beğlerbeğisine sene
998 ġa‘banının evâsıtı târîhiyle hükm-i Ģerîf verildikden sonra tezkiresi Südde-i sa‘âdet'den ihrâc
olunmak fermân olunmağın ber-mûceb-i emr-i âlî tîmâr-ı mezbûr Alî oğlu fâriğ Mehmed tahvîlinden
vech-i meĢrûh üzre Mehmed oğlu merkûm Mustafâ'ya bedelinden 1.000 akçe noksânıyla ber-vech-i
tekmîl 3.000 akçe üzre tevcîh olunup Der-i devlet'den berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 5 Ramazânü'l-mübârek sene 998.
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[D/161]
[Yev]mü'l-isneyn, fî 13 Ramazân sene 998
İki kıt‘a hüküm verilmişdir.
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Yûsuf, an-tahvîl-i Mehmed ferâğat kerd.
Mezra‘a-i Ağcavîrân, der-nezd-i Çoğınvîrânı,
Mezra‘a-i Çoğınvîrânı, tâbi‘-i [m.]
tâbi‘-i mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: 2.512
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
Hisse: 1.289
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 972
Yekûn: 2.261
Hisse: 649
Karye-i Kesirin ma‘a mezra‘a-i Burunvîrânı nâmMezra‘a-i Ağcain ma‘a Büğetvîrân, tâbi‘-i m.
ı diğer Alî-ġeyhlü, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: 896
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.999
Yekûn: 2.895
Hisse: 500
Karye-i Ağcavîrân, der-nezd-i
karye-i Harsa, tâbi‘-i Kal‘a-i
Zamantu
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
529
Hisse: 200

Karye-i Pulvana, tâbi‘-i
PınarbaĢı
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 1.157

Mezra‘a-i Kırvîrân, der-nezd-i
mezra‘a-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
313

Yekûn: 1.670
Hisse: 160
Mezra‘a-i Kızılcavîrân, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.391
Hisse: 491
Yekûn: 2.000
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde iki bin akçelik tîmâr-ı âhardan
bedeline tâlib olup ferâğat eyleyen Mehmed nâm sipâhî tahvîlinden mahlûl olmağın mezkûr Yûsuf
bendeleriyçün Erzurûm'da ibtidân 2.000 akçe tîmâra elinde emr-i Ģerîf olup müyesser olmaduğun
bildirüp Zülkadriyye'ye tebdîl olunmak bâbında inâyet ricâ etmeğin mezkûrun elinde ol mikdar tîmâra
emr-i Ģerîf var ise vilâyet-i Zülkadriyye'de 2.000 akçe tîmâr verilmesiçün sene 994 Zilhiccesinin
evâhiriyle müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin zikr olunan 2.000 akçelik tîmâr ber-mûceb-i emr-i âlî
merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Tahrîren fî 22 ġa‘bânü'l-mu‘azzam sene 997.
Tezkire-i Mustafâ PaĢa.
[D/167]
[Yev]mü'l-ahad, fî 19 Ramazân sene 998
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Cülûs-ı hümâyûnda tecdîd-i berât eylemişdir, fî sene selase ve elf.
Tîmâr_____________________ı
Eymirza veled-i Ziyâl, an-tahvîl-i hod.
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an-Karye-i KızılcakıĢla, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.030
Mezra‘a-i Karacavîrânı, dernezd-i karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
350

Karye-i Kocavîrân, der-ned-i karye-i mezbûre
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: 1.100

Mezra‘a-i Ağcaağıl nâm-ı diğer
Ağcaağıl, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
200

Mezra‘a-i Kurukök, der-nezd-i
karye-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
318

Yekûn: 2.999
Hisse: 999
Ġlhâ_________k
, berây-ı noksân ve terakkî, an-tahvîl-i SatılmıĢ ferâğat kerd, nâhiye-i Hınzırı, tâbi‘-i Zamantu,
der-livâ-i Mar‘aĢ
Mezra‘a-i Toprakpınar, tâbi‘-i m.
Mezra‘a-i ġeyh Bebek, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: 2.225
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm: 2.500
Hisse: 1.025
Hisse: 623
Yekûn: 1.648
Cem‘an: 4.674
Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde iki bin dokuz yüz doksan dokuz
akçelik tîmâra mutasarrıf olan mezbûr Ziyal oğlu Eymirza bendelerinin MüĢüke nâm karye ve
gayriden bin sekiz yüz kırk yedi akçe kılıç tîmârı elinden gidüp noksânı olmağın Toprakpınarı nam
karye ve gayriden bin altı yüz kırk sekiz akçe kılıç tîmâr fariğ SatılmıĢ tahvîlinden mahlûl olmağın
birikdirilüp iki bin altı yüz kırk yedi akçelik olup üç yüz elli sekiz akçelik berây-ı noksân ve bir akçesi
dahi yarar mahal-i himmet olmağın elinde olan tîmârına zamm olunup cümle tîmârı üç bin akçelik
üzre merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün tezkire verildi.
Fî 28 ġevvâl Sene 995.
Tezkire-i Mehmed PaĢa
[D/174]
Bir kıt‘a hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
ġah Hüseyin veled-i Murâd, an-tahvîl-i hod.
Karye-i Diprin, tâbi‘-i mezbûr
Karye-i Samağarvîrânı, [tâbi‘-i] ÇörümĢek
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 2.866
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 1.020
Hisse: 200
Yekûn: 3.166
Karye-i Kırsavi, tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 2.500

Mezra‘a-i Ağcavîrân, der-nezd-i
karye-i mezbûr., tâbi‘-i m.
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
2.000
Hisse: 1.000
Yekûn: 4.814
Hisse: 200
Cem‘an: 4.165 elinde olan

Karye-i Gelirge (?), tâbi‘-i
mezbûr
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
ağnâm: 3.355
Hisse: 1.314
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Ġlhâ_________k
Berây-ı terakkî, ber-mûceb-i emr-i Ģerîf, an-tahvîl-i Emir ferâğat kerd, nâhiye-i Kal‘a-i Zamantu,
der-livâ-i m.
Karye-i Zeknir nâm-ı diğer
Mezra‘a-i Kürkün, der-nezd-i
Mezra‘a-i Söğüdlüce, der-nezd-i
Tokmak
karye-i m.
mezra‘a-i m., tâbi‘-i m.
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i çift ve
Hâsıl: gayr-ı ez-resm-i dönüm:
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm:
bennâk ve mücerredân ve âdet-i
621
2.000
ağnâm: 3.450
Hisse: 313
Hisse: 762
Hisse: 1.725
Yekûn: 2.800
Hisse: 800
an-Tahvîl-i Parsi ferâğat kerd, der-nâhiye-i PınarbaĢı, tâbi‘-i Zamantu
Karye-i Kırsavi el-mezbûr ve gayrihi: 4.814
Hisse: 700
Yekûn: 1.500
Cem‘an: 5.665
Mar‘aĢ sancağında ve Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde dört bin yüz altmıĢ akçelik tîmâra
mutasarrıf olan mezkûr Murâd oğlu ġah Hüseyin bendeleriyçün Karaman ve Rûm ve gayriden Kars
seferiyçün edâsı fermân olunan nüzül husûsunda ve kal‘a-i mezbûr ta‘mîrinde ziyâde hidmetde
bulunmuĢdur, deyü KırĢehri sancağıbeği defter ile arz etmeğin bin beĢ yüz akçe terakkî olmasıyçün
sene 987 Ramazânının evâsıtıyla müverrah emr-i Ģerîf îrâd etmeğin livâ-i mezbûrda sekiz yüz akçe
yazar hisse-i âhardan bedeline tâlib olup ferâğat eyleyen Emîr nâm sipâhî tahvîlinden ve yine
mutasarrıf olduğu Kırsavi nâm karye ve gayriden yedi yüz akçe yazar hisse dahi âhardan bedeline tâlib
olup ferâğat eden Parsi tahvîlinden mahlûl olmağın birikdirilüp bin beĢ yüz akçelik olup ber-mûceb-i
emr-i Ģerîf elinde olan tîmârına zammolunup cümle tîmârı beĢ bin altı yüz altmıĢ beĢ akçelik üzre
mezkûr kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân sadaka buyrulmak ricâsına arz olundu, bâki fermân
Dergâh-ı mu‘allânındır.
Tahrîren fî 16 Cemâziye'l-âhir sene 990.
Tezkire-i Alî PaĢa.
[D/213]
Hükm-i şerîf verilmişdir.
Nâhiye-i Pınarbaşı, tâbi‘-i Zamantu, der-livâ-i Mar‘aş
Tîmâr_____________________ı
Bekir veled-i DervîĢ Mehmed, an-tahvîl-i Abdülkerim [be]-sefer nî-âmed.
Karye-i Karakilise, tâbi‘-i mezbûr
Mezra‘a-i Mazhar, der-nezd-i karye-i mezbûr,
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
tâbi‘-i mezbûr
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 3.372
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i dönüm: 647
Yekûn: 4.020
Hisse: 1.900
Mezra‘a-i Kızılkandil, tâbi‘-i Nurhak
Hâsıl: Ma‘a rüsûm: 2.135

Karye-i Kazyuvası, tâbi‘-i PınarbaĢı
Hâsıl: Gayr-ı ez-resm-i çift ve bennâk ve
mücerredân ve âdet-i ağnâm: 3.464
Hisse: 864
Yekûn: 2.999
Hisse: 999

Mar‘aĢ sancağında Zamantu'ya tâbi‘ PınarbaĢı nâhiyesinde iki bin beĢ yüz doksan dokuz akçelik
tîmâr bu def‘a fermân olunan Pasin muhâfazasına gelmeyen Abdülkerim tahvîlinden mahlûl olmağın
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mezbûr DervîĢ oğlu Bekir bendeleriyçün Tebrîz kurbunda KızılbaĢ muhârebesinde yoldaĢlıkda
bulunmuĢdur deyü Zülkadriyye Beğlerbeğisi Dâvud Hân mektûbile i‘lâm eylemeğin vilâyet-i
Zülkadriyye'de ibtidâdan 3.000 akçelik tîmâr verilmesiyçün sene 993 ġevvâlinin evâhiri târîhiyle
müverrah emr-i Ģerîf irâd etmeğin zikr olunan iki bin beĢ yüz doksan dokuz akçelik tîmâr ber-vech-i
tekmîl 3.000 akçelik üzre ber-mûceb-i emr-i âlî merkûm kullarına tevcîh olunup berât-ı âlîĢân içün
tezkire verildi.
Fî 2 Cemâziye'l-evvel sene 998.
Tezkire-i Mehmed PaĢa.
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