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ÖZET 
Bu tez çalışmasında, 1812–1813 (H.1227–1228) yıllarına ait " 16 Numaralı 

Tokat Şer‘iye Sicil Defteri " nin transkripsiyonu yapılarak, defterde yer alan belgeler 

doğrultusunda söz konusu dönemde Tokat’ın idari ve sosyo-ekonomik yapısı üzerinde 

durulmuştur. 

Çalışmamız dört bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde Osmanlı yargı sistemi, 

mahkeme kavramı, mahkeme görevlileri, şer‘iye sicillerinin tanımı ve kapsamı 

hakkında açıklamalara yer verilmiş; ardından sicillerin günümüzdeki durumuna ve 

sicillerle ilgili yapılan çalışmalara değinilmiştir. 

İkinci bölümde, bir taraftan şer‘iye sicilleri içerisinde bulunan belgeler hakkında 

bilgilere yer verilmiş; diğer taraftan da 16 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicil Defteri’nde yer 

alan kayıtların tasnifi yapılmıştır. 

Üçüncü bölümde, transkripsiyonu yapılan belgelerden de yararlanılarak 1812–

1813 yılları içerisinde Tokat’ın sosyal, ekonomik ve idari yapısı ile ilgili elde edilen 

sonuçlar üzerinde durulmuştur. 

Dördüncü ve son bölümde ise, 16 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili’nin 

transkripsiyonlu metnine yer verilmiştir. Ayrıca deftere dayanılarak hazırlanan sözlük 

de çalışmanın sonuna ilâve edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Mahkeme, Kadı, Şer‘iye Sicili, Sivas, Tokat. 
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ABSTRACT 
This thesis aims to transcribe ‘‘The Court Register Number 16 of Tokat’’ that 

belongs to the years 1812–1813 (Hegira 1227–1228) and to evaluate Tokat’s social and 

economical structure in the light of the documents in the register. 

Our work consists of four parts. In the first part, it has been given general 

information on the definition and content of court registers, the Ottoman judicial 

system, court and court officials in Ottoman Empire, and then the present-day situation 

of court registers and the studies on court registers have been discussed. 

In the second part, on the one hand the documents that constitute court registers 

are classified and on the other hand the records that take part in ‘‘Court Register 

Number 16 of Tokat’’ are examined and evaluated. 

In the third part, Tokat’s social, economic and administrative structure in 1812 

and 1813 are determined with the help of the documents which has been transcribed 

before. 

In the final part, the transcribed version of the text of ‘‘Court Register Number 

16 of Tokat’’ is found. At the end of this part a small dictionary is added according to 

the register. 

 

Key Words: Court, Judge, Court Register, Sivas, Tokat. 
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KISALTMALAR LİSTESİ 

A.:Arapça 

B.: Bulgarca 

Bkz.:bakınız 

c.: cilt 

F.: Farsça 

Fr.: Fransızca 

GOÜ: Gazi Osman Paşa Üniversitesi 

H.: Hicrî 

İt.: İtalyanca 

M.: Miladî 

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı 

R.: Rumca 

S.: sayı 

s.: sayfa 

TDVİA: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

TŞS: Tokat Şer‘iye Sicili 

TTK: Türk Tarih Kurumu 

vb.: ve benzerleri 

vd.: ve diğerleri 
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1. GİRİŞ 
1.1. Genel Olarak Şer‘iye Sicilleri’nin Tanımı, Kapsamı ve Hazırlanması 
Osmanlı Devleti’nde çok kapsamlı görevlere sahip olmaları bakımından kadılar, 

kendilerine merkezden gönderilen hüküm ve fermanları, hüküm verdikleri davalara dair 

kararları (Uzunçarşılı, 1984: 109), halkın kendilerine ilettiği şikâyet ve dilekçeleri, 

görev yaptıkları taşra birimlerinin mahalli idarelerine ait hukuki düzenlemeleri, 

kanunların öngördüğü bir şekilde sicil defterlerine kaydetmek zorundaydılar (Beşirli, 

2000: 7). Kadıların görevleri gereği tutmak zorunda oldukları kayıtları içeren defterlere 

şer‘iye sicilleri, kadı defterleri, mahkeme defterleri ve zabt-ı vekâyi sicilleri (Bayındır, 

1986: 1) denilmektedir. Şer‘iye sicilleri için Osmanlı mahkeme kayıtları tabiri de 

kullanılmaktadır (Gedikli, 2005: 187).  

Şer‘iye sicilleriyle ilgili bilinmesi gereken bazı kavramlar vardır. Bunlardan en 

önemlileri: Sicil, mahzar ve sakk-ı şer‘îdir. Sözlük anlamı okumak, kaydetmek ve karar 

vermek olan sicil kelimesi kavram olarak; toplumla ilgili bütün hukuki olayları, 

kadıların verdikleri kararların suretlerini ve çeşitli yazılı kayıtları içeren defterler için 

kullanılmaktadır. Huzur ve hazır olmak anlamlarına da gelen mahzar kavramı ise 

Osmanlı mahkemelerine başvuran kişilerin iddia ve delillerini içeren ancak hâkimin 

kararına esas teşkil etmeyen yazılı beyanlar için kullanılmıştır. Ayrıca bir konu 

hakkında düzenlenen yazılı belgenin içeriğinin doğruluğunu belirtmek için belgenin 

altında o an mahkemede hazır olan ve konuyu bilen sübaşı, muhzır ve çavuş gibi 

görevlilerin yazılı şahitliklerine ve imzalarına da mahzar adı verilmektedir. Kökeni sak 

olan ve çek anlamına gelen zamanla Arapçalaşarak sakk biçimin alan kelimeden doğan 

(Uzunçarşılı,1984:116) sakk-ı şer‘î ise şer‘î mahkemelerde her türlü belgenin 

düzenlenmesinde dikkat edilen yazım usulünün adıdır (Akgündüz,1998: 19). Her 

kadının mevcut kurallara uygun sakk düzenleyemeyeceği dikkate alınarak sicillerin 
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amacına uygun, kolaylıkla ve eksiksiz tutulabilmesi açısından âlim kadılara değişik 

muamelelerin nasıl yazılacağına dair örnek formlar biçiminde sakk mecmuaları adı 

verilen rehber kitaplar hazırlatılmış ve yayımlanmıştır (Uzunçarşılı, 1984: 116). 

Osmanlı Devleti’ne ait şer‘iye sicilleri genel olarak XV. yüzyılın ortalarından 

başlayarak XX. yüzyıla kadar uzanan bir dönemde kaleme alınmışlardır (Moğol, 1996: 

6–7). İlk dönemlerde hazırlanan sicillerde kayıtlar bir sayfanın yarısını geçmeyecek 

şekilde tutulmuş ve çoğu kez bir sayfaya altı-yedi kaydın sığdırılmasına özen 

gösterilmiştir. Yalnız, bu durumun vakfiyeler için geçerli olmadığı ve vakfiyelerin 

bazen bir sayfadan çok yer kapladığı anlaşılmaktadır. Bu ilk defterler bir kadının 

cübbesinin cebine rahatlıkla sığacak şekilde küçük, dar ve uzun bir boyuttadır. Özellikle 

Tanzimat sonrası sicil defterlerinin daha hacimli ve büyük olduğu görülmektedir. 

Hacimdeki bu artışın başlıca nedeni bu dönemden itibaren sicil defterlerine şahitlerin 

isimleri dışında açık adreslerinin de yazılması zorunluluğunun getirilmesidir 

(Akgündüz, 1998: 18–19). 

İlk dönemlerde şer‘iye sicillerinin yazımında Türkçe ve Arapça karışık olarak 

kullanılmıştır. XVII. yüzyılın sonlarına doğru örnek sakkların yazılması ve 

çoğaltılmasına bağlı olarak sicillerin yazımında Türkçe ağırlık kazanmıştır. 

Mahkemelerde Türkçenin ağırlık kazanmasında ve yazılı işlerin standart biçime 

dönüştürülmesinde ‘‘Kitabü’l-Mahâdır ve’s-Sicillât’’ adıyla bilinen yapıtın 

Türkçeleştirilmesinin de önemli katkısı olmuştur (Akgündüz, 1988: 18). Dildeki bütün 

bu Türkçeleştirme çabalarına rağmen vakfiyelerin bazı bölümleri, tereke ve aile 

hukukuna yönelik bazı kayıtlar ve sicili tutan kadının göreve başlamasını gösteren 

kısımlardaki ifadeler ve dualar Arapça olarak varlığını korumuştur. Sicillerde 
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çoğunlukla rika kırması, talik kırması ve divani gibi yazı türleri kullanılmıştır (Gedikli, 

2005: 188–189). 

Genel olarak bir bölgeye yeni atanan bir kadı, zamanında ortaya çıkacak olaylar 

ve durumlar için yeni bir defter açar ve defterin başına kadılığa tayin emrini yazardı 

(Avcı, 1998: 48–49). Kadı göreve başladığı tarihten itibaren davalar ve mahkemeye 

intikal eden olayları kronolojik sıraya göre kaydederdi. Defter iki bölüme ayrılırdı. 

‘‘Sicill-i mahfuz’’ denilen defterin birinci bölümüne evlenme-boşanma, alacak-verecek, 

alım-satım, nafaka, vasi, vakıf, hibe, cürüm-cinayet gibi mahalli olaylar kaydedilirdi. 

‘‘Sicil-i mahfuz defterlü’’ denilen ikinci kısma ise merkezden gelen ferman, berat, 

buyruldu ve terekeler kaydedilirdi (Taş, 1998: 178). Birinci bölüm defterin başından 

ikinci bölüm ise sonundan başlamaktadır. Başka bir deyişle merkezden gelen emirler 

defter ters çevrilerek yazılmıştır (Avcı,1999: 45). 

Son dönemlerde sosyal bilimciler sınırlı bir bölgenin başka bir deyişle şehir ya 

da daha alt idari birimlerin tarihinin çalışılması suretiyle çok daha geniş bir yapının yani 

bir devletin ya da imparatorluğun yapısının daha iyi anlaşılabileceğini kabul 

etmektedirler. Bu şekilde parçalardan tümevarımı hedefleyen bu yeni yaklaşımın altında 

yatan temel düşüncelerden birisi de şehir ya da kasabaların yönetimi altında 

bulundukları devletlerin çekirdek yaşam ve hareket alanlarını oluşturmasıdır. Bu tür 

yaklaşımlar, şer‘iye sicillerini son zamanlarda giderek yoğunlaşan şehir tarihleri 

araştırmaları açısından birinci dereceden kaynak durumuna getirmiştir (Akgündüz, 

1998: 12). 

1.2. Şer‘iye Sicillerinin Korunması ve Günümüzdeki Durumu 
Şer‘iye sicillerinden günümüze ulaşanlarının ve Türkiye sınırları içerisinde 

bulunanların sayısı konusunda araştırmacılar farklı rakamlardan söz etmektedir. Naci 
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Aslan on bine yakın defterin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde olduğunu 

belirtirken bir o kadarının da İstanbul Şer‘iye Sicili Arşivi’nde yer aldığını dile 

getirmektedir (Aslan, 1998: 190). Orhan Avcı Devlet Arşivleri’nde 8928 sicilin 

varlığına (Gedikli, 2005: 195), uzun yıllar İstanbul Şer‘iye Sicilleri Arşivi’nin 

idareciliğini yapan Abdülaziz Bayındır ise İstanbul ve çevresine ait 9872 sicile işaret 

etmektedir (Bayındır, 1994: 116)1. Bütün bu rakamlara rağmen bir de günümüze 

ulaşmayan ve resmi arşivlerde yer almayan çok sayıda sicil olduğunu unutmamak 

gerekir. Şer‘iye sicillerinin bir kısmı zaman içerisinde savaşlar, yangınlar ve su 

baskınları gibi değişik doğal afetlerden kaynaklanan durumlara bağlı olarak çürümeler 

ve insan eliyle oluşan tahriplere uğramışlardır (Atalar,1976: 313–314). Bu tip 

tahriplerden kurtulmayı başaran sicillerin bir kısmı da çöplüklerden toplanmış ya da 

bazı özel şahısların eline geçmiştir (Gedikli, 2005: 188). Sonuç itibarıyla defterlerin bir 

kısmı şu an elimizde bulunmamaktadır.  

Şer‘iye sicillerinin korunmasına ve bir arşivde toplanmasına yönelik ilk girişim 

Osmanlı padişahlarından İkinci Abdülhamid’e aittir. Şer‘iye sicillerinden oluşan ilk 

arşiv 1894 yılında İkinci Abdülhamid’in emriyle İstanbul’da kurulmuştur. Cumhuriyet 

dönemine gelindiğinde ise Maarif Vekâleti’nin 3 Kasım 1941 tarihine ait 4018/2182 

sayılı kararıyla sicillerin kütüphane ve müzelere devri sağlanmıştır. İstanbul hariç 

tutulmak üzere 1991’de Kültür Bakanlığı’nın aldığı bir karar gereği siciller Ankara’da 

bulunan Milli Kütüphane’de toplanmıştır. Bu kütüphanenin Yazma ve Nadir Eserler 

Deposu’nda korunan belgeler 2006 yılında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne 

devredilmiştir (www.mkutup.gov.tr). İstanbul ve çevresine ait siciller ise halen İstanbul 

                                                
1 İstanbul’da Şer‘iye Sicilleri Arşivi’ndeki 9872 defter dışında Şeyhülislamlık (Bâb-ı Fetva) Arşivi’nde de 
5300 defter bulunmaktadır. Bu defterlerle ilgili detaylı bilgi için bkz. B.Aydın, İ.Yurdakul ve İ. Kurt 
(2006), Bâb-ı Meşihat Şeyhülislâmlık Arşivi Defteri Kataloğu,İsam Yayınları, İstanbul, s.25. 
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Müftülüğü Şer‘iye Sicilleri Arşivi’nde korunmaktadır (Gedikli, 2005:188). Bunların 

dışında Sofya’daki Milli Kütüphane’de, Üsküp’te bulunan Makedonya Tarihi 

Enstitüsü’nde, Yunanistan’da Selanik’teki Makedonya Enstitüsü’nde, Kıbrıs’ta2, 

Kahire’de, Şam’da ve Basra’da da şer‘iye sicilleri bulunmaktadır (Akgündüz, 1998: 61). 

1.3. Tokat Şer‘iye Sicilleri 
Tokat’a ait ilk sicil defteri H.1176–1179/M.1772–1776 yıllarına ait olup 374; 

son sicil defteri ise H.1333–1338/M.1914–1920 yıllarına ait olup 192 sayfadır 

(Akgündüz, 1988: 211–212). 

148 yıl süre ile düzenli olarak tutulan Tokat Şer‘iye Sicilleri 1980 yılına kadar 

Tokat Müzesi’nde korunmuştur. 25 Ekim 1980 tarih ve 4918 sayılı Kültür Bakanlığı 

onayı ile Ankara Milli Kütüphane, İbn-i Sina okuma bölümü arşivine nakledilmiştir. 

27.03.2006 tarihinde diğer şer‘iye sicilleri gibi Tokat’a ait şer‘iye sicilleri de Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde 

Tokat iline ait 117 adet defter bulunmaktadır.3  

Tokat Şer‘iye Sicil defterleri farklı ebatlarda ve farklı sayfalardadır. 78 No’lu 

Şer‘iye Sicili 521 sayfa ile en fazla sayfaya sahip defterdir. Tokat sicil defterlerinin 

bazılarının ön yüzleri karton, arkası meşindir. Defterlerden bazılarının ise yaprakları ve 

alt kapakları kopuk ve yıpranmış olup bu varakları oldukça lekelidir. Bazı varaklardaki 

yazılar ise silik olduğundan okumak oldukça zor görünmektedir. 

                                                
2 Türkiye’nin şüphesiz önemli meselelerinden biri de Kıbrıs meselesidir. Kıbrıs adasının tarihini 
aydınlatacak, geçmişine ışık tutacak olan Osmanlıdan günümüze intikal eden yaklaşık, 100 adet Şer'i 
Mahkeme Sicilleri ve Vakfiye Defterleri'nin günümüz harflerine çevrilerek bilgisayar ortamına 
aktarılması Türk Arşivciler Derneği tarafından tamamlanmıştır. Tamamı yaklaşık 200 cilt olan Şer‘i 
Mahkeme Sicilleri ile Vakfiye Kayıt Defterleri 24 ay içerisinde Latin harflerine çevrilmiş ve transkribe 
edilen metinler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. 
http://www.ufukotesi.com/habergoster.asp?haber_no=20071101. 
3 Ancak GOÜ Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali Açıkel, Tokat’a ait şer‘iye sicillerinin 
fotokopilerini şehirle ilgili değişik çalışmalarda kullanmak üzere bir araya getirmiş ve toplam 120 adet 
sicile ulaşmıştır. 
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Şer‘iye sicilleri son dönemlerde hızla çoğalan şehir tarihi araştırmalarının birinci 

derecede kaynağı durumundadır. Bu açıdan bakıldığında, Tokat tarihinin 

araştırılmasında Tokat Şer‘iye Sicilleri çok önemli bir kaynaktır. Sicillerin 

transkripsiyonunun tamamlanması ve değerlendirmelerin ortaya çıkmasıyla yer isimleri, 

Osmanlı hukukunun Tokat’ta uygulanması, Tokat’ın askeri, ekonomik ve sosyal yapısı 

çok daha iyi anlaşılacaktır. 

1.4.Tokat’ta 1812–1813 Yıllarında Şer‘i Mahkemenin İşleyişi ve 
Mahkemede Görevli Memurlar 

Birçok İslâm devletinde olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de örfi ve şer‘i 

davaların görüldüğü, sonuca bağlandığı yere mahkeme ya da meclis-i şer‘ 

denilmektedir. 

Birçok Osmanlı kazasında mahkeme için ayrılmış özel bir bina 

bulunmamaktaydı. Ancak yargılamanın yapıldığı, arayanların kadıyı bulabileceği belli 

bir yerin bulunması mecburiydi. Bu yer bazen bir cami ya da mescit olabileceği gibi 

bazen de kadının evi hatta medreselerden birinin odası olabilirdi. Buna rağmen Osmanlı 

Devleti’nde büyük kazaların bazılarında mahkemeler için ayrılmış özel binalar 

bulunabilmekteydi. Tokat’ın da bunlardan birisi olduğu incelediğimiz defterdeki Sûk-ı 

Mahkeme (TŞS 16, 68/3) ve mahkeme binasının tamiri için salyaneden ayrılan paydan 

(TŞS 16, 156/1) anlaşılmaktadır. Bu mahkeme binası Ali Paşa Camii yakınlarındaydı. 

Camiinin doğu kısmında bulunan yere bu nedenle mahkeme çarşısı da denmekteydi. 

Tokat’ta mahkemeye ait özel bir binanın bulunmasının en önemli nedeni Tokat 

kadılığının mevleviyet derecesinde olmasıyla ilgilidir (Beşirli,2005:104–108). 
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Tokat mahkemesinde, başka bir deyişle Osmanlı mahkemelerinde görev alan 

memurlar şunlardır: Kadı, naib, muhzır, müşavir, mübaşir, kâtip, hademe, tezkiye 

memuru, çavuş, sübaşı, kassam ve kapıcı.  

Kadı, Tanzimat’a kadar şehir idaresinin baş sorumlularından biriydi. İdari, 

sosyal, ekonomik, mali ve beledî birçok konulardaki davalara bakan ve hüküm veren bir 

hâkim olduğu kadar, bu konularla ilgili işlerin yapılmasına da nezaret ederdi. 

Merkezden gelen emirlerin ve fermanların halka duyurulması ve gereğinin yapılması, 

vergilerin düzenlenmesi ve dağıtımının yapılması da kadının görev alanına 

girerdi(Ortaylı, 1994: 28–29). 

Kadı, hiç şüphesiz bulunduğu kazada devletin diğer görevlileriyle birlikte 

çalışmaktaydı. Ancak kararlarında kesinlikle bağımsızdı ve doğrudan merkeze bağlıydı. 

Kadılar kararlarını genelde Hanefi fıkhı çerçevesinde vermekteydi. Kadıların, 

mütevelli, imam, hatip tayini, vakfiyelerin düzenlenmesi, vasi-nafaka-kayyım-nazır 

tayini, miras işleri, tapu sicil amirliği, loncaların teftişi, dini grupların teftişi gibi çok 

geniş bir çalışma alanı vardı. 

Kaza sınırları içerisinde bir sorun belirdiğinde bölge ileri gelenleri kadıya 

başvurur, sorun kadı aracılığıyla merkeze iletilirdi. Kadılar, medreselerden yetişen 

ilmiye mensupları arasından seçilirdi. 

Tokat kadılığının geliri4, emekli kazaskerlere ber-vech-i arpalık ya da ocaklık 

olarak verilebilmekteydi. İncelediğimiz dönemde Tokat’ta kadılık görevini Mevlâna 

Şeyh-zâde es-Seyyîd Mustafa Efendi yerine getirmekteydi. Ancak kendisine gönderilen 

ibkâ kaydına göre, onun bu göreve Rumeli eski kazaskerlerinden Mehmed Nureddin 

                                                
4 Kadıların gelirleri ve bazı kadılıkların arpalık şeklinde verilmesi ile ilgili olarak bkz. Mustafa Akdağ 
(1979), Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, c.II,Tekin Yayınevi, İstanbul, s.251 ve 309. 
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Efendi tarafından getirildiği görülmektedir. Bu duruma bakılırsa, 1812–1813 yıllarında 

Tokat kadılığının gelirinin Rumeli eski kazaskerine verildiği kolaylıkla anlaşılacaktır 

(TŞS 16, 99/1).  

Mahkemede yer alan diğer görevlilere bakacak olursak: 

Naib: Vekil demektir (Devellioğlu,2007: 799). Bütün kadılara sultanın vekili 

olmaları hasebiyle naib ya da bunun çoğulu olan nüvvâb (TŞS 16, 150/1) denebildiği 

gibi kadıların kendi yerlerine dava görmek üzere görevlendirdikleri şahıslar için de naib 

unvanı kullanılabilmekteydi. İncelediğimiz defterde Tokat Kadısı es-Seyyîd 

Mustafa’nın Penbeciler Çarşısı’nda Hasan Beşe’nin dükkânına keşif için Abdurrahman 

Efendi diye birini vekil tayin ederek yolladığı anlaşılmaktadır (TŞS 16, 31/2). 

Başkâtip ve kâtipler: Başkâtip, kadı ya da naiblerin görev süreleri sonunda 

mulâzemet için İstanbul’a gitmeleri durumunda, istifa etmeleri ya da ölmeleri halinde 

mahkemeye vekâlet eden kişidir (Beşirli, 2005: 115). Naiplerin çeşitli nedenlerle 

mahkemeye gelemedikleri bir iki gün için de başkâtipler vekil olarak atanmaktaydı. Es-

Seyyîd Hüseyin Efendi’nin ismi kâtibü’r-rakîm (TŞS 16, 7/2) olarak bazı belgelerde 

geçmektedir. Mahkemelerde başkâtipten sonra ikinci ya da üçüncü kâtipler de görev 

alabilmekteydi. Mahkemede görülen duruşmaların vaktinde ve imla kurallarına uygun 

olarak sicillere geçirilmesi kadının verdiği hüccet, mürasele, i‘lâm gibi yazılar ile 

merkezden gelen emir, mektup ve beratların usulüne uygun kayda geçirilmesi kâtiplerin 

başlıca görevleri arasındadır (Beşirli, 2005: 116). 

Mukayyid: Mahkemede şer‘i davaları kayda geçiren, tezkereleri yazan, hüccet, 

mürasele, defter ve i‘lâmları tutan görevlilere mukayyid denmekteydi (Beşirli, 
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2005:116). İncelediğimiz defterde es-Seyyîd Hüseyin Efendi’nin mesleği, el-mukayyid 

(TŞS 16, 10/1) olarak belirtilmiştir. 

Mahkeme İmamı: Mürasele ve beratla atanan imam, mahkeme binası içerisinde 

yer alan mescitte namaz kıldırır ve yarı resmi olarak mahkeme kâtiplerine yardımcı 

olurdu. Bu göreve, bilgi birikimi güçlü olan imamlar atanmıştır (Beşirli, 2005: 116). 

Hademeler: Evrak takibi, duruşmalar sırasında güvenliğin sağlanması türünden 

işlerle uğraşmışlardır. Defter düzenlenmesi sırasında hüddamiye adıyla bir ücret de 

alırlardı (Akgündüz, 1998: 72). 

Ser-muhzır ve muhzırlar: Bir çeşit adli polis işlevini yerine getirmekteydiler. 

Davacı ve davalıların mahkemeye davet edilmesi, duruşmalar sırasında mahkeme 

binasında güvenliğin temin edilmesi önemli görevleriydi (Akgündüz, 1998: 72–73). 

İncelediğimiz defterdeki kayıtlarda Hasan bin Hızır’ın ser-muhzırân (TŞS 16, 10/2) 

olarak geçmesi, 1812’de Tokat’ta birden çok muhzırın olduğunun göstergesidir. 

Defterde ayrıca, muhzırlarla ilgili; es-Seyyîd Ömer bin Osman muhzır (TŞS 16, 10/1), 

Ömer bin Hüseyin el-muhzır (TŞS 16, 12/2), Mehmed bin Abdullah el-muhzır (TŞS 16, 

4/3), Mehmed el-muhzır (TŞS 16, 16/1), Mustafa el-muhzır (TŞS 16, 24/2), Ömer el-

muhzır (TŞS 16, 25/1), Ömer bin Hasan (TŞS 16, 27/3), es-Seyyîd Ömer bin Osman ser 

muhzıran (TŞS 16, 31/1) şeklinde kayıtlar yer almaktadır. 

Sübaşı: İdare amirliğinin yanında kazalarda icra ve infaz memuru gibi çalışmak, 

şer‘iye mahkemelerinin kararlarının uygulanmasına yardımcı olmak, hakkında 

tutuklama kararı verilen şahsı hapse koymak, hapishaneye nezaret etmek, cezai 

tazminatların tahsilini gerçekleştirmek sübaşının başlıca görevleri arasındaydı 

(Akgündüz, 1998: 74). 
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Mübaşir: Mahkemelerde celp ve tebliğ işlerini yerine getiren memurlardandır. 

Bu yönüyle, muhzırla aynı işlevi yerine getirdiği söylenebilir. Mübaşirlerin, 

muhzırlardan başlıca farkları, daha çok ceza davalarında görev almalarıdır. Mübaşirlerin 

bazen çavuşların görevlerini yaptığı da olurdu. Tanzimat öncesi dönemde devletçe 

soruşturulması gereken işlerin takibini de yerine getiren mübaşirler; bu açıdan da bir 

çeşit sorgu hâkimi rolünü de üstlenmiştir (Akgündüz, 1998: 74). 

Müşavir: İhtiyaç hâlinde devreye sokulan kimselerdir. İslam hukukunu iyi bilen 

kişilerdir. Kadının belirli konularda danıştığı, fikir aldığı kimselerdir. Müşavirler 

genellikle kadılık vasfına sahip şahıslar arasından seçilirdi (Akgündüz, 1998: 74–75). 

Kassam: Sözlük anlamı taksim eden, kısım kısım ayıran, bölüştüren kassam 

(Devellioğlu, 2007:494)  kelimesi; İslam hukuk literatüründe ganimet, şirket ve miras 

konularında her türlü menkul ve gayrimenkul malı bölerek hisseleri belirli hâle getiren 

kişi ya da resmî görevliler için kullanılmıştır. Kassamlara kâsım da denebilmiştir. 

Özellikle Osmanlı uygulamasında kassam, miras davalarında bizzat dava mahalline 

giderek gerekli incelemeyi yapıp; var olan anlaşmazlık hakkında bir sonuca vardıktan 

sonra davayı hükme bağlayan ve mirası mirasçılar arasında bölüştüren şer‘i memuru 

ifade etmektedir (Öztürk, 2001:579). 

Tezkiye Memurları: Gerek duyulması hâlinde şahitler hakkında güvenilirlik 

soruşturması yaparlardı. 

Çavuşlar: Günümüzdeki icra memurlarının yaptığı görevi yerine 

getirmekteydiler. Mahkemeden çıkan ilamların icrası, borçlunun mallarının satılıp 

borcunun ödenmesi, borçlu ödememekte ısrar ederse hapis cezalarının, hukuken 

kesinleşen nakdî ve bedenî cezaların infazı görevlerindendi (Akgündüz, 1988: 73). 
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İncelediğimiz defterde, Ömer bin Ahmed-Çavuş (TŞS 16, 18/4), Halil Çavuş (TŞS 16, 

7/3) gibi kayıtlar yer almaktadır. 
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2.TOKAT ŞER‘İYE SİCİLLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 
Son dönemlerde şer‘iye sicilleri üzerine yapılan araştırmaların sayısı giderek 

artmaktadır. Şer‘iye sicillerinin tanımı, içeriği hakkında yapılan çalışmaların başında 

Ahmet Akgündüz (Akgündüz, 1988) ve Abdülaziz Bayındır’ın (Bayındır, 1986) 

çalışmaları gelmektedir. 

Şer‘iye sicilleri ile ilgili katalog çalışmaları da yapılmıştır. Bu çalışmalardan ilki 

Osman Ersoy’a5 ait olup; bu çalışmayı Müçteba İlgürel6, Yusuf Halaçoğlu7 ve tekrar 

Osman Ersoy’un8 katalog çalışmaları izlemiştir. Şer‘iye sicilleri konusunda en kapsamlı 

katalog çalışması ise Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın öncülüğünde 

gerçekleştirilmiştir. Bu vakfın 1988’de Ahmet Akgündüz, Refet Yinanç, Reşat Genç, 

Kazım Yaşar Kopraman, Atilla Çetin ve Cemil Cahit Güzelbey’in başını çektiği bir 

bilim kuruluna hazırlattırdığı Şer‘iye Sicilleri Toplu Katalogu’yla sicil defteri bulunan 

her şehir alfabetik olarak sıralanmış ve siciller arasında bir kronoloji düzeni ve birliği 

sağlanmaya çalışılmıştır. 9 

Tokat Ser‘iye Sicilleri’ni esas alarak ortaya konan makaleler de mevcuttur. Ali 

Açıkel’in Tokat Şer‘iye Sicillerine göre beylerbeyi buyuruldularını inceleyen makalesi 

bunlardan biridir. (Açıkel, 2001).Bu makalede, Tokat Şer‘iye Sicillerinde yer alan 

buyuruldular göz önünde tutularak beylerbeyi buyuruldularının diplomatik yönden ve 

                                                
5 Osman Ersoy, ‘‘Şer’iye Sicilleri’nin Toplu Kataloğu’na Doğru’’, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Dergisi,  XXI/3–4, Ankara 1963, s. 33–64 
6 Mücteba İlgürel, ‘‘Şer‘iye Sicilleri Toplu Kataloğu’na Doğru’’, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarih Dergisi, 28–29, İstanbul 1975, s. 123–166. 
7 Yusuf Halaçoğlu, ‘‘ Şer‘iye Sicilleri Toplu Kataloğu’na Doğru Adana Şer‘iye Sicilleri’’, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 30, İstanbul 1976,s.99–108 
8 Osman Ersoy, ‘‘ Şer‘iye Sicilleri Toplu Kataloğu’na Doğru’’, Tarih Araştırmaları Dergisi, 1979–1980, 
cilt 8, sayı 124, Ankara 1980, s.1–20. 
9 Salih Uğur, şer‘iye sicilleri ile ilgili ilk çalışmaların 1930’larda Halkevleri öncülüğünde başlatıldığını 
belirtmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk.z Salih Uğur, ‘‘Mahkeme Kayıtları(Şer‘iye Sicilleri: 
Literatür Değerlendirmesi ve Bibliyografya’’, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 
2003, s.305–344. 
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içerik açısından değerlendirmesine yer verilmiştir. Diğer taraftan beylerbeyilerin 

görevleri de çalışmada önemli bir yer teşkil etmektedir.  

Ali Açıkel’in ‘‘Osmanlı Ulak-Menzilhane Sistemi Çerçevesinde Tokat 

Menzilhanesi (1690–1840)’’ başlıklı makalesinde ise şer‘iye sicilleri ve arşiv 

belgelerine dayalı olarak Tokat menzilhanesi ve özellikleri üzerinde kapsamlı bilgilere 

yer verilmiştir (Açıkel, 2004). Ali Açıkel ve Abdurrahman Sağırlı’nın salyane defterleri 

üzerindeki makalesinde de büyük ölçüde Tokat Şer‘iye Sicillerinden yararlanılmıştır 

(Açıkel ve Sağırlı, 2005). Bu makale ile 1771–1840 yıllarında salyane defterlerinin 

hazırlanması, verginin taksimi ve kontrol edilmesi, toplam salyane vergileri ve 

miktarları ve bu vergileri toplayan görevliler hakkında bilgiler ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır. Ali Açıkel’in Tokat’taki şahıs ve yer adlarını değerlendirdiği iki makalesi 

daha vardır (Açıkel, 2003; Açıkel, 2003). Bu makalelerde Artukabad (Artova) kazası 

yer, şahıs isimleri, kelime yapısı ve köken bakımından değerlendirilmiştir. Bu makaleler 

sicilleri inceleyen araştırmacıların yer ve şahıs isimleri konusunda başvurabilecekleri 

sınırlı örnekler arasındadır. 

Tokat Şer‘iye Sicilleri esas alınarak ortaya konan kitap çalışmaları da 

bulunmaktadır. Bu çalışmalardan en kapsamlısı Mehmet Beşirli’ye aittir. Mehmet 

Beşirli tarafından hazırlanan ‘‘ Orta Karadeniz Kentleri Tarihi-I-Tokat (1771–1854)’’ 

adlı kitap arşiv kaynaklarına ve özellikle de Tokat Şer‘iye Sicillerine dayandırılmıştır. 

Bu çalışmada, XVIII. yüzyılın son çeyreği ile XIX. yüzyılın ilk yarısında Tokat’ın idari, 

mali, sosyal ve askeri yapısı ile bilgiler yer almaktadır. Ali Açıkel ve Abdurrahman 

Sağırlı’nın birlikte ortaya koyduğu ‘‘Osmanlı Döneminde Tokat Merkez Vakıfları-

Vakfiyeler I. Cild’’ isimli kitapta da birçok arşiv malzemesinin yanı sıra Tokat şer‘iye 

sicillerinden yararlanıldığı görülmektedir (Açıkel ve Sağırlı, 2005). Bu çalışmada, 
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Osmanlılar döneminde Tokat’ta oluşturulan 750’nin üzerindeki vakıf ve bunların 

vakfiyeleri geniş bir şekilde ele alınmıştır. 

Tokat Şer‘iye Sicillerinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi yönünde yapılan 

yüksek lisans tezi çalışmaları da her geçen gün artmaktadır. 

Bunlardan ilki Nurcan Abacı’ya ait çalışmadır (Abacı, 1994). Abacı, ‘‘1812 

Tarihli Şer‘iye Siciline Göre 19. Yüzyılın Başında Tokat Şehrinin Sosyo-Ekonomik 

Durumu’’ başlıklı çalışmasında 15 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili Defterini temel alarak 

Tokat şehrindeki ticari faaliyetler, üretim dalları, nüfus ve mahalleler hakkında bilgi 

vermeye çalışmıştır. 

Selda Barbak’ın çalışması, 1837–1839 yılları arasında Tokat’ın Osmanlı ticari 

yaşamındaki önemi üzerinde yoğunluk kazanmıştır (Barbak, 2004). Barbak, Ergani’den 

çıkarılan bakırın Tokat’ta işlenmesi, Tokat’ın Osmanlı sınırları içerisinde transit geçiş 

noktalarından biri olması konularının da altını çizmiştir. 

Zübeyde Akın’a ait çalışmada daha çok Tokat’ta yasayan Müslim ve 

Gayrimüslim unsurların birbirleriyle olan ilişkileri üzerinde durulmuştur (Akın, 2004). 

Akın, çalışmasında, Gayrimüslimlerin İslâm hukukundan yararlanması, zimmî 

kadınlarla Müslim erkeklerin evlenmesi ve farklı dinlerden unsurların birbirlerine 

şahitlik etmesine dair örneklere yer vermiştir. 

İsmet Sarıbal’ın çalışması, Tokat’ta uygulanan vergileri ortaya koyması 

bakımından önemlidir (Sarıbal, 2004).  23 numaralı defterin transkripsiyonunu da içeren 

bu çalışmada, Tokat’a ait sosyal ve ekonomik değerlendirmeler de yapılmıştır. Sarıbal, 

1818–1819 yıllarında toplanan vergiler ve bunların oranları, Tokat’ın bakır işlemeciliği 

konusundaki yeri ve dokuma sanayii ile ilgili detaylı verileri de çalışmasına katmıştır. 
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Harun Asıl, 1813–1814 tarihlerine ait 18 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili üzerinde 

çalışmıştır (Asıl, 2006). İslam tarihi ve sanatları üzerinde yüksek lisans yapan Asıl, 

transkripsiyonlu metni de eklediği bu çalışmada daha çok sicildeki belgelerin İslam 

hukuku açısından taşıdığı değer üzerinde durmuştur. 

Aysel Pirdoğan, 1836–1837 yıllarını kapsayan 48 numaralı defter üzerinde 

çalışmıştır (Pirdoğan, 2006). Defterin transkripsiyonunu da içeren bu çalışmasında 

Pirdoğan, defterdeki belgelerin ışığında 1836–1837 yıllarında Tokat’ın idarî ve sosyo-

ekonomik yapısını değerlendirmeye çalışmıştır.  

Tahir Bilirli, 111 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili üzerinde çalışmıştır (Bilirli, 

2006). Bilirli, çoğu vekâlet içerikli davalardan oluşan defterdeki belgeler ışığında, 

1909–1914 yılları arasında Tokat’a ait sosyo-kültürel verileri açığa çıkarmaya 

çalışmıştır. 

Tokat şer‘iye sicillerine dayalı olarak yapılan dönem çalışmalarına önemli bir 

örnek de Harun Çiçek’in hazırladığı yüksek lisans tezidir (Çiçek, 2006). ‘‘Tokat Merkez 

Sancağı’nın Sosyo-Ekonomik Konumu (1800–1850)’’ başlıklı çalışmasında Harun 

Çiçek, Tokat Sancağı’ndaki yöneticileri ele almış ve görev yaptıkları yıllara göre tasnif 

etmiştir. Tokat Merkez Sancağı’ndaki kamu binaları ve binaların imar tarihlerini 

işlevlerine göre belirtmiştir. Sosyal bünyedeki milletlerin mahallelere göre dağılımını 

verip, bu milletler arasındaki ilişkileri açıklamaya çalışmıştır. Merkez sancaktaki gelir 

kaynaklarını niteliklerine göre farklı farklı incelenmiş ve bu farklı sektörlerde faaliyet 

gösteren esnaf kesimini yürüttükleri ekonomik işleve göre gruplandırmıştır 

Ahmet Demirci’nin Tokat Şer‘iye Sicilleri ve Tokat araştırmaları konusunda 

etkili bir isim olan Ali Açıkel danışmanlığında yaptığı çalışma özellikle yer isimleri ve 
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şahıs isimleri bakımından yapılan yüksek lisans tezleri içerisinde en sağlam 

olanlarından biridir (Demirci, 2007). Bu tezde, 1797–1799 (H.1212–1213) yıllarına ait 

3 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicil Defteri’nin transkripsiyonu yapılarak, defterde bulunan 

belgeler ışığında adı geçen dönemde Tokat’taki idarî ve sosyo-ekonomik yapı 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Transkripsiyonlu metini de içeren bu çalışmada 

diğerlerinden farklı olarak belge türleri ve belgelerde dikkat edilmesi gereken noktalar 

da bilimsel ölçülerde ele alınmıştır. 

Ömer Yıldırım’ın ‘‘1797–1798 Yıllarına Ait Tokat Şer‘iye Sicilinde Yer Alan 

Belgelerin Sosyal ve Ekonomik Yönden Tahlili’’ isimli çalışması yine transkripsiyonlu 

bir çalışma olup Tokat’ın idari, sosyal ve ekonomik yönden ilgili dönemdeki durumunu 

değerlendirmeyi amaçlayan bir yapıya sahiptir (Yıldırım, 2007). 

Kazım Karabay, 63 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili üzerinde çalışmıştır (Karabay, 

2007). Bu çalışmada en dikkat çeken yön transkribe edilen metinlerin 

değerlendirilmesinden daha çok Tokat tarihine ve belge tanıtımına ağırlık verilmesidir.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 
Çalışmamıza konu olan ‘‘ 16 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili’’, Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Defter bilimsel ölçütler göz önünde 

bulundurularak transkribe edilmiş ve daha sonra konu ile ilgili kitap ve makalelere de 

dayanılarak defter içerisindeki tarihi malzemenin değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Defter üzerinde çalışırken okunamayan kelimeler için Osmanlı Türkçesi 

sözlüklerine; yer isimleri içinse konu ile ilgili eserlere başvurulmuş, daha sonra 

danışman gözetiminde bütün belgeler bir kez daha okunarak hatalı ve eksik okunan 

kelimeler düzeltilmiştir. 

Defterin transkripsiyonu yapılırken Arap alfabesindeki ayın-(ع) harfi (‘), hemze-

 ise (’) işaretleriyle gösterilmiş, imlâ bakımından uzatma gerektiren Arapça ve Farsça (ع)

kökenli kelimelerde ilgili harflerin üzerine (^) işareti konmuştur. Yalnız, bu gramer 

kuralına yer ve şahıs isimlerinde uyulmamıştır. 

Araştırmacılara kolaylık sağlaması açısından defterde yer alan belgelere sayfa 

numarasıyla birlikte bir de belge numarası verilmiştir. Örneğin; birinci sayfanın ikinci 

belgesi [1/2] şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca sayfalar [s.1] gibi gösterilmiştir. Belgeler 

başladıkları sayfaya göre numaralandırılmıştır. Bir belgenin ağırlıklı kısmı 145’te olsa 

bile sayfa 44’te başlamışsa numarası o sayfa esas alınarak verilmiştir. 

Şüpheli okunan kelimelerin yanına orijinali ()-parantez içerisinde eklenmiştir. 

Böylece çalışmayı inceleyen ve konuya vakıf birinin ilgili kelimeyi okuması 

kolaylaştırılmak istenmiştir. Hiç okunamayan ve aslı temiz bir şekilde belgede bulunan 

kelimeler için de aynı işlem yapılmıştır. Silik ve okunması mümkün olmayan kelimeler 

ise dipnotlarla belirtilmiştir.  
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Bazı belgelerde ise kâtiplerin çok bilinen kelimeleri eksik ya da hatalı yazdığı 

görülmüştür. Bu eksikler de yine []-köşeli parantez içerisinde tamamlanmış ve böylece 

belgenin aslına sadık kalınması amaçlanmıştır. 

Yine, sicilde bulunan fermanlarda “ buyurdum ki” ve “ vardık da-vusul bulduk 

da” gibi ibarelerden sonra yazılması gereken ulak adları açık bırakılmıştır. Bu kısımlara 

sadık kalınmış ve bu bölümler boşluk bırakılarak geçilmiştir. 

Transkripsiyon aşamasından sonra belgelerin tasnifi yapılmış, belgeler 

içerdikleri konulara göre sınıflandırılmış, defterle ilgili oluşan sayısal veriler yeri 

geldikçe defterin diplomatik incelemesinin yapıldığı kısımda ve ilgili değerlendirme 

aşamalarında kullanılmıştır. 

Değerlendirme safhasında ise öncelikle defterin tanıtımı yapılmış, daha sonra 

defterdeki belge türleri üzerinde açıklayıcı bilgiler ve defterden örneklere yer verilmiş; 

ardından defterdeki bilgilere dayalı olarak 1812–1813 yıllarında Tokat’ın idari, hukuki, 

ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına dair sonuçlar ortaya konmuştur. 

Çalışmanın sonuna eklenen sözlükte daha çok kumaş ve giysi türleri ile şer‘iye 

sicillerinde nadir olarak karşılaşılan kelimelerin anlamları verilmiştir. 
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4.16 NUMARALI TOKAT ŞER‘İYE SİCİLİNİN DEĞERLENDİRMESİ 
4.1. Defterin Tanıtımı 
Bizim çalışmamıza konu olan 16 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili M.1812–1813 

(H.1227–1228) tarihleri arasını kapsamaktadır. Defter sayfa numarası verenler 

tarafından 159 sayfa olarak numaralandırılmıştır. Ancak bu sayfa numarası verme 

işleminde eksikler göze çarpmaktadır. Bu eksiklerden birincisi şer‘iye sicil defterlerinin 

ikiye ayrılarak yazıldığı gerçeğine dikkat edilmemesidir. İkincisi ise deftere numara 

verme işleminin yalnız soldan sağa doğru yapılmasıdır. Bir başka eksiklik de var olan 

sayfaların numaralandırılmaması ya da sayfa numarası verilirken sayfa atlanmasıdır. 

Biz bu sorunu şu şekilde çözmeye çalıştık. Verilen numaralardan itibaren defteri soldan 

sağa okumaya başladık ve defterin ters döndüğünü anladığımızda ise diğer başlangıca 

geçerek (sağdan sola okuyarak devam edip) sorunu giderdik. Numaralandırma aslında 

şöyle yapılmalıydı. 1–33 sayfalar arası defterin ‘‘Sicill-i Mahfuz’’ denilen ve daha çok 

hüccet kayıtlarını içeren birinci kısım, 159–34 sayfalar arası ise merkezi emirleri ve 

tereke kayıtlarını içeren ikinci kısım ‘‘Sicill-i Mahfuz-ı Defterlü’’ olmalıydı. Defter 159 

sayfa olarak numaralandırılmasına rağmen 160. sayfaya numara verilmemiş, biz verdik. 

73’ten önce bir sayfa atlanmış, biz bunu 72/a ve 72/b olarak giderdik. 157. sayfa boş ve 

2. ve 3. sayfalar ise yok. 

Defterin 1–33. sayfaları arası yerel mahkeme kayıtlarından oluşurken, 160–34. 

sayfaları arası idarî, malî askerî ve benzeri konularla ilgili belgeleri kapsamaktadır. Bu 

kayıtların içeriğine bakıldığında hem yerel hem de genel olarak sosyal ve ekonomik 

tarih çalışmaları yapılabileceği anlaşılmaktadır. 16 numaralı defterin en çarpıcı 

yanlarından birisi de tereke kayıtlarında eşyaların miktarı ve cinsi konusunda çok 

detaylı bilgilerin yer almasıdır. Özellikle kumaş isimleri, altının ölçüsü ya da ağırlığı ile 

ilgili detaylı ifadeler bulmak mümkündür. Bu açılardan bakıldığında özellikle XIX. 
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yüzyılın ilk çeyreğinde Tokat’ta giyim-kuşama ilişkin yeni bulguların defterde yer 

aldığı söylenebilir. Terekelerin çok sayıda yer tutması ve ‘‘mecnuna’’, bir ‘‘fahişeye’’ 

ve hatta bir ‘‘Yahudi’ye’’ ait terekelerin bulunması Osmanlı hukukunun farklı 

durumlara yaklaşımını içeren örneklerle miras ve aile ilişkilerini aydınlatacak önemli 

belgeleri de içermesi incelediğimiz defterin önemini artırmaktadır. 

Defterin dili, anlaşılacak sadeliktedir. Ancak bazı belge türlerinin başında 

Arapça dua veya ibareler vardır. Sayfalarda bazı belgelerin başlıkları derkenar şeklinde 

yazılmıştır. Bazı belgelerde ise başlık bulunmamaktadır. Defterdeki kayıtların yazı 

tiplerinin farklılığından yazıların farklı kâtiplerce kaleme alındığı anlaşılmaktadır. 

Yazılar çoğunlukla okunabilir şekildedir ancak sınırlı sayıda belgenin okunması uzun 

zaman almıştır. Defter, rika yazısı ile kaleme alınmıştır. 

4.2. Defterin Diplomatik Açıdan İncelenmesi 
16 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili iki bölümden meydana gelmektedir. İlk bölüm 

1’den 33.sayfaya kadar devam etmektedir ve 2. ve 3. sayfalar bulunmadığı için toplam 

31 sayfadan oluşmaktadır. Bu bölüm bir tereke kaydı dışında mahkemede görülen 

davalara ait hüccetlerden oluşmaktadır. Bu bölümdeki hüccetlerin sayısı 86 tanedir. 

Hüccetler içerisinde büyük bir çoğunluğu vâsi ve nafaka hüccetleri oluşturmaktadır. 

Defterin ikinci bölümü 160’dan 34. sayfaya kadar devam etmektedir. Defterin 

bu bölümü tereke kayıtları ve merkezden gelen emirleri içermektedir. Bölümdeki 

toplam belge sayısı 195’tir. İkinci bölümdeki kayıtların belge türleri bakımından 

dağılım ise şöyledir: 147 (110 Müslim, 37 Gayrimüslim) tereke kaydı, 13 fermân, 6 

berât, 4 hazine muvasala kaydı, 4 vakfiye, 4 mektup, 3 salyâne, 2 i‘lâm kaydı, 2 hüccet, 

2 narh kaydı, 2 af kaydı, 1 ihtida kaydı, 1 kadı tayini, 1 zabt-nâme, ve 1 buyuruldu. 
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4.3. Defterde Yer Alan Belge Türleri 
Genel olarak 16 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili’nde yer alan belgeler hüccetler ve 

terekelerden oluşmaktadır. Bunun dışında ferman, berat, buyuruldu gibi merkezi emirler 

de defterde belirgin bir yer kaplamaktadır. Bunun dışında sınırlı sayıda vakfiye, mektup, 

salyane, narh, ilam, af kaydı, zabt-name gibi özel konular da yer almaktadır.  

4.3.1. Hüccetler 
Arapça kökenli bir kelime olan hüccetin sözlük anlamı bir durumu ispat etmeye 

yarayan delil, vesika ve senettir (Devellioğlu, 2007: 388). Osmanlı diplomasisinde ise 

kadının hükmünü içermeyen, mahkemeye başvuran taraflardan birinin konuyla ilgili 

ikrârını, diğerinin de bu durumu tasdikini belirten yazılı belgelere hüccet adı verilmiştir. 

Şer‘i hüccetlere senedât-ı şer‘iye de denilmektedir. Şer‘i mahkemelerin verdiği 

hüccetler, çoğunlukla hüccet konusu olan hukuki meselede, karşı taraf aleyhine verilmiş 

karar gibidir (Akgündüz, 1988: 21). Kadı huzurunda görülen dava neticesinde duruma 

göre hüccetin aslı taraflara verilirken bir sureti de sicile kaydedilirdi. Taraflara verilen 

hüccetlerde kadının ismi ve mührü yer alır, ancak sicillere kaydedilen hüccetlerde 

kadının ismi ve mührüne yer verilmezdi (Oğuz ve Akgündüz, 1998: 446).  

Hüccetler çok farklı hususların tespiti için düzenlenmiş olup günümüzdeki 

noterlik belgelerine benzer (Kütükoğlu, 1994: 350). Hüccetler evlenme-boşanma, köle 

azadı, nafaka, mehir, terbiye velâyeti, miras, rehin, borç, alım-satım, kira, vasi tayini, 

vekalet, vasiyet, emanet, sulh, iflas, gasp, cinayet (Oğuz ve Akgündüz, 1998: 446), 

kefâlet, şehâdet, ferağ (başkasına devretme), hibe, rüşdün ispatı, nazır, keşif, irsaliye 

(makbuz, alındı) (Kütükoğlu, 1994: 350), ikrâr, havale, kısas, diyet, şirket, ibrâ ve 

kethüdâ, sübaşı vb. görevlilerin tâyini (Akgündüz,1988: 26–27) gibi çok farklı 

konularda verilebilmekteydi. 
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16 Numaralı defterde çeşitli konularda 90 adet hüccet kayıtlıdır. Bu hüccetleri 

sayısal olarak sıraladığımızda 45 kayıtla vâsi ve nafaka konusu 1. sırayı almaktadır. 

Diğer hüccetler konularına göre belge numaralarıyla birlikte aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir.  

Tablo 1. Defterde Yer Alan Hüccetler 
Hüccet Çeşidi Adedi Belge Numarası 
Bey‘ 10 7/2, 9/2, 11/1, 11/2, 16/2, 

20/1, 22/2, 24/3, 31/3, 33/1 
Ferâğ 1 27/1 
Hibe 2 16/3, 33/2 
İbrâ 6 5/1, 11/3, 12/2, 14/4, 17/2, 

115/1 
Kayyım 2 9/3, 12/1 
Kefâlet 1 1/2 
Keşf 1 31/2 
Menzil 1 9/1 
Mu‘arazadan Men 8 4/2, 6/2, 7/3, 10/2, 21/2, 

25/3, 29/2, 30/3 
Muhala‘a 1 10/1 
Mu‘talebeden Men‘ 2 13/2, 30/1 
Nazır 2 15/2, 32/3 
Sulh 2 19/1, 20/3 
Vakfiye-tevliyet 6 8/1, 27/2, 144/2, 77/1, 76/1, 

53/2 
Vasi ve nafaka 45 4/1, 4/3, 5/2, 6/1, 7/1, 8/2, 

10/3, 13/1, 13/3, 14/1, 14/2, 
14/3, 15/1, 15/3, 16/1, 17/1, 
18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/2, 
19/3, 20/2, 21/1, 22/1, 22/3, 
23/1, 23/2, 23/3, 24/1, 24/2, 
25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/3, 
28/1, 28/2, 28/3, 29/1, 30/2, 
30/4, 31/1, 32/1, 32/2 

4.3.1.1. Hüccetlerin Bölümleri 
Çoğunlukla düzenleniş tarzları benzer olan hüccetlerin yazımına 16 Numaralı 

defterdeki 8/2 numaralı belgeyi örnek verebiliriz. 

Çoğu hüccetin başında der-kenar denilen belgenin türünü, konusunu ve ilgili 

kişinin ismini içeren giriş kısmı da diyebileceğimiz bir başlık bulunmaktadır. Ancak 
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bazı hüccetlerin başlıksız da kaleme alındığı görülmektedir Örnek olarak ele aldığımız 

hüccetin başlığı, İnce Ahmed’in Oğlu ve Kızına Müte‘allik Vâsi Hücceti Kaydı’dır. 

Bu başlıktan sonra metin kısmı başlamaktadır. Metin kısmında ilk olarak 

davanın görüldüğü şehrin ve mahallin adına yer verilir. Daha sonra davayı açan kişinin 

ismi, varsa vekili ya da davanın açılmasına sebep olan kişinin ismi yazılır. ‘‘Medîne-i 

Tokat’da Cedîd Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan İnce Ahmed nâm 

müteveffânın sagîr oğlu Mustafa ve sulbîyye-i sagîre kızı Şerife’ye...’’ 

Bu bölümden sonra, sorunun belirtildiği bölüm başlar. ‘‘…sagîr oğlu Mustafa ve 

sulbîyye-i sagîre kızı Şerife’ye babası müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden isâbet ve 

intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfz ve rü’yete kıbeli’ş-şer‘den vasî nasb ve 

ta‘yîn olunmak lâzım ve mühîm olmağla sagîrân-ı mezbûrânın vâlideleri işbu bâ‘isü’l-

kitâb Hadice bint-i Ali nâm hatun vesâyete ehil ve sagîrân-ı mezbûrân haklarında her 

vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e 

haber virmeleriyle…’’ 

Sonuç kısmında ise hâkimin görüşü ve dava hakkındaki hükmü yer alır. 

‘‘…hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitab tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi 

sagîrân-ı mezburânın vâlideleri mezbûre Hadice Hatun’u vasî nasb ve ta‘yîn eyleyüb ol 

dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-

yenbagî edâya müte‘ahhide oldukdan sonra hâlâ vasîyye-i mezbûr anifen meclis-i 

şer‘de takrîr-i kelâm idüb vasîleri olduğum sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisveye 

zarûret ve eşedd-i ihtiyaçları olmağla emvâl-i mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye nafaka 

ve kisve-bahâ farz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka 

sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyaçları olduklarını zeyl-i 

vesîkada mektûbü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mûmâ-
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ileyh efendi hazretleri dahi sagîrân-ı mezbûrânın emvâl-i mevrûselerinden râyiç fî’l-

vakt beher yevm her birine sekizer bi-kadri’l-ma’rûf nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr 

eyleyüb meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru târîh-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde 

istidâneye ve vakt-i zaferde rücû‘a vasî-i mezbûru izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu…’’ 

Hüccetin sonuna davanın görüldüğü tarih de eklenirdi: ‘‘Hurrire fi’l- yevmi’l-

hâmis aşer min şehr Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf.’’ 

Hüccetin altına davaya şahitlik yapanlar varsa mutlaka belirtilirdi:  

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Osman Efendi-me‘zûn bi’l-iftâ hâlâ 

İsmail Efendi bin Ali 

Ebubekir Alemdar ibn-i Mustafa 

El-Hâc Ahmed ibn-i Osman 

El-Hâc Hüseyin Efendi Canikli 

Hasan Alemdar bin Abdurrahman 

4.3.1.2. 16 Numaralı Defter’den Bazı Hüccet Örnekleri 
Tokat’ta yaşayan Hüseyin Alemdar’ın Mustafa Ağa üzerine açtığı M.Mart 1813 

tarihli dava farklı bir konuya ışık tutması bakımından önemlidir. Hüseyin Alemdar, 

Mustafa Ağa Ordu-yı Hümâyûn’a giderken, altmış akçe tutarında bir geliri olan ulufe 

defterini İstanbul’daki kışla yazıcısına verip deftere kaydettirmesi ve ardından 

İstanbul’da bulunan Nasuh Ağa Hanı’ndaki Tokatlı Keleş Ebubekir Ağa’ya teslim 

etmesi için Mustafa Ağa’ya teslim ettiğini ancak Mustafa Ağa’nın defteri ilgili yerlere 
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teslim etmeyip kaybettiğini belirtir ve defteri talep eder. Durum mahkemede hazır 

bulunan Mustafa Ağa’ya sorulur. Mustafa Ağa cevabında defteri İstanbul’daki Ebubekir 

Ağa’ya yollamadığını, o esnada mahkemede bulunanlardan biri olan otuz altı bölüğün 

kışlasında İkinci Karakullukçu Gümüşhaneli Ömer’e verip deftere kaydettirdiğini daha 

sonra da Ebubekir Ağa’ya teslim et diye verdiğini belirtir. Adı geçen Karakullukçu 

sorguya çekildiğinde kendilerinin de defteri kışla yazıcısına verdiğini ve yazıcının 

defteri kayd edip kışla içerisindeki sandığa koyduğunu söyler ve İstanbul’a gidip 

yazıcıdan defteri alıp getirip Hüseyin Alemdâr’a teslim edeceğine dair söz verir. Bu 

duruma kefil olanlar belgenin altında listelenir. Ayrıca Ömer Karakullukçu üzerindeki 

bir çift simli piştov, bir filinta tüfek, bir yatağan bıçağı ve bıçağa ait kılıfı emaneten 

hâkime bırakır. Ayrıca İbrahim Alemdar’ın on beş aylık nafakası da verilir (TŞS 16, 

1/2). 

Bey‘ yani satış konusunda ise bazı ilginç bilgiler içermesi bakımından Es-Seyyîd 

Abdurrahman Efendi’ye ait M. 13 Temmuz 1812 tarihli bahçe hücceti dikkat çekici bir 

örnektir. Mihmad Hacib Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Beşe’nin ölümü üzerine 

mirası eşi Rukiye’ye, kızı Şerife’ye, kız kardeşleri Şerife ve Raziye’ye ve anası 

Zeyneb’e kalmıştır. Küçük Şerife’nin vesayeti büyük annesi Zeynep’tedir. Şerife ve 

annesi Rukiye’ye Rukiye’nin yeni eşi İsmail mahkemede vekâlet etmektedir. İsmail, 

mahkemede Abdurrahman Efendi’ye yapılan bahçe satışı ile ilgili Omcalık civarında 

bulunan ve bir tarafı nehir kıyısına düşen ve senelik Horus-oğlu Vakfı’na kırk beş 

akçelik kirası bulunan bir arsaya da sahip olan bahçeyi borçların ödenmesi karşılığı 

Abdurrahman Efendi’ye sattıklarını, ancak borçların ödenmesinden önce küçük 

Şerife’nin hissesinin ayrılması ve vasisi aracılığıyla değerlendirilmesi ve nemasıyla 

nafakasının ödenmesi, ikinci olarak da diğer mirasçılara düşen hisseyi almaya 
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kendisinin vekil olarak kabul edilmesini ister. Müzayedeye çıkarılan bahçe daha yüksek 

teklif veren çıkmayınca Abdurrahman Efendi tarafından bin guruşa satın alınır. Taraflar 

satışı onaylar ve satanlar bahçeyle ilgili her türlü tasarruf haklarının Abdurrahman’a 

geçtiğini kabul ederler (TŞS 16, 5/1). 

Bazı hüccetlerde satışa itiraz edildiği durumlar da olabilirdi. İbrahim Alemdar’la 

ilgili M. 31 Temmuz 1812 tarihli hüccet buna bir örnektir. Seyyîd Necmeddin 

Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Hatun mahkemeye başvurup kocası İbrahim Alemdar 

aleyhine dava açar. Ayşe Hatun, kendisine ait Cemaleddin Mahallesi’nde boş bir 

arsasını İbrahim Alemdar’ın kendisi ile nikâhlıyken kendisi ve kızını ölünceye değin 

görüp gözetmek şartıyla yüz elli guruşa satın aldığını ancak arsanın asıl değerinin beş 

yüz guruş olduğunu ve İbrahim Alemdar’ın kendisini boşadığı ve kızıyla kendisine kötü 

muamelede bulunduğu, bu nedenle yüz elli guruşun İbrahim’e geri verilmesi ve arsanın 

kendisine iade edilmesini talep eder. Durum İbrahim’e sorulduğunda İbrahim, Ayşe’nin 

arsayı kendi rızasıyla sattığını belirttikten sonra kendisinin ölünceye kadar gözetmek 

gibi bir söz vermediğini belirtir. Yani Ayşe’nin iddiasını inkâr eder. Bunun üzerine 

yemin teklif olunur. İbrahim yemin de eder. Bunun sonucunda Ayşe’nin şikayeti 

reddolunur ve önceki satış geçerli hale gelir (TŞS, 4/2). 

Bazı durumlarda da satışın gerçekleşmesi için şahitlere başvurulabilirdi. Artin 

zimmînin M. 14 Ağustos 1812 tarihli bağ hücceti bu duruma güzel bir örnektir. Haçek 

ve Artin adlı iki kardeş annelerinin babalarına ait bağı, kendi çocukluk yıllarında altı 

sene önce satışına itiraz ederler. Bağı alan Artin adlı diğer zimmîye durumu şahitlerle 

anlatması istenir. Bunun üzerine es-Seyyîd Emin ve Halil ismindeki Müslümanlar 

Artin’in alımını haklı gösteren şekilde şahitlik yaparlar ve mahkeme Haçek ve Artin 

kardeşlerin itirazlarını haksız bulur. Burada karşımıza çıkan çok önemli bir bulgu da 
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Müslimlerin Gayrimüslim unsurlar için şahitlik yapmasıdır. Bu durum, 19. yüzyılın ilk 

çeyreğinde Tokat şehrinde Müslim ve Gayrimüslimlerin dayanışma içerisinde olduğunu 

gösteren önemli bir kanıttır (TŞS 16, 6/2). Artin zimmî ile ilgili hüccet de dikkat çekici 

bir konu da şuhüdü’l-hal arasında Gayrimüslimlerin de yer almasıdır. Bu durum 

Osmanlı mahkemesinin Gayrimüslim vatandaşların da görüşüne başvurduğunun açık 

delillerinden biridir. Bu tip örnekleri diğer hüccetler de görmek mümkündür. 

Sicilde kayyımlıkla ilgili hüccetler de vardır. Kayyım, bir işi yerine getiren, 

üstlenen kimse anlamına gelmektedir. Herhangi bir nedenle bir kişinin ortadan 

kaybolması, hayatta olup olmadığının bilinmemesi, ehliyetsizlik sebebiyle kişinin 

kısıtlanması veya vâsi bırakmadan ölmesi sonucunda o kişinin mal varlığının, üçüncü 

şahıslardan alacaklarının ve diğer tasarruflarının kontrolü mahkeme tarafından öncelikle 

akrabalarından birine ya da uygun görülen bir başka kişiye verilmektedir(Özmel, 

2002:107). Defterde mecnun yani akli dengesi yerinde olmayan biriyle ilgili 28 Ekim 

1812 tarihli kayyımlık hücceti diğerlerinden farklıdır. Şucaeddin Mahallesi 

sakinlerinden Mustafa, onu takiben eşi Kezban ve ardından kızları Hadice ölmüştür. 

Mustafa ve Kezban’ın oğulları Mustafa mecnundur. Ölenlerin terekelerinden kendisine 

miras kalmıştır. Mecnun Mustafa’nın mallarına sahip çıkmak üzere bir kayyım atanması 

gerekmektedir. Mahkemeye bu durumun haber verilmesi üzerine mecnunun 

akrabalarından Halil oğlu Hasan kayyımlığa atanır ve kayyımlığın gereklerini yerine 

getirmeye talip olur. 

Defterde ibrâ ile ilgili hüccetlerde yer almaktadır. İbrâ’nın hukuk dilindeki 

anlamı alacak-verecek kalmadığını gösteren belgedir (Devellioğlu, 2007:403). 

İncelediğimiz defterdeki ibra kayıtları genel olarak miras gibi konulardaki 

anlaşmazlıkları çözmek amacıyla düzenlenmiştir. Koyuncu-zâde Mehmed Ağa’ya ait 
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M. 28 Ekim 1812 tarihli hüccet ibrâ ile ilgilidir. Meydan Mahallesi’nde yaşayan 

Koyuncu-zâde Mehmed, eşi Ayşe Hatun zimmetinde bir adet incü, bir çift altın kuşak 

ve kolan, bir servi sandık, bir adet işleme çuha seccade, bir adet tülbent örtüsü ve bir 

adet işleme abdest havlusu karşılığında boşandıkları anda mehiri olan 500 guruş ve 

nafakasıyla birlikte toplam 590 guruştan Ayşe’nin feragat ettiğini; Ayşe Hatun’un da bu 

durumu kabul ettiğini belirtir (TŞS 16, 14/4). 

Defterde keşf konusunda en iyi örnek 31/2 numaralı belgedir. Kadı naiplerinden 

es-Seyyîd Abdurrahman Efendi Tokat’ta Penbeciler Çarşısı’nda olayın gerçekleştiği 

Hasan Beşe’nin dükkânına varır. Olay, Artukabad kazasının Musa köyünden 

Abdullah’la ilgilidir. Abdullah, M. 20 Aralık 1812 tarihinde Hasan Beşe’nin 

dükkânında otururken Hasan’ın oğlu loğ taşı10 çekerken taşlardan birini sağ bacağının 

diz kapağı üzerine düşürüp yaralandığını, olayın keşif ve tahrir edildiğini, eğer ölürse 

Hasan Beşe ve oğlundan şikâyetçi olmayacağını bildirir. Çukadar Halil ve muhzır es-

Seyyîd Ömer de bu duruma tanıklık ederler. 

Defterde hüccetlerin önemli bir kısmını vasi ve nafaka tayîni oluşturmaktadır. 

Bu hüccetlerin bir kısmı yalnız vâsilik üzerineyken, bir kısmı ise hem vasilik hem de 

nafakayı içermektedir. Hem vâsi hem nafaka konulu M. 5 Kasım 1812 tarihli hücceti ele 

alacak olursak; Cemaleddin Mahallesi’nde yaşayan Mehmed adlı şahıs ölmüştür. Küçük 

yaştaki oğlu Mehmed’e terekesinden miras kalmıştır. Bunun için vâsi atanması 

gerekmektedir. Durumun mahkemeye haber verilmesiyle anne Arife vasi olarak atanır. 

Anne vasi olarak atandıktan sonra mahkemede söz alıp vasisi olduğu Mehmed’in nafaka 

ve kisve-bahaya11 ihtiyacı olduğunu belirtir. Bunun üzerine mahkeme devrin maddi 

                                                
10 Loğ taşı, toprak damlarda, yollarda toprağı ezmek için kullanılan taş silindirin adıdır. 
11 Nafaka bir çeşit geçim parası; kisve-baha ise, kılık-kıyafet bedeli olarak düşünülmelidir. 
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koşullarını da dikkate alarak Mehmed’e günlük sekiz para nafaka ve kisve–baha tayin 

eder. Bu parayı harcama konusunda da Arife Hatun’u yetkili kılar (TŞS 16, 18/2). 

Nazır hüccetlerine bir örnek vermek gerekirse Rüstem Çelebi Mahallesi’nde 

yaşayan Mehmed isimli kişi ölmüştür. Küçük kızları Nefise ve Rabia’ya babalarının 

terekesinden miras kalmıştır. Kızlara vâsi olan anneleri Şerife’ye nazır tayini gerekli 

görülmüştür. Nazır olarak İbrahim bin Osman atanmıştır. İbrahim nezareti kabul etmiş 

ve gerekli hizmeti yerine getirmeyi taahhüt etmiştir(M.30 Ekim 1812) (TŞS 16, 15/2). 

Başka şehirlerden olanlar da Tokat mahkemesine başvurabilirdi. Musullunun 

yine Musul’dan olan bir tüccarın yanında bulunan eşyası konusunda beytülmal eminine 

yönelik M. 16 Ekim 1812 tarihli davası bunlardan biridir (TŞS 16, 11/3). 

4.3.2. Padişahtan Gelen Ferman ve Beratlar 
Ferman, Divân-ı Hümâyûn veya Paşakapısı’ndaki divanlarda alınan kararlara 

uygun olarak yazılan ve üzerinde tuğra bulunan padişah emirlerinin genel adıdır 

(Kütükoğlu, 1995: 401–406). Belgeler içerisinde, ‘‘emir’’, ‘‘emr-i âli’’ ve ‘‘hüküm’’ 

ifadeleri de fermanla aynı anlamda kullanılabilmektedir. 16 numaralı defterde fermanlar 

için genel olarak emr-i âli tabiri kullanılmıştır. 

Sefer açılması, asker sevki, vergi vb. devlet işlerine ilişkin fermanlar doğrudan 

doğruya Divân-ı Hümâyûn’un kararı ve padişahın emri ile hazırlanıp ilgili makamlara 

ya da şahıslara yollanmaktaydı. Öte taraftan icra makamının başı olarak, ihtilaflı bir 

sorunla ilgili padişahın görüşünü içeren fermanlar da yazılabilmekteydi (Kütükoğlu, 

1995: 401–406). 

Fermanların yazılmasında dikkat edilen bazı noktalar vardır. Fermana ilk olarak 

padişahın tuğrasının atılmasıyla başlanır ve padişaha yaraşır ifadelerle bir giriş yapılırdı. 
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Bizim incelediğimiz sicil defterindeki fermanlar asıl nüshalar olmayıp aslından 

çoğaltılmalarından dolayı padişahın tuğralarını içermemektedirler. Fermana, gönderilen 

kişi ya da kişilerin adları yazılmadan işgal ettikleri makama uygun elkap ve dualar 

konurdu: Kıdvetü’n-nüvvâbi’l-müteşerri‘în Tokat nâ’ibi mevlânâ      zîde ilmuhu ve 

kıdvetü’l-emâcid ve’l-â‘yân Tokat voyvodası zîde mecduhu ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-

akrân zikri âtî zahîrenin tahsîline mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan Hâcegân-ı divân-ı 

hümâyûnumdan ve sadr-ı â‘zam kethüdâsı kâtibi hülefâsından Seyyîd Mehmed Emin 

Hulûsi zide mecduhu ve â‘yân ve zâbıtân ve vücûh-ı memleket ve iş erleri zîde 

kadruhum (TŞS 16, 150/1). 

Duadan sonra fermanın “nakil / iblağ” bölümü başlar. Burada fermanın yazılma 

nedeni üzerinde durulur. Nakilden önce, dua ile nakil bölümünü bağlayan “tevk’î-i refî-i 

hümâyûn vasıl olacak malum ola ki” ibaresine yer verilir (TŞS 16, 147/1). Nakil kısmı 

konuya göre kısa veya uzun olabilir. Kimi zaman bir cümle iken kimi zaman fermanın 

büyük kısmı nakil bölümüne ayrılabilir. Fermanlarda en son olarak “mahall-i tahrir” 

denilen fermanın yazıldığı yer belirtilirdi. Fermanın yazıldığı yer sol alt köşede 

bulunurdu. Eğer ferman İstanbul’dan yazılmış ise “Be makam-ı Kostantiniyye el-

mahrûse” biçiminde ya da ‘‘ Kostantiniyye-i Mahrûse’’ şeklinde verilirdi. 

16 numaralı sicildeki fermanların tamamı defterin ikinci kısmında olup, bunların 

sayısı 13 tanedir. Fermanlardan 11’i İstanbul’dan, iki tanesi ise Şumnu’dan yollanmıştır. 

Defterde bulunan fermanların konuları şunlardır: Arpa satın alınması (TŞS 16, 150/1), 

altı bin keyl arpanın bedelinin ödenmesi (TŞS 16, 147/1), Şahsultan ve Mihrimah 

Sultan’ın doğuşunu müjdelenmesi (TŞS 16, 147/2), vazifenin yasaklanması (TŞS 16, 

130/1), Rusya ile barışın bildirilmesi (TŞS 16, 127/2), Tokad ve Sivas ve Divriği ve 

Arabkir ve Çemişgezek eyaletlerinde olan mukâta‘ât ve maktû‘âtın cebelû 
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bedeliyyelerinin bildirilmesi (TŞS 16, 127/3), Sivas sancağından tertip olunan develerin 

affedilmesi (TŞS 16, 117/2), bakır nakledilmesi (TŞS 16, 107/1), doğu yönüne gidecek 

buğday ve arpanın ertelenmesi (TŞS 16, 100/1), Sivas Valisi Mehmed Paşa’nın 

görevinin yenilenmesi (TŞS 16, 75/1), Bağdad’a asker sevk edilmesi (TŞS 16, 61/1), 

Tokat gümrüğünden Kadiriye tarikatına para verilmesi (TŞS 16, 39/1), Mukata‘at (TŞS 

16, 37/2) ile ilgili emr-i âliler. 

Bir tayini, bir vazife veya muafiyetin verildiğini gösteren, üzerinde padişahın 

tuğrasının da bulunduğu belgeye berat denmektedir. Bir adı da nişan olan ve ilk 

dönemlerde biti ya da misal de denilen berat bir memuriyete tayin, bir gelirden tahsis, 

bir şeyin kullanılma hakkı, bir imtiyaz ve muafiyetin verildiğini gösteren ve padişahın 

tuğrasını taşıyan belge olup ancak tuğra sahibi olan padişahın saltanatı süresince 

geçerliydi (Kütükoğlu, 1998: 472).  Beratın yeni padişahın zamanında da geçerliliğini 

koruyabilmesi ancak tecdit olduğu belirtilen yenisinin verilmesi ile mümkün 

olabilmekteydi.  

İncelediğimiz defterde toplam 7 tane berat kaydı vardır. Bu kayıtlardan 

ulaştığımız başlıca sonuç, birçok görevin merkezden atama usulüyle yapılması ve bu 

yolla merkezi otoritenin denetiminin korunmaya çalışılmasıdır. Bir ikinci sonuç da 

göreve genellikle yeterli ve layık olan kişilerin getirilmeye çalışılması hatta göreve 

imtihandan geçmiş kişilerin tercih edilmesidir. (Bkz. TŞS 16, 143/1 ve 51/1). Defterdeki 

beratların konuları ise şunlardır: Müezzinlik (TŞS 16, 160/2), Müderrislik (TŞS, 143/1), 

Cüzhanlık (TŞS 16, 90/2), Dizdarlık (TŞS 16, 59/1), Nısf-ı imamet (TŞS 16, 51/1), 

Türbehânlık (TŞS 16, 51/2), İmamlık (TŞS 16, 41/1).  
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4.3.3. Buyuruldular 
Buyuruldu, Türkçe buyurmak fiilinden türemiş bir isimdir. Osmanlı 

diplomatiğinde yüksek rütbeli görevlilerin kendilerinden aşağı rütbede bulunanlara 

gönderdikleri emir için kullanılan bir terimdir. Yazıldıkları yerler bakımından merkez 

ya da taşradan yazılanlar olarak ikiye ayrılmaktadırlar. Merkezdeki buyuruldular 

genellikle sadrazam, vezir, defterdar, kazasker gibi yüksek düzeyli görevlilere aitti. 

Gerek merkezde gerekse taşrada yazılan bütün buyuruldularda divanî yazı 

kullanılmıştır. Ancak bunlar şer‘iye sicillerine rika yazısı ile kaydedilmişlerdir. Taşrada 

yazılan buyurulduların büyük bir bölümü beylerbeylerine aittir. Eyalet merkezinden 

sancak ve kaza merkezlerine gelen beylerbeyi buyurulduları şer‘iye sicillerine de 

kaydedilmekteydi. Beylerbeyi buyurulduları halkın güvenliği, suçluların yakalanması, 

vergilerin düzenli olarak toplanması ve padişahın yayınlamış olduğu kararlara uyulması 

gibi konulara dayanmaktaydı( Kütükoğlu, 1992: 478–480).  

16 Numaralı Şer‘iye Sicili Defteri’nde 1 adet buyuruldu olup Divan-ı Rum’dan 

yani merkezi Sivas olan Rum eyaleti divanından çıkmıştır. Buyuruldu, Tokat 

voyvodasına hitaben yazılmış olup Tokat’taki amediye vergisinin toplanmasıyla ilgilidir 

(TŞS 16, 42/1). 

16 numaralı defterde, buyuruldulara şekil yönünden benzeyen ancak ondan biraz 

farklı olan ve atama ve ibka emirlerini içeren mektup niteliğinde kayıtlar da vardır. 

Torunağa-zâde es-Seyyîd Ebubekir Ağa’nın serdar mektubu bunlardan biridir. Yeniçeri 

Ağası Halil Hamid Ağa tarafından yollanan bu mektupla Tokat’taki yeniçeriler üzerine 

Ebubekir Ağa serdar tayin edilmiştir (TŞS 16, 133/2). Şeyhülislam Dürri-zâde es-

Seyyîd Abdullah tarafından gönderilen mektupla da Tokat müftülüğünün yeniden es-

Seyyîd Osman Efendi’ye verildiği bildirilmiştir (TŞS 16, 127/1). Bu aynı zamanda bir 
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ibka suretidir. Yani görevin devam ettiğini gösteren belgedir (Devellioğlu, 2007: 403). 

Siyâdet mektubu kaydından da siyâdetin yani seyitliğin Mehmed Şerif Çelebi’ye 

yeniden ibkâ suretiyle verildiğini anlıyoruz (TŞS 16, 124/4). Salih Ağa’nın mektubu 

kaydı da Yeniçeri Ağası Halil Hamid tarafından serdarlığa Salih Ağa’nın getirilmesiyle 

ilgilidir. İbka suretleri her ne kadar yönetimdeki istikrarı gösteriyorsa da serdarların kısa 

sürede değişmesi incelemeye değer bir durumdur. Defterde ayrıca kadı tayini ile ilgili 

de bir belge mevcuttur. Mektuplara benzemesi açısından onu da burada belirtmek 

gerekir. Kadı tayini ile ilgili belgede kadılığa bir kez daha Şeyzhâde es-Seyyîd 

Mustafa’nın getirildiği görülmektedir. Bu atama Rumili eski kazaskeri Mehmed 

Nureddin tarafından yapılmıştır(TŞS 16, 99/1).  

4.3.4.İ‘lâmlar 
Arapça “ilm” kökünden gelen “i‘lâm”; kelime olarak, bildirmek, anlatmak 

demektir. Hukuk terimi olarak ise; bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını 

gösteren belgeyi ifade eder (Kütükoğlu, 1994: 345). İ‘lâmların içerdiği şer‘i hükümlerin 

altında kararı veren hâkimin imza ve mührü de bulunmaktaydı (Akgündüz, 2000: 72). 

Ne var ki şer‘iye sicillerinde i‘lâmın imza ve mühür kısmı deftere kaydedilmemekte, her 

kadının göreve başladığı gün deftere kaydettiği imza ve mühür bunun yerine 

sayılmaktaydı. İ‘lâm belgelerini diğer kayıtlardan ayıran en belirgin özellik, hâkimin 

verdiği kararı ihtiva etmesidir. Zira hâkimin kararını içeren her belge i‘lâm olup, başka 

bir belge çeşidi değildir (Akgündüz, 1988: 29). 

Hüccetlerin tam tersine i‘lâmlarda hâkimin imza ve mührü alt tarafta bulunurdu. 

Yine taraflar ve davanın görüldüğü yer formüle ifadelerle tanıtılırdı. Bu bölüm 

hüccetlerle aynıdır. Mahkemenin verdiği kararlara i‘lâm denilmesinin nedeni, kararlarda 

muhatabın icra makamları olmasıdır. Yargı vazifesini yerine getiren mahkemeler 
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kararları icra makamına bildirmek durumundaydılar. Kadılar, verdikleri önemli kararları 

icranın başı durumundaki padişaha veya onun mutlak vekili sadrazama bildirmek 

mecburiyetindeydiler. 

İ‘lâmlarda hüccetler gibi belgenin sonunda şahitler listesinin yazılması zorunlu 

değildir. İ‘lâmlar konularına göre şu adlarla anılır: Borç ikrarı; alacağın ispatı; karşı 

tarafa yemin teklifi, alacağın ertelenmesi, kefalet, havale, istihkak, evlenme ve 

boşanma, vakıf, içki içme, zina vb. i‘lâmlar (Akgündüz, 1988: 32). İncelediğimiz 

defterde bakır nakline ilişkin bir i‘lâm vardır (TŞS 16, 106/1). 

4.3.5. Salyâne ve Masarifât Defterleri 
18. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı halkının olağan vergiler yanında 

ödemek zorunda kaldığı “vilâyet masrafı” yükümlülüğünün ortaya çıkmasında 16. 

yüzyıl sonlarından itibaren devletin malî, idarî, askerî yapısında meydana gelen 

gelişmeler etkili olmuştur. Avrupa’dan Osmanlı Devleti’ne gümüş girişinin artması, 

1584’te akçenin değerinin düşürülmesi, savaş tekniklerinin değişmesi, Celâlî 

isyanlarının yaygınlaşması, timar sisteminin bozulması, maaşlı kapıkulu askerinin 

sayısının giderek artması, devlet hazinesinin devamlı açık vermesi gibi nedenlerle 

merkezin peşin vergilerle gelirleri artırmak istemesi ve bu isteğin bir sonucu olarak 

avarız vergilerinin sürekli hale gelmesi, imdâdiye adıyla yeni vergiler konması, boşalan 

timar topraklarının iltizama verilmesi, savaşlar ve iç güvenlik için valilerin kalabalık 

kapı halkı oluşturmalarına izin verilmesi gibi uygulamalar ‘‘vilâyet masrafı’’ 

yükümlülüğünü tetikleyen önemli sebepler olarak ortaya çıkmıştır. Kalabalık kapı halkı 

beslemek zorunda olan ve ciddi ekonomik zorluk çeken beyler ve paşalar, masraflarını 

padişahın izni ile halka yeni vergiler koyarak karşılama yolunu tercih ettiler. Böylece, 
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bu vergileri düzenli toplamak amacı ile tevzi (salyâne) defteri uygulaması başladı 

(Açıkel ve Sağırlı, 2005: 96). 

Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan bu yeni mali ve ekonomik tablo sancak ve 

kazalarda yapılan harcamaların büyük bir kısmının halka yüklenmesine neden olmuştur. 

Salyâne de halka yüklenen yükümlülüklerden birisidir. Sancak ve kazaların giderleri 

yılda iki taksit olmak üzere salyâne olarak halktan toplanmıştır. Osmanlı’nın küçük bir 

modeli olan Tokat’ta bu uygulamadan nasibini almıştır. Salyâne defterlerine 

‘‘masarifât’’ ya da ‘‘ale’l hesap’’ defteri de denmektedir. Masarifat defterlerindeki 

taleplerin önemli bir kısmını merkezden istenen nakdî yardımlar ve yerel giderler için 

istenen örfi vergiler oluşturmaktaydı (Beşirli, 2005: 273). 

Salyâne defterleri şer‘iye sicillerine şu şekilde kaydedilmekteydi: ‘‘Defter oldur 

ki’’ girişinden sonra kapsadığı dönemin tarihi ve o dönemin masraflarının kısa bir 

özetini içeren bölüm yer almaktaydı. Bu bölümün hemen ardından masrafların listesi 

çıkarılmakta ve masrafların guruş ve para cinsinden değeri verilmekteydi. Listenin 

hemen bitiminde genel toplam yer almaktaydı. Daha sonra ise genel toplamın kaza 

merkezindeki esnafa, hanlara, mahallelere ve nahiyelere düşen payları belirtilmekteydi. 

En son olarak da bu unsurlara düşen paylar kendi içerisinde pay edilirdi. Bu dağıtımda 

dikkat edilen başlıca nokta ilgili mahallenin, esnaf grubunun ya da köyün ödeme 

gücüydü (TŞS 16, 156/1). 

Rûz-ı Hızır ve Rûz-ı Kasım olmak üzere yılda iki defa hazırlanan salyâne 

defterleri sıkıntıların doruk noktaya çıktığı zamanlarda da düzenlenebilmiştir. Bu tip 

defterlere genel olarak ‘‘aralık tevzî’’ denmektedir (Beşirli, 2005: 273). 
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Salyâne defterlerinin hazırlanması ve buna uygun olarak reayadan vergi tahsili 

belli bir usul dâhilinde gerçekleşirdi. İlk olarak kadı başkanlığında vali, mütesellim ve 

voyvoda gibi üst düzey idareciler, â‘yân, şehir kethüdası, esnaf kethüdaları ve ileri 

gelenlerden bazılarının hazır olduğu bir toplantı düzenlenirdi. Bu toplantıda “Masârifât-

ı belde” gözden geçirilir, kamu harcamaları gider olarak sicile yazılırdı. Genel toplamın 

belirlenmesinin ardından kadı veya naibe her guruşta bir para hesabı ile “harc-ı defter ve 

imza” ile diğer personel için “ihzarîye”, “hüddâmiye” vb. adlarda ücretler eklenirdi. 

Önceki dönemlerden vergi borçları kalmışsa o da genel toplama dâhil edilerek reayaya 

paylaştırılacak şekilde hazır hale getirilirdi. Bu usulle hazırlanan salyâne defterinin, bir 

sureti kontrol edilmesi için merkeze yollanırdı. Merkezdeki kontrolle, usulsüzlüklerin 

ve halka haksız vergi yüklenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktaydı. Merkeze giden 

suret ilgili dairede görevli memurca kontrol edildikten sonra tasdik edilip, mühürlenirdi. 

Uygun görülen defter padişah onayından sonra ait olduğu kazaya geri gönderilir ve 

böylece vergilerin toplanması için gerekli izin sağlanmış olurdu (Açıkel ve Sağırlı, 

2005: 100–103). 

16 Numaralı defterde üç adet salyâne kaydı mevcuttur. Birinci kayıtta Sivas 

Valisi Mehmed Paşa’ya verilecek 4404 guruş miktarındaki imdad-ı seferiyenin ikinci 

taksidi, voyvodanın 21000 guruşluk alacağı, Menzilci Hüseyin Ağa’ya bu defalık 

verilecek imdadiye, masarifat-ı belde, imza harcı, i‘lâmât ve mürâselât ve hüccec 

harçları ve voyvodaya tahsîldâriye ve ayrıca eminiye ve hüddâmiye ve tertib-i defter ve 

yâfte-i kalemiyye önemli kalemleri oluşturmaktadır. Ortaya çıkan masarifatın toplamı 

ise 63620 guruştur. Bu masarifat Tokat merkezdeki esnaf ve hanlara, Tozanlu, Kafirni 

ve Komanat nahiyelerine bölüştürülmüştür. En büyük pay 35787 guruşla esnafa 

ayrılmıştır (TŞS 16, 156/1). 
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İkinci kayıtta Sivas Valisi Mehmed Paşa’ya verilecek zahire bedeli, ağnam 

bedeliyesi, deve masrafı ve mübaşiriyesi ve önceki salyaneden kalan mahallelerin 

payına düşen Mart menzili ve Eylül menzili imdadiyesi, belde masrafları ve yukarda 

zikrettiğimiz harçlar ve diğer giderler yer almaktadır. Bu defterin yekûnu 76106 

guruşdur. Paylaşım bir önceki defterde olduğu gibi yapılmıştır (TŞS 16, 121/1).  

Üçüncü kayıt ise 30266,5 guruşluk bir meblağ olup mahallelere düşen bir paydır. 

Bu masarifat defteri ise Şark Canibi Seraskeri maiyetindeki askerler için ferman gereği 

talep edilen on dört bin on yedi buçuk guruş arpa ve buğday bedeli ve dört bin beş yüz 

doksan beş guruş mübaşiriye ve iki yüz guruş mübaşirler ve adamlar için yapılan hizmet 

bedeli ve üç bin guruş menzilci Hüseyin Ağa’ya bu defa verilecek imdadiye ve daha 

öncesine ait bin yirmi bir buçuk guruş salyâne ve yedi yüz elli guruş diğer harçlar vb. 

olmak üzere hesaplanmıştır. (TŞS 16, 46/1). 

Menzilhanelerin yıllık veya altı aylık masrafları önceden hesap edilerek menzilci 

tayin edilen kişiye kaza halkı tarafından taksitler halinde vergi olarak ödenirdi (Açıkel, 

2004: 13). Tokat’ta da bir menzilhane bulunmaktaydı. 16 No’lu Defter’de bir de Menzil 

defteri kaydı vardır (TŞS 16, 130/2). Bu kayıtta altı aylık menzil ücreti 7540 guruş 

olarak hesap edilmiş ve mahallelere bölüştürülmüştür. 

4.3.6. Terekeler 
İslam dininin şer’i miras hukuku, mirasçıları ve hisselerini ayrıntılı ve net bir 

şekilde belirlemiştir. İslam hukukunda miras ile yakın anlamda kullanılan terim 

“tereke”dir. Tereke, ölenlerden geriye kalan menkul ve gayrimenkul, her türlü malların 

ve alacak, borç, vasiyet, hibe gibi tasarruflarla meydana gelen malların teferruatlı bir 

dökümüdür. 
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Kadıların önemli görevlerinden birisi de; ölen bir kimsenin geride bıraktığı mal 

varlığını, varislerin talebi üzerine, şer’i kuralların belirlediği çerçevede mirasçılar 

arasında paylaştırmak, varis yoksa Beytülmal (hazine) adına mirasa el koymaktı. Bu 

konuda kadının en büyük yardımcısı kassamlardı. Bir terekenin kadıya intikal edip 

paylaşımının yapılması, ancak ilgililerin talebi ve devletin mirasçılığı durumunda 

gerçekleşirdi. Uzaktaki ve küçük yaştaki mirasçının haklarının korunması da kadının 

görevlerinden birisiydi. 

Tereke defterine ilk olarak ölen kişinin yaşadığı şehir, mahalle ve ardından adı 

ve babasının adı yazılırdı: ‘‘Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hâcib Mahallesi 

mütemekkinlerinden iken bundan akdem hâlik olan Beros veled-i Haçator…’’ (TŞS 16, 

138/1). Daha sonra mirasçıların adları yazılırdı: ‘‘verâseti zevce-i metrûkesi Nazlı bint-i 

Serkiz ile sulbî kebîr oğlu İstifan ve sagîr oğulları Artin ve Gevik ve kebîre kızı 

Hirosima ve sagîre kızları Maryem ve Margrit’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra…’’ (TŞS 16, 137/1) Mirasçı anne karnında ise ‘‘ haml-ı 

mevkûfe’’ (TŞS 16, 138/2 vd.) olarak belirtilmiştir. Küçük yaştaki erkek çocuklar sagir 

kız çocuklar ise sagire; büyük yaştakiler ise kebir ya da kebire şeklinde nitelenmiştir. 

Miras babadan kalıyorsa sulbi ya da sulbiyye; anneden geliyorsa sadri ya da sadriyye 

olarak bağlılık ifade edilmiştir. 

Defter hazırlanırken orada olmayan mirasçılar ve ölenin birden fazla eşi varsa 

onların da adları terekeye yazılırdı : ‘‘…ve gâ’ib-i ani’d-diyar ammi-zâdeleri Mustafa 

ve Osman’a…’’ (TŞS 16, 132/1).  

Tereke defterleri; ölen kişilerin hayatta iken tasarrufunda olan dükkân, bağ, 

çiftlik, hayvan, her türlü ev eşyası vb. mallarının miktarını içermekte; bütün malların 

tahmini veya müzayede ile satılması sonucu ortaya çıkan fiyatlarını ortaya koymaktadır. 
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Defterlerdeki fiyatlar, birbirleriyle karşılaştırıldığında bunların değişken ve rayiç 

bedeller olduğu anlaşılmaktadır (Özyurt, 1991: 95). 

Miras taksimi sırasında mirasçılardan biri ya da bir kaçı mahkemede hazır değil 

ve şehir dışındaysa ya da akıbeti belli değilse, ayrıca doğmamış bir çocuk söz 

konusuysa mahkeme bu kişi ya da kişiler için bir hüccetle kayyım atayabilirdi (Bkz. 

TŞS 16, 9/3 ve 138/2 vd.). Ölenin küçük çocukları varsa, büyüyene kadar kadı 

kendilerine kalan mirası gözetmek için aileden veya mahalleden uygun birisini vasi 

olarak atardı (TŞS 16, 84/2). Kayyımlık ya da vesayet için belirlenen harçlar da 

terekenin zorunlu harcamalar kısmında belirtilirdi. Mahkeme vâsilere nazır da 

atayabilirdi (TŞS 16, 15/2). 

Terekenin varisler arasında paylaştırılmasının İslam miras hukuku gereği bazı 

şartları vardır. Mirastan en fazla pay erkek çocuğa, kız çocuklarına ise erkeğin yarısı 

kadar pay verilirdi. Doğmamış çocuğa da erkek çocuk kadar hisse verilirdi. Belli hissesi 

olan akrabalara ‘‘ashâbu’l-ferâ’iz’’ denirdi. Birinci derecede miras hakkı olan grup 

Kur’an, sünnet ve icma ile belirlendiğinden dolayı ikinci derecedeki mirasçılar ancak 

bunlar yoksa veya bunlar hisselerini aldıktan sonra kalan bir şey olursa mirastan pay 

alabilirlerdi. Ashâbu’l-ferâ’iz 12 kişidir. Bunlardan on tanesi “nesebî”, iki tanesi 

“sebebî”dir. Nesebi olanların yedisi kadın, üçü ise erkektir. Bunlar, şu şekilde 

sıralanabilir: Baba (eb), babanın babası (cedd-i sahîh), ana bir erkek kardeş (ahi li-

ümm), ana (ümm), ananın anası/babanın anası (cedde-i sahîha), öz kız (bint), oğlunun 
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kızı (bintü’l-ibn), ana baba bir kız kardeş (uht le-humâ), baba bir kız kardeş (uht li-eb), 

ana bir kız kardeş (uht li-ümm). Sebebî olanlar ise; koca (zevc) ve karıdır (zevce).12  

Ölen kişinin mirasçısı yoksa terekenin tamamı, mirasçısı olup hisse artmışsa 

artan kısım beytülmala teslim edilirdi (TŞS 16, 79/2). Ölen kadın ise ve mirasçı olarak 

yalnız kocası kalmışsa, kocaya terekeden 1/2 hissesi verilir, geri kalan ise beytülmala 

bırakılırdı. Ölen kocaysa ve mirasçı olarak geride yalnız karısı kalmışsa, kadına 1/4 

hissesi verildikten sonra mirasın kalan kısmı beytülmala geçerdi. 16 numaralı defterde 

yer alan bir fahişenin de mirasçısı bulunmadığından malları beytülmala bırakılmıştır 

(TŞS 16, 45/1). Bütün bu şartlar mahkemeye başvuran Gayrimüslimler için de 

geçerliydi. Mirasçıların ortaya çıkması durumunda beytülmala itiraz edip mahkemeye 

başvurup miraslarını isteme hakları vardır. Hamamlı Boğazı civarında yaşamını yitiren 

bir Musullunun malı bu şekilde vekilleri aracılığıyla mirasçılara ulaştırılmıştır (Bkz. 

TŞS 16, 115/1, 115/2, 114/1 ve 114/2). Ortaklık yapan iki kişiden birisi ölürse, ölen 

kişinin mirasçıları hisselerini talep edebilirdi. Bu durumda ortakların mal dökümü 

yapılır ve mal hisselerine göre ayrılır ve mirasçılara düşen pay verilirdi (TŞS 16, 122/1). 

Terekelerde malların listesi ve toplam fiyatları çıkarıldıktan sonra yapılan 

zorunlu harcamalar minha’l-ihracat başlığında toplanırdı. Bu zorunlu harcamalardan 

bazıları: Resm-i kısmet (tereke taksiminde kadıların aldığı ücrettir), kâtibiye (yazıcı 

ücreti), ihzarîye (mahkemeye çağırma masrafı), kaydiye (kayıt karşılığı alınan ücret), 

kalemiye (yazı yazılması karşılığı alınır), hüddâmiye (hademe ücreti), çukadâriye 

(hizmetçi ücreti) idi. Devletin tereke paylaşımı dolayısı ile koyduğu vergiler de tereke 

toplamına göre alınırdı. Terekedeki malların satılarak alınan paranın mirasçılara taksimi 

                                                
12  Terekede yer alan mal varlığının mirasçılar arasında taksimi ve bu taksimde uyulan oranlarla ilgili 
ayrıntılı bilgi için bkz. Halil Cin ve A. Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi,2. baskı, c.2,Selçuk Üniversitesi 
Basımevi, Konya 1995, s.121–134.  
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gerekiyorsa, satışta görev ifa eden dellallara, muhamminlere (mallara bedel takdir 

edenler) terekeden ödeme yapılırdı. Bu zorunlu harcamalar kısmında ölenin vasiyeti de 

dikkate alınırdı. Örneğin Arife Hatun diye birisi Yarahmed Mahallesi’nin 

kaldırımlarının tamiri ve düzenlenmesi için yüz guruş vasiyet etmiştir ve bu vasiyet 

terekenin zorunlu harcamalar kısmında yer almıştır (TŞS 16, 68/3). Tatar Süleyman bin 

Murad Hurûc Medresesi talebeleri için 300 guruş vasiyet etmiş ve bu da zorunlu 

harcamalar kısmında kendisine yer bulmuştur (TŞS 16, 132/1). Burada şunu da 

belirtmek gerekir: Kişinin vasiyeti ancak terekedeki miktarın 1/3’üne kadar 

gerçekleştirilirdi. Aslında bu vb. örnekler halkın sosyal konulara duyarlılığını 

göstermesi bakımından önemlidir. Zorunlu harcamalar kısmında beytülmala hizmet, 

diğer masraflar, varsa kayyımlık ve vâsi ücretlerine de yer verilebilmekteydi. Eğer ölen 

erkekse karısının mehri de zorunlu harcamalar kısmına dâhil edilirdi. 16 numaralı 

defterde çok ilginç bir durum da bazı Gayrimüslimlerin terekelerin de kadınların 

mehrinin yer almasıdır (Örnek olarak bkz. TŞS 16, 92/1). 

Terekeden yapılan zorunlu harcamalardan sonra mirasın taksimine geçilirdi. Kişi 

borçluysa önce borçları ödenir kalan kısım olursa mirasçılara dağıtılırdı. Sözlükte ‘‘ bir 

şeye düşkün olma, bağlanma, ısrar etme’’ anlamlarına gelen gurm (garm) ve bu kökten 

türeyen garâmet kelimeleri örfte, borç-borçlu veye alacaklı-borçlu arasındaki bağla ilgili 

olarak ‘‘ borcu ödeme ya da ödenmesi gereken borç’’ anlamında kullanılmaktadır. 

Garîm kelimesi ise, hem alacaklı hem de borçlu manasına gelirken garim sadece 

‘‘borçlu’’ anlamında kullanılır. (Bardakoğlu, 1996:359) 16 Numaralı Defter’de bazı 

borç terekeleri de vardır. Bunlardan bir kısmı sicile ‘‘gurema defteri’’ olarak işlenmiştir 

(Örnek olarak bkz. Attar Menzek’in gurema defteri TŞS 16, 149/2). 
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16 Numaralı Defter’de birbiriyle alakalı kişilerin ardı ardına ölümü sonucu 

ortaya konan tereke defterleri de (TŞS 16, 113/2, 108/1, 106/2, 103/1, 89/1, 88/1) 

bulunmaktadır. Bunlar, İslam hukukunun veraset konusundaki uygulamalarını 

aydınlatması bakımından önemlidir. Bizim incelediğimiz sicilde çarpıcı bir durum da, 

terekelerle ilgili kayıtların çok ileriki tarihlerde açılıp üzerinde yeni işlemler yapıldığına 

dair örneklerin bulunmasıdır. Hicri 1234 senesinde yani defterin hazırlanmasından altı 

sene sonra defter yeniden açılmış ve arada bir boşluk bulunarak 55/2 (H.1228/M.1813) 

belgeyle ilgili ortaya çıkan yeni durum bu deftere kaydedilmiştir. Konu kısaca şöyledir: 

Mustafa kızı Şerife ölmüştür. Mirası kocasına, anasına ve kızı Münise’ye düşmüştür. 

Mahkeme Münise’ye aynı zamanda mirasçılardan biri olan anneannesi Ahmed kızı 

Fatma’yı vasi atamıştır. Daha sonra eklenen 54/1 numaralı belge adeta bunun devamı 

gibidir. H.1234/M.1819 senesinde anneanne Fatma’da ölmüştür. Ancak hayatta iken 

vasisi olduğu Münise’nin 438 guruşluk hissesinden 300 guruşunu kendi işleri için 

kullanmıştır. Buna karşılık Yaşmeydan Mahallesi’nde bulunan evinin altlı üstlü iki 

odasını ve bir mağazayla sokak kapısını bırakmıştır. Buna karşılık gelen meblağ yeni 

vâsi dayısı Abdullah bin Ebubekir’e teslim edilmiştir. Aslında bu örnek, şer‘iye 

sicillerinin bir kenara atılmadığını ve yeri geldikçe açılıp bakıldığını ve ileri tarihlerde 

de defter üzerinde çalışıldığını göstermesi bakımından önemlidir. 

16 Numaralı Defter’de toplam 147 tane tereke kaydı olup bunlardan 110’u 

Müslimlere, 37’si Gayrimüslimlere aittir. Gayrimüslim terekelerinden birisi Tokat 

menzilinde hastalanarak ölen bir İngiliz’e (TŞS 16, 124/2), bir diğeri de Yahudi bir 

aileye ait olup (TŞS 16, 43/1) kalanların tamamı Hıristiyan Osmanlı vatandaşlarına 

aittir. Şehirde yaşayan Müslim ve Gayrimüslim oranı göz önüne alındığında Osmanlı 

Devleti sınırları içerisinde yaşayan Gayrimüslim vatandaşların da şer‘i mahkemelerin 
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kararlarına güvendikleri söylenebilir. Serkiz adlı bir keşişin mirasının bile kadı 

tarafından çözülmesi Gayrimüslimlerin Osmanlı adaletine güveninin bir başka 

göstergesidir (TŞS 16, 66/2). 

Müslim ve Gayrimüslim terekeleri şekil olarak aynıdır. Ancak terekeler 

yazılırken kullanılan terimler farklılık göstermektedir. Ölenlerin yaşadıkları yer ifade 

edilirken Müslimler için “…sâkin / sâkine”, zimmîler için ise “…mütemekkin 

/mütemekkine” terimleri kullanılmıştır. Ölen şahıslar için de kullanılan terimler 

farklıydı. Müslimler için, “müteveffa / müteveffiyye / fevt olan”, zimmîler için “hâlik 

/hâlike olan” tabirlerine yer verilmiştir. Ölen kişi babasının adı ile belirtilirken 

Müslimlerde “oğlu / kızı” demek için “bin / bint” yazılırdı.  Gayrimüslimlerde ‘‘oğlu’’ 

yerine “veled” terimi yazılırdı. Burada techîz ve tekfîn masrafı kısmı Müslim 

terekelerinde, “ Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine masraf”’, zimmî terekesinde 

ise: “lâşesine masraf’’ olarak belirtilirdi. 
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5. TOKAT KAZASININ İDARİ YAPISI 
Tokat, oldukça eski bir tarihe sahiptir. İl sınırları içerisinde gerçekleştirilen 

arkeolojik çalışmalar, ilde insan yerleşiminin kalkolitik dönemlerde başladığını ortaya 

koymaktadır(Yurt Ansiklopedisi, 1984: 7077–7078). Tunç çağı sonrasında bölgeye bir 

dönem Hititler egemen olmuştur. Kent daha sonra Hurri, Kimmer ve İskit gibi 

toplulukların istilasına sahne olmuştur.  

MÖ. 4. yüzyılda Tokat ve çevresi Büyük İskender’in egemenliğine girmiş, 

İskender’in ölümünden sonra ise Kapadokya ve Pontus krallıkları arasında bir çekişme 

sahası olmuştur. MÖ. 1. yüzyılda Tokat’ta Roma egemenliği başlamış, MS. 395’te ikiye 

ayrılmasına bağlı olarak Tokat, Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sınırları içerisinde 

kalmıştır (Mercan ve Ulu, 2003:XXIV) 

Selçukluların 1071’deki Malazgirt zaferinden sonra Anadolu’yu fethe 

başlamaları üzerine Tokat bölgesi tamamen Türk hâkimiyetine geçmişti. Bununla 

beraber Sultan Alp Arslan’ın komutanlarından olan Emir Danişmend’in Kayseri, Sivas, 

Niksar ve Amasya ile birlikte Tokat bölgesini fethe me’mur edilip sonradan bu 

havalinin kendisine verildiğine dair tarihi bilgi yanında, bu havalinin yine Alp Arslan’ın 

komutanlarından olan Emir Tutak ve Emir Artuk tarafından fethedildiğine dair iddialar 

da vardır (Gökbilgin, 1979: 401). Tokat, Anadolu Selçuklularının 1175’te 

Danişmentlilere son vermesiyle bu devletin hâkimiyetine geçmiştir (Yurt Ansiklopedisi, 

1984: 7080–7081). 

Tokat 14. yüzyılın ortalarında Anadolu Selçukluları’nın 1243 Kösedağ 

Savaşı’nda aldığı yenilgi sonrasında bir Moğol Devleti görünümündeki İlhanlıların 

kontrolü altına girmiştir. Şehirdeki Moğol egemenliği 1335’de İlhanlı hükümdarı Ebu 

Said Bahadır Han’ın ölümüne değin devam etmiştir. Bu tarihten sonra şehre Eretna Bey 
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egemen olmuştur. 1381’de Kadı Burhanettin Eretna Beyliği’ne son verip kendi adıyla 

anılan bir devlet kurunca Tokat da bu devlete bağlanmıştır (Mercan ve Ulu, 2003: 

XXIV). 

Güçlü bir siyasi otorite kuramayan Kadı Burhanettin Devleti’ne 1398’de 

Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid’in son vermesiyle Tokat’ta Osmanlı 

egemenliği başlamış oldu (Gökbilgin, 1979: 404). Yıldırım Bayezid Tokat’a Darü’n-nas 

adını vermiştir (Beşirli, 2005: 76). Tokat, Osmanlı Devleti zamanında farklı dönemlerde 

beylerbeylik merkezi (Amasya, Sivas ve Tokat sancaklarından oluşan Rumiyye-i Suğra 

eyaleti), sancak ve kaza statüsünde Osmanlı taşra teşkilatının idari birimlerinden biri 

olmuştur (Mercan ve Ulu, 2003:XXVI). Tokat’a atanan ilk Osmanlı yöneticisi 

Torumtay-zâde Kaya Paşa’dır (Beşirli, 2005:9). Osmanlı Devleti 1413 yılında Anadolu 

ve Rumeli Beylerbeyliği’nin yanında üçüncü bir idari birim olarak Rum 

Beylerbeyliği’ni kurdu ve Tokat da bu eyalete dâhil edilmiştir (Şimşirgil, 1989: 290–

291). Rum Beylerbeyliği başlangıçta Amasya, Tokat ve Sivas’ı kapsamaktaydı. İkinci 

Murat döneminde yapılan bir düzenlemeyle bu beylerbeyliğine Canik ve Çorum da 

katılmıştır. Rum Eyaleti’nin ilk beylerbeyi Hamza Bey kendisine merkez olarak Tokat’ı 

seçmiş ve 1413–1520 tarihleri arası Rum eyalet merkezi bazen Amasya bazen Tokat 

olmuştur.  

Tokat, 1455 tarihli tahrir defterinde “nahiye”, 1485 tarihli ayrıntılı tahrir 

defterinde “vilayet”, 1520 tarihli tahrirde ise sekiz nahiyeden oluşan “kaza” olarak 

görülmektedir. 1520’de Rum Beylerbeyliği’nin merkezi Sivas’a taşınınca Tokat, kaza 

konumuna gerilemiştir. 1554 ve 1574 tarihli tahrir defterlerinden de kaza konumunu 

koruduğu anlaşılmaktadır (Açıkel, 1999: 40–41).  
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17. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti, Tokat Kazası’nın idarî taksiminde bazı 

değişikliklere gitmiştir. Bu değişiklikler sonucunda Tokat’ı oluşturan nahiye sayısı 

azalmıştır (Açıkel ve Sağırlı, 2005: 13).  

Tokat, 1520’den 1600’lere kadar merkez nahiye (Tokat), Cincife, Gelmuğat, 

Kazabad, Komanat, Tozanlu, Venk ve Yıldız olmak üzere dokuz nahiyeden 

oluşmaktaydı (Beşirli, 2005: 22). XVII. yüzyılda devlet vergi gelirlerini toplamada esas 

alınan kaza sayısını artırınca Tokat’a bağlı bazı nahiyeler kaza statüsü kazandı ve 

Tokat’a bağlı nahiye sayısı dörde düştü. Bunlar: Cincife, Komanat, Kafirni ve Yıldız’dı. 

1797–1799 tarihli Tokat’a ait üç numaralı sicil defterinde Tokat’a bağlı nahiye sayısı 

beş tanedir: Kafirni, Tozanlu, Dönekseabad, Komanat ve Yıldız. (Demirci, 2007: 58). 

Ancak bizim incelediğimiz defterde 1812–1813 yılları kayıtlarına göre Tokat’a bağlı 3 

nahiye olduğu salyane kayıtlarından anlaşılmaktadır (TŞS 16, 121/1). Bu nahiyeler, 

Tozanlu, Komanat ve Kafirni’dir. Bu durum göstermektedir ki bazı yıllar idari 

taksimatta farklılıklar olabilmiştir. Aynı durum 1836–1837 tarihli 48 numaralı sicilde de 

karşımıza çıkmaktadır. Bu defterde de Tokat’a ait nahiye sayısı 16 numaralı defterdeki 

gibidir. 

1659 tarihinde ise Rum Hazine Defterdarlığı’na bağlı mukataalar voyvodaya 

iltizam edilince Tokat, voyvodalık merkezi haline geldi ve şehir bu konumunu 1840 

tarihine kadar devam ettirdi. Voyvodalar, kendilerine verilen gelir bölgelerinin idarî 

yöneticileri olup, aynı zamanda hazine gelirlerini toplayarak vergi tahsildarlığı işlevini 

de üstlenmekteydiler. Tanzimat’la beraber Tokat Voyvodalığı “Muhassıllık” haline 

getirildi ve Tokat’a özellikle mali işleri idare eden bir muhassıl atandı. Tanzimat 

reformlarının bir sonucu olarak Tokat muhasıllığına Artukabad, Kazabad, İspile-
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Şarkipare kazaları bağlandı (Açıkel, 2003:256).1842’de muhassıllıkların kaldırılmasıyla 

Tokat kazasına Mehmed Ağa diye biri müdür olarak atandı. 

1864’ten 1880 yılına kadar Sivas vilayetinin önemli bir kazası olan Tokat bir 

kaymakam tarafından idare edilmiştir. 12 Ocak 1880 tarihinde İkinci Abdülhamid’in 

iradesiyle Tokat, sancak (liva) statüsüne çıkarılmıştır (Aktaş, 2009: 2). 

Tokat’ın liva konumuna getirilmesinde nüfusunun ve gelirlerinin fazlalığı etkili 

olmuştur. Yakınlıkları ve sıkı ilişkileri nedeniyle Niksar, Erbaa, Zile kazaları Tokat 

sancağına bağlanmıştır. 13 Tokat sancaklık statüsünü 1920 yılına kadar sürdürmüş; 31 

Mayıs 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İcra Vekilleri Heyeti’nin aldığı bir 

kararla Sivas’tan ayrılarak müstakil bir vilayet haline getirilmiştir (Açıkel, 2004:334). 

5.1. Tokat Kazasında Bulunan Mahalleler, Çarşılar ve Mevkiler 
Osmanlı kentlerinde temel birim mahalleydi. Devletin vergi, asker yükümlülüğü 

ile sancak giderlerinin karşılanmasında mahalleler ve bu mahallelerdeki hane sayıları 

temel alınmaktaydı. Mahalleler bir yönüyle içerisinde bir cami ya da mescidin yer aldığı 

birbirini tanıyan ya da akraba olanların oluşturduğu yerleşim birimleri olarak da 

karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı Devleti’nde her türlü dinsel, sosyal ve eğitsel ihtiyaçlar 

mahallelerde bulunan sosyal kurumlar aracılığıyla sağlanmaktaydı. 

16 numaralı şer‘iye sicilinde 1812–1813 yıllarında Tokat’ı oluşturan toplam 76 

mahalle ismi kayıtlıdır (TŞS 16, 46/1 ve 130/2). Tokat Belediyesi’nin bugünkü mahalle 

                                                
13Tokat’ın liva statüsü kazanmasıyla ilgili detaylı bilgi için, bkz. Mehmet Mercan, ‘‘Tokat’ın 
Mutasarrıflık Oluşuna Dair Bir Belge’’, Tokat Kültür Araştırma Dergisi, 17, Tokat 2002, s.5–13. 
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dağılımına bakıldığında bu mahalle isimlerinin çoğunun ya aynen ya da ufak 

değişikliklerle korunduğu görülmektedir14. 

Tablo 2. 1812-1813’te Tokat’taki Mahallelerin İsimleri  
Acebşir Mehmed Paşa* 
Akdeğirmen-i Müslim* Melik Danişmend 
Akdeğirmen-i Zimmî Menice 
Alaca Mescid Meydân-ı Müslim  
Aleksan Meydân-ı Zimmî 
Ankara Mihmâd Hâcib-i Müslim 
Baba Osib Mihmâd Hâcib-i Zimmî 
Beybağı* Monla Bektaş 
Cami‘-i Kebîr* Muslihiddin 
Cedîd Ovannes 
Cemaleddin* Rüstem Çelebi 
Çaşnıgir Sabunhane 
Çay-ı Müslim* Sâmyeli 
Çay-ı Zimmî Sarı Güllük 
Çehkânlu Semerkandî* 
Çilehâne Seyfeddin 
Çilfek Seyyîd Necmeddin* 
Debbâğhâne-i Atik Simavon 
Debbâğhâne-i Cedîd Siyahpuş 
Dere Sovukpınâr-ı Müslim* 
Dırâz-ı Müslim  Sovukpınâr-ı Zimmî 
Dırâz-ı Gebrân Sufiyun 
El-Hâc İbrahim Suiçmez 
El-Hâc İvâz Paşa Şuca‘eddin 
Gaybî Taşçı Mahmud 
Geyrâs* Taşnerdibân 
Güzelaşçı Tatar Hacı 
Halid Terbiye-i Kebîr 
Hoca Ahmed* Terbiye-i Sagîr 
Hoca İbrahim Veled-i Ayas 
Horuş Veled-i Aynî 
İçmesu Yahudiyan 
İplik Pazarı Yar Ahmed* 
İsa Fakîh Yaş Meydân 
Ka‘be Mescidi* Yazıcık  
Kaya Za‘im 
Keçeciler Zilli Hacı 
Mahmud Paşa* Zincirlikuyu 

                                                
14Tokat’ın günümüzde mahalle sayısı 41 olup mahalle adları için Tokat Belediyesi’nin 
http://www.tokat.bel.tr/MahalleMuhtar.asp ve Tapu Kadastro Bölge Müdrlüğü’nün http://www.e-
tkbm.gov.tr/publisher/tkdurumilce.asp?ilceid=850 linklerine bakılabilir. 
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(*işareti bulunan mahalleler 2009’da Tokat Belediyesi taksimatında adını koruyan eski 
mahallelerdir.) 

Dini bir yapının etrafında toplanma veya aynı meslekten olan zanaatkârların bir 

araya gelmeleriyle ya da farklı ırk ve mezheplerden olanların bir arada yaşama arzusu 

sonucu ortaya çıkan mahalleler şehrin fiziki yapısını da ortaya koymaktaydı. Yukarıdaki 

tabloda Müslim ve Gayrimüslim mahalleler bir arada verilmiştir. Ancak bu mahallelerin 

kurucularının kimler olduğu isimlerinden kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Örnek vermek 

gerekirse, Akdeğirmen-i zimmî, Aleksan, Baba Osib, Simavon ve Yahudiyân gibi 

mahalleler zimmîler tarafından kurulmuştur. Ancak biz burada mahalleleri dine göre 

ayırma gereği hissetmedik. Çünkü her ne kadar farklı dinlere mensup kişiler tarafından 

kurulduysa da bu mahallelerde Müslimler ve Gayrimüslimler bir arada yaşamaktaydı. 

Örneğin Mihmâd Hâcib-i Zimmî Mahallesi’ndeki Hacı Hasan Bölüğü’nde Müslümanlar 

yaşamaktaydı. Bir Yahudi ailesi Yahudiyan Mahallesi değil de Hoca İbrahim 

Mahallesinde yaşayabilmekteydi (TŞS 16, 43/1). Haliyle, bu mahalleleri Müslim ve 

zimmî mahalleleri olarak kesin çizgilerle birbirinden ayırmak neredeyse olanaksızdır. 

İncelediğimiz dönemde henüz muhtarlık teşkilatı kurulmamıştı. Osmanlı 

Devleti’nde, muhtarlık teşkilatı kuruluncaya kadar imamlar bu görevi yerine getirmiştir. 

İmamlar dışında mahallelerde cemaatleri temsil eden kişiler de bulunmaktaydı.  Bu 

kişiler kethüda olarak nitelenmekteydi. Örneğin Kâbe Mescidi Mahallesinin kethüdası 

olarak 16 numaralı sicilde Kirkor veled-i İsadur’un ismi geçmektedir (TŞS 16, 6/3).  

Tokat’ta genel olarak sokak cephesinde olmak üzere küçük zanaat ve ticaret 

işletmeleri evlerin arasında ya da evlerin giriş katlarında bulunmaktaydı. Ancak yine de 

belirli esnaf gruplarının kümelendiği günümüzdeki çarşılara benzeyen sokaklar da 

bulunmaktaydı. Bu sokaklar isimlerini büyük ölçüde o sokakta yoğunlaşan esnaf 

gruplarından almaktaydı. 16 numaralı defterde özellikle bu dükkânların yoğunlaştığı 
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bazı sokak kayıtları da bulunmaktadır. Mahkeme Sokağı, adını mahkeme binasından 

almıştı. Ancak bu sokaklara bakıp Tokat’taki sokak sayısı konusunda net bir rakama 

ulaşmak olanaksızdır. Kaldı ki bu sokakların adına aldanıp ilgili sokakta yalnız bir esnaf 

grubunun olduğunu belirtmek de doğru olmaz. Örneğin Kazancılar Sokağı’nda kasap 

dükkânı da olabilmektedir (TŞS 16, 133/1). 

Tablo 3. Tokat'ta Bulunan Sokak/Sûk (çarşı) İsimleri 
At Pazarı Meydân 
Dikiciyan Meyvehâne 
Haffâfân Penbeciler 
Hurdacılar Sipahi Pazarı 
Kazgâncılar Sulu 
Kazzâzân Teymürcüler 
Mahkeme Urgancılar 

Tokat’ta gündelik yaşamın hızlı bir şekilde aktığı mahalleler dışında bir de 

bağlık, bahçelik ve kumluk alanların bulunduğu mevkiler vardır. Bunların bir kısmı 

şehrin içinde yer aldığı gibi bir kısmı da şehrin dışında kalmaktaydı. 16 numaralı 

defterde bu şekilde 30 mevkinin adı geçmektedir. 

Tablo 4.16 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili'nde Bulunan Mevki İsimleri 
Hazine Deresi Akbayır 
İzbesti Ayıcı Deresi 
Kabili Çayı Biskeni 
Kamışyeri Cemal 
Kışla Çağagölü 
Kilimci Deresi Çay 
Kinisedibi Derbend  
Kiremitlik Doğancı 
Köprübaşı Geksi 
Kumluklar Gülüzme 
Lüküb Gürpınar 
Semer Hamzapınarı 
Sovucak Hanyazusu 
Uzunburun Harkaltı 
Vartebet Haydarhane 
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5.2. Nahiyeler ve Köyler 
16 numaralı sicil kayıtlarına göre 1812–1813 yıllarında Tokat’a bağlı 3 tane 

nahiye bulunmaktadır. Bu nahiyelerden Kafirni ve Komanat’a ait köy isimleri de 

defterdeki tevzi‘ kayıtlarında yer almıştır. Ancak Tozanlu köyleri ile ilgili bir kayda 

rastlanmamıştır. Tozanlu’nun ayanlar aracılığıyla idare edildiğine dair kayıtlar 

mevcuttur. Ayrıca masarifat ve salyane kayıtlarında en büyük hissenin bu nahiyeye 

düşmesi Tokat’ın en büyük nahiyesinin Tozanlu olduğunu göstermektedir (TŞS 16, 

156/1). 

Tablo 5.1812–1813 Yıllarında Tokat Kazası'na Bağlı Nahiyeler 
Kafirni  
Komanat 
Tozanlu 

Komanat Nahiyesi 38 köyden oluşmaktadır. Kayıtlara göre Tokat’ın ikinci 

büyük nahiyesidir. Nahiye de Gayrimüslim vatandaşların da yaşadığı köy isimlerinden 

rahatlıkla anlaşılmaktadır. Örneğin Kirkoros bir Gayrimüslim köyüdür. Bu köy 

isimlerinin bir kısmının hala kullanıldığını söylemek mümkündür. Hatta bazı köy 

isimleri cumhuriyet döneminde değiştirilmiş olsa bile hala köyde yaşayanların eski 

isimleri kullandıkları görülmektedir. 

Tablo 6.Komanat Nahiyesini Meydana Getiren Köyler 
Acıpınar Hulvar 
Armus İzbesti 
Bayram İze 
Beşviran ma‘a Saltık Kadıvakfı 
Bizeri Kemkez 
Boyalı Kevahlık 
Cincife Kızıl 
Çördük Kirkoros 
Çöreğibüyük Mamu ma‘a Tut 
Dekseci Martosoba 
Dönekse Mülk 
Difye Ohtab 
Esdiğin Omala 
Eski Sideni 
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Fenk  Tekye Dazular 
Firedökse Üçgöl 
Geksi  Yelpe 
Gevrek Zazara 
Göle Zodu 

Kafirni’ye bağlı 20 köy olup, bu nahiye Tokat’ın en küçük nahiyesidir. Ancak 

156/1’deki salyane kaydından farklı olarak 121/1’deki masarifat defterine bakıldığında 

Kafirni’ye Daduhta köyünün de dâhil edildiğine bakılırsa nahiyenin toplam köy 

sayısının 21 olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 7.Kafirni Nahiyesini Meydana Getiren Köyler 
Alan Kurı Sekü 
Almus Leveke 
Cegedler Meğüllü 
Çat  Mineğir 
Çiftlik Muhat 
Eftalit Teknecik 
Ekseri Tiyeri 
Gök Tomara 
İlpit Varzıllar 
Karadere Zuğru 
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6.TOKAT’TA SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK HAYAT 
6.1. Sosyal ve Kültürel Hayat 

6.1.1. Aile ve Diğer Sosyal Gruplar 
Akrabalık ilişkisiyle birbirlerine bağlanan fertlerin bir araya gelmesiyle ortaya 

çıkan topluluğa aile denmektedir (Aydın,1989:196–200). Aileyi oluşturan fertler 

devirlere, bölgelere, sosyal ve ekonomik yapıya göre değişkenlik gösterebilmektedir. 

Geniş aile, bir aile reisinin otoritesi altında eş, çocuk, torun, gelin, damat, amca, dayı, 

hala ve teyzelerden oluşmaktadır. İncelediğimiz 16 numaralı defterde geniş aile 

örneğine pek rastlanmamıştır. Ancak bir örnek olması bakımından aynı işi, aynı evi 

paylaşan Basmacı Babük ve Ohannes veled-i Agop kardeşlerin durumu geniş bir aile 

yapısının varlığını ortaya koyar niteliktedir (TŞS 16, 122/1). Dar ya da çekirdek aile ise 

bir karı koca ile çocuklardan meydana gelmektedir. 1812–1813 yıllarına ait şer‘iye 

sicillerindeki tereke örneklerine bakıldığında Tokat’ta çekirdek aile anlayışının daha 

yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Mirasın belirli masraflar çıktıktan sonra dağılımına 

bakıldığında genelde eş ve çocuklar arasında paylaştırılması bunu örneklendirmektedir. 

Ayrıca bir evin birden çok sokak kapısı olması da bunun farklı bir yansımasıdır. 

Terekelerden anladığımız kadarıyla büyük bir ev zamanla sokak kapıları çoğaltılarak 

çocuklara pay edilebilmekteydi (TŞS 16, 33/2, 54/1). 

Ailedeki hâkimiyetin baba veya annede oluşuna göre aileler ikiye ayrılmaktadır. 

Baba hâkimiyetine dayanan, onun çocuk ve yakınlarını içine alan aileye ataerkil 

(pederşahî-patriarkal), anne hâkimiyetine dayanan, onun çocuk ve yakınlarının teşkil 

ettiği aileye de anaerkil (maderşâhi-matriarkal) aile denmektedir. İncelediğimiz 

dönemde Tokat’ta pederşahî ailenin yaygın olduğu açıktır. Örneğin Artin adında bir 

zimmî mal ve mülkünün önemli bir kısmını üvey oğlu Kazzâz Bedos’a hibe etmiş, eşi 

Ahsapret bu duruma karşı çıkmış ancak Artin bu mülkü ölünceye değin kendisini 
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gözetmesi karşılığında bıraktığını belirtince Ahsapret’te bu hibe olayını kabullenmek 

zorunda kalmıştır (TŞS 16, 16/3). Ancak bu örneğe bakarak kadının sosyal hayatta 

tamamen geri planda olduğunu söylemek imkânsızdır. 16 numaralı sicildeki terekeler 

incelendiğinde kadınların da terekelerinin olduğu, mal-mülk sahibi olabildiği ve sosyal 

konularla ilgilendiğinin delillerine rastlamak mümkündür. Örneğin Şemsiye Hanım’ın 

vakfiyesine bakıldığında bir ev, bir serdar konağının yarım hissesi, Sipahi Pazarı’nda 

dükkân, Urgancılar Sokağı’nda dükkân,  Sulu Sokak’ta dükkân sahibi olduğu 

anlaşılmaktadır ve malının bir kısmını vakfettiği görülmektedir. Anna isimli zimmî bir 

kadının toplam 3894 guruşluk mirasının 769 guruşluk kısmını ziynet eşyalarının 

oluşturduğu düşünüldüğünde, Tokat’taki kadınların toplumsal hayattaki konumu daha 

iyi anlaşılacaktır (TŞS 16, 134/1). Tokat’ta incelediğimiz dönemde en büyük miras 

Arakil veled-i Agob’un mirasçılarına kalan 13812 guruşluk bir miktardı ki bu miras eşi 

ile doğmamış çocuğu arasında taksim edilmiştir (TŞS 16, 138/2). Kadınların sosyal 

konulara ve çevreye olan duyarlılığını ortaya koyan bir başka örnek de Yarahmed 

Mahallesi’nin kaldırımlarının düzenlenmesi için mirasından 100 guruş bırakan Arife 

Hanım’dır (TŞS 16, 68/3). 

Aile, eşlerin sayısına göre de tek eşliliğe (monogami), çok eşliliğe (poligami) 

dayanan aile olmak üzere de ikiye ayrılmaktadır. 16 numaralı şer‘iye sicilinin kapsadığı 

dönemde Tokat’ta tek eşliliğin yaygın olduğu görülmektedir. Ancak Hasan Efendi’nin 

Şerife ve Fatma (TŞS 16, 19/1) ve Ömer Efendi’nin de Şerife ve Naime (TŞS 16, 33/1) 

isimlerinde iki eşi olduğu görülmektedir.  

İslam hukukunda kocanın karısı üzerindeki yetkileri aile birliğini devam ettirme 

esasına yöneliktir ve bununla sınırlıdır. Evlenme sırasında kadına mehir adıyla belirli 

bir para veya mal öder veya ödeme yükümlülüğü altına girerdi. Mehir evlenecek 
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kadının ailesine değil bizzat kendisine verilirdi ve kadın diğer mallarında olduğu gibi 

mehirde de dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahip olurdu. Mehir her ne kadar 

İslam’a özgü bir durum sayılsa da kısmen ve farklı olarak Yahudilerde de var olan bir 

durumdu (Aydın,1989:196–200). Ne var ki incelediğimiz defterde Hıristiyan Osmanlı 

kadınlarının da mehir aldığına dair örneklere rastlamaktayız. Serkiz isimli zimmînin 

tereke defteri buna bir kanıt olarak gösterilebilir. Serkiz isimli zimmî ölmüş ve 

mirasının taksiminde eşi Zanike’ye 33 guruş mehir borcu gösterilmiştir (TŞS 16, 40/1). 

Divâlger Vartir’in Zevcesinin defterinde de Hanım bint-i Bogos’un eşinden alacağı 16,5 

guruş mehr gösterilmektedir (TŞS 16, 92/1). Bu örnekler zimmî kadınların da İslam 

hukukunun kadınlara sağladığı ayrıcalıkları kullanmakta olduğunu ortaya koymaktadır. 

İslam hukukunda boşanma konusunda erkeğin kadına oranla daha geniş bir 

serbestlik içinde olduğu düşünülebilir. Bu durum, boşanmanın mali bütün külfetinin 

erkeğin omuzlarında olması ve erkeği boşanma kararından önce dikkatli olmaya iteceği 

kanaatiyle ilintilidir. Bununla beraber erkeğin sahip olduğu boşama serbestîsi tatbikata 

pek yansımamıştır. Kadın erkeğe oranla boşanma konusunda daha sınırlı bir yetkiye 

sahiptir. Kadın ancak kocasıyla anlaşarak (muhâla‘a) ya da mahkeme kararıyla (tefrik) 

boşanabilmektedir. İncelediğimiz defterde anlaşma yollu boşanma olaylarına 

rastlamaktayız. Örnek olarak Hirosima bint-i Bogos’un eşi Ohannes veled-i Artin’den 

(TŞS 16, 10/1) bu yolla anlaşarak ayrılması gösterilebilir. 

Osmanlı Devleti’nde uygulanan hukuk, vasi tayini, nafaka, kisve baha, nazır ve 

kayyım tayini gibi sosyal güvenlik konularına da el atmıştır. Ölen kişinin çocuklarından 

küçük olanlar varsa reşit olana kadar onlara babaları ya da annelerinden kalan malları 

kollayıp gözetmek için aileden ya da mahalleden uygun bir vasi tayin edilirdi. 16 

numaralı defterde çok sayıda vâsi ve nafaka hücceti görmekteyiz. Bu vâsi kayıtlarından 
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anladığımız kadarıyla vâsi olan kişi çocuğa kalan mirastan mahkemenin belirlediği bir 

günlük meblağı ihtiyaç halinde kullanma ruhsatını da elde ediyordu(TŞS 16, 18/2, 19/3, 

22/3,vd.). 

Vasi tayini, Müslümanlar ve Gayrimüslimlerin ölümü durumunda küçük 

çocukların mallarının korunması için mahkeme tarafından yapılıyordu. Mahkeme, vâsi 

tayini dışında yetim ya da öksüz kalan çocukların mallarının korunup gözetilmesi için 

bir nazır da atayabilirdi. Bu nazırlar, vâsilere nezâret etmekle sorumlu kılınırlardı 

(Beşirli, 2005: 315). 16 numaralı şer‘iye sicilinde de nâzır atamalarına şahitlik eden 

örnekler bulunmaktadır. Rabia bint-i Mustafa ölmüştür. Küçük oğlu Mustafa ve küçük 

kızı Abide’nin aynı zamanda vasileri olan dedeleri es-Seyyîd Ahmed Ağa da ölmüştür. 

Dede ve ninelerinden de çocuklara miras kalmıştır. Bunun üzerine mahkeme halaları 

Şerife’yi çocuklara vâsi tayin etmiştir. Mahkeme her bir çocuğa günlük 40’ar para 

nafaka ve kisve-baha layık görmüş ve bu parayı harcama yetkisini de Şerife Hatun’a 

vermiştir. Bu meblağ, incelediğimiz defterde en yüklü miktardaki nafaka ve kisve 

bahadır. Ortalama o dönemin rayicinde 3–5 para civarında nafaka verilmekteydi(TŞS 

16, 32/1). Daha sonra mahkeme Şerife Hatun’a nezaret etmek üzere eşi es-Seyyîd 

Receb Efendi’yi nâzır olarak tayîn etmiştir (TŞS16, 32/2). 

İslam aile hukukunda vefat eden kişinin malları mirasçılar arasında pay edilirdi. 

Ancak paylaşım sırasında mirasçılardan bir ya da bir kaçı orada bulunmuyorsa ya da 

nerede olduğu ile ilgili bir bilgi yoksa mirasçı ortaya çıkana kadar malını kollayıp 

gözetmek üzere mahkeme tarafından bir kayyım belirlenirdi (Özmel, 2002:107). 

İncelediğimiz defterde haml-ı mevkûfa ve mecnûna da kayyım tayin edildiğini gösteren 

örnekler bulunmaktadır. Örneğin Arakil veled-i Agob’un 13812 guruşluk mirasından 

büyük bir bölümü doğmamış çocuğunun hissesine düşmüştür. Mahkeme doğmamış 
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çocuğun amcası Ohannes veled-i Karz’ı kayyımlığa atamıştır (TŞS 16, 9/3). Öte taraftan 

ard arda babasını, annesini ve kız kardeşini kaybeden Mustafa isimli bir mecnûnun 

mirasını korumak ve kollamak üzere mahkeme tarafından akrabalarından biri olan 

Hasan bin Halil isimli şahıs kayyım olarak atanmıştır (TŞS 16, 32/1). 

Genel olarak çekirdek aile yapısının izlerini bulduğumuz 16 numaralı sicilde, 

çocuk sayıları ile ilgili bilgilere, bilhassa terekelerden ulaşmaktayız. Terekelerden 

ulaştığımız sonuca göre Tokat şehir merkezinde doğum oranının pek yüksek olmadığı, 

ailelerin çok çocuk yapmadığı ve bakabilecekleri kadar çocuk yaptıkları sonuçlarına 

ulaşmaktayız. Öte taraftan Müslim ve Gayrimüslim vatandaşların neredeyse aynı oranda 

çocuk sahibi olduğu sonucuna varmaktayız. Ailelerin büyük çoğunluğunun 1 ya da 2 

çocuklu olduğu da gözlemlenmektedir. 

Tablo 8.Tokat'taki Müslim ve Gayrimüslim Ailelerdeki Çocuk Sayıları 
Çocuk sayısı (hane 
başına) 

Müslim Aile Gayrimüslim Aile 

1 28 8 
2 20 6 
3 8 5 
4 8 3 
5 1 - 
6 - 2 
7 1 1 

Tokat’ta incelediğimiz dönemde köleliğin ve cariyeliğin yaygın olduğunu 

gösteren örneklere rastlanmadı. Cariye ifadesi yalnızca Şemsiye Hanım’ın vakfiyesinde 

geçmektedir. Bu durum Şemsiye Hanım’ın malvarlığı ve gücüyle izâh edilebilir. Ancak 

belgeden anladığımız kadarıyla cariyeler ezilmemekte hatta haklarına da dikkat 

edilmekteydi. Şemsiye Hanım vakfiyesinde kendisi, kızı Abide Hanım, karındaşı 

Mehmed Bey ve cariyesi Mazlumşah için dörder tane koyun ve balmumu alınmasını; 

Berat Gecesi’nde bu mumların Takyeciler,  Behzad, Horuş camileri ve Cami-i Kebir’de 
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yakılmasını istemektedir. Bu yönüyle bakıldığında Şemsiye Hanım cariyesinin kendi 

üzerindeki hakkını da ödemek istemektedir (TŞS 16, 144/2). 

Tokat’ın söz konusu dönemde sosyal hayatında kahvehanelerin varlığı dikkat 

çekmektedir. Şehirde hayatın aktığı önemli yerlerden biri de bu mekânlardır15. Ayrıca 

Tokat’ta bir fahişenin bulunduğu da boğularak ölümü üzerine hazırlanan beytülmal 

defterinden anlaşılmaktadır (TŞS 16, 45/1). 

6.1.2. Kullanılan İsim, Lakap ve Unvanlar 
İncelediğimiz defter isim, lakap ve unvanlar bakımından oldukça zengin bir 

içeriğe sahip. Bu nedenle burada yer alan isim, lakap ve unvanlardan bazılarına yer 

vermek istedik. 

Deftere bakıldığında genel olarak mülkî ve askeri idarecilerin ağa unvanıyla 

anıldığını görmekteyiz. Tokat Voyvodası Salih Ağa (TŞS 16, 57/2), Ağa-yı Yeniçeriyan 

Halil Hamid (TŞS, 133/2), Serdâr Ağa (TŞS 16, 121/1) bunlardan yalnızca birkaçı. Ağa 

ayrıca şehrin ileri gelenleri için de kullanılan bir tabir olmuştur: Hasan-oğlu Salih Ağa 

(TŞS 16, 103/1) gibi. 

İsimler belgelerde genellikle baba adlarıyla yer almaktadır: Mehmed bin Ahmed 

(TŞS 16, 103/1), Yuri veled-i Avakim (TŞS 16, 99/2), Ümmühânî bint-i el-Hâc Ahmed 

Ağa (TŞS 16, 11/2), Nazlu bint-i Bogos (TŞS 16, 22/2). Kayıtlarda en çok geçen 

Müslim isimleri Mehmed, Mahmud, Ahmed, Ömer, Osman, Mustafa, Şerif Mehmed, 

Emîn, Abdullah, Abrurrahman, İsmail, Veliyüddin, Ayşe, Rabia, Şerife, Ümmühan, 

Abide’dir. Belgelerde en çok yer alan Hristiyan isimleri Artin, Ohan, Ohannes, Bedros, 

                                                
15 Mehmet Beşirli’nin belirttiğine göre Yeniçeri Ocağı’nın 1826’da kaldırılmasından sonra yeniçerilere ait 
on adet kahve dükkânından cadde üzerinde olanların tamamen yıktırıldığı ve ayrıca otuz beş tanesinin de 
diğer esnaf dükkânlarına çevrildiği anlaşılmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Beşirli, 
Orta Karadeniz Kentleri Tarihi-I-Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayınları, Tokat 2005, s. 378. 
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Serkiz, Avadik, Bogos, Avedik, Nazlu, Ahsapret, Elmas, Hirosima’dır. Yahudilerle 

ilgili olan yalnız bir belgede ise şu isimlere rastlanmıştır: Levi, Yasef, İsak, Sara. 

Müslim isimlerinden önce yaygın olarak es-Seyyîd, el-Hâc unvanları 

kullanılmıştır. Çok az sayıda belgede el-Hâc ibaresi yerine Hacı unvanının da 

kullanıldığı görülmektedir. Örneğin Hacı Mustafa bin Ali gibi (TŞS 16, 5/2). 

İncelediğimiz defterde çok sayıda lakap ve aile isimleri örnekleri de mevcuttur. 

Bu lakapların verilmesinde genel olarak kişilerin meslekleri, babalarının zanaatları, ten 

rengi, ırk isimleri, din, huy, mizaç, bedensel engeller, davranış biçimleri etkili olmuştur: 

Kazzâz Agop (TŞS 16/2), Yağcı-zâde es-Seyyîd Ali Bey (TŞS 16, 11/2), Çavuş-oğlu 

(TŞS 16, 13/2), Ali Usta (TŞS16, 17/2), Dikici Ali Usta (TŞS 16, 125/1) gibi unvanlar 

genellikle mesleklerden yola çıkılarak verilen unvanlardır. Karaahmed-oğlu (TŞS 16, 

125/2), Bakkal Karagöz Ömer Beşe (TŞS 16, 30/3) kişinin fiziksel görünümüyle 

ilgilidir. Katırcı Topal-oğlu (TŞS 16, 142/2) bedensel bir engelin yansımasıdır. 

Beşbıçak Ömer Beşe (TŞS 16, 129/1), Eşki Mehmed Ağa (TŞS, 110/1) ise daha çok huy 

ve karakteri yansıtan unvanlara birer örnektir. 

Yeniçeri unvanları da çok karşımıza çıkmıştır: Alemdar, Beşe, Karakullukçu 

gibi askeri unvanlar isimlerin önünde ya da ardında tercih edilmiştir. Ancak belgelerden 

anladığımız kadarıyla bazı yeniçeri ileri gelenleri esnaflıkla da uğraşmaktaydı. 

Kişilerin aslen nereli olduğu da onları ayırt etmek için kullanılabilmekteydi: 

İzmirli el-Hâc Abdurrahman Ağa (TŞS 16, 113/2), Engürülü Mustafa bin Mehmed (TŞS 

16, 4/3), Maraşî el-Hâc Ali Efendi (TŞS 16, 12/2). Bu isimlere bakıldığında Tokat’a 

başka şehirlerden gelip yerleşenlerin olduğu da anlaşılmaktadır. 
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6.1.3. Müslim-Gayrimüslim İlişkileri 
İncelediğimiz dönemde Tokat’ta yaşayan Müslim ve Gayrimüslim Osmanlı 

vatandaşlarının barış içerisinde ve karşılıklı güven esasına dayanan bir yaşam sürdüğü 

anlaşılmaktadır. Müslim ve Gayrimüslimler arasında sorun oluşturan bir dava ya da 

olay örneği de yer almamaktadır. 

Bu dönemde iki toplum arasında güven olduğunun birinci işareti Müslim ve 

Gayrimüslimlerin aynı mahalleleri paylaşmasıdır. Örneğin Mihmâd Hâcib 

Mahallesi’nde Hacı Hasan Bölüğü, Müslimlerin yaşadığı bir yerdi. Birçok mahalle için 

de aynı durum söz konusuydu. İki toplum arasındaki güvenin bir başka göstergesi de 

Müslim ve Gayrimüslimlerin birbirlerine çok rahat borç verebilmesi ve alabilmesiydi. 

Örneğin Attar Menzek’in guremâ defterinde borçlu olduğu beş kişiden üçünün 

Müslüman olduğu görülmektedir(TŞS 16, 149/2). 

Müslim-Gayrimüslim ilişkilerinin olumlu olduğunun bir diğer göstergesi de bu 

iki unsurun arazilerinin yanyana olmasıdır. Rukiye hanımın vakfettiği müştemil16 bina 

ve arsaların yan komşuları Serkiz ve Kara Makdisi’dir. Daha doğrusu Rukiye Hanım’ın 

evinin iki yanında zimmîler oturmaktaydı (TŞS 16, 53/2). Gayrimüslimlerin İslam 

hukukuna ve Osmanlı mahkemelerine karşı da ilgili olduğu ve sorunlarını genellikle 

kadı huzurunda çözdükleri de bir başka önemli gerçektir. Gayrimüslim kadınların da 

genel olarak Müslim kadınlar gibi giyindiği ve hatta başörtüsü kullandığı terekelerde 

görülmektedir. 

16 numaralı defterin kapsadığı dönemde Tokat’ta yalnız bir ihtida hareketine 

rastlanmıştır. Erzurum ahalisinden İnce adında zimmî tövbe-i istiğfar edip Hasan adını 

alarak Müslümanlığı seçmiştir (TŞS 16, 159/4). 
                                                
16 Müştemil ya da müştemilât ana binalar yanında yer alan eklentiler ya da ek binalar için kullanılan 
kavramlardır. 
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6.1.4. Ev Eşyaları  
İncelediğimiz defter özellikle sanat tarihçilerini ve müzecileri yakından 

ilgilendirecek çok sayıda ev eşyası örneğiyle doludur. Ev eşyaları sadece isimleriyle yer 

almamış; eşyaların yapıldığı dokuma türleri ya da maddelerde yanında açıkça 

belirtilmiştir. Bu durum özellikle 19. yüzyılın ilk çeyreğinde Tokat’taki ev eşyalarının 

nerden geldiği, nelerden imal edildiği konusunda da önemli ipuçları vermektedir. 

Tereke kayıtlarında ev eşyaları geniş yer tuttuğundan bunları sınıflandırdık.  

Tablo 9.Tokat'ta Kullanılan Ev Tekstili Ürünleri 
Abdest havlusu Çit minder Kadife döşek Peşkir 
Acemkâri yasdık 
yüzü 

Çit pencere perdesi Kadife yasdık Peştamal 

Alaca boğça Çit publa Kadife yasdık yüzü Publa 
Atlas döşek Çit yasdık Kaliçe Sade havlu 
Atlas publa Çit yorgan Kaliçe seccade Sade örtü 
Atlas sofra bezi Çitari boğça Kebe Sade peşkir 
Atlas yasdık Çuha seccade Kebir makad Saf seccadesi 
Atlas yorgan Çul Keçe Sagîr basma makad 
Basma seccade Dimi döşek Keçe minder Sagîr döşek 
Basma sofra Dimi yasdık Kefere minderi Sagîr kaliçe 
Basma yasdık yüzü Dimi yüzlü yasdık Keşan boğça Sagîr kebe 
Basma yorgan yüzü Dolama peşkir Ketân mendil Sagîr kefere 

minderi 
Beşik alâtı Döşek Ketân peşkir Sagîr kilim 
Beşik takımı El makremesi Kilim Sagîr kuş tüyü 

yasdık 
Beyaz bez yüzlü 
döşek 

Futa (ipekli 
peştamal) 

Koltuk Sagîr makad 

Beyaz çul Gügül ipekli çarşab Köşe Sagîr publa 
Beyaz havlu Ham yorgan yüzü Köşe yasdığı Sagîr seccade kilim 
Beyaz örtü değirmi Hamam takımı Kutnî boğça Sagîr yan kaliçe 
Bez boğça Hare beşikörtüsü Kutnî döşek Sagîr yasdık 
Bez çarşab Hasır Kutnî döşek yüzü Seccade 
Boğça Hatayî boğça Kutnî publa yüzü Serbab ve basma çit 

yüzlü yorgan 
Cecim (nakışlı 
kilim) 

Hümâyûn bezi 
boğça 

Kutnî yasdık yüzü Sofra bezi 

Çarşab İpekli çarşab Mâ’î çarşab Şal döşek 
Çiçekli çit yorgan İpekli dolama 

peşkir 
Mâ’î makreme Şali yasdık 

Çiçekli publa İşleme boğça Mendil çarşab Şayak yasdık 
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Çiçekli sofra bezi İşleme çarşab Mendil peşkir Şayak yüzlü yasdık 
Çiçekli yorgan İşleme çuha 

seccade 
Mısır hasırı Şilte yasdık 

Çiçekli yorgan 
yüzü 

İşleme dolama 
peşkir 

Mitil Tüylü kilim 

Çiçekli yüzlü publa İşleme havlu Mitil döşek Yan kaliçesi 
Çit boğça İşleme kebir havlu Mitil yorgan Yasdık  
Çit döşek İşleme makreme Mor kutnî yorgan 

yüzü 
Yorgan 

Çit kapu perdesi İşleme ocak 
yaşmağı 

Muşamma  

Çit makad İşleme örtü Örtü  
Çit makad yüzü İşleme peşkir Pencere perdesi  

Ev tekstili ürünlerine baktığımızda hemen her evde yorgan, yastık ve döşek gibi 

temel ihtiyaçların bulunduğunu söylemek mümkündür. Kefere minderi yalnız 

Gayrimüslim terekelerinde çıkmıştır. Çuha, dimi, basma, ipek ve karışımları tekstil 

ürünlerinde en çok tercih edilen kumaşlar olmuştur. Seccade ve abdestlik gibi ürünler 

ise yalnız Müslim terekelerinde görülmektedir. Müsta‘mel ya da köhne kavramı ilgili 

ürünün kullanılmışlığının ifadesidir. Sınırlı sayıda terekede perde, hasır gibi döşeme 

eşyalarına rastlanmıştır. 

Tablo 10. Tokat Evlerinde Bulunan Hırdavat Türü Eşyalar 
Altun veznesi Ketân çıkrığı 
Balta Mikrâz 
Beyaz madeni tel Sagîr kantar 
Çıkrık Sarı tel 
Kantar Sarı tenüke  
Keser Satır 

Terekelerde evlerdeki hırdavat eşyalar, ber-vech-i tahmîn olarak ve kıyye 

hesabıyla toplu biçimde gösterilmiştir. Ancak bazı terekelerde çok az da olsa hırdavat 

örnekleri karşımıza çıkmıştır. Bunlardan çıkrık, evlerde de ip ve dokuma ile ilgili 

çalışmalar yapıldığının bir göstergesidir. 

Tablo 11. Tokat'ta Kullanılan Kişisel Eşyalar 
Akçe kesesi Enfiye kutusu Kubur divit Sîm nargile 
Bakı tarak Fildişi tarak Mercan Sîm saat 
Buhurdan İşleme akçe kesesi Mizbâk Sîm sürmedân 
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Çıbık tepesi İşleme yağlık Sagîr bıyık tarağı Sîm tılsım 
Divit Kalemtraş Sagîr kese Som ağızlık 
Duhân çıbığı Kehribar Sagîr sîm tılsım Som imâme 
Duhân kesesi Köhne işleme 

duhân ve akçe 
kesesi 

Sarı divit Ustura 

Duhân tablası Kıbrız elmâsı tesbih Sîm mühür Zil 

16 numaralı defterde ölen kişilerin kişisel eşyaları da mirasa konu olmuştur. 

Bunlar arasında en çok duhânla ilgili eşyalar yer almıştır. Bu durum Tokat’ta tütün 

tüketiminin yüksek olduğunu göstermektedir. Farklı tarak türleri, mizbâk (misvak), 

sürmedân ve ustura kişisel bakıma önem verildiğinin kanıtıdır. Saat çok az sayıda 

terekede çıkmıştır.  

Tablo 12. Tokat'ta Kullanılan Saklama Gereçleri 
Anbar Fildişi kutu Kilim hurc Sagîr sandık 
Bayağı sandık Harar Kutu Sagîr servi sandık 
Boyalı sandık Heybe Kübrî hurcu Sagîr sîm kutu 
Boyama tahta 
sandık 

Hırdavat sandık Münakkaş (nakışlı) 
kutu 

Sagîr tahta sandık 

Çarpâne hararı Hurc Sagîr çekmece Seped sandık 
Çekmece Kaliçe hurc Sagîr şimşir kutu  
Çuval Kıl çuval Sagîr kemik kutu  

Ev eşyaları içerisinde incelediğimiz defterde çok sayıda saklama kabına ve 

gerecine de rastlanmıştır. Bunlardan bir kısmı sandık, çekmece ve ambar gibi olanlar 

ahşap işçiliğinin; harar, çuval, hurç ve telis gibi olanlar dokumacılığın; münakkaş kutu 

gibi olanlar süslemeciliğin Tokat’ta geliştiğinin kanıtlarıdır. Fildişi kutu ise dışarıdan da 

bu konuda tüketim maddelerinin geldiğinin bir delilidir. Divit, okuma yazma bilenlerin 

terekelerinden çıkmıştır. Sandık yapımında en çok tercih edilen ise servi ağacıdır. 

6.1.5. Giyecekler 
İncelediğimiz 16 numaralı Tokat Şer‘iye Sicili 19. yüzyıl başlarında Tokat’ta 

kullanılan giyim eşyalarıyla ilgili de ayrıntılı bilgiler içermektedir. Belgelerde çok 
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sayıda giyim eşyası bulunduğundan bunları da dış giyim, iç giyim, aksesuar ve başlıklar 

olarak sınıflandırdık. 

Tablo 13. Tokat'ta Kullanılan Dış Giyim Ürünleri 
Aba şalvar Çuha abdestlik Kaput Senalık 
Aba yağmurluk Çuha biniş Kebîr aba 

yağmurluk 
Serbâb entari 

Alaca entari Çuha cübbe Kebîr entari Siyah sahtiyân 
Alaca şalvar Çuha çakşur Kebîr kedi kürk Siyah şalvar 
Atlas entari Çuha entari Kebîr meşlâh Şâlî abdestlik 
Atlas libâde Çuha libâde Kedi ve sansar 

mahlût kürk 
Şâlî biniş  

Atlas şalvar Çuha şalvar Keşan şalvar Şâlî cübbe 
Bazar’ın bez 
entarisi 

Çuha yüzlü kürk Ketan gömlek Şâlî Halebî 

Beldar entari Damgahane entari Kırmızı entari Şalvar 
Beyaz çiçekli entari Eğrüm iş gömleği Kurutma gömlek Şalvar peştemâl 
Beyaz çiçekli 
zerdevâ kürk 

El yemenisi Kutnî entari Şam alacası entari 

Beyaz dimi şalvar Entari Kutnî şalvar Şayak şalvar 
Beyaz ihrâm Filibe şalvarı Kutnî yüzlü libâde Şeritli kutnî entari 
Beyaz libâde Futa Kuzu kürk Şeritli mâ’î hare 

cübbe 
Beyaz mendil entari Gevcân kürk Kuzu yüzlü kürk Şeritli penbe şâlî 

cübbe 
Beyaz Şamkârî 
entari 

Gezi entari Kürk Şeritli sarıçiçekli 
entari 

Beyaz şayak şalvar Gezi şalvar Libâde Şeritli şâlî cübbe 
Bez entari Giyim esvâbı Libâs Tamgahane entari 
Bez libâde Gömlek Mâ’î atlas entari Taraklı entari 
Bez mâ’î entari Gön damgahane 

entari 
Mâ’î bez entari Taraklı şalvar 

Biniş Gön peten hırka Mâ’î biniş Tavşan kürk 
Biniş entari Gügül ipekli 

gömlek 
Mâ’î cübbe Uskûfe entari 

Canfes entari Hare aba Mâ’î entari Uskûfe hırka 
Canfes yüzlü kürk Hare cübbe Mâ’î yüzlü kürk Ustûfa entari 
Cübbe Hare libâde Maraş gömleği Ustûfa hırka 
Çakşur Hare şalvar Meşlâh Uşak eteği 
Çiçekli entari Hare şeritli cübbe Mısır futası Yapağı aba 
Çiçekli kedi kürk Hariciye Neftî biniş Yapağı şalvar 
Çiçekli libâde Harir setre Peştemâl Yelek 
Çiçekli peten yüzlü 
kakım kürk 

Hatayî entari Peten entari Yünlü şâli cübbe 

Çiçekli sansar kürk Hatayî şalvar Peten hırka Zerdevâ kürk 
Çiçekli şalvar Helâlî ipekli Peten yüzlü kakım  
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gömlek kürk 
Çiçekli turuncu 
şalvar 

Hilkâfa kürk Peten yüzlü zerdeva 
kürk 

 

Çiçekli yüzlü 
sincap kürk 

İhrâm Poşu  

Çit basma kaftan İpekli gömlek Samur kürk  
Çitari entari İşleme futa Sansar kürk  
Çorum gömleği İşleme yüzlü kakım 

kürk 
Sarı canfes entari  

Dış giyim ürünlerine baktığımızda entari, cübbe, şalvar, libâde ve gömleklerin 

ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. Bu giysiler çoğunlukla yapıldıkları kumaşa ya da 

kumaşın desenine göre isimlendirilmiştir. Giysilerin isimlendirilmesinde bazen rengine 

de dikkat edilmiştir. Giysilerin imal edildiği kumaşlar çoğu kez yapıldığı yerle 

özleştirilmiştir. Çorum gömleği, Hatayî şalvar, Filibe şalvarı bu çeşit bir özleştirmenin 

sonucudur. Kürkler arasında en çok kullanılanın sansar kürk olduğu belgelerden 

anlaşılmaktadır. Kürklerle ilgili terekelerde adet yazmak yerine yaka ifadesi 

kullanılmıştır. Giysilerde en çok kullanılan renkler beyaz, siyah, mavidir. Az sayıda 

turuncu, mor, güvez, yeşil, neftî giysi örnekleri de bulunmaktadır. Motiflerden en 

yaygın olanı çiçeklilerdir. Ancak şeritli ve hare motifler de yaygındır. Elbise ve hırkalar 

içerisinde en pahalı olanları Isparta yöresine özgü petenden yapılanlardır. Uşak eteği ise 

yalnızca Bozoklu fahişenin defterinden çıkmıştır. Bu da göstermektedir ki Tokatlı 

kadınlar etekten ziyâde entari türü giysileri tercih etmektedir. 

Tablo 14. Tokat'ta Kullanılan Başörtüleri ve Başlıklar 
Ahmediye Çit değirmi İşleme poşu Sade çevre 
Alaca çocuk bürüğü Çitari şem‘i İşleme yağlık Şeritli baş yemenisi 
Atlas takye Destâr Kalpak Şeritli çevre 
Baş çarşabı Dülbend örtüsü Kavuk Takye 
Baş çevresi Fes Kebir fes Sagîr fes 
Baş yemenisi 
değirmi 

Göz puşi Ketân (keten) bürük Sarık 

Başlık Gügül bürük Ketân mendil bürük Telli çevre 
Başlık peçesi İpekli bürük Kırmızı fes Yağlık 
Beyaz derlik 
(terlik) 

İslambol yemenisi 
değirmi 

Köprü sarığı Yağlık yemeni 
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Beyaz dülbend 
değirmi 

İşleme baş 
yemenisi 

Mendil bürük Yazma 

Beyaz işleme çevre İşleme bürük Mücessem baş 
yemeni değirmi 

Yenidünya fes 

Bürük İşleme çevre Mücessem çit 
değirmi 

Yeşil sarık 

Çevre İşleme mendil 
bürük 

Mücessem yemeni 
değirmi 

Yeşil ahmediye 

19. yüzyılın ilk çeyreğinde Tokat’ta başörtüleri ve başlıklarda da büyük bir 

çeşitlilik ve gelenek-yenilik sentezi karşımıza çıkmaktadır. Birçok terekede geleneksel 

İslami başlıklara rastlarken aynı terekelerde fesin de çıkması toplumdaki bir kişinin aynı 

zamanda kavuk, sarık, fes sahibi olduğunu ve bunların üçünü de kullandığını 

göstermektedir. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından yaklaşık iki sene sonra Osmanlı 

asker ve memurları için fes zorunlu tutulacaktı (Karal, 1988:158). Bernard Lewis’e göre 

fesin kabul edilmesinden sonra bu yeni başlığa halkın muhalefetini önlemek ve 

gerekirse bastırmak için sıkı tedbirler alınmıştı (Lewis, 1991:102). 16 numaralı defter 

Bernard Lewis’in görüşünü çürütür bir yapıya sahip çünkü fesin resmi anlamda 

kabulünden neredeyse 16 sene öncesine ait terekelerde gerek Müslim gerekse 

Gayrimüslimler Tokat’ta bu başlığı kullanmaktaydı. Lewis’in kanısı Osmanlı geneli için 

doğru kabul edilse bile Tokat örneği için geçerli olmadığı anlaşılmaktadır.17 

Başlıklar arasında en fazla yer kaplayanı şüphesiz ki kadın başlıklarıdır. 

Kadınların özellikle el işlemesi veya değişik motiflerle süsledikleri yemeni ve yazma 

kültürü günümüzde Tokat’ta eskisi kadar olmasa da canlılığını korumaktadır. Yağlık, 

çevre ve mendil ölçüsünden büyük, bir değirmi pamuklu bezdir. El tezgâhlarında 

dokunurken işlenir ve süslenirdi. Tokat bölgesinde kullanılan yağlıklar genellikle beyaz 

                                                
17 Fes’in 1829’da İkinci Mahmud’un yayımladığı bir fermanla Yeniçeri Ocağı yerine kurulan Asakir-i 
Mansure-i Muhammediye Ordusu’na zorunlu kılındığı açıktır. Bkz. Hülya Tezcan, ‘‘Fes’’, TDVİA, 12, 
İstanbul, s.415–416. Ancak Tokat örneğinde bu başlığın daha önceden de Müslim ve Gayrimüslim 
vatandaşlar tarafından giyildiği incelediğimiz defterden anlaşılmaktadır. 



 69 

renkte olup kenarları süslüdür. Boyun ve bel arasındaki göğüs açıklığını kapatacak 

biçimde de yerleştirilip kullanılmaktadır (Çağlayan, 1990: 19–20). 

Tablo 15. Tokat'ta Kullanılan İç Giyim Ürünleri 
Alaca don İçlik Kurutma don 
Çiçekli içlik İpekli don Mâ’î don 
Don İpekli mendil don Mendil don 

16 numaralı Tokat Şer‘iye sicilindeki tereke örneklerinde iç çamaşırlarının da 

mirasa dâhil edildiğini görmekteyiz. Bunlar mirasta geniş bir yer alsa da çeşit 

bakımından oldukça sınırlıdır. 

Tablo 16. Tokat'ta Kullanılan Giyim Aksesuarları18 
Aba uçkur Dizlik Kemer kuşak Sîm kuşak 
Al kuşak Feraceler kemeri Keşan kuşak Sîm kuşak ve kolan 
Alaca kuşak Haleb kuşağı Ketân kuşak Sîm yaldızlı kuşak 
Basma kuşak Humre kuşak Kuşak Sîm yaldızlı telkâri 

kuşak 
Bez çorap İpek kuşak Ketân ipliği çizme Şâl kuşak 
Bez dizlik İplik kuşak Ketân uçkur Şam kuşağı 
Çedik (çetik) İplik çizme Kırmızı çizme Telkârî sîm kuşak 
Çiçekli şâlî kuşak İşleme terlik  Kurutma uçkur Tosya çıbıklı kuşak 
Çizme İşleme uçkur Papuç Tozluk 
Çizme Keçe kuşak Postal Uçkur 
Çorap Kemer Serbâb kuşak Yağmurluk kesesi 

19.yüzyılın ilk başlarında Tokat’ta değişik giyim aksesuarları da 

kullanılmaktaydı. Bu aksesuarlar içerisinde en çok tercih edilenler şüphesiz ki kuşaklar 

ve bunlara ait kolanlardı. Bunun dışında çorap, çizme, el örmesi çorap diyebileceğimiz 

çedik, pabuç, postal gibi ayak giyimi unsurları da vardı. Dizlik, tozluk gibi daha özel 

aksesuarların da çok sınırlı sayıda kullanıldığı görülmektedir. 

6.1.6. Züccaciye ve Billuriye Türü Eşyalar 
İncelediğimiz defterde bugün züccaciyelerde bulacağımız türden eşyalara da 

rastlanmıştır. Bu eşyalar içerisinde çoğu mutfakta kullanılan pişirme ve servis araçları, 

aydınlatma araçları ve saatler öne çıkmaktadır. 
                                                
18 Bu tabloda daha çok ayak giyimi, kemerler, kuşaklar ve kolanlar üzerinde durulmuştur. 
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Tablo 17. Tokat'ta Kullanılan Züccaciye ve Billuriye Türü Eşyalar 
Arâk billuru Güğüm Kebir şişe Sagîr şamdan 
Arak kabı Gülabdan Kelle şeker kabı Sagîr şişe 
Arak kalayı Gülyağı şişe Kem-ayar sîm zarf Sagîr tabak 
Arak kazganı Gümüş ayna Kem-ayar sîmli 

kapak 
Sagîr teneke ayna 

Arak şişesi Farisî saat Kuzu kazgan Sagîr tepsi 
Aşurma Havan Kütahya fincan Sahsonya kâse 
Ayna Havan ma‘a el Kütahya kâse Sarı tas 
Bardak Havan ve el Kütahya tabak Sarı tepsi 
Bıçak İbrik Leğen  Sarı zarf 
Billur İğne Leğençe Sedefli ayna 
Billur arak kabı İngiliz bardağı Mangal Sele 
Billur bardak İngiliz kâse Maşa Sîm ayna 
Billur bardak 
maşrapa 

İngiliz tabak Maşrapa Sîm kıt‘a saat 

Billur fincan Kahve ibriği Mercanlı kaşık Sîm zarf 
Billur gülabdan Kahve kaşığı Nühâs fener Sîmli ayna 
Billur kandil Kahve kutusu Nühâs kazgan Sîmli kaşık 
Billur kâse Kahve takımı Nühâs kebîr sini Sofra bezi 
Billur tabak Kahve tepsisi Nühâs mangal Su tası 
Cezbe Kalay Nühâs sini Şamdan 
Cezve Kalay enfiye kabı Nühâs tabla Şamdan tablası 
Çamaşur kazganı Kalay kaşık Nühâs tepsi Şerbet kaşığı 
Çamaşur leğeni Kalay kumkuma Nühâs zarf Şişe 
Çatal Kalay kutu Ocak Şişe arak kabı 
Değirmân Kalay şişe Ocak teymürü Tabak 
Dezgâh Kalay tabak Peştahta Tabla 
Dörpü Kâse Rumili kalayı Taklîd tonbak zarf 
El leğeni Kaşık Saat Tas 
Fağfur fincan Kebîr aşurma Sac Tencere ve kapak 
Fağfur kâse Kebîr çini tabak Sacayağı Tepsi 
Fağfur tabak Kebîr fener Sagîr çini tabak Tonbak zarf 
Fener Kebîr kazgan ve 

kapak 
Sagîr kahve dibek Toprak bardak 

Fincan  Kebîr nühâs sini Sagîr mangal Tuzluk 
Fincan kutusu Kebîr şamdan Sagîr nühâs mangal Yaldızlı su tası 

Bu eşyalara bakıldığında Tokat’ta kahve içme kültürünün geliştiği, kahvenin 

pişirilmesi, çekilmesi, servisine önem verildiği görülmektedir. Özellikle seramik türü 

eşyalar Kütahya ve Çin ağırlıklıdır. Pişirme araçlarından olan kazan her evde 

bulunmamaktadır. Bunun önemli bir nedeni kazan fiyatlarının yüksek olmasıdır. 

Şamdan birçok evde bulunan bir aydınlanma aracıyken billur, kandil ve fener daha az 
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sayıda kullanılmaktadır. Arak (rakı) ile ilgili kaplar ve gereçler ise yalnız Gayrimüslim 

terekelerinde görülmektedir. 

6.1.7.Gıda ve Tüketim Maddeleri 
Terekelerde kayıtlı gıda ve temizlik ürünleri oldukça sınırlıdır. Ancak yine de 

Tokat’ta evlerde bulunan tüketim maddelerini biz buraya aldık. Gıda maddelerinde 

çoğunluk kuru gıdalardır. Bunun başlıca nedeni muhtemelen, incelediğimiz şer‘iye 

sicilinin büyük ölçüde sonbahar ve kış aylarını kapsamasıdır. 

Tablo 18.Gıda ve Tüketim Maddeleri 
Aladağ üzümü Hamr Kimyon  Sarımsak 
Aşlık Hınta Kuru üzüm Şab 
Aşlık gendüme Hoş-âb Laleli yağ Şa‘îr 
Behisni üzümü Hurma Leblebi Şeker 
Bulgur İncir Mum-ı asel Sabun 
Ceviz İri daru Pastırma Sagîr Hatay sabunu 
Çemen Kara sabun Pekmez Tarhana 
Dakîk Karanfil Penâyir Trablus sabunu 
Dakîk-i hass Kaya tuzu Pirinç Tuz 
Elma Keçiboynuzu Revgân Üzüm  
Fasulye kurusu Kelle şeker Revgân-ı bezir Yarma 
Fındık Keş Revgân-ı sade  

6.1.8. Ziynet Eşyaları 
 

Tablo 19. Tokat'ta Kullanılan Ziynet Eşyaları ve Altın Türleri 
Altun Dörtlük Macar Mengül altun kol 

bağı 
Sîm kuşak 

Altun bukağı Döşeme altun kol 
bağı 

Mısır altunu Sîm yaldızlı 
bazubend 

Altun burma Fındık Mısır nısfiyesi Sîm yüzük 
Altun hamail Gerdanlık ma‘a 

altun 
Müdevver altun Tarak gümüşi 

Altun hatem İkişerli Macar Nısfiye Taşlı altun küpe 
Altun gerdanlık İncülü altun küpe Nühas mengül Tonbak kol bağı 
Altun incülü küpe İncü  tur Pul Üçayak zümrüt 

küpe 
Altun kameriye İslambol altunu Rub‘iye Yaldız altunu 
Altun kolbağı İslambol nısfiyesi Sagîr incülü küpe Yaldızlı sîm 

armudiye 
Altun kuşak ma‘a Kameriye Sagîr küpe Yaldızlı sîm 
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kolan kameriye 
Altun pul Kebir altun Sagîr sîm kutu Yapma altun 

armudiye 
Altun yüzük Kebir Macar altunu Sîm Yapma armudiye 

altun 
Arpacık altun kol 
bağı 

Kem-ayar kolbağı Sîm bazubend Yüzük 

Burma altun kol 
bağı 

Kolbağı Sîm hamail ve 
çapraz 

Zer-i mahbub 

Dökme altun Küpe Sîm kol boncuğu Zer nişan 

İncelediğimiz defterdeki ziynet eşyalarının genelde altın ağırlıklı olduğu 

görülmektedir. Altın dışında incili, zümrüt ve gümüş eşyaların da varlığı dikkat 

çekicidir. Altınların bir kısmı incelediğimiz dönemde yatırım aracı gibi 

kullanılmaktaydı. İslambol altunu, fındık, nısfiye, rubiye, Mısır ve Macar altunları bu 

şekilde değerlendirilmelidir. Öte taraftan burma, kol bağı, küpe, yüzük, bazubend gibi 

eşyalar ise aksesuar niteliğindedir. Hamail ise bugün hamaylı da denilen içine muska ve 

dua konan bir aksesuar çeşidi olarak algılanmalıdır. Değerli madenlerin mühür 

yapımında da kullanıldığı unutulmamalıdır. Tokat’ta kuyumculuğun önemli bir sektör 

olduğu ve yapma altun tabir edilen eşyaların da bu şehirde üretildiği göz önüne 

alınmalıdır. Bu arada altun fiyatlarının dirhem, miskal gibi ölçülere göre ortaya çıktığı 

da incelediğimiz defterdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. 

6.1.9. Kumaşlar 
 İplik halindeki çeşitli maddeden dokunmuş beze kumaş denir. Kumaşlar, 

nakışsız (düz) ya da nakışlı (desenli) olur. Kumaşlar kullanılacakları yere göre 

‘‘çamaşırlık’’, ‘‘elbiselik’’, ‘‘paltoluk’’ gibi adlar alırlar. Yapıldıkları maddeye göre ‘‘ 

pamuklu’’, ‘‘yünlü’’, ‘‘ipekli’’ gibi adlarla da anılırlar. Eskiden beri Türkler kumaş 

dokumacılığına önem vermişlerdir. İpek ve halı gibi dokuma üstünde kısa lif bırakan 

kumaşlara ‘‘ kadife’’, sert dokunuşlu ipeklilere ‘‘canfes’’, uzunlama atkıları üstte kalan 

kumaşlara ‘‘ atlas’’, keçi yününden tiftikten dokunmuş olanlara ‘‘sof’’’, yünlü kaba 
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kumaşlara ‘‘şayak’’, daha kaba yün dokumalara ‘‘aba’’, çok ince pamuklulara 

‘‘tülbent’’, yarım santimden kalın yünlülere ‘‘çuha’’, üstüne sarma ipek sim işlenmiş 

olanlara çatma denir. Türkler arasında öteden beri şöhret kazanmış olan kumaş 

çeşitlerinden bazıları şunlardır: Aba, abani, atlas, astar, bez, bindallı, bürümcük, canfes, 

çadır bezi, çatma, çözme, çuha, damasko (Şam işi), diba (Hint kumaşı), kadife, 

mermerşah, patiska, sof, şal, şayak, tafta, tülbent. İncelediğimiz dönemde Tokat’ta çok 

farklı kumaşların tüketildiği incelediğimiz defterdeki tereke kayıtlarında görülmektedir. 

Tablo 20.Tokat'ta Kullanılan Kumaş ve İplik Türleri 
Aba Gezi Ketân ipekli Sarı atlas 
Acem basması Gömleklik harir Ketân ipliği Sarılı alaca 
Acemkâri Göz Ketân uçkurluk Sebre alacası 
Ahmediye Gügül ipeği Kırmızı bez Serbâb 
Alaca Güvez atlas Kırmızı bez Halebî Siyah çit değirmi 
Alaca kerrâke Haleb alacası Kırmızı boya Sof 
Astar Halebî Kırmızı ip Şâlî  
Atlas Ham çit Kutnî Şam alacası 
Bafra ipeği Hare aba Kurutma Şamkârî 
Basma Hatayî Kurutma gömleklik Şayak 
Basma çit Helâli ipek Kuzu yünü Şeritli çit değirmi 
Basma kırmızı çit Helâlî ipekli 

gömleklik 
Londra abası Şeritli penbe şâlî 

Beyaz yün Hind bezi Mağnisa alacası Tamgâhâne 
Bez Halebî Hümâyûn bezi Mavi atlas Taraklı 
Beyaz bez İbrişim Mavi çuha Tekir çit 
Beyaz bez Halebî İpek şerid Mavi ip Tekirli 
Beyaz ip İpekli Makremelik ketân Tekirli basma 
Bürümcük 
gömleklik 

İpekli gömleklik Mendil Tekirli çit 

Canfes İplik Merzifon alacası Tekirli dülbend 
değirmi 

Cezayirkâri İslambol yemenisi 
değirmi 

Musul bezi boyalı Tekirli harcı 

Çit İşleme çit Mücessem çit  Tosya şâlisi 
Çit değirmi Kadife Nakış ipeği Yapağı aba 
Çitari Kaliçe Nakış ipliği Yemeni değirmi 
Çitari Halebî Kaytan Neftî Yenidünya basma 

çit 
Çuha Keçe Penbe ipekli Yenidünya çit 
Darende bezi Keferekâri Penbe ipliği Yünlü şâlî 
Dikiş ipliği Kersûd Peten Zencâbî bez 
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Elvan kaytan Ketân Sagîr keçe Sicim 
Frenk atlas Ketân gömleklik Sakız kumaşı Urgan 

Tokat özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda basma üretimi konusunda ileri durumdaydı 

ve şehirde çok çeşitli pamuklu dokumalar üretilmekteydi. Hatta şimdiki Almus’un 

bulunduğu Kafirni’de büyük bir boyahane de mevcuttu. Tokat’ta üretilen dokumalar 

başta Rusya olmak üzere değişik Avrupa ülkelerine de ihraç edilmekteydi. Ne var ki 

İngiltere’de başlayan sanayi devrimi ve değişen rekabet koşulları 19. yüzyıla girerken 

Tokat’taki dokumacılık sektörünü olumsuz etkilemeye başlamıştı (Abacı, 1994: 86). 

İncelediğimiz defter, kumaş çeşitleri, renkleri ve imal edildikleri yerler konusunda 

zengin bilgiler içermektedir. Bu bilgilere baktığımızda Tokat’ın bu dönemde Mağnisa 

alacası, Halep bezi, Cezayirkâri, Şamkâri, Musul bezi, Merzifon alacası, Tosya şâlisi 

gibi Osmanlı iç pazarlarından gelen kumaşları tercih ettiği gibi yavaş yavaş dış 

piyasalardan da kumaşlar kullanmaya başladığı anlaşılmaktadır. Örneğin Hümâyûn bezi 

Amerikan bezi, Londra abası İngiliz ürünü, yine Acemkârî kumaş İran ürünü ve Hind 

bezi ülke dışında üretilen kumaşların da Tokat pazarlarında yavaş yavaş yerini almaya 

başladığını göstermektedir. Tokat’ta bez ve dokumaların genellikle top ya da arşın 

ölçüleriyle satıldığını da bazı dükkân sahiplerinin terekelerinden anlamaktayız. İplikler 

ise genellikle dirhemle ölçülüp satılmaktaydı. Özellikle Tokat’taki Gayrimüslimlerin 

basmacılıkla uğraştığına dair kayıtlar da dikkat çekmektedir. Dokumalar genel olarak 

pamuklu, ipekli ve karışım olarak sınıflandırılabilir. Alaca renkte kumaşlar olduğu gibi 

yalnız beyaz, mavi, siyah, neftî, güvez, turuncu ve mor renkte kumaşlar da vardır. 

6.1.10. Silah ve Silah Takımları 
Tablo 21.Tokat'ta Kullanılan Silahlar ve Silah Takımları 

Çelik pulad Hançer Sagîr çakı Som kabzalı hançer 
Filinta Hare tüfenk Sîm hançer Som kabzalı taban 

bıçak 
Filinta tüfenk Kama Sîm kabzalı Şam kılıç 
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yatağan bıçağı 
Fişenklik Karabina Sîmli bıçak Tabanı sîmli balta 
Fişenk ma‘a kurşun Kılıç Sîmli palaska Tüfenk 
Frengî kılıç kabza Niş Sîmli piştov Yatağan bıçak 
Frenk çakusu Palaska Sîmli sagîr bıçak Yatağan bıçağı 
Gayret kuşağı Piştov Sîmli yatağan 

bıçağı 
 

İncelediğimiz defterde Yeniçerilere ve askerlere ait terekeler de bulunmaktadır. 

Yukarıda sıraladığımız silahların önemli bir kısmı bu terekelerde yer almaktadır. 

Silahlara bakıldığında eski usul silahların yanında ateşli silahların da bulunduğu 

görülmektedir. Silahlar arasında Şam işi olanlar olduğu gibi Frenk silahlarının da 

bulunması dikkat çekicidir. Terekelerde en çok rastladığımız silah ise Yatağan 

bıçağıdır. Bu bıçağı bugün Muğla’nın bir ilçesi olan Yatağan’la özdeşleştirmek yanlışlık 

olur. Yatağan, silah olarak kullanılan büyük ve uzun bir bıçak olup beldeki silahlıkta 

yatay bir şekilde taşındığı için bu adı almıştır (Pakalın, 1993:607). Silahların bir 

kısmının gümüş ve som kaplama olduğu görülmektedir. Bunun dışında silah 

sahiplerinin silahla ilgili aksesuarlara da önem verdiği anlaşılmaktadır. Som, içi dolu 

olan ve dışı kaplama olmayan silah türleri için kullanılan bir tabirdi.  

Belgedeki ateşli silahlardan biri olan filinta, namlusu küçük, fişek atan bir tüfek 

çeşidiydi. Filinta kelimesinin menşei Almanca’dır. Karabina ise İtalyancadan dilimize 

giren bir kelimedir. Bu silahın özelliği ise namlusunun yivli olması ve filintaya göre 

daha hafif bir tüfek çeşidi olmasıydı. Piştov ise Osmanlı ordusunda bir süre kullanılan, 

paçavrayla sıkıştırılmış barutu horozunda bulunan çakmak taşı ile ateşleyip kurşun 

bilyeyi atan, kısa namlulu, tek atış yapılabilen bir tür tabanca çeşidiydi. Niş, duvar 

içerisinde bırakılan oyuklar için kullanılan bir tabirdi( Silahların bugünkü karşılıkları 

için Türk Dil Kurumu’nun Büyük Türkçe sözlüğüne bakılmıştır: www.tdk.org.tr). 
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6.1.11. Uzunluk ve Ağırlık Ölçüleri 
İncelediğimiz defterde geçen uzunluk ölçüleri top, arşun ve endâzedir. 

Arşun(Arşın): Zirâ da denilmektedir. Duvarcı ya da mimar arşunu olarak da 

bilinmektedir (İnalcık, 2000: 441–448). İncelediğimiz defterde daha çok kumaşlar için 

kullanılmıştır. Bugünkü ölçülere göre 0,758 m.’ye eşittir. 

Endâze: Daha çok kumaşlar için kullanılan bir uzunluk ölçüsü birimidir. 

Bugünkü ölçülerle karşılğı 0,650 m.’dir (İnalcık, 2000: 441–448). 

Top: İncelediğimiz defterde kumaş ölçümlerinde tercih edilen bir uzunluk 

birimidir. 20 arşuna denk gelmektedir. Bugünkü ölçülere göre bir top 13 m.’dir 

(İnalcık,2000:441–448). 

İncelediğimiz defterde yer alan ağırlık ölçüleri ise batman, dirhem, kantar, katır 

yükü, kırat, kıyye, kile, miskâl, mudd’dur. 

Batman: Daha çok Türkler ve Türklerle ilgisi bulunan kavimler tarafından 

kullanılan bir ağırlık ölçüsüdür. Türkistan’da arşın ve batmana dayalı bir Türk ölçü 

sisteminin varlığına dair işaretler bulunmaktadır. İncelediğimiz dönemde batmanın 

bugünkü karşılığı belgelerden de anlaşıldığına göre 7,69767 kg.dır. Bugün dahi 

Kayseri, Tokat, Erzurum gibi yerlerde 8 kg.lık ağırlığa batman denmektedir (Kallek, 

1992: 200). 

Dirhem: Okkanın dört yüzde birine denk gelen bir ağırlık birimiydi. Özellikle 

ziynet eşyalarının tartılmasında tercih edilmekteydi. Ayrıca ipliklerin tartılmasında da 

kullanıldığı incelediğimiz defterden anlaşılmaktadır. Tarih boyunca farklı uygulamalar 

olduysa da günümüzdeki yaklaşık 3,12 grama denk geliyordu (Sahillioğlu, 1994: 368–

371). 
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Kantar: 180 okkaya denk gelen bir ağırlık ölçüsüydü. Bugünkü ölçülerde 

230,922 kg.’a eşitti (İnalcık, 2000:441–448). 

Katır yükü: 60–80 kg. arasında değişmekteydi. Yük yerine haml şeklinde de 

ifade edilebilmekteydi (İnalcık, 2000: 441–448). 

Kırat: Özellikle kuyumculuk sektöründe tercih edilen bu ağırlık ölçüsünün 

bugünkü karşılığı 0,2232 gr.’dır (İnalcık, 2000: 441–448). 

Kıyye: Vukiyye ve okka da denmektedir. İncelediğimiz defterde özellikle 

hırdavat ve metal eşyaların ölçülmesinde kullanılmıştır. 400 dirheme denk gelen bir 

ağırlık birimidir. Bugünkü 1,2822945 kg’ın karşılığıdır (İnalcık, 2000: 441–448). 

Kile: İncelediğimiz defterde yer yer keyl olarak da kullanılan bir ağırlık 

birimidir. Özellikle hububat türü gıdaların ölçülmesinde kullanılmıştır.25,659 kg.’a 

denk gelen bir ağırlık ölçüsüdür (İnalcık, 2000: 441–448). 

Miskâl: Bilhassa altın ve sîm gibi ziynet eşyalarının ölçümünde kullanılan 

miskâlin bugünkü karşılığı 1,5 dirhemden olmak üzere 4,233 gr.’dır ( 2000: 441–448). 

Mudd: Hububatların ağırlığının belirlenmesinde sıklıkla kullanılan mudd 20 

kileye denk olup bugünkü 513,160 kg.’ın karşılığıdır (İnalcık, 2000: 441–448). 

6.1.12. Vakıflar 
Arapça kökenli bir kelime olan vakıf, “alıkoymak”, “durdurma”, “durdurmak” 

anlamlarına gelmektedir. Kelimenin çoğulu “evkâf”’ dır. Terim anlamı ise bir malın ya da 

mülkün sevap kazanmak için doğrudan veya dolaylı olarak toplumun yararına tahsis 

edilmesidir(Açıkel ve Sağırlı,2005:1). 

Osmanlılar döneminde vakıf sistemi, toplumsal, kültürel ve ekonomik alanlarda 

hizmetler ortaya koymak suretiyle en ihtişamlı devrini yaşamıştır. Mallarını toplum 
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yararına tahsis edenlere vâkıf, vakfedilen mala da mevkûf denmekteydi (Yediyıldız, 

1986:153–154). Bu dönemde hemen her vakfın vakfiye veya vakıfname adı verilen bir 

senedi ya da kuruluş belgesi bulunmaktaydı. Bu senette vakfın kurucusunun adı, vakfın 

kim tarafından ve nasıl yönetileceği, vakfın amacı, vakfa bağlanan gelirler ve bu 

gelirlerin hizmetlere ve görev yapanlara dağılımı gibi hususlar bulunmaktadır. Senedin 

şahitler huzurunda mahkemece tasdik edilmesi ve kayda alınmasından itibaren vakıf 

resmen faaliyete başlardı. Her vakfın mütevelli, nâzır ve diğer hizmetlilerden oluşan bir 

kadrosu mevcuttu. Vakfı kuran kişi genellikle ölene değin vakfın mütevellisi olur, 

öldükten sonra senette belirtilen şahıs veya şahıslar görevi devam ettirirdi (Açıkel ve 

Sağırlı, 2005: 1). 

İncelediğimiz defterde bu şekilde üç vakfiye örneğine rastlamaktayız. 

Bu vakfiyelerden ilki Hüseyin Bey’in kayınvalidesi Şemsiye Hanım’a aittir (TŞS 

16, 144/2). Şemsiye Hanım, Hoca Ahmed Mahallesi’ndeki bir adet evini, Sulu Sokak’ta 

bulunan serdar konağının yarım hissesini,  konağın alt tarafında yer alan bir adet 

tahmisten19 yarım hissesini, Sipahi Pazarı’nda bulunan bir adet eskici dükkânını, Urgancılar 

Sokağı’ndaki terzi dükkânını ve yine Sulu Sokak’ta bulunan berber dükkânını vakfetmek 

suretiyle hayattayken kendi tasarrufunda daha sonra damadı Hüseyin Bey’in 

sorumluluğunda bu mülklerin kiraya verilmesini, rakabelere dağıtım yapıldıktan sonra arta 

kalan kira geliriyle dörder aded balmumu ve koyun alınmasını; kendisi, kızı, cariyesi ve 

erkek kardeşi için Takyeciler, Horuş, Behzad Camileri ve Cami‘-i Kebir’de Berat 

Gecesi’nde mumların yakılmasını, kurbanlıkların da kurban bayramı arifesinde kesilmesini 

şart koşmuştur. 

                                                
19 Döğülmüş kahve satılan yer. 



 79 

Bir diğer vakfiye örneği ise Fatma Hatun’un dükkân vakfiyesidir (TŞS 16, 76/1). 

Mihmâd Hâcib Mahallesi sakinelerinden Fatma Hatun aynı mahallede bulunan dükkânını 

vakf ederek, dükkânın kirasından elde edilecek üç guruşla bezir yağı alınıp Mehmed Paşa 

Camisi avlusunda Ramazan gecesinde bir kandil yakılmasını şart koşmuştur. 

16 numaralı sicilde kayıtlı üçüncü vakfiye Rukiye bint-i Hüseyin’in iki adet ev 

ile bir parça bağıyla ilgilidir (TŞS 16, 53/2). İçmesu Mahallesi sakinelerinden Rukiye 

Hanım aynı mahallede bulunan iki evini ve şehrin dış kesimlerinde yer alan Kirişhane 

denilen mahaldeki Hamza Bey vakfına sekiz para kiraya verilmiş olan bir parça bağını 

vakf eder. Horuş camisine yıllık on iki guruşluk balmumu alınmasını şart koşar. Vefatı 

halinde vakfın kardeşinin oğulları Mustafa Alemdar ve Mehmed Beşe aracılığıyla 

yaşatılmasını da şartlar arasında belirtir. 

İncelediğimiz defterde doğrudan vakfiye olarak sınıflandıramayacağımız bir de 

istibdâl (değiştirme) hücceti vardır. Bu hüccetin konusu özetle şöyledir: Fatma bint-i 

Mustafa adındaki kadın Kilimci Deresi mevkisinde bulunan bir parça bahçesini eşi 

Abdurrahman Efendi’ye ve evlatlarına vakf olarak şart eylemiş; neslinin tükenmesi 

durumunda hâkimin belirleyeceği güvenilir bir kişinin mütevelli tayin edilmesini 

istemiştir. Bahçenin senelik beş guruş mütevelli ücreti ödendikten sonra arta kalan 

kiranın Medîne-i Münevvere fukarasına yollanmasını belirtmiştir. Abdurrahman Efendi 

geride evlat bırakmayarak ölmüştür. Bunun üzerine hâkim tarafından Sufi Ali Efendi 

mütevelli tayin edilmiştir. Ali Efendi, söz konusu bahçenin harabe hale geldiğini öne 

sürerek mahkemeye başvurmuş, kendi tasarrufundaki Yaşmeydan Mahallesi’nde bir 

adet seten dükkânıyla değiştirilmesini talep etmiştir. Bu talep mahkeme tarafından kabul 

edilmiştir. Ancak belge üzerinde sonradan yapılan düzenlemelere bakıldığında konuyla 

ilgili emr-i şerif bulunmaması, bahçenin satılmasına izn-i sultanî olmadığı 
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gerekçeleriyle bu istibdâl hücceti iptal edilmiştir. Buradan da anlaşılacağı üzere şer‘iye 

sicilleri ait oldukları yıllarda hemen kapatılmayıp üzerinde sonradan da işlemler 

yapılabilmektedir. Buradan ortaya çıkan bir sonuç da Sufî Ali Bey’in bu bahçeyi 

değiştirmekle kalmayıp ileriki dönemlerde satma girişimine yönelmiş olması ihtimalidir 

(TŞS 16, 77/1). İncelediğimiz defterde bir de vakfiye mucibince hüccete rastladık (TŞS 

16, 8/1). Ayrıca belgelerde adı geçen vakıfların bir listesini de aşağıya ekledik. 

Tablo 22.16 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili'nde Geçen Vakıfların İsimleri 
Düdükçü Evkâfı Hüseyin Ağa ve Ebubekir Efendi 

Medresesi Vakfı 
Hamza Bey Evkâfı İsmihan Sultan Evkâfı 
Hoca Münir Vakfı Mehmed Paşa Evkâfı 
Horus-oğlu Evkâfı Şeyh Tûsî Vakfı 
Hülefa Zaviyesi Vakfı Vezir Ahmed Paşa Evkâfı 

6.1.13. Din ve Eğitim Kurumları, Halkın Kültür Durumu ve Kitaplar 
İncelediğimiz defter daha çok tereke ağırlıklı olduğundan din, eğitim kurumları 

ve halkın kültür durumuyla ilgili kayıtları daha az içermektedir. Defterde geçen din ve 

eğitim kurumlarını aşağıda tablo 23’te göstermeye çalıştık. 

Tablo 23.16 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili'nde Yer Alan Din ve Eğitim Kurumları 
Alaca Mescid Hurûc Medresesi 
Behzâd Camisi Hüseyin Ağa ve Ebubekir Efendi 

Medresesi 
Cami-i Kebîr Kabe Mescidi 
Cemal Yahya Mescidi Mehmed Paşa Camisi 
Hacı Mehmed Mescidi Pirî Hâce Camisi 
Hazeri Camisi Takyeciler Camisi 
Horuş Camisi  

Alaca Mescid günümüzde Küçük Minareli Camii adıyla anılmakta olup Sulu 

Sokak Saman Pazarı civarında yer almaktadır. Anadolu Selçukluları döneminde inşa 

edilen bu cami, daha sonra muhtemelen harap olmasından dolayı M.1505/1506 

yıllarında Osmanlılar tarafından yeniden inşa ettirilmiştir.(Mercan ve Ulu, 2003: 26 ve 

65). 
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Behzad Camii, Behzad Deresi kenarında yer almakta olup, kitabesinden 1536 

yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bir Selçuklu dönemi eseri olan Cami-i Kebir, 

bugün Ulu Cami olarak anılmakta olup 1679’da IV. Sultan Mehmed zamanında 

yenilenmiştir.20 

Şüphesiz ki küçük bir Osmanlı modeli olan Tokat’ta din ve eğitim kurum sayısı 

bundan fazlaydı ve belgelerde özellikle şuhüdü’l-hâl kısmında çok sayıda müderrisin 

adının geçmesi Tokat’ta eğitime önem verildiğini ortaya koymaktadır(bkz. TŞS 16, 5/1, 

77/1, 143/1 ve 144/2). Cami ve mescid isimlerine baktığımızda çoğunlukla isimlerini 

yaptıran kişilerden aldıklarını görmekteyiz. 

İncelediğimiz defterde halkın eğitim durumuyla ilgili net verilere ulaşmak da 

neredeyse imkânsızdır. Ancak Müslim ailelerin çoğunda Mushâf-ı Şerîf ve En‘âm-ı 

Şerîf, Gayrimüslim ailelerde ise Kefere kitabı tabir edilen dinî kitaplara rastladık. Fakat 

el-Hâc İbrahim Efendi’ye ait terekede toplam 68 ayrı kitapla karşılaştık. Bu kitaplar 

içerisinde kanun mecmuaları, dinî kitaplar ve aynı zamanda tarihi, bilimsel eserler de 

bulunmaktaydı. Öyle ki Osmanlı matbaasında ilk basılan kitap kabul edilen Vankulu 

Lugati dahi el-Hâc İbrahim Efendi’nin mirası içerisinde yer almaktaydı (el-Hâc İbrahim 

Efendi’nin sahip olduğu kitaplarla ilgili olarak bkz. TŞS 16, 146/1). Terekede el-Hâc 

İbrahim’in mesleği ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak, bilhassa kanun 

kitaplarıyla ilgilenmesi kendisinin ilmiye sınıfından olma ihtimalini 

kuvvetlendirmektedir. Eğer bu ihtimal geçerli sayılırsa söz konusu kitaplar Tokat’ta 

medreselerde okutulan kitaplarla ilgili de bir fikir edinmemize yardımcı olacaktır. 

                                                
20  Tokat’taki cami, mescid  ve medreselerle ilgili detaylı bilgi için bkz.: Hamza Gündoğdu vd., Tarihi 
Yaşatan İl TOKAT, PYS Vakıf Sistem Matbaa Müdürlüğü, Ankara 2006, s. 33-205. 
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6.2. Ekonomik Hayat 

6.2.1 Sanayi, İş Kolları ve El Sanatları 
Günümüzde Türkiye’nin iktisadî bakımdan önemli merkezleri arasında adı artık 

anılmayan Tokat, 19. yüzyılın ortalarına kadar, uzunca bir süre sanayi üretimindeki 

çeşitlilik, kalite, hacim ve ticari faaliyetlerin canlılığıyla Andolu’da uluslararası üne 

sahip büyük merkezlerden birisiydi (Genç, 2000: 272–292). Tokat’ta gelişen sanayi 

dalları içerisinde, transit taşımacılığın da temel konusunu oluşturan ham ipeğin 

işlenmesi zikredilmelidir. 

18. yüzyılın başlarında İran’dan Tokat’a gelen ham ipeğin şehirdeki kazzazlar 

tarafından işlendiği; dikiş ipliği, düğme ve dokumada kullanıldığı, artanın da ihrac 

edildiği görülmektedir. Zamanla İran’dan gelen ipek miktarının azalmasına paralel 

olarak Tokatlıların kendi ham ipeğini üretme girişimlerine başvurduğu anlaşılmaktadır 

(Genç, 2000:276). Tokat’ın gelişen bir sanayi üretimi de pamuklu dokuma ve basma 

üretimidir. Bu üretim dalı çevre nahiye ve kazaları da kapsayan geniş bir yelpazeye 

dayalı bir üretim sektörüdür. Özellikle Batı Anadolu ve Adana’dan gelen pamuk 

Tokat’ta işlenip boyaması gerçekleştirildikten sonra iç ve dış piyasalara sürümü 

yapılmaktaydı. İncelediğimiz defterde basmacılık faaliyetini sürükleyen unsurların 

başında zimmîlerin de yer aldığını görmekteyiz: Basmacı Karz-oğlu (TŞS 16, 9/2), 

Basmacı Huvand (TŞS 16, 14/3), Basmacı Akob (TŞS 16, 129/1), Basmacı Babük (TŞS 

16, 122/1), Basmacı Artin (TŞS 16, 69/2) gibi. Kazzâzlar arasında da zimmîlerin adına 

sıkça rastlamakla birlikte bu kesimde Müslimlerin de yer aldığını söylemek 

mümkündür. Tokat’ta dokumacılığın geliştiğinin önemli bir göstergesi de Kazzâzlara ait 

bir sokağın bulunması ve İplik Pazarı gibi çok özel bir pazarın şehirde yer almasıdır. 

Tablo 24.Tekstil Sektörü ile İlgili İş Kolları 
Basmacı Hallâc (pamuk işleyen) Mizâncı 
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Boyacı İplikçi Penbeci (pamuk işleyen) 
Çullâh (yün işleyen) Kavukçu Peştemâlci 
Elvâncı Kazzâz (ipek işleyen) Puşici ve takyeci 

Tokat’ta gelişme imkânı bulan diğer bir sanayi dalı da dericiliktir. Tokat’ta 

dericiliğin köklerinin çok eskiye dayandığının göstergelerinden birisi de Debbâğhâne-i 

Atik ve Cedîd olmak üzere iki mahallenin varlığıdır. Tabaklanmış, boyalanmış cilalı 

deri olarak bilinen sahtiyan yapımında Tokatlıların usta olduğu anlaşılmaktadır. 

Özellikle Tokat’ın sarı ve mavi sahtiyanları meşhurdu. Tokatlılar yine sahtiyan 

konusunda uzmanlaşmış Karaman ve Diyarbakır’da üretilen derilerin pazarlamasını da 

yapmaktaydı ve bir bakıma sahtiyan pazarını ellerinde tutmaktaydı (Genç, 2000: 276). 

Tablo 25.Dericilikle İlgili İş Kolları 
Debbağ Haffâf 
Derzi Kalpakçı 
Dikici Kürkçü 
Gönci Sarrac 

Her toplumun temel gereksinimi olarak karşımıza çıkan gıda sektörü de Tokat’ta 

yerini almıştır. İncelediğimiz defterdeki vergi kayıtlarından edindiğimiz bilgilere göre 

Tokat’ta gıda konusunda faaliyet gösteren iş kolları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 19. 

yüzyıla girerken canlı bir görüntü arz eden Tokat’ta manavların bir sokağının da olduğu 

görülmektedir. Attarlar günümüzün baharatçıları görünümünde olduğu kadarıyla iğne 

ve iplik de satabilmekteydi. Tokat’ın bugün de meşhur olan yiyecekleri arasında 

gösterebileceğimiz çörek ve kebap o günlerde de yaygın olarak tüketilmekteydi. 

Kadayıf tüketiminin de yaygın olduğunu incelediğimiz defterdeki narh kayıtlarından 

öğrenmekteyiz.  

Tablo 26. Gıda Sektörü ile İlgili İş Kolları 
Arpacı Çörekçi Kebapçı 
Attâr Etmekçi Manav 
Bakkal Kadayıfçı ve şerbetçi Setenci 
Baklacı Kasap Şıracı 
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Tokat, 19. yüzyıla girerken Ergani madenlerinden çıkarılan bakırın külçe haline 

getirildiği bir yer olması hasebiyle Osmanlı bakırcılığının ve bakır eşya imalatının 

lokomotifi haline gelmiştir. 

Tablo 27.Farklı Aletlerin Üretimiyle Uğraşanlar 
Çıkrıkçı Keçeci Palancı 
Çilingirci Kılıççı Semerci 
Demirci Kundakçı Tarakçı 
Kalaycı ve kazgancı Kuyumcu Urgancı 

İnşaat sektörüne baktığımızda Tokat’ta bu sektörün oldukça gelişmiş olduğu 

söylenebilir. Öyle ki inşaatları ayakta tutmak üzere yapılan kiriş türlerinden birisinin adı 

da Tozanlu kirişidir. Bu durum inşaat sektöründe Tokat’ın kendisine özgü tarzlar da 

ortaya koyduğunun göstergesidir. Yine kiremitçilerin ürettiği bugün büz diye tabir 

edilen künklerden birisinin adı oğulbey künküdür. Bu da Tokat’a özgüdür. Bütün bunlar 

Tokat’ta inşaat alanında iyi ustalar olduğunun kanıtları arasındadır. 

Tablo 28.İnşaat Sektörü ile İlgili İş Kolları 
Keresteci ve neccâr (marangoz) Kirişci 
Kireççi Koltukcı 
Kiremidci Taşcı 

İncelediğimiz defterde yukarıdaki meslek gruplarına dâhil edemediğimiz bazı 

meslek grupları da aşağı da Tablo.29’da gösterilmiştir. 

Tablo 29.Diğer İş Kolları 
Berber Hurdacı 
Çubukçu Kasâr 
Duhâncı Nalçacı 
Eskici Nalband 

16 numaralı sicilde bulunan özellikle esnaf terekelerinde esnafların kullandıkları 

alet ve edavatların fiyatlarına da ulaştık. Tablo 30’a baktığımızda Bedesten’de 

dükkânlar yerine dolap tabir edilen unsurların kullanıldığı, bunların fiyatının da 

değişken olduğu, kazzaz ve çullah gibi dokumacılık aletlerinin fiyatlarının düşük 

olduğu, kazgancı aletinin ise daha pahalı olduğu görülmektedir. 
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Tablo 30.Üretim Aletleri Fiyatları 
Attar hırdavatı 147,5 guruş Kazgancı aleti 100 guruş 
Bedesten dolabı 80-250 guruş Kazzaz aleti 5 guruş 
Basmacı Aleti 20 guruş Keçeci aleti 15 guruş 
Berber takımı 35 guruş Nalband Aleti 20-40 guruş 
Çullah Aleti 10 guruş Örs ve körük 100 guruş 
Dikici aleti 20-38,5 guruş Teymürcü Aleti 81 guruş 10 para 

İncelediğimiz defter Tokat’ta dükkân fiyatlarıyla ilgili de bazı bilgiler 

içermektedir. Bunu da Tablo.31’de gösterdik. Tabloda gördüğümüz en yüksek dükkân 

fiyatı Sipahi Pazarı’ndaki bir kahveye aittir. Buradan da anlaşıldığı kadarıyla bulunduğu 

mekânlar, işlerlik ve benzeri durumlar dükkânların fiyatlarını etkileyebilmektedir. 

Örneğin aynı türdeki nalband dükkânlarından Sulu Sokak’ta olanı 300 guruş, At 

Pazarı’ndaki ise 200 guruş üzerinden fiyatlandırılmıştır. Aynı sokaktaki dükkân 

fiyatlarının ise nerdeyse aynı olduğu görülmektedir. Kazgancılar sokağındaki iki 

kazgancı dükkânının fiyatı da 500 guruş üzerinden değerlendirilmiştir. 

Tablo 31.Tokat'ta Dükkân Fiyatları 
Dükkân türü Bulunduğu mahal Fiyat 
Arpacı dükkânı Kapan 300 guruş 
Berber dükkânı At Pazarı 60 guruş 
Çulha Kârhanesi İplik Pazarı 300 guruş 
Dikici dükkânı Dikici Sokağı 300 guruş 
Dükkân Haffâfân Sokağı 500 guruş 
Dükkân Haffâfân Sokağı 270 guruş 
Dükkân Meydan Sokağı 500 guruş 
Dükkân  Sipahi Pazarı 100 guruş 
Dükkân  Teymürcüler Sokağı 270 guruş 
Dükkân Urgancılar Sokağı 50 guruş 
Hurdacı dükkânı Hurdacılar Sokağı 60 guruş 
İpekçi Kârhanesi Monla Bektaş Mahallesi 350 guruş 
Kahve dükkânı Sipahi Pazarı  800 guruş 
Kazgancı dükkânı Kazgancılar Sokağı 500 guruş 
Kazgancı dükkânı Kazgancılar Sokağı 500 guruş 
Kazzâz dükkânı - 100 guruş 
Keçeci dükkânı  Sulu Sokak 200 guruş 
Manav dükkânı Meyvehâne Sokağı 370 guruş 
Muytâb dükkânı - 100 guruş 
Nalband dükkânı Sulu Sokak 300 guruş 
Nalband dükkânı  At Pazarı 200 guruş 
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Yüncü dükkânı Mahkeme Sokağı 150 guruş 

16 numaralı sicilde kişilerin mirasları içerisinde dükkân ve diğer mülklerin 

yanında dükkân gedikleri de yer almaktadır. Gedik, Osmanlı hukukunda imtiyaz ve 

inhisar esasına dayanan tasarruf hakkı anlamında bir terimdir (Akgündüz, 1996: 541–

543). İncelediğimiz defterden anlaşıldığı kadarıyla dükkânların mülk fiyatları dışında 

bir de dükkân açma ruhsatı gerekmekteydi. Tablo.32’ye baktığımızda defterde yer alan 

gediklerden en pahalısı At Pazarı’ndaki kahve gediğidir. Yukarıda dükkân fiyatlarında 

da aynı duruma rastlamamız At Pazarı civarındaki kahvehanelerin oldukça iyi işlediğini 

ortaya koymaktadır. 

Tablo 32. Tokat'ta Dükkân Gediği Fiyatları 
Attar dükkânı gediği 60 guruş 
Bakkal dükkânı gediği 400 guruş 
Bakkal dükkânı gediği 450 guruş 
Kahve gediği (At Pazarı) 500 guruş 
Kahve gediği (Teymürcü-oğlu Hanı) 150 guruş 
Kazgancı dükkânı gediği 20 guruş 
Manav dükkânı gediği 20 guruş 
Nalband dükkânı gediği 50 guruş 

6.2.2. Ticaret, Narh, Para ve Ticaret Malları 
Tokat, ticaret yollarının birleştiği bir kavşak olması bakımından zaman 

içerisinde ekonomik çeşitliliğin ve zenginliğin arttığı bir merkez haline gelmiştir 

İncelediğimiz dönemde Tokat, Samsun’dan başlayıp Amasya ve Zile’den sonra Sivas’a 

ulaşan, oradan da ikiye ayrılarak bir kolu Kayseri-Kilikya üzerinden Tarsus’a, diğeri ise 

Deliklitaş-Harput-Diyarbakır ve Mardin’den geçerek Musul’a ya da Urfa yoluyla 

Halep’e giden yolun üzerindedir. İzmit-Bolu-Tosya yolu bu yolla Amasya’da birleşirdi. 

Aynı zamanda Sivas’taki Deliklitaş Menzilhânesi’nden hemen önceki menzilhânede 

Tokat’ta bulunuyordu (Abacı,1994: 67). 16 numaralı sicildeki kayıtlarda Tokat’ta 

kullanılan eşyalara bakıldığında Şam ve Halep işi eşyaların ve kumaşların, Musul 

bezinin, Acemkârî kumaşın Tokat’ta kullanılmış olması Tokat’ın özellikle bu bölgelerle 
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irtibatının olduğunun işaretleridir. Ayrıca incelediğimiz defterde Musul’lu tüccarlara ait 

hüccetler (TŞS 16, 11/3, 115/1, 115/2, 114/1, 114/2, 87/1) ve tereke kayıtlarına 

rastlanması da Tokat’tan geçen yolların etkin bir şekilde kullanıldığını ortaya 

koymaktadır. İran tarafından gelen Mister Martin adındaki hasta bir İngiliz’in Tokat 

menzilhanesinde konakladığı, ölmeden mallarının bir poliçe temessükünü tutturduğu ve 

burada menzilhanede öldüğü ve mallarının yanında bulunan tatarla İstanbul’a yollandığı 

görülmektedir (TŞS 16, 124/2, 124/3). Yine Gürün (TŞS 16, 44/1), Pasim (TŞS 16, 

57/2) dolaylarından tüccarların Tokat’ta hanlarda konakladığı, buralarda öldüğü ve 

mallarının dökümünün yapıldığıyla ilgili kayıtlar da mevcuttur. Özetle belirtmek 

gerekirse, bir şehrin gelişimini belirleyen en önde gelen faktörlerden birisi de şehrin 

işlek bir yol güzergâhı üzerinde olup olmamasıdır. Özellikle Ergani ve Keban 

dolaylarından gelen altın ve gümüş gibi değerli mallar Tokat üzerinden İstanbul’a 

yollanırdı. İncelediğimiz defterde Tokat’ın doğuyu İstanbul’a bağlayan yol üzerindeki 

önemine işaret eden kayıtlar da var. Bunlardan birkaçı aşağıda verilmiştir. 

‘‘Ma‘den-i Hümâyûn’dan Asitâne-i Aliyye’ye gidecek on dokuz haml sîm külçe 

medîne-i Tokat’a emînen ve sâlimen vusûl ve yanına müsellâh cebelü ta‘yîn ve mahall-i 

me’mûresine azîmet olunduğu kayd şüd. Fi 15 Recebü’l-ferd sene 1227/M.25 Temmuz 

1812 ’’(TŞS 16, 159/1). 

 ‘‘Ma‘den-i Hümâyûn-ı Şâhâne’ye sermâye olarak bu def‘a hazîneye tesyîr ile 

Darbhâne-i Ma‘mûreden irsâl buyurılan on üç yük hazîne tâtârân-ı m‘âden-i 

hümâyûndan izzetli Ali Ağa kulları yediyle eminen bi’s-selâme medîne-i Sivas 

menzilhânesine vusûl ve andan dahi kifâyet mikdârı yarar ve tûvânâ ve müsellah 

Süvariyle koşılub Deliklütaş hânına irsâl kılındığı bi’t-temâs huzûr-ı fâ’izü’n-nûr-ı 
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asafânelerine i‘lâm olundu. Bâkîyü’l-emr men lehü’l-emrindir. 19 Receb sene 

1227/M.29 Temmuz 1812’’ (TŞS 16, 159/2) 

‘‘Ma‘den-i Hümâyûn’dan Asitâne-i Aliyye’ye gidecek yirmi beş yük sîm külçe 

medîne-i Tokat’a eminen ve sâlimen vusûl ve yanına müsellâh cebelû ta‘yîn ve mahall-i 

me’mûresine azîmet olunduğu kayd şüd. Fi 9 L sene 227’’(TŞS 16, 159/3). 

Tokat ticari bakımdan İpek Yolu’nun önemli duraklarından biri olmaktan başka 

Anadolu’nun iç bölgelerini Sinop ve Samsun’a bağlayan bir kavşak görünümündeydi. 

Haliyle iç bölgeleri denize ulaştıran önemli bir geçit özelliğine de sahipti. 

1710’da Antalya, Trabzon ve Erzurum gümrüklerine ek olarak ‘‘ Tokat Amediye 

Resmi Muktaası’’ kurulunca şehrin önemi bir kat daha artmıştır. Amediye, Tokat’a 

Erzurum, Bağdat ve diğer Osmanlı iç pazarlarından gelen mallardan alınan bir vergi 

türüydü. Buna göre İstanbul’a ve diğer gümrüğü olmayan yerlere giden mallardan vergi 

alınıyordu (Beşirli, 2005:222). 

Tokat’ın ticari öneminin göstergelerinden birisi de şehirde yer alan hanlardır. 

İncelediğimiz defterde sekiz tane hanla ilgili kayıda ulaştık. Osmanlı Devleti’nde hanlar 

diğer işlevlerinin yanında ticareti geliştirmek için de örgütlenen yapılardandır (Beşirli, 

2005: 154). 1772 tarihli verilere göre, Tokat’ta Paşa Hanı, Yağcızade Hanı, Voyvoda 

Ağa Hanı, Hüdai Efendi Hanı, Ballı-zâde Hanı, Sulu Han, Sünnetçi-zâde Hanı, Taşhan, 

Hacı Hasan Hanı, Maldar Hanı, Ebubekir Ağa-zâde Hanı, Seyyîd Abdurrahman Ağa 

Hanı ve Teymürcü-zâde Hanı olmak üzere 13 tane handan bahsedilmektedir 

(Cinlioğlu,1950: 83). Mehmet Beşirli ise çalışmasında Tokat’taki 11 önemli hana işaret 

etmiştir. Ayrıca temizlikle ilgili verdiği bir tabloda 26 han ismine yer vermiştir (Beşirli, 

2005: 318–319).Burada verilen hanlar arasında Kazganasmer olarak belirtilen han 
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aslında bizim belgelerimizde de geçen Kazganasmaz Hanı’dır (TŞS 16, 116/1). Öte 

taraftan Sarıali Hanı’na (TŞS 16, 57/2) bu çalışmada rastladık. Haliyle Tokat’taki hanlar 

konusunda araştırma yapanların çalışmamızda yer alan han isimlerini de dikkate 

almalarının faydalı olacağı kanaatindeyiz.  

Tablo 33. 16 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili'nde Yer Alan Han İsimleri 
Fazlı-oğlu Hanı Paşa Hanı 
Mustafa Hanı Sarıali Hanı 
Müftü hanı Teymürcü-oğlu Hanı 
Kazganasmaz Hanı Voyvoda Hanı 

Bu hanlardan Voyvoda Hanı Taşhan, Paşa Hanı ise Abaza Mehmet Paşa Hanı 

olarak da anılmaktadır.21 

Tokat’ı Osmanlı ticaret yaşamının canlı bir parçası haline getiren diğer önemli 

bir olgu da 1617’de şehrin Valide sultanlara ait has haline getirilmesidir. Bu olay şehrin 

ekonomik açıdan canlanmasına olumlu yönde katkı sağlamıştır. Örneğin yazmacılık 

sadece Tokat’ta yapılmasına müsaade edilen bir üretim dalı olmuştur (Abacı, 1994: 73). 

Hasların gelirinin düşmemesinin de has sahipleri açısından önemli olduğu 

unutulmamalıdır. 

İncelediğimiz dönemde Tokat’ı ticaret açısından önemli hale getiren asıl unsur 

bakırcılıktır. 18. yüzyılın ortalarında Ergani’de bakır madeninin çıkarılmaya başlanması 

Tokat için yeni bir dönüm noktası oluşturmuştur. Ergani’de ham olarak çıkarılan bakırın 

Tokat kalhanesinde işlenmesi kararının alınması bir anda şehri Osmanlı ekonomisi 

içerisinde önemli bir konuma taşımıştır. Bu durum, aynı zamanda bakır işlemeciliğinde 

Tokat’ı Osmanlı sınırları içerisindeki en büyük merkez haline getirmiştir. Tokat’ta 

işlenip saflaştırılan ve külçe haline getirilen bakır öncelikle devlet ihtiyaçlarına 

                                                
21 Bkz. Hamza Gündoğdu vd., aynı eser,s.216-247. 



 90 

ayrılıyor, kalan bakırın bir kısmı Tokat’taki bakır üreticilerine tahsis ediliyor, bir kısmı 

da diğer bölgelere gönderilmek üzere tüccarlara veriliyordu (Genç, 2000: 288). 

Tokat’a develerle getirilen ve burada işlenip külçe haline getirilen bakırın 

katırlar aracılığıyla Samsun iskelesine taşındığı, oradan da gemilerle İstanbul’a 

yollandığı görülmektedir (TŞS 16, 107/1). 

Tokat’ta işlenen bakırın silah yapımı ve donanmada gemi kaplaması için 

kullanıldığı ve Tokat’tan bakırın genel olarak Darbhane-i Amire’ye yollandığı, Tokat 

kalhanesinde işleri yönlendiren bir nazırın da bulunduğu belgelerden anlaşılmaktadır 

(TŞS 16, 107/1). 

İncelediğimiz defterde, Tokat Voyvodası Salih Ağa’nın padişahın rızası olmadan 

İstanbul’da Onnik adında biriyle ekonomik konularda bazı yolsuzluklar yaptığı ve 

padişahın bu konudan haberdar olup voyvodayı uyardığına dair bir kayıt da 

bulunmaktadır (TŞS 16, 147/1). 

19. yüzyıla girerken Osmanlı Devleti’nde temel para birimi kuruş ve paraydı. 

Bunun yanında Cihadiye, Zolota, Riyal gibi gümüş sikkeler ile özellikle büyük ticari 

işlemlerde kullanılan İstanbul, Fındık, Zer-i Mahbûb, Trablus, Tunus ve Cezayir 

altınları, Macar ve Yaldız altını gibi yerli yabancı altın cinsleri de para yerine 

geçmekteydi. İncelediğimiz dönemde kuruş ve paraya oranla tedavülde olan altın 

fiyatlarının yükseldiği anlaşılmaktadır. İncelediğimiz defterde üç para birimi 

geçmektedir. Bunlar sırasıyla guruş, para ve meblağdır. 1 guruş 40 para ya da 120 

meblağa eşittir (Öztürk, 2002:802–903). 

İncelediğimiz defterde narhla ilgili iki kayıt da yer almaktadır. Bunlardan 

birincisi, H. 18 Zilhicce 1227/M.23 Aralık 1812 tarihine ait ve kadayıf fiyatıyla ilgilidir. 
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Bu kayıtta kadayıfın 1 kıyyesinin 12 para olduğu belirtilmiştir ( TŞS 16, 160/4). İkinci 

kayıt ise 17 Zilhicce 1227/M. 22 Aralık 1812 tarihli olup, bakkal, manav, fırın, kasap, 

pamuk, kiriş, nalça, nalbant, keçeci, setenci, kiremitçi ve çömlekçi ve demircilere ait 

fiyatların bir kısmını içermektedir (TŞS 16, 157/1). 

Tablo 34. Bakkal ve Manavlarda Satılan Ürünler ve Fiyatları 
Ürün Satıldığı Ölçü  Fiyat 
Besni üzümü  1 kıyye 22  para 
Ceviz içi 1 kıyye  40 para 
Çakıl şab 1 kıyye …para 
Deve inciri 1 kıyye …para 
Fındık  1 kıyye 22 para 
Haleb sabunu 1 kıyye …para 
Hurma 1 kıyye …para 
Karasabun 1 kıyye 96 para 
Kaya şab 1 kıyye 42 para 
Küp peyniri 1 kıyye 36 para 
Nazilli incir 1 kıyye …para 
Niksar pirinci 1 kıyye …para 
Revgân-ı bezir 1 kıyye 64 para 
Revgân-ı sade 1 kıyye 80 para 
Revgân-ı şir 1 kıyye …para 
Revgân-ı zeyt  1 kıyye 108 para 
Sarımsak 1 kıyye …para 
Şeker  1 kıyye 160 para 
Şem‘i asel 1 kıyye …para 
Şem‘i revgân-ı kebîr 1 kıyye …para 
Şem‘i revgân-ı sagîr 1 kıyye …para 
Taze peynir 1 kıyye …para 
Tosya pirinci 1 kıyye …para 
Trablus sabunu 1 kıyye 106 para 
Tulum peyniri 1 kıyye 32 para 
Tuz  1 kıyye 3 para 
Yaprak-ı hınna 1 kıyye 40 para 
Yerlü asel 1 kıyye …para 
Yerlü bekmez 1 kıyye 40 para 
Yerlü pasdırma 1 kıyye …para 
Yoğurt 1 kıyye 5 para 
Zile çalma pekmezi 1 kıyye 26 para 
Zile leblebisi 1 kıyye …para 

Bakkallarda satılan ürünlere bakıldığında dışarıdan getirilen ürünlerin satımı 

dışında Tokat’a yakın yerlerden ve günümüzde Tokat’ın ilçeleri durumundaki 
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bölgelerden gelen ürünlerin de satıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin; Zile’de leblebi 

üretimi, Niksar’da pirinç tarımı yapıldığını buradan öğrenmekteyiz. Yerli pekmez 

dışında günümüzde de meşhur olan Zile’nin pekmezi raflarda yer bulmuştur. Yerli asel 

Tokat’ta arıcılık yapıldığının da bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo 35. Unlu Mamuller ve Fiyatları 
Ürün Satıldığı ölçü Fiyat 
Nân-ı azîz (ekmek) 100 dirhem …para 
Çörek 50 dirhem …para 
Simid 50 dirhem …para 
Gâhi 25 dirhem …para 
Kadayıf 1 kıyye …para 

Unlu mamullerin fiyatlarıyla ilgili herhangi bir kayıt içermese de yukarıdaki 

tablo, Tokat’ta ekmeğin, çöreğin, simidin ve gâhînin gramajı konusunda fikir 

vermektedir. 

Tablo 36. Et ve Sakatat Fiyatları 
Ürün Ölçüsü Fiyat 
Ciğer  1 adedi …para 
Kelle ve paça 1 adedi …para 
Lahm-ı ganem (koyun eti) 
ve ma‘z (keçi eti) 

1 kıyye 12 para 

Münbâr 1 adedi …para 
Safî kuyruk 1 batman 240 para 

Kasaplarda koyun ve keçinin ve kuyruğun ağırlığına, ciğer, kelle-paça ve 

işkembenin adedine göre fiyatlandırıldığı görülmektedir. 

Tablo 37. Pamuk Fiyatları 
Ürün Ölçüsü Fiyat 
Adana penbesi bâzirgâna 
narh 

1 kıyye …meblağ 

Hirfet-i Hallâcân 1 kıyye …meblağ 
Çiğ penbe 1 kıyye … 

Pamuk fiyatlarına baktığımızda da Tokat’ta bu dönemde Adana pamuğunun 

işlendiğini anlıyoruz. 
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Tablo 38. Kiriş Fiyatları 
Ürün  Ölçüsü Fiyat 
Hallâc kirişi 1 aded …para 
Nisvân kirişi 1 aded …para 
Şemçeci kirişi 1 aded …para 
Tozanlu kirişi 1 aded …para 

Kiriş fiyatlarıyla ilgili bir kayıt yok ancak adet üzerinden hesaplandığı 

anlaşılıyor. Öte taraftan Tozanlu kirişi adıyla bir kirişin de Tokat yöresine özgü bir ürün 

olduğu görülüyor. 

Tablo 39. Nalçacı Fiyatları 
Ürün Ölçüsü Fiyat 
Çekü nalça 1 aded … 
Otuzlu nalça 1 aded … 
Ellilik nalça 1 aded … 
Beş pürlü nalça 1 aded … 

 
Tablo 40. Nalband Fiyatları 

Ürün Ölçüsü Fiyat 
At nalı 1 giyim 48 para  04 müsaade 
Katır nalı 1 giyim 44 para 
Merkeb nalı 1 giyim 24 para 
Eski nalı sahibine … … 

Nalın giyim olarak isimlendirildiği defterde nalbantların eski nalı da belli bir 

ücret karşılığı tamir ettiği görülmektedir. 

Tablo 41. Demirci Fiyatları 
Ürün Ölçüsü Fiyat 
Çatalbaş-ı kebîr 100 aded 12 para 
Çatalbaş-ı sagîr 100 aded 7 para 
Pervaz mıhı 100 aded 5 para 
Kara mıh 1 kıyye 38 para 
Dolab harcı 1 takım 30 para 
Pencere takımı 1 40 para 
Pullu kapu harcı 1 takım 50 para 
Kafes harcı 1 takım 50 para 
Sacayağı  1 kıyye 38 para 
Saban temürü 1 kıyye  40 para 
Kapu harcı  1 takım 50 para 

Demircilerin çivi de sattığı, bu satışı ya belirli bir adet üzerinden ya da kıyye 

olarak ölçtükleri anlaşılmaktadır. 
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Tablo 42.Keçeci Fiyatları 
Ürün Ölçüsü Fiyat 
Sagîr ve kebîr keçe â‘lâ ve 
kuru olmak üzere 

1,5 kıyye 64 para 

Sagîr keçe 1,5 kıyye … 
 

Tablo 43.Setenci Fiyatları 
Ürün Ölçüsü Fiyat 
Selhâk-ı gendüm 1 keyl 16 para 
Selhâk-ı bulgur 1 keyl 14 para 
Horasan 1 keyl 32 para 
Alçı kireç 1 keyl 120 para 
Acı kireç 1 batman 15 para 
Ücret-i Asiyâb (su 
değirmeni) 

1 keyl 16 para 

 
Tablo 44. Kiremitçi ve Çömlekçi Fiyatları 

Ürün Ölçüsü Fiyat 
Tavan kiremidi ve devr ve 
şişe 

Beher bin … 

Taban kiremidi 1 aded …para 
Sagîr desti 1 aded …para 
Orta desti 1 aded …para 
Kebîr desti  1 aded …para 
Sekek 1 aded …para 
Bardak 1 aded … 
Kol künkü 1 aded …para 
Oğulbey künkü 1 aded …para 
Paşa künkü 1 aded …para 
Kariz künkü 1 aded …para 

Kiremitçilere baktığımızda bugün büz diye tabir ettiğimiz malzemenin bir 

türünün de Tokat’a özgü oğulbey künkü olduğu; çömlekçilerde bardak, testi gibi toprak 

eşya satıldığı anlaşılıyor. 

6.2.3. Tarım ve Hayvancılık  
19. yüzyıl başlarında özellikle sulanabilir bir araziye sahip olması nedeniyle 

Tokat’ta hububat, üzüm ve elma gibi meyve üretiminin yapıldığını incelediğimiz 

defterde görmekteyiz. İncelediğimiz defterde tarım ürünleri arasında arpa, buğday ve 

darıya sıkça rastlanmaktadır. Niksar pirinci de Tokat’ta tüketilen tarımsal ürünlerden bir 

tanesidir (TŞS 16, 157/1). Bunların dışında belgelerde fındık, ceviz ve sarımsak da 
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geçmektedir. Ayrıca belgelerde Harkaltı diye bir bölgenin yer alması Tokat’ta şehir 

içerisinde ve yakınlarında bağ ve bahçe sulaması için sulama sistemlerinin varlığına 

işarettir. 

Tokat’ta dericiliğin ve dokuma sanayinin gelişmesine bağlı olarak bu sektörlerin 

ihtiyaçlarının da karşılanması bakımından hayvancılık da yapılmaktaydı. İncelediğimiz 

defterde Tokat’ta yetiştirilen hayvanlar ve bunlarla ilgili koşum vb. takımları aşağıda 

Tablo.45’te gösterdik.  

Tablo 45. Tokat'ta Yetiştirilen Hayvanlar ve Hayvancılıkla İlgili Aletler 
Bargir Esb Karasığır öküzü Kömüş palazı 
Bargir ma‘a takım  Camus ineği  Katır Kömüş tosunu 
Bargir ma‘a semer 
ve palan ve başlık 

Camus öküzü Keçi Kösere 

Culluk Çift alatı ve araba  Kır at Merkeb 
Dana Gön Kısrak Nal 
Düğe Hacıköy üzengisi Kovan Öküz 
Eğer İnek Koyun Terki heğbesi 
Eğer ma‘a takım  İngiliz eğeri Kömüş balağı Tosun  
Erkek tay Karasığır gönü Kömüş düğesi Ufak davar 
Erzurum rahtı Karasığır düğesi Kömüş ineği  Yaşar tay 
Erzurum üzengisi Karasığır ineği Kömüş öküzü  

Tokat’ta at, katır, merkeb gibi koşum hayvanlarının yanısıra inek, öküz ve 

manda gibi etinden ve sütünden istifade edilen hayvanlar da yetiştirilmekteydi. Bu 

hayvanlardan ineğin sütten kesildikten sonra bir yaşına kadar olan yavrusuna dana 

denmekteydi. İki yaşındaki dişi sığıra düğe adı verilmekteydi. Manda yavrusu balak ya 

da palaz olarak nitelenmekteydi. Bir yaşını geçmiş at ve sığır yavruları için yaşar 

ibaresinin de kullanıldığını görmekteyiz(www.tdk.org.tr). 

Tokat’ta büyük ve küçükbaş hayvancılık dışında arıcılık yapıldığı da bazı 

terekelerden miras olarak çıkan kovanlardan anlaşılmaktadır. 

Koşum takımlarından raht at takımıdır. Üzengi, eyerin iki yanında asılı bulunan 

ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halkanın adıdır. 
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Bu binek takımlarının Erzurum’dan gelmesi Erzurum ve Tokat arasındaki ticari 

potansiyelin bir göstergesidir. Terkî ise atın eğerinin arka bölümüne takılan heybenin 

adıdır. Belgelerde çıkan culluk ise Tokat’ta kanatlı hayvancılık yapıldığının bir 

kanıtıdır. 

6.2.4. Emlak Fiyatları 
Tokat’ta incelediğimiz dönemde emlak alım-satımı genel olarak ‘‘bey‘ hücceti’’ 

ile yapılmaktaydı. Alıcı ile satıcı arasında bir çeşit noter mukavelesi yerine geçen satış 

hücceti ile satış kesinleşmekteydi. İncelediğimiz defterde bu tür hüccet örnekleri vardır. 

Örneğin, Suiçmez Mahallesi sakinlerinden Kirkor veled-i Ohannes’in mirasçıları Sultan 

Depesi civarında bulunan altı çiftlik iki adet bağı Karabet’e satmışlardır. Satış işlemi 

Tokat mahkemesinde ‘‘bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i’’ ile gerçekleşmiş ve mülkün değeri 

Karabet’e bin yedi yüz guruş borcuna karşılık bırakılmış, satıcılar meblağı temlik ve 

teslîm, alıcı ise iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul etmiş böylece satış 

işlemi gerçekleşmiştir (TŞS 16, 9/2). 

Tablo 46. Tokat'ta Menzil (ev) Fiyatları 
Evin durumu Bulunduğu Mahalle Değeri 
Menzil Acebşir  300 guruş 
Yeni menzil  Akdeğirmen 3000 guruş 
Menzil  Alaca Mescid 800 guruş 
Menzil bahçesiyle Beybağı 500 guruş 
Menzil  Cedîd 400 guruş 
Menzil  Cedîd 800 guruş 
Menzil  Cemaleddin 350 guruş 
Menzil  Çay 400 guruş 
Menzil  Çay 400 guruş 
Menzil bahçesiyle  Çay 300 guruş 
Menzil bahçesiyle Çay 1500 guruş 
Menzil Çehkanlu 400 guruş 
Menzil bahçesiyle Çehkanlu 2500 guruş 
Menzil Çilehane 500 guruş 
Menzil  Çilehane 2000 guruş 
Menzil Çilfek 300 guruş 
Menzil Debbağhane-i Cedîd 1500 guruş 
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Menzil  Dere 60 guruş 
Menzil Gaybî 50 guruş 
Menzil  Gaybî 200 guruş 
Menzil  Gaybî  200 guruş 
Menzil Gaybî 600 guruş 
Menzil  Horuş 250 guruş 
Menzil bahçesiyle Horuş 1250 guruş 
Menzil İsa Fakih 800 guruş 
Menzil Kabe Mescidi 150 guruş 
Menzil  Kaya 80 guruş 
Menzil  Kaya 600 guruş 
Menzil  Kaya 800 guruş 
Menzil bahçesiyle Menice 7500 guruş 
Menzil  Meydan 1000 guruş 
Menzil Meydan-ı Müslim 1500 guruş 
Menzil Mihmad Hacib 50 guruş 
Menzil Mihmad Hacib 150 guruş 
Menzil Mihmad Hacib 250 guruş 
Menzil Mihmad Hacib 300 guruş 
Menzil Mihmad Hacib 330 guruş 
Menzil Mihmad Hacib 600 guruş 
Menzil bahçesiyle Mihmad Hacib 500 guruş 
Menzil Muslihiddin 100 guruş 
Menzil Muslihiddin 300 guruş 
Menzil Muslihiddin 500 guruş 
Menzil  Sarı Güllük 300 guruş 
Menzil Semerkand 350 guruş 
Menzil Seyfeddin 100 guruş 
Menzil Seyfeddin 300 guruş 
Menzil Sovukpınar 150 guruş 
Menzil  Sovukpınar 600 guruş 
Menzil bahçesiyle Sovukpınar 400 guruş 
Menzil bahçesiyle Sovukpınar 620 guruş 
Menzil bahçesiyle Sovukpınar 700 guruş 
Menzil bahçesiyle Sovukpınar 1000 guruş 
Menzil bahçesiyle Sovukpınar 2000 guruş 
Bir oda ve kiler Sovukpınar 80 guruş 
Menzil Şucaeddin 630 guruş 
Menzil  Taşcı Mahmud 250 guruş 
Menzil Yarahmed 800 guruş 
Menzil  Yarahmed 1500 guruş 
Menzil Yaşmeydan 900 guruş 
Menzil Yaşmeydan 3500 guruş 
Altlı üstlü birer oda, 
mağaza ve sokak kapısı 

Yaşmeydan 350 guruş 

Menzil Yazıcık 25 guruş 
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Menzil  Zaim 1300 guruş 
Menzil Zilli Hacı 1250 guruş 
Menzil Zincirlikuyu 350 guruş 
Menzil bahçesiyle Zincirlikuyu 150 guruş 

 

Tablo 47. Tokat'ta Bağ ve Bahçe Fiyatları 
Taşınmazın cinsi Bulunduğu mevki Değeri 
Bağ Akbayır 200 guruş 
Bağ Biskeni 100 guruş 
Bağ Biskeni 120 guruş 
Bağ Cemal 100 guruş 
Bağ Cemal 200 guruş 
Bağ Çağagölü 1500 guruş 
Bahçe Çağagölü 1000 guruş 
Bağ Çay 50 guruş 
Bağ Çay 100 guruş 
Bağ Çay 200 guruş 
Bağ Çay 250 guruş 
Bağ Çay 700 guruş 
Bağ Çay 1500 guruş 
Bağ Derbend 150 guruş 
Bağ Derbend 150 guruş 
Bağ Derbend 300 guruş 
Bağ Derbend 300 guruş 
Bağ  Derbend 500 guruş 
Bağ  Doğancı 10 guruş 
Bağ Doğancı 100 guruş 
Bağ  Geksi 89 guruş 
Bağ Geksi 198 guruş 
Bağ Gülüzme 50 guruş 
Bağ  Gülüzme 435 guruş 
Bağ  Gülüzme 500 guruş 
Bağ Gürpınar 1000 guruş 
Bağ Hamzapınarı 75 guruş 
Bağ Hanyazusu 35 guruş 
Bağ Hanyazusu 100 guruş 
Bağ Hanyazusu 160 guruş 
Bağ Hanyazusu 180 guruş 
Bağ Harkaltı 55 guruş 
Bağ Haydarhane - 
Bağ Hazine Deresi 100 guruş 
Bağ İzbesti 500 guruş 
Bağ Kabiliçay 200 guruş 
Bağ  Kabiliçay 550 guruş 
Harabe bağ Kamışyeri 50 guruş 
Bağ Kışla 150 guruş 
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Bağ Kışla 250 guruş 
Bağ Kışla 300 guruş 
Bağ Kışlak 200 guruş 
Bağ Kinisedibi 80 guruş 
Bağ Kiremitlik 150 guruş 
Bağ Kumluklar 100 guruş 
Bağ Lüküb 250 guruş 
Bağ Lüküb 300 guruş 
Bağ Lüküb 400 guruş 
Bağ Lüküb 500 guruş 
Bağ Lüküb 1000 guruş 
Kumluk Lüküb 200 guruş 
Kumluk Nehr-i Kebir 100 guruş 
Sagîr bahçe Omcalık 200 guruş 
Bağ Semer 400 guruş 
Bağ Sovucak 300 guruş 
Bağ Uzunburun 80 guruş 
Kumluk  Vartebet 40 guruş 

Yukarıdaki tabloda, Tokat’ta ev ve bağların fiyatlarını gösterdik. Ancak bu 

fiyatların ortaya çıkmasında evlerin yeni ya da eski oluşu, bulundukları bölgeler, 

büyüklükleri gibi hususlar etkili olmuştur. İncelediğimiz defterde bu konuda açık veriler 

bulunmamaktadır. En pahalı ev 3000 guruşla Akdeğirmen Mahallesi’ndedir. Bu 

pahalılık da muhtemelen evin yeniliğiyle ve büyüklüğüyle ilgili olmalıdır. 

6.2.5. Vergiler 
Osmanlı Devleti’nde uygulanan vergi sistemi özellikle Tanzimat Fermanı’nın 

ilanına kadar İslam hukukunun etkisiyle birlikte uygulanan şer’i vergiler ile sayıları 

oldukça fazla olan ve çok çeşitli konular üzerinden alınan örfi vergilere dayanmıştır. 

Padişahın vergilendirme yetkisini kullanması sonucunda artan örfi vergiler, halkın 

üzerinde önemli bir yük oluşturmuştur. Hatta zaman zaman ağır vergilere karşı bazı 

isyan hareketleri de başgöstermiştir. Örfi vergilerin birçoğu halk tarafından 

benimsenmemekle birlikte, zorunluluğu nedeniyle ödenmiştir. Şimdi incelediğimiz 

defterde yer alan vergileri değerlendirelim. 
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Aşar: Öşr-i şer‘i vergisinin çoğul halidir. Hasat zamanında araziden elde edilen 

ürün üzerinden alınır. Vergiyi tahsil edenlere müş‘ir de denilir (A. Vefik, 1328: 18). 

Aşarla ilgili incelediğimiz defterde Beyhan Sultan’a22 ait bir zabt-nâme bulunmaktadır. 

Bu zabt-nâmede aşarın eskiden olduğu gibi ve eksiksiz bir şekilde toplanmasına 

değinilmektedir(TŞS 16, 37/1). Beyhan Sultan, kardeşi III. Selim döneminden itibaren 

belirli bir hisse oranında Tokat mukataası üzerinde söz sahibiydi (Beşirli, 2005: 26). 

Cizye: Gayrimüslim nüfus üzerine askerlik hizmeti mukabili tarh olunan bir 

vergidir (A.Vefik, 1328: 23). Şer‘i vergilerden biri olan cizye, 14–75 yaş aralığındaki 

vücutça ve akılca sağlam olan Gayrimüslim erkeklerden askere gitmeme karşılığında 

alınan bir vergiydi (İnalcık, 1993: 45–48). Cizye toplanırken ahalinin maddi durumu da 

dikkate alınmaktaydı. A‘la tabir edilen maddi durumu iyi olanlardan yaklaşık 48 

dirhem, evsât tabir edilen orta gelirde gruptan 24 dirhem ve ednâ olarak nitelenen alt 

gelir grubundan 12 dirhem sim alınmaktaydı.(Beşirli, 2005:260). Ancak bizim 

incelediğimiz dönemde cizye yükümlülüğü sîm üzerinden değil guruş hesabından 

ödettirilmiştir. İncelediğimiz defterde Tokat’a ait bir cizye evrâkı kaydı bulunmaktadır. 

Bu kayda göre Tokat’ın toplam cizye yükümlülüğünün 5400 guruş olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu toplam a‘la, evsat ve edna olarak üç gruba yüklenmiştir (TŞS 16, 

160/1). 

Salyâne ve Tevzi‘ Defterleri: Osmanlı Devleti’nde zaman içerisinde ortaya 

çıkan mali sıkıntılar, sancak ve kazlardaki harcamaların büyük bir kısmının halka 

yüklenmesine neden olmuştur. Salyane de bu yükümlülüklerden biridir. Sancaklara ve 

kazalara ait giderler yılda iki taksit olmak üzere halktan toplanmaktaydı. Bunlara 

                                                
22 III. Mustafa’nın kızı olan Beyhan Sultan aynı zamanda III. Selim’in de kızkardeşidir.1765’te dünyaya 
gelen Beyhan Sultan’ın annesi Adilşah Kadın’dır. 1784’te Halep Valisi Silahdar Mustafa Paşa ile 
evlenmiştir.1824’te ölmüştür. Ayrıntılı bilgi için bkz. M.Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve 
Kızları, 2.baskı, Ankara 1985, s.102–103. 
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masarifat defteri, salyane defteri ya da ale’l-hisâb defteri denilmektedir. Salyanenin 

içeriğini genel olarak merkezden talep edilen nakdî yardımlar ve yerel giderler için 

istenen örfi vergiler kapsamaktadır (Beşirli, 2005,s.273).İncelediğimiz defterde sâlyane 

ve masarifatla ilgili iki kayıt bulunmaktadır.(TŞS 16, 156/1, 121/1). 

Adet-i Ağnam Vergisi: Osmanlı Devleti’nde küçükbaş hayvan sahiplerinden 

alınan bir vergidir. Şer‘i vergilerden olan ağnam resmi genellikle koyun yavruladıktan 

sonra nisan ve mayıs aylarında alınır, kuzulu koyun kuzusuyla birlikte hesaplanırdı. 

Ağnam resmi mukata‘ası XVIII. yüzyılda Osmanlı hazinesinin önemli bir kalemi haline 

gelmiş ve düzenli gelirler arasına girmiştir(Emecen,1988: 478–479). İncelediğimiz 

defterdeki Masarifat kaydına göre Tokat kazası adet-i ağnam vergisi yükümlülüğü 

bakımından Sivas’a bağlı olup 5810 guruş ödemekle mükelleftir (TŞS 16, 121/1). 

Rüsûm-ı Amediye: Osmanlı Devleti’nde iç gümrük uygulaması da vardı. Gerek 

bir iskeleden diğerine, gerekse bir şehir ya da kasabadan diğerine nakl olan ticaret 

eşyalarına Osmanlı Devleti gümrük uygulamış ve vergi almıştır. Bu yönde Osmanlı 

gümrükleri üçe ayrılmaktadır: Deniz, kara ve sınır gümrükleri. Osmanlı Devleti’nde 

dört tane gümrük vergisi önemliydi. Bunlar: amediye, reftiye, masdariye ve miruriye 

idi. Amediye gerek deniz yoluyla gerekse memleketin bir kasabasından diğerine ve bir 

iskeleden ötekine ya da Osmanlı ülkesinin herhangi noktasına getirilen malların 

mevrûdunda (gelişinde) alınan vergidir (A.Vefik, 1328: 54). Ahmed Vefik Paşa’ya göre 

bu vergi dâhili bir gümrük vergisiydi. İncelediğimiz defterde bu vergi ile ilgili Tokadî 

Şeyh Abdürrezzak adında Kadiriye tarikatından bir kişinin padişaha yönelik arzuhaline 

cevap olarak bir ferman kaydı bulunmaktadır. Bu kayıttan anladığımız kadarıyla 

amediye vergisinin bir kısmı günlük yüz yirmi sağ akçe olmak üzere tarikata ayrılmıştır 
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ve bu konudaki sıkıntıyı halletmesi için Tokat kadısına bu ferman gönderilmiştir (TŞS 

16, 39/1). 

Rüsûm-ı İhtisâb: Şehir ve kasabaların pazar ve panayır yerlerinde alınırdı. 

İhtisab ağasının ayda bir kez “kul oğlanları” denilen memurları ile sanatkâr ve esnafı 

teftiş etmesi üzerine, bu memurların ücretleri ve kendisinin bu görev için ödediği 

iltizam bedelini sağlamak amacıyla topladığı vergidir. Damga ve mizan ve evzan ve 

ekyal resimleri ve yevmiye-i dekakin ve bacı pazar gibi isimlerle de alındığı görülürdü. 

Denetimi yapılan esnaf ve sanatkârlardan tahsil edilirdi. (Bkz.http://www.canaktan.org/ 

canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/maliyetarihi/ anayasal- perspek- osmanli.pdf) 

Rüsûm-ı Kahve, Duhan, Simkeşhâne ve Mizân-ı Harîr-i Bursa: Tüccarların 

satmak için Sivas eyaletine eyalet dışından getirdikleri duhan (tütün), kahve gibi ürünler 

için de Tokat gümrüğünde ‘‘resm-i amediyye-i duhan’’ alınmaktaydı. Mizân-ı Harir-i 

Bursa ise devletin Bursa ipeği üzerinden iltizâm yoluyla topladığı bir vergidir. (Beşirli, 

2005: 37). Özünde bu vergiler Tokat’ın gümrük merkezi olması hasebiyle topladığı 

amediye vergisinin kaçınılmaz uzantıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu vergilerle 

ilgili padişahın yeni vazifelendirmeleri ve vergi mikdarlarına zammı yasakladığına dair 

bir ferman 16 numaralı defterde yer almaktadır (TŞS 16, 130/1). 

İmdâd-ı Seferiye:  Muharebe zamanlarında bütçe açığını kapatmak veya 

valilerin sefer masraflarını karşılamak için halktan toplanan örfi bir vergidir 

(Pakalın,1983: 63). İncelediğimiz dönem Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1806–

1812 arasında devam eden savaşların yeni bittiği bir dönem olması hasebiyle bu 

vergiyle ilgili kayıtlar da içermektedir. Sivas valisi Mehmet Paşa’ya ödenecek imdâd-ı 

seferiyenin ikinci taksiti 4404 guruşa tekabül etmektedir (TŞS 16, 156/1). Barış 
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zamanında bütçe açıklarını kapamak ve valilerin masraflarını karşılamak üzere toplanan 

vergiye de imdâd-ı hazeriye denmekteydi (Pakalın,1983: 63). 

Rüsûm-ı Serçin-i Derçin: Zekat kapsamında tutulan bu verginin dayanağı, şehir 

ve kasabaların dışında inşa edilmiş bulunan salhanelerde hayvan kesilmesiydi. Ayrıca, 

paçacılık tekelinin bulunduğu yerlerde, boğazlanan hayvanın baş, ayak ve bazen de 

ciğerleri devlet tarafından tahsil edilirdi. Bunlar, paçacılara satılırdı. Serçin ve derçin 

resmi, bu verginin İstanbul ve Rumeli’deki ismiydi. Zebhiyye resmi ve mürde bacı ise 

Anadolu ve Arabistan’da bu vergiye verilen addı. Bu vergiler, hayvan kesimi ile 

uğraşanlardan alınırdı. Miktarı 2–10 para arasında değişirdi. Gayrimüslim halkın domuz 

salhanelerinde kesilen domuzlardan ise iki akça “resm-i bujik” adıyla bir vergi alınırdı. 

(Bkz.http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/maliyetarihi/ 

anayasal- perspek- osmanli.pdf) 

Zahire temini: Osmanlı Devleti ihtiyaç durumunda eyalet, sancak ve kazalardan 

narh fiyatı üzerinden satın alma yoluyla zahire teminine başvurabiliyordu. Böyle bir 

işlem gerçekleştirileceği zaman merkezden ilgililere hitaben ferman yayınlanmaktaydı 

(Beşirli, 2005: 293). 16 numaralı defterde, bu konuda 150/1 ve 147/1 numaralı 

kayıtlarda şa‘ir (arpa) satın alınması için gelen emirler bulunmaktadır. 
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7. 16 NUMARALI TOKAT ŞER‘İYE SİCİLİ’NİN TRANSKRİPSİYONLU 
METNİ 

[s.1] 

[1/1] 

Medîne-i Tokat’da Yazıcık Mahallesi sâkinlerinden İsmail bin Mehmed nâm 

müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Refiye bint-i Ahmed ile hâlî kızı Ayşe[’ye] 

münhasır olub ihrâcâtı terekesinden ezyed olub defter tahrîr olunmadığı23 işbu mahalle 

kayd şüd. 9 Şevvâl sene 227. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 25 guruş 
Şilte döşek 1 6 guruş 
Köhne çit yorgan 3 10 guruş 
Yasdık 1 3 guruş 
Bez Halebî 9 4,5 guruş 
Çitari entari 1 6 guruş 
Bez entari 1 3 guruş 
Köhne içlik, don ve gömlek 1 3 guruş 
Sade peşkir 1 0,5 guruş 
Bez dizlik 1 2 guruş 
Köhne çuval 2 2 guruş 
Keçe 1 1 guruş 
Ocak 1 1 guruş 
Yarma 3 ve bulgur 3 rublâğı 15 guruş 
Hınta 3 rublâğı 6 guruş 
Def‘a çuval 4 4 guruş 
Balta 2 1,5 guruş 
Merkeb 1 re’s 20 guruş 
Sagîr çamaşur kazganı 1 12 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 11 
kıyye 

27 guruş 

Hırdavât 4 guruş 
Yekûn 149 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât  
Techîz ve tekfîn 18 guruş 
Resm-i kısmet 3 guruş 
Kâtibiyye 1,5 guruş 
Çûkadâriyye 1,5 guruş 
                                                
23 Bu kelime yanlış yazılmış, aslında olunmadığı değil olunduğu olmalıydı. 
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Eminiyye ve hüddâmiyye 0,5 guruş 
İhzâriye 1 guruş 
Mehr-i müsbite li’z-zevceti’l-mezbûr bi-
şehâdet-i Mehmed bin Abdullah ve 
Mahmud bin Hüseyin gıbbü’t-tahlîf 

130 guruş 

Yekûn 155 guruş 

[1/2] 

Medîne-i Tokat sâkinlerinden Hüseyin Alemdâr bin Osman Alemdâr meclis-i 

şer‘de Mustafa Ağa’ya mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem 

merkûm Mustafa Ağa Ordu-yı Hümâyûn’a gider iken altmış akçe esâmemin 

memhûrunu merkûma teslîm idüb Âsitane-i Aliye’de kışla yazıcısına virüb deftere kayd 

eyledikden sonra memhûrumu hâlâ Âsitâne-i Aliye’de Nasuh Ağa Hanı’nda sâkin 

Tokadî Keleş Ebubekir Ağa’ya teslim eyle deyü yedine teslim eylemiş idim. Merkûm 

dahi memhûrumu mahalline teslim eylemeyüb zayi‘ etmekle talep ederim deyü da‘vâ 

su’al-i merkûm cevâbında hâlâ Asitane-i Aliye’de sâkin Ebubekir Ağa’yı yollamayub 

işbu hâzır-ı bi’l-meclis otuz altı bölüğün kışlasında Gümüşhaneli İkinci Karakullukçu 

Ömer bin Ahmed’e virüb deftere kaydettirdükde ba‘dehu Ebûbekir Ağa’ya vir deyü 

işbu merkûma teslîm eyledim deyü def‘ ve merkûm karakullukçudan istintâk olundukda 

biz dahi kışla yazıcısına virüb deftere kayd ve kışla derûnunda sanduka hıfz eyledi deyü 

inde’ş- şer‘ ikrâr ve Âsitâne-i Aliyye’ye gidüb kışla yazıcısından taleb ve ahz ve 

getürüb Medîne-i mezbûrda Hüseyin Alemdar’ın yedine teslim eylemeye meclis-i 

şer‘de ta‘ahhüd ve merkûm Ömer karakullukçunun getürüb Hüseyin Alemdar’a teslîm 

eylemesine kefîl olanların esamîleridir ki zikr olunur. 

Kara Ömer Ağa ibn-i Hüseyin                             

Tatar-zâde el Hac Ali Ağa ibn-i Süleyman  

Penbeci el-Hâc Ömer Ağa ibn-i Ali                        
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Hüseyin Ağa ibn-i Müsli Ağa  

Süleyman Ağa bin Ahmed                                   

Keçeci Mustafa Ağa bin Abdullah 

Hüseyin Ağa bin Hasan                                        

Hafız Ağa bin İshak 

Kundakçı Abdurrahman Alemdar bin Veliyyüddin     

Hüseyin Alemdar bin Halil 

Ömer Alemdar bin Ömer                                     

Mustafa Alemdar bin ( ) 

Osman Alemdar bin Abdullah                             

Salih Alemdar bin Ahmed 

Civelek Ali Beşe bin Yusuf                              

Fazîletlû hâkim efendi yedine merkûm Ömer karakullukçunun emâneten vaz‘ 

iylediği eşyâsıdır ki zikr olunur. 

Simli piştov 1 çift 

Filinta tüfenk 1 kıt‘a 

Simli Yatağan bıçağı 1 

Kılıfı 1 

On beş aylık Gözenek-oğlu İbrahim Alemdar’ın nafakası virilmişdir. Gurre-i 

Rebi‘ü’l-evvel sene 28. 



 107 

[s.4] 

[4/1] 

Medîne-i Tokat’da Taşcımahmud Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Hallâc İbrahim bin Abdullah nâm müteveffânın sulbî sagîr oğulları Halil ve 

İbrahim sulbîyye-i sagîre kızı Zeyneb’e babaları müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden 

bâ-defter-i kassâm isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfz ve tesviye-i 

umûrlarını rü’yet ve itmâma kıbeli’ş-şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve 

mühim olmağın sagîrûn-ı mezbûrûnun vâlideleri ve zâti ta‘rîk-i şer‘le mu‘arrefe işbu 

bâ’isetü’l-kitâb Fatma bint-i Abdurrahman nâm Hatun’u vesâyete ehil ve sagîrûn-ı 

mezbûrun haklarında her vechle evlâ ve enfa’ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-

esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki’-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü 

ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mezbûre Fatma Hatun’u sagîrûn-ı mezbûrûna 

vasî nasb ve ta‘yîn eyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve 

hidmet-i lâzimesin kemâ-yenbagî edâya müte‘ahhide oldukdan sonra vasîyye-i mezbûre 

Fatma ânifen meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm edüb hâlâ vasîleri olduğum sagîrûn-ı 

mezbûrunun nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyaçları olmağla emvâl-i 

mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve bahâ farz ve takdîr olunmak bi’l-

vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîrûn-ı mezbûrunun nafaka ve kisveye 

zarûret ve eşedd-i ihtiyaç ile muhtâç oldukları bi-ihbâri’s-sikât zâhir olmağla hâkim-i 

mûmâ-ileyh efendi hazretleri dahi sagîrûn-ı mezbûruna emvâl-i mevrûselerinden bi-

kadri’l-kifâye râyiç fi’l-vakt her birine beher yevm dörder para nafaka ve kisve-bahâ 

farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru târih-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i 

zarûretde istidâneye ve vakt-i zaferde rücu‘a vasîyye-i mezbûre Fâtma Hatun’a izin 
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birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hâdî aşer min receb li-sene seba‘ ve 

işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl  

Hafız Ahmed bin Mehmed Emin 

Hasan Beşe-Hallâc 

Es-seyyid Mehmed-Hallâc 

Salih Beşe-Hallâc 

[4/2] 

İbrahim Alemdâr’ın Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Seyyîd Necmeddîn Mahallesi sâkinlerinden zâtî mu‘arrefe 

Ayşe bint-i Ahmed nâm hatun meclis-i şer’-i hâtîr-i vâcibü’t- tevkîrde işbu bâ’isü’l-

kitâb İbrahim Alemdâr mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb yedimde ve 

taht-ı tasarrufumda mülküm olub medîne-i mezbûre mahallâtından Cemâleddîn 

Mahallesinde vâki‘ bir tarafdan Karamanlı Mehmed Beşe ve bir tarafdan Hayr-oğlu ve 

iki tarafdan tarîk-i âmme müntehî binâsı bundan âkdem mûhterik olmağla bir kıt‘a arsa-

i hâlîyemi târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem zevce-i mutlakası sulbîyye-i kebire kızım 

işbu merkûm İbrahim Alemdar’ın taht-ı nikâhında iken beni ve kızımı ölünceye kadar 

görüb gözetmek şartıyla bence takrîr-i âyn-ı fâhîşle yüz elli guruşa benden iştira lakin 

arsa-i mezkûrenin semen-i misli olan beşyüz guruş takdîm olunub kızımı tatlik ve beni 

tard eylemekle meblağ-ı mezkûrun yüz elli guruşunu yedîne teslîm ve arsa-i mezkûrdan 

keff-i yed ve bana red‘ ve teslîme tenbîh-i şer‘i olunmak murâdımdır didikde gıbbü’s-

su’al merkûm İbrahim Alemdar’dan îstintâk olundukda müdde‘iyye-i mezbûrenin iddi‘a 

eylediği Medîne-i mezbûr mahallâtından ma‘lûmü’l hudûd bir kıt‘a arsa-i hâlîyesini 
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işbu mezbûr Ayşe târîh-i mezkûrde yüz elli guruşa semen-i misliyle bi-tav‘i ve’r-rıza 

bana bey‘ ve teslîm ve ben dahî iştira eylemişidim deyü takrîr ve müdde‘iyye-i 

mezbûreyi ölünceye kadar görüp gözetmek şartıyla iştirâ eylemedim deyü inkâr 

eylemekle müdde‘iyye-i mezbûreden takrîr-i meşrûhası üzere olduğuna beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyine içün ihmâl ve ba‘de hulûli’l-mehli’ş-şer‘î ityân-ı beyyineden 

kemal-i izhâr acz eyleyüb müdde‘iyye-i mezbûrenin takrîr-i meşruhası üzere olmadığına 

merkûm İbrahim Alemdâr’a yemin teklif olundukda ol dahi ala vefki’l-mes’ûl yemîn 

billâhi’l-aliyi’l-âlâ eylemekle husûs-ı mezkûra müte‘allika İbrahim Alemdâr ilebi-lâ 

beyyine mu‘arazaları men‘-birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’l 

hâdî ve‘l-işrin şehr-i recebü’l-ferd li-sene seba‘ ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hasan bin Salih 

Abdurrahman bin İbrahim 

Osman bin Abdülkerim 

Hasan bin Hüseyin 

Gömücü-oğlu Ahmed Beşe 

[4/3] 

Medîne-i Tokat’da Debbâğâane-i Atik Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem mecrûhan fevt olan Engürülü Mustafa bin Mehmed nâm müteveffânın sulbî sagîr 

oğlu Ahmed ve sagîre kızı Fatma’ya babaları müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bi’l-

irsi’ş-şer‘î isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfz ve rü‘yete kıbeli’ş- 

şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîrân-ı mezbûrânın 

vâlideleri zâtî mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’l-kitâb Şerife bint-i Ali Ağa nâm hatunu vesâyete 
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ehil ve sagîran-ı mezbûrân haklarında her vechle evlâ ve enfâ‘ olduğunu zeyl-i vesîkada 

mektûbü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki-i sadr-ı kitâb 

tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîran-ı mezbûrân üzerlerine mezbûre 

Şerife nâm hatunu vasî nasb ve tâ‘yin eyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i 

mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerin kemâ-yenbagî edâya müte‘ahhide oldukdan 

sonra vasiyye-i mezbûre ânifen meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm ve bast-ı ani’l-merâm [s.5] 

idüb hâlâ vasîleri olduğum sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i 

ihtiyacları olmağla emvâl-i mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve bahâ farz 

ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîrân-ı mezbûrânın 

nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyac ile muhtâç olduklarını zeyl-i kitâbda 

muharrerü’l- esamî kimesneler taraf-ı şer’e haber virmeleriyle hâkim-i mûmâ-ileyh 

efendi hazretleri dahi sagîran-ı mezbûrânın emvâl-i mevrûselerinden râyiç fi’l-vakt 

beher yevm her birine dörder para nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı 

mefrûz-ı mezkûru târih-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i 

zaferde rücû‘a vasîyye-i mezbûre Şerife Hatun’a izn-birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sabi‘ min şehr-i Recebü’l-ferd li-sene seba‘ ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Abdullah bin Şaban 

Hasan bin Hızır 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-el-mukayyîd 

[5/1] 

Es-Seyyîd Abdurrahman Efendi’ye Müte’allik Bağçe Hüccetidir 
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Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hacîb Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Hüseyin Beşe ibn-i Abdullah nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi 

Rukiye bint-i Mustafa ile sulbîyye-i sagîre kızı Şerife ve li-ebeveyn kızkarındaşları 

Şerife ve Raziye ve anası Zeyneb bint-i Mustafa’ya inhisârı ba‘de’t-tahakkukı’ş-şer‘ 

sagîre-i mezbûre Şerife’nin cedde-i sahîhası ve bâ-hüccet-i mensûbe-i vasîyyesi ve zâtî 

mu‘arrefe mezbûre Zeyneb Hâtûn asâlete ve vesâyete ve zevce-i mezbûre Rukiye ile 

mezbûre Şerife asâlete ve zatî tarîf-i şer‘iyle mu‘arrefe mezbûre Raziye’nin zevci ve 

tarafından sabitü’l-vekâle vekîli İsmail bin Mehmed vekâlete meclîs-i şer‘-i hatîr-i 

vacibü’t-tevkîrde işbu bâ‘isü’l- kitâb es-Seyyîd Abdurrahman Efendi ibn es-Seyyîd 

Feyzullah Efendi mahzarında her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve bi’l vekâle ikrâr-ı 

tamm ve takrîr-i kelâm idüb mevrûsemiz müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden olub 

Medîne-i mezbûr fenasında Omcaluk kurbunda vakî‘ bir tarafdan Horus-oğlu tarlasına 

ve bir tarafdan efendi-i mûmâ-ileyhin zevcesi Ümmügülsüm Hatun tarlasına ve bazen 

Çeşmek-oğlu İbrahim hadîkasına ve bir tarafdan nehr-i kebîr müntehi olub arsasının 

Horus-oğlu evkâfına senevî kırk beş akçe icâre-i maktû‘ası olan bir kıt‘a hadîkasından 

gayri düyûn-ı müteferrika-i müsbitesine ve zevce-i mezbûre bi’t-tehâric virilmesi 

muktezî olan mebâliğe vefâ edecek mikdâr-ı eşyâ-yı menkûlat ve emlâkından bir 

nesnesi olmamağla zarûret-i deyn içün hadîka-i mahdûd-ı mezkûru bâ marifet-i şer‘ 

semen-i misli ile bey‘ ve semeninden müteveffâ-yı mezbûrun düyûn-ı müsbitesiyle 

zevce-i mezbûra ber vech-i muharrer virilmesi muktezî olan mebâliğ-i malûmeyi 

bade’l- edâ bâkî mebâliğden evvelâ sagîre-i mezbûre Şerifenin hisse-i ırsiyyesi ifrâz ve 

vasîsi yediyle istirbâh ve nemâsından nafaka ve kisvesine harc ve sarfa ve sâniyen 

bizlere iktizâ eden hisse-i irsiyyemizi ahz ve kabza me’zûn olmak matlûbumuzdur 

didiklerinde verese-i mezbûrânın kelimât-ı meşrûhaları vâkı‘a muvâfık ve mutâbık 
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olduğu sıkât-ı müslimin ihbârlarıyla lede’ş-şer‘ mütehakkık olmağla hadîka-i mahdûd-ı 

mezkûr tullâba arz ve ba‘de’l-müzâyede ragıbât-ı nâs inkıtâ‘-birle mûmâ-ileyh 

Abdurrahman Efendi üzerinde bin guruşda karar-dâde ve ziyâde ile tâlib-i aheri 

olmamağla meblâğ-ı mezkûr hadîka-i mezkûrun el-yevm semen-i misli olduğu inde’ş-

şer‘ zahir olmağın hadîka-i mahdûd-ı mezkûru bi-cemi’t-tevâbi‘ ve’l-levâhık ve 

kâffetü’l-hukûk ve’l-mürâfık tarafeynden icâb ve kabûlü havî şürut-ı müfsideden ârî 

bey-bât-ı sahîh-i şer‘i ve ma‘rifet-i şer‘le müşteri-i mumâ-ileyh es-Seyyîd Abdurrahman 

Efendi’ye bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve bi’l-vekâle meblâğ-ı mezkûr bin guruşa bâ- izn-i 

sahîb-i arz bey‘ ve temlîk ve teslîm ve tefvîz eylediğimizde ol dahi ber-vech-i muharrer 

iştirâ‘ ve temellük ve tesellüm ve tefevvüz ve kabz u kabul eyledikden sonra semeni 

olan meblağ-ı mezkûr bin guruşu meclis-i bey‘de mûmâ-ileyh es-Seyyîd Abdurrahman 

Efendi bizlere tamamen def‘ ve teslîm bizler dahi asâlete ve vesâyete ve vekâlete 

yedinden kâmilen ahz ve kabz ve istifâ-yı hakk eyledik fîmâ-ba‘d hadîka-i mahdûd-ı 

mezkûra ve semenine ve âyn-ı fahişe müte‘allika mûmâ-ileyhin zimmetini ibrâ-yı âmm 

ile ibrâ eyleyüb mûmâ-ileyh es-Seyyîd Abdurrahman Efendi’nin mülk-i müşterâsı ve 

arsası dahi mülk-i müfevvezi olub bizim ve sagîre-i mezbûre Şerife’nin aslâ ve kat‘â 

alâkası kalmadı keyfe-mâ-yeşâ ve yuhtâr mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbü’t-

tasdiki’ş-şer‘-i mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlîs min şehr-i 

Recebü‘l-ferd li-sene seba‘ ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hâfız Sâlih Efendi ibn-i Mustafa-bakkal 

İsmail Efendi bin Ali-el-a‘rac 

Tûtî es-Seyyîd Mehmed Ağa bin el-Hâc Hasan Ağa 
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Es-Seyyîd El-Hac Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed Efendi 

Es-Seyyîd El-Hac Derviş Ağa ibn-i Mehmed Ağa 

Es-Seyyîd Mehmed bin es-Seyyîd Ömer-na‘lband 

Abdullah bin Şaban 

Abdullah bin Abdullah-sipahi 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-kâtib-i rakîm  

[5/2] 

Medîne-i Tokat’da Debbâğhâne-i Atîk Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan es-Seyyîd el-Hâc İbrahim Efendi ibn-i Mustafa nâm müteveffânın 

sulbîyye-i sagîre kızı Şerife’ye babası müteveffâ-yı mezbûr ile vâlidesi müteveffiye 

Emine’nin terekelerinden bâ-defter-i kassâm isâbet iden hisse-i irsiyyesin zabt ve hıfza 

kıbel-i şer‘den bâ-hüccet vasî nasb olan işbu bâ‘isü’l-kitâb es-Seyyîd el-Hâc Mehmed 

Efendi ibn-i İbrahim nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzimü’t-tevkîrde takrîr-i kelâm 

idüb hâlâ vasîsi olduğum sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i 

ihtiyâcı olmağla emvâl-i mevrûsesinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve-bahâ  farz ve 

takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fî’l-hakîka sagîre-i mezbûre Şerife’nin 

nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyâcı olduğunu zeyl-i vesîkada muharrerü’l-

esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehu 

ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîre-i mezbûre[ye] bi’l-irs isâbet eden beş yüz 

on yedi guruş nukûdını bi’l-vesâye istirbâh ve hasıl-ı nemâsından [s.6] râyiç fî’l-vakt bi-

kadri’l-kifâye beher yevm beşer para nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı 

mefrûz-ı mezkûrı târîh-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i 
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zaferde rücû‘a vasî-i mezbûre izn-birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-

sâdis ve’l-işrîn min Recebi’l-ferd li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Fahrü’l-müderrisîn es-Seyyîd el-Hâc Mehmed Efendi-el-me’zûn-ı bi‘l iftâ-i 

sâbık 

Fahrü’l-müderrisîn Mustafa Efendi-ahi’l-mezbûr 

Hacı Mustafa bin Halil 

[6/1] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Debbâğhâne-i Atîk Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan es-Seyyîd el-Hâc İbrahim Efendi ibn-i Mustafa nâm müteveffânın 

sulbîyye-i sagîre kızı Şerife’ye babası müteveffâ-yı mezbûr ile vâlidesi müteveffiye 

Emine’nin terekelerinden bâ-defter-i kassâm bi’l-ırsi’ş-şer‘î isâbet ve intikâl iden 

emvâl-i mevrûsesin zabt ve hıfz ve umûr-ı sâire-i lâzimesini rü’yet ve itmâma kıbel-i 

şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın işbu bâ‘isü’l-Hâc 

Mehmed Efendi ibn-i İbrahim nâm kimesne vesâyete ehil ve sagîre-i mezbûre hakkında 

her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı 

şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsnü-me’âb efendi 

hazretleri dahi sagîre-i mezbûre bi’l-irs isâbet iden nukûd-ı mevcûdesini istirbâh ve 

hâsıl-ı nemâsından beher yevm ikişer akçe ücret takdîr ile merkûm el-Hâc Mehmed 

Efendi’yi vasî nasb ve ta‘yîn eyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi 

kabûl ve hidmet-i lâzimesin kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l hâmis ve’l işrîn [sene seb‘a ve işrîn] ve mi’eteyn ve elf.  
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Şuhûdü’l-hâl 

Fahrü’l-müderrisîn es-Seyyîd el-Hâc Mehmed Efendi-el-me’zûn-ı bi‘l-iftâ-i 

sâbık 

Fahrü’l-müderrisîn Mustafa Efendi-ahi’l-mumâ-ileyh 

El-Hâc Mustafa ibn-i Halil 

[6/2] 

Artin Zimmîninin Bağ Hüccetidir 

Medine-i Tokat’da Kâbe Mescidi Mahallesi mütemekkinlerinden Artîn 

zimmînin veled-i Melkon meclis-i şer‘-i şerîf-i enverde işbu bâ‘isü’r-rakîm Artin veled-

i Mardıros muvâcehesinde her biri üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bâbâmız 

mersûm Melkon veled-i Serkiz’den müntakil medîne-i mezbûre fenâsında İzbesti 

karyesi arazisinde vâki‘ bir tarafdan Bağdasar bir tarafdan Artin bağlarına ve bir 

tarafdan cebel ve bir tarafdan tarîk-i âmme müntehî kürûmu mülk arsasının taraf-ı 

divânisiyle mâlikânesi tarafına senevî on dört para icâre-i maktu‘ası olan bir kıt`a bağı 

bizim hâl-i sagîrimizde târîh-i kitâbdan altı sene mukaddem anam Şehzede mesfûr 

Artin’e yüz altmış guruşa fuzûli bey‘ eylemekle sû’âl olunub takrîr-i tahrîr ve bağ-ı 

mezkûru redd ve teslîme tenbîh-i şer‘i olunmak matlûbumuzdur didiklerinde gıbbü’s-

sû’âl mesfûr Artin cevâbında müdde‘iyyân-ı mersûmân Haçek ve Artin’in babaları 

mesfûr Melkon medyûnen halîk oldukda zevcesi ve mersûmânın bâ-hüccet-i mensûbe 

vasîleri anaları işbu hâzıratü bi’l-meclis Şehzede bint-i Beros ma‘rifeti ma‘rifet-i şer‘le 

bağ-ı mahdûd-ı mezkûru zarûret-i deyn içün tullâba arz ve ba‘del-müzâyede ragıbât-ı 

nâs inkitâ‘ından sonra altmış guruşunu benim üzerimde karar-dâde ve semen-i misli 

olan meblağ-ı mezkûr altmış guruşu târîh-i mezkûreden bâ-hüccet-i şer‘iyye bağ-ı 
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mezkûru mersûme Şehzede bi’l-asâle ve bi’l-vesâye bana bey‘-bât ile bey‘ ve temlîk 

ben dahi iştirâ ve temellük ve kabz ve kabûl eylemiş iken semen-i mislinden ezyed 

olarak tekrâr bağ-ı mahdûd-ı mezkûru iki yüz guruş alacağım mukâbili kezalik bi’l-

asâle ve bi’l-vesâye bana bey‘ ve temlîk ve teslîm ve tefvîz ben dahi iştirâ ve temellük 

ve tesellüm ve tefevvüz ve kabz iylemişdim deyû def‘le mukâbele eylemekle gıbbü’l-

istintâk ve’l-inkâr mesfûr Artin’den def‘-i meşrûhı ve mazmûn-ı hüccet-i şer‘iyyeyi 

mübeyyîn beyyine taleb olundukda udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müslimînden es-Seyyîd Emîn 

bin es-Seyyîd Ahmed ve Halil bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâdet meclis-i 

şer‘e hâzırân olub istişhâd olunduk da fî’l-hakîka mersûmân Haçek ve Artin’in babaları 

mesfûr Melkon medyûnen helâk oldukda bağ-ı mahdûd-ı mezkûr zarûret-i deyn içün bâ-

ma‘rifet-i şer‘ müzâyede ve altmış guruşda mesfûr Artin üzerinde karâr-dâde ve semen-i 

misli olan meblağ-ı mezkûre târîh-i mezbûrda bağ-ı mezkûru bâ-hüccet-i şer‘iyye 

mersûme Şehzede  bi’l-asâle ve bi‘l-vesâye işbu mesfûr Artin’e bey‘ ve temlîk ol dahi 

iştirâ ve temellük ve kabz eylemişken semen-i mislinden ezyed olarak tekrâr bağ-ı 

mezkûru iki yüz guruş alacağı mukâbili kezâlik bi’l-asâle ve bi’l-vesâye mesfûr Artin’e 

bizim huzûrumuzda bey‘ ve temlîk ve teslîm ve tefvîz mesfûr Artin dahi iştirâ ve 

temellük ve tesellüm ve tefevvüz ve kabz ve kabûl iylediği ma‘lûmumuzdur. Biz bu 

husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ederiz deyü her biri edâ-yı şehâdet-i 

şer‘iyye eylediklerinde gıbbü’t-ta‘dîl ve’t-tezkiyye şehâdetleri makbûle oldukdan sonra 

müdde‘iyân-ı mersûmân Haçek ve Artin’in bağ-ı mahdûd-ı mezkûra müte‘allike mesfûr 

Artin ile bi-vech-i mu‘ârazaları men‘ ve def‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l 

yevm-i’l-hâmîs min şehr-i Şâ‘ban li-sene seba‘ ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

İbrahim Ağa-zâde Emin Efendi-Cebeci-zâde 
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Ali Ağa ibn-i el-Hâc Ali Ağa 

Dikici Mehmed Beşe ibn-i Süleyman Ağa 

Şerif Ağa ibn-i Osman Ağa 

Edhem-zâde Mehmed Beşe ibn-i el-Hâc Ahmed 

Osman Beşe ibn-i Mehmed Ağa-Kazzâz 

Emrullah Ağa-Kazzâz 

Es-Seyyîd Mustafa Ağa-Kazzâz 

Abdi Efendi-Yağcı-zâde 

Çukadâr Mehmed Ağa ibn-i Hasan 

Toros veled-i Artin Etmekçi-oğlu 

Kirkor veled-i Agob Sem-oğlu 

Agop veled-i Kirkor-Kazzâz 

Serkiz veled-i Asadar-Yüncü 

Asadar veled-i Mardıros 

[s.7] 

[7/1] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Çehkânlu Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Anasdas veled-i           nâm hâlik sulbî sagîr oğlu Anasdas’a babası hâlik-i 

mersûmun terekesinden bi’l-irs-i’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûsesin zabt 

ve hıfz ve itmâm-ı rü‘yete kıbeli’ş-şer‘den vasî nasb ve tayîn olunmak lâzım ve mühîm 
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olmağın sagîr-i mezbûrun valîdesi zâtî mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’r-rakîm Destina bint-i 

Mardıros nâm nasrâniyye vesâyete ehil ve sagîr-i mersûm hakkında her vechle evlâ ve 

enfa‘ olduğu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber 

virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri 

dahi sagîr-i mersûmun vâlidesi mersûme Destina nâm nasrâniyyeyi vasî nasb ve ta‘yîn 

iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbureyi kabûl ve hizmet-i lâzımesin 

kemâ-yenbagî edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vak‘a bi’t -taleb ketb olundu. Hurrire 

fî’l-yevmi’s-sâmin şehri Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

El-Hâc Bektaş Ağa 

Es-Seyyîd Osman bin İsmail 

Molla Mehmed bin Ali 

Hüseyin Alemdar ibn-i Mustafa 

Molla İsmail bin Ali-Hallâc 

[7/2] 

Medîne-i Tokat’da Yazıcık Mahallesi sâkinlerinden İbrahim Karakullukçu ibn-i 

Hasan nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t-tevkîrde işbu bâ‘isetü’l-kitâb Fatma 

bint-i İbrahim nâm hatun mahzarında üzerine da’vâ ve takrîr-i kelâm idüb işbu 

mezbûrenin zevci gâ’ib-i ani’l-meclis es-Seyyîd Ömer bin Ali nâm kimesnenin taht-ı 

tasarrufunda mülkü olub medine-i mezbûre mahallâtından Sovukpınâr-ı Müslim 

Mahallesinde vâki‘ bir tarafdan Habib kızı Şerife Hatun ve bir tarafdan na‘lband 

Mehmed Beşe ve bir tarafdan es-Seyyîd Ali Ağa ve bir tarafdan tarik-i âmme müntehî 

senevî Mehmed Beşe Evkâfı’na on iki akçe icâre-i maktû‘ı olan bir kıt’a menzilini târih-
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i kitâbdan iki mâh mukaddem mahzar-ı müslimînde dokuz yüz yirmi bir guruşa bey‘-i 

kat‘iyle bana bey‘ ve temlîk ve teslîm ve arsasında olan hakk-ı tasasrrufunu dahi ferâgat 

itmekle menzil-i mahdûd-ı mezkûr benim mülk-i müşterâm olmağla işbu mezbur Fatma 

Hatun zabt ve tasarrufuma mümâna‘at ider sû’âl olub takrîr-i tahrîr ve keff-i yedine 

tenbîh-i şer‘olunmak matlûbumdur didikde gıbbü’s-sû’âl mezbûre Fatma Hatun’a 

cevâbında müdde‘iyye-i mezbûrenin eda‘ iylediği malûmü’l-hudûd menzil-i mezkûr 

gâib ani’l-meclis zevcem es-Seyyîd Ömer bin Ali zimmetinde min cihetü’l-karz beş yüz 

guruş alacağı mukâbili târîh-i mezbûrdan on üç ay mukaddem bana bey‘ ve temlîk ve 

teslîm ve arsasında olan hakk-ı mutasarrafını dahi ferâgat idüb ol vechle mülk ve 

müşterâm olmak üzere zabt ve tasarruf iderim deyû def‘le mukâbele idicek gıbbü’l-

istintâk ve’l-inkâr mezbûr Fatma’dan takrîr-i da‘vâsına müte‘allik ve muvâfık beyyine 

taleb olundukda udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müslimînden İbrahim bin Ahmed ve Hüseyin bin 

Abdullah nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâzırân olub istişhâd olundukda 

fî’l-hakîka müdde‘iyye-i mezbûrenin zevci es-Seyyîd Ömer bin Ali yedinde ve taht-ı 

tasarrufunda mülkü olub mahalle-i mezbûrede vâk‘i malûmü‘l-hudûd bir bâb menzilini 

zevcesi işbu mezbûre Fatma bint-i İbrahim min ciheti’l-karz beş yüz guruş deyni 

mukâbili târîh-i kitâbdan on üç ay mukaddem mezbûreye bey‘-i bât-i sahîh-i şer‘iyle 

bey‘ ve mezbûrenin mülk-i müşterâsı olduğu bizim malûmumuzdur. Biz bu husûsa bu 

vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyû her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye 

iylediklerinde gıbbü’t-ta‘dîl ve’l-tezkiyye şehâdetleri makbûle oldukdan sonra menzil-i 

mezkûru zevc-i mezbûr es-Seyyîd Ömer bin Ali iki ay mukaddem müdde‘iyye-i mezbûr 

İbrahim Karakullukçu bey‘ iylediğinde hacire olmadığına mezbûre Fatma’ya ba‘de’l-

halk menzil-i mezkûru mezbûre Fatma Hatun’un zabt ve tasasrrufuna ba‘de’l-hükm mâ-
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vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi min şehr-i Şa‘bâni’l-muazzam li-

sene seb‘a ve ‘işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Fahrü’l-küttâb Es-Seyyid Mehmed Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi-el-

müderris 

Es-Seyyîd Abdurrahman Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi kâtibü’r-rakîm 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi el-mukayyîd 

Es-Seyyîd Halil Çavuş ibn-i Mehmed 

[7/3] 

Ömer Alemdar’ın Mu‘ârazadan Men‘ Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Kaya Mahallesi sâkinlerinden zâtî mu‘arrefe Nefise bint-i 

Abdullah nâm Hatun meclis-i şer‘-i şerîf-i hatîr-i vâcibü’t-tevkîrde zevc-i mutlakı işbu 

bâ‘isü’l-kitâb Ömer Alemdâr’ı mahzarında üzerine da`vâ ve takrîr-i kelâm idüb bundan 

âkdem işbu merkûm Ömer Alemdar beni tatlîk iyleyüb merkûmun zimmetinde 

mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh üç yüz guruş mehr-i mü’eccel-i ma‘lûme ile nafaka-i 

iddet ve me’net-i süknâmı taleb iylediğimde edâda mümâna‘at ve muhâlefet ider sû’âl 

olunub takrir-i tahrîr ve alıvirilmek matlûbumdur didikde gıbbü’s-sû’âl merkûm Ömer 

Alemdar cevâbında fi’l-hakîka müdde‘iyye-i mezbûre Nefise’yi bundan âkdem tatlîk 

iylediğimde zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh mehr-i mü’eccel-i malûme-i 

mezkûresiyle nafaka-i iddet ve me’net-i süknâsını inde’ş-şer taleb ve da‘vâ iylediğinde 

beynimize müslimûn-ı muslihûn tavassutuyla iki yüz guruş ile bir kilim üzerine bizi 
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inşâ-i akd-ı sulh-ı şer‘i iylediklerinde tarafeynden her birimiz sulh-i mezkûru kabûl ve 

bedel-i sulh olan mârü’z-zikr iki yüz guruş ile bir aded kilimi mezbûreye def‘ ve teslîm 

ol dahi yedimden kâmilen ahz ve kabz iyleyüb zevciyyete ve beynimizde cereyan olan 

ahz ve i‘tâ mu‘âmelât-ı şer‘iyye-i şitâba müte‘allika âmme-i da‘vâdan zimmetimi ibrâ-

yı âmm ile ibrâ ve ıskât-ı hakk iylemişdi deyû def‘le mukâbele idicek gıbbü’l-istintâk ve 

akîbü’l-inkâr merkûm Ömer Alemdar’dan def‘-i meşrûhunu mübeyyin beyyine taleb 

olundukda udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müslimînden es-Seyyîd İbrahim bin Ömer ve Mustafa 

bin Halil nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâzirân olub istişhâd olundukda 

fî’l-hakîka müdde‘iyye-i mezbûre Nefise bint-i Abdullah nâm Hatun’un zevci işbu 

Ömer Alemdar’dan üç yüz guruş mehr-i mü’eccel-i ma‘lûmesiyle nafaka-i i‘ddet ve 

me’net-i süknâsından inde’ş-şer‘ da‘vâ eylediğinde beyinlerine muslihûn-ı müslimûn 

tavassutuyla kat‘an li’n-nizâ‘ ve bi’r-rızâ ve’l-cânibeyn iki yüz guruş ile bir aded kilim 

üzerine inşâ-i akd-i sulh-i şer‘ iylediklerinde tarafeynden her birleri sulh-i mezkûru 

kabul ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr iki yüz guruş ile bir aded kilimi mezbûreye 

def‘ve teslîm ol dahi yedimden [s.8] kâmilen ahz ve kabz ve istîfâ-yı hakk 

eylediklerinden sonra mehr-i mü’eccel-i ma‘lûmesine ve hukûk-ı zevciyyete ve 

beyinlerinde cereyan olan ahz ve i‘tâ ve mu‘âmelât şer‘iyye şitâya müte‘allika zevc-i 

mezbûr Ömer Alemdar’ın âmme-i da‘vâdan zimmetini ibrâ-yı âmm ile ibrâ ve ıskât-ı 

hakk  iylediği bizim ma‘lûmumuzdur biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet 

dahi ideriz deyü her biri edâ-i şehâdet-i şer‘iyye iylediklerinde gıbbü’t-ta‘dîl ve’t-

tezkiye şehâdetleri makbûl oldukdan sonra müdde‘iyye-i mezbûrenin husûs-ı mezkûre 

müte‘allika zevc-i mezbûr Ömer Alemdar ile bî-vech-i  mu‘ârazası men‘ birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî’l aşer şehr-i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn 

ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed-el-mukayyîd 

Hasan bin Hızır-ser-muhzır 

Es-Seyyîd Ömer-muhzır 

Es-Seyyîd Halil Çavuş 

[8/1] 

Vakfiye Mûcîbince Hüccetdir 

Medîne-i Tokat’da Debbâğhâne-i Atîk Mahallesi sâkinlerinden zâtları mu‘arrefe 

Sâliha bint-i Abdülkerim kızı Abide bint-i İbrahim nâm hatunların vekîl-i müseccelleri 

es-Seyyîd el-Hâc Ömer bin Veyis nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t-tevkîrde 

işbu bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Mahmud ve Ebubekir bin Abdullah ve Said ve diğer 

Mehmed bin Abdülahad ve sâ’irleri mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb müvekkiletân-ı mezbûrtânın ecdâdları el-Hâc Mehmed Ağa ibn-i Hamza Beşe nâm 

sâhibü’l-hayrın batn-ı evvelde mevcûd evlâd-ı evlâdına vakf ve şart eylediği medîne-i 

mezbûrede Câmi‘-i Kebîr kurbunda vaki‘ bir kıt‘a hâne ile ma‘lûmü’l-hudûd bir bâb 

menzîl ve altı bâb dekâkin icârâtından yedlerinde olan vakfîye-i ma‘mûlün bîhâ 

mûcîbince sûret-i defter-i hânîde mestûr altı akçe tevliyet ve altı akçe nezâret ve halifesi 

ta‘yîn olunmağla ber-mûcib-i defter-i hâkâni tevliyet ve nezâret-i mezkûr-ı 

müvekkiletân-ı mezbûretâna tevcîh ve berât olmağla icârât-ı mezkûreden ta‘yîn olunan 

ve halife-i mezkûreleri bi’l-vekâle taleb eylediğimde edâda mümâna‘at iderler sû’âl 

olunub takrîrleri tahrîr ve berât-ı âlîşân mûcîbince edâya tenbîh-i şer‘i olunmak 

matlûbumdur didikde gıbbü’s-su’al evlâd-ı vakıfdan mezbûrûn cevâblarında müdde‘i-i 

mezbûrun müvekkilesi mezbûre Saliha Hatun evlâd-ı derecede bizimle müsâvî galle-i 
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vakf beyînlerimizde meşrutiyet üzere mutasarrıf olub yedlerimizde olan vakfiyye-i 

ma‘mûlün bîhâda tevliyet ve nezâret-i şart kayd olunmayub müvekkiletân-ı 

mezbûretânın yedlerine i‘ta‘ olunan berât-ı âlîşânda ber-mûcib-i vakfiye-i ma‘mûlün 

bîhâ tevcîh-i sultanî buyrulmağla vakfiye-i ma‘mûlün bîhânın mugayiri ve defter-i 

hakanîyeye amel olunmaz deyü bir kıt‘a fetevâ-yı şerîfe ibraz ve mazmûn-ı münifinde 

zeyd vakfın vakfiye-i mamûlün bîhâsında olan şürut ile kadîmden amel olunagelmişken 

defter-i hakanîde vakfiyeye mugayîr ba‘zı şürût tahrîr olunmuş olsa defter ile amel 

olunmayub vakfiye ile amel olunur mu? Cevâb-ı bâ-sevâbında olunur deyü 

buyurulmağın ve âlâ mûcîb-i fetevâ-yı şerîfe müvekkiletân-ı mezbûretânın vakfiye-i 

ma‘mûlün bîhânın mugâyir-i tevliyet ve nezâret ve halife-i mutâlebesi men‘ ve def‘ 

birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis aşer şehr-i Şa‘bân li-

sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hüseyin bin Hasan 

Mustafa bin es-Seyyîd Hüseyin 

Ali Alemdar bin Ali 

Es-Seyyîd Mehmed bin İbrahim 

Ahmed bin Abdullah hallâc 

[8/2] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Meydan Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mustafa bin Mehmed nâm müteveffânın sulbî sagîr oğlu Hasan’a müteveffâ-yı 
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mezbûrun terekesinden bâ-defter-i kassâm bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i 

mevrûsesin zabt ve hıfz ve umûr-ı sâ’ire-i lâzımesini rü’yet ve itmâma kıbeli’ş-şer‘den 

vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîr-i mezbûrun ammisi işbu 

ba‘isü’l-kitâb Mehmed bin Mehmed nâm kimesne vesâyet-i mezbûre ehil ve sagîr-i 

mezbûr hakkında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî-i 

müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve 

hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mezbûr Mehmed’i sagîr-i mezbûre vasî nasb ve 

ta‘yin iyleyüb ol dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabul ve hidmet-i 

lâzımesin kemâ-yenbagi edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmegin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Fi’l-yevmi’l-hamîs aşer Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd el-Hâc Ahmed-menzilci-i sâbık 

Türkmen-oğlu Hüseyin Ağa-hasekî 

Es-Seyyîd Ömer bin Osman 

[s.9] 

[9/1] 

Menzil Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da sâkin sâlyânekeş mahallât ahâlileri taraflarından umûr-ı belde 

ile sâ’ir tekâlifi rü’yet ve temşiyet ve nizâma vekilleri olan İbrahim Efendi ibn-i 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i vacibü’t-tevkîrde işbu bâ‘isü’l-kitâb 

Hüseyin Ağa ibn-i Osman Ağa mahzarında zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî ulemâ ve 

sülehâ ve â‘yân ve eşrâf ve vücûh-ı belde hâzirûn oldukları hâlde her biri takrîr-i kelâm 

idüb bundan akdem bâ-hüccet-i şer‘iyye menzilci nasb ve ta‘yin olunan merkûm 
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Hüseyin Ağa’nın müddet-i icârı tamam olub müceddeden menzilci nasb ve ta‘yîn 

olunmak lâzım ve mühim olmağın merkûm kârgüzâr ve mücerrebü’l-etvâr ve 

sadâkatkâr olmağla menzilci-i merkûm menzil-i mezkûru istikâmetle rü’yet ideceği 

cümlemizin meczûmu olub taraf-ı Devlet-i Aliye’den ve valî-i vilâyet taraflarından ve 

sâ’ir mahallerden tevârüd iden ulâkları ve ve hasbü’t-tarîk medîne-i mezbûreye mürûr 

ve u‘bûr iden hazîneler üzerlerine me’mûr mübâşir ve yük tahmîline bâ-fermân-ı âlî 

umûr-ı mühimme ile gelen ağavât ve mübâşirân müceddeden sadr olan fermân-ı âlide 

tasrîh buyurulan nizâm-ı cedîd şürûtu üzere ahâli-i vilâyet tarafından virilmesi lâzım 

gelen bârgîrleri menzilci-i merkûm virüb zikr olunan ulâkların âbâb ve zehâblarında 

ahâlî-i belde bir ferde cevr ve ta‘addî ve müzâyeka çekdürmeyüb vüzerâ-yı i‘zâm ve 

mîr-i mîrân-ı kirâm hazerâtı ve ilçiler ve ulâklar medîne-i mezbûreye nuzûllerinde iktizâ 

iden bârgirleri ahâlî-i vilâyet virüb bâ-fermân-ı âlî medîne-i mezbûr voyvodalığı 

mâlından menzilci-i merkûme a‘id ve râci‘ olan ocaklık ta‘yîn buyurulan dört yüz otuz 

beş guruş ile menzilci-i merkûme in‘âmatdan mâ‘adâ bu def‘a memleketden virilmek 

üzere on bin sekiz yüz elli iki guruş imdâdiye ve mahallâtda bakî kalan meblağdan 

ma‘adâ bin iki yüz yirmi yedi senesi mâh-ı ramazân-ı şerifin yedinci günü vâki‘ olan 

Eylül ibtidâsından altı ay gâyetine değin yüz re’s tuvânâ bârgîr levâzımât-ı sâ’iresiyle 

cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le merkûm Hüseyin Ağa’ya yedi bin altı yüz kırk sekiz 

guruşunun cem‘an on sekiz bin beş yüz guruş îcâr ol dahi ber vech-i muharrer istîcârı 

kabûl idüb meblağ-ı mezbûr yedi bin altı yüz kırk sekiz guruşu mahallâta sâlyâne ve 

defter olunmağla beher mahallâta isâbet iden ücret-i ma‘lûmeyi tarafeynden havâle ve 

kabûl kabûl idüb meblağ-ı mezbûrdan ziyâde mutâlebe eylememek üzere ber vech-i 

muharrer istikâmetle rü’yet ve zikr olunan on bin sekiz yüz elli iki guruşu sâlyane-i 

âtîyeye idhâl ve tahmîl olunmak üzere menzilci-i merkûma menzil-i mezkûru bî-kusûr 
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rü’yet ve ücret-i mezkûreden meblağ-ı mezkûru memleket virmek üzere sâlyâne-i 

âtîyeye idhâl ve tahmîl ve menzilci-i merkûm menzil-i mezkûru istikâmetle rü’yete 

ta‘ahhüd ve iltizâm eyledim didikde gıbbü’t-tasdiki’ş-şer‘i mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Hurrire fî’l-yevmi’s-sâbi‘ min şehr-i Ramazâni’l-mübarek li-sene seb‘a ve işrîn 

ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Fahrü’l-müderrisînü’l-kirâm es-Seyyîd Osman Efendi-me‘zûn-ı bi’l-iftâ hâlâ 

Kıdvetü’l-emâcid ve’l-â‘yân es-Seyyîd el-Hâc Veyis Bey 

Es-Seyyîd Hüseyin Bey ibn-i es-Seyyîd Mehmed Bey 

[9/2] 

Bey‘ Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Suiçmez Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Kirkor veled-i Ohannes nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Anna bint-i 

Agob ile sulbî sagîr oğulları Avedig ve Ohannes ve anası Maryem bint-i Asador’a 

inhisârı ba‘de’t-tahakkukı’ş-şer‘i zevce-i mersûme Anna ile sagîrân-ı mersûmânın 

cedde-i sahîhaları ve bâ-hüccet vasî-i mensûbeleri mersûme Maryem meclis-i şer‘-i 

hatîr-i vâcibü’t-tevkîrde işbu bâ’isü’r-rakîm Karabet veled-i Ağanik nâm zimmî 

muvâcehesinde her biri bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm idüb 

mûrisimiz hâlik-i mersûmun işbu mesfûr Karabet’e bin yedi yüz guruş deyni olub 

medîne-i mezbûre fenâsında Sultan Depesi nâm mahalde vâki‘ bir tarafdan Hatun ve bir 

tarafdan Kapusuz-oğlu ve ba‘zen el-Hâc Fakîh-zâde ve bir tarafdan Basmacı Karz-oğlu 

bağlarına ve bir tarafdan tarik-i âmme müntehî eşcâr ve kürûmu mülk senevî İsmihân 

Sultan evkâfına yirmi üç para icâre-i maktû‘aları olan tahminen altı çiftlik iki kıt‘a 
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bağını tarafeynden icâb ve kabulî havî bey‘-bât-ı sahîh-i şer‘i ve bâ-izn-i mütevellî-i 

vakf-ı mezbûr meblağ-ı mezkûr bin yedi yüz guruş deyni mukâbili mersûm Karabet’e 

nef‘ân li’l-yetîm asaleten ve vesâyeten bey‘ ve temlîk ve teslîm ol dahi ber-vech-i 

muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve tefevvüz ve kabûl eyledikden sonra bağ-ı 

mahdûd-ı mezkûrlarda asla ve kat‘â bizim alâka ve medhâlimiz kalmayub işbu mersûm 

Karabet’in mülk-i müşterasıdır keyfe-mâyeşâ ve yuhtar mutasarrıf olsun didiklerinde 

gıbbü’t-tasdiki’ş-şer‘i mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî’l -yevmi’s-sâbi‘ aşer 

min şehr-i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd el-Hâc Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed 

Eyüb Beşe bin Ahmed 

Mehmed Beşe bin Ahmed 

Kalos zimmî 

Avedig zimmî 

Kuyumcu Simavon  

Kuyumcu Melkon zimmî 

[9/3] 

Medine-i Tokat’da Menice Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Arakil veled-i Agob nâm hâlikin terekesinden bâ-defter-i kassâm haml-ı 

mevkûfa ifrâz ve tahsîs olunan hisse-i irsiyyesini zabt ve hıfza kıbeli’ş-şer‘den kayyım 

nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın haml-ı mevkûf-ı mersûmun ammisi 

işbu bâ‘isetü’r-rakîm Ohannes veled-i Karz nâm zimmî kayyımlık-ı mezkûra ehil ve 
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haml-ı mevkûf-ı mersûm hakkında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i vesîkada 

muharrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tûbâ lehû ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mersûm Ohannes veled-i Karz 

nâm zimmîyi mevkûf-ı mersûma kayyım nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i 

muharrer kayyımlık-ı [s.10] mezkûru kabûl ve hidmet-i lâzimesin kemâ-yenbagî edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l- yevmi’s-sâmin 

aşer min şehr-i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Kevork veled-i Kirkor 

Mıgırdıç veled-i Yorgi 

Serkiz veled-i İstifan 

Karabet veled-i Kirkor 

Ohannes veled-i Agob 

Sukyas veled-i Sahak 

[10/1] 

Muhâla‘a Hüccetidir 

Medine-i Tokat’da Hoca Ahmed Mahallesi mütemekkinelerinden Hirosima bint-

i Bogos nâm nasrâniyye meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t tevkîrde işbu bâ‘isü’r-rakîm 

zevc-i muhâl‘i Ohannes veled-i Artin muvâcehesinde bi-tav’ihâ ikrâr-ı tamm ve takrîr-i 

kelâm idüb bundan akdem işbu mersûm Ohannes zevcim olub beynimizde adem-i hüsn-

i zindegânemizden nâşî bi’l-ahire müfârakat iktizâ itmekle zimmetinde mütakarrer ve 

ma‘kûdun-aleyh olan otuz üç guruş mehr-i mü’eccel-i ma‘lûmem ile nafaka-i iddet ve 
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mü’ennet-i süknâmdan fâriga olub hal‘a tâlibe ve râgibe olduğumda mersûm Ohannes 

dahi ber vech-i muharrerü’l-mukâbelede beni muhâla‘a-i sahîha-i şer‘îyye ile hal‘ 

iyleyüb ben dahi hal‘-i mezkûru kabûl iyledikden sonra husûs-ı zevciyyetime ahz ve i‘tâ 

ve mu‘âmelât-ı şer‘iyye şitâbe müte‘allik âmme-i da‘vâ ve mutâlibâtdan zimmetini ibrâ-

yı âmmla ibrâ ve ıskât-ı hakk iyledim didikde mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire 

fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Şa’bâni’l-mu‘azzam li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Abdurrahman Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-kâtib-i rakîm 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-el-mukayyid 

Hasan bin Hızır-ser muhzır 

Ömer bin Abdullah-el-muhzır 

[10/2] 

Mu‘ârazadan Men‘ Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Cedîd Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyîd Mustafa bin 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t-tevkîrde medîne-i mezbûr 

mahallâtından Zilli Hacı Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan [akdem] hâlik 

olan Kazzâz Agob veled-i Ohan nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Nazlı bint-i 

Serkiz ile sulbî kebîr oğlu İstifan ve sulbî sagîr oğulları Artin ve Kevork ve kebîre kızı 

Hirosima ve sagîre kızları Maryem ve Margırıt‘e ba‘de’t-tahakkukı’ş-şer‘ vâris-i 

mersûm işbu bâ‘isetü’r-rakîm İstifan veled-i Agob muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve 
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takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan üç mâh mukaddem babası hâlik-i mersûm Agob 

zimmetinde cihet-i ma‘lûmeden bâ-temessük beş yüz yirmi iki buçuk guruş alacak 

hakkım olub işbu mersûm İstefan tereke-i hâlik-i mersûma vâz‘ü’l-yedd olmağla 

meblağ-ı mezkûremi taleb eylediğimde edâda mümâna‘at ider su’al olunub takrîrleri 

tahrîr ve meblağ-ı mezkûrum alıvirilmek matlûbumdur didikde gıbbü’l-istintâk ve’l-

inkâr müdde‘i-i mezbûrun takrîr-i da‘vâsına muvâfık ve mutâbık beyyine taleb 

olundukda ityân-ı beyyine içün imhâl ve ba‘de hulûli’l-mehli’ş- şer‘i ityân-ı beyyineden 

kemâl-i izhâr-ı acz iyleyüb yemine dahi taleb olmamağla müdde‘i-i mezbûrun da‘vâsı 

da‘vâ-yı müzevvire olduğu inde’ş-şer‘zâhir ve nümâyân olmağla bi-lâ beyyine ve bi-lâ 

halef husûs-ı mezkûre müte‘allika bî-vech-i mu‘ârazaları men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’r-râbi‘ işrîn şehri şa’bân li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

İbrahim Efendi-vekîl-i fukarâ 

Es-seyyıd Ömer Çavuş-nakîb 

Hasan bin Hızır-ser-muhzırân 

[10/3] 

Vasî Hüccetidir 

Medıne-i Tokat’da Zilli Hacı Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Kazzâz Agob veled-i Ohan nâm hâlikin sulbî sagîr oğulları Artin ve Kevork’a 

sulbîyye-i sagîre kızları Maryem ve Margevid‘e babaları hâlik-i mersûmun terekesinden 

bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfza kıbeli’ş- şer‘den 

vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîrûn-ı mersûmûnun vâlideleri 
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işbu bâ‘isetü’r-rakîm Nazlı bint-i Serkiz nâm nasrâniyye vesâyete ehil ve sagîrûn-ı 

mersûmûn haklarında her vechle evlâ ve enfâ‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-

esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevkî‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü 

ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi vâlideleri mersûme Nazlı bint-i Serkiz nâm 

nasrâniyyeyi sagîrûn-ı mersûmûn üzerlerine vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber 

vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya 

müte‘ahhide olmağın mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî’l-yevmi’r-râbi‘ve’l-

işrîn min şehr-i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hasan bin Hızır-ser-muhzırân 

Es-Seyyîd Ömer bin Osman-muhzır 

Mehmed-el-muhzır 

[s.11] 

[11/1] 

Cafer Ağa’nın Oğlu Said’in İştirâ İylediği Manav Dükkânının Bey‘ 

Hücetidir 

Medîne-i Tokat’da Çay Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

es-Seyyîd Hüseyin bin Hüseyin nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Raziye 

bint-i Ömer ile sulbî sagîr oğulları Şerif Mehmed ve Cafer Abdullatif ve sagîre kızı 

Hamide’ye inhisarı ba`de’t-tahakkukı’ş-şer‘ sagîrûn-ı mezbûrûnun valideleri bâ-hüccet 

vasîyye-i mensûbeleri zâtî mu‘arrefe mezbûre Raziye meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t 

tevkîrde işbu bâ‘isü’l-kitâb Said bin Cafer mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb zevc-i müteveffâ-yı mezbûrun medîne-i mezbûre Meyvehâne 
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esvâkında vâki‘ bir tarafdan Düdükçü ( ) evkâfına meşrûta kalaycı dükkânı 

ve bir tarafdan digirmen ve dükkânı ve bir tarafdan Mahmud Ağa’nın manav dükkânı ve 

bir tarafdan tarîk-i âmme müntehî binâ ve arsası mülk bir bâb manav dükkânını zarûret-i 

deyn içün semen-i misliyle bey‘olunub düyûn-ı müsbite-i ma‘lûmesi ba‘de’l-edâ bâkî 

kalan mebâliği sagîrûn-ı mezbûrûnun nafaka ve kisvelerine harc ve sarfa izn taleb 

iderim dedikde fî’l-hakîka vasî-i mezbûrûnun kelimât-ı meşrûhâsı nefsü’l-aherin 

muvâfık olduğunu sikât-ı sahîhatü’l-kelimât kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle 

dükkân-ı mahdûd-ı mezkûru bâ-ma‘rifet-i şer‘ tullâba arz ve ba‘de’l-müzâyede ragıbât-ı 

nâs inkitâ‘ından sonra üç yüz yetmiş guruşda müşteri-i merkûm Said bin Cafer üzerinde 

karârdâde ve ziyâde ile taleb-i âharı olmamağla dükkân-ı mahdûd-ı mezkûru bi-cemi’t 

tevâbi‘ ve’l-levâhık ve kâffe-i hukûk ve’l-murâfık tarafeynden îcâb ve kabûlü hâvî 

şurût-ı müfside ve mevâzı‘dan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘ ile müşteri-i merkûm semen-i 

misli olan meblağ-ı mezkûr üç yüz yetmiş guruşu bi’l-asâle ve bi’l-vesâye bey‘ ve 

temlîk ve teslîm ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl iyleyüb semeni olan meblağ-ı mezkûr üç yüz yetmiş guruşumu müşteri-i merkûm 

yedinden tamamen ahz ve kabz iyledim fîmâ-ba‘d dükkân-ı mahdûd-ı mezkûr müşteri-i 

merkûm Said’in mülk-i müşterâsıdır keyfe-mâyeşâ ve yuhtar ve mutasarrıf olsun 

didikde gıbbü’t-tasdîki’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî’l-yevmi’t-tâsi‘ 

min işrîn şehr-i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf.24 

Şuhûdü’l-hâl 

El-Hâc Ali Efendi ibn-i Hasan 

Melik İsmail bin Ali-el-muhzır 

                                                
24 Burada tarihin yazımında bir yanlışlık göze çarpmaktadır. Bu durum bütünüyle orijinal metinden 
kaynaklanmaktadır. 
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El-Hâc Halil bin Hüseyin 

Es-Seyyîd Ömer bin Mehmed 

Abdullah Usta ibn-i Mehmed 

[11/2] 

Yağcızade Müteveffâ Es-Seyyîd Ali Bey’in Oğlu Mustafa Bey’in Menzilinin 

Bey‘ Hücceti 

Medîne-i Tokat’da Sovukpınâr-ı Müslim Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan es-Seyyîd Ali Bey ibn-i es-Seyyîd Abdurrahman Beyefendi nâm 

müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Nefise bint-i el-Hâc Ahmed ile sulbî sagîr 

oğulları es-Seyyîd Sadullah ve es-Seyyîd Mustafa’ya ve kebîre kızları Zeyneb ve 

Rabia’ya ve anası Ümmühanî bint-i el-Hâc Ahmed Ağa’ya inhisârı ba‘de’t-tahakkuki’ş-

şer‘ sagîr-i mezbûr Mustafa’nın validesi ve bâ-hüccet vasîyye-i mensûbesi ve zâtî 

mu‘arrefe mezbûr Nefise bint-i el-Hâc Ahmed nâm hatun tarafından ikrâr-ı âtiü’z-zikr 

vekîl-i müsecceli zevci es-Seyyîd Ahmed Ağa ibn-i Süleyman Ağa nâm kimesne 

meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t tevkîrde işbu ba‘isü’l-kitâb es-Seyyîd Osman bin el-Hâc 

Mehmed nâm kimesne mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkile-i mezbûrûnun sadrî sagîr oğlu Mustafa Bey’in babası müteveffâ-yı mezbûr 

Ali Bey’e babası müteveffâ-yı mezbûr es-Seyyîd Abdurrahman Beyefendi’den müntakil 

mahalle-i mezbûrda vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-cîrân hâriciye ve dâhiliye hadîka-i 

muttasıla muhtevî on bin guruş takdîm olunan bir bâb menzîlden müteveffâ-yı mezbûr 

Ali Bey’e isâbet iden on dört sehimden sagîr-i mezbûra isâbet iden dört sehim hissesiyle 

ceddesi müteveffiye-i mezbûre Ümmühanî Hatun’dan isâbet iden bir sehm hissesinin 

bin iki yüz elli guruş kıyemleri olub sagîr-i mezbûrun beş sehim hissesi içün menzil-i 
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mezkûrdan bâ-ma`rifet-i şer‘ ifrâz ve ta‘yîn olunan hisse-i menzil kabil-i süknâ olmayub 

el-ân tamîr ve termîme a‘dem-i iktidârı olduğundan bâ-izn-i şer‘ ve şartü’r-rücû‘ ta‘mir 

ve termîmine sarf olunan bin altı yüz seksen dört guruşu sagîr-i mezbûr edâya bî-iktidâr 

ve zarûret-i deyni olduğundan gayri nafaka ve kisveye zarûret olmağla hisse-i menzil-i 

mezkûr bey‘ ve semeninden müvekkile-i mezbûrûnun şartü’r-rücû‘ sarf iylediği 

meblağ-ı mezbûr bin altı yüz seksen dört guruşu ba‘de’l-edâ bâkî kalan mebâliği 

istirbâh olunub hâsıl olunan nemâdan sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisvesine sarf 

olunmak matlûbumdur didikde fi’l-hakîkâ vekîl-i merkûmun kelimât-ı meşrûhu nefsü’l-

ahere muvâfık olduğu medîne-i mezbûr sükkânından es-Seyyîd Ahmed Efendi ibn-i 

Osman ve diğer es-Seyyîd Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Alemdâr ve sâ’ir mevsûk 

kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hisse-i menzil-i mezkûr bâ-ma`rifet-i şer‘ 

tullâba arz ve ba‘de’l-müzâyede ve ragıbât-ı nâs inkitâ‘ından sonra üç bin iki yüz elli 

guruşda müşteri-i merkûm es-Seyyîd Osman üzerinde karârdâde ve ziyâde ile taleb-i 

âheri olmamağla menzil-i mahdûd-ı mezkûru bî-cem‘i’t-tevâbi‘ ve’l-levâhık ve kâffe-i 

hukûk ve’l-mürâfık tarafeynden icâb ve kabûlü hâvî şurût-ı müfside ve muvâza‘adan ârî 

bey‘-i bât-i sahîh-i şer‘iyle müşteri-i merkûma semen-i misli olan meblağ-ı mezbûr üç 

bin iki yüz elli guruşa bi’l-vekâle bey‘ ve temlîk ve teslîm iylediğimde ol dahi ber vech-

i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl iyleyüb semeni olan meblağ-ı 

mezkûr üç bin iki yüz elli guruşu müşteri-i merkûm yedinden tamamen ahz ve kabz 

iyledim fîmâ-ba‘d hisse-i menzil-i mezkûr müşteri-i merkûm es-Seyyîd Osman’ın mülk-

i müşterâsıdır keyfe-mâyeşâ ve yuhtar mutasarrıf olsun didikde gıbbü’t-tasdîki’ş-şer‘ 

müvekkile-i mezbûrûnun şartü’r-rücû‘ hisse-i mezkûrenin ta‘mîrine sarf iylediği bin altı 

yüz seksen dört guruşu semen-i mezkûrdan ba‘de’l-ifrâz bâkî kalan mebâliği sagîr-i 

mezbûr içün istirbâha vasî-i mezbûreye izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 
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Hurrire fî’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Ramazâni’l-mübârek li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

El-Hâc Sadık Ağa bin Hüseyin 

İbrahim Efendi-vekîl-i fukarâ 

Es-Seyyîd Mehmed Beşe-arifân ( ) 

[11/3] 

Musullu’nun Hüccetidir 

An-asl Musul ahâlilerinden işbu bâ‘isü’l-kitâb Mehmed bin Abdülvehhab nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t tevkîrde hâlâ Medîne-i Tokat voyvodası 

tarafından emîn-i beytü’l-mâl nasb ve ta‘yîn olunan İbrahim Ağa ibn-i Abdullah 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan üç buçuk mâh 

mukaddem Musullu Ahmed bin Yahya nâm kimesneye Asitâne gümrüğünde üç aded 

mâ’i çuha şalvar ve iki aded buçuk arşûn mâ’i çuha ve on bir arşun sarı atlâs ve bir tob 

tamkâhâne ve bir tob gömleklik ve altı kıyye sabunu mezbûr Ahmed bin Yahya 

mahmiye-i Musul’da kendi menzilime teslîm iylemek üzere bi’l-emâne yedine vaz‘ 

iylemişdim merkûm Ahmed esnâ-yı râhda Hamamlı Boğazı nâm mahâlde maktûlen fevt 

olmağla maktûl-ı mezbûrun emvâl ve eşyâ ve tereke-i mevcûdesi katırcı biriyle medîne-

i mezbûreye vürûdunda beytü’l-mâl-i âmme ve hâssa kabzına me’mûr medîne-i 

mezbûre voyvodası olan es-Seyyîd Salih Ağa tarafından emîn-i beytü’l-mâl nasb ve 

ta‘yîn olunan İbrahim bin Abdullah müteveffâ-yı mezbûra bi’l-emâne vaz‘ iylediğim 

eşyâ-yı mezkûr ile tereke-i mevcûdesini beytü’l-mâl olmak zu‘muyla zabt murad ider 

sû’âl olunub takrîri tahrîr ve bi’l-emâne [s.12] vaz‘ iylediğim eşyâ-yı mezkûreyi taleb 
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iderim sû’âl olunsun didikde gıbbü’s-sû’âl emîn-i mûmâ-ileyh cevâbında müdde‘î-i 

mezbûrun takrîr-i meşrûhası üzere eşyâ-yı mezkûrları zabt iylediğini ikrâr lâkin 

müdde‘î-i mezbûr mahmîye-i mezkûrda maktûl-ı mezbûre bi’l-emâne sâlifü’z-zikr 

eşyâyı vaz‘ iylediğini inkâr itmekle müdde‘î-i mezbûrun ber-minvâl-i muharrer 

da‘vâsına mutâbık beyyine taleb olundukda Bağdad ahâlilerinden Salih bin Mustafa ve 

Musullu Çerçisi bin Meysen nâm kimesneler li-ecli’ş şehâde meclis-i şer‘e hâzirân olub 

istişhâd olındukda fî’l-hakîka müdde‘î-i mezbûr Mehmed bin Abdülvehab Asitâne-i 

Aliye gümrüğünde üç aded mâ’i çuha şalvar ve iki aded çuha cübbe ve iki buçuk arşun 

mâ‘i çuha ve on bir arşun sarı atlâs ve bir tob tamkâhâne ve bir tob gömleklik ve altı 

kıyye sabunu maktûl-ı mezbûr Ahmed binYahya kendi menziline teslîm iylemek üzere 

bi’l-emâne yedine teslîm iylemişdi eşyâ-yı mezkûrûn müdde‘i-i mezbûrun mülki olub 

maktûl-i mezbûrun yedinde emânet olduğu bizim ma‘lûmumuzdur. Biz bu husûsa bu 

vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ederiz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye 

iylediklerinde gıbbü’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle oldukdan sonra müdde‘î-i 

mezbûrun maktûl-ı mezbûra bi’l-emâne vaz‘ iylediği eşyâ-yı mezkûru müdde‘î-i 

mezbûra teslîme emîn-i mûmâ-ileyh İbrahim bin Abdullah tenbîh birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu. Hurrire fî’l-yevmi’t-tâsî min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Mustafa bin Abdullah  

Abdülhamid bin el-Hâc Mustafa 

Halid bin el-Hâc Hızır 

Es-Seyyîd Ahmed bin es-Seyyîd Yunûs 
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Çerçisi bin Yunûs  

[12/1] 

Kayyım Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Şucâeddin Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mustafa ve müte‘âkıben vefât iden zevcesi Kezban bint-i Ahmed’in sulbî oğlu ve 

müteveffîye Hadice’nin li-ebeveyn er karındaşı Mustafa bin el-mezbûr Mustafa nâm 

mecnûnü’l-akile müteveffiyyûn-ı mezbûrûnun terekelerinden bi’l-ırsi’ş-şer‘î ve bâ-

defter-i kassâm isâbet iden hisse-i ırsiyyesini zabt ve hıfza mecnûn-ı mezbûrun akrabası 

işbu bâ’isü’l-kitâb Hasan bin Halil nâm kimesne kayyım nasb ve ta‘yîn olunmak 

mecnûn-ı mezbûr hakkında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda 

muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘ sadr-ı kitâb 

tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mezbûr Hasan nâm kimesneyi kayyım 

nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer kayyımlık-ı mezkûru kabûl ve 

hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya müte’ahhid ve iltizâm iylemekle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hâdî işrîn şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn 

ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Topal Abdullah bin Abdullah 

Mustafa bin Osman 

Na‘lband Alişir bin Hüseyin 

[12/2] 

İbrâ Hüccetidir 
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Medîne-i Tokat’da Yaşmeydanmeydanı Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Hasan Efendi ibn-i Abdullah nâm müteveffânın veraseti zevceteyn-i 

metrûketeyni Şerife bint-i İsmail ve Fatma bint-i Ebubekir ile sulbîyye-i kebîre kızı 

Arife’ye ve li-ebeveyn er karındaşı Ali’ye münhasıra olub kable’l-kısme mezbûre Arife 

dahi fevt olub verâseti anası mezbûre Şerife bint-i el-mezbûr İsmail ve ammisi mezbûr 

Ali’ye münhasıra olub kable’l-kısme mezbûre Şerife dahi fevt olub hâzirân verâseti li-

ebeveyn kız karındaşı diğer Fatma bint-i el-mezbûr İsmail’e inhisârını ba‘de’t-

tahakkûkı’ş-şer‘i zevce-i mezbûre Fatma bint-i Ebubekir meclis-i şer‘i hatîr-i vâcibü’t-

tevkîrde işbu bâ‘isü’l-kitâb Fatma bint-i el-mezbûr İsmail tarafından vekîl iylediği 

Ömer bin Hüseyin ve Ebubekir bin İbrahim nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve 

sübût-ı vekâletine hükm-i şer‘ lâhik olan Monla İsmail bin Ali mahzarında bî-tav‘i 

ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm idüb zevcem müteveffiyeyi ol Hasan Efendi’nin 

terekesinden inhisâr-ı mezkûr üzere isâbet iden hisse-i irsiyem ile mehr-i mü’eccel-i 

ma‘lûmemi tereke-i müteveffâ-yı evlâ bi’l-verâse vâz‘ü‘l-yedd işbu müvekkile-i 

mezbûre Fatma Hatun’dan taleb ve da’vâ sadedinde iken beynimize muslimûn-ı 

muslihûn tavassutuyla kat‘an li’n-nizâ‘ ve bi’r-rızâ ve’l-cânibeyn altmış guruş üzerine 

bizi inşâ-i akd-i sulh-i şer‘ iylediklerinde tarafeynden her birimiz sulh-i mezkûru kabûl 

ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezkûru meclis-i sulhde müvekkile-i mezbûr yedime 

tamamen def‘ ve teslîm ben dahi yedinden kâmilen ahz ve kabz ve kabûl ve istîfâ-yı 

hakk iyledim fîmâ-ba‘d zevcem müteveffâ ol Hasan Efendi’nin terekesine ve husûs-ı 

mirâsa müte‘allika müvekkile-i mezbûre Fatma Hatun’un âmme-i da‘vâ zimmetini ibrâ-

yı âmm ile ibrâ ve ıskât-ı hakk eyledim didikde gıbbü’t-tasdîki’ş-şer‘î mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu. Hurrire fî’l-yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn 

ve mi’eteyn ve elf. 
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Şuhûdü’l-hâl 

El-Hâc Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed 

Maraşi el-Hâc Ali Efendi  

Ebubekir bin İbrahim 

Bakkal Numan  

Ebubekir Efendi an-karye-i Erkiled 

Abdulkerim bin Abdi Usta 

Hasan bin Hızır 

Ömer bin Hüseyin-el-muhzır 

[s.13] 

[13/1] 

Medîne-i Tokat’da Debbağhâne-i Cedîd Mahallesi mütemekkinlerinden iken 

bundan akdem hâlik olan Kirkor veled-i Manuk nâm hâlikin sulbî sagîr oğulları 

Mığırdıç ve Ohan babaları hâlik-i mesfûrun terekesinden bâ-defter-i kassâm bi’l-irsi’ş- 

şer‘ isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerini zabt ve hıfz ve umûr-ı sâ’ire-i 

lâzimelerini rü’yet ve itmâma kıbeli’ş-şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve 

mühim olmağın sagîrân-ı mersûmânın anaları zâtî mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’r-rakîm 

Ahsaperet bint-i Artin nâm nasrâniyye vesâyete ehil ve sagîrân-ı mersûmân hakkında 

her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı 

şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi 

hazretleri dahi mersûme Ahsaperet’i sagîrân-ı mersûmâna vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol 

dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzimesin kemâ-
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yenbagî edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fî’l-yevmi’l-hâdî 

ve’l-işrîn min şehr-i Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Haçek veled-i Beros 

Mades veled-i Bedros 

Artin veled-i Serkiz 

[13/2] 

Medîne-i Tokat’da Hacı İbrahim Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Berber Mustafa bin Ahmed nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi 

Emine bint-i Hasan ile li-ebeveyn kız karındaşı Ayşe’ye inhisârı ba‘de’t-tahakkukı’ş-

şer‘ mezbûre Ayşe meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t-tevkîrde işbu bâ‘isetü’l-kitâb mezbûre 

Emine bint-i Hasan mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb mevrûsem 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden olub etrâf-ı şehir arazisinde Lüküb( ) nâm 

mahalde vâki‘ bir tarafdan Çarkçı Haçek ve bir tarafdan diğer Haçek ve bir tarafdan 

Çavuş-oğlu bağlarına ve bir tarafdan tarîk-i âmme müntehî senevî dîvanî tarafına kırk 

akçe icâre-i maktû‘u olan tahminen iki çiftlik bir kıt‘a bağ bizlere mevrûs iken işbu 

zevce-i mezbûre fuzûlî zabt ve hisse-i irsiye-i şer‘iyyeme muhânet ider sû’âl olunub 

takrîri tahrîr ve bağ-ı mahdûd-ı mezkûrdan hisse-i irsiyye-i şer‘iyyem alıvirilmek bi’l-

verâse matlûbumdur didikde gıbbü’s-sû’âl mezbûre Emine cevâbında zevcem 

müteveffâ-yı mezbur zimmetinde cihet-i ma‘lûmeden üç yüz guruş alacak hakkım 

olmağla bağ-ı mahdûd-ı mezkûru hâl-i hayat ve kemâl-i sıhhatinde târîh-i kitâbdan üç 

buçuk ay mukaddem muhzır Süleyman’da deyni olan meblağ-ı mezkûr üç yüz guruş 

mukâbili bana bey‘ ve temlîk ve teslîm etmişdi deyu def‘le mukâbele idicek gıbbü’l-
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istintâk ve’l-inkâr mezbûre Emine’den takrîr-i meşrûhuna muvâfık ve mutâbık beyyine 

taleb olundukda udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müslimînden Mustafa bin Ali ve Ahmed bin Veli 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâzırân olub istişhâd olundukda fî’l-

hakîka müteveffâ-yı mezbûr Berber Mustafa Lüküb nâm mahalde vâki‘ ma‘lûmü’l-

hudûd tahminen iki çiftlik bir kıt‘a bağını hâl-i hayatda ve kemâl-i sıhhatde târîh-i 

kitâbdan üç buçuk ay mukaddem zevcesi mezbûre Emine bint-i Hasan’a cihet-i 

ma‘lûmeden üç yüz guruş deyni mukâbili bey‘ ve temlîk ve teslîm iylediği bizim 

ma‘lûmumuzdur biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri 

edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye iylediklerinde gıbbü’t-ta’dîl ve’t-tezkiye sehâdetleri makbûle 

olundukdan sonra müdde’iyye-i mezbûre Ayşe’nin bağ-ı mahdûd-ı mezkûrdan hisse-i 

irsiye mutâlebesini men‘ ve def‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-

yevmi’t-tâsi‘ aşer min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene seb‘a ve ‘işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hasan bin Mustafa  

Osman bin Mustafa-manav 

Hasan bin Hızır-ser muhzır 

Ömer bin Hüseyin el-muhzır 

[13/3] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Îsa Fakîh Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Şerif Mehmed bin Ali Alemdâr nâm müteveffânın sulbîyye-i sagîre kızı Şakire’ye 

babası müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-
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i mevrûsesin zabt ve hıfza min kıbeli’ş-şer‘ vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve 

mühim olmağın sagîre-i mezbûrenin akrabâsından zatî mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’l-kitâb 

Fatma bint-i er-Rahman nâm hatun vesâyete ehil ve sagîre-i mezbûre hakkında her 

vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî-i müslimîn taraf-ı şer‘e 

haber vermeleriyle hâkim-i mevki‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsnü-me’âb efendi 

hazretleri dahi sagîre-i mezbûreye mezbûre Fatma Hatun’u vası nasb ve ta‘yîn iyleyüb 

ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabul ve hidmet-i lâzımesin kemâ-

yenbagî edâya müte‘ahhide oldukdan sonra vasîyye-i mezbûre meclis-i şer‘de takrîr-i 

kelâm idüb hala vasîsi olduğum sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisveye zarûret ve 

eşedd-i ihtiyâcı olmağla emvâl-i mevrûsesinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve-bahâ 

farz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîre-i mezbûrenin 

nafaka ve kisve-bahâya zarûret ve eşedd-i ihtiyâcı olduğunu zeyl-i vesîkada mektûbü’l-

esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mûmâ-ileyh efendi hazretleri 

dahi sagîre-i mezbûreye emvâl-i mevrûsesinden râyiç fî’l-vakt beher yevm sekiz para 

nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr iyleyüb meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru târîh-i kitâbdan 

harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i zaferde rücu‘a vasîyye-i mezbûreye 

izn bir mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min şehr-i 

Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Molla Hasan bin Hızır  

Es-Seyyîd Mehmed bin Halil 

Es-Seyyîd Osman bin Ömer 

Es-Seyyîd Ömer bin Osman 
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[s.14] 

[14/1] 

Seyyîd Salih’e Müte’allik Hüccet 

Medîne-i Tokat’da Çay Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

es-Seyyîd Mustafa bin İsmail nâm müteveffânın sulbî sagîr oğlu Ahmed ve sagîre kızı 

Emine’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrun terekesiyle müte‘âkıben vefât iden vâlideleri 

Hamide ve li-ebeveyn karındaşları İsmail’in terekelerinden bâ- defter-i kassâm bi’l-

irsi’ş-şer‘ isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerini zabt ve kabza ve umûr-ı sâire-i 

lâzımelerini rü’yet ve itmama kıbeli’ş-şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve 

mühim olmağın sagîrân-ı mezbûrânın li-eb er karındaşları işbu bâ‘isü’l-kitâb es-Seyyîd 

Salih bin el-mezbûr Mustafa vesâyete ehil ve sagîrân-ı mezbûrân haklarında her vechle 

evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber 

virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitab tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri 

dahi merkûm es-Seyyîd Salih’i sagîrân-ı mezbûrâna vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi 

ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî 

edâya ta‘ahhüd ve iltizâm iyledikden sonra vasî-i mezbûr es-Seyyîd Salih anifen meclis-

i şer‘de takrîr-i kelâm idüb vasîleri olduğum sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisveye 

zarûret ve eşedd-i ihtiyacları olmağla emvâl-i mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye nafaka 

ve kisve-bahâ farz ve takdir olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka 

sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyaçla muhtaç oldukları bi-

ihbâri‘s-sikât zâhir ve nümâyân olmağla hâkim-i mûmâ-ileyh efendi hazretleri dahi 

sagîrân-ı mezbûrâna emvâl-i mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye râyiç fî’l-vakt her birine 

beher yevm altmışar para nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz-ı 

mezkûru târîh-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i zaferde 
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rücû‘a vasî-i mezbûr es-Seyyîd Salih izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ aşer min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Molla İsmail-a‘rac 

İsmail bin Kara Mehmed 

İbrahim bin Abdulkerim-dikici 

[14/2] 

İnce Ahmed’in Oğlu ve Kızına Müte‘allik Vasî Hücceti Kaydı 

Medîne-i Tokat’da Cedîd Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

İnce Ahmed nâm müteveffânın sagîr oğlu Mustafa ve sulbîyye-i sagîre kızı Şerife’ye 

babası müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerin 

zabt ve hıfz ve rü‘yete kıbeli’ş-şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühîm 

olmağla sagîrân-ı mezbûrânın vâlideleri işbu bâ‘isü’l-kitâb Hadice bint-i Ali nâm hatun 

vesâyete ehil ve sagîrân-ı mezbûrân haklarında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i 

kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitab tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîrân-ı mezburânın 

vâlideleri mezbûre Hadice Hatun’u vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i 

muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya 

müte‘ahhide oldukdan sonra hâlâ vasîyye-i mezbûr anifen meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm 

idüb vasîleri olduğum sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i 

ihtiyaçları olmağla emvâl-i mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve-bahâ farz 

ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîrân-ı mezbûrânın 
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nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyaçları olduklarını zeyl-i vesîkada mektûbü’l-

esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mûmâ-ileyh efendi hazretleri 

dahi sagîrân-ı mezbûrânın emvâl-i mevrûselerinden râyiç fî’l-vakt beher yevm her 

birine sekizer bi-kadri’l-ma’rûf nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr iyleyüb meblağ-ı 

mefrûz-ı mezkûru târîh-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i 

zaferde rücû‘a vasî-i mezbûru izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l- 

yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Osman Efendi-me‘zûn bi’l-iftâ hâlâ 

İsmail Efendi bin Ali 

Ebubekir Alemdar ibn-i Mustafa 

El-Hâc Ahmed ibn-i Osman 

El-Hâc Hüseyin Efendi-Canikli 

Hasan Alemdar bin Abdurrahman 

[14/3] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Za’im Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Basmacı Huvand veled-i Artin nâm hâlikin sulbîyye-i sagîre kızı Elmas’a 

babası hâlik-i mersûmun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer’ isâbet ve intikâl eden emvâl-i 

mevrûsesin zabt ve hıfz ve rü’yete kıbeli’ş- şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım 

ve mühim olmağın sagîre-i mersûmenin li-ebeveyn er karındaşı işbu bâ‘isü’r-rakîm 

Ohan nâm zimmî vesâyet-i mezbûre ehil ve sagîre-i mersûme hakkında her vechle evlâ 
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ve enfa‘ olduğunu zeyl-i vesîkada mektûbu’l-esâmî kimesne taraf-ı şer‘e haber 

virmeleriyle hâkim-i mevki‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri 

dahi sagîre-i mersûme Elmas üzerine mersûm Ohan nâm zimmîyi vasî nasb ve ta‘yîn 

iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin 

kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene seb‘a ve işrîn 

ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hasan bin Hızır-ser-muhzır 

Ömer bin Hüseyin-el-muhzır 

Mehmed bin Abdullah-el-muhzır 

[14/4] 

Koyuncu-zâde Mehmed Ağa’ya Müte‘allik Hüccetdir 

Medıne-i Tokat’da Meydân Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyîd Mehmed bin 

Ahmed Ağa nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t-tevkîrde zevce-i mutlakası ve 

zâtî mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’l-kitâb Ayşe bint-i Mustafa Ağa nâm hatun mahzarında 

ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm idüb işbu mezbûre Ayşe Hatun zimmetinde bir aded incü 

turiye ve bir çift altûn kuşak ma‘a kolan ve bir aded servi sandık ve bir aded işleme 

çuha seccâde ve bir aded dülbend örtüsü ve bir aded işleme abdest havlusu mezbûreyi 

tatlîk iylediğim ânda eşyâ-yı mezkûreyi taleb ve da‘vâ sadedinde beynimizde 

münâza‘ât-ı kesîre ve muhâsımat-ı vafîre vukû‘undan sonra da‘vâ-yı mezkûremden 

keff-i yed idüb zimmetimde mütekarrer ve ma‘kûdun-aleyh beşyüz guruş mehr-i 

mü’eccel-i ma‘lûmesiyle yüz guruş nafaka-i i‘ddet ve müen’net-i süknâsını cem‘ân altı 
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yüz guruşun doksan guruşundan kendi hüsn-i rızâsıyla ferâgat ve mâ-bâkî meblağ-ı 

mezbûr beş yüz on guruşu zevce-i mutlakam mezbûre Ayşe Hatun yedine tamamen def‘ 

ve teslîm ol dahi yedimden kâmilen ahz ve kabz iyleyüb fîmâ-ba‘d hukûk-ı zevciyyete 

ve târîh-i kitâba gelinceye değin beynimizde [s.15] cârî olan ahz-ı i‘tâya mü‘teallik 

âmme-i da`vâdan zevce-i mezbûre Ayşe Hatun’un zimmetini ibrâ-yı âmmla ibrâ ve 

istîfâ-yı hakk iyledim didikde zevce-i mezbûre Ayşe Hatun dahi zevc-i mezbûr es-

Seyyîd Mehmed Ağa’nın ikrâr-ı meşrûhasını vicâhen tasdîk ve şifâhen tahkîk birle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî’l-yevmi’l-hâdî ve’l-işrîn min şehr-i Şevvâli’l-

mükerrem li- sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Hüseyin Bey ibn-i es-Seyyîd Mehmed Bey 

Latif-zâde Hasan Ağa 

Tural-zâde el-Hâc Mehmed Ağa 

Es-Seyyîd el-Hâc Ali Efendi-Maraşî 

Es-Seyyîd Abdurrahman Ağa ibn-i Ahmed Ağa 

[15/1] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Rüstem Çelebî [Mahallesi] sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan es-Seyyîd Mehmed bin Nabi nâm müteveffânın sulbîyye-i sagîre kızları Nefise 

ve Rabia’ya babaları müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bâ-defter-i kassâm bi’l-irsi’ş-

şer‘ isâbet ve intikâl eden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfza ve umûr-ı sâ’ire-i 

lâzimesin rü’yet ve itmâma kıbeli’ş-şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve 
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mühim olmağın sagîrtân-ı mezbûrtânın cedde-i sahîhaları işbu bâisü’l-kitâb Şerife bint-i 

Mehmed Emin nâm hatun vesâyete ehil ve sagîrtân-ı mezbûrtân haklarında her vechle 

evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber 

vermeleriyle hâkim-i mevki‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri 

dahi mezbûre Şerife Hatun’u sagîrtân-ı mezbûrtâna vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi 

ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî 

edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-

işrîn min Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l- hâl 

El-Hâc Ömer Efendi ibn-i Mehmed 

Es-Seyyîd Süleyman Efendi 

Ahmed bin el-Hâc Mustafa 

[15/2] 

Nâzır Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Rüstem Çelebî Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan es-Seyyîd Mehmed bin Nabi nâm müteveffânın sulbîyye-i sagîre Nefise ve 

Rabia’ya babaları müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bâ-defter-i kassâm isâbet ve 

intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfza kıbeli’ş-şer‘den bâ-hüccet vasî nasb 

olunan sagîrtân-ı mezbûrtânın ceddeleri Şerife bint-i Mehmed Emin üzerine nâzır nasb 

ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağla sagîrtân-ı mezbûrtânın ceddi işbu bâ‘isü’l-

kitâb es-Seyyîd İbrahim bin Osman nâm kimesne nezâret-i mezkûre ehil ve sagîrtân-ı 

mezbûrtân haklarında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i vesîkada muharrerü’l-

esâmî müslîmin taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü 
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ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mezbûr es-Seyyîd İbrahim‘i vasî-i mezbûre 

Şerife üzerine nâzır nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi nezâret-i mezkûreyi kabûl ve hidmet-

i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm eylemekle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l- hâl 

El-Hâc Ömer Efendi ibn-i Mehmed 

Es-Seyyîd Süleyman Efendi 

Ahmed bin el-Hâc Mustafa 

[15/3] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Yaşmeydan Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan 

akdem hâlike olan Lusine bint-i Kokas nâm hâlikenin sadriyye-i sagîre kızı Ahsapert’e 

anası hâlike-i mersûmenin terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i 

mevrûsesin zabt ve hıfz ve rü’yete kıbeli’ş-şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve 

mühim olmağın sagîre-i mersûmenin babası işbu bâ’isü’l-rakîm Agob veled-i Abdal 

nâm zimmî vesâyet-i mezbûre ehil ve sagîre-i mersûme hakkında her vechle evlâ ve 

enfa‘ olduğunu zeyl-i vesîkada mektûbu’l-esâmî kimesneler haber virmeleriyle hâkim-i 

mevki‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehu ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mesfûr Agob nâm 

zimmîyi sagîre-i mersûme üzerine vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i 

muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l yevmi’s-sâlis 

ve’l-işrîn min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 
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[15/4] 

Kayyım Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Sovukpınâr Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Şerife bint-i Mustafa Alemdâr nâm müteveffiyenin musammem varîsi li-ebeveyn 

er karındaşı gâ’ib ani’d-diyâr Salih bin el-mezbûr Mustafa Alemdâr’a kız karındaşı 

müteveffiye-i mezbûrenin terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet iden eşyâ-yı menkûlât ve 

nükûdunu zabt ve hıfza kıbeli’ş-şer‘den kayyım nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve 

mühim olmağın ga’ib-i mezbûrun li-ebeveyn er karındaşı işbu bâ’isü’l-kitâb Mehmed 

nâm kimesne kayyımlık-ı mezkûra her vechle evlâ ve enfa‘ olduğu bi-ihbâri‘s-sikât 

olmağla hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi 

merkûm Mehmed [’i] gâ’ib-i mezbûr Salih’e kayyım nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber 

vech-i muharrer kayyımlık-ı mezkûru kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. [s.16] Hurrire fi’l yevmi’l-

hâmis ve’l-işrîn min Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Abdurrahman Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-el-mukayyid 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-kâtib-i rakîm 

[16/1] 

Medîne-i Tokat’da Za’im Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Agob veled-i Kirkor nâm hâlikin sulbî sagîr oğlu Menas’a babası hâlik-i 

mersûmun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûsesin zabt ve 

hıfza min kıbeli’ş-şer‘ vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağla sagîr-i 
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mersûmun validesi işbu bâ‘isetü’r-rakîm Maryem bint-i Haçator nâm nasrâniyye 

vesâyete ehil ve sagîr-i mersûm hakkında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i 

kitâbda muharerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîr-i mersûmun validesi 

mersûme Maryem nâm nasrâniyyeyi vasî nasb ve ta‘yin iyleyüb ol dahi ber vech-i 

muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya 

müte‘ahhide olmağın mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-

işrîn min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hasan bin Hızır-ser-muhzırân 

Es-Seyyîd Ömer bin Osman-el-muhzır 

Mehmed-el-muhzır 

[16/2] 

Medîne-i Tokat’da Za’im Mahallesi mütmekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Agob veled-i Kirkor nâm hâlikin sulbî sagîr oğlu Menas’a validesi bâ-hüccet 

vasî-i mensûbesi Maryem bint-i Haçator nâm nasrâniyye meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t-

tevkirde işbu bâ‘isü’r-rakîm Artin veled-i Osib muvâcehesinde ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i 

kelâm idüb sagîr-i mersûmun babası hâlik-i mesfûrun terekesinden bâ-defter-i kassâm 

hissesine ifrâz ve ta‘yîn ve tahsîs olunan mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan 

Mığırdıç ve iki tarafdan Yahûdiyân menzillerine ve bir tarafdan tarîk-i amme müntehî 

binâsı mülk ve arsasının senevî Şeyh Tûsî vakfına on üç para icâre-i kadîmesi olan bir 

bâb menzil harâbe müşrif olub ta‘mir ve termîmine ademü’l-iktidâr olduğundan gayrî 

intifâ‘ı münkati olmağla menzil-i mezkûru semen-i misliyle ahere bey‘ olunub istirbâh 
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olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka vasî-i mersûmenin takrîr-i 

meşrûhası nefsü’l-ahere muvâfık ve mutâbık olduğu sikât-ı sahîhatü’l-kelimât 

kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle menzil-i mezkûr bâ-ma‘rifet-i şer‘ tullâba arz 

ve ba‘de’l-müzâyede ragıbât-ı nâs inkitâ‘ından sonra beş yüz guruşda müşteri-i mersûm 

Artin veled-i Osib üzerinde karâr-dâde ve ziyâde ile tâleb-i âharı olmamağla menzil-i 

mahdûd-ı mezkûru bi-cümleti’t-tevâbi‘ ve’l-levâhık ve kâffeti’l-hukûk ve’l-murâfık 

tarafeynden icâb ve kabûlu havî şurût-ı müfside ve mevâzı‘ından ârî bey‘-i bât-i sahîh-i 

şer‘i ile semen-i misli olan meblağ-ı mezkur beş yüz guruş bi’l-vesâye bey‘ ve temlîk ve 

teslîm iylediği ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl iyleyüb semeni olan meblağ-ı mezkûr beş yüz guruşu müşteri-i mersûm yedinden 

tamâmen ahz ve kabz iyledim fîmâ-ba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûr müşteri-i mersûmun 

mülk-i müşterâsıdır keyfe-mâ-yeşâ ve yuhtâr mutasarrıf olsun didikde gıbbü’t-tasdîki’ş-

şer‘î mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fî’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min şehr-i 

Şevvâl li-sene işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl25 

[16/3] 

Hibe Hüccetidir 

Husûs-ı atîü’z-zikrî mahallinde istimâ‘ ve ketb ve tahrîrî’l-temâs olunmağın 

savb-ı şer‘-i nebevîden Mevlâna es-Seyyîd Hasan Efendi ibn-i Abdurrahman Efendi 

me’zûna ta‘yîn ve irsâl olunub ol dahi medîne-i Tokat’da Kâbe Mescidi Mahallesinde 

vâki‘ Kazzâz Bedros veled-i Artin’in menziline varub zeyl-i vesîkada muharrerü’l-

esâmî müslimîn huzûrunda akd-i meclis-i şer‘-i kavîm iylediğinde menzil-i mezbûrda 

mütemekkine zâtî mu‘arrefetü’ş-şahs Ahsapert bint-i Serkiz nâm nasrâniyye meclis-i 
                                                
25 Bu belgede şahitlere yer verilmemiştir. 
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ma‘kûd-ı mezkûrda zevci ve mevrûsu mesfûr Artin hazır olduğu halde üvey oğlu işbu 

bâ‘isü’r-rakîm mersûm Kazzâz Bedros müvâcehesinde bi-tav’ihâ ikrâr-ı tamm ve takrîr-

i kelâm idüb hâlâ yedimde mevcûd olub kendi telebimle bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve 

tasrîh olunan eşyâ-yı mütenevvi‘am olarak bir aded çit yorgan ve bir aded çit döşek ve 

bir aded dimi yasdık ve bir aded köhne çarşab ve bir aded köhne kilim ve nakd yirmi 

zer-i mahbûbumdan gayrî eşyâ ve gerek nukûd olarak bir nesnem olmayub ancak mâlik 

olduğum bunlar olmağla tahrîr ve tasrîh olunan işbu beş eşyâ-yı mezkûrem ile yirmi 

aded zer-i mahbûbumu üvey oğlum mesfûr Bedros ve lede’l-mersûm Artin’e beni 

ölünceye değin görüp gözetmek üzere hibe ve temlîk ve teslîm iylediğimde ol dahi 

meclis-i hibede ber vech-i muharrer ittihâb ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabul 

iylemekle fîmâ-ba‘d zikr olunan bir aded çit yorgan ve bir aded çit döşek ve bir dimi 

yasdık ve bir köhne çarşab ve bir köhne kilim ve yirmi [s.17] zer-i mahbûb üvey oğlum 

işbu Bedros’un mülk-i mevhûbu olub benim kat‘an alâkam kalmadı didikde mersûme 

Ahsapert’in vech-i meşrûh üzere ikrâr ve mesfûr Bedros’un bi’l-müvâcehe tasdîk 

iylediğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr me‘an bâ‘is olunan çûkadârımız 

Molla Halil ve muhzır Hasan bin Hızır ile meclis-i şer‘e gelüb ala vuku‘ihi inhâ 

iylemeleriyle ba‘de’t-tenfîz mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn 

min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Mustafa bin Mehmed-kazzâz 

Es-Seyyîd Ömer bin Salih-kazzâz 

Süleyman bin Hüseyin-kazzâz 

Hasan bin Hızır-ser-muhzır 
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Kabril veled-i Artin-penbeci 

Kirkor veled-i Asador-kethüdâ-yı mahalle-i mezbûre 

[17/1] 

Medîne-i Tokat’da Çay-ı Müslim Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Şerife bint-i İbrahim nâm müteveffiyenin sadrî sagîr oğlu Mustafa’ya anası 

müteveffiye-i mezbûrenin terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i 

mevrûsesin zabt ve hıfz ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve 

mühim olmağın sagîr-i mezbûrun babası işbu bâ‘isü’l-kitâb Salih bin Mustafa nâm 

kimesne vesâyete ehil ve sagîr-i mezbûr hakkında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu 

zeyl-i kitâbda mektûbü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i 

mevki‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi merkûm Salih bin 

Mustafa nâm kimesneyi sagîr-i mezbûr üzerine vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber 

vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi 

ve’l-işrîn min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Abdurrahman Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-kâtib-i rakîm 

Es-Seyyîd Ömer bin Osman-el-muhzır 

 [17/2] 

( ) abdi Şeyh-zâde es-Seyyîd Mustafa el-mevlâ hilâfetühü be-

medîne-i Tokat nemekâhû el-fakirullah azze-şânehü ufiye-anhü. 
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( )Sünnetçi-zâde es-Seyyîd Mehmed el-müfettiş me’mûr-ı 

evkâfü’l-harâmeyni’l-muhteremeyn nemekâhû el-fakîrullah azze-şânehü 

Ali Usta’nın Oğlu Hacı Bekir Ağa’ya Müte‘allik Hüccetdir 

Husûs-ı âtîü’l-beyânı mahallinde ketb ve tahrîr içün cânib-i şer‘-i kadîmden 

me’zûnen irsâl olunan Mevlâna Kâtib Yakub Efendi medîne-i hazret-i Ebâ Eyüb el-

ensarî radianhü rabbi’l-bari vakf-ı şerîfenin i‘maretine kâin mütevellide-i mahsûsla 

odaya varub zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn huzûrlarında akd-i meclis-i 

şer‘-i münir itdikde Vilâyet-i Anadolu’da medîne-i Tokat kasabası mahallâtından 

Sovukpınar’da Mahmud Paşa Mahallesi sâkinlerinden bundan akdem vefât iden 

Feyzullah Beşe ibn-i Abdullah bin Abdurrahman’ın sulbî oğlu olub kendiden 

mukaddem vefât iden Hafız Ali nâm kimesnenin sulbî oğlu ve ber-vech-i ati verâset 

iddiâ‘ iden Bostanî Ahmed nâm kimesne meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda vakf-ı müşârü’n-

ileyhin hudûd-ı dâhilinde bilâ-vâris-i ma‘rûf fevt olanların terekeleriyle diyâr-ı âherde 

vefât idüb hudûd-ı mezkûr dâhilinde mevcûd terekesini ahz ve kabz ve hıfza bâ- emr-i 

â‘lî beytü’l-mâl nasb ve ta‘yîn olan vakf-ı müşarü’n-ileyhin mütevellisi kâtib-i hazreti 

darü’s-saadeti’ş-şerife izzetlü Mustafa Efendi tarafından beytü’l-mâl kabzına me’mûr 

olan müteveffâ-yı mezbûr Feyzullah’ın zimmetini kabz idüb kıbeli’ş-şer‘den husûmeti 

re’y olunan Teberdâr el-Hâc Mehmed Emin bin Veliyüddin mahzarında takrîr-i kelâm 

idüb ben müteveffâ-yı mezbûr Feyzullah bin Abdullah bin Abdurrahman’ın sulbî oğlu 

mezbûr Hafız Ali’nin sulbî sahîh oğlu olmamla müteveffâ-yı mezbûrun verâseti benim 

ile zevcesine münhasıra olmağın mezbûr el-Hâc Emin Ağa müteveffâ-yı mezbûrun 

zâhirde vâris-i ma‘rûf olmaması zu‘umuyla on beş guruş zimmeti ahz ve kabz itmekle 

sû’âl olunub mezbûr el-Hâc Mehmed Emin’in bi’l-emâne makbûzı on beş guruşu bana 

teslîme tenbîh olunmak matlûbumdur deyü bâ’de’d-da‘vâ ve’s-sû’âl mezbûr el-Hâc 
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Mehmed Emin cevâbında meblağ-ı mezkûr on beş guruşu kabzını ikrâr ve ber vech-i 

muharrer verâseti inkâr itmeğin müdde‘i-i mezbûr Bostanî Ahmed’in ber minvâl-i 

muharrer müdde‘âsını udûlden devletlû Esmâ Sultan hazretlerinin baltacılar bölükbaşısı 

Ahmed Efendi ibn-i Ali ve Mehmed Efendi ibn-i Yusuf nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclis-i ma‘kûd-ı mezkûra hâzırân olub israü’l-istişhâd fi’l-hakîka müdde‘i-i mezbûr 

Bostanî Ahmed Vilâyet-i Anadolu’da medîne-i Tokat mahallâtından Sovûkpınâr 

Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem vefât iden Feyzullah bin Abdullah bin 

Abdurrahman’ın sulbî oğlu Hafız Ali’nin sulbî sahîh oğlu olduğu bizim 

ma‘lûmumuzdur biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyû her biri 

edâ-yı şehâdet itmeleriyle gıbbü’r-riayet-i şeraiti’l-kabûl şehâdetleri makbûle olmağın 

mûcîbiyle meblâğ-ı mezkûr on beş guruşu müdde‘i-i mezbûr Bostânî Ahmed’e edâ ve 

teslîme emîn-i merkûm el-Hâc Mehmed Emin halife mevlânâ-yı merkûm mahallinde 

bade’t-tenbîh mezbûr Bostânî Ahmed anifen edâsına tenbîh olunan meblağ-ı mezkûr on 

beş guruşu mezbûr el-Hâc Mehmed Emin halîfe yedinden tamamen ahz ve kabz 

iylediğimden sonra müteveffâ-yı mezbûr büyük babam Feyzullah’ın mârü’z-zikr 

Sovûkpınâr Mahallesinde kâ’in bi’l-cümle terekesine vaz‘ü’l-yedd olanların hisse-i 

irsiyyemi taleb ve da‘vâ ve lede’l-iktizâ sulh ve ibrâya tarafımdan işbu hazır-ı bi’l-

meclis Ali Usta oğlu el-Hâc Ebubekir Ağa’yı vekîl nasb ve ta‘yîn iylediğimde ol dahi 

ber vech-i muharrer vekâlet-i mezbûreyi kabûl ve lâzımesini kemâ-yenbagî edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm iylemişdir didikde gıbbü’t-tasdiki’ş-şer‘î vaki‘ hali Mevlânâ-yı 

mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ve ba‘dehu ma‘an meb‘us umenâ-i şer‘le meclis-i 

şer‘e gelüb ala vuku‘ihi inhâ ve takrîr itmeğin bade’t-tenfizi’l-şer‘i mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Rebiü’l-ahir li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 
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Şuhudü’l-hâl 

Mehmed Emin Efendi ibn-i Yusuf 

Es-Seyyîd Mehmed Reşid Ağa bin es-Seyyîd Abdi 

Molla Veliyüddin-oğlu Mehmed Beşe 

Bakırcı-zâde Salih 

[s.18] 

[18/1] 

Medîne-i Tokat’da Kâbe Mescidi Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan İstifan veled-i Menzek nâm hâlikin sulbîyye-i sagîre kızı Takuka’ya 

babası hâlik-i mesfûr ile anası hâlike Anna’nın terekelerinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve 

intikâl iden emvâl-i mevrûsesin zabt ve hıfz ve umûr-ı sâire-i lâzımesin rü’yet ve 

itmâma kıbeli’ş-şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîre-i 

mersûme Takuka’nın ammisi işbu bâ‘isetü’r-rakîm Agob veled-i el-mersûm Menzek 

vesâyete ehil ve sagîre-i mersûme hakkında her vecle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i 

kitâbda mektubü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mesfûr Agob [’u] sagîre-i 

mersûma vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya müte‘ahhid ve iltizâm itmeğin mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’t-tâsi ve’l-işrîn min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a 

ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Serkiz veled-i Haçek-manav 



 158 

Artin veled-i Bogos  

Markır veled-i Serkiz-derzi 

[18/2] 

Vasî ve Nafaka Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Cemaleddin Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mehmed bin Mehmed nâm müteveffânın sulbî sagîr oğlu Mehmed’e babası 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i 

mevrûsesin zabt ve hıfz ve rü’yete kıbeli’ş-şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve 

mühim olmağın sagîr-i mezbûrun validesi ve zâtî mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’l-kitâb Arife 

bint-i el-Hâc Yunus nâm hatun vesâyete ehil ve sagîr-i mezbûr hakkında her vechle evlâ 

ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda mektûbü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber 

virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri 

dahi sagîr-i mezbur üzerine anası mezbûre Arife’yi vasî nasb ve ta‘yin iyleyüb ol dahi 

ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî 

edâya müte‘ahhide ve iltizâm iyledikden sonra vasî-i mezbûre Arife anifen meclis-i 

şer‘de takrîr-i kelâm idüb hâlâ vasîsi olduğum sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisveye 

zaruret ve eşedd-i ihtiyâcı olmağla emvâl-i mevrûsesinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve 

kisve-bahâ farz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîr-i 

mezbûrun nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyac ile muhtâc olduğunu zeyl-i 

vesîkada muharrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mûmâ-

ileyh efendi hazretleri dahi sagîr-i mezbûrun emvâl-i mevrûsesinden râyiç fî’l-vakt 

beher yevm sekiz para nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr iyleyüb meblağ-ı mefrûz-ı 

mezkûru târîh-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i zaferde 
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rücu‘a vasî-i mezbûre Arife’ye izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-

yevmi’t-tâsi ve’l-işrîn min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn 

ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Abdurrahman Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-kâtib-i rakîm 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-el-mukayyîd 

[18/3] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Sovukpınar-ı Müslim Mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Zahide bint-i es-Seyyîd Hüseyin nâm müteveffiyenin li-ebeveyn er 

karındaşı oğlu sagîr Osman ve sagîre kızı Şerife’ye müteveffiye-i mezbûre Zahide’nin 

terekesiyle cedde-i sahîhaları müteveffiye Emine bint-i es-Seyyîd Mehmed’in 

terekesinden bâ-defter-i kassâm bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i 

mevrûselerin zabt ve hıfz ve umur-ı sâire-i lâzımelerini rü’yet ve itmâma kıbeli’ş-

şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîrân-ı mezbûrânın 

ceddesi zâtî mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’l-kitâb Saliha bint-i Ömer nâm hatun vesâyete ehil 

ve sagîrân-ı mezbûrân haklarında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda 

muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîr-i mezbûre Saliha’yı sagîrân-

ı mezbûrâna vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vak‘a bi‘t-
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taleb ketb olundu. Fi gurre-i min şehr-i Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd el-Hâc Şerif Ağa ser-turnacı 

Es-Seyyîd Salih bin Mehmed 

Ali bin Yusuf-manav 

[18/4] 

Medîne-i Tokat’da Akdeğirmen Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Hüseyin bin İbrahim nâm müteveffânın sulbî sagîr oğlu Emin ve sulbîyye-i 

sagîre kızı Rukiye’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i 

isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfza kıbel-i şer‘den vasî nasb ve 

ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîrân-ı mezbûrânın cedde-i sâhîheleri ve zâtî 

mu‘arrefe Saliha bint-i Halil nâm hatun vesâyete ehil ve sagîrân-ı mezbûrân haklarında 

her vecle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı 

şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-i kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi 

hazretleri dahi sagîrân-ı mezbûrân üzerlerine cedde-i sahîheleri mezbûre Saliha Hatun’u 

vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu.[s.19] Hurrire fi gurre-i min şehr-i Zilka‘ade li sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Halil bin Mustafa Çavuş-nakîb 
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Ömer bin Ahmed Çavuş 

Ahmed Beşe bin Saka Alemdâr 

[19/1] 

Medîne-i Tokat’da Yaşmeydân Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Hasan Efendi ibn-i Mustafa nâm müteveffânın verâseti zevceteyn-i metrûketeyni 

Şerife bint-i İsmail ve Fatma bint-i Abullah ile sûlbiyye-i kebîre kızı Arife’ye li-

ebeveyn er karındaşı Ali’ye münhasıra olub kable’t-taksîm mezbûre Şerife dahi fevt 

olub verâseti vâlidesi mezbûre Şerife ile ammisi mezbûr Ali’ye münhasıra olub 

mezbûre Şerife dahi müte‘âkıben fevt olub hasren veraseti li-ebeveyn kız karındaşı 

diğer Fatma bint-i el-mezbûr İsmail’e inhisârı ba`de’t tahakkukı’ş-şer‘i mezbûr Ali 

meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzımü’t-tevkîrde işbu bâ‘isetü’l-kitâb mezbûre Fatma bint-i el-

mezbûr İsmail tarafından zevci ve vekil-i müsecceli Ebubekir bin İbrahim mahzarında 

ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb karındaşım müteveffâ-yı mezbûr Hasan Efendi ile 

kızı müteveffiye Arife’nin terekesinden bi’l-münâsahati’ş-şer‘iyye isâbet iden hisse-i 

irsiyyemi tereke-i müteveffiyân-ı mezbûran bi’l-verâse vaz‘iyyetü’l-yed olan işbu 

müvekkile-i mezbûre Fatma Hatun’dan taleb ve da‘vâ sadedinde iken beynimizde 

muslimûn-ı muslihûn tavassutuyla kat‘an li’n-nizâ‘ ve bi’r-rızâi’l-cânibeyn beş yüz otuz 

beş guruş üzerine bizi inşâ-i akd-i sulh-i şer‘i iylediklerinde tarafeynden her birimiz 

sulh-i mezkûru kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezkûr beş yüz otuz beş guruşu 

meclis-i sulhde yedime tamamen def‘ ve teslîm ben dahi yedinden kâmilen ahz ve kabz 

ve istifâ-yı hakk iyledim. Fîmâ-ba‘d müteveffiyân-ı mezbûrânın mecmû‘ terekesine ve 

husûs-ı mirasa müte‘allika âmme-i da‘vâdan müvekkile-i mezbûre Fatma bint-i el-

mezbûr İsmail’in zimmetini ibrâ ve ıskât-ı hakk iyledim didikde gıbbü’t-tasdîki’ş-şer‘i 
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mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l yevmi’s-sâlis min şehr-i Zilka‘ade li-sene 

seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Abdüsselam Efendi ibn-i Hüseyin Efendi 

Es-Seyyîd el-Hâc Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed 

İsmail Efendi ibn-i Ali-a‘rac 

Es-Seyyîd Abdurrahman Ağa ibn-i Ali Ağa 

El-Hâc Musa Ağa ibn-i Hüseyin Ağa 

[19/2] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Debbâğhâne-i Atîk Mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Ayşe bint-i Ömer nâm müteveffiyenin sadrî sagîr oğlu Osman ve 

sadrîyye-i sagîre kızı Refia’ya vâlideleri müteveffiye-i mezbûrenin terekesinden bi’l-

irsi’ş-şer‘i bâ-defter-i kassâm isâbet [iden] hisse-i irsiyelerini zabt ve hıfza kıbel-i 

şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîrân-ı mezbûrânın 

babaları işbu bâ‘isü’l-kitâb es-Seyyîd Mehmed bin Osman nâm kimesne vesâyete ehil 

ve sagîrân-ı mezbûrân haklarında her vecle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda 

muharrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîrân-ı mezbûrân üzerlerine 

babaları mezbûr es-Seyyîd Mehmed’i vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber-vech-i 

muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya 



 163 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin 

min şehr-i Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Molla Mehmed bin Ali 

İbrahim bin Ömer-terzi 

Es-Seyyîd Ömer bin Osman-el-muhzır 

[19/3] 

Vasî ve Nafaka Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Çilehâne Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

mecrûhen fevt olan Hüseyin Alemdar ibn-i Hasan nâm müteveffânın sulbî sagîr oğlu 

Ali’nin bundan akdem bâ-hüccet-i şer‘i vasî-i mensûbesi anası Şerife bint-i es-Seyyîd 

Ali Ağa nâm Hatun’un umûr-ı vesâyeti edâya ademü’l-iktidâr olduğundan gayri mütlife 

ve meyzer olub hiyâneti olduğu taraf-ı şer‘e inhâ ve ihbâr iylemeleriyle sıyânet-i li-

emvâl-i’l-yetîm mezbûre Şerife vesâyetden azl olunub sagîr-i mezbûrun emvâl-i 

mevrûsesin zabt ve hıfza kıbel-i şer‘den bir müstâkîm vasî nasb ve ta‘yîn olunmak 

lâzım ve mühim olmağla sagîr-i mezbûrun ammisi işbu bâ‘isü’l-kitâb es-Seyyîd 

Abdülkadir Alemdâr ibn-i el-mezbûr Hasan nâm kimesne vesâyete ehil ve sagîr-i 

mezbûr hakkında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî 

kimesneler taraf- şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve 

hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîr-i mezbûr üzerine merkûm Abdülkadir 

Alemdar’ı vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm iyledikden sonra 

vasî-i mezbûr anifen meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm idüb hâlâ vasîsi olduğum sagîr-i 
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mezbûrun nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyacı olmağla emvâl-i mevrûsesinden 

[s.20] bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye 

matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i 

ihtiyac ile muhtâc olduğunu zeyl-i vesîkada mektûbü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e 

haber virmeleriyle hâkim-i mûmâ-ileyh efendi hazretleri dahi sagîr-i mezbûrun emvâl-i 

mevrûsesinden râyiç fî’l-vakt beher yevm on beş para nafaka ve kisve-bahâ farz ve 

takdîr idüb meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru târîh-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde 

istidâneye ve vakt-i zaferde rücu‘a vasî-i mezbûr es-Seyyîd Abdülkadir Alemdâr’a izn 

birle mâ-vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi min şehr-i Zilka‘ade li-

sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Fahrü’l-küttâb es-Seyyîd Mehmed Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi-el-

müderris 

Es-Seyyîd Abdurrahman Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-kâtib-i rakîm 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-el-mukayyîd 

Es-Seyyîd Halil Çavuş 

[20/1] 

Hacı Emin-oğlu Hafız’ın Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Çehkânlu Mahallesi sâkinlerinden es-Seyyîd el-Hâc Hafız 

Mustafa bin      nâm kimesne tarafından bey‘-i atiü’z-zikri ikrâra vekîl iylediği Monla 

Hüseyin bin     ve Hafız bin      nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı 
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vekâletine hükm-i lâhık olan Halil bin Mustafa meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t tevkîrde 

işbu bâ‘isetü’l-kitâb müvekkil-i mezbûrun zevcesi Ayşe bint-i Ömer nâm hatun 

tarafından tasdîke vekil-i müseccel Zeynelabidin bin Mehmed mahzarında bi’l-vekâle 

ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem müvekkil-i mezbûrun yedinde ve 

taht-ı tasarrufunda mülkü olub medîne-i mezbûre mahallâtından Za‘im Mahallesinde 

vaki‘ bir tarafdan Keşiş ve bir tarafdan Maryem nâm nasrâniyye menziline ve iki 

tarafdan tarîk-i âmme müntehî binâ ve arsası mülk bir bâb menzilini târîh-i kitâbdan on 

sene mukaddem cemî‘-i tevâbi‘ ve levâhıkı ve kâffe-i hukûk ve murâfıkıyla tarafeynden 

îcâb ve kabûlü hâvî ve şurût-ı müfside ve mevâzı‘dan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘î ile an-

nakd beş yüz guruş semen-i makbûza işbu müvekkile-i mezbûre Ayşe’ye bey‘ ve temlîk 

ve teslîm ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

iyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr beş yüz guruşu meclis-i bey‘de 

müşterîyye-i mezbûre Ayşe Hatun müvekkilem mezbûr es-Seyyîd el-Hâc Hafız Mustafa 

yedine tamamen def‘ ve teslîm ol dahi kâmilen ahz ve kabz iyleyüb menzil-i mahdûd-ı 

mezkûr târîh-i mezbûrdan ilâ haze’l-ân müvekkile-i mezbûre Ayşe Hatun’un mülk-i 

müşterâsı olmak üzere zabt ve tasarruf iyleyüb menzil-i mezkûrda müvekkilim mezbûr 

es-Seyyîd el-Hâc Hafız Mustafa’nın asla ve kat‘â alâka ve medhali kalmayub 

müşterîyye-i mezbûre Ayşe Hatun’un mülk-i müşterâsıdır keyfe-mâyeşâ ve yuhtar 

mutasarrıfe olsun didi didikde gıbbü’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi min şehr-i Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Fahrü’l-müderrisîn es-Seyyîd Osman Efendi-me’zûn bi’l-iftâ hâlâ 

İsmail Efendi-a‘rac 
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Es-Seyyîd Monla Ahmed-kadayıfcı 

Hafız-oğlu Monla Halil 

Es-Seyyîd Monla Ahmed-kadayıfcı 

[20/2] 

Medîne-i Tokat’da Çay Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Mustafa bin İbrahim nâm müteveffânın sulbî sagîr oğlu Süleyman’a babası müteveffâ-

yı mezbûr ile vâlidesi müteveffiye Emine bint-i Mustafa nâm müteveffiyânın 

terekelerinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûsesin zabt ve hıfz ve 

itmâm ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın 

sagîr-i mezbûrun hâlî işbu bâ‘isü’l-kitâb Emin bin Mustafa nâm kimesne vesâyete ehil 

ve sagîr-i mezbûr hakkında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda 

muharrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e [haber] virmeleriyle hâkim-i mevki‘ sadr-ı 

kitâb tûbâ lehû ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîr-i mezbûr üzerine hâlî 

merkûm Emin bin Mustafa’yı vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer 

vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve 

iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i 

Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl26 

[20/3] 

Berber Mahmud’a Müte‘allik Hüccetdir 

Medîne-i Tokat’da Cemaleddin Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mehmed bin Mehmed nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Emine bint-i 
                                                
26 Bu belgede şahitler kısmı boş bırakılmıştır. 
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Abdullah ile sulbî kebîr oğlu Mehmed ve sulbîyye-i kebîre kızları Emine ve Fatma ve 

Şerife’ye münhasıra olub mezbûr Mehmed dahi fevt olub verâseti zevce-i metrûkesi 

Arife bint-i el-Hâc Yunus ile sulbî sagîr oğlu Mehmed’e inhisârı [s.21] ba‘de’t-

tahakkukı’ş-şer‘i mezbûre Şerife meclis-i şer‘-i hâtîr vâcibü’t-tevkîrde sagîr-i mezbûr 

Mehmed’in vâlidesi ve bâ-hüccet vasî-i mensûbesi işbu bâ‘isetü’l-kitâb mezbûre Arife 

bint-i el-Hâc Yunus tarafından sâbitü’l-vekâlesi es-Seyyîd Mahmud bin Mehmed 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb babam müteveffâ-yı evvel Mehmed’in 

zevcesi târîh-i kitâbdan yirmi sene mukaddem fevt olan vâlidem Rahime bint-i Ahmed 

nâm Hatun’un iki yüz guruş mehr-i mü’eccelesiyle mahalle-i mezbûrede vaki‘ bir kıt‘a 

menzil ile medîne-i mezbûre fenâsında Lûküb nâm mevzi‘de vaki‘ ma‘lûmü’l-hudûd bir 

kıt‘a bağ ve ittisâlinde vâki‘ bir kıt‘a kûmluk validem müteveffiye-i mezbûrenin 

terekesinden olub işbu müvekkile-i mezbûre Arife vâz‘ü‘l-yedd olmağla inhisâr-ı 

mezkûr üzere hisse-i irsiyyemi taleb iylediğimde edâda mümâna‘at ider sû’âl olunub 

takrîr-i tahrîr ve hisse-i irsiyyem alıvirilmek matlûbumdur didikde gıbbü’s-sû’âl vekîl-i 

mezbûr Mahmud cevâbında müdde‘iyye-i mezbûre Şerife’nin edâ iylediği menzil ile 

bağ ve ittisâlinde vaki‘ bir kıt‘a kûmluk müdde‘iyye-i mezbûrenin babası müteveffâ-yı 

evvel Mehmed’in terekesinden olmak üzere defter-i kassâm idhâl ve mecmû‘-ı 

terekesinden inhisâr-ı mezkûr üzere müdde‘iyye-i mezbûre hissesine yüz otuz altı guruş 

isâbet itmekle karındaşı müteveffâ-yı mezbûr Mehmed yedinden tamâmen ahz ve kabz 

iyleyüb tereke-i müteveffâ-yı mezbûre müte‘allike amme-i da‘vâdan zimmetini ibrâ-yı 

ammla ibrâ iylemişdi deyû def‘le mukâbele idicek gıbbü’l-istintâk ve’l-inkâr 

müdde‘iyye-i mezbûrenin takrîr-i meşrûhası üzere emlâk-ı mezkûr müteveffiye-i 

mezbûre Rahime’nin terekesinden olduğuna beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyine 

içün imhâl ve ba‘de hulûlü’l-mehli’ş-şer‘î ityân-ı beyyineden kemâl-i izhâr acz idüb 
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yemine dahi tâlib olmamalarıyla bilâ-beyyine ve bilâ-halk mu‘ârazaları ba‘de’l-men‘ 

babası müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in terekesinden hissesine isâbet iden yüz otuz altı 

guruşdan yüz guruş üzerine musâlaha ve tebriye-i zimmet iylediğine yemîn teklîf 

olundukda ol dahi alâ vefki’l-mes’ûl yemîn bi’llahi’l-âliyi’l-âlâ itmeğin müdde‘iyye-i 

mezbûre Şerife’nin bakî kalan otuz altı guruşu teslîme vekîl-i mezbûr Mahmud’a tenbîh 

birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi aşer min şehr-i 

Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

[21/1] 

Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hâcib Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

vefât iden Ümmügülsüm bint-i Ömer nâm müteveffiyenin sadrî sagîr oğlu Halil bin 

Hüseyin’e vâlidesi müteveffiye-i mezbûre ile bi’l-münâsebetü’ş-şer‘i babası müteveffâ-

yı mezbûr Hüseyin bin Halil’den bâ-defter-i kassâm bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl 

iden hisse-i irsiyyesini zabt ve hıfz ve umûr-ı sâire-i lâzımesini rü’yet ve itmâma kıbel-i 

şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîr-i mezbûrun ammisi 

işbu bâ‘isü’l-kitâb Abdülkerim bin el-mezbûr Halil vesâyet-i mezbûre ehil ve sagîr-i 

mezbûr hakkında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî 

müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitab tûbâ lehü ve 

hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mezbûr Abdülkerim’i sagîr-i mezbûra vasî nasb ve 

ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i 

lâzımesin kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm iyledikden sonra vasî-i mezbûr 

Abdülkerim anifen meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm idüb vasîsi olduğum sagîr-i mezbûr 

Halil’in nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyâcı olmağla emvâl-i mevrûsesinden 

bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur 
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didikde fi’l-hakîka sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyâcı 

olduğu bi-ihbâri‘s-sikât zâhir ve nümâyân olmağla hâkim-i mûmâ-ileyh efendi 

hazretleri dahi sagîr-i mezbûra emvâl-i mevrûsesinden bi-kadri’l-kifâye râyiç fî’l-vakt 

beher yevm altışar para nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz-ı 

mezkûru târîh-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i zaferde 

rücu‘a vasî-i mezbûra izin birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-

sâlis aşer min şehr-i Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl  

Mehmed Efendi ibn-i Himmet 

Şerif Mehmed bin İbrahim 

Es-Seyyîd Ahmed Efendi ibn-i Abdullah 

[21/2] 

Kazâbâd kazâsından Söngüt nâm karye ahâlilerinden ammi-zâdelik ve verâset 

iddi‘â iden Himmet bin Zülfî nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i vacibü’t-tevkîrde 

medîne-i Tokat’da Rüstem Çelebi Mahallesi sâkinelerinden zâtî mu‘arrefe işbu 

bâ‘isetü’l-kitâb Ümmügülsüm tarafından sabitü’l-vekâlesi babası es-Seyyîd İbrahim bin 

Osman nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bundan akdem 

fevt olan müvekkile-i mezbûrun zevci Mehmed’in babası Ali’nin babası Nebî benim 

babam Zülfî’nin babası Ebubekir ile li-ebeveyn karındaşlar olub babaları ismi Deli 

Osman ve cedleri ismi Abdullah ve maskat-ı re’sleri Bozatalanı’dır bu takdirce ben 

müteveffâ-yı mezbûrun uzviyet-i nesebiye cihetinden ammizade ve verâseti benim ile 

müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi mezbûre Ümmügülsüm ve sagîre kızları Nefise ve 

Rabia’ya münhasıra iken işbu İbrahim’in müvekkilesi mezbûre Ümmügülsüm tereke-i 
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müteveffâ-yı mezbûra vaz‘iyetü’l-yed olmağla hisse-i irsiyyemi taleb iylediğimde edâda 

mümâna‘at ider sû’âl olunub takrîri tahrîr ve hisse-i irsiyyem alıvirilmek matlûbumdur 

didikde gıbbü’s-sû’âl vekîl-i mezbûr İbrahim cevâbında müdde‘i-i mezbûr Himmet’in 

babası Zülfî’nin babası Ebubekir müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in babası Ali’nin 

babası Nebî ile karındaş olduğunu inkâr idicek müdde‘i-i mezbûrdan takrîr-i da‘vâsına 

muvâfık beyyine taleb olundukda Mustafa bin Mehmed ve Mehmed bin Osman nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâzırân olub iştişhâd olındukda fi’l-hakîka 

işbu Himmet’in babası Zülfî’nin babası Ebubekir müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in 

babası Ali’nin babası [s.22] Nebî ile li-ebeveyn karındaşlar olub babaları ismi Deli 

Osman ve cedleri ismi Abullah ve maskat-ı re’sleri Bozatalan’ı olduğu bizim 

ma‘lûmumuzdur deyû her biri edâ-i şehâdet-i şer‘iyye iyledikden sonra vekîl-i mezbûr 

İbrahim meclis-i şer‘de iâde-i kelâm idüb müdde‘i-i mezbûr Himmet bin Zülfî 

müteveffâ-yı mezbûr uzviyet-i nesebiyye cihetinden verâsetde medhali olmayub 

beyyinesi hilâfa mebnî olub tevâtür-i beyyinesi evlâdır deyû bir kıt‘a fetvâ-yı şerîfe 

ibrâz vekîl-i mezbûrun takrîr-i meşrûhası üzere Himmet bin Zülfî’nin verâsetde medhali 

olmadığına beyyine taleb olundukda udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müslimînden Mehmed bin 

Mahmud ve Hüseyin bin Mehmed ve Ahmed bin Mustafa ve Ali bin Ali ve Haşim bin 

Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâzırân olub iştişhâd olındukda 

fi’l-hakîka işbu müdde‘i-i mezbûr Himmet’in babası Zülfî’nin babası Ebubekir 

müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in babası Ali’nin babası Nebî ile li-ebeveyn karındaşlar 

olmayub müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in babası Ali’nin babası Nebî’nin babası el-Hâc 

Şaban ve ceddeleri ismi Abdullah ve maskat-ı re’sleri Söngüt nâm karye olduğu bizim 

ma‘lûmumuzdur biz bu hususa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyû 

tevâtüren edâ-i şehâdet-i şer‘iyye iylediklerinde gıbbü’t-ta‘dîl ve’l-tezkiyye şehâdetleri 
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makbûle olmağın müdde‘i-i mezbûrun ammi-zâdelik mu‘ârazası men‘ birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’s-sâlis aşer min şehr-i Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn 

ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

El-Hâc İsmail bin Ahmed 

Mûytâb Hasan Ağa bin Ahmed 

Ebûbekir bin Şafi’i 

El-Hâc Ömer Efendi ibn-i Mehmed 

Halil bin Mehmed 

[22/1] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Çay-ı Müslim Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Emine bint-i Salih nâm müteveffîyenin sadrî sagîr oğlu Ebubekir bin Mustafa 

nâm sagîre anası müteveffîye-i mezbûrenin terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl 

iden emvâl-i mevrûsesin zabt ve hıfz ve rü’yete kıbel-i şer‘iden vasî nasb ve ta‘yin 

olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîr-i mezbûrun babası işbu bâ‘isü’l-kitâb mezbûr 

Mustafa nâm kimesne vesâyete ehil ve sagîr-i mezbûr hakkında her vechle evlâ ve enfa‘ 

olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle 

hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîr-i 

mezbûr üzerine babası merkûm Mustafa’yı vasî nasb ve ta‘yin iyleyüb ol dahi ber vech-

i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet- lâzımesin kemâ-yenbagî edâya 
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ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi 

ve’l-işrîn min Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hasan bin Hızır-ser-muhzır 

Es-Seyyîd Ömer-el-muhzır 

Ömer bin Hüseyin-el-muhzır 

[22/2] 

Bey‘ Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Yaşmeydan Mahallesi mütemekkinlerinden Attâr Apkir 

veled-i Beros nâm zimmî meclis-i şer‘-i hatîr-i vacibü’t-tevkîrde zevcesi işbu bâ‘isetü’r-

rakîm Nazlu bint-i Bogos nâm nasrâniyye müvâcehesinde bi-tav‘ihâ ikrâr-ı tamm ve 

takrîr-i kelâm idüb hâlâ yedimde ve taht-ı tasarrufumda mülk-i sarîhim olub mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Saracbaşı-zâde el-Hâc Abdullah Ağa ve bir tarafdan Benli 

Hafız-oğlu Abdullah ve bir tarafdan el-Hâc Mehmed Efendi menzillerine ve bir tarafdan 

tarîk-i âmme müntehi binâsı mülk ve arsasının senevî Vezîr Ahmed Paşa Evkâfı’na otuz 

akçe icâre-i maktû‘ası olan bir bâb menzilimi cem‘-i tevâbi‘ ve levâhıkı ve kâffe-i 

hukûk ve mürâfıkıyla tarafeynden icâb ve kabûlu hâvî ve şurût-ı müfside ve mevâzı’dan 

ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile işbu zevcem Nazlu’ya an-nakd bin guruş semen-i 

makbûza bi-izn-i mütevellî-i vakf-ı mezbûr bey‘ ve temlîk ve teslîm ve arsasında olan 

hakk-ı tasarrufumu dahi ferâğ ve tefvîz ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve tefevvüz ve kabz ve kabûl iyledikden sonra semeni olan meblağ-ı mezkûr 

bin guruşu meclis-i bey‘de zevcem mersûme tamâmen def‘ ve teslîm ben dahi yedinden 

kâmilen ahz ve kabz iyledim menzil-i mahdûd-ı mezkûrun hîn ve takrîr ve semenine 
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müte‘allika zevcem mersûmenin zimmetini ibrâ-yı âmmla ibrâ ve ıskât-ı hakk iyleyüb 

fîmâ-ba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûrda aslâ ve kat‘â alâka ve medhalim kalmayub 

zevcem mersûmenin mülk-i müşterâsıdır keyfe-mâ-yeşâ ve yuhtâr mutasarrıf olsun 

didikde gıbbü’t-tasdiki’ş-şer‘-i mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi 

aşer min şehr-i Zilka‘ade sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hasan bin Hızır 

Mustafa bin Halil 

Mehmed bin Mahmud 

Ömer bin Hüseyin 

Molla Mehmed bin Osman 

Halil bin Abdullah 

İbrahim bin Ömer 

[22/3] 

Vasî ve Nafaka Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Çehkânlû Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mustafa bin Emin Mehmed nâm müteveffânın sulbîyye-i sagîr kızları Rabia ve 

Nebiye’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl 

iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfz ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn 

olunmak lâzım ve mühim [s.23] olmağın sagîrtân-ı mezbûrtânın vâlideleri zâtî 

mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’l-kitâb Ayşe bint-i Ömer nâm hatun vesâyete ve sagîrtân-ı 

mezbûretân haklarında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-
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esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehu 

ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîretân-ı mezbûretân üzerlerine vâlideleri Ayşe 

Hatun’u vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya müte‘ahhide ve iltizâm iyledikden 

sonra vasîyye-i mezbûre anifen meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm idüb hâlâ vasîleri olduğum 

sagîretân-ı mezbûrtânın nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyacları olmağla emvâl-i 

mevrûselerinden nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur 

didikde fi’l-hakîka sagîretân-ı mezbûretânın nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyac 

ile muhtac olduklarını zeyl-i vesîkada mektubü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber 

virmeleriyle hâkim-i mûmâ-ileyh efendi hazretleri dahi sagîrtân-ı mezbûretânın emvâl-i 

mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye râyiç fi’l-vakt beher yevm her birine sekiz para 

nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru târîh-i kitâbdan 

harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i zaferde rücû‘a vasîye-i mezbûre 

Ayşe Hatun’a izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi aşer 

şehr-i Zilka‘ade sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

El-Hâc Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed 

İsmail Efendi bin Ali-a‘rac 

Es-Seyyîd Zeynelabidin 

Halil bin Ömer  

Hasan bin Hızır-ser-muhzır 

[23/1] 

Vasî Hüccetidir 
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Medîne-i Tokat’da Çay Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Fatma bint-i Hasan nâm müteveffîyenin sadrî sagîr oğlu Ebubekir’e vâlidesi 

müteveffîye-i mezbûre ile müte‘âkıben fevt olan babası Mehmed bin Ebubekir’in 

terekelerinden bâ-defter-i kassâm sagîr-i mezbûra isâbet ve intikâl iden emvâl-i 

mevrûsesin zabt ve hıfz ve rü’yete min kıbeli’ş-şer‘ vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım 

ve mühim olmağın sagîr-i mezbûrun ceddesi zâtî mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’l-kitâb 

Ümmügülsüm bint-i Mehmed nâm hatun vesâyete ehil ve sagîr-i mezbûr hakkında her 

vechle evlâ ve enfâ olduğunu zeyl-i vesîkada muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e 

haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitab tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi 

hazretleri dahi sagîr-i mezbûr Ebubekir’e ceddesi mezbûre Ümmügülsüm bint-i 

Mehmed nâm Hatun’a’u vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer 

vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya müte‘ahhide 

olmağın mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min şehr-i 

Zilka‘ade sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Fahrü’l-müderrisînü’l-kirâm es-Seyyîd el-Hâc Mehmed Efendi-el-me‘zûn bi’l-

iftâ sâbık 

Hâcegân-ı Divan-ı Hümayûndan el-Hâc Ömer Efendi 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-el-mücellid 

Şeyh Abdürrezzak Efendi 

Mehmed Efendi 

Es-Seyyîd Ömer-bakkal 

[23/2] 
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Vasî ve Nafaka Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Kaya Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Rabia bint-i İbrahim nâm müteveffîyenin sadrîyye-i sagîre kızı Fatma’ya anası 

müteveffîye-i mezbûre ile ve müte‘âkıben fevt olan Salih bin Salih nâm müteveffiyânın 

terekelerinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûsesin zabt ve hıfza 

kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîre-i 

mezbûrenin hâlî işbu bâ‘isü’l-kitâb Halil bin Mehmed nâm kimesne vesâyete ehil ve 

sagîre-i mezbûre hakkında her vecle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-

esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü 

ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mezbûr Halil’i vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi 

ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî 

edâya ta‘ahhüüd ve iltizâm iyledikden sonra vasî-i mezbûr anifen meclis-i şer‘de takrîr-i 

kelâm idüb hâlâ vasîsi olduğum sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisveye zarûret ve 

eşedd-i ihtiyacı olmağla emvâl-i mevrûsesinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve-bahâ 

farz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîre-i mezbûrenin 

nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olduğunu zeyl-i vesîkada 

mektûbü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mûmâ-ileyh efendi 

hazretleri dahi sagîre-i mezbûrenin emvâl-i mevrûsesinden râyiç fî’l-vakt beher yevm 

üçer para nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru târîh-i 

kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i zaferde rücu‘a vasî-i 

mezbûre izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn 

şehr-i Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hasan bin Ahmed Alemdar 
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Ahmed Usta bin Mehmed 

Mustafa bin Mehmed 

Ahmed Beşe bin Halil 

El-Hâc Ebubekir bin Hasan 

[23/3] 

Medîne-i Tokat’da Çilehâne Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

mecrûhen fevt olan Hüseyin Alemdar ibn-i Hasan nâm müteveffânın verâseti zevce-i 

metrûkesi Şerife bint-i es-Seyyîd Ali Ağa ile sulbî sagîr oğlu Ali’ye inhisârı ba‘de’t-

tahakkukı’ş-şer‘i sagîr-i mezbûrun ammisi ve bâ-hüccet vasî-i mensûbu es-Seyyîd 

Abdülkadir Alemdar meclis-i şer‘-i hatîr-i vacibü’t-tevkîrde sagîr-i mezbûrun vâlidesi 

ve tereke-i müteveffâ-yı mezbûre bi’l-verâse ve bi’l-vesâye vaz‘iyetü’l-yed olan işbu 

bâ‘isetü’l-kitâb mezbûre Şerife mahzarında ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm idüb 

karındaşım müteveffâ-yı mezbûrun tereke-i mecmu‘â-i ma‘lûmesinden vasîsi olduğum 

sagîr-i mezbûr Ali’ye bâ-defter-i kassâm isâbet iden üç bin yedi yüz otuz üç guruş 

hisse-i irsiyyesini mezbûre Şerife’den lede’ş-şer‘ bi’l-vesâye taleb ve da‘vâ iylediğimde 

ol dahi [s.24] sagîr-i mezbûra min kıbeli’ş-şer‘ ta‘yîn olunan nafaka-i yevmiye-i 

ma‘lûmeyi nâtık bir kıt‘a hüccet-i şer‘iyye ibrâz idüb sagîr-i mezbûra min kıbeli’ş-şer‘ 

ta‘yîn olunan beher yevm yirmişer paradan bin beş yüz kırk beş guruş yüz üç aylık 

nafaka-i yevmiye-i ma‘lûmeyi takâs ve mahsûb bakî kalân iki bin yüz seksen sekiz 

guruşunu mezbûre Şerife meclis-i şer‘de bana tamamen def‘ ve teslîm ben dahi bi’l-

vesâye yedinden kâmilen ahz ve kabz iyleyüb sagîr-i mezbûra babası müteveffâ-yı 

mezbûrun terekesinden bâ-defter-i kassâm isâbet iden üç bin yedi yüz otuz üç guruş 

hisse-i irsiyyesinden mezbûre Şerife zimmetinde nesne kalmadı didikde gıbbü’t-
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tasdîki’ş-şer‘i mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min 

şehr-i Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Osman Efendi ibn-i Mehmed Efendi 

Es-Seyyîd el-Hâc Hüseyin Efendi ibn-i es-Seyyîd Mehmed Efendi 

İsmail Efendi ibn-i Ali-a‘rac 

Digirmenci Halil 

Ali bin Osman an kaza-i İrak 

Es-Seyyîd Halil Çavuş 

Es-Seyyîd Ömer-el-muhzır 

[24/1] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Akdeğirmen Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Kesîr veled-i Ohan nâm hâlikin sulbî sagîr oğlu Akob’a babası hâlik-i 

mesfûrun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûsesin zabt ve 

hıfz ve umûr-ı sâire-i lâzımesini rü’yet ve itmâma kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn 

olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîr-i mersûmun anası işbu bâ‘isetü’r-rakîm 

Hirosima bint-i Avedig nâm nasrâniyye vesâyet-i mezbûra ehil ve sagîr-i mersûm 

hakkında her vecle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî kimesneler 

taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb 

efendi hazretleri dahi mersûme Hirosima’yı sagîr-i mersûm Akob’a vasî nasb ve ta‘yîn 

iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin 
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kemâ-yenbagî edâya müte‘ahhide olmağın mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi evâhir-i 

min Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Şerif Ağa Haydar-zâde 

Ebubekir Beşe-Çehkân 

Kevork veled-i Haçator 

[24/2] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Sufiyun Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Ahmed bin Ali nâm müteveffânın sulbî sagîr oğlu Şerif Mehmed’e ve sulbîyye-i 

sagîre kızı Ayşe’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet 

ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfz ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb ve 

ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîrân-ı mezbûrânın ammileri işbu bâ‘isü’l-

kitâb es-Seyyîd Ali Alemdar ibn-i Ali vesâyet-i mezbûra ehil ve sagîrân-ı mezbûrân 

haklarında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî 

müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve 

hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîrân-ı mezbûrâna ammileri mezbûr Ali Alemdar’ı 

vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve 

hidmet-i lâzımelerin kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâni min şehr-i Zilhicce li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 
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Monla İsmail bin Ali 

Mustafa-el-muhzır 

Es-Seyyîd Halil Çavuş-nakîbü’l-eşrâf 

[24/3] 

Medîne-i Tokat’da Hacı İbrahim Mahallesi sâkinelerinden zâtî mu‘arrefe işbu 

bâ‘isetü’l-kitâb Şerife bint-i Abdurrahman nâm hatun tarafından da‘vâ-yı atîü’z-zikre 

sâbitü’l-vekâlesi Süleyman Ağa ibn-i İsmail nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i 

vacibü’t-tevkîrde Yeniçeri beytü’l-mâlı kabzına me’mûr medîne-i mezbûr serdârı es-

Seyyîd Hamza bin Mehmed nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb bundan akdem fevt olan Halil Alemdar’ın zevcesi müvekkilem mezbûre Şerife 

Hatun’a min ciheti’l-karz sekiz yüz guruş deyni olub mahalle-i mezbûrede vaki‘ bir 

tarafdan Leblebici Hüseyin Ağa ve bir tarafdan Memiş Beşe ve bir tarafdan Hüseyin 

Beşe menzillerine ve bir tarafdan tarîk-i âmme müntehî binâ ve arsası mülk bir kıt‘a 

menzilini târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem altı yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm 

[s.25] ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl 

iyledikden sonra müvekkilem mezbûrenin mülk-i müşterâsı olub meblağ-ı mezkûrun 

altı yüz guruşunu takâs ve iki yüz guruşu müteveffâ-yı mezbûrun zimmetinde kalub 

medyûnen fevt olmağla emîn-i mezbûr menzil-i mezkûru beytü’l-mâl olmak zu‘umuyla 

vaz‘-i yed murâd ider sû’âl olunub takrîri tahrîr ve keff-i yedine tenbih-i şer‘i olunmak 

bi’l-vekâle matlûbumdur didikde emîn-i merkûmdan sû’âl olundukda müteveffâ-yı 

mezbûr Halil Alemdâr’ın zevcesi mezbûre Şerife Hatun’a min ciheti’l-karz ber minvâl-i 

muharrer sekiz yüz guruş deyni olub menzil-i mezkûru târîh-i mezkûrda altı yüz guruşa 

bey‘ iyleyüb semen-i mezkûresini altı yüz guruş deynine takâs ve mahsûb ve mâ-bâkî 
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iki yüz guruş deyni kaldığını inkâr idicek vekîl-i merkûmdan ber vech-i meşrûh takrîr-i 

da‘vâsına mutâbık beyyine taleb olundukda udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müslimînden Mustafa 

bin Ali ve Salih Alemdâr bin Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e 

hâzırân olub istişhâd olundukda fî’l-hakîka işbu Süleyman Ağa’nın müvekkîlesi Şerife 

bint-i Abdurrahman nâm Hatun’un bundan akdem fevt olan zevci Halil Alemdâr 

zimmetinde min ciheti’l-karz sekiz yüz guruş deyni olub mahalle-i mezbûrede vâkî bir 

tarafdan Hüseyin Ağa ve bir tarafdan Memüş Beşe ve bir tarafdan Hüseyin Beşe 

menzillerine ve bir tarafdan tarîk-i amme müntehî binâ ve arsası mülk bir kıt‘a 

menzilini müteveffâ-yı mezbûr Halil Alemdâr târîh-i kitâbdan iki sene mukaddem 

zevcesi mezbûre Şerife Hatun’a altı yüz guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm ol dahi ber 

vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve kabûl iyledikden sonra 

meblağ-ı mezkûrun altı yüz guruşunu takâs ve iki yüz guruşu dahi zevci müteveffâ-yı 

mezbûr Halil Alemdâr’ın zimmetinde kalub medyûnen vefât iylediği ve menzil-i 

mezkûr zevcesi Şerife Hatun’un mülk-i müşterâsı olduğu bizim ma‘lûmumuzdur biz bu 

husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyû her biri edâ-yı şehâdet-i 

şer‘iyye iylediklerinde gıbbü’t-ta‘dîl ve’t-tezkîye şehâdetleri makbûle oldukdan sonra 

emîn-i merkûmun menzil-i mezkûrdan keff-i yedine tenbîh-i şer‘i birle mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâni min şehr-i Zilhicce li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Ahmed Alemdar bin Salih 

Tamburacı Mustafa Ağa ibn-i Mehmed 

Kazzâz İsmail Ağa ibn-i Abdullah 
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Salih Ağa ibn-i Hüseyin 

Molla Ahmed bin Veliyüddin 

Karındaşı Hafız 

Mehmed Alemdar bin Hamza 

[25/1] 

Vasî Hüccetidir  

Medîne-i Tokat’da Acebşir Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt 

olan Emine bint-i Mehmed nâm hatun ile müte‘âkıben fevt olan zevci Ahmed bin 

Mehmed’in sadrîyye-i sagîre kızları Şerife ve Ayşe’ye babaları ve vâlideleri 

müteveffiyân-ı mezbûrânın terekelerinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i 

mevrûselerin zabt ve hıfz ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım 

ve mühim olmağın sagîrân-ı mezbûrânın ammileri işbu bâ‘isü’l-kitâb Yusuf bin 

Mehmed nâm kimesne vesâyete ehil ve sagîrân-ı mezbûrân haklarında her vechle evlâ 

ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber 

virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri 

dahi sagîrân-ı mezbûrâna ammileri mezbûr Yusuf bin Mehmed’i vasî nasb ve ta‘yîn 

iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin 

kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Zilhicce li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Şerif Alemdar 

Es-Seyyîd Halil Çavuş nakîbü’l-eşrâf 
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Ömer el-muhzır 

[25/2] 

Medîne-i Tokat’da Çilehâne Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Ohan veled-i Karabet nâm hâlikin sulbî sagîr oğlu Kevork ve haml-ı mevkûfa 

babaları hâlik-i mersûmun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i 

mevrûsesin zabt ve hıfza kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim 

olmağın sagîrân-ı mersûmânın ammileri işbu bâ‘isü’r-rakîm Kevork veled-i Karabet 

nâm zimmî vesâyete ehil ve sagîrân-ı mersûmân haklarında her vechle evlâ ve enfa‘ 

olduğunu zeyl-i vesîkada mektûbü’l-esâmî kimesne taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle 

hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mersûm 

Kevork nâm zımmîyi vasî nasb ve ta‘yin iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i 

mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ şehr-i Zilhicce li-sene seb‘a 

ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Ömer Efendi ibn-i el-Hâc Abdullah 

Şerif  Mehmed bin Musa 

Hasan Alemdâr bin Abdurrahman 

[25/3] 

Medîne-i Tokat’da Dere Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin Mustafa nâm 

kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i vacîbü’t-tevkîrde işbu bâ‘isü’l-kitâb Halil Alemdâr ibn-i 

el-Hâc İbrahim Alemdâr mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i 

kitâbdan üç sene mukaddem Asitâne-i Aliyye’de muharebe esnâsında fevt olan li-eb 
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karındaşım Salih ile müte‘âkıben fevt olan li-eb kız karındaşım Şerife’ye mukaddimen 

fevt olan babaları ve vâlideleri Mustafa ve Şerife’nin terekelerinden bâ-defter-i kassâm 

isâbet ve intikâl [s.26] iden yedi yüz otuz guruşu bundan mukaddem cedleri ve bâ-

hüccet vasî-i mensûbeleri işbu Halil Alemdâr’ın babası müteveffâ el-Hâc İbrahim 

Alemdâr’a bâ-ma‘rifet-i şer‘ teslîm olunduğundan gayrî mezbûr Halil Alemdâr 

zimmetinde müteveffîye-i mezbûre kız karındaşıım Şerife’nin bin guruşluk cihâzını 

dahi zabt iyleyüb taleb iylediğimde edâda mümâna‘at ve muhâlefet ider sû’âl olunub 

takrîri tahrîr ve alıvirilmek matlûbumdur didikde gıbbü’s-sû’âl merkûm Halil Alemdar 

cevâbında fi’l-hakîka müdde‘i-i mezbûrun iddi‘â iylediği müteveffâ-yı mezbûr Salih ve 

müteveffîye-i mezbûre Şerife’nin vâlideleri ve babaları müteveffiyân-ı mezbûrânın 

terekelerinden bi’l-irsi’ş-şer‘i ve bâ-defter-i kassâm isâbet iden yedi yüz otuz guruş 

cedleri ve bâ-hüccet vasî-i mensûbeleri babam müteveffâ el-Hâc İbrahim’e teslîm 

olunmuşdu deyû ikrâr lâkin bundan akdem karındaşı müteveffâ-yı mezbûr Salih 

ba‘de’l-bülûğ babam müteveffâ-yı mezbûr İbrahim Alemdâr ile hisâblarını rü’yet ve 

nafaka yevmiye-i ma‘lûmesi ba`de’l-ihrâc bâkî dört yüz üç buçuk guruş ahz iylemişdir 

deyû def‘ ve def‘ini ba‘de’s-sübût müteveffiye-i mezbûrenin cihâzına müte‘allika 

zimmetimde nesnesi yokdur deyû inkâr idicek müdde‘i-i merkûmdan takrîr-i da‘vâsına 

muvâfık ve mutâbık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyine içün imhâl ve ba‘de 

hulûli’l-mehli’ş-şer‘i ityân-ı beyyine içün kemâl-i izhâr-ı acz iyleyüb merkûm Halil 

Alemdar’a yemîn teklîf olundukda ol dahi alâ vefki’l-mes’ûl yemîn bi’llahi’l-âliyi’l-âlâ 

itmeğin müdde‘i-i merkûm Halil Alemdar’dan mütâlebe iylediği gerek cihâz ve gerek 

irse-i müte‘allika mu‘ârazası men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-

yevmi’l-hâmis min şehr-i Zilhicceti’ş-şerîfe li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 
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Es-Seyyîd Abdurrahman Efendi-El-Hatîbü’l-Câmi‘-i Kebîr 

Hafız Mehmed ibn-i Mehmed 

Hafız Salih Efendi ibn-i Mustafa 

Hafız Ahmed bin Hasan 

İsmail Ağa ibn-i Ali 

El-Hâc Mehmed bin Salih 

Ömer Usta bin Salih 

[26/1] 

Vasî ve Nafaka Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr-ı Müslim Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Mustafa bin Mehmed nâm müteveffânın sulbî sagîr oğlu Hasan ile 

sagîre kızı Dudu’ya babaları müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet 

ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfz ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb ve 

ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîrân-ı mezbûrânın vâlideleri ve zâtî 

mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’l-kitâb Zeyneb bint-i Abdullah nâm hatun vesâyete ehil ve 

sagîrân-ı mezbûrân haklarında her vecle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda 

muharrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîrân-ı mezbûrânın üzerlerine 

vâlideleri mezbûre Zeyneb nâm hatunu vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i 

muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya 

müte‘ahhide oldukdan sonra vasîyye-i mezbûre anifen meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm 

idüb hâlâ vasîleri olduğum sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i 
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ihtiyacları olmağla emvâl-i mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve-bahâ farz 

ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîrân-ı mezbûrânın 

nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olduklarını zeyl-i vesîkada 

mektûbü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mûmâ-ileyh efendi 

hazretleri dahi sagîrân-ı mezbûrânın emvâl-i mevrûselerinden râyiç fî’l-vakt beher yevm 

her birine dörder para nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz-ı 

mezkûru târîh-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i zaferde 

rücu‘a vasî-i mezbûre Zeyneb nâm hatuna izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi aşer min şehr-i Zilhicce li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Latif Ağa-zâde Musa Ağa ibn-i Osman Ağa 

Es-Seyyîd Abdurrahman Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-kâtib-i rakîm 

[26/2] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hacîb Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Veliyüddin ibn-i Mehmed nâm müteveffânın sulbî sagîr oğulları Hasan ve 

Ebubekir’e babaları müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve 

intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfza ve umûr-ı sâ’ire-i lâzimelerin rü’yet ve 

itmâma kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîrân-ı 

mezbûrânın cedleri işbu bâisü’l-kitâb Mehmed bin İbrahim nâm kimesne vesâyet-i 

mezbûra ehil ve sagîrân-ı mezbûrân haklarında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i 
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kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘ 

sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mezbûr Mehmed’i sagîrân-ı 

mezbûrâna vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sâdis aşer min şehr-i Zilhicce li-sene seb‘a ve ‘işrîn 

ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l- hâl 

Köse-oğlu Ahmed bin Abdullah 

Ahmed bin Osman 

Hüseyin Beşe-an-Turhal 

[s.27] 

[27/1] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr-ı Müslim Mahallesi sâkinlerinden el-Hâc 

Mehmed ibn-i Salih nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t-tevkîrde işbu bâ‘isü’l-

kitâb Mehmed Emin ibn-i Davud mahzarında bi-tav‘ihi ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm 

idüb hâlâ yedimde ve taht-ı tasarrufumda mülk-i sarîhim olub Sulu Zokak dimekle harîk 

mahalde vaki‘ iki tarafdan müşterînin kendi mülkü olan manav dükkânına ve bir 

tarafdan Kapan Mektebi hocasının Çubukcu dükkânına ve bir tarafdan tarîk-i âmme 

müntehî binâsı mülk arsasının Hoca Münir Vakfı’na senevî otuz altı para icâre-i 

maktû‘ası olan bir aded manav dükkânımı cemî‘-i tevâbi‘ ve levâhıkı ve kâffe-i hukûk 

ve murâfıkıyla tarafeynden îcâb ve kabûlü hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile ve bâ-izn-i 

mütevellî-i vakf-ı mezbûr semen-i ma‘lûme ve makbûza işbu mezbûr Mehmed Emin’e 

bey‘ ve temlîk ve teslîm ve arsasında olan hakk-ı tasarrufumu dahi ferâğ ve tefvîz ol 
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dahi meclis-i bey‘de ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve tesellüm ve tefevvüz ve 

kabz ve kabûl idüb fîmâ-ba‘d dükkân-ı mahdûd-ı mezkûr müşterî-i mezbûr Mehmed 

Emin’in mülk-i müşterâsı ve arsası mülk-i müfevvezi olub benim kat‘â alâkam kalmadı 

keyfemâ-yeşâ mutasarrıf olsun didikde gıbbü’t-tasdiki’ş-şer‘i mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min Zilhicce li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-seyyıd el-Hâc Ahmed Efendi ibn-i Ahmed Alemdar-tacîr 

Halil Alemdar ibn-i İbrahim 

İbrahim Beşe-manav 

Abüllatif Ağa-bezzâz 

Es-Seyyîd Selim Ağa-bezzâz 

Es-Seyyîd Hasan Efendi ibn-i Abdurrahman Efendi 

[27/2] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr-ı Müslim Mahallesi sâkinlerinden işbu bâ‘isü’l-

kitâb el-Hâc Mehmed bin Salih nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîfi’l-enverde ikrâr-ı 

tamm ve takrîr-i kelâm idüb babam mezbûr müteveffâ Salih bin Ahmed’in yedinde ve 

taht-ı tasarrufunda mülk-i sarîhi olub kazzâzân sûkında vakî‘ iki tarafdan zamm-ı 

muhallite ve bir tarafdan Yorgancı-oğlu Derviş’in kazzâz dükkânına ve bir tarafdan 

tarîk-i âmme müntehî binâ ve arsası mülk bir bâb kâlpâkcı dükkânını hâl-i hayat ve 

kemâl-i sıhhatinde târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem vakfı olmak üzere malından 

ifrâz ve hasbeten lillahi’l-a‘zîm vakf ve habs idüb şöyle şart iyledi ki dükkân-ı mahûd-ı 
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mezbûr âhere icâr ve ba‘de’r-rakâbe hâsıl-ı icârından senevî altı guruşluk şem‘-i a‘sel 

iştirâ ve Behzâd Cami‘-i Şerifinde mütevellî-i vakf ma‘rifetiyle îk‘ad oluna ve yine altı 

guruşluk şem‘-i a‘sel dahi iştirâ ve Cemâlyahya mescidinde kezâlik îk‘ad ve fazla 

icârına kendi hayatda oldukça ma‘a’t-tevliyye mutasarrıf olub ba‘de fevtihu şurût-ı 

mezkûr üzere ma‘a’t-tevliyye vakfiyyetle benim tasarrufuma evlâd ve evlâdımın 

zükûruna ve evlâd-ı zükûr münkarîz oldukda evlâd-ı inâsa ba‘de-inkırazi’l-evlâd 

Behzâd Cami‘-i Şerifinde imâm-ı asl olanlar dükkân-ı mahdûd-ı mezkûra vakfiyyetle 

ma‘a‘t-tevliyye mutasarrıf olalar deyû ta‘yîn-i şurût idüb lâkin teslîm-i mütevellî ve 

tescîl-i şer‘i itdirmedin babam fevt olmağla dükkân-ı mahdûd-ı mezkûrun vakfiyyetine 

hükm taleb iderim didikde hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb 

efendi hazretleri vakfı tercîh idüb İmâm Yusuf Efendi Hazretleri kavli üzere dükkân-ı 

mahdud-ı mezkûrun vakfıyla hükm ve emr itmeğin vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım 

oldukda mûcebince mezbûr el-Hâc Mehmed’in vakıf dükkânı mahdûd-ı mezkûru 

meşrûtiyetle bi’t-tevliye tasarrufuna ve şurût-ı mezkûremi icrâya tenbîh birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn min Zilhicce li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hacı Ahmed Efendi ibn-i Mehmed Alemdar-tâcîr 

Hüseyin Ağa-bezzâz 

Haydarahad Efendi 

Ali Ağa Tirikci-zâde 

Es-Seyyîd Abdurrahman Beşe-etmekci 

Es-Seyyîd Ahmed Efendi Küflî-zâde 
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Es-Seyyîd Hasan Efendi ibn-i es-Seyyîd Abdurrahman 

[27/3] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hâcib Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt Tekye-nişîn es-Seyyîd Osman Ağa ibn-i Hüseyin nâm müteveffânın sulbî sagîr 

oğulları Hasan ve Mehmed ve sulbîyye-i sagîre kızları Ayşe ve Hanife’ye babaları 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i 

mevrûselerin zabt ve hıfza kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim 

olmağın sagîrûn-ı mezbûrûnun vâlideleri ve zâtî mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’l-kitâb Fatma 

bint-i Receb nâm hatun vesâyete ehil ve sagîr-i mezbûrun haklarında her vechle evlâ ve 

enfâ‘ olduğunu zeyl-i kitâbda mektubü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber 

virmeleriyle hâkim-i mevkî‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri 

dahi mezbûre Fatma’yı sagîrûn-ı mezbûrûn üzerlerine vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol 

dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-

yenbagî edâya müte‘ahhide ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire 

fî’l-yevmi’l-hâmis aşer min Zilhicce li-sene seb‘a ve ‘işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hüseyin Ağa ibn-i Osman Ağa 

Es-Seyyîd Ali Usta-semerci 

Ömer bin Hasan-muhzır 

[s.28] 

[28/1] 
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Veled-i Ayas Mahallesinde Sâkin Lütfullah’ın Sagîre Kızları İçin Vasî ve 

Nafaka Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Veled-i Ayâs Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Lütfullah Efendi ibn-i Osman nâm müteveffânın sulbîyye-i sagîre kızları 

Fatma ve Rukiye’ye babaları müteveffâ-yı mezbûr Lütfullah ve li-ebevyn er 

karındaşları Şerif Mehmed ile vâlideleri Şerife’nin terekelerinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet 

ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfz ve umûr-ı sâire-i lâzımelerini rü’yet ve 

itmâma kıbeli’ş-şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın 

sagîretân-ı mezbûretânın cedde-i sahîhaları zâtî mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’l-kitâb Ayşe 

bint-i Ali nâm hatun vesâyet-i mezbûra ehil ve sagîrtân-ı mezbûretân haklarında her 

vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e 

haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi 

hazretleri dahi mezbûre Ayşe Hatun’u sagîretân-ı mezbûrtâna vasî nasb ve ta‘yîn 

iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin 

kemâ-yenbagî edâya müte‘ahhide oldukdan sonra vasîyye-i mezbûre Ayşe Hatun anifen 

meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm idüb vasîleri olduğum sagîrtân-ı mezbûrtânın nafaka ve 

kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyâcı olmağla emvâl-i mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye 

nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-

hakîka sagîrtân-ı mezbûrtânın nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyacla muhtâc 

oldukları bi-ıhbâri’s-sikât zâhir olmağla hâkim-i mûmâ-ileyh efendi hazretleri dahi 

sagîrtân-ı mezbûrtâna emvâl-i mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye râyiç fî’l-vakt her 

birine beher yevm dörder paradan sekiz para nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr idüb 

meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru târîh-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye 

ve vakt-i zaferde rücu‘a vasîyye-i mezbûre Ayşe Hatun’a izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb 
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ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sâbi ve’l-işrîn min şehr-i Zilhicce li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf.  

Şuhûdü’l-hâl 

El-Hâc Salih Ağa ibn-i el-Hâc Ahmed Efendi 

Ali Ağa ibn-i İbrahim 

Salih Alemdar ibn-i İbrahim 

Es-Seyyîd el-Hâc Abdurrahman–tâcîr 

Ahmed Ağa mahdûm-ı el-Hâc Salih Ağa 

Mehmed Beşe ibn-i Mustafa 

[28/2] 

Bülbül-oğlu’na Müte‘allik Vasî ve Nafaka Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Yâşmeydân Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

vefât iden Şerife bint-i Mustafa nâm müteveffîyenin sadriyye-i sagîre kızı Münise’ye 

vâlidesi müteveffîye-i mezbûrenin terekesinden bâ-defter-i kassâm bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet 

ve intikâl iden emvâl-i mevrûsesin zabt ve hıfz ve umûr-ı sâire-i lâzımesin rü’yet ve 

itmâma kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîre-i 

mezbûrenin cedde-i sahîhesi işbu bâ‘isetü’l-kitâb Fatma bint-i Abdullah nâm hatun 

vesâyete ve sagîre-i mezbûre hakkında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda 

muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mezbûre Fatma Hatun’u sagîre-i 

mezbûre vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya müte‘ahhide oldukdan sonra vasîyye-i 
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mezbûre Fatma Hatun anifen meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm idüb vasîsi olduğum sagîre-i 

mezbûrenin nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyacı olmağla emvâl-i 

mevrûsesinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr olunmak bi’l-

vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisveye zarûret 

ve eşedd-i ihtiyacla muhtac olduğu bi-ihbâri‘s-sikât zâhir ve nümâyân olmağla hâkim-i 

mûmâ-ileyh efendi hazretleri dahi sagîre-i mezbûre Münise’ye emvâl-i mevrûsesinden 

bi-kadri’l-kifâye râyiç fi’l-vakt beher yevm beşer para nafaka ve kisve-bahâ farz ve 

takdîr idüb meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru târîh-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde 

istidâneye ve vakt-i zaferde rücu‘a vasîyye-i mezbûre Fatma Hatun’a izn birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi min Muharrem li-sene semân işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

İsmail bin Yusuf 

Halil bin Ali 

Ve Ali Ağa ibn-i İbrahim 

[28/3] 

Medîne-i Tokat’da Sarıgüllük Mahallesi sâkinlerinden bundan akdem fevt olan 

Ali bin Abdullah nâm müteveffânın sulbî sâgîr oğulları Salih ve Ahmed’e babaları 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i 

mevrûseleri zabt ve hıfz ve umûr-ı sâirelerini rü’yet ve itmâma kıbel-i şer‘den vasî nasb 

ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîrân-ı mezbûrânın er karındaşları işbu 

bâ‘isü’l-kitâb Abdülkadir bin el-mezbûr Abdullah nâm kimesne vesâyet-i mezbûra ehil 

ve sagîrân-ı mezbûrân haklarında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda 
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muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mezbûr Abdulkadir’i sagîrân-ı 

mezbûrâna vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi 

kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm iyledikden sonra 

vasî-i mezbûr Abdülkadir anifen meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm idüb vasîleri olduğum 

sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyacları olmağla emvâl-i 

mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr olunmak bi’l-

vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisveye zarûret 

ve eşedd-i ihtiyac ile muhtac oldukları bi-ihbâri‘s-sikât zâhir ve nümâyân olmağla 

hâkim-i mûmâ-ileyh efendi hazretleri dahi sagîrân-ı mezbûrâna emvâl-i 

mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye râyiç fi’l-vakt her birine beher yevm on paradan 

yirmi para nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru târîh-i 

kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i zaferde rücu‘a vasî-i 

mezbûr Abdülkadir’e izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. [s.29] Fi’l-yevmi’l-

hâmis şehr-i Muharrem li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Yunus bin Abdi 

Ahmed bin Hasan 

Halil bin Hüseyin 

Salih Alemdâr 

[29/1] 

Medîne-i Tokat’da Taşcı Mahmud Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Şerif Mehmed bin Ahmed nâm sulbî sâgîr oğlu Şerif Mehmed’e babası 
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müteveffâ-yı mezbûr ile vâlidesi müteveffîye Ayşe bint-i Mehmed’in terekelerinden bâ-

defter-i kassâm bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûsesin zabt ve hıfz ve 

umûr-ı sâire-i lâzımesini rü’yet ve itmâma kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak 

lâzım ve mühim olmağın sagîr-i mezbûrenin ceddi işbu bâ‘isü’l-kitâb es-Seyyîd 

Mehmed bin Hüseyin nâm kimesne vesâyet-i mezbûra ehil ve sagîr-i mezbûr hakkında 

her vechle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı 

şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi 

hazretleri dahi mezbûr es-Seyyîd Mehmed’i sagîr-i mezbûra vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb 

ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-

yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm iyledikden sonra vasî-i mezbûr es-Seyyîd Mehmed 

anifen meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm idüb vasîsi olduğum sagîr-i mezbûrun nafaka ve 

kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyacı olmağla emvâl-i mevrûsesinden bi-kadri’l-kifâye 

nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-

hakîka sagîr-i mezbûrun nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyac ile muhtac olduğu 

bi-ihbâri‘s-sikât zâhir ve nümâyân olmağla hâkim-i mûmâ-ileyh efendi hazretleri dahi 

sagîr-i mezbûra emvâl-i mevrûsesinden bi-kadri’l-kifâye râyiç fi’l-vakt on sekiz mâh 

itmâmına değin beher yevm on ikişer para nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr idüb 

mâh-ı mezkûr itmâmından sonra beher yevm üçer para nafaka ve kisve-bahâ farz ve 

takdîr iylemekle meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru târîh-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i 

zarûretde istidâneye ve vakt-i zaferde rücu‘a vasî-i mezbûr es-Seyyîd Mehmed’e izn 

birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Muharremi’l-harâm 

li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Ömer Ağa ibn-i Ahmed-penbeci 
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Es-Seyyîd Osman Ağa ahi el-mezbûr 

Es-Seyyîd Hafız Mehmed bin Mehmed 

[29/2] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Ömer bin Ali nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i İbrahim ile 

sulbî kebîr oğlu İbrahim ve sagîr oğulları Mahmud ve Ali’ye ve sulbîyye-i sagîre kızları 

Şakire ve Abide ve Rukiye’ye ve anası Arife bint-i Osman’a inhisârı ba‘de’t-

tahakkukı’ş-şer‘i mezbûr İbrahim ile vâlidesi Arife ve sagîrûn-ı mezbûrûnun vâlideleri 

bâ-hüccet vasîye-i mensûbeleri mezbûre Fatma tarafından vekîl-i müseccel Şerif 

Mehmed bin İbrahim meclis-i ser‘-i hatîr-i vâcibü’t-tevkîrde işbu bâ‘isü’l-kitâb 

müteveffâ-yı mezbûrun karındaşı Osman bin Ali mahzarında bi’l-asâle ve bi’l-vekâle 

üzerine da‘vâ ve takrır-i kelâm idüb müvekkilem mezbûrenin mûrisi müteveffâ-yı 

mezbûr Ömer işbu mezbûr Osman’ın emr ve icâzetiyle üç def‘a düğün harcına iki bin 

beş yüz guruş harc ve sarf idüb meblağ-ı mezkûrdan üç yüz guruşunu ahz ve iki bin iki 

yüz guruş zimmetinde bâkî kalmağla bi’l-asâle ve bi’l-vekâle taleb iylediğimizde edâda 

mümâna‘at ider sû’âl olunub takrîr-i tahrîr ve alıvirilmek matlûbumuzdur didiklerinde 

gıbbü’s-sû’âl mezbûr Osman cevâbında karındaşım müteveffâ-yı mezbûr Ömer hâl-i 

hayatında müslimîn mahzarında karındaşım Osman zimmetinde aslâ alacak hakkım 

yokdur deyû ikrâr itmişdi deyû def‘le mukâbele idicek gıbbü’l-istintâk ve’l-inkâr 

mezbûr Osman’dan def‘-i meşrûhuna muvâfık ve mutâbık beyyine taleb olundukda 

udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müslimînden es-Seyyîd el-Hâc Ali Efendi ibn-i Hasan ve Mustafa 

Alemdâr bin Hasan nam kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer‘e hâzırân olub istişhâd 

olundukda fi’l-hakîka müteveffâ-yı mezbûr Ömer bin Ali hâl-i hayatında karındaşım 

Osman zimmetinde aslâ alacak hakkım yokdur deyû iylediği bizim ma‘lûmumuzdur biz 
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bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyû her biri edâ-yı şehâdet-i 

şer‘iyye eylediklerinde gıbbü’t-ta‘dîl ve’t-tezkiyye şehâdetleri makbûle oldukdan sonra 

müteveffâ-yı mezbûrun cihet-i ma‘lûmeden mezbûr Osman zimmetinde alacak hakkı 

olmadığına yemîn teklîf olundukda mezbur Osman dahi alâ vafkı’l-mes’ul yemîn 

billahi’l-alâi’l-â‘lâ itmeğin verese-i mezbûrûnun ve husûs-ı mezkûra müte‘allik mezbur 

Osman ile bî-vech-i mu’ârazaları men‘ ve def‘birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi min şehr-i Muharremi’l-harâm li-sene semân ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Kuruali-zâde el-Hâc Mehmed Ağa 

Mîrali-zâde el-Hâc Genç Ali Ağa 

Çetin-zâde el-Hâc Emin Ağa 

İbrahim Ağa ibn-i el-Hâc Mehmed Ağa 

El-Hâc Ali Efendi-haffâf 

Hafız Abdurrahman Efendi-haffâf 

Ahmed Efendi ibn-i el-mezbûr 

El-Hâc Mehmed Ağa -haffâf 

Es-Seyyîd Halil Alemdâr 

Kapusız İbrahim Alemdâr 

Es-Seyyîd Abdurrahman Efendi ibn-i el-Hâc Salih 

[s.30] 
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[30/1] 

Kundakçı Ali’ye Müte‘allik Hüccetdir 

Medîne-i Tokat’da Sarıgüllük Mahallesi sâkinlerinden Mehmed bin İbrahim 

nâm kimesne meclis-i şer‘-i hâtîr-i vâcibü’t-tevkîrde işbu bâ‘isü’l-kitâb Ali bin Ali 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan on beş sene mukaddem 

fevt olan zevcem Ayşe bint-i Yusuf Çavuş nâm müteveffîyenin verâseti benim ile sadrî 

sagîr oğlu Ahmed’e münhasıra olub ba‘dehû sagîr-i mezbûr Ahmed dahi fevt olmağla 

verâseti bana münhasıra olub zevcem müteveffîye-i mezbûre ile er karındaşları 

Alaeddin ve Ömer’e babalarından müntakil mahalle-i mezbûrede vâki‘ hudud-ı erba‘ası 

tarik-i âmme müntehî bir kıt‘a arsa-yı hâlîyeye ammi-zâdeleri İsmail ve Ali nâm 

kimesneler ile müşâ‘ân mutasarrıflar iken mezbûrûn Alaeddin ve Ömer ve ammi-

zâdeleri İsmail ve Ali’den arsa-yı mezkûreyi işbu merkûm Ali beş yüz guruşa iştirâ 

iyleyüb zevcem müteveffiye-i mezbûrenin arsa-yı mezkûrdan hisse-i irsiyyesi benim ile 

oğlum sagîr-i mezbûr Ahmed’e isâbet itmekle taleb iylediğimde edâda mümâna‘at ider 

sû’âl olunub takrîr-i tahrîr ve hisse-i irsiyyem alıvirilmek matlûbumdur didikde gıbbü’s-

sû’âl merkûm Ali cevâbında müdde‘i-i mezbûrun zevcesi müteveffiye Ayşe Hatun’u 

işbu merkûm Mehmed bin İbrahim târîh-i mezbûrdan bir sene mukaddem tatlîk ve oğlu 

mezbûr Ahmed dahi fevt olub ba‘dehû zevce-i mutlakası dahi fevt olmağla müteveffiye-

i mezbûre Ayşe bint-i Yusuf Çavuş nâm hatunun verâseti Sivas sâkinlerinden li-

ebeveyn er karındaşları mezbûrân Alaeddin ve Ömer’e münhasıra olmağla merkûmân 

ile ammi-zâdeleri İsmail ve Ali nâm kimesnelerden iştirâ iylemişdim deyû def‘le 

mukâbele idicek gıbbü’l-istintâk ve’l-inkâr merkûm Ali’den def‘-i meşrûhunu 

mübeyyîn beyyine taleb olundukda udûl-ı ahrâr-ı ricâl-i müslimînden Hafız Mehmed 

bin Mehmed ve el-Hâc Hasan bin Mustafa nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i 
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şer‘e hâzırân olub istişhâd olundukda fî’l-hakîka târîh-i kitâbdan on beş sene mukaddem 

fevt olan işbu müdde‘i-i mezbûrun zevce-i mutlakası müteveffiye Ayşe bint-i Yusuf 

Çavuş nâm hatunu târîh-i mezbûrdan bir sene mukaddem tatlîk ve müdde‘i-i mezbûrun 

sulbî oğlu mezbur Ahmed vâlidesinden evvel fevt olub ba‘dehû mezbûre Ayşe dahi fevt 

olmağla müteveffiye-i mezbûrenin verâseti Sivas sâkinlerinden li-ebeveyn er 

karındaşları Alaeddin ve Ömer ibnî Yusuf Çavuş nâm kimesnelere münhasıra olduğu 

bizim ma‘lûmumuzdur biz bu husûsa bu vech üzere şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyû 

her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘iyye iylediklerinde gıbbü’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri 

makbûle oldukdan sonra müdde‘i-i mezbûrun arsa-yı hâliyeden hisse-i irsiye mütâlebesi 

men‘ ve def‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hâdi aşer şehr-i 

Muharrem li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Mücellid es-Seyyîd Ahmed Efendi ibn-i Hasan 

Şerif Alemdar ibn-i Hasan 

Ali bin Ali 

Kazzâz Emrullah bin Ahmed 

Mücellid Hüseyin Efendi 

[30/2] 

Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hâcib Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Hüseyin bin Hasan nâm müteveffânın sulbî sagîr oğlu Hasan ve sagîre kızı 

Arife’ye babaları müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl 

iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfz ve umûr-ı sâire-i lâzımelerini rü’yet ve itmâma 

kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın sagîrân-ı 
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mezbûrânın akrabasından işbu bâ‘isü’l-kitâb Saka Osman bin Musa nâm kimesne 

vesâyet-i mezbûra ehil ve sagîrân-ı mezbûrân haklarında her vechle evlâ ve enfa‘ 

olduğunu zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle 

hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi mezbûr 

Saka Osman’ı sagîrân-ı mezbûrâna vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i 

muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya 

ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hâdi aşer min 

şehr-i Muharremi’l-harâm li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Tekye-nişîn-oğlu Mehmed 

Mahmud Efendi mü’ezzin-zâde 

El-Hâc Mustafa –Sepedci-oğlu 

[30/3] 

Bakkal Yiğitbaşısı İbrahim’e Müte‘allik Hüccet 

Medîne-i Tokat’a Cemâleddin Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan el-Hâc Halil bin el-Hâc Ömer nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Hadice 

bint-i Abdullah ile ammi-zâdesi sagîr Mehmed Emin’e inhisârı ba‘de’t-tahakkuki’ş-şer‘i 

medîne-i mezbûre sükkânından Kasab el-Hâc Ömer bin Mustafa nâm kimesne meclis-i 

şer‘-i hatîr-i vâcibü’t-tevkîrde sagîr-i mezbûr Mehmed Emin’in vâlidesi ve bâ-hüccet 

vasî-i mensûbesi ve zâtî mu‘arrefe işbu bâ‘isetü’l-kitâb Zühre bint-i İsmail nâm hatunun 

vekîl-i müsecceli zevci İbrahim bin Hasan mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Halil’e min ciheti’l-karz bâ-temessük iki bin guruş 

deynimi müteveffâ-yı mezbûrun deyni vasî-i mezbûrenin vekîli işbu İbrahim’in emriyle 
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medîne-i mezbûre voyvodası İlbaşı-zâde Es-Seyyîd Ahmed Ağa’ya edâ ve teslîm 

iylemişken meblağ-ı mezbûru yedinden taleb iylediğimde 

edâda mümâna‘at ve muhâlefet ider sû’âl olunub takrîri tahrîr meblağ-ı mezkûrem 

alıvirilmek matlûbumdur didikde gıbbü’s-sû’âl merkûm İbrahim cevâbında işbu 

müdde‘i-i mezbûrun iddi‘â iylediği iki bin guruş müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Halil’in 

mûrisi ve ammi-zâdesi sagîr-i mezbûr Mehmed Emin’e irsen intikâl iyleyüb 

sagîr-i mezbûrun vâlidesi ve bâ-hüccet vasî-i mensûbesi zevcem mezbûre 

Zühre tarafından vekâletim hasebiyle meblağ-ı mezkûru müdde‘î-i merkûmdan ahz 

iyledim deyû ikrâr lâkin medîne-i mezbûre voyvodası İlbaşı-zâde Es-Seyyîd Ahmed 

Ağa’ya edâya ahar iyledim deyû inkâr itmekle müdde‘î-i merkûmdan ber-vech-i 

muharrer takrîr da‘vâsına muvâfık ve mutâbık beyyine taleb olundukda ityân-ı beyyine 

içün imhâl ve ba‘de hulûli’l-mehli’ş- şer‘i ityân-ı beyyineden kemâl-i izhâr-ı acz 

iyleyüb bilâ-beyyine ve bilâ-halef mu‘ârazaları men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-salis ve’l-işrîn şehr-i Muharrem li-sene semân ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Iraklı Ahmed Efendi ibn-i Ali Efendi 

Kıllı-oğlu Molla Mehmed bin Halil 

Yazıcı Hasan Efendi ibn-i Abdullah 

Maraşî Emîn bin Mehmed 

Bakkal Karagöz Ömer Beşe bin Ağacık 

Düğmeci İsmail bin Kasab Mehmed  
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[30/4] 

Vasî Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Semerkandi Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Haçik veled-i Kesbâr nâm hâlikin sulbî sagîr oğlu Karabit ve 

sulbîyye-i sagîre kızları Maryem ve Elmas’a babaları hâlik-i mersûmun terekesinden 

bi’l-irs-ı şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfza kıbeli’ş-şer‘den 

vasî nasb ve tayîn olunmak lâzım ve mühîm olmağın sagîrûn-ı mersûmûnun valîdeleri 

işbu bâ‘isetü’r-rakîme Ağnina bint-i Beros nâm nasrâniyye [s.31] vesâyete ehil ve 

sagîrûn-ı mersûmûn haklarında her vechle evlâ ve enfa‘ olduğu zeyl-i kitâbda 

muhaarrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı 

kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîrûn-ı mersûmûnun valîdeleri 

mersûme Ağnina bint-i Beros nâm nasrâniyyeyi sagîrûn-ı mersûmûn üzerlerine vasî 

nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezbureyi kabûl ve hizmet-

i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya müte’ahhide olmağın mâ-vak‘a bi’t -taleb ketb olundu. 

Hurrire fî gurre min şehr-i Saferi’l-hayr li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Mardıros veled-i Agob 

Kirkor veled-i Arakil 

Agob veled-i Beros 

Ohannes veled-i Kalos 

Madıros veled-i Kirkor 

[31/1] 
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Vasî ve Nafaka Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Kayâ Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Rabia bint-i İbrahim nâm mütevefiyenin sadrîyye-i sagîre kızı Fatma’ya anası 

müteveffiye-i mezbûre ile müte‘âkıben fevt olan babası Salih bin Salih nâm 

müteveffiyânın terekelerinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûsesin 

zabt ve hıfza kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağın 

sagîre-i mezbûrenin akrabasından ve işbu bâ‘isetü’l-kitâb Şerife bint-i Mustafa nâm 

hatun vesâyete ehil ve sagîre-i mezbûre hakkında her vecle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-

i kitâbda muharrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîre-i mezbûre üzerine 

mezbûre Şerife Hatun’u vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-

i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ-yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm 

iyledikden sonra vasîyye-i mezbûre anifen meclis-i şer‘de takrîr-i kelâm idüb hâlâ vasîsi 

olduğum sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyacı olmağla 

emvâl-i mevrûsesinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr olunmak 

bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîre-i mezbûrenin nafaka ve kisveye 

zarûret ve eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olduğunu zeyl-i vesîkada mektûbü’l-esâmî 

müslimîn kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mûmâ-ileyh efendi 

hazretleri dahi sagîre-i mezbûrenin emvâl-i mevrûsesinden râyiç fî’l-yevm beher yevm 

üçer para nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru târîh-i 

kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i zaferde rücu‘a vasî-i 

mezbûre izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Saferi’l-hayr li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 
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Es-Seyyîd Ömer bin Osman-ser muhzırân 

Halil Çavuş 

Mehmed-muhzır 

[31/2] 

Keşf Hüccetidir 

Husûs-ı âtîü’z- zikri mahallinde isgâ ve tahrîr içün savb-ı şer‘den bi’l-iltimâs 

Mevlânâ es-Seyyîd Abdurrahman Efendi me’zûnen ta‘yîn ve irsâl olunub ol dahi zeyl-i 

kitâbda muharrerü’l-esâmî müslimîn ile medîne-i Tokat’da Penbeciler sûkunda vâki‘ 

işbu bâ‘isü‘l-kitâb Hasan Beşe’nin dükkânına varub akd-ı meclis-i şer‘-i hatîr 

iylediğinde Artukabâd kazasında kâ’in Musa nâm karyesi sâkinlerinden Abdullah bin 

Abdullah nâm kimesne meclis-i ma‘kûd-ı mezkûrda bi-tav’ihâ ikrâr-ı tamm ve takrîr-i 

kelâm idüb işbu bin iki yüz yirmi yedi senesi Zilhicceti’ş-şerîfinin on beşinci yevmi 

bazar kable’l-asr merkûm Hasan Beşe’nin dükkânında oturur iken merkûmun sulbî sagîr 

oğlu Mustafa dükkânın tâmına luğ çeker iken ma‘âzâ’llahu te‘âlâ luğ taşı sağ bacağımın 

diz kapağım üzerine düşüb beni mecrûh itmekle eser-i cerâhatım taraf-ı şer‘den keşf ve 

tahrîr olunub eğer ben mecrûh-ı mezbûrdan vefât ider isem işbu merkûm Hasan 

Beşe’den ve gayriden vechen mine’l-vücûh ve sebeben mine’l-esbâb da‘vâ ve nizâ‘m 

yokdur deyû ikrâr ve i‘tirâf iylediğini Mevlâna-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ve 

ba‘dehu mahfil-i kazâya gelüb me‘an bâ’is olunan çûkadâr Halil bin Ali ve muhzır es-

Seyyîd Ömer bin Osman nâm kimesneler ile ala vuku‘ihi inhâ ve takrîr itmeğin mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-yemi’l-hâmis min şehr-i Saferi’l-hayr li-sene 

semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 
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Kuruali-zâde el-Hâc Mehmed Ağa ibn-i Abdülkerim 

El-Hâc Ali ibn-i el-Hâc Ali Ağa 

El-Hâc Ali Efendi ibn-i Ömer 

Hâfız Abdurrahman ahi’l-mezbûr 

El-Hâc Emin Ağa ibn-i Feyzullah 

Şerif Alemdar ibn-i Mehmed 

El-Hâc Osman Alemdar ibn-i el-Hâc Mehmed 

Çıkrıkcı Ahmed Usta bin Abdullah 

[31/3] 

Medîne-i Sivas ahâlilerinden Ömer ibn-i İsmail nâm kimesne kendi tarafından 

asâleten ve er karındaşı Osman ile zâtları mu‘arrefe kız karındaşı Raziye ve vâlidesi 

Emine bint-i Mehmed taraflarından sâbitü’l-vekâle vekîlleri olmağla vekâlete medîne-i 

Tokat’da meclis-i şer‘-i hatîr-i vacibü’t-tevkîrde medîne-i Sivas sükkânından işbu 

bâ‘isü’l-kitâb el-Hâc Osman Ağa ibn-i Abdullah tarafından bey‘-i atîü’z-zikrî tasdîke 

vekîl olduğu Veliyüddin Efendi ibn-i Hüseyin ve Osman Alemdar ibn-i Abdullah 

şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i şer‘i lâhik olan yine medîne-i Sivas 

sükkânından İmâm-oğlu es-Seyyîd İbrahim bin Halil nâm kimesne mahzarında asâleten 

ve vekâleten ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm idüb medîne-i Sivas’da Küçük Minâre 

Mahallesinde vâki‘ bir tarafdan el-Hâc İsmail ve bir tarafdan Ebubekir Çavuş 

menzillerine ve iki tarafdan tarîk-i âmme müntehi binâ ve arsası müşâ‘an mülkümüz 

olan bir bâb menzilimizi cemî‘-i tevâbi ve levâhıkı ve kâffe-i hukûk ve murâfıkıyla 

tarafeynden icâb ve kabülü hâvî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile müvekkil-i mezbûr el-Hâc 
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Osman Ağa’ya an-nakd yedi yüz elli guruşa bey‘ ve temlîk ve teslîm iylediğimde ol 

dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük [s.32] ve tesellüm ve kabz ve kabûl iyleyüb 

semeni olan meblağ-ı mezkûr yedi yüz elli guruşu meclis-i bey‘de alâ kadri’l-hisses her 

birimize tamâmen def‘ ve teslîm biz dahi müvekkil-i mezbûr el-Hâc Osman Ağa 

yedinden kâmilen ahz ve kabz ve istifâ-yı hakk iyledik fîmâ-ba‘d menzîl-i mahdûd-ı 

mezkûr müvekkil-i mezbûr el-Hâc Osman Ağa’nın mülk-i müşterâsı olub bizim alâka 

ve medhalimiz kalmadı keyfe-mâyeşâ ve yuhtar ve mutasarrıf olsun didikde gıbbu’t-

tasdiki’ş-şer‘i mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min Saferi’l-hayr li-

sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Receb Efendi ibn-i Abdullah 

Fazlı Efendi 

Mustafa Efendi 

Mesl-oğlu Seyyid Ağa 

[32/1] 

Nafaka Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Meydân Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mustafa bin Mehmed nâm müteveffânın sulbî sagîr oğulları Hüseyin ve Hasan’a 

bâ-hüccet-i şer‘iyye vasîleri olan ammileri işbu bâ‘isü’l-kitâb Mehmed Alemdar bin 

Mehmed nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i vacibü’t-tevkîrde takrîr-i kelâm ve bast-ı 

ani’l-merâm idüb hâlâ vasîleri olduğum sagîrân-ı mezbûrânın nafaka ve kisveye zarûret 

ve eşedd-i ihtiyacları olmağla emvâl-i mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve 

kisve-bahâ farz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîran-
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ı mezbûrânın nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olduklarını zeyl-i 

vesîkada muharrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîrân-ı mezbûrânın 

emvâl-i mevrûselerinden râyiç fi’l-vakt beher yevm her birine beşer para nafaka ve 

kisve-bahâ farz ve takdîr idüb meblağ-ı mefrûz-ı mezkûru târîh-i kitâbdan harc ve sarfa 

ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i zaferde rücû‘a vasî-i mezbûra izn birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ket olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sânî aşer min şehr-i Saferi’l-hayr li-sene 

semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Delibaşı-zâde Osman Ağa ibn-i Ali Ağa 

Hâfız Ali ibn-i Salih 

Menzilci Hüseyin Ağa ibn-i Osman Ağa 

Molla Hasan bin Hüseyin 

Mü’ezzin Ebubekir bin Hüseyin 

[32/2] 

Vasî ve Nafaka Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Debbâğhâne-i Cedîd Mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Rabia bint-i Mustafa Ağa nâm müteveffîyenin sadrî sagîr oğlu 

Mehmed’e ve sadrîyye-i sagîre kızı Abide’ye vâlideleri müteveffîye-i mezbûre ile ve 

müte‘âkıben fevt olan babaları el-Hâc İbrahimAğa ibn-i el-Hâc İbrahim Ağa’nın 

terekelerinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfz ve 

rü’yet ve itmâma bundan akdem bâ-hüccet vasî-i mensûbeleri olan es-Seyyîd Ahmed 
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Ağa bundan akdem fevt olmağla müteveffiyân-ı mezbûrân ile ceddeleri müteveffiye 

Maide’nin terekelerinden bi’l-irsi’ş-şer‘i isâbet ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerin 

zabt ve hıfz ve rü’yete kıbel-i şer‘den vasî nasb ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim 

olmağın sagîrân-ı mezbûrânın haliteleri işbu bâ‘isetü’l-kitâb Şerife bint-i Hasan Ağa 

nâm hatun vesâyete ehil ve sagîrân haklarında her vecle evlâ ve enfa‘ olduğunu zeyl-i 

kitâbda mektubü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi sagîrân-ı mezbûrân 

üzerlerine mezbûre Şerife Hatun’u vasî nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi ber vech-i 

muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hidmet-i lâzımelerin kemâ-yenbagî edâya 

müte‘ahhide ve iltizâm iyledikden sonra vasîyye-i mezbûre anifen meclis-i şer‘de takrîr-

i kelâm idüb hâlâ vasîleri olduğum sagîran-ı mezbûrânın nafaka ve kisveye zarûret ve 

eşedd-i ihtiyacları olmağla emvâl-i mevrûselerinden bi-kadri’l-kifâye nafaka ve kisve-

bahâ farz ve takdîr olunmak bi’l-vesâye matlûbumdur didikde fi’l-hakîka sagîrân-ı 

mezbûrânın nafaka ve kisveye zarûret ve eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc olduklarını zeyl-i 

vesîkada muharrerü’l-esâmî kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mûmâ-

ileyh efendi hazretleri dahi sagîrân-ı mezbûrânın emvâl-i mevrûselerinden râyiç fî’l-

vakt beher yevm her birine kırkar para nafaka ve kisve-bahâ farz ve takdîr idüb meblağ-

ı mefrûz-ı mezkûru târîh-i kitâbdan harc ve sarfa ve hîn-i zarûretde istidâneye ve vakt-i 

zaferde rücu‘a vasîyye-i mezbûre Şerife Hatun’a izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Hurrire fi evasıt-ı min şehr-i Saferi’l-hayr li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Fahrü’l-küttâb es-Seyyîd Mehmed Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi-el-

müderris 
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Es-Seyyîd Abdurrahman Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-el-mukayyîd 

Es-Seyyîd Hasan Efendi-kâtib-i rakîm  

[32/3] 

Nâzır Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Debbağhâne-i Cedîd sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Şerife Rabia bint-i Mustafa’nın sadrî sagîr oğlu Mehmed’e ve sadrîyye-i sagîre kızı 

Abide’ye vâlideleri müteveffiye-i mezbûre ile müte‘âkıben fevt olan babaları el-Hâc 

İbrahim Ağa ibn-i el-Hâc İbrahim Ağa ile ceddeleri Maide bint-i Mehmed nâm 

müteveffiyân-ı mezbûretânın terekelerinden bi’l-irsi’ş-şer‘i ve bâ-defter-i kassâm isâbet 

ve intikâl iden emvâl-i mevrûselerin zabt ve hıfz ve rü’yete bâ-hüccet-i şer‘iyye 

vasîyye-i mensûbeleri haliteleri Şerife bint-i Hasan Ağa nâm hatun üzerlerine nâzır nasb 

ve ta‘yîn olunmak lâzım ve mühim olmağla vasîyye-i mezbûrenin zevci işbu bâ‘isü’l-

kitâb es-Seyyîd Receb Efendi ibn-i İbrahim Efendi nâm kimesne nezâret-i merkûmeye 

her vechle muhal ve müstehak ve sagîrân-ı mezbûrân haklarında evlâ ve enfa‘ olduğunu 

sikât-ı sahîhetü’l-kelimât kimesneler taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle hâkim-i mevki‘-i 

sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri merkûm es-Seyyîd Receb Efendi 

vasîyye-i mezbûre Şerife nâm hatun üzerine nâzır nasb ve ta‘yîn iyleyüb ol dahi 

nezâret-i mezkûreyi vech-i meşrûh üzere kabûl ve hidmet-i lâzımesin kemâ- [s.33] 

yenbagî edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l 

yevm-i evâsıt min şehr-i Saferi’l-hayr li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Hüdâyî el-Hâc Ali Efendi  
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İbrahim Ağa-çehkân 

Hüseyin Ağa ibn-i Osman Ağa 

[33/1] 

Medîne-i Tokat’da Menice Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

Hâcegân-ı Divân-ı Hümâyûn’dan el-Hâc Ömer Efendi ibn-i Mehmed nâm müteveffânın 

verâseti zevceteyn-i metrûketeyni Şerife bint-i Hasan ve Naime bint-i es-Seyyîd Ahmed 

Ağa nâm hatun ile sulbî kebîr oğlu Şerif Mehmed’e ve sagîr oğlu İbrahim’e ve kebîre 

kızı Ayşe’ye ve sagîre kızları Rukiye ve Şakire’ye inhisârı ba‘de’t-tahakkukı’ş-şer‘i 

zevce-i mezbûre Naime’nin vekîl-i müsecceli ve sagîr-i mezbûr ile sagîre-i mezbûre 

Şakire’nin bâ-hüccet vasî-i mensûbeleri merkûm es-Seyyîd Ahmed Ağa ibn-i Süleyman 

Ağa ile sagîre-i mezbûre Rukiye’nin bâ-hüccet vasîyye-i mensûbesi anası zevce-i 

mezbûre Şerife ve merkûm Şerif Mehmed ile mezbûre Ayşe meclis-i şer‘-i hatîr-i 

vacibü’t-tevkîrde işbu bâ‘isü’l-kitâb Abdullah Efendi ibn-i Ömer Ağa nâm kimesne 

mahzarında her biri asâlete ve vekâlete ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm idüb mûrisimiz 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden olub medîne-i mezbûre fenâsında etrâf-ı şehr 

arazisinde Çay nâm mevzi‘de vâki‘ bir tarafdan Hasan Efendi ve bir tarafdan diğer 

Hasan ve bir tarafdan Mûytâb Mehmed bağlarına ve bir tarafdan tarîk-i âmme müntehî 

tahmînen dört çiftlik mikdâr bir kıt‘a bağ ve yine mevzi‘-i mezkûrede Ayucı Deresi 

dimekle ma‘rûf nâm mahalde vâki‘ bir tarafdan Derzi Mehmed ve bir tarafdan 

Debbağağzı Eğri bağlarına ve bir tarafdan dere ve bir tarafdan tarîk-i âmme müntehî 

eşcar ve kürûmları mülk ve arsalarının senevî divânisi tarafına icâre-i maktû‘aları olan 

tahmînen üç çiftlik mikdârı bir kıt‘a bağ harâbe müşrif olub hasılâtları ta‘mîr ve 

masârıfına vefâ itmediğinden gayri kabil-i taksîm olmayub intifâ’-yı münkatı‘ olmağla 

bağtân-ı mezbûretân semen-i misliyle bey‘ olunub sagîrûn-ı mezbûrûnun hisse-i 
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irsiyyeleri semen-i mezkûrdan ifrâz ve istirbâh olunmak bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve 

bi’l-vekâle matlûbumuzdur didiklerinde fi’l-hakîka merkûmûnun kelimât-ı meşrûhaları 

nefsi’l-emre muvâfık olduğunu sikât-ı sahîhetü’l-kelimât kimesneler taraf-ı şer‘e haber 

virmeleriyle bağtân-ı mezbûretân bâ-ma‘rifet-i şer‘ tullâba arz ve ba‘de’l-müzâyede ve 

ragıbât inkitâ‘ından sonra dokuz yüz otuz guruşda müşterî-i merkûm Abdullah Efendi 

üzerinde karar-dâde ve ziyâde ile tâleb-i âharı olmamağla bağ-ı mezkûrları bî-cem‘i’t-

tevâbi‘ ve’l-levâhık ve kâffeti’l-hukûk ve’l-murâfık tarafeynden icâb ve kabûlü hâvî ve 

şurût-ı müfside ve mevâzı‘dan ârî bey‘-i bât-ı sahîh-i şer‘i ile efendi-i mûmâ-ileyhe 

semen-i misli olan meblağ-ı mezkûr dokuz yüz otuz guruşa bi’l-asâle ve bi’l-vesâye ve 

bi’l-vekâle bey‘ ve temlîk ve teslîm ol dahi ber vech-i muharrer iştirâ ve temellük ve 

tesellüm ve kabz ve kabûl iyleyüb semeni olan meblağ-ı mezkûru müşterî efendi-i 

mûmâ-ileyh yedinden tamâmen ahz ve kabz iyledik fîmâ-ba‘d bAğan-ı mahdûd-ı 

mezkûr efendi-i mûmâ-ileyhin mülk-i müşterâsıdır keyfe-mâ-yeşâ ve yuhtâr mutasarrıf 

olsun didiklerinde gıbbü’t-tasdiki’ş-şer‘-i mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi 

gurre-i min şehr-i Rebiü’l-evvel li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Fahrü’l-küttâb es-Seyyîd Mehmed Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi-el-

müderris 

Es-Seyyîd Hasan Efendi ibn-i es-Seyyîd Abdurrahman Efendi 

Es-Seyyîd Abdurrahman Efendi ibn-i es-Seyyîd Feyzullah Efendi 

Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-el-mukayyîd 

Hüseyin Ağa ibn-i Osman Ağa-menzilci 

El-Hâc Muvaffık Ağa ibn-i Abdülvehab Ağa 
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Es-Seyyîd Hüseyin Efendi-kâtib-i rakîm 

[33/2] 

Şerif Mehmed’in Hibe Hüccetidir 

Medîne-i Tokat’da Akdeğirmen Mahallesi sâkinelerinden zâtî mu‘arrefe Saliha 

bint-i Abdullah nâm hatun tarafından ikrâr-ı âtîü’z-zikre vekîl iylediği zât-ı mezbûreyi 

bî-şahsihâ ma‘rifet-i şer‘iyye ile ârifân olan Abdullah Beşe bin Emin ve Ebubekir bin 

İsmail nâm kimesneler şehâdetleriyle sabit ve sübût-ı vekâletine hükm-i şer‘i lâhık olan 

Mustafa bin Ömer nâm kimesne meclis-i şer‘-i hatîr-i vacibü’t-tevkîrde oğlunun oğlu 

işbu bâ‘isü’l-kitâb Şerif Mehmed bin Ömer mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tamm ve 

takrîr-i kelâm idüb bundan akdem müvekkilem mezbûrenin mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

bir tarafdan Somuncu-oğlu Osman ve iki tarafdan müvekkilem mezbûrenin kendi mülkü 

ve bir tarafdan tarîk-i âmme müntehî binâ ve arsası mülk bir bâb menzilinin sol 

tarafında olan fevkânî bir odasıyla ittisâlinde bir yazlık ve zokak kabusunun bir 

kanadını dahi işbu merkûm Şerif Mehmed bin Ömer’e hibe-yi sahiha-yı şer‘iyye ile 

hibe ve temlîk ve teslîm ol dahi ber vech-i muharrer ittihâb ve temellük ve tesellüm ve 

kabz ve kabûl iyleyüb merkûm Şerif Mehmed’in mülk-i mevhûbu olub müvekkilem 

mezbûrenin asla ve kat‘a alâka ve medhâli kalmayub keyfe-mâyeşâ ve yuhtar mutasarrıf 

olsun dedi didikde gıbbü’t-tasdîki’ş-şer‘i mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Hurrire fi’l-

yevmi’r-râbi‘ ve’l-işrîn şehr-i Saferi’l-hayr li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Çehkân İbrahim Ağa ibn-i İsmail 

Hacıimâm-oğlu Salih bin Mehmed 

Es-Seyyîd Ali Beşe bin Osman 
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Mehmed Beşe bin Mustafa 

Es-Seyyîd Emîn Beşe bin Ömer 

Ve Hüseyin bin el-Hâc Emin  

Salih bin Ahmed 

[s.160] 

[160/1] 

İşbu bin iki yüz yirmi sekiz senesine mahsûben medîne-i Tokat cîzye evrâkı bâ-

ma‘rifet-i şer‘ tahrîr olunduğı. Fi gurre-i Muharrem sene 1228. 

Meblağ  

Âla    0300 

Evsât 4500 

Ednâ  0600 

          5400 guruş 

[160/2] 

Medîne-i Tokat’da vaki‘ Hülefâ Zâviyesi vakfından almak üzere yevmi iki akçe 

vazîfe ve senevî bir müdd galle ile mü’ezzinlik ciheti Hasan bin İbrahim’in 

mahlûlünden Ömer nâm kimesneye tevcîh-i berât olunduğu işbu mahale kayd şüd. Fi 29 

Şa‘bân sene 27. 

[160/3] 

Kayâ Mahallesinden Örücü Şerife tâ’ib-i müstağfir olduğu işbu mahalle kayd 

olundu. Fi 25 L sene 1227. 
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[160/4] 

Kadayıf 1 kıyye 12 para 

Fi 18 Zi’l-hicce sene 27 

[s.159] 

[159/1] 

Ma‘den-i Hümâyûn’dan Asitâne-i Aliyye’ye gidecek on dokuz haml sîm külçe 

medîne-i Tokat’a emînen ve sâlimen vusûl ve yanına müsellâh cebelü ta‘yîn ve mahall-i 

me’mûresine azîmet olunduğu kayd şüd. Fi 15 Recebü’l-ferd sene 1227. 

[159/2] 

Ma‘rûz-ı dâ‘î-i devâm-ı ömr ü devlet-i âlileridir ki 

Ma‘den-i Hümâyûn-ı Şâhâne’ye sermâye olarak bu def‘a hazîneye tesyîr ile 

Darbhâne-i Ma‘mûreden irsâl buyurılan on üç yük hazîne tâtârân-ı m‘âden-i 

hümâyûndan izzetli Ali Ağa kulları yediyle eminen bi’s-selâme medîne-i Sivas 

menzilhânesine vusûl ve andan dahi kifâyet mikdârı yarar ve tûvânâ ve müsellah 

Süvariyle koşılub Deliklütaş hânına irsâl kılındığı bi’t-temâs huzûr-ı fâ’izü’n-nûr-ı 

asıfânelerine i‘lâm olundu. Bâkîü’l-emr men lehü’l-emrindir. 19 Receb sene 1227. 

Ed-dâ‘î el-kadîm Mehmed Kâmil el-mevlâ-i hâkir be-medîne-i Sivas ufiye anhü 

[159/3] 

Ma‘den-i Hümâyûn’dan Asitâne-i Aliye’ye gidecek yirmi beş yük sîm külçe 

medîne-i Tokat’a eminen ve sâlimen vusûl ve yanına müsellâh cebelû ta‘yîn ve mahall-i 

me’mûresine azîmet olunduğu kayd şüd. Fi 9 L sene 227. 

[159/4] 
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An-asl Erzurum ahâlilerinden İnce nâm zimmî şeref-i İslâm ile müşerref olub 

ismi Hasan tesmiye olunduğu işbu mahalle kayd şüd. Fi 11 L 227. 

[159/5] 

Asitâne-i Aliye’den Ma‘den-i Hümâyûn’a sermâye olarak sekiz haml meskûk 

sâlimen medîne-i Tokat’a vusûl ve yanına müsellah cebelûler ta‘yîn ve mahall-i 

me’mûresine azîmet olunduğu kayd şüd. 7 Zi sene 27. 

[159/6] 

Medîne-i Tokat’da Güzelaşcı Mahallesi’nde Buzcu-oğlu kızı Hirosima bint-i 

Asadur nâm zimmîye tâ’ib-i müstağfir olduğu işbu mahalle kayd olundı. 

[s.158] 

……. 

[s.157] 

[157/1] 

Narh Fi 17 Zilhicce sene 1227 

Nân-ı azîz 100 dirhem          para 

Çörek 50 dirhem            para 

Simid 50 dirhem           para 

Gâhi 25 dirhem          para 

Kadayıf kıyye 1       para 

Hirfet-i Kassâbân 

Lahm-ı ganem ve ma‘z 1 kıyye    12 para 
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Safî kûyruk 1 batman   240 para 

Kelle1 ve pâça1        para 

Ciğer 1      para 

Mûnbâr 1      para 

Hirfet-i bakkalân ve manâv 

Revgan-ı sade 1 kıyye 80 para 

Revgan-ı zeyt 1 kıyye 108 para 

Revgan-ı bezîr 1 kıyye 64 para 

Tosya pirinci 1 kıyye        para 

Niksar pirinci 1 kıyye         para  

Trablus sabunu 1 kıyye 106 para 

Yerlü asel 1 kıyye 80 para 

Şem‘i asel 1 kıyye     para 

Ceviz içi 1 kıyye 40 para 

Zile’nin çalma bekmezi 1 kıyye 26 para 

Yerlü bekmez 1 kıyye 40 para 

Nazilli incir 1 kıyye       para 

Besni üzümü 1 kıyye 22 para 

Hurmâ 1 kıyye     para 

Zile leblebisi 1 kıyye       para 
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Tuz 1 kıyye 3 para 

Haleb sabunu 1 kıyye      para 

Yaprak-ı hınna 1 kıyye 40 para 

Sarmısak 1 kıyye       para 

Yoğurt 1 kıyye  5 para 

Karasabun 1 kıyye 96 para 

Taze peynir 1 kıyye      para 

Küp peyniri 1 kıyye 36 para 

Tulûm peyniri 1 kıyye 32 para 

Yerlü pasdırma 1 kıyye        para 

Deve inciri 1 kıyye       para 

Çakıl şâb 1 kıyye       para 

Revgan-ı şa‘îr 1 kıyye       para 

Şem‘i revgan-ı kebîr  1kıyye      para 

Şem‘i revgan-ı sagîr 1 kıyye        para 

Şeker 1 kıyye 160 para 

Kaya şâb 1 kıyye 42 para 

Fındık 1 kıyye 22  para 

Hirfet-i penbeciyân Adana penbesi bâzirgâne narh beher kantârı 

Adana penbesi bâzirgâne narh 1 kıyye        meblağ 
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Hırfet-i Hallâcân 1 kıyye        meblağ 

Çiğ penbe 1 kıyye 

Hirfet-i Kirişciyân 

Hallâc kirişi 1 aded        para 

Nisvân kirişi 1 aded         para 

Semçeci kirişi 1 aded        para 

Tozanlu kirişi 1 aded      para 

Hirfet-i na‘lçacıyân  

Çekü na‘lça 1 aded 

Otuzlu na‘lça 1 aded 

Ellilik na‘lça 1 aded 

Beş pûrlü na‘lça 1 aded 

Hirfet-i na‘lbandân 

At na‘lı 1 giyim 48 para 04 müsa‘ade 

Katır na‘lı 1 giyim 44 para 

Merkeb na‘lı 1 giyim 24 para 

Eski na‘lı sahibine 

Hirfet-i temürciyân 

Çatalbaş-ı kebîr 100 aded 12 para 

Çatalbaş-ı sagîr 100 aded 7 para 
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Pervâz mıhı 100 aded 5 para 

Kara mıh 1 kıyye 38 para 

Dolab harcı 1 tâkım 30 para 

Pencere tâkımı 1 40 para 

Pullu kapu harcı 1 tâkımı 50 para 

Kafes harcı 1 tâkım 50 para 

Sacayağı 1 kıyye 38 para 

Saban temürü 1 kıyye 40 para 

Kapû harcı 1 tâkım 50 para 

Hirfet-i Keçeciyân 

Sagîr ve kebîr-i â’lâ ve kuru olmak üzere 1,5 kıyye 64 para 

Sagîr keçe bir buçuk kıyye olmak üzere 

[s.156] 

Hirfet-i Setenciyân 

Ücret-i selhâk-ı gendüm 1 keyl 16 para 

Selhâk-ı bulgur 1 keyl 14 para 

Horasân 1 keyl 32 para 

Alçı kireç 1 keyl 120 para 

Acı kireç 1 batman 15 para 

Ücret-i âsiyâb 1 keyl 16 para 
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Hirfet-i kiremidci ve çömlekci 

Tavân kiremidi ve devr ve şîşe beher bini  

Tabân kiremidi 1 aded       para  

Sagîr desti 1 aded              para 

Orta desti 1 aded               para 

Kebîr desti 1 aded             para 

Sekek 1 aded         para 

Bardak 1 aded 

Kol künkü 1 aded 

Oğlubey künkü 1 aded      para 

Paşa künkü 1 aded           para 

Kâriz künkü 1 aded          para 

Hâlâ mirûr ve übûr iden misâfirîn ve sa’ire hancılar tarafından i‘tâ olunan yem 

ve samân ve yatak 

[156/1] 

Defter oldur ki işbu bin iki yüz yirmi yedi senesi Receb-i şerîfinde hâlâ valî-i 

Sivas Devletlû Mehmed Paşa hazretlerine virilecek taksit-i sânî-i imdâd-ı seferiye ve 

Voyvoda Ağa’nın bâ-temessük alacağıyla bayrâk Ağalarına virilen meblâğ ve Menzilci 

Hüseyin Ağa’ya bu def‘a virilecek imdâdiye ve bâ-defter-i müfredât-ı masârifât-ı belde 

ve harc-ı imzâ ve müte‘addid i‘lâmât ve mürâselât ve hüccec harcları ve sa‘âdetlü 

Voyvoda Ağa’ya tahsîldâriye ve eminiyye ve hüddâmiye ve tertib-i defter ve yâfte-i 
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kalemiyyesi cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le alâ vechi’s-sıha hisâb ve cümle 

muvâcehesinde feth ve kırâ’at ve ba‘de’l-kabûl ve ber mu‘tâd-ı kadîm tevzî‘ ve taksîm 

olunan masârifât-ı beldenin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire 

fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebü’l-ferd li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Hâlâ Vali-i Sivas devletlû Mehmed Paşa 
hazretlerine virilecek taksît-i sânî-i imdâd-ı 
seferiye 

4404 guruş 

Sa‘âdetlü Voyvoda Ağa’nın bâ-temessük 
alacağı 

21000 guruş 

İki aded bayrak Ağalarına virilen 6000 guruş 
Ağa-yı mûmâ-ileyhlerin Alemdârları ile 
usta ve karakullukçularına virilen 

340 guruş 

Ağa-yı mûmâ-ileyhlere virilen iki re’s esb 
bahâsı 

450 guruş 

Menzilci Hüseyin Ağa’ya bu def‘a 
virilecek imdâdiye 

2500 guruş 

Hâlâ Sivas mütesellimi Sadık Ağa’ya 
virilen ikrâmiye 

1500 guruş 

Zaralı-zâde Mehmed Bey’in konak 
masrafiçün virilen 

234 guruş 

Şark cânibi Seraskeri Devletlû Emin Paşa 
hazretlerinin çavuşlar kethüdâsı Salih 
Bey’in konak masrafı 

317 guruş 

Şark cânibi mübâya‘sıçün Bozok 
tarafından gelen mübâşirin konak masrafı 

65 guruş 

Salih Bey ile gelen devletlû Cabbâr-zâde 
Beyefendi’nin adamına virilen hidmet 

100 guruş 

Salih Bey ile gelen Sivas müteselliminin 
adamının konak masrafı 

35 guruş 

Devletlû Mehmed Paşa efendimizin 
Yüğrük alemdârıyla Tozanlu â‘yânlarının 
konak masrafı 

87 guruş 

İ‘lân-ı işâ‘a buyuruldusu getüren Sivas 
mütesselliminin adamının konak masrafı 

33 guruş 

[s.155] 

İ‘lân-ı işâ‘a buyuruldusu getürene virilen 
hidmet 

100 guruş 

Cebelû içün gelen Za‘im Ağa’nın konak 
masrafı 

42 guruş 

Sivas mütesellimi tarafından ikrâmiye içün 
gelen Ağanın konak masrafı 

16 guruş 

Ağa-yı mûmâ-ileyhe virilen hidmet 50 guruş 
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İbsile tarafından sâlyâne akçesi getüren 
adamın konak masrafı 

9 guruş 

Devletlû İbrahim Paşa hazretlerinin 
mübâşiri Za‘im Ağa’nın dört aylık konak 
masrafı 

480 guruş 

Yüzbaşı Tâşcı Halil’e virilen Reb‘iü’l-ahir 
mâhiyyesi içün virilen 

200 guruş 

Süleyman Paşa hazretlerinin enderûn 
ağalarının konak masrafı 

30 guruş 

Çolak Ali’ye gitdikde Tüfengibüyük-
oğluna virilen 

20 guruş 

Delilbâşı Çolak Ali nâhiyeye geldikde 
virilen kahve ve duhân kıymeti 

73,5 guruş 

Delilbâşı merkûm Firedökse’ye geldikde 
virilen şa‘îr 5 keyl 

125 guruş 

Delilbâşı merkûm Kirkoros’a geldikde 
virilen şa’îr keyl 

39,5 guruş 

Mahkemenin ta‘mirine virilen 101 guruş 1 rub‘ 
Sivas mütesellimi tarafından gelen Memüş 
Ağa’nın hidmet ve konak masrafı 

68 guruş 

Yüzbaşı ma‘iyyetinde olan sekbânlara 
virilen harclık ve duhân ve kahve 

63 guruş 

Turnacı’ya virilen kahve ve duhân 17 guruş 1 rub‘ 
Turnacı Ağa’nın konak masrafı 156 guruş 
Devletlû Süleyman Paşa hazretlerinin 
bîrûn Ağasıyla Hâcı-oğlu’nun adamı 
Tozanlu’ya gitdikde virilen harc-ı râh 

70 guruş 

Ağa-yı mûmâ-ileyhlerin konak masrafı 64 guruş 
Ağa-yı mûmâ-ileyhe virilen kahve ve 
duhân 

35 guruş 

Cabbâr-zâde Beyefendi tarafından ve 
mütesellimi tarafından gelen deve 
mübâya’ası mübâşirine virilen konak 
masrafı 

60 guruş 

Ağa-yı mûmâ-ileyhlere virilen hidmet-i 
mübâşiriyye 

385 guruş 

Kethüdâ bey duhâncıbâşısının konak 
masrafı 

12 guruş 

Süvari isti‘câline gelen hasekiye virilen 
hidmet ve konak masrafı 

58 guruş 

Yüzbaşı Ali’ye Cemâziye’l-evvel ve 
Camâziye’l-ahir mâhiyyesiçün virilen 

400 guruş 

İslâmboli fakiri avratın konak masrafı 55 guruş 
Mezbûre avratı Amasya’ya nakl içün 
virilen kirâ 

21 guruş 

Cabbâr-zâde Beyefendi tarafından Şark 
Cânibi mübâya‘asıçün tezkire getüren 

40 guruş 
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tâtâra 
Def‘a tâtâr-ı merkûma virilen hidmet 46 guruş 
Delilbâşı Mehmedünün çırağı nâhiyeye 
vürûdunda virilen kahve 1 batman ve 
duhân 1 batman ve torba bahâsı 

38,5 guruş 

Mûmâ-ileyhin odabâşısına virilen 25 guruş 
İlbâşı-zâde Mehmed Ağa’nın hazinedârı 
Ali Ağa’ya virilen hidmet 

200 guruş 

Mahkeme-i şerîfin mâhiyyesiçün virilen 40 guruş 
Tozanlu’ya giden hâkim efendinin 
çûkadârına virilen harc-ı râh 

25 guruş 

Süvari maddesinde muhzırlara virilen 
hidmet 

20 guruş 

Turnacıya virilen kahve 1 kıyye 7 guruş 
Şark mübâya‘ası bedelinin isti‘caliçün 
gelen Lütfullah Bey’in adamına virilen 

40 guruş 

Umûr-ı belde içün Asistane’ye giden 
Çavuş el-Hâc Osman’a virilen 

600 guruş 

Şark mübâya‘ası te’hîri içün Bozok 
tarafına giden Osman Ağa’ya virilen 

65 guruş 

Şeh-zâde tebşîriçün gelen tâtâra virilen 84,5 guruş 
Şark cânibi mübâya‘ası bedelinin 
tahsîliçün gelen Salih Bey ile Sivas 
müteselliminin çûkadârına virilen hidmet 

80 guruş 

Darbhâne çûkadârı Erzurum’a giderken 
virilen 

20 guruş 

Mahkeme-i şerîf bekçileriçün serdâr 
çûkadârlarına virilen 

25 guruş 

Mektûb getüren beyefendinin tatarlarına 
virilen 

15 guruş 

[s.154] 
Delilbâşı Çolak Ali’nin odabâşılarına 
virilen 

125 guruş 

Delibaşı mûmâ-ileyhe virilen esb kıymeti 500 guruş 
Sivas mütesellimi tarafından gelen tatara 
virilen 

15 guruş 

Süleyman Paşa tarafından mektûb getüren 
çûkadâra virilen 

80 guruş 

Umûr-ı belde içün Canik’e giden Timur 
Çavuşa virilen 

40 guruş 

Umûr-ı belde içün Sivas’a giden 
Tüfengibüyük-oğlu’na 

30 guruş 

Fermân getüren cebelû çavuşuna virilen 
hidmet 

27 guruş 

Hâcı-oğlu’nun adamı mektûb ile geldikde 
virilen 

20 guruş 
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Tüfengibüyük-oğlu Tozanlu’ya divân 
tezkiresi ve mürâsele getürdükde virilen 

25 guruş 

Bayrak virilen Turnacı’ya virilen hidmet 200 guruş 
Kethüdâ Beyefendi’nin duhâncıbâşısı 
asâkir isti‘câliçün geldikde virilen 

250 guruş 

Kâim-makâm tatarı şa‘îr isti‘câliçün 
geldikde virilen 

40 guruş 

Tozanlu maddesiçün Süleyman Paşa 
hazretleri tarafından Sakallu Ağası’na 
virilen 

500 guruş 

Süvari asâkiri içün gelen tatara virilen 
hidmet 

25 guruş 

Mefkûd maddesiçün kâim-makâm tâtarına 
virilen hidmet 

15 guruş 

Mehmed Celaleddin Paşa efendimizin 
tebşîri içün gelen tâtâra virilen hidmet 

91,5 guruş 

Delilbâşı Mehmedünün mihmândârı 
Tüfengibüyük-oğlu’na virilen 

15 guruş 

Yüzbaşı’ya virilen üç aded hil‘at bahâsı 165 guruş 
Tozanlu â‘yânlarına gönderilen kürk 1 
aded biniş 4 aded bahâsı 

345 guruş 

Asâkir isti‘câliçün gelen turnacıya konak 
masrafı 

32 guruş 

Umûr-ı belde içün Kûrâl-zâde el-Hâc 
Mehmed Ağa’dan istikrâz olunan dört bin 
guruş dört aylık hisâbıçün virilen 

480 guruş 

Bozok tarafından dülger içün gelen 
beyefendinin çûkadârına virilen 

25 guruş 

Devletlû İbrahim Paşa hazretlerinin konak 
kirâsı içün virilen 

180 guruş 

Paşa-yı müşârün-ileyhin mesârifına medâr 
içün virilen 

500 guruş 

Za‘im Ağa içün Hamamcı Sarı Mustafa 
Ağa’ya virilen konak masrafı 

20 guruş 

Umûr-ı belde zımnında iki kıt‘a emre 
virilen harc 

100 guruş 

Akçe noksânı 250 guruş 
Faziletlû hâkim efendiye virilen harc-ı 
imzâ 

1600 guruş 

Müte‘addid i‘lâmât ve mürâselât ve hüccec 
harcları 

3400 guruş 

Sa‘âdetlû Voyvoda Ağa’ya tahsildâriyye 5000 guruş 
Serdâr Ağa’ya tahsildâriyye 300 guruş 
Tertîb-i defter ve yâfte kalemiyyesi 250 guruş 
Kethüdâ’iyye 250 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 40 guruş 
Bu def‘a İbrahim Efendi’ye ücret 1000 guruş 
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Kolcılara virilecek ücret 450 guruş 
Mu‘temed Efendi’ye virilecek ücret 500 guruş 
Yekûn 64674 

1054 
63620 
Rebi‘ü’l-ahir mâhiyyesi taraf-ı vilâyetden 
hâkim-i sâbık Rafet Efendi’ye virilmekle 
mâhiyye-i mezkûrda mahsûl-ı mahkeme 
ihrâc olunub sâlyâne olunan yâlnız altmış 
üç bin altı yüz yirmi guruşdur. 

 
Hisse-i ehl-i hiref 35787 
Hisse-i hânât 11928 
Hisse-i Tozanlu 7953 
Hisse-i Komanat 5302 
Hisse-i Kafirni 2650 

[s.153] 
Hirfet-i Der Nefs-i Şehr-i Tokat 

Hirfet-i Attârân 690 guruş 
Hirfet-i Penbeciyân 495 guruş 
Hirfet-i Boyacıyân 585 guruş 
Hirfet-i Sarrâcân 135 guruş 
Hirfet-i Etmekci ve Çörekci ve Kebâbcı ve 
Baklacı 

1820 guruş 

Hirfet-i Kazzâzân ve İplikci 1820 guruş 
Hirfet-i Mûytâbân 390 guruş 
Hirfet-i Kuyumcıyân 390 guruş 
Hirfet-i Semerci ve Keçeci ve Palâncı 719 guruş 
Hirfet-i Kassâbân 430 guruş 
Hirfet-i Berberân ve Hamamcı 225 guruş 
Hirfet-i Mizân ve Pûşici ve Peştemâlci 1450 guruş 
Hirfet-i Kirişciyân 125 guruş 
Hirfet-i Temürci ve Çilingirci 620 guruş 
Hirfet-i Setenciyân 1215 guruş 
Hirfet-i Arpacıyân 235 guruş 
Hirfet-i Kûndâkcı ve Kılıçcı 100 guruş 
Hirfet-i Neccârân ve Keresteci 200 guruş 
Hirfet-i Na‘lbândan 175 guruş 
Hirfet-i Urgâncıyân 120 guruş 
Hirfet-i Duhâncıyân ve Çıbıkçı 485 guruş 
Hirfet-i Hallâcân 900 guruş 
Hirfet-i Basmacıyân 5360 guruş 
Hirfet-i Haffâfân ve Dikici 765 guruş 
Hirfet-i Debbâğân 215 guruş 
Hirfet-i Bakkalân ve Manâv 1790 guruş 
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Hirfet-i Kadayıfcı ve Şerbetci 80 guruş 
Hirfet-i Çullâhân 3380 guruş 
Hirfet-i Kasârân 215 guruş 
Hirfet-i Derziyân 1070 guruş 
Hirfet-i Kavukcı ve Takyeci 75 guruş 
Hirfet-i Bedestân ve Bezzâzân ve Koltukcı 1783 guruş 
Hirfet-i Elvâncıyân 105 guruş 
Hirfet-i Na‘lçacıyân 50 guruş 
Hirfet-i Kürkciyân ve Kâlpâkcı 440 guruş 
Hirfet-i Şîrâcıyân 200 guruş 
Hirfet-i Eskiciyân 105 guruş 
Hirfet-i Gönciyân 35 guruş 
Hirfet-i Kazgancı ve Kalaycı ve Hurdacı 6120 guruş 
Hirfet-i Kiremidci ve Çömlekci 220 guruş 
Hirfet-i Tarâkcı ve Çıkrıkcı 60 guruş 
Hirfet-i Kireçci 60 guruş 
Hirfet-i Taşcıyân 190 guruş 
Hirfet-i Abâcıyân 115 guruş 
Yekûn 35787 guruş 
Hisse-i Hânât 11928 guruş 
Min haysü’l-mecmû‘ 47715 guruş Yalnız kırk yedi bin yedi yüz 

on beş guruşdur. 

Bâlâda mastûr ehl-i hiref ve hânât ahâlîleri 

İnhâ olunur ki 

Hâlâ Sivas Valisi Devletlû Mehmed Paşa hazretlerine virilecek taksît-i sânî-i 

imdâd-ı seferiye ve Voyvoda Ağa’nın bâ-temessük alacağıyla Bayrâk Ağalarına 

virilecek meblağ ve Menzilci Hüseyin Ağa’ya bu def‘a virilecek imdâdiye ve bâ-defter-i 

müfredât-ı masârifât-ı belde ve harc-ı imzâ ve müte‘addid ve i‘lâmât ve mürâselât ve 

hüccec harcları ve sa‘âdetlû voyvoda Ağaya tahsîldâriye ve eminiyye ve hüddâmiyye ve 

tertîb-i defter ve yâfte-i kalemiyyesi ve kaydiyye cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le alâ 

vechi’s-sıha hisâb olundukda altmış üç bin altı yüz yirmi guruşa bâliğ olub ber mu‘tâd 

nevâhi hissesi ba‘de’l-ifrâz bâki kalân mebâliğ ehl-i hiref ve hânâtın şenlik ve 

tahammüllerine göre tahtlarında terkîm olunduğu vech üzere isâbet itmişdir. Meblağ-ı 
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mezbûru beyninizde cem‘ ve tahsîl ve kabzına me’mûra teslîm eyleyesiz. Hurrire fi’l-

yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebü’l-ferd li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[s.152] 
Nâhiye-i Komanat tabi‘ Tokat 

Karye-i Geksi 80 guruş 
Karye-i İzbesti 145 guruş 
Karye-i Difye 255 guruş 
Karye-i Yelpe 65 guruş 
Karye-i Zazara 43 guruş 
Karye-i İze 251 guruş 
Karye-i Kemkez 102 guruş 
Karye-i Esdiğin 182 guruş 
Karye-i Cincife 102 guruş 
Karye-i Tekye Dazular 43 guruş 
Karye-i Hulvar 97 guruş 
Karye-i Ohtab 330 guruş 
Karye-i Dönekse 55 guruş 
Karye-i Boyalı 120 guruş 
Karye-i Armus 292 guruş 
Karye-i Omala 150 guruş 
Karye-i Bizeri 330 guruş 
Karye-i Acıpınar 70 guruş 
Karye-i Çördük 46 guruş 
Karye-i Sideni 124 guruş 
Karye-i Kevahlık 34 guruş 
Karye-i Gevrek 82 guruş 
Karye-i Firedökse 489 guruş 
Karye-i Fenk 465 guruş 
Karye-i Martosoba 247 guruş 
Karye-i Kadıvakfı 88 guruş 
Karye-i Kızıl 88 guruş 
Karye-i Kirkoros 395 guruş 
Karye-i Bayram 40 guruş 
Karye-i Beşviran ma‘a Saltık 125 guruş 
Karye-i Eski 50 guruş 
Karye-i Göle 35 guruş 
Karye-i Çöreğibüyük 40 guruş 
Karye-i Üçgöl 155 guruş 
Karye-i Mamu ma‘a Tut 95 guruş 
Karye-i Zodu 42 guruş 
Karye-i Mülk 10 guruş 
Karye-i Dekseci Hâlî 
Yekûn 5302 guruş 
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Bâlâda mastûr karye ahâlîleri  

İnhâ olunur ki  

Hâlâ Sivas Valisi Devletlû Mehmed Paşa hazretlerine virilecek taksît-i sânî-i 

imdâd-ı seferiye ve Voyvoda Ağa’nın bâ-temessük alacağıyla Bayrâk Ağalarına virilen 

meblağ ve Menzilci Hüseyin Ağa’ya bu def‘a virilecek imdâdiye ve bâ-defter-i 

müfredât-ı masârifât-ı belde ve harc-ı imzâ ve müte‘addid i‘lâmât ve mürâselât ve 

hüccec harcları ve sa‘âdetlû voyvoda Ağaya tahsîldâriye ve eminiyye ve hüddâmiyye ve 

tertîb-i defter ve yâfte-i kalemiyyesi ve kaydiyye cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le alâ 

vechi’s-sıha hisâb olundukda altmış üç bin altı yüz yirmi guruşa bâliğ olub ber mu‘tâd 

nevâhi hissesi ba‘de’l-ifrâz bâki kalân mebâliğ ehl-i hiref ve hânâta tevzî‘ olundukda 

nâhiye-i mezbûra beş bin üç yüz iki guruş isâbet itmekle mebâliğ-i mezbûru her bir 

karyenin şenlik ve tahammüllerine göre tahtlarında terkîm olunduğu vech üzere isâbet 

itmişdir. Meblağ-ı mezbûru beyninizde cem‘ ve tahsîl ve kabzına me’mûra teslîm 

eyleyesiz. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebü’l-ferd li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Nâhiye-i Kafirni tabi‘ Tokat 
Karye-i Almus 770 guruş 
Karye-i Zuğru 420 guruş 
Karye-i Karadere 155 guruş 
Karye-i Cegedler 230 guruş 
Karye-i Mineğir 55 guruş 
Karye-i Tomara 45 guruş 
Karye-i Çiftlik Hâlî 
Karye-i Çat 50 guruş 
Karye-i Leveke 110 guruş 
Karye-i Ekseri 50 guruş 
Karye-i Gök 202 guruş 
Karye-i Meğüllü 130 guruş 
Karye-i Varzıllar 70 guruş 
Karye-i İlpit 60 guruş 
Karye-i Alan 35 guruş 
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Karye-i Teknecik 15 guruş 
Karye-i Muhat 81 guruş 
Karye-i Kurı Sekü 15 guruş 
Karye-i Tiyeri 37 guruş 

[s.151] 
Karye-i Eftalit 43 guruş 
Yekûn 2650 guruş 

Bâlâda mastûr karye ahâlîleri  

İnhâ olunur ki 

Hâlâ Sivas Valisi Devletlû Mehmed Paşa hazretlerine virilecek taksît-i sânî-i 

imdâd-ı seferiye ve Voyvoda Ağa’nın bâ-temessük alacağıyla Bayrâk Ağalarına virilen 

meblağ ve Menzilci Hüseyin Ağa’ya bu def‘a virilecek imdâdiye ve bâ-defter-i 

müfredât-ı masârifât-ı belde ve harc-ı imzâ ve müte‘addid i‘lâmât ve mürâselât ve 

hüccec harcları ve sa‘âdetlû voyvoda Ağaya tahsîldâriye ve eminiyye ve hüddâmiyye ve 

tertîb-i defter ve yâfte-i kalemiyyesi ve kaydiyye cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le alâ 

vechi’s-sıha hisâb olundukda altmış üç bin altı yüz yirmi guruşa bâliğ olub ber mu‘tâd-

nevâhi hissesi ba‘de’l-ifrâz bâki kalân ehl-i hiref ve hânâta tevzî‘ olundukda nâhiye-i 

mezbûreye iki bin altı yüz elli guruş isâbet itmekle meblağ-ı mezbûru her bir karyenin 

şenlik ve tahammüllerine göre tahtlarında terkîm olunduğu vech üzere isâbet itmişdir. 

Meblağ-ı mezbûru beyninizde cem‘ ve tahsîl ve kabzına me’mûra teslîm eyleyesiz. 

Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Recebü’l-ferd li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

[151/1] 

Maryem Zimmîyenin Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Yaşmeydan Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan 

akdem hâlike olan Maryem bint-i Akob’un verâseti zevc-i metrûkesi Karabet veled-i 
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Kesir ile hâlî oğulları Kalos ve Akob ve Ohannes ve hâlî kızı Annâ evlâd-ı Mardıros’a 

münhasıra oldukdan sonra verese-i mersûmûn talebi ve ma‘rifet-i şer’le terekesi tahrîr 

ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer`iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlike-i 

mersûmenin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’r-râbi‘ 

aşer min şehr-i Recebü’l-ferd li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 20 guruş 
İncülü altûn küpe 1 çift 40 guruş 
Dökme altûn 1 50 guruş 
İslâmbol altûnu 30 aded 225 guruş 
Altûn hatem 2 10 guruş 
Sîm kol boncuğu 10 guruş 
Dimi döşek 1 15 guruş 
Çit yorgan 2 25 guruş 
Dimi yasdık 3 15 guruş 
Sagîr kâliçe 1 10 guruş 
Müsta‘mel kilim 1 15 guruş 
Hırdavât sandık 2 guruş 
Kedi ve sansar mahlût kürk 1 aded 70 guruş 
Çiçekli yüzlü köhne sansar kürk 1 aded 25 guruş 
Turuncu yüze kablı müsta‘mel entari 1 20 guruş 
Şeritli kutnî entari 1 30 guruş 
Köhne kûzû yüzlü kürk 1 aded 10 guruş 
Alaca çocuk bürüğü 2 5 guruş 
Beşik alâtı 5 guruş 
İşleme yağlık 2 5 guruş 
İşleme peşkir 1 4 guruş 
İşleme kebîr havlu 1 30 guruş 
Hamam takımı 30 guruş 
Sagîr Keşan kuşak 1 5 guruş 
Gezi ve alaca ve ketân parçaları ve boğça 8 guruş 
Mücessem yemeni değirmi 17 30 guruş 
Takye 2 4 guruş 
Çarşab 1 8 guruş 
Hümâyûn bezi çarşab 1 15 guruş 
Kutnî şalvar 1 10 guruş 
Köhne çiçekli ve çitâri şalvar 2 5 guruş 
Def‘a çatâri şalvar 2 6 guruş 
Müsta‘mel gömlek 5 10 guruş 
Müsta‘mel don 2 3 guruş 
Çitâri şemşi 1 3 guruş 
Köhne entari 2 2 guruş 
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Köhne Keşan kuşak 1 2 guruş 
Köhne boğça 1 ve mitil 1 2 guruş 
Servi sandık 1 25 guruş 
Havân ma‘a el 2 guruş 
Kahve ibriği 1 2,5 guruş 
Köhne dolama peşkir 1 ve sofra bezi 1 4 guruş 
Fağfur ve Kütahya fincanı 2 3 guruş 
Billûr arâkı kâbı ve gülâbdân ve kâse ve 
tuz kâbı 

7 guruş 

Kalây kâşık 5 ve bıçak 5 3 guruş 
Sagîr nühâs enek 1 5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber vech-i tahmîn 9 
kıyye 

22,5 guruş 

Yekûn 868 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlike-i mersûmenin lâşesine masraf 50 guruş 
Resm-i Kısmet 22 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 2 guruş 
Yekûn 87 guruş 

[s.150] 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 781 guruş 
Hisse-i zevc 390 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ibn-i hâl 111 guruş 68 meblağ 
Hisse-i ibn-i hâl 111 guruş 68 meblağ 
Hisse-i ibn-i hâl 111 guruş 68 meblağ 
Hisse-i bint-i hâl 55 guruş 94 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 2 

[150/1] 

Şa‘îr Mübâya‘ası İçün Gelen Emirdir  

Kıdvetü’n-nüvvâbi’l-müteşerri‘în Tokat nâ’ibi Mevlânâ    zîde ilmuhu ve 

kıdvetü’l-emâcid ve’l-â‘yân Tokat voyvodası zîde mecduhu ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-

akrân zikri âtî zahîrenin tahsîline mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan Hâcegân-ı divân-ı 

hümâyûnumdan ve sadr-ı â‘zam kethüdâsı kâtibi hülefâsından Seyyîd Mehmed Emin 

Hulûsi zide mecduhu ve â‘yân ve zâbıtân ve vücûh-ı memleket ve iş erleri zîde 
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kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki bin iki yüz yirmi beş 

senesine mahsûben ordû-yı hümâyûnum lâzımesiçün Samsun iskelesine nakl olunmak 

üzere Tokat kazâsından tertîb olunan elli bin keyl şa‘îrin tekmîlen mübâya‘ası ve iskele-

i mezkûreye nakl ve kabz-ı zahîreye me’mûr dergâh-ı mu‘allâm gedüklülerinden es-

Seyyîd Abdülkadir zîde mecduhuya teslîm ve hitâmı haberi dersa‘âdetime tahrîr ve inhâ 

olunmak bâbında bi’d-dikkât evâmir-i şerîfem ısdârıyla te’kîd ve isti‘câli olunmakdan 

nâşî şimdiye kadar tekmîlen tahsîl ve hitâmı haberi tahrîr ve inhâ olunmak lâzımeden 

iken tertîb-i mezkûrdan on bin kilesi tahsîl olunub mâ‘âdası bakâyâ kaldığı 

mukaddemce vârid olan defterden ve zahîre sevkine me’mûrların ihbârlarından 

müstebân ve zahâir-i mezkûra leyl ve nehâr emr-i dînde kıyâm iden guzât-ı 

Muhammedi’nin ta‘yînâtlarıçün tertîb olunmak oldığından bu vechle te’hîri bi’l-vücûh 

rızâ-yı şâhânemin hilâfı idüğü zâhir ve a‘yân ve el-hâletü hâzihî mevsim-i bahar hulûl 

ve hengâm-ı muhârebe takarrüb itmekde olduğına binâen ordû-yı hümâyûnumda 

tecemmû‘ idecek askerin idâre-i ta‘yînâtlarıçün külliyetlü zahîrenin lüzûmu olduğu 

vareste-i kayd ve beyân olmağla sen ki voyvoda-yı mûmâ-ileyhsin işbu emr-i şerîfim 

tarafına vüsûl bulduğu anda muktezâ-yı gayret ve himmetin üzere tertîb-i mezkûrdan 

gayr-ı ez tahsîl ve kusûr kalân otuz altı bin kile şa‘îrin bir habbesi girüye kalmayarak 

ma‘rifetin ve ma‘rifet-i şer‘ ve cümle ittifâkıyla ne vechle ve ne tarîkle olur ise olsun 

ale’l-icâl şu günlerde tahsîl ve tertîb ve kabzına me’mûr mûmâ-ileyhime teslîm ve 

hitâmı haberini Der-Aliyyeme tahrîr ma‘a i‘lâm dikkat ve ihtimâm iylemek fermânım 

olmağın tekîd ve isti‘câli hâvî işbu emr-i celîli‘l-kadrim ısdâr ve eyle irsâl olunmuşdur. 

İmdi vüsûlünde ber-vech-i muharrer şa‘îr-i mezkûru Ordû-yı Hümâyûnum lâzımesiçün 

tertîb olunmuş olmakdan nâşî bundan sonra te’hîrine bir vechle rızâ-yı şâhânem 

olmayub pây-mâl tekmîlen ve seri‘an tahsîl matlûb-ı dâverânem idüğü ma‘lûmun 
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oldukda vüsûl-ı emr-i şerîfim üzere mahmûl olduğun gayrının muktezâsınca tertîb-i 

mezkûrdan gayr-ı ez tahsîlât kusûr kalân mezkûrü’l-mikdâr keyl şa‘îrin tekmîl ve bir 

habbesi girüye kalmayarak ma‘rifetin ve ma‘rifet-i şer‘ ve cümle ittifâkıyla ne vechle ve 

tarîkle olur ise olsun pây-mâl şu günlerde tahsîl ve bir sâ‘at mukaddem iskele-i 

mezkûreye nakl ve tenzîl ve kabzına me’mûr mûmâ-ileyhime teslîm ve hitâmı haberini 

Der-Aliyyeme tahrîr ve i‘lâm mezîd-i itinâ ve dikkât ve hilâf-ı fermân ve mugayir-i 

rızâ-yı şerîfim tertîb-i mezkûrun idâresinde bundan sonra bir gûne özr ve illet ve bi-tâ’at 

ve rehâvet idenler olur ise o makûlelere selâmet-i hâl muhâl olub bilâ-âmân haklarından 

gelineceği emr-i muhakkak idüğünü iktizâ idenlere ifâdeye mübâderet ve mütenebbih 

ve mücâb olmayanları ism ve şöhretleriyle iş‘ara müsâra‘at ve bu bâbda sen dahi ihmâl 

ve müsâmaha ile ednâ mertebe tekâsülden hazer ve mücânebet eyleyesin ve siz ki nâ’ib 

ve â‘yân ve zâbıtân-ı mûmâ-ileyhim ve sâ’irlersiz siz dahi mûcib-i emr-i şerîfimle a‘mel 

ve hareket birle kazânızdan matlûb olunan şa‘îrden gayr-ı ez tahsîlât-ı kusûrunun dahi 

bir ân akdem tedârik ve te’diyesiyle infâz-ı emr-i alişânıma dikkât ve hilâfını tecvîz ile 

i‘tab-ı şâhaneme mazhar olmakdan be-gâyet hazer ve mücânebet eyleyesiz ve sen ki 

mübâşir-i mûmâ-ileyhsin sen âkrânın meyânında bi’l-intihâb bu husûsa me’mûr 

itmekden garaz bakâyâ-yı mezkûrenin bir sâ‘at evvel tekmîlen tahsîl ve tesyîli irâde-i 

seniyyeme mebnî olmakla muktezâ-yı me’mûriyetin üzere seri‘an mahalline varub 

bakâyâ-yı mezkûreyi voyvoda-i mûmâ-ileyhin ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘ ve cümle 

ittifâkı ve mübâşirliğinle bir gün evvel tamâmen ve kâmilen tahsîl ve iskele-i 

mezkûreye tesyîle mübâderet beyhûde meks ve ikâmet ve kable’t-tahsîl i‘lâm ve tahrîrât 

ile avdet eylemen lâzım gelür ise özr ve illetin ber vechle mesmû‘ ve mu‘teber olmayub 

mes’ûl ve mu‘âtab olacağın emr mukarrer olmağla ânâ göre musirrâne hareket ve îfâ-yı 

me’mûriyete dikkat eylemek bâbında fermân-ı âlîşânım sadır olmuşdur. Buyurdum ki 
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hükm-i şerifîm vardukda bu bâda vech-i meşruh üzere şerefyâfte-i sadır olân işbu emr-i 

şerîf-i âlîşânımın mazmûn-ı münîfi birle â‘mil olasız. Şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe 

i‘timâd kılasız. Tahrîr el-yevmi’r-râbi‘ işrîn Safer li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

Kostantiniyye-i Mahrûse 

[s.149] 

[149/1] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr-ı Müslim Mahallesi mütemekkinlerinden iken 

bundan akdem hâlik olan Kösbeş veled-i Osib nâm hâlikin verâseti cedde-i sahihesi 

Nalhe bint-i Agob ile ammisi Bedro’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra verese-i mersûmân talebi ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi tahrîr ve beyn[e’l-

verese] bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘  ve taksîm olunan hâlik-i mersûmun terekesinin 

defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l- işrîn min şehr-i 

Recebü’l-ferd li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Bağ der mevzi‘-i Hamzapınârı 1 kıt‘a 75 guruş 
Döşek 1 10 guruş 
Yorgan 1 ve mitil 1 20 guruş 
Çit yasdık 5 15 guruş 
Kilim 3 20 guruş 
Şeritli çit değirmi 6 guruş 
Siyah çit değirmi 1 1 guruş 
Müsta‘mel çuha cübbe 1 10 guruş 
Kuşak 1,5 guruş 
Şayak şalvar 1 5 guruş 
Mâ’i sagîr entari 1 1,5 guruş 
İpekli bürük 8 guruş 
Bez parçası 2 guruş 
Peşkir 3 1,5 guruş 
Boğça 3 4 guruş 
Mücessem çit değirmi 7 15 guruş 
Duhân kisesi 1 2 guruş 
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Sofra bezi 1 4 guruş 
Çekmece 1 ve tahta sandık 1 5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber vech-i tahmîn 20 
kıyye 

50 guruş 

Hırdavât-ı menzil 3 guruş 
Der zimmet-i Kalemkâr Memiş bâ-
temessük 

80 guruş 

Der zimmet-i Katırcı bâ-temessük 100 guruş 
Yekûn 440,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Lâşesine masraf 32,5 guruş 
Resm-i kısmet 11 guruş 
Kâtibiyye 2 guruş 
Çûkadâriyye 2 guruş 
Eminiyye ve hüddamiyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 1 guruş 
Yekûn 50,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 390 guruş 
Hisse-i cedde 65 guruş 
Hisse-i ammi 325 guruş 

[149/2] 

Attâr Menzek’in Guremâ Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Tâtâr Hacı Mahallesi sâkinlerinden olub düyûn-u 

terekesinden ezyed olduğu hâlde bundan akdem hâlik olan Attâr Menzek veled-i 

Markos nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Anna bint-i İsadûr ile sulbî kebîr oğlu 

Artin ve sulbîyye-i sagîre kızları Maryem ve Pirap’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’d-dâîn bi’l-gûremâ 

tevzî‘ ve taksîm olunan hâlik-i mersûmun defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr 

olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-işrîn min şehr-i Recebü’l-ferd li-sene seb‘a ve 

işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şâl döşek 1 8 guruş 
Köhne yorgan 1 ve mitil 1 10 guruş 
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Köhne yasdık 3 3 guruş 
Köhne kilim 2 3 guruş 
Sagîr kefere minderi 1 0,5 guruş 
Sagîr şam‘dân 1 1 guruş 
Köhne giyim esvâbı 4 guruş 
Hırdavât-ı menzil 2 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber vech-i tahmîn 2 
kıyye 

5 guruş 

Attâr hırdavâtı 147,5 guruş 
Attâr dükkânı gediği 60 guruş 
Yekûn 244 guruş 
 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 6 guruş 
Kâtibiyye 1 guruş 
Çûkadâriyye 1 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 1 guruş 
Da‘vâ zımnında virilen resm 24 guruş 
Lâşesine masraf 15 guruş 
Yekûn 49 guruş 

[s.148] 

Sahhü’l-bâkî 195 guruş 
Deyn-i müsbit-i Haydar-
zâde Abdurrahman 

260 guruş 82 meblağ an-guremâ 145 guruş 

Deyn-i müsbit-i el-Hâc 
Sadık Ağa 

30 guruş 97 meblağ an-guremâ 16 guruş 

Deyn-i müsbit-i Şerif 
Efendi 

108 guruş2 guruş 86 
meblağ 

an-guremâ 06 guruş 

Deyn-i müsbit-i Artin 13 guruş 34 meblağ an-guremâ 08 guruş 
Deyn-i müsbit-i min 
ciheti’l-mehr-i mersûme 
Anna 

33 guruş 58 meblağ an-guremâ 18 guruş 

Deyn-i müsbit 348 guruş an-guremâ-i tereke 
mecmu‘a 195 guruş 

Meblağü’l-bâkî 3 

[148/1] 

Engürülü Mustafa Ağa’nın Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Debbâğhâne-i Atîk Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem mecrûhen fevt olan Engürülü Mustafa bin Mehmed nâm müteveffânın verâseti 
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zevce-i metrûkesi Şerife bint-i Ali Ağa nâm hatun [ile] sulbî sagîr oğlu Ahmed ve sagîre 

kızı Fatma’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i 

şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzi‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-

sâbi‘ aşer min şehr-i Recebü‘l-ferd li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Köhne yorgan 1 6 guruş 
Döşek 1 10 guruş 
Yasdık 1 3 guruş 
Publa 1 1 guruş 
Müsta‘mel kilim 4 35 guruş 
Kâliçe 2 20 guruş 
Köhne kaput 1 30 guruş 
Köhne kutnî entari 1 12 guruş 
Bez entari 1 6 guruş 
Köhne libâde 1 8 guruş 
Köhne fes 1 ma‘a şâl 1 10 guruş 
Müsta‘mel kırmızı çizme 1aded 2 guruş 
Köhne beylik 1 3 guruş 
Müsta‘mel Çorum gömleği ve günlük ve 
eğer 2 

20 guruş 

Kahve takımı 20 guruş 
Kebîr şam‘dân 1 6 guruş 
Ufak davar 117 aded 585 guruş 
Câmûs öküzü 3 aded 150 guruş 
Câmûs ineği 2 aded 100 guruş 
Karasığır öküzü 1 çift 60 guruş 
Katır 1 re’s 40 guruş 
Komanat kazâsına müzâfa Bizeri nâm 
karyede vâki‘ bir göz değirmen 

150 guruş 

Der zimmet-i zevce-i mezbûre Şerife 
Hatun 

50 guruş 

Der zimmet-i Mehmed an-karye-i Omala 
bâ-temessük 

220 guruş 

Der zimmet-i Kuyumcu Mığırdıc 30 guruş 
Yatağan bıçağı 1 8 guruş 
Yekûn 1585 guruş  

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

55,5 guruş 

Resm-i kısmet 22 guruş 



 238 

Kâtibiyye 5 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 2 guruş 
Yekûn 94 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1491 guruş 
Hisse-i zevce 186 guruş 45 meblağ 
Hisse-i ibn 869 guruş 90 meblağ 
Hisse-i bint 434 guruş 105 meblağ 

[s.147] 

[147/1] 

Altı Bin Keyl Şa‘îrin Bedel-i Kat‘i İçün Gelen Emr-i Alî’dir 

Kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘âdenü’l-fazâ’il ve’l-kelâm Tokat ve Mecidözü 

kadıları zîde fazluhuma ve kıdvetü’lemâcid ve’l-â‘yân Tokat voyvodası zide mecduhu 

ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân â‘yân ve zâbıtân ve iş erleri zide kadruhum tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Tokat kazâsından vârid olan evrâkın hülâsası 

mefhûmunda iki yüz yirmi beş senesine mahsûben Ordû-yı Hümâyûnum lâzımesiçün 

Samsun iskelesine nakl olunmak üzere Tokat ve havâlisinde vâki‘ kazâlardan tertîb 

olunan elli bin keyl şa‘îrden nefs-i Tokat ve Mecidözü kazâlarına ber mûcib-i ta‘ahhüd 

isâbet iden yirmi bin keyl şa‘îrden gayr-ı ez teslîmât bâkî kalan altı bin keyl şa‘îrin 

tahsîl ve iskele-i mezbûre nakl ve tenzîli bâbında sudûr iden emr-i âlîşânım eğer çi vâsıl 

olub ancak şiddet-i şitâ ve kesret-i bârân sebîli zahâir-i mezbûrenin iskele-i mezbûreye 

tenzîlinde usret derkâr olmağla rahmen li’l fukarâ-i yüzer paradan bedeli te‘diyesine 

irâde-i seniyyem ta‘alluk ider ise iktizâ iden on beş bin guruş bedelini târîh-i arîzasından 

altmış bir gün mürûrunda edâ itmek üzere Tokat voyvodasının Der-Aliyyemde Yeni 

Hân’da sâkin sarrafı Onnik nâm zimmîye tahrîr itmiş olduğu beyânıyla niyâz-ı 

mezkûrlarına müsâ‘ade-i seniyyem olmadığı hâlde sûret-i hâl ifâde olunması niyâzında 
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olduklarını Tokat kâdısı i‘lâmında ve voyvoda arzhâlinde tahrîr ve inhâ eyledikleri 

ecilden kuyûda lede’l-mürâca‘a iki yüz yirmi beş senesine mahsûben Ordû-yı 

Hümâyûnum lâzımesiçün Samsun iskelesine nakl olunmak üzere Tokat kazâsından 

tertîb olunan elli bin keyl şa‘îrden on dört bin kilesi tahsîl ile kusûr otuz altı bin keyl 

bâkâyâsı olmağla bu sûretde tertîb-i mezkûrdan inhâ olunduğu vechle nefs-i Tokat ve 

Mecidözü kazâlarına isâbet iden şa‘îrden gayr-ı ez teslîmât kusûr kalan altı bin keyl 

şa‘îrin beher kilesi yüzer paraya olarak bedel-i kat‘i irâde olunur ise lâzım gelen on beş 

bin guruş bedeli edâ olunacağı mefhûm hülâsadan müstebân olmakdan nâşî ol vechle 

bedel-i kat‘i husûsu re‘y-i âlîşânıma menût mevâddan idüğü mevkûfâtda derkenâr ve 

bâ-takrîr lede’l-arz inhâ olunduğu üzere nefs-i Tokat ve Mecidözü kazâlarına isâbet iden 

şa‘îrden gayr-ı ez teslîmât kusûr kalan altı bin keyl şi‘îrin beher kilesi yüzer paradan 

lâzım gelen on beş bin guruş bedeli masârif-i seferiyeye tahsîsen Darbhâne-i Amireme 

irsâl ve teslîmi husûsuna irâde-i alîyyem ta‘alluk itmekle mûcibince amel ve hareket 

olunmak fermânım olmağın işbu emr-i celîlü’l-kadrim ısdâr ve Hâcegân-ı Divân-ı 

Hümâyûnumdan sadr-ı â‘zam mektûbcusu hulâfâsından Akif ile irsâl olunmuşdur. İmdi 

vusûlünde siz ki kuzât ve voyvoda ve â‘yân ve zâbıtân mûmâ-ileyhim ve sâ’irlersiz ber 

vech-i muharrer Ordû-yı Hümâyûnum içün sene-i merkûmeye mahsûben tertîb olunan 

şa‘îrden Tokat ve Mecidözü kazâlarına isâbet iden şa‘îrden gayr-ı teslîmât kusûr kalan 

altı bin keyl şa‘îrin beher keyli yüzer paradan lâzım gelen on beş guruş bedelinin 

masârif-i seferiyeye tahsîsen tahsîli husûsuna irâde-i seniyyem ta‘alluk eylediği 

ma’lûmunuz oldukda fermûde-i hümâyûnum üzere meblağ-ı mezbûru vusûl-ı emr-i 

şerîfimde ale’l-icâl tahsîl ve Darbhâne-i Amireme irsâl ve tesyîri husûsuna mübâderet 

ve hilâfından hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında fermân-ı âlîşânım sadır olmuşdur. 

Buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref-yâfte-i sudûr 
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olan işbu emr-i şerîf-i âlîşânımın mazmûn-ı münîfi üzere â‘mil olasız. Şöyle bilesiz 

alâmet- şerîfe i‘timâd kılasız. Tahrîrü’l-yevmi’s-sâmin aşer Cemâziyye’l-evvel li-sene 

seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Kostantiniyye-i Mahrûse  

[147/2] 

Tıbkü’l-aslıhi’l-me’âli Mevlevi-zâde Mustafa es-Seyyîd el-mevlâ-hâkir be-

medîne-i İznikmid nemekâhû’l-fâkirullah azze şânehû. 

Mutabıkü’l-aslıhi’l-meâlî el-Hâc Mustafa Çelebi el-mevlâ-i hâkir be-mahkeme-i 

Mahmudpaşa bedari’l-hilâfeti’l-aliye nemekâhû’l-fakirullahi’l müte‘âl ufiye anhü. 

Düstûrûn-ı mükerremûn müşîrûn-ı mufahhamûn nizâmü’l-â‘lem müdebbir-i 

umûri’l-cumhûr bi’l-fikri’s-sâkıb mütemmimu mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâ’ib 

mümehhid-i bünyânü’d-devleti ve’l-ikbâl müşeyyidü erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-

mahfûfu bi-sunûf-ı avâtıfü’l-mülkü’l-alâ Anadolu’nun sol kolu yemin ve yesârıyla 

nihâyetine varınca vâki‘ vüzerâ-yı i‘zâm edâmâ’llahu te‘âlâ iclâlehüm ve e‘azami’l-

ümerâ’i’l-kirâm mürâci‘ü’l-küberâ’i’l-fihâm ulû’l-kadr ve’l-ihtirâm ashâbü’l-izz ve’l-

ihtişâm el-mahzûnu bî-mezîdi inâyeti’l-mülkü’l-alâm mîr-i mîrân-ı kirâm dâme 

ikbâlehüm ve akzâ-yı kuzâtü’l-müslimîn evlâ-yı vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fezâ’il 

ve’l-yakîn râfi‘-i i‘lâmi’ş-şerî‘atı ve’d-dîn vâris-i ulûmü’l-enbiyâ ve’l-murselîn el-

muhtes bi-mezîdi i‘nâyetü’l-mülkü’l-mu‘ayyen Mevlânâ Erzurum kâdısı fezâ’ileyhü ve 

mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fezâ’il ve’l-kelâm kuzât ve nüvvâb zîde 

fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-âkrân mütesellimler ve voyvodalar ve â‘yân ve 

zâbıtân zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olacak ma‘lûm ola ki şecere-i 

zâtü’l-ihsân ravzâ-i hilâfet-i ve devhâ-i kesirü’l-i‘tinâ ve hadika-i saltanat olan nesl-i 
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nesil-i dâverânem sülâle-i silsile-i hüdâvendigâranemden destyâri-i bağbân feyz-i 

rabbâni ve terbiyetkâri-i mevhibet-i sübhânı ile niçe rûşen-i nihâl-i bağçe-i inâyet ve 

münâvebe-i gülistân-ı meserretin kad-keşide-i hıyabân-ı vilayet ve arayiş-i destâr-ı 

behçet ve zarâfet-i  tezâyüd-i ihtivâ-yı revâbıt-ı âlemin müsted‘i ve 

tezâyık-ı enver tisyâ-mehâm kevniye-i mü’eddi olmağın sülâle-i sa‘âdet-i bahîre-i 

saltanatımın tekessür ve temâdisi rişhâd-ı sihhâb ihsân-ı bi-hesâb-ı sübhâniyyeden 

me’mûl ve muntâzır iken işbu bin iki yüz yirmi yedi senesi mâh-ı Rebiü’l-

evveliyyesinin onuncu [s.146] Salı gicesi sulb-i pâk-i feykinân-ı hüsrevânemden 

me’âsir-i hurşid-i enver kadd-ı müttehâde-i haremsedâdı vücûda ve kamât-ı ârâ-yı 

mehd-i şühûd olan ferzend-i diltebed hüsrevâne ve gurre-i ayn-ı ibtihâc-ı şahânem şeh-

zâde-i ve’l-itibâr emced-i Sultân Bâyezid ömürillah-ı teâla bi-lütfûhu es-sermedi tebşîr 

mukaddem ferâh tevâ’emini ta‘kıben misâl mâh-ı münevver-i şehr-i Cemâziye’l-

evvelinin on üçüncü bazar gecesi Şâhsultan mâh-ı mezbûrun yirmi dokuzuncu Salı günü 

Mihrimâh Sultan nâmında iki dûhter-i sa‘d-ı âhter dahi mihr vücûda ziyâ-güster olub 

rüsûm-ı îd misüllü top şenlikleriyle levâzım-ı şehrî ve meserret icrâ ve tetmîm kılınub 

işbu yesâret-i ferâh işâretin etrâf-ı memâlik-i mahrûseme neşriyle kâffe-i i‘bâdu’l-lahın 

hisse-yâb-ı envâ‘i meserret kılınmaları lâzıme-i tahdîs-i ni‘âmı celîle-i bâri olmakdan 

nâşî i‘lâmen ve ifhâmen rikâb-ı hümâyûnumdan işbu emr-i celîlü’ş-şânım ısdâr ve 

hâssam hasekilerinden kıdvetü’l-emâcid ve’l-akrân Edhem Haseki ile irsâl olunmuşdur. 

İmdi hamden li’l-lâhi-te‘alâ bu âtiye-i ilâhiye ve mevhibe-i sübhâniyenin ifâ-yı levâzım-

ı teşekkürü zımnında füzûni-i eyyâm-ı ömr-i şeh-zâdegân-ı asâlet-nişân ve selâtîn-i 

aliyyetü’ş-şân ve tezâyüd-i kasr ve şevket-zât-ı me’âl-i unvânım içün dûâ-yı hayrât 

ihtivâ ve senâ-yı icâbet-i ittimâya cümle tarafından ikdâm olunmak matlûb-ı 

mülükânem idüğü vediatu’l-lâh olan sükkân-ı memâlik ve inhâ ve tahtâni ahâli ve 
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re’âyanın bu vesileyle azerde olmaları ahass-ı metâlib-i dâverânem olmakdan naşi bu 

bâbda ta‘yîn olunan mübâşirlerin gittikleri mahallerin ba‘id ve kurbuna göre yüzer ve 

yüzellişer guruşdan ziyâde bir akçe virilmeyüb ol-dahi re’âyaya tahmîl olunmak iktizâ 

eylemediği siz ki vezir-i müşâr ve mir-i mirân ve Mevlâna ve sa’ir mûmâ-ileyhimsiz 

ma‘lûmunuz oldukda mazmûn-ı emr-i âlîşânımı cümleye ilân ve işa‘ât ve cevâmi ve 

mesâcid ve mu‘ayyîd ve merâkîd-i evliyâ ve sa’ir muzânna-i isticâbet-i dûâ olan 

mevazi‘ ve mahalde ulemâ ve meşâyih ibâd ve zehâd destek-şâri kılına. Ricâ olarak 

füzûne-i eyyâm-ı devlet-i padişâhane ve tûl-ı ömr-i kurre-i uyûn-ı hüsrevânem içün 

ed‘iye-i hayriyyeye istifâl ve muvaffâkat eylemelerini tenbîh ve telkîne mübâderet ve 

Der-sa‘âdetimde olduğu misüllü husûn ve kal‘adan top ve tüfenk şenlikleriyle izhâr-ı 

merâsim-i şâdî ve meserret-i müsa‘arat ve bu vesileyle ahâli ve re’âyaya te‘addi ve 

tecâvüzden ittika‘ ve müba‘adet eylemeniz bâbında fermân-ı âlîşânım sadır olmuşdur. 

Buyurdum ki vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref-yâfte-i sudûr olan 

fermân-ı vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimin mazmûn-ı itâ‘at-makrûnıyla â‘mel 

olasız. Şöyle bilesiz a‘lâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız. Tahrîren fi evâil-i Cemâziye’l-ahir 

sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Be-makâm-ı Kostantiniyye-i Mahrûse 

[146/1] 

El-Hâc İbrahim Efendi’nin Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Debbâğhâne-i Atîk Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan es-Seyyîd el-Hâc İbrahim Efendi ibn-i Mustafa nâm müteveffânın 

verâseti zevce-i metrûkesi Hadice bint-i Abdullah ile sulbîyye-i sagîre kızı Şerife’ye ve 

li-ebeveyn er karındaşları Ahmed ve Mehmed ve li-ebeveyn kız karındaşı Emine’ye 
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münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis 

ve’l-işrîn min şehr-i Recebü’l-ferd li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Kitâb-ı Tefsîr-i Kebîr 5 cild 35 guruş 
Kitâb-ı Vânkûlu 2 cild 45 guruş 
Kitâb-ı Fetâvâ-yı Ali Efendi 1 cild 12 guruş 
Kitâb-ı Fetevâ-yı Ankaravî 1 cild 12 guruş 
Kitâb-ı Dürer 1 cild 35 guruş 
Kitâb-ı Şerh-i Meşârık 1 cild 6 guruş 
Kitâb-ı Takrîr-i Kavânin ma‘a mâfîh 1 cild 12 guruş 
Kitâb-ı Şeyh Râzi 1 cild 5 guruş 
Kitâb-ı Basma Kâfiye mu‘arrebi 1 cild 10 guruş 
Kitâb-ı Şerh-i Akâîd ma‘a mâfih1 cild 11 guruş 
Kitâb-ı âdâb-ı mirî ma‘a mâfîh 1 cild 6 guruş 
Def‘a Kitâb-ı Şerh-i Akâid ma‘a mâfîh1 
cild 

6 guruş 

Kitâb-ı Külliyât-ı Ebû’l-Bâkî 1 cild 35 guruş 
Kitâb-ı Tertîbi’l-Ulûm ma‘a mâfîh 1 cild 11 guruş 
Kitâb-ı İlm-i Arûz ma‘a mâfîh 1 cild 3 guruş 
Kitâb-ı Nimetullah 1 cild 5 guruş 
Kitâb-ı Mutavvel 1 cild 22 guruş 
Kitâb-ı Fetevâ-yı Türkî 1 cild  11 guruş 
Kitâb-ı İzâh 1 cild 5 guruş 
Kitâb-ı Haşiye-i Mutavvel 1 cild 11 guruş 
Kitâb-ı Maksü’l-Lebîb1 cild 8 guruş 
Kitâb-ı Minyetü’l-müftî 1cild 3 guruş 
Kitâb-ı Tefsîr-i Kebîrûn’den 1 cild 5 guruş 

[s.145] 

Kitâb-ı Tavzîh 1 cild 5 guruş 
Kitâb-ı Tehdîd ma‘a mâfîh 1 cild 5 guruş 
Kitâb-ı Tehdîd-i Celâlî Hâşiyesi 1 cild 2 guruş 
Kitâb-ı Cümle-i Adâb 1 cild 2 guruş 
Kitâb-ı Tehyîr fi ilmü’t-tefsîr ma‘a mâfîh 1 
cild 

12 guruş 

Kitâb-ı Kâzmîrlâri ma‘a mâfîh1 cild 6 guruş 
Kitâb-ı Mecmu‘a 1 cild 4 guruş 
Kitâb-ı Maksü’l-Lebîb 1 cild 4 guruş 
Kitâb-ı İzhâr-ı Netâyici ve Mu‘arreb 1 cild 5 guruş 
Kitâb-ı Câmiü’l-fetâvî 1 cild 4 guruş 
Kitâb-ı Risâlet min el-Adâb 1 cild 3 guruş 
Kitâb-ı Kazmîr ma‘a mâfîh 1 cild 13 guruş 
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Ceride-i Ferâiz 1 cild 9 guruş 
Kitâb-ı Hısn-ı Hasîn 1 cild 5 guruş 
Kafiye-i Şerh-i İ‘sâm 1 cild 2 guruş 
Kitâb-ı Vasiyet Risalesi1 cild 1 guruş 
Kitâb-ı Mantık Cümlesi 1 cild 6 guruş 
Kitâb-ı Hâl-ı Ma‘kıd 1 cild 3 guruş 
Kitâb-ı-İmâdeddîn1 cild 1 guruş 
Kitâb-ı İsti‘are-i İ‘sâmi ma‘a mâfîh1 cild 5 guruş 
Kitâb-ı Câmi‘ Haşiyyesi 1 cild 2 guruş 
Kitâb-ı Mecmu‘ati’r-risâil 1 cild 5 guruş 
Kitâb-ı Telvîh 1 cild 8 guruş 
Kitâb-ı Mollâ-zâde ma‘a mâfîh1 cild 1 guruş 
Kitâb-ı Şerh-i Menâr 1 cild 5 guruş 
Kitâb-ı Menâr 1 cild 1 guruş 
Kitâb-ı şerh-i İzzî ve Maksûd ma‘a mâfîh 1 
cild 

3 guruş 

Şerh-i Emsîle ma‘a mâfîh 1 cild 2 guruş 
Kitâb-ı Ta‘lîm-i Müte‘allim 1 cild 1 guruş 
Kitâb-ı Musâvverât ma‘a Seyyîde1 cild 5 guruş 
Kitâb-ı Hüseyniye 1 cild 4 guruş 
Kitâb-ı Akâid-i Celâlî ma‘a mâfîh1 cild 3 guruş 
Kitâb-ı Mutuvvel Haşiyyesi Lâri 1 cild 3 guruş 
İzzî Şerh ma‘ma mâfîh 1 cild 2 guruş 
Kitâb-ı Mântık Cümlesi 1 cild 3 guruş 
Def‘a Kitâb-ı Mecmu‘aü’l-risâil 1 cild 3 guruş 
Kitâb-ı Mükeddümü’l-ayn ma‘a mâfîh 1 
cild 

3 guruş 

Kitâb-ı Tasdîkât ma‘a mâfîh1 cild 4 guruş 
Kitâb-ı Ta‘rîfât-ı Seyîydî 1 cild 4 guruş 
Kitâb-ı Kazmir Haşiyyesi 1 cild 1 guruş 
Kitâb-ı Nüzhetü’l Ulemâ 1 cild 1 guruş 
Def‘a Şerh-i Emsile 1 cild 2 guruş 
Kitâb-ı Der-Mektûbûn1 cild 2 guruş 
Kitâb-ı Netâic-i Fünûn 1 cild 2 guruş 
Kitâb-ı Arabî-i Vanî 1 cild 5 guruş 
Kitâb-ı Telhîs-i Hıyvetü’l-Eyvân 1 cild 2 guruş 
Kitâb-ı Şerh-i Çağmûnî1 cild 2 guruş 
Kitâb-ı Kânûn-ı Tamm 1 cild 2 guruş 
Kitâb-ı Mutuvvel Haşiyesi Hataî 1 cild  
Kitâb-ı Hayr-ı Hanefiyyesi 1 cild 1 guruş 
Kitâb-ı Risâlet-i Min el Ma‘ânî 1 cild 2 guruş 
Sîm kıt‘a sâ‘at 1 kıt‘a 30 guruş 
Yan minderi 2 15 guruş 
Döşek 2 17 guruş 
Dimi Yasdık 3 15 guruş 
Kadife yasdık 1 8 guruş 
Kilim 4 40 guruş 
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Seccâde 3 20 guruş 
Kebîr 1 ve sagîr 1 şam‘dân 3 guruş 
Kara sabun 11 kıyye 22 guruş 
Sagîr kantar 1 2 guruş 
Köhne don 2 ve gömlek 2 5 guruş 
Kahve ibriği 2 3 guruş 
Hınta 0,5 keyl 10 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 43 kıyye 129 guruş 
Hırdavât-ı menzil 20 guruş 
Yekûn 840 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet-i âdiye 21 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 12 guruş 
Mehr-i müeccel-i müsbite li’z-zevceti’l-
mezbûre bi şehâdet-i Osman bin Mehmed 
ve Hacı Hüseyin Efendi bin Abdullah 

175 guruş 

Deyn-i müsbit-i sagîre-i mezbûre Şerife 
an-cihet-i ma‘lûme bi’l-ikrâr bi-şehâdet-i 
Hacı Mustafa ibn-i Halil ve Ahmed bin 
Mustafa 

150 guruş 

Deyn-i müsbit-i Hafız Ali bi-şehâdet-i el-
Hâc Mustafa ibn-i Halil ve el-Hâc 
Mehmed bin İbrahim 

115 guruş 

Deyn-i müsbit-i Mustafa bi-şehâdet-i 
şâhidân-ı mezbûrân 

30 guruş 

Deyn-i müsbit-i Ali bi-şehâdet-i şâhidân-ı 
mezbûrân 

10 guruş 

Deyn-i müsbit-i Hacı Mustafa bi-şehâdet-i 
şâhidân-ı mezbûrân 

9 guruş 

Deyn-i müsbit-i Hafız Emin bi-şehâdet-i 
şâhidân 

10 guruş 

Ba‘z-ı da‘vâ zımnında virilen resm 24 guruş 
Yekûn 559 guruş 

[s.144] 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 281 guruş 
Hisse-i zevce-i mezbûre Hadice 355 guruş 15 meblağ 
Hisse-i bint-i mezbûre Şerife 
Sagîre-i mezbûre Şerife’ye Validesi 
müteveffiye Emine’den bi’l-irs isâbet iden 
hissesi 

140,5 guruş 
 
376,5 guruş 
517 guruş 

Hisse-i ahi-i mezbûr Ahmed 42 guruş 18 meblağ 
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Hisse-i ahi-i mezbûr Mehmed 42 guruş 18 meblağ 
Hisse-i uht-ı mezbûr Emine 21 guruş   9 meblağ 

[144/1] 

Hanife Hatun’un Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Mehmed Paşa Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Hanife bint-i Ali nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûkı Hüseyin bin 

Ömer ile babası Ali ve sadrîyye-i sagîr oğulları Ebubekir ve Osman’a münhasıra olduğu 

şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan mütevevffiye-i mezbûrenin terekesinin 

defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ şehr-i 

Şa‘bânü’l-mua‘zzam li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

İslâmbol altûn 1 ve rub‘iyye 14 46 guruş 
Döşek 2 20 guruş 
Yorgan 2 16 guruş 
Yasdık 2 8 guruş 
Köhne kilim 2 12 guruş 
Peten entari 1 60 guruş 
Çevre 1 10 guruş 
Şeritli şâlî cübbe 1 20 guruş 
Sagîr kürk 1 aded 7 guruş 
Köhne bürük 2 7 guruş 
İçlik 5 guruş 
Yâldızlı kuşak ma‘a kolan 1 çift 15 guruş 
Altûn incülü küpe 1 çift 40 guruş 
Tonbâk kol bağı 1 çift 10 guruş 
Gömlek 1 8 guruş 
Don 3 5 guruş 
İşleme peşkir 5 12 guruş 
Sîm sagîr kuşak 1 ve tozluh 1 6 guruş 
Sofra bezi 1 3 guruş 
Keşan boğça 1 4 guruş 
Def‘a kuşak 1 2 guruş 
Mücessem çit değirmi 3 5 guruş 
Yüzük 1 2 guruş 
Ayna 1 2 guruş 
Hamam takımı 5 guruş 
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Der zimmet-i Hafız Ağa bâ-temessük 100 guruş 
Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 200 guruş 
Yekûn 630 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

60 guruş 

Resm-i kısmet 16 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 2 guruş 
Yekûn 92 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 538 guruş 
Hisse-i eb 89 guruş 80 meblağ 
Hisse-i zevc 134 guruş 
Hisse-i ibn 156 guruş 110 meblağ 
Hisse-i ibn 156 guruş 110 meblağ 

[144/2] 

Hüseyin Beyin Kayınvâlidesi Şemsiyye Hanım’ın Vakfiyesi Kaydıdır 

Mâ- fihi mine’l-vakf ve’t-tescîl vakâ‘a indî ve hikmeti li-sıhhâtihi ve lüzûmihi 

ve umûmihi ve husûsihi alimen bi’l-ihlâf beyne’l-eimmeti’l-eslâf el-abdi’l 

fakirullah subhanehü ve teâla şânehü Şeyh-zâde es-Seyyîd Mustafa el-mevlâ hilâfetehü 

be-medîne-i Tokat. 

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ Resûlinâ 

Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecma‘în. Ammâ-ba‘d işbu kitâb-ı sıhhat-nisâbın tahrîr 

ve tastîrine bâ‘is ve badî medîne-i Tokat mahallâtından Hoca Ahmed Mahallesi 

sâkinelerinden sâhibetü’l-hayrât ve’l-hasenât zâtı mu‘arrefe Şemsiyye Hanım bint-i 

Abdurrahman Bey tarafından vakf-ı âtiyü’z-zikre vekîl eylediği zât-ı mezbûreyi bi-

şahsühâ ma‘rifet-i şer‘iyye ile ârifân olan Hafız Mehmed bin Hasan [s.143] ve Hasan 

bin Hüseyin nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i şer‘î lâhık 
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olan es-Seyyîd el-Hâc Ali Efendi ibn-i Hasan meclis-i şerî‘at-ı garâ ve mahfil-i tarîkat-ı 

zehrâda vakf-ı âtiyü’l-beyânı li-ecli’t-teslîm ve’t-tescîl hasbî mütevellî nasb ve ta‘yîn 

eylediği Hasan bin Hızır mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâmm ve takrîr-i kelâm idüb 

hâlâ müvekkilem mezbûrenin yedinde ve taht-ı tasarrufunda mülkü olub mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ ma‘lûmü’l-hudûd dâhiliyye ve hâriciyye bir bâb menzilden rub‘ hisse 

ile seksen dört kıyye evânî-i nühâsiyyesini ve yine mahalle-i mezbûrede vaki‘ üç 

tarafdan Hüseyin Bey mülklerine ve bir tarafdan tarîk-i âmma müntehi bir bâb menzilini 

ve yine medîne-i mezbûre esvâkından Sulu zokâkda vâki‘ bir tarafdan tekye ve bir 

tarafdan kârhâne arsası ve iki tarafdan tarîk-i âmma müntehi bir bâb serdâr konağından 

nısf hisse ile tahtında vâki‘ bir bâb tahmîsden nısf hissesini ve yine Sipâhi Pazarı 

sûkında vâki‘ bir tarafdan vakf dükkân ve iki tarafdan el-Hâc İbrahim Ağanın 

hafîdlerinin na‘lband dükkânlarına ve bir tarafdan tarîk-i âmma müntehi bir bâb Eskici 

dükkânını ve yine Urgancılar sûkında vâki‘ bir tarafdan Hacı Hüseyin dükkânına ve bir 

tarafdan vakf dükkân ve bir tarafdan kahve ve bir tarafdan tarîk-i âmma müntehi bir bâb 

derzi dükkânını ve yine Sulu zokâkda vâki‘ bir tarafdan Kural-zâde el-Hâc Mehmed 

Ağa dükkânına ve bir tarafdan takmalı gümüş dükkânına ve bir tarafdan dikici 

dükkânına ve bir tarafdan tarîk-i âmma müntehi bir bâb berber dükkânını mâlından ifrâz 

ve mülkünden mümtâz hasbeten li’llâhi’l-‘azîm ve taleben li-marzâti Rabbi’r-rahîm 

vakf ve habs ve teslîm-i mütevellî-i mezbûr idüb şöyle şart eyledi ki: Madâmki kendi 

hayâtda oldukça vakfiyyet üzere ma‘a’t-tevliye mutasarrıf olub vefâtından sonra damadı 

es-Seyyîd Hüseyin Bey vakfiyyet üzere ma‘a’t-tevliye mutasarrıf olub dekâkîn-i 

mahdûd-ı mezkûrûn ile menzil-i mezkûrları ecr-i misilleriyle âhara icâr ve hâsıl-ı 

icârâtdan evvelâ rakabeleri rü’yet olundukdan sonra bâki kalan icârâtdan dörder guruşla 

dört aded şem‘-i asel ile dörd aded koyun iştirâ eyleyüb benim ve kızım müteveffiye 
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Abide Hanım ve karındaşım müteveffâ Mehmed Bey ve câriyem Mazlûmşah içün 

Takyeciyân ve Câmi‘-i Kebîr ve Behzâd ve Horuş Câmi‘-i şerîflerine leyle-i Berât’da 

îkâd ve bi-rızâ’en li’llâhi te‘âlâ îd-i adha yevm-i arefesinde zebh ve kurbân eyleye ve 

icârât-ı mezkûrdan her ne ki fazla kalur ise vakfiyyet üzere ma‘a’t-tevliye mutasarrıf ola 

ve ba‘de’l-vefât kızım müteveffiye-i mezbûre Abide Hanım’ın evlâd-ı evlâdının zükûrı 

sâlifü’z-zikr rub‘ hisse menzil ile seksen dört kıyye evânî-i nühâsiyyeye batnen ba‘de 

batnîn müstâkilen vakfiyyet üzere ma‘a’t-tevliye mutasarrıf olub sâir dekâkîn ve menzil 

icârâtından fazla-i icârâta batn-ı evvelde mevcûd olan zükûr ve inâsa ‘ale’s-seviyye 

mutasarrıflar olub şürût-ı mezkûreyi icrâ eyleyeler. El-‘iyâzen billâhi te‘âlâ ve ba‘de-

inkırâzi’l-evlâd mirasa intikâl ider verese beynlerinde ber vech-i meşrûh vakfiyyet üzere 

ma‘a’t-tevliye mutasarrıf olub bâkî-i mezkûreyi ( li’z-zikr misl-i hazzü’l-ünsiyeyn)27 

taksîm eyleyüb şürût-ı mezkûreye müra‘at eyleyeler deyû ta‘yîn-i şürût ve teybîn-i 

kuyûdd ile mütevellî-i mezbûra teslîm ol dahi sâir evkâf mütevellileri misillü vakfiyyet 

üzere ma‘a’t-tevliye mutasarrıf ola didi didikde vekîl-i mezbûrun vech-i meşrûh üzere 

carî olan ikrârını mütevellî-i mezbûr bi’l-muvâcehe tasdîk ve bi’l-müşâfehe tahkîk 

eyledikden sonra vekîl-i mezbur kütüb-i fıkhiyye-i mu‘teberede tahrîr ve tastîr olunan 

vech-i şer‘i üzere bi’l-vekâle istircâ‘la istihkâm itmekle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb 

(tûbâ lehü ve hüsnü-me’âb)28 efendi hazretleri dahi tercîhan li-cânibi’l-hayr eimme-i 

dînden ala kavl-i men yerâh sıhhat ve lüzûm-ı vakf ile hükm ve emr itmeğin vakf-ı 

mezbûr sahîh ve lâzım oldu. Min-ba‘d nakz ve nakzı muhâl ve tebdîl ve tağyîri 

mümetni‘ü’l-ihtimâldür.  29ve 

                                                
27 Kur’an-ı Kerim, Nisâ Suresi, 11. ayet. 
28 Kur’an-ı Kerim, Ra‘d Suresi, 29.ayet. 
29 Kur’an-ı Kerim, Bakara Suresi, 181. ayet. 
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ecrü’l-vâkıf ‘ale’l-hayyi’l-cevâdi’l-kerîm cerâ-zâlik. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min 

şehr-i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Osman Efendi me’zûn-ı bi’l-iftâ‘ hâlâ 

Es-Seyyîd el-Hâc Ömer Efendi ibn-i Mehmed Efendi el-müderris 

Es-Seyyîd el-Hâc Hüseyin Efendi ibn-i Mehmed 

Monlâ Hüseyin bin Hüseyin 

Pir Mehmed bin Abdülvehhab 

Sadullah Bey bin Ali Bey 

Hüseyin bin Abdullah bezzâz 

Es-Seyyîd Mustafa bin Hamza  

Hüseyin bin Mustafa na‘lband 

İsmail bin Ali 

Mahmud bin Halil 

Derviş Ahmed bin Ahmed 

Monla Yusuf bin Abdüsselam 

[143/1] 

Hafız Mehmed Efendi’nin Müderrislik Berât Kaydıdır 

Berât-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî mekân-ı sultâni ve tugrâ-yı ve garrâ –yı cihân-sitân-ı 

hâkânî hükmi oldur ki. 
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Tokat’da Hazeri câmi‘i kurbinde vâki‘ ashâb-ı hayrâtdan müteveffiyân Hacı 

Hüseyin Ağa ve Ebubekir Efendi medresesi vakfından olmak üzere vazîfe-i mu‘ayyene 

ile müderris olan Tokadî Hüdayi es-Seyyîd Ali an-ulemâ kendi hüsn-i rızâsıyla 

mutasarrıf olduğu müderrislik-i mezbûreyi erbâb-ı imtihân istihkâk-ı â‘yân olan işbu 

râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hakânî es-Seyyîd Hafız Mehmed zîde şeref-siyâdetehu 

ferâgat ve kasr-ı yed ve yedinde olan berât teslîm itmeğin kasr-ı yedinden tevcîh ve 

yedine berât-ı âlîşânım virilmek ricâsına Tokat nâibi Şeyh-zâde Mevlâna es-Seyyîd 

Mustafa zîde ilmuhu arz itmekle mûcibince tevcîh olunmak üzere âlimü’l-ulemâi’l-

mütebahhirîn efdalü’l-fazilâ-i’l-münevverîn bi’l-fiil Şeyhü’l-islâm Dürri-zâde Mevlâna 

es-Seyyîd Abdullah edâmâ’llahu te’âlâ fezâilehu işâret itmekle işâret mûcîbince tevcîh 

olunmak fermânım olmağın hakkında mezîd inâyet-i pâdişâhânem zühûra getürüb bin 

iki yüz yirmi [s.142] yedi senesi Cemaziye’l-âhirinin yirmi üçüncü günü târîhiyle 

müverrah virilen ru’us-ı hümâyûnum mûcebince bu berât-ı hümâyûnu virdim ve 

buyurdum ki mezbûr es-Seyyîd Hafız Mehmed zîde şeref-siyâdetehu varub kasr-ı yed 

iden merkûm yerine cihet-i mezkûreye mutasarrıf olub edâ-yı hidmet eyledikden sonra 

bundan evvel vazîfe-i mu‘ayyenesine mutasarrıf olanlar ne vechle mutasarrıf 

olagelmişler ise merkûm dahi ol-vechle vazîfe-i mu‘ayyenesin vakf-ı mezbûr 

mahsûlünden mütevellîsi olanlar yedinden alub mutasarrıf ola. Ol bâbda kasr-ı yed iden 

merkûm ve taraf-ı âherden hiç ferd dahl ve ta‘arruz kılmayalar. Şöyle bileler alâmet-i 

serîfe i‘timâd kılalar. Tahrîren el-yevmi’s-sâni şehr-i Recebü’l-ferd li-sene seb‘a ve işrîn 

ve mi’eteyn ve elf.  

Kostantiniyye-i Mahrûse  

[142/1] 

Mustafa’nın Defteridir 



 252 

Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hacib Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Mustafa bin Osman nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Beyhan bint-

i İsmail ile sulbî sagîr oğulları Osman ve İbrahim‘e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i 

müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i 

Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 50 guruş 
İnek 1 re’s 20 guruş 
Sagîr hadîka der kurb-i Omcalık 1 kıt‘a 200 guruş 
Merkeb 1 re’s 10 guruş 
Köhne mitil 1 1,5 guruş 
Şilte döşek 1 3 guruş 
Köhne şilte yasdık 1 3 guruş 
Köhne çuval 2 1 guruş 
Köhne gömlek 1 ve don 1 1 guruş 
Köhne aba 1 ve bez entari 1 1 guruş 
Hatab 5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 2,5 kıyye 6 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber vech-i tahmîn 1 guruş 
Yekûn 301,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

20 guruş 

Resm-i Kısmet 7,5 guruş 
Kâtibiyye 1 guruş 
Çûkadâriyye 1,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Yekûn 32,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 269 guruş 
Hisse-i zevce-i mezbûre Beyhan 33 guruş 75 meblağ 
Hisse-i ibn-i mezbûr Osman 117 guruş 82 meblağ 
Hisse-i ibn-i mezbûr İbrahim 117 guruş 82 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 1 
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[142/2] 

Na‘lband Mustafa’nın Defteri Kaydıdır 

Medîne-i Tokat’da Meydân Mahallesi sakinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Na‘lband Mustafa bin Mehmed nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Ayşe 

bint-i Hüseyin ile sulbî sagîr oğlu Hasan’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyan 

oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer’iyye tevzî‘ 

ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Nısf hisse-i menzil der mahalle-i mazbûre 500 guruş 
Yine mahalle-i mezbûrede vâki‘ bin guruş 
kıymetli menzilden yirmi dört sehmden 
yedi sehm hisse-i irsiyyesi 

291 guruş 

Babası müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in 
bâ-defter-i kassâm zimem-i nâsda olan 
alacağından gayr-ı ez makbûz bâkî kalan 
hisse-i irsiyyesi 

348 guruş 

Erkek tay 1 re’s 40 guruş 
Merkeb 1 re’s 50 guruş 
Hânyâzûsu’nda vâki‘ harâbe bağdan 
hissesi 

3 guruş 

Def‘a bağ der mevzi‘-i Gülüzme 1 kıt‘a 435 guruş 
Kebîr 2 ve sagîr 1 şam‘dân 5 guruş 
Köhne kebe 1 5 guruş 
Kilim 1 6 guruş 
Hınta 0,5 keyl 12,5 guruş 
Çuval 1 çift 2 guruş 
Çit yasdık 6 20 guruş 
Yorgan 3 30 guruş 
Dimi döşek 1 11 guruş 
Müsta‘mel sagîr kilim 20 guruş 
Def‘a köhne kilim 1 7 guruş 
Tüfenk 1 15 guruş 
Sîmli piştov 1 30 guruş 
Def‘a piştov çift 25 guruş 
Yatağan bıçak 15 guruş 

[s.141] 
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Müsta‘mel neftî biniş 1 60 guruş 
Köhne çuha cübbe 1 12 guruş 
Köhne çuha şalvar 1 3 guruş 
Köhne sagîr aba 2 10 guruş 
Humre kuşak 1 10 guruş 
Sagîr kutnî entari 1 5 guruş 
Kavuk 1 ve sarık 1 6 guruş 
Tütün çıbığı 2 5 guruş 
Der zimmet-i Katırcı Topal-oğlu Yusuf 
Ağa bâ-defter 

11 guruş 34 para 

Der zimmet-i Vavrulı Monlâ Mustafa bâ-
defter 

19 guruş 

Der zimmet-i Na‘lcı-oğlu Mehmed Ağa 
bâ-defter 

12 guruş 6 para 

Der zimmet-i İsmail Beşe an-karye-i Elpit 
bâ-defter 

10 guruş 

Der zimmet-i Eyüb an karye-i Difye bâ-
defter 

10 guruş 4 para 

Der zimmet-i Kazak-oğlu Ahmed bâ-defter 7 guruş 
Der zimmet-i İsa an-karye-i Emirseyid bâ-
defter 

9 guruş 

Der zimmet-i Katırcı Musa Beşe bâ-defter 23 guruş 
Der zimmet-i Abdüllatif-zâde Hüseyin Ağa 
bâ-defter 

150 guruş 

Der zimmet-i karındaşı Mehmed Alemdar 
bâ-defter 

115 guruş 

Der zimmet-i Şahin-oğlu Süleyman Ağa 
bâ-defter 

121,5 guruş 

Der zimmet-i İbliz-oğlu bâ-defter 60 guruş 
Der zimmet-i Topalsüleyman-oğlu 
Abdullah Beşe bâ-defter 

25 guruş 

Der zimmet-i Veysal-oğlu bâ-defter 112 guruş 
Der zimmet-i Bekçi Otuzbir bâ-defter 6 guruş 
Der zimmet-i Sünnetci an-karye-i 
Yusufoğlanı bâ-defter 

28 guruş 30 para 

Der zimmet-i Bahar-oğlu Ali bâ-defter 5 guruş 
Der zimmet-i Hacı Mehmed an-karye-i 
Biskeni bâ-defter 

9,5 guruş 

Der zimmet-i Abduc an-karye-i Bozatalanı 
bâ-defter 

30 guruş 

Zimem-i nâsda bâ-defter-i müfredât para 
olarak cem‘ ve yekûn olunan 

97 guruş 7 para 

Evânî-i nühâsiyye 44 kıyye 109 guruş 
Hırdavât-ı menzil 5 guruş 
Müteveffâ-yı mezbûrun dükkânında 
mevcûd na‘lband alâtı 

40 guruş 

Cedîd n‘al batman 2 kıyye 32 aded adedi 145,5 guruş 
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4,5 guruş 
N‘al eğer 14 kıyye 20 guruş 
Eski n‘al ve eyer 9 batman 25 guruş 
Yekûn 3188 guruş 
 
Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

74 guruş 

Resm-i kısmet-i adî 80 guruş 
Kâtibiyye 8 guruş 
Çûkadâriyye 12 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 16 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 4 guruş 
Mehr-i müeccel-i müsbite li’z-zevceti’l-
mezbûre Ayşe 

125 guruş 

Yekûn 319 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 2869 guruş 
Hisse-i zevce-i mezbûre Ayşe 358 guruş 75 meblağ 
Hisse-i ibn-i mezbûr Hasan 2510 guruş 45 meblağ 

[141/1] 

Medîne-i Tokat’da Çehkânlû Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Ali bin Veliyüddin nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Şerife bint-i 

Hüseyin ile sulbî sagîr oğlu Salih ve sulbîyye-i sagîre kızı Havva’ya münhasıra olduğu 

şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i 

müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min Şa‘bân li-

sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir bâb 
menzilden sülüsân hisse 

133,5 guruş 

Geksi karyesi arazisinde bir kıt‘a bağdan 
sülüsân hisse 

66 guruş 

Köhne yorgan 2 4 guruş 
Def‘a yorgan 1 7 guruş 
Kilim 1 10,5 guruş 
Yasdık 1 3 guruş 
Döşek 1 5 guruş 
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Köhne şalvar 1 ve aba 1 2,5 guruş 
Köhne don 1 ve gömlek 1 1,5 guruş 
Şam‘dân 1 1 guruş 
Havân ma‘a el 1,5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber vech-i tahmîn 10 
kıyye 

25 guruş 

Hırdavât-ı menzil 5 guruş 
Yekûn 265,5 guruş 

[s.140] 
Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

30 guruş 

Resm-i kısmet 6,5 guruş 
Kâtibiyye 1 guruş 
Çûkadâriyye 1 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Mehr-i müeccel-i müsbite li’z-zevceti’l-
Şerife bi-şehâdet-i Mehmed ibn-i 
Veliyüddin ve el-Hâc İsmail bin Ahmed 
gıbbü’t-tahlîf 

125 guruş 

Yekûn 165,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 100 guruş 
Hisse-i zevce 12 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ibn 58 guruş 40 meblağ 
Hisse-i bint 29 guruş 20 meblağ 

[140/1] 

Emine Hatun’un Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Çehkânlû Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt 

olan Emine bint-i Veliyüddin nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku el-Hâc İsmail 

bin Ahmed ile sulbîyye-i sagîre kızı Ayşe’ye ve li-ebeveyn er karındaşı oğlu Salih’e 

münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzi‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrenin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ 

aşer min Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 
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Mahalle-i mezbûrede vâki‘ menzilden 
sülüs hisse 

66,5 guruş 

Geksi karyesi arazisinde vâki‘ bir kıt‘a 
bâğdan sülüs hisse 

33 guruş 

Yorgan 1 7 guruş 
Köhne yorgan 1 2 guruş 
Köhne kilim 1 3 guruş 
Şilte döşek 1 5 guruş 
Yasdık 1 3 guruş 
Ayna 1 1,5 guruş 
Müsta‘mel baş yemenisi değirmi 3 3 guruş 
Köhne çarşab 1 2 guruş 
Köhne peşkir 3 1 guruş 
Köhne çit boğça 3 3 guruş 
Köhne çitâri entari 1 1,5 guruş 
Def‘a köhne çarşab 1 3 guruş 
Köhne şâlî cübbe 1 2 guruş 
Hamam takımı 2 guruş 
Sandık 1 3 guruş 
Def‘a sagîr sandık 1 3 guruş 
Mehr-i müeccel der zimmet-i zevc-i 
mezbûr 

100 guruş 

Evânî-i nühâsiyye ber vech-i tahmîn 5 
kıyye 

13 guruş 

Yekûn 257,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

75 guruş 

Resm-i kısmet-i adî 6,5 guruş 
Kâtibiyye 1 guruş 
Çûkadâriyye 1 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Yekûn 85,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 172 guruş 
Hisse-i zevc 43 guruş 
Hisse-i bint 86 guruş 
Hisse-i ibnü’l-ahi 43 guruş 

[140/2] 
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Medîne-i Tokat’da Terbiye-i Kebîr Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan 

akdem hâlike olan Pertek bint-i Aramya nâm hâlikenin verâseti zevc-i metrûku Karabet 

veled-i Asadur ve sadrî kebîr oğulları Haçator ve Aramya ve Ohannes’e münhasıra olub 

ba‘dehu müte‘âkıben İpekçi Karabet dahi hâlik olub verâseti sulbî kebîr oğulları 

mersûm Haçator ve Aramya ve Ohannes’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra verese-i mersûmûn talebi ve ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî ve taksîm olunan hâlikân-ı mersûmânın terekelerinin defter-i 

müfredatıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min şehr-i 

Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Bağ der mevzi‘-i Harkaltı 1 kıt‘a 55 guruş 
İbrişim 280 dirhem 35 guruş 
Nakış ipliği 300 dirhem 30 guruş 
Dikiş ipliği 12 deste 21 guruş 
Sagîr kilim 1 ve minder 1 3 guruş 

[s.139] 

Köhne döşek 3 24 guruş 
Yorgan 2 12 guruş 
Mitil 2 10 guruş 
Köhne kebe 1 2,5 guruş 
Köhne yasdık 5 15 guruş 
Kefere minderi 3 2 guruş 
Müsta‘mel kilim 2 20 guruş 
Köhne kilim 2 2 guruş 
Köhne kâliçe 1 1 guruş 
Köhne şayak şalvar 1 3 guruş 
Köhne gömlek 1 ve entari 1 1,5 guruş 
Köhne sagîr abâ 1 ve cübbe 1 2 guruş 
Kurutma gömleklik 4 15 guruş 
Mendil bürük 1 6 guruş 
Köhne çiçekli entari 1 4 guruş 
Şeritli şâlî cübbe 1 8 guruş 
Köhne Hatay entârî 1 4 guruş 
Mağnisa alacası 1 tob 4 guruş 
Hamam takımı 3 guruş 
Penbe ipekli 3 kıyye 12 guruş 
Sîm kuşak 1 ma‘a kolan 1 20 guruş 
Tahta sandık 1 5 guruş 
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Sagîr şam‘dân 5 5 guruş 
Ayna 1 2 guruş 
Havân ve el 3 guruş 
Duhân çıbığı 2 ve tabla 3 1 guruş 
Nühâs fener 2 3 guruş 
Leğen 1 ve ibrik 1 8 guruş 
Çamaşûr kazganı 1 12 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 18 kıyye 40 guruş 
Hırdavât-ı menzil 5 guruş 
Yekûn 300 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlikân-ı mersûmânın lâşesine masraf 30 guruş 
Resm-i kısmet 7 guruş 
Kâtibiyye 2 guruş 
Çûkadâriyye 2 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 44,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 255,5 guruş 
Hisse-i ibn 85 guruş 20 meblağ 
Hisse-i ibn 85 guruş 20 meblağ 
Hisse-i ibn 85 guruş 20 meblağ 

[139/1] 

Mûytâb El-Hâc Ahmed’in Defteridir  

Medîne-i Tokat’da Çay Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Mûytâb el-Hâc Ahmed bin Halil nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Emine 

bint-i Mehmed ile sulbî sagîr oğulları Mehmed ve Halil’e ve sulbîyye-i sagîre kızları 

Fatma ve Arife’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-

ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî ve taksîm 

olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr 

olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşer min şehr-i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 
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Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 400 guruş 
Bâğ der mevzi‘-i Çay 1 kıt‘a 100 guruş 
Müsta‘mel dimi döşek 3 35 guruş 
Çit yorgan 6 70 guruş 
Çit yasdık 7 30 guruş 
Mitil 1 3 guruş 
Çit publa 1 1 guruş 
Müsta‘mel çuha cübbe 1 30 guruş 
Köhne kilim 3 15 guruş 
Köhne şayak şalvar 1 3 guruş 
Sagîr aba 1 12 guruş 
Köhne kebîr fes 1 ve sarık 1 ve kuşak 1 6,5 guruş 
Anbâr 1 10 guruş 
Kebîr 1 ve sagîr 1 şam‘dân 4 guruş 
Fincan 4 ve tebsi 1 ve cezbe 1 ve zarf 4 8 guruş 
Çamaşûr kazganı 1 20 guruş 
Müsta‘mel sagîr alaca entari 1 6 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber vech-i tahmîn 16 
kıyye 

40 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber vech-i tahmîn 8 guruş 
Müteveffâ-yı mezbûrun mûytâb dükkânı derûnunda olan eşyâsıdır ki ber vech-i âtî zikr 
olunur. 
Melheb harârı 12 çift 88 guruş 
Çârpane harârı 2 çift 12 guruş 
Def‘a harâr 3 aded 10 guruş 
Kızıl 2,5 batman 20 guruş 
Ma‘i ve kırmızı ve beyaz ip 8 kıyye 9 guruş 
Sagîr ve kebîr aşûrma 7 4,5 guruş 
Kolan 4 ve başlık 25 11 guruş 
Sagîr minder 1 ve yasdık 1 2 guruş 
Yekûn 958 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

60 guruş 

Resm-i kısmet 20 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
İhzâriye ve kaydiye 2 guruş 
Masârıf-ı müteferrika-i lâzıme 12 guruş 
Yekûn 100 guruş 

[s.138] 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 858 guruş 
Hisse-i zevce 107 guruş 30 meblağ 
Hisse-i ibn 250 guruş 30 meblağ 
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Hisse-i ibn 250 guruş 30 meblağ 
Hisse-i bint 125 guruş 15 meblağ 
Hisse-i bint 125 guruş 15 meblağ 

[138/1] 

Beros Zimmînin Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hâcib Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Beros veled-i Haçator nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Surpun 

bint-i Beros ile sulbîyye-i kebîre kızı Ahsaperet ve sagîre kızı Maryem’e ammi-zâdesi 

Mikail veled-i Artin’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-

ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm 

olunan hâlik-i mersûmun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-işrîn min şehr-i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn 

ve elf. 

Nısf menzil der mahalle-i mezbûre 300 guruş 
Nısf bâğ der mevzi‘-i İzbesti 250 guruş 
Zer‘ olunan hınta 1 keyl 30 guruş 
Merkeb 1 re’s 70 guruş 
Çit döşek 2 16 guruş 
Yorgan 2 18 guruş 
Yasdık 3 10 guruş 
Müsta‘mel kilim 1 20 guruş 
Köhne kilim 2 10 guruş 
Kefere minderi 1 0,5 guruş 
Kebîr şam‘dân 1 5,5 guruş 
Giyim esvâbı 6 guruş 
Harar 5 aded 5 guruş 
Balta 1 ve kazma 1 2 guruş 
Kazgan akçesi 10 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 19 kıyye 40 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber vech-i tahmîn 8 guruş 
Mezbûr Mikail zimmetinde 45 guruş 
Yekûn 836 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlik-i mersûmun lâşesine masraf 50 guruş 
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Resm-i kısmet 20,5 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâr 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4 guruş 
İhzâriye ve kaydiye 1,5 guruş 
Yekûn 84 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 752 guruş 
Hisse-i zevce 94 guruş 
Hisse-i bint 250 guruş 80 meblağ 
Hisse-i bint 250 guruş 80 meblağ 
Hisse-i ammi-zâde 156 guruş 80 meblağ 

[138/2] 

Medîne-i Tokat’da Menice Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Arakil veled-i Agob nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Anna bint-i 

Menzek ile haml-ı mevkûfa münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

hâlik-i mersûmun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire 

fi’l-yevmi’s-sâmin aşer min şehr-i Şa‘bâni’l-azim li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

Menzil ve hadika-i muttasıla der mahalle-i 
mezbûre 1 bâb 

7500 guruş 

Dimi ve çit yasdık 8 24 guruş 
Müsta‘mel ve köhne kilim 8 60 guruş 
Sagîr kaliçe 3 50 guruş 
Yan minderi 4 parça 20 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Lüküb 1 kıt‘a 500 guruş 
Kefere minderi 5 ve publa 1 6,5 guruş 
Dimi ve çit döşek 4 40 guruş 
Yorgan 6 60 guruş 
Köhne kebe 1 5 guruş 
Def‘a sagîr minder 1 ve yasdık 1 3,5 guruş 
Köhne entari 3 18 guruş 
Köhne çuha 1 ve biniş 1 37 guruş 
Müsta‘mel çuha şalvar 1 ve uçkur 1 25 guruş 

[s.137] 
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Sagîr hilkafâ kürk 1 yaka 10,5 guruş 
Kuşak 1 5 guruş 
Kalpak 1 3 guruş 
Gömlek 3 ve don 3 6 guruş 
Kemer kuşak 1 2 guruş 
İbrik 2 ve cezbe 1 5 guruş 
Fincan 8 ve tonbâk zarf 8 ve tebsi 1 10,5 guruş 
Fener 2 3 guruş 
Kebîr ve sagîr şam‘dân 6 ve buhûrdân 1 13 guruş 
İngiliz ve billûr ve Kütahya tabak 2 ve 
fincan 3 ve şişe 2 

13 guruş 

Arâkı şişesi ve kalâyı 5 guruş 
Arâk kazganı 1 40 guruş 
Çamaşur leğeni 1 ve kazgan 1 80 guruş 
Havân ve el 2,5 guruş 
Bârgîr ma‘a takım 1 75 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 50 kıyye 100 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber vech-i tahmîn 100 guruş 
Sâ‘at 1 kıt‘a 24 guruş 
Hâlik-i mersûmun hân odası derûnunda olan eşyâsıdır ki zikr olunur. 
Yapağı aba fiyatı 10 adedi 107 1070 guruş 
Yapağı şalvar fiyatı 13 adedi 12 156 guruş 
Hare aba fiyatı 6,5 adedi 79 513,5 guruş 
Hare şalvar fiyatı 8 adedi 15 120 guruş 
Filibe şalvarı fiyatı 15 adedi 7 105 guruş 
Beyaz şayak şalvar fiyatı 4 adedi 11 44 guruş 
Def‘a beyaz şayak şalvar fiyatı 4 aded 31 124 guruş 
Def‘a yapağı aba fiyâtı 12 adedi 29 348 guruş 
Def‘a hare aba fiyâtı 8 adedi 7 56 guruş 
Londura abası 30 guruş 
Aba kaytanı ber vech-i tahmîn 30 guruş 
Cedîd kilim 4 32 guruş 
Zencâbi bez 2 tob 6 guruş 
İplik 9 torba 18 kuruş 
Haleb alacası 1 tob 17 guruş 
Beyaz bez ber vech-i tahmîn 3 guruş 
Bâ-defter-i zimemât 200 guruş 
Nakd-ı der kise 686 guruş 
İki aded oda olan hırdavât 75 guruş 
Yekûn 15410 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Lâşesine masraf 100 guruş 
Resm-i kısmet 312 guruş 
Kâtibiyye 35 guruş 
Çûkadâriyye 35 guruş 
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Eminiyye ve hüddâmiyye 26 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 15 guruş 
Hâlik-i mersûmun üveği anâsı Maryem’e 
olan düyûn-ı müsbitesi bi-şehâdet-i Vartan 
veled-i Simon ve Ohannes veled-i Karez 
gıbbü’t-tahlif 

2930 guruş 

Harc-ı hüccet-i kayyım 100 guruş 
Yekûn 3589 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 11821 guruş 
Hisse-i zevce 1477 guruş 75 meblağ 
Hisse-i haml-ı mevkûf 10343 guruş 45 meblağ 

[137/1] 

Medîne-i Tokat’da Zilli Hacı Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Agob veled-i Ohan nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Nazlı bint-i Serkiz 

ile sulbî kebîr oğlu İstifan ve sagîr oğulları Artin ve Gevik ve kebîre kızı Hirosima ve 

sagîre kızları Maryem ve Margrit’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ 

ve taksîm olunan hâlik-i mersûmun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-işrîn min Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 1250 guruş 
Yasdık 8 25 guruş 
Döşek 4 40 guruş 
Yorgan 3 ve mitil 2 40 guruş 
Cedîd ve köhne kilim 4 50 guruş 
Sagîr kâliçe 20 guruş 
Kefere minderi 3 4 guruş 
Fincan 10 ve nühâs zarf 5 ve tebsi 1 ve 
Kütahya tabak 3 

7 guruş 

Arâk şişesi ve kalâyı 4 guruş 

[s.136] 
Sagîr şam‘dân 2 2,5 guruş 
Sagîr kilim 1 5 guruş 
Köhne çuha biniş 6 guruş 
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Çuha şalvar 1 16 guruş 
Köhne giyim esvâbı 10 guruş 
Bez libâde 1 3 guruş 
Gömlek 2 ve don 2 3 guruş 
Sagîr fes 12 aded 50 guruş 
Peştembâl 1 aded 5 guruş 
Kübri hûrcu 2 10 guruş 
Heğbe 2 5 guruş 
Nühâs mankâl 1 6 guruş 
Arâk kazganı 30 guruş 
Çamaşur leğeni 1 14 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 20 kıyye 40 guruş 
Merkeb 1 re’s 60 guruş 
Hırdavât-ı menzil 10 guruş 
Elvân kaytân 13 kıyye 140 guruş 
Döğme ber vech-i tahmîn 3 guruş 
Bafra ipeği 18 kıyye 805 guruş 
Kazzâz dükkânı derûnunda olan hırdavât 11 guruş 
Der zimmet-i Mığırdıç bâ-temessük 300 guruş 
Bâ-defter-i zimemât 394,5 guruş 
Yekûn 3369 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Lâşesine masraf 30 guruş 
Resm-i kısmet 84 guruş 
Kâtibiyye 12 guruş 
Çûkadâr 12 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 17 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 6 guruş 
Yekûn 131 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 3238 guruş 
Hisse-i zevce 404 guruş 90 meblağ 
Hisse-i ibn 629 guruş 72 meblağ 
Hisse-i ibn 629 guruş 72 meblağ 
Hisse-i ibn 629 guruş 72 meblağ 
Hisse-i bint 314 guruş 96 meblağ 
Hisse-i bint 314 guruş 96 meblağ 
Hisse-i bint 314 guruş 96 meblağ 

[136/1] 

Nazlı Zimmîyenin Defteridir 
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Medîne-i Tokat’da Terbiye-i Kebîr Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Nazlı bint-i Artin nâm hâlikenin verâseti zevc-i metrûku Haçek veled-

i Vartan ile sadrî kebîr oğlu Agob ve sadrîyye-i sagîre kızları Narin ve Elmas ve 

Ahsapret’e münhasıra olub ba‘de müte‘âkıben mersûme Narin dahi hâlike olub verâseti 

babası Haçek’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i 

şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farzieti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan hâlikân-ı 

mersûmânın terekelerinin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-

yevmi’l-hâmis işrîn şehr-i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

İslâmbol 19 ve dökme 1 altûn 193,5 guruş 
Altûn gerdanlık 1 102 guruş 
Sîm kuşak 1 çift 20 guruş 
Çit döşek 1 5 guruş 
Yorgan 1 10 guruş 
Çit yasdık 4 10 guruş 
Kefere minderi 4 1 guruş 
Müsta‘mel hâriciyye 1 13 guruş 
Şâlî cübbe 1 4 guruş 
Müsta‘mel alaca entari 1 3 guruş 
Bürük 1 4 guruş 
Peşkir 2 1,5 guruş 
Dolama peşkir 1 3 guruş 
Hamam takımı 8,5 guruş 
Çamaşur leğeni 1 15 guruş 
Sagîr şam‘dân 1 1 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber vech-i tahmîn 6 
kıyye 

15 guruş 

Yekûn 409,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlikân-ı mersûmânın lâşesine masraf 30 guruş 
Resm-i kısmet 10 guruş 
Kâtibiyye 2,5 guruş 
Çûkadâriyye 2,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 48,5 guruş 
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Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 361 guruş 
Hisse-i zevc 144 guruş 48 meblağ 
Hisse-i ibn 108 guruş 36 meblağ 
Hisse-i bint 54 guruş 18 meblağ 
Hisse-i bint 54 guruş 18 meblağ 

[s.135] 

[135/1] 

Varvara Zimmîyenin Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Za‘im Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan akdem 

hâlike olan Varvara bint-i Ohannes’in verâseti zevc-i metrûku Akob veled-i Vardıros ile 

gâ’ib-i ani’d-diyâr babası mesfûr Ohânnes veled-i Zator’a münhasıra olduğu şer‘ân 

zahir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlike-i mersûmenin defter-i 

müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min şehr-

i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Mehr-i müeccel der zimmet-i zevc-i 
mersûm Akob 

33 guruş 

Sîm kuşak ma‘a kolan 10 guruş 
Sîm bazubend 10 guruş 
Yaldızlı sîm kameriyye ve nüsha 15 guruş 
Müsta‘mel çiçekli entari 1 13 guruş 
Def‘a çiçekli entari 1 30 guruş 
Şeritli ma’i hare cübbe 1 50 guruş 
Müsta‘mel alaca şalvar 1 5 guruş 
Beyaz işleme çevre 1 5 guruş 
Köhne gömlek 3 4 guruş 
Köhne don 3 2,5 guruş 
Sade ve ketân peşkir 2 2 guruş 
İşleme müsta‘mel peşkir 1 1,5 guruş 
İşleme yağlık 1 3 guruş 
Baş yemeni değirmi 3 6 guruş 
Def‘a yağlık 1 ve uçkur 1 1 guruş 
Köhne boğça 1 1 guruş 
Köhne entari 1 ve cübbe 2 2 guruş 
Hamam takımı 15 guruş 
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Boyama tahta sandık 1 10 guruş 
Ayna 1 5 guruş 
Köhne takye 2 1 guruş 
Yekûn 224 guruş 

 
Minhâl-ihrâcât  
Hâlike-i mersûmenin lâşesine masraf 30 guruş 
Resm-i kısmet 5,5 guruş 
Kâtibiyye 1 guruş 
Çûkadâriyye 1,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Yekûn 40 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 184 guruş 
Hisse-i zevc 92 guruş 
Hisse-i eb 92 guruş 

[135/2] 

Abide Hatun’un Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Hacı İbrahim Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Abide bint-i İbrahim Alemdar nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku el-

Hâc Ahmed Ağa ibn-i Ebubekir ile sadrîyye-i sagîre kızı Hadice’ye ve babası mezbûr 

İbrahim Alemdar ibn-i Osman ve vâlidesi Fatma bint-i Ali’ye münhasıra olduğu şer‘ân 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin 

defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-işrîn 

min şehr-i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

İncülü küpe 1 çift 30 guruş 
Altûn kolbağı 50 guruş 
Altûn yüzük 1 3 guruş 
Sagîr sîm kutu 1 3 guruş 
Sîmli kaşık 2 ve tabak 1 4 guruş 
Sîm yâldızlı kuşak ma‘a kolan 1 25 guruş 
Sagîr telkâri sîm kuşak 1 5 guruş 
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Müsta‘mel atlâs döşek 2 25 guruş 
Müsta‘mel atlâs yorgan 2 15 guruş 
Atlâs yasdık 4 20 guruş 
Müsta‘mel kilim 3 40 guruş 
Peten entari 1 ve hırka 1 135 guruş 
Müsta‘mel câmfes entari 1 30 guruş 
Müsta‘mel çitarî entari ve şâlî cübbe 15 guruş 
Köhne ma’i entari 1 2 guruş 
Sagîr kürk 10 guruş 
İpekli gömleklik 1 8 guruş 
Hamam takımı 50 guruş 
Müsta‘mel çiçekli şalvar 1 ve mendil don 
2 ve yelek 1 

10 guruş 

Mendil bürük 1 8 guruş 
Dolama peşkiri 1 ve mendil peşkir 8 10 guruş 
Beyaz dülbend değirmi 4 4 guruş 
Kurutma uçkur 5 3 guruş 
İşleme peşkir 1 ve makreme 2 ve çevre 1 8 guruş 
Müsta‘mel baş yemenisi değirmi 5 10 guruş 
Ketân ve penbe ipliği 1 kıyye 4 guruş 
Boyalı sandık 1 10 guruş 
Dezgâh 8 guruş 
Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 175 guruş 
Yekûn 720 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

30 guruş 

Resm-i kısmet 18 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 61 guruş 

[s.134] 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 659 guruş 
Hisse-i zevc 152 guruş 9 meblağ 
Hisse-i bint 304 guruş 18 meblağ 
Hisse-i eb 101 guruş 46 guruş 
Hisse-i ümm 101 guruş 46 guruş 
Meblağü’l-bâkî 1 

[134/1] 

Anna Zimmînin Defteridir 
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Medîne-i Tokat’da Menice Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan akdem 

hâlike olan Anna bint-i Menzek nâm nâsrâniyyenin verâseti babası mersûm Menzek 

veled-i Agob ile anası Ahsapret bint-i Haçator’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra verese-i mersûmân talebi ve ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan hâlike-i mersûmenin 

terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin 

ve’l-işrîn min şehr-i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Hâlike-i mersûmenin zevci Arakil’den 
isâbet iden hissesi 

2955 guruş 

Altûn kolbâğı 21 miskâl 0,5 dirhem fiât 9 192 guruş 
Altûn bukâğı 15 miskâl fiât 11 165 guruş 
Yaldız altûnu 6 72 guruş 
Eski zer-i mahbûb 4 adet 17 çekirdek fiât 9 36 guruş 
Dörtlük Macar 1 aded 46 guruş 
Sîm kuşak ma‘a kolan 30 guruş 
Bir buçuk fındık 6 fiât 15 90 guruş 
İkişerlik Macar 6 fiât 23 138 guruş 
Cedîd ipekli gömlek 3 ve boğça 40 guruş 
Alaca entari 1 15 guruş 
Kutnî entari 1 25 guruş 
Alaca ve kutnî ve şâlî ve çuha parçaları 23 guruş 
Taraklı şalvar 1 6 guruş 
Dimi şalvar 1 4 guruş 
Ketân gömlek 4 12 guruş 
Çit değirmi 18 22 guruş 
İşleme çit 15 guruş 
Def‘a çit değirmi 2 4 guruş 
Makrame 5 ve boğça 25 guruş 
İşleme ve sade peşkir 8 5 guruş 
Köhne gömlek ve destâr parçası 3 guruş 
Sagîr fes 2 7 guruş 
Şeritli sarı çiçekli entari 1 ve şâlî cübbe 60 guruş 
El yemenisi değirmi 8 4 guruş 
Peştembâl 2 ve Mağnisa alacası 5 guruş 
Nakış ipliği 2 guruş 
Ketân ipliği 2 guruş 
Tarak ve kutu 3,5 guruş 
Billûr kâse ve kol mercan 2,5 guruş 
Def‘a kutu derûnunda hırdavât 3 guruş 
Misli sabun ber vech-i tahmîn ve şem‘a 5 guruş 
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Köhne giyim libâsı 10 guruş 
Hamam takımı 250 guruş 
Sandık derûnunda olan hırdavât 15 guruş 
Ayna 1 2 guruş 
Yekûn 4159 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlike-i mersûmenin lâşesine masraf 100 guruş 
Resm-i kısmet 104 guruş 
Kâtibiyye 16 guruş 
Çûkadâriyye 16 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 21 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 8 guruş 
Yekûn 265 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 3894 guruş 
Hisse-i eb 2598 guruş 
Hisse-i ümm 1296 guruş 

[s.133] 

[133/1] 

Medîne-i Tokat’da Çay Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

es-Seyyîd Hüseyin Ağa ibn-i Hüseyin nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi 

Raziye bint-i Ömer ile sulbî sagîr oğılları Şerif Mehmed ve Cağfer ve Abdüllatif’e ve 

sulbîyye-i sagîre kızı Hamide’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-işrîn min şehr-i Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn 

ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil ve hadika-i muttasıla der mahalle-i 
mezbûre 1 bâb 

1500 guruş 

Bağ der mevzi‘-i Hânyâzûsu 1 kıt‘a 35 guruş 
Şam‘dân 2 2 guruş 
Giyim esvâbı 5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber vech-i tahmîn 18 45 guruş 
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kıyye 
Hırdavât-ı menzil ber vech-i tahmîn 3 guruş 
Üçer rub‘ hisse kazgancı dükkânı der sûk-ı 
Kazgancılar 4 kıt‘a 

500 guruş 

Üç rub‘ hisse kassâb dükkânı der sûk-ı 
Kazgancılar 1 kıt‘a 

500 guruş 

Manâv dükkânı der sûk-ı Meyvehâne 1 
kıt‘a 

370 guruş 

Keçeci dükkânı der sûk-ı Sûlu Zokâk 1 
kıt‘a 

200 guruş 

Yekûn 3160 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf ber-mûcib-i vasiyet 

150 guruş 

Resm-i kısmet 79 guruş 
Kâtibiyye 13 guruş 
Çûkadâriyye 13 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 16 guruş 
İhzâriye ve kaydiyye 5,5 guruş 
Mehr li’z-zevceti’l-mezbûre bi-şehâdet-i 
Seyyîd ibn-i Cafer ve İsmail bin Mehmed 
gıbbü’t-tahlîf 

40 guruş 

Deyn-i müsbite-i li’z-zevceti’l-mezbûre 
ber-mûcib-i vasiyet 

150 guruş 

Harc-ı hüccet-i vesâyet 10 guruş 
Da‘vâ zımnında virilen resm 14,5guruş 
Yekûn 491 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 2669 guruş 
Hisse-i zevce 333 guruş 75 meblağ 
Hisse-i ibn 667 guruş 30 meblağ 
Hisse-i ibn 667 guruş 30 meblağ 
Hisse-i ibn 669 guruş 30 meblağ 
Hisse-i bint 333 guruş 75 meblağ 

[133/2] 

Torunağa-zâde Es-Seyyîd Ebubekir Ağa’nın Serdâr Mektûbu 

Şerî‘at-şi‘âr Tokat ma‘a Turhal kadısı efendi zîde fazluhu ba‘de’s- selâm inhâ 

olunur ki taht-ı hükümetinizde serdâr olan ref‘olunub yerine uslûb-ı sâbık üzere 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân       zide kadruhu serdâr nasb ve ta‘yîn olmağın işbu mektûb 
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tahrîr ve irsâl olunmuşdur. İnşâ’allahu te’âlâ vusûlünde gerekdir ki merkûmu kazâ-i 

mezkûrun serdârlığı umûrunda kıyâm ve öteden berü olageldiği vechle zabt ve rabtı 

husûsuna i‘ânet ve ihtimâm eyleyesiz ve sen ki serdâr-ı merkûmsun kazâ-i mezkûrun 

serdârlıgı sana tefvîz olmağla gerekdir ki kâ‘ide-i kadîm ve kânun üzere zabt ve rabt-ı 

neferâtı ve def‘ ü refi‘-i haşerâtıyla tanzim-i bilâd ve irâde-i hâl-i ibâda bezl ve iktidâr 

eyleyesin ve kazâ-yı mezkûrede mukîm ve misâfir yeniçerileri ve cebeci ve topçu ve top 

arabacısı ve gılmân-ı acemi ve kul-oğulları ve tavâif-i askerî bi’l-cümlesini üzerlerine 

serdâr ve zâbit bilüb sözünden taşra ve re’yinden hâric vaz‘ ve hareketde bulunmayub 

dâimâ itâ‘at ve inkiyâd üzere olalar ve sen dahi cümle umûrunu ahkâm-ı şer‘-i şerîf ve 

kanûn-ı kadîm ve emr-i münîfe tatbîk ve tavâ’if-i merkûmûndan bilâ-vâris ma‘rûf fevt 

olanları metrûkâtların ma‘rifet-i şer‘ le zabt ve sûk-ı sultânide füruht ve hâsıl olan 

nukûdunu cânib-i beytü’l-mâl içün defter-i müfredâtıyla Ocağ-ı Amire tarafına 

göndermeğe mübâderet ve beher hâl sûkkan-ı vilâyetin emin ve rahatlarına bâ‘is-i 

hidmet-i müstahsene-i mebrûre vücûda getirmeğe mecd ve sâ‘y olub mûcib-i mektûbla 

âmil olasız. Tahrîren gurre-i şehr-i Ramazânü’l-mübârek li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Es-Seyyîd Halil Hamid Ağa- Yeniçeriyân Dergâh-ı âlî 

[133/3] 

Medîne-i Tokat’da Çilehâne Mahallesi mütemekinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Ohan veled-i Agob nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Anna bint-i Bogos 

ile sulbî sagîr oğlu Agob’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan hâlik-i mersûmun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr 
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olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn min Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn 

ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 2000 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Haydarhane kıt‘a  
Kefere minderi 3 3 guruş 
Dimi döşek 3 40 guruş 
Dimi ve çit yasdık 3 50 guruş 
Yorgan 4 40 guruş 
Köhne kebe 1 3 guruş 
Sagîr kâliçe 4 40 guruş 
Müsta‘mel kilim 3 50 guruş 
Yan minderi 2 ve köşe 1 20 guruş 
Köhne kilim 4 8 guruş 
Kebîr 1 ve sagîr 3 şam‘dân 10 guruş 

[s.132] 

Leğen 1 ve ibrik 1 6 guruş 
Çamaşur leğeni 1 ve kazganı 1 40 guruş 
Fener 2 3 guruş 
Nühâs mankâl 1 5,5 guruş 
Köhne libâs 20 guruş 
Gömlek 2 ve don 1 ve uçkur 1 7 guruş 
Duhân çıbığı 4 5,5 guruş 
Sarı divit 1 1 guruş 
Köhne alaca entari 1 10 guruş 
İngiliz 2 ve billûr 2 ve şişe 2 ve kâse 1 ve 
fincan 1 

 

Evânî-i nühâsiyye 23 kıyye 50 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber vech-i tahmîn 33 guruş 
Bâ-defter-i zimemât 227 guruş 
Yekûn 3480 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Lâşesine masraf 16 guruş 
Resm-i kısmet 87 guruş 
Kâtibiyye 10 guruş 
Çûkadâriyye 10 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 10 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye ve kalemiyye 3 guruş 
Yekûn 136 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 3344 guruş 
Hisse-i zevce 418 guruş 
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Hisse-i ibn 2926 guruş 

[132/1] 

Tâtâr Süleyman‘ın Terekesi Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Kabe Mescidi Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Tâtâr Süleyman bin Murad nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi 

Şerife bint-i Ömer ile vâlidesi Şerife’ye ve sulbîyye-i sagîre kızı Zeyneb ve gâ’ib-i 

ani’d-diyar ammi-zâdeleri Mustafa ve Osman’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki 

ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min şehr-i Şa‘bân li-sene 

seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Mushaf-ı Şerîf 1 cild 13 guruş 
En‘âm-ı Şerîf 1 cild 10 guruş 
Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 115 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Kâbiliçay 1 kıt‘a 200 guruş 
Kumluk der kurb-i Nehr-i Kebîr 1 kıt‘a 100 guruş 
Câmûs ineği 1 re’s 70 guruş 
Simli piştov 1 çift 150 guruş 
Def‘a piştov 1 çift 40 guruş 
Simli Yatağan bıçak 1 60 guruş 
Kılıç kabza 1 20 guruş 
Tüfenk 1 13 guruş 
Peten yüzlü kâkûm kürk 1 150 guruş 
İşleme yüzlü kâkım kürk 1 100 guruş 
Cedîd al çiçekli peten yüzlü kakım kürk 1 200 guruş 
Sagîr servi sandık 1 20 guruş 
Kovan 5 aded 20 guruş 
Hınta 5,5 keyl 110 guruş 
Şa‘îr 5 keyl 4,5 guruş 
Bârgir 1 re’s 35 guruş 
Nısfiye 93 guruş 
Zer-i mahbûb 9 aded 67,5 guruş 
Rub‘iyye 11 aded 1 rub‘ 300 guruş 
Kilim 2 12 guruş 
Şayak yüzlü yasdık 6 30 guruş 
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Çit yüzlü yasdık 2 10 guruş 
Sagîr sandık 2 2 guruş 
Köhne senâlık 1 17 guruş 
Yan minderi ve köşe 1 35 guruş 
Duhân çıbığı 3 10 guruş 
Köhne silâh 5  
Köhne makreme 1 1 guruş 
Köhne kürk 1 10 guruş 
Köhne gevcân kürk 1 19 guruş 
Köhne Haleb kuşak 1 9 guruş 
Müsta‘mel kırmızı entari 1 30 guruş 
Köhne çuha cübbe 1 13guruş 
Kalpak 1 3 guruş 
Penbe çuha şalvar 1 26 guruş 
Köhne entari 1 6,5 guruş 
Def‘a köhne entari 1,5 guruş 
Müsta‘mel çiçekli şâlî kuşak 1 25 guruş 
Köhne sagîr libâs 1 1 guruş 
Kara sabun 3 kıyye 6 guruş 
Köhne çuha yüzlü kürk 1 11 guruş 
Kitâb 1 ve çit boğça 1 5 guruş 
Sagîr basma mak‘ad 3 10 guruş 
Müsta‘mel basma sofra 1 3 guruş 
Fişenk ma‘a kurşun 2 guruş 
Kaşık 7 1 guruş 
İpek şerid ve döğme 1 guruş 
Köhne yağlık 2 3 guruş 
Nühâs mankâl 1 10 guruş 
Şam‘dân 1 3 guruş 
Muşamma 1 1 guruş 
Tüylü kise 1 10 guruş 
Köhne beyaz ihrâm 1 4 guruş 
Hurc ve sagîr kebe 1 12 guruş 
Şam‘dân sagîre 1 0,5 guruş 
Köhne çuha seccâde 1 2 guruş 
Def‘a yasdık 1 3 guruş 
Yan minderi 1 10 guruş 
Köhne çuval 3 1,5 guruş 
Kilim 2 12 guruş 
Sagîr minder 1 1,5 guruş 
Köhne şâlî 1 5 guruş 
Köhne aba 1 5,5 guruş 
Sagîr kâliçe 1 10 guruş 
Çamaşur kazganı 1 3 guruş 
Sagîr 1 ve kebîr meşlah 1 35 guruş 
Çamaşur leğeni 1 20 guruş 
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Temûr sini ayağı 1 2,5 guruş 
Çuha şalvar 1 50 guruş 
Def‘a çuha şalvar 1 45 guruş 
Def‘a çuha şalvar 1 80 guruş 
Def‘a çuha şalvar 1 60 guruş 
Def‘a çuha şalvar 1 60 guruş 
Köhne boğça 2 0,5 guruş 
Keferekâri Kıbrız 33 aded 128 guruş 
Billûr bardak 1 ve saka 1 6 guruş 
Simli sagîr bıçak ma‘a tesbih 21 guruş 
Sim sâ‘at 1 40 guruş 
Köhne Şa‘bân ve fes ve cübbe 12 guruş 
Cezâyirkâri kumaş 5,5 guruş 
Köhne kilim ve sagîr kebe 2,5 guruş 
Köhne çakşûr 5 guruş 
Def‘a köhne kumaş 1 guruş 
Eğer ve kolan ve başlık 22 guruş 
Sabun 2 kıyye 5 guruş 
İşleme dolama peşkir 2,5 guruş 
Gezi 1 tob 20 guruş 
Basma yasdık yüzü 2 2,5 guruş 
Köhne çiçekli yorgan yüzü 5 guruş 
Mor kutnî yorgan yüzü 1 6 guruş 
Köhne basma yorgan yüzü 2,5 guruş 
Cezbe 1 ve ibrik 1 2 guruş 
Fincan ve nühâs zarf ve tebsi 5 guruş 
Sim zarf 1 2,5 guruş 
Sagîr fener1 1,5 guruş 
Kubûr divit 1 1 guruş 
Çuval 2 2 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 36 kıyye 108 guruş 
Hırdavât 10 guruş 
Der zimmet-i Monlâ Feyzullah bâ-
temessük 

55 guruş 

Der zimmet-i Çûkadâr Osman Beşe bâ-
temessük 

62 guruş 

Der zimmet-i Fehim-zâde Musa Ağa bâ-
temessük 

56 guruş 

Der zimmet-i Pulâd-oğlu Ebubekir an-
karye-i Zuğru bâ-temessük 

70 guruş 

Der zimmet-i Asiletlü Osman an-karye-i 
Zuğru bâ-temessük 

10 guruş 

Der zimmet-i Kiremidci Kara Mehmed bâ-
temessük 

24 guruş 

Der zimmet-i İbrahim bâ-temessük 40 guruş 
Der zimmet-i Kangallı İbrahim bâ-
temessük 

119 guruş 
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Der zimmet-i Gevreli Hacı Mehmed’in 
Hatun bâ-temessük 

10 guruş 

Der zimmet-i Deliosman-oğlu Ebubekir 
bâ-temessük 

62 guruş 

Der zimmet-i Seyyîd Feyzullah bâ-
temessük 

10 guruş 

Der zimmet-i Seyyîd Ebubekir an-karye-i 
Zuğru bâ-temessük 

10 guruş 

Der zimmet-i es-seyyıd Osman an-karye-i 
Zuğru bâ-temessük 

18,5 guruş 

Der zimmet-i Urgancı Mustafa bâ-
temessük 

14 guruş 

Der zimmet-i Seyyîd Deli Halil Beşe an-
Çiftlik bâ-temessük 

30 guruş 

Der zimmet-i Kelhüseyin-oğlu Ebubekir 
bâ-temessük 

39 guruş 

Der zimmet-i Atmaca-oğlu Hüseyin an-
karye-i Zuğru bâ-temessük 

39 guruş 

Der zimmet-i Seyyîd İsmail bâ-temessük 30 guruş 
Der zimmet-i Şeyh Hasan bâ-temessük 62 guruş 
Der zimmet-i Sufi-oğlu an-karye-i Zuğru 
bâ-temessük 

26 guruş 

Der zimmet-i İmâm-oğlu an-karye-i Zuğru 
bâ-defter 

13 guruş 

Der zimmet-i Abdurrahman an-karye-i 
Zuğru bâ-defter 

13 guruş 

Der zimmet-i Cevri-oğlu an-karye-i Zuğru 
bâ-defter 

13 guruş 

Der zimmet-i Sofu-oğlu an-karye-i Zuğru 
bâ-defter 

6,5 guruş 

Der zimmet-i Delimehmed-oğlu an-karye-i 
Zuğru bâ-defter 

32,5 guruş 

Der zimmet-i Bayrakdar-oğlu an-karye-i 
Zuğru bâ-defter 

52 guruş 

Der zimmet-i Sandık-oğlu Deli Mehmed 
bâ-defter 

13 guruş 

Der zimmet-i Ali Beşe bâ-defter 22 guruş 8 para 
Der zimmet-i Musa Beşe bâ-defter 16 guruş 
Der zimmet-i İbrahim Beşe bâ-defter 10 guruş 
Der zimmet-i Salih Beşe bâ-defter 8 guruş 
Der zimmet-i Osman bâ-defter 5 guruş 
Der zimmet-i Sivaslı Hafız Abdullah bâ-
defter 

12 guruş 

Der zimmet-i Ebubekir an-karye-i Zuğru 
kahve ve duhân kıymetinden bâ-defter 

74 guruş 

Yekûn 5061,5 guruş 
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Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
ber mûcîb-i defter masraf 

130 guruş 

Resm-i kısmet 126,5 guruş 
Kâtibiyye 15 guruş 
Çûkadâriyye 20 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 25 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 6 guruş 
Mehr-i müeccel li’z-zevceti’l-mezbûre 
Şerife 

250 guruş 

Deyn-i müsbit-i Asitane-i Aliyye’de 
mütemekkin Çuhacı zimmî 

65 guruş 

Medîne-i mezbûrede Hurûc medresesine 
olmak üzere talebeye vasiyeti 

300 guruş 

Yekûn 939,5 guruş 

[s.131] 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 4124 guruş 
Hisse-i zevce-i mezbûre Şerife 515 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bint-i mezbûre Zeyneb 2062 guruş 
Hisse-i ümm-i mezbûre Şerife 687 guruş 
Hisse-i ammi-zâde-i mezbûr Mustafa 429 guruş 70 meblağ 
Hisse-i ammi-zâde-i mezbûr Osman 429 guruş 70 meblağ 

[131/1] 

Medîne-i Tokat’da Horuş Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Abdullah bin Ömer nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Ayşe bint-i Hasan ile 

sulbîyye-i sagîre kızları Fatma ve Hadice’ye ve li-ebeveyn er karındaşları Mehmed ve 

Ali’ye ve kız karındaşı Emine’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Ramazân li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 250 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Semer 1 kıt‘a 400 guruş 
Na’lband dükkânından sülüs hisse der sûk-
ı Sulu Zokak 

100 guruş 

Köhne çiçekli ve çit yorgan 4 30 guruş 
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Köhne yasdık 3 12 guruş 
Köhne şâl döşek 1 6 guruş 
Köhne libâs 5 guruş 
Şam‘dân 2 3 guruş 
Don 2 ve gömlek 2 3 guruş 
Çamaşur leğeni 1 17 guruş 
Karasığır ineği 1 20 guruş 
Ufak davar 50 guruş 
Kahve takımı 3 guruş 
Kırmızı boya 300 guruş 
Na‘lband alâtı 20 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber vech-i tahmîn 25 guruş 
Hırdavât-ı menzil 3 guruş 
Yekûn 1147 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfînine masraf 81 guruş 
Resm-i kısmet 28 guruş 
Kâtibiyye 4,5 guruş 
Çûkadâriyye 4,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 2,5 guruş 
Yekûn 125 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1022 guruş 
Hisse-i zevce 127 guruş 90 meblağ 
Hisse-i bint 340 guruş 80 meblağ 
Hisse-i bint 340 guruş 80 meblağ 
Hisse-i ahi 85 guruş 20 meblağ 
Hisse-i ahi 85 guruş 20 meblağ 
Hisse-i uht 42 guruş 70 meblağ 

[131/2] 

Gevreli Kızının Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Yaşmeydân Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Arife bint-i Hasan nâm müteveffiyenin hasren verâseti vâlidesi Şerife bint-i 

İsmail’e münhasıra olub mezbûre Şerife dahi müte‘âkıben fevt olub hasren verâseti li-

ebeveyn karındaşı Fatma bint-i el-mezbûr İsmail’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûr talebi ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr olunan 
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müteveffiyân-ı mezbûrânın terekelerinin defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr 

olunur. Hurrire fi sâmin min şehr-i Ramazânü’l-mübârek li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 3500 guruş 
Köhne çit dimi yasdık 6 24 guruş 
Yan minderi 2 ve çit mak‘ad 30 guruş 
Köhne kâliçe 1 10 guruş 
Çiçekli çit yorgan 4 40 guruş 
Döşek 1 10 guruş 
Gömlek 2 ve çarşab 1 5 guruş 
Köhne libâde 5 guruş 
Köhne kürk 1 6 guruş 
Köhne çit değirmi 2 2 guruş 
Köhne fes 1 2,5 guruş 
İpekli gömlek 8 80 guruş 
Kurutma gömlek 2 12 guruş 
Don uçkur 12 55 guruş 
Def‘a don uçkur 3 10 guruş 
Alaca ve atlâs şalvar ve uçkur 2 20 guruş 
Çit değirmi 13 40 guruş 
Makrame 9 aded 40 guruş 
Abdest havlusu 1 15 guruş 
İşleme peşkir 7 40 guruş 
El makremesi 8 1,5 guruş 
Ma’i atlâs entari 1 3 guruş 
Şâlî cübbe 1 8 guruş 
Sagîr Hatayî sabunu 1 4 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber vech-i tahmîn 15 guruş 
Çamaşur leğeni 1 12 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber vech-i tahmîn 15 guruş 
Yekûn 4032 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiyân-ı mezbûrânın techîz ve 
tekfînine masraf 

100 guruş 

Resm-i kısmet 100 guruş 
Kâtibiyye 14,5 guruş 
Çûkadâriyye 14,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 20 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 6,5 guruş 
Yekûn 255,5 guruş 
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Sahhü’l-bâkî 3776,5 guruş 

[s.130] 

[130/1] 

Vazife-i Memnû‘ İçün Gelen Emr-i Alî 

Düstûrûn-ı mükerremûn müşîrûn-ı mufahhamûn nizâmü’l-â‘lem müdebbiru 

umûru’l-cumhûr bi’l-fikri’s-sâkıb mütemmimü mehâmi’l-enâm bi’r-re’yi‘s-sâ’ib 

mümehhidü bünyânü’d-devlet ve’l-ikbâl müşeyyidü erkâni’s-sa‘adet ve’l-iclâlü’l-

mahfûfun bi-sunûf-ı avâtifü’l-mülkü’l-alâ Anadolu’nun sol kolunda vaki‘ bi’l-cümlei’l-

mîriye mutasarrıfları vüzerâ-yı i‘zâm edâmâ’llahu te‘âlâ iclâlehüm ve e‘azimü’l-

ümerâ’i’l-kirâm ulû’l-kadr ve’l-ihtirâm ashâbü’l-izz ve’l-ihtişâm el-mahzûn bî-mezîdi 

inâyeti’l-mülkü’l-alâ mîr-i mîrân-ı kirâm dâme ikbâlehüm ve akzâ-yı’l-kuzâtü’l-

müslimîn evlâ-yı vülâtü’l-muvahhidîn ma‘denü’l-fezâ’il ve’l-yakîn râfi‘-i i‘lâmi’ş-

şerî‘at ve’d-dîn vâris-i ulûmü’l-enbiyâ ve’l-murselîn el-muhtasu bî-mezîd i‘nâyet el-

mülkü’l-mu‘ayyen mevâli-i fihâmım zîde fezâilehüm ve mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm 

ma‘denü’l-fezâ’il ve’l-kelâm kuzât ve nüvvâb zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâcid ve’l-

â‘yân muhâsıllar ve voyvoda ve gümrük emînleri zîde mecduhum tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olacak ma‘lûm ola ki emtia-i İslambol ve mizân-ı hârir-i Bursa ve 

rüsûm-ı kahve ve duhân ve serçin-i derçin ve ihtisâb ve simkeşhâne ve tevâbi‘âtı ve 

taşra mukâta‘ât ve cizyeleri külliyetlû mâl ile mukayyed olduğundan başka biraz 

vakitden berû tevcîh olunan vezâif-i kati ve vağfir olmak hasebiyle vaktiyle vezâ’if ve 

sihâm virilemediği ecilden fî-mâba‘d kimesneye müceddeden vazife tevcîh olunmamak 

bâbında bundan akdem hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnım şerefrîz-i südûr olub ol 

bâbda iktizâ iden mahallere ilm ü haberleri virilmişdi. Şimdi ba‘zı husûs zımnında 

mübârek rikâb-ı kameetâb-ı mülûkânem arz ve takdîm kılınan takrîr bâlâsına cizye ve 
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mukâta‘at emvâline zammı ile vazife tevcîhi memnû‘ olduğunu havî sahib-i arz olanlara 

ilm ü haberleri virilmek mazmûnunda hatt-ı hümâyûn-ı şâhânem şerefyâfte-i sudûr 

olmağla imdi mantûk-ı hatt-ı şerîf-i şâhânem cizye ve mukâta‘at emvâline zamla vazife 

tevcîhi memnû‘ olduğunu hâvî Rumili ve Anadolu‘nun yemîn ve yesâr ve orta 

kollarında vaki‘ bi’l-cümle vüzerâ-yı i‘zâm vesâ’ir iktizâ idenlere hitâben evâmir-i 

şerîfem ısdârı husûsuna irâde-i aliyyem ta‘alluk itmekle mûcîbince zikr olunan 

mahallere başka başka beş kıt‘a evâmir-i şerîfem ısdâr olunmağla siz ki vüzerâ-yı müşâr 

ve mîr-i mîrân-ı mûmâ-ileyhim ve sâ’irlersiz size hitâben dahi işbu emr-i âlîşânım ısdâr 

ve Hâcegân-ı Divân-ı Hümâyûnumdan es-Seyyîd Mustafa Hazım zide mecduhu ile irsâl 

olunmuşdur. İmdi vüsûlunda ber-vech-i muharrer şerefyâfte-i südûr olan hatt-ı 

hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı şâhânem mûcîbince cizye ve mukâta‘at emvâline zamm ile 

vazife tevcîhi memnû‘ olduğu ma‘lûmunuz oldukda mûceb ve muktezâsı üzere amel ve 

hareket ve hilâfından bu bâbda tehâşi ve mücânebet eylemeniz bâbında fermân-ı 

âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda vech-i 

meşrûh üzere şerefyâfte-i südûr olan işbu emr-i şerîf-i celîlü’ş-şân vâcibü’l-ittibâ‘ ve 

lâzimü’l-imtisâlimin mazmûnı üzere âmil olasız şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd 

kılasız. Tahriren gurre-i Şa‘bân li-sene seb‘a işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Kostantiniyye-i Mahrûse 

[130/2] 

Eylûl Menzili Defter Kaydı 

İşbu bin iki yüz yirmi yedi senesi mâh-ı Ramazân-ı Şerîfin yedinci günü vâki‘ 

olan Eylûl ibtidâsından altı aylık menzil ücreti ve eminiyye ve hüddâmiyye ve tertîb-i 

defter ve yâfte-i kalemiyyesi ve kaydiyye cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le hisâb 
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olundukda meblağ-ı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Ramazânü’l-mübârek li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Altı aylık menzil ücreti 7540 guruş 
Ber mu‘tâd eminiyye ve hüddâmiyye 70 guruş 
Tertîb-i defter ve yâfte-i kalemiyyesi 35 guruş 
Kaydiye 3 guruş 
Yekûn 7648 guruş 

 

Mahalle-i Yazıcık 50 guruş 
Mahalle-i Melik Dânişmend 41 guruş 
Mahalle-i Baba Osib 14 guruş 
Mahalle-i Simavon 35 guruş 
Mahalle-i Şuca‘eddin 76 guruş 
Mahalle-i Çaşnigir 35 guruş 
Mahalle-i Ovannes 22 guruş 
Mahalle-i Semerkandî 70 guruş 
Mahalle-i Meydan-ı Müslim 80 guruş 
Mahalle-i Meydan-ı zimmî 20 guruş 
Mahalle-i Zincirlikuyu 30 guruş 
Mahalle-i Çehkânlû 45 guruş 
Mahalle-i Mihmâd Hâcib-i Müslim 146 guruş 
Mahalle-i Mihmâd Hâcib-i zimmî 50 guruş 
Mahalle-i Mihmâd Hâcib-i zimmîden 
menzil iştirâ iden Müslim Bölüğü 

75 guruş 

Mahalle-i Mihmâd Hâcib-i zimmîden Hacı 
Hasan Bölüğü 

151 guruş 

Mahalle-i Samyeli 51 guruş 
Mahalle-i Sovûkpınâr-ı Müslim 500 guruş 
Mahalle-i Muslihiddin 56 guruş 
Mahalle-i Mehmed Paşa 57 guruş 
Mahalle-i Çay-ı Müslim 96 guruş 
Mahalle-i Çay-ı Zimmî 80 guruş 
Mahalle-i Horuş 65 guruş 
Mahalle-i Mahmud Paşa 81 guruş 
Mahalle-i Sovûkpınâr-ı zimmî 80 guruş 
Mahalle-i Geyras 73 guruş 
Mahalle-i Beybağı 117 guruş 
Mahalle-i Akdeğirmen-i Müslim 30 guruş 
Mahalle-i Akdeğirmen-i zimmî 42 guruş 
Mahalle-i Aleksan 27 guruş 
Mahalle-i Seyfeddin 50 guruş 
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Mahalle-i Terbiye-i Kebîr 263 guruş 

[s.129] 

Mahalle-i Terbiye-i Sagîr 158 guruş 
Mahalle-i Sabunhane 43 guruş 
Mahalle-i Güzelaşçı 65 guruş 
Mahalle-i Cemaleddin 131 guruş 
Mahalle-i Tatar Hacı 26 guruş 
Mahalle-i el-Hâc İbrahim 85 guruş 
Mahalle-i Hoca Ahmed 600 guruş 
Mahalle-i Suiçmez 115 guruş 
Mahalle-i İçmesu 185 guruş 
Mahalle-i Dere 286 guruş 
Mahalle-i Seyyid Necmeddin 95 guruş 
Mahalle-i Ankara 20 guruş 
Mahalle-i Gaybî 31 guruş 
Mahalle-i Sûfîyûn 32 guruş 
Mahalle-i Taşçı Mahmud 70 guruş 
Mahalle-i Kaya 151 guruş 
Mahalle-i Veled-i Aynî 31 guruş 
Mahalle-i Keçeciler 65 guruş 
Mahalle-i el-Hâc İvaz Paşa 45 guruş 
Mahalle-i Acebşir 45 guruş 
Mahalle-i Sarıgüllük 60 guruş 
Mahalle-i İsa Fakih 65 guruş 
Mahalle-i Rüstem Çelebi 73 guruş 
Mahalle-i Alaca Mescid 25 guruş 
Mahalle-i İplik Bazarı 12 guruş 
Mahalle-i Çilfek 21 guruş 
Mahalle-i Monlâ Bektâş 16 guruş 
Mahalle-i Cami‘-i Kebîr 111 guruş 
Mahalle-i Za‘im 128 guruş 
Mahalle-i Hoca İbrahim 50 guruş 
Mahalle-i Taşnerdibân 127 guruş 
Mahalle-i Halid 25 guruş 
Mahalle-i Yahûdiyân 51 guruş 
Mahalle-i Ka‘be Mescidi 235 guruş 
Mahalle-i Yaşmeydan 160 guruş 
Mahalle-i Çilehâne 261 guruş 
Mahalle-i Veled-i Ayas 65 guruş 
Mahalle-i Zilli Hacı 151 guruş 
Mahalle-i Debbâğhâne-i Cedîd 35 guruş 
Mahalle-i Yâr Ahmed 130 guruş 
Mahalle-i Debbâğhâne-i Atîk 145 guruş 
Mahalle-i Cedîd 141 guruş 
Mahalle-i Menice 377 guruş 
Mahalle-i Siyahpûş 80 guruş 
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Mahalle-i Dırâz-ı Müslim 54 guruş 
Mahalle-i Dırâz-ı Gebrân 100 guruş 
Yekûn 7648 guruş 

Bâlâda mestûr mahallât ahâlileri inhâ olunur ki işbu bin iki yüz yirmi yedi senesi 

mâh-ı Ramazân-ı Şerîfin yedinci günü vâki‘ olan Eylûl ibtidâsından altı aylık menzil 

ücreti ve eminiyye ve hüddâmiyye ve tertîb-i defter ve yâfte-i kalemiyyesi ve kaydiyye 

cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le hisâb olundukda meblağ-ı mezbûrun defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i 

Ramazânü’l-mübârek li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[129/1] 

Medîne-i Tokat’da Alacamescid Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Hasan bin Mehmed nâm müteveffânın verâseti li-ebeveyn er karındaşları Halil 

ve Şerif Mehmed ve li-ebeveyn kız karındaşı Fatma’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir 

ve nümâyân oldukdan sonra merkûmân talebi ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-

verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun 

defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-işrîn 

min Şa‘bân sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Müsta‘mel çuha şalvar 1 25 guruş 
Sagîr kutnî entari 1 15 guruş 
Köhne çuha cübbe 1 10 guruş 
Döşek 1 12 guruş 
Yorgan 2 12 guruş 
Yasdık 1 4 guruş 
Sîmli bıçak 1 18 guruş 
Yekûn 96 guruş 
Müteveffâ-yı mezbûrun bakkal dükkânı derûnunda mevcûd olan eşyâ ve bâ-defter-i 
zimemâtıdır ki ale‘l- esâmi zikr ve beyân olunur. 
Kara sabun 16 kıyye 32 guruş 
Trablus sabunu 47,5 kıyye 117 guruş 
İncir 9 kıyye 6 guruş 
Keten benc 3 kıyye 3 guruş 
Leblebi 9 kıyye 4,5 guruş 
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Fındık 8 kıyye 5 guruş 
Behisni Üzüm 12 kıyye 6 guruş 
Pirinç 106 kıyye 103 guruş 
Aladağ üzüm 42 kıyye 24 guruş 
Hınta 93 kıyye 70 guruş 
Keçiboynuzu 12 kıyye 8 guruş 
Mum-ı asel 17 kıyye 70 guruş 
Şeker 13 kıyye 43 guruş 
Kütahya fincan 3 aded 10 guruş 
Gönlük 6 kıyye 12 guruş 
Cesber 3 kıyye 10 guruş 
Hurma 3 kıyye 3 guruş 
Sarımsak 6 kıyye 2 guruş 
Kaya tuz 60 kıyye 5 guruş 
Şâb 18 kıyye 15 guruş 
Çerçeve kâğıt üzme 4 32 guruş 
Revgan-ı bezir 3 kıyye 4,5 guruş 
Def‘a pirinç 60 kıyye 43,5 guruş 
Def‘a fındık 33 kıyye 20 guruş 
Def‘a Aladağ üzüm 150 kıyye 75 guruş 
Kimyon 6 kıyye 4 guruş 
Def‘a Trablus sabun 30 kıyye 70 guruş 
Çemen 13 kıyye 3 guruş 
Dükkân gediği ber vech-i tahmîn 450 guruş 
Hırdavât-ı dükkân ber vech-i tahmîn 10 guruş 
Der zimmet-i Salih Efendi bâ-defter 7 guruş 38 para 
Der zimmet-i Monlâ Ahmed bâ-defter 1 guruş 9 para 
Der zimmet-i Sarrac Beşir bâ-defter 1 guruş 
Der zimmet-i Hüseyin Bey hidmetkâr bâ-
defter 

1 guruş 10 para 

Der zimmet-i Mustafa Hanı’nda nâzır 
emîn bâ-defter 

2 guruş 8 para 

Der zimmet-i İnce-oğlu Salih bâ-defter 19 guruş 3 para 
Der zimmet-i Monlâ Mehmed an-karye-i 
Erkilet bâ-defter 

3 guruş 

Der zimmet-i Abdurrahman Efendi bâ-
defter 

3,5 guruş 

Der zimmet-i Abdurrahman an-karye-i 
Kalecik bâ-defter 

2 guruş 

Der zimmet-i Osman an-karye-i Kalecik 
bâ-defter 

1 guruş 3 para 

Der zimmet-i Çomak-oğlu Ahmed Beşe 
bâ-defter 

6 guruş 

Der zimmet-i Alibaz bâ-defter 27 guruş 
Der zimmet-i Gürcü karyesi Ağası Hasan 
Efendi bâ-defter 

19 guruş 5 para 

Der zimmet-i Abdülkerim bâ-defter 4 guruş 27 para 
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Der zimmet-i Sadık an-karye-i 
Arslandoğmuş bâ-defter 

11 guruş 

Der zimmet-i Mustafa an-Acebşir bâ-
defter 

10 guruş 5 para 

Der zimmet-i Boz Hüseyin bâ-defter 1 guruş 10 para 
Der zimmet-i İzmirli Ağa hafîdi bâ-defter 2 guruş 
Der zimmet-i Tütüncü Bektaşoğlu bâ-
defter 

10 guruş 

Der zimmet-i Berber Mahmud bâ-defter 2 guruş 
Der zimmet-i İbrahim Alemdar bâ-defter 1 guruş 30 para 
Der zimmet-i Elekçioğlu 10 guruş 21 para 
Der zimmet-i Kahveci Hacı Ali 2 guruş 
Der zimmet-i Necibli-oğlu 3 guruş 10 para 
Der zimmet-i Tersîl zevcesi 4 guruş 
Der zimmet-i Frenkçi-oğlu 12 guruş 17 para 
Der zimmet-i Eskici-oğlu 5 guruş 
Der zimmet-i Tahmisî Monla Mehmed 1 guruş 23 para 
Der zimmet-i Necibli Ali 39 guruş 
Der zimmet-i Adanalı Mehmed 10 guruş 
Der zimmet-i Çatalveli-oğlu 3 guruş 8 para 
Der zimmet-i Hursalı Baba 5 guruş 
Der zimmet-i Tacî Mustafa 5 guruş 17 para 
Der zimmet-i Bekmezci İbrahim Ağa 8 guruş 
Der zimmet-i Beyaz Frenk Ali 2 guruş 10 para 
Der zimmet-i Mehmed Beşe-oğlu Hasan 9,5 guruş 
Der zimmet-i Beşbıçak Ömer Beşe 6 guruş 30 para 
Der zimmet-i Karagöz Ömer 50 guruş 
Def‘a Gürcü karyesi ağası Hasan 100 guruş 
Der zimmet-i İmaretçi Abdullah 64,5 guruş 
Der zimmet-i Basmacı Akob 1,5 guruş 
Der zimmet-i Dellâk Akob 3 guruş 
Der zimmet-i Manûk zevci 2 guruş 28 para 
Perâkende cem‘ olunan zimem 6 guruş 26 para 
Der zimmet-i Dellâk Manûk 36 guruş 
Yekûn 1796 guruş 
Min haysü’l-mecmu‘ 1892 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

100 guruş 

Resm-i kısmet 47,5 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Çûkadâriyye 7 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 9,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 3 guruş 
Deyn-i müsbit İmaretçi-oğlu Halil bi- 23 guruş 
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şehâdet-i Hasan bin Mehmed ve Şerif 
Mehmed bin Hüseyin gıbbü’t-tahlîf 
Yekûn 245 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1647 guruş 
Hisse-i mezbûr Halil 658 guruş 96 meblağ 
Hisse-i mezbûr Şerif Mehmed 658 guruş 96 meblağ 
Hisse-i mezbure Fatma 329 guruş 48 meblağ 

[s.128] 

[128/1] 

Medîne-i Tokat’da Ka‘be Mescîdi Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Kazgancı Yuvân veled-i Yordan nâm hâlikin verâseti zevce-i 

metrûkesi Destina bint-i Aslan ile sulbîyye-i kebîre kızları Maryem ve İliben’e ve sagîre 

kızı Suzanna’ya ve li-eb karındaşı Aslan’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlik-i mersûmun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Ramazân li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Bağ der mevzi‘-i Kâbili Çayı 1 kıt‘a 550 guruş 
Köhne yasdık 6 15 guruş 
Köhne kilim 3 18 guruş 
Kefere minderi 3 2 guruş 
Köhne kâliçe parçası 3 5 guruş 
Köhne döşek 3 20 guruş 
Köhne yorgan 4 20 guruş 
Köhne libâde 10 guruş 
Köhne arâk kazganı 1 ve mankâl 1 25 guruş 
Çamaşur leğeni 1ve aşûrma 1 25 guruş 
Sini ber vech-i tahmîn 40 guruş 
Def‘a sini 2 15 guruş 
Kebîr ve sagîr şam‘dân 2 4 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 43 kıyye 105 guruş 
Hırdavât-ı menzil 20 guruş 
Hâlik-i mersûmun kazgancı dükkânı 
derûnunda kelle ve kûrâde nühâs 175 

438,5 guruş 
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kıyye 
Kazgancı alâtı 100 guruş 
Örs ve körük 100 guruş 
Dükkân gediği 20 guruş 
Yekûn 1522,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Lâşesine masraf 70,5 guruş 
Resm-i kısmet 38 guruş 
Kâtibiyye 7 guruş 
Çûkadâriyye 7 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 7 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 3 guruş 
Yekûn 132,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1390 guruş 
Hisse-i zevce 173 guruş 90 meblağ 
Hisse-i bint 308 guruş 106 meblağ 
Hisse-i bint 308 guruş 106 meblağ 
Hisse-i bint 308 guruş 106 meblağ 
Hisse-i ahi 289 guruş 70 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 2 

[128/2] 

Hafız Alemdâr-oğlu Müteveffâ Halil’in Terekesi Defteridir 

Medîne-i Tokat‘da Alaca Mescid Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Hallâc Halil bin Mehmed nâm mütveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Şerife 

bint-i Ahmed ile sulbî sagîr oğlu Hüseyin’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ 

ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-işrîn min Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Sagîr alaca entari 1 10 guruş 
Bez ma’i entari 1 7 guruş 
Köhne çuha kumaş 1 5 guruş 
Çuha cübbe 1 50 guruş 
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Çuha şalvar 1 50 guruş 
Müsta‘mel şâl kuşak 1 8 guruş 
Kırmızı fes 2 10 guruş 
Yeşil köhne ahmediyye 3 guruş 
Kavuk 1 ve sarık 1 10 guruş 
Peştahta 1 2,5 guruş 
İşleme çuha seccâde 1 20 guruş 
Dülbend örtüsü 1 15 guruş 
İşleme rub‘iyye 1 kıyye 30 guruş 
Köhne işleme kise 1 2 guruş 
Duhân çıbık 4 10 guruş 
Sagîr minder 1 4 guruş 
Yasdık 2 6 guruş 
Sagîr publa 1 2,5 guruş 
Mitil yorgan 1 4 guruş 
Kırmızı cedîd nühâs 16 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 23 kıyye 80 guruş 
Hallâc dükkânında mevcûd penbe 16 
batman 

208 guruş 

Nakîd 6 guruş 
Dolâb 1 8 guruş 
Duhân çıbık 2 4 guruş 
Yekûn 573 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

50 guruş 

Resm-i kısmet-i adî 14,5 guruş 
Kâtibiyye 2 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Mehr-i müeccele-i müsbite li’z-zevceti’l-
mezbûre Şerife bi-şehâdet-i es-Seyyîd 
Salih Efendi ibn-i Mehmed el-Mû‘i ve el-
Hâc Hüseyin bin Mehmed gıbbü’t-tahlîf 

350 guruş 

Yekûn 424 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 149 guruş 
Hisse-i zevce 18 guruş 75 meblağ 
Hisse-i bin 130 guruş 45 meblağ 

[128/3] 
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Medîne-i Tokat’da Cemaleddin Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Karez veled-i Mirze’nin verâseti zevce-i metrûkesi Türek veled-i 

Kevork ile sulbîyye-i sagîre kızları Karyaz ve Anna’ya ve li-ebeveyn kız karındaşı 

Maryem’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlik-i 

mesfûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi 

aşer min Ramazân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Bağ der mevzi‘-i Derbend 1 kıt‘a 150 guruş 
Yasdık 6 20 guruş 
Müsta‘mel kilim 4 25 guruş 
Dimi döşek 1 12 guruş 
Sagîr döşek 1 8 guruş 
Yorgan 2 20 guruş 
Kefere minderi 5 3 guruş 
Köhne kebe 1 1 guruş 
Kütahya fincan 6 ve kutu 1 2 guruş 
Çuha şalvar 1 ma‘a uçkur 1 16 guruş 
Müsta‘mel ma’i cübbe 1 20 guruş 
Alaca entari 1 3 guruş 
Şâl kuşak 1 4 guruş 
Köhne iplik kuşak 1 1 guruş 
Köhne mâ’i don 1 2,5 guruş 
Köhne kumaş 1 0,5 guruş 
Köhne işleme duhân ve akçe kisesi 4 guruş 
Köhne peştemâl 2 2,5 guruş 
Makreme 1 1 guruş 
Nakd 7 guruş 
Kalay 2 ve tuz kâbı 2 guruş 
Sagîr şam‘dân 3 2 guruş 
Havân ma‘a el 1 2,5 guruş 
Nühâs mankâl 1 10 guruş 
Arâk kazganı 1 30 guruş 
Kalpak 1 1,5 guruş 
Sagîr aba 1 3 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 40 kıyye 100 guruş 
Hırdavât-ı menzil 5 guruş 
Yekûn 458,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
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[s.127] 

Hâlik-i mersûmun lâşesine masraf 26 guruş 
Resm-i kısmet 11,5 guruş 
Kâtibiyye 1,5 guruş 
Çûkadâriyye 2 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 44,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 414 guruş 
Hisse-i zevce 51 guruş 90 meblağ 
Hisse-i bint 138 guruş 
Hisse-i bint 138 guruş 
Hisse-i uht 86 guruş 30 meblağ 

[127/1] 

Mü‘ezzin-zâde Es Seyyîd Osman Efendi’nin İbkâ Mektubu Kaydı 

İzzet-me‘âb medîne-i Tokat müftîsi es-Seyyîd Osman Efendi 

Gıbbü’s-selâm inhâ olunur ki haysiyyet-i zâtın ve ahâli-i vilâyet ile hüsn-i 

sülûkda ve mu‘âşeret üzere olduğun ihbâr olunmağla hidmet-i celîle-i fetvâ kemâkân 

tarafımızdan sana ihâle ve ibkâ olunmuşdur. Gerekdir ki lede’l-istignâ-yı esahh-ı akvâl-i 

eimme-yi Hanefiye aleyhim rahmet-i rabbi ileyha ile iftâ idüb kütüb-ü mu‘tebereden 

nakl-i sarîh ve imzalarında Tokat müftüsü olduğunu tasrîh eyleyesin ve’s-selâm. Hurrire 

fi gurre-i şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

El-fakir Dürrî-zâde es-Seyyîd Abdullah ufiye-anhüma 

[127/2] 

Musâliha İçün Gelen Emr-i Ali Kaydı 

Mefâhirü’l kuzât ve’l-hükkâm ma‘âdenü’l-fazâ’il ve’l-kelâm Tokat 

Voyvodalığı’na merbût kazâlarımın kuzât ve nüvvâbı zîde fazluhum ve kıdvetü’l-

emâcid ve’l-â‘yân Tokat voyvodası               zîde mecduhu tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 
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olıcak ma‘lûm ola ki bi-mennihi te‘âlâ Devlet-i Aliyye-i dâimü’l-karar ve saltanat-ı 

seniyye-i samadiyü’l istimrârımla Rusya Devleti beyninde tekevvün ve tahaddüs itmiş 

olan harb ve hüsûmet müddet-i vâfireden berû mütemâdî ve bu keyfiyet insilâb emn ve 

asâyiş-i ibâd-ullah badi olduğuna binâen işbu münaza‘a ve katillerin indifâ‘ ve sükûneti 

ve ibâd ve bilâdın emniyet ve istirahati zımnında es-sulh-ı seyyidü’l-ahkâm fehvâsı 

üzere hilâl-i meyâmîn-i iştimâlde devlet-i müşârü’n-ileyha ile emr-i musâlâha netice-

pezir hüsn-i hitâm olarak beyne’l devleteyn derkâr olarak muhâsama ve mu‘adât 

mübeddel-i mesâlim ve musafât olmuş ve cânibeynden ebvâb-ı hârb ve kıtal münsedd 

kılınmış olmakdan nâşî bu husûs kubriyet-i masnûsun memâlik-i mahrûseme i‘lân ve 

işâ‘atı lâzımeden olmağın i‘lâmen ve ifhâmân meştâ-yı ordu-yı hümâyûnumdan işbu 

emr-i şerîfim ısdâr ve          ile irsâl olunmuşdur. İmdi el-hâletü hazihi Devlet-i 

Aliyyem’le Rusya Devleti beyninde muhârebe ve muhâsamayı mucîb bir halet 

kalmayub emr-i musâlihü’l-ifkâd-pezir olduğu ve bundan böyle inâm-ı himem-i 

şâhânem imâr-ı memleket ve istirâhât-i âhâli ve sekene-i vilâyete ma‘tûf kılınacağı ve 

kurbiyet-i encâmın cümleye i‘lâm ve iş‘ârı lâzımeden idüğü siz ki mevlânâ 

ve voyvoda-yı mûmâ-ileyhimsiz ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh keyfiyeti ol 

tarafda herkese i‘lân ve işa‘âd iderek vediâ-i cenâb-ı rabb-i izzet olan fukâra ve 

zu‘afanın tahsîl-i ârâyiş ve rahatları esbâbını kemâ-yenbâgi ifâ‘ya ve bundan böyle 

ale’d-devâm ihtimâm eyleyerek cânib-i seniyyü’l-sâkıb-ı tâcidâranem içün cümleden 

isticlâb-ı davât-ı hayriyeye ikdâm ve rızâ-yı hidivânemi istihsâle say‘ ve mâ-lâ-kelâm 

eylemeniz bâbında fermân-ı âlîşânım sadır olmuşdur. Buyurdum ki vusûl buldukda bu 

bâbda vech-i meşrûh üzere şerf-yâfte-i südûr iden fermân-ı vacîbü‘l-ittibâ ve lâzımü‘l-

imtisâlimin mazmûn-ı ita‘ât-makrûnıyla amel ve hareket ve hilâfından hazer ve 
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mücânebet eyleyesiz. Şöyle bilesiz alamet-i şerife i‘timâd kılasız. Tahriren evâil-i şehr-i 

Şa‘bân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Meştâ-yı Şumnu  

[127/3] 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l hükkâm müdebbir-i umûri’l-

cumhûr bi’l-fikri’s-sâkıb mütemmimü mehâmi’l-enâm bi’r-reyi’s-sâ’ib mümehhidü 

bünyâni’d-devlet ve’l-ikbâl müşeyyîd-i erkâni’s-sa‘âdet ve’l-iclâl el-mahfûfu bî-

sunûfihi avâtıfi’l-meliki’l-âlâ Sivas Vâlisi vezîrim Mehmed Paşa edâmâ’llahu te’âlâ 

iclâlehü ve mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘âdenü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Sivas ve Tokat 

ve Diyarbekir ve Arabkir ve Çemişgezek sancaklarında vâki‘ kazâların kadıları ve 

nâ’ibleri zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân bu husûs içün mübâşir ta‘yîn 

olunan rikâb-ı hümâyûnum kâim-makâmı rahtvâncısı zîde kadruhu ve voyvoda ve â‘yân 

ve zâbıtân ve vücûh-ı memleket ve iş erleri zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olıcak ma‘lûm ola ki bin iki yüz yirmi dört ve yirmi beşe senelerine mahsûben Eğin ve 

Çemişgezek ve Arabkir sancaklarında vâki‘ mukâta‘ât-ı mîrîyeden tertîb olunan 

ma‘lûmü’l-mikdâr cebelû bedeliyyeleri ashâb-ı mâlikâneden ve mevcûd olmayanların 

mültezimlerinden ve icâb ve iktizâ idenlerden cem‘ ve tahsîl ve Darbhâne-i Amireme 

teslîm olunmak bâbında sâdır olan evâmir-i şerîfim vâsıl olub ancak ashâb-ı mâlikâne 

üzerlerine edâsı lâzım gelen cebelû bedeliyyelerini bundan akdem mübâşir ta‘yîn 

olunan Rikâb-ı Hümâyûnum Defterdârı çûkadârlarından Osman zide kadruhuya teslîm 

ve makbûzunu müş‘ir çûkadâr-ı merkûmun virdiği memhûr sene deynî ibrâz 

eylediklerini Arabkir ve Çemişgezek kâdıları i’lâmlarında tahrîr ve inhâ eylemişler. 

Ber-vech-i muharrer virilen evâmir-i şerîfem kayıdları ve çûkadâr-ı merkûm Osman 

zîde kadruhunun teslîmâtı olan bin yirmi yedi buçuk guruşun keyfiyeti ba‘de’l-ihrâc 
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muktezâsı sû’âl olundukda iki yüz yirmi iki ve yirmi dört ve yirmi beş senelerine 

mahsûben Tokad ve Sivas ve Divriği ve Arabkir ve Çemişgezek eyâletlerinde olan 

mukâta‘ât ve maktû‘âtın cebelû bedeliyyeleri olan cem‘ân yüz bir bin üç yüz altı 

guruşun teslîmât ve havâlâtı ve çûkadâr-ı merkûmun makbûzâtı füru-nihâde olundukda 

gayr-ı ez teslîmât ve havâlât ve makbûzât-ı sinin şekk-i sülüse-i merkûme cebelûsünden 

kırk altı bin sekiz yüz yedi buçuk guruş yirmi beş akçe bakâyâ kalur bakâyâ-yı 

mezkûrenin tahsîliçün emr-i şerîfim ısdârı iktizâ eylediği mâlikâneden der-kenâr 

olunmağla zikr olunan cebelû akçesi sefer-i hümâyûnum masârifâtı mürettebâtından 

olub bir akçesinin pesmânde-i uhde-i te’hîrine rızâ-yı âlîşânım olmayub bi-icâl yerlû 

yerinden cem‘ ve tahsîl ve matlûb-ı kat‘i [s.126] şahânem olmağla sen ki vezir-i 

müşârü’n-ileyhsin vüsûl-ı emr-i şerîfimde ashâb-ı mukâta‘âtın irâd idecekleri özr ve 

illetlerine havâle-i sem‘-i i‘tibâr olunmayarak gayr-ı ez teslîmât ve havâlât kusûr kalan 

kırk altı bin sekiz yüz yedi buçuk guruşun bir akçesi bakâyâ bırakılmayarak mukaddem 

ve bu def‘a sâdır olan evâmir-i şerîfim mûcîblerince inzimâm-ı re’y ve ma‘rifetin ve 

ma‘rifet-i şer‘ ve cümle ittifâkıyla âlâ eyyi hâl tamâmen ve kâmilen ashâb-ı 

mâlikâneden kendileri mevcûd olmayanların mültezimlerinden ve icâb ve iktizâ 

idenlerden seri‘ân ve âcilen tahsîl ve mübâşirime teslîmân bir sâ‘at mukaddem der-

sa‘âdetime irsâl ve Darbhane-i Amireme teslîmi husûsuna bezl-i cehd-i himmet 

eylemek fermânım olmağın te’kiden ve isti‘câlen bu def‘a dahi işbu emr-i âlîşânım ısdâr 

ve rikâb-ı hümâyûnum kaim-makamı rahtvânî Halil ile irsâl olunmuşdur. İmdi 

vüsûlünde zikr olunan cebelû bedeliyyesi sefer-i hümâyûnum masârifâtı 

mürettebâtından olmakdan nâşî bir akçesinin pesmânde-i uhde-i te’hîrine rızâ-yı 

âlîşânım olmayub pây-i hâl tekmilen tahsîli matlûb-ı kat‘i mülükânem idüğü ma‘lûmun 

oldukda bâlâda tahrîr ve beyân olunduğu vechle ba‘de-zin ashâb-ı mukâta‘âtın irâd 



 297 

idecekleri özr ve illetlerine havâle-i sem‘-i itibâr olunmayarak gayr-ı ez teslîmât ve 

havâlât kusûr kalan kırk altı bin sekiz yüz yedi buçuk guruşun bir akçesi bakâyâ 

bırakılmayarak ne vechle ve ne tarîkle olur ise olsun mukaddem ve bu def‘a sâdır olan 

evâmir-i şerîfim mûcîblerince inzimâm-ı re’y ve ma‘rifetin ve ma‘rifet-i şer‘ ve cümle 

ittifâkıyla âlâ eyyi hâl tamâmen ve kâmilen ashâb-ı mâlikâneden ve kendüleri mevcûd 

olmayanların mültezimlerinden ve icâb ve iktizâ idenlerden seri‘ân ve âcilen tahsîl ve 

mübâşirine teslimen bir an akdem ve bir sâ‘at mukaddem der-sa‘âdetime irsâl ve 

Darbhâne-i Amireme teslîmi husûsuna sarf-ı külli-i miknet ve bu husûsda tereddüd ve 

muhalefet ile imrâr-ı vakt dâiyesinde olanları olur ise o makûlelerinde keyfiyetini der-

sa‘âdetime tahrîr ve i‘lâma müsâra‘at eyleyesin ve sen ki mübâşir-i merkûmsun 

tahsîline me’mûr olduğun ol-mikdâr guruş cebelû akçesin vezîr-i müşârü’n-ileyhin 

inzimâm-ı re’y ve ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘ ve ma‘rifet-i mübâşeretinle yerlû yerinden 

ve icâb ve iktizâ idenlerden seri‘ân ve âcilen tahsîl ve bil-istishâb bir sâ‘at mukaddem 

getürüb Darbhane-i Amireme teslîmine ihtimâm ve dikkat ve hilâf-ı rızâ ve mugâyir-i 

emr-i şerîfim tûl müddet kain ve ikâmetden ve bedeliyye-i mezkûr-ı tekmilen tahsîl 

eylemedikçe bir had ve hareketden ve i‘zâr-ı vâhiyyeti şa‘mil beyhûde i‘lâm ve tahrîrât 

ahzıyla nehi-yi dest-i avdet eylemekden gâyetü’l-gâye tehâşî ve mücânebet eyleyesin ve 

siz ki kuzât ve nüvvâb ve voyvoda ve â‘yân ve zâbıtân-ı mûmâ-ileyhim ve sâ’irlersiz 

keyfiyet-i mantûk-ı emr-i şerîfimden ma‘lûmunuz oldukda siz dahi mûcib ve muktezâsı 

üzere amel ve hareket ve hilâfından hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında fermân-ı 

âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardıkda bu bâbda vech-i 

meşrûh üzere şeref-yâfte-i südûr üzere işbu emr-i âlîşân vâcibü’l-ittibâ‘ımın mazmûn-ı 

münîfi üzere âmil olasız şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız. Tahrîren el-

yevmi’t-tâsi‘ işrîn Receb li-sene seb‘a işrîn ve mi’eteyn ve elf. 
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Kostantiniyye-i Mahrûse 

[126/1] 

Kirkor’un Terekesi Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Terbiye-i Kebîr Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Kirkor veled-i Marduros’un verâseti zevce-i metrûkesi Nazlu bint-i 

Barsam ile sulbî oğlu Karabet ve kızı Hervi’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlik-i mesfûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-

vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l işrîn min şehr-i Ramazanü’l-

mübârek sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Dimi yasdık 7 30 guruş 
Dimi döşek 6 50 guruş 
Çit yorgan 5 50 guruş 
Köhne kebe 1 5 guruş 
Kefere minderi 1 5 guruş 
Sagîr çit yasdık 2 2 guruş 
Sagîr döşek ve yorgan 1 8 guruş 
Müsta‘mel kilim 5 60 guruş 
Sagîr yan kâliçe 5 10 guruş 
Nühâs mankâl 1 15 guruş 
Sagîr şam‘dân 5 10 guruş 
Kahve cezbesi 1 ve satır ve şam‘dân ve 
kantar 

2guruş 

Çıbık tepesi 6 1 guruş 
Bıçak 18 ve çatal 18 8 guruş 
Kem-ayâr sîm zarf 8 16 guruş 
Tombak zarf 1 1 guruş 
Fincan 8 ve tebsi 1 6 guruş 
Kütahya tabak 10 6 guruş 
Billûr gülâbdân 2 ve toprak bardak 1 7 guruş 
Kütahya kâse 7 2 guruş 
Duhân çıbık 4 3 guruş 
Sagîr kahve dibek 1 3 guruş 
Sagîr anbâr 1 3 guruş 
Def‘a sagîr anbâr 1 2 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 60,5 kıyye 181,5 guruş 
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Der zimmet-i Artin bâ-temessük 500 guruş 
Hırdavât-ı menzil 5 guruş 
Yekûn 1002 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 25 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 5 guruş 
İhzariyye ve kaydiyye 5 guruş 
Yekûn 38 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 964 guruş 
Hisse-i zevce 120 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bin 562 guruş 40 meblağ 
Hisse-i bint 281 guruş 20 meblağ 

[126/2] 

Nazlu‘nun Terekesi Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Terbiye-i Kebîr Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan 

akdem hâlike olan Nazlu bint-i Barsam’ın verâseti zevc-i metrûku Artin veled-i Pilobos 

ile sadrî kebîr oğlu Karabet ve sadrîyye-i sagîre kızı Hervit veled-i Kirkor’a münhasıra 

olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-

verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlike-i mersûmenin 

defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn 

min şehr-i Ramazân sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Döşeme ta‘bîr olunur altûn kol bağı miskâl 
29 aded beheri 11 miskâl 

320 guruş 

Altûn bukağı miskâl14 aded beheri 9,5 
guruş 

133 guruş 

Burma ta‘bîr olunur altûn kol bağı 1 çift 
beher 8 guruş 24 miskal 

192 guruş 

Yaldızlı sîm kuşak ma‘a kolan 1çift 16 guruş 
Sagîr incülü küpe 1 çift 20 guruş 

[s.125] 
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Kebîr altûn 1 26 guruş 
Zer-i mahbûb 12 aded fiâtı 8 96 guruş 
Mısır altûnu 7 aded fiâtı 7 49 guruş 
Çiçekli yüzlü sansar kürk 1 50 guruş 
Çiçekli yüzlü köhne sansar kürk 1 25 guruş 
Çitâri entari 12 guruş 
Köhne gezi entari 1 8 guruş 
Köhne çitari entari 1 3 guruş 
Çarşab 1 10 guruş 
Köhne çarşab 1 4 guruş 
Bez çarşab 1 7 guruş 
Peşkir 4 4 guruş 
Makreme 1 1 guruş 
Baş yemeni değirmi 9 9 guruş 
İpekli gömlek 2 5 guruş 
Köhne çiçekli şalvar 1 3 guruş 
Köhne don 1 0,5 guruş 
Göz puşi 1 1,5 guruş 
Köhne gevcan kürk 1 10 guruş 
Keşan boğça 1 7 guruş 
Def‘a Keşan boğça 1 4 guruş 
Hamam takımı ber-vech-i tahmîn 20 guruş 
Tahta sandık 1 8 guruş 
Köhne ayna 1 2 guruş 
Yekûn 1056 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlike-i mersûmenin lâşesine masraf 50,5 guruş 
Resm-i kısmet 26,5 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Yekûn 93 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 963 guruş 
Hisse-i zevc 240 guruş 90 meblağ 
Hisse-i bin 481 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bint 240 guruş 90 meblağ 

[125/1] 

Dikici Ali Usta’nın Terekesi Defteridir 
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Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Dikici Ali Usta ibn-i Mustafa nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Hadice 

bint-i Ali ile sulbîyye-i kebîre kızları Şerife ve Hadice’ye ve sagîre kızı Emine’ye ve li-

ebeveyn kız karındaşı Zahide’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min şehr-i Ramazânü’l-mübârek li-sene 

seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil ve hadîka-i muttasıla der mahalle-i 
mezbûre 1 bâb 

700 guruş 

Arpacı dükkânı der kûrb-i Kapan 1 kıt’a 300 guruş 
Köhne çit yasdık 8 32 guruş 
Yan minderi 2 ve köşe 1 20 guruş 
Dimi döşek 1 10 guruş 
Yorgan 2 20 guruş 
Köhne kilim 3 10 guruş 
Sepet sandığı 1 8 guruş 
Köhne giyim esvâbı 34 guruş 
Gömlek 1ve don 1 ve entari 1 3 guruş 
Nühâs mankâl 1 6 guruş 
Çamaşur leğeni 1 15 guruş 
Leğen ve ibrik 1 6 guruş 
Sini 2 aded 4 kıyye 13 guruş 
Havân ve el 2,5 guruş 
Kebîr 1 ve sagîr 1 şam‘dân 3 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 18 kıyye 40 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 5 guruş 
Dikici alâtı 15 guruş 
Der zimmet-i Haffaf Mustafa’ya vaz‘ 
eylediği sermâye 

300 guruş 

Yekûn 1542 guruş 

 

Minhâl ihrâcât  
Techîz ve tekfînine masraf 69 guruş 
Resm-i kısmet 38,5 guruş 
Kâtibiyye 6 guruş 
Çûkadâriyye 6 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 7,5 guruş 
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İhzâriyye ve kaydiyye 3 guruş 
Yekûn 130 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1412 guruş 
Hisse-i zevce 176 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bint 313 guruş 93 meblağ 
Hisse-i bint 313 guruş 93 meblağ 
Hisse-i bint 313 guruş 93 meblağ 
Hisse-i uht 294 guruş 20 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 1 

[125/2] 

Medîne-i Tokat’da Gaybî Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Ayşe bint-i İbrahim nâm müteveffiyenin verâseti sadrîyye kızları Fatma ve Nazife bint-i 

Ahmed’e ve babası İbrahim bin Abdullah’a münhasıra olub kable’l-kısme mezbûrtân 

Fatma ve Nazife dahi müte‘âkıben vefât eylemeleri üzerine verâsetleri husûsiyet-i 

nesebiyye cihetinden ammileri olmadığı emîn-i beytü’l-mâl muvâcehesinde şuhûd-ı 

udül ile sâbit-i verâsetlerine hükm-i şer‘i lâhık olan Hüseyin ve Mehmed ibni Himmet 

talebi ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm 

olunan müteveffiye-i mezbûre Ayşe’nin terekesi defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 50 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Lüküb 1 kıt‘a 250 guruş 
Bey‘ olunan eşyâ-yı mütenevvi‘a 
kıymetleri 

263 guruş 

Harir 9 dirhem 1 18 guruş 
Der zimmet-i Deli Halil bâ-temessük 25 guruş 
Der zimmet-i Kürd Ali zevcesi Rukiye 
Hatun bâ-temessük 

55 guruş 

Der zimmet-i Monla-oğlu an-karye-i Endiz 
bâ-temessük 

30 guruş 

Der zimmet-i Merd Osman an-karye-i 
Geseri bâ-temessük 

49 guruş 

Der zimmet-i Umur-oğlu Hüseyin bâ- 32,5 guruş 
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temessük 
Der zimmet-i Yusuf an-karye-i Söngüt bâ-
temessük 

100 guruş 

Der zimmet-i Karaahmed-oğlu an-karye-i 
Geseri bâ-temessük 

96 guruş 

Der zimmet-i Kılderer bâ-temessük 100 guruş 
Der zimmet-i Kocamustafa-oğlu İbrahim 
bâ-temessük 

50 guruş 

Der zimmet-i Külegi Hüseyin bâ-defter 80 guruş 
Der zimmet-i Topal Ahmed an-karye-i 
Söngüt bâ-defter 

30 guruş 

Yekûn 1228,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

49 guruş 

Resm-i kısmet-i âdî 30 guruş 
Kâtibiyye 10 guruş 
Çûkadâriyye 10 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 6 guruş 
Emîn-i Beytü’l-mâla hidmet 10 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 6 guruş 
Hamâliye ve dellâliyye ve kirâ-yı dükkân 11,5 guruş 
Yekûn 132,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1096 guruş 
Hisse-i eb karz ma‘a’t-tevcîh 365 guruş 40 meblağ 
Hisse-i binteyn sülûsân 
Beytü’l-mâlden tahlîs içün ber-mu‘tâd 
virilen resm-i masârif-i müteferrika-i 
lâzıme ve harc 

730 guruş 80 meblağ 
160 guruş 
 

[s.124] 

[124/1] 

Medîne-i Tokat’da Beybağı Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan İbrahim bin Abdullah nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Marziye bint-i 

Osman ile sulbîyye-i sagîre kızı Fatma’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ 

ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî 
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zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Kızı müteveffiye Ayşe’den bâ-defter-i 
kassâm isâbet iden hisse-i irsiyyesi 

366 guruş 

Menzil ve hadîka-i muttasıla der mahalle-i 
mezbûre 1 bâb 

500 guruş 

Döşek 1 ve yorgan 1 ve yasdık 1 12 guruş 
Öküz 1 re’s 20 guruş 
İnek 1 re’s 20 guruş 
Merkeb 1 re’s 15 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 4 kıyye 10 guruş 
Yekûn 942 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

20 guruş 

Resm-i kısmet 22,5 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 51 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 891 guruş 
Hisse-i zevce 111 guruş 45 meblağ 
Hisse-i bint 779 guruş 75 meblağ 

[124/2] 

Menzilhânede Helâk Olan İngiliz Keferesinin Eşyâsı Defteridir 

Acem Şâhı kıbelinden Asitâne-i Aliye cânibine me’mûriyetle irsâl olunân İngiliz 

milletinden Mister Martin nâm kefere yanına hâlâ Erzurum Vâlisi Emîn Paşa hazretleri 

tarafından terfîk buyurılan Tâtâr Hasan Ağa ile mesfûr hasta olduğu hâlde medîne-i 

Tokat menzilhânesine duhûl ve vusulünde kendi talebiyle indinde mevcûd eşyâlar 

ma‘rifet-i şer‘ve emîn-i beytü’l-mâl olan medîne-i mezbûre voyvodası şerâfetlû Salih 

Ağa re’yleri ve inzimâmıyla tahrîr ve defter olundukdan iki gün mirûrunda helâk 

olmağla iki bin sekiz yüz guruş bir kıt‘a poliçe temessükü ile aynı eşyâsı merkûm Tâtâr 
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Hasan Ağa’ya teslîmen irsâl olunan defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’l-işrîn şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Poliçe temessükü ve aynî eşyânın 

Siyah sof biniş 1 aded 
Hind bezi gömlek 1 aded 
Sagîr sof entari 1 aded 
Siyah ritor 3 aded 
Siyah Vizitor 2 aded 
Siyah sof gömlek 5 aded 
Siyah sof tozluk 11 aded 
Ayak bezi 8 aded 
Evrâk-ı perişân muşâmma derûnunda 
defâtir ve kefere kitâbı 

 

Def‘a muşâmma derûnunda zühûr iden 
kefere kitâbı 

15 aded 

Sagîr sim kuşak ma‘a kolan 1 aded 
Acemkâri çit entari 1 aded 
Acemkâri çorâb 4 çift 
Bez gömlek 3 aded 
Acemkâri kutnî entari 1 aded 
Yüz örtüsü 1 aded 
Boğaz bezi 20 aded 
Def‘a bez gömlek 7 aded 
Çarşab 3 aded 
İplik çorâb 8 çift 
Beyaz içlik 4 aded 
Beyaz ve ma’i potur 2 aded 
Def‘a muşamma derûnunda sarılı kefere 
kitâbı ve defter 

15 aded 

Kütahya bardak 2 aded 
Kahve kaşığı 3 aded 
Sahsonya kâse ve tabak 1 aded 
Kelle şeker kâbı 1 aded 
Nühâs tebsi 2 aded 
Kutu derûnunda şeker kelle 2 aded 
Kâliçe hûrc 1 aded 
Köhne kilim hûrc 1 aded 
Çizme siyah ve çorab 1 aded 
Bez çorâb 4 çift 
Def‘a muşamma sarılı kefere kitâbı 5 aded 
Kablân posu 1 aded 
Beyaz çul ma‘a kilim 1 aded 
Leğen ve ibrik 2 aded 
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Nühâs tabla 1 aded 
Hasır 1 aded 
Kahve ibrik 1 aded 
Bez yüzlü yorgan 1 aded 
Müsta‘mel keteni yüzlü döşek 1 aded 
Halis fârisî sâ‘at 1 aded 
Acemkâri çiçekli yazı şâl 1 aded 
Köhne kuzu kürk 1 aded 
Sagîr kuş tüyü yasdık 1 aded 
Siyah aba 1 aded 
Şabka 1 aded 
Def‘a kefere kitâbı 3 aded 
Cizme 1 çift 
Postal 2 
İngiliz eğeri 1 aded 
Şuşu 1 aded 
Boğça derûnunda defter ve poliçe kâğıdı  

[124/3] 

Mesfûrun Tâtâr Hasan Ağa ile Asitâne-i Aliyye’ye İrsâl Olunan Eşyası‘nın 

Aklâmıdır 

Acem Şâhı kıbelinden me’mûriyetle Asitâne-i Aliyye’ye irsâl olunan İngiliz 

milletinden Mister Martin nâm kefere yanına hâla Erzurum Vâlisi Emin Paşa hazretleri 

tarafından terfîk buyurılan Tâtâr Hasan Ağa ile mesfûr hasta olduğu hâlde medîne-i 

Tokat menzilhânesine duhûl ve vusülünde kendi talebiyle indinde mevcûd eşyâsı 

ma‘rifet-i şer‘ ve emîn-i beytü’l-mâl olan medîne-i mezbûre voyvodası şerâfetlü Salih 

Ağa re’yleri inzimâmıyla tahrîr ve defter olundığından iki gün mirûrunda helâk olmağla 

iki bin sekiz yüz guruş bir kıt‘a poliçe temessükü ile aynı eşyâsının mümzâ defter-i 

müfredâtı emîn-i mûmâ-ileyh yediyle merkûm Tâtâr Hasan Ağa’ya teslimen irsâl 

olunduğu i‘lâm olundu. Bâkiü‘l emr hazret-i veliyyü’l-emrindir. Hurrire fi’l-yevmi’l-

işrîn şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[124/4] 
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Siyâdet Mektûbı Kaydı 

Kıdvetü’s-sâdâtü’l-kirâm medîne-i Tokat’da kâ’im-makâmımız es-Seyyîd 

Mehmed Şerif Çelebi dâme şerefen ve mükerremen bade’t-tahiyyetü’s-seniyye inhâ 

olunur ki medîne-i mezkûrda olan sâdât-kirâm-ı cenâbınızdan hoşnud olduklarına 

binâen hidmet-i celîle yine tarafımızdan cenâbınıza işbu sene-i seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf Ramazânü’l-mübârek’i gurresinden kemâkân ibkâ olunmuşdur. 

Gerekdir ki sâdât-ı kirâma kemâ fî’s-sâbık-ı iğrâz ve ikrâm idüb hilâf-ı rıza ve sum‘-ı 

hareketden mücânebet ve işbu emânet-i küberâda ziyâde iffet ve istikâmet birle sâdât-ı 

kirâmın siyânet-i ırz ve mallarında sa‘î-i mevfûr zımnında şevketlû mehâbetlû kudretlû 

padişahımız efendimiz hazretlerine isticlâb-ı da‘vât-ı hayriyye idüb her emirde şer‘-i 

şerîfe imtisâlle mazhar-ı şefâ‘at olasız ve’s-selâm. 

El-fakir es-Seyyîd Mehmed ibnü’l Abidin  ale’l-

eşrâf 

[s.123] 

[123/1] 

Medîne-i Tokat’da Menice Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan akdem 

hâlike olan Takuka bint-i Artin nâm hâlikenin verâseti zevc-i metrûku Mığırdıç veled-i 

Mardıros ile sadrîyye-i sagîre kızı Anna’ya ve li-ebeveyn er karındaşı Şehzet’e 

münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlike-i 

mersûmenin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi 

aşer min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Sîm yâldızlı Kameriye 12,5 guruş 



 308 

İncülü küpe 1 çift 20 guruş 
Sîm yâldızlı kuşak 1 ve kolan 1 12,5 guruş 
Müsta‘mel taraklı entari 1 25 guruş 
Çiçekli sansar kürk 1 yaka 45 guruş 
Köhne gevcan 1 yaka 8 guruş 
Köhne entari 1 2 guruş 
Köhne gömlek ve don 2 guruş 
Köhne ipekli gömlek ve don ve uçkur 5 guruş 
Beyaz dülbend ve ketân parçası 2 guruş 
Köhne şâlî cübbe 5 guruş 
Köhne baş çarşabı 1 4 guruş 
Hatayî 1 ve bez 1 ve çit boğça 1 5 guruş 
Köhne çit ve değirmi ve kutu 5 4 guruş 
Ayna 1 5 guruş 
Tahta sandık 1 8 guruş 
Hamam takımı 20 guruş 
Yekûn 185 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Lâşesine masraf 20 guruş 
Resm-i kısmet 4,5 guruş 
Çûkadâriyye 1 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 0,5 guruş 
Yekûn 27 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 158 guruş 
Hisse-i zevc 39 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bint 79 guruş 
Hisse-i ahi 26 guruş 40 meblağ 
[Hisse-i uht] 13 guruş 13 meblağ 

[123/2] 

Düske’nin Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Dere Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan akdem 

hâlike olan Düske bint-i Ohannes nâm nasrâniyyenin verâseti babası mersûm Ohannes 

veled-i Haçik ile anası Takuka’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra verese-i mersûmân talebi ve ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan hâlike-i mersûmenin terekesinin defter-i 
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müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis aşer şehr-i Şevvâl li-

sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

İslâmbol altûn 13 ve rub‘iyye 1 100 guruş 
Altûn gerdanlık 1 90 guruş 
Tamkahâne entari 1 50 guruş 
Peten hırka 1 100 guruş 
Müsta‘mel çiçekli entari 1 7 guruş 
İşleme çit 1 10 guruş 
Şâlî Halebî 6 6 guruş 
Üsküfe 1 6 guruş 
Mücessem çit değirmi 6 6 guruş 
İpekli gömlek 1 6 guruş 
Çarşab 1 6 guruş 
Köhne şalvar 1 3 guruş 
Ayna 1 4 guruş 
Don 1 1 guruş 
Makreme 6 3 guruş 
Köhne boğça 2 3 guruş 
Sîm kuşak 1 ve kolan 1 15 guruş 
Sagîr teneke ayna 2 1 guruş 
Mercan 3 guruş 
Boyâlu tahta sandık 1 15 guruş 
Cizme 1 çift 2 guruş 
Hamam takımı 15 guruş 
Hâlike-i mersûmenin zevci Karabet’den 
intikâl iden hisse-i irsiyyesi 

26 guruş 

Yekûn 478 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlike-i mersûmenin lâşesine masraf 33 guruş 
Resm-i kısmet 12 guruş 
Kâtibiyye 2,5 guruş 
Çûkadâriyye 2,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 54 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 424 guruş 
Hisse-i eb 282 guruş 80 meblağ 
Hisse-i ümm 141 guruş 40 meblağ 

[s.122] 
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[122/1] 

Basmacı Babük’ün Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Yarahmed Mahallesi mütemekkinlerinden Basmacı Babük ve 

Ohannes veled-i Agob nâm karındaşlar kâr ve kisb ve îşleri bir yerde iken mersûm 

Babük hâlik olub verâseti zevce-i metrûkesi Maryem bint-i Bogos ile sulbî kebîr oğlu 

Kevik ve sagîr oğlu Tatos ve kebîre Şehzet’e sagîre kızları Ahsapret’e ve Takuka ve 

Durisima ve Akade’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-

ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm 

olunan tereke-i hâlik-i mersûmun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi aşer min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 1500 guruş 
Çit yasdık 8 24 guruş 
Köhne kilim 5 15 guruş 
Köhne kâliçe 2 3 guruş 
Kebe 6,5 guruş 
Dimi 1 ve çit 5 döşek 50 guruş 
Yorgan ve mitil 7 56 guruş 
Kefere minderi 6 3,5 guruş 
Arâk şişesi ve billûr fincan 10,5 guruş 
Kebîr ve sagîr şam‘dân 3 5,5 guruş 
Havân ve el 2,5 guruş 
Köhne libâs 15 guruş 
Gömlek 2 ve don 2 ve uçkur 3,5 guruş 
Çamaşur leğeni 1 ve kazgânı 1 20 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber vech-i tahmîn 12 
kıyye 

25 guruş 

Hırdavât-ı menzil 20 guruş 
Basmacı alâtı 20 guruş 
Yekûn 1780 guruş 

 

Hisse-i mersûm Ohannes 890 guruş 
Hisse-i hâlik-i mersûm Babük 890 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
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Hâlik-i mersûmun lâşesine masraf 45,5 guruş 
Resm-i kısmet 22 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4,5 guruş 
Yekûn 82 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 808 guruş 
Hisse-i zevce 101 guruş 
Hisse-i ibn 176 guruş 90 meblağ 
Hisse-i ibn 176 guruş 90 meblağ 
Hisse-i bint 88 guruş 45 meblağ 
Hisse-i bint 88 guruş 45 meblağ 
Hisse-i bint 88 guruş 45 meblağ 
Hisse-i bint 88 guruş 45 meblağ 
Hisse-i bint 88 guruş 45 meblağ 

[122/2] 

Medîne-i Tokat’da Şucâ‘[eddin] Mahallesi sâkin[lerinden] Mustafa bin Mustafa 

nâm mecnûn bundan akdem müte‘âkıben vefât iden babası mezbûr Mustafa’dan ve 

vâlidesi Kezban bint-i Ahmed ile li-ebeveyn kız karındaşı Hadice’nin terekelerinden 

isâbet iden emlâk ve eşyâsını zabt ve hıfza kıbeli’ş-şer‘den bâ-hüccet kayyım olunan 

mecnûn-ı merkûmun ammi-zâdesi Hasan bin Halil talebi ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr 

olunan müteveffiyûn-ı mezbûrûnun terekelerinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâni aşer min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Nısf hisse menzil der mahalle-i mezbûre 315 guruş 
Müsta‘mel tamkâhâne entari 1 30 guruş 
Hâre şeridli cübbe 1 12 guruş 
İpekli gömlek 1 6 guruş 
Kutnî boğça 1 5,5 guruş 
Gügül ipekli gömlek 1 5 guruş 
Köhne peştemâl 1 ve havlu 3 ve boğça 1 8 guruş 
Köhne don 1 1,5 guruş 
Bez peşkir 2 2 guruş 
Sîm sagîr tılsım 1 guruş 
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Kilim 1 5 guruş 
Köhne sandık 1 1 guruş 
Ayna 1 2 guruş 
Döşek 1 7 guruş 
Yorgan 1 3 guruş 
Yasdık 2 3 guruş 

[s.121] 
Köhne sac1 ve sacayağı 1 ve balta1 ve 
kazma ve keser1 ve teymür 

5 guruş 

Maş‘a 1 1 guruş 
Köhne sîm kuşak 1 çift 8 guruş 
Sagîr sîm kuşak 1 çift 5 guruş 
Sagîr küpe 1 çift 10 guruş 
Dimi döşek 2 14 guruş 
Def‘a yasdık 3 7 guruş 
Köhne mitil yorgan 3 6 guruş 
Def‘a yorgan 1 3 guruş 
Dezgâh 1 4 guruş 
Hırdavât-ı menzil 5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 23 kıyye 50 guruş 
Yekûn 525 guruş 

 

Minhâl-ihrâcat  
Resm-i kısmet 13 guruş 
Kâtibiyye 2 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
Eminiyye 2,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Ve müteveffiyûn-ı mezbûrunun techîz ve 
tekfînine masraf 

24 guruş 

Düyûn-ı müteferrika-i lâzıme 14 guruş 
Yekûn 60 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî der yed-i kayyım-ı mezbûr 
465 guruş 

[121/1] 

Masârifât 

Defter oldur ki işbu bin iki yüz yirmi yedi senesinde hâlâ Vâli-i Sivas Devletlû 

Celâleddin Mehmed Paşa hazretlerine bu def‘a virilecek zahîre bahâ ve sene-i mezbûra 
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mahsûben matlûb buyurulan ağnâm bedeliyyesi ve bâ-pusula-i Sivas afv olunan şütürân 

masârifiyle hidmet-i mübâşiriyyesi ve mukaddem sâlyâneden bakâyâ ve mahallâtda 

kalan Mart menzili bakâyâsıyla Eylûl menzili imdâdiyyesi ve bâ-defter-i müfredât 

masârifât-ı belde ve müte‘addid i‘lâmât ve mürâselât ve hüccec harçları ve sa‘âdetlû 

voyvoda Ağaya tahsîldâriyye ve tertîb-i defter ve yâfte-i kalemiyyesi cümle ma‘rifeti ve 

ma‘rifet-i şer‘le alâ vechi’s-sıhha hisâb ve cümle muvâcehelerinde feth ve kırâ’at ve 

ba‘de’l-kabûl ve ber mu‘tâd tevzî‘ ve taksîm olunan masârifât-ı beldenin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Hâlâ Sivas Valisi Devletlû Celâleddin 
Mehmed Paşa hazretlerine bu def‘a 
virilecek zahire bahâ 

32520 guruş 

Paşa-yı müşârün-ileyh ile devletlû 
beyefendi ve Fettâh Beyefendi’ye virilen 
boğça bahâ 

3783,5 guruş 

Ağnâm bedeliyyesiçün virilen 5810 guruş 
Musâliha emrini getüren Devlet-i Aliye 
tarafından gelene virilen 

2500 guruş 

Musâliha emrini getüren ağa-yı mûmâ-
ileyh ile bi’l-mu‘ayyene ve bâ-buyuruldu 
mektûbcu Hasan Efendi’ye virilen 

2030 guruş 

Paşa-yı müşâr-ileyhin Tatar ağasına virilen 
hidmet 

500 guruş 

Bâ-pusula-i Sivas afv olunan şüturân 
masrafına virilen 

6275 guruş 

Şüturân masarifiçün virilen hidmet-i 
mübâşiriyye 

800 guruş 

Eylûl menzili imdadiyyesiçün virilecek 
imdâdiyye 

10850 guruş 

Mukaddem tevzî‘ olunan sâlyâneden ehl-i 
hiref bakâyâsı 

5360 guruş 

Komanat ve Kafirni nahiyelerinde kalan 
bekâsı 

791 guruş 

Mübeşşir-i Hüccâc el-Hâc Ömer Efendi ile 
kethüdâ beye virilen 

1500 guruş 

Şa‘ir husûsçün gelen silahdar ağaya virilen 53 guruş 
Bayrak isti‘câliçün gelen Turnacı’ya 
virilen 

100 guruş 
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Kirkoros’a delilân içün ta‘yîn olunan 
serdâr çûkadârlarına virilen 

50 guruş 

Kirkoros’da tüfenkçinin helâk-ı esb 
bahâsıçün virilen 

180 guruş 

Vilâdet emrini getüren haseki ağaya virilen 180 guruş 
Şa‘îr husûsiçün Yozgat tarafından gelen 
Hâcegâna virilen 

200 guruş 

Tozanlu â‘yânına gönderilen kürk 1 ve 
biniş 3 bahâsıçün 

355 guruş 

Şa‘îr husûsiçün bir kıt‘a rûznâmçe içün 
Darbhâne-i âmire’ye virilen 

550 guruş 

Sivas mütesellimi tarafından mektûb 
getüren Tüfekçi’ye virilen 

20 guruş 

Menzil nizâmıçün emr getüren kâ’im-
makâm tâtârına virilen 

25 guruş 

Sivas müteselliminin delîleri paşa-yı 
müşârün-ileyhe karşu gitdiklerinde şa‘îr ve 
yemeklik 

96,5 guruş 

Mâl-i mukâta‘a emrini getüren Hâcegân 
adamına virilen 

10 guruş 

Sivas mütesellimi adamı ikrâmiye içün 
geldükde virilen 

15 guruş 

Nühâs naklîçün emr getüren Darbhâne 
çûkadârına virilen 

100 guruş 

Mektûbcu Hasan Efendi’nin adamı barışık 
emri getürdükde virilen 

30 guruş 

Koyun bâcı alınmaması içün emr getüren 
tâtâra virilen 

20 guruş 

Paşa-yı müşâr-ileyh hazretlerine karşu 
giden Delibaşı’nın masârifi 

69,5 guruş 

Ramâzan-ı şerîf tebşiriyetiçün Amasya’ya 
giden iki nefer adama virilen 

35 guruş 

[s.120] 
Paşa-yı müşârün-ileyh tatarına virilen 
hidmet 

30 guruş 

Başdeliye virilen hidmet 40 guruş 
Sivas mütesellimi çûkadârı mektûb ile 
geldikde virilen hidmet 

25 guruş 

Efendiler ile beraber giden Ali Çavuş’a 
virilen hidmet 

50 guruş 

Şa‘îr bakâyâsı içün gelen Hâcegâna virilen 
hidmet 

250 guruş 

Hâcegân ile bi’l-mu‘ayyene gelen devletlû 
beyefendinin enderûn ağasına virilen 

50 guruş 

Ağa-yı mûmâ-ileyh ile gelen mütesellim 
çûkadârına virilen hidmet 

25 guruş 
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Ağa-yı mûmâ-ileyhin konak masrafı 38 guruş 
Hazine cebelûsü ve bekçisine virilen 46 guruş 
Yedi bin iki yüz doksan bir buçuk guruş 
tahsîliçün gelen Memiş Efendi’ye virilen 
hidmet ve kahve 

66 guruş 

Ramazân-ı şerîf ve îdi şenliği içün virilen 
bârût kıymeti 22 batman 1,5 kıyye 

267 guruş 

Asâkir isti‘câliçün gelen Turnacının konak 
masrafı 

35 guruş 

Ağnâm mübâya‘ası içün devlet-i 
çûkadâriyye Sâdık Ağa’nın konak masrafı 

33 guruş 

Ağa-yı mûmâ-ileyhlere virilen kahve ve 
duhân 

14 guruş 

Erzurum cânibine giden kapûcıbaşının 
konak masrafı 

28 guruş 

Memiş Efendi’nin konak masrafı 20 guruş 
Hancı-oğlu’nun odabaşısına virilen 20 guruş 
Vilâdet tebşîriçün emr getüren Haseki 
Edhem Ağa’nın konak masrafı 

8 guruş 

Devletlû beyefendimizin sakallû ağasına 
virilen 

100 guruş 

Receb-i şerif ile Şa‘bân-ı şerîf ve 
Ramazân-ı şerîf aylığı içün Yüzbaşı’ya 
virilen 

750 guruş 

Kemahlı Hasan Ağa’nın Niksar’dan 
avdetinde konak masrafı 

46 guruş 

Cebelû içün Za‘îm İbrahim Ağa’nın konak 
masrafı 

15 guruş 

Erzurum cânibine Hâcegânın konak 
masrafı 

10 guruş 

Cebelû kesrine gelen kâ’im-makâm 
rahtvâncısının konak masrafı 

12 guruş 

Acem ilçilerinin konak masrafı 23 guruş 
Darbhâne çûkadârının konak masrafı 4,5 guruş 
Yesâri Efendi’nin konak masrafı 75 guruş 
Paşa-yı müşâr-ileyhin başçûkadârıyla 
kahvecibaşısının konak masrafı 

38 guruş 

Paşa-yı müşâr-ileyhin delibaşısına virilen 
kahve ve duhân 

40 guruş 

Bağdâd’a giden kapûcıbaşının konak 
masrafı 

28 guruş 

Koyun bâcı alınmamak içün gelen 
hasekinin konak masrafı 

16 guruş 

Paşa-yı müşârün-ileyhin zahirecisi Numan 
Bey’in konak masrafı 

 

Paşa-yı müşârün-ileyhin harmanda 
katırlara konak masrafı 

50 guruş 



 316 

Çavuş Surûri’nin konak masrafı 28 guruş 
Zahireci Numan Bey’e virilen kahve 2 
kıyye 

13 guruş 

Mahallâtda kalan Mart menzili bakâyâsı 2528 guruş 
Faziletlû hâkim efendiye virilen harc-ı 
imzâ 

2000 guruş 

Müte‘addid i‘lâmât ve mürâselât ve hüccec 
harçları 

3000 guruş 

Sa‘âdetlû voyvoda ağaya tahsîldâriyye 5000 guruş 
Serdâr ağaya tahsîldâriyye 300 guruş 
Tertîb-i defter ve yâfte-i kalemiyyesi 250 guruş 
Kethüdâ’iyye 250 guruş 
Hüddâmiyye 250 guruş 
Kaydiyye 20 guruş 
Ahzâriyye 20 guruş 
Yekûn 90906 

14800 
76106 
İşbu derûn-ı defterde olan masârifât 
doksan bin dokuz yüz altı guruşa bâliğ 
olmağla masârifât-ı mezkûrdan on dört bin 
sekiz yüz guruşu sâlyâne-i âtîyeye idhâl 
üzre tevfîk ve sa‘âdetlû voyvoda ağa 
yedine temessük i‘tâ olunmağla bu def‘a 
sâlyâne olunan yalnız yetmiş altı bin yüz 
altı guruşdur. 

 

Hisse-i ehl-i hiref 42810,5 guruş 
Hisse-i hânât 19026,5 guruş 
Hisse-i Tozanlu 7135 guruş 
Hisse-i Komanat 4756 guruş 
Hisse-i Kafirni 2376 guruş 

[s.119] 
Hirfet-i Der nefs-i şehr-i Tokat 

Hirfet-i Attârân 820 guruş 
Hirfet-i Penbeciyân 600 guruş 
Hirfet-i Boyacıyân 700 guruş 
Hirfet-i Sarrâcân 171 guruş 
Hirfet-i Etmekci ve Çörekci ve Kebâbcı ve 
Baklacı 

2207 guruş 

Hirfet-i Kazzâzân ve İplikci 2150 guruş 
Hirfet-i Mûytâbân 470 guruş 
Hirfet-i Kuyumcıyân 455 guruş 
Hirfet-i Semerci ve Keçeci ve Palâncı 930 guruş 
Hirfet-i Kasâbân 525 guruş 
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Hirfet-i Berberân ve Hamamcı 275 guruş 
Hirfet-i Mizân ve Pûşici ve Peştemâlci 1700 guruş 
Hirfet-i Kirişciyân 150 guruş 
Hirfet-i Temürci ve Çilingirci 750 guruş 
Hirfet-i Setenciyân 1500 guruş 
Hirfet-i Arpacıyân 300 guruş 
Hirfet-i Kûndâkcı ve Kılıçcı 122 guruş 
Hirfet-i Hurdacıyân 35 guruş 
Hirfet-i Neccârân ve Keresteci 285 guruş 
Hirfet-i Na‘lbândan 220 guruş 
Hirfet-i Urgâncıyân 155 guruş 
Hirfet-i Duhâncı ve Çıbıkçı 585 guruş 
Hirfet-i Hallâcân 1075 guruş 
Hirfet-i Basmacıyân 6330 guruş 
Hirfet-i Haffâfân ve Dikici 940 guruş 
Hirfet-i Debbâğân 250 guruş 
Hirfet-i Bakkalân ve Manâv 2005 guruş 
Hirfet-i Katâyıfcı ve Şerbetci 105 guruş 
Hirfet-i Çullâhân 4000 guruş 
Hirfet-i Kasârsân 250 guruş 
Hirfet-i Derziyân 1250 guruş 
Hirfet-i Kavukcı ve Takyeci 90 guruş 
Hirfet-i Bedestân ve Bezzâzân ve Koltukcı 2122 guruş 
Hirfet-i Elvâncıyân 137,5 guruş 
Hirfet-i Na‘lçacıyân 60 guruş 
Hirfet-i Kürkciyân ve Kâlpâkcı 500 guruş 
Hirfet-i Şîrâcıyân 240 guruş 
Hirfet-i Eskiciyân 128 guruş 
Hirfet-i Gönciyân 40 guruş 
Hirfet-i Kazgancı ve Kalâycı ve Hurdacı 7210 guruş 
Hirfet-i Kiremidci ve Çömlekci 268 guruş 
Hirfet-i Tarâkcı ve Çıkrıkcı 70 guruş 
Hirfet-i Kireçci 70 guruş 
Hirfet-i Taşcıyân 230 guruş 
Hirfet-i Abâcıyân 130 guruş 
Han-ı Paşa 200 guruş 
Yekûn 42810,5 guruş 
Hisse-i Hânât 19026,5 guruş 
Min haysü’l-mecmû‘ 61837 guruş 

Bâlâda mestûr ehl-i hiref ve hânât âhâlileri  

İnhâ olunur ki hâlâ Sivas Valisi Devletlû Mehmed Paşa hazretlerine bu def‘a 

virilecek zahîre bahâ ve bin iki yüz yirmi yedi senesine mahsûben matlûb buyurılan 

ağnâm bedeliyyesi ve bâ-pusula-i Sivas afv olunan şütürân masârifiyla hidmet-i 
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mübâşiriyyesi ve mukaddem sâlyâneden bakâyâ ve mahallâtda kalan Mart menzili 

bakâyâsıyla Eylûl menzili imdâdiyyesi ve bâ-defter-i müfredât-ı masârifât-ı belde ve 

harc-ı defter ve müte‘addid i‘lâmât ve mürâselât ve hüccec harcları ve sa‘âdetlû 

voyvoda ağaya tahsîldâriyye ve tertîb-i defter ve yâfte-i kalemiyyesi ve kaydiyye cümle 

ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le âlâ-vech-i’s-sıhha hisâb olundukda bu def‘a yetmiş altı bin 

yüz altı guruş tevzî‘ olunmağla ber-mu‘tâd-ı nevâhi hissesi ba‘de’l-ifrâz bâkî kalan 

mebâliğ ehl-i hiref ve hânâtın şenlik ve tahammüllerine göre tahtlarında terkîm 

olunduğu vech üzere isabet itmişdir. Meblağ-ı mezkûru beyninizde cem‘ ve tahsîl ve 

kabzına me’mûra teslîm eyleyesiz. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i Şevvâli’l-

mükerrem li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Nâhiye-i Komanat tabi‘ Tokat 
Karye-i Geksi 80 guruş 
Karye-i İzbesti 135 guruş 
Karye-i Difye 245 guruş 
Karye-i Yelpe 65 guruş 
Karye-i Zazara 35 guruş 
Karye-i İze 226 guruş 
Karye-i Kemkez 65 guruş 
Karye-i Esdiğin 162 guruş 

[s.118] 

Karye-i Cincife 85 guruş 
Karye-i Tekye Dazular 40 guruş 
Karye-i Hulvar 50 guruş 
Karye-i Ohtab 281 guruş 
Karye-i Dönekse 50 guruş 
Karye-i Boyalı 105 guruş 
Karye-i Armus 262 guruş 
Karye-i Omala 125 guruş 
Karye-i Bizeri 280 guruş 
Karye-i Acıpınar 45 guruş 
Karye-i Çördük 35 guruş 
Karye-i Sideni 110 guruş 
Karye-i Kevahlık 30 guruş 
Karye-i Gevrek 75 guruş 
Karye-i Firedökse 440 guruş 
Karye-i Fenk 440 guruş 
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Karye-i Martosoba 210 guruş 
Karye-i Kadıvakfı 80 guruş 
Karye-i Kızıl 80 guruş 
Karye-i Kirkoros 330 guruş 
Karye-i Bayram 30 guruş 
Karye-i Beşviran ma‘a Saltık 150 guruş 
Karye-i Eski 45 guruş 
Karye-i Göle 30 guruş 
Karye-i Çöreğibüyük 40 guruş 
Karye-i Üçgöl 140 guruş 
Karye-i Mamu ma‘a Tut 87 guruş 
Karye-i Zodu 40 guruş 
Karye-i Mülk 8 guruş 
Yekûn 4756 guruş 

Bâlâda mestûr karye âhâlileri  

İnhâ olunur ki hâlâ Sivas Valisi Devletlû Mehmed Paşa hazretlerine bu def‘a 

virilecek zahîre bahâ ve bin iki yüz yirmi yedi senesine mahsûben matlûb buyurılan 

ağnâm bedeliyyesi ve bâ-pusula-i Sivas afv olunan şütürân masârifiyla hidmet-i 

mübâşiriyyesi ve mukaddem sâlyâneden bakâyâ ve mahallâtda kalan Mart menzili 

bakâyâsıyla Eylûl menzili imdâdiyyesi ve bâ-defter-i müfredât-ı masârifât-ı belde ve 

harc-ı defter ve müte‘addid i‘lâmât ve mürâselât ve hüccec harcları ve sa‘âdetlû 

voyvoda ağaya tahsîldâriyye ve tertîb-i defter ve yâfte-i kalemiyyesi ve kaydiyye cümle 

ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le âlâ-vech-i’s-sıhha hisâb olundukda bu def‘a yetmiş altı bin 

yüz altı guruş tevzî‘ olunmağla ber-mu‘tâd-ı nevâhi hissesi ba‘de’l-ifrâz bâkî kalan 

mebâliğ ehl-i hiref ve hânâta tevzî‘ ve taksîm olunub nâhiye-i mezbûre dört bin yedi 

yüz elli altı guruş isabet itmekle mebâliğ-i mezkûre her bir karyenin şenlik ve 

tahammüllerine göre tahtlarında terkîm olunduğu vech üzere isâbet itmişdir. Meblağ-ı 

mezkûru beyninizde cem‘ ve tahsîl ve kabzına me’mûra teslîm eyleyesiz. Hurrire fi’l-

yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 
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Nâhiye-i Kafirni tabi‘ Tokat 
Karye-i Almus 750 guruş 
Karye-i Zuğru 300 guruş 
Karye-i Karadere 146 guruş 
Karye-i Cegedler 210 guruş 
Karye-i Mineğir 55 guruş 
Karye-i Tomara 40 guruş 
Karye-i Çat 40 guruş 
Karye-i Leveke 102 guruş 
Karye-i Ekseri 40 guruş 
Karye-i Gök 180 guruş 
Karye-i Meğüllü 121 guruş 
Karye-i Varzıllar 65 guruş 
Karye-i İlpit 55 guruş 
Karye-i Alan 30 guruş 
Karye-i Teknecik 10 guruş 
Karye-i Muhat 76 guruş 
Karye-i Daduhta 73 guruş 
Karye-i Kurı Sekü 15 guruş 
Karye-i Tiyeri 30 guruş 
Karye-i Eftalit 40 guruş 
Yekûn 2378 guruş 

[s.117] 

Bâlâda mestûr karye âhâlileri  

İnhâ olunur ki hâlâ Sivas Valisi Devletlû Mehmed Paşa hazretlerine bu def‘a 

virilecek zahîre bahâ ve bin iki yüz yirmi yedi senesine mahsûben matlûb buyurılan 

ağnâm bedeliyyesi ve bâ-pusula-i Sivas afv olunan şütürân bedeliyyesiyle hidmet-i 

mübâşiriyyesi ve mukaddem sâlyâneden bakâyâ ve mahallâtda kalan Mart menzili 

bakâyâsıyla Eylûl menzili imdâdiyyesi ve bâ-defter-i müfredât-ı masârifât-ı belde ve 

harc-ı defter ve müte‘addid i‘lâmât ve mürâselât ve hüccec harcları ve sa‘âdetlû 

voyvoda ağaya tahsîldâriyye ve tertîb-i defter ve yâfte-i kalemiyyesi ve kaydiyye cümle 

ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le âlâ-vech-i’s-sıhha hisâb olundukda bu def‘a yetmiş altı bin 

yüz altı guruş tevzî‘ olunmağla ber-mu‘tâd-ı nevâhi hissesi ba‘de’l-ifrâz bâkî kalan 

mebâliğ ehl-i hiref ve hânâta tevzî‘ ve taksîm olunub nâhiye-i mezbûre iki bin üç yüz 
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yetmiş sekiz guruş isabet itmekle mebâliğ-i mezkûre her bir karyenin şenlik ve 

tahammüllerine göre tahtlarında terkîm olunduğu vech üzere isâbet itmişdir. Meblağ-ı 

mezkûru beyninizde cem‘ ve tahsîl ve kabzına me’mûra teslîm eyleyesiz. Hurrire fi’l-

yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[117/1] 

Ahmed’in Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Hoca Ahmed Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Ahmed bin Ahmed nâm müteveffânın verâseti ammisi oğulları Mustafa ve 

Salih’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrân 

talebi ve ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm 

olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr 

olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Köhne dimi 1 ve şilte 1 döşek 12 guruş 
Çit yorgan 1 ve mitil 1 8 guruş 
Köhne yasdık 2 3,5 guruş 
Köhne kilim 2 8 guruş 
Sagîr şam‘dân 1 0,5 guruş 
Çamaşur leğeni 1 15 guruş 
Çamaşur kazganı 1 15 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 6 
kıyye 

15 guruş 

Der zimmet-i Bakkal es-Seyyîd Hasan Ağa 
bâ-temessük 

50 guruş 

Der zimmet-i Küflî-zâde Hasan Ağa bâ-
temessük 

30 guruş 

Der zimmet-i Vartan zimmî bâ-temessük 20 guruş 
Yekûn 177 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

20 guruş 
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Resm-i kısmet 4,5 guruş 
Kâtibiyye 1 guruş 
Çûkadâriyye 1 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 0,5 guruş 
Yekûn 28 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 149 guruş 
Hisse-i Salih 74,5 guruş 
Hisse-i Mustafa 74,5 guruş 

[117/2] 

Tıbkü’l aslihi’t-tastîr Şey-zâde Mustafa Avnî el-mevlâ hilâfetehü be-medîne-i 

Sivas nemekâhü’l-fakîr azze-şânehü ufiye anhü. 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbirü’l-cumhûr bi’l-

fikri’s-sâkıb mütemmimü mehâmi’l-enâm bi’r-reyi’s-sâ’ib mümehhidü bünyâni’d-

devlet ve’l-ikbâl erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûfu bî-sunûfihi avâtıfi’l-mülkü’l-âlâ 

Sivas vâlisi vezirim Celâleddin Paşa edâmâ’llahu te’âlâ iclâlehü ve mefâhirü’l-kuzât 

ve’l-hükkâm ma‘âdenü’l-fezâil ve’l-kelâm Sivas sancağında vâkî‘ kazâların kadıları 

zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân â‘yân ve zâbıtân ve vücûh-ı memleket ve 

iş erleri zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki el-hâletü 

hâzihi Devlet-i Aliyyem’le Rusya Devleti beyinlerinde musâlihanın in‘ikâdına binâen 

zât-ı şevket-sımâd-ı şâhânem atiyyü’l-hibe ve mevhibe-i sübhâniyye olan şîme-i 

kerîme-i rahm ve şefkât ve seciyye-i behiyye râiyet-perveri ve ma‘rifet-i muktezâsı 

üzere cenâb-ı hilâfeti-me‘âb-vediatu’l-lah olan sükkân ve memâlikin ve inhâ-yı ve 

kâffe-i zîr-i destân ve berâyânın taklîl-i masârif ve tahkîk-i tekâlifleriyle her hâlde 

himâyet ve sıyânet olunarak ma‘muriyyet-i bilâd ve terfîh-i ahvâl-i i‘bâdı müstelzîm 

olur esbâb-ı vesâilin isti‘câli âksâ-yı murâd-ı adâlet i‘tiyâd-ı padişâhânem olub zaman-ı 

mes‘ud-ı iktirân-ı şâhânemize tabakât-ı ra‘iyyetden hiç ferdin fenâlık-ı müte‘addide ile 
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iz‘âc olunması nezd-i mülükânemde mücâz değil ise de imtidâd-ı sefer î‘lâ-yı 

kelimetullahü’l-ulyâ ve mazarrat-ı düşmenden hıfz ve hirâset-i memâlik ve inhâ 

zımnında zarûretü’l-vukû‘ olarak tekâlif-i seferiye ve mühimmât-ı cihâdiyye talebini 

icâb iderek âhâli ve fukarânın ızdırab halleri mevîd-i ma‘lûm-ı ilm-i âlem-ârâ-yı 

hidîvânem olub şâyân-ı rahm ve şefkât olduğuna binâen mücerred cümleden taraf-ı 

hümâyûnum isticlâb-ı davât-ı hayriye zımnında Ordû-yı Hümâyûnum ve mevkib-i 

şâhânem içün memâlik-i Anadolu’da vâki‘ evliye ve kazâlardan atîk ve cedîd tertîb 

olunmuş olan şütürânın aynen ve bedelen afvı husûsına irâde-i merâhim ifâde-i [s.116] 

mülükânem müte‘allık olmağın siz ki vezîr-i müşâr ve kuzât ve nüvvâb ve â‘yân ve 

zâbitân-ı mûmâ-ileyhim ve sâ’irlersiz mevkûfâtdan ihrâc ve derûn-ı emr-i şerîfime 

mevzû‘ân irsâl olunan sûret-i defter mantûkınca mevkib-i şâhânem içün Sivas 

sancağından tertîb olunan şütürânın afvı ile icâb iden bedelinden gayr-ı ez havâlât ve 

teslîm bâkî kalan bin beş yüz altmış beş guruş ile yirmi yedi senesi Ordû-yı 

Hümâyûnum tertîbi olan dört yüz mihâr-ı şütürânın afv olduğunu şâmil Rikâb-ı 

Hümâyûnum kâ’im-makâmı tâtârlarından sâbık odabâşı Mahmud ile irsâl olunmuşdur. 

İmdi ber-vech-i muharrer müsâlahanın in‘ikâdına mebnî ricâen li’l-fukarâ-i müretteb 

olan şütürânın aynen ve bedelen afvı husûsuna müsâ‘ade-i seniyyem erzânî kılındığını 

ve ba‘zı kazâlar vücûh ve â‘yânları bu makûle karîha-i sabîha-ı mülükânemden afv 

olunan mevâddı celb-i mâla vesîle iderek bu afv mukâbelesinde şu kadar bu kadar akçe 

virilüb sarf olundu diyerek fukarâ-yı ra‘iyetden akçe tahsîl idegeldikleri mesmu‘ ve bi’t-

tecrübe ma‘lûm olan hâlâtdan olmağla fukarâ-yı ra‘iyetden bu mukâbelede bir akçe ahz 

olduğuna rızâ-yı şâhânem olmadığı gayr-ı ez teslîm afv olunan şütürân mâddesi içün 

âhâli ve fukarâdan bir nesne tahsîl olunmuş ise bir akçesi girüye kalmayarak ma‘rifet-i 

şer‘ ve cümle ittifâkıyla ashâbına red ve teslîm oluna. Henüz bir nesne ahz olunmayub 
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tevzî‘ olunmuş ise tevzî‘-i defterden ihrâc ve aynen ve bedelen bir akçe alınmayacağını 

cümleye i‘lân ve tefehhüm birle taraf-ı hümâyûnum içün isticlâb-ı da‘vât-ı fukarâya 

ikdâm ve dikkat eylemeniz matlûb-ı mülükânem idüğü ve bundan maksûd âhâli ve 

re‘âyânın bir nev‘i taklîl-i masariflarına himâyet ve sıyânet-i kaziyesi iken hükkâm ve 

â‘yân ve zâbitân taraflarından tama‘-i teba‘iyyetle şütürân içün aynen ve bedelen 

kazâlardan bir nesne alınmış var ise red olunmamış veyahut afv vesilesiyle hiç ferdden 

akçe mutâlebe ve akçe ahzına mücâseret olunmak lâzım gelür ise taraf-ı 

hümâyûnumdan hafî ve celî ve taharri ve tecessüs olunacağına binâen haber alındığı 

anda cesâret iden ve ruhsat virenlerin bilâ-âmân eşedd-i ukûbet ile haklarından 

gelineceği musammem ve mukarrer idüğü ma‘lûmunuz oldukda ber-vech-i meşrûh amel 

ve hareket ve hilâfından hazer eylemeniz bâbında fermân-ı âlîşânım sadır olmuşdur. 

Buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref-yâfte-i südûr 

olan emr-i âlîşânımın mazmûn-ı itâ‘at-makruniyle âmil olub hilâfından hazer eyleyesiz. 

Şöyle bilesiz a‘lâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız. Tahrîren el-yevmi’s-sâmin işrîn Şa‘bân 

sene seb‘a ve mi’eteyn ve elf. 

[116/1] 

Şerif Mehmed’in Defteridir 

Medîne-i Tokat’da İsa Fakih Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Şerif Mehmed bin Ali Alemdâr nâm müteveffânın verâseti zevce-i metruke Atike 

bint-i Mehmed ile sulbîyye-i sagîre kızı Şakire’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer şehr-i 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 
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Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 800 guruş 
Kazganasmâz Hânı’nda nısf hisse 500 guruş 
Bağ der mevzî‘-i Derbend 1 kıt‘a 300 guruş 
Köhne kadife yasdık 1 ve dimi 2 50 guruş 
Yan minderi 2 ve mak‘ad ve köşe 2 30 guruş 
Müsta‘mel kilim 1 10 guruş 
Köhne kilim ve köhne Mısır hasırı 1 3,5 guruş 
Dimi ve çit döşek 3 30 guruş 
Çit yorgan 4 40 guruş 
Sagîr minder 1 ve publa 1 6 guruş 
Müsta‘mel çuha biniş 1 60 guruş 
Müsta‘mel çuha şalvar 1 30 guruş 
Köhne çuha abdestlik 1 15 guruş 
Köhne müsta‘mel kutnî entari 2 15 guruş 
Haleb kuşağı 1 ve köhne çuha entari 1 10 guruş 
Gömlek 3 ve don 3 15 guruş 
İşleme çuha seccâde 1 10 guruş 
Dülbend örtüsü ve akçe kisesi 7 guruş 
Sagîr fes ve ahmediyye 10 guruş 
Billûr kâse ve bardak ve tabak ber-vech-i 
tahmîn 

10 guruş 

Kahve takımı ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Kebîr 2 ve sagîr 2 şam‘dân 12 guruş 
Kavuk ve sarık 10 guruş 
Çamaşur leğeni ve kazganı 30 guruş 
Nühâs mankal 1 10,5 guruş 
Leğen 1 ve ibrik 2 8 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 30 
kıyye 

60 guruş 

Hırdavât-ı menzîl ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Yekûn 2102 guruş 
Müteveffâ-yı mezbûrun Bedestân dolâbı derûnunda mevcûd eşyâsıdır ki zikr olunur. 
Sebre alacası 1 tob 10 guruş 
Def‘a alaca 2,5 tob 25 guruş 
Def‘a alaca 1 tob 5 guruş 
Alaca parçaları 5 guruş 
Musul bezi boyalı 4 tob 15,5 guruş 

[s.115] 
Bazar’ın bez entari 9 aded 40 guruş 
Çit yorgan yüzü 1 4 guruş 
Darende bezi 2 tob 8 guruş 
Haleb kuşağı 2 20 guruş 
Köprü saruğu 1 9 guruş 
Beyaz örtü değirmi 7 3,5 guruş 
Alaca ve çitâri entari 5 aded 40 guruş 
Ham yorgan yüzü 2 aded 5 guruş 
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Tekirli çit 2 tob 11 guruş 
Tosya çıbıklı kuşak 11 aded 22 guruş 
Al kuşak 24 aded 30 guruş 
Merzifon alacası 2 tob 9 guruş 
Musul bezi 15 tob 77,5 guruş 
Tosya şâlîsi 1,5 tob 22,5 guruş 
Yenidünya çit 4 tob 30 guruş 
Mücessem çit 5 tob 50 guruş 
Astar ve bez parçaları 2,5 guruş 
Yeşil sarık1 ve peşkir 1 3 guruş 
Yenidünya fesi 5 aded 25 guruş 
Bâ-defter-i zimemât 172,5 guruş 
Dolâb hırdavâtı 2 guruş 
Yekûn 647 guruş 
Min haysü’l-mecmû‘ 2749 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfînine masraf 100 guruş 
Resm-i kısmet 68,5 guruş 
Kâtibiyye 12 guruş 
Çûkadâriyye 12 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 13,5 guruş 
İhzâriyye kaydiyye kalemiyye 6 guruş 
Yekûn 212 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l verese 2537 guruş 
Hisse-i zevce 317 guruş 15 meblağ 
Hisse-i bint 2219 guruş105 meblağ 

[115/1] 

es-Seyyîd Mehmed Muharrir--zâde el-mevlâ hilâfeti adliye-i Musul 

nemekâhû el-fakirullah azze-şânehü ufiye-anhü 

Medîne-i Musul âhâlisinden ticâretle kasaba-i Çerkes yolunda maktûl olan 

Ahmed bin Yahya nâm kimesnenin verâseti zevce Adile bint-i Ali ve vâlidesi Humre 

bint-i Abdullah nâm hâtûnlar ile sulbî sahîh oğlu Çerçis ve kızı Fatma nâm sagîrlere 

inhisârı gıbbü’t-tahkîk zevce-i mezbûre Adile kendi tarafından asâlete ve evlâdları 

tarafından vesâyete vâlidesi Humre bint-i Abullah asâlete meclis-i şer‘-i şerif-i nebevî 
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ve mahfîl-i din-i mutîk-i mustafavîde hâzırân olub işbu bâ‘isü’l-kitâb Çerçis bin Ali 

muvâcehesinde şöyle takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-merâm eylediler ki tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûre medîne-i Tokat’da ve hâricde olan tereke vâz‘ü‘l-yedd olan 

kimesneden ahz ve kabz ve bize isâl ve teslîm itmek mezkûr Çerçis vekâle-i âmme ile 

tevkîl ve nâ‘ib-i vekîl nasb ve ta‘yîn eyledik didiklerinde mezkûr Çerçiş dahi vekâle-i 

mezbûreyi ber-vech-i muharrer kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbâgi edâyâ 

ba‘de’t-ta‘ahhüd mâ-vâk‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîr fi’l-yevmi’s-sâbi ve işrîn min 

şehr-i Şa‘bânü’l-mu‘azzam li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Mehmed Bile 

Mustafa bin Mehmed 

Abdülfettah bin Şinûr 

[115/2] 

An-asl Musul âhâlilerinden olub ticâretle Asitâne-i Aliyye’den gelür iken esnâ-

yı râhda Hamamlıboğazı nâm mahalde bundan akdem maktûlen fevt olan Ahmed bin 

Yahya nâm mütevevffânın zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayub terekesi cânib-i 

beytü’l-mâla âid ve râci‘ olmağla hâlâ medîne-i Tokat voyvodası olub vâki‘ olan 

beytü’l-mâl-i âmme ve hâssa kabzına me’mûr sa‘âdetlû Salih Ağa tarafından emîn-i 

beytü’l-mâl nasb ve ta‘yîn olunan İbrahim Ağa ibn-i Abdullah talebi ve ma‘rifet-i şer‘le 

müteveffâ-yı mezbûrun medîne-i mezbûrede vâki‘ Voyvoda Hânı’nda eşyâ-yı 

mevcûdesi tahrîr ve takvîm ve zimemde olan alâcağı ahz olunub emîn-i mûmâ-ileyh 

yedinden vaz‘ olunan müteveffâ-yı mezbûrun takvîm olunan eşyâsının defter-i 
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müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’s-sâlis aşer min şehr-i Rebi‘ü’l-ahir 

sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Sarı tenüke 2 kıyye 15 batman 92 guruş 
Sarı til 13 kıyye 10 deste 120 guruş 
Beyaz madenî til 5 deste 65 guruş 
İğne 100 deste 250 guruş 
Dörpü 12 aded 6 guruş 

[s.114] 

Zer nişân 4 deste 100 guruş 
Frengi kılıç kabza 65 150 guruş 
Çelik pûlâd ma‘a sandık 86 batman 1220 guruş 
Çapâr 20 deste 50 guruş 
Mercanlı kaşık 1 deste 3 guruş 
Duhân kisesi 1 aded 3 guruş 
Ustura 2 aded 2 guruş 
Misli sabun 6 kıyye 16 guruş 
Kalemtrâş 1 1 guruş 
Münakkaş kutu 4 aded 2 guruş 
Enfiye kutusu 0,5 deste 2 guruş 
Kelle şeker 1 3 guruş 
Beyaz havlu 6 aded 33 guruş 
Bürümcük gömleklik 1 tob 30 guruş 
Sagîr tavşan kürk 6 yaka 50 guruş 
Bec gülâbdân 5 aded 10 guruş 
Yemeni değirmi 10 40 guruş 
Kebîr fes 3 aded 120 guruş 
Sagîr fes 6 48 guruş 
Atlâs 65 guruş 
Tamkâhâne 1 tob 30 guruş 
Katife 7 arşûn 60 guruş 
Sakız kumaşı 1 parça 30 guruş 
Kürk 1 3 guruş 
Çuha şalvar 3 aded 240 guruş 
Çuha abdestlik 2 aded 120 guruş 
Abdestlik çuha 2,5 arşûn 50 guruş 
Servi sandık 1 20 guruş 
Der zimmet-i Kul-oğlu Ebubekir Ağa 140 guruş 
Yekûn 3902 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 80 guruş 
Kâtibiyye 15 guruş 
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Çûkadâriyye 15 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 19 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 7 guruş 
Müteveffâ-yı mezbûrun Katırcı Salih 
Beşe’ye eşyâ-yı mezkûre kirâsından deyni 
olduğu emîn-i mûmâ-ileyhbmuvâcehesinde 
Şerif Ağa ibn-i es-Seyyîd Emin ve Şakir 
bin Abdullah şehâdetleriyle sâbit olan 

50 guruş 

Müteveffâ-yı mezbûrun Katırcı Musa 
Beşe’ye eşyâ-yı mezkûre kirâsından deyni 
olduğu emîn-i mûmâ-ileyh muvâcehesinde 
şâhidân-ı mezbûrân ile sâbit olan 

36 guruş 

Yekûn 237 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî 
3665 guruş 

Der yed-i emîn-i mûmâ-ileyh 

[114/1] 

Ba‘dehu Musul ahâlilerinden Mehmed bin Abdülvehab nâm kimesnenin 

hânesine teslîm eylemek üzere maktûl-ı mezbûra Asitane-i Aliyye’de bi’l-emâne vaz‘ 

eylediği derûn-ı defterde mestûr zeyl-i defterde ale’l-esâmi tahrîr olunan eşyâ-yı 

ma‘lûmeyi emîn-i mûmâ-[ileyh] muvâcehesinde Bağdadî Salih bin Mustafa ve Çerçiş 

bin Yusuf nâm kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’s-sebât merkûm Mehmed bin 

Abdülvehâb’a teslîm olunan eşyâ-yı müsbite-i ma‘lûmedir ki zikr olunur. 

Çuha şalvar 3 aded 240 guruş 
Çuha abdestlik 2 aded 120 guruş 
Mâ’i çuha 2,5 arşûn 50 guruş 
Sarı atlâs 11 arşûn 65 guruş 
Tamkâhâne 1 30 guruş 
Bürümcük gömleklik 1 tob 30 guruş 
Sabun 6 kıyye 16 guruş 
Yekûn 551 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî 
Resm-i emîn-i mûmâ-ileyh ve masârifât-ı 
müteferrika 

3114 guruş 

Der yed-i vekîl-i mezbûr 0323 guruş 
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 2791 guruş 

[114/2] 

Maktûl-ı mezbûrun mahmiyye-i Musul’da varisleri zevce-i metrûkesi Adile bint-

i Ali ile Humre bint-i Abdullah ve sulbî sagîr oğlu Çerçis ve sagîre kızı Fatma 

taraflarından tereke-i mevcûdesi emîn-i beytü’l-mâl yedinden ahz ve kabza bâ-hüccet-i 

şer‘iyye vekîlleri olduğu şuhûd-ı udûl ile sâbit-i vekâletine hükm-i şer‘i lâhık olan yine 

âhâli-i Musul’dan Çerçis bin Ali nâm kimesneye bâ-ma‘rifet-i şer‘ ve emîn-i mûmâ-

ileyh re’yiyle ba‘d-ı ihrâcü’l-emâne ve’l-masârif-i eşyâ-yı bâkiyeyi emîn-i mûmâ-ileyh 

vekîl-i merkûma tamamen teslîm ol dahi bi’l-vekâle tamamen ve kâmilen ahz ve kabz 

ve istifâ-yı hakk eylediği işbu mahalle şerh virildi. 

[s.113] 

[113/1] 

Medîne-i Tokat’da Debbâğhâne-i Cedîd Mahallesi mütmemekkinlerinden iken 

bundan akdem hâlik olan Kirkor veled-i Mikail nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi 

Ahsapret veled-i Artin sulbî kebîr oğlu Vartan ve sagîr oğlu Mığırdıç ve Ohan’a 

münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer ‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlik-i mesfûrun 

defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min Şevvâl 

sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf.  

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 1500 guruş 
Harâbe bağ der mevzi‘-i Kamışyeri 1 kıt‘a 50 guruş 
Kutnî 3 ve dimi yasdık 3 20 guruş 
Köhne kâliçe 2 2 guruş 
Köhne kilim 4 20 guruş 
Çit döşek 3 30 guruş 
Çit yorgan 3 20 guruş 
Kebe 1 5 guruş 



 331 

Sagîr minder 2 6 guruş 
Kefere minderi 5 3 guruş 
Sagîr şam‘dân 4 2 guruş 
Havân ma‘a el 2 guruş 
Çamaşur kazganı 1 ve leğen 1 20 guruş 
Arâk şişe 2 ve tabak 1 ve fincan 3 4 guruş 
Köhne şalvar 1 ve sagîr entari 1 ve cübbe 
1 ve gömlek 1 ve don 1 

10 guruş 

Sagîr fener 1 2 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 12 kıyye 30 guruş 
Hırdavât-ı menzil 10 guruş 
Yekûn 1741 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlik-i mesfûrun lâşesine masraf 40 guruş 
Resm-i kısmet-i âdi 43,5 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Çûkadâriyye 7 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 9 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2,5 guruş 
Harc-ı hüccet-i vesâyet 14 guruş 
Yekûn 121 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l verese 1620 guruş 
Hisse-i zevce 202 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bin 472 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bin 472 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bin 472 guruş 60 meblağ 

[113/2] 

İzmirli El-Hâc Abdurrahman Ağa’nın Oğullarına Müte‘allık Defter 

Medîne-i Tokat’da Kaya Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Hafize bint-i el-Hâc Abdurrahman Ağa nâm müteveffiyenin verâseti sadrî kebir oğulları 

Ali ve Halil ile sadrîyye-i kebîre kızı Münife bint-i İbrahim’e ve anası Zahide bint-i 

Hasan’a münhasıra olub kable’l-kısme mezbûre Münife dahi müte‘âkıben fevt olub 

verâseti li-ebeveyn er karındaşları mezbûr Ali ve Halil ile cedde-i sahîhesi mezbûre 

Zahide’ye münhasıra olub kable’l-kısme mezbûr Halil dahi müte‘âkıben fevt olub 
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verâseti er karındaşı Ali’ye münhasıra olub kable’l-kısme Ali dahi fevt olub verâseti 

hâlileri Abdullah ve Osman ibni el-Hâc Abdurrahman Ağa’ya münhasıra olduğu şer‘ân 

zâhir ve nümâyân oldukdan verese-i mezbûrân talebi ve ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrır ve 

beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiyûn-ı 

mezbûrûnun terekelerinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 600 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Sovucak 1 kıt‘a 300 guruş 
Kahve dükkânı der kurb-i Sipahi Bâzârı 1 800 guruş 
Kumluk der mevzi‘-i Lüküb 1 kıt‘a 200 guruş 
Müsta‘mel atlâs döşek 1 18 guruş 
Köhne dimi ve çit döşek 2 17 guruş 
Müsta‘mel çit yorgan 5 40 guruş 
Köhne atlâs ve çit publa 2 3 guruş 
Şayak yasdık 12 55 guruş 
Yan minderi 3 ve köşe 2 ve mak‘ad 4 55 guruş 
Köhne köşe yasdığı 2 3 guruş 
Müsta‘mel ma’i çarşab 1 5 guruş 
Def‘a çit yasdık 2 10 guruş 
Köhne kilim 2 15 guruş 
Şilte döşek 1 7 guruş 
Fürûht olunan eşyâ kıymeti 72 guruş 
Müsta‘mel sagîr atlâs libâde 1 6 guruş 
Müsta‘mel sagîr alaca entari 1 8 guruş 
Ayna 1 3 guruş 
Servi sandık 1 20 guruş 
Sagîr 1 ve kebîr 3 şam‘dân 15 guruş 
Nühâs mankâl 1 10 guruş 
Nühâs kazgan 1 15 guruş 
Leğen 2 ve ibrik 2 20 guruş 
Nühâs sini 1 10 guruş 
Fağfur fincan 7 ve tonbâk zarf 4 ve sîm 
zarf 1 ve tebsi 1 ve ibrik 1 

15 guruş 

Köhne servi sandık 1 15 guruş 
Havân 1 2 guruş 
Çamaşur kazganı 1 15 guruş 
Çamâşur leğeni 1 10 guruş 
Çiçekli müsta‘mel entari 25 guruş 
Cedîd atlâs döşek 4 60 guruş 
Şerbâb 1 ve çiçekli 1 yorgan 30 guruş 
Çit yorgan 2 20 guruş 
Çiçekli publa 3 10 guruş 
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Cedîd kadife yasdık 8 80 guruş 
Müsta‘mel çiçekli entari 1 60 guruş 
Cedîd biniş entari 1 90 guruş 
Cedîd tamkâhâne entari 1 35 guruş 
Müsta‘mel yünlü şâlî cübbe 1 25 guruş 
Müsta‘mel Hatayî ve çiçekli entari 2 15 guruş 
Müsta‘mel gömlek 2 ve içlik 1 15 guruş 
Sagîr atlâs libâde 1 10 guruş 
Müsta‘mel işleme çarşab 2 10 guruş 
Cedîd ipekli ve ketân bürük 2 20 guruş 
Yaldızlı sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 35 guruş 
Sagîr sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 6 guruş 
Hamam takımı 60 guruş 
İpekli mendil don 2 3 guruş 
Müsta‘mel baş yemeni değirmi 3 5 guruş 
Şeritli baş yemenisi 1 ve çevre 1 15 guruş 
Fağfur fincan 4 ve sîm zarf 5 ve tebsi 1 20 guruş 

[s.112] 

İncülü küpe 1 çift 70 guruş 
Altûn pul 6 kât 100 guruş 
Altûn gerdanlık ve İslâmbol nısfıyyesi 13 
ve Mısır altûnu 1 

80 guruş 

İncü tûr 1 ve dökme altûn 1 110 guruş 
İslâmbol nısfıyyesi 11 ve Mısır nısfıyyesi 
7 ve zer-i mahbûb 2 

133 guruş 

Sagîr sîm kutu 1 5 guruş 
Altûn yüzük 2 5 guruş 
Cedîd kilim 2 30 guruş 
Sîmli ayna 1 50 guruş 
Servi sandık 1 15 guruş 
Hırka kıymeti 96 guruş 
Sîmli kâşık 2 3 guruş 
Tamkâhâne entari 1 30 guruş 
Çiçekli sofra bezi 1 ve işleme dolama 
peşkir 1 

25 guruş 

Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 35 
kıyye 

90 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Yekûn 3865 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiyûn-ı mezbûrûnun techîz ve 
tekfînine masraf 

267 guruş 

Resm-i kısmet 96,5 guruş 
Kâtibiyye 15 guruş 
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Çûkadâriyye 15 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 19 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 7,5 guruş 
Yekûn 420 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 3445 guruş 
Hisse-i hâl-i mezbûr Abdullah 1722,5 guruş 
Hisse-i hâl-i mezbûr Osman 1722,5 guruş 

[112/1] 

Medîne-i Tokat’da Çay Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

es-Seyyîd İsmail bin es-Seyyîd Mustafa nâm müteveffânın verâseti vâlidesi Hamide 

bint-i Ahmed ile li-ebeveyn er karındaşı sagîr Ahmed ve li-ebeveyn kız karındaşı sagîre 

Emine’ye münhasıra olub kable’l-kısme mezbûre Hamide dahi müte‘âkıben fevt 

olmağla verâseti sadrî sagîr oğlu mezbûr Ahmed ve sadrîyye-i sagîre kızı mezbûre 

Emine’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra müteveffiyân-ı 

mezbûrân mûrisleri müteveffâ es-Seyyîd Mustafa bin İsmail’in terekesinden bâ-defter-i 

kassâm her birine isâbet iden hisse-i irsiyyeleri vâlideleri mezbûre Hamide’nin tereke-i 

mahsûsasına kassâm ile bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm olunan defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Fi‘l-yevmi’s-

sâlis aşer min Şevvâl sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Müteveffâ-yı mezbûr İsmail’e babası 
müteveffâ Mütevelli es-Seyyîd 
Mustafa’nın terekesinden bâ-defter-i 
kassâm hisse-i irsiyyesi 

702,5 guruş 

Müteveffiye-i mezbure Hamide’ye zevci 
müteveffâ es-Seyyîd Mustafa’nın 
terekesinden bâ-defter-i kassâm isâbet iden 
semen-i hisse-i irsiyyesi 

301 guruş 

Mezbûre Hamide’nin mehr-i mü’eccel-i 
müsbitesi mukâbili virilen bâğ der mevzi‘-
i Çay 1 kıt‘a 

250 guruş 

Sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 30 guruş 
İncülü küpe 1 çift 50 guruş 
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Altûn hâtem 4 12 guruş 
Siyah üzerine ustûfa hırka 1 120 guruş 
Nısf tob çitâri 8 guruş 
Sîmli kaşık 1 guruş 
Kutnî yüzlü yasdık 1 7 guruş 
Kutnî yüzlü döşek 1 15 guruş 
Köhne çiçekli yüzlü yorgan 1 13 guruş 
Şeridli penbe şâlî cübbe 1 30 guruş 
Sagîr tavşan kürk 1 10 guruş 
Kutnî döşek yüzü 1 13 guruş 
Çit minder 1 4 guruş 
Bez işleme çevre 1 12 guruş 
Mücessem baş yemeni değirmi 7 17,5 guruş 
Dimi yasdık yüzü 1 1,5 guruş 
Müsta‘mel çiçekli turuncu şalvar 1 5 guruş 
İşleme boğça 1 6 guruş 
Müsta‘mel Keşan boğça 1 10 guruş 
Köhne boğça 1 2 guruş 
Bez çarşab 1 3,5 guruş 
Penbe iplik 2 kıyye 10 guruş 
İpekli cedîd çarşab 1 15 guruş 
Hasır mesdere 2 35 guruş 
Hamam takımı 12 guruş 
Boyama tahta sandık 1 11,5 guruş 
Yekûn 1757,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûre Hamide’nin techîz 
ve tekfînine ber-mûcîb-i vasiyet masraf 

100 guruş 

Resm-i kısmet-i âdî 44 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 6 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 9 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2,5 guruş 
Harc-ı hüccet-i vasiyet 32 guruş 
Masârif-i müteferrika-i lâzıme 5 guruş 
Yekûn 202,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l verese 1555 guruş 
Hisse-i sagîr-i mezbûr Ahmed 1036 guruş 60 meblağ 
Hisse-i sagîre-i mezbûre Emine 518 guruş 60 meblağ 

[112/2] 
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Medîne-i Tokat’da Gaybî Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Hamide bint-i Emin nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Mehmed bin Osman 

ile hâlî oğlu Ömer bin İbrahim’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümayân oldukdan 

sonra verese-i mezbûrân talebi ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-işrîn min şehr-i 

Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Nısf menzil der mahalle-i mezbûre 100 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Kışla 1 kıt‘a 250 guruş 
Dimi döşek 2 ve minder 1 25 guruş 
Yorgan 5 40 guruş 
Çit yasdık 5 20 guruş 

[s.111] 

Hamam takımı 10 guruş 
Köhne libâde 3 guruş 
Köhne çiçekli kedi kürk 15 guruş 
Şâlî cübbe 5 guruş 
Beyaz derlik 1 ve don 2 ve uçkur ve örtü 1 
ve ve bez parçaları 

13 guruş 

İşleme ve sade peşkir 6 4,5 guruş 
Def‘a don 2 ve gömlek 1 ve bürük 1 ve 
dolama peşkiri 1 

8 guruş 

Çarşab 2 ve çit 4 ve bürük 1 10 guruş 
Beyaz bez 1 tob 7 guruş 
Def‘a çit değirmi 5 8 guruş 
El çiti 5 ve uçkur 2 4 guruş 
Peşkir ve makreme ve alaca ve bez parçası 8 guruş 
Def‘a peşkir ve örtü ve işleme uçkur ve 
ipekli parçası 

8 guruş 

Def‘a gömlek 4 ve don 1 ve çarşab 1 13 guruş 
Alaca entari ve kurutma gömlek 21 guruş 
Çiçekli entari 1 ve libâde 1 ve alaca şalvar 
1 

43 guruş 

Acemkâri yasdık yüzü 1 ve bez parçası ve 
boğça 1 

7 guruş 

Köhne entari 1 ve çit boğça 1 2 guruş 
İncülü küpe 1 çift 30 guruş 
Sagîr sîm kuşak ve kolan 6 guruş 
Köhne sandık 2 8,5 guruş 
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Sagîr şam‘dân 2 1,5 guruş 
Çamaşur leğeni 1 ve kazgan 1 30 guruş 
Havân ve el 2 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 16 
kıyye 

35 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber vech-i tahmîn 20 guruş 
Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 10 guruş 
Köhne yan kâliçesi ve kilim 12,5 guruş 
Yekûn 780 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 19,5 guruş 
Kâtibiyye 4,5 guruş 
Çûkadâriyye 4,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 2,5 guruş 
Yekûn 35 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 745 guruş 
Hisse-i zevc 372,5 guruş 
Hisse-i hâl-i mezbûr Ömer 372,5 guruş 

[111/1] 

Medîne-i Tokat’da Za‘im Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Basmacı Huvan veled-i Artin nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi 

Ahsapret bint-i Artin ile sulbî kebîr oğlu Ohan’a ve sulbîyye-i sagîre kızı Elmas’a ve 

kebîr kızları Anna ve Pera’ya ve anası Perpes bint-i Artin’e münhasıra olduğu şer‘ân 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet- şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan hâlik-i mersûmun terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min şehr-i 

Şevvâl sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 1300 guruş 
Yasdık 11 35 guruş 
Müsta‘mel kilim 7 60 guruş 
Dimi 1 ve çit 3 döşek 40 guruş 
Çit yorgan 5 50 guruş 
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Keçe minder 2 3 guruş 
Yan minderi 2 12 guruş 
Siyah keçe 3 4 guruş 
Müsta‘mel mâ‘î kebîr sülüsânı 1 8 guruş 
Şalvar 1 7 guruş 
Köhne çuha cübbe 2 10 guruş 
Köhne don 1 ve gömlek 1 2 guruş 
Kefere minderi 4 4 guruş 
Bârgir 1 re’s ma‘a semer 1 ve palan 1 ve 
başlık 1 

70 guruş 

Çamaşur kazganı 1 ve leğen 1 25 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 20 
kıyye 

50 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Der zimmet-i Haydar-zâde Abdurrahman 
Ağa bâ-defter 

124 guruş 

Der zimmet-i karındaşı Şerif Ağa bâ-defter 26 guruş 
Der zimmet-i Kaçanhasan-oğlu defter 6 guruş 
Der zimmet-i Kebâbcı Yakub bâ-defter 5 guruş 
Der zimmet-i Mikrâzcı-oğlu bâ-defter 8 guruş 
Der zimmet-i emânet vaz‘ eyleyen kuşak 
sahiplerinde bâ-defter 

27 guruş 

Der zimmet-i Kılıç-oğlu’nun kız karındaşı 
bâ-defter 

2 guruş 

Der zimmet-i Çerçi Musa bâ-defter 100 guruş 
Der zimmet-i Bıyık-oğlu Ohannes 114 guruş 
Der zimmet-i Kekerek-oğlu Karabet bâ-
defter 

31 guruş 

Der zimmet-i Çerçi Agob bâ-defter 7 guruş 
Der zimmet-i Manzek bâ-defter 66 guruş 
Der zimmet-i Elekçi bâ-defter 18 guruş 
Hâlik-i mersûmun odası ve dolabı derûnunda eşyâsıdır ki ber vech-i âtî zikr olunur. 
Tekirli harcı 41 tob 140 guruş 
Boya 2 batman 16 guruş 
Basmacı takımı 20 guruş 
Mücessem çit 10 tob 110 guruş 
Tekirli 7 tob 42 guruş 
Beyaz dülbend değirmi 7 5 guruş 
Tekirli dülbend değirmi 10 5 guruş 
Altûn vezenesi 1 3 guruş 
Yekûn 2572 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlik-i mersûmun lâşesine masraf 50 guruş 
Resm-i kısmet 64 guruş 
Kâtibiyye 7 guruş 
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Çûkadâriyye 7 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 13 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 3 guruş 
Yekûn 144 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 2428 guruş 

[s.110] 
Hisse-i zevce 303 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ibn 687 guruş 112 meblağ 
Hisse-i bint 343 guruş 116 meblağ 
Hisse-i bint 343 guruş 116 meblağ 
Hisse-i bint 343 guruş 116 meblağ 
Hisse-i ümm 404 guruş 80 meblağ 

[110/1] 

Eşki Mehmed Ağa’nın Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Rüstem Çelebi Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan es-Seyyîd Mehmed bin Nâbî nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi 

Ümmügülsüm bint-i es-Seyyîd İbrahim ile sulbîyye-i sagîre kızları Nefise ve Rabia’ya 

münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm [olunan] tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min şehr-i Şevvâl sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Molla Bektâş Mahallesinde vâki‘ ipekçi 
kârhânesi 1 kıt‘a 

350 guruş 

İplik Bâzârı kurbunde vâki‘ çulha 
kârhânesi 1 kıt‘a 

300 guruş 

Harâbe menzil arsası 1 kıt‘a 30 guruş 
Bârgir 1 re’s 65 guruş 
Eğer ma‘a takım 7 guruş 
Çit yorgan 2 20 guruş 
Beyaz bez yüzlü döşek 1 10 guruş 
Mitil yorgan 1 3 guruş 
Yasdık 7 18 guruş 
Sagır kâliçe 1 5 guruş 
Kilim 1 10 guruş 



 340 

Köhne kilim ve sagîr seccâde kilim 1 9 guruş 
Köhne meşlah 1 5 guruş 
Köhne kilim 1 ve minder 3 5 guruş 
Köhne nâfe kürk 2 16 guruş 
Köhne kabut 1 40 guruş 
Köhne siyah şalvar 1 4 guruş 
Kavuk 1 ve sarık 1 8 guruş 
Sagîr kutnî entari 1 4 guruş 
Köhne kebîr entari 1 3 guruş 
Köhne hamr kuşak 1 4 guruş 
Şam‘dân 1 2 guruş 
Nühâs mankâl 1 10 guruş 
Cezve 1 ve ibrik 2 3 guruş 
Kütahya fincan 1 ve sarı zarf 9 ve tebsi 1 2 guruş 
Duhân çıbığı 3 6 guruş 
Hınta ve şa‘îr 3 kile 60 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 18 kıyye 45 guruş 
Der zimmet-i Teymürcü Mehmed Beşe an-
karye-i Beduhtun bâ-temessük 

26 guruş 

Der zimmet-i Havf-oğlu Mehmed an-
karye-i Sideni bâ-temessük 

62 guruş 

Der zimmet-i Esir-oğlu Ali Beşe bâ-
temessük 

26 guruş 

Der zimmet-i Gülcü-oğlu Ömer Beşe bâ-
temessük 

9 guruş 

Der zimmet-i Nâbî-oğlu Ali Beşe an-
karye-i Kızılca gayr-ı ez teslîm bâ-
temessük 

16 guruş 

Der zimmet-i Deli Mehmed an-karye-i 
İbibse bâ-temessük 

25 guruş 

Der zimmet-i Daraahmed-oğlu Mehmed 
an-karye-i Birebler bâ-temessük 

 

Der-zimmet-i Gençali-oğlu Ömer Beşe an-
karye-i Beduhtun bâ-temessük 

4 guruş 

Der zimmet-i Haliloğlu Ömer ve 
Hânikosman-oğlu Hasan bâ-temessük 

27 guruş 

Der zimmet-i İsa an-karye-i Emirseyid 
gayr-ı ez teslîm bâ-temessük 

4 guruş 

Der zimmet-i Topal İbrahim an-karye-i 
Kızılca bâ-temessük 

35 guruş 

Der zimmet-i Meymûncu-oğlu Salih Beşe 
an-karye-i Bozatalan bâ-temesssük 

62 guruş 

Der zimmet-i Habbaza-oğlu Mehmed Beşe 
an-karye-i Erkilet bâ-temessük 

10 guruş 

Der zimmet-i Emin-oğlu an-karye-i 
Emirseyid bâ-temessük 

9 guruş 

Der-zimmet-i Mehmed Alemdâr an-karye-i 6 guruş 
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Kızılca gayr-ı ez teslîm bâ-temessük 
Der zimmet-i Güllü Hüseyin Beşe an-
karye-i Dimorta bâ-temessük 

6 guruş 

Der zimmet-i Mustafa an-karye-i Üçgöl 
bâ-temessük 

9 guruş 

Der zimmet-i çulha Ohannes bâ-temessük 40 guruş 
Yekûn 1427 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 

100 guruş 

Resm-i kısmet 36 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 7 guruş 
İhzâriyye v kaydiyye 2 guruş 
Harc-ı hüccec-i vesâyet ve nezâret 18 guruş 
Yekûn 172 guruş 

[s.109] 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1255 guruş 
Hisse-i zevce 156 guruş 105 meblağ 
Hisse-i bint 545 guruş 7,5 meblağ 
Hisse-i bint 545 guruş 7,5 meblağ 

[109/1] 

Medîne-i Tokat’da Yazıcık Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan akdem 

hâlike olan Maryem bint-i Asadur’un ammi-oğlu hasren vârisi olduğu emîn-i beytü’l-

mâl muvâcehesinde şuhûd-ı udûl ile sâbit-i verâsetine hükm-i şer‘i lâhık olan Akob 

veled-i Babük talebi ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr olunan tereke-i hâlike-i mersûmenin 

defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâni ve’l-işrîn 

min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Dimi döşek 1 10 guruş 
Def‘a dimi döşek 1 7 guruş 
Köhne yasdık 4 10 guruş 
Çit yorgan 2 10 guruş 
Bez parçaları 2 guruş 
Hırdavât 2 guruş 
Köhne kilim 1 ve mitil 1 2 guruş 
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Entari 1 ve içlik 1 10 guruş 
Çarşab 1 4 guruş 
Def‘a çarşab 1 2 guruş 
Hırdavât 7 guruş 
Köhne gömlek 1 1,5 guruş 
Bez çarşab 3 6 guruş 
Köhne şalvar 2 3 guruş 
Def‘a çarşab 1 3 guruş 
Çit yorgan yüzü 2 3 guruş 
Köhne don 1 ve gömlek 1 2,5 guruş 
Penbe ipliği 1 kıyye 5 guruş 
Bez 2 tob 12 guruş 
Mücessem yemeni değirmi 1 1 guruş 
Sabun 1 guruş 
Köhne sandık 1 1 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 20 kıyye 35 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Yekûn 150 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 4 guruş 
Kâtibiyye 1 guruş 
Çûkadâriyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Emîn-i beytü’l-mâla hidmet 2 guruş 
Beytü’l-mâldan tahlîs içün virilen resm 13 guruş 
Hamâliye 1 guruş 
Yekûn 24 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî 126 guruş 

[109/2] 

Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hâcib Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Ayşe bint-i Ömer ile müte‘âkıben fevt olan zevci Keçeci Ömer bin 

Abdülbaki’nin verâsetleri kebîr oğulları İsmail ve Mehmed ve sagîr oğlu Osman ve 

sagîre kızı Şerife’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-

ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 
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tereke-i müteveffiyân-ı mezbûrânın defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis aşer min şehr-i Şevvâl sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 150 guruş 
Bâğ der mevzi‘-i Doğancı 1 kıt‘a 100 guruş 
Yan minderi 1 10 guruş 
Çit yorgan 3 25 guruş 
Döşek 3 20 guruş 
Köhne sandık 1 3 guruş 
Dimi 3 ve çit 2 yasdık 15 guruş 
Çit mak‘ad 2 8 guruş 
Sagîr şam‘dân 3 1,5 guruş 
Kilim 1 20 guruş 
Köhne kilim 1 5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 36 
kıyye 

90 guruş 

Hırdavât-ı menzil 5 guruş 
Müteveffâ-yı mezbûrun Keçeci 
dükkânında mevcûd sagîr keçe 42 aded 

53 guruş 

Kuzu yünü 5 batman 20 guruş 
Beyaz yün 4 batman 12 guruş 
Keçeci alâtı ber-vech-i tahmîn 15 guruş 
Yekûn 551 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 14 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3 guruş 
İhzâriye ve kaydiyye 2 guruş 
Yekûn 25 guruş 

[s.108] 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese  526 guruş 
Hisse-i bin 150 guruş 34 meblağ 
Hisse-i bin 150 guruş 34 meblağ 
Hisse-i bin 150 guruş 34 meblağ 
Hisse-i bint 75 guruş 17 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 1 

[108/1] 

Ba‘dehû mezbûr İsmail dahi fevt olub verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i 

Mustafa ile li-ebeveyn er karındaşları mezbûrân Mehmed ve Osman ve li-ebeveyn kız 
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karındaşı mezbûre Şerife’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’t-târîhi’l-mezbûr.  

Çitâri entari 1 4 guruş 
Aba şalvar 1 3 guruş 
Sagîr aba 1 3 guruş 
Yatağan bıçağı 1 6 guruş 
Kırmızı fes 1 ve sarık 1 10 guruş 
Yekûn 26 guruş 

 

Hisse-i zevce 6 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ahi li-ebeveyn mezbûr Mehmed 7 guruş 96 meblağ 
Hisse-i ahi li-ebeveyn mezbûr Osman 7 guruş 96 meblağ 
Hisse-i uht li-ebeveyn mezbûre Şerife 3 guruş 108 meblağ 

[108/2] 

Medîne-i Tokat’da Yaşmeydan Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan 

akdem hâlike olan Luske bint-i Kokas nâm hâlikenin verâseti zevc-i metrûku Agob 

veled-i Abdal sadrîyye-i sagîre kızı Ahsapert’e ve babası mersûm Kokas veled-i 

Apkar’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ 

terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan hâlike-i 

mersûmenin terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Yaldızlı sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 54 guruş 
Altûn kolbağı 33 miskâl 1 çift 300 guruş 
Altûn bûkâğı 15 miskâl 124 guruş 
Telkârî sîm kuşak 1 ve müdevver altûn 
küpe 1 

45 guruş 

Sagîr sîm kutu 1 10 guruş 
Sagîr sîm kuşak 1 çift 6 guruş 
Yaldızlı sîm armûdiye 18 guruş 
İncülü küpe 1 çift 20 guruş 
Altûn yüzük 3 24 guruş 
Yaldız altûnu 6 ve Macar 4 ve İslâmbol 1 
ve Mısır 1 ve İslâmbol nısfiyesi 3 ve Mısır 

196,5 guruş 
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nısfiyesi 1 ve kebîr Macar altûnu 1 
Sîm sürmedân ve sîm hurdası 7 guruş 
Boyâlı tahta sandık 1 10 guruş 
Müsta‘mel Hatayî entari 1 30 guruş 
Müsta‘mel sansar kürk 1 yaka 32 guruş 
Müsta‘mel çiçekli entari 1 8 guruş 
Köhne serbâb entari 1 10 guruş 
Cedîd kırmızı bez entari 1 7 guruş 
Cedîd çiçekli entari 1 15 guruş 
Şeritli şâlî cübbe 1 18 guruş 
Köhne nâfe kürk 1 5 guruş 
Müsta‘mel hâre cübbe 1 15 guruş 
Müsta‘mel taraklı entari 1 10 guruş 
Beyaz çarşab 1 6 guruş 
Köhne Hatâyî şalvar 1 3 guruş 
Köhne entari 2 ve içlik 1 10 guruş 
Cedîd Haleb kuşağı 1 ve köhne kuşak 1 4 guruş 
Mâ’i makreme 1 1 guruş 
İpekli gömlek 3 ve don 1 25 guruş 
Mendil bürük 1 4 guruş 
Baş yemenisi değirmi 16 32 guruş 
Köhne işleme baş yemenisi 1 12 guruş 
Müsta‘mel uçkur 1 ve el yemenisi 2 2,5 guruş 
Müsta‘mel çiçekli boğça 1 3,5 guruş 
İşleme 2 ve sade 2 peşkir ve mendil 
parçaları 2 

8 guruş 

Beyaz dülbend değirmi 3 4 guruş 
Peştemâl 1 1,5 guruş 
İşleme makreme 1 ve ketân uçkur 1 2 guruş 
Hamam takımı 36 guruş 
Cedîd mendil peşkir 8 8 guruş 
Gügül ipeği 30 dirhem 1,5 guruş 

[s.107] 
Nakış ipeği 20 dirhem 4 guruş 
Köhne şerit ve hurda parçaları ve bürük 10 guruş 
Çorab 1 çift 1 guruş 
Köhne gömlek 3 ve don 2 6 guruş 
Ketân ipliği çizme 4 guruş 
Sagîr çakı 2 0,5 guruş 
Yekûn 1155 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlike-i mersûmenin lâşesine masraf 60 guruş 
Resm-i kısmet 28,5 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
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Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 5,5 guruş 
Ahzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Yekûn 106 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1049 guruş 
Hisse-i zevc 262 guruş 30 meblağ 
Hisse-i bint 524 guruş 60 meblağ 
Hisse-i eb 262 guruş 30 meblağ 

[107/1] 

Kıdvetü’n-nüvvâbi’l-müteşerri‘in Tokat nâ’ibi mevlânâ zîde ilmuhu ve 

kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Tokat voyvodası ve Tokat nühâs nâzırı Ahmed zîde 

mecduhû ve mefahirü’l-emâsil ve’l-akrân zâbıtân ve sâ’ir iş erleri ve Darbhâne-i 

Amirem tarafından mübâşir ta‘yîn olunan Darbhâne hademesinden Peşkirci Mehmed 

zîde kadruhûm tevki‘-i refi‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki Devlet-i Aliyye-i 

eydi’l-eslemdârımın hembâr-ı ale’l-husûs böyle hengâm-ı sefer-i hümâyûnumda 

mehâm-ı kavîye-i lâzımeden olduğundan Donanmâ-yı Hümâyûnum ve kılâ‘-ı hâkâniye 

lâzımesiçün Tobhâne-i Amirem ve Hasköy kârhânelerinde ale’d-devâm isâgalarına 

ikdâm olunan top ve cebehâne-i me’mûremde ke’l-yevm i‘mâli lâzımeden olan 

mühimmât-ı seferiyye ve Tersâne-i Amiremde sefer-i hümâyûnum kaplanması muktezî 

el-râh-ı nühâsiyye ve sâ’ir alât-ı harbiyye lâzımeleriçün ma‘den-i hümâyûn-ı 

şâhânemden Ergani ma‘deni hâsılâtından beher sene Darbhâne-i Amireme irsâli mu‘tâd 

olan ma‘lûmü’l-mikdâr nühâs ifrâz ve Tokat’a nakl ve îsâl ile Tokat Kalhânesi’nde 

ba‘de’t-tabh ve’t-tasfiye Samsun iskelesine nakl ve tenzîl ve andan münâsib sefâyine 

tahmîlen Dersa‘âdetime bâ‘is ve tesyîl olunagelmekden nâşî ber-minvâl-i muharrer 

ma‘den-i mezkûrun yirmi altı senesi hâsılâtından otuz bin batman nühâs-ı ham ifrâz ve 

Tokat’a irsâl ile Tokat Kalhânesi’nde tabh ve tasfiye olundukda gayri on kantâr yirmi 

beş bin batman matbûh nühâs Tokat’da hazır ve mühya olub ber-mu‘tâd ücret-i 
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nakliyeleri ba‘dehû Darbhâne-i Amiremden virilmek üzre hâlâ Ma‘âdin-i Hümâyûnum 

sarrâfı Hüdâvirdi-oğlu Manik Bâzirgân tarafından kalhâne-i mezkûre-i mîriyi ve 

Tokat’da nühâs nâzırı ma‘rifetiyle an-nakd ashâbına te’diye olunmak üzre sâbıkları 

misillü Sivas ve Amasya ve Tokat ve ve Canik sancaklarında vâki‘ fukarâ ile Canik ve 

muzâffâtı olan Kavak ve Ezine ve sâ’ir mahallerden ihrâcı lâzım gelen araba ve şitâran 

ve mekkâri ve hayvânât-ı sâ’ireyi ma‘rifet-i şer‘ ve ta‘yîn olunan mübâşir-i merkûm ve 

cümle ma‘rifetiyle kazâha-i mezkûreden bir an akdem ve bir sâ‘at mukaddem ihrâc ve 

Tokat’a irsâl olunarak nühâs-ı mezkûrun bir batmanı girüye kalmayarak seri‘an tahmîl 

ve mübâşir-i merkûm ma‘rifetiyle bir gün evvel Samsun’a nakl ve tenzîli mübâderet ve 

bu bâbda tekâsül ve tesâmihden tehâşi ve mücânebet olunmak bâbında Sivas ve Amasya 

ve Tokat ve Canik taraflarına başka başka evâmîr-i şerîfem sudûrunu mu‘teberân-ı ricâl-

i Devlet-i Aliyyemden hâlâ Darbhâne-i Amirem nâzırı iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim es-

Seyyîd İbrahim Sarım dâme mecduhû memhûr takrîr ile inhâ eylediği eclden mûcebince 

Sivas ve Amasya ve Canik taraflarına başka başka evâmîr-i şerîfim takdîr ve tesyîr 

olunmağla sen ki voyvoda-i mûmâ-ileyhsin Tokat kazâsından sâbıkı misillü mikdâr-ı 

kafi şitârân ve hayvânât-ı sâ’ireyi ma‘rifetin ve mübâşir-i merkûm ma‘rifetiyle lâzım 

gelen mahallerden tedârik ve nühâs-ı mezbûru tahmîl ve Samsun iskelesine nakl ve 

tenzîli husûsuna ihtimâm ve dikkât eylemek fermânım olmağın hasseten işbu emr-i 

celilü’l-kadrim ısdâr ve mübâşir-i merkûm ile irsâl olunmuşdur. İmdi vüsûlünde ber-

minvâl-i muharrer nühâsın Der-i Aliyyemde eşedd-i lüzûm ve iktizâsı olduğundan 

matbûh nühâs-ı mevcûdenin bir sâ‘at evvel nakli matlûb idüğü ma‘lûmun oldukda 

fermûde-i hümâyûnum üzre nakline muktezî olan mikdârı kâfi mekkâri şitârân ve 

hayvânât-ı sâ’irenin ücret-i mu‘tâdeleri Tokat kalhânesi müdürü ve nühâs nâzırı 

ma‘rifetleriyle an-nakd ashâbına te’diyye olunmak üzre lâzım gelen mahallerden ihrâc 
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ve nühâs-ı mezbûru tahmîl ve iskele-i mezbûreye tenzîl itdirmeğe ihtimâm ve dikkât 

eyleyesin ve sen ki mübâşir-i merkûmsun muktezâ-yı me’mûriyetin üzre mekkâri 

şitârân ve hayvânât ve voyvoda-i mûmâ-ileyhin ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘ ve 

mübâşeretinle yerlü yerinden ihrâc ve nühâs-ı mezbûru tahmîl birle iskele-i mezbûreye 

tenzîline mezîd-i sa‘y ve dikkât ve ifâ-yı me’mûriyetinle bezl-i kudret eyleyesin ve siz 

ki nâ’ib ve nâzır ve zâbitân ve iş erlerisüz siz dahi mûcîb-i emr-i şerîfimle amel ve 

hareket eylemeniz bâbında fermân-ı âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki hükm-i 

şerîfim vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref-yafte-i südûr olan işbu emr-i şerîf-

i celilü’ş-şânımın mazmûn-ı münîfi üzre âmil olasız. Şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe 

i‘tîmâd kılasız. Tahrîren el-yevmi’s-sânî işrîn Cemâziye’l-evvel sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

[s.106] 

[106/1] 

Nühâs İ‘lâmı Kaydı 

Der-i devlet-mekine arz da‘î kemîne budur ki bin iki yüz yirmi altı senesi Ergani 

ma‘deni hâsılâtından otuz bin batman nühâs-ı hâm ifrâz ve Tokat’a irsâl ile Tokat 

kâlhânesinde tabh ve tasfiye olundukda gayr-ı ez hark-ı nâr yirmi beş bin batman nühâs-

ı matbûhı Samsun iskelesine nakl ve tenzîl ve andan münâsib sefâyine tahmîlen der-

sa‘âdetime ba‘s ve tesyîr olunmak husûsuyla Darbhâne-i âmire tarafından bâ-fermân-ı 

âlî mübâşir ta‘yîn buyurulan darbhâne hademesinden Peşkirci Mehmed Ağa kûlları 

ma‘rifeti ve kâlhâne-i mezkûr müdîri ve nühâs nâzırı es-Seyyîd Ahmed Ağa 

ma‘rifetleriyle Kavâk ve Amasya kazâsı âhâlilerinden mazbûtü’l-esâmî arabacılar ve 

sahîhü’l-âyâr kantâr ile vezn ve ba‘de’t-ta‘dâd ber-mûcîb-i emr-i âlî sene-i mezbûre 
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hâsılâtından yirmi beş bin yüz batman nühâs-ı matbûh altı bin yüz yirmi kıt‘a olmak 

üzere teslîm ve arabalarına tahmîlen iskele-i merkûme irsâl ve ücret-i nakliyeleri 

tamamen ve kâmilen nâzır-ı mûmâ-ileyh tarafından edâ ve teslîm olunduğu ve anlar 

dahi nâzır-ı merkûm yedinden bi’t-tamâm kabz eyledikleri lede’ş-şer‘ nâzır-ı merkûm 

mahzarında bi’t-tavi‘him ikrâr eyledikleri pâye-i serîr-i â‘lâya.  

[106/2] 

Medîne-i Tokat’da Çay Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Ahmed bin Mehmed nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Zeyneb bint-i 

Hüseyin ile sulbîyye-i sagîre kızı Şerife’ye ve anası Zahide bint-i Yakub’a ve li-

ebeveyn er karındaşı Himmet ibn-i el-mezbûr Mehmed’e münhasıra olub kable’l-kısme 

Himmet dahi fevt olub verâseti zevce-i metrûkesi mezbûre Zeyneb bint-i Hüseyin ile 

sulbî sagîr oğlu Yağkub’a ve sulbîyye-i sagîre kızı Rukiye’ye ve anası mezbûre 

Zahide’ye münhasıra olub kable’l-kısme mezbûre Rukiye dahi fevt olub verâseti li-

ebeveyn er karındaşı mezbûr Yakub ile vâlidesi mezbûre Zeyneb’e ve cedde-i sahîhesi 

mezbûre Zahide’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-

ma‘rifet-i şer‘ terekeleri tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-münâsahatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan müteveffiyûn-ı mezbûrûnun terekelerinin defter-i müfredatıdır ki ber-

vech-i âtî zikr. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve 

işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre ve hadika-i 
muttasıla 1 bâb 

300 guruş 

Şâlî yasdık 3 ve mitil 1 6 guruş 
Köhne döşek 1 6 guruş 
Müsta‘mel kilim 1 5,5 guruş 
Müsta‘mel kâpût 1 70 guruş 
Piştov 1 çift 80 guruş 
Tüfenk 1 15 guruş 
Hırdavât 5 guruş 
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Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 9 
kıyye 

20 guruş 

Yekûn 507,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 12,5 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2,5 guruş 
İhzâriye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Da‘vâ zımnında virilen resm 30 guruş 
Yekûn 52,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 455 guruş 
Hisse-i zevce-i mezbûre Zeyneb bi’l-
münâsaha 

76 guruş 22 meblağ 

Hisse-i Zahide bi’l-münâsaha 95 guruş 43 meblağ 
Hisse-i ibn bi’l-münâsaha 55 guruş 
Hisse-i bint bi’l-münâsaha 227 guruş 60 meblağ 

[106/3] 

İnce Ahmed’in Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Cedîd Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

İnce Ahmed bin Yusuf nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Hadice bint-i Ali 

ile sulbî sagîr oğlu Mustafa’ya ve sagîre kızı Şerife’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i 

Şevvâli’l-mükerrem li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[s.105] 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 800 guruş 
Nısf bağçe der mevzi‘-i Çağagölü 1 kıt‘a 500 guruş 
Zer‘ olunan boya ber-vech-i tahmîn 250 guruş 
Dimi döşek 1 12 guruş 
Yorgan 1 8 guruş 
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Dimi yasdık 1 4 guruş 
Fincan 6 ve tonbâk zarf 6 ve tebsi ve ibrik 
1 ve cezve 1 

12 guruş 

Köhne kilim 1 5 guruş 
Çamaşur leğeni 1 ve kazganı 1 20 guruş 
Köhne çuha biniş 25 guruş 
Çuha cübbe 1 25 guruş 
Müsta‘mel şayak şalvar 1 12 guruş 
Köhne müsta‘mel alaca entari 1 2 guruş 
Köhne kavuk 1 ve sarık 3 5 guruş 
Köhne ipekli ve kurutma gömlek ve don 
ve uçkur 

6 guruş 

Ahmediyye 1 ve fes 1 15 guruş 
Şam‘dân 3 5 guruş 
Nühâs sini ber-vech-i tahmîn 15 guruş 
Leğen 1 ve ibrik 1 6 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 8 
kıyye 

20 guruş 

Def‘a yorgan 1 ve yasdık 1 ve köhne kilim 
1 

20 guruş 

Merkeb 1 re’s 45 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 20 guruş 
Manâv dükkânı derûnında mevcûd tuz ber-
vech-i tahmîn 

20 guruş 

Manâv dükkânı gediği ber-vech-i tahmîn 20 guruş 
Der zimmet-i el-Hacı Ağası bâ-temessük 545 guruş 
Müteveffâ-yı mezbûrun bâ-defter zimem-i 
nâsda olan alacağı 

758 guruş 

Yekûn 3188 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfînine masraf 100 guruş 
Resm-i kısmet 92 guruş 
Kâtibiyye 10 guruş 
Çûkadâriyye 10 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 18 guruş 
İhzâriye ve kaydiyye ve kalemiyye 5 guruş 
Yekûn 235 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 2953 guruş 
Hisse-i zevce 369 guruş 15 meblağ 
Hisse-i ibn 1722 guruş 70 meblağ 
Hisse-i bint 861 guruş 35 meblağ 

[105/1] 
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Medîne-i Tokat’da Çay-ı Müslim Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Emine bint-i Salih nâm müteveffiyenin verâseti sadrî sagîr oğlu Ebubekir ile 

vâlidesi Fatma bint-i İsmail’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i 

âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin ve’l-işrîn şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn 

ve mi’eteyn ve elf. 

Çit yorgan2 18 guruş 
Dimi yasdık 1 5 guruş 
Döşek 1 10 guruş 
Çit publa 1 2 guruş 
Müsta‘mel kilim1 5 guruş 
Ayna 1 2 guruş 
Harir sedre 2 30 guruş 
Kurutma gömleklik 9 27 guruş 
Ketân mendil bürük 1 12 guruş 
Beyaz çarşab 1 4 guruş 
Cedîd çit yasdık yüzü 5 5 guruş 
Müsta‘mel çiçekli entari 1 20 guruş 
Alaca 1 ve mendil don 1 5 guruş 
Müsta‘mel şeritli hâre cübbe 1 20 guruş 
İncülü küpe 1 15 guruş 
Hamam takımı 5 guruş 
Çedik ve pabuç 3 guruş 
Köhne şâlî cübbe 1 2 guruş 
Müsta‘mel güğül bürük 1 6 guruş 
Baş yemenisi değirmi 4 6 guruş 
Köhne libâde 1 1 guruş 
Dezgâh 1 ve çıkrık 1 5 guruş 
Çamaşur leğeni 1 22 guruş 
Çamaşur kazganı 1 18 guruş 
Aşûrma 1 ve tas 1 10 guruş 
Der zimmet-i Mehmed Efendi bâ-temessük 100 guruş 
Der zimmet-i kız karındaşı Şerife bâ-
temessük 

22 guruş 

Yekûn 380 guruş 

[s.104] 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 100 guruş 
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tekfînine masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 
Resm-i kısmet 9,5 guruş 
Kâtibiyye 2,5 guruş 
Çûkadâriyye 2,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 
İhzâriye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 118 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 262 guruş 
Hisse-i [ibn] 218 guruş 40 meblağ 
Hisse-i ümm 43 guruş 80 meblağ 

[104/1] 

Medîne-i Tokat’da Çay Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Şerife bint-i İbrahim nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Salih bin Mustafa ile 

sadrî sagîr oğlu Mustafa’ya ve babası mezbûr İbrahim bin Hasan’a ve anası Şerife bint-i 

Osman’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ 

terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffiye-i mezbûrenin defter-i müfredatıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-

yevmi’s sâbi‘ ve’l-işrîn min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

İslâmbol altûnu 13 aded 97,5 guruş 
Mısır altûnu 2 aded 13 guruş 
Fındık 1 ve İslâmbol nısfiyesi 1 8,5 guruş 1 rub‘ 
Yapma altûn armûdiye ta‘bîr olunur 10 
aded 

20 guruş 

Arpacık ta‘bîr olunur altûn kol bağı 50 guruş 
Nühâs mengül 5 guruş 
Sîm yâldız kuşak 1 ve kolan 1 20 guruş 
İncülü küpe çift 30 guruş 
Altûn pûl ta‘bîr olunur 120 guruş 
Sîmli kuşak 2 ve tarâk sîmî 1 5 guruş 
Müsta‘mel entari 1 60 guruş 
Müsta‘mel Hatayî entari 20 guruş 
Köhne tamkâhâne 1 ve çiçekli 1 entari 32 guruş 
İşleme 2 ve sade 1 bürük 70 guruş 
İşleme dolama peşkir ve atlâs sofra bezi 20 guruş 
Hamam takımı 40 guruş 
Müsta‘mel çarşab ve bürük 10 guruş 
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Çiçekli şalvar 5 guruş 
Baş çevresi 1 15 guruş 
Cedîd ve müsta‘mel don 3 9 guruş 
İşleme peşkir 2 5 guruş 
Def‘a dolama peşkir 4 guruş 
Köhne çitâri entari 1 5 guruş 
Makreme ve uçkur 5 guruş 1 rub‘ 
Tahta sandık 1 10 guruş 
Çiçekli 2 ve atlâs 1 yorgan 40 guruş 
Atlâs döşek 3 60 guruş 
Atlâs yasdık 3 ve publa 1 25 guruş 
Müsta‘mel kilim 2 25 guruş 
Köhne hâre cübbe 15 guruş 
Köhne çiçekli libâde 8 guruş 
Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 150 guruş 
Der zimmet-i Saliha Hatun 20 guruş 
Yekûn 1082,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

60 guruş 

Resm-i kısmet 27 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 5 guruş 
İhzâriye ve kaydiyye ve kalemiyye 2,5 guruş 
Yekûn 104,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 978 guruş 
Hisse-i zevc 244 guruş 60 meblağ 
Hisse-i eb 163 guruş 
Hisse-i ümm 163 guruş 
Hisse-i bin 407 guruş 60 meblağ 

[s.103] 

[103/1] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mehmed bin Ahmed nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Şerife bint-i 

İbrahim ile sulbî kebîr oğulları Ahmed ve Ali’ye ve sagîr oğlu İbrahim’e ve sulbîyye-i 

sagîre kızı Saliha’ya münhasıra olub kable’l-kısme zevce-i mezbûre Şerife dahi fevt 
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olub verâseti sadrî sagîr oğlu mezbûr İbrahim’e ve kebîr oğlu Ali’ye ve sadrîyye-i sagîre 

kızı Saliha’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i 

şer‘ terekeleri tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-münâsahatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm 

olunan müteveffiyân-ı mezbûrânın terekelerinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ işrîn min şehr-i Şevvâli’l-mükerrem li-sene seb‘a 

ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Müteveffâ-yı mezbûr Memed’in bundan 
akdem fevt olan zevcesi Fatma’nın 
terekesinden bâ-defter-i kassâm isâbet iden 
hisse-i irsiyyesi 

229 guruş 90 meblağ 

Zevce-i mezbûre Fatma’nın mahalle-i 
mezbûrede vâki‘ menzili derûnunda bir 
oda ve bir kilâr kıymeti 

80 guruş 

Yorgan 2 14 guruş 
Yasdık 4 16 guruş 
Sagîr publa 3 3 guruş 
Çit minder 1 2 guruş 
Köhne döşek 1 4 guruş 
Yan minderi 2 ve mak‘ad 2 30 guruş 
Köhne kâliçe seccâde 1 ve kebe 1 6 guruş 
Köhne kilim 1 4 guruş 
Som kabzalı hançer 1 8 guruş 
Müsta‘mel neftî biniş 1 25 guruş 
Şâm kılıç kabza 1 40 guruş 
Piştov 1 15 guruş 
Palaska 2 2 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 35 kıyye 88 guruş 
Der zimmet-i Kiremidci Ahmed bâ-
temessük 

100 guruş 

Der zimmet-i Muhatlı Yusuf Saka bâ-
temessük 

100 guruş 

Der zimmet-i Kemerli Halil bâ-temessük 40 guruş 
Der zimmet-i Derviş Hasan-oğlu Salih 
Ağa bâ-temessük 

300 guruş 

Der zimmet-i Mûytâb el-Hâc Ahmed Ağa 
bâ-temessük 

100 guruş 

Der zimmet-i Hallâc Mustafa bâ-temessük 50 guruş 
Der zimmet-i el-Hâc Ebubekir bâ-
temessük 

100 guruş 

Çit yasdık 4 20 guruş 
Yorgan 2 18 guruş 
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Döşek 2 20 guruş 
Cedîd tamkâhâne entari 1 40 guruş 
Fûta 1 2 guruş 
Cedîd ustufa hırka 1 100 guruş 
İşleme mendil bürük 1 12 guruş 
İpekli gömleklik 5 50 guruş 
Ketân gömleklik 1 4 guruş 
Çit boğça 1 1 guruş 
Baş yemenisi değirmi 7 21 guruş 
Mendil bürük 1 6 guruş 
Çit sofra bezi 1 4 guruş 
Alaca şalvar 1 4 guruş 
Haleb kuşağı 1 3 guruş 
İpekli don 1 3 guruş 
Mendil don 1 2 guruş 
İşleme makreme 5 15 guruş 
İşleme uçkur 2 8 guruş 
Müsta‘mel atlâs yorgan 1 ve publa yüzü 2 10 guruş 
Ketân mendil ve bez parçası 2 guruş 11 para 
Beyaz bez Halebî 7 3 guruş 
Sîm kuşak ma‘a kolan 20 guruş 
İplik çizme ber-vech-i tahmîn 4 guruş 
Köhne çarşab 1 ve entari 1 2 guruş 
Hamam takımı 8 guruş 
Tahta sandık 1 3 guruş 
İncülü küpe 1 çift 40 guruş 
Mehr der zimmet zevc-i mezbûr 150 guruş 
Yekûn 1932 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûre Şerife’nin techîz ve 
tekfînine masraf 

30 guruş 

Resm-i kısmet 42,5 guruş 
Kâtibiyye 8 guruş 
Çûkadâriyye 8 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 8 guruş 
İhzâriye ve kaydiyye 3,5 guruş 
Yekûn 100 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1832 guruş 
Hisse-i ibnü’l-mezbûr Ahmed bi’l-
münâsaha 

458 guruş 

Hisse-i ibnü’l-mezbûr Ali bi’l-münâsaha 549 guruş 72 meblağ 
Hisse-i ibnü’l-mezbûr İbrahim bi’l-
münâsaha 

549 guruş 72 meblağ 
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Hisse-i bintü’l-mezbûre Şerife bi’l-
münâsaha 

274 guruş96 meblağ 

[103/2] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Fatma bint-i Mehmed nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Mehmed 

bin Ahmed ile sadrî kebîr oğlu Ahmed bin Mehmed’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrân talebi ve ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin 

defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn 

min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[s.102] 

Menzil ve hadika-i muttasıla der mahalle-i 
mezbûre 1 bâb 

620 guruş 

Şilte döşek 2 16 guruş 
Yasdık 3 12 guruş 
Yorgan 4 40 guruş 
Köhne kilim 2 2 guruş 
Müsta‘mel yan kâliçesi 1 10 guruş 
Sîm kuşak 11 guruş 
Köhne Hatayî entari 1 10 guruş 
İşleme peşkir 7 ve makreme 2 ve mendil 
çarşab 1 ve çit boğça 1 

20 guruş 

Köhne sandık 1 ve dezgâh 1 5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 40 
kıyye 

100 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 15 guruş 
Mehr zimmet-i zevc-i mezbûr 100 guruş 
Yekûn 961 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 24 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 5 guruş 
İhzâriye ve kaydiyye 3 guruş 
Yekûn 42 guruş 
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Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 919 guruş 
Hisse-i zevc 229 guruş 90 meblağ 
Hisse-i ibn 689 guruş 30 meblağ 

[102/1] 

Aşcı Ahmed’in Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr-ı Müslim Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Aşcı es-Seyyîd Ahmed bin Ali nâm müteveffânın verâseti zevce-i 

metrûkesi Emine bint-i Hüseyin iile sulbî sagîr oğulları Hüseyin ve Mustafa’ya ve 

sulbîyye-i kebîre kızı Hadice’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ işrîn şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre ve hadika-i 
muttasıla 1 bâb 

400 guruş 

Müsta‘mel dimi döşek 1 10 guruş 
Dimi yasdık 6 20 guruş 
Yorgan 4 30 guruş 
Müsta‘mel kilim 2 ve yan 1 15 guruş 
Köhne sagîr kâliçe 1 1 guruş 
Sagîr minder 2 1 guruş 
Sagîr alaca entari 2 12 guruş 
Köhne cübbe 1 ve aba 1 ve şalvar 1 10 guruş 
Sagîr nühâs mankâl 1 6 guruş 
Sagîr ve kebîr şam‘dân 1 3 guruş 
Nühâs fener 1 1 guruş 
Çamaşur leğeni 1 15 guruş 
Çamaşur kazganı 1 10 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 27 kıyye 60 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Der zimmet-i Küflî-zâde Ahmed Ağa bâ-
temessük 

100 guruş 

Der zimmet-i Na‘lband Mehmed Beşe bâ-
temessük 

100 guruş 
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Der zimmet-i Terzi Mustafa bâ-temessük 50 guruş 
Yekûn 854 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

85 guruş 

Resm-i kısmet 21 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Yekûn 120 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 734 guruş 

[s.101] 

Hisse-i zevce 91 guruş 90 meblağ 
Hisse-i ibn 256 guruş 108 meblağ 
Hisse-i ibn 256 guruş 108 meblağ 
Hisse-i bint 125 guruş 54 meblağ 

[101/1]30 

Medîne-i Tokat’da Cemâleddin Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mehmed bin Mehmed nâm müteveffânın verâset zevce-i metrûkesi Arife bint-i el-

Hâc Yunus ile sulbî sagîr oğlu Mehmed’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-

vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşer min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve 

işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 350 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Lüküb 1 kıt‘a 400 guruş 
Köhne döşek 1 10 guruş 
Yorgan 1 10 guruş 
Dimi yasdık 4 4 guruş 
Yan minderi 1 8 guruş 
                                                
30 Bu belgenin üzeri karalanmış ancak bu karalamanın eskiden mi yoksa daha sonra mı yapıldığı açık 
değil. 



 360 

Kilim 1 6 guruş 
Seccâde 1 6 guruş 
Çamaşur 1 15 guruş 
Şam‘dân 2 2 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 23 
kıyye 

57 guruş 

Hınta 1,5 keyl 42 guruş 
Hırdavât-ı menzil 5 guruş 
Yekûn 921 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

60 guruş 

Resm-i kısmet 23 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2,5 guruş 
Mehr-i müeccel-i müsbite-i li’z-zevcetü’l-
mezbûre bi-şehâdet-i Monla Ahmed bin 
Hasan ve Ömer bin Ahmed gıbbü’t-tahlîf 

100 guruş 

Müteveffâ-yı mezbûr Mehmed hâl-i hayat 
ve kemâl-i sıhhatinde bâğ-ı mezkûrun 
İplikçi-oğlu tarafından iki çiftlik mikdar-ı 
mu‘ayyenini zevcesi Arife’ye bey‘ iylediği 
bi-şehâdet-i Molla Hasan bin Abdullah ve 
es-Seyyîd Emin bin Mehmed 

100 guruş 

Yekûn 298 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 623 guruş 
Hisse-i zevce 77 guruş 105 meblağ 
Hisse-i ibn 545 guruş 15 meblağ 

[101/2] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr-ı Müslim Mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Emine bint-i es-Seyyîd Mehmed nâm müteveffiyenin verâseti sadrîyye-

i kebîre kızı Zahide bint-i es-Seyyîd Hüseyin ile sadrî oğlunun oğlu sagîr Osman ve 

sagîre kızı Şerife’ye münhasıra olub kable’l-kısme mezbûre Zahide dahi müte‘âkıben 

fevt olmağla verâseti li-ebeveyn kız karındaşı oğlu sagîr mezbûr Osman ve kızı sagîre 

mezbûre Şerife’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-
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ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

tereke-i müteveffiyetân-ı mezbûretânın defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr 

olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-işrîn min şehr-i Şevval li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Nısf menzil der mahalle-i mezbûre 300 guruş 
Kadife yasdık 4 20 guruş 
Çit yasdık 7 35 guruş 
Yan minderi 1 ve köşe 2 20 guruş 
Sagîr 2 ve kebîr 2 mak‘ad 12 guruş 
Def‘a yasdık 1 3 guruş 
Çit yorgan 2 24 guruş 
Beyaz bez yüzlü döşek 1 10 guruş 
Sagîr yasdık 1 1,5 guruş 
Müsta‘mel kilim 15 guruş 
Helâlî ipekli gömlek 8 64 guruş 
Def‘a helâlî gömlek 3 24 guruş 
İpekli don 5 25 guruş 
Def‘a ipekli gömlek 4 22 guruş 
Alaca şalvar 1 8 guruş 
Kurutma don 10 25 guruş 
İpekli çarşab 1 8 guruş 
İpekli dolama peşkir 1 8 guruş 
İşleme sagîr peşkir 10 60 guruş 
İşleme çarşab 1 15 guruş 
Makremelik ketân parçaları 8 4 guruş 
Sade peşkir 3 5 guruş 

[s.100] 

Dülbend örtüsü 1 15 guruş 
Müsta‘mel ipekli gömlek 1 3 guruş 
Def‘a makremelik ketân parçaları 6 3 guruş 
İşleme uçkur 7 30 guruş 
Baş yemenisi değirmi 13 45 guruş 
İşleme yağlık 16 80 guruş 
Kûtnî publa yüzü 2 12 guruş 
Köhne seped sandık 1 2 guruş 
Köhne kilim 1 1 guruş 
Dimi ve çit yasdık 1 6 guruş 
Çit publa 2 3 guruş 
Def‘a çit yorgan 2 16 guruş 
Def‘a bez yüzlü döşek 1 10 guruş 
Köhne çarşab 1 1 guruş 
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Köhne seccâde 1 4 guruş 
Def‘a kilim 1 10 guruş 
Sagîr ve kebîr şam‘dân 2 3 guruş 
Havân ve el 1 1,5 guruş 
Cûlleh dezgâh ve âlât ve çizme 10 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 38 kıyye 95 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Yekûn 1069 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiyân-ı mezbûrânın techîz ve 
tekfîn ve ıskât-ı salat ve kefâret-i yemin ve 
termîm-i kabirlerine ber-mûcîb-i vasiyyet 
masraf 

200 guruş 

Resm-i kısmet 27 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 5,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2,5 guruş 
Masârif-i müteferrika 3 guruş 
Yekûn 247 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 822 guruş 
Hisse-i mezbûr Osman 548 guruş 
Hisse-i sagîre-i mezbûre Şerife 274 guruş 

[100/1] 

Şark Cânibine Gidecek Hınta ve Şa‘îrin İsti‘câli İçün Gelen Emr-i Alidir 

İftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim câmiü’l-mehâmid ve’l-mükârimü’l-muhtas bi-

mezîdi i‘nâyeti’l-meliki’d-dâ’im dergâh-ı mu‘allâm kapûcıbaşılarından mîrâhûr-ı 

evvelim pâyesiyle hâlâ Bozok sancâğı mutasarrıfı Cabbâr-zâde Süleymân Bey dâme 

mecduhu ve mefâhirü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘âdenü’l-fezâil ve’l-kelâm zikr-i âtî 

kazâların kadıları ve nâ’ibleri zîde fazluhum ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-âkrân hâssam 

hasekilerinden olub zikr-i âtî husûsçün mahsûs mübâşir ta‘yîn olunan Mahmud ve â‘yân 

ve zâbitân ve sâ’ir iş erleri zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm 

ola ki hâlâ Erzurum vâlisi ve şark cânîbi ser-askeri düstûr-ı mükerrem müşîr-i 
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mufahham nizâmü’l-â‘lem vezîrim Mehmed Emin Paşa edâm’allahü te‘âlâ iclâlehunun 

kapû kethüdâsı dergâh-ı mu‘allâm kapûcıbaşılarından Ahmed dâme mecduhunun 

takdîm eylediği bir kıt‘a takrîri mefhûmunda iki yüz yirmi altı senesine mahsûben 

müşârün-ileyhin ordusu ta‘ayyünâtiçün Sivas eyâletinden müretteb on bin kile hınta ile 

altmış bin kile şa‘îrden Sivas ve Arabkir ve Bozok ve Çorum sancâklarıyla Tokat ve 

Zile ve sâ’ir civârında olan kazâların hisselerine musîb zahâirden habbe-i vâhide tahsîl 

olunamadığına binâen mübâşir-i merkûm haseki i‘lâm ile tehyî-i avdet eylediğini ifâde 

idüb ancak mahall-i merkûmeden Bozok ve Çorum sancâklarıyla Tokat ve Zile ve sâ’ir 

civârında olan kazâlar sen ki mîr-i mûmâ-ileyhsin senin zîr-i himâyende olmakdan nâşî 

zahâir-i mürettebe-i mezkûreden zikr olunan Bozok ve Çorum sancâklarıyla Tokat ve 

Zile ve sâ’ir civârlarında olan kazâların hisselerine isâbet iden hınta ve şa‘îr tamâmen 

tahsîl olunmak içün haseki-i merkûm mübâşeretiyle te’kîd ve isti‘câli hâvî iktizâ iden 

emr-i şerîfim ısdârı husûsunu tahrîr ve inhâ ider kuyûda mürâca‘at olundukda ser-asker-

i müşârü’n-ileyhin der-dest olan hisâbı icmâlinde iki yüz yirmi altı senesine mahsûben 

eyâlet-i Sivas’dan müretteb olan bin kile dakîk ve altmış bin kile şa‘îr aynen îrâd ve 

masraf kayd olunduğu ve zehâyîr-i mezkûrenin bir habbesi afv ve bedel-i kat‘i 

olunmayub aynen tahsîl olunmak şartıyla hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnumla tertîb 

olunmuş olduğundan bundan akdem dahi isti‘câli hâvî emr-i şerîfim virilmiş olduğu 

der-kenâr ve bâ-takrîr lede’l-arz zehâyîr-i mezkûrenin aynen vaktiyle te’diye 

olunamadığından hasbe’l-iktiza Erzurum vâlisi müşârü‘n-ileyh tarafından ol-mikdâr 

zahîre tedârik ve i‘tâ olunarak bundan evvelce hisâb-ı icmâline dahi îrâd ve masraf kayd 

olunduğu eclden müşârün-ileyhin kendü mâlı müşâbihesinde olduğuna mebnî be-her-

hâl mahallerinden aynen tahsîli lâzım gelmiş ise de fukarâ-yı ra‘iyyet hakkında kankı 

sûret ehven ise ol-vechle karîn-i müsâ‘ade olmak lâzım-ı ra‘iyyet-perveriden olmakdan 
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nâşî zahâîr-i merkûmenin aynen tahsîli husûsu fukarâ-yı ra‘iyyet mûcîb-i [s.99] külfet 

ve meşakkat olur ise müşârün-ileyhin hisâbı icmâlinde mahsûb olunduğu vechle 

hıntanın beher keyli doksan ve şa‘îrin beher keyli elli beşer paradan icâb iden bedeli 

tahsîl olunmak husûsuna irâde-i aliyyem ta‘alluk etmekle mûcibince sâ’ir iktizâ iden 

mahallinde başka başka irâde-i aliyyem yazılmağla zahâîr-i mürettebe-i mezkûrdan 

Bozok ve Çorum sancâklarıyla Tokat ve Zile ve sâ’ir kazâların hisselerine isâbet iden 

her ne ise aynen tahsîli fukarâ-yı ra‘iyyete mûcîb-i külfet ve meşakkat olduğu sûretde 

fi’ât-ı mezkûre ile bedelinin tahsîliçün dahi bâ-telhîs işbu emr-i âlişânım ısdâr ve 

mübâşir-i mûmâ-ileyh ile irsâl olunmuşdur. İmdi vüsûlünde bâlâda zikr ve beyân 

olunduğu vechle Bozok ve Çorum sancâklarıyla Tokat ve Zile ve sâ’ir civârında olan 

kazâların hisselerine isâbet iden mezkûrü’l-mikdâr zahâîrin aynen tahsîli fukarâya 

mûcîb-i külfet ve meşakkat olduğu hâlde fi’ât-ı mezkûre ile icâb iden bedeli inzimâm-ı 

ma‘rifetinle icâb ve iktizâ idenlerden alâ eyyi hâl âhz ve tahsîl ve mübâşirine teslîmen 

bu günlerde Erzurum vâlisi müşârün-ileyh tarafına irsâle bezl ve sa‘î ve makderet 

eyleyesin ve sen ki mübâşir-i merkûmsun mûcîb-i fermân-ı âlîşânımla hareket ve imrâr-

ı vaktden mücânebet eyleyesin ve siz ki kuzât ve nüvvâb ve â‘yân ve zâbıtân-ı mûmâ-

ileyhim ve sâ’îrlersiz muktezâ-yı emr-i şerîfim imtisâl ve mütâba‘at ve bâ‘is-i te’hîri 

olur hâlât vukû‘undan hazer ve mücânebet eylemeniz bâbında fermân-ı âlîşânım sâdr 

olmuşdur. Buyurdum ki hükm-i şerîfim vardıkda bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref-

yâfte-i südûr olan işbu emr-i şerîf-i celilü’ş-şân-ı vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimin 

mazmûn-ı münîfi üzere â‘mil olasız. Şöyle bilesiz a‘lâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız. 

Tahriren gurre-i Ramazân li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Kostantiniyye-i Mahrûse  

[99/1] 
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İzzet-me’âb             şeri‘at-nisâb        mevlânâ             müderrisîni’l-kirâmdan 

Şeyh-zâde Mustafa Efendi kâm-yâb ba`de’t-tehiyyetü’l-vâfiye inhâ olunur ki işbu sene-i 

seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf  Zi’l-ka‘adetü’ş-şerîfe Tokat kazâsı tarafımızdan bu 

def‘a dahi cenâbınıza bi’l-niyâbe tefvîz olunmuşdur. Gerekdir ki yevm-i mezbûrdan 

kemâ-fi’l-evvel kazâ-i mezbûrda beyne’l-âhâli icrâ-yı ahkâm-ı şer‘iyye ve tahrîr-i 

mevâdd-ı kısmet-i askeriyyede sa‘y-ı cemîl eyleyesiz ve’s-selâm. 

El-fakir es-Seyyîd Mehmed Nureddin el-Kadıasker-i Rumili sâbıkân 

[99/2] 

Medîne-i Tokat’da Menice Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Yuri veled-i Avakim nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Sofiya bint-i 

Yuri ile sulbîyye-i kebîre kızları İlin’e ve Menend’e ve Kadret’e ve Nazlu‘ya münhasıra 

olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mersûmân talebi ve ma‘rifet-i 

şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

tereke-i hâlik-i mersûmun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi-

evâhir-i min Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Dimi yasdık 5 20 guruş 
Dimi döşek 2 25 guruş 
Yorgan 4 ve publa 2 34 guruş 
Kefere minderi 3 ve köhne kebe 1 2,5 guruş 
Müsta‘mel kilim 2 20 guruş 
Köhne yan kâliçesi 2 20 guruş 
Keçe ve kilim ve köhne aba şalvar 10 guruş 
Köhne çuha cübbe 1 ve köhne aba 1 3 guruş 
Köhne şayak şalvar 1 ve çuha biniş 1 17 guruş 
Gömlek 1 ve don 1 ve uçkur 1 ve sagîr 
entari 1 

4 guruş 

Peşkir 1 ve kalpak 1 ve aba 1 8 guruş 
Mâ’î köhne bez entari 2 ve çuha cübbe 1 1 guruş 
Kırmızı bez entari 4 guruş 
Sofra bezi 1ve şam‘dân 3 3,5 guruş 
İngiliz bardâğı ve billûr ve kalây ve fağfur 11,5 guruş 



 366 

tabâk ve fincan 
Hurç 1 ve çuval 5 4 guruş 
Havân ve el 3 guruş 
Kaşık ve tuzluk ve değirmân 2,5 guruş 
Fener 1 ve duhân ve tablası 6 3 guruş 
Kahve tebsisi ve cezbe ve ibrik 2 guruş 
Çamaşur leğeni ve kazganı 30 guruş 
El leğeni ve ibrik 10 guruş 
Sîm kuşak ve kolan 10 guruş 
Sagîr entari 4 ve şâlî cübbe 1 ve gömlek 2 5 guruş 
Def‘a şâlî cübbe 8 guruş 
Alaca şalvar 3 guruş 

[s.98] 

Hatayî entari 10 guruş 
Hamam takımı 4 guruş 
Makreme 2 ve çit 3 5 guruş 
Ayna 2 guruş 
Çekmece 1 ve sandık 1 8 guruş 
Küpe ve altûn hamâil 20 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 24 kıyye 60 guruş 
Hırdavât-ı menzil 10 guruş 
Yekûn 383 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Lâşesine masraf 54 guruş 
Resm-i kısmet 9,5 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Deyn-i li’z-zevceti’l-mersûme Sofiya bi-
ikrâr-ı verese 

200 guruş 

Yekûn 257,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 126 guruş 
Hisse-i zevce 15 guruş 90 meblağ 
Hisse-i bint 27 guruş 67 meblağ 
Hisse-i bint 27 guruş 67 meblağ 
Hisse-i bint 27 guruş 67 meblağ 
Hisse-i bint 27 guruş 67 meblağ 
Meblağü’l bâkî 2 

[98/1] 
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Nefise Hatun’un Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Gaybî Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefât 

iden Nefise bint-i İbrahim nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Ömer bin Ali ile 

sadrîyye-i sagîre kızları Ayşe ve Atike’ye ve vâlidesi Rukiye bint-i İbrahim’e münhasıra 

olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-

verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffiye-i mezbûrenin 

defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn 

min şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 600 guruş 
Burma ta‘bîr olunur altûn kol bağı 1 çift 325 guruş 
Yaldızlı sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 25 guruş 
Üskûfe hırka 1 120 guruş 
Penbe rengi çiçekli şeritli entari 1 80 guruş 
Kûtnî yüzlü sagîr libâde 1 20 guruş 
Müsta‘mel çiçekli entari 1 15 guruş 
Şeritli şâlî cübbe 1 30 guruş 
Sagîr içlik 1 5 guruş 
İpekli çarşab 2 30 guruş 
İşleme peşkir 4 12 guruş 
Ketân don 2 3 guruş 
İşleme çevre 1 20 guruş 
Müsta‘mel entari 1 10,5 guruş 
Def‘a çevre 2 10 guruş 
İşleme yağlık 2 8 guruş 
El yemeni 2 aded 3 guruş 
Mücessem baş yemenisi değirmi 8 24 guruş 
Kurutma gömlek 3 10 guruş 
Kûtnî 2 ve çit yasdık 3 20 guruş 
Yan minderi 1 15 guruş 
Kûtnî döşek 1 15 guruş 
Çit yorgan 2 20 guruş 
Köhne kilim 2 6 guruş 
Hamam takımı 20 guruş 
Mehr-i müeccel der zimmet-i zevc-i 
mezbûr 

100 guruş 

Evânî-i nühâsiyye 13 kıyye 30 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Yekûn 1586,5 guruş 
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Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine ve ıskât-ı salat ve kefâret-i yemin 
ve termîm-i kabir ber-mûcîb-i vasiyyet 
masraf 

200 guruş 

Resm-i kısmet 38 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 7 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2,5 guruş 
Yekûn 252,5 guruş 

[s.97] 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1334 guruş 
Hisse-i zevc 307 guruş 101 meblağ 
Hisse-i bint 410 guruş 55 meblağ 
Hisse-i bint 410 guruş 55 meblağ 
Hisse-i ümm 205 guruş 27 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 2 

[97/1] 

Mümin-oğlu’na Müte‘allik Defterdir 

Medîne-i Tokat’da Debbâğhâne-i Atîk Mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Ayşe bint-i Ömer nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku es-

Seyyîd Mehmed bin Osman ile sadrî sagîr oğlu Osman’a ve sadrîyye-i sagîre kızı 

Rafia’ya ve anası Fatma bint-i Ali’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffiye-i mezbûrenin defter-i müfredâtıdır ki ber-

vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-işrîn şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve 

işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Bâğçe der mahalle-i mezbûre 1 kıt‘a 300 guruş 
Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 100 guruş 
Müsta‘mel peten entari 1 56 guruş 
Müsta‘mel peten hırka 1 65 guruş 
Yasdık 3 ve publa 1 16 guruş 3 para 
Döşek 1 20 guruş 
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Yorgan 3 33 guruş 38 para 
Köhne kilim 1 2 guruş 31 para 
Kurutma gömleklik 3 12 guruş 
Mendil bürük 2 11 guruş 
Beyaz çarşab 2 4 guruş 
Şâlî cübbe 1 ve entari 1 12 guruş 
Çiçekli libâde 1 ve entari 1 14 guruş 
Hamam takımı 40 guruş 
Baş yemenisi değirmi 4 ve bürük 1 3 guruş 11 para 
Alaca şalvar 2 ve mendil don 2 ve uçkur 1 9 guruş 
İşleme peşkir 2 ve gömlek 1 10 guruş 
Çizme ve terlik 3 guruş 
Sîmli kâşık 2 ve sagîr şam‘dân 1 ve sâc 
ayâğı 1 

3,5 guruş 

Tahta sandık 1 ve kilid 1 5 guruş 
Mendil çarşab 1 ve kırmızı bez 2 guruş 
Ayna 1 4 guruş 
Çıkrık 1 ve dezgâh 1 ve hasır 1 9 guruş 
Çiçekli entari 1 25 guruş 
Köhne entari 2 2 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 13 guruş 
Elma kıymeti 18 guruş 
Der zimmet-i karındaşı Molla Ali 100 guruş 
Gömleklik harîr 225 dirhem 35 guruş 
Yekûn 929 guruş10 para 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 

80 guruş 

Resm-i kısmet 22,5 guruş 
Kâtibibyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Masârifât-ı müteferrika-i lâzıme 22 guruş 10 para 
Yekûn 139 guruş 10 para 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 790 guruş 
Hisse-i zevc 197 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ibn 307 guruş 26 meblağ 
Hisse-i bint 153 guruş 73 meblağ 
Hisse-i ümm 131 guruş 80 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 1 

[s.96] 
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[96/1] 

Asador Zimmînin Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Cedîd Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan Asador veled-i Artin nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Takuka bint-i 

Menzek ile sulbî kebîr oğlu Ohan ve sagîre kızı Anna’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir 

ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlik-i mesfûrun defter-i müfredâtıdır 

ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i Zilka‘ade li-sene seb‘a 

ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Dimi yasdık 8 32 guruş 
Müsta‘mel kilim 2 15 guruş 
Sagîr kâliçe 5 30 guruş 
Sagîr yasdık 2 4 guruş 
Çit yorgan 3 25 guruş 
Publa 1 1 guruş 
Kefere minderi 7 4 guruş 
Kıl çuval 1 2 guruş 
Billûr bardak 3 3 guruş 
Billûr kâse 3 5 guruş 
Kütahya kâse 1 1 guruş 
Fağfur fincan 8 3 guruş 
Kütahya fincan ve nühâs zarf ve tebsi 2 guruş 
Köhne şalvar 1 ve entari 1 ve don 1 ve 
gömlek 1 

10 guruş 

Çıbık tebesi 4 1 guruş 
Dimi döşek 2 20 guruş 
İngiliz bardak 2 6 guruş 
Sagîr şam‘dân 6 10 guruş 
Arâk kâbı 2 ve gülâbdân 1 ve tuzluk 4 3 guruş 
Tahta sandık 1 2 guruş 
Havân ma‘â el 3 guruş 
Çamaşur kazgan ve leğeni 30 guruş 
Nühâs mankâl 1 10 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 31,5 kıyye 80 guruş 
Hırdavât-ı menzil 20 guruş 
Yekûn 321 guruş 
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Minhâl-ihrâcât  
Hâlik-i mersûmun lâşesine masraf 24 guruş 
Resm-i kısmet 8 guruş 
Kâtibiyye 1,5 guruş 
Çûkadâriyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1,5 guruş 
Yekûn 38 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 283 guruş 
Hisse-i zevce 35 guruş 45 meblağ 
Hisse-i bin 165 guruş 10 meblağ 
Hisse-i bint 82 guruş 65 meblağ 

[96/2] 

Mehmed’in Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mehmed bin İbrahim nâm müteveffânın verâseti sulbî sagîr oğulları Hasan ve 

Salih’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan mütevevffâ-yı 

mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-

yevmi’l-hâdi ve’l-işrîn şehr-i Şevvâl li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Esb 1 re’s 70 guruş 
Döşek 1 8 guruş 
Köhne yasdık 2 3 guruş 
Yorgan 1 6 guruş 
Kilim 1 3 guruş 
Kuşak 1 3 guruş 
Şayak şalvar 13 guruş 
Sagîr çitâri entari 1 6 guruş 10 para 
Sagîr fes 1 1 guruş 10 para 
Sagîr entari 2 6 guruş 
Gömlek 7 guruş 10 para 
Çit değirmi 3 7,5 guruş 
Sarık 1 4 guruş 
Çitâri entari 1 11 guruş 
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Şâlî cübbe 1 6,5 guruş 
Duhân kisesi 1 1 guruş 10 para 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 12,5 
kıyye 

31 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 2 guruş 
Der zimmet-i Bâbuccu İbrahim Beşe 145 guruş 
Yekûn 336 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfînine masraf 18,5 guruş 
Resm-i kısmet 7,5 guruş 
Kâtibiyye 1,5 guruş 
Çûkadâriyye 1,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyyye 1 guruş 
Yekûn 30 guruş 

[s.95] 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 306 guruş 
Hisse-i ibn 153 guruş 
Hisse-i ibn 153 guruş 

[95/1] 

Kazzâz Ohan Zimmînin Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Yâşmeydân Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Kazzâz Ohan veled-i Karabet nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi 

Hirosima bint-i Nelfûs ile sulbîyye-i sagîre kızı Takuka’ya ve li-ebeveyn kız 

karındaşları Anna’ya ve Durik’e münhasıra olduğu şer’ân zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm 

olunan tereke-i hâlik-i mesfûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr 

olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Nısf menzil der mahalle-i mezbûre 450 guruş 
Çit ve dimi yasdık 10 30 guruş 
Köhne kilim 4 20 guruş 
Dimi döşek 4 40 guruş 
Çit yorgan 8 65 guruş 
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Cedîd kilim 21 guruş  
Köhne sagîr kâliçe 2 6,5 guruş 
Köhne kebe 1 5,5 guruş 
Çit publa 2 2 guruş 
Def‘a köhne kilim 1 ve kâliçe 1 5 guruş 
Kefere minderi 12 aded 10 guruş 
Sini ber-vech-i tahmîn 20 guruş 
Çamaşur leğeni ve kazganı 30 guruş 
Kebîr 2 ve sagîr 6 şam‘dân 20 guruş 
Leğen ve ibrik 10 guruş 
Fağfur kâse 1 aded 2,5 guruş 
Billûr gülâbdân 2 ve arâk billûru 2 ve 
kalây 1 ve bardak 1 ve tabâk 2 ve fincan 2 

10 guruş 

Sarı tas 2 ve tebsi 1 6,5 guruş 
Nühâs mankâl 1 10 guruş 
Güğüm 2 aded 20 guruş 
Billûr kandîl 1 ve bardak 2 5 guruş 
Def‘a kalây 1  2 guruş 
Köhne libâs 30 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 20 
kıyye 

40 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Elvân kaytân ber-vech-i tahmîn 2 kıyye 100 guruş 
Bâ-defter-i zimemât 112 guruş 
Kazzâz alâtı 5 guruş 
Yekûn 1088 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Lâşesine masraf 30,5 guruş 
Resm-i kısmet 27 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2,5 guruş 
Yekûn 75 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l verese 1013 guruş 
Hisse-i zevce 126 guruş 75 meblağ 
Hisse-i bint 506 guruş 60 meblağ 
Hisse-i uht 169 guruş 112 meblağ 
Hisse-i uht 169 guruş 112 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 1 

[95/2] 



 374 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr-ı Müslim Mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Nazife bint-i Osman Ağa nâm müteveffiyenin verâseti li-eb er 

karındaşları Hüseyin Ağa ve Musa Ağa ibn-i el-mezbûr Osman Ağa ile li-ümm er 

karındaşları Abdullah ve İbrahim ve gâ’ib-i ani’d-diyâr el-Hâc Halil ve li-ümm kız 

karındaşı Atike bintü el-Hâc Ömer’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffiye-i mezbûrenin defter-i müfredâtıdır ki ber-

vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min şehr-i Şevvâl li-sene 

seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[s.94] 

Bağ der mevzi‘-i Kışla 1 kıt‘a 300 guruş 
Dükkân der sûk-ı Kazgancılar ve 
derûnunda alâtı 

500 guruş 

Def‘a dükkân der sûk-ı Hurdacılar 1 kıt‘a 60 guruş 
Na’lband dükkânı der sûk-ı At Bâzârı 1 
kıt‘a 

200 guruş 

Kassâb dükkânından hisse der sûk-ı 
Kazgancılar 

100 guruş 

Kâlhâne ve körük 100 guruş 
Altûn burma 1 çift 250 guruş 
Altûn gerdanlık 60 guruş 
İncü tûr ve dökme altûn 10 200 guruş 
Üçayak zümrüd küpe 1 çift 40 guruş 
Altûn kuşak ma‘a kolan 100 guruş 
Sîm ayna 1 30 guruş 
Sagîr sîm kutu 2 5 guruş 
Altûn yüzük 3 20 guruş 
Kıbrız elmâsı tesbîh 1 3 guruş 
Fincan 1 ve sîm zarf 1 3 guruş 
Tensûh 5 10 guruş 
Yaldızlı su tası 1 ve billûr kâse 1 4 guruş 
Şerbet kaşığı 22 5 guruş 
Yan minderi 2 ve köşe 2 ve mak‘ad 2 60 guruş 
Müsta‘mel kadife yasdık 10 80 guruş 
Cedîd kilim 2 40 guruş 
Çiçekli 2 ve atlâs 2 ve Hatayî 1 ve çit 2 
yorgan 

100 guruş 
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Keşan 1 ve işleme 1 boğça 10 guruş 
Müsta‘mel atlâs döşek 4 80 guruş 
Sagîr çiçekli publa 1 3 guruş 
Sagîr 1 ve kebîr 1 servî sandık 15 guruş 
Sagîr Mısır fûtası 1 2 guruş 
İşleme 1 ve sade 2 havlu ve peştemâl 1 20 guruş 
Müsta‘mel seccâde 1 25 guruş 
Müsta‘mel şâlî cübbe 1 5 guruş 
Sagîr libâde 1 15 guruş 
Köhne çiçekli entari 1 ve içlik 1 ve libâde 
1 

10 guruş 

Müsta‘mel bürük 1 10 guruş 
Beyaz çiçekli zerdevâ kürk 1 yaka 50 guruş 
Peten kâkûm kürk 1 yaka 100 guruş 
Ustûfa hırka 1 80 guruş 
Şeritli şâlî cübbe 1 25 guruş 
Beyaz mendil entari 1 15 guruş 
Müsta‘mel Hatayî şalvar 10 guruş 
Beyaz Şamkâri entari 1 20 guruş 
Tamkâhâne entari 1 35 guruş 
Beyaz çiçekli entari 1 50 guruş 
Sarı câmfes entari 1 40 guruş 
Peten entari 1 60 guruş 
Şerbâb kuşak 1 5 guruş 
İslâmbol yemenisi değirmi 6 20 guruş 
İşleme makreme 1 10 guruş 
Ve çevre 3 20 guruş 
İşleme peşkir 1 2,5 guruş 
İşleme uçkur 3 5,5 guruş 
İşleme fûta 1 15 guruş 
İşleme bürük 1 50 guruş 
Çiçekli sofra bezi 1 ve işleme dolama 
peşkiri 1 ve köhne boğça 1 

10 guruş 

Yasdık örtüsü 1 ve pencere perdesi 3 5,5 guruş 
Der zimmet-i Kazgancı Dırdır-oğlu 100 guruş 
Yekûn 3193,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

140,5 guruş 

Resm-i kısmet-i âdî 80 guruş 
Kâtibiyye 15 guruş 
Çûkadâriyye 15 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 16 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 5 guruş 
Yekûn 276,5 guruş 
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Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 2917 guruş 

[s.93] 
Hisse-i ahi li-eb 972 guruş 40 meblağ 
Hisse-i ahi li-eb 972 guruş 40 meblağ 
Hisse-i ahi li-ümm 243 guruş 10 meblağ 
Hisse-i ahi li-ümm 243 guruş 10 meblağ 
Hisse-i ahi li-ümm 243 guruş 10 meblağ 
Hisse-i uht li-ümm 243 guruş 10 meblağ 

[93/1] 

Medîne-i Tokat’da Alâca Mescid Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Abdullah ibn-i el-Hâc Abdurrahman Ağa nâm müteveffânın verâseti zevce-i 

metrûkesi Arife bint-i el-Hâc Ali Ağa sulbîyye-i sagîre kızları Mûnise ve Şerife ve 

Hafize ve Münife’ye ve li-ebeveyn er karındaşı Osman ibn-i el-mezbûr el-Hâc 

Abdurrahman Ağa’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-

ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 800 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Derbend 1 kıt‘a 500 guruş 
Bundan akdem fevt olan li-ebeveyn kız 
karındaşı Hafize’nin oğlu Ali bin 
İbrahim’den bâ-defter-i kassam isâbet iden 
hisse-i irsiyyesi 

1722,5 guruş 

Yan minderi 2 ve mak‘ad 2 30 guruş 
Müsta‘mel sâf seccâdesi ve köhne kilim 3 8,5 guruş 
Kebîr şam‘dân 2 13 guruş 
Müsta‘mel neftî biniş 1 40 guruş 
Şayak şalvar 1 15 guruş 
Nühâs mankâl 1 10 guruş 
Leğen 1 ve ibrik 1 5 guruş 
Köhne minder 1 1 guruş 
Mûytâb dükkânı derûnunda harâr 12 çift 
ve eşyâsı 

100 guruş 

Yasdık 12 48 guruş 
Müsta‘mel harâr 2 çift 3 guruş 
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Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 30 
parça 22 kıyye 

55 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 20 guruş 
Yekûn 3371 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 

150 guruş 

Resm-i kısmet 84 guruş 
Kâtibiyye 10 guruş 
Çûkadâriyye 10 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 17 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 5 guruş 
Yekûn 276 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 3095 guruş 
Hisse-i zevce 386 guruş 105 meblağ 
Hisse-i bint 515 guruş 100 meblağ 
Hisse-i bint 515 guruş 100 meblağ 
Hisse-i bint 515 guruş 100 meblağ 
Hisse-i bint 515 guruş 100 meblağ 
Hisse-i ahi li-ebeveyn 644 guruş 95 meblağ 

[93/2] 

Medîne-i Tokat’da Çilehâne Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt 

Konca bint-i Abdullah nâm müteveffiyenin verâseti mevlâ-yı mu‘takanın oğlunun 

oğulları Abdülahad ve Mehmed ibni ehl-ullaha münhasıra olduğu emîn-i beytü’l-mâl 

muvâcehesinde şuhûd-ı udûl ile ba‘de’s-sübût ve verâsetlerine hükm-i şer‘i 

levâhıkından sonra tereke-i müteveffiye-i mezbûre verese-i mezbûrân talebi ve ma‘rifet-

i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffiye-i mezbûrenin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire el-

yevmi’s-sâdis min şehr-i Zilka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

İncülü küpe 1 çift 40 guruş 
Haleb Alacası entari 1 15 guruş 
Müsta‘mel çiçekli sansar kürk 1 yaka 30 guruş 
Köhne sagîr 1 ve kebîr 1 publa 3 guruş 
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[s.92] 

Yorgan 2 20 guruş 
Mendil bürük 3 guruş 
Sagîr sîm kuşak ma‘a kolan 10 guruş 
Kâliçe seccâde 1 10 guruş 
Dimi döşek 1 7 guruş 
Kûtnî entari 1 20 guruş 
Çitâri halebî 1 1,5 guruş 
Alaca şalvar 1 5 guruş 
Hamam takımı 15 guruş 
Çarşab 1 2 guruş 
Gömlek 1 ve don 1  
Müsta‘mel ipekli gömlek 2 8 guruş 
Köhne şâlî cübbe 1 2 guruş 
Mücessem çit 1 guruş 
Şam‘dân 1 1,5 guruş 
Sagîr sîm kutu 1 3 guruş 
Nakd der kise 21 guruş 30 para 
Sagîr çakı 1 0,5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 13,5 guruş 
Der zimmet-i Seyyîd Lütfullah 150 guruş 
Yekûn 385,5 guruş 10 para 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

80 guruş 

Resm-i kısmet 9,5 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Emîn-i beytü’l-mâla hidmet 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 3 guruş 
Da‘vâ zımnında virilen resm 37,5 guruş 
Yekûn 137 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beeyne’l-verese 248,5 guruş 10 para 
Hisse-i Abdülahad 124 guruş 45 meblağ 
Hisse-i Mehmed 124 guruş 45 meblağ 

[92/1] 

Divâlger Vartir’in Zevcesi Defteridir 
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Medîne-i Tokat’da Semerkand Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan 

akdem hâlike olan Hanım bint-i Bogos nâm hâlikenin verâseti zevc-i metrûku Vartir 

veled-i Haçek ile ammi-zâdeleri Pelek veled-i Haçek ve Karapet veled-i Agob ve David 

veled-i Agob’a münhasıra olduğu emîn-i beytü’l-mâl muvâcehesinde şuhûd-ı udûl ile 

ba‘de’s-sübût verâsetlerine hükm-i şer‘i levâhıkından sonra tereke-i hâlike-i mersûme 

verese-i mersûmûn talebi ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan hâlike-i mersûmenin terekesinin defter-i müfredâtıdır 

ki ber-vech-i âtî ziikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ min şehr-i Zi’l-ka‘ade li-sene 

seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir bâb 
menzilden dört sehm i‘tibârıyla üç sehm 
hissesi 

262,5 guruş 

Köhne çit döşek 1 8 guruş 
Yorgan 1 5 guruş 
Kefere minderi 3 2 guruş 
Şilte yasdık 2 3 guruş 
Şeritli hâre cübbe 1 15 guruş 
Müsta‘mel tamkâhâne entari 1 15 guruş 
Çitâri entari 1 10 guruş 
Küpe 1 çift 22 guruş 
Cedîd ipekli bürük 1 20 guruş 
Çit döşek 1 6 guruş 
Köhne çitâri boğça 2 3,5 guruş 
Sîm hamaîl 1 ve çâprâz 1 4,5 guruş 
Sade peşkir 1 ve çit 1 1,5 guruş 
Tahta sandık 1 2,5 guruş 
Atlâs takye 1 1,5 guruş 
Çamaşur leğeni 1 21 guruş 
Köhne kilim 1 1,5 guruş 
Bez parçası 1 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 6 guruş 
Hırdavât- menzil ber-vech-i tahmîn 12 guruş 
Mehr der zimmet-i zevc-i mersûm 16,5 guruş 
Yekûn 440 guruş 

  

Minhâl-ihrâcât  
Lâşesine masraf 40 guruş 
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Resm-i kısmet 11 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 

[s.91] 
Emîn-i beytü’l-mâla hidmet 4 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Da‘vâ zımnında virilen resm 45 guruş 
Yekûn 122 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 318 guruş 
Hisse-i zevc 159 guruş 
Hisse-i ammi-zâde 53 guruş 
Hisse-i ammi-zâde 53 guruş 
Hisse-i ammi-zâde 53 guruş 

[91/1] 

Medîne-i Tokat’da Çilfek Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Abdullah bin Hüseyin nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i 

Ahmed ile li-ebeveyn kız karındaşı Emine bint-i el-mezbûr Hüseyin’e münhasıra 

olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrân talebi ve ma‘rifet-i 

şer‘le terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâmin min şehr-i Zi’l-ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 300 guruş 
Müsta‘mel kaput 20 guruş 
Müsta‘mel Şam kuşağı 1 15 guruş 
Sagîr abâ 1 10 guruş 
Müsta‘mel kebîr fes 1 25 guruş 
Köhne şayak şalvar 1 ve kuşak 1 3,5 guruş 
Sîm kabzalı Yatağan bıçağı 1 10 guruş 
Palaska 2 ve gayret kuşağı 1 3 guruş 
Sîm sâ‘at 1 60 guruş 
Piştov 1 çift 35 guruş 
Köhne döşek 1 6 guruş 
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Yasdık 1 4 guruş 
Yorgan 1 ve mitil 1 10 guruş 
Müsta‘mel sagîr atlâs entari 1 ve mâ’î 
entari 1 

15 guruş 

Müsta‘mel kilim 1 3 guruş 
Sagîr şam‘dân 1 0,5 guruş 
Karasığır ineği 1 25 guruş 
Aşûrma 1 4 guruş 
Sagîr kazgan 2 ve nelbegi 2 6 guruş 
Hırdavât-ı menzil 5 guruş 
Yekûn 560 guruş 

 
Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 

95 guruş 

Resm-i kısmet 14 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Mehr-i müeccel-i li’z-zevceti’l-mezbure 
bi-şehâdet-i Mehmed ibn-i Ömer ve Ali 
bin Ahmed 

75 guruş 

Yekûn 195 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 365 guruş 
Hisse-i zevce 91 guruş 30 meblağ 
Hisse-i uht 273 guruş 90 meblağ 

[91/2] 

Medîne-i Tokat’da Çay Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Emine bint-i Mustafa nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Mustafa bin İbrahim 

ile sadrî sagîr oğulları Süleyman ve Yunus ve Ahmed’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir 

ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdî aşer min şehr-i Zi’l-

ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 
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Döşek 1 8 guruş 
Yorgan 2 12 guruş 
Kilim 1 8 guruş 
Def‘a köhne kilim 2 2,5 guruş 
Köhne bürük 1,5 guruş 
Şalvar 1 4 guruş 
Çit değirmi 3 guruş 
Peşkir 2 2 guruş 
31 4 guruş 
Ketân ipekli 1,5 guruş 
Köhne kuşak 1 1,5 guruş 
Köhne entari 1 1 guruş 
Köhne boğça 1 ve makreme 2 2 guruş 
Köhne libâde 2,5 guruş 
İplik 2,5 guruş 
Çıkrık 2 guruş 

[s.90] 
Yasdık 2 4 guruş 
Yekûn 80 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfîn 12,5 guruş 
Resm-i kısmet 2 guruş 
Kâtibiyye ve ihzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
Yekûn 17 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 63 guruş 
Hisse-i zevc 15 guruş 90 meblağ 
Hisse-i ibn 15 guruş 90 meblağ 
Hisse-i ibn 15 guruş 90 meblağ 
Hisse-i ibn 15 guruş 90 meblağ 

[90/1] 

Ba‘dehû zevc-i mezbûr Mustafa bin İbrahim fevt olub hasren vârisi sulbî sagîr 

oğlu mezbûr Süleyman’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-[verese] müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr 

olunur. Hurrire fi târîhi’l-mezbûr. 

                                                
31 Belgenin aslında bu kısım boş olduğundan biz de boş bırakmak zorunda kaldık. 
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Müteveffâ-yı mezbûrun bundan akdem 
zevcesi müteveffiye-i mezbûre Emine’nin 
terekesinden bâ-defter-i kassâm isâbet iden 
hisse-i irsiyyesi 

15 guruş 90 meblağ 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 400 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Biskeni 1 kıt‘a 100 guruş 
Döşek 2 13 guruş 
Yorgan 2 14 guruş 
Yasdık 1 guruş 
Köhne kâliçe 3 guruş 
Bıçak 1 ve piştov 1 3,5 guruş 
Köhne fes ma‘a sarık 3 guruş 
Köhne aba şalvar 1 1,5 guruş 
Revgan ve pasdırma 16,5 guruş 
Dakîk-i hâss 4,5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 8,5 kıyye 16 guruş 
Hırdavât-ı menzil 5 guruş 
Yekûn 596 guruş 90 meblağ 

 

Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfînine masraf 32,5 guruş 
Resm-i kısmet 14,5 guruş 
Kâtibiyye 2,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 0,5 guruş 
Yekûn 52 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî 544 guruş 

[90/2] 

Hoca-zâde Ahmed Efendi’nin Berât Kaydıdır 

Berât-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî-mekân-ı sultâni ve tuğrâ-yı ve garrâ -yı cihân-sitân-ı 

hâkânî hükmi oldur ki  

Medîne-i Tokat’da Debbâğhâne-i Atik Mahallesinde vâki‘ Pîrî Hace nâm 

sâhibü’l-hayrın binâ eylediği câmi‘-i şerîfde tilâvet olunmak üzere vaz‘ eylediği icrâ-i 

şerîfeden vazifeden vazife-i mu‘ayyene ile bir cüz’-i şerîf-i nâlişi olan es-Seyyîd el-Hâc 

İbrahim bilâ-veled fevt olub yeri hâlî ve hidmet-i lâzımesi mahlûl olmağla yerine erbâb-
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ı istihkâkdan işbu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân-ı hâkânî es-Seyyîd Ahmed halîfe her 

vechle lâyık ve mahall ve müstahakk olmağın cüz-hânlık-ı mezkûr müteveffâ-yı 

mezbûrun mahlûlundan tevcîh olunub yedine berât-ı şerîf-i âlîşânım virilmek bâbında 

nâ’îbi Mevlânâ Şeyh-zâde es-Seyyîd Mustafa zîde ilmihu arz itmeğin mûcîbince 

merkûma tevcîh ve sadaka idüb bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum ki ba‘de’l-

yevm merkûm es-Seyyîd Ahmed halîfe varub zikr olunan câmi‘-i şerîfde müteveffâ-yı 

mezbûrun yerine cüz-hân olub hidmet-i lâzımesin mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra 

vazife-i mu‘ayyenesiyle mutasarrıf olub vakfın rûhu ve devâm-ı ömr-i devletçün du‘âya 

müdâvemet göstere. Şöyle bileler a‘lâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar. Tahrîren el-yevmi’s-

sâdis min şehr-i Şa‘bâni’l-mu‘azzam sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Kostantiniyye-i Mahrûse 

[90/3] 

El-Hâc Ahmed’in Defteridir 

Medîne-i  Tokat’da Yârahmed Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan el-Hâc Ahmed bin Ali nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Şerife bint-i 

Ebubekir ile li-ebeveyn er karındaşı Derviş Mehmed’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan verese-i mezbûrân talebi ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

[s.89] 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 800 guruş 
Dimi döşek 1 10 guruş 
Yorgan 2 20 guruş 
Dimi ve çit yasdık 5 20 guruş 
Yan minderi 1 ve köşe 1 ve mak‘ad 25 guruş 
Köhne kilim 3 10 guruş 
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Şam‘dân 2 3 guruş 
Çuha çakşûr 1 ve uçkur 1 26 guruş 
Müsta‘mel atlâs entari 1 21 guruş 
Köhne şâlî abdestlik 1 8 guruş 
Sagîr minder 2 8 guruş 
Çamaşur leğeni 1 15 guruş 
Köhne heğbe 1 2 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 4 kıyye 30 guruş 
Der zimmet-i Derviş Mehmed 60 guruş 
Der zimmet-i Aslan zimmî bâ-temessük 722 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Yekûn 1790 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 44,5 guruş 
Kâtibiyye 10 guruş 
Çûkadâriyye 10 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 8 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 5 guruş 
Mehr-i müeccel-i li’z-zevceti’l-mezbûre 
bâ-karârü’l-verese 

200 guruş 

Masârifât-ı müteferrika 4,5 guruş 
Yekûn 282 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî 1508 guruş 
Hisse-i zevce 377 guruş 
Hisse-i ahi 1131 guruş 

[89/1] 

Ba‘dehû zevce-i mezbûre Şerife bint-i Ebubekir dahi fevt olub verâseti anası 

Raziye bint-i İsmail’e ve ammi-zâdeleri Yusuf ve Ahmed ibni Halil’e münhasıra olduğu 

şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrûn talebi ve ma‘rifet-i şer‘le 

terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi-târîhi’l-mezbûr. 

Müteveffiye-i mezbûre Şerife’nin zevci 
müteveffâ-yı mezbûr el-Hâc Ahmed’in 
terekesinden bâ-defter-i kassâm isâbet iden 

377 guruş 
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rub‘ hisse-i irsiyyesi 
Mehr-i mü’eccel der zimmet-i müteveffâ-
yı mezbûr 

200 guruş 

Bağ der mevzi‘-i Hazine Deresi 1 kıt‘a 100 guruş 
Sîm yâldızlı kuşak ve kolan 20 guruş 
Döşek 1 15 guruş 
Atlâs yorgan 2 30 guruş 
Yasdık 2 10 guruş 
Çiçekli entari 1 30 guruş 
Çiçekli şalvar 1 8 guruş 
Şeritli cübbe 1 ve çit 1 ve çevre 1 25 guruş 
İşleme çarşab 1 ve Keşan boğça 1 9 guruş 
İpekli ve kurutma gömlek 10 guruş 
Ayna ve sîmli kâşık 5 guruş 
Alaca boğça ve bez ve sandık 9 guruş 
Hamam takımı 20 guruş 
Bey‘ olunan eşyâ kıymeti 100 guruş 
Yekûn 968 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfînine masraf 80 guruş 
Resm-i kısmet 24 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Yekûn 119 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 849 guruş 
Hisse-i ümm 283 guruş 
Hisse-i ammi-zâde 283 guruş 
Hisse-i ammi-zâde 283 guruş 

[89/2] 

Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hâcib Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Ümmügülsüm bint-i Ömer’in verâseti zevc-i metrûku Hüseyin bin Halil ile 

sadrî sagîr oğlu Halil bin Hüseyin ve babası mezbûr Ömer bin Ahmed’e ve vâlidesi 

Emine bint-i Ali’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-

ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 
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tereke-i müteveffiye-i mezbûrenin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Zi’l-ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

Şeritli hâre cübbe 1 25 guruş 
Çiçekli entari 1 15 guruş 
Alaca şalvar 1 5 guruş 
İşleme ve sade peşkir 6 8 guruş 
Müsta‘mel bâş yemeni değirmi 3 3 guruş 
İşleme çevre 1 ve yağlık 1 5 guruş 
İşleme akçe kisesi 1 5 guruş 
Uçkur 4 4 guruş 
Kilim 1 10 guruş 
Ketân parçası 5 9 guruş 
Kurutma gömlek 5 20 guruş 

[s.88] 
Ketân gömlek 2 8 guruş 
Bez 5 ârşûn 3 guruş 
Basma kırmızı çit 5 ârşûn 5 guruş 
Hamam takımı 7 guruş 
Köhne bez entari 1 4 guruş 
İçlik 1 2 guruş 
Don 2 3 guruş 
Beyaz entari 1 5 guruş 
Müsta‘mel çitâri entari 1 8 guruş 
Köhne şâlî cübbe 1 3 guruş 
Çarşab 1 5 guruş 
Çit boğça 1 1 guruş 
Alaca kuşak 1 3,5 guruş 
Sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 20 guruş 
Sandık 1 5 guruş 
Yorgan 2 20 guruş 
Çit yasdık 1 1 guruş 
Köhne gömlek 1 3 guruş 
Yekûn 215,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

60 guruş 

Resm-i kısmet 5,5 guruş 
Kâtibiyye 1,5 guruş 
Çûkadâriyye 1,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
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İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Yekûn 70,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 145 guruş 
Hisse-i zevc 36 guruş 30 meblağ 
Hisse-i sagîr-i mezbûr Halil 60 guruş 50 meblağ 
Hisse-i eb 24 guruş 20 meblağ 
Hisse-i ümm 24 guruş 20 meblağ 

[88/1] 

Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hâcîb Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

[fevt] olan Halil bin Mehmed’in verâseti zevce-i metrûkesi Arife bint-i İsmail ile sûlbî 

oğulları Hüseyin ve Abdülkerim ve kızı Arife’ye münhasıra olub kable’l-kısme zevce-i 

mezbûre Arife dahi fevt olub verâseti sadrî oğulları mezbûr Hüseyin ve Abdülkerim ve 

mezbûre Arife’ye münhasıra olub kable’l-kısme mezbûr Hüseyin dahi fevt olub verâseti 

sulbî oğlu sagîr Halil’e münhasıra olub kable’l kısme mezbûre Arife dahi fevt olub 

verâseti li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Abdülkerim’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-münasahaü’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiyûn-ı mezbûrûnun terekeleri defteridir ki ber-

vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-hâmis min Zi’l-ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 250 guruş 
Bâğ der mevzi‘-i Hanyâzusu 2 kıt‘a 320 guruş 
Na‘lband dükkânından nısf hisse gedik 25 guruş 
Merkeb 1 re’s 20 guruş 
Camûs ineği 1 re’s 70 guruş 
Koyun 4 20 guruş 
Kilim 2 20 guruş 
Çit yorgan 1 10 guruş 
Çit döşek 1 10 guruş 
Piştov 1 10 guruş 
Tüfenk 1 3 guruş 
Fağfur fincan 5 ve zarf 6 6 guruş 
Hınta 2 kile 60 guruş 



 389 

Yün 1 batman 3 guruş 
Aba yağmurluk 1 10 guruş 
Sagîr aba 1 ve şalvar 1 6 guruş 
Dakîk ber-vech-i tahmîn 25 guruş 
Dimi döşek 1 8 guruş 
Yorgan 1 7 guruş 
Def‘a yorgan 1 7 guruş 
Sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 20 guruş 
Çarşab 1 6 guruş 
Beyaz bez 12 arşûn 5 guruş 
Kırmızı bez entari 1 7 guruş 
Şeridli hâre cübbe 1 15,5 guruş 
Çiçekli entari 1 20 guruş 
Çit yasdık yüzü 3 5 guruş 
Çamaşur kazganı 1 ve leğen 1 30 guruş 
Köhne sandık 1 1 guruş 
Aşlık gendüme 0,5 kile 15 guruş 
Def‘a yorgan 1 7 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 12 kıyye 30 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 90 guruş 
Yekûn 1071,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ Halil ile Hüseyin’in techîz ve 
tekfînleriçün masraf 

90 guruş 

Resm-i kısmet 27 guruş 
Kâtibiyye 3,5 guruş 
Çûkadâriyye 3,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 130,5 guruş 

[s.87] 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 941 guruş 
Hisse-i sagîr-i mezbûr Halil bi’l-münâsaha 376 guruş 48 meblağ 
Hisse-i mezbûr Abdülkerim bi’l-münâsaha 564 guruş 72 meblağ 

[87/1] 

Musul Ahâlilerinden Katırcı Sultan’ın Defteridir 

Mahmiyye-i Musul âhâlilerinden olub medîne-i Tokat’da Yeni Hân’da misâfiren 

sâkin iken bundan akdem fevt olan Katırcı Sultan bin Receb nâm müteveffânın verâseti 

mahmiyye-i mezbûrede sâkine zevce-i metrûkesi Vâlıkcı bint-i Receb Hatun ile ammi-
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zâdesi hâzır bi’l-meclis Ahmed bin Abdullah’a münhasıra olduğu emîn-i beytü’l-mâl 

muvâcehesinde Katırcı Monla Ahmed bin Osman ve Gür-oğlu Mehmed bin Mustafa 

nâm kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’s-sübût verese-i mezbûr talebi ve ma‘rifet-i şer‘ 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Fi’l-yevmi’s-

sâbi‘ aşer min şehr-i Zi’l-ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Bârgîr 4 re’s ve palân 150 guruş 
Sagîr aba 2 ve şalvar 2 27 guruş 
Kemer 1 ve şâl kuşak 2 ve fes 1 15 guruş 
Alaca kerrâke 1 ve heğbe 1 ve çuval 1 ve 
çûl 1 

4,5 guruş 

Bez entari 2 11,5 guruş 
Yağ debbesi ve leğençe ve tas ve tencere 
ve kapak 

10,5 guruş 

Yekûn 223,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînin 
masraf 

25 guruş 

Emîn-i beytü’l-mâldan tahlîs içün virilen 
resm 

22 guruş 

Kâtibiyye 2 guruş 
Çûkadâriyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Emîn-i beytü’l-mâla hidmet 2 guruş 
Yekûn 54,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 169 guruş 
Hisse-i zevce 42 guruş 30 meblağ 
Hisse-i ammi-zâde 126 guruş 90 meblağ 

[87/2] 

Medîne-i Tokat’da Taşcı Mahmud Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Fatma bint-i Mehmed nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Ömer bin 

Ahmed ile sadrîyye-i sagîr kızları Ayşe ve Hadice’ye ve babası mezbûr Mehmed’e ve 
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anası Emine’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-

i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min şehr-i Zi’l-ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn 

ve elf. 

Dimi döşek 2 24 guruş 
Çit yorgan 2 22 guruş 
Yasdık 2 8 guruş 
Kilim 2 20 guruş 
Tamkâhâne entari 1 35 guruş 
Müsta‘mel hâre cübbe 1 25 guruş 
Altûn küpe 2 çift 60 guruş 
Sîm yâldızlı kuşak ma‘a kolan 20 guruş 
Çitâri entari 1 5 guruş 
Mâ’î entari 1 8 guruş 
Sagîr atlâs libâde 1 10 guruş 
Bürük 15 guruş 
Köhne şalvar 2 5,5 guruş 
Müsta‘mel ipekli gömlek 2 5,5 guruş 
Don 1 1 guruş 
Müsta‘mel bürük 3 guruş 
Çit değirmi 4 6,5 guruş 
Yağlık 2 1,5 guruş 
Hamam takımı 10 guruş 
Boğça 2 5 guruş 
Köhne şâlî cübbe 1 1,5 guruş 
Boyama tahta sandık 1 7 guruş 

[s.86] 

Uçkur 2 1,5 guruş 
İşleme ve sade peşkir 9 8,5 guruş 
Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 150 guruş 
Yekûn 460 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

35 guruş 

Resm-i kısmet 11,5 guruş 
Kâtibiyye 2,5 guruş 
Çûkadâriyye 2,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 



 392 

İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 55 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 405 guruş 
Hisse-i zevc 81 guruş 
Hisse-i eb 54 guruş 
Hisse-i ümm 54 guruş 
Hisse-i bint 108 guruş 
Hisse-i bint 108 guruş 

[86/1] 

Medîne-i Tokat’da Şuca‘eddin Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt 

olan Ayşe bint-i Mehmed Emin nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku el-Hâc 

Hüseyin ibn-i Mehmed ile anası Saliha’ya ve li-ebeveyn er-karındaşı Mehmed’e 

münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrûn talebi ve 

ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi aşer min şehr-i Zi’l-ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn 

ve elf. 

Altûn kol bağı 30 miskâl 300 guruş 
Altûn gerdanlık 150 guruş 
Sîm yâldızlı telkâri kuşak ma‘a kolan 50 guruş 
Altûn küpe 1 çift 40 guruş 
Sîm kutu 1 5 guruş 
Altûn yüzük 5 25 guruş 
Münakkaş kutu 1 2 guruş 
Müsta‘mel çiçekli entari 1 20 guruş 
Müsta‘mel hâre libâde 20 guruş 
Sagîr libâde 1 5 guruş 
Kürk 1 yaka 20 guruş 
Câmfes entari 1 20 guruş 
Atlâs şalvar 1 5 guruş 
Çitâri entari 1 10 guruş 
Şâlî kuşak 1 2 guruş 
Köhne şâlî cübbe 2 12 guruş 
Helâlî ipekli gömleklik 4 30 guruş 
Kurutma gömlek 4 10 guruş 
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Müsta‘mel gömlek 2 ve don 2 5 guruş 
Müsta‘mel bürük 1 5 guruş 
Mücessem çit değirmi 4 ve dülbend 1 10 guruş 
Sîm tılsım 1 3 guruş 
Döşek 1 8 guruş 
Yorgan 3 25 guruş 
Yasdık 1 4 guruş 
Kilim 2 16 guruş 
Sagîr servi sandık 1 5 guruş 
Çamaşur leğeni 1 15 guruş 
Hamam takımı 25 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 8 
kıyye 

20 guruş 

Yekûn 867 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 

100 guruş 

Resm-i kısmet 21,5 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 135 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 732 guruş 

[s.85] 

Hisse-i zevc 366 guruş 
Hisse-i ümm 244 guruş 
Hisse-i ahi 122 guruş 

[85/1] 

Medîne-i Tokat’da Ka‘be Mescidi Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Bedros veled-i Gebreki nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi 

Anasdasya bint-i Efrim ile sulbî sagîr oğulları Anasdas ve karındaşı Nabayurit’e ve 

sulbîyye-i kebîre kızı Anasdasya ve sulbîyye-i sagîre kızları Destina ve Sofya ve 

Elise’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra mâ‘rifet-i şer‘ 

terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan hâlik-i 
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mersûmun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-

yevmi’s-sâlis aşer şehr-i Zi’l-ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 150 guruş 
Şilte döşek 2 18 guruş 
Yorgan 1 8 guruş 
Köhne yasdık 2 4,5 guruş 
Kefere minderi 2 1,5 guruş 
Köhne kâliçe 2 5,5 guruş 
Arâkı kalâyı 2 1,5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 8 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 3,5 guruş 
Yekûn 200,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlik-i mersûmun lâşesine masraf 10 guruş 
Kâtibiyye 1 guruş 
Resm-i kısmet 5 guruş 
Çûkadâr 1 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 0,5 guruş 
Yekûn 18,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 182 guruş 
Hisse-i zevce 22 guruş 90 meblağ 
Hisse-i ibn 39 guruş 96 meblağ 
Hisse-i ibn 39 guruş 96 meblağ 
Hisse-i bint 19 guruş 108 meblağ 
Hisse-i bint 19 guruş 108 meblağ 
Hisse-i bint 19 guruş 108 meblağ 
Hisse-i bint 19 guruş 108 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 6 

[85/2] 

Medîne-i Tokat’da Taşcı Mahmud Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Hüseyin bin Osman müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Hadice bint-i 

Salih ile sulbîyye-i sagîre kızı Rukiye’ye li-ebeveyn ammisi Mehmed bin 

Abdurrahman’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-

i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 
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müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min şehr-i Zi’l-ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn 

ve elf. 

1 bâb Menzil der mahalle-i mezbûre 
sülüsân hissesi 

33 guruş 

Bıçak 1 ve tüfenk 1 15 guruş 
Karasığır ineği 45 guruş 
Merkeb 1 re’s 22,5 guruş 
Çulluk 4 guruş 
Hoş-âb 9 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 40 guruş 
Nakd der kise 30 guruş 
Yekûn 207,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfînine masraf 51 guruş 
Resm-i kısmet 5 guruş 
Kâtibiyye 1 guruş 
Çûkadâriyye 1 guruş 
Eminiyye ve hüddamiyye 1 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Mehr-i misl-i müsbite-i li’z-zevceti’l-
mezbûre 

100 guruş 

Deyn-i müsbit-i Numan Efendi ber-mûcîb-
i vasiyyet 

25 guruş 

Deyn-i müsbit-i Derviş Efendi ber-mûcîb-i 
vasiyyet 

5 guruş 

Deyn-i müsbit-i Hüseyin Ağa ber-mûcîb-i 
vasiyet 

9 guruş 

Deyn-i müsbit-i Ömer ber-mûcîb-i 
vasiyyet 

1,5 guruş 

Deyn-i müsbit-i Na‘lcı-oğlu zimmî ber 
mûcîb-i vasiyet 

5 guruş 

Deyn-i müsbit-i Deli Halil ber mûcîb-i 
vasiyyet 

1 guruş 

Yekûn 206,5 guruş 

[s.84] 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1 guruş 
Hisse-i zevce 15 meblağ 
Hisse-i bint 60 meblağ 
Hisse-i ammi 45 meblağ 
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[84/1] 

Ba‘dehu zevce-i mezbûre Hadice dahi fevt olub verâseti sadrîyye-i sagîre kızı 

mezbûre Rukiye’ye ve li-ebeveyn er karındaşları Hüseyin ve İsmail ibni Salih’e 

münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i 

müteveffiye-i mezbûrenin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi 

tarihi’l-mezbûr. 

Müteveffiye-i mezbûrenin mehr-i misl-i 
müsbitesiyle sümn hisse-i irsiyyesi 

100 guruş 15 meblağ 

Yekûn 100 guruş 15 meblağ 

 

Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfînine masraf 15 guruş 
Yekûn 15 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 85 guruş 15 meblağ 
Hisse-i bint 22 guruş 67 meblağ 
Hisse-i ahi li-ebeveyn 21 guruş 33 meblağ 
Hisse-i ahi li-ebeveyn 21 guruş 33 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 2 

[84/2] 

Medîne-i Tokat’da Çehkânlu Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mustafa ibn-i Emin Mehmed nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Ayşe 

bint-i Ömer ile sulbîyye-i kebîre kızları Raziye ve Şerife ve Ümmühan’a ve sulbîyye-i 

sagîre kızları Rabia ve Habibe’ye ve li-ebeveyn kız karındaşı Şerife’ye münhasıra 

olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun 

terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

aşer min şehr-i Zi’l-ka‘ade sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 
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Mushaf-ı şerîf ve perişân kitâb 1 cild 15 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Gülüzme 1 kıt‘a 1000 guruş 
Menzil der mahalle-i mezbûre ve hadika-i 
muttasıla 1 bâb 

2500 guruş 

Dükkân der sûk-ı Meydan 1 bâb 500 guruş 
Def‘a dükkân der sûk-ı Sipâhpâzârı 1 bâb 100 guruş 
Def‘a dükkân der sûk-ı Atpâzarı 1 bâb 40 guruş 
Mûytâb dükkânı 1 bâb 100 guruş 
Dimi yasdık 10 30 guruş 
Çit yorgan 3 25 guruş 
Dimi döşek 2 20 guruş 
Köhne kilim 3 3 guruş 
Köhne yan kâliçesi 1 ve köşe 1 15 guruş 
Def‘a sagîr kâliçe 1 6 guruş 
Yan minderi 1 ve köşe 1 12 guruş 
Müsta‘mel çuha biniş 1 40 guruş 
Müsta‘mel çuha abdestlik 1 10 guruş 
Köhne şayak şalvar 1 3,5 guruş 
Köhne şâl kuşak 1 1,5 guruş 
Kavuk 1 ve yeşil sarık 1 5 guruş 
Gömlek 3 ve don 3 ve uçkur 5 guruş 
Çamaşur leğeni ve kazgan 18 guruş 
Sîmli bıçak 1 20 guruş 
Sarı divit 1 1 guruş 

[s.83] 

Havân ve el 2,5 guruş 
Şam‘dân 2 3 guruş 
Sagîr sandık 1 5 guruş 
Mankâl 1 5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 43 kıyye 100 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 57 guruş 
Der zimmet-i Peştemâlci Mardıros bâ-
temessük 

240 guruş 

Der zimmet-i İstifân zimmî an-karye-i 
Kirkoros bâ-temessük 

62 guruş 

Der zimmet-i İmâm Ahmed ve karındaşı 
Mustafa bâ-temessük 

244 guruş 

Vazifeden gelecek 35 meblağ 
Alûc nâm karyesinin mülk-i hisse-i 
mâlikâneden rub‘ mâlikâne hissesi 

100 guruş 

Yekûn 5340,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

116 guruş 
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Resm-i kısmet 133,5 guruş 
Kâtibiyye 20 guruş 
Çûkadâriyye 20 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 26,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 10 guruş 
Mehr-i müeccel li’z-zevceti’l mezbûre bi-
şehâdet-i Hâfız Ali Efendi ibn-i Feyzullah 
Efendi ve Monlâ İsmail bin Ali gıbbü’t-
tahlîf 

100 guruş 

Harc-ı hüccet-i vasî ve nafaka 40,5 guruş 
Yekûn 250,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 5090 guruş 
Hisse-i zevce 636 guruş 30 meblağ 
Hisse-i bint 678 guruş 80 meblağ 
Hisse-i bint 678 guruş 80 meblağ 
Hisse-i bint 678 guruş 80 meblağ 
Hisse-i bint 678 guruş 80 meblağ 
Hisse-i bint 678 guruş 80 meblağ 
Hisse-i uht li-ebeveyn 1060 guruş 50 meblağ 

[83/1] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr-ı Müslim Mahallesi mütemekkinlerinden iken 

bundan akdem hâlik olan Menevşe bint-i Ohan’ın verâseti sadrî kebîr oğlu İstifan veled-

i Ganber’e münhasıra olub ba‘dehu müte‘âkıben mersûm İstifan dahi hâlik olub verâseti 

ammi-zâdeleri Bedros ve İstifan ve Artin evlâd-ı Mikail ve diğer ammi-zâdeleri Karabet 

ve Mığırdıc veled-i Simon ve diğer ammi-zâdeleri Avedig ve Oseb ve Artin evlâd-ı 

Menas’a ve diğer ammi-zâdesi Akob veled-i Bogos’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra mersûmûn talebi ve ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlik-i mersûmun defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ aşer min şehr-i Zi’l-

ka‘ade li-sene sebâ ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Kadife yasdık 8 50 guruş 
Çit 1 ve dimi 1 yasdık 5 guruş 
Yan minderi 2 30 guruş 
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Döşek 6 70 guruş 
Çit yorgan 7 70 guruş 
Çuha şalvar 1 25 guruş 
Kefere minderi 6 10 guruş 
Köhne kâliçe 1 7 guruş 
Sagîr minder 1 2 guruş 
Sagîr yasdık 2 4 guruş 
Publa 5 10 guruş 
Köhne şâlî cübbe 1 2 guruş 
Sagîr şayak aba 1 3 gururş 
Haleb kuşağı 1 10 guruş 
Keçe kuşak 1 4 guruş 
Köhne kilim 1 3 guruş 
Kebîr abâ yağmurluk 1 12 guruş 
Kıl çuval 5 10 guruş 
Telis ve köhne çuval 2 guruş 
Heğbe 1 2 guruş 
Köhne kâliçe parçası 3 1 guruş 
Köhne heğbe 1 1 guruş 
Köhne kedi kürk 1 6 guruş 
Müsta‘mel çarşab 3 15 guruş 
Duhân kisesi 2 8 guruş 
İşleme peşkir 3 21 guruş 
İşleme makreme 8 ve uçkur 1 40 guruş 
İpekli don 1 3 guruş 
Köhne maş‘a 1 2 guruş 
Çiçekli entari 1 20 guruş 
Serbâb entari 1 20 guruş 
Çit boğça 3 3 guruş 
Müsta‘mel ketân gömlek 2 6 guruş 
Köhne bez entari ve hırdavât 5 guruş 
Bez çarşab 2 10 guruş 
Köhne bez gömlek 1 2 guruş 
Sagîr havlu 3 4 guruş 
Köhne ipek kuşak 1 4 guruş 
Köhne entari 2 3 guruş 
Alaca entari 1 3 guruş 
Köhne gömlek 4 3 guruş 
Mücessem yemeni değirmi 3 3,5 guruş 
Köhne basma kuşak 1 1 guruş 
Sagîr tahta sandık 1 5 guruş 
Vezne 2 2 guruş 
Çuha cübbe 1 15 guruş 
Karanfil 100 dirhem 5 guruş 
Kaşık 6 2 guruş 
Hırdavât sandık 5 guruş 
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Köhne kadife yasdık yüzü 2,5 guruş 
Kûtnî döşek yüzü 18 guruş 
Köhne fûta 1 1,5 guruş 
Havlu 1 ve boğça 1 8 guruş 
Çit mak‘ad 4 20 guruş 
İşleme ocak yaşmağı 20 guruş 

[s.82] 
Çit yorgan yüzü 1 10 guruş 
Çiçekli 2 ve kûtnî 2 yasdık yüzü 12 guruş 
Sagîr peşkir ve sagîr boğça 10 guruş 
Kem-ayâr sîmli kapâk 1 2 guruş 
Mercan ber-vech-i tahmîn 2 guruş 
Kehribâr 3 aded 4 guruş 
Sîm 20 dirhem 10 guruş 
Sandık 1 10 guruş 
Def‘a kaşık 5 deste 4 guruş 
Kefere minderi 3 2 guruş 
Sîm sâ‘ât 1 kıt‘a 33 guruş 
Çitâri entari 1 10 guruş 
Bez parçaları ve don 7 guruş 
Hâre beşik örtüsü 1 7 guruş 
Müsta‘mel abanî 1 15 guruş 
Çit basma kaftan 1 10 guruş 
Def‘a işleme çarşab 1 10 guruş 
Köhne peştemâl 1 5 guruş 
İşleme havlu 1 10 guruş 
Def‘a sagîr fûta 1 2 guruş 
Sagîr yorgan ve poşu 10 guruş 
Def‘a çit boğça 1 2 guruş 
Köhne mâ’î biniş 1 10 guruş 
Köhne havlu ve çit 1 guruş 
Fağfur fincan 11 5 guruş 
Taklîd tonbâk zarf 8 8 guruş 
Bârgîr 1 re’s 100 guruş 
Sagîr ve kebîr çini tabak 7 ve kâse 1 15 guruş 
Kahve takımı 8 guruş 
Billûr arâk kâbı 2 3 guruş 
Sagîr ve kebîr şişe 1 1,5 guruş 
Def‘a şişe 3 ma‘a sandık 1 6 guruş 
Sagîr şam‘dân 5 10 guruş 
Beşik alâtı 5 guruş 
Mikrâs 3 1 guruş 
Ayna 1 3 guruş 
Nühâs mankâl 1 6 guruş 
Çamaşur kazgan 1 ve leğen 1 ve âşûrma 1 31 guruş 
Leğen ve ibrik 10 guruş 



 401 

Sagîr sini 20 guruş 
Kuru üzüm ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Tekirli basma çit 18 tob 90 guruş 
Yenidünya basma çit 5 tob 40 guruş 
Sagîr minder 1 2 guruş 
Tosya şâlî 4 tob 48 guruş 
Terâzû ve köhne hançer ve vezne 8 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 18 kıyye 45 guruş 
Hırdavât-ı menzil 20 guruş 
Sagîr köhne kürk ve libâde ve entari 6 guruş 
Def‘a sini 1 50 guruş 
Fincan 6 6 guruş 
Tabak 4 5 guruş 
Kalây enfiye kâbı ve şişe 1,5 guruş 
Sagîr sandık 1 1,5 guruş 
Kurutma gömleklik 2 15 guruş 
İpekli gömlek 2 sîm çaprâz 15 guruş 
Bakı tarak 3 guruş 
Altûn hâtem 1 6 guruş 
Müsta‘mel şerit parçaları 14,5 guruş 
İpek 3 guruş 
Def‘a tahta sandık 1 4 guruş 
Yekûn 1445,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlikân-ı mersûmânın lâşesine masraf 60 guruş 
Resm-i kısmet 36 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Çûkadâriyye 6 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 7 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2,5 guruş 
Yekûn 116,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1329 guruş 
Hisse-i mersûm Bedros 147 guruş 80 meblağ 
Hisse-i mersûm İstifan 147 guruş 80 meblağ 
Hisse-i mersûm Artin 147 guruş 80 meblağ 
Hisse-i mersûm Karabet 147 guruş 80 meblağ 
Hisse-i mersûm Mığırdıç 147 guruş 80 meblağ 
Hisse-i mersûm Avedig 147 guruş 80 meblağ 
Hisse-i mersûm Oseb 147 guruş 80 meblağ 
Hisse-i mersûm Artin 147 guruş 80 meblağ 
Hisse-i mersûm Akob 147 guruş 80 meblağ 

[82/1] 
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Ekizler-oğlu’nun Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan es-Seyyîd Ali Ağa ibn-i Ömer nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Arife 

bint-i Osman ile sulbî kebîr oğulları Ömer ve Osman’a münhasıra olub kable’l kısme 

mezbûr Ömer dahi fevt olub verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i İbrahim ile sulbî 

kebîr oğlu İbrahim’e ve sagîr oğulları Mehmed ve Ali’ye ve sulbîyye-i sagîre kızları 

Şakire ve Abide ve Rukiye’ye ve vâlidesi mezbûre Arife’ye münhasıra olduğu şer‘ân 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekeleri tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-münasahaü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiyân-ı mezbûrânın 

terekelerinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

işrîn şehr-i Zi’l-ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[s.81] 

Menzil der mahalle-i mezbûre ve hadika-i 
muttasıla 1 bâb 

2000 guruş 

Bağ der mevzi‘-i Çay 1 kıt‘a 1500 guruş 
Dükkân der sûk-ı Haffâfân 1 kıt‘a 500 guruş 
Yorgan 3 24 guruş 
Döşek 3 15 guruş 
Köhne çit yasdık 13 58 guruş 
Yan minderi 2 ve köşe 2 ve mak’ad 4 50 guruş 
Köhne kilim 2 ve kâliçe 2 5 guruş 
Köhne çarşab 2 2 guruş 
Çit minder 1 2 guruş 
Publa 3 2 guruş 
Köhne kâliçe 1 1 guruş 
Kebîr 1 ve sagîr 1 şam‘dân 3 guruş 
Köhne sansar katası kürk 1 yaka 15 guruş 
Köhne duhân çıbığı 6 1 guruş 
Sîm mühür 1 1 guruş 
Köhne çuha çakşûr 1 ve kuşak 1 ve entari 
2 ve şâlî cübbe 1 

5,5 guruş 

Sarı zarf 4 ve fincan ve nühâs zarf 19 ve 
cezbe 3 

3 guruş 

Kahve kutusu 1 ve sagîr tebsi 1 ve tabla 5 
ve Kütahya fincan 5 

5 guruş 
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Amasya’dan gelen bâ-defter-i eşyâ kıymeti 74 guruş 
Kebîr nühâs sini 50 guruş 
Sîm hançer 1 ve mercân tesbih 1 ve kılıç 
kabza 1 

100 guruş 

Sagîr anbâr 1 7 guruş 
Merkeb 1 re’s 20 guruş 
Kısrak 1 re’s 71 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 30 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 20 guruş 
Yekûn 4564,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet-i âdî 114 guruş 
Kâtibiyye 15 guruş 
Çûkadâriyye 15 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 22 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 7,5 guruş 
Yekûn 173,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 4391 guruş 
Hisse-i zevce-i mezbûre Arife bi’l-
münâsaha 

869 guruş 6 meblağ 

Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma bi’l-
münâsaha 

240 guruş 15 meblağ 

Hisse-i binü’l-mezbûr Osman bi’l-
münâsaha 

1921 guruş 7 meblağ 

Hisse-i binü’l-mezbûr İbrahim bi’l-
münâsaha 

302 guruş 46 meblağ 

Hisse-i binü’l-mezbûr Mehmed bi’l-
münâsaha 

302 guruş 46 meblağ 

Hisse-i binü’l-mezbûr Ali bi’l-münâsaha 302 guruş 46 meblağ 
Hisse-i bintü’l-mezbûre Şâkire bi’l-
münâsaha 

151 guruş 23 meblağ 

Hisse-i bintü’l-mezbûre Abide bi’l-
münâsaha 

151 guruş 23 meblağ 

Hisse-i bintü’l-mezbûre Rukiye bi’l-
münâsaha 

151 guruş 23 meblağ 

Meblağü’l-bâkî 5 

[81/1] 

Medîne-i Tokat’da Çay Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Fatma bint-i Hasan nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Mehmed bin Ebubekir 
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ile sadrî sagîr oğlu Ebubekir ve anası Rukiye bint-i Mustafa’ya münhasıra olduğu şer‘ân 

zâhir ve nümâyân oldukdan bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffiye-i mezbûrenin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtı zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşer şehr-i Zi’l-

ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf.  

Mehr der zimmet-i zevc-i müteveffâ-yı 
mezbûr 

250 guruş 

Müsta‘mel tamkâhâne entari 1 30 guruş 
Müsta‘mel çiçekli entari 1 20 guruş 
Peten hırka 1 80 guruş 
Kûtnî entari 1 20 guruş 
Köhne libâde 1 ve entari 1 7 guruş 
Müsta‘mel şâlî cübbe 1 10 guruş 
Köhne libâde 1 ve içlik 1 ve şâlî cübbe 2 3 guruş 
Müsta‘mel Keşan 1 ve şâl 1 kuşak 6 guruş 
Mendil don 3 3 guruş 
Müsta‘mel atlâs şalvar 1 ve uçkur 1 4 guruş 
Kurutma gömleklik 5 15 guruş 
Mendil bürük 1 10 guruş 
Hamam takımı 20 guruş 
İşleme makreme 2 ve peşkir 5 ve çevre 1 35 guruş 
Def‘a çevre 1 5 guruş 
Baş yemenisi değirmi 10 15 guruş 

[s.80] 
Ketân uçkurluk 3 ve beyaz dülbend 1 ve 
peşkir 1 

4 guruş 

Sagîr sîm kutû 1 ve sürmedan 1 4,5 guruş 
Cedîd kuşak kolanı 1 10 guruş 
Sîmli kâşık 2 1 guruş 
Helâli gömleklik 2 20 guruş 
Müsta‘mel ipekli gömlek 1 5 guruş 
Sepet sandık 1 2 guruş 
Yekûn 579,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

72 guruş 

Resm-i kısmet 14 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 



 405 

Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 95,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 484 guruş 
Hisse-i zevc 121 guruş 
Hisse-i ibn 282 guruş 40 meblağ 
Hisse-i ümm 80 guruş 80 meblağ 

[80/1] 

Ba‘dehu zevc-i mezbûr Mehmed bin Ebubekir dahi fevt olub verâseti sulbî sagîr 

oğlu mezbûr Ebubekir ve vâlidesi Ümmügülsüm bint-i Mehmed’e münhasıra olduğu 

şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-

verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun 

terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi târîhi’l-mezbûr. 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir kıt‘a 
menzilden hissesi 

185,5 guruş 

Cedîd nefti biniş 1 70 guruş 
Müsta‘mel biniş 1 20 guruş 
Sagîr çuha yüzlü kurt kürk 1 5 guruş 
Şâm alacası entari 1 15 guruş 
Def‘a alaca entari 1 8 guruş 
Köhne bez entari 1 3 guruş 
Müsta‘mel şâlî biniş 1 ve cübbe 1 20 guruş 
Köhne çuha cübbe ve libâde 5 guruş 
Beyaz dimi şalvar 1 5 guruş 
Çuha çakşûr ve uçkur 5 guruş 
Aba şalvar ve uçkur 20 guruş 
Çit sofra bezi 3 guruş 
Köhne kuşak 1 ve kemer 1 5 guruş 
Çit boğça 2 3 guruş 
İpekli gömlek 3 ve don 3 14 guruş 
Dülbend örtüsü 1 5 guruş 
Duhân kisesi 2 12 guruş 
Mendil çarşab 2 4 guruş 
Sagîr fes 2 8 guruş 
Kavuk 2 ve sarık 4 12 guruş 
Tosya şâlîsi 7 arşûn 7 guruş 
Frenk atlâs 1 arşûn 9 guruş 
Peten parçası 10 guruş 
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Acem basması 4 arşûn 6 guruş 
Kubûr divid 3 7 guruş 
Feraçeler kemeri 1 2 guruş 
Som kabzalı taban bıçak 1 12 guruş 
Hâre tüfenk 25 guruş 
Piştov 1 çift ve palâska ve gayret kûşâğı 1 25 guruş 
Sîm zarf 8 ve fincan 8 ve tebsi 1 ve cezbe 
2 ve ibrik 3 

35 guruş 

Erzurum ve Hacıköy üzengisi 2 çift 7 guruş 
Terki heğbesi 1 1 guruş 
Meşlah 1 10 guruş 
Servi 1 ve bayağı 1 sandık 25 guruş 
Kâliçe seccâdesi 2 15 guruş 
Müsta‘mel kilim 1 20 guruş 
Köhne kilim 1 3 guruş 
Yorgan 4 35 guruş 
Döşek 2 25 guruş 
Çit publa 2 3 guruş 
Çit yasdık 4 16 guruş 
Sagîr yasdık 3 3 guruş 
Yan minderi 2 ve köşe 2 ve mak‘ad 3 20 guruş 
Çit minder 3 8 guruş 
Nühâs sini 1 20 guruş 
Şam‘dân 2 5,5 guruş 
Çamaşur kazganı 1 11 guruş 
Güğüm 1 5 guruş 
Duhân çıbığı 3 3 guruş 
Sagîr mankâl 1 4,5 guruş 
Hınta 1 keyl 30 guruş 
Şa‘îr 1,5 keyl 30 guruş 
Maraş gömleği 1 11 guruş 
Bulgur ve yarma 5 rublâğı 12 guruş 
Katır 1 re’s 100 guruş 
Hırdavât-ı menzil 10 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 16 kıyye 35 guruş 
Bedestân’da dolâb 1 kıt‘a 80 guruş 
Zevcesi müteveffiye-i mezbûrenin techîz 
ve tekfînine masraf 

72 guruş 

[s.79] 

Der zimmet-i Bakkal Ömer bâ-temessük 190 guruş 
Der zimmet-i Kevork bâ-temessük 215 guruş 
Der zimmet-i Feramus Ağa bâ-temessük 20 guruş 
Der zimmet-i Aziz an-karye-i Firedökse 
bâ-temessük 

20 guruş 

Der zimmet-i Bakırcı-zâde Salih Ağa bâ-
temessük 

100 guruş 
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Müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in bundan 
akdem zevcesi müteveffiye-i mezbûre 
Fatma’nın terekesinden bâ-defter-i kassâm 
isâbet iden hisse-i irsiyyesi 

121 guruş 

Yekûn 2033 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 

150 guruş 

Resm-i kısmet 39 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in düyûnu 
ber-mûcîb-i vasiyyet 

294,5 guruş 

Zevcesi müteveffiye-i mezbûrenin mehr-i 
müeccele-i müsbitesi 

250 guruş 

Deyn-i müsbit-i Gevrekli Osman-oğlu 
Hüseyin’e bârgîr kıymeti 

100 guruş 

Yekûn 850 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1183 guruş 
Hisse-i ibn 985 guruş 100 meblağ 
Hisse-i ümm 117 guruş 20 meblağ 

[79/1] 

Ba‘dehu müteveffâ-yı mezbûr Mehmed’in Darendeli el-Hâc Mehmed Ağa’ya 

deyni bin guruş zuhûr idüb sagîr-i mezbûrun cedde-i sahîhesi bâ-hüccet vasîyye-i 

mensûbesi Ümmügülsüm bint-i Mehmed nâm hâtûn muvâcehesinde Ömer bin Abdullah 

ve Cercis bin Ali nâm kimesneler ile şehâdetleri ba‘de’s-sübût ve’t-tahlîf tereke-i 

mütevefâ-yı mezbûrdan edâya tenbîh olundukdan sonra düyûn-ı mezkûr yekûn-ı 

defterden ba‘de’l-ihrâc bâkî kalan verese-i mezbûrûna tevzî‘ ve taksîm olunduğu işbu 

mahalle şerh virildi. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis aşer şehr-i Zi’l-ka‘ade sene semân ve 

işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Sahhü’l-bâkî 183 guruş 
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Hisse-i ümm 30 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ibn 152 guruş 60 meblağ 

[79/2] 

Beytü’l-mâl Defteridir  

Medîne-i Tokat kazâsına muzâfa Komanat nâhiyesine tâbi‘ Yelpe nâm karye 

sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Çobân İbrahim bin Abdullah nâm 

müteveffânın zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayub terekesi cânib-i beytü’l-mâla 

â‘id ve râci‘ olmağla hâlâ medîne-i mezbure voyvodası olub vâki‘ olan beytü’l-mâl-ı 

amme ve hâssa kabzına me’mûr sa‘adetlû Salih Ağa tarafından emîn-i beytü’l-mâl nasb 

ve ta‘yîn olunan İbrahim Ağa ibn-i Abdullah talebi ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi tahrîr ve 

emîn-i mûmâ-ileyh yedine teslîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis işrîn şehr-i Zi’l-

ka‘ade li-sene seb‘ ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Der zimmet-i Sarı Ömer an-karye-i Dedeli 
bâ-temessük 

24 guruş 

Der zimmet-i Tencereci-oğlu Osman an-
karye-i Dedeli bâ-temessük 

12 guruş 

Der zimmet-i Cafer an-karye-i Dedeli bâ-
temessük 

24 guruş 

Üç koyun ve bir keçi kıymeti 15 guruş 
Bayazıd-oğlu Mustafa’da mütveffâ-yı 
mezbûrun ra‘î hakkı 

33 guruş 

Yekûn 108 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

18 guruş 

Kâtibiyye 2 guruş 
Emîn-i beytü’l-mâla hidmet 2 guruş 
Masârif-i müteferrika 4 guruş 
Yekûn 26 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî  



 409 

Sülüs ihrâc 82 
26 40 meblağ 
54 80 meblağ der yed-i emîn-i mûmâ-ileyh 

[79/3] 

Medîne-i Tokat’da Kaya Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Rabia bint-i İbrahim nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Salih bin Salih ile 

sadrîyye-i sagîre kızı Fatma’ya li-ebeveyn er karındaşı Ali’ye münhasıra olduğu şer‘ân 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin 

defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâbi‘[s.78] aşer 

min şehr-i Zi’l-ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Köhne şâlî cübbe 1 6 guruş 
Def‘a şâlî cübbe 1 5 guruş 
Köhne Haleb kûşâğı1 2 guruş 
Kurutma gömleklik 2 7,5 guruş 
Beyaz örtü 3 2,5 guruş 
Köhne peşkir 1 ve örtü 1 1,5 guruş 
Köhne bez ve alaca entari 2 1 guruş 
Köhne bürük 3 guruş 
Def‘a gömlek 1 1,5 guruş 
Hamam takımı 6 guruş 
Köhne çarşab 1 ve gömlek 1 1,5 guruş 
Sagîr sîm kuşak 1 ve kalây kutû 1 4,5 guruş 
Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 150 guruş 
Yekûn 192 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 4,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 1,5 guruş 
Yekûn 7 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 185 guruş 
Hisse-i zevc 46 guruş 30 meblağ 
Hisse-i bint 92 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ahi 46 guruş 30 meblağ 
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[78/1] 

Ba‘dehu zevc-i mezbûr Salih bin Salih dahi fevt olub verâseti sulbîyye-i sagîre 

kızı mezbûre Fatma ile li-ebeveyn kız karındaşı Raziye’ye münhasıra olduğu şer‘ân 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi tarîhi’l-mezbûr. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 80 guruş 
Nısf bağ der mevzi‘-i Biskeni 1 kıt‘a 60 guruş 
Def‘a harâbe bâğ 40 guruş 
Kovan 8 aded 25 guruş 
Köhne yasdık 5 15 guruş 
Köhne yan minderi 1 8 guruş 
Köhne döşek 1 ve şilte 1 16 guruş 
Köhne yorgan 1 ve mitil 1 15 guruş 
Köhne kilim 2 15 guruş 
Tüfenk ve palaska 12 guruş 
Kara sabun ve kutû ber-vech-i tahmîn 6,5 guruş 
Gömlek 1 ve don 1 3 guruş 
Fes ve abâ ve dizlik ve çit 5 guruş 
Çamaşur leğeni ve kazgan 22 guruş 
Kebîr fes ve sarık ve şalvar ve abâ ve 
entari 

20 guruş 

Dakîk ve bulkur 15 guruş 
Hınta ber-vech-i tahmîn 20 guruş 
Karasığır gönü 5 36 guruş 
Evânî-i nühasiyye ber-vech-i tahmîn 25 guruş 
Hırdavât-ı menzil 16 guruş 
Merkeb 1 re’s ve takım 12,5 guruş 
Bâ-defter-i zimemât 196,5 guruş 
Der zimmet-i Hâc Bekir bâ-temessük 10 guruş 
Müteveffâ-yı mezbûrun Dikici Dükkânı derûnunda mevcûd eşyâsıdır ki zikr olunur. 
Gön ve kösere 17 çift 7 guruş 
Dikici alâtı 20 guruş 
Yekûn 700 guruş 
Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfînine masraf 72 guruş 
Resm-i kısmet 17,5 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3,5 guruş 
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İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Mehr-i müeccele-i li’z-zevceti’l-mezbûre 
Rabia bi-şehâdet-i Mustafa bin Mehmed ve 
Halil bin Mehmed 

150 guruş 

Yekûn 250 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 450 guruş 
Hisse-i bint 248 guruş 
Hisse-i uht 248 guruş 

[s.77] 

[77/1] 

Mâ fihi fi’l-istibdâl hükümtü   

rahimallahu nemâka el-fakir Şeyh-zâde es-Seyyîd Mustafa el-mevlâ hilâfeti be-medîne-i 

Tokat 

İstibdâl olunan bâğçenin istibdâli ve vakfiyeti sahîh olmayub fetevâ-i şerifeler 

mûcîblerince battâl olmağla vakfiye ve istibdâl hüccetleri kayıdlarına battâl keşîde ve 

kayıdları terkîn olunduğu işbu mahalle şerh olundu. Fi 19 C sene 34. 

Mühür 

Vakf-ı aharın bey‘ ve dahi istibdâline mesmûat-ı şer‘iyye mevcûde iken bey‘ ve 

istibdâl eylemekden men‘ içün emr-i şerîf vârid olmuş mudur? El-cevâb: Beyân 

buyurula. Ketebe eş-şeyh Abdurrahman el-muî be-medîne-i Tokat ufiye anhü. Sene 

ihda‘ ve hamsîn ve tisa târîhinde vârid olmuşdur. İzn-i sultânî ile amel olunmak fermân 

olunmuşdur. Maruzât ile’s-sukd-ı aleyh rahîme el-melikü’l-vürûd. 

Bu suretde zîr-i mütevellisi olmadığı vakf-ı bağçeyi izn-i sultânsız hilâf-ı emr-i 

sultânî bey‘ ve istibdâl eylesen sahîh ve mu‘teber olur mu? El-cevâb: Beyân buyurula. 

Olmaz. Ketebe eş-şeyh Abdurrahman el-mûî be-medîne-i Tokat ufiye anhü. 
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Lâ-muhâlefeti’l-ümerâ-i sultânî bi’l-yuhubbü’l-ittibâ‘ fihristânî. 

Sûfî Ali Efendi’nin İstibdâl Hüccetdir 

İşbu hüccet kaydı terkîn olundu. Fi 19 C. 

Medîne-i Tokat’da Yaşmeydan Mahallesi sâkinlerinden iken işbu bâ‘isü’l-kitâb 

Ali Efendi ibn-i Hasan meclis-i şer‘-i hatîr-i vâcibü’t-tevkîrde ikrâr-ı tamm ve ta‘bîr-i 

ani’l-merâm idüb medîne-i mezbûre mahallâtından Acebşir Mahallesi sâkinelerinden 

sâhibetü’l-hayrât ve’l-hasenât Fatma bint-i Mustafa nâm hâtûnun Kilimci Deresi 

dimekle ma‘rûf mevzi‘de kâ’în bir tarafdan tarîk-i hâssa ve bir tarafdan hark ve bir 

tarafdan Penbeci Ebubekir bağçesine ve bir tarafdan tarîk-i âmme müntehî bir kıt‘a 

bağçesini zevci Abdurrahman Efendi’ye ve ba‘de’l-[vefât]evlâd-ı evlâdına vakf ve şart 

itmekle ba‘de’l-inkırâzi’l-evlâd re’y-i hâkim ile bir müstakîm kimesne mütevelli nasb 

ve ta‘yîn olunub bağçe-i mezkûr icârâtından senevî beş guruş mütevelli vazifesi ahz 

eyledikden sonra bâkî kalan icârâtı Medîne-i Münevvere fukarâsına irsâl ve îsâl eyleye 

deyü vakf-ı ta‘yîn-i şurût idüb bağçe-i mezkûra merkûm Abdurrahman Efendi vakfiyet 

üzere mutasarrıf iken bilâ-veled fevt ve meşrûtla munkarız olub şurût-ı mezkûreyi 

icrâya bâ-re’y-i hâkim mütevelli olduğu beğçe-i mezkûr mürûr-ı eyyâm ve dühûr-ı 

â‘vâm ile harâbe müşrif ve intifâ‘-yı külliyen münkatı‘ ve bi-hâsıl olub ta‘mîr ve 

termîme dahi adem-i kudretimden nâşî hâlâ yedimde ve taht-ı tasarrufumda mülküm 

olub medîne-i mezbûrede Yaşmeydan Mahallesinde vâki‘ üç tarafdan kendi mülküme 

ve bir tarafdan tarîk-i âmma müntehî binâ ve arsası mülk bir bâb setân dükkânımla 

istibdâl olunmak vakfa enfa‘ olmağla istibdâla min kıbeli’ş-şer‘ izn virilmek 

matlûbumdur didikde fi’l-hakîka bağçe-i mahdûd-ı mezkûr harâbe müşrif intifâ-yı 

külliyen münkatı‘ ve bi-hâsıl olub ta‘mîr ve termîme dahi kudretini ve dükkân-ı 

mahdûd-ı mezkûr ile istibdâl olunması vakf-ı mezbûre evlâ ve enfâ‘ ve şerâit-i istibdâl 



 413 

mevcûd olduğunu erbâb-ı vukuf ve sikât-i müslimîn taraf-ı şer‘e haber virmeleriyle 

hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tubâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi hazretleri dahi eimme-i 

dini’l-ittihâbdan âlâ kavli men yerâh hazretlerini re’y-i savâbları üzere dükkân-ı 

mahdûd-ı mezkûr şurût-ı mezkûr üzere mütevelli-i mezbûr Ali Efendi’ye vakf içün zabt 

ve bağçe-i mezkûru mülkiyet üzere tasarrufuna izn birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn min şehr-i Zi’l-ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn 

ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd el-Hâc Mehmed Efendi -el-me’zûn bi’l-iftâ sâbık 

Es-Seyyîd Ahmed Efendi ibn-i İbrahim Efendi-el-müderris 

[77/2] 

Agob Zimmînin Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Agob veled-i Barsam nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Nazlu 

bint-i Ohannes ile li-ebeveyn er karındaşı Ohannes’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra verese-i mersûmân talebi ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlik-i mersûmun 

defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis işrîn şehr-i 

Zi’l-ka‘ade li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf.  

Cedîd dimi döşek 1 ve çarşab 1 15 guruş 
Beyaz şilte döşek 2 18 guruş 
Çit yorgan 4 52 guruş 
Alaca ve çit publa 2 6 guruş 
Kefere minderi 5 ve çit yorgan 2 7 guruş 
Dimi yasdık 5 20 guruş 
Müsta‘mel kilim 4 40 guruş 
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Telis 1 ve kalpak 1 6 guruş 
Çakû 3 guruş 
Başlık piçesi ve kûrşûn ve dîvît 5 guruş 
Sîm zarf 6 ve fincan 8 ve tebsi 1 40 guruş 
Arâk billûru 1 4 guruş 
Çekmece 1 3 guruş 
Tüfenk 1 15 guruş 
Kılıç kabza 1 30 guruş 
Duhân çıbığı 6 8 guruş 
Kâliçe 3 90 guruş 
Eğer ve takım 15,5 guruş 
Arâk şişesi 1,5 guruş 
Kahve kutusu 1 ve cezbe 3 guruş 
Kebîr fener 1 10 guruş 
Çamaşur leğeni 1 30 guruş 
Sagîr şam‘dân 2 1,5 guruş 
Kebîr kazgan1 ve kapâk 1 12 guruş 
Sagîr sini 2 25 guruş 
El leğeni 1 6 guruş 
Harâr ve çuval 1 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 24 kıt‘a 30 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 22,5 guruş 
Yekûn 520 guruş 

[s.76] 
Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 13 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Yekûn 25,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 494,5 guruş 
Hisse-i zevce 123 guruş 75 meblağ 
Hisse-i ahi 370 guruş 105 meblağ 

[76/1] 

Fatma Hatun’un Vakf Eylediği Dükkân Vakfiyesidir 

Ma fihi mine’l-vakf ve’t-teslîm sahîhellezi ve sahîh-i beyne yedî ve ümmî 

hükümtü tashîhen ve tervîcen ve husûsen ve umûmen ve âlîmen bâ-hilâfi’l-bârî beyne’l 
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eimmeti’l-eslâf nemekâ el-fakîr Şeyh-zâde es-Seyyîd Mustafa el-mevlâ hilâfeti be-

medîne-i Tokat  

Elhamdülillâhi Rabbi’l-âlemin ve’salâtü ve’s-selâmü ‘alâ Resûlinâ 

Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecma‘în. Ammâ-ba‘d işbu kitâb-ı nisâbın tahrîrine 

bâ‘is medîne-i Tokat’da Mihmâd Hâcîb Mahallesi sâkinelerinden sâhibetü’l-hayrât ve’l-

hasenât zâtı mu‘arrefe Fatma bint-i Ali nâm Hatun tarafından vakf-ı âtiyü’z-zikri ikrâra 

vekîl eylediği zât-ı mezbûreyi bi-şahsühâ ma‘rifet-i şer‘iyye ile ârîfân olan Salih bin 

Mehmed ve Mustafa bin Mustafa nâm kimesneler şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı 

vekâletine hükm-i şer‘i lâhık olan Feyzullah bin İbrahim meclis-i şerî‘at-ı garâ ve 

mahfil-i tarîkat-ı zehrâda mütevelli nasb ve ta‘yîn eylediği zevci İbrahim bin Ömer 

mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm idüb hâlâ müvekkilem 

mezbûrenin yedinde ve taht-ı tasarrufunda mülk-i sarîhi olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ 

bir tarafdan Turhallı Ahmed ve bir tarafdan Dede Bâli-oğlu menzillerine ve bir tarafdan 

Hüseyin Alemdâr’ın hadikasına ve bir tarafdan tarîk-i âmma müntehi binâ ve arsası 

mülk bir kıt‘a dükkânını mâlından ifrâz ve mülkünden mümtâz hasbeten li’llâhi’l-‘azîm 

ve taleben li-marzâti Rabbi’r-rahîm vakf ve habs ve teslîm-i mütevellî-i mezbûr idüb 

şöyle şart eyledi ki dükkân-ı mahdûd-ı mezkûr ecr-i misliyle icâr olunub evvelâ 

rakabesi rü’yet olundukdan sonra hâsıl olan icârâtdan üç guruşluk revgân-ı bezir iştirâ 

eyleyüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ Mehmed Paşa Câmi‘-i şerîfi avlûsunda Leyle-i 

Ramazân’da bir aded kandîle îkâd eyleye. Bâkî kalan icârât-ı mezkûr mütevellî vazîfesi 

olmak üzre zevcim mezbûr mutasarrıf ola. Ba‘de-vefâtühû evlâd ve evlâd-ı zükûru 

ba‘de-batnin ber-vech-i meşrûh vakfiyyet üzre ma‘a’t-tevliye mutasarrıf olalar ve ba‘de-

inkırâzi’l-evlâdi’l-mezkûr re’y-i hâkim ile mahalle-i mezbûrede bir müstakım kimesne 

kezâlik vakfiyyet üzere ma‘a’t-tevliye mutasarrıf olub şürût-ı mezkûremi icrâ eyleyeler 
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deyû ta‘yîn-i şürût ve teybîn-i kuyûd eyledi eyledi didikde vekîl-i merkûm Feyzullah 

dahi vâkıfa-i mezbûre Fatma’nın câri olan ikrârını bi’l-muvâcehe tasdîk eyledikden 

sonra kütüb-i fıkhiyye-i mu‘teberede tahrîr ve tastîr olunan vech-i vecîh üzre isircâ‘ ile 

istihkâm itmeğin hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tubâ lehü ve hüsnü-me’âb efendi 

hazretleri dahi tercihân li-cânibi’l-hayr vakfiyyetin tecvîz iden eimme-i dînden alâ 

kavlin min yerâh sıhhat ve lüzûm-ı vakfiyetiyle hükm ve imzâ itmeğin vakf-ı mezkûr 

sahîh ve lâzım oldu. Min-ba‘d nakz ve nakzı muhâl ve tebdîl ve tağyîri 

mümteniü’lihtimâldir. 32 

Ve ecrü’l-vâkf ‘ale’l-hayyi’l-cevâdi’l-kerim. Cerâ-zâlik, hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis işrîn 

şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şuhûdü’l-hâl 

Mehmed Ağa ibn-i el-Hâc Mustafa Ağa 

Molla Hasan bin Hüseyin 

Molla Mehmed bin Hüseyin 

Ebubekir bin Mehmed  

Molla Mehmed bin Abdullah 

Osman Beşe bin Mehmed Beşe 

Molla Mehmed bin Osman 

[76/2] 

Teymürcü Halil Alemdar’ın Defteridir 

                                                
32 Kur’ân-ı Kerim, Bakara, 181. ayet. 
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Medîne-i Tokat’da Hacı İbrahim Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt Teymürcü Halil Alemdar bin İbrahim nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi 

Şerife bint-i Abdurrahman’dan gayrî zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayub 

terekesi cânib-i beytü’l-mâla â‘id ve râci‘ olmağla hâlâ medîne-i mezbûre voyvodası 

olub vâki‘ olan Yeniçeri Beytü’l-mâlı kabzına me’mûr es-Seyyîd Ebubekir Ağa 

tarafından emîn-i beytü’l-mâl nasb ve ta‘yîn olunan Hamza bin           talebi ve ma‘rifet-

i şer‘le tahrîr ve helâki havfıyla sûk-ı sultânîde ba‘de’l-müzâyede esmân-ı misilleriyle 

bey‘ olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr 

olunur. Hurrire fi’l-yevm [s.75] i’l-hâdi işrîn şehr-i Zi’l-ka‘de sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Dükkân der sûk-ı Teymûrcular 1 bâb 270 guruş 
Tüfenk 1 ve kılıç kabza 1 84,5 guruş 
Nühas kebîr sini 45 guruş 
Dimi döşek 1 9,5 guruş 1 para 
Yasdık 6 21,5 guruş 
Yorgan 3 14 guruş 18 para 
Yan minderi 2 15 guruş 10 para 
Köhne kürk 1 4 guruş 
Müsta‘mel neftî biniş 1 16 guruş 27 para 
Şam‘dân 1 3 guruş 
Köhne kürk 1 ve şayak şalvar 1 10,5 guruş 10 para 
Köhne kilim parçası 1 ve kâvuk 1 1,5 guruş 16 para 
Müsta‘mel çûl 1 çift 3 guruş 
Fincan kutûsu 1 2,5 guruş 8 para 
Köhne entari 2 7 guruş 31 para 
Nühâs mankâl 1 6,5 guruş 
Köhne minder ve kilim 4 guruş 5 para 
Çamaşur leğeni 1 12 guruş 18 para 
Çamaşur kazganı 1 15 guruş 
Sagîr anbâr 1 10 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 20 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 56 guruş 26 para 
Müteveffâ-yı mezbûrun dükkanı 
derûnunda teymûrcü hurdası ve alâtı 

81 guruş 10 para 

Yekûn 716,5 guruş 
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Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 

100 guruş 

Kâtibiyye 10 guruş 
Çûkadâriyye 10 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 5 guruş 
Masârif-i müteferrika 13 guruş 
Zevce-i mezbûre Şerife’nin mehr-i 
müeccel-i müsbitesi 

150 guruş 

Müteveffâ-yı mezbûrun zevcesi Şerife’ye 
düyûn-ı müsbitesi bi şehâdet-i Mustafa bin 
Ali ve Salih Alemdar bin Ahmed 

200 guruş 

Emîn-i beytü’l-mâla hidmet 10 guruş 
Dellâliye ve hamâliyye ve kirâ-yı dükkân 11,5 guruş 
Yekûn 509,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî 207 guruş 
Hisse-i zevce 51 guruş 90 meblağ 
Hisse-i beytü’l-mâl 
Sülüs ihrâc 
 

155 guruş 30 meblağ 
051 guruş 90 meblağ 
103 guruş 60 meblağ der yed-i emîn-i 
mûmâ-ileyh 

[75/1] 

Devletlû Mehmed Paşa’nın İbkâ Emr-i Sûretidir 

Tabaka-aslihü’l-hatır Şeyh-zâde Mustafa avni’l-mevlâ hilâfeti be-medîne-i Sivas 

nemekâhu el-fakirullah azze-şânehü ufiye anhü. 

Dustûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem müdebbirü’l-umûri’l-

cumhûr bi’l-fikri’s-sâkıb mütemmimü mehâmi’l-enâm bi’r-reyi’s-sâ’ib mümehhidü’l-

bünyâni’d-devlet-i ve’l-ikbâl müşeyyîdü erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-mahfûfu bî-

sunûfihi avâtıfi’l-meliki’l-âlâ hâlâ Sivas vâlisi vezirim Celaleddin Paşa edâmâ’llahu 

te’âlâ iclâlehü tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olunacak ma‘lûm ola ki sen vüzerâ-yı 

i‘zâmımın yarâr ve nâmdârı ve vükelâ-yı fihâmımın umûr-dîde ve kârgûzar ve hamiyet-

şi‘ârî olub her vechle müstehak-ı inâyet ve şâyetse-i â‘tifet olduğun ecilden zikr olunan 

eyâlet-i mezbûr bundan akdem sana tevcîh ve hâlâ üzerinde olmağla hakkında mezîd 
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inâyet-i şâhâne ve mezîd re’fet-i padişâhânem zuhûra getürülüb işbu bin iki yüz yirmi 

yedi senesi Şevvâlü’l-mükerreminin üçüncü gününde şeref-yâfte-i südûr olan hatt-ı 

hümâyûn-ı şevket-makrûnum mûcîbince a‘vâtıf-ı aliyye-i mülükâne ve avârık-ı 

behiyye-i hüsrevânemde eyâlet-i mezbûr yine sana ibkâ ve mukarrer kılınmağla 

kemâkân mutasarrıf [olmak] emrim olmuşdur. Buyurdum ki hatt-ı hümâyûn-ı inâyet-

makrûnumla sâdır olan fermân-ı celîli’l-kadrim ve ibkâ ve mukarrer kılındığı üzre zikr 

olunan Sivas eyâletine kemâkân sen mutasarrıf olub zabt ve rabt-ı memleket ve 

hamiyet-i kûl ve ra‘iyyet bâbında def‘ ve ref‘-i te‘adiyât ve nizâmımda ve sâ’îr 

fermânım olan hıdemât-ı aliyyemin edâ ve temşiyet ve tekmîlinde bezl iktidâr ve sa‘î bî-

şümâr eyleyüb mezbûr fukarâ-yı ra‘iyyet ve sükkân-ı vilâyet ve fettân-ı memleket bir 

vechle zülüm ve te‘addî ve tecâvüzden ihtirâz ve ictinâb üzere olasız. Şöyle bilesiz 

a‘lâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız. Tahriren fi’l-yevmi’s-sâlis min Şevvâlü’l-mükerrem li-

sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Be-Meştâ-i Şumnu  

[s.74] 

[74/1] 

Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hâcîb Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Fatma bint-i Ali nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku İbrahim bin 

Ömer ile li-ebeveyn er karındaşı oğlu Veliyüddin’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrân talebi ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin 

terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâdis 

işrîn şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 
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Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 300 guruş 
Şilte döşek 2 15 guruş 
Köhne yorgan 5 30 guruş 
Yasdık 5 15 guruş 
Köhne kilim parçaları 5 15 guruş 
Çamaşur kazgan 10 guruş 
Çamaşur leğeni 15 guruş 
Bürük 5 guruş 
Köhne gömlek 2 ve don 1 5 guruş 
Şâlî cübbe 1 6 guruş 
Bez parçası 3 guruş 
Çit değirmi 3 3 guruş 
Boğça 1 1 guruş 
Kırmızı bez Halebî 4 2,5 guruş 
Beyaz bez Halebî 7 4 guruş 
Don 2 4 guruş 
Ketân ipliği 1 kıyye 4 guruş 
Penbe ipliği 1,5 kıyye 7 guruş 
Hamam takımı 5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 15 
kıyye 

37,5 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Der zimmet-i Hacı Emir-oğlu bâ-temessük 40 guruş 
Der zimmet-i Emir İbrahim-oğlu Mehmed 
bâ-temessük 

30 guruş 

Der zimmet-i Kara Molla-zâde Mehmed 
bâ-temessük 

100 guruş 

Der zimmet-i Necîbli-oğlu Molla Mehmed 
bâ-temessük 

100 guruş 

Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 15 guruş 
Yekûn 782 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 

100 guruş 

Resm-i kısmet 19,5 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2,5 guruş 
Yekûn 136 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 646 guruş 
Hisse-i zevc 323 guruş 
Hisse-i ibnü’l-ahi 323 guruş 

[74/2] 
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Medîne-i Tokat’da Muslihiddin Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Yusuf bin Süleyman nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Ümmügülsüm 

bint-i Ahmed ile sulbî sagîr oğlu Süleyman’a ve sulbîyye-i sagîre kızı Fatma’ya 

münhasıra olub kable’l-kısme mezbûr Süleyman dahi fevt olub verâseti anası mezbûre 

Ümmügülsüm ile li-ebeveyn kız karındaşı mezbûre Fatma’ya ve li-ümm kız karındaşı 

Cennet’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ 

terekeleri tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-münâsahatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

müteveffiyân-ı mezbûrânın terekelerinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr 

olunur. Hurrire fi’l-yevmi’r-râbi‘ işrîn min şehr-i Zi’l-ka‘de li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 100 guruş 
Döşek 2 18 guruş 
Şilte döşek 1 5 guruş 
Köhne yasdık 6 12 guruş 
Çit yorgan 1 ve mitil 1 15 guruş 
Köhne kilim 1 ve kâliçe 1 5 guruş 
Def‘a dimi döşek 1 8,5 guruş 
Çamaşur kazganı 1 10 guruş 
Müsta‘mel hâre cübbe 1 20 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 11 
kıyye 

27 guruş 

Der zimmet-i İsmail Beşe an-karye-i Ohtâb 
bâ-temessük 

30 guruş 

Der zimmet-i Karabacak Mustafa bâ-
temessük 

30 guruş 

Der zimmet-i İbrahim Beşe bâ-temessük 40 guruş 
Der zimmet-i Mustafa an-karye-i 
Çöreğibüyük bâ-temessük 

50 guruş 

[s.73] 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 5 guruş 
Yekûn 375,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfîn 26 guruş 
Resm-i kısmet 9 guruş 
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Kâtibiyye 2 guruş 
Çûkadâriyye 2 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 0,5 guruş 
Yekûn 40,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 335 guruş 
Hisse-i ümmü’l-mezbûre Ümmügülsüm 
bi’l-münasaha 

38 guruş 115 meblağ 

Hisse-i uhtü’l-mezbûre Fatma bi’l-
münasaha 

214 guruş 115 meblağ 

Hisse-i uhtü’l-mezbûre Cennet bi’l-
münasaha 

39 guruş 10 meblağ 

[73/1] 

Kasım--zâde Ebubekir Ağa’nın Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Meydân Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan es-Seyyîd Ebubekir Ağa ibn-i el-Hâc Mustafa Ağa nâm müteveffânın verâseti 

zevce-i metrûkesi Ayşe bint-i Sadık Ağa nâm Hatun ile sulbî oğlu Kasım’a ve babası 

merkûm el-Hâc Mustafa Ağa ibn-i Kasım Ağa’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Zi’l-

ka‘de li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Müteveffâ-yı mezbûrun anası müteveffiye 
Şerife’nin terekesinden bâ-defter-i kassâm 
isâbet iden hisse-i irsiyyesi 

2019 guruş 

Kahve gediği der sûk-ı At Bazarı 1 kıt‘a 500 guruş 
Köhne sansar kürk 1 yaka 30 guruş 
Köhne çuha biniş 1 15 guruş 
Köhne çuha şalvar 1 15 guruş 
Gömlek ve don 6,5 guruş 
Sîmli hançer kabza 1 40 guruş 
Sîmli piştov 1 20 guruş 
Câmûs öküzü 1 çift 111 guruş 
Karasığır öküzü 1 çift 30 guruş 



 423 

Karasığır ineği 1 aded 25 guruş 
Dana 3 aded 20 guruş 
Tüfenk 1 10,5 guruş 
Hınta 3 keyl 3 rublağı 90 guruş 
Nakd der kise 11 guruş 
Der zimmet-i Topal Ömer hınta kıymeti 25 guruş 
Der zimmet-i Ali Efendi bâ-temessük 14,5 guruş 
Yekûn 2982,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

128 guruş 

Resm-i kısmet 74,5 guruş 
Kâtibiyye 10 guruş 
Çûkadâriyye 10 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 15 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 5 guruş 
Mehr-i müeccel-i müsbite-i li’z-zevceti’l-
mezbûre bi-şehâdet-i el-Hâc Mustafa Ağa 
ibn-i Kasım Ağa ve İsmail Efendi ibn-i Ali 
gıbbü’t-tahlîf 

300 guruş 

Yekûn 414,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 2568 guruş 
Hisse-i zevce 321 guruş 
Hisse-i ibn 1819 guruş 
Hisse-i eb 428 guruş 

[s.72/a] 

[72a/1] 

Medîne-i Tokat’da Siyahpuş Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt 

olan Arife bint-i el-Hâc Osman nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Şerif 

Mehmed bin Osman ile sadrî sagîr oğlu Abdülkadir’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffiye-i mezbûrenin defter-i müfredâtıdır ki ber-

vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn min Zi’l-ka‘de li-sene seb‘a ve 

işrîn ve mi’eteyn ve elf. 
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Mehr-i mü’eccele der zimmet-i zevc-i 
mezbûr 

250 guruş 

Yâldız sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 18 guruş 
İncülü altûn küpe 1 çift 30 guruş 
Uskûfe entari 1 40 guruş 
Peten hırka 1 50 guruş 
Müsta‘mel çiçekli entari 1 15 guruş 
Müsta‘mel serbâb entari 1 10 guruş 
İpekli çarşab 8 guruş 
Gügül ipekli gömleklik 1 4 guruş 
Ketân don 5 10 guruş 
İşleme çarşab 1 8 guruş 
Ketân parçaları 1,5 guruş 
Şeridli şâlî cübbe 10 guruş 
İşleme dolama peşkir 1 10 guruş 
Uçkur 5 3 guruş 
Mücessem yemeni değirmi 2 3 guruş 
Köhne örtü 1 ve yemeni 1 1 guruş 
Telli ve sade çevre 2 7 guruş 
İşleme kebîr havlu 1 25 guruş 
Kebîr 1 ve sagîr 1 sade havlu 9 guruş 
Çiçekli şalvar 1 5 guruş 
Çiçekli boğça 1 8 guruş 
Kûtnî entari 1 6 guruş 
Ketân don 1 1,5 guruş 
Alaca ve bez sofra 2 6 guruş 
Köhne sagîr kuşak 1 1,5 guruş 
Gügül ipekli çarşab 1 6 guruş 
Mâ’î Mısır fûta 1 8 guruş 
Müsta‘mel peştemâl 1 5 guruş 
Altûn hâtem 2 6 guruş 
Sîmli boncuk 2 guruş 
Sagîr şam‘dân 1 0,5 guruş 
Su tası ve maşrapa 2,5 guruş 
Kutnî yüzlü döşek 3 35 guruş 
Serbâb ve basma çit yüzlü yorgan 3 45 guruş 
Çiçekli yüzlü publa 1 5 guruş 
Kutnî 3 ve dimi 1 yüzlü yasdık 20 guruş 
Ayna 1 6 guruş 
Kilim 2 30 guruş 
Tahta boyama sandık 1 12 guruş 
Yekûn 723,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine ber-mûcîb-i vasiyet masraf 

90 guruş 
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Resm-i kısmet 15 guruş 
Kâtibiyye 1,5 guruş 
Çûkadâriyye 1,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1,5 guruş 
İhzâriyye 0,5 guruş 
Yekûn 110 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 613 guruş 
Hisse-i mezbûr Şerif Mehmed 153 guruş 30 meblağ 
Hisse-i sagîr-i mezbûr Abdülkadir 459 guruş 90 meblağ 

[72a/2] 

Bakkal Ahmed’in Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Acebşir Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Bakkal Ahmed bin Mehmed nâm müteveffânın verâseti sulbîyye-i sagîre kızları 

Şerife ve Ayşe ile li-ebeveyn er karındaşı Yusuf’a ve li-ebeveyn kız karındaşı Ayşe’ye 

münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı 

mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi gurre-

i şehr-i Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Nısf menzil der mahalle-i mezbûre 150 guruş 
İslambol altûn 29 ve rub‘iyyesi 176 ve 
fındık 10 ve Mısır nısfiyesi 5 

818 guruş 

Müteveffâ-yı mezbûre zevcesi Emine 
Hatun’dan isâbet iden rub‘ hisse-i irsiyyesi 

151 guruş 

Döşek 2 20 guruş 
Yorgan 3 22 guruş 
Yasdık 6 18 guruş 
Kilim 3 30 guruş 
Tüfenk 1 ve piştov 1 40 guruş 
Çuha biniş 1 50 guruş 
Çuha abdestlik 1 25 guruş 
Atlâs libâde 10 guruş 
Aba 1 ve şalvar 1 15 guruş 
Kavuk 1 ve sarık 3 10 guruş 
Gömlek 1 ve don 1 6 guruş 
Kuşak 1 2,5 guruş 



 426 

Çit mak‘ad yüzü 2 guruş 
Köhne şalvar ve kuşak ve abdestlik ve 
entari 

25 guruş 

Kem-ayâr kol bağı 30 guruş 
Sini 10 guruş 
Çamaşur kazganı ve leğeni 25 guruş 
Sagîr şam‘dân 2 3 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 30 
kıyye 

65 guruş 

[s.72/b] 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Nakd der kise-i akçe 71 guruş 
Der zimmet-i karındaşı Yusuf 109 guruş 
Müteveffâ-yı mezbûrun bakkal dükkânı 
derûnunda olan bakkal rızkının kıymeti 

395 guruş 

Bâ-defter zimem-i nâsda olan alacağı 137 guruş 
Bakkal dükkân gediği 400 guruş 
Yekûn 2649,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 66 guruş 
Kâtibiyye 15 guruş 
Çûkadâriyye 15 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 13 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 7,5 guruş 
Yekûn 116,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 2533 guruş 
Hisse-i bint 844 guruş 40 meblağ 
Hisse-i bint 844 guruş 40 meblağ 
Hisse-i ahi 562 guruş 106 meblağ 
Hisse-i uht 281 guruş 53 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 1 

[72b/1] 

Medîne-i Tokat’da Acebşir Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt 

olan Emine bint-i Mehmed nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Ahmed bin 

Mehmed ile sadrîyye-i sagîre kızları Şerife ve Ayşe’ye ve anası Ayşe’ye münhasıra 

olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin 
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terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi gurre-i şehr-i 

Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Dimi ve çit döşek 2 20 guruş 
Yorgan 2 20 guruş 
Yasdık 2 6 guruş 
Köhne kilim 2 10 guruş 
Ayna 5 guruş 
Köhne kâkûm kürk 1 yaka 15 guruş 
Tamkâhâne entari 1 30 guruş 
İşleme çarşab 1 7 guruş 
Sagîr sîm kuşak ve kolan 10 guruş 
Kem-ayâr altûn kol bağı 1 çift 30 guruş 
Küpe 1 çift 30 guruş 
Tensûh 15 guruş 
Kameriyye 3 guruş 
Altûn gerdanlık 120 guruş 
Kurutma gömlek 2 ve don 4 10 guruş 
İpekli gömlek 6 30 guruş 
İpekli bürük 12 guruş 
Def‘a don 5 10 guruş 
Şalvar 5 guruş 
Kurutma gömleklik 4 12 guruş 
Bez parçaları 5 guruş 
Entari 1 6 guruş 
Şâlî cübbe 8 guruş 
Mücessem çit değirmi 12 40 guruş 
El yemenisi 10 guruş 
İşleme çevre 13 guruş 
Makreme 3 12 guruş 
Uçkur 6 4 guruş 
Sade peşkir 2 1 guruş 
Bez 1 tob 7 guruş 
Def‘a bürük 1 5 guruş 
Çitâri entari 1 10 guruş 
Def‘a çarşab 2 4 guruş 
Penbe ipliği 100 dirhem 2,5 guruş 
Hamam takımı 5 guruş 
Sabun 2 kıyye 4 guruş 
Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 150 guruş 
Yekûn 686,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 17 guruş 
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Kâtibiyye 3,5 guruş 
Çûkadâriyye 3,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Yekûn 29,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 657 guruş 
Hisse-i ümm 109 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bint 273 guruş 90 meblağ 
Hisse-i bint 273 guruş 90 meblağ 

[s.71] 

[71/1] 

Medîne-i Tokat’da Keçeciler Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt 

olan Şerife bint-i Ali nâm müteveffiyenin verâseti zevc Ali bin Abdi ile sulbî sagîr oğlu 

Mehmed’e ve vâlidesi Fatma bint-i İbrahim’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn min şehr-i 

Zi’l-ka‘de li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Hırka 1 yaka 25 guruş 
Entari 1 25 guruş 
Döşek 2 30 guruş 
Yorgan 2 6 guruş 
Yasdık 2 4 guruş 
Cübbe 1 5 guruş 
Çitâr 1 5 guruş 
Boğça 1 2 guruş 
Hamam takımı 5 guruş 
Gömlek 1 2 guruş 
Çıkrık 1 1 guruş 
Çizme 1 guruş 
Mehr-i mü’eccel der zimmet-i zevc-i 
mezbûr 

125 guruş 

Yekûn 236 guruş 
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Minhâl ihrâcât  
Resm-i kısmet 6 guruş 
Kâtibiyye 1 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Yekûn 9 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 227 guruş 
Hisse-i zevc 56 guruş 90 meblağ 
Hisse-i ibn 132 guruş 50 meblağ 
Hisse-i ümm 37 guruş 100 meblağ 

[71/2] 

Salih Ağa’nın Mektûbu Kaydı 

Şerî‘at-şi‘âr Tokat ma‘a Turhal kadısı efendi zîde fazluhu ba‘de’s- selâm inhâ 

olunur ki taht-ı hükümetinizde serdâr olan ref‘olunub yerine uslûb-ı sâbık üzere 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân kırk beş bölüğün haseki Salih Ağa zide kadruhu serdâr nasb 

ve ta‘yîn olmağın işbu mektûb tahrîr ve irsâl olunmuşdur. İnşâ’allahu te’âlâ vusûlünde 

gerekdir ki merkûmu kazâ-i mezkûrun serdârlıgı umûrunda kıyâm ve öteden berü 

olageldiği vechle zabt ve rabtı husûsunda i‘ânet ve ihtimâm eyleyesiz ve sen ki serdâr-ı 

merkûmsun kazâ-i mezkûrun serdârlıgı sana tefvîz olmağla gerekdir ki kâ‘ide-i kadîm 

ve kânun üzere zabt ve rabt-ı neferât ve def‘ü refi‘-i haşerâtıyla tanzim-i bilâd ve irâde-i 

hâl-i ibâda bezl ve iktidâr eyleyesin ve kazâ-yı mezkûrede mukîm ve misâfir 

yeniçerileri ve cebeci ve topçu ve top arabacısı ve gılmân-ı acemi ve kul-oğulları ve 

tavâif-i askerî bi’l-cümlesini üzerlerine serdâr ve zâbit bilüb sözünden taşra ve 

re’yinden hâric vaz‘ ve hareketde bulunmayub dâimâ itâ‘at ve inkiyâd üzere olalar ve 

sen dahi cümle umûrunu ahkâm-ı şer‘-i şerîf ve kanûn-ı kadîm ve emr-i münîfe tatbîk 

ve tavâ’if-i merkûmûndan bilâ-vâris ma‘rûf fevt olanların metrûkâtların ma‘rifet-i şer‘ 

le zabt ve sûk-ı sultânide füruht ve hâsıl olan nukûdunu cânib-i beytü’l-mâl içün defter-i 

müfredâtıyla ocağ-ı âmire tarafına göndermeğe mübâderet ve beher hâl sûkkan-ı 
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vilâyetin emin ve rahatlarına bâ‘is-i hidmet-i müstahsene-i mebrûre vücûda getürmeğe 

mecd ve sâ‘y olub mûcib-i mektûbla âmil olasız. Tahrîren gurre-i şehr-i Zi’l-hicce li-

sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Es-Seyyîd Halil Hamid Ağa- Yeniçeriyân Dergâh-ı âlî 

[71/3] 

An-asl Urfa ahâlisinden olub ticâretle Asitâne-i Aliye’den gelürken medîne-i 

Bolu’da fevt olan Ahmed nâm müteveffânın memhûr bir aded sandûkı Osman nâm 

mekkâri yediyle medîne-i Tokad’a vüsûl zâhirde vâris-i ma‘rûfu olmamağla derûn-ı 

sandıkda mevcûd basma çit ve yemeni ve hırdavât ve sâ’îresi emîn-i beytü’l-mâl 

ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve helâki havfıyla sûk-ı sultânîde ba‘de’l-müzâyede 

bey‘ olunan eşyâ-yı mütenevvi‘anın defter-i müfredâtıdır ki ale’l-esami ber-vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi aşer min Zi’l-ka‘de li-sene seb‘a ve işrIn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Basma çit arşun beheri yetmişikişer 
paradan 62 aded 

111 guruş 

Def‘a basma çit arşûn beheri yetmiş beşer 
paradan 37 aded 

57 guruş 

Def‘a basma çit arşûn altmışar buçuk 
paradan 15 aded 

28 guruş 5 para 

[s.70] 
Def‘a basma çit arşûn beheri yetmiş beşer 
paradan 39 aded 

72 guruş 5 para 

Mücessem yemeni tob 5 aded 40 guruş 
Def‘a mücessem yemeni değirmi 5 aded 5 guruş 25 para 
Def‘a mücessem yemeni değirmi 15 aded 36 para 
Def‘a mücessem yemeni tob 5 aded 51 guruş 
Def‘a mücessem yemeni tob 5 aded 49 guruş 10 para 
Def‘a mücessem yemeni 1 tob 4 aded 50 guruş 
Def‘a yemeni değirmi 5 aded 11 guruş 10 para 
Def‘a mücessem yemeni değirmi 2 aded 2,5 guruş 
Güvez ve mâ’î atlâs arşûn beheri altışar 
guruş beşer paradan 21 aded 

122 guruş 
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Sagîr değirmi ahmediyye 15 aded 68 guruş 22 para 
Def‘a sagîr değirmi ahmediyye 7 aded 34,5 guruş 
Sagîr fes 18 aded 93 guruş 
Sagîr ve kebîr havlu 2 aded 6 guruş 
Çorâb 3 çift 3 guruş 
Tensûh 5 aded 5 guruş 
Cevz-i bevvâ 20 aded 4 guruş 
Kalây kumkuma 10 aded 15 guruş 
Taş kapan 20 aded 9 guruş 
Tombak zarf 24 aded 20 guruş 
Rumili kalâyı 1 kıyye 5 guruş 
Mis kuyruk 39 aded 39 guruş 
Sagîr bıyık tarağı 99 aded 28 guruş 
Zıvana kamışı 0,5 deste 0,5 guruş 
Şem‘a 700 dirhem 10 guruş 
Sagîr ve kebîr çemşir kutû 470 aded 8 guruş 10 para 
Mizbâk dirhem 17 aded 8,5 guruş 
Som imâme 33 aded 63 guruş 
Sagîr som imâme 11 aded 11 guruş 
Som ağızlık 28 aded 10 guruş 
Fildişi kutu 140 aded 14 guruş 
Fildişi tarak 136 aded 31 guruş 
Sakal tarağı 6 aded 3 guruş 
Münakkâş 16 aded 1 guruş 
Sagîr kemik kutu 122 aded 50 guruş 
Lâleli yağ 15 guruş 
Def‘a mücessem yemeni 24 aded 48 guruş 
Yekûn 1236 guruş 7 para 

 

Minhâl-ihrâcât  
Mekkâri es-Seyyîd Osman’a virilen 20 guruş 
Kâtibiyye 13 guruş 
Çûkadâriyye 13 guruş 
Emîn-i beytü’l-mâla hidmet 13 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 5 guruş 
Yekûn 64 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî 1172 guruş 
 
Ber mu‘tâd sülüs ihrâc 

1172 guruş 
390 guruş 80 meblağ 
781 guruş 40 meblağ der yed-i emîn-i 
beytü’l-mâl 

[70/1] 
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Medîne-i Tokat’da Horuş Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Arife bint-i el-Hâc Ali nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Salih bin        ile 

sadrî kebîr oğulları Mustafa ve Ali’ye ve sadrîyye-i kebîre kızı Şerife’ye münhasıra 

olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrûn talebi ve ma‘rifet-i 

şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis şehr-i Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre ve hadika-i 
muttasıla 1 bâb 

1250 guruş 

Bağçe der mevzi‘-i Çağagölü 1 kıt‘a 1500 guruş 
Döşek 1 7 guruş 
Yorgan 2 15 guruş 
Yasdık 11 40 guruş 
Yan minderi 2 ve köşe 30 guruş 
Kilim 1 6 guruş 
Kâliçe 2 20 guruş 
İpekli gömlek 1 5 guruş 
Astar 1 tob 6 guruş 
Sini 1 30 guruş 
Kuzu kazgan 25 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 14 kıyye 35 guruş 
Yekûn 2969 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 74 guruş 
Kâtibiyye 10 guruş 
Çûkadâriyye 10 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 15 guruş 
Masârif-i müteferrika 7 guruş 
Yekûn 120 guruş 

[s.69] 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 2849 guruş 
Hisse-i zevc 712 guruş 30 meblağ 
Hisse-i ibn 854 guruş 84 meblağ 
Hisse-i ibn 854 guruş 84 meblağ 
Hisse-i bint 427 guruş 42 meblağ 
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[69/1] 

Berber Hüseyin’in Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Seyfeddin Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Hüseyin bin Ahmed nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Ayşe bint-i 

İbrahim ile sulbîyye-i kebîre kızı Zeyneb’e ve ammi-zâdeleri Hüseyin ve karındaşı 

Osman’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrûn 

talebi ve ma‘rifet-i [şer‘] terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ 

ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i 

âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’r-râb‘i şehr-i Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 100 guruş 
Dimi ve çit döşek 2 20 guruş 
Yorgan 2 6 guruş 
Kilim 2 15 guruş 
Şam‘dân 1 3 guruş 
Çamaşur kazgan ve leğeni 30 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 20 kıyye 50 guruş 
Hırdavât-ı menzil 5 guruş 
Berber dükkânı der sûk-ı Atbâzârı ve 
takımı 

60 guruş 

Nakd der kise 140 guruş 
Yekûn 1345 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 30 guruş 
Kâtibiyye 7 guruş 
Çûkadâriyye 7 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 6 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 3 guruş 
Yekûn 53 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1292 guruş 
Hisse-i zevce 161 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bint 646 guruş 
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Hisse-i ammi-zâde 242 guruş 30 meblağ 
Hisse-i ammi-zâde 242 guruş 30 meblağ 

[69/2] 

Basmacı Artin’in Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Yarahmed Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Artin veled-i Ohan nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Dûrisima 

bint-i Toros ile sulbîyye-i sagîre kızı Ahsapret’e ve li-ebeveyn er karındaşı Zakar’a 

münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan hâlik-i 

mersûmun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis 

şehr-i Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Dimi döşek 1 10 guruş 
Yorgan 2 18 guruş 
Yasdık 3 15 guruş 
Çit minder 2 7 guruş 
Kâliçe 1 5 guruş 
Cedîd kilim 1 20 guruş 
Köhne kilim 1 2 guruş 
Keçe 1 1 guruş 
Köhne cübbe 1 ve şalvar 1 ve entari 2 ve 
kalpak 1 

12 guruş 

Heğbe 1 1 guruş 
Şam‘dân 3 4 guruş 
Sini 1 20 guruş 
Çamaşur kazganı 1 15 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 26 
kıyye 

65 guruş 

Der zimmet-i Zakar 7 guruş 
Basmacı alâtı 20 guruş 
Yekûn 222,5 guruş 

[s.68] 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 5,5 guruş 
Kâtibiyye 1,5 guruş 
Çûkadâriyye 1,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
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İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Yekûn 10,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 212 guruş 
Hisse-i zevce 26 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bint 106 guruş 
Hisse-i ahi 79 guruş 60 meblağ 

[68/1] 

Ba‘dehu hâric ez-defter karındaşı Zakar zimmetinde zuhûr iden eşya ve 

nükûddan hâlik-i mersûm Artin’in nısf hisse-i irsiyyesi ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve 

müceddeden veresesine tevzî‘ ve taksîm olunan eşyâ ve nükûdıdır ki ber-vech-i âtî zikr 

olunur. 

Altûn kol bağı kıymeti 1 tek 50 guruş 
Tekir ve ham çit kıymeti 5,5 külçe 510,5 guruş 
Hâre tüfenk kıymeti 34,5 guruş 
Nakd der kise 200 guruş 
Yekûn 795 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Lâşesine masraf 60 guruş 
İhzâriye kaydiyye ve kalemiyye 3 guruş 
Da‘vâ zımnında virilen resm 73 guruş 
Yekûn 136 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 659 guruş 
Hisse-i zevce-i mersûme 82 guruş 45 meblağ 
Hisse-i bintü’l-mersûme 329 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ahi’l-mersûm 247 guruş 15 meblağ 

[68/2] 

Medîne-i Tokat’da Zincirlikuyu Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Nimetullah bin Mustafa nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûke Şerife 

bint-i Mehmed ile sulbî oğulları Nimetullah ve Mehmed’e ve anası Ümmügülsüm bint-i 

Abdullah’a münhasıra olub kable’l-kısme mezbûr Nimetullah dahi fevt olub verâseti 
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anası mezbûre Şerife bint-i Mehmed ile li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Mehmed’e 

münhasıra olub kable’l-kısme mezbûre Ümmügülsüm dahi fevt olub verâseti oğlunun 

oğlu mezbûr Mehmed’e münhasıra olub kable’l-kısme mezbûr Mehmed dahi fevt olub 

verâseti anası mezbûre Şerife bint-i Mehmed ile ammi-zâdeleri Derviş Mehmed 

Alemdar bin Ömer’e ve Abdurrahman bin Abdurrahman’a ve gâ’ib ani’d-diyâr Ali bin 

Abdurrahman’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-

i şer‘ terekeleri tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-münasahaü’ş-şer‘iyye tevzî ve taksîm 

olunan müteveffiyûn-ı mezbûrûnun terekelerinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis şehr-i Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 350 guruş 
Nısf bağçe der mevzi‘-i Köprübâşı 150 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Geksi 1 kıt‘a 89 guruş 
Hınta ve şa‘îr kıymeti 34 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 3 
kıyye 

7,5 guruş 

Yekûn 630,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiyân-ı mezbûrânın techîz ve 
tekfînine masraf 

116,5 guruş 

Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Resm-i kısmet 16 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Masârif-i müteferrika 3 guruş 
Yekûn 148,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 482 guruş 
Hisse-i ümmü’l-mezbûre Şerife bi’l-
münâsaha 

238 guruş 92 meblağ 

Hisse-i ammi-zâde Derviş Mehmed 
Alemdar bi’l-münâsaha 

81 guruş 9 meblağ 

Hisse-i ammi-zâde-i mezbûr Abdurrahman 81 guruş 9 meblağ 
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bi’l-münâsaha 
Hisse-i ammi-zâde-i mezbûr Ali bi’l-
münâsaha 

81 guruş 9 meblağ 

Bâkî meblağ 1 

[68/3] 

Medîne-i Tokat’da Cedîd Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Arife bint-i el-Hâc Ömer nâm hatunun verâseti sadrîyye-i kebîre kızı Şerife Hatun 

ibnete Mahmud Efendi ile li-eb kız karındaşı Zahide’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir 

ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûretân talebi ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i 

mezbûrenin terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-

yevmi’l-hâmis min şehr-i Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[s.67] 
En‘âm-ı Şerîf 1 cild 2 guruş 
Yüncü nısf dükkânı der Sûk-ı Mahkeme 150 guruş 
Altûn pul ta‘bîr olunur 0,5 dirhem 48 
miskâl 

483 guruş 

İncülü küpe 1 çift 50 guruş 
Altûn yüzük 4 ve sîm diğer 1 30 guruş 
Yâldızlı sîm kuşak ve kolan 20 guruş 
Sagîr sîm kuşak 2 ve kolan 2 6 guruş 
Dimi döşek 1 10 guruş 
Atlâs çit yorgan 4 40 guruş 
Çit publa 2 6 guruş 
Köhne publa 2 2 guruş 
Dimi 10 ve kadife 3 ve atlâs 2 yasdık ve 
koltuk 

65 guruş 

Yan minderi 2 ve beyaz mak‘ad 2 ve köşe 
2 

40 guruş 

Mâ‘î çarşab 1 2,5 guruş 
Sedefli ayna 5 guruş 
Müsta‘mel kilim 1 15 guruş 
Dimi yasdık yüzü 1 2,5 guruş 
Köhne Selanik ve köhne tüylü kilim 1 15 guruş 
Çiçekli sansar kürk 1 yaka 30 guruş 
Hamam takımı ve Keşan boğça 30 guruş 
Çit sofra bezi 1 ve peşkir 2 10 guruş 
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Müsta‘mel çiçekli entari 1 15 guruş 
İpekli gömlek 2 ve don 1 ve çarşab 1 ve 
boğça 1 

16 guruş 

İşleme ve sade bürük 25 guruş 
İşleme havlu ve boğça 20 guruş 
Beyaz içlik 2 ve bez parçası ve boğça 1 8 guruş 
Basma seccâde 1 3 guruş 
Def‘a çarşab ve bez parçaları 4 guruş 
Çit pencere perdesi 4 ve boğça 1 10 guruş 
Def‘a çarşab ve bez parçaları 3 guruş 
Def‘a bez parçaları ve çit değirmi 2 ve 
boğça 1 

8 guruş 

Köhne gömlek 2 ve don 1 ve takye 3 ve 
boğça 1 

5 guruş 

Def‘a çarşab 2 8 guruş 
Bez parçaları ve çit boğça 1,5 guruş 
Fincan 2 ve kutu 1 ve Frenk 1 ve mıkrâz 1 
ve Halebi 1 

6,5 guruş 

Sagîr çekmece derûnunda hırdavât 2,5 guruş 
Def‘a sandık 1 5 guruş 
Fener 1 2,5 guruş 
Şam‘dân 2 3 guruş 
Kahve takımı 4 guruş 
Def‘a kilim 1 10 guruş 
Mankâl 1 15 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 55 kıyye 140 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 11 guruş 
Yekûn 1340 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
takfînine ve termîm-i kabr ber-mûcîb-i 
vasiyyet 

220 guruş 

Resm-i kısmet 33,5 guruş 
Kâtibiyye 10 guruş 
Çûkadâriyye 10 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 6,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 5 guruş 
Yarahmed Mahallesinin kâldırımının 
ta‘mîr ve termîmine ber-mûcîb-i vasiyyet 

100 guruş 

Yekûn 385 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 955 guruş 
Hisse-i bint 477,5 guruş 
Hisse-i uht 477,5 guruş 
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[s.66] 

[66/1] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr-ı Müslim Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Mustafa ibn-i Mehmed nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi 

Saliha bint-i Abdurrahman ile sulbî sagîr oğlu Hasan’a ve sagîre kızı Dudu’ya ve anası 

Zeyneb bint-i Abdullah’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra 

bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min şehr-i Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Kumluk der mevzi‘-i Vartebet 1 kıt‘a 40 guruş 
Çit yasdık 10 20 guruş 
Yan minderi 1 ve mak‘ad 1 5 guruş 
Köhne kilim 4 15 guruş 
Köhne kâliçe 1 10 guruş 
Dülbend örtüsü kavuk ve sarık 6 guruş 
Müsta‘mel çuha biniş 1 50 guruş 
Çuha abdestlik 1 10 guruş 
Çuha şalvar 1 ve uçkur 1 30 guruş 
Kuşak 1 ve entari 2 10 guruş 
Köhne işleme çuha seccâde 10 guruş 
Gömlek 3 ve don 3 ve uçkur 7 guruş 
Kahve ibriği 4 ve cezbe 2 ve tebsi 1 ve 
fincan 7 ve tonbâk zarf 8 

12 guruş 

Tüfenk 1 40 guruş 
Filinta 1 15 guruş 
YatAğan bıçağı kabza 1 12 guruş 
Kılıç kabza 1 15 guruş 
Kadife 1 ve dimi 3 ve şilte 2 yasdık 18 guruş 
Sagîr kâliçe 2 guruş 
Def‘a yan minderi 20 guruş 
Yan kilimi 1,5 guruş 
Dimi döşek 2 16 guruş 
Yorgan 1 ve mitil 1 15 guruş 
Çamaşur leğeni 1 ve kazgan 1 30 guruş 
Leğen ve ibrik 10 guruş 
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Sini 1 12,5 guruş 
Havân ve el 2,5 guruş 
Kebîr 1 ve sagîr şam‘dân 4 8 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 58 kıyye 165 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Bârgîr 1 re’s ve takım 80 guruş 
Kovan 8 aded 32 guruş 
Hınta 1 keyl 4 rublağı 30 guruş 
Der zimmet-i Karahüseyin-oğlu bâ-
temessük 

56 guruş 

Der zimmet-i Dırâz-oğlu Ahmed bâ-
temessük 

30 guruş 

Der zimmet-i Şeyhali-oğlu bâ-temessük 20 guruş 
Endizli Süleyman bâ-temessük 124 guruş 
LatifAğa-zâde Hüseyin Ağa bâ-temessük 370 guruş 
KâsımAğa-zâde Genc Ağa 110 guruş 
Bâ-defter-i zimemât 1926 guruş 
Yekûn 3395 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

94 guruş 

Resm-i kısmet 84 guruş 
Kâtibiyye 13 guruş 
Çûkadâriyye 13 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 15 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 5 guruş 
Harc-ı hüccet-i vasi ve nafaka 20 guruş 
Yekûn 244 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 3151 guruş 
Hisse-i zevce 393 guruş 105 meblağ 
Hisse-i ibn 1487 guruş 116 meblağ 
Hisse-i bint 743 guruş 118 meblağ 
Hisse-i ümm 525 guruş 20 meblağ 
Bâkî meblağ 1 

[66/2] 

Medîne-i Tokat’da Yaşmeydân Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan 

akdem hâlike olan Maryem bint-i Akob’un verâseti zevc-i metrûku Haçek veled-i 

Manuk ile ammisi oğlu olduğu hasmı muvâcehesinde bi’l-ikrâr lede’ş-şer‘ sâbit ve 
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verâsetine hükm-i şer‘i lâhık olan Serkiz Keşiş veled-i Martos talebi ve ma‘rifet-i şer‘ 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlike-i 

mersûmenin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ 

aşer min Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Mehr-i mü’eccel der zimmet-i zevc-i 
mersûm 

16,5 guruş 

Altûn 8 aded 57 guruş 
Sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 18 guruş 
Telkârî sîm yâldızlı kuşak 1 çift 30 guruş 
Altûn yüzük 4 25 guruş 

[s.65] 
Taşlı altûn küpe 1 çift 25 guruş 
Sîm yâldızlı bâzûbend ve sâ’îr 1 11 guruş 
Sîm düğme 1 guruş 
Çiçekli yüzlü zincâb kürk 32 guruş 
Tamkâhâne entari 1 30 guruş 
Çiçekli entari 1 10 guruş 
Köhne Hatayî entari 1 10 guruş 
Gezi ve çiçekli ve alaca şalvar 1 15 guruş 
Keşan boğça 1 5 guruş 
El yemeni 1 1 guruş 
Sagîr yorgan 1 2 guruş 
Arpalı şeridli mâ’î cübbe 35 guruş 
Turuncu çiçekli entari 1 6 guruş 
İpekli gömlek 1 5 guruş 
İpekli çarşab 1 10 guruş 
Def‘a ipekli çarşab 13 guruş 
Bez çarşab 1 12 guruş 
Ketân gömlek 1 7 guruş 
Bez 2 arşûn 1,5 guruş 
Köhne alaca boğça 1 1 guruş 
Köhne peştemâl 1 1,5 guruş 
Mücessem baş yemeni değirmi 14 20 guruş 
Peşkir 3 3 guruş 
Müsta‘mel işleme peşkir 2 2,5 guruş 
Sagîr işleme poşu 1 3 guruş 
İşleme 1 ve sade 1 örtü ve yağlık 1 12 guruş 
Ketân 5 arşûn 3,5 guruş 
Def‘a bez 4 arşûn 2 guruş 
Sarılı alaca 3,5 arşûn 5 guruş 
Haleb alaca 0,5 tob 6 guruş 
Sagîr peştemâl parçası 1,5 guruş 
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Sagîr çarşab 1 3 guruş 
Def‘a alaca 1 arşûn 1 guruş 
Beşik takımı 6 guruş 
Köhne kûtnî boğça 1 2 guruş 
Takye 2 2 guruş 
Gügül ipeği 2 guruş 
Sagîr ayna 1 guruş 
Tahta sandık 1 6 guruş 
Kaşık 2 ve çorâb 1 1 guruş 
Sagîr tahta sandık ve hırdavât 9 guruş 
Kefere kitâbı 4 5 guruş 
Kâliçe 1 5,5 guruş 
Sagîr yan kâliçesi 1 10 guruş 
Kilim 1 15 guruş 
Yasdık 5 10 guruş 
Döşek 2 15 guruş 
Çit yorgan 3 30 guruş 
Kefere minderi 2 1,5 guruş 
Köhne kebe 1 3 guruş 
Sini 2 25 guruş 
Sagîr şam‘dân 2 ve cezve 1 2,5 guruş 
Fağfur fincan 5 5 guruş 
Kütahya tabak 3 1 guruş 
Tuz 2 ve kalay 1 ve arak kabı 1 1 guruş 
Şişe arak kabı 3 1,5 guruş 
Billûr bardak maşraba 1 2,5 guruş 
Köhne entari 1 ve don 1 2 guruş 
Şâlî cübbe 1 6 guruş 
Köhne gömlek 2 3 guruş 
Don 1 2 guruş 
Hamam takımı ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Teymür mankâl 1 3 guruş 
Ketân çıkrığı 1 2 guruş 
Anbâr 1 3 guruş 
Der zimmet-i Kazgancı Manûk bâ-
temessük 

172,5 guruş 

Der zimmet-i Peştemâlci Kirkor bâ-
temessük 

236 guruş 

Evânî-i nühâsiyye 25 kıyye 62 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 12 guruş 
Yekûn 1119 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlike-i mersûmenin lâşesine masraf 210 guruş 
Resm-i kısmet 28 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
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Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Yekûn 255 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 864 guruş 
Hisse-i zevc-i mersûm 432 guruş 
Hisse-i ibnü’l-ammi 432 guruş 

[65/1] 

Emine Hatun’un Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Kaya Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Emine bint-i Ebubekir nâm müteveffiyenin verâseti gâ’ib ani’d-diyâr li-eb er karındaşı 

el-Hâc Abdurrahman’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-

ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve müteveffiye-i mezbûrenin defter-i müfredâtıdır ki ber-

vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşer min şehr-i Zi’l-hicce li-sene seb‘a 

ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 400 guruş 
Dimi döşek 2 18 guruş 
Dimi yasdık 10 40 guruş 
Yan minderi 2 ve köşe ve mak‘ad 30 guruş 
Yorgan 2 15 guruş 
Çit kâpû perdesi 1 8 guruş 
Müsta‘mel kebe 1 4 guruş 
Köşe yasdığı 3 5 guruş 
Çit minder 3 5 guruş 
Müsta‘mel kilim 1 7 guruş 
Köhne sicim 1 1 guruş 
Köhne keçe 1 1 guruş 
Müsta‘mel Mısır hasırı 1 6 guruş 
Pencere perdesi 6 ve çarşab 1 7 guruş 
Papuç 1 çift 1 guruş 
Çitâri entari ve sagîr libâde 1 35 guruş 

[s.64] 

Beyaz libâde ve içlik 8 guruş 
Keşan şalvar 1 ve don 1 5 guruş 
Kûtnî 1 ve çit 1 sofra bezi 10 guruş 
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Çit yorgan yüzü 2 5 guruş 
Dolama peşkir 1 3 guruş 
Çarşab 2 6 guruş 
Hamam takımı 10 guruş 
Sagîr peşkir ve makreme 4 guruş 
Müsta‘mel ipekli 1 ve bez 1 gömlek 6 guruş 
Beyaz dülbend ve örtü 2 guruş 
Mâ’î yüzlü kürk 1 yaka 25 guruş 
Köhne boğça 2 2 guruş 
Sagîr kise 10 8 guruş 
Gülyağı şişe 2 3 guruş 
Sîm zarf 3 ve fincan 3 10 guruş 
Duhân çıbığı 2 5 guruş 
Kebîr 1 ve sagîr 1 şam‘dân 5 guruş 
Kahve takımı 5 guruş 
Sepet sandık 1 3 guruş 
Sagîr nühâs mankâl 1 10 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 30 
kıyye 

90 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Nakd der kise 85 guruş 
Yekûn 903 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet-i âdî 23guruş 
Kâtibiyye 7 guruş 
Çûkadâriyye 7 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 3,5 guruş 
Yekûn 45 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî 858 guruş 

[64/1] 

Medîne-i Tokat’da Meydân-ı Müslim Mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Naime bint-i Hüseyin nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku 

gâ’ib ani’d-diyâr Mehmed bin Mehmed ile anası Arife bint-i Ömer’e ve li-ebeveyn kız 

karındaşları Kafiye ve Fatma’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 
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taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i 

âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşer min şehr-i Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve işrîn 

ve mi’eteyn ve elf. 

Döşek 2 25 guruş 
Çiçekli 1 ve çit 1 yorgan 25 guruş 
Yasdık 3 10 guruş 
Kilim 2 20 guruş 
Peten entari 1 80 guruş 
Peten hırka 1 80 guruş 
Kol bağı 1 çift 80 guruş 
Pul ta‘bîr olunur 80 guruş 
Sîm kuşak ve kolan 1 çift 17 guruş 
Kameriye 20 guruş 
Dökme altûn 1 10 guruş 
Küpe 1 aded 6 guruş 
Müsta‘mel serbâb entari 1 15 guruş 
Çitâri entari 1 10 guruş 
Şâlî halebi 5 4 guruş 
Bürük 1 15 guruş 
İşleme sofra peşkir 1 8 guruş 
Yüzük 4 2 guruş 
İpekli gömlek 4 25 guruş 
Def‘a bürük 1 5 guruş 
İşleme çarşab 1 5 guruş 
İşleme peşkir 1 2 guruş 
Sade çarşab 1 2,5 guruş 
Kurutma gömlek 3 10 guruş 
Şalvar 1 5 guruş 
Don 4 6 guruş 
Mücessem çit değirmi 7 15 guruş 
Sagîr çiçekli libâde1 8 guruş 
Tarak 1 2 guruş 
Makreme 3 3,5 guruş 
Boğça 2 6 guruş 
Bez 1 tob 6,5 guruş 
Tahta sandık 1 5 guruş 
Dezgâh 4 guruş 
Karasığır düğesi 1 10 guruş 
Hamam takımı 20 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 7 
kıyye 

17,5 guruş 

Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 250 guruş 
Yekûn 915 guruş 
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Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

73 guruş 

Resm-i kısmet 22,5 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2,5 guruş 
Yekûn 110 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 805 guruş 
Hisse-i zevc 402 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ümm 134 guruş 20 meblağ 
Hisse-i uht 134 guruş 20 meblağ 
Hisse-i uht 134 guruş 20 meblağ 

[s.63] 

[63/1] 

El-Hâc Mehmed-oğlu Mustafa’nın Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Çilehâne Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan es-Seyyîd Mustafa ibn-i el-Hâc Mehmed nâm müteveffânın verâseti zevce-i 

metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Ahmed ile sulbî kebîr oğlu Mehmed’e ve sulbîyye-i 

kebîre Abide ve Maide ve sagîre kızları Şeirfe ve Sündüs ve Fatma’ya münhasıra olub 

kable’l-kısme sagîre-i mezbûre Fatma dahi fevt olub verâseti anası mezbûre 

Ümmügülsüm ile li-ebeveyn er karındaşı mezbûr Mehmed’e ve kız karındaşları 

mezbûrât Abide ve Maide ve Şerife ve Sündüs’e münhasıra olub kable’l-kısme mezbûr 

Mehmed dahi fevt olub verâseti anası mezbûre Ümmügülsüm ile li-ebeveyn kız 

karındaşları mezbûrât Abide ve Maide ve Şerife ve Sündüs’e münhasıra olduğu şer‘ân 

zâhir ve nümâyân oldukdan bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekeleri tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

münasahatü’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffiyûn-ı mezbûrûnun 
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defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi ve’l-işrîn 

min şehr-i Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbure 1 bâb 500 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Hânyâzûsu 1 kıt’a 100 guruş 
Def‘a bağ der mevzi‘-i Çay 1 kıt‘a 50 guruş 
Bedestânda vâki‘ dolâb 1 bâb 250 guruş 
Çit yorgan 6 50 guruş 
Dimi ve çit döşek 4 30 guruş 
Dimi yasdık 12 48 guruş 
Yan minderi 2 ve mak‘ad 2 ve köşe 2 30 guruş 
Köhne müsta‘mel kilim 9 40 guruş 
Alaca entari 1ve beyaz içlik 1 6,5 guruş 
Şayak şalvar ve uçkur 5 guruş 
Köhne çuha biniş 1 8 guruş 
Köhne kavuk ve sarık 2,5 guruş 
Köhne çuha abdestlik 1 3 guruş 
Sagîr aba 1 10 guruş 
Gömlek ve don ve kuşak ve takye 6 guruş 
Kütahya tabak ve kahve takımı 3 guruş 
Tüfenk 1 30 guruş 
Sîmli hançer ve bıçak ve tesbîh 50 guruş 
Gayret kuşağı ve palaska 3 guruş 
Kara sabun ber-vech-i tahmîn 15 guruş 
Kebîr 3 ve sagîr 1 şam‘dân 10 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 60 kıyye 120 guruş 
Çamaşur kazgan 1 ve leğen 2 ve kuzu 
kazgan 1 21 kıyye 

42 guruş 

Nakd der kise 65 guruş 
Der zimmet-i Kat karyesi ahâlileri bâ-
temessük 

282 guruş 

Kavas Osman bâ-temessük an-karye-i 
mezbûre 

360 guruş 10 para 

Def‘a mezbûr Osman yediyle 28,5 guruş 
Deli Mustafa-oğlu Ahmed an-karye-i 
mezbûre bâ-temessük 

85 guruş 

Karamehmed-oğlu Osman an-karye-i 
mezbûre bâ-temessük 

150 guruş 

Kösemahmud-oğlu Mustafa an-karye-i 
Zağar bâ-temessük 

86 guruş 

Markos zimmî an-karye-i Kat bâ-temessük 75 guruş 
Hasan-oğlu Osman an-karye-i mezbûre bâ-
temessük 

26,5 guruş 

Bayram-oğlu Ahmed an-karye-i mezbûre 
bâ-temessük 

382 guruş 
Def‘a 120 guruş 
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502 guruş 
İhrâc 062,5 guruş 
439,5 guruş 

Dobaç-oğlu bâ-temessük 17 guruş 
Sıkı-oğlu Bekir an-karye-i Kat bâ-
temessük 

32 guruş 

Usta Osman an-karye-i mezbûre bâ-
temessük 

59 guruş 

Kelleci-oğlu Hasan an-karye-i mezbûre bâ-
temessük 

24 guruş 

Ahmedbeşe-oğlu Halil bâ-temessük 19,5 guruş 
Dayımustafa-oğlu ammisi 41 guruş 
Kasâb Ahmed an-karye-i Gürcü 85 guruş 
Seyyîdmehmed-oğlu Seyyîd Hüseyin an-
karye-i mezbûre 

20 guruş 

Ahmed an-karye-i Bireb bâ-temessük 217 guruş 
Def‘a 042 guruş 
259 guruş 
067guruş 
192 guruş 

Delimustafa-oğlu Hüseyin an-karye-i Kat 
bâ-temessük 

16 guruş 

Topal Mardıros an-karye-i Gürcü bâ-
temessük 

23 guruş 

Ustaemin-oğlu an-karye-i Bireb bâ-
temessük 

102 guruş 

Karye-i Küçük Bireb ahâlilerinde bâ-
temessük 

130 guruş 

Şâhin-oğlu İsmail an-karye-i mezbûr bâ-
temessük 

65 guruş 

Musaoğlu Mustafa an-karye-i mezbûr bâ-
temessük 

26,5 guruş 

Ömerbeşe-oğlu Ahmed an-karye-i mezbûr 
bâ-temessük 

17,5 guruş 

Çatal-oğlu Deli Hüseyin an-karye-i 
mezbûr bâ-temessük 

72 guruş 

Hâcı-oğlu Ahmed an-karye-i mezbûr bâ-
temessük 

38 guruş 

Mirmât-oğlu Seyyîd Mustafa an-karye-i 
Necib bâ-temessük 

114 guruş 

Güş-oğlu Abdurrahman an-karye-i mezbûr 
bâ-temessük 

190 guruş 

Mü’ezzin-oğlu Ömer an-karye-i Necib bâ-
temessük 

23 guruş 

Hasan-oğlu Seyyîd Mehmed an-karye-i 
mezbûre bâ-temessük 

34,5 guruş 

Mü’ezzin-oğlu İbrahim an-karye-i mezbûr 114 guruş 
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bâ-temessük 
Danacı Ebûbekir an-karye-i Kat bâ-
temessük 

33 guruş 

[s.62] 

Musa ve Hasan an-karye-i Sırâc bâ-
temessük 

43,5 guruş 10 para 

Seyyîd Derviş Ali an-karye-i Fineze bâ-
temessük 

47 guruş 

Cuma an-karye-i mezbûr bâ-temessük 18 guruş 
Aslan an-karye-i mezbûr bâ-temessük 25 guruş 
Resûl-oğlu Halil an-karye-i Dinar bâ-
temessük 

13 guruş 

Kütük-oğlu Halil an-karye-i mezbûr bâ-
temessük 

26 guruş 

Şaban-oğlu Salih an-karye-i mezbûr bâ-
temessüük 

26 guruş 

Ali an-karye-i mezbûr bâ-temessük 13 guruş 
Bektaş an-karye-i mezbûr bâ-temessük 25 guruş 
Seyyîd-oğlu Hüseyin an-karye-i mezbûr 
ba-temessük 

36 guruş 

Ahmedkoca-oğlu Mehmed an-karye-i 
mezbûr bâ-temessük 

13 guruş 

Kılıç-oğlu Himmet 26 guruş 
Şaban-oğlu Mustafa an-karye-i mezbûr bâ-
temessük 

14 guruş 

Bektaş an-karye-i mezbûr bâ-temessük 15,5 guruş 
Setenci Mardıros bâ-temessük 128 guruş 

Def‘a  019 guruş 
187 guruş 

Kasâb Bağdasar bâ-temessük 26 guruş 
Topal Ali bâ-temessük 53 guruş 
Na‘lband Pir-oğlu Seyyîd Mehmed bâ-
temessük 

112 guruş 

İlcâyib-oğlu Ali bâ-temessük 74 guruş 
36 guruş 
110 guruş 

Kasâb Deli Agob bâ-temessük 500 guruş 
Atmaca-oğlu zimmî bâ-temessük 11 guruş 
Es-Seyyîd Hafız Mehmed Efendi bâ-
temessük 

209 guruş 

Halil Alemdar bâ-temessük 25 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 30 guruş 
Yekûn 6224 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
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Müteveffa-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

170 guruş 

Resm-i kısmet 155,5 guruş 
Kâtibiyye 21 guruş 
Çûkadâriyye 21 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 31 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 10,5 guruş 
Yekûn 409 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 5815 guruş 
Hisse-i zevce-i mezbûre Ümmügülsüm 
bi’l-münasaha 

1123 guruş 115 meblağ 

Hisse-i bintü’l-mezbûre Abide bi’l-
münasaha 

1172 guruş 91 meblağ 

Hisse-i bintü’l-mezbûre Maide bi’l-
münasaha 

1172 guruş 91 meblağ 

Hisse-i bintü’l-mezbûre Şerife bi’l-
münasaha 

1172 guruş 91 meblağ 

Hisse-i bintü’l-mezbûre Sündüs bi’l-
münasaha 

1172 guruş 91 meblağ 

Meblağü’l-bâkî 1 

[62/1] 

Medîne-i Tokat’da Mihmâd Hacib Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Tekye-nişin es-Seyyîd Osman Ağa ibn-i Hüseyin nâm müteveffânın verâseti 

zevce-i metrûkesi Fatma bint-i Receb ile sulbî sagîr oğulları Hüseyin ve Hasan ve 

Mehmed’e ve sulbîyye-i sagîre kızları Ayşe ve Hanife’ye münhasıra olub kable’l-kısme 

sagîr-i mezbûr Hüseyin dahi fevt olub verâseti anası mezbûre Fatma ile li-ebeveyn  er 

karındaşları sagîrân-ı mezbûrân Hasan ve Mehmed’e ve kız karındaşları sagîretân-ı 

mezbûretân Ayşe ve Hanife’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekeleri tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-münasahati’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiyân-ı mezbûrânın defter-i müfredatıdır ki ber-vech-i 

âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve 

işrîn ve mi’eteyn ve elf. 
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Menzil ve hadika-i muttasıla 1 bâb 500 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Doğancı 1 kıt‘a 10 guruş 
Def‘a bağ der mevzi‘-i Gülüzme 1 kıt‘a 50 guruş 
Def‘a bağ der mevzi‘-i Uzunburun 1 kıt‘a 80 guruş 
Döşek 3 40 guruş 
Yorgan 4 30 guruş 
Şâl kuşak 1 10 guruş 
Çit ve dimi yasdık 10 35 guruş 
Köhne kilim 3 20 guruş 
Köhne taraklı entari 1 8 guruş 
Çuha biniş 1 80 guruş 
Köhne sansar kürk 1 yaka 20 guruş 
Köhne şalî çakşûr ve uçkur 3 guruş 
Gömlek 2 ve don 2 3 guruş 
Kavuk ve sarık 6 guruş 

[s.61] 

Hamam takımı 15 guruş 
Tüfenk 1 10 guruş 
Esb 1 re’s ve takım 100 guruş 
Bârgir 1 re’s 50 guruş 
Ve evânî-i nühasiyye 24 kıyye 50 guruş 
Hırdavât-ı menzil 35 guruş 
Hınta 7,5 keyl 260 guruş 
Yekûn 1415 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun Komanat kazâsına muzâfa Çöreğibüyük nâm karyede vâkî‘ 
çiftliği derûnunda olan hayvânât ve zer‘ olunan hınta ve şa‘îr ve eşyâ-yı sâ’iresidir ki 
zikr olunur. 
Kısrağ 2 re’s 100 guruş 
Yaşar tây 2 50 guruş 
Câmûs öküzü 3 aded 45 guruş 
Karasığır ineği 3 aded 60 guruş 
Tosun 2 ve düğe 1 aded 30 guruş 
Zer‘ olunan hınta 10 keyl 400 guruş 
Zer‘ olunan şa‘îr 4 keyl 80 guruş 
Çift alâtı ve araba 30 guruş 
Karasığır öküzü 3 aded 45 guruş 
Yekûn 945 guruş 
Min haysü’l-mecmû‘ 2360 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

94 guruş 
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Resm-i kısmet 59 guruş 
Kâtibiyye 8 guruş 
Çûkadâriyye 8 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 11 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 4 guruş 
Harc-ı hüccet-i vasi 25 guruş 
Masârifât-ı müteferrika-i lâzıme 10 guruş 
Yekûn 219 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 2141 guruş 
Hisse-i zevce-i mezbûre Fatma bi’l-
münâsaha 

345 guruş 81 meblağ 

Hisse-i binü’l-mezbûr Hasan bi’l-
münâsaha 

598 guruş 56 meblağ 

Hisse-i binü’l-mezbûr Mehmed bi’l-
münâsaha 

598 guruş 56 meblağ 

Hisse-i bintü’l-mezbûre Ayşe bi’l-
münâsaha 

299 guruş 26 meblağ 

Hisse-i bintü’l-mezbûre Hanife 299 guruş 26 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 3 guruş 

[61/1] 

Bağdad …….. 33Gelen Emr-i Alî’dir 

Tabaka aslıhü’lhatır Şeyh-zâde Mustafa avni’l-mevlâ hilâfeti be-medîne-i Sivas 

nemekâhû el-fâkirullah azze-şânehü ufiye anhü. 

Düstûr-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-â‘lem müdebbirü’l-umûri’l-

cumhûr bi’l-fikri’s-sâkıb mütemmimü mehâmi’l-enâm bi’r-rey’is-sâ’ib mümehhidü 

bünyâni’d-devlet ve’l-ikbâl müşeyyidü erkâni’s-sa’âdeti ve’l-iclâl el-mahfufu bî-sunûf 

avâtıfi’l-melîki’l-alâ hâlâ Sivas vâlisi vezirim Celaleddin Paşa edâmâ’llahu te’âlâ 

iclâlehü ve kıdvetü’l-kuzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fezâ’il ve’l-kelâm Mevlânâ Sivas 

kâdısı zîde fazluhu ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân zâbitân ve vücûh-ı ahâli ve bi’l-

cümle iş erleri zîde kadruhum tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki 

Bayatlı Kürt Abdurrahman Paşa mukaddemlerde Bağdâd vâlileri tarafından Bayat 

                                                
33 Silik olduğu için başlık tam olarak okunamadı. 
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sancâğı tevcîh olunub paşa-yı merkûm vataniyyet-i asliyesinde mezkûr olan hırsuvâd ve 

habâbes ve mefsedet-i enbâzı muktezâsı üzre haddini tecâvüz birle bu tevsi‘-i hükümet 

dâ‘iyesine düşerek Bâğdad vâlisi sabık i‘lâmından sebkât iden hısâmını mahv ve i‘sâr 

ve gâh Bağdad vâlilerine mutâva‘at ve gâh mesleği bâği ve isyâna mücâseret ile 

Abdenniyâz cânibine meyl ve muvâfakat iderek hilâf-ı rızâ-yı şâhânem etvâr-ı 

bağiyâneye mübâderet eylediği ve paşa-yı mûmâ-ileyh bilâ-mûcib İrân hududuna 

tecâvüz ve gasb ve gârâta ibtidar etmiş ve ol mukâbelede Kirmanşah’da mûkîm 

Mehmed Ali Mirza hudûd-ı Devlet-i Aliyyeme tecâvüz ile îsâl-ı hasâr etmiş olduğundan 

tarafından vuku‘a gelen mücâvize bi’l-külliye rızâ-yı meyâmin-i iktizâ-yı şâhânemin 

mugâyiri olduğuna binâen paşa-yı merkûmun i‘dâmıyla emsâlinin terhîbi ve memâlik-i 

mahrûsemden gasb ve hasârat olunmuş olan emvâlin tazmîni ile âsâyîş ve emti‘anın 

tahsîli husûsuna irâde-i merâhim-âde-i şâhânemin mugâyiri olduğuna binâen paşa-yı 

merkûmun i‘dâmıyle müte‘allik olmağdan nâşî bu bâbda iktizâ iden evâmir-i âliyyemin 

ısdârıyla Bağdad vâlisi düstur-ı mükerrem müşîr-i mufahham nizâmü’l-âlem vezirim 

Abdullah Paşa edamallahu te‘âla iclâlehü ta‘yîn ve me’mûriyyet-i sâ’îre dahi tahsîs 

olunmuşdu. Bağdad vâlisi müşârün-ileyh müktezâ-yı me’mûriyeti üzere paşa-yı 

merkûm üzerine azimet eyledikde mukâbeleden ibrâz ve satvet ve celâdet-i saltanat-ı 

[s.60] seniyyeme sâyedâr tahammül olamayub İran cânibine gürizân olarak 

Kirmanşah’da mûkîm Şeh-zâde Mehmed Ali Mirizâ’ya dehâlet idüb şeh-zâde-i mûmâ-

ileyh anın efsâdına dil-râdde ve kendü tama‘-ı hâmına ferizât olarak merkûmun 

hakkında afv ve safh-ı şâhâne şâyân buyurulmasını istida‘â itmiş ise de firârilerin 

mübtedilerine re’y‘-i beyne’l emrin mer‘i olan meşrûtdan olmadığından paşa-yı mûmâ-

ileyhin Bağdad vâlisi müşârün-ileyh tarafına irsâli irâde-i hüsrevânem muktezâsından 

iken şeh-zâde-i mûmâ-ileyh merkûmun dehâletin bu def‘a vesîle-i ittihazıyla hudûd-ı 
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Devlet-i Aliyyeme tahattî ve tecâvüz birle beyne’d-devleteyn endâriş müsâleme ve 

musâfâta mü‘eddi harekât te’diye mübâderet ve hatta geçen sene paşa-yı merkûmun 

i‘dâmına taraf-ı devlet-i aliyyemden me’mûriyyet-i şâ’iyâsıyla mirzâ-yı mûmâ-ileyh 

bi’n-nefs hareket ve hudûd-ı devlet-i aliyyemi tecâvüze cesâret etmiş olmağla mirzâ-yı 

mûmâ-ileyhin makâsıdı Abdurrahman Paşa vesilesiyle gasb-ı emvâl dâ‘iyesi idüğü 

mahallinden ve etrâfdan istihbâr ve tahkîk olunmuş ise de paşa-yı merkûm taltifen ve 

ta‘nifen terbiye ve istihrâc olunur ve nush ve pend kabûl ider makûleden olmadığından 

başka bu def‘a dahi şeh-zâde-i mûmâ-ileyh ıtmâ‘ ve bi’l-cümle mâ-melekini i‘tâ‘ itmiş 

olunduğundan mîrzâ-yı mûmâ-ileyh dahi bu mâddeyi tekrâr celb ve mâl ve ibsan-ı 

rahne ve hasâra vesile ittihâzıyla paşa-yı merkûmun cürmünün afvıyla beher-hâl livâ-yı 

mezkûre ik‘âdi ve livâ-yı mezkûrda dört bin kiselik mâlı kalmış olmağla i‘tâsını Bağdad 

vâlisi müşârün-ileyh habîr-i evâmîrim sûretinde nâm-ı resîde ilçi irsâl olunmuş ve 

müşârün-ileyh tarafından dahi üslûb-ı hakîmâne ile cevâb virilerek ilçisi merkûma i‘âde 

olunmuş ise de mîrzâ-yı mûmâ-ileyhin pederi İran şâhı me’mûriyyet beyânı ve saltanat-ı 

seniyyemle İran beyninde mün‘akid olan şerâit-i müsâleme ve mu‘âhedeye münâfî güna 

gün kelimât-ı tefefvûhla müşârün-ileyh tarafından tekrâr be tekrâr adamlar irsâl 

gönderdiği adamların teeffüfen kendüsü dahi Süvari askeri istihsâla olduğu mahalden 

hareket ve yemîn ve yesârda bulunan Bağdad kurası ahâlisinin emvâl ve hayvânâtını 

gasb ve gârat ve fukarâ-yı ra‘iyyet îsâli dehşet iderek Bağdad’a on sekiz sâ‘at mesâfe 

Kızlarbat nâm mahalle gelüb karar eyledikde Bağdad vâlisi müşârün-ileyh dahi keyfiyet 

taraf-ı eşref-i şâhâneme bildirilmeksizin esbâb-ı mürâfi‘ye teşebbüs eylemek şâyed 

hakkında mûcib-i nedâmet olacağı mülâhazasıyla paşa-yı merkûmun iddia etdiği 

emvâline mahsûben bir mikdâr akçe i‘tâsıyla mîrzâ-yı mûmâ-ileyh girüye i‘âde 

etdirilmiş olub eğerçi bundan akdem tarafeynden vukû‘a gelen mücâvezetin tahkîki ile 
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lâzım gelen tâzminin tesviyesini ve ba‘de’l-yevm bu makûle hilâf-ı ahd ve şürût hareket 

vukû‘a gelmemesi zımnında taraf-ı Devlet-i Aliyyem’den me’mûr gönderilmiş olub 

ancak me’mûr-ı mûmâ-ileyhin bu esnâda İran’a varub âher me’mûriyete kıyâm 

olunması me’mûl ise de İraniyân’ın bu vechle hareketleri beyne’d-devleteyn mün‘akide 

olan şürût-ı mu‘ahede ve müsâleme mugâyir ve şân ve şükûh-ı saltanat-ı seniyyeme 

münâfî gün-a-gün tekâlif-bârdeleri ve memâlik-i mevrûsetü’l-mâlik-i şâhâneme te‘addi 

ve tecâvüz fırsât-bin olmaları selb-i emniyeti mûcib ve her devlet umûr-ı dâhiliyyesini 

düvel cânibinden ve bâ-husûs hem-civârî olan devletden istirkâk idemediklerini ve bu 

Abdurrahman Paşa mâddesi umûr-ı dâhiliyeden olub İranlu gâh merkûmu tesâhüb ve 

himâye ve gâh çi aleyhine iştikâ’ya mübâderetleri bir vechle tecvîz ve devletçe kabûl ve 

tahammül olunur mevâddan olmadığına binaen asâkir-i külliye ve tertîbât-ı sâ’îre ile 

Bağdad vâlisi müşârün-ileyhin imdâd-ı lâzıme-i vakt ve hâlden ve muktezâ-yı 

maslahatdan olmağla sen ki vezîr-i müşârün-ileyhsin Bağdad vâlisi müşârün-ileyh ile 

muhâbere ve mükâtebe iderek lede’l-iktizâ Mûsul’da ictima‘ ve işâr itmek üzre 

şimdiden Sivas eyâletinden asâkir-i vâfiye tertîb ve tehiyye ve eyâletlerin dâhilinde olan 

aşâir ve kabâil beyleri ve sâ’îr iktizâ idenlere taraflarına tarafından buyuruldular ve 

kâğıdlar tahrîr ve adamlar tesyîriyle hazır ve âmâde olunmaların tenbîh ve te’kîd iderek 

sen dahi hazır ve âmâde bulunmak husûsuna irâde-i şâhânem ta‘alluk olub ol bâbda 

hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı şâhânem şeref-rîz-i südûr olmağla vüsûl-ı emr-i 

şerîfimde muktezâ-yı me’mûriyyet ve lâzıme ve ârâ-yı gayret ve sadâkatin üzre 

şimdiden Sivas eyâletinden asâkir-i vâfiye tertîb ve tehiyye ve zikr olunan aşâir ve 

kabâil beyleriyle sâ’îr iktizâ idenlere buyuruldular tahrîriyle hâzır ve âmâde 

bulunmalarını tenbîh ve Bağdad vâlisi müşârün-ileyh muhârebe iderek tedbîr-i lâzıme 

ve’l-ârâ-yı seniyyenin i‘mâliyle ibrâz-ı satvet ve celâdet birle hudûd-ı Devlet-i 
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Aliyyeme tecâvüz ve hücûmları takdîrinde asâkir-i matlûbeyi bi’l-istishâb hareket ve 

def‘-i mazarratlarıyla muhâfaza-i hudûd-ı devleti husûslarına ikdâm ve müsâra‘at ve 

eyâletin dâhilinde olanlardan ma‘iyyetine ba-fermân-ı âli me’mûriyyetleri iktizâ idenleri 

Der-sa‘âdetim’e tahrîr ve işâret eylemen bâbında fermânım olmağın me’mûriyyetini 

şâmil Rikâb-ı Hümâyûnum’dan işbu emr-i şerîfim ısdâr ve ber mûcib-i ta‘cil        ile 

irsâl olunmuşdur. İmdi bu husûs-ı mevâdd-ı sâ’îreye makis olmayub bu bâbda zühûl ve 

gaflet bir vechle câ’îz olmamağla vüsûl-ı emr-i âlîşânımda şânü’s-silâh-ı güzide ve 

bahâdır ve harb ve peykâra kadir asâkir-i vâfiyeyi şimdiden tehiyye ve eyâletin 

dâhilinde olan aşâir ve kabâil beyleriyle sâ’îr iktizâ idenleri hâzır ve âmâdeolmalarını 

tenbîh ve te’kîd ve lede’l-iktizâ bi’n-nefs cümlesini istishâb ile Musul’da ictima‘ itmek 

üzre istihsâb-ı istihzâr ve Bağdad vâlisi müşârün-ileyh ile rüsûm-ı muhâbere ve ittifâka 

ra‘iyyet ve tedâbîr-i lâzıme ve’l-ârâ-yı sâibenin icrâsıyla ibrâz-ı satvet ve celâdet birle 

def‘-i mükâbere müsâra‘at eylemek matlûb-ı mülükânem idüğü ve Diyarbekir ve Rakka 

vâlileri eyâletleri dâhilinde olan hükümet ve elviye mutasarrıflarına şimdiden buyuruldu 

tahrîriyle hâzır ve âmâde bulunmalarını ve kendüleri dahi asâkir-i vâfiye tehiyyesiyle 

hâzır ve âmâde olmak ve Van ve Kars muhâfızları ve Bayındır ve Muş mutasarrıfları 

hudûd ve kal‘alarını muhâfaza eylemek üzere başka başka evâmir-i âliyyemle me’mûr 

kılındıkları ve Erzurum vâlisine dahi lâzım gelen vesâya-i tenbîh ve âşune olunduğu 

ma‘lûmun oldukda ber-vech-i şürûh amel ve hareket ve senden me’mûn ve muntazır-ı 

şâhânem olan âsâr-ı kâr-âgâh ve hamiyeti izhâra ve ârâ-yı lâzım-ı me’mûriyyete ikdâm 

ve mübâderet ve hilâfından mübâ‘adet eyleyesiz ve siz ki Mevlânâ ve sâ’îr mûmâ-

ileyhim siz dahi mûcib-i emr-i şerîfimle amel ve hareket ve şânü’s-silâh-ı asâkir-i vâfiye 

ile müşârün-ileyhin [s.59] lede’l-iktizâ sür‘at-i hareket ve azimet esbâbını istikmâle bi’l-

ittifâk sa‘î ve gayret ve ağmaz ve rehâvetden mübâ‘adet eyleminiz bâbında fermân-ı 
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âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki (boşluk) vüsûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh 

üzre şeref-yâfte-i südûr olan fermân-ı vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimin mazmûn-ı 

itâ‘at-makrûnuyla amel ve hareket ve hilâfından hazer ve mücânebet eyleyesiz. Şöyle 

bilesiz a‘lâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız. Tahrîren evâil-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerife sene seb‘a ve 

işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Kostantiniyye-i Mahrûse 

Sûret-i emr-i âlî mûcîbince Sivas Vâlisi devletlû i‘nâyetlû Celâleddin Mehmed 

Paşa efendimiz tarafından bir kıt‘a buyuruldu dahi vârid olmuşdur. 

[59/1] 

Dizdârlık Berâtı Kaydıdır 

Berât-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî-mekân-ı sultâni ve tugrâ-yı ve garrâ-yı cihân-sitân-ı 

hâkânî hükmi oldur ki 

Çûn hâfızîn-i kılâ‘ ve hârisîn-i bıkâ‘ olanlar inâyet ve ihsânımla ale’d-devâm 

mer‘î ve muhterem olmaları âdet-i hasene-i şehriyâriden kılınan Sivas sancâğında Venk 

nâhiyesinde Yergencik nâm karye ve gayriden yedi bin yüz akçe gerek timâr ile Tokat 

kal‘ası dizdârlığına mutasarrıf es-Seyyîd Halil veled-i Mehmed fevt olub gerek timâr-ı 

mezbûr ile kal‘a-i merkûme dizdârlığı mahlûl olmağla erbâb-ı istihkâkdan sulbî kebîr 

oğlu refi‘-i tevkî‘-i refî’ü’ş-şân-ı hâkânî kıdvetü’l-sikât ve’l-mustahfızîn es-Seyyîd 

Mehmed zîde hıfzihuya virilmek bâbında i‘nâyet-i ricâsına Tokat nâ’îbi kıdvetü’n-

nüvvâb el-müteşerr‘în Mevlânâ Şeyh-zâde Es-Seyyîd Mustafa zîde ilmihu i‘lâm itmeğin 

leyl ve nehâr derûn-ı kalâda sâkîn olub hidmet-i lâzımesin edâ itmek şartıyla oğlu 

mûmâ-ileyhe tevcîh olunmak içün sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf Şevvâlinin 

yirmi birinci günü târîhiyle hükm-i şerîfim virildikden sonra tezkîresi ihrac olunmak 
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fermânım olmağın zikr olunan yedi bin yüz akçe gerek tîmâr ile kal‘a-i merkûme 

dizdârlığı vech-i şürûh üzre merkûm es-Seyyîd Mehmed veled-i es-Seyyîd Halil zîde 

hıfzıhuya tevcîh olunub virdim ki zikr olunan ve şerh ve a‘yân ve beyân kılınur ve 

buyurdum ki ba‘de’l-yevm taht-ı yedinde olub tasarruf kılub şöyle ki vezâifen harmân-ı 

gedik tîmâr-ı mezbûr ile kal‘-i merkûme dizdârlılığı ber-mûcîb-i defter-i hâkânî bi-

kusûr mer‘î ve mü’eddi kıla ve mûmâ-ileyhima kal’a-i merkûmenin kethüdâ ve neferâtı 

dizdâr bilüb dizdârlığa müte‘allik umûrda mürâca‘atı mûmâ-ileyh ideler. Ol bâbda 

efrâd-ı efrîdeden hiç ahir kâinen min kân ve keyfe-ma-kân ve vechen min el-vücûh 

mâni‘ ve muzâhim ve müdâhil ve ma‘ârruz olmaya. Şöyle bileler a‘lâmet-i şerîfe 

i‘tîmâd kılalar. Tahrîren şehr-i Zi’l-ka‘deü’ş-şerîfe sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf.  

Resm-i aruzân-ı mustahfızân-ı kal‘a 

Merdan 100 

7100 bakâ 

Niyâbet…….34 

12000 

7000 

Be-makâm Kostantiniyye-i mahrûse 

[59/2] 

Oduncu Mehmed’in Defteridir 

                                                
34 Silik ve küçük olduğundan iki kelime okunamadı. 
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Medîne-i Tokat’da Dere Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

Mehmed bin Ali nâm mütevevffânın verâseti zevce-i metrûkesi Leyla bint-i İsmail ile 

li-ebeveyn kız karındaşı oğlu Hüseyin bin      münhasıra olduğu emîn-i beytü’l-mâl 

muvâcehesinde şühûd-ı udûl ile ba‘de’s-sübût verâsetine hükm-i şer‘i levâhıkından 

sonra verese-i mezbûrân talebi ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi gurre-i Muharremü’l-harâm li-sene 

semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 60 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Cemâl 1 kıt‘a 100 guruş 
Köhne çit 1 ve şilte 1 döşek 13 guruş 
Köhne yorgan 2 10 guruş 
Köhne yasdık 2 6 guruş 
Sagîr çitâri entari 1 6 guruş 
Sagîr mâ’î entari 1 6 guruş 
Köhne giyim esvâbı 15 guruş 
Merkeb 2 re’s 50 guruş 
Dana 2 8 guruş 
Hınta 4 rublâğı 10 guruş 
Şa‘îr 1 keyl 24 guruş 
Saman ber-vech-i tahmîn 7 guruş 
Hatab ber-vech-i tahmîn 4 guruş 
Çamaşur leğeni 1 15 guruş 
Çerâk 3 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 8 kıyye 20 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 5 guruş 
Yekûn 360 guruş 

[s.58] 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

27 guruş 

Resm-i kısmet 9 guruş 
Kâtibiyye 2 guruş 
Çûkadâriyye 2 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 
Emîn-i beytü’l-mâla hidmet 2 guruş 
Da‘vâ zımnında virilen resm 32 guruş 
Mehr-i müsbit li’z-zevceti’l-mezbûre bi- 20 guruş 
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şehâdet-i Veliyüddin bin Mustafa ve 
Veliyüddin bin Hüseyin 
İhzâriye 1 guruş 
Yekûn 97 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 263 guruş 
Hisse-i zevce 65 guruş 90 meblağ 
Hisse-i ibnü’l-uht 197 guruş 30 meblağ 

[58/1] 

İnce Mehmed’in Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Gaybî Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan 

İnce Mehmed bin Osman nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Ümmühânî bint-

i Ömer ile li-ebeveyn er karındaşı oğlu Ömer bin Hüseyin ve diğer li-ebeveyn er 

karındaşı oğlu Halil bin İbrahim’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra mezbûrûn ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn şehr-i 

Zilhicce li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Mushaf-ı Şerîf 1 cild 8 guruş 
En‘âm-ı Şerîf 1 cild 2 guruş 
Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 200 guruş 
Nısf bağ der mevzi‘-i Kışlâk 200 guruş 
Merkeb 1 re’s 15 guruş 
Teymürcü-oğlu Hânı’nda vaki‘ kahve 
gediği 

150 guruş 

Çamaşur kazgan 1 ve leğen 1 30 guruş 
Leğen 1 ve ibrik 1 5 guruş 
Şam‘dân 2 3 guruş 
Havân ma‘a el 2 guruş 
Nühâs sâc 1 2 guruş 
Dakîk 1,5 batman 7,5 guruş 
Dimi döşek 1 15 guruş 
Dimi yasdık 3 12 guruş 
Çit yorgan 1 10 guruş 
Mitil yorgan 1 3 guruş 
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Köhne minder 4 3 guruş 
Köhne kâliçe 4 guruş 
Köhne kise 1 1 guruş 
Kilim 1 10 guruş 
Köhne kilim 1 ve kâliçe 1 1,5 guruş 
Çuval 3 1,5 guruş 
Def‘a köhne kilim 1 1 guruş 
Bulgur ve aşlık 4 rublâğı 10 guruş 
Revgân 2 kıyye 3 guruş 
Sabun 3 kıyye 7 guruş 
Sagîr gön 1,5 guruş 
Kazma ve balta 2 guruş 
Sandık 1 3 guruş 
Nakd der kise 16,5 guruş 
Köhne cübbe ve şalvar ve kavuk ve kuşak 
ve bıçak ve nîş 

25 guruş 

Dezgâh 1 4 guruş 
Hân-ı mezbûrda hırdavât 5 guruş 
Tuz ber-vech-i tahmîn 30 batman 12 guruş 
Kebîr kazgan 1 30 guruş 
Der zimmet-i Mir Hasan an-bahâ-yı 
merkeb 

25 guruş 

Der zimmet-i Karabet gayr-ı ez teslîm bâ-
temessük 

60 guruş 

Evânî-i nühâsiyye 24 kıyye 72 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Yekûn 976 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

41 guruş 

Resm-i kısmet 24,5 guruş 
Kâtibiyye 4,5 guruş 
Çûkadâriyye 4,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2,5 guruş 
Mehr-i mü’eccel-i müsbite li’z-zevcei’l-
mezbûre Ümmühani bâ-karârü’l-verese 

100 guruş 

Yekûn 182 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 794 guruş 
Hisse-i zevce-i mezbûre 198 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ibnü’l-ahi li-ebeveyn 297 guruş 90 meblağ 
Hisse-i ibnü’l-ahi’l-mezbûre 297 guruş 90 meblağ 

[s.57] 
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[57/1] 

Loluk-oğlu’nun Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Muslihiddin Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Osman bin Ahmed nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i 

Hasan ile sulbî kebîr oğulları Hüseyin ve Mustafa ve sulbîyye-i kebîre kızı Fatma’ya 

münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrûn talebi ve 

ma‘rifet-i şer‘le terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm 

olunan müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi gurre-i şehr-i Muharremi’l-harâm li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 500 guruş 
Dimi döşek 2 20 guruş 
Şal döşek 4 20 guruş 
Yasdık 6 18 guruş 
Müsta‘mel kilim 2 12 guruş 
Cecim 5 10 guruş 
Hınta 10 keyl 300 guruş 
Şa‘îr 2 keyl 45 guruş 
İri daru 12 rublağı 15 guruş 
Bulgur 1 keyl 45 guruş 
Çamaşur leğeni 1 15 guruş 
Çamaşur kazgan 3 45 guruş 
Leğen 1 ve ibrik 1 4 guruş 
Revgan-ı sade 2 batman 20 guruş 
Keş 2 batman 4 guruş 
Tarhana 3 batman 5 guruş 
Kara sabun 1 batman 12 guruş 
Penâyir 2 batman 10 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 12 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 27 
kıyye 

55 guruş 

Kömüş ineği 3 ma‘a balak 1 165 guruş 
Kömüş düğesi 2 100 guruş 
Kömüş tosunu 1 40 guruş 
Kömüş palazı 4 70 guruş 
Karasığır öküzü 1 çift 40 guruş 
Kömüş öküzü 1 çift 130 guruş 
Karasığır ineği 2 30 guruş 
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Karasığır düğesi 3 20 guruş 
Ufak davar 180 aded 900 guruş 
Merkeb 1 re’s 10 guruş 
Saman ber-vech-i tahmîn 15 guruş 
Araba ve çift alâtı 20 guruş 
Müteveffâ-yı mezbûrun Bizeri nâm 
karyede kâ’în ahûr ve sâmanlık ve oda ve 
ağıl kıymeti 

40 guruş 

Der zimmet-i İmâm-oğlu Mehmed an-
karye-i Sideni 

12 guruş 

Der zimmet-i Habîl-oğlu Osman an-karye-
i Boyalı 

11 guruş 

Kibâr-oğlu İbrahim an-karye-i mezbûr 20 guruş 
Der zimmet-i Hasan bin Hüseyin an-karye-
i mezbûre 

15 guruş 

Der zimmet-i Yamâk Ali 55 guruş 
Der zimmet-i Süleyman an-karye-i Yelpe 20 guruş 
Der zimmet-i Vartir zimmî 13 guruş 
Der zimmet-i Aşûrma-oğlu Kirkor 24 guruş 
Yekûn 2917 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 

100 guruş 

Resm-i kısmet 73 guruş 
Kâtibiyye 14 guruş 
Çûkadâriyye 14 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 14,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 6,5 guruş 
Yekûn 222 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 2695 guruş 
Hisse-i zevce 336 guruş 105 meblağ 
Hisse-i ibn 943 guruş 30 meblağ 
Hisse-i ibn 943 guruş 30 meblağ 
Hisse-i bint 471 guruş 75 meblağ 

[57/2] 

Beytü’l-mâl Defteridir 

An-asl Pasim sancağından Atester karyesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

medîne-i Tokat’da Sarıali Hanı’nda misâfiren sâkin iken bundan akdem fevt olan 
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Ahmed bin Abdullah nâm müteveffânın zâhir-i vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi olmayûb 

terekesi cânîb-i beytü’l-mâla â‘îd ve râci‘ olmağla hâlâ medîne-i mezbûre voyvodası 

olub vâki‘ olan beytü’l-mâl-ı âmme ve hâssa kabzına me’mûr sa‘âdetlü es-Seyyîd Salih 

Ağa tarafından emîn-i beytü’l-mâl nasb ve ta‘yîn olunan el-Hâc Hüseyin bin Hüseyin 

talebi ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi tahrîr ve helâki havfıyla sûk-ı sultânîde ba‘de’l-

müzâyede esmân-ı misilleriyle bey‘ olunan müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır 

ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sabi‘ işrîn şehr-i Zi’l-hicce li-sene 

seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[s.56] 

Yorgan 1 10 guruş 
Köhne sagîr minder 6 1 guruş 29 para 
Köhne yağmurluk 1 2 guruş 
Köhne sagîr kilim 1 1 guruş 30 para 
Beyaz bez halebî 14 7 guruş 
Müsta‘mel sagîr alaca entari 1 5,5 guruş 
Köhne dizlik 2 2 guruş 6 para 
Duhân çıbığı 1 37 para 
Köhne entari 1ve don 1 ve gömlek 1 ve 
kuşak 1 

2 guruş 

Terlik ve postal ve tesbîh 2 4 guruş 24 para 
Fincan 3 ve zarf 1 2 guruş 
Terâzû ve tahta 1 guruş 
Çekmece 2 3 guruş 
Düğme ve elvân kaytân 11 guruş 
Hırdavât 4 guruş 
Nühâs parça 5 9,5 guruş 
Der zimmet-i el-Hâc Genc Ağa 16 guruş 
Köhne ahmediyye 1 ve makreme 2 ve 
yasdık yüzü 1 

5 guruş 

Fişeklik ve kantar 1 3 guruş 34 para 
Yekûn 93 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfînine masraf 11 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Emîn-i beytü’l-mâla hidmet 4 guruş 
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İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Dellâliye ve hamâliye ve kirâ-yı dükkân 3 guruş 
Deyn-i müsbit-i Lâz Osman bi-şehâdet-i 
Mehmed bin Abdullah ve Molla Mehmed 
bin Abdullah ber-mûcîb-i vasiyyet 

8 guruş 

Deyn-i müsbit-i Bâlcı-oğlu şâhîdân-ı 
mezbûrân ber-mûcîb-i vasiyyet 

6 guruş 

Yekûn 42 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî  

 
Sülüs ihrâc 

51 
17 
34 der yed-i emîn-i mûmâ-ileyh 

[56/1] 

Alemdâr-oğlu Monlâ Şerif’in Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Taşçı Mahmud Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Şerif Mehmed bin Ahmed nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Ayşe 

bint-i Mehmed ile sulbî sagîr oğlu Şerif Mehmed’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-

vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn min Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve 

işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Nısf menzil der mahalle-i mezbûre 250 guruş 
Nısf bağ der mevzi‘-i Derbend 150 guruş 
Nısf hisse-i dükkân der sûk-ı Dikiciyân 150 guruş 
Def‘a nısf hisse-i dükkân der sûk-ı 
Urgancıyân 

25 guruş 

Yan kâliçe 1 1,5 guruş 
Köhne kebe kâliçe 1 5 guruş 
Yan minderi 1 10 guruş 
Çit yasdık 5 20 guruş 
Döşek 1 5 guruş 
Pekmez 5 batman 20 guruş 
Hınta 14 rublağı 35 guruş 
Hatab 5 haml 2,5 guruş 
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Kahve takımı 6 guruş 
Sabun 4 kıyye 8 guruş 
Nakd 38,5 guruş 
Köhne şalvar 1 4 guruş 
Köhne entari 1 6 guruş 
Köhne şâlî cübbe 7 guruş 
Hama kuşak 1 3 guruş 
Köhne aba 1 3 guruş 
Def‘a köhne şâlî cübbe 1 1 guruş 
Kavuk 1 ve sarık 2 6 guruş 
Helâlî gömlek 11 guruş 
Kurutma gömlek 2 3 guruş 
Yeşil kûtnî seccâde 7 guruş 
Dülbend örtüsü 1 6 guruş 
Bâ-defter-i müfredât zimem-i nâsda zuhzur 
iden alacağı 

285 guruş 

Yekûn 1198,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

24 guruş 

Resm-i kısmet 30 guruş 
Kâtibiyye 3,5 guruş 
Çûkadâriyye 3,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 6 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 68,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1130 guruş 
Hisse-i zevce 141 guruş 30 meblağ 
Hisse-i bin 988 guruş 90 meblağ 

[s.55] 

[55/1] 

Medîne-i Tokat’da Meydân-ı Müslim Mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Ayşe bint-i el-Hâc Mehmed Ağa nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i 

metrûku es-Seyyîd Mehmed Emin ile sadrîyye-i sagîre kızı Rabia’ya ve li-ebeveyn kız 

karındaşları Narin ve Şerife’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyan oldukdan 

sonra bâ-ma‘rifet terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve 
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taksîm olunan tereke-i müteveffiye-i mezbûrenin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis şehr-i Muharremü’l-harâm li-sene semân ve işrîn 

ve mi’eteyn ve elf. 

Mehr-i mü’eccel der zimmet-i zevc-i 
mezbûr 

400 guruş 

Mengül ta‘bîr olunur altûn kol bağı 150 guruş 
Altûn kameriye 40 guruş 
Tensûh 2 guruş 
Çapraz 1 guruş 
Sîm kutû 2 10 guruş 
Sac yağı 80 guruş 
Yapma armûdiyye altûn 22 50 guruş 
Kilim 2 15 guruş 
Döşek 1 15 guruş 
Şilte döşek 3 20 guruş 
Yasdık 8 50 guruş 
Yorgan 5 50 guruş 
Yan minderi ve mak‘ad 2 20 guruş 
Sîmli kâşık 2 2 guruş 
Fincan ve zarf 1 guruş 
Müsta‘mel câmfes entari 30 guruş 
Müsta‘mel beldâr entari 15 guruş 
Köhne câmfes yüzlü kürk 20 guruş 
Hamam takımı 20 guruş 
Delme şeridi 10 guruş 
Kurutma gömlek 3 guruş 
Köhne çevre ve uçkur 3 guruş 
Köhne sandık 5 guruş 
Der zimmet-i Mehmed Ağa 50 guruş 
Der zimmet-i Genc Mustafa Ağa 150 guruş 
Der zimmet-i Fatma Hatun 40 guruş 
Yekûn 1252 guruş 

 

Minhâl-ihrâcat  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

150 guruş 

Resm-i kısmet 28,5 guruş 
Kâtibiyye 2 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Yekûn 185 guruş 
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Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1067 guruş 
Hisse-i zevc 266 guruş 90 meblağ 
Hisse-i bint 533 guruş 
Hisse-i uht 133 guruş 45 meblağ 
Hisse-i uht 133 guruş 45 meblağ 

[55/2] 

Medîne-i Tokat’da Yaşmeydan Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Şerife bint-i Mustafa nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Mustafa bin 

Ömer ile anası Fatma’ya ve sadrîyye-i sagîre kızı Münise’ye münhasıra olduğu şer‘ân 

zâhir ve nümâyân oldukdan bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâdis min şehr-i 

Muharremü’l-harâm li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Pul ta‘bîr olunur 70 guruş 
Küpe 1 çift 30 guruş 
Kem-ayâr kol bağı çift 30 guruş 
Kameriye 20 guruş 
Atlâs döşek 2 30 guruş 
Yorgan 4 40 guruş 
Dimi ve atlâs yasdık 4 16 guruş 
Müsta‘mel peten entari 1 50 guruş 
Peten hırka 1 70 guruş 
Şam alacası entari 1 20 guruş 
Müsta‘mel şerbâb entari 1 10 guruş 
Bürük 1 5 guruş 
İşleme çarşab 1 10 guruş 
Gömlek 4 8 guruş 
Don 5 10 guruş 
Şalvar 2 10 guruş 
Haleb kuşak 1 4,5 guruş 
İşleme peşkir 6 18 guruş 
Uçkur 3 2 guruş 
Çevre 2 10 guruş 
İşleme makreme 4 15 guruş 
El yemeni 2 3 guruş 
İşleme havlu 1 15 guruş 
Boğça 2 8 guruş 
Kilim 3 30 guruş 
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Ayna 5 guruş 
Sîm kuşak 1 çift 30 guruş 

[s.54] 
Yüzük 3 10 guruş 
Sagîr ve kebîr şam‘dân 5 guruş 
Sagîr yasdık 1 5 guruş 
Boyama tahta sandık 10 guruş 
Hamam takımı 5,5 guruş 
Müsta‘mel hırka 15 guruş 
Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 300 guruş 
Yekûn 920 guruş 

 

Minhâl-ihrâcat  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

100 guruş 

Resm-i kısmet 23 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddamiyye 4,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2,5 guruş 
Yekûn 140 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 780 guruş 
Hisse-i zevc 195 guruş 
Hisse-i ümm 146 guruş 30 meblağ 
Hisse-i bint 438 guruş 90 meblağ 

[54/1] 

Ba‘dehu fevt olan mezbûre Fatma bint-i Ahmed nâm müteveffiye hâl-i 

hayatında bâ-hüccet-i şer‘iyye vasî-i mensûbesi olan hafîdesi mezbûre Münise’nin anası 

Şerife fevt oldukda sagîr-i mezbûre isâbet iden hisse-i irsiyyesi olan eşyâsını hîn-i 

tahrîrde ketm ve ihfâ’ idüb işbu sandık derûnuna vaz‘ ve üç yüz guruşunu kendi 

umûruma sarfla istihlâk idüb zimmetimde deynimdir vasîsi olduğum kendi mülküm 

olan meblağ-ı mezbûr mukâbele zokâk kapusunun bir kanadıyla fevkânî bir oda ve 

tahtânî bir oda ve bir mağazasını sagîr-i mezbûre virdiğini el-Hâc Süleyman bin 

Abdullah ve Monla Mehmed bin Osman nâm kimesneler şehâdetleriyle ba‘de’s-sebât ve 
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sagîr-i mezbûre müceddeden vâsî nasb olunan hâlî Abdullah bin Ebubekir’e teslîm 

olunan eşyânın defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-

hâdi ve’l-işrîn min şehr-i Şa‘bân li-sene hamis ve selâsin ve mi’etyen ve elf.  

Mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir bâb 
menzilden bir oda fevkâni ve bir oda 
tahtânî ve bir mağaza ve zokâk kapusunun 
bir kanadı 

350 guruş 

İşleme dolama peşkiri 1 15 guruş 
Mâ’î döşeme 3 guruş 
Servi sagîr çekmece 1 5 guruş 
Müsta‘mel çuha seccade 1 10 guruş 
Don 6 aded 20 guruş 
Çarşab 1 5 guruş 
Köhne hırka 1 3 guruş 
Çit değirmi 12 aded 30 guruş 
İşleme makreme ve uçkur 1 15 guruş 
Şerbâb parçası 7 guruş 
Uçkur ve …..35 4 guruş 
Yasdık yüzü 3 12 guruş 
İşleme peşkir 2 guruş 
Sofra bezi 1 5 guruş 
Müsta‘mel hırka 1 15 guruş 
Sîm sagîr kutû 1 ve sürmedân 2 ve yüzük 1 15 guruş 
İçlik 3 guruş 
İplik ve kaşık ve bez parçası 20 guruş 
Billur bardak 1 ve gülâbdan 1 6 guruş 
Fağfur fincan 2 ve tonbâk zarf 2 5 guruş 
Yasdık 3 aded 20 guruş 
Şam‘dân 1 10 guruş 
Nühâs ber-vech 10 guruş 
Sini 1 10 guruş 
Yekûn 600 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 15 guruş 
Kâtibiyye ihzâriyye ve kaydiyye 2,5 guruş 
Çûkadâriyye eminiyye ve hüddâmiyye 2,5 guruş 
Da‘vâ zımnında virilen resm 40 guruş 
Harc-ı hüccet-i vesâyet ve nezâret 20,5 guruş 
Yekûn 80,5 guruş 

                                                
35 Silik ve küçük olduğu için bir kelime okunamadı. 
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Sahhü’l-bâkî 
519,5 guruş 

Der yed-i vasî-i mezbûr yâlnız beş yüz on dokuz buçuk  guruşdur. 

[54/2] 

Medîne-i Tokat’da Taşnerdibân Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Kivirik keşiş veled-i Kirkoz nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi 

Maryem bint-i Ohannes ile sulbîyye-i kebîre kızları Herûb ve Ahsapret’e ve anası 

Maryem bint-i Markos’a ve li-ebeveyn karındaşları Karabet ve Markos’a ve kız 

karındaşları Anna ve Pera’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan 

sonra verese-i mersûmûn talebi ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i hâlik-i mersûmun defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis şehr-i 

Muharremü’l-harâm li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Bağ der mevzi‘-i Gürpınar 1 kıt‘a 500 guruş 
Yasdık 6 18 guruş 
Minder ve çit 5 guruş 
Sagîr çit minder 2 3 guruş 
Müsta‘mel kilim 2 10 guruş 
Köhne kilim 2 ve kâliçe 1 2 guruş 
Dimi döşek 1 6 guruş 
Yorgan 2 10 guruş 
Şâl döşek 1 3 guruş 
Mitil 1 2 guruş 
Köhne sagîr minder 5 1,5 guruş 
Köhne kürk 1 3 guruş 
Giyim esvâbı 4 guruş 
Arâk billûru 3 ve şişe 2 10 guruş 
Fağfur fincan 1 ve sagîr tabak 1 2 guruş 
Sagîr şam‘dan 3 3,5 guruş 
Kalay ve Kütahya fincan ve tabak 1,5 guruş 
Leğen ve ibrik 1 8 guruş 
Nühâs sini 1 6,5 guruş 
Nühâs mankâl 1 6,5 guruş 
Çamaşur leğeni 1 12 guruş 
Arâk kazganı 1 20 guruş 
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Havân ve el 1,5 guruş 
Hamr ber-vech-i tahmîn 30 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 21 
kıyye 

52,5 guruş 

Yekûn 741 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlik-i mersûmun lâşesine masraf 50 guruş 
Resm-i kısmet 18,5 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâr 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Mehr li’z-zevceti’l-mezbûre bâ-karârü’l-
verese 

16,5 guruş 

Yekûn 98,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 643 guruş 
Hisse-i zevce 80 guruş 45 meblağ 
Hisse-i bint 214 guruş 40 meblağ 
Hisse-i bint 214 guruş 40 meblağ 
Hisse-i ümm 107 guruş 20 meblağ 
Hisse-i ahi 8 guruş 111 meblağ 
Hisse-i ahi 8 guruş 111 meblağ 
Hisse-i uht 4 guruş 55 meblağ 
Hisse-i uht 4 guruş 55 meblağ 
Meblağü’l-bâkî 3 guruş 

[s.53] 

[53/1] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr-ı Müslim Mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Ayşe bint-i Mehmed nâm müteveffiyenin verâseti sadrî sagîr oğlu Şerif 

Mehmed ile babası es-Seyyîd Mehmed ve vâlidesi Emine bint-i Ahmed’e münhasıra 

olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-

verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffiye-i mezbûrenin 

defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ ve’l-işrîn 

min şehr-i Zi’l-hicce li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 
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Yâldızlı sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 30 guruş 
Sagîr sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 7 guruş 
Gön tamkâne entari 1 60 guruş 
Gön peten hırka 1 65 guruş 
Müsta‘mel gömlek 2 5 guruş 
Def‘a gömlek 1 4,5 guruş 
Helâlî gömlek 1 10 guruş 
Müsta‘mel don 2 3 guruş 
İpekli gömlek 2 10,5 guruş 
Cedîd ipekli çarşab 1 15 guruş 
Kûtnî şalvar ma‘a uçkur 7,5 guruş 
Def‘a helâlî gömlek 2 20 guruş 
Müsta‘mel çiçekli entari 1 8 guruş 
Çitâri entari 1 8,5 guruş 
Baş yemeni değirmi 3 7,5 guruş 
Yağlık yemeni 2 2 guruş 
İşleme uçkur 3 3 guruş 
Müsta‘mel çevre 2 4,5 guruş 
Müsta‘mel yağlık 2 4 guruş 
İşleme peşkir 1 1,5 guruş 
Hamam takımı 33 guruş 
Ayna 1 7 guruş 
Altûn hâtem 1 5 guruş 
Kubûr divit ve mirk 1 ve kalemtrâş 1 4 guruş 
Tahta sandık 1 10 guruş 
Kilim 1 9,5 guruş 
Def‘a kilim 1 22 guruş 
Dimi döşek 1 13 guruş 
Çit yorgan 2 12 guruş 
Dimi 1 ve çit 2 yasdık 10 guruş 
Şâl döşek 1 8 guruş 
Def‘a çit yorgan 1 10 guruş 
Def‘a çarşab 1 5 guruş 
Yekûn 425 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfınine masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 

100 guruş 

Resm-i kısmet 10,5 guruş 
Kâtibiyye 2 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Yekûn 116 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 309 guruş 
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Hisse-i eb 51 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ümm 51 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bin 206 guruş 

[53/2] 

Rukiyye bint-i Hüseyin Nâm Hatun’un İki Bâb Menzil İle Bir Kıt‘a Bâğ 

Vakfiyesidir 

36 

Elhamdüli’llâhi Rabbi’l-âlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmü ‘alâ-resûlinâ 

Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma‘în. Ammâ-ba‘d işbu vesîka-i enîkanın tahrîr ve 

tastîrine bâ‘is ve bâdî Medine-i Tokat mahallâtından İçmesu Mahallesi sâkinelerinden 

sâhibetü’l-hayrât ve’l-hasenât Rukiyye bint-i Hüseyin nâm hâtun tarafından vakf-ı 

âtiyü‘z-zikri ikrâra vekîl eylediği zât-ı mezbûreyi bi-şahsühâ ma‘rifet-i şer‘iyye ile 

ârifân olan es-Seyyîd Monla Mehmed bin Hasan ve es-Seyyîd Salih bin Kasım nâm 

kimesne şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı vekâletine hükm-i şer‘i lâhık olan Hüseyin 

Alemdâr ibn-i Hasan meclis-i şerî‘at-ı garâ ve mahfil-i tarîkat-i zehrâda vakf-ı âtiyü‘l-

beyânı li-ecli’t-teslîm ve’t-tescîl ber-vech-i hasbî mütevellî nasb ve ta‘yîn eylediği 

Abdullah bin Abdullah mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tamm ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilem mezbûrenin hâlâ yedinde ve taht-ı tasarrufunda mülkü olub mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Serkiz ve bir tarafdan Kara Mekdisi menzillerine ve iki 

tarafdan tarîk-i âmma müntehî tahtânî ve fevkânî büyût-ı adîde-i müştemil binâ ve 

arsaları birbirine muttasıl iki bâb menzillerini ve yine medîne-i mezbûre finâsında etrâf-

                                                
36 Tokat kadısı Şeyh-zâde es-Seyyîd Mustafa’nın tasdik ibaresi. 
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ı şehr arâzisinde kâin Hamza Bey evkâfından Kirişhâne nâm mahalde vâki‘ bir tarafdan 

Banun-oğlu ve bir tarafdan İmam-zâde bağlarına ve iki tarafdan tarîk-i âmma müntehi 

kürûmu ve imâreti mülk ve arsasının senevî dîvânisiyle evkâf-ı mezbûr tarafına sekiz 

para icâre-i kadimesi olan bir kıt‘a bağını malından ifrâz ve mülkünden mümtâz idüb 

hasbeten li’llâhi’l-‘azîm ve taleben li-marzâti Rabbi’r-rahim vakf ve habs ve teslîm-i 

mütevellî-i mezbûr idüb şöyle şart eyledi ki menzil-i mahdûd-ı mezkûrların icâreleriyle 

bağ-ı mahdûd-ı mezkûr hâsılâtından evvelâ rakabeleri rü’yet olundukdan sonra bâkî 

kalan icârât ve bâğ-ı mezkûr hâsılâtından senevî Horuş Câmi‘-i şerîfine on iki guruşluk 

şem‘-i asel îkâd eyleyüb bâkî icârât ve hâsılât-ı mezkûreye tevliyyet vazîfesi olmak üzre 

kendi hayâtda oldukça menzil-i mezkûrlar ile bâğ-ı mezbûra vakfiyyet üzre ma‘a’t-

tevliye [s.52] mutasarrıfa olub ba‘de’l-vefât müvekkilem mezbûre karındaşı oğulları 

Mustafa Alemdâr ve Mehmed Beşe kezâlik vakfiyyet üzre ma‘a’t-tevliye mutasarrıf 

olalar. Merkûmânın vefâtından sonra evlâd-ı evlâd-ı evlâdlarının zükûr ve inâsı batnen 

ba‘de-batnin ve neslen ba‘de neslin ve karnen ba‘de karnin ‘ale’s-seviyye vakfiyyet 

üzre ma‘a’t-tevliye mutasarrıf olub şürût-ı mezkûreyi icrâ eyleyeler ve ba‘de-inkirâzi’l-

evlâd câmi‘-i şerîf-i mezkûrda her kim mü’ezzin olur ise menzil-i mezkûrlar ile bâğ-ı 

mezkûra vakfiyyet üzre ma‘a’t-tevliye mutasarrıf ber-vech-i meşrûh şürût-ı mezkûreye 

mürâ‘ât eyleyeler deyû ta‘yîn-i şürût ve teybîn-i küyûd ile mütevellî-i mezbûra teslîm ol 

dahi sâ’îr evkâf mütevellîleri misillü vakfiyyet üzre ma‘a’t-tevliye mutasarrıf ola didi 

didikde müvekkilem mezbûrenin vech-i meşrûh üzre cârî olan ikrârını mütevellî-i 

mezbûr bi’l-müşâfehe tahkîk ve bi’l-muvâcehe tasdik eyledikden sonra vekîl-i merkûm 

kütüb-i fıkhiyye-i mu‘teberede tahrîr ve tastîr olunan vech-i vecîh-i şer‘i üzre bi’l-

vekâle istirca‘ ile istihkâm itmeğle hâkim-i mevki‘-i sadr-ı kitâb tûbâ lehü ve hüsnü-

me‘âb efendi hazretleri dahi tercîhân li-cânîbi’l-hayr vakfiyyetini tecvîz iden eimme-i 
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dînden alâ kavlin min yurâh sıhhat ve lüzûm-ı vakf ile hükm ve emr itmeğin vakf-ı 

mezkûr sahîh ve lâzım oldu. Mi’n-ba‘d nakz ve nakzı muhâl ve tebdîl ve tağyîri 

mümteniü’l-ihtimâldir. 37 

Ve ecrü’l-vâkıf ‘ale’l-hayyi’l-cevâdi’l-kerîm. Cerâ-zâlik hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis min 

şehr-i Muharremü’l-harâm li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Şühûdü’l-hâl 

Es-Seyyîd Akif Mehmed Ağa 

El-Hâc Osman Alemdâr ibn-i Mehmed Alemdâr 

El-Hâc Ahmed Alemdâr, kuyucu 

Ahmed Usta, çıkrıkçı 

Molla Mehmed, penbeci 

Salih Karakullukçu, çıkrıkçı 

Deveci Ömer Beşe, dikici 

[52/1] 

Beytü’l-mâl Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Beybağı Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt 

olan Hamide bint-i Abdullah nâm müteveffiyenin zâhirde vâris-i ma‘rûf ve ma‘rûfesi 

olmayub terekesi cânîb-i beytü’l-mâla âîd ve râci‘ olmağla hâlâ medîne-i mezbûre 

voyvodası olub vâki‘ olan beytü’l-mâl-i âmme ve hâssa kabzına me’mûr sa‘âdetlû Salih 

Ağa tarafından emîn-i beytü’l-mâl nasb ve ta‘yîn olunan el-Hâc Hüseyin bin Hasan 

talebi ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve helâki havfıyla sûk-ı sultânîde ba‘de’l-müzâyede 

                                                
37 Kur’ân-ı Kerim, Bakara sûresi, 181. ayet. 
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esmân-ı mislileriyle bey‘ olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer şehr-i 

Muharrem li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil ve hadika-i muttasıla 290 guruş 
Döşek 2 ve yorgan 1 ve çarşab 1 ve publa 
1 

24 guruş 34 para 

Yasdık 4 15 guruş 31 para 
Köhne kilim 2 2 guruş 18 para 
Publa ve bez parçaları 2 guruş 8 para 
Köhne bürük 1 4 guruş 
Peşkir 3 2 guruş 10 para 
Köhne entari 2 ve gömlek 1 ve libâde 1 3 guruş 10 para 
Balta 1 ve ocak teymürü 1 ve sacayağı 1 1,5 guruş 10 para 
Köhne sandık 1 1,5 guruş 14 para 
Hırdavât 5,5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 26 guruş 5 para 
Nakd akçe 50 guruş 
Yekûn 434 guruş 

 

Minhâl-ihrâcat  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf 

16 guruş 

Kâtibiyye 6 guruş 
Çûkadâriyye 6 guruş 
Emîn-i beytü’l-mâla hidmet 6 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Dellâliyye ve hamâliyye ve kirâ-yı dükkân 7 guruş 
Yekûn 43 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî  
 
Ber-mu‘tâd sülüs ihrâc 

391 guruş 
130 guruş 40 meblağ 
260 guruş 80 meblağ der yed-i emîn-i 
mûmâ-ileyh 

[52/2] 
Medîne-i Tokat’da Muslihiddin Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mustafa bin Abdullah nâm müteveffânın zâhirde zevce-i metrûkesi Ümmühâni 

bint-i Ali’den gayri vâris-i ma‘rûfesi olmayub terekesinin üç rub‘u cânîb-i beytü’l-mâla 
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âîd ve râci‘ olmağla hâlâ medîne-i mezbûre voyvodası olub vâki‘ olan beyt’l-mâl âmme 

ve hâssa kabzına me’mûr sa‘âdetlû Salih Ağa tarafından emîn-i beytü’l-mâl nasb ve 

ta‘yîn olunan el-Hâc Hüseyin bin Hasan talebi ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve helâki 

havfıyla sûk-ı sultânîde ba‘de’l-müzâyede esmân-ı mislileriyle bey‘ olunan müteveffâ-

yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-

yevmi’l-hâmis aşer şehr-i Muharrem li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Hazine Deresi nâm mevzi‘de vâki‘ bir 
kıt‘a bağdan hissesi 

100 guruş 

Müsta‘mel çuha cübbe 1 20 guruş 25 para 
Şalvar 1 17 guruş 2 para 
Sagîr bez entari 1 3 guruş 21 para 
Kavuk 2 ve sarık 1 3 guruş 23 para 
Köhne kuşak 1 1 guruş 2 para 
Köhne kilim 46 para 
Gömlek ve don ve içlik 3 guruş 37 para 
Köhne tüfenk ve kama 6,5 guruş 3 para 
Evânî-i nühâsiyye 4,5 guruş 

[s.51] 
Der zimmet-i el-Hâc Ömer 10 guruş 
Yekûn 172,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 

60 guruş 

Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
Emîn-i beytü’l-mâla hidmet 3 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Dellâliyye ve hammâliyye ve kirâ-yı 
dükkan 

2 guruş 

Mehr-i mü’eccel-i müsbite li’z-zevceti’l-
mezbûre bi-şehâdet-i Mehmed bin Ahmed 
ve Ali bin Abbas 

40 guruş 

Yekûn 112,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî  
Hisse-i zevce 15 guruş 
 45 guruş 
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Ber-mu‘tâd sülüs ihrâc 15 guruş 
30 guruş der-yed-i emîn-i mûmâ-ileyh 

[51/1] 

İrâklı Ahmed Efendi’nin Berât Kaydı 

Berât-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî-mekân-ı sultân ve tuğrâ-yı ve garâ-yı cihân-sitân-i 

hâkânî hükmi oldur ki 

Medîne-i Tokat’da vâki‘ Veled-i Ayas mesâcid-i şerîfinde Omala karyesi 

mahsûlünden olmak üzre senevî bir buçuk müdd hınta vazîfesiyle nısf-ı imâmet cihetine 

mutasarrıf Şerif Mehmed bin Lütfullah bilâ-veled fevt olub yeri hâlî ve hissesi mahlûl 

olmağla yerine lede’l-imtihân istihkâkı nümâyân olan işbu râfi‘-i tevki‘-i refi‘ü’ş-şân-ı 

hâkânî es-Seyyîd Molla Ahmed halîfe her vechle lâyık ve mahal ve müstehâkk olmağın 

nısf hisse-i imâmet-i mezkûre müteveffâyı mezbûrun mahlûlünden tevcîh olunub yedine 

berât-ı şerîf-i âlîşânım virilmek bâbında nâîbi Mevlânâ Şeyh-zâde es-Seyyîd Mustafa 

ilmihu arz itmeğin mûcîbince merkûma tevcîh ve sadaka idüb bu berât-ı hümâyûn-ı 

sa‘âdet-makrûn virdim ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm Mevlânâ-yı merkûm es-Seyyîd 

Molla Ahmed halîfe varub zikr olunan mesâcid-i şerîfde müteveffâ-yı mezbûrun yerine 

nısf-ı imâmet cihetine mutasarrıf olub hidmet-i lâzımesin mer‘i kıldıkdan sonra karye-i 

mezkûr mahsûlünden almak üzre senevî bir buçuk müdd hınta vazîfesiyle mutasarrıf 

olub vâkfın rûhu ve devâm-ı ömr-i devlet içün du‘âya müdâvemet göstere. Şöyle bileler 

a‘lâmet-i şerîfe i’timâd kılalar. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis Zi’l-hicce-i Şerîfe li-sene 

seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Kostantiniyye 

[51/2] 
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Berât-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî-mekân-ı sultân ve tuğrâ-yı ve garâ-yı cihân-sitân-i 

hâkânî hükmi oldur ki 

Medîne-i Tokat’da vâki‘ Veled-i Ayas mesâcid-i şerîfinde Omala karyesi 

mahsûlünden almak üzere senevî bir buçuk müdd hınta vazîfesiyle türbehânlık cihetine 

mutasarrıf olan Şerif Mehmed bin Lütfûllah bilâ-veled fevt olub yeri hâlî ve hidmet-i 

lâzımesi mahlûl olmağla yerine erbâb-ı istihkâkdan işbu râfi‘-i tevki‘-i refi‘ü’ş-şân-ı 

hâkânî es-Seyyîd Molla Ahmed halîfe her vechle lâyık ve mahal ve müstehakk olmağın 

müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden tevcîh olunub yedine berât-ı şerîf-i âlîşânım 

virilmek bâbında nâîbi Mevlânâ Şeyh-zâde es-Seyyîd Mustafa zîde ilmihu arz itmeğin 

mûcîbince tevcîh ve sadaka idüb bu berât-ı hümâyûn-ı sa‘âdet-makrûn virdim ve 

buyurdum ki ba‘de’l-yevm merkûm es-Seyyîd Molla Ahmed halîfe varub türbehânlık-ı 

mezkûrun nısf hissesine müteveffâ-yı merkûmun yerine mutasarrıf olub hidmet-i 

lâzımesin mer‘i ve mü’eddi kıldıkdan sonra karye-i mezkûr mahsûlünden almak üzre 

senevî bir müdd hınta vazîfesiyle mutasarrıf olub vâkfın rûhu ve devâm-ı ömr-i devlet 

içün du‘âya müdâvemet göstere. Şöyle bileler a‘lâmet-i şerîfe i’timâd kılalar. Tahrîren 

fi’l-yevmi’s-sâlis Zi’l-hicce-i ŞerIfe li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[51/3] 

Medîne-i Tokat’da Zincirlikuyu Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Berber Osman bin Abdullah nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi 

Arife bint-i Ebubekir ile sulbî kebîr oğlu Ebubekir’e kızı Rukiyye’ye münhasıra olub 

kable’l-kısme zevce-i mezbûre Arife dahi fevt olub verâseti sadrî kebîr oğlu mezbûr 

Ebubekir ile kebîre kızı mezbûre Rukiyye’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrân talebi ve ma‘rifet-i [s.50] şer‘le terekeleri 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzi‘ ve taksîm olunan müteveffiyân-ı 



 481 

mezbûrânın terekelerinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-

yevmi’s-sâdis aşer min şehr-i Muharrem li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre ve hadika-i 
muttasıla 1 bâb 

150 guruş 

Bağ der mevzi‘-i Kumluklar 1 kıt‘a 100 guruş 
Çit döşek 1 10 guruş 
Yorgan 1 8 guruş 
Yasdık 3 12 guruş 
Köhne şayak şalvar 1 ve uçkur 1 5 guruş 
Sagîr aba 1 5 guruş 
Köhne don 1 ve gömlek 1 ve entari 1 3 guruş 
Müsta’mel alaca entari 1 12 guruş 
Köhne kilim 2 3 guruş 
Sagîr şam‘dân 0,5 guruş 
Berber dükkânı takımı 35 guruş 
Merkeb 1 re’s 30 guruş 
Çamaşur leğeni 1 ve kazgan 1 20,5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 15 
kıyye 

37,5 guruş 

Hırdavât-ı menzil 10 guruş 
Nakd akçe 55 guruş 
Der zimmet-i Basmacı Çıracı bâ-temessük 120 guruş 
Der zimmet-i Bozatalanlı Salih bâ-
temessük 

114 guruş 

Der zimmet-i Göleli Deli Mustafa-oğlu bâ-
temessük 

60 guruş 

Yekûn 790,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrânın techîz ve 
tekfînine masraf 

134 guruş 

Resm-i kısmet 18 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 2 guruş 
Yekûn 163,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 627 guruş 
Hisse-i ibn 418 guruş 
Hisse-i bint 209 guruş 

[50/1] 



 482 

Medîne-i Tokat’da Sarıgüllük Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem sefer-

i hümâyûnda fevt olan İbrahim bin Mustafa’nın verâseti zevce-i metrûkesi Şerife bint-i 

Ahmed ile sulbî oğlu Hüseyin’e münhasıra olub kable’l-kısme mezbûr Hüseyin dahi 

fevt olub verâseti vâlidesi mezbûre Şerife ile gâ’îb ani’d-diyâr ammisi Mustafa bin el-

mezbûr Mustafa’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-

ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-münâsahati’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm 

olunan tereke-i müteveffâ-yı evvelin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi aşer min Muharrem li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Bağ der mevzi‘-i Hanyâzusu 1 kıt‘a 180 guruş 
Mukaddem fürûht olunan üzüm 
kıymetinden 

50 guruş 

Hınta kıymetinden 34 guruş 
Sefer-i Hümâyûn’dan gelen 43 guruş 
Yelpe karyesi ahâlisi zimmetinde 8 guruş 
Çamaşur kazgan 1 ve leğen 1 40,5 guruş 
Muşamma‘ 1 ve sâc ayâğı 1 1 guruş 
Döşek ve mitil yorgan ve yasdık 8 guruş 
Köhne hurc ve çuval 6 guruş 
Def‘a çuval 2 2 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 7 kıyye 10 guruş 
Yekûn 382,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûr Hüseyin’in techîz ve 
tekfînine masraf 

30 guruş 

Resm-i kısmet 9,5 guruş 
Kâtibiyye 1,5 guruş 
Çûkadâriyye 1,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Bâğ içün masârif 16 guruş 
Yekûn 61,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 321 guruş 
Hisse-i mezbûre Şerife bi’l-münâsaha 133 guruş 90 meblağ 
Hisse-i gâ’îb-i mezbûr Mustafa bi’l-
münasaha 

187 guruş 30 meblağ 
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[s.49] 

[49/1] 

Medîne-i Tokat’da Mehmed Paşa Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

fevt olan Atike bint-i Ömer nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Mehmed bin 

Sadık ile sadrîyye-i sagîre kızı Şerife’ye ve anası diğer Şerife bint-i İsmail’e ve li-eb er 

karındaşları Hasan ve Hüseyin ve Ali’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye 

tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i müfredâtıdır ki 

ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min şehr-i Muharremü’l-

harâm li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Müftî Hânı’ndan hisse 2000 guruş 
Kazzâz dükkânı 1 kıt‘a 100 guruş 
Altûn gerdanlık ma‘a Mısır altûnu 17 aded 140 guruş 
Tensûh 10 guruş 
Altûn 2 ve yâldız 1 ve sarı 1 6 guruş 
Altûn pul 185 guruş 
Hamam takımı ve boğça 20 guruş 
Sagîr kürk 1 yaka 10 guruş 
Entari 1 ve şalvar 1 ve don 1 30 guruş 
Def‘a alaca entari 1 ve şâlî cübbe 1 15 guruş 
Makreme ve çevre ve çit ve sade peşkir ve 
boğça ve sepet 

15 guruş 

Çiçekli 3 ve çit 1 yorgan 40 guruş 
Dimi ve çit ve kadife döşek ve çarşab 40 guruş 
Atlâs yasdık 5 25 guruş 
Kilim 2 15 guruş 
Fener 1 1,5 guruş 
Fincan 3 ve sîm zarf 3 ve tebsi 1 ve ibrik 1 11 guruş 
Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 300 guruş 
Der zimmet-i Hüseyin Efendi ve Şerife 
Hatun bâ-temessük 

250 guruş 

Yekûn 3213,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 120 guruş 
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tekfînine masraf ber-mûcîb-i vasiyyet 
Resm-i kısmet 80 guruş 
Kâtibiyye 12 guruş 
Çûkadâriyye 12 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 16 guruş 
İhzâriyye kaydiyye kalemiyye 6,5 guruş 
Yekûn 246,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 2966 guruş 
Hisse-i zevc 741 guruş 60 meblağ 
Hisse-i bint 1483 guruş 
Hisse-i ümm 494 guruş 40 meblağ 
Hisse-i ahi 82 guruş 46 meblağ 
Hisse-i ahi 82 guruş 46 meblağ 
Hisse-i ahi 82 guruş 46 meblağ 

[49/2] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Ali Usta ibn-i Abdullah nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûke Hadice bint-i 

İbrahim ile sulbî kebîr oğlu Osman ve sagîr oğulları Ahmed ve Mehmed’e ve kebîre 

kızı Saliha’ya münhasıra olub kable’l-kısme mezbûr Hadice dahi fevt olub verâseti sadrî 

kebîr oğlu mezbûr Osman ve sagîr oğulları mezbûrân Ahmed ve Mehmed’e ve kebîre 

kızı mezbûre Saliha’ya münhasıra olub kable’l-kısme mezbûre Saliha dahi fevt olub 

verâseti li-ebeveyn er karındaşları mezbûrûn Osman ve Ahmed ve Mehmed’e 

münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve 

beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiyûn-ı 

mezbûrûnun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâni 

aşer min şehr-i Muharrem li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 1 bâb 150 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Çay 1 kıt‘a 200 guruş 
Dimi ve çit yasdık 7 20 guruş 
Köhne ve dimi döşek 2 16 guruş 
Köhne çit yorgan 6 40 guruş 
Çit ve beyaz publa 2 2 guruş 
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Sagîr minder 2 1,5 guruş 
Köhne kilim 4 11 guruş 
Hançer kabza 1 10 guruş 
Çamaşur kazganı 1 ve leğen 1 20 guruş 
Sini 1 11 guruş 
Kebîr 1 ve sagîr 1 şam‘dân 5 guruş 
Kahve takımı 10 guruş 
Dikici alâtı 38,5 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 15,5 guruş 
Köhne yân minderi ve ayna ve billûr 3,5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 90 guruş 
Yekûn 644 guruş 

[s.48] 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 16 guruş 
Kâtibiyye 2,5 guruş 
Çûkadâriyye 2,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3 guruş 
İhzariyye kaydiyye kalemiyye 3 guruş 
Müteveffâ-yı mezbûrun mahalle-i 
mezbûrede vâki‘ câmi‘-i şerîfin şem‘i 
aseline şürût-ı nükûd-ı mevkûfesinden 
deyni olduğu es-Seyyîd Abdullah bin 
Hüseyin ve Abdurrahman bin Mehmed 
nâm kimesneler şehâdetleriyle düyûn-ı 
müsbitesi 

150 guruş 

Yekûn 176 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 468 guruş 
Hisse-i ahi’l-mezbûr Osman bi’l-münâsaha 156 guruş 
Hisse-i ahi’l-mezbûr Ahmed bi’l-
münâsaha 

156 guruş 

[48/1] 

Ba‘dehu düyûn-ı terekesinden ezyed olduğu hâlde fevt olan mezbûr Osman bin 

Ali Usta nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Arife bint-i Halil ile sulbî sagîr 

oğlu Ali’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i 

mezbûrân talebi ve ashâb-ı düyûn talebi ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-guremâ 

tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-

vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi-târîhi’l-mezbûr. 
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Müteveffâ-yı mezbûrun babası müteveffâ 
Ali Usta ve anası müteveffiye-i mezbûre 
Hadice ile kız karındaşı müteveffiye-i 
mezbûre Saliha’nın terekelerinden bi’l-
münâsahati’ş-şer‘iyye isâbet iden hisse-i 
irsiyyesi 

156 guruş 

Der zimmet-i el-Hâc Genç Ali Ağa 40 guruş 
Der zimmet-i el-Hâc Emîn Ağa 95 guruş 
Yekûn 291 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Da‘vâ zımnında virilen resm 29 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Yekûn 34 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-tâksîm beyne’l-guremâ 257 guruş 
Deyn-i müsbit-i el-Hâc 
Genç Ali Ağa bi-şehâdet-i 
İbrahim Alemdâr ibn-i 
Hasan ve el-Hâc Emin bin 
Feyzullah 

48 guruş An-guremâ 14 guruş 16 
para 

Deyn-i müsbit-i el-Hâc 
Emin Ağa bi-şehâdet-i 
Mustafa bin Hasan ve 
İbrahim bin Osman gıbbü’t-
tahlîf 

137 guruş An-guremâ 41 guruş 4 para 

Deyn-i müsbit-i Nefise 
Hatun bi-şehâdet-i Hüseyin 
bin Abdullah ve Ali bin Ali 
gıbbü’t-tahlîf 

272 guruş An-guremâ 81 guruş 24 
para 

Deyn-i müsbit-i el-Hâc Ali 
Efendi bi-şehâdet-i Halil 
bin Hüseyin ve Hüseyin bin 
Hüseyin gıbbü’t-tahlîf 

73 guruş An-guremâ 21 guruş 36 
para 

Deyn-i müsbit-i Ahmed 
Alemdâr-oğlu Hüseyin bi-
şehâdet-i şâhidân-ı 
mezbûrân gıbbü’t-tahlîf 

50 guruş An-guremâ 15 guruş 

Deyn-i müsbit-i Hüseyin 
Alemdâr bi-şehâdet-i 
şâhidân-ı mezbûrân gıbbü’t-
tahlîf 

26 guruş An-guremâ 7 guruş 32 para 

Mehr-i mü’eccel-i müsbit-i 
li’z-zevceti’l-mezbûre Arife 
bi-şehâdet-i Hasan bin 
Mehmed ve Hasan bin Halil 

250 guruş An-guremâ 75 guruş 
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gıbbü’t-tahlîf 
Yekûn 856 guruş An-guremâ 256 guruş 32 

para 
Bâkî para 8 

[s.47] 

[47/1] 

Medîne-i Tokat kazâsına muzâfa Komanat nâhiyesine tabi‘ Yelpe nâm karye 

sâkinlerinden olub düyûn-ı terekesinden ezyed olduğu hâlde bundan akdem fevt olan 

Mehmed bin Ali nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Elif bint-i Mehmed ile 

sulbî sagîr oğulları Ali ve Salih ve sulbîyye-i sagîre kızları Fatma ve Şerife’ye 

münhasıra olub kable’l-kısme Salih dahi fevt olub verâseti vâlidesi mezbûre Elif ile li-

ebeveyn er karındaşı mezbûr Ali ve kız karındaşları mezbûre Fatma ve Şerife’ye 

münhasıra olub kable’l-kısme mezbûre şerife dahi fevt olub verâseti vâlidesi mezbûre 

Elif ile er karındaşı mezbûr Ali ve kız karındaşı mezbûre Fatma’ya münhasıra olduğu 

şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrûn ve ashâb-ı düyûn talebleri 

ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi tahrîr ve sûk-ı sultânîde bâ‘de’l-müzâyede esmân-ı 

mislileriyle bey‘ ve beyne’l-guremâ tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’l-hâmis 

aşer min şehr-i Muharremü’l-harâm li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Medîne-i mezbûrede Mihmâd Hacib 
Mahallesinde vâki‘ bir kıt‘a menzil 

330 guruş 

Bâğ der mevzi‘-i Kinisedibi1 kıt‘a 80 guruş 
Köhne döşek 2 ve mitil 2 ve kilim 1 ve 
çuval 3 ve heğbe ve nühâs 

30 guruş 

Kovan 5 8 guruş 
Araba ve saban teymürü ve çift alâtı 23 guruş 
Saman ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Karye-i mezbûrede menzil ve ağıl kıymeti 30 guruş 
Hırdavât 5 guruş 
Merkeb 1 re’s 20 guruş 
Ufak davâr 22 aded 90 guruş 
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Karasığır ineği 3 ve dana 3 76 guruş 
Karasığır öküzü 2 ve dana 1 28 guruş 
Kömüş ineği 3 ve balak 3 ve düğe 1 351 guruş 
Kömüş öküzü 1 çift 61 guruş 
Kömüş tosunu 1 25 guruş 
Yekûn 1167 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiyûn-ı mezbûrûnun techîz ve 
tekfînine masraf 

55 guruş 

Da‘vâ zımnında virilen resm 126 guruş 
Kâtibiyye 10 guruş 
Çûkadâriyye 10 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 6 guruş 
Dellâliyye ve hamâliyye ve kirâ-yı dükkân 10 guruş 
Yekûn 217 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-guremâ 950 guruş 
Mehr-i misl-i li’z-zevceti’l-
mezbûre bi-şehâdet-i 
Mehmed bin Himmet ve 
Şerif Mehmed bin İbrahim 
gıbbü’t-tahlîf 

150 guruş An-guremâ 95 guruş 25 
para 

Deyn-i müsbit-i Hüseyin 
bin Hasan bi-şehâdet-i 
Osman bin Mehmed ve 
Mustafa bin Mehmed 
gıbbü’t-tahlîf 

15 guruş An-guremâ 9 guruş 22 para 

Deyn-i müsbit-i Çarkçı 
Mehmed Efendi ber-mûcîb-
i vasiyyet bi-şehâdet-i 
Mustafa bin Osman ve 
Süleyman bin Ali 

700 guruş An-guremâ 446 guruş 10 
para 

Deyn-i müsbit-i Hasan 
Beşe ber-mûcîb-i vasiyyet 
bi-şehâdet-i Molla Mustafa 
bin Abdullah ve Halil bin 
Hasan 

80 guruş An guremâ 51 guruş 

Deyn-i müsbit-i Emine 
Hatun ber-mûcîb-i vasiyyet 
bi-şehâdet-i Süleyman bin 
Ali ve Mustafa bin 
Abdullah 

40 guruş An-guremâ 25 guruş 20 
para 

Deyn-i müsbit-i Osman 
Efendi bi-şehâdet-i Salih 
bin Ömer ve Musa bin Halil 

40 guruş An-guremâ 25 guruş 20 
para 



 489 

gıbbü’t-tahlîf 
Deyn-i müsbit-i Monlâ 
Mustafa bi-şehâdet-i 
Mehmed Beşe bin Hasan ve 
Süleyman bin Ali gıbbü’t-
tahlîf 

50 guruş An-gurema 31 guruş 35 
para 

Deyn-i müsbit-i el-Hâc 
Mehmed Ağa bi-şehâdet-i 
Mehmed bin Osman ve 
Hüseyin bin İbrahim 

80 guruş An-guremâ 51 guruş 

Deyn-i müsbit-i Dellâl 
Halil bi-şehâdet-i Mehmed 
bin Osman ve Hasan bin 
Mehmed gıbbü’t-tahlîf 

121 guruş An-guremâ 78 guruş 5 para 

Deyn-i müsbit-i Aşık Ali 
bi-şehâdet-i Süleyman bin 
Osman ve Mustafa bin 
Abdullah gıbbü’t-tahlîf 

70 guruş An-guremâ 44 guruş 25 
para 

Deyn-i müsbit-i Sagîr Ömer 
bi-şehâdet-i Yusuf bin 
Ömer ve Ali bin Hüseyin 
gıbbü’t-tahlîf 

50 guruş An-guremâ 31 guruş 35 
para 

Deyn-i müsbit-i Mehmed 
Saka bi-şehâdet-i Mustafa 
bin Osman ve Emin bin 
Mehmed gıbbü’t-tahlîf 

46 guruş An-guremâ 29 guruş 13 
para 

Deyn-i müsbit-i Ayşe 
Hatun bi-şehâdet-i 
Süleyman bin Ali ve Emin 
bin Ali gıbbü’t-tahlîf 

26 guruş An-guremâ 16 guruş 23 
para 

Deyn-i müsbit-i Mahzar 
Ömer ber-mûcîb-i vasiyyet 
bi-şehâdet-i Monlâ Mustafa 
bin Osman ve Mehmed bin 
Mahmud 

20 guruş An-guremâ 12 guruş 30 
para 

Yekûn 1488 guruş An-guremâ 1488 guruş 
Bâkî para 58 

[s.46] 

[46/1] 

Mahallât-ı Der Nefs-i Şehr-i Tokat 
Mahalle-i Yazıcık 350 guruş 
Mahalle-i Melik Dânişmend 150 guruş 
Mahalle-i Baba Osib 65 guruş 
Mahalle-i Simavon 120 guruş 
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Mahalle-i Şuca‘eddin 250 guruş 
Mahalle-i Ovannes 90 guruş 
Mahalle-i Çaşnigir 140 guruş 
Mahalle-i Semerkandî 220 guruş 
Mahalle-i Meydan-ı Müslim 640 guruş 
Mahalle-i Meydan-ı zimmî 75 guruş 
Mahalle-i Zincirlikuyu 90 guruş 
Mahalle-i Çehkânlû 120 guruş 
Mahalle-i Mihmâd Hâcib-i Müslim 260 guruş 
Mahalle-i Mihmâd Hâcib-i zimmîden 
Müslim bölüğü 

220 guruş 

Mahalle-i Mihmâd Hâcib-i zimmî 230 guruş 
Mahalle-i Mihmâd Hâcib-i zimmîden Hacı 
Hasan Bölüğü 

525 guruş 

Mahalle-i Samyeli 160 guruş 
Mahalle-i Muslihiddin 175 guruş 
Mahalle-i Sovûkpınâr-ı Müslim 2280 guruş 
Mahalle-i Sovûkpınar-ı zimmî 270 guruş 
Mahalle-i Mehmed Paşa 195 guruş 
Mahalle-i Çay-ı Müslim 340 guruş 
Mahalle-i Çay-ı zimmî 240 guruş 
Mahalle-i Horuş 220 guruş 
Mahalle-i Mahmud Paşa 250 guruş 
Mahalle-i Geyras 295 guruş 
Mahalle-i Beybağı 475 guruş 
Mahalle-i Akdeğirmen-i Müslim 250 guruş 
Mahalle-i Akdeğirmen-i zimmî 150 guruş 
Mahalle-i Aleksan 90 guruş 
Mahalle-i Seyfeddin 240 guruş 
Mahalle-i Terbiye-i Kebîr 1052 guruş 
Mahalle-i Terbiye-i Sagîr 710 guruş 
Mahalle-i Sabunhane 125 guruş 
Mahalle-i Güzelaşçı 195 guruş 
Mahalle-i Cemaleddin 355 guruş 
Mahalle-i Tatar Hacı 140 guruş 
Mahalle-i el-Hâc İbrahim 520 guruş 
Mahalle-i Hoca Ahmed 2700 guruş 
Mahalle-i Suiçmez 371 guruş 
Mahalle-i Dere 990 guruş 
Mahalle-i Seyyîd Necmeddin 210 guruş 
Mahalle-i Ankara 80 guruş 
Mahalle-i Gaybî 380 guruş 
Mahalle-i Veled-i Aynî 95 guruş 
Mahalle-i Keçeciler 195 guruş 
Mahalle-i el-Hâc İvaz Paşa 95 guruş 
Mahalle-i Acebşir 125 guruş 
Mahalle-i Sûfiyûn 95 guruş 
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Mahalle-i Taşçı Mahmud 225 guruş 
Mahalle-i Sarı Güllük 95 guruş 
Mahalle-i İsa Fakîh 153 guruş 
Mahalle-i Alaca Mescid 80 guruş 
Mahalle-i Rüstem Çelebi 270 guruş 
Mahalle-i Kaya 510 guruş 
Mahalle-i İplik Pazarı 16 guruş 
Mahalle-i Çilfek 30 guruş 
Mahalle-i Monlâ Bektâş 30 guruş 
Mahalle-i Câmi’-i Kebîr 575 guruş 
Mahalle-i Za‘im 630 guruş 
Mahalle-i Hoca İbrahim 135 guruş 
Mahalle-i Taşnerdibân 580 guruş 
Mahalle-i Yahûdiyân 185 guruş 
Mahalle-i Halid 65 guruş 
Mahalle-i Ka‘be Mescidi 1390 guruş 
Mahalle-i Yaşmeydan 1325 guruş 
Mahalle-i Veled-i Ayâs 410 guruş 
Mahalle-i Zilli Hacı 655 guruş 

[s.45] 

Mahalle-i Debbâğhâne-i Atîk 360 guruş 
Mahalle-i Debbâğhâne-i Cedîd 105 guruş 
Mahalle-i Yarahmed 660 guruş 
Mahalle-i Cedîd 720 guruş 
Mahalle-i Menice 1315 guruş 
Mahalle-i Çilehâne 794,5 guruş 
Mahalle-i Siyahpuş 240 guruş 
Mahalle-i Dırâz-ı Müslim 60 guruş 
Mahalle-i Dırâz-ı Gebrân 125 guruş 
Mahalle-i İçmesu 665 guruş 
Yekûn 30266,5 guruş 

Bâlâda mestûr mahallât âhâlileri  

İnhâ olunur ki bin iki yüz yirmi altı senesine mahsûben Şârk Cânîbi Ser-askeri 

ma‘iyyetinde mevcûd asâkirin ta‘yînâtları içün bâ-fermân-ı âlî matlûb buyurulan on dört 

bin on yedi buçuk guruş hınta ve şa‘îr bedeliyesi ve dört bin beş yüz doksan beş guruş 

bâ-pûsula-i Sivas matlûb buyurulan hidmet-i mübâşiriyye ve iki yüz guruş adamlarına 

ve mübâşirine virilen hidmet ve üç bin guruş menzilci Hüseyin Ağa’ya bu def‘a ale’l-

hisâb olmak üzre virilecek imdâdiyye ve beş bin dört yüz iki buçuk guruş mukaddem 
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sâlyâneden nefs-i şehirde kalan bakâyâ ve bin yirmi bir buçuk guruş sâlyâne-i 

mezkûrdan nevâhi bakâyâsı ve yedi yüz elli guruş harc-ı imzâ ve yedi yüz elli guruş 

sa‘âdetlû voyvoda ağaya tahsîldâriyye ve yüz yirmi beş guruş tertîb-i defter ve yâfte-i 

kalemiyyesi ve yüz yirmi beş guruş hüddâmiyye ve yüz guruş kethüdâiyye ve yüz elli 

guruş serdâr ağaya tahsîldâriyye ve on beş guruş ahzâriyye ve on beş guruş kaydiyye 

cümle ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le alâ vechü’s-sıhha hisâb olundukda otuz bin iki yüz 

altmış altı buçuk guruşa bâliğ olamağla mebâliğ-i mezkûr ber-mu‘tâd mahallâta tevzî‘ 

olundukda her bir mahallenin tahtlarında terkîm olunduğu vech üzre isâbet itmişdir. 

Meblağ-ı mezbûru beyninizde cem‘ ve tahsîl ve kabzına me’mûra teslîm eyleyesiz. 

Hurrire fi gurre-i Muharremü’l-harâm li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[45/1] 

Bozoklu Fahişe’nin Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Kaya Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem 

mahnûketen fevt olan Ayşe bint-i Abdullah nâm müteveffiyenin zâhirde ma‘rûf ve 

ma‘rûfesi olmayub terekesi cânîb-i beytü’l-mâla âîd ve râci‘ olmağla hâlâ medîne-i 

mezbûre voyvodası olub vâki‘ olan beytü’l-mâl-ı âmme ve hâssa kabzına me’mûr 

sa‘âdetlû Salih Ağa tarafından emîn-i beytü’l-mâl nasb ve ta‘yîn olunan el-Hâc Hüseyin 

bin Hasan talebi ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve helâki havfıyla sûk-ı sultânîde ba‘de’l-

müzâyede esmân-ı mislileriyle bey‘ olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin 

defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis aşer min 

şehr-i Muharrem li-sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Yorgan 1 8 guruş 19 para 
Çit yasdık 1 ve minder 1 3 guruş 
Haleb alacası entari 1 8 guruş 
Köhne don 1 ve gömlek 2 ve uçkur 1 4 guruş 



 493 

Çit yorgan yüzü 1,5 guruş 
Uşak eteği 1,5 guruş 11 para 
Sagîr fes 1 ve kuşak 1 5 guruş 19 para 
Çizme 2 çift 1 guruş 9 para 
Çit değirmi 2 1 guruş 
Duhân çıbığı 32 para 
Köhne giyim esvâbı 4 guruş 
Hına 2 guruş 
Tahta sofra ve küp 1 guruş 5 para 
Hasır ve bez parçası ve çul 2 guruş 
Fasulye kurusu 1 guruş 5 para 
Bulgur ve yarma 11 guruş 
Çıkrık 1,5 guruş 
Zil ve sele 1 guruş 
Bıçak ve şam‘dân ve cezbe 1,5 guruş 3 para 
Def‘a don 1 ve gömlek 1 2 guruş 10 para 
Keçe 3,5 guruş 
Şalvar peştemâl ve çit 4 guruş 11 para 
Hamam takımı 4,5 guruş 
Def‘a yarma 2 guruş 
Hoş-âb ve ceviz 3 guruş 15 para 
Yekûn 79 guruş 30 para 

 

Minhâl-ihrâcât  
Techîz ve tekfînine masraf 15 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
Emîn-i beytü’l-mâla hidmet 3 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1,5 guruş 
Dellâliyye ve hamâliyye ve kirâ-yı dükkân 2 guruş 
Yekûn 27,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî  
 
Ber-mu‘tâd sülüs ihrâc 

52 guruş 10 para 
17 guruş 50 mablağ 
34 guruş 100 meblağ der yed-i emîn-i 
mûmâ-ileyh 

[s.44] 

[44/1] 

Gürünlü Mehmed’in Defteridir 
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An-asl Gürün ahâlilerinden olub medîne-i Tokat’da Fazlı-oğlu Hânı’nda müsâfir 

iken bundan akdem fevt olan Mehmed bin Osman nâm müteveffânın verâseti zevce-i 

metrûkesi Fatma bint-i Ahmed ile sulbî oğlu Ahmed’e ve sulbîyye-i kebîre kızı 

Fatma’ya ve sulbîyye-i sagîre kızları Rahime ve Hadice’ye münhasıra olduğu şer‘ân 

zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘ aşer şehr-i 

Muharrem li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Dakîk-i hass 2 guruş 8 para 
Şa‘îr  2,5 rublâğı 3 guruş 
Çuval 3 çift 12 guruş 14 para 
Köhne aba 1 ve şalvar 1 ve çizme 1 2 guruş 10 para 
Köhne çul ve heğbe 1 guruş 
Köhne urgan 6 2 guruş 
Giyim esvâbı 3 guruş 39 para 
Merkeb ma‘a takım 3 74 guruş 
Nakd der kise 18,5 guruş 
Keçe 1 guruş 
Bıçak ve kuşak 2,5 guruş 
Yekûn 121,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

12 guruş 

Resm 10 guruş 
Kâtibiyye 2 guruş 
Çûkadâriyye 2 guruş 
Voyvoda Ağa’nın adamına hidmet 2 guruş 
Dellâliyye ve hammâliyye ve kirâ-yı 
dükkân 

2 guruş 

İhzâriyye ve kaydiyye 1 guruş 
Yekûn 31 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî 
90,5 guruş der yed-i emîn-i beytü’l-mâl 

[44/2] 
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Medîne-i Tokat’da Meydan-ı Müslim Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem fevt olan Mustafa bin el-Hâc Mehmed nâm müteveffânın verâseti zevce-i 

metrûkesi Şerife bint-i İbrahim ile sulbîyye-i sagîre kızı Şakire’ye münhasıra olduğu 

şer‘ân [zâhir] ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-

verese bi’l-farizeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun 

terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis 

işrîn şehr-i Muharrem sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre ve hadika-i 
muttasıla 1 bâb 

1500 guruş 

Kaput 1 40 guruş 
Köhne döşek 2 15 guruş 
Yan minderi 2 ve köşe 3 ve mak‘ad 2 45 guruş 
Yorgan 5 40 guruş 
Publa 6 3 guruş 
Köhne seccâde 1 3 guruş 
Yasdık 5 20 guruş 
Kâliçe 2 15 guruş 
Köhne kilim 1 2 guruş 
Kebîr ve sagîr şam‘dân 2 6 guruş 
Karasığır ineği 1 20 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 24 
kıyye 

60 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 15 guruş 
Yekûn 1784 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 44,5 guruş 
Kâtibiyye 7 guruş 
Çûkadâriyye 7 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 9 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 3,5 guruş 
Mehr-i mü’eccel li’z-zevceti’l-mezbûre 150 guruş 
Yekûn 221 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1563 guruş 
Hisse-i zevce 195 guruş 45 meblağ 
Hisse-i bint 1367 guruş 75 meblağ 

[44/3] 
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Ba‘dehu mezbûre Şerife dahi fevt olub verâseti sadrîyye-i sagîre kızı mezbûre 

Şakire ile anası Saliha bint-i Abdülkerim ve li-ebeveyn er karındaşı Abdülkerim ve li-

ebeveyn kız karındaşı Abide ibnete İbrahim’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizeti’ş-

şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi târîhi’l-mezbûr. 

Müteveffiye-i mezbûreye zevci müteveffâ 
Mustafa’dan intikâl iden semen-i 
hissesiyle mehr-i mü’ecceli 

345 guruş 45 meblağ 

Döşek 4 35 guruş 
Yasdık 8 40 guruş 
Yorgan 4 40 guruş 
Kilim 3 25 guruş 
Sagîr sîm kuşak ma‘a kolan 1 çift 25 guruş 
Küpe 1 çift 50 guruş 
Altûn yüzük 2 10 guruş 
Peten entari 1 60 guruş 
Çiçekli entari 1 18 guruş 
Köhne atlâs entari 1 10 guruş 
Sansar kürk 1 yaka 30 guruş 
Şalvar 1 3 guruş 
İpekli gömlek 11 80 guruş 
Kurutma gömlek 4 12 guruş 
Bürük 1 15 guruş 
İşleme ve dolama peşkiri 1 10 guruş 
Beyaz örtü ve yasdık yüzü 3 6 guruş 
İşleme 2 ve sade peşkir 8 9 guruş 
Çevre 1 5 guruş 
Don ve uçkur 8 9 guruş 
Makreme 1 ve dülbend örtüsü 1 5 guruş 
Havlu 1 30 guruş 
İçlik 1 2 guruş 
Boğça 2 15 guruş 

[s.43] 
Ayna 1 5 guruş 
Hamam takımı 15 guruş 
Boğca derûnunda bez parçaları 20 guruş 
Sofra bezi 1 ve bürük 1 6 guruş 
Kaşık 1 deste 3 guruş 
Kahve takımı 8 guruş 



 497 

Tahta sandık 10 guruş 
Yan minderi 1 20 guruş 
İhrâm 1 5 guruş 
Yasdık 2 ve minder 2 ve yorgan 2 52 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Kiremitlik 1 kıt‘a 150 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 27 kıyye 65 guruş 
Der zimmet-i Çuvalcı Serkiz bâ-temessük 105 guruş 
Der zimmet-i Agob bâ-temessük 90 guruş 
Der zimmet-i Çıkrıkcı Ohannes bâ-
temessük 

50 guruş 

Der zimmet-i Maryem 50 guruş 
Yekûn 1693 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf ber mûcîb-i vasiyet 

156 guruş 

Resm-i kısmet 34 guruş 
Kâtibiyye 5 guruş 
Çûkadâriyye 5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 7 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 3 guruş 
Yekûn 210 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 1483 guruş 
Hisse-i ümm 247 guruş 20 meblağ 
Hisse-i bint 741 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ahi 329 guruş 66 meblağ 
Hisse-i uht 164 guruş 93 meblağ 

[43/1] 

Medîne-i Tokat’da Hoca İbrahim Mahallesi mütemekkinelerinden iken bundan 

akdem hâlike olan Sara bint-i Yasef nâm hâlikenin verâseti zevc-i metrûku İsâk veled-i 

Levi ile babası mesfûr Yasef’e ve sadrî sagîr oğlu Levi’ye münhasıra olub kable’l-

kısme sagîr-i mersûm Levi dahi hâlik olub verâseti babası mesfûr İsâk’a münhasıra 

olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra mersûmân talebi ve ma‘rifet-i şer’le 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer`iyye tevz`î ve taksîm olunan hâlike-i 

mersûmenin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l yevmi’s-sâlis 

ve’l-işrîn min şehr-i Muharrem li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 
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Mehr-i mü’eccel der zimmet-i zevc-i mersûm 100 guruş 
Yorgan 1 4 guruş 
Döşek 1 5 guruş 
Çarşab 1 4 guruş 
Def‘a çarşab 1 5 guruş 
Def‘a köhne çarşab 2 4,5 guruş 
Gömlek 1 3 guruş 
Boğça 1 2 guruş 
Alaca şalvar 1 3 guruş 
Yasdık yüzü 1 1,5 guruş 
Peşkir 3 3 guruş 
Makrame 4 3,5 guruş 
Takye 2 5 guruş 
Hırdavat sandık 11 guruş 
Uçkur 1 1 guruş 
Köhne entari 5 ve don 3 ve gömlek 1 10 guruş 
Alaca entari 1 5 guruş 
Kuşak 1 1 guruş 
Alaca entari 4 ve şâlî cübbe 1 30 guruş 
Köhne sandık 1 1 guruş 
Mücessem yemeni değirmi 10 12 guruş 
Köhne piştov 10 guruş 
Hamam takımı 6 guruş 
Yekûn 230,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlike-i mersûme lâşesine masraf 30 guruş 
Resm-i kısmet 6 guruş 
Kâtibiyye 1 guruş 
Çûkadâriyye 1,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 1 guruş 
Yekûn 40,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 190 guruş 
Hisse-i zevc-i mersûm İsâk 158 guruş  40 meblağ 
Hisse-i eb-i mesfûr Yâsef 31 guruş 80 meblağ 

[43/2] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

düyûn-ı terekesinden ezyed olduğu halde fevt olan es-Seyyîd Ali Ağa ibn-i Ömer nâm 

müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Arife bint-i Osman ile sulbî kebîr oğulları 
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Osman ve Ömer’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i 

mezbûrûn ve ashâb-ı düyûn talebleri ve ma‘rifet-i şer’le terekesi tahrîr ve beyne’l-

guremâ tevz`î ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır 

ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi‘[s.42] aşer min şehr-i 

Muharremi’l-harâm li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘ bey‘ olunan 
menzil ve hadika-i muttasıla kıymeti 

1000 guruş 

Çay nâm mevzî‘de vâki‘ bey‘ olunan bağ 
kıymeti 

700 guruş 

Yan minderi ve mak‘ad ve köşe kıymeti 50 guruş 
Yorgan 3 24 guruş 
Döşek 3 24 guruş 
Yasdık 13 58 guruş 
Köhne çarşab 2 3 guruş 
Köhne çit minder 3 guruş 
Köhne pupla 3 2 guruş 
Köhne kâliçe 1 guruş 
Sîm mühür 2 guruş 
Kahve takımı ve heğbe ve nühâs kıymeti 33 guruş 
Köhne kilim 2 ve kaliçe 2 5 guruş 
Kebîr 1 ve sagîr 1 şam‘dân 3 guruş 
Köhne sansar kürk 1 yaka 15 guruş 
Kebîr nühas sini 1 50 guruş 
Köhne çuha çakşûr 1 ve kuşak 1 ve entari 
2 ve şâli cübbe 1 

5,5 guruş 

Evânî-i nühâsiyye 30 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 20 guruş 
Sagîr anbâr 7 guruş 
Merkeb 1 re’s 20 guruş 
Yekûn 2054,5 guruş 
Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 51,5 guruş 
Kâtibiyye 11 guruş 
Çûkadâriyye 11 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 10 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 5 guruş 
Masârifât-ı müteferrika-i lâzıme 10 guruş 
Da‘vâ zımnında virilen resm 48 guruş 
Yekûn 146,5 guruş 

 

Sahhü’l-taksîm beyne’l guremâ 1908 guruş 



 500 

Deyn-i müsbit-i İbrahim 
Karakullukçu bi-şehâdet-i 
el-Hâc Ali bin Ömer ve 
Ahmed bin Abdullah 
gıbbü’t-tahlîf 

920 guruş An-guremâ 613 guruş 40 
meblağ 

Deyn-i müsbit-i Molla 
Mehmed bi-şehâdet-i Halil 
bin Mehmed ve Mehmed 
bin Abdullah gıbbü’t-tahlîf 

700 guruş An-guremâ 466 guruş 80 
meblağ 

Deyn-i müsbit-i Hamide 
Hatun bi-şehâdet-i Osman 
bin Ebubekir ve Ömer bin 
Ahmed gıbbü’t-tahlîf 

300 guruş An-guremâ 200 guruş 

Deyn-i müsbit-i Fatma 
Hatun bi-şehâdet-i Yusuf 
bin Abdullah ve Ömer bin 
Ahmed gıbbü’t-tahlîf 

250 guruş An-guremâ 166 guruş 80 
meblağ 

Deyn-i müsbit-i Ahmed 
Karakullukçu bi-şehâdet-i 
Mehmed bin Memiş ve 
Ömer bin Mehmed gıbbü’t-
tahlîf 

400 guruş An-guremâ 266 guruş 80 
meblağ 

Deyn-i müsbit-i Derzi 
Hüseyin Ağa bi-şehâdet-i 
İsmail bin Mehmed ve 
Hasan bin Abdullah 

127 guruş An-guremâ 84 guruş 80 
meblağ 

Mehr-i müeccele-i müsbit-i 
li’z-zevceti’l-mezbûre Arife 
bi-şehâdet-i Seyfeddin bin 
Abdullah ve Ömer bin 
Ahmed gıbbü’t-tahlîf 

150 guruş An-guremâ 100 guruş 

Yekûn 2847 guruş An-guremâ 1898 guruş 
Bâkî 10 guruş 

[42/1] 

…..38 

Şeri‘at şi‘âr Tokat kadısı faziletlû efendi zide fazluhu ve kıdvetü’l-emâcîd ve’l-

â‘yân voyvodası izzetlû Ağa zide mecduhu inhâ olunur ki Tokat âmediyyesi ber-vech-i 

mâlikâne sa‘âdetlû el-Hâc Behrâm Paşa karındaşımız hazretleriyle ecele-i ricâl-i Devlet-

i âliyyeden Hurşid Efendi’nin uhdelerinde olub takdîrullah-ı ta‘âlâ efendi-i mûmâ-ileyh 

                                                
38 Başlık var ancak silik olduğu için okunamayacak durumda. 
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irtihâl-i dâr-i bekâ itmeğin hissesi kime tevcîh buyurulduğu ma‘lûm olmadığından 

vezir-i müşârün-ileyh tarafından dahi hissesi bir kimesneye iltizâma virilmeyüb 

mukâta‘a-yı merkûmun zabtı Muharremü’l-harâm gurresinden olmak hasebiyle yirmi 

yedi senesi mültezimi keff-i yed idüb ve yirmi sekiz senesi Muharremi dahi duhûl ve bu 

kadar eyyâm mürûr itmeğin emvâl-i mîriye aralıkda telef ve iza‘a olunduğu ifâde 

olunmağın hâsılât-ı mukâta‘ayı emâneten zabt itmek üzere müşârün-ileyhin mahdûmu 

tarafından Dârende-i buyuruldu Mehmed Ağa ta‘yîn olunub ol-tarafa irsâl olunmağla 

sene-i merkûme mahsûben mukâta‘a-yı mezbûreden hâsıl olan vâridât ve rüsûmâtı 

emâneten merkûm Mehmed Ağa ahz ve kabz ve zabt idüb efendi-i mûmâ-ileyhin hissesi 

cânib-i mîriden mi zabt buyurulur veyahûd bir kimesneye mi ihâle buyurulur tarafı’ş-

şerif-i devlet-i âliyyeden ne vechle irâde buyurulur ise defteri mûcîbince muhâsebelerin 

rü’yet eylemeleri ve hâsılât-ı mukâta‘anın zabtında ferd-â-ferd tarafından mümâna‘at ve 

muhâlefet olunmaması[s.41]husûsuna mezîd sa‘y ve gayret ve ihtimâm ve dikkat 

iylemeniz bâbında Divân-ı Rûm’dan işbu buyruldu isdâr ve bir merkûme i‘tâ ve irsâl 

olunmuşdur. İnşâ’allahü te’âlâ vusûlünde gerkedir ki vech-i meşrûh üzere bir kimesne 

tarafından mümâna‘at ve muhâlefet olunmayarak merkûmun zabtı husûsuna dikkat ve 

mûcib-i buyruldu ile amel ve hareket ve hilâfından ziyâde hazer ve mücânebet olunmak 

deyû 11 Muharrem 228. 

[41/1] 

Torun Osman Ağa’nın Oğlu Bekir Ağa’nın Berâtıdır 

Berât-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî-mekân-ı sultâni ve tuğrâ-yı ve garrâ –yı cihân-sitân-ı 

hâkânî hükmi oldur ki. 
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Medîne-i Tokat’da Debbâğhâne’de Muslihiddin Mahallesinde vaki‘ ashâb-ı 

hayrâtdan  el-Hâc Mehmed nâm sahibü’l-hayrın binâ iylediği mescid-i 

şerîfinde vazîfe-i mu‘ayyene ile imâm olan es-Seyyîd Abdurrahman ve es-Seyyîd 

Süleyman ibni es-Seyyîd Ömer nâm karındaşlar ber vech-i iştirâk mutasarrıflar iken 

müte‘âkıben fevt olmalarıyla yerleri hâlî ve hidmet-i lâzımesi mahlûl olmağla yerine 

erbâb-ı istihkâkdan işbu râfi‘-i tevkî‘-î refi‘ü’ş-şân-ı hâkânî es-Seyyîd Ebubekir Halife 

bin Osman her vechle lâyık ve mühâl ve müstehâk olmağın imâmet-i mezkûr-ı 

müteveffiyân-ı mezbûrânın mahlûllerinden tevcîh olunub yedine müceddeden berât-ı 

şerîf-i âlîşânım virilmek bâbında nâ’ibi Mevlânâ Şeyh-zâde es-Seyyîd Mustafa zide-

ilmihu arz itmeğin mûcibince merkûma tevcîh ve sadaka idüb bu berât-ı hümâyûn 

sâ‘adetmakrûnu virdüm ve buyurdum ki ba‘de’l-yevm merkûm es-Seyyîd Ebubekir 

halife varub zikr olunan mescid-i şerîfde müteveffiyân-ı mezbûrlarının yerlerine imâm 

olub hidmet-i lâzımesin mer‘î ve mü’eddî kıldıkdan sonra vazîfe-i mu‘ayyenesiyle 

mutasarrıf olub vakfın ruhu ve devâm-ı ömr ü devletin içün du‘âya müdâvemet göstere. 

Ol bâbda taraf-ı âherden ferd mani‘ ve mezâhim ve mu‘ârız olmayub aslâ dahl ve 

ta‘arruz kılmayalar. Şöyle bilüb alâmet-i şerîfe i‘timâd kılalar. Tahrîren el-yevmi’l-işrîn 

min şehr-i Zilka‘adeti’ş-şerife sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Kostantiniyye 

[41/2] 

İstifan Zimmînin Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Cedîd Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan akdem 

hâlik olan İstefan veled-i Bogos nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Elmas bint-i 

Barsam ile li-ebeveyn ammisi kızları Vartig’e ve Ahsapret’e münhasıra olduğu şer‘ân 
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zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mersûmûn talebi ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer`iyye tevz`î ve taksîm olunan hâlik-i 

mersûmun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire gurre Saferi’l-hayr 

li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûre 2 bâb 400 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Derbend 1 kıt‘a 150 guruş 
Dimi ve şilte döşek 4 32 guruş 
Yorgan 4 25 guruş 
Yasdık 9 30 guruş 
Kilim 3 15 guruş 
Köhne kâliçe 2 5 guruş 
Kefere minderi 6 15 guruş 
Köhne tüfenk 1 4 guruş 
Bıçak 1 1 guruş 
Köhne giyim esvâbı 4 guruş 
Tahta sandık 2 6 guruş 
A‘râk kazganı 1 30 guruş 
Çamaşur leğeni 1 12 guruş 
Fener 1 1 guruş 
Sagîr kantar 2 2 guruş 
Şam’dân 1 2 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 12 
kıyye 

30 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 20 guruş 
Yekûn 784 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlik-i mersûmun lâşesine masraf 40 guruş 
Resm-i kısmet 19,5 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 2,5 guruş 
Mehr li’z-zevceti’l-mersûme 33 guruş 
Yekûn 107 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 677 guruş 
Hisse-i zevce 169 guruş 30 meblağ 
Hisse-i bintü’l-ammi 203 guruş 105 meblağ 
Hisse-i bintü’l-ammi 203 guruş 105 meblağ 
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[41/3] 

Osman’ın Defteridir  

Medîne-i Tokat’da Sarı Güllük Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Osman bin Mustafa nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Hamide bint-i 

Mehmed ile sulbîyye-i sagîre kızı Fatma’ya münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra ma‘rifet-i şer‘ terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer`iyye 

tevz`î ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî 

zikr olunur. Hurrire gurre-i Saferi’l-hayr li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[s.40] 

Menzil der mahalle-i mezbûr 1 bâb 300 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Kışla 1 kıt‘a 150 guruş 
Merkeb 1 re’s 15 guruş 
Döşek 2 16 guruş 
Yorgan 3 27 guruş 
Yasdık 6 20 guruş 
Köhne kilim 1 ve kaliçe 2 7 guruş 
Kebîr 1 ve sagîr 3 şam‘dân 7 guruş 
Fener 1 1 guruş 
Çuval 1 çift 4 guruş 
Köhne giyim esvâbı 5 guruş 
Çamaşur kazganı 1 ve leğeni 1 30 guruş 
Dezgâh 1 3 guruş 
Mankâl 1 3,5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 22 
kıyye 

55 guruş 

Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 10 guruş 
Yekûn 653,5 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Resm-i kısmet 16 guruş 
Kâtibiyye 3 guruş 
Çûkadâriyye 3 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 3 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 1,5 guruş 
Yekûn 26,5 guruş 
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Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 627 guruş 
Hisse-i zevce 78 guruş 45 meblağ 
Hisse-i bint 548 guruş 75 meblağ 

[40/1] 

Serkiz Zimmînin Defteridir  

Medîne-i Tokat’da Seyfeddin Mahallesi mütemekkinlerinden iken bundan 

akdem hâlik olan Serkiz veled-i Beros nâm hâlikin verâseti zevce-i metrûkesi Zanike 

bint-i Ağya ile li-ebeveyn kızkarındaşları Maryem ve Hanım ve li-ebeveyn er karındaşı 

oğulları Mardıros ve Beros ve Artin evlâd-ı Kirkor’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra mersûmûn talebi ve ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve beyne’l-verese 

bi’l-farîzeti’ş-şer`iyye tevz`î ve taksîm olunan tereke-i hâlik-i mersûmun defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâni min şehr-i Saferi’l-

hayr li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûr 1bâb 300 guruş 
Çit yorgan 2 16 guruş 
Çit döşek 1 10 guruş 
Köhne döşek 1 3 guruş 
Köhne yasdık 4 6 guruş 
Kefere minderi 3 1 guruş 
Kilim 2 6 guruş 
Köhne don 1 ve aba 1 3 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 15 kıyye 37 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 5 guruş 
Yekûn 387 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Hâlik-i mesfûrun lâşesine masraf 41 guruş 
Resm-i kısmet 9,5 guruş 
Kâtibiyye 1,5 guruş 
Çûkadâriyye 1,5 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye 1  guruş 
Mehr-i mü’eccel-i li’z-zevceti[’l mersûme] 33 guruş 
Yekûn 90 guruş 
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Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 297 guruş 
Hisse-i zevce 74 guruş 30 meblağ 
Hisse-i uht 99 guruş 
Hisse-i uht 99 guruş 
Hisse-i ibnü’l-ahi 8 guruş 30 meblağ 
Hisse-i ibnü’l-ahi 8 guruş 30 meblağ 
Hisse-i ibnü’l-ahi 8 guruş 30 meblağ 

[40/2] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr-ı Müslim Mahallesi sâkinelerinden iken bundan 

akdem fevt olan Saliha bint-i Hüseyin nâm müteveffânın verâseti zevc-i metrûku es-

Seyyîd Halil Ağa ibn-i Hüseyin Ağa ile vâlidesi Fatma bint-i Ali Efendi’ye ve li-

ebeveyn er karındaşları es-Seyyîd Ahmed ve Ali’ye ve kız karındaşı Rabia’ya 

münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrûn talebi ve 

ma‘rifet-i şer’le terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer`iyye tevz`î ve taksîm 

olunan müteveffiye-i mezbûrenin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis min şehr-i Saferi’l-hayr li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve 

elf. 

Beybağı Mahallesinde vaki‘ bir bâb 
menzilden hisse-i ırsiyyesi 

500 guruş 

Mahalle-i mezbûrede vaki‘ bâğçeden 
hisse-i ırsiyyesi 

500 guruş 

Bağ der mevzi‘i Cemâl 1 kıt‘a 200 guruş 
Keçeci dükkânı der sûk-ı Sulu Zokak 1 bâb 200 guruş 

[s.39] 

Mehr-i mü’eccel-i der zimmet-i zevc-i 
mezbûr 

350 guruş 

Burma ta‘bîr olunur altûn kol bağı 1 çift 400 guruş 
Altûn pul 400 guruş 
İncülü küpe 1 çift 90 guruş 
Gerdanlık ma‘a altûn 170 guruş 
Sîm yâldızlı kuşak ma‘a kolan 30 guruş 
İstifâk 1 50 guruş 
Yapma altûn 38 50 guruş 
Çapraz 1 1,5 guruş 
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Yapma altûn 150 guruş 
Ziğber 2 2 guruş 
Altûn yüzük 2 8 guruş 
Tarak gümüşî 1 2 guruş 
Altûn 29,5 guruş 
Yâldız kuşak 15 guruş 
Peten yüzlü zerdeva kürk 1 yaka 200 guruş 
İşleme yüzlü sansar kürk 1 110 guruş 
Köhne sansar kürk 20 guruş 
Peten entari 1 110 guruş 
Hırka 1 yaka 100 guruş 
Fûta 2 ma‘a uçkur 1 5 guruş 
Beyaz işleme entari 1 30 guruş 
Beyaz entari 1 5 guruş 
Müsta‘mel şâlî cübbe 25 guruş 
İpek ve şâl kuşak 20 guruş 
Çiçekli içlik 20 guruş 
Keşan boğça 5 guruş 
İşleme terlik ma‘a papûç 8 guruş 
Yorgan 2 döşek2 yasdık 2 ve kilim 1 100 guruş 
Gümüş ayna 40 guruş 
Tahta sandık 1 15 guruş 
İpekli gömlek 6 60 guruş 
Don 3 ve şalvar 3 20 guruş 
Yemeni değirmi 3 10 guruş 
İşleme uçkur 4 10 guruş 
Çevre 2 ve makrame1 ve sagîr âhmediyye 
1 

20 guruş 

Def‘a yemeni değirmi 3 6 guruş 
Beyaz entarilik 1 3 guruş 
Beyaz örtü 3 4,5 guruş 
Çevre 1 25 guruş 
Yemeni değirmi 2 3,5 guruş 
İşleme peşkir 7 20 guruş 
İpekli çarşâb 1 20 guruş 
İşleme çarşab 1 10 guruş 
İşleme havlu 1 25 guruş 
Hamam takımı ma‘a boğça 30 guruş 
Yorgan 4 döşek 3 pûpla 1 yasdık 6 ve 
kilim 2 

210 guruş 

Fincan 6 ma‘a zarf 4 ve tebsi 1 20 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 40 kıyye 100 guruş 
Bağçe icâresinden karındaşı Ahmed Ağa 
zimmetinde 

25 guruş 

Hınta 2 keyl 60 guruş 
Yekûn 4893 guruş 
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Minhâl-ihrâcat  
Resm-i kısmet-i a‘di 90 guruş 
Kâtibiyye 10 guruş 
Çukadâriyye 10 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 5 guruş 
Yekûn 110 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 4778 guruş 
Hisse-i zevc 2389 guruş 
Hisse-i ümm 796 guruş  40 meblağ 
Hisse-i ahi li-ebeveyn 637 guruş  8 meblağ 
Hisse-i ahi li-ebeveyn 637 guruş 8 meblağ 
Hisse-i uht li-ebeveyn 318 guruş 64 meblağ 

[39/1] 

Kıdvetü’n-nüvvâbi’l-müteşerri‘în Mevlâna Tokat nâibi       zîde ilmuhu tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki Tokadî Şeyh Abdürrezzak zîde salâhu rikâb-ı 

hümâyûnuma arz-ı hâl idüb şeyh-i mûmâ-ileyh tarîkat-ı aliyye-i kadiriyye meşâyihinden 

olduğuna binâen sâkin olduğu hânesini tekye ittihâzıyla dervişân fukarâsıyla tevhîd ve 

zikru’l-lah-ı muvâzabet üzere olub bir mahalden medâr-ı ma‘âşı olmadığından şayeste 

olmakdan nâşi Tokat gümrüğü mâlından berât-ı âlîşânımla yevmî yüz yirmi sâğ akçe 

vazîfe ta‘yîn olunmuş ise de vazîfe-i mezkûreyi yedinde olan şerîf mûcibince gümrük-i 

mezbûr emîninden matlûb eylediğinde benim uhdemde olan gümrük-i âmediye mâlıdır 

diyerek edâda ta‘allül ve muhalefet eylediğinden bahsle vazîfe-i mezkûrenin gümrük-i 

mezbûrdan ahzı içün kaydı ve şurûtu mûcibince bir kıt‘a emr-i şerîfim ısdârını tahrîr ve 

istirhâm eylediği eclden hazîne-i âmiremde mahfûz Anadolu muhâsebesi defterlerine 

nazır ve muktezâsı sû’âl olundukda şeyh-i mûmâ-ileyh hângâhında ayende ve revende 

iden fukarâ ve dervişâna it‘âm ve ta‘âm itmek üzere dûş-ı mahlûlden takâs şartıyla 

Tokat gümrüğü mâlından bâ-irâde-i seniyyem yevmî yüz yirmi sâğ [s.38] akçe vazîfe 

tevcîh olunub iki yüz yirmi altı senesi Cemâziye’l-ahiresinin dokuzuncu günü bâ-ru’ûs-ı 
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hümâyûn berât-ı şerîfim virilmiş olduğu ve rüsûm-ı âmediye-i Tokat mukâta‘asının 

ma‘a zam senevî mukayyed olan on iki bin iki yüz on bir buçuk guruş mâlının sekiz bin 

seksen sekiz buçuk guruşa vezâif ve ocaklık ve dört bin yüz yirmi üç guruşa irsâliye 

vechle mukayyed olub vezîrim el-Hâc Behrâm Paşa edâmâ’llahü te’âlâ iclâlehu ile oğlu 

Abdullah Bey zîde mecdehunun ber vech-i mâlikâne uhdelerinde olmağla bu sûretde 

vazîfe-i mezkûr mukâta‘a-ı mezbûre ümenâsı tarafından bilâ- kusûr te’diye ve teslîm 

olunub yedinde olan berât-ı şerîfim nâtık olduğu üzere mûmâ-ileyhin mu‘ayyen olan 

vazîfesi senesi hitâmında bilâ-ta‘allül i‘tâ olunmak üzere emr-i şerîfim i‘tâsı muktezâ-yı 

maslahatdan idüğü Anadolu ve Baş muhâsebe kalemlerinden derkenâr olmağla 

derkenârı mûcebince emr-i şerîfim virilmek bâbında bi’l-fi‘il rikâb-ı hümâyûnum 

defterdârı iftiharü’l-ümerâ ve’l-ekâbir müstecma-cemiü’l-ma‘âli ve’l-mefâhiri’l-

muhtass bi-mezîd-i inâyeti’l-meliki’l-kâdir Mehmed Rauf Bey dâme ulivvuhû telhîs 

itmekle imdi telhîs ve derkenârı mûcibince amel olunmak bâbında fermân-ı alîşânım 

sadır olmuşdur. Buyurdum ki hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda sadır olan emrim üzere 

amel idüb dahi sen ki nâ’ib-i mûmâ-ileyhsin Şeyh mûmâ-ileyhin yedinde olan berâtı 

mûcibince mu‘ayyen olan vazîfe-i mezkûresini mukâta‘a-ı mezbûr ümenâsı tarafından 

senesi hitâmında bilâ-ta‘allül te’diye ve teslîm itdirdüb hilâf-ı şer‘-i şerîf ve mugayir 

emr-i alîşâna ve berâta ta‘allül ve muhalefet ile şeyh-i mûmâ-ileyhe rencîde 

itdirmeyesiz. Şöyle bilesin a‘lâmet-i serîfe i‘timâd kılasız. El yevmi’l-hâdi işrîn li-sene 

Zilhicce sene seb‘a ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Kostantiniyye-i Mahrûse 

[38/1] 

Medîne-i Tokat’da Akdeğirmen Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan es-Seyyîd Ahmed bin Ömer nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi 



 510 

Ayşe bint-i Mustafa ile li-eb kızkarındaşları Ayşe ve Ümmühani’ye ve li-eb karındaşı 

Emin Mehmed’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i 

mezbûrân talebi ve ma‘rifet-i şer‘le terekesi tahrîr ve beyne’l- verese bi’l-farîzeti’ş-

şer`iyye tevz`î ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i 

müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’t-tâsi ve’l-işrîn min şehr-i 

Muharremü’l-harâm li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

En‘âm-ı şerîf ve en‘âm kâbı 20 guruş 
Yeni bina olunan menzil der mahalle-i 
mezbûr 1 bâb 

3000 guruş 

Bağ der mevzi‘-i Lüküb 1 kıt‘a 1000 guruş 
Kumluk der mevzi‘-i mezkûr 1 kıt‘a 300 guruş 
Katır 1 re’s 100 guruş 
Kır at 3 re’s 500 guruş 
Kadife yüzlü yasdık 12 96 guruş 
Yan minderi 2 ve köşe 2 20 guruş 
Çuka mak’ad 3 32 guruş 
Sagîr minder 3 10 guruş 
Sagîr yasdık 2 2 guruş 
Köhne nâfe kürk 1 21 guruş 
Şâl kuşak 1 25 guruş 
Müsta‘mel çuha şalvar 1 18 guruş 
Müsta‘mel çuha cübbe 1 10 guruş 
Fes 1 ma‘a sarık 1 3 guruş 
Dimi yasdık 7 20 guruş 
Şalî çakşır 1 2 guruş 
Müsta‘mel ve köhne seccâde 2 ma‘a 
kilim1 

5 guruş 

Yağmurluk kisesi 1 5 guruş 
Yeşil sarık 1 10 guruş 
Kaput 1 100 guruş 
Def‘a cedîd kaput 1 200 guruş 
Çuka biniş 1 100 guruş 
Def‘a biniş 1 32 guruş 
Çuha cübbe 1 30 guruş 
Kersûd 1 tob 20 guruş 
Taraklı entari 1 45 guruş 
Kuşak 1 12 guruş 
Def‘a kersûd 1 tob 8 guruş 
Sagîr fes 2 12 guruş 
Çorab 1 1 guruş 
Frenk çakusu 3 3 guruş 
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Der zimmet-i Cida-oğlu bâ-temessük 600 guruş 
Der zimmet-i Ömer an-karye Söngüt bâ-
temessük 

800 guruş 

Der zimmet-i İbseli Küçük Hasan-oğlu 
Salih bâ-temessük 

50 guruş 

Der zimmet-i es-seyyıd Hasan Alemdar ve 
Salih Saka ve Ahmed Karakullukçu bâ-
temessük 

500 guruş 

Der zimmet-i Emirseyyîd İmâmı Mustafa 22 guruş 
Der zimmet-i Arabkirli Uzun Mehmed 50 guruş 
Der zimmet-i Paşa Salih 1000 guruş 
Der zimmet-i Abdüllatif-zâde Hüseyin 
Ağa 

500 guruş 

Der zimmet-i Kul Osman an-karye-i 
Söngüt 

50 guruş 

Der zimmet-i İsa-oğlu Hasan 90 guruş 
Der zimmet-i Tiryaki-oğlu Mehmed 100 guruş 
Servi sandık 1 20 guruş 
Şam‘dân tâblası 2 guruş 
Sâ‘at 1 100 guruş 
Kılıç kabza 1 25 guruş 
Sagîr ve kebîr şam‘dân 5 40 guruş 
Sîm nârgile 1 30 guruş 
Nühâs mankâl 1 20 guruş 
Pencere perdesi 4 1,5 guruş 
Şam kılıcı kabza 1 60 guruş 
Hâre tüfenk 2 90 guruş 
Piştov 3 80 guruş 
Sîmli palâska 10 guruş 
Tonbâk zarf 10 ve fincan 10 40 guruş 
Erzurum rahtı 2 30 guruş 
Çorum gömleği 1 ve minder 1 30 guruş 
Kâliçe seccâde 2 50 guruş 
Müsta‘mel samur kürk 1 150 guruş 
Minder 2 8 guruş 
Zerdevâ kürk 1 yaka 60 guruş 
Def‘a zerdevâ kürk 1 80 guruş 
Kahve takımı 25 guruş 
Kapu perdesi 1 10 guruş 
Billûr kandil 10 guruş 
Döşek 2 25 guruş 
Leğen 1 ve ibrik 1 12 guruş 
Çuval 6 çift 30 guruş 
Kebîr nühâs kazgan 1 120 guruş 

[s.37] 

Yasdık 6 24 guruş 
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Kilim 1 6 guruş 
Şa’îr 5 keyl 125 guruş 
Hınta 5 keyl 200 guruş 
Eğrûm iş gömleği 20 guruş 
Leğen 1 ve ibrik 1 10 guruş 
Kilim 1 ve kebe 1 6,5 guruş 
Şilte 1 8 guruş 
Köhne keçe ve şilte 6 guruş 
Tûr kise ve mühr 3 guruş 
Evânî-i nühâsiyye 224 kıyye 700 guruş 
Hırdavât-ı menzil ber-vech-i tahmîn 250 guruş 
Yekûn 12091 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

200 guruş 

Resm-i kısmet 302,5 guruş 
Kâtibiyye 30 guruş 
Çukadâriyye 30 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 62,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiyye ve kalemiyye 20 guruş 
Masarif-i müteferrika 40 guruş 
Mehr-i mü’eccel-i müsbite li’z-zevceti’l 
mezbûre 

500 guruş 

Yekûn 1185 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî 10906 guruş 
Hisse-i zevce 2726 guruş 60 meblağ 
Hisse-i ahi li-eb 4089 guruş 90 meblağ 
Hisse-i uht li-eb 2044 guruş 105 meblağ 
Hisse-i uht li-eb 2044 guruş 105 meblağ 

[37/1] 

Bâ‘is-i tahrîr hurûf oldur ki serbestiyet üzere mâlikâne uhdemizde olan Tokat 

mukâta‘ası işbu bin iki yüz yirmi sekiz senesi martı ibtidâsından şubatı gâyetine değin 

bir sene-i kâmile zabt ve iktizâ iden mâl-ı mîrî ve kalemiyyesiyle ve mahallinde 

virilecek vezâifi vakt ve zamânıyla edâ ve senedâtını tarafımıza teslîm itmek şartıyla 

dârende-i temessük ve tefvîz olunmağla imdi mukâta‘a-i mezkûre sene-i merkûmeye 

mahsûben mûmâ-ileyh tarafından zabt ve rabt ve icâb iden a‘şâr-ı şeriyye ve rüsûmat ve 
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mûcibât-ı sâiresi kadîmden olageldiği üzere ahz ve kabz olunub tarafımızdan ve taraf-ı 

âherden müdâhale ve mümâna‘at olunmamak içün işbu zabt-nâme ketb ve i‘tâ olundu. 

Beyhan Sultân 

[37/2] 

Kıdvetü’n-nüvvâbi’l-müteşerri‘în Tokat nâibi Mevlâna       zîde ilmuhu ve 

kıdvetü’l-emâcid ve’l-âyân zikrî âtî mukata‘a iltizâm olunan Tokat voyvodası Es-

Seyyîd Mehmed Salih zîde mecduhû tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki 

bâ-hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnum Darbhâne-i âmirem tarafından zabt ve idare 

olunan mukâta‘ât-ı mîrîyemden Tokat voyvodalığı ve tevâbi‘i mukâta‘asının nısf 

hissesiyle rub‘ suds hissesini bin iki yüz yirmi sekiz senesi mârtı ibtidâsından sene-i 

merkûme şubâtı gâyetine değin bir sene-i kâmile zabt ve rabt iylemek üzere deruhde ve 

iltizâmına tâlib ve râgib olan mûmâ-ileyhe ma‘a mâl ve kalemiyye ve harc-ı aklâm ve 

fâiz hisse-i mezkûre göre yâlnız altmış dört bin guruş bedel-i iltizâm ile deruhde ve 

iltizâm olunub mûmâ-ileyh dahi iltizâm ve kabûl birle bedel-i iltizâmı olan meblağ-ı 

mezbûru vakt ve zamanıyla edâ ve teslîm iylemek üzere darbhâne-i âmirem hazînesine 

memhûr deyn temessükü virmeğin mukâta‘a-i mezbûrun hisse-i mezkûresi sene-i 

merkûme mahsûben zabt ve rabt ve vaki‘ olan mahsûlât ve rüsûmâtın kânûn-ı kadîm ve 

olageldiği üzere ahz ve kabz iyleyüb taraf-ı âherden müdahele olunmamak üzere zabt 

içün emr-i şerîfim i‘tâsını hâlâ darbhâne-i âmirem nâzırı iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârîm 

es-Seyyîd İbrahim Sarim dâme-mecduhu memhûr-temessük virmeğin mukâta‘a-i 

mezbûr senevî ma’lûmü’l-mikdâr mâl ile mukayyîd olub husûs-ı mezbûr darbhâne-i 

âmirem tarafından zabt ve idâre olunmak üzere olduğu ve bu makûle zabt olunan 

mukâta‘ât-ı mîrîye muttasıf ve mu‘tedil ve reâyaya ve kimesnelere deruhde ve iltizâm 

olunub mahsûlât ve rüsûmâtın kânûn-ı kadîm ve olageldiği üzere ahz ve kabz ve 
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virilügelen mâl ve kalemiyyesin vakt ve zamanıyla hazîne-i âmirem ve sebîl-i tahrîr-i 

âhkâmı ve rûznâmce-i hümâyûnum temesükâtı mûciblerince havâle [s.36] olunan 

mahallere edâ ve teslîm ve senesi âhirinde hisâbı rü’yet ve sûret-i muhâsebesi ahz 

olunmak üzere emr-i şerîfim virilmek şurûtundan idüğü mukayyîd olmağla mûcibince 

a‘mel ve hareket olunmak fermânım olmağın sen ki mültezim mûmâ-ileyhsin mukâta‘a-

i mezbûr öteden berü ne vechle zabt ve rabt ve mahsûlât ve rüsûmâtı ahz ve kabz 

olunagelmiş ise iki yüz yirmi sekiz senesine mahsûben dahi hisse-i merkûm tarafından 

ol vechle zabt ve rabt ve mahsûlât ve rüsûmatın ahz ve kabz iyleyüb hilâf-ı rızâ ve 

mugâyir-i emr-i alîşânım vedî‘atullah olan ahâli ve fukarâ-yı ra‘iyyete zülm ve 

te‘addiden ictinâb ve bedel-i iltizâmı olan meblağ-ı mezbûru vakt ve zamanıyla edâ ve 

teslîm ve senesi âhirinde hisâbını rü’yet ve sûret-i muhâsebesini ahze mübâderet 

iyleyesin ve sen ki naîb-i mûmâ-ileyhsin sen dahi mûcib-i emr-i şerîfimle a‘mel ve 

hareket iylemek bâbında fermân-ı alîşânım sadır olmuşdur. Buyurdum ki hükm-i şerîfim 

varduk da bu bâbda vech-i meşrûh üzere şeref-yâfte-i sudûr olan işbu emr-i alîşânımın 

mazmûn-ı münîfi üzere âmil olasız. Şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız. 

Tahrîren el-yevmi’s-sâmi şehr-i Muharrem li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Kostantiniyye-i mahrûse 

[36/1] 

Medîne-i Tokat’da Muslihiddin Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Mustafa bin Ali nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûkesi Fatma bint-i Ali ile 

anası Fatma’ya ve li-ebeveyn kızkarındaşları Fatma ve Hadice’ye münhasıra olduğu 

şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra verese-i mezbûrûn talebi ve ma‘rifet-i şer‘le 

terekesi tahrîr ve beyne’l- verese bi’l-farîzeti’ş-şer`iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 
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Hurrire fi’l-yevmi’l-hâdi işrîn min şehr-i Saferi’l-hayr li-sene semân ve işrîn ve 

mi’eteyn ve elf. 

Menzil der mahalle-i mezbûr 1 bâb 100 guruş 
Bağ der mevzi‘-i Akbayır 1 kıt‘a 200 guruş 
Merkeb 1 re’s 10 guruş 
Karasığır öküzü 1 çift 40 guruş 
Şilte döşek 1 5 guruş 
Köhne yorgan 2 6 guruş 
Köhne yasdık 1 2 guruş 
Sagîr sîm kuşak 1 7,5 guruş 
Köhne kebîr fes 1 5 guruş 
Sarık 1 2,5 guruş 
Köhne kuşak 1 2 guruş 
Çamaşûr leğeni 1 21 guruş 
Köhne şalvar 1ve aba 2 4,5 guruş 
Araba 12 guruş 
Penbe ipliği 1 kıyye 4 guruş 
Hınta 18 rublağı 40 guruş 
Şa‘îr 8 rublağı 12 guruş 
Fiğ 2 rublağı 4,5 guruş 
Evânî-i nühâsiyye ber-vech-i tahmîn 6 
kıyye 

15 guruş 

Hırdavât- menzil ber-vech-i tahmîn 8 guruş 
Yekûn 500 guruş 

 

Minhâl-ihrâcât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

17,5 guruş 

Resm-i kısmet 12,5 guruş 
Kâtibiyye 4 guruş 
Çukadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 2,5 guruş 
İhzâriyye ve kaydiye 1,5 guruş 
Mehr li’z-zevceti’l-mezbûre bâ-karârü’l-
verese 

20 guruş 

Yekûn 60 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 440 guruş 
Hisse-i zevce 101 guruş 64 meblağ 
Hisse-i ümm 67 guruş 83 meblağ 
Hisse-i uht 135 guruş 46 meblağ 
Hisse-i uht 135 guruş 46 meblağ 
Bâkî 1 guruş 
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[36/2] 

Medîne-i Tokat’da Sovûkpınâr Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

düyûnı terekesinden ezyed olduğu hâlde fevt olan es-Seyyîd Ömer ibn-i es-Seyyîd Ali 

Ağa nâm müteveffânın verâseti zevce-i metrûke Fatma bint-i İbrahim ile sulbî kebîr 

oğlu İbrahim ve sagîr oğulları Mehmed ve Ali’ye ve sulbîyye-i sagîre kızları Şakire ve 

Abide’ye anası Arife bint-i Osman’a münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra verese-i mezbûrûn ve ashâb-ı düyûn talebleri üzerine ve ma‘rifet-i şer‘le 

terekesi tahrîr ve sûk-i sultanîde ba‘de’l-müzâyede esmân-i mislileriyle bey‘ ve beyne’l-

guremâ tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber 

vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâni ve’l-işrîn min şehr-i Saferi’l-hayr li-sene 

semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

[s.35] 

Siyah sahtiyân 20 turre 209 guruş 
Dükkân kıymeti der sûk-ı haffâfân 270 guruş 
Amasya’dan gelen eşya kıymeti 62,5 guruş 
Duhân kıymeti 180,5 guruş 
Kısrak ma‘a takım 1 re’s 71 guruş 
İncir kıymeti 24,5 guruş 
Yekûn 807,5 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât  
Resm-i kısmet-i âdî 20 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiye 4 guruş 
Masârifât-ı sâ’ire 3 guruş 
Yekûn 27 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-guremâ 780,5 guruş 
Deyn-i müsbit-i Ahmed 
Karakullukçu bi-şehâdet-i 
Mehmed bin Memiş ve 
Ömer bin Mehmed gıbbü’t-
tahlîf 

162 guruş An-guremâ 54 guruş 

Deyn-i müsbit-i Ahmed 211 guruş An-guremâ 70 guruş 40 
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Usta bi-şehâdet-i Koca Beşe 
bin Ahmed ve Hasan bin 
Musa gıbbü’t-tahlîf 

meblağ 

Deyn-i müsbit-i İbrahim 
Usta bi-şehâdet-i Mehmed 
bin Hasan ve Hüseyin bin 
Salih gıbbü’t-tahlîf 

427 guruş An-guremâ 142 guruş 40 
meblağ 

Deyn-i müsbit-i Seyyîd 
Mehmed Beşe bi-şehâdet-i 
Mehmed bin Hüseyin ve 
İbrahim bin Avşar gıbbü’t-
tahlîf 

48 guruş An-guremâ 16 guruş 

Deyn-i müsbit-i Keçeci 
Osman bi-şehâdet-i Osman 
bin İbrahim ve Hüseyin bin 
Abdullah gıbbü’t-tahlîf 

57 guruş An-guremâ 19 guruş 

Deyn-i müsbit-i Usturlâbcı-
oğlu Mehmed bi-şehâdet-i 
Ebubekir bin Feyzullah ve 
Ali bin Ali gıbbü’t-tahlîf 

240 guruş An-guremâ 80 guruş 

Deyn-i müsbit-i Derviş 
Karakullukçu bi-şehâdet-i 
Hüseyin bin Mehmed ve 
Halil bin Hüseyin gıbbü’t-
tahlîf 

19 guruş An-guremâ 6 guruş 40 
meblağ 

Deyn-i müsbit-i Salih Ağa 
bi-şehâdet-i İbrahim bin 
Mehmed ve Hüseyin bin 
Mehmed gıbbü’t-tahlîf 

137 guruş An-guremâ 45 guruş 80 
meblağ 

Deyn-i müsbit-i Ahmed 
Alemdar-oğlu Hüseyin bi-
şehâdet-i Osman bin Salih 
ve Ahmed bin Yusuf 
gıbbü’t-tahlîf 

97 guruş An-guremâ 32 guruş 40 
meblağ 

Deyn-i müsbit-i Niksarî 
Mustafa bi-şehâdet-i 
Ahmed bin Mehmed ve 
Mehmed bin Abdullah 
gıbbü’t-tahlîf 

150 guruş An-guremâ 50 guruş 

Deyn-i müsbite-i Zahide 
Hatun bi-şehâdet-i Hüseyin 
bin Mehmed ve Mehmed 
bin Mustafa gıbbü’t-tahlîf 

200 guruş An-guremâ 66 guruş 80 
meblağ 

Deyn-i müsbit-i 
Abdurrahman Ağa bi-
şehâdet-i Ahmed bin 
Mustafa ve Hüseyin bin 
Mehmed gıbbü’t-tahlîf 

51 guruş An-guremâ 17 guruş 
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Deyn-i müsbit-i el-Hâc 
Süleyman bi-şehâdet-i 
Mehmed bin Derviş ve 
Mustafa bin Osman gıbbü’t-
tahlîf 

220 guruş An-guremâ 73 guruş 40 
meblağ 

Mehr-i mü’eccel-i müsbite  
lî’z-zevceti’l-mezbûre 
Fatma bi-şehâdet-i Yusuf 
bin Şem‘i İmâm ve Ömer 
bin Ahmed gıbbü’t-tahlîf 
 

300 guruş An-guremâ 100 guruş 

Deyn-i müsbit-i Katırcı bi-
şehâdet-i Abdurrahman bin 
Emin 

22 guruş An-guremâ 7 guruş 40 
meblağ 

Yekûn 2341 guruş An-guremâ 780 guruş 40 
meblağ 

Meblağü’l-bâkî 20 

[s.34] 

[34/1] 

Ebubekir Ağa’nın Oğlu Mehmed’in Defteridir 

Medîne-i Tokat’da Mehmed Paşa Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem 

fevt olan Derzi Mehmed bin el-Hâc Ebubekir Ağa nâm müteveffânın verâseti zevce-i 

metrûkesi Ümmügülsüm bint-i Ali ile sulbî sagîr oğlu Ebubekir’e ve anası Şerife bint-i 

İsmail’e münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan bâ-ma‘rifet-i şer‘ terekesi 

tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı 

mezbûrun defter-i müfredâtıdır ki ber vech-i âtî zikr. Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-işrîn 

Saferi’l-hayr sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Fürûht olunan kavuk 1 ve sarık 1 ve cübbe 
1 ve şalvar 1 ve kuşak 1 ve entari 1 

41 guruş 

Def’a beyaz sarık 1 2 guruş 
Sîm hançer 1 30 guruş 
Karabina 1 8 guruş 
Tabanı simli balta 1 10 guruş 
Müsta‘mel işleme çuha seccâde 1 12 guruş 
Dülbend örtüsü 1 3,5 guruş 
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Döşek 1 ve kâliçe 1 20 guruş 
Kebîr şam‘dân 2 10 guruş 
Fincan 3 ve tebsi 1 ve cezbe 1 ve ibrîk 2 ve 
zarf 7 

4 guruş 

Kuzu kazgânı 1 30 guruş 
Nühâs mankâl 1 12 guruş 
Çamaşûr leğeni 1 20 guruş 
Çamaşûr kazgânı 1 20 guruş 
Sini ber-vech-i tahmîn 1 aded 10 guruş 
Evâni-i nüsâhiyye 34 kıyye 85 guruş 
Hırdavât-ı menzîl 5 guruş 
Yekûn 331,5 guruş 

 

Minhâ’l –ihracât  
Müteveffâ-yı mezbûrun techîz ve tekfînine 
masraf 

73 guruş 

Resm-i kısmet 8 guruş 
Kâtibiyye 2 guruş 
Çukadâriyye 20 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 1,5 guruş 
İhzâriye ve kaydiye 1 guruş 
Mehr-i mü’eccel-i müsbite li’z-zevci’l-
mezbûre bi-şehâdet-i Mustafa Alemdar bin 
Mehmed ve Mehmed bin Sadık gıbbü’t-
tahlîf 

150 guruş 

Yekûn 237,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 94 guruş 
Hisse-i zevce 11 guruş 90 meblağ 
Hisse-i ibn 22 guruş 70 meblağ 
Hisse-i ümm 15 guruş 80 meblağ 

[34/2] 

Medîne-i Tokat’da Çay Mahallesi sâkinelerinden iken bundan akdem fevt olan 

Hadice bint-i Osman nâm müteveffiyenin verâseti zevc-i metrûku Mehmed ile anası 

Emine’ye ve sadrî sagîr oğlu Osman ve sadrîyye-i sagîre kızları Ümmügülsüm ve 

Şerife’ye münhasıra olduğu şer‘ân zâhir ve nümâyân oldukdan sonra bâ-ma‘rifet-i şer‘ 

terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzeti’ş-şer‘iyye tevzî‘ ve taksîm olunan 
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müteveffiye-i mezbûrenin terekesinin defter-i müfredâtıdır ki ber-vech-i âtî zikr olunur. 

Hurrire fi’l-yevmi’s-sâlis şehr-i Rebiü’l-evvel li-sene semân ve işrîn ve mi’eteyn ve elf. 

Müteveffiye-i mezbûreye babası Osman ile 
kızkarındaşından bi’l-münâsaha isâbet iden 
hisse-i ırsiyyesi 

129 guruş 

Harîr kıymeti 31 guruş 
Kem ayar kol bağı kıymeti 26,5 guruş 
Döşek 2 2 guruş 
Yasdık 2 4 guruş 
Yorgan 2 12 guruş 
Kilim 2 16 guruş 
Küpe 1 çift 30 guruş 
Sîm kuşak 1 çift 17 guruş 
Müsta‘mel tamkâhâne entari 1 15 guruş 
İpekli bürük 1 10 guruş 
Şeritli hâre cübbe 1 15 guruş 
Kurutma gömlek 4 12 guruş 
Çarşab 2 ve dolama peşkiri 1 6 guruş 
İşleme makrame 3 5 guruş 
Beyaz örtü 1 ve sade peşkir 2 2,5 guruş 
Çit değirmi 7 guruş 
Çevre 1ve yemeni 1 6 guruş 
Sîmli tarak 1 2 guruş 
Çit kuşak 1 ve makreme 1 2 guruş 
Ayna 1 2 guruş 
Penbe 1 kıyye 3 guruş 
Bez parçası ve yazma 2,5 guruş 
Çizme ber-vech-i tahmîn 12 guruş 
Sîmli kaşık 1 2 guruş 
Hamam takımı 18 guruş 
Köhne sandık 1 3,5 guruş 
Dezgâh 4,5 guruş 
Der zimmet-i zevc-i mezbûr 27 guruş 
Mehr der zimmet-i zevc-i mezbûr 175 guruş 
Yekûn 626,5 guruş 

 

Minhâ’l-ihrâcât  
Müteveffiye-i mezbûrenin techîz ve 
tekfînine masraf ber-mûcib-i vasîyyet 

58 guruş 

Resm-i kısmet 15 guruş 
Kâtibiyye 30 guruş 
Çûkadâriyye 4 guruş 
Eminiyye ve hüddâmiyye 4 guruş 
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İhzâriye ve kaydiye 1,5 guruş 
Müteveffiye-i mezbûrenin Validesine bez 
kıymetinden deyni 

9 guruş 

Yekûn 92,5 guruş 

 

Sahhü’l-bâkî li’t-taksîm beyne’l-verese 534 guruş 
Hisse-i zevc 133 guruş 60 meblağ 
Hisse-i  ümm 89 guruş 
Hisse-i ibn 155 guruş 90 meblağ 
Hisse-i bint 77 guruş 105 meblağ 
Hisse-i bint 77 guruş 105 meblağ 



 522 

8. BULGULAR 
Üzerinde çalıştığımız 16 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili 1812–1813 yıllarına ait 

olup Tokat’ın o dönemdeki sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi ve askeri hayatı ile ilgili 

önemli resmi kayıtlar içermektedir. 

Tokat, incelediğimiz dönemde Sivas sancağına bağlı bir kaza statüsündedir ve 

voyvoda tabir edilen yöneticiler tarafından idare edilmektedir. Dönemin voyvodası 

Salih Ağa’dır. Sivas valisi ise vezir statüsündeki Celaleddin Mehmed Paşa’dır. Tokat 

askeri yönden Şark canibi ser-askerliğiyle birlikte de anılmaktadır. İncelediğimiz 

yıllarda Şark Canibi Ser-askeri aynı zamanda Erzurum valisi de olan vezir statüsündeki 

Mehmed Emin Paşa’dır. Tokat kazasında statü bakımından en üst düzeydeki yönetici 

kadıdır. Kadının hâkimlik görevi dışında kazanın idaresi ve merkezle yazışmaların 

sağlanmasında da önemli görevleri olduğu anlaşılmaktadır. Dönemin Tokat kadısı 

ocaklık naibi statüsündeki Şeyh-zâde es-Seyyîd Mustafa Efendi’dir. Tokat kadılığı 

Osmanlı yönetimi tarafından ‘‘ber-vech-i ocaklık’’ ya da ‘‘arpalık’’ olarak mazul 

kazaskerlere verilebiliyordu. Anladığımız kadarıyla eski Rumeli kazaskeri Mehmed 

Nureddin ber-vech-i arpalık olarak tasarruf ettiği Tokat kadılığını Şeyh-zâde es-Seyyîd 

Mustafa Efendi’ye vermiştir. Tokat müftüsü ise Müezzin-zâde es-Seyyîd Osman 

Efendi’ydi. Ayrıca yine kayıtlarda belirtildiği üzere Sivas müteselliminin Sadık Ağa, 

Bozok sancağı mutasarrıfının Cabbar-zâde Süleyman Bey, Yeniçeri Ağası’nın es-

Seyyîd Halil Hamid, şeyhülislamın ise Dürri-zâde Mevlâna es-Seyyîd Abdullah olduğu 

görülmektedir. Tokat kalesi dizdarı es-Seyyîd Mehmed, Yeniçeri serdarı önce 

Torunağa-zâde es-Seyyîd Ebubekir Ağa, daha sonra ise Salih Ağa’dır. 

1812-1813’de Tokat merkezinde toplam 76 mahallenin ismi geçmektedir. Tokat 

kazasına bağlı Kafirni, Tozanlu ve Komanat olmak üzere üç nahiye bulunmaktadır. 
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Komanat’a bağlı 38, Kafirni’ye bağlı 21 köyün adına da ulaşmaktayız. Tozanlu’ya bağlı 

köylere ise defterde yer verilmemiştir. Ancak salyane kayıtlarında nahiyelerin hissesine 

düşen vergi miktarlarına bakıldığında Tozanlu’nun en büyük nahiye olduğu 

anlaşılmaktadır. Tokat’ta mahalle isimleri dışında dükkânların yoğunlaştığı sokaklar, 

bağların yoğunlaştığı mevkilerde vardır. Bizim incelediğimiz defterde adına ilk kez 

rastladığımız Lüküb diye bir bölgenin adı geçmektedir. Ayrıca daha önce Ahmet 

Demirci’nin çalışmasında Tarakaltı (TŞS 3, 80/2) olarak şüpheli okunan bölgenin adı 

Harkaltı’dır(TŞS 16, 140/2). 

İncelediğimiz defter Tokat’taki hanlara ilişkin de kayıtlar içermektedir. Bu 

hanlardan bir tanesi olan Kazganasmaz (TŞS 16, 116/1), daha önceden Mehmet 

Beşirli’nin çalışmasında Kazganasmer olarak okunmuştur. 

Tereke kayıtları Tokat’taki sosyal yaşam, İslam hukukunun uygulanması, 

Müslim-Gayrimüslim ilişkileri, aile yapıları, giyim-kuşam, ev eşyaları, emlak fiyatları, 

bağlık ve bahçelik alanlar hakkında geniş bilgiler içermektedir. Bu kayıtlardan 

anladığımız kadarıyla Tokat’ta Müslim-Gayrimüslim ilişkilerinin olumlu yönde 

seyrettiği, karşılıklı alış-veriş, birbirlerine şahitlik etme, borç alıp verme yönünden iki 

toplumun karşılıklı güvene dayanan bir barış ortamında yaşadığı anlaşılmaktadır. Giyim 

ve gündelik hayatta kullanılan eşyaların iki toplumda benzerlik gösterdiği, Gayrimüslim 

kadınların da mehr aldığına dair örnekler var. İhtida yani din değiştirme ile ilgili tek bir 

kayıt Erzurumlu İnce adında bir zimmîye ait. Cariye kavramı yalnız bir belgede geçmiş. 

Tokat’ta genel olarak çekirdek aile yapısının hâkim olduğu görülüyor. Aileler de çocuk 

sayısı çoğunlukla 1 ya da 2. Çok eşlilik neredeyse yok gibi. Yalnız bir kayıtta iki eşli bir 

Müslim’e rastladık. 
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Tokat’ın, dokumacılıkta iyi bir yerde olmasına rağmen Osmanlı iç pazarlarından 

Şam ve Halep gibi yerlerden gelen kumaşları da yoğun olarak tükettiği, dış piyasalardan 

gelen Acemkârî, yenidünya, Hint işi ve sınırlı da olsa İngiliz işi kumaşları da kullandığı 

miras kayıtlarından ortaya çıkmaktadır. Isparta yöresine ait bir kumaş olan petenin 

dokumalar içerisinde en pahalısı olduğu görülmüştür. Seramik eşya konusunda ağırlıklı 

olarak Kütahya işi eşyalar kullanılmakla beraber Çin işi seramiğin de Tokat’ta 

kullanıldığı görülmektedir. 

Tokat’ta esnaflara ait fiyatlar, emlak ve bağ fiyatları da defterde zengin 

örneklerle dolu ve dönemin fiyatı konusunda bize karşılaştırmalı bilgiler verecek 

düzeyde. Defterde Tokat’ta o dönemde geçerli olan üç para birimi olarak kuruş, para ve 

meblağın adı geçmekte. Defterin çok ayrıntılı bir yanı da terekelerde altın gibi ziynet 

eşyalarının iplik ya da kumaşlarının ölçülerinin verilmesidir. Bu bakımdan Osmanlı 

Devleti’nde kumaş, iplik, altın ve gıdaların hangi ölçülerle satıldığını anlamak da 

mümkün olmaktadır. 

Merkezi emirlerin de yer aldığı defterden anladığımıza göre 1806–1812 

arasındaki savaşlar bitmiş, Rusya ile barış yapılmış, yapılan barış fermanlarla ülke 

geneline duyurulmuştur. Siyasi yönden kıymetli bir bilgi de kendisine Bayat 

Sancağı’nın yönetimi verilen Kürt Abdurrahman Paşa’nın devlete isyan etmesi ve İran’a 

sığınması, İran mirzasından destek görmesi, bu durumun da Osmanlı-İran ilişkilerinde 

gerginlik yaratmasıdır. Özellikle Osmanlı-İran ilişkilerinin incelediğimiz dönemde biraz 

gergin olduğu fark edilmektedir (TŞS 16, 61/1). 

Tokat’ta bakırcılığın önemli olduğu, Ergani madenlerinden getirilen bakırın 

Tokat kalhanesinde işlendiği, Samsun iskelesi üzerinden İstanbul’a ulaştırıldığı ve 

özellikle gemi kaplaması için İstanbul’dan yüklü miktarda bakır talep edildiği de 
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defterdeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bakırın, Hasköy vb. yerlerdeki silah üretimi 

açısından da önem arz ettiği anlaşılmaktadır. 
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9. SONUÇ 
Özünde bir transkripsiyon çalışması olarak ortaya koyduğumuz bu tez çalışması 

Tokat şehrinin 1812–1813 yıllarına ait 6–7 ay gibi özellikle sonbahar ve kış aylarına 

denk gelen tarihi ile ilgili dar bir alanı kapsamaktadır. Eminiz ki çalışmamız, Tokat 

tarihinin ve genelde Osmanlı tarihinin aydınlatılmasına küçük de olsa bir katkı 

sağlayacaktır. 

16 Numaralı Tokat Şer‘iye Sicili Tokat tarihi ile ilgili bilgiler ihtiva ettiği kadar 

folklor, sanat tarihi, müzecilik, dil alanında çalışanlar açısından da zengin bir malzeme 

özelliği göstermektedir. Örneğin peştemâl kelimesi Tokat’ta yaygın olmakla birlikte 

bazı belgelerde peştembâl olarak karşımıza çıkmaktadır. Bugün halk arasında çetik 

olarak bilinen el örgüsü çorap belgelerde çedik olarak geçmektedir. Bu gibi örneklerin 

çokluğu dikkate alındığında konuyla ilgili araştırmacıların defterdeki süzülen bilgilerle 

yeni bazı veriler elde edebileceği umudunu taşımaktayız.  
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11.SÖZLÜK 
-A- 

ahmediye: fesin etrafına sarılan renkli 

sargı, kalınca, renkli başörtüsü 

alaca: birkaç renkli iplikten yapılmış 

dokuma 

arak: rakı 

armudiye: F. armut biçimindeki altın 

asel: A. bal 

aşurma: büyük kazan 

atlas: A. yüzü parlak, sık dokunmuş 

ipekli kumaş, saten. 

-B- 

bâb: A. adet 

bargîr: F. at 

batn: A. soy, nesil 

beher: F.her biri 

-C- 

canfes: F. üzerinde desen bulunmayan, 

ince dokunmuş, parlak, tok, ipekli 

kumaş 

cecim: F.ince dokunmuş renkli, nakışlı 

kilim. 

-Ç- 

çakşur: işleme dar şalvar 

çapraz: kopça, düğme, toka 

çarpane(çarpana): dokuma tezgâhının 

bir parçası olan dört delikli kare 

biçiminde bir tahta 

çehkân: F. kuyucu 

çevre: tülbent, Sırma işlemeli mendil 

çıkrık: iplik bükme, iplik sarma vb. 

işlerde kullanılan, el veya ayakla 

çevrilen dolap 

çit: pamuktan dokunmuş basma 

çitari: ipek ve ipekle karışık yollu 

dokuma 

çuha: F. yün  

çul:A.koyun ve keçi kılından dokunmuş 

kilim 

-D- 

dakîk: A.un 

değirmi: yuvarlak 

derlik: beyaz patiskadan dikilen veya 

yünden örülen takke, başlık 

destâr: F. sarık 

deyn: A. borç 

dimi: R. sıkı dokunmuş bir tür pamuklu 

kumaş 
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dizdâr: F. kale muhafızı 

dörpü: kalın dişli büyük eğe, bıçakları 

keskinleştirmek amacıyla kullanılırdı. 

döşeme: ham ipekten yapılmış yollu ve 

renkli başörtüsü 

duhâncı: A. tütüncü 

-E- 

elvân: A.çeşitli, boyalı 

enfiye: A. tütün tozu, burun otu 

esbak: A. bir önceki 

eşedd: A. pek şiddetli 

eyyâm: A.günler 

-F- 

ferace: A. kadınların sokakta giydikleri, 

mantoya benzer, arkası bol, yakasız, 

çoğu kez eteklere kadar uzayan üst 

giysisi: 

fevkânî: A. üstte olan 

futa: F. ipekli peştemal 

fürûht: F. satış 

-G- 

galle: A. mahsul 

gavcan: nafe kürk 

gezi: F. pamuk ve ipekle karışık 

dokunmuş hareli kumaş 

gön: işlenmiş deri 

göz: bir çeşit yün dokuma motifi 

gügül: ipek kozası. 

güllâbdan: F. gül suyu şişesi 

-H- 

hadîka: A. ağaçlı bahçe 

haffâf: A. ayakkabıcı 

hâl: A. dayı 

hal‘: A. boşama 

hâlî: A. boş 

hamâ’il: A. muska, tılsım 

haml: A. ağırlık, yük 

haml-ı mevkûf: A. anne karnındaki 

bebek 

hamr: A. içki, şarap 

harar: A.çoğu kıldan dokunmuş, büyük 

çuval 

hare: F. menevişli ( dalgalı motifleri 

olan) kumaş 

harîr: A. ipek 
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hasır: A. saz, kabuk, yaprak vb. bir 

bitki maddesiyle örülmüş taban veya 

tavan örtüsü. 

hâtem: A. mühür 

heybe: A. binek hayvanlarının eyeri 

üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, 

içine öteberi koymaya yarayan, kilim 

veya halıdan yapılmış iki gözlü torba, 

omza geçirilebilen tek gözlü bir tür 

çanta 

helâlî: A. ham ipekten dokunmuş 

bürümceğe pamuk ipliği katılarak elde 

edilen kumaş 

hınna: A. kına 

hınta: A. buğday 

hırdavat: F. kilit, tel, çivi vb. metal 

eşya. 

hırfet: A. meslek, sanat 

hurç: A. büyük heybe 

hümayun bezi: F. Amerikan bezi, 

patiska 

-I- 

ıyd-ı fıtır: A. ramazan bayramı 

ıyd-ı şerîf: bayram 

-İ- 

ibkâ: A. daim 

ibrâ: A. borçtan arındırma, senet 

icâre: A. kira 

iddet: A. bekleme süresi 

ihram: A. hacıların örtündükleri bir 

çeşit dikişsiz bürgü 

ikâd: A. yakma 

istibdâl: A. değiştirme 

istidâne: A. borç alma, ödünç 

iştirâ: A. satın alma 

-K- 

kabl: A. önce, ileri 

kadife: A. yüzeyi belirli uzunlukta 

bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, 

parlak, yumuşak kumaş 

kakım: A. sansargillerden, yazın esmer 

kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü 

değerli, etçil hayvan, as 

kaliçe: F. halı 

kaput: Fr. palto 

karz: A. borç 

kassâm: A. miras taksim eden 

kat‘i: A. kesin 
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kazzâz: A. ipek işleyen 

kebe: yünden örülmüş kalın kilim 

keçe:  yapağı veya keçi kılının 

dokunmadan yalnızca dövülmesiyle 

elde edilen kaba kumaş: 

keff-i yed: A. el çekme 

kehribar: F. açık sarıdan kızıla kadar 

türlü renklerde, yarı saydam, kolay 

kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde 

hafif cisimleri kendine çeken, 

fosilleşmiş reçine, samankapan, kıl 

koparan 

keyl: A. hububat ölçüsü, kile 

kıbel: A. taraf 

kıyem: A. kıymet 

kıyye: A. okka 

köhne: F. eski, kullanılmış 

köşe: F. kanepe yastığı 

kumkuma: çömlek, küçük testi 

kundakçı: tüfek kundağı yapan 

kutnî: A. kutnu, pamuk veya ipekle 

karışık pamuktan dokunmuş kalın, ensiz 

kumaş çeşidi 

kürüm: A. üzüm, bağ kütüğü 

-L- 

libâde: hırka, pamuklu kadın elbisesi 

-M- 

mâ’i: A. mavi 

mahlut: A. karışım 

mahmiyye: A. korunmuş, büyük şehir 

mahnûketen: A. boğularak 

makreme: A. kalın iplikle elde örülmüş 

iş, büyük boy mendil 

mecrûh: A. yaralı 

mekkârî: F. kira ile hayvan işleten 

memhur: A. mühürlü 

mendil: içine bazı şeyler konulan 

dokuma, yağlık. 

menzilhâne: A. posta durağı 

mersûm: A. yazılmış 

meşlah: A. altı üstü bir olan ve kol 

yerine yarıkları bulunan bir giyecek 

mikrâz: A. makas 

mitil: R. yüz geçirilmemiş yorgan, şilte, 

minder, yatak 

mizân: A. terazi 

mu‘âraza: A. karşı gelme 

mukâta‘a: A. kiraya verme 
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mutâlebe: A. hak isteme 

mutavvel: A. tafsil edilmiş, Arapça 

meşhur bir kitap 

muvâcehe: A. yüzleşme 

mü’eccel: A. peşin olmayan 

mübaya‘a: A.satın alma 

mübeyyin: A. beyan eden 

mücânebet: A. uzaklaşma, çekilme 

müdâvemet: A. devamlı, aralıksız 

müsta‘mel: A. kullanılmış, eski 

müte‘allik: A. bağlı, alakalı 

-N- 

neftî: F. siyaha yakın koyu yeşil 

nehâr: A. gündüz 

nevâhi: A. nahiyeler 

nisvân: A. kadınlar 

nişîn: F. oturan, oturmuş 

nümâyân: F. açık, ortada 

-P- 

penbe: F. pamuk 

peşkir: F. genellikle pamuk ipliğinden 

dokunan ince havlu 

peştahta: F. masa 

peten: Isparta’ya özgü bir dokuma, 

kumaş 

piştov: B. tabanca 

poliçe: İt. senet 

poşu: F. sarık 

publa: Küçük çocuk yastığı 

puşi: F. baş ve yüz örtüsü 

puşîde: F. örtü, perde 

-R- 

râyiç: A. geçerli olan 

re’s: A. baş 

re’y: A. görüş 

rub‘: A. dörtte bir 

-S- 

sagîr: A. küçük 

sahîh: A. gerçek 

sâlyâne: F. yıllık, yıllık vergi 

sedre: A. düz yakalı, önü ilikli bir tür 

ceket 

sehm: A. pay, hisse 

semen: A. ücret, kıymeti bedeli 

sicim: keten ve kenevir liflerinden 

yapılan ince ip 

sîm: F. gümüş 
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siyâdet: A. seyyidlik, efendilik 

siyânet: A. koruma, muhafaza 

sûk: A. çarşı 

sülüs: A. üçte bir 

sürmedân: F. göz boyası kutusu 

-Ş- 

şa’îr: A. arpa 

şayak: R. kaba dokunmuş, dayanıklı bir 

çeşit yün kumaş 

şem‘: A. balmumu 

şilte: üstünde oturulan, yatılan, içi 

yünle, pamukla doldurulmuş döşek 

şütur: F. deve 

-T- 

tahtânî: A. aşağıda olan 

talâk: A. boşama 

taraklı: yol yol nakışlı olan kumaş 

tatar: mektup nakl eden 

tatlîk: A. boşanma 

temessük: A. senet, tutma 

temlîk: A. mutasarrıf etme 

tevliyyet: A. mütevelli etme 

tevzî: A. hissesini verme, dağıtma 

tullâb: A. talipler 

tuvânâ: F. güçlü 

-U- 

uçkur: kuşak 

urgan: keten, kenevir, pamuk, jüt gibi 

türlü dokuma maddelerinden yapılan 

ince halat 

uskufe: ipekli kadın giysisi 

ustufa: İt. ipekli kumaş 

-V- 

vezne: A. tartı aleti 

-Y- 

yağlık: mendil, çevre, baş örtüsü 

yaşmak: baş ve ocak örtüsü 

-Z- 

zecriyye: A. içkiden alınan vergi 

zer: F. altın 

zerdeva: ağaç sansarı 

zıvana: F. bir kilit dilinin yerleşmesi 

için açılmış delik 
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