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ÖNSÖZ 

 İnsanoğlu yaratılışından itibaren doğal bir dürtü olarak kendini ifade etme ve hayatı 

anlamlandırabilme çabası içerisine girmiştir. Bunu yaparken sözlü ve yazılı olmak üzere 

birçok araç kullanmıştır. Fakat bu araçlardan zamana meydan okuyarak günümüze kadar 

gelebilen ve halen daha var olma savaşı veren yazılı kaynaklar, bir toplumu anlamaya 

çalışmada ve onların gözünden bulundukları zamanı yakalayıp, o zamanı daha objektif 

değerlendirmede vazgeçilmez kaynaklardır. Bu yüzden devletler de insanlar gibi varoluş 

sürecinde, geçmişten dersler çıkararak bu günü daha doğru inşa edip, yarını daha iyi 

öngörebilme çabası içerisine girmiştir. Bu sebeple yazı geçmiş ile gelecek arasında bir 

köprü vazifesi görüp, kültürlerin ve medeniyetlerin kimlik kazanmasında önemli bir rol 

oynamıştır. Yazının bu öneminden yola çıkarak, Osmanlı Şer‘ıyye Sicilleri, Osmanlı 

Devleti’nin sosyal, kültürel, siyasi ve askeri gibi birçok alanında birinci elden yazılı 

kaynak olması ve dönemin olay ve olgularını, o dönemin penceresinden görebilme olanağı 

sunması hasebiyle 1888 Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili araştırma konusu olarak 

seçilmiştir. Sicilde kayıtlı olan konular Osmanlı Devleti ve Trabzon Tarihi’ni anlama ve 

anlatabilmede yetersiz kalsa da, dönemin diğer kaynaklarıyla ele alındığında dönemin 

resmini çizebilme noktasında, somut adımlar atılmasında yararlı olacağını düşünüyoruz. 

 Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sicildeki kayıtların idari 

birimler ve önemli şahıslar nezdindeki dökümü; ikinci bölümde kayıtların konularına göre 

dağılımı ve analizi; üçüncü bölümde ise kayıtların üslup ve biçim olarak diplomatik 

analizleri tablolar eşliğinde alınmıştır.  

 Çalışma boyunca öncelikle yardımlarını esirgemeyen ve değerli fikirleriyle beni 

yönlendiren tez danışmanım sayın Prof. Dr. Temel ÖZTÜRK’e teşekkür ederim. Ayrıca 

sayın Prof. Dr. Kenan İNAN, sayın Öğr. Gör. Dr. Sebahittin USTA ve sayın Öğr. Gör. Dr. 
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ÖZET  

 

 Bu tez çalışmasının amacı, 1888 Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili’nin özet 

transkripsiyonu ve analizi ile Osmanlı ve Trabzon Tarihi’ndeki araştırmalara katkı 

sağlamaktır. 

 Şer‘ıyye Sicilleri, birinci dereceden kaynaklar arasında olması ve bu sayede 

genelde Osmanlı, özelde Trabzon Tarihi’ni daha iyi yorumlama bakımından oldukça 

önemli kaynaklardandır. Böylece bu çalışma dönemin tarihi panoramasını çıkarmada 

mevcut çalışmalara büyük oranda katkı sağlayacaktır. 

 Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sicilde adı geçen yerlerin 

dökümü, önemli şahıslar ve görevleri kayıt numaraları ile verilmiştir. Bunlar hakkında kısa 

analizler yapılarak bu alanda çalışma yapacaklara davetiye çıkarılmıştır. İkinci bölümde ise 

sicildeki kayıtlar konularına göre tasnif edilerek tablolar eşliğinde yorumlanmıştır. Üçüncü 

bölümde kayıtların üslup ve biçim bakımından analizleri yapılarak, üslup ve biçimin 

hükmün en az kendisi kadar önemli olduğu üzerinde durulmuştur. Sicilin özet 

transkripsiyonu ise çalışmanın sonunda varak, kayıt numarası ve konu başlıkları ile 

verilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Şer‘ıyye Sicili, Kadı, Trabzon 
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ABSTRACT 

 The aim of the thesis is to contribute to the researches on the history of the Ottoman 

Empire and history of Trabzon with a summary transcription and analysis of 1888 

numbered Trabzon Sharia Court Record. 

 The sharia court records are very important first hand archival sources in searching 

and commenting on the Ottoman History in general and in particular on the history of 

Ottoman provincial life. For this reason the study will also help to have a better 

understanding of the period.  

The thesis consists of three parts. In the first part the list of place names and the 

names of important people are given. The section also has some analysis to help to the 

researchers who would study on the similar subjects. In the second part, the entries in the 

record are classified under some subjects and then given in tables. After that commentaries 

follow each of them. In the third part the entries are evaluated in connection with their 

language peculiarities. Later a summary transcription of the court record is given together 

with page, record number and subject titles.  

Key Words: Sharia court records, Kadi, Trabzon. 
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GİRİŞ 

Çalışmanın öneminin daha iyi anlaşılması, Osmanlı’da Şer‘ıyye sicillerinin tarihi 

önemi ve bu sicillerde baş aktör olarak rol oynayan kadının görev ve sorumluluklarının 

bilinmesi ile olacaktır. Bu duruma binaen öncelikle bu konular hakkında özet bilgiler 

verilip okuyucunun zihninde şablonlar oluşturmak ve bu şablonlar eşliğinde sicile, daha 

doğru yaklaşılması hedeflenmektedir. Akabinde ise transkripsiyonu yapılan sicil hakkında 

bilgi verilip, transkripsiyon sürecinde izlenen yöntemlerden bahsedilecektir.  

Çalışma üç bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde 1888 Numaralı Trabzon 

Şer‘ıyye Sicili’nde tespiti yapılan yer isimleri ve önemli şahıslar görevleriyle birlikte kayıt 

numaraları esas alınarak tablolar eşliğinde dökümü oluşturulacaktır. Rehber niteliği 

gösteren bu bölümün amacı ise şehir, mahalle ve köy tarihi gibi idari birimler nezdinde ve 

bibliyografya çalışmaları yapacaklara davetiye çıkarmaktır. İkinci bölümde ise sicildeki 

kayıtlar konularına göre tasnif edilip analizleri yapılacaktır. Sicilin sunduğu zengin konu 

çeşitliliğinden dolayı belli bir alana odaklanmak güç olup, yapılan analiz ve tespitler yeni 

çalışma sahaları açıp meraklılarını davet etmektedir. Üçüncü bölümde ise sicildeki 

kayıtların üslup ve biçim yönünden diplomatik analizleri yapılarak üslup ve biçimin 

hükümler üzerindeki etkilerinden bahsedilecektir. Bu son bölümdeki amacımız ise, 

sicildeki üslup ve biçimin, konunun en az kendi kadar mühim olduğunu kanıtlamaktır. 

Ayrıca bu çalışmanın sonunda 1888 Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili’nin özet 

transkripsiyonu verilecektir. Bu çalışmanın genel amacı ise bu alanda yapılan diğer 

çalışmalarla birlikte, Osmanlı Tarihi’nin daha net görülmesi için bir meşale daha 

yakmaktır.   

Hicri 1137-1138, miladi 1724-1726 yıllarına hitap eden bu tez çalışması kendinden 

önceki ve sonraki tarihleri konu edinen sicil çalışmaları (transkripsiyon, analiz, 

değerlendirme, mülk satışları, borç-alacak ilişkileri vb.)1 ile beraber ele alındığında 

                                                           
1Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Kenan İnan, “Kadı Sicillerine Göre Akçaabat’ta Mülk Satışları (1648-

1658)” Akçaabat Yazıları I, (Der. Fethi Gedikli), İstanbul, 2004, s. 105-116; Kenan İnan, “1831 Nolu 

Şer’iye Siciline Göre 17. Yüzyıl Ortalarında Trabzon’da Mülk Satışları”, Türk Dünyası Araştırmaları, 120, 

(1999), s. 103-124; Kenan İnan, “Kadı Sicillerine Göre Trabzon Şehrinin Fiziki Yapısı (1643-1656), 

Osmanlı Araştırmaları, XVIII, İstanbul, (1998), s. 161-186; Turan Açık, Şer’iye Sicillerine Göre 

Trabzon’da Mülk Satışları 1160-1170 / 1747-1757, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik 
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Trabzon Tarihi üzerine daha sağlıklı değerlendirmeler yapılabilir. Böylece Trabzon’un 

sosyo-ekonomik, askeri ve siyasi tarihinin genel hatları su yüzüne çıkarılabilir. Aksi halde, 

tek bir sicil çalışması üzerinden yapılacak değerlendirmelerde hata payı oldukça yüksek 

olacaktır. 

Şer‘ıyye Sicillerinin Tarihi Önemi 

Şer‘ıyye sicilleri Osmanlı mahkemelerinde verilen kararların ve tutulan kayıtların 

toplandığı defterlerdir.2 Osmanlı Devleti’nde Şer‘ıyye sicillerinin en erken tarihli 

örneklerine Bursa’da rastlanmaktadır. 1455 tarihli bu defterler, 19. yüzyılın ikinci 

yarısında yeni mahkemelerin kurulması sebebiyle içerdiği konular açısından bir daralmaya 

uğrasa da 20. yüzyıl başlarına kadar düzenli bir biçimde tutulmuştur. Kadılık 

müessesesinin Osmanlıların ilk devrinden itibaren var olduğu göz önüne alındığında bu tür 

defterlerin daha erken dönemlerde de var olduğu, ancak çeşitli sebeplerle bunların 

günümüze ulaşamadığı söylenebilir.3 Sultan II. Mahmud döneminden itibaren yargılama 

alanında yeni düzenlemelere gidilmesi ile kadıların yetkileri azaltılmıştır. İstanbul 

Kadılığı’nın 1837’de ilk defa resmi bir binaya taşınmasından itibaren kadıların idari ve 

mahalli yetkileri kaldırılmıştır. 1859 Nizamnamesi ile de evkaf, kassam, kazasker 

mahkemeleri ile İstanbul mahkemelerinin görev ve yetkileri ayrı ayrı tespit edilmiş ve bu 

hususlarda sınırlandırılmaya gidilmiştir.4 Osmanlı Devleti’nin başlangıcından Tanzimat 

dönemine kadar her türlü ihtilafların çözüldüğü adli bir birim olarak hayatını 

sürdürmüştür.5  

                                                                                                                                                                                
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 2007; Sebahittin Usta, Trabzon’da Borç-Alacak İlişkileri 

(1693-1700), Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

2004;  Eyyub Şimşek, Şer’iye Sicillerine Göre Trabzon’da Borç-Alacak İlişkileri 1112-1126 / 1701-1714, 

Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007; Yücel 

Dursun, Şer’iye Sicillerine Göre Trabzon’da Mülk Satışları (1171-1182 / 1758-1769), Yayımlanmış 

Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009; Miraç Tosun, Şer’iye 

Sicillerine Göre Trabzon’da Mülk Satışları 1148-1735 / 1153-1741, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005; Murat Güney, 1826 Numaralı Trabzon 

Şer’iyye Sicili’nin Özet Transkripsiyonu ve Analizi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.  
2 Yunus Uğur, “Şer‘ıyye Sicilleri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 39, İstanbul: Türkiye 

Diyanet Vakfı, 2010, s. 8. 
3 Uğur, a.g.m., s. 9. 
4 Ahmed Akgündüz, “İslâm Hukukunun Osmanlı Devleti’nde Tatbiki: Şer‘ıyye Mahkemeleri ve Şer‘iyye 

Sicilleri”, Hasan Celal Güzel vd. (Ed.), Türkler, 10, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 55. 
5 M. Akif Aydın, “Osmanlıda Hukuk”, Ekmeleddin İhsanoğlu (Ed.), Osmanlı  Devleti Tarihi, 1, İstanbul: 

Feza Gazetecilik, 1999, s. 391.  
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Kadı sicilleri, kadı divanı, mahkeme kayıtları, sicillat-ı şer‘ıyye ve yaygın kullanımı 

ile şer‘ıyye sicilleri denilen bu defterler kadı ya da naibi tarafından tutulmakta olup 

Osmanlı Devleti’nde merkezden ve taşradan her sınıf insan arasında hukuki ilişkilere dair 

kayıtları içermekteydi. Bu kayıtlar arasında Osmanlı Devleti’nde aile, toplum, ekonomi ve 

hukuk gibi birçok alanda birinci elden bilgiler sunmaktadır. Ayrıca şer‘ıyye sicilleri sosyal 

ve yerel tarih çalışmalarında da ana kaynak olma özelliğini sürdürmektedir.6 Devlet 

merkezinden gönderilen bütün yazılar doğruluğu kadı tarafından tetkik edilip sicile 

yazılırdı. Sicillerde hükümet emirlerinden ve kadının hukuki vazifesine ait davalarda 

verdiği hükümler dışında, mahalli esnaf teşkilatına, belediye vaziyetine, ticaret hayatına, 

eşya fiyatlarına dair kayıtlarla birlikte, beylerbeyi veya valinin memlekete ait verdiği 

emirler de kaydedilmekteydi. Defterler çoğunlukla bir yıl içinde cereyan eden olayları 

kapsar, bazen içlerinde daha önceden merkezden gelen fermanlar veya yerel yönetici 

tarafından çıkarılıp hala yürürlükte olan kanunlar da bulunmaktaydı.7 Merkezle yapılan 

yazışmalar, halk arzularının, fermanların kanunnamelerin ve şeri hüccetlerin kaydedildiği 

bu defterler incelemeden Osmanlı Devleti’nin idari ve ictimai tarihini hakkıyla ortaya 

çıkarmak imkansız denilebilir. Kronolojik olarak birbirinin devamı niteliğinde elde edilen 

defterler bir bölgenin tarihini aydınlatmada önemli bir imkan sunmaktadır.8 Ayrıca 

Osmanlı şer‘ıyye sicilleri bugün yoğun olarak Türkiye’de ve Ortadoğu ülkelerinde ve az 

sayıda eskiden Osmanlı toprağı olan diğer ülkelerde bulunması, hasebiyle birçok milletin 

tarihine de ışık tutmaktadır.9 Osmanlı Devleti’nde şer‘ıyye sicilleri 15. yüzyılın yarısından 

başlayarak 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadarki uzun bir zaman dilimi içerisinde, en azından 

472 yıllık Osmanlı Tarihi’nin, iktisadını, sosyal ve hukuki hayatını yakından 

ilgilendirmekte ve kısaca Osmanlı kültür ve tarihinin temel kaynaklarının başında 

gelmektedir.10 

Kadı 

Arapça’da kazâ (kadâ) kökünden ism-i fail olan kâdî, fıkıh terimi olarak insanlar 

arasında meydana gelen çekişme ve davaları şeri hükümlere göre çözümlemek için yetkili 

                                                           
6 Uğur, a.g.m., s. 8. 
7 İzzet Sak, 10 Numaralı Konya Şer‘ıyye Sicili, Konya: Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları, 2003, s. 29. 
8 Halil İnalcık, “Osmanlı Tarihi Hakkında Mühim Bir Kaynak”, AÜDTCFD, 2, (1943), s. 89. 
9 Uğur, a.g.m., s. 9-10. 
10 Ahmet Akgündüz, Şeriyye Sicilleri, 1, İstanbul: TDAV, 1988, s. 11. 
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makamca tayin edilen kişiyi ifade eder.11 Terim olarak ise; insanlar arasındaki 

anlaşmazlıkları, Kuran ve sünnetten alınan şeri hükümlere göre hal ve fasl eden 

anlaşmazlıkları bertaraf eden görevlilere “kadı” denmektedir.12 

Osmanlı kadısı mülk, beledi, mali, askeri ve adli sahaları kapsayan görevleri ile 

birlikte, onun kadar geniş bir görev alanı olan başka bir memur bulunmamaktadır. 

Tayinleri padişah beratı ile gerçekleşip tayin, yol ve nakil işlemlerini Anadolu ve Rumeli 

kazaskerlerinin daireleri yapardı. Dairelerde işlemler ruzname denilen deftere kaydedilir ve 

kadıların meslekteki terfi ve özlük işlemleri bu büroda yürütülürdü. Göreve başlayan kadı 

ilmiye sınıfında bulunup ahalinin devlet karşısında temsilcisi ve sözcüsüdür.13 Hem kazai 

hem de idari işlere bakmak vazifesiyle mükellef oldukları için sadaretden, kadıaskerlikten, 

beylerbeyiliğinden, validen ve diğer benzer makamlardan gelen her emri saklar ve ihtiyaç 

olduğu takdirde ona göre hareket etmek için suretlerini sicil olarak adlandırılan defterlere 

kaydederlerdi.14 Kadıların yolsuzluk veya kanuna aykırı hareketleri olması durumunda azl, 

sürgün ve şeri kanuna göre cezalandırılması söz konusuydu.15 Bu yüzden kadıların her 

anlamda iyi yetişmiş kimseler olması hukukun doğru biçimde işlemesi, devleti ayakta tutan 

ana direklerden olan adaletin tecellisi için elzemdi.  

Kadı gerek hukuki ve gerekse idari bütün görevleri yaparken, kendilerine yardımcı 

olan naib, şühudü’l-hal, kassam, katip, beylerbeyi, subaşı, muhzırbaşı gibi suçluların 

yakalanmasında ve kadının verdiği hükmün yerine getirilmesinde rol alan bir çok görevli 

bulunmaktaydı. Bunlar arasında kadıya yargılamada yardımcı olan naib, şühudü’l-hal, 

kassam ve katipler oldukça önemli bir konuma sahiptiler. Naibler kadının verdiği yetki 

çerçevesinde belirli bir süre veya belirli bir iş için kadılara yardımcı olarak tayin edilirlerdi. 

Şühudü’l-haller ise mahkemelerde yargılamaya bir anlamda müşahit sıfatıyla 

katılmaktaydılar. Bunlar mahkemeye intikal eden olayın şahidleri değil, yapılan 

yargılamanın şahitleriydiler. Bunlar varlıklarıyla beraber kadıların daha adil karar 

vermelerine sebeb olurlardı. Kadıların yaptıkları önemli görevlerden birisi de, ölen 

kişilerin geride bıraktıkları muhallefatı İslam miras hukuku çerçevesinde mirasçılarına 

                                                           
11 Fahrettin Atar, “Kadı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 24, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 

2001, s. 66. 
12 Halil Cin ve Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, 1, İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 1995, s. 

270. 
13 İlber Ortaylı, “Osmanlı Devleti’nde Kadı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 24, İstanbul: 

Türkiye Diyanet Vakfı, 2001, s. 69-70. 
14 T. Mümtaz Yaman, “Şeri Mahkeme Scilleri”, Ülkü, 12 (68), (1938), s. 154. 
15 Halil İnalcık, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adalet, İstanbul: Eren Yayıncılık, 2000, s. 110. 



 

5 
 

paylaştırmaktı. Bu görevi kadı adına bu işle görevli yardımcısı olan kassamlar yapardı. 

Katipler yargılama sırasında kadının vermiş olduğu kararları belirli bir usule göre deftere 

geçirmekteydiler. Bunlar hukuk metinlerini yazma konusunda oldukça iyi yetişmiş 

kimselerdi.16  

Şer‘ıyye sicillerinin gerek klasik gerekse klasik dönem sonrası kaza idaresinde 

mülki, beledi, adli ve askeri olmak üzere çok geniş bir görev sahasına sahip olan kadıların 

tuttukları defterler olmaları, barındırdıkları belgelerin de çeşitlilik arzetmesine sebep 

olmuştur. Bu defterler, sadece yargı görevini yürüten kadının davalarla ilgili tuttuğu 

kayıtlar olmaması aynı zamanda merkezden gelen hükümlerin de kaydedildiği, Osmanlı 

kültür ve medeniyet tarihinin yanı sıra Osmanlı siyasi tarihine de ışık tutan zengin içerikli 

defterler olmasına sebep olmuştur. Ayrıca bu defterlerde kayıtların yer, zaman, kişiler gibi 

belli bir düzende ele alınması, tarihi olay ve olguların geçirdiği evreleri sistematik bir 

biçimde izlenebilme olanağı sağlamıştır. 

1888 Nolu Trabzon Şer‘ıyye Sicili ve Özet Transkripsiyonunda İzlenen    

Yöntem 

 Tez konusu olan 1888 Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili Milli Kütüphane 

Başkanlığına ait ve fotokopi halinde olup, mikrofilm numarası 74, poz sayısı 77 ve 

çekildiği yıl 1999’dur. Hicri 1137-1138, miladi 1724-1726 yılları arasını kapsamaktadır.  

Sicil toplam 150 varak ve 187 kayıttan oluşmaktadır. Sicilin varak numarası, 10’dan 

başlayıp 160’da son bulmaktadır. Bu varaklardan 53-105 ve 132-157 sayfaları arası boştur. 

Kayıtların 2’si iptal ve 1 kayıtın da üzeri çizik olduğu için transkribe edilmemiştir ve bu 

durum sicilde aynen beirtilmiştir.  

 Bahsi geçen şer‘ıyye sicilini transkribe ederken daha kolay anlaşılması için çalışma 

boyunca bazı yöntemler izlenmiştir. Bunlar, numara ve harfler kullanılarak yapılan 

kodlama sistemidir. Numaralandırma işleminde sicilde yazılı olan varak numaraları esas 

alınmıştır. A3 kağıdında konular iki sütun halinde yazıldığı için kağıdın sağ tarafındaki 

sütun için “A” harfi, sol taraftaki sütun için ise “B” harfi kullanılmıştır. Transkripsiyonlu 

metinde bu kodlama sistemi “V10-A, V10-B” şeklinde gösterilmiştir Sicilde bunu 

yapmamızdaki amaç kayıt numaralarına daha hızlı erişim sağlamaktır. Çünkü bazen bir 

sayfada bulunan 5 ila 8 arasındaki farklı konu çeşidi kayda erişimi geciktirmektedir. 

                                                           
16 Aydın, a.g.m., s. 398-401. 
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Ayrıca sicilin en başından sonuna kadar bütün konular numaralandırılmıştır. İptal edilen 

konular da bu numaralama işlemine tabi tutulmuştur. Fakat transkribe edilmeyerek ilgili 

kayıtta belirtilmiştir. Her numaranın başına “kayıt” kelimesi kısaltılarak, sadece “K” harfi 

kullanılıp “K1, K2, K3” gibi kodlama sistemine gidilmiştir. Örneğin ihtida ile ilgili olarak 

varak 160’da yer alan konu için adres, “V160-A, K183” olarak gösterilmiştir.  

 Transkribe edilen metinlerin kendi içlerinde de bazı kurallar takip edilmiştir. 

Metinde kelimelerin okunmasına mani olan aşırı mürekkep kullanımı ya da harflerin 

tanımlanamayacak kadar az mürekkebin kullanıldığı yerler okunamadığı için bu yerler 

parantez içinde üç nokta “(…)” şeklinde belirtilmiştir. Ayrıca sütun sonlarında kesintiye 

uğrayan kelimeler ve devamı gelmeyen bazı kayıtlar da bu şekilde belirtilmiştir. Kayıtları 

transkribe ederken en çok zorlandığımız kelimeler arasında gayrimüslim isimleri, köy 

isimleri, kişiler için kullanılan lakap ve ünvanlar gibi özel adlar gelmektedir. Bu özel adlar 

dönemin kaynakları ve yerel kaynaklar kullanılarak olabildiğince en aza indirgenmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca metinlerde orijinal yazıldıkları biçimde transkribe edilmiştir. Yine de 

transkripsiyonda okunuşunda veya manasında şüphe edilen kelimeler için kelimeden 

hemen sonra parantez içinde soru işareti “(?)” kullanılarak belirtilmiştir. Bunun dışında 

metin içinde üstü çizili yerler transkribe edilmemiştir. Kayıtlarda konu anlatıldıktan sonra 

akabinde verilen muhallefatlar, hisseler, taksimatlar kayıtlarda karışıklığa sebebiyet 

vermemesi ve daha kolay anlaşılması için tablolar halinde verilmiştir. Sütunlarda adı geçen 

kelime ve rakamların niteliği (kuruş, muhallefat, hisse vb.) sütunun en başında 

belirtilmiştir. 

 Sicildeki konuları askeri ve sosyal olarak iki anabaşlık altında toplayabiliriz. Askeri 

konular daha çok mühimmat, neferat, hububat ve kale inşası için gerekli araç, malzeme ve 

amele temin etme ve bunların gerekli yerlere nakledilmelerinden oluşmaktadır. Bunun 

dışında zeamet, tımar ve dizdar tevcihleri, kale inşası ve tamiratı, kale istihdamı, menzil 

nizamı ve askeri hububat taksimleri, diğer askeri konular arasında zikredilebilir. Sosyal 

alanda zikredilebilecek konular arasında en başta veraset gelmektedir. Veraset konuları 

arasında ise tereke kayıtları, vasi tayini, miras paylaşımları, nafaka ve kisve temini ile 

vasiyet yer almaktadır. Sosyal alandaki diğer konular arasında hububat taksimi ve temini, 

mülk satışları, mülk anlaşmazlıkları, tellal tayinleri, arazi kiralama, cinayet, evlenme, 

boşanma, kız kaçırma, köle alım-satımı, zulüm ve haksızlık, hibe, vakıf tevcihi, imamet 

tevcihi, emanet eşya defteri ve ihtida sayılabilir.  



 

7 
 

 1888 Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili analiz edilirken daha çok istatistik veriler 

kullanılmıştır. Bunun sebebi tek bir şer‘ıyye sicilinin Trabzon’un askeri, sosyal, ekonomik 

ve hukuki alanındaki olay ve olguları açıklayabilmesinde yetersiz kalmasıdır. Ayrıca 

sicilde 40’ı aşan konunun bulunması belli bir olay ve olgunun üzerine 

yoğunlaşılamamasına ve bu da dağınıklığa sebebiyet vermektedir. Bu yüzden sicildeki 

konular Osmanlı Devleti’nin siyasi tarihinden ziyade medeniyet tarihini anlama noktasında 

yardımcı olabilir. Sicildeki askeri kayıtlar ise (İran seferleri, 1724-1726) yine o dönemde 

yapılmış ya da yapılacak sicil ve diğer çalışmalar ile birlikte ele alındığında dönemin 

önceki ve sonraki askeri durumunu irdelemede daha doğru bilgiler ortaya koyacaktır. 

Kısaca, 1888 Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili, genelde Osmanlı siyasi ve medeniyet 

tarihinin ve özelde Trabzon tarihinin cüzi bir kısmını tamamlayarak, dönemin resminin 

daha iyi görünmesine katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. SİCİLDEKİ KAYITLARIN İDARİ BİRİMLER VE ÖNEMLİ ŞAHISLAR             

… NEZDİNDEKİ DÖKÜMÜ 

Bu bölümde kayıtlarda geçen eyalet,17 sancak,18  kaza,19 nahiye, mahalle ve köy 

gibi idari birimler ve idari birim dışında kayıtlarda sadece yer ismi olarak zikredilen diğer  

isimler ele alınacaktır. Tablolar halinde idari birimlerin ve bunun dışında kalan yer isimleri 

sicilde geçtiği kayıt numaraları ve eğer varsa bağlı bulundukları yerler, alfabetik sıra göz 

önüne alınarak verilecektir. Trabzon Eyaleti’ne bağlı olsun ya da olmasın fark 

gözetmeksizin sicilde okunabilen bütün yer isimleri ait oldukları kategorilerde 

zikredilmiştir. Bunu yapmamızdaki amaç idari birim düzeyinde ileride yapılacak ya da 

yapılmakta olan çalışmalara (şehir, mahalle ve köy tarihi gibi) daha hızlı erişim sağlayarak 

katkıda bulunmaktır. 

1.1. Sicilde Adı Geçen Temel İdari Birimler 

Bu başlık altında kayıtlarda idari birim olarak geçen eyalet, sancak, kaza ve 

nahiyeler sicildeki kayıt numaraları ile ele alınacaktır. Mahalle ve köy gibi daha küçük 

birimler ise ilerleyen konularda değerlendirileceği için bu başlık altında ele alınmamıştır. 

Eyalet düzeyinde kayıtlarda 8 idari birim bulunmakadır. Eyaletler, kayıtlarda daha 

çok dönemin doğu seferleri ile ilgili askeri kayıtlarda geçmektedir.20 Kayıtlarda Trabzon 

dışında zikredilen, dönemin eyaletleri arasında Mısır, Erdelan, Sivas ve Diyarbekir gibi 

eyaletler sicildeki konuların ilgilendirdiği coğrafyayı da genişletmektedir. Bu durum 1888 

Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili’nin sadece Trabzon’la ilgili olmadığının hitap ettiği 

                                                           
17 Eyalet, Osmanlı Devleti’nde beylerbeyi tarafından idare edilen, değişik büyüklüklerdeki yönetim birimidir. 

Geniş bilgi için bkz: Orhan Kılıç, “XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti’nin Eyalet ve Sancak 

Teşkilatlanması”, Güler Eren (Ed.) Osmanlı, 6, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, s. 89-110. 
18 Sancak, Osmanlı taşra yönetim sisteminde eyaleti oluşturan temel idari birimdir. Geniş bilgi için bkz: Nejat 

Göyünç, “Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı”, Güler Eren (Ed.), Osmanlı, 6, Ankara: Yeni Türkiye 

Yayınları, 1999, s. 82-86. 
19 Nahiyelerden meydana gelen kazalar, sancakların alt yönetim birimleridir. Geniş bilgi için bkz: Göyünç, 

a.g.e., s. 86. 
20 Trabzon Şer‘ıyye Sicili (Bundan sonra TŞS), No: 1888, s. 10, 16, 21, 42, 43, 44, 46, 47, 122 vd. 
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coğrafyanın oldukça geniş olduğunun ve o coğrafya içerisinde yaşayan günümüzdeki 

çeşitli ülkelerin tarihine de ışık tutacağının göstergesidir. 

Sancak düzeyinde, kayıtlarda geçen 4 idari birim bulunmaktadır. Bunlardan en çok 

zikredilen sancak Trabzon Sancağı olup akabinde Gönye Sancağı gelmektedir ve daha çok 

merkezden gelen kayıtlarda tımar tevcihi, askeri hububat ve mühimmat temini, hıfzı ve 

taksimatına dair askeri kayıtlarda zikredilmektedirler.21  

Kaza düzeyinde ise sicilde 17 idari birim bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok 

zikredilen Trabzon ve Rize kazalarıdır. Akabinde ise Bayburt, Gümüşhane, Giresun, 

Hemşin ve Sürmene kazaları gelmektedir. Bu idari birimler daha çok miras, mülk satışı, 

hububat taksimatı, zulüm ve haksızlığa dair kayıtlarda geçmektedir.22 Osmanlılarda idari 

bir birim olarak kazalar üzerinde, diğer şer‘ıyye sicilleri ile birbirini izleyen tarihler 

eşliğinde yapılacak çalışmalar günümüzdeki il ve ilçelerin, geçirdiği siyasi, sosyal ve 

ekonomik evreleri daha detaylı biçimde göz önüne serecektir. 

Sicilde 5 nahiye ismi geçmektedir. Bunlardan ençok zikredilen sırasıyla Akçaabad, 

Maçuka ve Yomra nahiyeleridir (Bkz. Tablo 1). Bunlar kayıtlarda çoğunlukla merkezden 

gelen kayıtlar dışında mülk satışı, mülk anlaşmazlığı, miras, cinayet, evlilik, hububat 

taksimi ve hırsızlık gibi konularda zikredilmektedir.23 İlçe merkezli yapılacak çalışmalarda 

kayıtlarda geçen nahiyeler ve içerdiği konular bir bölgenin sosyal ve ekonomik durumunu 

göstermesi açısından oldukça önemlidir. 

Sicilde adı geçen, eyaletlerden nahiyelere varıncaya değin konuların siyasi ve 

askeri alandan sosyal alana ve merkezi kayıtlardan taşraya ait kayıtlara doğru değiştiği de 

görülmektedir. Siyasi ve askeri alandaki mevcut çalışmalarda, kayıtlarda adı geçen eyalet 

ve sancak, sosyal alandaki çalışmalarda ise daha çok kaza ve nahiye düzeyindeki temel 

idari birimlerin yararlı olacağını düşünüyoruz. Aşağıdaki tabloda 1888 Numaralı Trabzon 

Şer‘ıyye Sicili’nde geçen temel idari birimler büyükten küçüğe doğru ve sicildeki kayıt 

numarası esas alınarak verilmiştir. Gayemiz ise, Osmanlı Devleti’nde eyalet, sancak, kaza 

ve nahiye düzeyinde yapılacak çalışmalara katkıda bulunmaktır. 

 

                                                           
21 TŞS, No: 1888, s. 15, 16,  33,  44, 108, 109, 112, 114 vd. 
22 TŞS, No: 1888, s. 16, 22, 26, 28, 29, 31, 33, 37, 42, 43, 44, 46 vd. 
23 TŞS, No: 1888, s. 12, 13, 16, 17, 18, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 48 vd. 
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Tablo 1: Kayıtlarda Adı Geçen Temel İdari Birimler24 

İdari Birimin 

Niteliği 

Sicilde Adı Geçen Temel İdari Birimler Sicildeki Kayıt Numaraları 

 

E
 y

 a
 l

 e
 t

 

1. Diyarbekir 154 

2. Erdelan 153 

3. Erzurum 87 

4. Maraş 146 

5. Mısır 28 

6. Sivas 17, 146 

7. Trabzon 3, 31, 43, 75, 82, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 

93, 94, 96, 103, 106, 133, 154 

8. Van 153 

 

S
 a

 n
 c

 a
 k

 

1. Amasya 17, 19 

2. Gönye 64, 95, 141, 142, 158, 167, 172 

3. Sivas 18 

4. Trabzon 14, 16, 122, 124, 125, 126, 133, 137, 138, 

140, 159, 160, 161, 163, 164, 167 

 

K
 a

 z
 a

 

1.Atina 48, 161 

2. Bayburt 56, 87 

3. Gevaş 87 

4. Giresun 93, 117 

5. Görele 92 

6. Gümüşhane 38, 79 

7. Hemşin 42, 138 

8. Keşab 94 

9. Mapavri 16 

10. Rize 75, 91, 103, 106, 138, 172 

11. Sinob 64 

12. Sivrihisar 53 

13. Sürmene 82, 178 

14. Şarki Pare 17 

15. Tirebolu 90 

16. Trabzon 132, 145, 165, 170, 175 

17. Viçe 167 

 

                                                           
24 Trabzon Sancağı’nın idari teşkilatlanması için bkz: Hanefi Bostan, XV-XVI. Asırlarda Trabzon 

Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat, Ankara: TTK, 2002, s. 18-46. 
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Tablo 1: (Devamı) 

İdari Birimin 

Niteliği 

Sicilde Adı Geçen Temel İdari Birimler Sicildeki Kayıt Numaraları 

 

N
 a

 h
 i

 y
 e

 

1. Akçaabad 14, 18, 22, 39, 40, 51, 60, 62, 65, 81, 88, 117, 

125, 164, 170, 179, 181, 183, 186 

2. Kürtün 140, 163, 168 

3. Maçuka (Maçka) 44, 68, 74, 86, 112, 124, 126, 152, 159, 179, 

182 

4. Yomra 7, 23, 29, 55, 71, 85, 115, 179 

5. Yoros 6, 58, 59, 89 

 

1.2. Kayıtlarda Adı Geçen Mahalleler 

 Kayıtlarda 51 mahalle ismi geçmektedir. Bu isimler kayıtlarda daha çok sosyal 

konular; mülk satışları, hububat temin, nakil ve taksimleri ile miras gibi konular içerisinde 

zikredilmektedir. Trabzon’a bağlı merkez mahalleler dışında kalan Mısır, İstanbul, 

Amasya, Tokat, Rize ve Sinob’a bağlı mahalleler de kayıtlarda zikredilmekte ve bağlı 

olduğu yerler ve sicildeki kayıt numaraları aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.  

Debbağhane kayıtlarda en çok bahsi geçen mahalle olması hasebiyle, dönemin en 

işlek bölgesi olduğunu söylemek mümkündür. Bu bölgenin akabinde Bab-ı Bazar, Cami-i 

Kebir, Eksotha, İskender Paşa mahalleleri gelmektedir. Mahalle düzeyinde yapılacak 

çalışmalarla bir mahallenin tarih içerisindeki sosyo-ekonomik konumu daha iyi 

anlaşılacaktır. 

Tablo 2: Kayıtlarda Adı Geçen Mahalleler25 

Mahalle Bulunduğu Yer Sicildeki Kayıt Numarası 

1. Akasya Trabzon 20 

2. Akbıyık Mahallesi Trabzon 43 

3. Akhisareddin Amasya 19 

4. Akarçeşme İstanbul 43 

5. Amasya Trabzon 1, 96 

6. Ayo Filibo Trabzon 1, 11, 30, 96  

7. Ayo Gorgor Trabzon 80, 83, 97 

                                                           
25 Trabzon mahalle isimleri için bkz: Bostan, a.g.e., s. 138-156. 
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Tablo 2: (Devamı) 

Mahalle Bulunduğu Yer Sicildeki Kayıt Numarası 

8. Aya Marina Trabzon 27, 113 

9. Aya Sofya Trabzon 1, 96 

10. Ayo Vasıl Trabzon 54, 62, 80 

11. Bab-ı Bazar Trabzon 1, 42, 96, 107, 108, 135 

12. Bab-ı Zağanos Trabzon 1 

13. Bayram Beğ Trabzon 1, 96 

14. Bozdepe Trabzon 1, 61, 96 

15. Cami-i Kebir Trabzon 1, 31, 32, 33, 34, 78, 96 

16. Çarşu Trabzon 1, 38, 96 

17. Çölmekci Trabzon 1, 11, 53, 102 

18. Debbağhane Trabzon 1, 25, 26, 35, 49, 56, 57, 63, 66, 67, 77, 83, 98, 99, 101 

19. Eksotha Trabzon 1, 21, 45, 81, 96, 104 

20. El-hac Kasım Trabzon 37 

21. Eski Saray Trabzon 1, 96 

22. Faros Trabzon 1 

23. Hoca Halil Trabzon 1, 96 

24. İmaraş Trabzon 116 

25. İmaret Trabzon 1, 96, 97 

26. İmaret-i Hatuniyye Trabzon 24 

27. İskender Paşa Trabzon 1, 8, 9, 10, 96, 113, 115, 187 

28. Kabak Meydanı Trabzon 1, 15, 96, 100 

29. Kafir Meydanı Trabzon 68 

30. Kala-i Kule Trabzon 1, 14, 50, 96, 110, 111 

31. Karasu Trabzon 96 

32. Kasım Paşa Trabzon 13 

33. Kıson(?) Kahire (Mısır)  28 

34. Kızıl Mağara  İstanbul 120 

35. Kindinar Trabzon 1 

36. Mağara Trabzon 96 

37. Melca Tokat 185 

38. Monla Siyah Trabzon 1, 96 

39. Muhyiddin Trabzon 1, 76, 96 

40. Musa Paşa Trabzon 96 

41. Nurpınar Trabzon 96 

42. Ortahisar Trabzon 105, 162 
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Tablo 2: (Devamı) 

Mahalle Bulunduğu Yer Sicildeki Kayıt Numarası 

43. Saçlı Hoca Trabzon 1, 96 

44. Samirler Rize 75 

45. Saray Sinob 64 

46. Sarmaşuk Trabzon 1 

47. Şirin Hatun Trabzon 1, 96 

48. Tekfur Çayırı Trabzon 1, 96, 109, 177 

49. Yeni Cuma Trabzon 1, 12, 96 

50. Tütünlük Trabzon 1, 177 

51. Zeytünlük Trabzon 177 

 

1.3. Kayıtlarda Adı Geçen Köyler26 

Kayıtlarda tespiti yapılan 41 adet köy ismi geçmektedir. Köy isimleri daha çok 

tımar tevcihleri, miras paylaşımları, cinayet ve kız kaçırma gibi askeri ve sosyal konularda 

karşımıza çıkmaktadır. Daha çok Akçaabad, Yomra, Maçuka, ve Rize’ye bağlı köyler 

zikredilmektedir. Sicilde en sık adı geçen köy ise Akçaabad’a bağlı Pulathane köyüdür.  

Tablo 3: Kayıtlarda Adı Geçen Köyler27 

Köy Bulunduğu Yer Sicildeki Kayıt Numarası 

1. Akçakala Akçaabad 18 

2. Boğoç Maçuka 68 

3. Çarşuda Akçaabad 14 

4. Çukurçayır Trabzon 22 

5. Dahlu Kürtün  140 

6. Dalama Trabzon 125 

7. Digene Yomra 23 

8. Ekine  Yomra 23 

9. Ela Muhas Maçuka 125 

10. Erenler Yomra 23 

                                                           
26 Sicildeki Osmanlıca metinlerde köy, “karye” olarak geçmektedir. Bkz: TŞS, No: 1888, s. 12, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32 vd.  
27 Trabzon ve kazalarındaki köy isimleri için bkz:, Ayhan Yüksel, “Trabzon Vilayetinde Yer Adlarını ve 

İdari Yapıyı Değiştirme Teşebbüsleri”, Trabzon Tarihi İlmi Toplantısı (6-8 Kasım 1998) Bildiriler, (81), 

2000, s. 201-222. 
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Tablo 3: (Devamı) 

Köy Bulunduğu Yer Sicildeki Kayıt Numarası 

11. Ermene Bayburt 56 

12. Galanima Akçaabad 164 

13. Gozar (Hozari) Maçuka 182 

14. Hoç Yomra 29 

15. Holamana Akçaabad 60 

16. Hopa Yomra 71 

17. İlaksa Maçuka 112 

18. İle Akçaabad 33 

19. İspela Maçuka 33 

20. İstera Melan Akçaabad 186 

21. Kaluyon  Akçaabad 81 

22. Karaağaç Akçaabad 117 

23. Karlık Trabzon  100 

24. Kisarna Akçaabad 62 

25. Kolaşa Sürmene 82 

26. Lağna Akçaabad 183 

27. Mersün Akçaabad 51 

28. Mesona Yomra 55 

29. Mevlana Maçuka 68 

30. Moğola Akçaabad 40 

31. Mucura Akçaabad 22 

32. Olasa Maçuka 44, 125 

33. Orka Maçuka 124 

34. Pulathane Akçaabad 39, 65, 88 

35. Samaruksa Yomra 29, 187 

36. Satari Akçaabad 181 

37. Sovuk Su Trabzon 50, 165 

38. Üskülmine Rize 103, 106 

39. Usufe  Akçaabad 125 

40. Yoros Yoros 58 

41. Zoğa Akçaabad 29 
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1.4. Kayıtlarda Adı Geçen Diğer Yer İsimleri 

 Bu başlık altında ele alınan yer isimleri, kayıtlarda eyalet sancak, kaza, nahiye veya 

mahalle şeklinde, idari bir birim olarak yer almayıp sadece bahsi geçen konulara binaen 

isimlerinin zikredilmesi ayrıca bu bölümde belirtilmelerini gerekli kılmıştır. Bu başlık 

altında kayıtlarda tespiti yapılan 44 yer ismi bulunmaktadır. Bu yerlerden bazıları kale, 

deniz, ova, göl, yayla ve iskele niteliğindedir (Bkz. Tablo 4). Bu yer isimleri daha çok 

askeri kayıtlarda Osmanlı Devleti’nin doğu seferlerine bağlı olarak, kale inşası ve tamiratı, 

tophane, cephane mühimmatları ve neferat sevkiyatları bahsedilirken, geçmektedir. Gence, 

Gürcistan, İran, Revan, Tebriz, Tiflis ve Tokat isimleri bu kayıtlar arasında en çok 

zikredilenlerdendir. 

Tablo 4: Kayıtlarda Adı Geçen Diğer Yer İsimleri 

Yer Sicildeki Kayıt Numarası 

1. Abad Kalesi 153 

2. Ahmedan Kalesi 153 

3. Alakebir Kalesi 153 

4. Arhave 167 

5. Apara 160, 161, 167 

6. Bayburt Ovası 17 

7. Çamlıbel 165 

8. Değirmendere 165 

9. Deliklitaş 165 

10. Edirne  114 

11. Faş Kalesi 16, 64, 65, 79, 95, 121, 161, 167, 175 

12. Gence 123, 134, 146, 149, 166 

13. Gürcistan 160, 161, 167 

14. Harmancık 165 

15. Hoy Kalesi 153 

16. İran 28, 36, 46, 48, 49, 53, 75, 85, 86, 91, 93, 94, 96, 176 

17. Kadırga Limanı 43 

18. Kara Deniz (Bahr-i Siyah) 121, 175 

19. Kırım 155 

20. Kirman Ovası 115 

21. Kirman Şahin Kalesi 153 

22. Kolan Yaylası 18 

23. Kütaniş Kalesi 114, 174 
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Tablo 4: (Devamı) 

Yer Sicildeki Kayıt Numarası 

24. Nahcivan Kalesi 153 

25. Nihavend Kalesi 153 

26. Nişancı Paşa (İstanbul) 4 

27. Ordubad Kalesi 153 

28. Puladhane İskelesi 170 

29. Revan 17, 24, 84, 87, 123, 140, 146, 148, 159, 164, 166, 168 

30. Revan Kalesi 145, 153 

31. Satari 181 

32. Soğucak Kalesi 114, 174 

33. Sohum Kalesi 160, 161, 167, 172 

34. Sultan Yaylası 68 

35. Sülüklü Gölü 165 

36. Şirvan 134, 146 

37. Tasuç Kalesi 153 

38. Tebriz 17, 123, 146, 148, 149, 153, 155, 179 

39. Tiflis 17, 84, 87, 126, 148, 168 

40. Tiflis Kalesi 149, 159 

41. Trabzon Kalesi 69, 157, 173 

42. Tokat 17, 62, 160, 161, 167, 185 

43. Üsküdar 43, 143 

44. Zeytünlü 165 

 

1.5. Sicilde Adları Geçen Önemli Şahıslar ve Görevleri 

 Bu kısımda sicilde adı geçen önemli şahıslar ve görevleri tablo halinde aşağıda 

verilmiştir. Bunu yapmaktaki gayemiz ise, yapılmakta olan ya da yapılacak biyografi 

çalışmalarıyla beraber şahısların, Osmanlı siyasi ve medeniyet tarihi açısından görev ve 

sorumluluklarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktır. 

Tablo 5: Sicilde Adları Geçen Önemli Şahıslar ve Görevleri 

Kişi (Önceki / Sonraki) Görevi Sicildeki Kayıt Numaraları 

Mehmed Ağa Beytü’l-mal emini ve yeniçeri 

zabiti 

36, 37, 39, 48, 49, 58, 59, 103 

Mehmed Ağa / Ömer Trabzon Mütesellimi 21, 64, 69, 78, 152 
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Tablo 5: (Devamı) 

Kişi (Önceki / Sonraki) Görevi Sicildeki Kayıt Numaraları 

İbrahim Çelebi Gümrük Katibi 84, 88, 90 

İbrahim Çelebi bin Mustafa Mukataa Katibi 64, 65 

Mirza Mehmed Paşa Vezir (Faş Kalesi muhafızı) 64, 95, 141, 142, 160, 167 

Hüseyin Ağa Dergah-ı Ali Kapucubaşısı 3, 64, 69, 84, 85, 87, 88, 92, 93, 96, 177, 

178 

Keskin Es-seyyid İsmail Ağa Cizye Tahsildarı (Trabzon, 

Gümüşhane ve çevresinin) 

78, 79, 84, 123, 138, 171 

Ali Ağa Cizye Tahsildarı (Gümüşhane) 79 

   

Ömer Ağa bin Seydi Reis Ağa Trabzon Gümrük Emini 122, 137, 147, 148 

Muhammed Ağa Trabzon İskelesi Memuru 139 

Mehmed Trabzon Dizdarı 130 

Mustafa Ağa bin Ahmed Trabzon Ambar Emini 3, 42, 46, 47, 69, 75, 81, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 114, 121, 

122, 123, 127, 131, 136, 137, 138, 141, 

146, 147, 148,149, 157, 166, 171, 173 

Hüseyin Ağa Dergah-ı Muallam yeniçeri 

ağası 

134 

Mevlana Abdullah Şeyhü’l-İslam 135 

Ahmed Paşa / Mustafa Paşa Vezir (Revan Seraskeri) 164, 168 

İbrahim Paşa Sadrazam 150, 183 

Abdullah Paşa Vezir (Van Eyaleti mutasarrıfı) 153 

Mehmed Paşa Vezir (Diyarbekir Valisi) 154 

Ahmed Dergah-ı Muallam Topçubaşısı 156 

Mustafa Paşa Vezir (Erzurum Valisi ve Gence 

Seraskeri) 

166 

Ziya Paşa Vezir (Revan Muhafızı) 166 

Mustafa / Ahmed Trabzon Alay Beğisi 124, 125, 126, 140, 168 

Mevlana Es-seyyid Mehmed Trabzon Naibi 170 

Ahmed Ağa Tokat Voyvodası 17 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. SİCİLDEKİ KAYITLARIN KONULARINA GÖRE DAĞILIMI VE 

…...ANALİZİ 

 

Bu bölümde 1888 Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili’ndeki kayıtların konularına 

göre analizi sicilin sunduğu bilgi çerçevesinde ve tablolar eşliğinde yapılacaktır. Sicilde 

40’ı aşan konu zenginliğinden dolayı, konular genel başlıklar altında ve miktarı fazla 

olandan az olana doğru ele alınacaktır. Sicildeki kayıtların konularına göre dağılımı ise 

aşağıdaki tabloda konu miktarına göre sıralanmıştır. 

Tablo 6: Sicildeki Kayıtların Konularına Göre Dağılımı 

Konu Sicildeki Kayıt Numarası 

Mirasa dair 5, 8, 9, 10, 12, 19, 24, 25, 26, 32, 33, 36, 38, 39, 42, 45, 48, 49, 50, 55, 

56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 71, 72, 73, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 107, 

108, 109, 110, 111, 112, 116, 120, 143 

Askeri masraf ve mühimmata 

yönelik uygulamalar 

16, 17, 69, 84, 87, 114, 118, 119, 121, 129, 130, 134, 144, 146, 147, 148, 

149, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 166, 167, 169 171, 172, 173, 174, 176, 

177, 178, 179 

Vilayet içerisinde hububatın 

sirkülasyonuna dair 

1, 3, 64, 65, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 131, 136, 137, 141, 

142 

Mülk satışı 4, 15, 27, 30, 35, 44, 54, 63, 80, 81, 83, 97, 104, 113 

Zulüm ve haksızlığa dair 18, 21, 29, 40, 51, 60, 105, 115, 117, 151, 152, 165, 187 

Görevli tayinleri 2, 6, 20, 25, 34, 67, 132, 135, 139, 162, 185 

Tımar ve zeamet tevcihi 14, 124, 125, 126, 133, 140, 159, 163, 164, 168 

Mülk anlaşmazlığı 7, 22, 43, 74, 100, 127, 170 

İhtida 181, 182, 183, 186 

Cizye tahsili 79, 123, 138 

Evlilik ve boşanma 23, 77, 82 

Köle alım ve satımı 46, 47, 75 

Hibe 76, 150 

Diğer konular 13, 68, 70, 78, 122, 145, 153, 155, 175, 184 
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 2.1. Miras 

 Sicilde miras konusu 45 adet kayıt hacmiyle en fazla bahsi geçen konudur. Bu 

konular arasında vasi tayini, vasiyet, nafaka ve kisve temini gibi mirasla ilgili konular 

kayıtlarda yine vasi tayini, vasiyet, nafaka ve kisve temini konu başlığı altında transkribe 

edilmiştir. Bu gibi mirasla ilgili özel konular miras konusuna dahil edilerek aşağıda 

incelenmiştir. 

 Miras konusunun büyük çoğunluğunu tereke kayıtları oluşturmaktadır. Kayıtlarda 

22 adet tereke kaydı bulunmaktadır. Tereke kayıtlarında ölen kişinin mal varlığı tabiri 

yerinde ise iğneden ipliğe varıncaya kadar miktar (vukiyye,28  batman29) ve değerleriyle 

(kuruş, meblağ “akçe”, para)30 birlikte kaydedilmiştir.  Bu kayıtlarda bütün muhallefatın 

değeri tespit edildikten sonra “techiz ve tekfin, emine ve ihzarına, çukadarına, irsaliye ve 

kalemiye, beytü’l-mâldan halası için, resm-i ‘âdî, dellâliye ve dükkân kirâsına, mihr-i 

mü’eccel”31 ve kişinin bıraktığı borçlar gibi bütün harcamalar “mine’l-ihrâcât”32 başlığı 

altında toplam değerden düşülmekteydi. Daha sonra “sahîhü’l-bâkî”33 adı altında gerçekte 

kalan değer zikredilmekteydi. Eğer ölen kişinin varisleri biliniyorsa, tereke kaydının 

sonunda geriye kalan değer hisseler halinde eşine, çocuklarına, kardeşlerine, babasına, 

annesine ve diğer yakınlarına paylaştırılmaktaydı. Bu paylaşım kaydın en sonunda 

zikredilmektedir. Paylaşımlarda ölen kişinin annesine, babasına ve eşine düşen hisseler 

genelde ilk sıralarda zikredilmekteydi ve ardından çocuklara ve diğer yakın akrabalara 

düşen hisseler bunların akabinde gelmekteydi. Eğer ölen kişinin vasisi var ise varisleri 

ortaya çıkana kadar tespit edilen değer vasi elinde tutulmaktaydı. Varisleri yoksa tespit 

edilen değer Beytü’l-mal’a intikal ettirilmekteydi (Bkz. Tablo 7). Tereke kaydının en 

sonunda ise, artan değer var ise “kesr”34 adı altında artan değer zikredilerek kayıt 

bitirilmekteydi. Aşağıdaki tablo, kayıtlarda geçen tereke kayıtlarının durumu hakkında özet 

bilgiler sunmaktadır. 

                                                           
28 Vukiyye=1282 gr. Bkz: Walther Hinz, İslam’da Ölçü Sistemleri, (Çev. Sevim Acar), İstanbul : Marmara 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1990, s.30. 
29 Bir batman 23 kilogramdır. Bkz: Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Sosyal ve Ekonomik 

Tarihi, 1, Halil İnalcık ve Donald Quataert (Ed.), Eren Yayıncılık, 2000, s. 441. 
30 Kur tespiti için bkz: Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, İstanbul: Tarih Vakfı 

Yayınları, 2007, s. 143-153. 
31 TŞS, No: 1888, s. 11, 13, 18, 20, 22 vd. 
32 TŞS, No: 1888, s. 11, 13, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 45, 50, 52. 
33 TŞS, No: 1888, s. 24, 28, 29, 30, 31, 36, 45, 47, 49, 50. 
34 TŞS, No: 1888, s. 23, 24, 46, 50. 
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Tablo 7: Tereke Kayıtlarındaki Muhallefatın Durumu 

Varak No 

/ Kayıt No 

Tereke 

Sahibinin 

Bulunduğu 

Yer 

Terekenin 

Toplam Değeri 

Gerçekte 

Kalan  

Değer35 

Tereke Sahibi Terekenin Son 

Durumu 

V13 / K10 İskender Paşa 

Mahallesi 

440 kuruş – 20 

meblağ 

376 kuruş – 

0.5 meblağ 

Hasan Beşe bin 

Muhammed 

Eşi ve çocuklarına 

kaldı 

V18 / K24 İmaret-i 

Hatuniyye 

Mahallesi 

287 kuruş – 53 

meblağ 

210.5 kuruş – 

30 meblağ 

Mahmud Ağa bin 

Osman 

Eşi ve kardeşlerine 

kaldı 

V20 / K28  117 kuruş – 11 

meblağ 

54.5 kuruş – 

meblağ 33 

Ali Efendi bin 

Abdullah 

Vasi elinde 

V22 / K33 Cami-i Kebir 

Mahallesi 

6263 kuruş – 8 

meblağ 

5859 kuruş - 

52 meblağ 

Kürkçü İsmail Beşe Eşi ve çocuklarına 

kaldı 

V24 / K36 Trabzon 44 kuruş – 22 

meblağ 

16.5 kuruş - 

38 meblağ 

İbrahim Beşe bin 

Abdullah 

Beytü’l-mal’a kaldı 

V25 / K38 Çarşu 

Mahallesi 

20 kuruş – 83 

meblağ 

12 kuruş – 83 

meblağ 

Mehmed Beşe bin 

Abdullah 

Beytü’l-mal’a kaldı 

V25 / K39  58 kuruş – 17 

para 

47 kuruş -17 

para 

Yeniçeri taifesinden 

bir zat 

Emanette (Emin 

elinde) 

V26 / K41 Trabzon 12 kuruş – 8 

para 

5 kuruş – 28 

para 

Arnavud Musa 

Beşe 

Beytü’l-mal’a kaldı 

V26 / K42 Bab-ı Bazar 

Mahallesi 

182 kuruş – 20 

meblağ 

80 kuruş – 2 

meblağ 

Osman Beşe ve 

kardeşi Ali Beşe  

Beytü’l-mal’a kaldı 

V27 / K45 Eksotha 

Mahallesi 

42.5 kuruş  Savale binti 

Andıroya 

Beytü’l-mal’a kaldı 

V28 / K48  35 kuruş - 38 

meblağ 

20.5 kuruş - 

52 meblağ 

Hüseyin Beşe Beytü’l-mal’a kaldı 

V28 / K49  19.5 kuruş- 9 

meblağ 

10 kuruş - 39 

meblağ 

Yeniçeri taifesinden 

bir zat 

Beytü’l-mal’a kaldı 

V29 / K53 Sivrihisar 

Kazası 

74 kuruş - 37 

para 

56 kuruş - 4 

para 

Süleyman Beşe bin 

Abdullah 

Beytü’l-mal’a kaldı 

 

 

                                                           
35 Bu sütunda tereke kayıtlarında zikredilen tüm muhallefatın değerinden çıkılan harcamalar (techiz ve tekfin, 

emine ve ihzarına, çukadarına, irsaliye ve kalemiye, beytü’l-mâldan halası için, resm-i ‘âdî, dellâliye ve 

dükkân kirâsına, mihr-i mü’eccel ve kişinin bıraktığı borçlar gibi) sonucu “sahîhü’l-bâkî” adı altında geriye 

kalan gerçek değer zikredilmiştir. 
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Tablo 7: (Devamı) 

Varak No 

/ Kayıt No 

Tereke 

Sahibinin 

Bulunduğu 

Yer 

Terekenin 

Toplam Değeri 

Gerçekte 

Kalan  

Değer36 

Tereke Sahibi Terekenin Son 

Durumu 

V30 / K55 Mesona 

Köyü (Yomra 

Nahiyesi) 

307 kuruş – 55 

meblağ 

272.5 kuruş – 

50 meblağ 

Bayrakdar Osman 

Beşe bin Hasan 

Eşi ve çocuklarına 

kaldı. 

V31 / K57 Debbağhane 

Mahallesi 

237 kuruş 175 kuruş Ahmed Beşe bin 

Mustafa bin İslam 

bin Mirza bin 

Osman bin Kara Ali 

Kız kardeşi ve 

akrabasına kaldı 

V34 / K66 Debbağhane 

Mahallesi 

373 kuruş – 25 

meblağ 

286 kuruş – 40 

meblağ 

Mustafa bin Murad Oğluna kaldı 

V36 / K72 Reşadiye 

Kazası 

441 kuruş – 

441 meblağ 

313.5 kuruş - 

27 meblağ 

Es-seyyid El-hac 

Muhammed bin 

Abdullah 

Vasi elinde 

V45 / 

K101 

Debbağhane 

Mahallesi 

1506 kuruş 887.5 kuruş – 

42 meblağ 

Mustafa Ağa bin 

El-hac Hasan Ağa 

Eşine, babasına ve 

çocuklarına kaldı 

V47 / 

K106 

Üskülmine 

Köyü (Rize 

Kazası) 

322.5 kuruş 259.5 kuruş – 

3 meblağ 

Bayrakdar Ahmed 

Beşe bin Ali 

Vasi elinde 

V48 / 

K110 

Kal‘a-i Kule 

Mahallesi 

1061.5 kuruş 3 kuruş Muhammed Çelebi 

bin El-hac Hasan 

Eşi ve çocuklarına 

kaldı 

V50 / 

K112 

İlaksa Köyü 

(Maçuka 

Nahiyesi) 

470.5 kuruş  Mehmed Beşe bin 

Giritli Hasan 

Eşine, kızına ve 

erkek kardeşine 

kaldı 

V51 / 

K116 

İmaraş 

Mahallesi 

474 kuruş 430.5 kuruş Maruf-zade Ömer 

Efendi 

Eşi ve oğullarına 

kaldı. 

 

 Kayıtlarda ölen kişinin ardında bıraktığı muhallefatın eşine, çocuklarına ve 

yakınlarına taksimi önemli bir husus olması ve bu gibi konularda anlaşmazlığa sebebiyet 

vermemek hasebiyle vasi-i muhtar tayin edildiğini görüyoruz. Taksimatı yapan vasinin 

dindar ve müstakim biri olmasına dikkat edilirdi. Kayıtlarda ağır hastalık hali, yaşlılık gibi 

                                                           
36 Bu sütunda tereke kayıtlarında zikredilen tüm muhallefatın değerinden çıkılan harcamalar (techiz ve tekfin, 

emine ve ihzarına, çukadarına, irsaliye ve kalemiye, beytü’l-mâldan halası için, resm-i ‘âdî, dellâliye ve 

dükkân kirâsına, mihr-i mü’eccel ve kişinin bıraktığı borçlar gibi) sonucu “sahîhü’l-bâkî” adı altında geriye 

kalan gerçek değer zikredilmiştir. 
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ölüm hali durumlarında kişiler vasiyetini geride kalanlara bildirmekteydi. Bu vasiyet 

üzerinden belirlenen vasi-i muhtar vasiyeti esas alarak muhallefat taksimatını yapmaktaydı.  

Tereke kayıtlarında miras konusu anlatıldıktan sonra muhallefat isim, miktar ve 

değerleriyle sıralanmaktadır. Tereke kayıtları arasında gömlek, zibun, don, hırka, 

yağmurluk, aba, fes, kavuk, tesbih, heybe, mintan, entari, uçkur, kuşak, ayakkabı gibi 

kişisel eşyalar ve kilim, yorgan, yastık, tas, tabak, tencere, sağan, bıçak, bakır eşyalar, 

çuval, kazma, orak, balta, kantar, kılıç gibi ev, tarla ve meslek hayatında kullanılan eşyalar 

ilk sıralarda gelmekteydi.37 Hayvanlar arasında ise at, sığır, öküz, koyun gibi hayvanlar ilk 

sıralarda gelmektedir. Bunlar dışında arsa, ev, dükkan, gibi muhalllefatlar da en çok 

zikredilenler arasındadır.38  

Tereke kayıtlarında iki yerde ve hibe konusunda bir yerde zikredilen Kuran-ı 

Kerim, Bostanü’l-Arifin, Mesnevi Şerhi, Esmaü’l-hüsna Şerhi, Camiü’l-sagir gibi dini 

kitaplar, Müfti-i Kemal Paşa-zade39 gibi tarih kitabı ve Farisi, Arabi ve Azeri lugat, 

mecmua ve risaleler gibi 50’ye yakın eser o dönemdeki kişilerin düşünce ve fikir hayatını 

yansıtması bakımından önemli birikimler olarak kayıtlarda yer bulmaktadır.40 Aşağıdaki 

tabloda 45 adet mecmua, lugat ve kitap isimleri bir araya toplanmıştır. Tekrar eden 

mecmua, lugat ve kitap bu sınıflamaya tabi tutulmamıştır. Osmanlı fikir ve düşünce hayatı 

üzerine yapılmakta veya yapılacak çalışmalar açısından bunların önemli olacağı 

kanaatindeyiz.  

Tablo 8: Kayıtlarda Adı Geçen Mecmua, Lugat ve Kitaplar 

Varak No / Kayıt No Kitap, Mecmua ve Lugatlar 

V52 / K116 Acrumiyye 

V52 / K116 Akayık-ı Türki 

V52 / K116 Bahr-i Garayib 

V52 / K116 Bostan 

V52 / K116 Bostanü’l-arifin 

V52 / K116 Bostan Şerhi 

                                                           
37 TŞS, No: 1888, s. 11, 13, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 45, 47, 50, 51 vd. 
38 TŞS, No: 1888, s. 29, 50 vd. 
39 Müfti-i Kemâl Paşa-zâde ile İbn-i Kemâl kayıt 116’daki tereke kaydında bu isimlerle beraber farklı olarak 

anıldığı için, bizde tablo kısmında her iki ismin farklı kişilere ait olma olasılığını düşünerek bu isimleri 

birbirinden ayrı olarak ele aldık. Fakat lugat ve mecmua gibi tekrar eden kısımlarda İbn-i Kemâl’in ikinci kez 

yazılmasında Müfti-i Kemâl Paşâ-zâde ismi kullanılma olasılığı da bulunmaktadır. 
40 TŞS, No: 1888, s. 20, 38, 51, 52 vd. 
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Tablo 8: (Devamı) 

Varak No / Kayıt No Kitap, Mecmua ve Lugatlar 

V52 / K116 Camiü’s-sagir 

V51 / K116 Divan-ı Şahi 

V52 / K116 Divan-ı Mecmua 

V52 / K116 Ecza-yı Lisan 

V52 / K116 Ecza-yı Mülteki 

V20 / K28 Enam-ı Şerif 

V52 / K116 Esmaü’l-hüsna Şerhi 

V52 / K116 Ferayiz 

V52 / K116 Fetava-yı Farisi Şehriye 

V51 / K116 Gülistan 

V52 / K116 Hikayat-ı Farisi 

V52 / K116 İbn-i Kemal 

V52 / K116 Kanunname 

V20 / K28 Kitab-ı Delail-i Hayrat 

V52 / K116 Kitab-ı Hafız 

V52 / K116 Kitab-ı İlm-i Hesab 

V51 / K116 Lugat-ı Ahteri 

V52 / K116 Lugat-ı Arabi 

V52 / K116 Mecmua 

V52 / K116 Mecmua-i Azeri 

V52 / K116 Mecmua-i Farisiyye 

V52 / K116 Mektub-ı Divani 

V51 / K116 Menakıb-ı Mevlana 

V52 / K116 Menakıb Tefsiri 

V51 / K116 Mevlüd 

V20 / K28, V38 / K76 Mushaf-ı Şerif 

V51 / K116 Müfti-i Kemal Paşa-zade 

V52 / K116 Münkasırat 

V51 / K116 Müşir-i Baharistan 

V52 / K116 Risale 

V51 / K116 Ruzname 

V51 / K116 Sirac-ı Lugateyn 

V52 / K116 Şafiye 

V52 / K116 Şerh-i Hafız 
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Tablo 8: (Devamı) 

Varak No / Kayıt No Kitap, Mecmua ve Lugatlar 

V52 / K116 Şerh-i Mesnevi 

V52 / K116 Şerh-i Vikaye 

V51 / K116 Tefsir 

V52 / K116 Usul-i Naka 

V52 / K116 Yağızname İbn-i Amad 

 

Osmanlı ailesinde miras paylaşımı dini kurallara göre yapılmaktadır. Müslüman 

ailede kız çocuğa verilen pay erkek çocuğun yarısı kadardı. Buna rağmen annenin hissesi 

daha azdı. Yine ölen kişinin çocukları varsa annesi, babası ve diğer akrabaları mirastan hak 

talep edemezdi. Yalnız ölen kişinin ana ve babası eğer muhtaç iseler mirasçılardan nafaka 

alabilirlerdi. Mirasçıların hisseleri kanuni yönden korunmuştu. Aile fertlerinin geleceği 

miras hukukuyla güvence altına alınırken, aynı zamanda toplumda oluşabilecek miras 

kavgalarının da önüne geçilmektedir. Ayrıca gayrimüslim aileler de Anadolu kentlerinde 

mirasın taksimi için şeri mahkemelere başvurmaktaydı. Osmanlı ailesinde miras hukuku 

herkes için makul şartlar sunmaktaydı.41 Bu durum sadece Müslüman ailelerin değil 

gayrimüslim ailelerin de miras konusunda aralarında çıkabilecek anlaşmazlıkları, şeri 

hukuka dayanarak önlediği gibi gayrimüslim milletler arasındaki uzun vadeli huzuru da 

tesis etmekteydi. 

 Yine kayıtlarda miras konusuna dahil ettiğimiz nafaka ve kisve temini başlığı 

altında 3 kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlarda ölen kişinin ardında bıraktığı bakıma muhtaç 

çocukları, eşi, anne ve babası için günlük olarak akçe miktarı belirlenmekteydi. Bu miktar 

ve kişiler kayıtlarda “‘udûl-i ahrâr ricâl-i müslimîn”42 yani ahaliden güvenilir Müslüman 

erkek kimselerin ilgili birimlere haber vermesiyle tespit edilirdi.  

 2.2. Askeri Masraf ve Mühimmata Yönelik Uygulamalar 

Bu başlık altında kayıtlarda askeri masraf ve mühimmatın temini, nakli ve 

korunmasına yönelik uygulanan politikalar tablolar eşliğinde ele alınarak 

değerlendirilecektir. 

                                                           
41İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, 11. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları, 2009, s. 116- 117 
42 TŞS, No: 1888, s. 18, 20, 25, 26, 34, 36, 40, 44, 46. 
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Sicilde askeri mühimmat, neferat ve amele nakilleri anlatılırken, nakle konu olan 

şey; nakil aracı, yol masrafı, güzergah, kim tarafından teslim alınacağı gibi birçok durum 

belirtilmektedir. Bazen de kale inşası, kale tamiratı, sefer hazırlığı gibi nakil sebebleri de 

belirtilmektedir. Ayrıca nakil için gerekli olan kiralık hayvanların nasıl tedarik edileceği 

anlatılmakta ve bu nakillere mani olanlar kayıtlarda uyarılıp, daha sağlıklı nakiller 

gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Nakil işlemleri olağandışı bir durum olmadığı sürece bu 

prosedürde işlemekteydi. 

Kayıtlarda askeri mühimmat, neferat ve amele nakilleri ile ilgili olarak 19 kayıt 

bulunmaktadır. Bu kayıtlardan 16’sı askeri mühimmat, 2’si neferat, 1’i ise hem mühimmat 

hem de amele nakli olarak geçmektedir. İstanbul’dan Trabzon’a 3, Trabzon’dan İstanbul’a 

ise 2 nakil yapıldığını görmekteyiz. Geriye kalan nakiller ise daha çok kuzey doğu, doğu 

ve güney doğu taraflarına yapılmaktaydı. Varış yerleri arasında Sohum ve Kütaniş kaleleri 

ve Erzurum, Revan, Tebriz, Tiflis, Gence ve Şirvan en başta sayılabilecek yerlerdir. Ayrıca 

doğu bölgelerine nakledilecek mühimmat merkezden önce Trabzon’a nakledilmekteydi 

daha sonra Trabzon’dan gerekli yerlere nakiller gerçekleşmekteydi. Dönemin doğu 

seferlerini daha iyi anlayabilmede bu nakiller önemli bir rol oynamaktadır. Trabzon’un 

konumunun sunduğu avantajlardan dolayı doğu seferlerinde önemli bir üs olduğu 

kayıtlardan anlaşılmaktadır. Aşağıdaki tablo askeri nakillerin daha iyi anlaşılabilmesi için 

özet bilgiler sunmaktadır. 

Tablo 9: Askeri Mühimmat, Amele ve Neferlerin Nakline Dair 

Varak No / 

Kayıt No 

Nakle konu olan Araç / Miktar Güzergah 

V16 / K17 Cephane ve tophane 

mühimmatları 

Bargir / 84 adet Trabzon’dan Tebriz, Revan ve 

Tiflis taraflarına 

V35 / K69 Top Sefine Trabzon’dan İstanbul’a 

V41 / K84 Cephane ve tophane 

mühimmatları 

Katır / 186 adet Trabzon’dan Revan ve Tiflis 

taraflarına 

V42 / K87 Cephane ve tophane 

mühimmatları 

Bargir/ 610 adet Trabzon’dan Revan ve Tiflis 

taraflarına 

V111 / K129 Cephane mühimmatları Sefine İstanbul’dan Trabzon’a 
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Tablo 9: (Devamı) 

Varak No / 

Kayıt No 

Nakle konu olan Araç / Miktar Güzergah 

V111 / K130 Barut ve cephane 

mühimmatları 

Sefine İstanbul’dan Trabzon’a 

V118 / K146 Barut, kurşun, yuvarlak, 

top kundakları vesair 

Mekari Tebriz, Gence, Şirvan ve 

Revan’dan Trabzon’a 

V118 / K148 Barut ve diğer 

mühimmatlar 

Sefine İstanbul’dan Trabzon’a, 

Trabzon’dan Tebriz’e Tiflis ve 

Revan taraflarına 

V119 / K149 Cephane ve tophane 

mühimmatları 

Davar Trabzon’dan Tebriz, Gence ve 

Revan taraflarına  

V123 / K157 Top Sefine Trabzon’dan İstanbul’a 

V126 / K166 Barut ve sa’ir cephane 

mühimmatları 

Mekari Trabzon’dan Revan’a 

V127 / K167 Mühimmat Bargir Trabzon’dan Gönye’ye 

V129 / K171 Sefer mühimmatları Katır Trabzon’dan Erzurum’a 

V129 / K172 Mühimmat ve amele Öküz Trabzon’dan Sohum Kalesi’ne 

V130 / K174 Neferat Bargir / Sefine Trabzon’dan Kütaniş’e 

V159 / K177 Cephane ve tophane 

mühimmatları 

Bargir Trabzon’dan Revan’a 

V159 / K178 Mühimmat Bargir / 30 adet Sürmene’den Erzurum’a 

V113 / K134 Nefer Yaya Gence ve Şirvan’dan Revan’a 

V117 / K144 Nefer   

 

Nakil araçları, askeri mühimmat, neferat ve amele nakillerinin hangi şartlar altında 

yapıldığını görmemiz açısından oldukça önemlidir. Nakil araçları nakledilen şeye ve 

nakledilen yere göre çeşitlilik arzetmekteydi. Nakiller sırasında sefine, katır, bargir, öküz 

ve tavar gibi araçlar kullanılmaktaydı. Neferat nakilleri sefine, bargir ve yaya olarak 

yapılırken cephane ve tophane mühimmatlarının nakilleri sırasında bargir başta olmak 

üzere diğer yük hayvanları ve sefine kullanılmaktaydı. Sefine ve yük hayvanları gibi nakli 

gerçekleştirecek araçlar için yol masrafı önceden tayin edilmekteydi. Yine hayvanların 

cinsine ve yolun durumuna göre, yük hayvanlarının taşıyabilecekleri yük miktarları da 

önceden tespit edilerek yüklemeler gerçekleştirilmekteydi.  
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Kayıtlarda nakil sırasında karşılaşılan birçok zorluk bulunmaktaydı. Nakil parasının 

temin edilememesi, yolların taşlık olması, dar geçitlerin bulunması, naklin zamanında 

gerçekleşmemesinden dolayı kış ayına denk gelmesi, yük hayvanı tedarik edememe, yük 

hayvanlarının hastalanması ya da ölmesi, yollardaki eşkiyalık korkusu, konaklama sorunu, 

gibi nakli olumsuz etkileyen birçok durumla karşılaşılmaktaydı. Bu durumun üstesinden 

gelebilmek için yerel yük hayvanları ve güvenlik güçleri gibi yerel kaynaklardan 

yararlanılarak bazı nakil sorunları çözülmeye çalışılmıştır. 

Kayıtlarda nakle konu olan mühimmatlar arasında barut, kurşun, yuvarlak (gülle), 

top kundakları gibi cephane ve tophane mühimmatları sayılabilir. Bunun dışında sefer için 

gerekli mühimmatlar, kale inşası için ya da tamiratı için gerekli amele ve araç-gereçler de 

nakillerde zikredilmektedir (Bkz. Tablo 9).  

 Kayıtlarda askeri hububat temin ve nakillerinde karşımıza en çok çıkan ürün un ve 

arpadır. Bu ürünlerin nakillerinde askeri mühimmat nakilleri kullanıldığı gibi sefine ve yük 

hayvanları da kullanılmıştır. Kayıtlarda her bir hayvanın taşıyabileceği yük miktarı ve 

mesafeye göre yol masrafları tedarik edilmiştir.  Un ve arpa nakilleri daha çok kalelere 

yapılmaktaydı ve bu ürünlerin korunması ve saklanması için büyük anbarlar inşa 

edilmekteydi. Ayrıca kayıtlarda her asker için gündelik (genellikle yarım kilo) zehair tespit 

edilmekteydi.  Bazen bu kota yıllık olarak hesaplanarak Trabzon anbarından gerekli yerlere 

ihrac edilmekteydi.  

Ayrıca bütün bu konularla ilgili olarak kayıtlarda geçen kaleler, askeri mühimmat 

ve hububatın korunmasında ve naklinde önemli bir yere sahiptiler. 1723 yılında başlayan 

İran Seferleri’nin ilk safhasında Trabzon’a gelen ve nakledilemeyip burada kalan zahirenin 

bozulmaması için bazı tedbirler alınırdı.43 Deniz kenarlarında bulunan şehirlerde rutubetin 

fazla olması bu ürünlerin bozulmasına sebebiyet vereceğinden, bu bozulmayı geciktirmek 

amacıyla kayıtlarda büyük ambarların yapılması üzerinde sıkça durulan hususlardı. 

Korunacak mühimmat ve ürünlerin ilk etapta kalelere sevk edildiğini görmekteyiz. 

Kayıtlarda Trabzon, Kütaniş, Faş, Sohum, Soğucak ve Revan kaleleri dönemin doğu 

                                                           
43 Geniş bilgi için bkz: Temel Öztürk, Osmanlıların Kuzey ve Doğu Seferlerinde Savaş ve Trabzon, 1. 

Baskı, Trabzon: Serander Yayınları, 2011, s. 146-158. 
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seferlerinde birinci İran seferleri sırasında, Azerbaycan, Irak ve İran harekatları sırasında44 

ve askeri mühimmat ve hububatın korunması ve naklinde önemli bir rol oynamıştır. 

Askeri masrafın temini hakkında ise sicilde 6 kayıt bulunmaktadır. Kayıtlarda 

nahiyelerden mahallelere varıncaya değin ilgili idari birim sorumlulularından seferler için 

ya da diğer durumlar için gerekli masraf temini yapılmaktaydı. Bunlar arasında askeri 

mühimmat ve hububat temini, hıfzı ve nakli sırasında gerekli ambar, hayvan, gemi, 

hububat gibi araç-gereç ve malzemelerin kapucubaşı, kul kethüdası, ambar emini, Trabzon 

mütesellimi, gümrük emini gibi vilayetin ileri gelen kişileri aracılığıyla temin edilmesinden 

oluşmaktaydı. Kayıtlarda bu masrafın temini “imdâd-ı seferiyye”45 olarak geçmektedir. 

Bazı kayıtlarda da askeri masrafın taksimi nahiyelere göre ayrı ayrı belirlenmekteydi.46    

2.3. Vilayet İçerisinde Hububatın Sirkülasyonu 

Bu konu başlığı adı altında sicilde geçen 18 kayıtda hububatın temini, nakli ve 

korunmasına dair bilgi verilecektir. Bu kayıtların çoğu merkezden gelen hükümleri 

içermektedir. Hükmün muhatabları ise genellikle mevlana Trabzon kadısı, Trabzon 

mütesellimi, ambar emini ve gümrük eminleri idi. Nakle konu olan hububat ise un ve 

arpadır ve bunlar genellikle ambarlarda korunmaktaydı. Trabzon gibi rutubetin yoğun 

olduğu bölgelerde hububatın bozulmaması için ambarlar hayati önem taşımaktaydı. 

Merkezden istenilen hububat miktarı karşılanamadığı takdirde çevre kaza ve nahiyelerden 

tedarik edilerek tamamlanmaktaydı. Hububatın bozulmaması için bekletilmeden istenilen 

yerlere aktarılmaktaydı. Bu aktarım sırasında nakli yapılacak olan arpa ve un için kulanılan 

araçlara yol parası belirlenmekteydi. Yol parası genellikle mukataa47 malındandan 

karşılanmaktaydı. Tüm bu işlemlerin itina ile yapılması için kayıtlarda şahıslar sıkça ikaz 

edilmektedir. Hububatın nakil ve taksimine dair verilen emrin, gerektiği gibi yapılmadığı 

takdirde şahısların “eşedd-i ‘ukûbâta giriftâr olacakları”48 kayıtlarda çokca zikredilen bir 

ifadedir. Bu durum, hububat gibi hayati önem taşıyan ürünlerin nakil ve taksimini 

geciktirmeksizin gerekli yerlere süratli bir şekilde ulaştırılmasıyla sonuçlanmaktaydı. 

                                                           
44Geniş bilgi için bkz: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 4, (1), 5. Baskı, Ankara: TTK basımevi, 

(1995), s. 172-203. 
45 TŞS, No: 1888, s. 122. 
46 TŞS, No: 1888, s. 159. 
47Mukataa “kesilmiş” manası taşımaktadır. Osmanlı mali terimi olarak ise yıllık nakdi belirli gelir getiren 

müesseselerdir. Geniş bilgi için bkz: Mübahat Kütükoğlu, “Osmanlı İktisadi Yapısı”, Ekmeleddin İhsanoğlu 

(Ed.), Osmanlı Devleti Tarihi, 2, Feza Gazetecilik, İstanbul 1999 s. 543. 
48TŞS, No: 1888, s. 116. 
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2.4. Mülk Satışı 

 Sicilde en çok karşılaşılan diğer bir konu da mülk satışlarıdır. Sicilde toplam 14 

adet mülk satışı bulunmaktadır. Mülk satışları genelde vekalet ile olmaktadır. Satışa konu 

olan mülk genelde ev, avlu, bahçe, arsa, dükkan, değirmen, ahır, ambar meyveli ve 

meyvesiz ağaçlar idi.49 Kayıtlarda satışa çıkarılan mülkün hududları biçim ve özellikleri 

ayrıntılı bir şekilde anlatılıp değeri tespit edilmiştir. Tespit edilen değer üzerinden 

Müslümanlar arasında,  gayrimüslimler arasında ya da müslim-gayrimüslim arasında kesin 

satışlar gerçekleşmiştir. Mülkün değeri merkeze yakın ya da uzak olmasına ve bina 

yapımında kullanılan malzemeler gibi çeşitli faktörlere göre değişiklik göstermektedir.  

 Mülk satışlarını gerçekleştirenleri dini olarak ele aldığımızda, müslümanlar 

arasında 6 adet, gayrimüslimler arasında 5 adet, müslim-gayrimüslim arasında ise 3 adet 

mülk satışı gerçekleşmiştir. Bu durum bize mülkün tasarrufu noktasında, veraset sistemi 

gibi sadece Müslümanların kendi aralarında değil, gayrimüslimlerle birlikte de mülk 

tasarrufunda bulunabileceğini göstermektedir.  

Satış yapanların cinsiyete göre dağılımında 7 kadın 21 erkek bulunmaktadır. 

Kadınlar kayıtlarda hep satıcı konumunda yer alırken erkekler hep alıcı konumunda yer 

almıştır. Müslüman kadınlar gayrimüslim kadınlara oranla daha çok satıcı konumunda 

bulunmuşlardır. Burdan yola çıkarak ekonomik alanda kadınların erkeklere oranla daha 

zayıf kaldığını kısmen de olsa söylemek mümkündür.   

 Mülkün bulunduğu yer de satışlarda önemli bir rol oynamaktadır. Satışlarda 

Debbağhane ve Ayo Gorgor mahalleleri satışların en çok yapıldığı yerlerdir ve satış 

yapılan yerler daha çok merkez mahallelerden oluşmaktadır. Satışlarda 2 köy 12 mahalle 

bulunmaktadır. Köylerde satışı yapılan mülk, mahallelerde satışı yapılan mülkle 

kıyaslandığında oldukça ucuza satılmaktadır.  

 Mülk satışları dönemin sosyal yaşayışını anlayabilmede ve müslüman ve 

gayrimüslim arasındaki ilişkileri irdelemede önemli kayıtlardan biridir. Ayrıca mülk 

satışları devletin sosyo-ekonomik yapısının haritasının çizilmesinde yardımcı bir kaynak 

olması ve yerlerin müslim-gayrimüslim arasındaki dağılımının incelenmesi noktasında 
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sicilde geçen önemli kayıtlar arasında zikredilebilir. Aşağıdaki tablo sicildeki mülk 

satışlarının seyrini özetlemektedir. 

Tablo 10: Kayıtlardaki Mülk Satışlarının Seyri 

Varak No / 

Kayıt No 

Gayri Menkulun 

Bulunduğu Yer 

Satışa Konu Olan Gayri 

Menkul 

Satıcı 

Vekili 

Satıcı - Alıcı Miktar 

V11 / K4 Galimone Mahallesi Bahçe Var Mk50 - Me51  100 kuruş 

V15 / K15 Kabak Meydanı 

Mahallesi 

Arsa ve Bahçe Var Mk – Me 31 kuruş 

V24 / K35 Debbağhane Mahallesi Ev, Bahçe ve diğerleri Var Mk – Ge 60 kuruş 

V27 / K44 Maçuka’da bir köy Ev ve Arsa Yok Mk – Me 31 kuruş 

V30 /K 54 Ayo Vasıl Mahallesi Ev, Arsa ve diğerleri Var Ge – Ge 175 kuruş 

V33 / K63 Debbağhane Mahallesi Ev, Avlu, Dükkan ve 

diğerleri 

Yok Ge – Me 300 kuruş 

V39 / K80 Ayo Gorgor Mahallesi Ev, Bahçe, Avlu ve diğerleri Var Gk52 – Ge 200 kuruş 

V39 / K81 Akçaabad’a tabi 

Kaluyon köyü 

Arsa, Avlu, Bahçe, 

Değirmen ve diğerleri 

Yok Ge – Me 50 kuruş 

V41 / K83 Ayo Gorgor Mahallesi Arsa ve Bahçe Yok Ge – Ge 40 kuruş 

V44 / K97 Ayo Gorgor Mahallesi Arsa, Avlu ve diğerleri Var Ge – Ge 230 kuruş 

V47 / K104 Eksotha Mahallesi Ahur, Avlu ve diğerleri Var Mk – Me 110 kuruş 

V51 / K113 Aya Marina Mahallesi Ev, Avlu, Arsa ve diğerleri Var Mk – Me 240 kuruş 

 

2.5. Zulüm ve Haksızlık 

Bu başlık altında sicilde 13 kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtların konuları ise kız 

kaçırma, cinayet, iftira, su davası, hırsızlık, mülk tecavüzü ve askerlerin kazalarda yaptığı 

zulüm ve haksızlıklardan oluşmaktadır. Bu kayıtlardan mülk tecavüzü ve askerlerin yaptığı 

zulüm ve haksızlıklar merkezden gelen kayıtlar arasında yer almaktadır. Merkezden gelen 

                                                           
50 Müslüman kadın. 
51 Müslüman erkek. 
52 Gayrimüslim kadın. 
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bu kayıtlar olay tespiti yapıldıktan sonra, zulüm ve haksızlığa sebeb olan kişiler kesin bir 

üslupla ikaz ve tehdit edilmekteydi.  

Merkezden gelen hükümlerin dışında, diğer konular arasında cinayet vakaları 

kayıtlarda en çok geçen olaylar arasındadır. Ölenlerin bu kayıtlarda nasıl katledildiği 

detaylı bir biçimde verilmiştir. Bu konuyla ilgili kayıtlarda isimlerinden de anlaşılacağı 

üzere 4 kayıttan 2’sinde ölen gayrimüslim diğer 2’sinde ise Müslüman taraftı. Fakat 

kayıtlarda cinayet tasvir edildikten sonra dava tam olarak bir sonuca bağlanmamaktaydı. 

Yani suçu işleyenler tespit edilemediğinden ceza hükmüne dair bir karar görmemekteyiz. 

Bu gibi kayıtların şer‘ıyye sicilinde tam olarak nasıl sonuçlandığını kendisinden sonra 

gelen şer‘ıyye sicilleriyle ele alındığında mümkün olabilecektir. Bu da olayların başından 

sonuna doğru nasıl cereyan ettiğini bir bütünlük içerisinde sunacağı için daha doğru 

tespitler yapmaya yardımcı olacaktır. 

Diğer kayıtlarda ise davaya konu olan durum, ahaliden güvenilir kimselerin 

mahkemeye haber vermesiyle incelemeye alınmaktaydı. Davaya sebeb olan konu, davalı 

ve davacı tarafların dinlenilmesiyle ele alınırdı. Yine kişilerin şahidleri varsa kayıtlarda 

zikredilirdi. Kayıtlarda dava edenler davalarında genellikle haklı konumda yer alırken, 

iftira davası gibi dava edenin haksız olduğu ve davalı durumuna düştüğü de 

görülmektedir.53 Bu yüzden kayıtlarda davacı ve davalı tarafların hangisinin haklı olduğu 

ahaliden güvenilir kimselerin yardımı, müşahede ve muayene yoluyla tam olarak açıklığa 

kavuşturulmaya çalışılıyordu. 

Neticede zulüm ve haksızlığa sebep olan durum kayıtlarda etraflıca araştırılmadan 

hüküm verilmemekteydi. Şahitler yanında olayın, cereyan şekli müşahede ya da muayene 

yoluyla tespit edilmesi verilecek hükmün mahiyetini de büyük ölçüde etkilemekteydi. 

Merkezden gelen kayıtlarda olay hakkında verilen hüküm geniş bir kitleye hitap ederken 

taşradan verilen hükümler genellikle iki kişi arasında gerçekleşmekteydi. Merkezden gelen 

kayıtlarda zulüm ve haksızlığın geniş bir kitleyi etkilemesinden dolayı aşikar olması, 

olayın sorgulanması ve şahitleri yönünden, merkezin dışındaki diğer kayıtlara göre daha 

yüzeysel kalmaktadır. Bu durumun başlıca sebebi olayların genelden özele doğru 

gidildikçe, daha doğru araştırılıp tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerin değişiklik 

göstermesiydi. 

                                                           
53 TŞS, No: 1888, s. 47. 
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2.6. Görevli Tayinlerine Dair 

Bu başlık altında kayıtlarda geçen imam, tellal, nazır, kethüda, dizdar, vakıf ve 

beşlüyan ve vasi tayinlerine dair bilgi verilecektir. Bu gibi konular kayıtlarda çoğunlukla 

bir ya da iki kez geçmesinden dolayı ayrı başlıklar altında incelenmeyip, görevli tayinleri 

başlığı altında incelenecektir. Bunu yapmamamızdaki gaye ise tek bir kayıttan yola çıkarak 

o konu hakkında genel hüküm vermenin sağlıklı olmayacağı düşüncesidir. Akabinde ise, 

kayıtlardaki görevli tayinlerinin durumları özet olarak bir tabloda sunulacaktır.  

İmam tayinleri ile ilgili sicilde 2 kayıt bulunmaktadır. Bunlar kayıtlarda vakıf 

tevcihi ile ilgili konular içerisinde geçmektedir. Bu kayıtların tümü merkezden gelmiştir. 

Kayıtlara göre imam olan kişi vakıf malından elde edilen yarım akçe ile görevini 

yürütürdü. Tayine sebeb olan durum ise kişinin vefat etmesiydi. Tayin şekli ise kayıtlarda 

berat ile gerçekleşmekteydi.54    

Tellal tayini hakkında ise sicilde 2 kayıt bulunmaktadır. Kayıtların merkezden 

gelen birinin niteliği beratdır. Trabzon’da tellalbaşı tevcihi ile igilidir. Vefat durumundan 

dolayı yeri boş kalanlar merkezden gelen hükümle layık görünen kişi tarafından 

doldurulmaktaydı. Diğer kayıtta ise Tokat’da tellal tayini, taşradan kefil olma yoluyla 

gerçekleşmekteydi.55 

Kayıtlarda nazır ve vasi tayinleri ile ilgili ikişer kayıt bulunmaktadır. Bu tayinler 

taşradan sözü geçen güvenilir kimselerin aracılığıyla yapılmaktaydı. Bu görevliler ölen 

kişilerin ardında bıraktığı çocuklarının işlerini düzene koymakla görevliydiler. Vasiler ölen 

kişilerin ardında bıraktığı muhallefatı yakınlarına paylaştırırken, nazırlar ise ölen kişinin 

çocukları, hanımı gibi yakınlarının giysi, yiyecek vb. ihtiyaçlarını gözetmekle 

yükümlüydüler. Görevi yapacak kişilerde en çok aranan özellik ise dindar ve doğru 

olmalarıydı.56  

Diğer görevli tayinler arasında ise kethüda, dizdar, vakıf ve beşlüyan tayinleri 

genellikle berat ile yapılmaktaydı. Tayinlere sebeb olan durumlar arasında anlaşmazlığın 

yanı sıra ölüm baş sıralarda gelmekteydi. Görevli tayinlerinde kişilerin o görev hakkında 

                                                           
54 TŞS, No: 1888, s. 113, 125. 
55 TŞS, No: 1888, s. 12, 160. 
56 TŞS, No: 1888, s. 17, 18, 24, 34. 
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yeterli donanıma sahip olması ve bunun güvenilir kimselerle tescil edilmesi, o görevin 

suistimal edilmemesi hususları kayıtlarda üzerinde en çok durulan konulardı.57 

Görüldüğü gibi, görevli tayinleri görevin önem ve kapsamına göre farklı nitelikler 

göstermekteydi. Fakat bütün görevli tayinlerinde ortak özellik ise o görevin gerektirdiği 

bilgi ve donanımın o kişilerde aranmasıydı. Çünkü görevin ehline verilmesi devlet ve 

toplum hayatının bekası için elzem bir durumdu. Ayrıca bir birimin üst aktörleri 

merkezden gelen emirle tayin olunurken, alt aktörleri ise taşradan tayin edilmekteydi. 

Fakat bu yapılanma da merkezden ayrı düşünülemezdi. Sonuçta bir zincirin halkaları gibi 

alt birimde olanlar üst birimlerin emri altında ve birbirine bağlıydılar. Merkezi yönetimin 

gereği olarak, bu zincirin ucu padişaha kadar uzanıyordu. 

Aşağıdaki tablo 1888 Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili’nde geçen bazı görevlilerin 

tayin durumlarını yer, görev konusu, görevli kişi, tayin sebebi ve tayin şekli halinde 

özetlemektedir. 

Tablo 11: 1888 Nolu Trabzon Şer‘ıyye Sicili’nde Bazı Görevlilerin Tayin 

Durumu 

Varak No / 

Kayıt No 

Yer Görev 

Konusu 

Görevli Kişi  

(Önceki / Sonraki) 

Tayin sebebi Tayin Şekli 

V10 - K2 Trabzon Beşlüyan 

Ağalığı tayini 

Hacı Ali-zade 

Hasan Ağa 

 Merkezden 

(Tezkire ile) 

V12 - K6 Yoros Nahiyesi Tellalbaşı 

tayini 

Kurt Hasan / 

Hüseyin 

Ölüm Merkezden 

(Berat ile) 

V17 - K20 Orta Hisar 

Akasya Mahallesi 

Nazır tayini Ali Ölüm Taşradan 

 

V19 - K25 Debbağhane 

Mahallesi 

Vasi Tayini El-hac Ömer bin 

Ahmed Beşe 

 Taşradan 

V24 - K34 Orta Hisar Cami-i 

Kebir Mahallesi 

Nazır tayini İbahim Beşe bin 

Abdi 

 Taşradan 

V34 - K67 Debbağhane 

Mahallesi 

Vasi tayini Hüseyin Beşe  Taşradan 

V112 - K132 Trabzon Kazası Kethüda tayini El Hac Ahmed / 

Hamza Halife 

Ölüm Merkezden 

(Berat ile) 
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Tablo 11: (Devamı) 

Varak No / 

Kayıt No 

Yer Görev 

Konusu 

Görevli Kişi  

(Önceki / Sonraki) 

Tayin sebebi Tayin Şekli 

V113 - K135 Bab-ı Bazar 

Mahallesi 

Vakıf tevcihi Hüseyin / Mustafa Ölüm Merkezden 

(Berat ile) 

V115 – K139 Trabzon Kalesi Dizdar tevcihi   Merkezden 

V125 - K162 Orta Hisar Vakıf tevcihi İbrahim Anlaşmazlık Merkezden 

(Berat ile) 

V160 - K185 Tokat Melca 

Mahallesi 

Tellal tayini Mehmed Beşe bin 

Ali 

 Taşradan 

 

2.7. Tımar ve Zeamet Tevcihi 

Sicilde tımar58 tevcihi hakkında 9, zeamet tevcihi hakkında ise 1 kayıt 

bulunmaktadır. Tımar ve zeamet tevcihlerinde önce tımarın ya da zeametin bulunduğu yer 

zikredilmekte akabinde kaç kuruş ve kimin mutasarrıfında bulunduğu belirtilmektedir. 

Yine tımarın el değiştirme sebebi ve yeni sahibinin kim olduğu belirtilerek kayıt 

tamamlanmaktadır.59 

 Kayıtlarda tımar ve zeametin tevcih sebebleri arasında 6 kayıtta seferden dolayı 

mahlül, 3 kayıtta ölüm, 1 kayıtta da anlaşmazlık sonucu yapıldığını görmekteyiz. Sicilde 

16 tımar sahibinin ismi bilinmekle beraber 2 tımar sahibinin ismi bilinmemektedir. Sicilde 

tımar sahibleri “bilâ-veled fevt”60 yani çocuksuz olarak vefat etmelerinden dolayı tımarın el 

değiştirmesi kayıtlarda sıkça zikredilen bir ibaredir. Bu ibare tımarın veraset sistemi gibi 

babadan oğula intikal ettiğini göstermektedir. Yine aynı ibare bize tımar sahiblerinin, 

herhangi olağan dışı bir durum olmadığı takdirde vefat edene kadar o tımarın mutasarrıfı 

olduğunu da göstermektedir. Bu durum tımarın tekelleşmesi ve o dönemde ya da ileride 

büyük toprak sahiplerinin olduğuna işaret etmektedir. 

 Tımar tevcihlerinin yapıldığı yerleri Maçuka, Akçaabad, Kürtün olarak 

sıralayabiliriz. Herbir yerde 3 tımar tevcihi gerçekleşmiştir. Tımarların nahiyelere göre 

                                                           
58 Tımar, devlete ait miri arazinin, savaşlarda faydası görülen, devlete hizmette bulunan mücahidlere, 

askerlere ve diğer bazı hizmet erbabına dağıtılarak, bu kimselerin kendilerine verilen araziye ait örfi ve şeri 

vergilerin toplandığı bir yapılanmadır. Geniş bilgi için bkz: Mehmet İpşirli, “Klasik Dönem Devlet 

Teşkilatı”, Ekmeleddin İhsanoğlu (Ed.), Osmanlı Devleti Tarihi, 1, İstambul: Feza Gazetecilik, 1999, s. 

239.  
59 TŞS, No: 1888, s. 15, 109, 110, 112, 116, 124, 125, 126, 128. 
60 TŞS, No: 1888, s. 116, 125. 
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toplam akçe oranlarını büyükten küçüğe doğru 22226 akçe Maçuka, 20380 akçe Kürtün, 

9680 akçe Akçaabad olarak sıralayabiliriz. En yüksek tımar değeri 10226 akçe ile 

Maçuka,61 en düşük tımar değeri ise 1480 akçe ile Akçaabad62 olarak kayıtlarda 

zikredilmektedir. Aşağıdaki tablo zeamet ve tımar tevcihlerinin durumu hakkında, 

yukarıda anlatılanları, tımar ve zeametin önceki ve sonraki sahipleri, miktarı ve tevcih 

sebebi bakımından özetlemektedir. 

Tablo 12: Kayıtlarda Zeamet ve Tımarların Durumu 

Varak No / 

Kayıt No 

Niteliği Yeri ve Sahibi (Önceki – Sonraki) Miktar 

(akçe) 

Tevcih 

Sebebi 

V112 / K133 Zeamet  40000 Ölüm 

V15 / K14 Tımar Akçaabad Nahiyesi’ne tabi Çarşuda köyü ve gayri / 

Hüseyin bin Mustafa - Süleyman bin Abdullah 

1480 Anlaşmazlık 

V109 / K124 Tımar Maçuka Nahiyesi’ne tabi Orka köyü ve gayri / İsmail 

veled-i Süleyman - Ahmed 

6000 Seferden 

dolayı mahlül 

V109 / K125 Tımar Akçaabad Nahiyesi’ne tabi Usufe köyü ve gayri / 

Ahmed - Ali 

4400 Seferden 

dolayı mahlül 

V110 / K126 Tımar Maçuka Nahiyesi’ne tabi (…) köyü ve gayri / Ali 

veled-i Avaz - İsmail 

10226 Seferden 

dolayı mahlül 

V116 / K140 Tımar Kürtün Nahiyesi’ne tabi Dahlu köyü ve gayri / Ömer 

- Mehmed 

7380 Ölüm 

V124 / K159 Tımar Maçuka Nahiyesi’ne tabi (…) köyü ve gayri / 

Mehmed bin Adem - Ramazan 

6000 Seferden 

dolayı mahlül 

V125 / K163 Tımar Kürtün Nahiyesi’ne tabi (…) köyü ve gayri / Ali 

veled-i İshak - Hasan 

9000 Ölüm 

V126 / K164 Tımar Akçaabad Nahiyesi’ne tabi Galanima köyü ve gayri / 

(meçhul) / İbrahim 

3800 Seferden 

dolayı mahlül 

V128 / K168 Tımar Kürtün Nahiyesi’ne tabi (…) köyü ve gayri / 

(meçhul) / Ömer 

4000 Seferden 

dolayı mahlül 
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2.8. Mülk Anlaşmazlığı 

 Mülk anlaşmazlığı ile ilgili sicilde 5 kayıt bulunmaktadır. Bu konuya dair kayıtlar 

anlaşmazlığın daha doğru anlaşılıp bir hükme varılması noktasında, sicilde gayet uzun bir 

şekilde anlatılmıştır.  Mülk anlaşmazlığına sebeb olanlar arasında bahçe, orman, arazi, 

dükkan ve meyve ağaçları gelmektedir. Anlaşmazlığa sebeb olan mülkün yeri, nitelikleri 

ve sınırları kayıtlarda detaylı şekilde belirtilmektedir. Mülk anlaşmazlıkları genellikle 

kardeşler ve akraba olmayan kişiler arasındaydı. Kayıtlarda Müslüman ve gayrimüslim 

arasında arasında 3, gayrimüslimlerin kendi aralarında 1, Müslümanların kendi aralarında 

da 1 kayıt mevcuttur. Anlaşmazlıklar bütün tarafların ifadelerinin şahidler eşliğinde 

dinlenilmesi sonucu mülk, hakkı olan herkese pay edilmekteydi. Bu konu, diğer konular 

arasında en fazla şahid bulunduran konudur. Bu tür kayıtlarda daha doğru hükme varılması 

için şahid sayısı 25’e kadar yükselmekteydi. Bu da haksızlığa sebebiyet vermemek için 

diğer önemli hususlardandı. 

2.9. İhtida 

Kayıtlarda ihtida ile ilgili 4 kayıt bulunmaktadır. Bu tür kayıtlar sicilde son 

sayfalarda yer almaktadır ve çok kısa bir şekilde anlatılıp şahidler verilerek bitirilmektedir.    

İhtida ile ilgili kayıtlarda önce yer belirtilmektedir ve ardından din değiştiren kişinin ismi 

ve din değiştikten sonra aldığı isim zikredilmektedir. Kayıtlarda din değiştirenlerin tümü 

erkekdir. Alınan isimler ise genellikle Ahmed, Mehmed ve Ali’dir. İhtida kayıtlarda 

kişilerin Müslüman olmasıyla sonuçlanmaktadır.  

2.10. Cizye Tahsili 

 Cizye63 tahsili ile ilgili olarak sicilde 3 kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlar merkezden 

gelenler arasındadır. Kayıtlarda cizye Trabzon, Rize, Hemşin, Gümüşhane, Erzurum ve 

çevrelerinden tahsil edilmekteydi. Her kazanın cizye tahsildarı farklıydı ve Trabzon, 

Gümüşhane ve çevresinden toplanan cizye kayıtlarada Keskin İsmail elinde 

birleşmekteydi.  Tahsilatlarda senet ve mühür kullanılması sözkonusuydu. Bu da cizye 

tahsilinde yaşanabilecek haksızlıkların önüne geçmek ve cizye tahsili hakkında 

yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı cizye tahsildarını hukuken güçlü kılmaktaydı. 

Ayrıca kayıtlarda cizye tahsilinin yılda bir kez yapıldığını görmekteyiz. Keskin İsmail 

                                                           
63 Cizye, gayri müslimlerden devlet tarafından korunmaları ve savaşlara katılmamaları karşılığında alınan bir 

baş vergisidir. Geniş bilgi için bkz: Kütükoğlu, a.g.m., s.533. 
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uhdesinde toplanan cizye kale yapımı için sarf edilmekteydi. Bazen de yerel cizye 

tahsildarlarının istenen cizyeyi zamanında toplayamaması ya da gayri müslim halkın cizye 

vermeyi ihmal etmesi gibi sorunlardan dolayı cizye tahsili sekteye uğramaktaydı. 

2.11. Evlilik ve Boşanma 

İslam hukukçuları, evlenme ehliyetine sahip olan; yani akıllı ve baliğ olup kendi 

başına bu akdi yapabilecek durumda olan bir kızın mutlaka nikahta rızasının alınması 

gerektiği konusunda hemfikirdirler. Hanefi mezhebine göre de akıllı ve buluğa ermiş olan 

bir kız ailesi tarafından zorla evlendirilemezdi.64 Sicilde de evlilik konusu ile ilgili 2 

kayıtta evlenecek kişilerin akıllı ve büluğa ermiş olması ana ve babanın izninin olması 

üzerinde en çok durulan konulardandı. Bunun dışında mehir konusu, kadın hakları 

noktasında evlilikte önemli konulardan biridir. Mehir, evlilik sırasında erkeğin kadına 

peşin olarak verdiği mehr-i muaccel ve daha sonra ödemeyi taahhüd ettiği mehr-i müeccel 

olarak iki kısıma ayrılmaktadır.65 Mehir kocanın vefatı durumunda tereke kayıtlarında 

önceliği olan alacaklar arasında zikredilmiştir. Terekenin taksimi mehir miktarı çıkıldıktan 

sonra yapılırdı. Böylece kadın hakkı, mehr-i muaccel dediğimiz nikahtan önce verilen 

mehir ve nikah hitamında veya vefat halinde terekenin taksiminden önce zevceye ödenen 

mehr-i müeccel adında iki türlü mehir alma hakkı hukuken garanti altına alınmıştı.66 

Böylece kadın nikahtan önce ve sonrasında oluşabilecek sıkıntılara karşı bir nevi sigorta 

altına alınmaktaydı. Kayıtlarda Osmanlı aile yapısını şekillendiren bu kaideler şüphesiz 

İslam hukuku (şer-i hukuk), ve Türk töresinin (örf-i hukuk) sentezinden meydana 

gelmekteydi.67 

Osmanlı toplum hayatında boşanma fazla yaygın değildi. Bu yüzden olsa gerek 

sicilde bu konuyla ilgili bir kayıt bulunmaktadır. İslam hukuku boşanmayı kabul etmekle 

birlikte hoş görmemiş ve tavsiye de etmemiştir. Ancak aile hayatının yürütülmesinin 

imkansızlığı halinde bu yola müracaat edildiğini kayıtlarda görmekteyiz. 19. yüzyıl 

sonlarına ait Kırşehir sicilleri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre de 24 kişiden yalnızca 

4’ü ikinci defa evlenmişti. Bu da boşanmış olma ve erkek çocuk isteme sebeblerine 

dayanıyordu. Bu durum da şer‘ıyye sicillerinde boşanmanın nadir görüldüğünü 

                                                           
64Gül Akyılmaz, “Osmanlı Aile Hukukunda Kadın”, Türkler, 10, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 

368. 
65 Jülide Akyüz, “Evlenme Sözleşmesinin Önemli Bir Öğesi Olan Mehir Hakkında Bazı Düşünceler”, Tarih 

Araştırmaları Dergisi, 24, (37), 2005, s. 215. 
66 Ortaylı, a.g.e., s. 97-98. 
67 Hüseyin Öztürk, Kınalızâde Ali Çelebi’de Aile, Ankara, 1990, s. 97-132. 
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onaylamaktadır.68 İslam hukukuna göre boşanma esnasında şahit bulundurmak uygun 

görüldüğü için,69 sicilde bulunan bu tek kayıtda erkeğin boşanma arzusu şahitler önünde 

dile getirilip boşanma gerçekleşmektedir. 

2.12. Köle Alım ve Satımı 

 Köle alım ve satımına dair sicilde 3 kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlarda kölelerin 

değeri hepsinde 200 kuruş olup bunlar Acem ve Gürcü asıllı idiler. Kölelerin yaşları bütün 

kayıtlarda tahminen 13 ve 15 yaş olarak geçmektedir. Cinsiyet olarak baktığımız da ise 

kölelerden 1’i kız diğer 2’si bilinmemektedir. Köle alım ve satımında Rizeli Esir Hacı 

Rumoğlu adıyla bilinen kişi başı çekmekteydi. Kayıtlarda köle ticaretinde, kölenin taundan 

vefat etmesi, kölede belirtilen ya da istenilen özelliklerin olmaması ve kölenin istenilen 

değerden aşağıya alınmasından dolayı bazı sorunlar çıkmaktaydı. Fakat bu sorunlar 

kayıtlarda müşahede ve muayene yoluyla çözülüp şahidler eşliğinde bir hükme 

varılmaktaydı. 

2.13. Hibe 

Sözlükte “karşılıksız vermek, bağışlamak” anlamına gelen hibe hukuk dilinde, özel 

borç ilişkileri grubunda yer alan ve bir malın karşılıksız olarak başkasına temlikini ifade 

eden akdin adıdır.70 Kayıtlarda hibe ile ilgili 2 kayıt mevcuttur. Bu kayıtlardan biri 

merkezden gelmektedir. Bu kayıtlarda hibeye konu olan muhallefat arasında ev, dükkan 

gibi binalar, arazi, arsa, meyve ağaçları ve kitap (Mushaf-ı Şerif) gelmektedir. Hibeye konu 

olan muhallefat, şahidler eşliğinde ilgili yerlere aktarılmsıyla sonuçlanmaktaydı. 

 2.14. Gayri Müslimler ile İlgili Konular  

 Gayrimüslimlerle ilgili sicilde 26 adet kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtların çoğunu 

mülk satışları oluşturmakla beraber mülk anlaşmazlığı, miras, arazi kiralama, hububat 

nakli ve taksimi, hayvan satın alımı, cizye tahsili, askeri mühimmat nakli, askeri masraf 

taksimi, cinayet ve ihtida ile ilgili konularda bu kapsamdadır. Bu konularda 

gayrimüslimlerin kendi aralarında ve Müslümanlar arasında şeri hukuka müracaat 

                                                           
68 Bahaeddin Yediyıldız, “Osmanlı Toplumu”, Ekmeleddin İhsanoğlu (Ed.), Osmanlı Devleti Tarihi, 2, 

İstanbul: Feza Gazetecilik, 1999, s. 483. 
69 H. İbrahim Acar, “Talak”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 39, İstanbul: Türkiye Diyanet 

Vakfı, 2010, s. 498. 
70 Ali Bardakoğlu, “Hibe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 17, İstanbul: Türkiye Diyanet 

Vakfı, 1998, s. 421. 
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ettiklerini görmekteyiz. Bu durum Müslümanlardaki şeri mahkemelerin yalnızca 

Müslümanlar için değil aynı zamanda gayrimüslimler için de güvenilir, adli bir birim 

olduğunu göstermektedir.  

Kayıtlarda dikkat çeken başka bir durum ise gayrimüslimlerle ilgili şahidlere 

neredeyse hiç rastlamamamızdır. Şahidlerin büyük çoğunluğunu Müslümanların 

oluşturması, Müslümanların toplum içerisinde saygın ve güvenilir bir konumda 

bulunduklarının göstergesidir. Gayrimüslimlerin ise kendi aralarında bile şahidlerinin çok 

az bulunması birbirlerine olan itimatın sorgulanmasına davetiye çıkarmaktadır. Merkezden 

gelen kayıtlar ve konunun içeriğine göre taraflar ve şahidler değişmekteydi. Aşağıdaki 

tablo gayrimüslimler ile ilgili kayıtların durumunu konu, taraflar ve şahidler olarak 

özetlemektedir.  

Tablo 13: Kayıtlarda Gayrimüslimlerin Zikredildiği Konular ve Tarafları 

Varak No / 

Kayıt No 

Konunun Türü  Konunun Tarafları Konunun Şahidleri 

V12 / K7 Mülk Anlaşmazlığı Gayrimüslim - Müslim Müslim 

V13 / K11 Miras Gayrimüslim - Müslim Müslim 

V15 / K13 Arazi Kiralama Gayrimüslim - Gayrimüslim Müslim 

V19 / K27 Mülk Satışı Gayrimüslim - Gayrimüslim Müslim 

V24 / K35  Mülk Satışı Gayrimüslim - Müslim Müslim 

V30 / K54 Mülk Satışı Gayrimüslim - Gayrimüslim Gayrimüslim - Müslim 

V32 / K62 Miras Gayrimüslim - Gayrimüslim Müslim 

V33 / K64 Hububat Nakli Gayrimüslim - Müslim Müslim 

V36 / K73 Miras Gayrimüslim - Gayrimüslim Gayrimüslim - Müslim 

V37 / K74 Mülk Anlaşmazlığı Gayrimüslim - Gayrimüslim Müslim 

V39 / K79 Cizye Tahsili Gayrimüslim - Müslim Müslim 

V39 / K80 Mülk Satışı Gayrimüslim - Müslim Müslim 

V39 / K81 Mülk Satışı Gayrimüslim - Müslim Müslim 

V41 / K83 Mülk Satışı Gayrimüslim - Müslim Müslim 

V41 / K86 Hububat Taksimi Gayrimüslim - Müslim Müslim 

V42 / K87 Askeri Mühimmat Nakli Gayrimüslim - Müslim  

V51 / K113 Mülk Satışı Gayrimüslim - Müslim Müslim 

V51 / K115 Cinayet Gayrimüslim - Müslim Müslim 

V108 / K123 Cizye Tahsili   

V115 / K138 Cizye Tahsili   
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Tablo 13: (Devamı) 

Varak No / 

Kayıt No 

Konunun Türü  Konunun Tarafları Konunun Şahidleri 

V126 / K165 Mülk Tecavüzü Gayrimüslim - Müslim  

V159 / K179 Askeri Masraf Taksimi   

V160 / K181 İhtida Gayrimüslim Müslim 

V160 / K182 İhtida Gayrimüslim Müslim 

V160 / K183 İhtida Gayrimüslim Müslim 

V160 / K186 İhtida Gayrimüslim  

 

2.15. Diğer Konular 

Bu bölümde, buraya kadar analizi yapılan konular arasında, kendi benzerinin 

bulunamayışı, daha özel konular olması ve kayıtlarda bir kez geçmesi sebebiyle, yer 

edinemeyen 10 adet konu bir araya toplanmıştır. Varak ve kayıt numaraları ile konu 

içerikleri şu şekildedir: 

V15 / K13: Arazi kiralama 

V34 / K68: Akçe talebi 

V35 / K70: Bina inşası için izin 

V38 / K78: Hayvan satın alımı 

V108 / K122: Menzil nizamı 

V118 / K145: Kale tamiratı 

V121 / K153: Hutbe okutulması 

V122 / K155: Firar 

V131 / K175: Kale istihdamı 

V160 / K184: Emanet Eşya Defteri 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. SİCİLDEKİ KAYITLARIN DİPLOMATİK ANALİZİ 

Bu başlık altında kayıtlarda, merkezden vezirlere, kadılara, dizdarlara, gümrük ve 

anbar eminlerine, mütesellimlere, kul kethüdasına ve vilayetin ayanları gibi dönemin ileri 

gelen şahıslarına gönderilen 55 hüküm, merkezden gelmeyen diğer hükümlerle 

karşılaştırılarak üslup ve biçimsel yönden diplomatik analizleri yapılacaktır. Böylece 

kayıtlarda kullanılan üslup ve biçimin en az kayıtlardaki konular kadar önemli olduğu 

vurgulanmaya çalışılacaktır.  

3.1. Üslup Yönünden Analiz 

Bu kısımda kayıtlarda kullanılan dil ve şahıslara karşı kullanılan hitap şekilleri ele 

alınarak, üslubun diplomatik açıdan hükümler üzerindeki önemi değerlendirilmeye 

çalışılacaktır. 

 Osmanlı Türkçesi, Osmanlı Devleti’nin hükümranlığı boyunca resmi yazışmalarda, 

edebi, ilmi, ve benzeri eserlerde kullanılan yazı dilidir. Önceleri sade halk Türkçesi iken 

zamanla, Arapça Farsça kelime ve terkiplerin Türkçe cümle ve gramer yapısıyla birleşmesi 

sonucunda suni ve karma bir yazı dili ortaya çıkmıştır.71 18. yüzyılda bu yazı dilinde 

Arapçanın neredeyse bütün kalıpları, isim ve sıfat tamlamaları hatta sayılar, edatlar, çoğul 

şekilleri toplumun yüksek kesimleri tarafından yoğun olarak kullanıldığı gözlenmektedir. 

Bunun başlıca sebepleri arasında, devletin dini yaşantısının bir sonucu ve İran edebiyatının 

itibar görmesi Türkçe’nin, Arapça ve Farsça ile yoğrulmasına sebep olmuştur.72 Bu 

durumu şer‘ıyye sicillerinde yöneten ve yönetilenler arasında kullanılan dilde de görmek 

mümkündür.  

 Sicilde merkezden gelen hükümler diğer hükümlerle karşılaştırıldığında, Arapça ve 

Farsça kelimelerin bu hükümlerde daha yoğun olarak kullanıldığını görmekteyiz. Vezirler, 

kadılar, mütesellimler gibi vilayetin ileri gelen kişilerine gönderilen hükümlerde Arapça ve 

                                                           
71 Nuri Yüce, “Osmanlı Türkçesi”, Ekmeleddin İhsanoğlu (Ed.), Osmanlı Medeniyeti Tarihi, 1, İstanbul: 

Feza Gazetecilik, 1999, s. 3. 
72 Mustafa Özkan, “Osmanlı Türkçesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 33, İstanbul: Türkiye 

Diyanet Vakfı, 2007, s. 484. 
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Farsça kelimelerin merkezden taşraya doğru azaldığını ve hükümlerin günümüz 

Türkçesiyle anlaşılmasının daha kolaylaştığını görmekteyiz. Bu duruma sebeb olanların 

başında, yöneten ve yönetilenlerin birbirlerine karşı kullandıkları hitabın oldukça farklı 

olması gelmekteydi. Mesela, kayıtlarda vezirler için kullanılan hitab şekli, “Düstûr-ı 

mükerrem müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûri’l-cumhûr bi’l-fikri’s-sâkib 

mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâib mümehhid-i bünyânü’d-devlet-i ve’l-ikbâl 

müşeyyid-i erkâni’s-sa’âdeti ve’l-iclâl el-muhfûf-ı bi-sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ”73 

iken, kadılar için, “Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm”74 hitâb şekli 

kullanılmaktaydı. Yine kayıtlarda yeniçeri ağaları için, “İftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim 

câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim”75 hitabı kullanılırken, çavuşlar için “Kıdvetü’l-emâsil 

ve’l-akrân”76 hitab şekli kullanılmaktadır.  

 Kişilere karşı kullanılan bu hitapların akabinde gelen “zîde fazlühü, dâme mecdühü, 

zîde kadrühü, zîde hıfzühü”77 gibi her görevlinin kendine has dua formülleri 

bulunmaktaydı. Bu dua formülleriyle birlikte, aslında görevli kişilere merkezden iltifat 

edilip, içinde bulundukları görevi istikrarla sürdürmelerine ve daha iyi ifa etmelerine 

kısmen de olsa katkıda bulunulmaktaydı.  

Merkezden gelen hükümlerin dışındaki diğer hükümlerde ise şahıslara karşı yapılan 

hitap biçimlerinde kişinin babasının ya da annesinin ismiyle anılmasının yanı sıra, “Seyyid, 

El-hâc, Ağa, Efendi ve Beşe”78 gibi dini ve sosyal statü içerikli hitap biçimleri de 

kullanılmaktadır. Bunun dışında “Ekmekçi, Dellâl, İmâm, Topçu, Kayıkçı”79 gibi meslek 

isimleri ve “Kör, Deli” 80 gibi fiziksel ve ruhsal durumları ifade eden isimler,  “Kolafat, 

Kodalak, Lenger, Şehrî ve Müznib”81 gibi kişilere bir olay ya da durumdan dolayı 

kullanılan lakablar, kayıtlarda sıkça kullanılan hitap biçimleridir. 

 Merkezden gelen kayıtlarda konu (nakil) anlatılıp bitirildikten sonra “buyuruldu” 

kısmından hemen sonra verilen hükme muhalif hareket edenler ve edecekler için “Şöyle 

                                                           
73 TŞS, No: 1888, s. 119. 
74 TŞS, No: 1888, s. 107, 108, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,  129, 130, 131. 
75 TŞS, No: 1888, s. 107, 129. 
76 TŞS, No: 1888, s. 34, 39, 107, 109, 110, 112, 115, 123, 124, 126, 128, 159. 
77 TŞS, No: 1888, s. 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 124, 126, 127, 128 vd. 
78 TŞS, No: 1888, s. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 28, vd. 
79 TŞS, No: 1888, s. 20, 26, 33, 35, 38, 42, 46, 47, 48, 49, 106, 118, 123, 128, 160 vd. 
80 TŞS, No: 1888, s. 47, 48. 
81 TŞS, No: 1888, s. 15, 16, 40, 49. 
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bilesiz(sin) ‘alâmet-i şerîfime i‘timâd kılâsız(sın)”82 şeklinde tehdit kısmı gelmektedir. 

Şahıs ya da şahıslara karşı kullanılan bu hitabet şekli, verilen hükümlere muhalefet 

edeceklerin caydırıcılığını arttırmaktadır. Yine emre muhalefet eden kişilerin şiddetli 

cezalara çarptırılacağı, “eşedd-i ‘ukûbâta giriftâr olacakları”,83 kayıtlarda ikaz olarak 

sıkça kullanılan bir ibaredir. Bu ve bunun gibi kayıtlarda tehdit, ikaz ve korku içerikli 

üslublar verilen hükmün ciddiyetinin daha iyi anlaşılmasında ve hükmün merkezden 

taşraya kadar ulaşması, tatbik ve takibinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Kayıtlarda görüldüğü gibi merkezden gelen hükümlerde anlatım biçimi olarak 2. ve 

3. çoğul şahıslara karşı kullanılan emir kipi, ağır basmaktadır. Bu durum verilen hükmün 

belli bir zamana yayılacağının göstergesiydi.  Bu süreci hızlandırmak açısından tehdit ve 

ikaz benzeri kelime ve cümlelerin kullanılması oldukça doğal karşılanmalıdır. 

Merkezden gelmeyen kayıtlarda ise olaylar şahidler eşliğinde anlatılıp gerekli delil 

ve tespitler yapıldıktan sonra bir hükme varılıp kayıt bitirilmektedir.  Bu tür kayıtlarda, 1. 

ve 2. tekil şahıslara karşı kullanılan etken ve edilgen anlatım biçimlerinin ağır bastığını 

görmekteyiz. Bu da verilen hükmün genelde o anda gerçekleştiğinin ve sonrası için 

yapılacak bir şeyin pek kalmadığından dolayı olsa gerek ikaz, tehdit ve benzeri kelime ve 

cümlelere bu tür kayıtlarda pek rastlamamaktayız.     

 Görüldüğü gibi merkezden gelen hükümlerde görev ve sorumluluğu fazla olan 

bireylerin içinde bulunduğu sorumluluğun bilincinin hatırlatılması, yöneten ve yönetilen 

arasındaki ayrımın hissetirilmesi ve padişahtan gelen emrin, köyde çalışan bir çiftçiye 

kadar zamanında ulaştırılması, anlaşılması, anlatılması, tatbik ve takibinde üslub, 

padişahtan gelen emrin en az kendisi kadar önem taşımaktadır.  

 3.2. Biçim Yönünden Analiz 

 Bu kısımda sicildeki kayıtların giriş, gelişme, sonuç ve nitelikleri bakımından 

analizleri yapılarak hükmün sunum biçimleri üzerinde durulacaktır. 

                                                           
82 TŞS, No: 1888, s. 12, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 130,131. 
83 TŞS, No: 1888, s. 116. 
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 Merkezden gelen hükümler kayıtlarda çoğunlukla “elkab”84 dediğimiz kısımla 

başlamaktadır. Vezir, kadı, yeniçeri ağası ve çavuş için kayıtlarda ayrı ayrı elkablar 

kullanılmaktaydı. Örneğin vezirler için; “Düstûr-ı mükerrem müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-

‘âlem müdebbir-i umûri’l-cumhûr bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-

re’yi’s-sâib mümehhid-i bünyânü’d-devlet-i ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa’âdeti ve’l-

iclâl el-muhfûf-ı bi-sunûf-ı ‘avâtifu’l-melikü’l-âlâ”85 kadılar için; “Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-

hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm”, yeniçeri ağası için; “iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim 

câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim”86 çavuşlar için ise; “Kıdvetü’l- emâsil ve’l- akrân”87 

elkabları kullanılmaktadır. Her şahsın makam ve mevkisine göre elkablar değişiklik 

göstermekteydi. Kayıtlarda bu elkab kısmından sonra hükmün muhatabı olan kişiler 

kendierine has elkablarıyla zikredildikten sonra, “Tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak 

ma‘lûm ola ki”88 cümlesi geçmektedir. Bu cümle merkezden gelen hükümlerde elkab ile 

nakil arasında geçiş cümlesi olarak kullanılmaktadır.  

 Geçiş cümlesinden sonra ferman, emir, hüküm vesikanın yazılma sebebini anlatan 

yazılan olayın işleyiş biçimini, sebeb ve şartlarını ve sairesini bildiren Osmanlı diplomatik 

dilinde nakil ya da iblağ dediğimiz kısım gelmektedir. Bu kısımda vezir-i azam, vezirlerin 

veya diğer yüksek derecedeki görevlilerin arz ve raporları, herhangi bir şahsın veya 

topluluğun istek ve şikayetleri ifade edilirdi.89 Kayıtlarda bu tür yazılar metnin orta 

kısmında bulunmaktadır. Kayıtlarda hüküm verilmeden önce hükme sebeb olan konu, bu 

kısımda hükmün muhatablarına bildirilirdi.  

 Kayıtlarda nakilden sonra ise emir ya da hüküm dediğimiz kısım gelmektedir. Bu 

bölüm kayıtlarda genellikle “Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda”90 ifadesiyle 

başlamaktadır. Bu kısımda nakilden sonra verilen hüküm ve bu hükmün muhatablarının 

verilen emre göre titizlilikle hareket etmeleri kesin bir dille anlatılmaktadır. Emre muhalif 

hareket edenlerin “eşedd-i ‘ukûbâta giriftâr olacakları”91 yani şiddetli cezalara 

                                                           
84 Padişâh tarafından ısdâr edilmiş yazının,  muhâtabının o kişiye izâfe edilen sıfatlarla birlikte anılmasıdır. 

Geniş bilgi için bkz: M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, 2. Baskı,  İstanbul: 

Enderun Yayınları, 1992, s. 59. 
85 TŞS, No: 1888, s. 119. 
86 TŞS, No: 1888, s. 107, 129. 
87 TŞS, No: 1888, s. 107, 108, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123, 124, 129, 130, 131. 
88 TŞS, No: 1888, s. 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 

127, 128, 129, 130, 131. 
89 Gökbilgin, a.g.e., s.70. 
90 TŞS, No: 1888, s. 107, 108, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 127, 128 vd. 
91 TŞS, No: 1888, s. 116. 
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çarptırılacakları bu sebeble emre muhalif hareket edenlerin “be-gâyet ihtirâz ve ictinâb 

eylemeleri”92 yani son derece çekinip kaçınmaları merkezden gelen kayıtlarda çokca geçen 

ibarelerdir. Tekid dediğimiz kısım emrin hemen sonunda  “Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime 

‘itimâd kılasız.”93 ifadesiyle kayıtlarda yer bulmaktadır. Burda zikredilen “alâmet-i şerif” 

den maksat Tuğradır.94 Bu kısımda tehdit ve tekid etmekle birlikte padişahın bir nevi 

imzası anlamına gelen “Tuğra” ile hükmün en üst birimden geldiğinin ve durumun 

ciddiyetinin muhatablarına hissettirilmesi ile hüküm sona ermektedir. 

 Merkezden gelen kayıtlarda tekid kısmından hemen sonra tarih dediğimiz kısım 

gelmektedir. Kayıtlarda en çok kullanılan tarihi belirten formüller ise şunlardır: “tahrîren 

fî95 … ; hurrire fî …”96 bunlardan sonra ayın ilk, orta ve son 10 günlük kısımlarını belirten; 

“evâil, (1-10), evâsıt (11-20), evâhir (21-30)” ifadeleri kullanılırdı.97 Bazen bu ifadeler 

kullanılmayıp doğrudan ayın içinde bulunulduğu gün belirtilmekteydi. Bunların akabinde 

ise aylar bazen tekil olarak safer, ramazan gibi, bazen de saferü’l-hayr, ramazanü’l-

mübarek gibi kendilerine has sıfatlarla kullanılmaktaydı. Bu kısmın en sonunda sene 

yazıyla  “seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf (1137)” 98 şeklinde yazılırken bazen de rakamla 

1137, 137 ya da 37 şeklinde yazılmaktaydı.  

 Merkezden gelen hükümlerde hükmün en sonunda metinden tamamen ayrı olarak 

sol alt köşede hükmün geldiği yer “Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse” 99 gibi kendine 

has sıfatlarla yazılırdı. 

 Görüldüğü gibi merkezden gelen kayıtlarda hükümler Osmanlı Devleti’nin 

saltanatına yakışır edep ve inceliklerle, muhatablarına giriş, gelişme ve sonuç gibi belli bir 

mantıki düzen içerisinde titizlikle yazılmaktaydı. Aşağıdaki tablo (Bkz. Tablo 14) 

merkezden gelen askeri hububat ve mühimmat tedarikine ait bir kaydın özet diplomatik 

analizini içermektedir.  

 

                                                           
92 TŞS, No: 1888, s. 108, 112, 114, 117, 118, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131. 
93 TŞS, No: 1888, s. 12, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 127, 

128, 129, 130, 131.  
94 Gökbilgin, a.g.e., s. 74. 
95 TŞS, No: 1888, s. 12, 15, 32, 107, 109, 110, 112, 113, 114 vd. 
96 TŞS, No: 1888, s. 10, 160. 
97 TŞS, No: 1888, s. 12, 107, 110, 113, 115, 120, 121, 122. 
98 TŞS, No: 1888, s. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 vd. 
99 TŞS, No: 1888, s. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 vd. 
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Tablo 14: Sicildeki Merkezden Gelen Bir Kaydın Özet Diplomatik Analizi 

V123 / K156   Konu: Askeri Hububat ve Mühimmat Tedariki Niteliği : Buyuruldu 

 

Hükmün Muhatapları 

            Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm (elkab) Mevlânâ Trabzon Kâdısı zîde 

fazlühü (dua) ve iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim (elkab) umûr-ı mühimme temşiyetine memûr Kapucubaşı 

Hüseyin dâme mecdühü (dua) ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân (elkab)Trabzon Mütesellimi zîde kadrühü 

(dua) sikâtü’l-ve’l-müstahfızın Trabzon Kal‘ası Dizdârı zîde hıfz (dua) ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân 

(elkab) Topçu başı vekîli zîde kadrühe (dua) tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki (hükmün 

muhatabları ile nakil arasındaki geçiş cümlesi). 

Nakil bölümü 

            Hâlâ Trabzon Kal‘ası’nda kadîmü’l-eyyâmdan kalmış bir mikdâr hamire daneleri ve yuvarlakların 

bazıları meksûr ve bazıları müdevvir olmayub kâbil isti‘mâl olmadığın kal‘a-i mezbûre topcu başı vekîle 

i‘lâm eylemeniz âsitâneye nakl olunub müceddeden hemvare döndürülmek için ol makûle meksûr ve nâ 

hemvar hamire daneleri ve yuvarlaklar mahâlinde şer‘le topcu başı vekîli muvakkatiyle gereği gibi tecessüs 

ve cem‘ olunub âsitâneye gelür münâsib sefînelere vezne ve ‘adedlerini tahmîl ve nakl ve teslim taophâne-i 

‘âmire cem‘ itdirilmek muktezî olduğunda hâlâ Dergâh-ı Mu‘allâm Topçubaşısı Ahmed zîde mecdühü (dua) 

i‘lâm eylemeniz sen ki Dergâh-ı Mu‘allâm kapucu başılarından olub ol cânibde umûr-ı mühimme 

temşiyetine memûr Hüseyin dâme mecdühsün (dua) nezâretin ile görülüb ne mikdâr ise vezne ve defter 

olunub ve defterin mübâşire teslim ve sefâyine vaz‘ ve tahmîl ve irsâl olunmak fermânım olmağın imdi iş bu 

emr-i celîlü’l-kadrim vusülünde kal‘a-i mezbûrede kadîmü’l-eyyâmdan beru kalmış sekine ve nâ hemvare 

ve isti‘mâle salâha olmayan ne mikdâr hamire daneleri ve yuvarlak var ise cümle ma‘rifetleriniz ile bir yere 

cem‘ ve ‘aded ve vezne ve defter idüb ve defterin mübâşire teslime ve Âsitâne-i Sa‘âdet’ime gelür münâsib 

sefînelere nakl ve tahmîl idüb ve teslim-i tophâne-i ‘âmire cem‘ ittirilmekde ihtimâm eyleyesiz deyu 

fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. 

Emir bölümü 

            Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan emr-i 

celîlü’ş-şân-ı vâcibü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnuyla münîfi ile ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve 

hareketden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız (te’kid kısmı). Tahrîren 

fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘işrîn mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf (tarih kısmı).  

 

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse (yer kısmı)100 

  

Merkezden gelen emirleri hükmün konusuna, muhatabına ve niteliğine göre 

değerlendirmekte mümkündür. Bu hükümlerden 14’i berat (nişan)101, 37’si buyuruldu102, 

                                                           
100 Bu kısım transkribe edilmiş metinde sağ alt köşede verilmiştir. 
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1’i mektup, 2’si ferman103 ve 1’i tezkire104 niteliğinde olup toplam 55 hükümden 

oluşmaktadır. Bu tür kayıtlar daha çok askeri konular ve tevcihlere yöneliktir. Aşağıdaki 

tabloda merkezden gelen kayıtlar; numara, konu, hükmün muhatabı ve hükmün niteliği 

şeklinde özet bilgiler vererek sıralanmıştır.  

Tablo 15: Merkezden Gelen Hükümlerin Diplomatik Analizi 

Varak No / 

Kayıt No 

Konu Hükmün Muhatabı Hükmün 

Niteliği 

V12 / K6 Tellalbaşı tevcihi  Berat 

V107 / K120 Miras  Mevlana Trabzon Kadısı Buyuruldu 

V107 / K121  Kale muhafızları 

için hububat 

tedariki 

Mevlana Trabzon Kadısı, Kapucubaşı, Sabıka Kul 

Kethüdası, Gümrük Emini, Trabzon Mütesellimi, 

Ambar Emini 

Buyuruldu 

V108 / K122 Menzil nizamı Mevlana Trabzon Kadısı, Kapucubaşı, Sabıka Kul 

Kethüdası, Gümrük Emini, Trabzon Mütesellimi, 

Ambar Emini 

Buyuruldu 

V108 / K123 Cizye tahsili Mevlana Trabzon Kadısı, Kapucubaşı, Sabıka Kul 

Kethüdası, 

Buyuruldu 

V109 / K124 Tımar tevcihi Trabzon Alay Beyi Berat 

V109 / K125 Tımar tevcihi Trabzon Alay Beyi Berat 

V110 / K126 Tımar tevcihi Trabzon Alay Beyi Berat 

V110 / K127 İmamet 

anlaşmazlığı 

Kapucubaşı, Ambar Emini Buyuruldu 

V111 / K130 Askeri mühimmat 

nakli 

Mevlana Trabzon Kadısı, Kapucubaşı, Trabzon 

Mütesellimi, Ambar Emini 

Buyuruldu 

V111 / K131 Hububat hıfzı için 

ambar inşası 

Mevlana Trabzon Kadısı, Kapucubaşı, Sabıka Kul 

Kethüdası, Gümrük Emini, Trabzon Mütesellimi, 

Ambar Emini 

Buyuruldu 

                                                                                                                                                                                
101 Osmanlı Devleti teşkilâtında bazı vazife, hizmet ve memuriyetlere tayin edilenlere vazifelerini yapmak 

yetkisini tevdî etmek üzere, padişâhın tuğrası ile verilen izin, mezûniyet ya da atama emirleri hakkında 

kullanılan bir terimdir. Berâtlı, müsaadeli ve imtiyazlı demektir; eli beratlı, salâhiyetli demektir. Geniş bilgi 

için bkz: Gökbilgin, a.g.e., s.85.  
102 Sadrazam, vezir, defterdar, kazasker, kaptanpaşa, beylerbeyi gibi yüksek rütbeli vazifelilerin, 

kendilerinden aşağıdaki mevkilerde bulunanlara gönderdikleri emirlerdir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Mübahat 

Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 1994, s. 197. 
103 Padişah tarafından gönderilen geneli ilgilendiren konularda yayınladığı belgelerdir. Ayrıntılı bilgi için 

bkz: Ali Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul: İlim ve İrfan Vakfı Yayınları, 1995, 

s. 177. 
104 Aynı beldedeki resmi daireler veya şahıslar arasındaki yazışmaları içerir. Geniş bilgi için bkz: Kütükoğlu, 

Osmanlı Belgelerinin Dili, s. 245; Kayıtlarda daha çok bir iş için merkezden alınan izin kağıdı niteliği 

göstermektedir. 
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Tablo 15: (Devamı) 

Varak No / 

Kayıt No 

Konu Hükmün Muhatabı Hükmün 

Niteliği 

V112 / K132 Kethüda tevcihi  Berat 

V112 / K133 Zeamet tevcihi Mevlana Trabzon Kadısı Buyuruldu 

V113 / K134 Neferat nakli Anadolu Sol Kolundaki Kadılar, Serdar vekilleri, 

Ocak İhtiyarları, Vilayet Ayanları, İş Erleri, Kale 

Dizdarları 

Buyuruldu 

V113 / K135 Vakf tevcihi - Berat 

V114 / K136 Zehair ve 

mühimmat hıfzı 

Mevlana Trabzon Kadısı, Kapucubaşı, Ambar 

Emini 

Buyuruldu 

V114 / K137 Hububat taksimi Mevlana Trabzon Kadısı, Kapucubaşı, Sabıka Kul 

Kethüdası, Gümrük Emini, Trabzon Mütesellimi, 

Ambar Emini 

Buyuruldu 

V115 / K138 Cizye tahsili Mevlana Trabzon Kadısı, Trabzon Sancağı 

Mütesellimi 

Buyuruldu 

V115 / K139 Dizdar tevcihi Sabıka Kul Kethüdası Berat 

V116 / K140 Tımar tevcihi Trabzon Alay Beyi Berat 

V116 / K141 Hububat taksimi Mevlana Trabzon Kadısı, Kapucubaşı, Gümrük 

Emini, Trabzon Mütesellimi, Ambar Emini 

Buyuruldu 

V117 / K142 Hububat taksimi Mevlana Trabzon Kadısı, Kapucubaşı, Kethüdası, 

Gümrük Emini, Trabzon Mütesellimi, 

Buyuruldu 

V117 / K143 Miras  Anadolu Sol Kolundaki Kadılar, Yeniçeri Zabitleri, 

Serdarlar ve Serdar vekilleri. 

Mektub 

V117 / K144 Neferat nakli Trabzon Ağası Buyuruldu 

V118 / K145 Kale tamiri Trabzon Kadısı, Vilayet Ayanları, İş Erleri Buyuruldu 

V118 / K146 Askeri mühimmat 

nakli 

Ambar Emini Buyuruldu 

V118 / K147 Askeri hububat 

taksimi 

Trabzon Kadısı, Trabzon Ambar ve Gümrük Emini Buyuruldu 

V118 / K148 Askeri hububat ve 

mühimmat nakli 

Mevlana Trabzon Kadısı, Kapucubaşı, Sabıka Kul 

Kethüdası, Gümrük Emini, Trabzon Mütesellimi, 

Ambar Emini 

Buyuruldu 

V119 / K149 Askeri mühimmat 

nakli 

Ambar Emini Buyuruldu 

V119 / K150 Hibe Trabzon Valisi, Mevlana Trabzon Kadısı Buyuruldu 
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Tablo 15: (Devamı) 

Varak No / 

Kayıt No 

Konu Hükmün Muhatabı Hükmün 

Niteliği 

V120 / K151 Zulüm ve 

haksızlık 

Mevlana Trabzon Kadısı Buyuruldu 

V120 / K152 Zulüm ve 

haksızlık 

Trabzon Kadıları Buyuruldu 

V121 / K153 Hutbe okutulması Mevlana Trabzon Kadısı, Trabzon Kalesi Dizdarı Ferman 

V122 / K154 Askeri masraf 

taksimi 

Trabzon Eyaleti Kadıları Buyuruldu 

V122 / K155 Firar Mevlana Trabzon Kadısı, Trabzon Mütesellimi, 

Yeniçeri Zabiti, Ambar Emini, İskele Emini, 

Trabzon Kalesi Dizdarı, Neferat zabitleri, Vilayet 

Ayanları ve İş Erleri 

Buyuruldu 

V123 / K156 Askeri hububat ve 

mühimmat 

tedariki 

Mevlana Trabzon Kadısı, Kapucubaşı, Trabzon 

Mütesellimi, Trabzon Kalesi Dizdarı, Topçubaşı 

Vekili 

Buyuruldu 

V123 / K157 Askeri mühimmat 

nakli 

Kapucubaşı, Ambar Emini, Trabzon Mütesellimi, 

Yeniçeri Ağası, Topçubaşı Vekili 

Buyuruldu 

V124 / K159 Tımar tevcihi  Berat 

V124 / K160 Askeri mühimmat 

tedariki 

Faş Kalesi Muhafızı, Mevlana Batum Kadısı, 

Trabzon Vilayet Ayanları ve İş Erleri 

Buyuruldu 

V124 / K161 Askeri mühimmat 

tedariki 

Faş Kalesi Muhafızı, Mevlana Trabzon Kadısı, 

Trabzon Vilayet Ayanları ve İş Erleri 

Buyuruldu 

V125 / K162 Vakıf tevcihi  Berat 

V125 / K163 Tımar tevcihi  Berat 

V126 / K164 Tımar tevcihi  Berat 

V126 / K165 Mülk tecavüzü Trabzon Valisi, Mevlana Trabzon Kadısı Buyuruldu 

V126 / K166 Askeri mühimmat 

nakli 

Kapucubaşı, Sabıka Kul Kethüdası, Trabzon 

Mütesellimi, Ambar Emini 

Buyuruldu 

V127 / K167 Askeri mühimmat 

nakli 

Faş Kalesi Muhafızı, Mevlana Trabzon Kadısı, 

Trabzon Vilayet Ayanları ve İş Erleri 

Buyuruldu 

V128 / K168 Tımar tevcihi  Berat 

V128 / K169 Askeri hububat 

taksimi 

Mevlana Trabzon Kadısı, Ambar Emini Buyuruldu 

V129 / K170 İmamet tevcihi  Berat  

V129 / K171 Askeri mühimmat 

nakli 

Mevlana Trabzon Kadısı, Kapucubaşı, Trabzon 

Ağası, Ambar Emini 

Buyuruldu 
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Tablo 15: (Devamı) 

Varak No / 

Kayıt No 

Konu Hükmün Muhatabı Hükmün 

Niteliği 

V129 / K172 Askeri mühimmat 

nakli 

Kapucubaşı, Trabzon ve Gönye Mütesellimleri, 

Trabzon Yeniçeri Ağası 

Buyuruldu 

V130 / K173 Askeri hububat 

tedariki 

 Ferman 

V130 / K174 Neferat nakli Mevlana Trabzon Kadısı, Trabzon Mütesellimi, 

Gümrük Emini 

Buyuruldu 

V131 / K175 Kale istihdamı Mevlana Trabzon Kadısı, Yeniçeri Ağası, Vilayet 

Ayanları ve İş Erleri 

Buyuruldu 

V159 / K178 Askeri mühimmat 

nakli 

 Tezkire 

 

 Merkezden gelen hükümlerin dışındaki kayıtlarda elkab, dua, tekid veya tehdit 

benzeri formüllere rastlamamaktayız. Bunlar merkezden gelen hükümlere göre oldukça 

basit kalmaktadır. Bu hükümler genel itibarıyla yer isimleriyle başlamaktadır. Akabinde ise 

davalı ve davacı isimleri ve davaya konu olan husus anlatılıp bir hükme varılmaktadır. Bu 

hükümden hemen sonra ise tarih kısmı gelmektedir. Davalarda şahidler “Şühûdü’l-hâl”105 

adı altında metnin en sonunda zikredilmekteydi. 

 Tereke kayıtlarında yer, kişi ve konu anlatıldıktan sonra tarih verilerek metin 

bitirilmektedir. Metnin en sonunda ise eğer ölen kişinin mal varlığı var ise metnin sonunda 

değer ve miktarlarıyla beraber sıralanıp gerekli harcamalar “mine’l-ihrâcât”106 başlığı 

altında sıralanmaktadır. Yine eğer var ise kişilere düşen hisseler tereke kayıtlarında en son 

kısımda zikredilmekteydi. 

 Yine merkezden gelmeyen diğer kayıtlarda hububat, mühimmat ve masraf taksim 

ve teminine dair konular çok basit bir biçimde, bazen de bir cümleyle anlatılıp metnin 

hemen sonunda taksim ve temine konu olan şey, ilgili kişi ya da birimlere göre 

dağıtılmaktaydı. Bazen taksim ve temine konu olan şey metin içerisinde de 

zikredilmekteydi.  

                                                           
105 TŞS, No: 1888, s. 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 vd. 
106 TŞS, No: 1888, s. 11, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 45, 50, 51, 52. 
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 Görüldüğü gibi merkezden gelen kayıtlarda hükmün anlatılış biçiminde genel 

olarak belli bir ahenk var iken diğer hükümlerde konunun türüne göre metnin anlatılış 

biçimi farklılıklar göstermekteydi. Bu duruma sebeb olan en büyük durum ise, hükmü 

verenin, hükme muhatab olanın, hükmün konusu ve önemi, hükmün sunuş biçimini büyük 

öçüde etkilemesiydi. Yine de konu ile ilgili olarak; konunun geçtiği yer, konunun 

taraflarının isimleri, meselenin sicile kaydedildiği hususu, konu hakkında verilen karar ile 

tarih ve şahitler noktası bu tür hükümlerde hükmün cinsine göre (dava, tereke, vs.) biçim 

bakımından sabit bir uygulamayı ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 

 

SONUÇ 

 Tez konusu olan 1888 Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili’nin kayıtları; idari birimler 

ve şahıslar nezdindeki dökümü gerek konularına göre gerekse diplomatik analizler 

ölçüsünde tablolar ve ilgili konular çerçevesinde alandaki çalışmalar eşliğinde analizleri 

yapılmıştır. Yapılan bu analizler özet olarak aşağıda bölümlerine göre ele alınarak 

akabinde bir sonuca varılmıştır. 

 Sicilin analizinde birinci bölümde verilen sicildeki idari birimlere yönelik kayıtların 

tespiti sağlanarak bunların; idari ve teşkilat tarihi çalışmaları yanında Trabzon şehrinin 

idari bölümlemesi hakkında da katkı sağlayıcı fikirler sunmaktadır. Nitekim bu süreçte 

Trabzon’un en üst idari birimi olan eyaletten aşağıya doğru köylere kadar çeşitli idari 

bölümlere ayrıldığı görülmektedir. Yine kayıtlarda geçen önemli şahıslar ve görevleri ile 

kişilerin tarihte oynadığı roller bu alanda yapılan biyografi çalışmalarıyla daha da netlik 

kazanacaktır. 

 Çalışmanın ikinci bölümünde sicildeki kayıtların konularına göre verilen dağılımı 

ve analizi sayesinde dar anlamda Trabzon geniş anlamda ise Osmanlı sosyal, askeri ve 

siyasi hayatı hakkında verilen bilgilerle beraber bu alanda yapılacak ya da yapılmakta olan 

çalışmalara önemli katkılar sağlanacağını söylemek mümkündür. Özellikle miras 

bölümünde, sicilde tereke kayıtlarında tespit edilen 50’ye yakın kitap, lugat ve mecmua 

Osmanlı düşünce ve fikir hayatının daha iyi anlaşılması noktasında bu alandaki çalışmalara 

yardımcı olacaktır. Osmanlı’nın 18. yüzyıl başlarındaki doğu seferleri hakkında askeri 

mühimmat, hububat, masraf temini ve taksiminde, kale yapımı ve tamirine dair önemli 

konular askeri tarih çalışmalarına ışık tutacağı kanaatindeyiz. Ayrıca, kayıtlardaki tımar ve 

zeamet tevcihlerinin durumu hakkında verilen bilgiler bu sistemlerin işleyişi noktasında 

önemli bilgiler vermektedir. Yine bu bölümde miras ve askeri konular dışında kalan 

konular (boşanma, vakıf tevcihi, tapu meselesi, hibe, arazi kiralama, emanet eşya defteri 

gibi) kayıtlarda çoğunlukla bir ya da iki kez geçtiği için haklarında genel bir yorum 

yapılmasını zorlaştırmaktadır. Gayrimüslimlere ait olan kayıtlarda, gayrimüslimlerin kendi 

aralarında ve Müslümanlar arasındaki ilişkilerin durumu ve toplumdaki sosyal ve 

ekonomik statülerinin durumu hakkında başta mülk satışları olmak üzere ihtida, cizye 
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tahsili, mülk anlaşmazlığı ve miras gibi konularda Osmanlı adalet sisteminin oldukça adil 

ve sistemli bir şekilde yürüdüğünü söylemek mümkündür. Bu alanda yapılan tablolar 

bunların rahatlıkla gözlemlenmesini sağlamaktadır. 

 Üçüncü bölümde sicildeki kayıtların diplomatik analizi adı altında, kayıtlarda geçen 

hükümlerin, üslup ve biçim bakımından ele alınması; yöneten ve yönetilen arasındaki ince 

çizgiyi ve merkezden gelen hükmün taşraya kadar hangi üslup ve biçim evrelerinden 

geçtiğini göstermesi, Osmanlı diplomatik hukukunun taşraya yönelik nasıl işlediği 

hakkında önemli bilgiler vermektedir. Böylece verilen hükmün ulaştırılması, anlaşılması, 

anlatılması, tatbik ve takibinde üslup ve biçimin doğrudan ve dolaylı olarak etkili olduğunu 

görmekteyiz. Öyle ki, üslup ve biçim hükmün en az kendisi kadar önem arz etmekteydi.  

 Görüldüğü gibi 1888 Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili genelde Osmanlı ve özelde 

Trabzon tarihi açısından kültür, sosyal, siyasi, askeri ve ekonomik alanda içerdiği zengin 

konu çeşitliliğinden dolayı belli bir alana odaklanmayı oldukça güçleştirmektedir. Bu 

sebebten ötürü yapılan analizler konulara yönelik diğer kaynaklarla ele alınarak ve 

kayıtlardaki konu çerçevesinde değerlendirilerek mümkün mertebe daha anlaşılır olmasına 

özen gösterilmiştir. 1888 Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili’nin bu menfi tarafının yanı sıra 

sicilin Osmanlı ve Trabzon Tarihi hakkında sunduğu zengin konu çeşitliliği, benzer diğer 

kaynaklarla beraber bu alanlarda araştırma yapacaklara yardımcı olması müsbet tarafları 

arasında gösterilebilir. Bu çalışmanın en önemli müsbet tarafı ise; gerek Osmanlı gerekse 

Trabzon tarihinde 1888 Numaralı Trabzon Şer‘ıyye Sicili’nin tarihi dönemi içerisinde 

mevcut hükümleri nezdinde istatistiki de olsa bir bilgi birikiminin aktarılmış olmasıdır. Bu 

sayede Osmanlı ve Trabzon tarihinin daha iyi anlaşılması noktasına, bir adım daha 

yaklaşılmasına vesile olunmuştur. Bunun gibi çalışmalarla, özellikle birbirini izleyen 

tarihler, genel anlamda Osmanlı tarihi, dar anlamda ise şehircilik tarihi alanında karanlık 

kalan noktalara meşale tutacağı kanaatindeyiz.  
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1888 NUMARALI TRABZON ŞER‘IYYE SİCİLİ’NİN ÖZET TRANSKRİPSİYON 

METNİ 

 

V10-A  

K1: (Hubûbât Taksîmi) 

Nefs-i şehr mahallâtlarına taksîm olunan defterdir şa‘îr ve dakîkdir ki zikr olunur. 

Hurrire fî 21 mâh-ı zi’l-hicce sene 137. 

Mahalleler Şa‘îr (kile) Dakîk (kile) 

Câmi‘-i Kebîr 50 4 

Şirin Hâtûn 50 4 

Bayram Beğ 50 4 

Kal‘a-i Kule 100 8 

Amasya 50 4 

Eski Saray 25 2 

Saçlı Hoca 50 4 

Bâb-ı Bazar 175 14 

Hoca Halîl 50 4 

Monla Siyâh 50 4 

Mescid-i Mağara 50 4 

Bâb-ı Zağanos 50 4 

Aya Sofya 75 6 

Kabak Meydanı 100 8 

Eksotha 50 4 

Faros 75 6 

Tekfur Çayırı 100 8 

İmâret 100 8 

Kindinar 50 4 

Debbağhâne 200 16 

Muhyiddin ma‘ Tütünlük 150 12 

Bozdepe 200 16 

İskender Paşa 150 12 

Yenicuma‘ 100 8 

Ayo Filibo ma‘ Çölmekci 100 8 

Çarşu ma‘ Sarmaşuk 250 20 

Kasım Paşa 75 6 

Yekûn 2525 
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V10-B 

K2: (Beşlüyân Tayîni) 

Cem‘an tahrîr-i hurûfî budur ki, 

İşbû bin yüz otuz yedi senesine mahsûb olmak üzre Trabzon Beşlüyân Ağalığı zabt 

ve rabt içün üzerlerine Hâcı Alî-zâde Hasan Ağa'yı nasb ve tayîn idüb beşlüyân zabt ve 

rabtları takribleri umûrlarına vekîlim olub yedine işbû tezkire virildi tarafımızdan ve taraf-ı 

âherden müdâhale olunmaya. 

                                                                                                                                    Ömer 

Ağa-i Beşlüyân 

K3: (Hubûbât Taksîmi) 

Hâlâ İrân Seferi vukû‘u takrîbiyle Trabzon İskelesi’nde mevcûd olan mîrî dakîk ve 

şa‘îr nefs-i şehr ağa başı hulûl-i meks ile fenâ pezir olacağı bedihiyyatdan olmağla iskele-i 

mezbûrede umûr-ı mühimme temşiyetine memûr ‘umdetü’l emâcid ve’l-ekârim Dergâh-ı 

‘Âlî kapucu başılarından El-hâc Hüseyin Ağa ve sâbıka Kûl Kethüdâsı Mehmed Ağa 

mezkûr Anbar Emîni El-hâc Mustafâ Ağa ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ve cümle a‘yân 

vilâyet ma‘rifetleri ile Trabzon Eyâleti’nde vâki‘ kazâlara tevzî‘ ve taksîm ve narh-ı cârî 

üzre bahâları ‘ala mehl tedric ile tahsîl olunması bâbında sâdır olan emr-i ‘âlîşânda tasrih 

buyrulmağla imtisâlen âlâ emri’l-‘âlî cümle a‘yân ve ahâlî ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le 

iskele-i mezbûrede mevcûd der-anbar olan dakîk ve şa‘îri ber mûceb-i emr-i ‘âlî eyâlet-i 

mezbûre kazâlarına tevzî‘ ve taksîm olunan defteridir ki zikr olunur. Fî 17 mâh-ı zi’l-hicce 

sene 137. 

Kazâlar Dakîk (kile) Şa‘îr (kile) 

Kazâ-i Trabzon 2000 28000 

Kazâ-i Sürmene 1500 21000 

Kazâ-i Of 2250 28000 

Kazâ-i Rize 2000 26000 

Kazâ-i Görele 2250 28000 

Kazâ-i Tirebolu 1500 21000 

Kazâ-i Keşab 750 1000 

Kazâ-i Giresun 750 12000 

Kazâ-i Yekûn 13000 165000 
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V11-A 

K4: (Mülk Satışı) 

Ya Fettâh, Ya Allâh, Ya Rezzâk 

Mahmiyye-i İstânbûl’da vâki‘ Nişâncı Paşa sâkinelerinden Seyyide Hâtûn ibne 

Abdullah Ağa tarafından vech-i câbi üzre bağçe-i ati’z-zikri bey‘e ve temşiyetini ahz ü 

kabza ve kendüye isâle ahz ü kabz ve isâle mütevakkıf olduğu umûruna külliyen vekîl olub 

zât-ı mezbûreyi ma‘rifet-i şer‘ ile ‘ârîfân olan Ahmed Ağa Beşe bin El-hâc Fazlı ve Şişmân 

El-hâc Süleymân bin nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olub sübût-ı 

vekâletine hükmü şer‘ lâ hak olan mefâhirü’l-müderrisin Ebûbekir Efendi bin Abdullah 

Ağa bâlukâle meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde işbû hâfızü’l-kütttâb ‘umdetü’l-a‘yân 

El-hâc Muhammed Ağa bin İbrâhim Çavuş nâm kimesne mahzarında ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb ‘akidâtı sudûruna değin müvekkilem mezbûrenin müstakîl mülk-i sahîhinde 

müstemleke olan emlâkinden olub Medîne-i Trabzon mahallâtından Galimone 

Mahallesi’nde vâki‘ eşcâr-ı mülk ve arsası Eski Saray’da Hüseyin Ağa Mescid-i 

evkâfından olan (…) mülkü ve bir tarafından El-hâc İsmâil mülkü ve iki tarafından mûmâ-

ileyh El-hâc Mehmed Ağa mülkü ile mahdûd eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireli müştemil 

mülk-i bağçeden cânib-i vakf-ı mezbûre senevî virilen maktû‘ icâresiyle ve cemi‘ 

müştemilâtıyla beyne’t-talibin müzâyede ve bey‘i ‘arz olunub yüz gurûşa mûmâ-ileyh El-

hâc Mehmed Ağa üzerinde karar idüb ziyâde ile taleb-i aharı olmayub ragâbati’n-nas bi’l-

külliye mütefattın olduktan sonra meblağ-ı merkûm yüz gurûş bağçe mahdûde-i 

mezkûrenin el-yevm semen misli olmağın bağçe mahdûde-i mezkûreyi cemi 

müştemilâtıyla evkâf-ı mezbûrenin mütevellisi izniyle meblağ-ı merkûm yüz gurûş 

tarafından îcâb ve kabûlü hâvî bey‘-i bât-ı kat‘î ile vekâlet-i muhkiyyem hasebiyle mûmâ-

ileyh El-hâc Muhammed Ağa’ya bey‘ ve teslim ve temlik idüb ol dahi ber-vech mübeyyin 

iştirâ’ ve tesellüm ve temellük ve kabûl eylediğinden sonra semen olan meblağ-ı merkûm 

yüz gurûş mûmâ-ileyh El-hâc Muhammed Ağa yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz 

eyledim min ba‘d bağçe mahdûde-i mezkûre cem‘î müştemilâtıyla mûmâ-ileyh El-hâc 

Muhammed Ağa’nın mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr mutasarrıf olsun 

didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’l-hams 

mâh-ı zi’l-ka‘de’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 
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Şühûdü’l-hâl: Karaçengel-zâde Mehmed Ağa, Kara El-hâc Ahmed Ağa, Pirincinim-

zâde Ömer Çelebi, Abdullah Çelebi bin El-hâc Hasan, Toy oğlu Ahmed Ağa, Bazarbaşı-

zâde Mahmûd Ağa, İsmâil Beşe bin İshak Ağa, İsmâil Çelebi bin Ömer. 

 

V11-B 

K5: (Miras) 

Fi’l-asl mahmiyye-i İstânbûl’da Şehir Emîni Mahallesi’nde olub Faş Kal‘ası’nda 

i‘mâl içün Trabzon’dan sefîne ihrâcına bâ-fermân-ı ‘âlî mübâşir tayîn buyurulan Gedikli 

Halîl Ağa bu esnâda bi-emr-i Allâh-u Teâlâ vefât idüb verâseti zevce-i Sebi nâm hâtûn ve 

vâlidesine ve sulbîye kebîre kızı nâm hâtûna mühhasır olub Medîne-i Trabzon’a münhasır 

umûr-ı mühimme içün tayîn olunan ‘umdetü’l-a‘yân Tüfenkçi Paşa Osman Ağaca 

ma‘rifetiyle müteveffâ-yı mezbûrun hüsn-i vefâtında yanında mevcut muhallefâtı tahrîr ve 

takdîm ve müteveffânın akrabasından olub eşyâ-yı âtî’z-zikri vârislerine irsâle kıbel-i şer‘-i 

mergûbda dahi nasb ve tayîn olunan velisine teslim terekesidir ki ber-vech âtî zikr olunur. 

Fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘işrîn mâh-ı zi’l-ka‘de’ş-şerîfe sene 1137. 

Muhallefât Miktar Değer 

Müsta‘mel kırmuzi iskerlet çuka yağmurluk  1 

Müsta‘mel başlık çuka  1 

Müsta‘mel çuka kebesi   1 

Müsta‘mel nefti niş çuka  1 

Müsta‘mel çakşir  1 

Müsta‘mel şâl kuşak  2 

Müsta‘mel mâ’i çuka eğer kesesi  1 

Müsta‘mel çuka makrama  2 

Müsta‘mel gecelik sarık  2 

Def‘a müsta‘mel sarık  3 

Müsta‘mel yeşil çuka kavuk  1 

Müsta‘mel beyâz sâde  2 

Müsta‘mel don  2 

Müsta‘mel gömlek  2 

Müsta‘mel alâca entâri  2 

Müsta‘mel uçkur  4 

Müsta‘mel el yemenisi  5 

Müsta‘mel terlik  2 
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Kalembek tesbih   1 

Sufle toprağı(?) ma‘ tarak  1 

Fişek-i deste  1 

Çakmak taşı  15 

Kırmuzi çuka makrama kebesi  1 

Bir mikdâr (…)  1 

Kara bıçak  1 

Kırmuzi çuka kürk kebesi  1 

Beyâz çorap Çift 1  

Eldiven  1 

Küçük ihram ve seccade  1 

Pelaska  3 

Vezne  3 

Müsta‘mel yeşil sandal değirmi  1 

Timur harcı  1 

Hırka  1 

Harc makinesi  1 

Lûle   7 

Beyâz torba  1 

Müsta‘mel yorgan  1 

Müsta‘mel beyâz zibun  2 

Çift yasdık  1 

Minder   1 

Beze kaplu zincab kürk  1 

Tencere ve kapak  1-1 

Sahan  1 

Tas   1 

Kahve ibriği  2 

(…)  1 

Eğer heybesi  1 

Siyâh kazan  1 

Keçe   1 

Katman kutusu  1 

Künahpe katmanı  8 

Def‘a seccâde  1 

(…) celil sim hatem  1 

(…) 1 5 gurûş 

Eğer ma‘ üzengi ma’tekelti 3-3  Kıymet 9 gurûş 
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Yekûn  14 gurûş 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 9 gurûş 

İki nefer adamlarına navl sefîne ve harc-ı ma’kûlât 3 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 1.5 gurûş 

 

V12-A 

K6: (Dellâlbaşı Tevcîhi) 

Berât-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

Trabzon Yoros Nâhiyesi’ne tâbi‘ kurrâlardan Bazar yerinde bundan akdem 

Dellâlbaşı olan Kurt Hasan fevt olub yeri hâli muhâdil olmağın yerine müstehfikinden işbû 

dârende-i fermân-ı hümâyûn Hüseyin nâm kimesne her vechle lâyık ve mahal-i müstehak 

olmağla ber-vech Hüseyin tevcîhe olunub yedine berât-ı şerîfim virilmek bâbında ‘inâyet 

taleb itmeğin vâki‘ ise vech üzre sadaka idüb bu berât-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnu virdim. 

Ve buyurdum ki, ba‘de’l-yevm merkûm Hüseyin nâm kimesne varub müteveffâ-yı 

mezbûrun yerine Dellâlbaşı olub hizmet-i lâzımesi mer’i ve müeddi kışlandıkdan sonra 

ber-vech Hüseyin mutasarrıf olub devam-ı ömr-i devlet içün du‘âya müdâvemet göstere ol 

bâbda taraf-ı âherden ferd mânî ve muâraza olmayub şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime 

‘itimâd kılasız. Tahrîren fî evâsıt-ı şa‘bânü’l-muazzam sene sitte ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 28 mâh-ı zi’l-ka‘de’ş-şerîfe. 

 

K7: (Mülk Anlaşmazlığı) 

 Husûs-ı âtî’l-beyânın mahallinde istimâ‘ ve tahrîri içün bilâ-iltimâs savb-ı şer‘-i 

enverden Mevlânâ Hasan Efendi bin Osman Efendi’ye irsâl olunub ol dahi Medîne-i 

Trabzon müzâfâtından Yomra Nâhiyesi’ne tâbi‘ Akyaniç(?) nâm karyede vâki‘ (…) febihâ 

olan bağçe ve orman ve arazinin üzerine varub zeyl-i sahîfede muharrerü’l-esâmi olan 

müslimîn huzûrlarında akd-i meclîs-i şer‘-i kadîm eylediğinde karye-i mezbûre 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Keleş Alî Beşe bin Süleymân’ın sulbîye sagîre 

kızı Havvâ’nın tesvîye-i emrine savb-ı şer‘-i enverden mansûre ve mübeyyin olan o ki 
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vâlidesi Fâtıma binti Alî nâm hâtûn tarafından da‘vâ-yı âtî’z-zikre vekîl olub zât-ı 

mezbûreyi ma‘rifet-i şer‘ıyye ile ‘ârifân olan Mehmed Beşe bin Mustafâ ve Alî Beşe bin 

Mustafâ nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olub sübût-ı vekâletine 

hükm-i şer‘ lâ hak olan Hamza Beşe bin Yûnus ile yine müteveffâ-yı mezbûrun sulbîye 

kebîre kızı Âişe nâm hâtûn tarafından dahi kezâlik vekîl olub şâhidan merkûman 

ma‘rifetleriyle zât-ı mukarreme olub vekâleti sâbite olan Muhammed Beşe bin Mustafâ 

nâm kimesne meclîs-i ma‘kûd-ı enverde yine karye-i mezbûre memleketlerinden Danyel 

veled-i Soroz nâm zımmî muvâcehesinde her biri bâlukâle üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb karye-i mezbûrede vâki‘ işbû mu‘âyene ve müşâhede olunub bir tarafdan ba‘zan Es-

seyyid Ahmed Ağa mülkü ve ba‘zan Baraskive nâm zımmî mülkü ve bir tarafdan sagîr 

merkûme Havvâ ile mersûme Âişe mülkleri ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i ‘âmm ile mahdûd eşcâr-ı 

müsmire ve gayrimüsmireli müştemil mülk fındık bağçesi müteveffâ-yı mezbûrun mülkü 

ve dâhilinde vâki‘ tahminen üç kot buğday istî‘âb ider orman ve arazi hak-ı makbuzu olub 

ba‘de zaman bağçe-i mezkûre sagîre-i mezbûre Havvâ ile müvekkile-i mersûme Âişe’ye 

âlâ tarîki’l-münâza‘a intikal ve sâlifü’l-beyân orman ve arazinin hak tapusu dahi müstakîle 

olmağla sâhibi arazimden ba‘de’t-tefviz marü’z-zikr bağçe ve orman ve arazi aliyyü’l-

iştirak sagîre-i mezbûrenin hak-ı sâbıkı Mehmed Beşe ile müvekkile-i mersûme Âişe 

mutasarrıflar olmuşlar iken sagîre-i mezbûre Havvâ’nın bundan akdem vasî-i sâbıkı olub 

şer‘an isbâtı zâhir olmağla ‘arîf olunan gâib-i ‘ani’l meclîs merkûm Mehmed Beşe târîh-i 

kitâbdan üç sene mukaddem hâlâ vesâyeti hâlinde sagîre-i mezbûre Havvâ’nın sâlifü’z-zikr 

bağçe ve ormanı ve arazide olan nısf hissesiyle müvekkile-i mezbûre Âişe’nin nısf hissesi 

ma‘ân  elli beş gurûş semene makbuzu ta‘bir-i vech-i şer‘ıyye işbû zımmî mesfûr Danyel’e 

bey‘ ve teslim idüb zımmî mesfûr Danyel dahi üç senedir mahdûd-ı mezkûr bağçe ve 

orman ve araziyi fuzûlî zabt ve hâsıl olan gallâtın ahz ider suâl olunub cevâbı tahrîr ve 

mahdûd-ı mezkûr bağçe ve orman ve araziden kasrid ve üç senelik gallesin dahi 

alıvirilmesi vekâletimiz hasebiyle matlûbumuzdur didiklerinde gıbbe’s-suâl zımmî mesfûr 

Danyel cevâbında fi’l-vâki‘ mahdûd-ı mezkûr bağçe ve orman ve arazi müteveffâ-yı 

mezbûr Keleş Alî’den vech-i meşrûh üzre kızları sagîre-i mezbûre Havvâ ile müvekkile-i 

mersûme Âişe’ye intikal eylediğünü târîh-i mersûmda sâlifü’l-beyân bağçe ve orman ve 

araziyi müstakîlan vech-i şer‘ vasî-i mezbûr sâbık Mehmed Beşe’den meblağ-ı merkûm 

elli beş gurûşa iştirâ’ idüb üç sene fuzûlî zabtin ve on beş gurûş üç senede fındık 

bahâsından ahz ü kabz ve zimmetinde olduğunu ikrâr ve ‘itirâf itmekle müvekkile-i 

mezbûre Âişe ba‘de’t-tahlîfü’ş-şer‘ mûcebince vasî-i sâbık merkûm Muhammed’in bey‘ ve 
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tefviz mersûmu fuzûlî olduğuna binâen sâlifü’l-beyân bağçe ve orman ve arazide zımmî 

mesfûrun kasridine yedine ve on beş gurûş fındık gallesi dahi müdde‘âyân vekîlan 

merkûman teslime tenbiye eyledüğünü Mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ba‘de 

ma‘ân  tayîn olunan Çukadâr İsmâil ile meclîs-i şer‘e gelüb âlâ vukû‘a inhâ’ ve takrîr 

itmeleriyle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘işrîn mâh-ı 

zi’l-ka‘de’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Monla Süleymân bin Yûnus, Ömer Beşe bin Mustafâ, Mustafâ Beşe 

bin Hüseyin, İsmâil Beşe bin Receb, Mustafâ Beşe bin Selim, Alî Beşe bin Mustafâ, 

Ahmed Beşe bin Hamza, Sâlih Beşe bin Abdurrahmân, Hüseyin Beşe bin İbrâhim. 

  

V12-B  

K8: (Nafaka ve Kisve Temîni) 

Medîne-i Trabzon mahallâtından İskender Paşa Mahallesi sâkinlerinden iken 

bundan akadem vefât iden Hasan Beşe bin Mehmed’in sulbü sagîr oğlu Mehmed ile 

sulbîye sagîre kızı Sâliha nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâclar olub babaları 

müteveffâ-yı mezbûrdan kendülere isâbet ve intikal iden mâl-ı mevrûsumuzdan her birine 

yevmî dörder akce nafaka ve kisve bahâ içün kifâyet ider deyu sikât-i müslimîn haber 

virmeleriyle sagîran mezbûrân Muhammed ve Sâliha’nın vâlideleri ve hakineleri(?) ve 

kıbel-i şer‘-i enverden mansûbe vasîyyeleri olan işbû râfi‘katü’l-küttâb Havvâ binti 

Hüseyin nâm hâtûn talebiyle hacr ve terbiyesinde olan sagîran mezbûrân Muhammed ve 

Fâtıma’nın nafaka ve kisve ve sâ’ir levâzım-ı zarûrîyyesiçün mâl-ı mevrûslarından ve 

kıbel-i şer‘-i mutahharadan her birine yevmî dörder akçe def‘ ikisine cem‘an sekiz akçe 

nafaka-i farz takdîm olunub meblağ-ı merkûm yevmî sekiz akçeyi ber-vech mübeyyin 

sagîrân mezburuna harc ü sarf ve mübeyyin zarûretde istidâneye lede’z-zafer 

mevrûselerine rücû‘a savb-ı şer‘-i enverden vâlideleri ve hâkineleri(?) mezbûre Havvâ’ya 

izin virilmeğile mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’l-‘işrîn mâh-ı zi’l-

ka‘de’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Dede-zâde Mehmed Ağa, Süleymân Beşe bin Ahmed, Kürkçü Alî 

Ağa, Hasan Beşe bin Mustafâ, Süleymân Beşe bin Ahmed Mumci, Ömer Beşe bin Hamza. 
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V13-A 

K9: (Vâsi Tayîni) 

Medîne-i Trabzon mahallâtından İskender Paşa Mahallesi sâkinlerinden iken 

bundan akdem vefât iden Hasan Beşe bin Mehmed’in sulbü sagîr oğlu Mehmed ile sulbîye 

sagîr kızı Sâlihaya babaları müteveffâ-yı mezbûrdan kendülere sâhib-ül irs’üş şer‘ıyye 

isâbet iden mâl-ı mevrûslarını hıfz ve ahvâllerini zabta vasîleri olmayub bir vasî nasbı 

lâzım ve mühimme olmağla sagîran mezbûrânın vâlideleri iş bu râfi‘katü’l-kitâb Havvâ 

binti Hüseyin nâm Hâtûn ne her vecihle vesâyet ‘uhdesinden gelmeğe kâdire olduğunu 

zeyl-ü şefede muharrerü’l-esâmi müslimîn haber virmeleriyle kıbel-i şer‘-i mutahhardan 

ber-vech mübeyyin merkûme Havvâ dahi nasb ve tayîn olundukda ol dahi vesâyeti 

mersûmeyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini kemâ yenbeği edâ’ya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer mâh-ı zi’l-ka‘de’ş-şerîfe sene 

seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Dede-zâde Mehmed Ağa, Süleymân Beşe bin Ahmed, Hasan Beşe 

bin Mustafâ, Süleymen Beşe bin Ahmed, Ömer Beşe bin Hamza, Köse Ahmed bin Hasan. 

 

K10: (Miras) 

Medîne-i Trabzon mahallâtından İskender Paşa Mahallesi sükkânından iken bundan 

akdem vefât iden Hasan Beşe bin Muhammed’in verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Havvâ binti Hüseyin nâm hâtûn ile sulbü sagîr oğlu Mehmed’e ve sulbîye sagîre kızı 

Sâliha’ya münhasır olduğunu şer‘an zâhir ve mütebeyyin olduktan sonra müteveffâ-yı 

mezbûrun kıbel-i şer‘den terekesi tahrîr ve takdîm olunan terekesi defteridir ki ber-vech âtî 

zikr olunur. Fi’l-yevmi’l-hams zi’l-ka‘de sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Muhallefât Miktar Değer 

Kırmuzi (…) çuka göçen kürk 1 4 gurûş 

Müsta‘mel çakşir 1 2.5 gurûş 

Köhne kapak  30 meblağ 

Köhne alâca entâri 1 1 gurûş 

Müsta‘mel sarık 1 90 meblağ 

Köhne yasdık 2 1 gurûş 

Şam‘dan 1 2 gurûş 
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Köhne yorgan ma‘ çarşaf 1 1.5 gurûş 

Memlû minder 1 1 gurûş 

Evâni-i nuhâs 17 kıyye 13 gurûş 

Mahalle-i mezbûrede vâki mülk-i 

menzilin nısfı 

 170 gurûş 

Yomra Nâhiyesi’ne tâbi‘ Hoç 

Komara karyesinde vâki’ mülk-i 

bağçe ve menzil 

 150 gurûş 

Öküz  1 çift 8 gurûş 

Kara sığır 2 re’s 6 gurûş 

(…) 1 4 gurûş 

Tüfenk  1 3 gurûş 

Kılıç  1 2 gurûş 

Kazma  1 3 meblağ  

Bel  1 2 gurûş 

Orak  1 2 meblağ 

Kerendi  1 2 gurûş 

(…)  3 meblağ 

Sac ayak  3 meblağ 

Kantar   3 meblağ 

Sagîr süt kazganı 2 3 gurûş 

Sana timuri 1 2 gurûş 

Ocâk zinciri 1 1 gurûş 

Lazud  1.5 kile 2 gurûş 

Der-zimmet-i (…) temessük  46 gurûş 

Der-zimmet-i Kâmil oğlu Hüseyin ve 

torunu Mehmed Beşe  

 12 

 Cem‘an yekûn  440 gurûş – 20 meblağ 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 14.5 gurûş 

Resm-i ‘âdî 11 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 2.5 gurûş 

Emîne 1.5 gurûş 

Çukadârına 1 gurûş 

Hidamiyye 1 gurûş 

Harc-ı hüccet-i vasî ve nafaka 3.5 gurûş 
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El-Mihri’l-mü’ecceli’l-müsbiti’l-li-zevceti’l-mezbûre Havvâ 33 gurûş – 40 meblağ 

Yekûn 68 gurûş – 40 meblağ 

Sahihü’l-bâkî 376 gurûş – 0.5 meblağ 

 

Hisseler 

Hisse-i zevce’l-mezbûre Havvâ  47 gurûş – 12 meblağ 

Hisse-i ebî’l-mezbûr Mehmed 19.5 gurûş – 312 meblağ 

Hisse-i binti’l-mezbûre Sâliha 109.5 gurûş - 48 meblağ 

 

V13-B 

K11: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Ayo Filibo Mahallesi sâkinlerinden Çamurcu 

Osman Beşe bin Ömer nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde yine mahalle-i 

mezbûre sâkinlerinden işbû râfi‘katü’l-kitâb El-hâc Mustafâ Beşe bin Hâcı Mehmed ve 

Süleymân Re’is bin Mehmed Beşe ve El-hâc Ebûbekir Küçük Hâcı Mehmed Safur 

Mehmed Beşe ile civârında vâki‘ Çömlekçi Mahallesi sâkininden olub zımmî tâifesinden 

Sara veled-i Arslan ve Lefter veled-i Save ve Penayot veled-i Lefter ve sâ’ir mahsurü’l-

esâmi ve malümü’l-eşhas kimesneler mahzarlarında ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

zevcem Havvâ binti Mahmûd nâm hâtûn târîh-i kitâbdan bir buçuk ay mukaddem bi-emr-i 

Allâh-u Teâlâ hasta ve sâhib-i firâş olub kendü menzilimde yatur iken on beş günden sonra 

sevret-i ve’l-mizâc olmağla meslûbü’l-akl olub bilâ (…) ahad gice ile menzilimden taşra 

çıkub firâr ve gıybet-i munkatı‘a ile gâibe olmuşdur zevcem merkûme Havvâ’nın dem-i 

dirinine müte‘allika cemî‘ de‘âvî ve mutâlebet ve îmân ve muhâsamâtdan merkûmun El-

hâc Mustafâ ve Süleymân Re’is ve Hâcı Ebûbekr ve Sofur Mehmed Beşe ile mesfûrun 

Save ve Lefter ve Penayot ve sâ’ir muhallatan mezbûr Sâna ahâlîlerinin zimmetleri ibrâz-ı 

‘âmm katiün nizâ’ ile ibrâ ve ıskât eyledim didikde gıbbe’t-tasdîku’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu. Fî selh-i zi’l-ka‘de’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Hâcı Mehmed Ağa Safran, Kürt oğluHasan Beşe, Öksüz Hâcı 

Mehmed, Şafi-zâde Alî Beşe, Terzi oğlu Mehmed Beşe, Hâcı Hüseyin bin Şâhin, Avaz 

oğlu Ömer Ağa, Mehmed Beşe veled-i O, Mustafâ Beşe bin Abdurrahmân.  

Muhzır Mustafâ 



 

65 
 

V15-A 

K12: (Nafaka ve Kisve Temîni) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Yeni Cum‘a Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Kolafat dimekle ‘arîf Muhammed Ağa’nın sulbîye sagîr kızı olub hâlâ 

kıbel-i şer‘den mansûbe ve haysiyyesi vâlidesi râfi‘a haze’l-kitâb Sâliha binti El-hâc 

Mehmed nâm hâtûnun hacr ve terbiyesinde olan Hadîce nafaka ve kisve vesa‘ir levâzım-ı 

zarûrîyesiçün babası müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Ağa’dan be-hasbü’l-irs öşrü şer‘ 

intikal iden emvâlden vâlidesi ve vasîyesi merkûme Sâliha talebiyle yevmî yirmi akçe farz 

ve takdîm olunub meblağ-ı merkûmu vech-i meşrûh üzre sagîr mezbûre Hadîce’nin nafaka 

ve kisve vesayir levâzım-ı tesvîyesine harc ve sarfa ve mübeyyin zarûretde istidâneye 

muvakkat zaferde sagîre-i mezbûre Hadîcenin mâl-ı mevrûsesine rücû‘a vasîyye merkûme 

Sâliha Hâtûn’a kıbel-i şer‘den izin virilüb mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fî mâh-ı zi’l-

hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

 Şühûdü’l-hâl: Süleymân Beşe bin Murâd, Hasan Beşe bin (…), Hâcı Hasan bin 

Alî, Süleymân Halîl bin Hâcı Ömer, ‘Attâr Kara Mehmed bin Alî, Karagöz Hâcı Hüseyin, 

Çorbacı oğlu Alî Ağa, Mustafâ Halîl bin Abdurrahmân Gaffar. 

 

K13: (Arazi Kirâlama) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Kasım Paşa Mahallesin’de vâki‘ Mescid-i Şerîfin 

berât-ı ‘âlîşân ile imâm ve mütevellisi olan Muhammed Efendi bin Alî Efendi nâm 

kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde mahalle-i mezbûre mütemekkinelerinden 

râfi‘ka hazel Lisavi binti Yani nâm nasrâniyye tarafından husûs-ı âtî’l-beyânı tasdîke vekîl 

olub nehc-i şer‘ üzre vekâleti sâbit olan oğlu ve Hristodol veled-i Simon nâm zımmî 

muvâcehesinde bi’t-tevliye ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb mescid-i mezbûrun evkâfından 

olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Kostantin nâm zımmî mülk ve iki tarafdan 

müvekkile-i mesfûre Lisavi mülkleri ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir harabe-i 

müşrif (…) muhtevi bir mikdâr arazi-i hâliyeyi aher misli ile bir kimesneye icâr olunmak 

ve kıssatü’l-vak‘a olmağla ahâlî-i mahalleden olub zeyl-i kitâbda isimleri mestûr olan 

takriz-i müslimînin re’y-i ittifaklarıyla icâre-i mü’eccele ile hâliyene ‘arz eylediğimde 

senede yirmibeşer akçe icâre ile müvekkile-i mesfûre Lisavi’nin üzerinde karar idüb ziyâde 

ile taleb-i aharı zuhûr itmemekle müvekkile-i mesfûre Lisavi arsa-i mahdûde-i mezkûre 
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üzerinde kendünün mülkü olmak üzre binâya ve arsa-i mezkûreyi tasarrufuna ikrâr 

emrinde den bir ferd mânî olmamak üzre müvekkile-i mesfûre Lisavi’ye izin virüb hatt ve 

hâtemi hâvî yedine temessük dahi virdim ba‘de’l-yevm vech-i meşrûh üzre arsa-i 

mahdûde-i mezkûreye senede yirmi akçe icâre-i mü’eccele ile mutasarrıf olunun didikde 

gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘işrîn mâh-ı zi’l-ka‘de’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Boz biği El-hâc Mustafâ Ağa, Çimşid-zâde Mehmed Ağa, Hüsam-

zâde Ahmed Ağa, Şatır-zâde Mehmed Ağa, El-hâc Ahmed Ağa Subaşı, Koça oğlan 

Mehmed Beşe Papuçcu, Es-seyyid El-hâc Mehmed Emîn Efendi.  

 

V15-B 

K14: (Tîmâr Tevcîhi) 

  Medîne-i Trabzon mahallâtından Kal‘a-i Kule Mahallesi sâkinlerinden olub 

Trabzon Sancâğı’nda Akçaabad Nâhiyesi’ne tâbi‘ Çarşuda nâm karye ve gayriden bin dört 

yüz seksân akçe Kal‘a-i Kule’nin gedik tîmârına berât-ı şerîfle mutasarrıf olan Hüseyin bin 

Mustafâ nâm müstahfız meclîs-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-teşrifde işbû râfi‘ü’l-küttâb Süleymân 

bin Abdullah mahzarında tav’en ve rağbeten ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb zikr olunan 

Çarşuda nâm karye ve gayrinde mutasarrıfı olduğum bin dört yüz seksen akçe gedik 

tîmârımdan Hüseyin rızâ olmayub rızâlarım ile kasrid idüb işbû mezbûr Süleymân’a 

ferâgat ve tahvil-i berâtlarımı teslim eyledim ol dahi vech-i meşrûh üzre kabûl ve ahz ü 

kabz eyledi ba‘de’l-yevm tîmâr-ı mezkûrda vechen mine’l-vücûh alâka ve müdâhalem 

kalmadı kasrid ve ferâgatimden mezbûr Süleymân’a tahvil-i berât idüb keyfe mâ-yeşâ’ ve 

hayşümâ ve yehtâr mutasarrıf olunun didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ eyledi mâ-hüve’l-vâki‘ 

bi’t-taleb ketb ve terkîm olundu. Tahrîren fî ‘işrîn mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve 

selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Tekfur Çayırı İmâmı Abdurrahmân Efendi, El-hâc Mehmed Ağa bin 

İbrâhim Çavuş, El-hâc Mehmed bin Mustafâ, İbrâhim Arâbi, Alî bin Ahmed Beşe, Ahmed 

bin Mustafâ, İlyas oğlu. 
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K15: (Mülk Satışı) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Kabak Meydanı Mahallesi’nde sâkine Mine Hâtûn 

ibnetü Kazgancı Alî tarafından vech-i câbi üzre yenbeği ikrâra vekîl olub zât-ı mezbûreyi 

ma‘rifet-i şer‘ıyye ile ‘ârifân olan Hüseyin Beşe bin Fazlullah ve Şahin bin Abdullah nâm 

kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbite olub subût-ı vekâletine hükm-i şer‘ lâ hak 

olan Hasan Beşe bin Mehmed nâm kimesneler bâlukâle meclîs-i şer‘-i şerîf-i lâzımü’t-

tevkîrde işbû sâhibü’l-küttâb Osman Beşe bin Kenan mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm 

idüb müvekkilem merkûme Senire Hâtûn ‘akidâtı sudûruna değin senin mülk-i sahîhimde 

müstakîl olan emlâkimden olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan benim mülküm ve 

iki tarafdan İshak bin-zâde İbrâhim Ağa mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile  

mahdûd eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireli ve arsa hâliyeli müştemil bir kıt‘a mülk 

bağçemiz cümle’t-tevâbi tarâyıkı ile tarafından îcâb ve kabûlü hâvî bey‘-i bât-ı kat‘î ile 

otuz bir gurûşa mezbûr Osman Beşe’ye bey‘ ve teslim ve temlik idüb ol dahi ber-vech 

mübeyyin iştirâ’ ve teslim ve temlik ve kabûl eylediğinden sonra semen olan (…) otuz bir 

gurûş müşteri mezbûr Osman Beşe yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledim 

min ba‘d bağçe mahdûde-i mezkûre Osman Beşe’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ 

ve yehtâr mutasarrıf olun didiğinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene 137. 

Şühûdü’l-hâl: Gorzula-zâde Hüseyin Ağa, Abâcı-zâde Mirzâ Ağa, Meydan Ağası 

Mustafâ Efendi, Molla İsmâil ve Murâd, Mirzâ ile Halîl birâder-i O, Hüseyin Beşe bin 

Mehmed, (…), Mehmed bin (…) Hasan, Ahmed Beşe Çilingir, Hüseyin Beşe bin Fuzûlî, 

Ömer Beşe bin Hasan. 

 

V16-A 

K16: (Askerîye için Hubûbât Temîni) 

Medîne-i Trabzon Sancâğı’nda kâin Mapavri Kazâsı sâkinlerinden rüe’sâ 

tâifesinden Lenger oğlu dimekle ‘arîf Sağır Mehmed Râşid bin Ahmed ve Trabzon 

sâkinelerinden Saru Ahmed Re’isle ve nâm kimesneler meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-

tevkîrde medîne-i mezbûre gümrük emînliğine ber-vech bâlukâle mutasarrıf olan 

‘umdetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Ömer Ağa tarafından meblağ-ı âtî’z-zikri def‘ ve teslime 

vekîl olub hüccet-i şer‘ıyye üzre vekâleti sâbit olan gümrük mezbûr kâtibi râfi‘a haze’l-
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kitâb İbrâhim Halîl bin Mustafâ mahzarında ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb sevâhil-i 

Bahr-i Siyâh’da vâki‘ müceddeden binâsı fermân buyrulan Faş Kal‘ası hizmetinde olan 

‘asâkir ve neccâr ve amele ve sâ’ir ‘ibâdillâhin def‘-i zarûretlerine medâr olmak içün 

medîne-i mezbûre iskelesinde mevcûd olan mîrî dakîkden irsâli fermân buyrulan pak ve 

anla sulh olmak üzere ma‘rifet-i şer‘le umûr-ı mühimme üzerine memûr olan kıdvetü’l-

emâcid ve’l-a‘yân kapucu başı Hüseyin Ağa ve sâbıka Kûl Kethüdâsı Muhammed Ağa 

ma‘rifetleriyle vezne ve miktar olunan dokuz bin kile İstânbûlî dakîkin sekiz bin kile 

İstânbûlî dakîki tarasıyla bin yedi yüz yetmiş dokuz ‘aded çuvallarıyla ma‘ân kendü mülk-i 

sefîne ve tahmîl ve bin kile İstânbûlî dakîki dahi mezbûr Saru Ahmed Re’is kendü mülk 

sefînesine tahmîl ve kal‘a-i mezbûre varub kabzına memûr olanlara teslim itmek üzre vekîl 

merkûm İbrâhim Çelebi’yle dört yüz gurûşa icâr ve teslim ol dahi ber-vech muharrer 

istîcâr ve tesellüm idüb zikr olunan sekiz bin kile İstânbûlî dakîki tarasıyla bin yedi yüz 

yetmiş dokuz ‘aded çuvallarıyla ma‘ân sefîneme vaz‘ ve tahmîl idüb ve bin kile İstânbûlî 

dakîki dahi tarasıyla merkûm Saru Ahmed Re’is kendü sefînesine vaz‘ ve tahmîl idüb navl 

sefînemiz olan meblağ-ı merkûm dört yüz elli gurûşun dört yüzünü ben ve elli gurûş 

mezbûr Saru Ahmed Re’is gümrük mezbûr mâlından vekîl merkûm İbrâhim Çelebi 

yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledik min ba‘d meblağ-ı merkûmdan kâtib 

mûmâ-ileyh İbrâhim Çelebi zimmetinde bir akçe ve bir habbemiz bâkî kalmadı dedikde 

gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ü’l-‘aşer 

mâh-ı zi’l-ka‘de’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Es-seyyid Osman Halîl tâbi‘-i gümrük, Es-seyyid El-hâc Abdullah 

Ağa, Es-seyyid Mehmed Ağa bin Es-seyyid Veli Ağa, Bayrakdâr Süleymân Ağa, Hamza 

Ağa-zâde Ahmed Ağa, Mahmûd Ağa tâbi‘-i gümrük. 

 

V16-B 

K17: (Askerî Mühimmat Nakli) 

Fi’l-asl Sivas Eyâleti’nde vâki‘ Şarkî Pâre Kazâsı sâkininden olub mekârî 

tâifesinden işbû râfi‘ü’l-küttâb Zülfikâr Beşe ibn-i Enbiyâ ve Mûsâ ibn-i Hüseyin ve 

Sığırcı oğlu Osman ve Ahmed Beşe ibn-i Abdullah ve Muhammed Beşe ibn-i 

Abdurrahmân ve diğer Mehmed Beşe ibn-i Resûl nâm kimesneler meclîs-i şer‘-i hâzır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde her biri takrîr-i kelâm idüb Trabzon İskelesi’nde mevcûd olub Tebriz ve 

Revân ve Tiflis taraflarına irsâli mühim ve muktezî olan cebehâne ve tobhâne 
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mühimmâtlarının nakli hizmetinde istihdâmı içün bâ-fermân-ı ‘âlî kazâlara yirmisekizer 

re’s mekârî bârgîrleri isâbet itmekle târîh-i kitâbdan dört ay mukaddem Tokat Voyvodası 

sa‘âdetlü Ahmed Ağa tarafından vekîli olan mefâhirü’l-akrân El-hâc İbrâhim Ağa ma‘rifeti 

ve kazâmız eyâletlerinin ma‘rifetleriyle ol mikdâr bârgîrleri kazâmızdan ihrâc ve 

mühimmâtı mezkûrenin nakli hizmetinde olmak üzre bizlere def‘ ve teslim idüb bizler dahi 

otuz yedi senesi şa‘bân-ı şerîfin yirminci günü iskele-i mezbûreye dahl olub târîh-i kitâba 

gelince mühimmâtı mezkûreden dört def‘a bârgîrlerimize vaz‘ ve tahmîl idüb mahmiyye-i 

Erzurum’a irsâl eylediğimizde yedi re’s bârgîrlerimizi Bayburt Ovası’nda hayırsuzlar 

serika idüb ve on altı re’s dahi bi-emr-i Hüda hastalanub helâk oldu hâlâ yedimizde beş 

re’s bârgîr kalmışdır husûs-ı mezbûre ve fevkî sâmî olub işbû hâzırâne bi’l-meclis Bektaşi 

Ağa bin Ömer ve Hüseyin Beşe bin Abdullah ve Es-seyyid Mustafâ Çelebi ibn-i Es-seyyid 

Cafer ve Alî Beşe ibn-i Halîl nâm kimesnelerden vâki‘ hal suâl olunub haberleri tahrîr ve 

yedimize hüccet-i şer‘ıyye virilmesi matlûbumuzdur didiklerinden fi’l-hakîka vâki‘ hal 

merkûmundan suâl olundukda vech-i meşrûh üzre yedi re’s bârgîr Bayburt ovasında serika 

olunub ve on altı re’s dahi bi-emr-i Hüda hastalanub helâk olduğu âlâ tarîkü’ş-şehâde 

heber virmeleriyle hıfzen bi’l-mukâbil mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Küçük Mustafâ Ağa ibn-i Abdullah, Alî Beşe tâbi‘-i mezbûr, Ömer 

Ağa ibn-i Ömer, Alî Efendi yazıcı. 

 

K18: (Cinâyet) 

Fi’l-asl Anadolu’da Sivas Sancâğı’nda Elbistan Türkmeni’nden olub Medîne-i 

Trabzon’da mevcûd olan cebehâne ve tobhâne mühimmâtının mahmiyye-i Erzurum’a bâ-

fermân-ı ‘âlî nakli hizmetinde iken bundan akdem Kolan Yaylası’nda maktûlen vefât iden 

Mûsâ bin Osman’ın li-ebeveyn er karındaşları Hasan ve Ahmed nâm kimesneler vârisleri 

olmağla merkûm Hasan mezbûr Ahmed’in vekîli mütesellimi olmağla kendü tarafından 

asâleten ve mezbûr Ahmed’in tarafından vekâleten meclîs-i şer‘ıyye Trabzon müzâfâtından 

Akçaabâd Nâhiyesi’ne tâbi‘ Akçakal‘a nâm-ı karye sükkânından işbû hâfızü’l-küttâb Sâlih 

bin Ahmed ve oğlu mahzarlarında ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb maktûl merkûm 

karındaşım Mûsâ’yı târîh-i kitâbdan elli gün mukaddem yaylak merkûmda kılıc ile 

boynundan darb ü harbî katl eylediler deyu dem ü dirinine asâleten ve vekâleten gelüb ve 

da‘vâ eylediğimde anlar dahi bi’l-külliyen inkâr itmeleriyle beynimizde münâzat-ı kesire 
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keşf ve muhâsamât-ı şedîde keyfe mâ-yeşâ’ olmuş idi elhâlet-i hâzihi beynimizde muslihun 

tavassüd idüb da’vâ-yı mezkûrumdan yine merkûmân Sâlih ve oğlu Osman ile ikiyüz gurûş 

üzerine ‘ani’l-inkâr inşâ-i akd-i sulh eylediklerinde ben dahi bilâ-hâle ve bâlukâle sulh-ı 

mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan meblağ-ı mezbûr ikiyüz gurûşa merkûmân Sâlih ve 

Osman yedlerinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledim fî-mâ-ba‘d maktûl merkûm 

karındaşım Mûsâ’nın dem-i deynine müte‘allika ‘âmme-i de‘âvî ve îmân muhâsamâttan 

merkûmân Sâlih ve Osman’ın zimmetlerinin ibrâ-yı ‘âmm kâti‘ü’n-nizâ‘la ibrâ ve ıskât 

eyledim didikde mezbûrât Sâlih ve Osman dahi mukır-ı mezbûru ikrâr-ı meşrûhunda bi’l-

müvâcehe tasdîk itmeleriyle mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-

sânî ‘aşer mâh-ı şehr-i zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Mefâhirü’l-akrân Dizdâr Es-seyyid İbrâhim Ağa bin Alî Ağa, 

İlmikçi-zâde Alî Beşe, Mefâhirü’l-akrân Ömer Ağa emîn-i gümrük, Mahmûd Beşe bin 

Hasan ‘an karye-i Mersün, El-hâc Osman-zâde İbrâhim Ağa, Sanık ve oğlu Mahmûd Beşe, 

Hasan Beşe ibn-i Süleymân sâkin-i Aya Sofya. 

 

V17-A 

K19: (Vasiyet) 

Husûs-ı âtî’l-beyânın mahallinde tahrîr iltimâs olunmağın savb-ı şer‘-i mutahhardan 

Mevlânâ İbrâhim Efendi bin El-hâc Mustafâ’ya irsâl olunub ol dahi zeyl-i sahîfede mestûr 

olan müslimîn ile Medîne-i Trabzon Çarşusu’nda vâki‘ taş hanın bir odası içine varub akd-

i meclîs-i şer‘ hâzır eylediğinde fi’l-asl mahrûse-i Amasya mahallâtından Akhisâreddin 

Mahallesi sâkinlerinden olub zikr olunan odada ticâret tarîki ile sâkin olan Dellâlcı oğlu 

dimekle ‘arîf Mustafâ Beşe bin Alî nâm kimesne meclîs-i ma‘rûf-ı mezbûrda işbû bâ‘isü’l-

kitâb Hüsam-zâde Ahmed Ağa bin Mahmûd Ağa mahzarında takrîr-i kelâm ve bast-ı 

merâm idüb hâlâ bi-emr-i Allâh-u Teâlâ ben hasta ve sâhib-i firâş olmağla eğer vefât ider 

isem yanımda mevcûd olub ma‘rifet-i şer‘le tahrîr ve defter olunan cemi‘ terekemi der-

‘uhde olan ter akçelerimi işbû mezbûr Ahmed Ağa ahz ü kabz idüb vech-i mesnûn üzre 

teçhiz ve tekfînimi ve sâ’ir levâzımları dikkatiyle görüb fazla kalan terekemi mahrûse-i 

mersûmede sâkinler ve mevrûsum taraflarından gelen vekîl ve asıllarına teslim ve irsâl 

oluna deyu vasiyet idüb bu vasiyetimi tenfizde tarafımdan mezbûr Ahmed Ağa’yı vasî 

nasb ve ihtiyar eyledim didikde mezbûr Ahmed Ağa dahi ber-vech mübeyyin bi’l-

muvâcehe vesâyeti mezbûreyi kabûl ve merâsimini edâ’ya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin 
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husûs-ı mezbûru mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb olunan İbrâhim Çelebi bin Rıfkî ile 

meclîs-i şer‘e gelüb inhâ’ ve takrîr itmeleriyle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb ve terkîm olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve 

elf. 

Şühûdü’l-hâl: Hâcı-zâde Es-seyyid Hasan Ağa, Amasyalı El-hâc Hasan, Amasyalı 

El-hâc Ahmed, Mehmed Beşe bin Hüseyin Beşe, Hasan Beşe bin Ahmed, Mustafâ Beşe 

bin Süleymân, İbrâhim Çelebi bin Rıfkî. 

 

V17-B  

K20: (Nâzır Tayîni) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Ortahisâr’da Amasya Mahallesi sâkinlerinden 

iken bundan akdem tarîk-i hacc-ı şerîfte vefât iden sahtiyâncı Hâcı Mehmed’in sulbü sagîr 

oğlu Alî’nin savb-ı umûruna kıbel-i şer‘den mansûb na-ehl olan li-eb karındaşı Mahmûd 

Beşe bin merkûm Hâcı Mehmed’in üzerine bir nâzır nasbından lâ-yed mühim olmağla 

râfi‘ü’l-ümerâi’l-kitâb sagîr mezbûr Alî’nin vâlidesi Âişe El-hâc Osman nâm hâtûn kıbel-i 

şer‘ıyyeden vasî-i merkûm Mahmûd Beşe umûr-ı vesâyetden bir aharı merkûme Aîşe’nin 

r’ey ve ma‘rifeti olmadıkça mübâşeret eylememek üzre merkûm Alî Beşe nâzır nasb ve 

tayîn olundukda ol dahi ber-vech muharrer nezâreti merkûmeyi kabûl hizmet-i lâzımesini 

kemâ yenbeği edâya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğin mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-

yevmi’s-sâlis ‘aşer mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Hâcı Süleymân oğlu Süleymân Bayrakdâr, Seyyid Mustafâ Beşe 

Abdullah Beşe bin Ahmed, Ahmed Beşe bin Hâcı Süleymân Tarakcı-zâde İbrâhim Beşe, 

İbrâhim Çelebi bin Mürtezâ tâbi‘-i Mîr Efendi, Tabhiyyedâr Ömer Beşe, Seyyid Mehmed 

Ağa bin İlyas Ağa, Hamza Ağa bin Hâcı Ömer, Ahmed Çelebi ve levâhık. 

 

K21: (Cinâyet) 

  Husûs-ı âtî’l-beyânı mahallinde keşf ve tahrîr içün bi’l-iltimâs kıbel-i şer‘-i 

mergûbdan Mevlânâ Es-seyyid Abdullah Efendi bin Es-seyyid Yûsuf Efendiye irsâl olunub 

ol dahi hâlâ Medîne-i Trabzon Mütesellimi ‘umdetü’l-a‘yân Muhammed Ağa hazretleri 

tarîk-i âlîlerinden mübâşir tayîn olunan Şatır Ömer Ağa ve zeyl-i sahîfede muharrerü’l-

esâmi müslimîn ile medîne-i mezbûre mahallâtından Eksotha Mahallesi’nde vâki‘ kendü 
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mülk-i menzili dâhilinde mecrûhan maktûl olan Savale binti Pedrana nâm nasrâniyyenin 

laşebesi üzerine varılub cemi‘ cesedine nazar olundukda mesfûr Savale’nin boğazında bir 

mevzîinde memesi üzerinde bir mevzi‘nde ve sağ cânibinde baş yerinde bir mevzi‘ndeki 

cem‘an üç mevzi‘nde üç bıçak yarası olub ol hariminden hâlike olduğunu ba‘de’l-

mu‘âyene ve’l-müşâhede mevlânâ-yı mezbûr mahallinde keşf ve tahrîr ba‘de ma‘ân bâ‘is 

olunan Çukadâr İsmâil ile meclîs-i şer‘e gelüb Alî ve mûmâ-ileyh ve takrîr itmeleriyle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene 

seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: El-hâc Tosun İbrâhim Ağa, İnce Kara-zâde Mehmed Ağa, Mustafâ 

Beşe Bülbül, El-hâc Ömer Hancı, Alî Beşe bin Kâmil, Mehmed Beşe bin Alî Ağa, Hasan 

Ağa bin El-hâc Ahmed Ağa, Alî Beşe bin Mehmed, Mehmed Beşe bin El-hâc Hasan, 

Hüseyin Çavuş, Küçük Mehmed Beşe. 

 

K22: (Mülk Anlaşmazlığı) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Akçaabad Nâhiyesi’ne tâbi‘ Mucura nâm karye 

sâkinlerinden Hüseyin Beşe bin Abdülbâkî nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-

tevkîrde yine karye-i mezbûre sâkininden râfi‘ü’l-haze’l-kitâb Osman Beşe bin Hasan nâm 

kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb karye-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan merkûm Osman Beşe arazisi ve iki tarafdan ırmak ve taraf-ı râbi‘ taş ta‘bîr olunur 

kayalık ile mahdûd ve tahminen dört kot buğday tahmîl-i istî‘âb ider boz arazi-i karye 

mezbûre sâkininden Monla Osman nâm kimesnenin yedinde mülkü olub yirmisekiz senesi 

târîhinde mezbûr Monla Osman bilâ-veled fevt olmağla arazi-i mahrûse-i mezkûre mahlûl 

ve tapuya müstehak olmağile târîh-i mezkûrda karye-i mezbûre sipahisine resmi tapusun 

virüb yedime işbû ma‘rifeti olub dokuz senedir ki bilâ-nizâ' zabt ve tasarruf üzre iken 

merkûm Osman Beşe fuzûlî zabt idüb hâlâ dâhilinde bi gayr-i hak binâ icrâsına mübâşeret 

eyledi suâl olunub takrîr-i tahrîr ve arazi mahdûde-i mezkûreden kasridine tenbiye 

olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm Osman Beşe tarafından fi’l-vâki‘ 

kaziyye minvâl-i meşrûh üzre olub arazi-i mahrûse-i mezkûre dedemden babam Hasan 

Beşe’ye intikal ve baba dahi âtî vefâta zabt idüb ba‘de vefât bana intikal adı ile intikal idüb 

yirmi senedir ki bilâ-nizâ' müdde‘â-yı mezbûr Hasan Beşe mevâhîbesinde zabt ve tasarruf 

üzre deyu def‘ala mukâbele itmeğile gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr mezbûr Osman Beşe’den 

def‘ meşrûh mübeyyin beyyine taleb olundukda ‘udûl-i ahrâr ricâl-i müslimînden olub 
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nâhiye-i mezbûre tâbi‘ Yomra nâm karye sâkininden Hüseyin Beşe bin Ahmed ve İbrâhim 

Beşe bin Beşir nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ hâzırâne olub istişhâd 

olunduklarında fi’l-hakîka arazi mahrûse-i mezkûre merkûm Osman Beşe’nin dedesinden 

babası mezbûr Hasan Beşe’ye ve merkûm Hasan Beşe dahi âtî vefâta zabt ba‘de oğlu işbû 

merkûm Osman Beşe’ye intikal adı ile intikal idüb ol dahi yirmi senedir ki bilâ-nizâ' 

müdde‘â-yı mezbûr Hasan Beşe’nin muvâcehesinde bilâ-nizâ‘in zabt ve tasarruf üzeredir 

biz bu husûssa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdeti 

şer‘ıyye itdiklerinde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağla mûcebiyle 

müdde‘â-yı mezbûr Hasan Beşe bi-vech-i muâraza ve müdâhaleden men‘ birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ‘işrîn mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a 

ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: El-hâc-zâde Hâcı Hüseyin, Kayıkcı-zâde Ahmed Halîl, Hüseyin Beşe 

bin Ömer an karye-i Çukurçayır, Mustafâ Beşe bin Abdullah, Seyyid Mehmed Ağa bin 

İlyas Ağa, Molla Ahmed bin Hamza Beşe.  

 

V18-A  

K23: (Evlilik) 

Medîne-i Trabzon müzâfâtından Yomra Nâhiyesi’ne tâbi‘ Digene nâm karye 

sâkinlerinden Osman Beşe bin Hasan nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

Erişler nâm karye sâkinlerinden işbû râfi‘ü’l-küttâb Hüseyin Beşe Kara Mehmed Beşe 

tarafından husûsus-ı âtî’z-zikr için vâkı‘a ve muhâsama ve redd-i cevâba vekîl olub nehc-i 

şer‘ ve târîk-i mer’i üzre vekâleti sâbite olan karındaş Ahmed Beşe bin merkûm Kara 

Mehmed vekâlete ve Emine binti Hasan nâm bikr baliğa zâtı ba‘de’t-tevfikü’ş-şer‘ 

mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i kitâbdan dört sene mukaddem 

zikr-i sikâtden Erişler nâm karyede işbû mezkûre Emine içün babası işbû hâzır bi’l-meclîs 

olan Hasan bin Ahmed üç gurûş kısmetiyle bir altun yüzük ve bir müteveffâ nişân 

virdiğimden sonra ol dahi kızı mezkûre Emine’ye beş bin akce mihr-i mü’eccel 

tesmiyesiyle mahzar-ı müslimînde bana akd-i nikâh ve tezevvüc idüb ben dahi tezevvüc ve 

kabûl itmişdim hâlâ işbû mezkûre Emine nefsiyle mezbûr mübeyyin seneden mukaddem 

akd-i nikâh ve tezevvüc itmişidim deyu bana tesliminden imtinâ‘ ider suâl olunub cevâbları 

tahrîr ve mûceb-i şer‘ıyyeden icrâ olması murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl vekîl mersûm 

Ahmed Beşe ile mezkûre Emine cevâblarında müdde‘â-yı merkûm Osman Beşe’nin 
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nişânını ve akd-i nikâhı inkâr idüb târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem karındaşım 

müvekkilim mezbûr Hüseyin Beşe Efendi’den ben vekâletim hasebiyle zikr olunan Erişler 

nâm karyede mahzar-ı müslimînde işbû mezkûr Emine nefsi tarafından vekîl işbû hâzır 

bi’l-meclîs Alî Beşe bin Yûnus ile altı bin akçe mihr-i mü’eccel tesmiyesiyle tarafının 

rahtalarıyla karındaşım müvekkilim mezbûr Hüseyin’in nefsiyle akd ve nikâh ve tezevvüc 

eyleyüb müdde‘â-yı mezbûr Osman Beşe’den mukaddem mezkûre Emine karındaşım 

müvekkilim mezbûr Hüseyin’in zevce-i menkûhasıdır deyu def‘ala mukâbele itmeleriyle 

gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr merkûmân Ahmed Beşe ile Emine’den def‘-i meşrûhunu 

mütebeyyin beyyine taleb olundukda ‘udûl-i ahrâr ricâl-i müslimînden Monla Mehmed bin 

İslâm ve diğer Mahmûd bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ şerîfe 

hâzırâne olub istişhâd olunduklarında fi’l-hakîka târîh-i kitâbdan bir sene mukaddem 

müvekkile-i mezbûr Hüseyin tarafından vekîl olan mersûm Ahmed Beşe vekâleti hasebiyle 

zikr olunan Erişler nâm karyede bizim huzûrumuzda işbû mezkûre Emine’nin nefsi 

tarafından işbû mezbûr Alî Beşe vekâleten altı bin akçe mihr-i mü’eccel tesmiyesiyle 

tarafının rahtalarıyla müvekkile-i mezbûr Hüseyin’in nefsine akd ve nikâh ve tezevvüc ve 

tezvîc itdiler müdde‘â-yı merkûm Osman Beşe’den mukaddem mezkûre Emine müvekkile-

i mezbûr Hüseyin’in zevce-i menkûhasıdır biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz ve 

şehâdet ideriz deyu herbiri edâ-yı şehâdet-i şer‘ıyye eylediklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-

tezkiye şehâdetleri makbûle olmağla mûcebiyle akd-i evvelin hüccetine ba‘de’l-hükm 

mezkûr Emine üzerine müdde‘â-yı merkûm Osman Beşe’yi bi-vech-i mu‘ârazadan men‘ 

birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘işrîn mâh-ı zi’l-hicce’ş-

şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: İbrâhim Beşe bin Mustafâ Çelebi, Karanâib-zâde Mûsâ Efendi, 

Süleymân Beşe Sarraf, Süleymân Beşe bin Ahmed, Alî Beşe bin Ahmed, Mehmed Ağa bin 

Veysel Ağa, Hasan Beşe bin Süleymân Kasab,  İbrâhim bin Mustafâ ve ta‘binine, İlhan-

zâde Hüseyin, Süleymân Beşe bin Mustafâ. 

Muhzır Mustafâ 
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V18-B  

K24: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından İmâret-i Hâtûniyye Mahallesi sâkininden olub bu 

esnâda vâki‘ Revân seferinde vefât iden alay beği sâbık Mahmûd Ağa bin Osman’ın 

verâseti zevce-i menûne-i metrûkesi Ümmü Gülsüm binti Yûsuf nâm hâtûn ile li-ebeveyn 

karındaşları İbrâhim Ağa ve Hüseyin Ağa’ya münhasıra olduğu lede’ş-şer‘ zâhir olub lâkin 

müteveffâ-yı mezbûrun ve buna terekesinden ezyed olmağla verese-i mezkûrdan terekesine 

vaz‘-i yed itmeyüb müslimân olsun bir vasî nasbından lâ yed olmağla kıbel-i şer‘den bâ-

hüccet-i şerîfime vasî nasb olunan Mağara Mescid-i şerîf imâmı Mehmed Efendi yine 

ma‘rifetiyle müteveffâ-yı mezbûrun vasîleri muvâcehelerinde tahrîr ve sevk-i sultânîde 

ba‘de’l-müzâyede bey‘ olunan muhallefâtı defteridir ki ber-vech âtî zikr olunur. Fi’l-

yevmi’l-hams ‘aşer min şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Muhallefât Miktar Değer 

Köhne ma’i (…)  1 gurûş 

Köhne çift yasdık ve kadife 10 9 gurûş – 37 meblağ 

Köhne Bayburt döşemesi 1 1 gurûş - 3 meblağ  

Şam’dan  1 0.5 gurûş 

Memlû minder başı 4 3.5 gurûş - 42 meblağ  

Tencere ve kapak 1 Kıymet 2 – 1 gurûş 

Kurade sini 1 Kıymet 2 – 92 meblağ 

Çekmece 1 93 meblağ 

Köhne yorgan fitilli 1 105 meblağ 

Def‘a memlû minder 3 3.5 gurûş - 3 meblağ  

Def‘a bân minderi 2 3.5 gurûş 

Köhne beyâz keçe 1 12 meblağ 

Def‘a keçe 1 1 gurûş 

Kuzu fergan 1 kıymet 5 – 3 gurûş - 5 

meblağ  

Tabak ve tas 1-1 75 meblağ 

Kirbâs mum 1 66 meblağ  

Çuval 4 0.5 gurûş 

Seccâde 1 66 meblağ  

Mendil 1 45 meblağ 

Alâca kilim 1 1 gurûş - 3 meblağ 



 

76 
 

Def‘a köhne Bayburt döşemesi 1 2.5 gurûş -  3 meblağ  

Gügüm ve leğen ve ibrik  kıymet 4 – 2 gurûş 

Tâbe-i sefer 1 141 meblağ 

Sahan 2 kıymet 2.5 – 3 gurûş 

Katman ma‘ kutu 1 33 meblağ  

Kara garâre  75 meblağ  

Siyâh keçe 2 111 meblağ 

Tencere ve kapak ve bakraç  Kıymet 2 – 1.5 gurûş – 1 

meblağ 

Köhne yaşmak 2 63 meblağ 

Köhne yorgan 1.5 1.5 gurûş – 3 meblağ 

İhram 1 75 meblağ 

Cüman (?) Gararı 4 84 meblağ  

Def‘a köhne seccâde 1 96 meblağ  

Küb 3 30 meblağ  

Maçuka anbarı 2 30 meblağ  

Kilim 1 1.5 gurûş 

Balta 1 0.5 gurûş 

El değirmanı 1 0.5 gurûş 

Tahta anbar 1 1 gurûş 

El-musakkatü’l-(…) müsemma gürciyyetü’l-asl câriye  

(işbû câriye mahbûbe olub ber-vech bey‘ olunmayub hizmete 

dahi sâlih olmamağla terekeden ihrâc olunmuşdur) 

1 40 gurûş 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘ nâ gâmir hâriciye oda  230 gurûş 

Cem‘an yekûn  

(Câriye-i mezbûrenin kısmeti ihrâc olundukdan bâkî yalnız iki 

yüz seksân yedi gurûş ile elli üç akçe bâkî kalmışdır) 

 327-40=287 gurûş – 53 

meblağ 

 

Mine’l-ihrâcât 

Resm-i ‘âdî 13 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 3 gurûş 

Emîne 3 gurûş 

Çukadârına 2.5 gurûş 

Harc-ı mahkeme ve ihzârına (rub‘ 1) – 1 gurûş 

Kaydiyye 0.5 gurûş 

Ücret-i vasî  10 gurûş 

Harc-ı hüccet-i vesâyet 3 gurûş 
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Mecnune-i mezbûre câriyenin kıymeti 40 gurûş 

Yekûn (râbi‘ 1) – 76 gurûş 

Sahihü’l-bâkî 

Yalnız iki yüz on buçuk gurûş ile otuz akçedir 

210.5 gurûş – 30 meblağ  

 

V19-A 

K25: (Vasî tayîni) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesi sâkinlerinden şeyh 

dimekle ‘arîf Mehmed nâm kimesne iki buçuk seneden mütecâvizdir sevdâ-yı meşreb olub 

kalîlü’l-fehm ve halt-ı kelâm ile muhtevi olub tesvîye-i emrine bir vasî lâzım ve mühimme 

olmağla mecnun mezbûr Mehmed li-ümm kız karındaşı Emine binti Ahmed nâm hâtûn 

yanında ve terbiyesinde olub emvâlini hıfz ve ahvâlini zabta işbû bâ‘isü’l-kitâb El-hâc 

Ömer bin Ahmed Beşe nâm kimesne her vecihle vesâyeti mezkûre ‘uhdesinden gelmeğe 

kâdir olub kız karındaşları ile müşterek mahalle-i mezbûrede vâki‘ mülk-i menzilde olan 

nısf-ı hisse-i sâbıkası olduğunu sikât müslimîn haber virmeleriye ahkâmü’l-mecnûn ve 

ahkâmü’s-sâbi‘ olduğuna binâen mezbûr El-hâc Ömer hisse-i mersûme ile eşyâsı zabt ve 

nafaka-i mefruzâsını mezbûra infâk ve iktisâb içün merkûm Emine’ye teslim-i hâkim-i 

mevki‘ sadr-ı kitâb tûbala hüsn-i nâ’ib efendi hazretleri mezbûr El-hâc Ömer’i vasî nasb ve 

tayîn eylediğinde ol dahi vech-i meşrûh üzre vesâyeti mezbûreyi kabûl ve hizmet-i 

lâzımesini edâ’ya ta‘ahhüd ve iltizâm itmeğile mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb ve terkîm olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’l-‘aşer mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Karabaş-zâde Mûsâ Efendi, Osman Halîl bin El-hâc Hüseyin Efendi, 

Hüsam-zâde Ahmed Ağa, (…) El-hâc Mustafâ Ağa, Kara El-hâc Ahmed Ağa, Güdük Rızâ 

Yaşar Ağa, İmâm-zâde Ahmed Ağa, Abdullah Halîl birâder-i O, İsmâil Beşe bin Ömer. 

 

V19-B 

K26: (Nafaka ve Kisve Temini) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesi sâkinlerinden Şeyh 

Muhammed bin Mustafâ nâm kimesne iki buçuk seneden mütecâvizdir sevdâyı meşreb 

olub hat-ı kelâm kalîlü’l-fehm olub mecnun olub li-ümm kız karındaşı olan Emine binti 

Ahmed nâm hâtûnun yanında ve terbiyesinde olub nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile 
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muhtâc olduğunu sikât-i müslimîn haber virmeleriyle mezbûr Şeyh Mehmed’in nafaka ve 

kisve vesayir levâzım-ı zarûrîyesiçün ancak yevmî dokuz akçe kifâyet eylediğünü dahi 

haber virmeleriyle merkûme Emine tarafından El-hâc Ömer bin Ahmed nâm kimesne 

bâlukâle iltimâsıyla kıbel-i şer‘-i mutahhardan yevmî dokuz akçe farz ve takdîm olunub 

meblağ-ı merkûm dokuz akçeyi ber-vech mübeyyin mecnûn merkûm Şeyh Muhammed’in 

ve nafaka ve kisve ve sâ’ir levâzım-ı zarûrîyesine harc ve sarfa ve mübeyyin zarûretde 

istidâneye ve lede’l-eltaf merkûm Şeyh Muhammed’in mâlına rücû‘ savb-ı şer‘den mezbûr 

Emine’ye izin virilmeğile mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb ve terkîm olundu. Fi’l-yevmi’l-‘aşer 

mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Şâhidûn es-sâbikûn. 

 

K27: (Mülk Satışı) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Aya Marina Mahallesi mütemekkinelerinden 

Simon veled-i Kirakos nâm zımmî meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde işbû râfi‘ü’s 

sefer Kostantiye veled-i Vasil nâm zımmî tarafından menzil-i âtî’l-beyânın bey‘ini vech-i 

câbi üzre tasdîka vekîl olub nehc-i şer‘ üzre vekâlete sâbit olan Simon veled-i Abastol nâm 

zımmî muvâcehesinde ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb a’kidâtı sudûruna değin senin mülk-

i sahîhimde müstakîl olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Sara nâm zımmî mülkü 

ve bir tarafdan benim mülküm ve bir tarafdan Pedros nâm Ermeni mülkü ve bir tarafdan 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd bir bâb beyt-i süflâ ve bir bâb menâzil ve eşcâr-ı müsmire ve gayri 

müsmireli bağçeli müştemil mülk-i menzilimiz be cümle’t-tevâbi‘ ve’l-levâhık kaffetü’l-

hukûk ve’l-murafık tarafından îcâb ve kabûlü hâvî bey'-i bât-ı kat‘î ile iki yüz yirmi beş 

gurûş müvekkil mesfûr Simona bey‘ ve teslim ve temlik idüb ol dahi ber-vech muharrer 

iştirâ’ ve teslim ve temlik ve kabûl eyledikden sonra semen olan meblağ-ı merkûm iki yüz 

yirmi beş gurûş müvekkile-i mesfûr Simon yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz 

eyledim min ba‘d menzil mahdûd-ı mezkûr cem‘i müştemilâtıyla mesfûr Simon 

zimmetinde mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-

tasdîkü’ş şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘işrîn mâh-ı 

zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf.  

Şühûdü’l-hâl: Kara bıçak-zâde Yahya Beşe, (…) beşe bin Beşir, Mustafâ Beşe bin 

Eyyûb, Abdullah Beşe bin Abdullah, Hasan Beşe Berber, diğer Rafkoçoğlu demir Kirakos, 

Yazıcı oğulları, (…), Tatar oğlu Mustafâ, Kalender oğlu. 
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V20-A 

K28: (Miras) 

 Fi’l-asl Mısır-ı Kahire’de Kıson(?) mahallâtından İrân’a sevkinden ber-vech 

misâfiren Medîne-i Trabzon’da vâki‘ Ağa-yı Hüseyin Hanı’nda sâkin iken fevt olan 

müteferrika ocâğından Alî Efendi bin Abdullah’ın bâ-hüccet-i şer‘ıyye vasî-i muhtârı olan 

müteferrika ağalarından Halîl Ağa’nın talebiyle müteveffâ-yı mezbûrun yanında mevcûd 

olan terekesi tahrîr ve sevk-i sultânîde müzâyede olunub sâhibü’l-bâki vasî-i mezbûr Halîl 

Ağa’ya tesliminden terekesi defteridir ki ber-vech âtî zikr olunur. Fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-

‘işrîn mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene 38. 

Muhallefât Miktar Değer 

Mushaf-ı şerîf 1 5.5 gurûş – 10 meblağ 

En‘âm-ı şerîf  1 gurûş – 12 meblağ 

Kitâb-ı Delâ‘il-i hayrât 1 51 meblağ 

Çuka kaplu Müsta’ mel kırmuzi nafe kürk 1 8 gurûş 

Köhne yeşil niş-i çuka kablu nâfe kürk  1.5 gurûş – 6 meblağ 

Köhne ma’i çuka tolma  2.5 gurûş – 51 meblağ 

Köhne beyâz sâde  1.5 gurûş – 30 meblağ 

Köhne beyâz zibun ve don ve uçkur 1-1-1 90 meblağ 

Köhne sarık 3 2.5 gurûş – 30 meblağ 

Don ma‘ uçkur  90 meblağ 

Köhne gömlek 3 2.5 gurûş 

Müsta‘mel çuka-i yeşil niş   36.5 gurûş – 30 meblağ 

İplik beştemali 2 78 meblağ 

Çini tabak 2 18 meblağ 

Sagîr yasdık 2 102 meblağ 

Kemer 1 63 meblağ 

Müsta‘mel seccâde 1 53 meblağ 

Köhne paça kürk 1 57 meblağ 

Müsta‘mel kırmuzi çuka 1 1 gurûş 

Müştemil köhne heybe 1 21 meblağ 

Hırdavat   24 meblağ 

Müştemil köhne garar 1 çift 6 gurûş 

Yün ta‘bir olunur  12 meblağ 

Külünk 1 30 meblağ 

Kilid 1 27 meblağ 
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Köhne çuval 1 15 meblağ 

Kahve 2.5 kıyye 7 gurûş – 47 meblağ  

Tencere ma‘ kapak 1 Kıymet 1.5 gurûş – 18 

meblağ 

Sagîr bâl dası ma‘ kapak 1-1 78 meblağ 

Su ibriği 1 1 gurûş – 16 meblağ 

Sahan 2 5 meblağ 

Sagîr tas ve temlik 2-2 78 meblağ 

Bakır fener ma‘ (…) 1 90 meblağ 

Kahve ibriği  3 51 meblağ 

Bakır acem ibriği 1 103 meblağ 

Kavuk ma‘ peşkir 1-1 18 meblağ 

Pirinc divat ma‘ kalem berşi 1 0.5 gurûş 

Sabun 3 kalıb 24 meblağ 

Varül 3 33 meblağ 

Ermeni kızı sagîr câriye 1 38 gurûş 

Hasır zincirli altun 6 16.5 gurûş 

Yalduz altunu 1  3 gurûş – 40 meblağ 

Mısır torbası 1 2.5 gurûş – 5 para 

Cem‘an yekûn 

Yalnız yüz on yedi gurûş ile on bir akçedir 

 117 gurûş - 11 meblağ 

 

Mine’l-ihrâcât 

Resm-i ‘âdî 3 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 1.5 gurûş 

Techîz ve tekfîn 8.5 gurûş – meblağ 15 

Emine harc-ı mahkeme ve ihzârına 2 gurûş 

Çukadâriyye 1 gurûş 

Harc-ı hüccet-i vasî-i muhtâr 4 gurûş 

Dellâliye 3.5 gurûş 

Ber mûceb zımmet ücret-i vasî 5 gurûş 

Müteveffâ-yı mezbûrun hizmetkârı Süleymân nâm kimesne bir buçuk 

senelik ücret misli olan yirmi iki buçuk gurûş ücretini vasî-i muhtârdan 

da‘vâ ve isbât itmekle bâ-hüccet-i şer‘ıyye mezbûre Süleymân’a virilen 

 

22 gurûş 

Beytü’l-mâldan halâsı içün 10 gurûş 
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Duyûn-ı masraf 30 pâra 

Deyn-i kısmet-i İsmâil’e virilen 1.5 gurûş  

Yekûn 62 gurûş – meblağ 45 

Sahihü’l-bâkî 

(…) vasî-i mezbûr yalnız elli dört buçuk gurûşdur 

54.5 gurûş – meblağ 33 

 

V20-B  

K29: (Kız Kaçırma) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Yomra Nâhiyesi’ne tâbi‘ Samaruksa nâm karye 

sükkânından işbû bâ‘isü’l-kitâb Ahmed Beşe bin Osman nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-

ı lâzımü’t-tevkîrde yine karye-i mezbûre sâkinlerinden Yakûb Beşe bin Eşbir nâm 

kimesneyi zâbıtı ma‘rifetiyle hisâr mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb târîh-i 

kitâbdan beş gün mukaddem mezbûr Yakûb Beşe on üç nefer müsellah eşkiya ile nısfu’l-

leylde karye-i merkûmede vâki‘ menzilime gelüb on iki yaşında buluğa karib olan sulbîye 

kızım Fâtıma nâm bikr ta‘bir-i hak ahz idüb iki günden sonra nâhiye-i mezbûreye tâbi‘ Hoç 

nâm karyede vâki‘ Sofi oğlu Osman Beşe’nin menziline getürüb bırakdı mezbûr Yakûb 

kendü hâlinde olmayub leyl-ü nehar alet-i hârice ile tüfenk ile gezüb sibâ-ı fi’l-arz bi’l-

fesâd ve muzırı’n-nâs ve vâcibü’l-izâle olub ve altı sene mukaddem dahi Ekinci oğlu 

İbrâhim’in kızını dahi ta‘bir-i hak çeküb kendüne tezviç eylemiş idi evvelâ mezbûr Yakûb 

Beşe’ye suâl olunub bâ-binâen keyfiyet-i hâli iş bu hâzırdan bi’l-meclis olub nâhiye-i 

mezbûre ahâlîlerinden mağfiret-i müslimînden suâl olunub mûceb-i şer‘iyi icrâ olunması 

matlûbumdur didikde evvelâ mezbûr Yakûb Beşe’ye suâl olundukda mezbûr Yakûb bi’l-

külliyen inkâr itmeğile müdde‘â-yı merkûm Ahmed Beşe’den müdde‘âsını mübeyyin 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i ahrâr ricâl-i müslimînden Veli Beşe bin Abdullah ve 

Mahmûd Beşe bin Ömer nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘î hâzırâne olub işbû 

istişhâd-ı fi’l-vâki‘ müdde‘â-yı mezbûrun kızı mersûme Fâtıma Sofi oğlu merkûm Osman 

Beşe’nin menzilindedir (…) yedinde ve zabtinde idi biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz 

ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘ıyye itdiklerinden sonra mezbûr 

Yakûb Beşe’nin keyfiyeti ahvâli nâhiye-i mezbûre ahâlîlerinden olub hâzırdan bi’l-meclis 

olan Süleymen bin İbrâhim ve İmâm Mustafâ Efendi bin Süleymân ve Hüseyin Beşe bin 

Yûnus ve Muhammed Beşe bin Hüseyin ve Ahmed bin Turmuş ve Mustafâ bin Mahmûd 

ve Mehmed bin Hasan ve Mustafâ bin Muhammed ve Mehmed bin Hamza ve Ahmed bin 
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Mehmed ve Alî bin Mustafâ ve Osman Beşe bin Sâlih ve Mustafâ bin Mehmed nâm 

kimesneler ve sâ’irlerinden mezbûr Yakûbun keyfiyeti ahvâli suâl olundukda her biri 

mezbûr Yakûb kendi hâlinde olmayub leyl-i nehar alet-i hârice ile ve tüfenk ile gezüb sibâ-

ı fi’l-arz bi’l-fesâd ve muzırı’n-nas ve vâcibü’l-izâle olub ve altı sene mukaddem dahi 

Ekinci oğlu İbrâhim’in kızını dahi ta‘bir-i hak çeküb kendine tezvîc eylemiş idi ve nice 

kimesnelerin ‘ırzlarına ve mallarına ta‘arruz-ı gâret müstemirresidir biz bu husûsa bu vech 

üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı âlâ tarîkü’ş-şehâde haber 

virmeleriyle mûcebince mûceb-i şer‘iyi icrâ içün mezbûr Yakûb Beşe’yi zâbıtine teslime 

birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’l-hams ve’l-‘işrîn mâh-ı zi’l-

hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Karahisârlı Es-seyyid Sâlih Mehmed Efendi, Mahmûd Efendi bin 

Halîl Efendi, Gözaçan El-hâc Ahmed Ağa, Hasan Ağa İtacı-zâde, Kirkir-zâde Mehmed 

Ağa, Tusbir Mustafâ Ağa, Saru Bayrakdâr Mustafâ Ağa, Garaz Mehmed Beşe bin Alî, 

Kürkçü Ahmed Beşe, Mustafâ Beşe bin Ömer. 

 

V21-A  

K30: (Mülk Satışı) 

Trabzon mahallâtından Ayo Filibo Mahallesi sâkinlerinden Kaşıkçı oğlu İbrâhim 

Efendi ve Monla Ahmed Beşe nâm kimesneler ile Emine ve Âişe binti Mustafâ nâm 

hâtûnlar taraflarından menzil-i âtî’z-zikrin yenbeğî ikrâra vekîl olub El-hâc Mustafâ bin El-

hâc Mehmed ve Monla Mustafâ bin Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbite olan Bozdepe İmâmı El-hâc İbrâhim Efendi bin Süleymân nâm kimesne bâlukâle 

meclîs-i şer‘de iş bu râfi‘ü’l-kitâb İsmâil Beşe bin Yûsuf nâm kimesneler mahzarında ikrâr 

ve takrîr-i kelâm idüb müvekkillerim merkûmdan İbrâhim Efendi ve Monla Ahmed ve 

Emine ve Âişe akidâtı sudûruna değin senin mülk-i sahîhimizde ‘ale’l-iştirak müstakîl olan 

emlâkimizde olub karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Hallac Alî Beşe mülkü ve bir 

tarafdan El-hâc Muhammed mülkü ve bir tarafdan Mehmed Beşe mülkü ve taraf-ı râbi‘ 

tarîk-i ‘âmm ile mahdûd ve mümtâz bir bâb beyt-i ‘ulvî ve tahtında bir ahur ve bir bâb 

beyt-i süflâ ve havlûlu eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bağçeyi müştemil mülk-i 

menzilimizi be-cümle’t-tevâbi‘ ve’l-levâhık ve kaffetü’l-hukûk ve’l-mürâfık tarafından 

îcâb ve kabûlü hâvî bey‘-i bât-ı kat‘i ile yüz elli gurûş merkûm İsmâil Beşe’ye bey‘ ve 

teslim idüb ol dahi ber-vech muharrer iştirâ’ ve tesellüm ve temellüğe kabul eylediğinden 
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sonra semen olan meblağ-ı merkûm yüz elli gurûş mezbûr İsmâil Beşe yedinden bi’t-

tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz idüb beynimizde iktisâm eyledik min ba‘d cemî‘ 

müştemilâtıyla merkûm İsmâil Beşe’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr 

mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-

yevmi’l-hams ‘işrîn mâh-ı şevvâlü’l-mükerrem sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Hâcı Ebûbekir bin Hâcı Mehmed, Ekinci Ahmed Beşe, Monla 

Osman bin emir-zâde Ahmed Efendi, Monla Mustafâ Beşe birâder-i O, Monla Alî bin 

İbrâhim, Monla İbrâhim, El-hâc Mahmûd Efendi.  

 

K31: (Nafaka ve Kisve Taksîmi) 

Husûsus-ı âtî’l-beyânı mahallinde şer‘an istimâ‘ ve fasl olunmasıçün cânib-i şer‘-i 

şerîf-i irtihâlden bi’l-iltimâs nâibimiz Ömer Efendi bin Mehmed Efendi’ye tayîn ve irsâl 

olunmağla ol dahi hâlâ vâlî-yi Eyâlet-i Trabzon vezir-i âsaf rüsûm cennet-i ani’l-mehas 

ve’l-zülhûm devletlü semâhatlü El-hâc Rızâ Paşa yesserallâhü bi’l-hayr (…) ve paşa 

hazretlerinin taraf-ı ‘âlîlerinden kaymakamları sa‘âdetlü Ömer Ağa huzûrunda tertib 

olunan dîvân-ı pûr-ı unvanda mevlânâ-yı mezbûr inşâ-yı akd eyledüğü meclîs-i şer‘-i şerîf 

Ahmedi ve mahfil-i din-i güzin ser cedîde Medîne-i Trabzon mahallâtından Câmi‘-i Kebîr 

Mahallesi sâkinlerinden işbû bâ‘isü’l-vesîka mefâhirü’l-muharrer zînet-i tâcü’l-mestûran 

Emanullah binti Es-seyyid Yûsuf Efendi nâm şerîfe tarafından vech-i âtî’z-zikri hukûkuna 

ve taleb ve da‘vâ ve redd ve cevâba vekîl olub zât-ı mezbûreyi ma‘rifet-i şer‘ıyye ile 

‘ârifân olan şehr-i Mehmed Çelebi bin Hüseyin ve diğer Mehmed Halîl bin Mustafâ ta‘rîf 

ve şehâdetleriyle vekâleti lede’ş-şer‘ sâbit sübût-ı vekâletine hükm-i şer‘ lâ hak olan 

mezbûre Emanullah nâm şerîfenin hâlâ Ahmed Ağa bin Sâlih nâm kimesne meclîs-i 

ma’kud-ı âliyye olan şer‘-i buyûtdan hâzır olub yine medîne-i mezbûre sükkânından 

mezbûre Emanullah nâm şerîfenin zevci muhallefi Muhammed Beşe bin Çalık Selim nâm 

kimesneyi meclîs-i ma‘kûd-ı mezbûreye ihzâr-ı şer‘ ve üzerine bâlukâle da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb müvekkilem mezbûre şerîfe Emanullah’ın hak-ı hissesinde hacr ve terbiyesinde 

olub merkûm Muhammed Beşe’nin firâsetden mütevellid Es-seyyid Mustafâ nâm sagîr ile 

bir re’s hârimesi Perîşân nâm câriyeye bundan akdem sikât-i müslimîn ehl-i vukûf takdir 

ve re’y münâsib gördükleri vech üzre kadr ma‘rûf hâkim mevki‘ sadr-ı kitâb tarafından 

beher yevmî kisve mu‘tâde ve nafaka-i mefruz bahâları içün ikişer semen olmak üzre 

takdir nafaka ve kisve-i mu‘tâde ve müvekkilem mezbûreye harc ve sarf ve lede’l-ihtiyâc 
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istidâneye hıyn-ı zaferde rücû‘a izin virilüb ber-vech muharrer ol dahi sagîr mezbûr Es-

seyyid Mustafâ ile câriyesi Perîşân nâm câriyeye beher yevmî takdir olunan ikişer semen 

kisve ve nafakaların harc ve sarf idüb dokuz aylık kisve ve nafaka bahâlarından müctemi‘ 

doksan gurûş merkûm Mehmed Beşe’den lâzım gelmeğle hâlâ edâ ve teslim itmeyüb 

zimmetinde bâkîdir el-yevm meblağ-ı mezkûr doksan gurûş bâlukâle taleb iderim suâl 

olunub alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm Muhammed Beşe 

cevâbında fi’l-vaki‘ mutalebe olunan beher yevmî ikişer semen-i kisve ve nafaka haddi 

mütecâviz ve kadr mefruzda ezyeddir beynimizde nizâ‘ olunub müvekkile-i merkûme 

Emanullah’ın işbû hâzır-ı bi’l-meclisde olan babası Es-seyyid Yûsuf Efendi ile takdir 

olunan ikişer semenden hatt ve beher yevmî birer semen kadar kifaye infâk ve iksâ 

olunmaya beynimizde inşâ’yı akd ve müvekkile-i mezbûr Emanullah Hâtûn dahi râzı ve 

kabûl eyleyüb ber-vech muharrer beynimizde muahede olunmuşdur deyu def‘ sudûrunda 

olduğunda merkûm Muhammed Beşe’den def‘-i meşrûhunu mübeyyin beyyine taleb 

olundukda bir vecihle ünâne-i beyyineye kâdir olmayub yine de kemâl-i izhar acz itmeğin 

mezbûre şerîfe Emanullah Hâtûn şer‘an istihlaf olunmağla mezbûre Emanullah dahi âla 

rıfkî’s-suâl halefallâhü’l-âle’l-âla eylediğinden sonra sagîr mezbûr Es-seyyid Mustafâ ve 

câriyesi Perîşân içün âlâ müsa‘âde’ş-şer‘ müvekkile-i mezbûrenin harc ve sarf eylediği 

kisve ve nafaka bahâdan merkûm Muhammed Beşe üzerine edâsı lâzım gelen dokuz ayda 

müctemi‘ olan doksan gurûşa kisve ve nafaka bahâsı merkûm Mehmed Beşe mezbûre 

şerîfe Emanullah Hâtûn’una edâ ve teslim eylemeye mahâlînde tenbiye olunduğu üzre 

mevlânâ-yı mezbûr ketb ve tahrîr idüb taraf-ı şer‘den ma’ân ba’s olunan Çukadâr İsmâil ile 

meclîs-i şer‘de inhâ’ ve takrîr itmeleriyle mûcebince meblağ-ı mezkûr doksan gurûş 

merkûm Muhammed Beşe’ye edâ ve teslim eylemeye tenbiye olunub mâ-vak‘a bi’t-taleb 

ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’l-vahid mâh-ı Cemâziye’l-evvel sene seb‘a ve selâsîn ve 

mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Yûnus oğlu Hasa Beşe, Hâcı Osman-zâde İbrâhim Ağa, Ahmed Beşe 

bin Süleymân, Hüsam-zâde Ahmed Ağa, Tatar oğlu Mahmûd Ağa, Mustafâ Beşe bin Sâlih, 

Mûsâ oğlu Alî Beşe. 
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V22-A 

K32: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon’da Ortahisârda vâki‘ Câmi‘-i Kebîr Mahallesi sâkininden iken 

bundan akdem vefât iden Kürkçü İsmâil Beşe bin Mehmed’in sulbü sagîr oğulları Tahsin 

ve Alî ile sulbîye sagîre kızı Âişe’nin tesvîye-i umûrlarına savb-ı şer‘-i enverden bâ-

hüccet-i şer‘ıyye vasîyyeleri olan vâlideleri işbû râfi‘ü’l-küttâb Fâtıma binti Mehmed 

Efendi nâm hâtûn ba‘de’t-tevfikü’ş-şer‘ıyye meclîs-i şer‘ hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

müdde‘âyân vasî-i mezbûre üzerine taraf-ı şer‘den nâzır nasb olunan Kürkçü Mehmed 

Beşe bin Hüseyin mahzarında bi’l-vesâye üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb zevcim 

müteveffâ-yı mezbûr İsmâil Beşe fevt oldukda bi-emr-i Hüda ben hasta ve sâhib-i firâş 

bulunub merkûm Muhammed Beşe tarafından ve tarafımdan vekâleten tereke-i müteveffâ-

yı mezbûru tarafı şer‘den tahrîr ve takvim itdirdiğinde bazı muhallefât ve temessükât ihtifa 

ve defter-i kassama tahrîr itdirmeyüb hâlâ ben sıhhat bulub tekrar taraf-ı şer‘den kassama 

götürüb tahrîr itdirdüğümde bin altı yüz otuz yedi gurûşluk muhallefât ve temessükât zuhûr 

eylediğinden gayri zimem-i nasda olub vadeleri tûl iden dokuz kıt‘a temessükleri kendü 

ismine temessük itdirdi deyu temessükât-ı mezbûrları ibrâz ve bi’l-muvâcehe feth ve 

kırâ’at olundukda mazmûnlarında takrîrine muvafakat bulunmağla bu vecihle hitâbetini 

zâhir olmağla mezbûr Muhammed Beşe nezâretden azl olunub bir dindar ve müstakim 

nâzır nasb olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Kürkçü Mehmed Beşe 

cevâbında müdde‘â-yı vasî-i mezbûre Fâtıma tereke-i müteveffâ-yı mezbûru tekrar tahrîr 

itdirdükde meblağ-ı merkûm bin altı yüz otuz yedi gurûşluk muhallefât ve temessükâtın 

zuhûrunu dokuz kıt‘a temessükleri kendü ismine temessük itdirdüğünü ikrâr lâkin ihtifasını 

da sâhib-i firâş olduğunu bi’l-külliyen inkâr itmeğin müdde‘â-yı vasîyye-i mezbûre 

Fâtıma’dan müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb olundukda ‘udûl-i ısrar ricâl-i 

müslimînden diğer Muhammed Çelebi bin Ahmed ve veziri diğer Mehmed Beşe bin diğer 

Ahmed Beşe nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ hâzırâne olub istişhâd 

olunduklarında fi’l-hakîka müteveffâ-yı mezbûrun terekesi tahrîr olundukda müdde‘â-yı 

vasîyye-i mezbûre Fâtıma hasta ve sâhib-i firâş olmağla merkûm Mehmed Beşe tarafından 

vekâleten ma‘rifet-i şer‘le tereke müteveffâ-yı mezbûru tahrîr itdirdiğinde sâlifü’z-zikr bin 

altı yüz otuz yedi gurûşluk muhallefât ve temessükâtı ihtifa eyledi biz bu husûsa bu vech 

üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdeti şer‘ıyye itdiklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağla mûcebiyle mersûm Kürkçü 
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Muhammed Beşe nezâretden azl olunmağla mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘işrîn mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: İmâret Kâtibi Esad Hüseyin Efendi, Dellâl başı El-hâc Mustafâ, Oflu 

İsmâil Subaşı, Hasan Beşe bin Monla (…) İslâm, İbrâhim Beşe bin Ahmed kâtib-i mûmâ-

ileyh. 

 

V22-B 

K33: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon’da Ortahisâr’da vâki‘ Câmi‘-i Kebîr Mahallesi sâkininden iken 

bundan akdem vefât iden Kürkçü İsmâil Beşe bin Mehmed’in verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Fâtıma binti Mustafâ nâm hâtûn ile sulbü sagîr oğulları Yahya ve Alî ile sulbîye 

sagîre kızı Âişe’ye münhasır tashih meselesi kırk sehmden ‘itibâr olunub sehhâm-ı 

mezbûreden beş sehmi mezbûre Fâtıma’ya ve on dörder sehmi sagîran mezbûrân Tahsin ve 

Alî’ye ve yedi sehmi sagîr merkûme Âişe’ye isâbet ve intikal eylediği şer‘an mübeyyin 

oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun kıbel-i şer‘den tahrîr ve takvim olunub beyne’l-

verese âlâ farîzâtü’ş-şer‘ıyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı mezbûrdur ki 

ber-vech âtî zikr olunur. Tahrîren fi’l-yevmi’l-‘işrîn mâh-ı Ramazânü’l-mübârek sene seb‘a 

ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Muhallefât Miktar Değer 

Müsta‘mel kilim 4 2.5 gurûş 

Sarık ma‘ kavuk 1-2 2.5 gurûş 

Tırnak beze kaplu köhne kürk 1 6 gurûş 

Köhne niş-i çuka 1 2.5 gurûş 

Köhne kırmuzi çuka 1 2.5 gurûş 

Köhne çakşir 1 1 gurûş 

Köhne alâca entâri ma‘ derlik  1 gurûş 

A’ba yağmurluk 2 1.5 gurûş 

Köhne çift yasdık 2 1.5 gurûş 

Kantar 2 1.5 gurûş 

Evâni-i nuhâs  Kıymet 31.5 - 22.5 

gurûş 

Beyâz keçe 3 3 gurûş 

Kılıç 1 10 gurûş 
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Def‘a hurusani kılıc  3 gurûş 

Selim kılıc  1 8 gurûş 

Tüfenk 1 3 gurûş 

Def‘a tüfenk 1 2.5 gurûş 

Pîş tahta 1 1 gurûş 

Müsta‘mel Tunus ihramı 1 1 gurûş 

Köhne meşin sofra  30 meblağ 

Alâca müst‘amel kilim 2 2.5 gurûş 

Def‘a alâca kilim 2 4 gurûş 

Müsta‘mel kevkene 1 1.5 gurûş 

Köhne çuval 4 0.5 gurûş 

Kıl çuval 1 15 meblağ 

Kırmuzi kilim 2 2 gurûş – 30 meblağ 

Kürt kilimi 1 2.5 gurûş 

Köhne yasdık 2 45 meblağ 

Köhne yorgan 2 2.5 gurûş 

Rende 1 15 meblağ 

Def‘a evâni-i nuhâs 20.5 kıyye 17 gurûş 

Timur lokman 2 30 gurûş 

Kahve tabağı 1 45 meblağ 

Köhne kazma 1 10 meblağ 

Bel ma‘ (…) 1-1 0.5 gurûş 

Bâğ mumu 9 kıyye 1.5 gurûş – 30 meblağ 

Pirinc 6 kıyye 0.5 

Bakla kotu 2 20 meblağ 

Köhne dizgin ma‘ pelaska 1-2 18 meblağ 

El değirmeni 1 45 meblağ 

Biçme tahta 2 4 gurûş 

Maçuka anbarı 2 0.5 gurûş 

Koyun 20 re’s  50 gurûş 

Hırdavat hâne  5 gurûş 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘ hâriciyeli ve dâhiliyeli mülk-i 

menzil  

1 350 gurûş 

Maçuka Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kara Alî Çelebi karyesinde vâki‘ 

mülk-i bağçe 

1 100 gurûş 

Yeni Cuma’ Mahallesin’de vâki‘ mülk-i menzil ve bağçe 1 77 gurûş 
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Müteveffâ-yı mezbûrun ber mûceb-i temessük zimem-i nasda olan akçesinin ism ve 

resmleri ile olan temessükâtlarıdır ki beyân olunur. 

Der-zimmet-i bakkal oğlu Alî Beşe bâ-temessük  47 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Rüstem oğlu Alî ve Yani oğlu 

İsmâil birbirlerine kefil olub bâ-temessük 

Bağ-ı batman 3 – 

3.5 gurûş 

150 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Mûsâ Beşe bâ-temessük  12 gurûş 

Der-zimmet-i Rüstem oğlu Mustafâ Beşe ve vâlidesi bâ-

temessük 

 12 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Şabân oğlu Hasan Beşe bâ-

temessük 

 5 gurûş 

Der-zimmet-i İlaksadan Bari(?) oğlu zevceleri Fâtıma ve Âişe 

bâ-temessük 

 17.5 gurûş 

Der-zimmet-i Nişabur’dan(?) İsmâil ve Süleymân ve Fazıl bâ-

temessük 

 29.5 gurûş 

Der-zimmet-i (…) Ahmed oğlu Hasan Beşe bâ-temessük  13 gurûş 

Der-zimmet-i Hasan Ağa bâ-temessük  70 gurûş 

Der-zimmet-i Kurd oğlu Alî Beşe bâ-temessük  46 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Bostan ve Toroslu Alî Beşe bâ-

temessük 

 70 gurûş 

Der-zimmet-i Sipâhi Mehmed Alî beğ bâ-temessük  120 gurûş 

Der-zimmet-i (…) oğlu Mehmed Beşe bâ-temessük  48 gurûş 

Der-zimmet-i A’vaz Beşe bâ-temessük Bağ-ı batman 1 -  

1,5 gurûş 

15 gurûş 

Der-zimmet-i Acem oğlu Bostan bâ-temessük  24 gurûş 

Der-zimmet-i Hamza Beşe bâ-temessük  24 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Mehmed ve Yûnus ve Ahmed 

kefilleri olub 

 30 gurûş 

Der-zimmet-i İle karyesinden El-hâc Süleymân bâ-temessük  6 gurûş 

Der-zimmet-i Mamak oğlu Mehmed Beşe  55 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Veysi Beşe bâ-temessük  6 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Abdullah oğlu Osman bâ-

temessük 

 36 gurûş 

Der-zimmet-i Mehmed Beşe bâ-temessük  30 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den deveci Hasan ve Yani oğlu 

Süleymân ve A’vaz Beşe ve sâ’irleri kefiller olub bâ-

temessük 

 94 gurûş 

Der-zimmet-i Kuyumcu oğlu Mehmed Beşe bâ-temessük  5.5 gurûş 

Der-zimmet-i Kûl oğlu Hasan Beşe Lokod(?) oğlu Mehmed  65 gurûş 
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birbirlerine kefil bâ-temessük 

Der-zimmet-i (…) bâ-temessük  35 gurûş 

Der-zimmet-i (…) karyesinde Rızâ Beşe bâ-temessük Bağ-ı batman 1 - 

1 gurûş 

18 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den A’vaz Beşe bâ-temessük  9 gurûş 

Der-zimmet-i Mustafâ Ağa bâ-temessük  91 gurûş 

Der-zimmet-i Bektaş Beşe Petrozi zımmî ile kefil bâ-

temessük 

 12 gurûş 

Der-zimmet-i Mûsâ Beşe  Bağ-ı batman 1 - 

1 gurûş  

11 gurûş 

Der-zimmet-i Kurd oğlu Ahmed Beşe  60 gurûş 

Der-zimmet-i kazâ-i Göreleden Eymene karyesinde cümlesi 

birbirlerine cihet-i kefâletden ber mûceb bâ-temessük 

 347 gurûş - 15 pâra 

Der-zimmet-i Osman Beşe bâ-temessük  120 gurûş 

Der-zimmet-i neâ’lçeci Mehmed Beşe bâ-temessük  12 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Veli Mehmed ve Bostan ve 

sâ’irleri kefiller olub bâ-temessük 

 120 gurûş 

Der-zimmet-i  (…) karyesinde Bektaş bâ-temessük  Bağ-ı batman 1 – 

1.5 gurûş 

23 gurûş 

Der-zimmet-i Osman Beşe bâ-temessük  24 gurûş 

Der-zimmet-i İlyas Ağa oğlu Mehmed Ağa bâ-temessük  60 gurûş 

Der-zimmet-i Hâcı Ahmed-zâde Mehmed Ağa bâ-temessük  106 gurûş 

Der-zimmet-i Yani ve Kirako zımmîler kefîlân bâ-temessük  36 gurûş 

Der-zimmet-i İspela kethüdâsı Yorgi bâ-temessük  12 gurûş 

Der-zimmet-i (…) oğlu Yoromi bâ-temessük  8 gurûş 

Der-zimmet-i Gorgor ve vâlidesi birbirine kefîlân bâ-

temessük 

 30 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den evrâmî Yani ve Kirako ve 

sâ’irleri kefil bâ-temessük 

 347 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Simon oğlu Kostantin ve Yani 

oğlu Toromi kefîlân bâ-temessük 

 49 gurûş 

Der-zimmet-i Lefter zımmî ve Bortan(?) kefîlân bâ-temessük  36 gurûş 

Der-zimmet-i Kirako oğlu Lefter zımmî bâ-temessük  36 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Batu ve Simon ve sâ’ir zımmîler 

kefîlân bâ-temessük 

 65(?) gurûş 

Der-zimmet-i (…) Keşeşli Sozor ve sâ’ir zımmîler kefîlân bâ-

temessük 

 108 gurûş 

Der-zimmet-i Farslı Yuri oğlu Kostantin bâ-temessük Bağ-ı batman 1 – 18 gurûş 



 

90 
 

1 gurûş 

Der-zimmet-i Farslı Nurdâne bâ-temessük   18 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Korkul(?) ve karındaşı ve 

vâlidesi kefîlân bâ-temessük  

 80 gurûş 

Der-zimmet-i (…) zımmî bâ-temessük  50 gurûş 

Der-zimmet-i (…) Keşmeş Yani bâ-temessük  61 gurûş 

Der-zimmet-i (…) oğlu Simon bâ-temessük  8 gurûş 

Der-zimmet-i Batol ve karındaşı Yuri oğlu Lefter ve anası bâ-

temessük 

 50 gurûş 

Der-zimmet-i (…) oğlu Pıraskev bâ-temessük Bağ-ı batman 1 – 

1 gurûş 

18 gurûş 

Der-zimmet-i Mûsbil ve Lefter bâ-temessük  18 gurûş 

Der-zimmet-i Acem oğlu Hüseyin Beşe bâ-temessük  24 gurûş 

Der-zimmet-i tahtacı oğlu Okob zımmî bâ-temessük  60 gurûş 

Der-zimmet-i Oğulluk-zâde Süleymân Ağa bâ-temessük  200 gurûş 

Der-zimmet-i Bakkal Hâcı Ömer oğlu Mehmed Çelebi ve 

Hasan Beşe kefîlân bâ-temessük 

 200 gurûş 

Der-zimmet-i (…) birbirlerine kefil bâ-temessük  60 gurûş 

Der-zimmet-i Peri nâm karyeden Alî Beşe bâ-temessük  18 gurûş 

Der-zimmet-i (…) Hasan Beşe bâ-temessük  34 gurûş 

Der-zimmet-i İle karyesinden Veysel oğlu Ahmed Beşe bâ-

temessük 

 23 gurûş 

Der-zimmet-i Mehmed Beşe ve Hadîce Hâtûn kefil bâ-

temessük 

Lazud 1 kıyye 3.5 

gurûş 

 5.5 gurûş 

Der-zimmet-i İbn-i Ağa-zâde Mustafâ Ağa bâ-temessük  120 gurûş 

Der-zimmet-i Alî oğlu Süleymân bâ-temessük  50 gurûş 

Der-zimmet-i Çamuryerden(?) Ya’kub ve Nurdane bâ-

temessük 

Bağ-ı batman 1 - 

1.5 gurûş 

24 gurûş 

Der-zimmet-i Rizeli oğlu El-hâc Ahmed bâ-temessük  240 gurûş 

Der-zimmet-i Mevlânâ karyesinde kurd oğlu Süleymân bâ-

temessük 

 69 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den terâzi oğlu Yani bâ-temessük  72 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Selim oğlu Mehmed ve Yani 

oğlu Süleymân ve sâ’irleri kefiller bâ-temessük 

 56 gurûş 

Der-zimmet-i İspela karyesinde Bektaş ve İlyas ve sâ’irleri 

bâ-temessük 

 150 gurûş 

Der-zimmet-i Süleymân ve Kazak oğlu Mehmed ve Hasan ve 

Acem oğlu ve Veli Mehmed bâ-temessük 

 21 gurûş 
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Der-zimmet-i Soldevi karyesinde Veli ve Hasan kefil bâ-

temessük 

 20 gurûş – 50 meblağ 

Der-zimmet-i (…) karyesinde Sava ve Aram zımmîler bâ-

temessük 

 24 gurûş 

Der-zimmet-i Alî bâ-temessük  430 gurûş 

Der-zimmet-i Hasan ve Mustafâ ve Rızâ ve sâ’ir bâ-temessük  65 gurûş 

Der-zimmet-i Lefter ve Simon zımmîler bâ-temessük  36 gurûş 

Der-zimmet-i Hasan bin Mustafâ bâ-temessük  72 gurûş 

Der-zimmet-i Hacevere’den Avaz Beşe bâ-temessük  9 gurûş 

Der-zimmet-i Veli Mehmed ve Hâcı Bostan ve sâ’irleri bâ-

temessük 

 103 gurûş 

Der-zimmet-i Simon oğlu Kostantin bâ-temessük  31.5 gurûş 

Der-zimmet-i İbn-i Ağa-zâde Alî biğ bâ-temessük  198 gurûş 

Der-zimmet-i Süleymân oğlu İbrâhim bâ-temessük  8 gurûş 

Cem‘an yekûn  6263 gurûş – 8 meblağ 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 50.5 gurûş 

Resm-i ‘âdî 156.5 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 12 gurûş 

Çukadârına 6 gurûş 

Emîne 10 gurûş 

Harâciye ve ihzârına 14 gurûş 

Kaydiyye 3.5 gurûş 

Harc-ı hüccet-i vesâyet ve nafaka ve bertaraf 20 gurûş 

Ta‘âmiyye ve kahve 2 gurûş 

El mihri’l-mü’ecceller veche’l-mezbûre Fâtıma 40 gurûş 

Dellâliye ma‘ harc-ı dükkân ve hamâliye 6 gurûş 

Deyn-i müsbet Kerim Beşe 62.5 gurûş 

Duyûn-ı müteferrika münisine 21.5 gurûş 

Yekûn 403.5 gurûş 

Sahîhü’l-bâkî  

li’l-kasem beyne’l-verese bi’l-farizâtü’ş-şer‘ıyye 

5859 gurûş - 52 

meblağ 
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Hisseler 

Zevce’l-mezbûre Fâtıma 732 gurûş - 50 meblağ 

Li-eb’l-mezbûre Yahya 2050.5 gurûş - 32 meblağ 

Li-eb’l-mezbûre Alî 2050.5 gurûş - 32 meblağ 

Binti’l-mezbûre Âişe 1025 gurûş - 42 meblağ 

Kesr  12 meblağ 

 

V24-A 

K34: (Nâzır Tayîni) 

 Medîne-i Trabzon’da Orta Hisâr’da vâki‘ Câmi‘-i Kebîr Mahallesi sükkânından 

iken bundan akdem vefât iden Kürkçü İsmâil Beşe bin Muhammed’in sulbü sagîr oğulları 

Yahya ve Alî ile sulbîye sagîr kızı Âişe’nin tesvîye-i umûrlarına kıbel-i şer‘den bâ-hüccet-i 

şer‘ıyye vasîyyeleri olan vâlideleri Fâtıma binti Mehmed Efendi nâm hâtûnun üzerine nâzır 

nasb olunan Kürkçü Muhammed Beşe nâm kimesnenin şer‘an hitâbetini zâhir olub 

nezâretden azl olunmağla vasîye-i mezbûrenin üzerine bir hasbi nâzır nasb olunmak lâzım 

ve mühimme olmağla emânet ile ma‘rûf riyâset ile mevsuf eylediği zeyl-i kitâbda 

muharreü’l-esâmi müslimîn ihbârlarıyla lede’ş-şer‘i’ş-şerîfe sagîrun mezbûrunun 

akrabasından işbû hâfızü’l-kütttâb İbrâhim Beşe bin Abdi nâm kimesne ‘abâ-i hâkim 

mevki‘ sadr-ı kitâb efendi hazretleri ber-vech muharrer vasîyet-i mezbûre üzerine nâzır 

nasb ve tayîn buyurduklarında ol dahi nezâret-i mezbûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini 

kemâ yenbeği edâya ta‘ahhüd iltizâm itmeğile mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-

yevmi’l-hamsin ve’l-‘işrîn mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: İsmâil Beşe bin El-hâc Ömer Oflu, Mes’ûd Mehmed Çelebi Yoroslu, Yakûb 

Beşe bin Abdülbâkî, Derviş Mehmed bin Ahmed Mehmed Beşe bin Hüseyin. 

Muhzır Mustafâ  

 

K35: (Mülk Satışı) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesin’de sâkin olan Afiye binti 

İbrâhim nâm hâtûn tarafından menzil-i âtî’z-zikrde olan hisse-i sâbıkasının vech-i câbi üzre 

bey‘ini ikrâra vekîl olub zât-ı mezbûreyi ma‘rifet-i şer‘ıyye ile ‘ârifân olan Hüseyin Beşe 
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bin El-hâc Yûnus ve Ahmed Beşe bin Veli nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti 

sâbit olub sübût-ı vekâletine hükm-i şer‘ lâ hak olan Süleymân Beşe bin Ebûbekr bâlukâle 

meclîs-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-teşrifde işbû râfi‘ü’r-rahim Kuyumcu Yorgi veled-i Andıroya 

babam zımmî asâleten ve li-ebeveyn karındaşı Nikola tarafından vekâleten muvâcehesinde 

ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan müvekkilem mezbûre 

Afiye mülkü ve bir tarafdan mesfûran Yorgi ve Nikola zımmîler mülkleri ve bir tarafdan 

kefere vakf menzili ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd ve mümtâz olub gâib-i ‘ani’l-

meclis Mustafâ Beşe bin Muhammed’den bundan akdem zımmîyan mesfûrânın mülk-i 

müşterâları olan bir bâb sahtiyâni oda ve çatak ta‘bir olunur bir bâb beyt-i ‘ulvî ve bir sarpî 

anbarı ve bir kenefi ve hulûlü’l-eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireli bağçeyi müştemil 

mülk-i menzilde olan hisse-i sâbıka-i muktebesi müvekkilem mezbûre Afiye târîh-i 

kitâbdan on iki sene mukaddem yedinde mülkü dahi olduğu hâlde bey‘-i bât-ı kat‘î ile 

altmış gurûşa mesfûr Yorgi ile karındaşı müvekkile-i merkûm Nikola’ya bey‘ ve teslim ve 

temlik idüb anlar dahi ber-vech müşterâki iştirâ’ ve tesellüm ve temellük ve kabûl 

eylediklerinden sonra semen olan meblağ-ı merkûm altmış gurûşa mesfûran Yorgi ve 

Nikola yedlerinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledi min ba‘d hisse-i mezkûrede 

vechen mine’l-vücûhü’ş-şer‘ıyye alâka ve müdâhalem kalmayub mesfûran Yorgi ve 

Nikola zımmîlerin mülk-i müşterâlarıdır keyfe mâ-yeşâ’an ve yehtâran mutasarrıf olsunlar 

didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb ve terkîm olundu. Tahrîren fi’l-

yevmi’s-sâlis mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Mîr El-hâc Ahmed Ağa Subaşı, El-hâc Veli Bakkal, Ahmed Beşe 

Bakkal, Kumcu Ahmed Beşe, İmâm-zâde Mehmed Ağa, El-hâc Hasan Şatır, Abdullah 

Çelebi Serrac, İsmâil Efendi kâtib-i cizye, Es-seyyid Mehmed Ağa bin Üzeyir Ağa, Şahin 

Beşe bin Abdi. 

 

V24-B 

K36: (Miras) 

 Mahmiyye-i İstânbûl sükkânından olub İrân Seferi’nde Trabzon’a gelüb ber-vech 

misâfiren medîne-i mezbûra sevkinde vefât iden İbrâhim Beşe bin Abdullah’ın zâhirde 

vârisi ma‘rûfi olmayub terekesi beytü’l-mâla dâhil olmağla medîne-i mezbûrede 

yeniçeriler zâbiti ve beytü’l-mâl emîni olan ‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim Mehmed Ağa 

tarafından tayîn olunan çukadârı Mehmed Beşe ma‘rifetiyle kıbel-i şer‘den müteveffâ-yı 
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mezbûrun terekesi tahrîr ve sevk-i sultânîde ba‘de’l-müzâyede bey‘ olunub emîn mûmâ-

ileyhe teslim olunan tereke-i müteveffâ-yı defderidir ki ber-vech âtî zikr olunur. Fi’l-

yevmi’s-sânî mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Muhallefât Miktar Değer 

Köhne ma’i derlik  156 meblağ 

Köhne â’ba şalvar 1 55 meblağ 

Köhne mor mintan 1 72 meblağ 

Köhne kuşak 1 50 meblağ 

Köhne pelaska 1 21 meblağ 

Köhne iplik beştemali 1 6 meblağ 

Köhne bağlık ma‘ (…) ma’i çuka  45 meblağ 

(…) tüfenk 1 156 meblağ 

Köhne yeşil mintan 1 30 meblağ 

Köhne acem alacası parçası  360 meblağ 

Köhne asdar ma‘ fes 1 111 meblağ  

Frengi kılıc 1 360 meblağ 

Köhne boğca 1 33 meblağ 

Köhne alâca makrama 1 48 meblağ 

Sagîr Kızılbaş gulâmı 1 32 gurûş - 22 meblağ 

Yekûn 44 44 gurûş – 22 meblağ 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 4.5 gurûş 

Resm-i ‘âdî  1 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 0.5 gurûş 

Dellâliye ve dükkân kirâsı 1 gurûş - 15 meblağ 

Deyn-i müsbet İstânbûl sâkinlerinden El-hâc 

Mehmed bin Ahmed 

15.5 gurûş 

Resm-i emîn-i beytü’l-mâl  4 gurûş (rub‘ 1) 

Kaydiyye 5 pâra 

Sâhihü’l-bâkî 

(…) Ağala çukadârı Süleymân Ağa’ya teslim 

olunmuşdur 

16.5 gurûş - 38 meblağ 
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K37: (Miras) 

Medîne-i Trabzon mahallâtından El-hâc Kasım Mahallesi sâkinlerinden işbû 

râfi‘ü’l-küttâb Monla bin Mustafâ nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

hâlâ Trabzon’da yeniçeriler zâbiti ve beytü’l-mâl emîni olan ‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim 

Mehmed Ağa tarafından husûsu âtî’l-beyâna vekîl olub nehc-i şer‘ üzre vekâleti sâbite olan 

Çukadârı Ahmed Beşe bin Abdullah mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb 

Medîne-i mezbûre mevki‘nde misâfiren ve marazan vefât iden Osman Beşe bin Abdullah 

bin Abdurrahmân târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem müslimîn (…) hâlâ yanımda mevcûd 

olan malımdan elli gurûş semen-i şer‘ üzre techîz ve tekfînime sarf eyledikden sonra on 

gurûş dahi semen-i şer‘ üzre ıskât-ı salavâtı içün devr olunun deyu işbû umûra beni vasî-i 

muhtâr idüb marazan fevt olmuş iken müvekkil mezbûr Ahmed Beşe vekâleti hasebiyle 

incaz ve hisseye ma’ni olur sahtü’ş-şer‘ suâl ve icrâ-yı ahkâmı şer‘ıyye matlûbumdur 

didikde gıbbe’s-suâl vekîl mersûm Ahmed Beşe cevâbında vesâyet-i merkûmeyi minvâl-i 

muharrer üzre münkir olacak ‘udûl-i ahrâr ricâl-i müslimînden Mehmed Ağa bin El-hâc 

Ömer ve İbrâhim Beşe bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecliş-şehâde meclîs-i şer‘ hâzırâne 

olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakîka müteveffâ-yı mezbûr Osman Beşe bin Abdullah bin 

Abdurrahmân târîh-i mezkûreden üç gün mukaddem bizim huzûrumuzda hâlâ yanımızda 

mevcûd olan malımdan altı gurûş semen-i şer‘ üzre techîz ve tekfînime sarf eyledikden 

sonra on gurûş dahi semen-i şer‘ üzre ıskât-ı salavâtım içün devr olunun deyu işbû umûra 

müdde‘â-yı vasî-i merkûm Monla Ali’yi vasî-i muhtâr idüb mutarrafın olmuşdur biz bu 

husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu herbiri edâ-yı şehâdet-i şer‘ıyye 

itdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağla mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-

taleb ketb ve terkîm ve bir talebe i‘tâ olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis muharremü’l-

harâm sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Monla Ahmed bin Hamza, İbrâhim Beşe bin Mehmed, İbrâhim Beşe 

bin El-hâc Mustafâ, Eyyûb Efendi İmâm-ı Çarşu. 

 

V25-A 

K38: (Miras) 

Medîne-i Trabzon mahallâtından Çarşu Mahallesi sâkininden olub bundan akdem 

Gümüşhâneden gelür iken sergü yeri dimekle ma‘rûf nâm mevzîde mahrûmî olub mahalle-
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i mezbûrede El-hâc Ahmed’in taşra odasında müteessiren vefât iden Mehmed Beşe bin 

Abdullah’ın zâhirde vârisi ma‘rûf olmayub terekesi âlâ vefke’l-a’de beytü’l-mâla ‘âid  olub 

vârisi şer‘iyi mühür eyledikde teslim eyleye deyu sâbıka kûl kethüdâsı olub hâlâ medîne-i 

mezbûrede yeniçeriler ağası ve emîn-i beytü’l-mâl olan ‘umdetü’l-emâcid ve ekârim 

sa‘âdetlü Muhammed Ağa hazretleri tarafından Çukadârı Mehmed Ağa ile kıbel-i şer‘den 

Es-seyyid Yûsuf Efendi’ye irsâl olunub ol dahi zeyl-i sahîfede muharrerü’l-esâmi 

müslimîn ile mecrûh müteveffâ-yı mezbûr Muhammed Beşe’nin hüsn-i vefâtında yanında 

mevcûd olan muhallefâtı ba‘de’l-müzâyede tahrîr ve takvim ve emîn mûmâ-ileyh 

Muhammed Ağa hazretlerine teslim olunan eşyâsı kısmet-i defteridir ki ber-vech âtî zikr 

olunur. Hurrire fî 3 mâh-ı muharremü’l-haram sene 138. 

Muhallefât Miktar Değer 

Beze kaplu köhne zerdeva kürkü 1 10 gurûş 

Köhne çakşir 1 1.5 gurûş 

Köhne kırmuzi niş çuka  3 gurûş 

Turuncu köhne çuka cübbe  100 meblağ 

Köhne alâca entâri 1 100 meblağ 

Köhne sarık  110 meblağ 

Köhne beyâz fes  60 meblağ 

Siyâh köhne bez zibun ve don ve zibun  60 meblağ 

Köhne kazan ve gömlek  141 meblağ 

Alâca entâri ve köhne beyâz sâde  81 meblağ 

Köhne uçkur ve sarık ve papuç  61 meblağ 

Köhne kırmuzi niş  5 meblağ 

Köhne yeşil kuşak 1 10 meblağ 

Kara bıçak  5 meblağ 

Cem‘an yekûn  20 gurûş – 83 meblağ 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 3 gurûş 

Resm-i ‘âdî 1 gurûş 

Resm-i emîn-i beytü’l-mâl 2 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 20 pâra 

Çukadâra 10 pâra 

Kaydiyye 10 pâra 

Yekûn 8 gurûş 
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Sahihü’l-bâkî 

(…) emîn-i beytü’l-mâl mûmâ-ileyh Mehmed Ağa (…) Ağa’ya çukadâran 

Süleymân Ağa’ya teslim olunmuşdur 

12 gurûş – 83 meblağ 

 

V25-B 

K39: (Miras) 

 Hâlâ Pûlâdhâne’de işbû bin yüz otuz sekiz senesi mâh-ı muharremin ikinci gününde 

taraf-ı İrân’dan ubûr iden yeniçeri tâifesinden mechûl’ul esâmi ve’l-mahalle yer yeniçeri 

vefât idüb tereke-i mevcûdesi zeyl ü şefede muharrerü’l-esâmi eşyâ olduğu ‘umdetü’l-

ekâbir sâbıka kûl kethüdâsı olub hâlâ beytü’l-mâl emîni olan Muhammed Ağa’nın 

Çukadârı Muhammed Beşe ihbârlarıyla tahrîr olunduktan sonra gulâm-ı acemî bey‘-i min-

yezid oldukda elli gurûşa yezid bey‘ ve eşyâsı fürûht olunub sekiz gurûşdan üç pâra 

noksâna baliğ olub min-haysü’l-mecmu‘ elli sekiz gurûş on yedi pâra olmağla vâris 

ma‘rûfi olmadığından zuhûr idinceye değin emîn mûmâ-ileyh hazretlerine teslim olduğu 

ber-vech âtî zikr olunur. Hurrire fî 2 mâh-ı muharremü’l-haram sene 138.  

Muhallefât Miktar Değer 

Kızılbaş gulâmı 1 – (rub‘ 1) 50 gurûş 

Pala  25 pâra 

Köhne tabanca  40 pâra 

Köhne mintan  31 pâra 

(…)  5 pâra 

Kelle bûş  8 pâra 

Köhne fes  12 pâra 

Köhne gömlek  10 pâra 

Köhne heybe  5 pâra 

Berber tası  12 pâra 

Köhne keçe  5 pâra 

Köhne tas  5 pâra 

Boyun kesesi  3 pâra 

Köhne bıçak  4 pâra 

Köhne ibrik  20 pâra 

Köhne kilindir  13 pâra 

Köhne boğça  20 pâra 

Köhne mâ’i derlik  25 pâra 



 

98 
 

Köhne zibun  6 pâra 

Köhne keçe  10 pâra 

Lûle  2 pâra 

Köhne yağmurluk â’bâdır  60 pâra 

Varül   8 pâra 

Yekûn  58 gurûş – 17 pâra 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 2 gurûş 

Resm-i emîn-i beytü’l-mâl mûmâ-

ileyh 

6 gurûş 

Dellâliye 1 gurûş 

Harc-ı mahkeme 1.5 gurûş 

Yekûn 10.5 gurûş 

Sahihü’l-bâkî (…) emîn-i beytü’l-

mâl mûmâ-ileyh (…) çukadârı 

Süleymân Ağa’ya teslim 

olunmuşdur 

47 gurûş -17 pâra 

 

K40: (Cinâyet) 

Medîne-i Trabzon müzâfâtından Akçaabad Nâhiyesi’ne tâbi‘ Moğala nâm karye 

sâkinlerinden işbû hâfızü’l-kütttâb Yangu-zâde Hasan Beşe bin Süleymân nâm kimesne 

meclîs-i şer‘-i hâzır lâzımü’t-tevkîrde takrîr-i kelâm idüb gâibün ‘ani’l-meclisde de oğlu 

Hasan ve kızının oğlu Mustafâ ve oğlu Ömer ve Natur oğlu diğer Mustafâ nâm kimesneler 

târîh-i kitâb gicesi nısfu’l-leylde mülk-i bağçeme gelüb ta‘bir-i hak hizmetkârım olan 

Hasan bin Mehmed’in sol memesi üzerine alt hâriceden kılıç ile ‘amden darb-ı mecruh 

idüb andan nâşi müteessiren fevt olmuşdur savb-ı şer‘-i enverden üzerine varılub 

mahallece mu‘âyene ve ba‘de’n-nazar keşf olunması matlûbumdur didikde kıbel-i şer‘den 

Mevlânâ Hasan Efendi’ye irsâl olunub ol dahi bi’l-fi‘il Trabzon Mütesellimi ‘umdetü’l-

a‘yân Muhammed Ağa tarafından tayîn olunan Ahmed’in mübâşeretiyle merkûm Hasan 

Beşe’nin zikr olunan bağçesine varub zeyl-i kitâbda muharrerü’l-esâmi müslimîn 

huzûrunda maktûl mezbûr Hasan’ın (…) nazar itdiklerinde fi’l-hakîka sâlifü’z-zikr sol 

memesi üzerinde bir mevzîde alt hâriceden kılıç yarası olub andan nâşî fevt olduğunu 

ba‘de’l-mu‘âyene mevlânâ-yı mezbûr mahâlînde keşf ve tahrîr ba‘de ma‘ân ta‘bir olunan 
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çukadârı Mehmed ile meclîs-i şer‘îme gelüb âlâ vukû‘a ittihad ve takrîr itmeleriyle mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’l-hamsin mâh-ı muharremü’l-haram sene 

semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Aya Sofya İmâmı Mehmed Efendi, Mustafâ Beşe bin Ahmed, 

Ahmed Beşe bin Mehmed, Mehmed Beşe bin Bünyad, Diğer Mehmed Beşe bin Osman, 

İbrâhim ve Bekir Mehmed Beşe, Diğer Mehmed Beşe bin Bostan, diğer Mehmed Beşe bin 

Hasan, Mustafâ Beşe bin Hâcı Alî.  

 

V26-A 

K41: (Miras) 

Medîne-i Trabzon muhâfazasına tayîn olunan Dergâh-ı ‘âlî yeniçeri on başılarından 

doksan dokuz cemâ‘âtinin yoldaşlarından olub bundan akdem vefât iden Arnavud Mûsâ 

Beşe’nin zâhirde vâris-i ma‘rûf olmayub terekesi sâbit beytü’l-mâla ‘âid  olmağla medîne-i 

mezbûrede yeniçeriler zabiti ve emîn-i beytü’l-mâl olan ‘umdetü’l-emâcid ve’l-akrân 

sa‘âdetlü Muhammed Ağa tarafından tayîn olunan çukadârı Muhammed Beşe ma‘rifetiyle 

müteveffâ-yı mezbûrun terekesi tahrîr ve sevk-i sultânîde ba‘de’l-müzâyede bey‘ olunub 

emîn-i beytü’l-mâla teslim olunan terekesi defteridir ki ber-vech âtî zikr olunur. Hurrire fî 

5 mâh-ı muharremü’l-haram sene 138. 

Muhallefât Miktar Değer 

İmroz kebesi 1 Kıymet 120 pâra  

Köhne kalkan 1 Kıymet 5 pâra  

Köhne derlik 1 Kıymet 15 pâra  

Köhne kuşak 1 Kıymet 25 pâra 

Köhne fes ve astar 1-1 Kıymet 11 pâra 

Kılıc karadır 1 Kıymet 67 pâra 

Pelaska 1 Kıymet 10 pâra  

Köhne gömlek 1 Kıymet 2 pâra 

Def‘a köhne kalkan  Kıymet 11 pâra 

Bir vech nemed  5 gurûş – 15 pâra 

Cem‘an yekûn  12 gurûş – 8 pâra 
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Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 4 gurûş 

Resm-i emîn-i beytü’l-mâl 1 gurûş 

Resm ve harc-ı mahkeme 1 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye ve kâtibe 0.5 gurûş 

Yekûn 6.5 gurûş 

Sahihü’l-bâkî (…) emîn-i beytü’l-mâl (…) mûmâ-ileyh Süleymân Ağa’ya teslim 

olunmuşdur 

5 gurûş – 28 pâra 

 

K:42 (Miras) 

  Fi’l-asl Hemşin Kazâsı’ndan olub Medîne-i Trabzon’da Aşağı Hisâr’da Bâb-ı Bazar 

Mahallesi’nde ber-vech misâfiren Kör Ahmed Ağa’nın karininden inmikci iken bundan 

akdem vefât iden Osman Beşe ve karındaşı Alî Beşe ibn-i Hüseyin’in zâhirde vârisi ma‘rûf 

olmayub terekesi sâbit beytü’l-mâla raci’ olmağla medîne-i mezbûrede emîn-i beytü’l-mâl 

ve yeniçeriler zâbiti olan mefâhirü’l-’a‘yân Mehmed Ağa tarafından tayîn olunan çukadârı 

Mehmed Beşe ma‘rifetiyle kıbel-i şer‘den müteveffâ-yı mezbûrların muhallefâtları tahrîr 

ve sevk-i sultânîde ba‘de’l-müzâyede bey‘ olunub emîn-i beytü’l-mâla teslim olunan 

terekeleri defteridir ki ber-vech âtî zikr olunur. Hurrire fî 4 mâh-ı muharremü’l-haram sene 

138. 

Muhallefât Miktar Değer 

Köhne kilim  30 pâra 

Köhne kilim  35 pâra 

Kebîr kantar  66 pâra 

Köhne heybe  8 pâra 

Gömlek  28 pâra 

Çift satır  14 pâra 

Kara kılıc  40 pâra 

Def‘a kara kılıc  50 pâra 

Tiftik  180 pâra 

Şal kuşak  206 pâra 

Kemer kuşak  66 pâra 

Köhne kürk   24 pâra 

Köhne şalvar  9 pâra 

Köhne zibun  21 pâra 
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Satır  57 pâra 

Kenâri  15 pâra 

Alâca kuşak  18 pâra 

Köhne kebe  21 pâra 

Def‘a çuka şalvar  219(?) pâra 

Tencere ve kapak  57 pâra 

‘Abâ-yağmurluk  28 pâra 

Sagîr kantar  25 pâra 

Balta  7 pâra 

Köhne derlik  6 pâra 

Hırdavat  28 pâra 

Beştemal  12 pâra 

Çuval  32 pâra 

Tencere ma‘ (…)  48 pâra 

Odun  45 pâra 

Dakîk 265 kıyye Kıymet 265 pâra  

Trabzon buğdayı 17.5 kile 37 gurûş – 110 

meblağ 

Bir vech nemed  97 gurûş 

Def‘a bir vech nemed  (rub‘ 3) 9 gurûş 

Cem‘an yekûn  182 gurûş – 20 

meblağ 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  8 gurûş - 15 pâra 

Vefât eylemezden mukaddem iki nefer yeniçerilere  1.5 gurûş 

Resm-i emîn-i beytü’l-mâl  18 gurûş 

Resm-i ‘âdî  9 gurûş 

Çukadârına  1 gurûş 

İrsâline ve kâtibine  3 gurûş 

Kaydiyye  20 pâra 

Beytü’l-mâl emîni tarafından nâzıra  5 gurûş 

Deyn-i müsbet Kurd oğlu Hâcı Alî  28 gurûş - 1 pâra 

Deyn-i müsbet anbar emîni El-hâc Mustafâ Ağa  25 gurûş – 16 

pâra 

Deyn-i müsbet ber mûceb vasîye  2 gurûş 

Deyn-i ber mûceb vasîye  18 pâra 
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Cem‘an yekûn  102 gurûş – 6 

pâra 

Sahihü’l-bâkî  

(…) beytü’l-mâl mûmâ-ileyh Mehmed Ağa yeniçeri ağası 

çukadârı Süleymân Ağa’ya teslim olunmuşdur (…) 

 80 gurûş – 2 

meblağ 

 

V26-B 

K43: (Mülk Anlaşmazlığı) 

 Mahmiyye-i İstânbûl’da Kadırga Limanı kurbunda Akarçeşme Mahallesi’nde sâkin 

muharrerü’l-mücerreb(?) râfi‘ü’l-küttâb Âişe Hâtûn ibne Süleymân Ağa bin El-hâc Alî 

tarafından ber-vech âtî da‘vâya vekîl olduğu zât-ı mezbûreyi bi’l-ma‘rifeti’ş-şer‘ıyye 

‘ârifân Hüseyin bin Yûsuf ve Osman bin Hasan nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an sâbit 

olan Halîl Ağa bin İbrâhim nâm kimesne mahmiyye-i mezbûrede meclîs-i şer‘-i enverde 

zikri altı hâne vech-i câbi üzre vaz‘-ı yed şer‘an sâbit olan Mustafâ Ağa bin Mehmed nâm 

kimesne mahzarında bâlukâle üzerine de‘âvî ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mezbûre 

Âişe Hâtûn’un müteveffî babası Süleymân Ağa bin El-hâc Alî bin Abdullah hâlâ cevâbında 

müvekkile-i mezbûre Âişe’nin sagîr hâlinde bin yüz on sekiz senesinde Vilâyet-i 

Anadolu’da Medîne-i Trabzon’a sevkinde vâki‘ iki tarafdan tarîk-i ‘âmm ve bir tarafdan 

timurci dükkânı ve bir tarafdan ba‘zan Berber Hasan ve bazen Kayıkçı Yani zımmî mülk 

ile mahdûd elli dört bâb odayı müştemil mülk hâne kızı müvekkilem mezbûre Âişe’ye 

hîbe-i sahîhe-i şer‘ıyye ile bey‘ ve temlik olan kabzla i‘lâm ve eşhâd itmekle mahdûd-ı 

mezbûr müvekkilem merkûme Âişe’nin mülk-i mevhûbesi olmuş iken merkûm Mustafâ 

Ağa sekiz bâb odasını ta‘bir-i hak ahz ü kabz ve zabt ve tasarruf ider. Suâl olunub zikr 

olunan odalardan kasrid ve müvekkilem mezbûr Âişe Hâtûn’a teslime merkûm Mustafâ 

Ağa’ya tenbiye olunmak bâlukâle murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Mustafâ Ağa 

cevâbında fi’l-vâki‘ mahdûd-ı mezbûr müvekkile-i mezbûre Âişe’nin babası müteveffâ-yı 

merkûmun savtinde mülkü olduğunu ve sekiz bâb odasına mülkiyet üzre vaz‘-ı yedini 

vech-i meşrûh üzre müvekkile-i mezbûrenin mülk-i mevhûbesi olduğunu inkâr 

eylediğinden mâ‘adâ, müteveffâ-yı mezbûr Süleymân Ağa’nın vefâtında verâseti zevcesi 

Safiyye binti Mehmed Ağa nâm hâtûn ile li-ebeveyn er karındaşı Abdullah Ağa’ya ve 

müvekkile-i mezbûr Âişe Hâtûn’a münhasır olmağla merkûme Âişe akîle ve bâliğa olduğu 

hâlde hâne mahdûd-ı mezkûru müteveffâ-yı mezbûrun vârisesini beynlerinde iktisâma 

tarafından Seydi Ağa bin Süleymân nâm kimesneyi vekîl itmekle ol dahi ba‘de kabûlü’l-
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vekâlet-i verese mezbûre beynlerinde kısmet eyledikde zabt ve tasarrufumda olan sekiz 

bâb oda karındaşı merkûm Abdullah Ağa’nın hissesine isâbet eyledikde ol dahi kabz ve 

kabûl ve yedimde olan mubayaa-i hüccet-i mantûkunca tedâvül idi cümle sezâen nim 

mülke dâhil olmuşdur deyu def‘ala mukâbele idecek gıbbe’l-istintâk vekîl mezbûr Hamza 

tasdîka fi’l-vâki‘ müvekkile-i mezbûre Âişe Hâtûn’a hâne mahdûd-ı mezkûru beyne’l-

verese iktisâma mezbûr Seydi Ağa’yı vekîl eylediğine ikrâr iken merkûm Seydi Ağa tehdîd 

beni ibkâ’a cebâbireden olmağla müvekkilem mezbûre Âişe Hâtûn’un Medîne-i 

Trabzon’da sâkin olduğu menziline varub beni Trabzon mevki‘nde babandan kalan fani 

veresesi beynlerinde iktisâma tarafından beni vekîl eğer itmez isen seni katl iderim deyu 

tehdîd ve ikrâh itmekle müvekkilem mezbûre Âişe dahi merkûm Seydi Ağa’yı mükrehen 

vekîl eylemiş idi deyu def‘a ve def‘ala mukâbele ve gıbbe’s-suâl cevâbında müvekkile-i 

merkûme Âişe Hâtûn hâne mahdûd-ı mezbûru merkûm Seydi Ağa’nın taksîm eylediğinden 

sonra merkûm Seydi Ağa’yı tav‘an vekîl eylediğini ikrâr dahi eylemişdi deyu da‘vâ idecek 

gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr merkûm Mustafâ Ağa’dan de‘âvî meşrûhuna mutâbık tenbiyye 

taleb olundukda merkûm Mustafâ Ağa in‘âm-ı tenbiye içün istimhâl itmekle (…) mehl-i 

şer‘î ile imhâl olunub her defada müddet-i mehl-i şer‘ tamâm ve kırk güne tecâvüz idüb 

in‘âm-ı tenbiyeye kâdir olmayub müvekkile-i mezbûre Âişe’ye vech-i şer‘ üzre tahlîfe dahi 

taleb olmağıyla ta‘bir-i vech-i şer‘ıyye mu‘ârazada ba‘de’l-men‘ evvelâ vekîl mezbûrdan 

ikrâha tenbiyye taleb olundukda ‘udûl-i ahrâr ricâl-i müslimînden olub zât-ı mezbûreyi 

bi’l-ma‘rifeti’ş-şer‘ıyye ‘ârifân Trabzon ahâlîsinden ve mahmiyye-i mezbûrede ahur kapu 

kurbunda sâkin Hüseyin Ağa bin Rıfkî ve medîne-i Üsküdar’da sâkin Mahmûd bin Ahmed 

nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ hâzırâne olub istişhâd olundukda fi’l-vâki‘ 

Medîne-i Trabzon Eyâleti’nden Seydi Ağa bin Süleymân tehdidimi ibkâ’a kâdir 

cebâbireden olduğu hâlde müvekkile-i mezbûre Âişe Hâtûn ibne Süleymân Ağa bin El-hâc 

Alî’nin Trabzon’da sâkin olduğu menziline gelüb Trabzon mevki‘nde babanızdan kalan 

elli dört bâb odayı müştemil tarafını tarîk-i ‘âmm ve bir tarafdan timurciler dükkânı ve bir 

tarafdan bazen Berber Hüseyin ve bazen kaşıkçı bâni mülkleri ile mahdûd hanı vârisesi 

beynlerinde iktisâma tarafından vekîl ile eğer vekîl eylemezsen seni katl iderim deyu bizim 

huzûrumuzda tehdîd ve ikrâh itmekle ol dahi mükrehen merkûm Seydi Ağa bin Süleymân 

Ağa’yı iktisâma tarafından vekîl eylemişdi deyu kerhene ve Osman bin Mehmed ve El-hâc 

Mustafâ bin Rıfkî ve Mustafâ bin Mehmed nâm kimesneler dahi li-ecli’ş-şehâde meclîs-i 

şer‘ hâzır olub eserü’l-istişhâd fi’l-hakîka Trabzon ahâlîsinden Seydi Ağa bin Süleymân 

tehdidini ibkâ’a kâdir cebâbireden idi deyu herbiri edâ-yı şehâdeti şer‘ıyye itdiklerinden 



 

104 
 

sonra sâbiten vekîl-i mezbûrdan vech-i mübeyyin üzre müdde‘âsı olan hibbeye tenbiye 

taleb olundukda ‘udûl-i ahrâr ricâl-i müslimînden fi’l-asl Trabzon ahâlîsinden ve 

mahmiyye-i mezbûrede Akbıyık Mahallesi’nde misâfiren sâkin Mehmed bin Ahmed altmış 

iki cemâ‘ât neferâtından olub odayı mezbûre sâkin El-hâc Hüseyin bin Abdullah nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ hâzırlar olub eserü’l-istişhâd’üş şer‘ fi’l-vâki‘ 

Medîne-i Trabzon ahâlîsinden Süleymân Ağa bin El-hâc Alî bin Abdullah kızı müvekkile-i 

mezbûre Âişe’nin hâlâ sınurunda bin yüz on sekiz senesinde Medîne-i Trabzon mevki‘nde 

vâki‘ tarafını tarîk-i ‘âmm ve bir tarafdan timurci dükkânı ve bir tarafdan Berber Hasan ve 

bazen kayıkçı bâni zımmî mülkleri ile mahdûd elli dört bâb odayı müştemil mülk hânemi 

kızım sagîren Âişe’ye hîbe-i şer‘ıyye ile hîbe ve temlik ve velâyeten kabz ve tesellüm 

eyledim deyu bizim huzûrumuzda hîbe ve i‘lâm ve husûs-ı mezbûra bizi eşhâd eyledi biz 

bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu herbiri edâ-yı şehâdet’üş 

şer‘ıyye eylediklerinde şâhidün mezbûrun ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle 

olmağın mûcebiyle hâne-i mezbûr ba‘de’l-hükm sâlifü’z-zikr sekiz bâb odadan kasrid ve 

müvekkile-i mezbûr Âişe Hâtûn’a mahallinde teslime mezbûr Mustafâ Ağa’ya tenbiyye 

olunub mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-seb‘a ‘işrîn mâh-ı Recebü’l-karar 

sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf.  

Şühûdü’l-hâl: Ahmed Ağa bin Hasan sâbık kethüdâ-yı cebeciler, Alî Efendi bin 

Abdurrahmân İskipli, Sirâceddin Efendi, Şeyh Ahmed bin Alî, Hüseyin Ağa bin Yûsuf 

Gümüşhâneli, Hüseyin Ağa bin Mustafâ, Şuayb bin Abdullah, Ahmed Ağa Trabzon sâbık-ı 

beşlüyan, Ahmed Çelebi bin İsmâil, Abdullah bin El-hâc Asım, Ömer Ağa bin El-hâc Alî 

Asitâne-i Trabzon kethüdâsı, Es-seyyid Hüseyin Ağa bin El-hâc Mustafâ, İsmâil Ağa bin 

El-hâc Muhammed, Abdullah Halîl bin Hasan Ağa, Abdullah bin El-hâc Selim, El-hâc 

Osman Ağa bin İbrâhim, İbrâhim Ağa Beşe tâbi‘-i Veli, Alî Sipâhi bin Abdurrahman, 

Mustafâ bin Abdullah, Sâlih Efendi bin Ahmed, Alî Sipahi bin Mehmed, Mehmed Efendi 

bin Kâmil ve gayruhüm. 

 

V27-B 

K44: (Mülk Satışı) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Maçuka Nâhiyesi’ne tâbi‘ Olasa nâm karyede 

sâkin Emine binti Ahmed nâm Hâtûn ba‘de’t-tevfikü’ş-şer‘ meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-

tevkîrde iş bu râfi‘ü’l-küttâb Hüseyin bin Hasan mahzarında ikrâr tâm takrîr-i kelâm idüb 
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bundan akdem zevcem Mehmed fevt olub cemî‘ muhallefâtı karye-i mezbûre dairesiyle 

(…) bir bâb mülk-i menzile munhasıra olub işbû hâzır-ı bi’l-meclîs kayın vâlidem Fâtıma 

müteveffî zevcemden beş bin akçe mihr-i mü’eccel mukâbelesinde bana def‘ ve teslim 

idüb ol vechle mülk-i mevrûsum olmağla mülk-i mezbûru tahmîle’t-tevâbi ve’l-levâhık ve 

kaffetü’l-hukûk ve’l-mürâfık tarafından îcâb ve kabûlü hâvî bey‘-i bât-ı kat‘î ile otuz bir 

gurûşa cem‘î yüz hamsine bey‘ ve teslim ve temlik idüb ol dahi ber-vech muharrer iştirâ’ 

ve tesellüm ve temellük ve kabûl eylediğinden sonra semen olan meblağ merkûm otuz bir 

gurûş mezbûr Hüseyin yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledim min ba‘d 

menzil mahdûd-ı mezkûr cemî‘ müştemilâtıyla mezbûr Hasan’ın mülk-i müşterâsıdır keyfe 

mâ-yeşâ’ ve yehtâr mutasarrıf olun didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Fi’l-yevmi’s-sânî mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Ahmed bin El-hâc Mûsâ, Hasan bin Mahmûd, Seydi bin Resul, 

Mehmed Beşe bin Mirzâ, Yaykalı Alî Beşe, Hasan Beşe bin Mustafâ. 

 

K45: (Miras) 

Medîne-i Trabzon mahallâtından Eksotha Mahallesi mütemekkinelerinden iken 

bundan akdem kendü mülk-i menzili dâhilinde maktûlen hâlike olan Savale binti Andıroya 

nâm nasrâniyyenin zâhirde vâris ma‘rûfi olmayub terekesi beytü’l-mâla ‘âid  olmağla 

medîne-i mezbûrede mütesellim-i emîn-i beytü’l-mâl olan ‘umdetü’l-emâcid ve’l-a‘yân 

Mehmed Ağa tarafından mübâşir tayîn olunan Şatır Ömer Ağa mübâşeretiyle hâlike-i 

mesfûrenin kıbel-i şer‘den metrûkâtı tahrîr ve sevk-i sultânîde ba‘de’l-müzâyede fürûhte 

olunub emîn-i beytü’l-mâla teslim olunan defteridir ki ber-vech âtî zikr olunur. Hurrire fî 6 

zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Muhallefât Miktar Değer 

Tekne ma‘ (…) 1-1 8 pâra 

Çanaklar  4 pâra 

Köhne kilim  2 pâra 

Köhne tahta sanduğu  9 pâra 

Köhne yorgan  23 pâra 

Köhne kebe  19 pâra 

Köhne çuval  2 pâra 

Sim döşeme  12 pâra 

Ayakkabı  8 pâra 
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Alâca köhne beştemal  2 pâra 

(…)  1 pâra 

Köhne kürk  12 pâra 

Köhne gömlek  5 pâra 

Köhne zibun  7 pâra 

Maçuka anbarı  5 pâra 

Köhne yasdık  4 pâra 

Köhne minder  9 pâra 

Tahta sanduğu  16 pâra 

Buğday ma‘ çuval  33 pâra 

Kara büber  3 pâra 

Köhne uçkur  1 pâra 

Köhne küpler  12 pâra 

İskemne  3 pâra 

Kantar ma‘ manuk  11 pâra 

Köhne yasdık  7 pâra 

Köhne beştemal  4 pâra 

Sac ayağı  3 pâra 

Sahan ma‘ kapak ma‘ nâle ma‘ tas 8 kıyye Kıymet 5 gurûş - 

30 pâra   

Eğrilmiş iplik  9 pâra 

Zenbil ma‘ beştemal  3 pâra 

Köhne beyâz çakşir  2 pâra 

Köhne peşkir  30 pâra 

Elek  1 pâra 

Mahalle-i mezbûre mülk-i menzildir  Kıymet 32 gurûş 

Cem‘an yekûn 

Yalnız kırk iki buçuk gurûşdur 

 42.5 gurûş 

 

V28-A 

K46: (Köle Alım-Satım) 

  Fi’l-asl Bosnevî olub hâlâ İrân Seferi takrîbiyle nefs-i Trabzon’da sâkin olub 

misâfir olan Anbar Emîni El-hâc Mustafâ Ağa bin Ahmed meclîs-i şer‘ şerîfül lâzımü’t-

teşrifde şöyle takrîr-i kelâm bast-ı ‘ani’l-merâm eylediği târîh-i kitâbından on gün 

mukaddem Rizeli Rum oğlu Alî Beşe de işbû hâzır-ı bi’l-meclis olub tahminen on beş 

yaşında olan Gürci asıllı gulâmı her bir gıybetden berî olmak üzere iki yüz gurûşa iştirâ’ ve 
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teslim-i semen eylemişdim el-hâlet-i hazih sanığı sadr-ı kadîmden olduğuna ıttılâ‘ım 

olduğu ecilden be-hasbü’ş-şer‘ bâliğ ve gâ’ib mezbûre gaybî ile redd ve dikkat-i zaferde 

ahz-ı semen-i meblağ matlûbumdur didikde erbâb-ı tecrübe ve tahmin olub emrâz-ı gulâma 

fi’l-cümle sadâkatleri meşhûr olan Hâcı Hüseyin bin Mehmed ve Hâcı Alî bin Mehmed ve 

Hamza Ağa aynı basiret ile nazar eylediklerinde ve ifa iş bu gulâmda işbû (…) kadîmden 

deyu ihtarlarından bu makûle cemi‘ (…) baliğ gâ’ibiye reddetiyle hükm-i sûreti ketb-i 

fıkhiyyede virdüğün nâm kitâbda azher-i zevâ’iyetine göre tecviz görülüb zâhir ‘ayb (…) 

eyyühe’l-helâk ‘âle’l-müşteri (…) kûl-ı şerîfleri tefrîh ve tatyib olunduğundan bey‘-i 

mezbûr fesh olunub bâliğ gâib merkûme reddetiyle hükm olundukdan sonra imân-ı 

merkûm çift idüb meblağ-ı mezbûr iki yüz gurûş Alî Beşe’den ahz eyleye deyu mâ-hüve’l-

vaki‘ bi’t-taleb ketb ve terkîm ve berî talebe i‘tâ ve teslim olundu. Fî evâ’il-i şa‘bânü’l-

muazzam fî sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Seyyid El-hâc Abdullah Efendi, Monla Ahmed bin Hamza, İbrâhim 

Çelebi bin Rıfkî, Mehmed Çelebi bin El-hâc Ahmed, Seyyid Mehmed Çelebi (…). 

 

K47: (Köle Alım-Satım) 

 Fi’l-asl Trabzon’da sâkine olan El-hâc Mustafâ meclîs-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-

teşrifde takrîr-i kelâm ve bast-ı ani’l-merâm eylediği işbû bin yüz otuz yedi mâh-ı şa‘bân-ı 

şerîfin evâ’ilinde Bosnevî olub misâfirinle Trabzon’da anbar emîni olan Mustafâ Ağa bin 

Ahmed Rum oğlu Alî Beşe’den her bir gıybetden berî olmak üzre tahminen on beş yaşında 

Gürci asıllı bir gulâm iştirâ’ idüb târîh-i merkûmdan on gün sonra Ağa mûmâ-ileyhe gulâm 

merkûmun gıybetine muttali’ olub baliğ merkûm gıybet-i münkatı’ ile gâib olduğundan 

hâkim mevki‘ sadr-ı kitâb tûbala ve hüsn-i nâib efendi bey‘-i merkûmu feth ve ber mûceb 

şer‘ baliğ gâibe reddetiyle hükm idüb gulâm mezbûru benim yanıma emânet vaz‘ ve ücret-i 

yevmiyesin takdir itmişken gulâm mezbûr yanımda elli sekiz gün meks eylediğinden sonra 

makziya-i Allah-ü Teâlâ işbû bin yüz otuz yedi mâh-ı şevvâl-i şerîfin gurresi günü fevt 

olmuşdur gulâm-ı merkûmun vefâtına müşâhede ve yedime sûret-i (…) i‘tâ olunmak 

matlûbumdur didikde fi’l-vâki‘ müşâhede olundukda gulâm-ı merkûm (…) tâundan 

makziyâ-i Allah-ü Teâlâ sene-i merkûmun gurre-i şevvâli’nde vefât eylediği mu‘âyene -i 

müşâhede olunduğu mâ-hüve’l-vâki‘ bi’t-taleb ketb ve terkîm ve berî talebe i‘tâ ve teslim 

olundu. Hurrire fî evâ’il-i şevvâlü’l-muazzam fî sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 
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Şühûdü’l-hâl: Hâcı oğlu, Muhzır Mustafâ Çelebi, Es-seyyid Yûsuf Efendi bin El-

hâc Yakûb, El-hâc Hüseyin Ağa, Es-seyyid El-hâc Abdullah Efendi, Monla Ömer. 

 

V28-B 

K48: (Miras) 

Fi’l-asl Atina kazâsı sükkânından olub İrân Seferi’nden ubûr idüb Medîne-i 

Trabzon’da vâki‘ sevkde Kasab hâne kurbunda kahve hânede sâkin iken bundan akdem 

vefât iden Hüseyin Beşe’nin zâhirde vârisi ma’rufi olmayub muhallefâtı cânib-i beytü’l-

mâla ‘âid  olmağla ‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim sâbıka kûl kethüdâsı olub ve beytü’l-mâl 

emîni Mehmed Ağa tarafından tayîn olunan Çukadârı Mehmed Ağa ma‘rifetleri ile kıbel-i 

şer‘den muhallefâtı tahrîr ve sevk-i sultânîde ba‘de’l-müzâyede bey‘ ve emîn mûmâ-ileyh 

hazretlerine teslim olunan terekesi defteridir ki ber-vech âtî zikr olunur. Fi’l-yevmi’r-râbi‘ 

‘aşer mâh-ı muharremü’l-harâm sene 138. 

Muhallefât Miktar Değer 

Müsta‘mel (…) 1 93 meblağ 

Beyâz derlik ma‘ gömlek  132 meblağ 

Köhne kuşak  15 meblağ 

Köhne çuka yemlik 1 63 meblağ 

Köhne heybe  54 meblağ 

(…) 4 30 meblağ 

Köhne çuka-i nebş  48 meblağ 

(…)  4 gurûş - 3 

meblağ 

Köhne yağmurluk  45 meblağ 

Güzel peşkir  120 meblağ 

Yanbolu kebesi  148 meblağ 

Köhne sarık  60 meblağ 

Pelaska ve vezne ve kapak  36 meblağ 

Köhne bıçak ve peşkir  51 meblağ 

Sim (…) ve hırdavat  1.5 gurûş - 30 

meblağ 

Nukûd  22 gurûş - 10 

meblağ 

Cem‘an yekûn  35 gurûş - 38 
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meblağ 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn  3 gurûş 

Resm-i kısmet  3.5 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye  1 gurûş 

Çukadârına ve emniyyeye  1 gurûş 

Kaydiyye Rub‘ 1  

Dellâliye ve dükkân kirâsı  28 pâra 

Resm-i emîn-i beytü’l-mâl  3.5 gurûş 

Emîn mûmâ-ileyhin çukadârına  1 gurûş 

Deyn-i müsbet  25 pâra 

Yekûn  14 gurûş - 15 

pâra 

Sahîhü’l-bâkî 

Yalnız yirmi buçuk gurûş ile elli iki akçedir (…) emin mûmâ-ileyh 

 

 20.5 gurûş - 52 

meblağ 

 

K49: (Miras) 

 Hâlâ Medîne-i Trabzon’da Debbağhâne’de tekyede İrân Seferi’nden ubûr iden 

Yeniçeri tâifesinden mechûl ism ve’l-mahall vefât iden bir nefer yeniçerinin zâhirde vâris 

ma’rufî olmayub terekesi beytü’l-mâla ‘âid  ‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim sâbıka kûl 

kethüdâsı olub yeniçeriler zâbiti ve beytü’l-mâl emîni olan Mehmed Ağa tarafından tayîn 

olunan Çukadârı Mehmed Ağa ma‘rifetiyle kıbel-i şer‘den terekesi tahrîr sevk-i sultânîde 

ba‘de’l-müzâyede emîn mûmâ-ileyh hazretlerine teslim olunan muhallefâtı defteridir ki 

ber-vech âtî zikr olunur. Fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer mâh-ı muharremü’l-harâm sene 138. 

Muhallefât Miktar Değer 

Köhne çuka şalvar  35 meblağ 

Köhne çuka yaşmak  6 meblağ 

Köhne alâca kilim  48 meblağ 

‘Atîk yumak 2 39 meblağ 

Köhne pelaska ma‘ vezne ve kapak  12 meblağ 

Köhne alâca (…)   15 meblağ 

Köhne ‘abâ-(…) 3 21 meblağ 
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Yanbolu kebesi 1 165 meblağ 

Köhne (…)  39 meblağ 

Uçkur  3 meblağ 

Makrama ve hırdavat  51 meblağ 

Tesbih ve hurda iri sim ve ipek  81 meblağ 

‘Atîk (…)  81 meblağ 

Köhne ‘abâ-yağmurluk  148 meblağ 

Köhne çuka yaşmak  81 meblağ 

Alâca ‘abâ-parçası  45 meblağ 

Tüfenk 1 150 meblağ 

Nukûd  10 gurûş 29 

meblağ 

Cem‘an yekün  9 meblağ 19.5 

gurûş 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 3 gurûş 

Resm-i ‘âdî 2 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 1 gurûş 

Kaydiyye 10 pâra 

Hidamiyye 0.5 gurûş 

Resm-i emîn-i beytü’l-mâl 2 gurûş 

Emîn-i mûmâ-ileyhin nezâret-i çukadâr Mehmed Beşe’ye 1 gurûş 

Sahîhü’l-bâkî 

(…) Emîn-i beytü’l-mâl mûmâ-ileyh 

10 gurûş - 39 meblağ 

 

V29-A 

K50: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Kal‘a-i Kule Mahallesin’de sâkin iken târîh-i 

kitâbdan bir ay mukaddem vefât iden Havvâ binti Mustafâ bin Abdullahın vârisleri olan 

sulbîye kebîre kızları Emine binti Hasan nâm hâtûn tarafından da’vâyı âtî’l-beyâna vekîl 

olub nehc-i şer‘ ve tarîk-i mer‘î üzre vekâleti sâbite olan oğlu Ahmed Halîl bin Yûsuf ve 

Hadîce nâm hâtûn tarafından (…) da‘vâya vekîl olub nehc-i şer‘ üzre vekâleti sâbite olan 

oğlu Osman Beşe bin Mehmed Halîl nâm kimesneler bâlukâle meclîs-i şer‘-i hâzır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde akrabasından râfi‘ü’l-kitâb Hasan Beşe bin Mehmed mahzarında üzerine 



 

111 
 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müvekkilelerimiz vâlidelerimiz merkûmtan Emine ve 

Hadîcenin vâlideleri müteveffâ-yı mezbûre Havvâ’nın bi’l-karinden olub medîne-i 

mezbûre ahâlînden ve evkâf-ı Hâtûniye kurrâ’sından Sovuk Su nâm karyede vâki‘ inde’l-

ahâli ve’l-cirân ma‘lûmatü’l-hudûd üç bâb menzil ve bir fırın ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i 

müsmireli müştemil bağçe kızları müvekkilelerimiz merkûmân Emine ve Hadîce ile 

oğlunun oğlu gâib-i ani’l-meclis Hasan Beşe bin El-hâc Ahmed’e arsa intikal itmişiken 

hâlâ mezbûr Hasan Beşe ta‘bir-i vech-i şer‘ bağçeyi mezkûreye müdâhale ider suâl olunub 

cevâbı tahrîr ve kasridine tenbiye olunması murâdımdır didiklerinde gıbbe’s-suâl mezbûr 

Hasan Beşe cevâbında müteveffâ-yı mezkûre Havvâ binti Mustafâ bin Abdullah târîh-i 

kitâbdan altı ay mukaddem sâlifü’z-zikr bağçeyi cemî‘ müştemilâtıyla yedinde mülk ve 

hakkı olduğu hâlde sıhhatinde iken evkâf-ı mezbûre câbisi Es-seyyid Hüseyin Efendi 

ma‘rifetiyle yetmiş gurûş semene makbuzasına emlâkini bana bey‘ ve vakf arsasını yine 

bana tefviz ve ferâgat eyledi ben dahi ber-vech mübeyyin iştirâ’ tefviz ve teslim ve kabûl 

idüb câbi mûmâ-ileyhden yedime temessük alub zabt ve tasarruf eyledim bağçe-i 

mezkûrenin emlâki mülk-i müşterâm ve arazi hak-ı makbuzumdur deyu def‘ala mukâbele 

idüb temessük-ü mersûme ibrâz itmeğile temessük-ü mezbûre nazar olunub bi’l-mevâhîbe 

feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı def‘-i meşrûhuna mutâbık olmağın gıbbe’l-istintâk 

ve’l-inkâr mezbûr Hasan Beşe’den def‘-i meşrûhuna mübeyyin beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i müslimînden Es-seyyid Mustafâ Halîl bin El-hâc Abdurrahmân ve Süleymân Beşe 

bin Murâd nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ıyye hâzırâne olub istişhâd 

olundukların fi’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezkûre Havvâ binti Mustafâ bin Abdullah târîh-i 

kitabdan altı ay mukaddem sâlifü’z-zikr bağçeyi cemî‘ müştemilâtıyla yedinde mülkü ve 

hakkı olduğu hâlde sıhhatinde iken Yani mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle yetmiş gurûş semene 

makbuzasına emlâkine mezbûr Hasan Beşe’ye bizim huzûrumuzda bey‘ ve vakf arsasını 

yine mezbûr Hasan Beşe’ye tefviz ve ferâgat eyledi ol dahi ber-vech mübeyyin iştirâ’ ve 

tefviz ve teslim ve kabûl idüb câbi mûmâ-ileyh Es-seyyid Hüseyin Efendi’den işbû 

temessüğü aldı biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu herbiri edâ-

yı şehâdeti şer‘ıyye itdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye ve tahlîf şehâdetleri makbûle 

olmağile mûcebince vekîlan mezbûrâtı mezbûr Hasan Beşe üzerine bi-vech-i muârazadan 

men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî ‘işrîn mâh-ı 

muharemül harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.  
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Şühûdü’l-hâl: Alî Ağa bin Mustafâ Ağa yeniçeriyân-ı sâbık, Küçük Mustafâ Ağa 

bin Mevâliye, Mustafâ Halîl, İbrâhim Efendi.  

 

K51: (Hırsızlık) 

Medîne-i Trabzon müzâfâtından Akçaabâd Nâhiyesi’ne tâbi‘ Mersün nâm karye 

sâkinlerinden Emine ve Esmâ binti Mehmed nâm hâtûnlar zâtları ba‘de’t-tevfikü’ş-şer‘ ve 

mezbûre Esmâ’nın zevci Mustafâ Beşe nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-

tevkîrde yine nâhiye-i merkûmeye tâbi‘ Zoğa nâm karye ahâlîsinden işbû râfi‘ü’l-kitâb 

Hüseyin Beşe bin Selim ve İbrâhim Beşe bin Hasan ve Muhammed ve Resûl ve Ramazân 

ve sâ’irleri mahzarlarında takrîr-i kelâm idüb zâtları mürûr iden Zoğa nâm karye 

sâkinlerinden işbû hâzırâne bi’l-meclis olan Osman Beşe Mehmed ve Mustafâ Mehmed ile 

gâib’ün ‘ani’l-meclis Muhammed bin Hasan ve Süleymân ve Savaş ve Eyyüb oğlu nâm 

kimesneler târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem ta‘bir-i hak gice dâhilinde karye-i 

merkûmede vâki‘ sâkinleri olduğumuz hânemizi basub bir sandık eşyâmızı gazaben ahz 

idüb bizim her birimize sitem eylediler ve işbû hâzırâne bi’l-meclis Hasan Beşe bin Ahmed 

ve Ahmed Çelebi bin Osman ve Mehmed bin Osman husûs-ı mezkûrda dâhiller oldukları 

mazannemiz olmuşlardır ve da’vâmız ancak bunlardandır bunlardan gayri işbû karye-i 

merkûme Zoğa ahâlîsinden olan ahâlî-i mezbûreden husûs-ı mezkûre müte‘allik vechen 

mine’l-vücûh ve sebeban mine’l-isbât da‘vâ ve sezâmız bu kadar ve anların dahi alâka-i 

vakd-i halleri bu kadar didiklerinde işbû şukka-i iştikâ’ bi’t-taleb ketb ve terkîm olunub 

ahâlî-i mezbûrenin yedlerine i‘tâ olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer mâh-ı 

muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl:  Sofran El-hâc Mehmed Ağa, Rıfkî Ağa bin El-hâc Alî, Ahmed Ağa, 

Hasan bin Mustafâ.  

V29-B  

K52: ( Sicilde bu kayıt iptal edilmiştir) 

K53: (Miras) 

 Fi’l-asl Sivrihisâr Kazâsı sükkânından iken İrân Seferi’nden ‘avdet idüb Medîne-i 

Trabzon’da vâki‘ Çölmekciler mevki‘nde Çölmekci Hâcı Mehmed’in odasında ber-vech 

misâfir sâkin iken bundan akdem vefât iden Süleymân Beşe bin Abdullahın zâhirde vârisi 
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ma‘rûf olmayub muhallefâtı cânib-i beytü’l-mâla ‘âid ve dâhil olmağla ‘umdetü’l-emâcid 

ve’l-ekârim sâbıka kûl kethüdâsı olub medîne-i mezbûrede memûren emîn-i beytü’l-mâl 

olan sa‘âdetlü Muhammed Ağa tarafından tayîn olunan Çukadâr Mehmed Ağa ma‘rifeti ile 

kıbel-i şer‘den müteveffâ-yı mezbûrun muhallefâtı tahrîr ve sevk-i sultânîde ba‘de’l-

müzâyede fürûht olunub emîn-i beytü’l-mâl mûmâ-ileyh hazretlerine teslim olunan eşyâsı 

defteridir ki ber-vech âtî zikr olunur. Fî 16 mâh-ı muharremü’l-harâm sene 1138. 

Muhallefât Miktar Değer 

Köhne Yanbolu kebesi   37 pâra 

Köhne kuzu kürkü  70 pâra 

Köhne yeşil çuka nebş  50 pâra 

Köhne derlik  23 pâra 

Köhne çuka şalvar  82 pâra 

Köhne kırmuzi kuşak  14 pâra 

Köhne çuka mintan  40 pâra 

Pelaska ma‘ vezne  17 pâra 

Müsta‘mel alâca zibun  15 pâra 

Müsta‘mel derlik  16 pâra 

Kara kılıc 1 41 pâra 

Def‘a Yanbolu kebesi  20 pâra 

Tüfenk  80 pâra 

Kırmuzi kuşak  19 pâra 

Keçe külah  4 pâra 

Bir vech nemed  10 gurûş – 7 

pâra 

Tahminen on altı yaşında acem kızı esir  1 Kıymet 60.5 

gurûş  

Kemer ma‘ boğça  3 pâra 

Cem‘an yekûn   74 gurûş - 

37 pâra 

 

Mine’l-ihrâcât 

Resm-i ‘âdî 8 gurûş 

Resm-i emîn-i beytü’l-mâl 8 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 1.5 gurûş 

Kaydiyye 10 pâra 
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Emîne 20 pâra 

İhzârına 80 pâra 

Oda kirâsı 13 pâra 

Techîz ve tekfîn 120 pâra 

(…) 1 gurûş 

(…) 2 gurûş 

Dellâliye 14 pâra 

Dükkân kirâsı 6 pâra 

(…) 61 pâra 

Ta‘âmiye 9 pâra 

Yekûn 28 gurûş – 33 pâra 

Sahîhü’l-bâkî 

(…) emîn-i beytü’l-mâl müşârün-ileyh 

56 gurûş 4 pâra 

 

V30-A  

K54: (Mülk Satışı) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Ayavâsıl Mahallesi mütemekkinelerinden Yuri 

veled-i Kostantin nâm zımmî bilâ-hâle ve kız karındaşı Hatu binti Kostantin nâm nasârâ 

tarafından vech-i câbi üzre bey‘i ikrâra vekîl olub şinhas babana ma‘rifet-i şer‘ıyye ile 

‘ârifân olan Lazar veled-i Bakof ve Save veled-i Lefter nâm zımmîler şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite olan Eyüstel veled-i Giranev(?) nâm zımmî bâlukâle meclîs-i şer‘-i hâzır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde işbû râfi’ür râkim nâm zımmî muvâcehesinde ikrâr tâm ve takrîr Hatu ile 

akidâtü’l-beyânın sudûruna değin senin mülk-i sahîhinde müstemleke olub mahalle-i 

mezbûrede vâki‘ bir tarafdan El-hâc Hasan hanı ve bir tarafdan karındaşım Gorgor zımmî 

mülkü ve bir tarafdan Esperi zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûde bir 

kıt‘a mülk arsa-i hâliye kızı cemi müştemilâtıyla tarafından îcâb ve kabûlü hâvî bey'-i bât-ı 

kat‘î ile yüz yetmiş beş gurûş ile mechûl mikdâr ‘adedi nâ-ma‘lûmeye kabza-i fülûsa 

mesfûr Yani zımmîye bey‘ ve teslim ve temlik eyledik ol dahi ber-vech mübeyyin mikdâr 

iştirâ’ ve teslim ve temlik ve kabûl eyelediğinden sonra semen olan marü’z-zikr yüz yetmiş 

beş gurûş ile mechûl mikdâr bir kabza-i fülûs müşteri mesfûr Yani zımmî yedinden bi’t-

tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledik hâliyen mahdûde-i mezkûrede vechen mine’l-vücûh 

zikr olunan bir kabza-i fülûs meclîs-i münîfden izâ‘at eyledik fî-mâ-ba‘d min-hâliye-i 

mahdûde-i mezkûreden vechen mine’l-vücûhü’ş-şer‘ıyye alâkamız kalmayub mesfûr Yani 

(…) keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr mutasarrıf olsun didiklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-
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vaka‘ bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l’-yevmi’s-sâbi‘ ‘aşer mâh-ı muharremü’l-harâm sene 

semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: (…) Hâcı Yûnus, İmâm-zâde Mehmed Ağa, Serrac-zâde Hâcı 

Mehmed, Kabalan-zâde Mehmed Ağa, Mustafâ muhzır Penayot veled-i Savel(?), (…).  

 

V30-B 

K55: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Yomra Nâhiyesi’ne tâbi‘ Mesona nâm karye 

sâkininden iken bundan akdem vefât iden Bayrakdâr Osman Beşe bin Hasan’ın verâseti 

zevce-i menkûhası Âişe binti Mustafâ nâm hâtûn ile sulbü kebîr oğlu Hasan ve sagîr 

oğulları Hüseyin ve İbrâhim ve sagîre kızları Fâtıma ve Emine ve Sâliha ve Esmâ ve 

Saniye’ye münhasıra olub tashih meselesi seksân sekiz sehmden olub sehhâm-ı 

mezbûreden on bir sehmi mezbûre Âişe’ye ve ondörder sehmi oğulları merkûmun Hasan 

ve Hüseyin ve İbrâhim ve yedişer sehmi merkûmât Fâtıma ve Emine ve Sâliha ve Esmâ ve 

Saniye’den her birine isâbet itdüğü lede’ş-şer‘ mübeyyin oldukdan sonra kıbel-i şer‘-i 

mergûbdan müteveffâ-yı mezbûrun terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farizâtü’ş-şer‘ıyye 

defteridir ki ber-vech âtî zikr olunur. Fî 15 mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve 

selâsîn ve mi’e ve elf.  

Muhallefât Miktar Değer 

Evânî-i nuhâsiye 45 kıyye 33.5 gurûş - 

30 meblağ 

Orak 2 20 meblağ 

Kara kılıc 1 2 gurûş 

‘Atîk tüfenk  1 gurûş 

(…)  1 gurûş 

Külenk  90 meblağ 

Kazma 3 0.5 gurûş 

Gurubi ve balta  90 meblağ 

Kerendi  40 meblağ 

Eğer ma‘ üzengi  2 gurûş 

Kantar  45 meblağ 

Çift yorgan  1.5 gurûş 

Kaftan  15 meblağ 
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Çuka şalvar  15 meblağ 

Nebş çuka  90 meblağ 

Yün kuzu kürkü  60 meblağ 

Kilim parçası  10 meblağ 

Kavuk sarık  1 gurûş 

Buğacı mintan  45 meblağ 

Def‘a kilim  30 meblağ 

Alâca çarşaf  30 meblağ 

Sagîr minder  0.5 gurûş 

Sagîr yasdık 2 90 meblağ 

Def‘a kilim  0.5 gurûş 

Harir mintan  1.5 gurûş 

Küb 4 1 gurûş 

Varil 2 0.5 gurûş 

Hamur teknesi ve elek  45 meblağ 

Çuval 3 9 meblağ 

Lazud 2 kile 9 meblağ 

Ham kendir 10 kıyye 1.5 gurûş 

Fındık 2 kile 4 gurûş 

Öküz 1 çift 10 gurûş 

İnek 1çift 7 gurûş 

Buzağı 3 3 gurûş 

Koyun 10 re’s 7 gurûş 

Bârgîr 1 re’s 7 gurûş 

Karye-i mezbûrede vâki‘ yedi sehmden bir sehmi ve kârhâne hissem  8 gurûş – 40 

meblağ 

Karye-i mezbûrede vâki‘ mülk-i menzil ve (…) anbarı ve eşcâr-ı 

müsmire ve gayri müsmireli müştemil mülk bağçe 

 200 gurûş 

Cem‘an yekûn  307 gurûş – 

55 meblağ 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 16.5 gurûş 

Resm-i ‘âdî 7.5 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 3.5 gurûş 

Çukadârına 2.5 gurûş 

Kaydiye 15 pâra 
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Harc-ı hüccet ve mu‘âyene  1.5 gurûş 

Hidamiyye ve emniyye 2.5 gurûş 

Cem‘an yekûn 34 gurûş - 45 meblağ 

Sahîhü’l-bâkî 272.5 gurûş – 50 meblağ 

 

Hisseler 

Zevce’l-mezbûre Âişe 33 gurûş - 12 meblağ 

İbn’il merkûme Hasan 43 gurûş - 48 meblağ 

İbn’il merkûme Hüseyin 43 gurûş - 48 meblağ 

İbn’il merkûme İbrâhim 34 gurûş - 48 meblağ 

Binti’l-mezbûre Fâtıma 21.5 gurûş - 24 meblağ 

Binti’l-mezbûre Emine 21.5 gurûş - 24 meblağ 

Binti’l-merkûme Sâliha 21.5 gurûş - 24 meblağ 

Binti’l-merkûme Esmâ 21.5 gurûş - 24 meblağ 

Binti’l-mezbûre Saniye 21.5 gurûş - 24 meblağ 

Kesr  14 meblağ 

 

V31-A 

K56: (Miras) 

 Fi’l-asl Bayburt Kazâsında vâki‘ Ermene nâm karye sâkinlerinden Yûsuf Beşe bin 

Sâlih bin Kara Yûsuf bin Kara Alî nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesi sâkinlerinden olub bundan akdem 

vefât iden merhum Ahmed bin Mustafâ bin İslâm bin Mirzâ bin Osman bin mezbûr Kara 

Alî’nin li-ebeveyn kız karındaşı Fâtıma nâm hâtûn tarafından tasdîkatül beyâna vekîl olub 

zât-ı mezbûrâtı ma‘rifet-i şer‘ ‘ârîfâne olan Kalaycı Ebûbekir Beşe bin Ahmed ve Monla 

Hüseyin Beşe bin Abdurrahmân nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâleti sâbit olan 

ber-vech Monla İbrâhim bin Hüseyin mahzarında ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb ben 

müteveffâ-yı mezbûr Ahmed’in min-ciheti’l-kız karındaşı merkûme Fâtıma ikrâr itmekle 

merhum müteveffâ-yı mezbûrun terekesinden bi’l-hisâbü’l-vârisü’ş-şer‘ıyye bana intikal 

iden nısf-ı hisse-i ırsiyye-i şer‘ıyyemi ber mûceb defter-i kassama müverrîsim müteveffâ-yı 

mezbûrun terekesine vaz‘ü’l-yed olan kız karındaşı müvekkile-i merkûme Fâtıma Hâtûn 

yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledim min bad müverrîsim müteveffâ-yı 

mezbûr Ahmed’in cemi terekesi müte‘allika ‘âmme-i de‘âvî ve mütalebet icâz-ı 
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muhâsamâtdan ma‘rifetle merkûme Fâtıma Hâtûn’un zimmetinde ‘âmme-i kati’ün nizâ' ile 

ibrâ ve ıskât-ı tâm ile ıskât eyledim didikde gıbbe’t-tasdîkü-ş şer‘ıyyemiz mezbûr Yûsuf 

Beşe’yi müvekkile-i mezbûre Fâtıma Hâtûn cemî‘ kelimât-ı tervihasında bi’l-müvâcehe 

tasdîk ve bi’l-müşâhede tahkîk itmeleriyle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-

‘işrîn mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Hâcı oğlu Mehmed Beşe, Mustafâ Efendi, Gözaçan İbrâhim Beşe, 

Kara Hüseyin Beşe, Bakraccı Hâcı Mûsâ, Hüseyin Ağa bin Hacı oğlu, Tarakçı Mustafâ 

Beşe, Mustafâ Beşe, Şahin bin Abdullah.  

 

K57: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Ahmed Beşe bin Mustafâ bin İslâm bin Mirzâ bin Osman bin Kara 

Alî’nin verâseti li-ebeveyn kız karındaşı Fâtıma ile min cihetü’l-tasdîkü’t-tenbiye Ömer 

oğlu Yûsuf bin Sâlih bin Kara Yûsuf bin mezbûr Kara Alî’ye münhasıra tashih meselesi iki 

sehmden olub sehhâm-ı mezbûreden bir sehmi merkûme Fâtıma’ya ve bir sehmi âher 

Ömer oğlu mezbûr Yûsuf Beşe’ye isâbet eylediğü lede’ş-şer‘ıyye mütebeyyin oldukdan 

sonra kıbel-i şer‘den mezbûr müteveffâ-yı mezbûrun terekesi tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farizâtü’ş-şer‘ıyye tevzî‘ ve taksîm olunan eşyâsı defteridir ki. Fî 20 mâh-ı muharremü’l-

harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Muhallefât  Miktar Değer 

Mor çuka yemeni 1 4 gurûş 

(…) 1 2.5 gurûş 

İstânbûl kuşağı  0.5 gurûş 

Kırmuzi şâl  3 gurûş 

Pala ta‘bir olunur kılıc  5 gurûş 

(…) Pelaska  15 gurûş 

(…)  1.5 gurûş 

Gömlek 2 0.5 gurûş 

Siyâh zibun ve don ve yazılı yemeni ve boğça 1-3-1-3 46 pâra 

Defa terlik ve uçkur  15 

Tencere ve kapak ve sini 1-1-1 3.5 gurûş 

Dâhiliye ve hâriciyeli müştemil mülk-i menzil der mahalle-i 

mezbûre 

 200 gurûş 
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Cem‘an yekûn  237 gurûş 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz tekfîn ve iskât-ı ferâyiz ber mevcud-ı kayd 50 gurûş 

Resm-i ‘âdî 7.5 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 2 gurûş 

Çukadârına 30 gurûş 

Emîne ve hidamiyye ve kaydiyye 1.5 gurûş 

Yekûn (rub‘ 3) – 61 gurûş 

Sahîhü’l-bâkî (rub‘ 1) – 175 gurûş 

 

Hisseler 

Ümmi’l-merkûme Fâtıma 87 gurûş – 45 meblağ 

Merkûme Yûsuf Beşe 87 gurûş – 45 meblağ 

 

V31-B 

K58: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Yoros Nâhiyesi’ne tâbi‘ nefs-i Yoros nâm karye 

sâkinlerinden işbû râfika’l-kitâb Fâtıma binti Alî nâm hâtûn meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-

tevkîrde medîne-i mezbûrede hâlâ yeniçeriler ağası olub beytü’l-mâl emîni olan ‘umdetü’l-

emâcid ve’l-ekârim Mehmed Ağa tarafından husûs-ı âtî’z-zikr içün murâfa‘aya vekîl olub 

nehc-i şer‘ üzre vekâlete sâbit olan Mehmed Beşe bin Mustafâ mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb karye-i mezbûre ahâlîsinden olub bu esnâda vefât iden Osman bin 

Alî bin Abdullahın vâlidesi ve vârisesi iken oğlum müteveffâ-yı mezbûr Osman Beşe’nin 

üç re’s câriye-i memlûkesine beytü’l-mâl olmak za‘miyle emîn mûmâ-ileyhe işbû hâzır 

bi’l-meclîs müteveffâ-yı mezbûrun vasî-i muhtârı Ömer Beşe bin Hüseyin yedinden ta‘bir-i 

hak ahz eylemişdir suâl olunub alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl vekîl 

merkûm Mehmed Beşe müvekkile-i mûmâ-ileyh beytü’l-mâla ‘âid olmak za‘mi ile ber-

vech mübeyyin müteveffâ-yı mezbûrun üç re’s câriye-i memlukesine ahz idüb vazü’l-yed 

olduğun ikrâr ve müdde‘â-yı mezbûre vâlidesi olduğunu inkâr itmeğin müdde‘â-yı 

mezbûreden müdde‘âsını ve mübeyyin beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden olub 

karye-i merkûme sâkininden Es-seyyid Hüseyin bin Alî ve Sâlih Beşe bin El-hâc Mustafâ 
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nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ hâzırâne olub eserü’l-istişhâd fi’l-vâki‘ işbû 

müdde‘â-yı merkûme Fâtıma mezbûr müteveffâ-yı mezbûr Osman Beşe bin Alî bin 

Abdullahın vâlidesi ve vârisesidir biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz 

deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘ıyye itdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri 

makbûle olmağla mûcebiyle ba‘de’l-hükm zikr olunan câriyeleri müdde‘â-yı mezbûre 

Fâtıma’ya teslime vekîl merkûm Mehmed Beşe’ye tenbiye birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘işrîn mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve 

mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Mefâhirü’l-akrân Hâcı Mehmed Ağa sagîren Mahmûd Ağa, Yûsuf 

Efendi bin Mehmed Of nâibi, Mustafâ Beşe bin Mahmûd Of, Hüseyin Halîl bin Hasan, 

Hüseyin Efendi bin Alî. 

 

K59: (Miras) 

Medîne-i Trabzon müzâfâtından Yoros nâm karye sâkinlerinden Fâtıma binti Alî 

nâm hâtûn zâtı ba‘de’t-tevfikü’ş-şer‘ meclîs-i şer‘-i kadîm lâzımü’t-tevkîrde işbû râfi‘ü’l-

küttâb Ömer Beşe bin Hüseyin mahzarında ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb karye-i 

merkûme sâkinlerinden iken bu esnâda vefât iden sadri oğlum Osman Beşe bin Alî’nin 

yanında mevcûd olan üç re’s esirleri ve ber mûceb defter-i terekesi mezbûr Ömer Beşe 

vasî-i muhtârı olduğu ecilden ahz ü kabz itmişidir zikr olunan üç re’s esirleri medîne-i 

mezbûre ağası ve beytü’l-mâl emîni olan kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim Mehmed Ağa 

beytü’l-mâl olmak za’miyle vasî-i mezbûr Ömer Beşe yedinden ahz itmekle müteveffâ-yı 

merkûm Osman Beşe’nin vâlidesi olduğumu murâfa‘a-i şer‘ıyyeden şühûd-ı udûl ile isbât 

ve yedime hüccet-i şer‘ıyye olub hasren vârisesi olduğum  hasebiyle sâlifü’z-zikr üç re’s 

esirleri emîn mûmâ-ileyh Mehmed Ağa yedinden ve Of Kâdısı defterinin mantûkî üzre 

terekesi vasî-i muhtâr mezbûr Ömer Beşe yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz 

eyledim ber mûceb defter oğlum müteveffâ-yı mezbûr Osman Beşe’nin terekesinden vasî-i 

mezbûr Ömer Beşe’nin zımmetinde bir akçe ve bir habbe bâkî kalmayub zımmetin ibrâ 

eyledim didikde gıbbe’t-tasdîk’üş şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hams 

ve’l-‘işrîn mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Ahmed bin Hüseyin, Osman bin Alî, diğer Mehmed bin 

Abdülmuttalib, Hüseyin bin Hasan Çelebi, Osman Beşe bin Şabân, (…). 
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V32-A 

K60: (Su Da‘vâsı) 

 Husûs-ı âtî’l-beyânı mahallinde istimâ‘ ve tahrîriçün bi’l-iltimâs kıbel-i şer‘-i 

mergûbdan Mevlânâ Es-seyyid Yûsuf Efendi bin Es-seyyid Mehmed Efendi’ye irsâl 

olunub ol dahi zeyl-i sahîfede muharrerü’l-esâmi olan Süleymân ile Medîne-i Trabzon 

müzâfâtından Akçaabâd Nâhiyesi’ne tâbi‘ Holomana nâm karye sâkinlerinden râfi‘ haze’l-

kitâb Hasan Beşe bin Ali’nin mülk-i bağçesi dâhilinde münazi’ febiha olan su kuyusu 

üzerine varub akd-i meclîs-i şer‘-i kadîm eylediğinde merkûm Hasan Beşe meclîs-i 

ma’kud-ı mezbûrda ve diğer Hasan Beşe bin Derviş mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb işbû mezbûr diğer Hasan Beşe’nin kendü mülk-i bağçesi kurbunda tarîk-i 

‘âmm üzerinde su çeşmesi olub suya müzâyakası yoğiken benim iznimle bir müddet-i 

karibdir mülk bağçem dâhilinde olan su kuyumdan su ahz iderdi hâlâ bana zararı olmağla 

yedimde olan fetvâ-yı şerîfe mûcebince bağçeme duhûlundan men‘ ve def‘ olunması 

matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr diğer Hasan Beşe cevâbında kendü bağçesi 

kurbunda su çeşmesi olub suya müzâyakası olmadığın ikrâr iken müdde‘â-yı mezbûrun 

kuyusu yakın olmağla izniyle bir müddet-i karib âlâ geldim yine alurum deyu def‘ 

sudûrunda olmağın müdde‘â-yı mezbûr Hasan Beşe’nin yedinde olan fetvâ-yı şerîfeye 

nazar olundukda mazmûn-ı der-barında Zeyd mülk bağçesi içinde olan su kuyusundan cârî 

ömr ve bir müddet Zeyd’in izniyle su almış olsa âher yerde su bulunub suya müzâyaka 

olmamağla Zeyd ömrünce bağçesine duhûlden men‘ murâd itdikde ömrümce ve bir 

müddet bağçeden su almış idim deyu Zeyd’in izniyle bağçeye duhûle kâdir olurmu 

cevâbında olmaz deyu buyurulmağla ber mûceb fetvâ-yı şerîfe müdde‘â-yı mezbûr Hasan 

Beşe’nin bağçesine duhûlden mezbûr diğer Hasan Beşe’yi men‘ eylediğini mevlânâ-yı 

mezbûr mahâlinde ketb ve tahrîr ba‘de ma‘ân  bâ‘is olunan Çukadârı Alî Beşe bin Ahmed 

ile meclîs-i şer‘e gelüb âlâ vukû‘a inhâ’ ve nezr itmeleriyle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu. Fi’l-yevmi’l-‘işrîn mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Mehmed Beşe bin Hasan, Mustafâ Beşe bin Sâlih, Sâlih Beşe bin 

Mehmed, Mustafâ Beşe bin İbrâhim, Hüseyin Beşe bin İbrâhim Ahmed Beşe bin Hasan, 

Mehmed Beşe bin Osman Veli biğ, Mustafâ Halîl bin Abdurrahmân. 
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K61: (Miras) 

Medîne-i Trabzon mahallâtından Bozdepe Mahallesi sükkânından Hüseyin Çelebi 

bin Ahmed Ağa bilâ-hâle ve vâlidesi Fâtıma binti Hasan nâm hâtûn dahi kendü tarafından 

bi’l-imtiyâzla sadriyye sagîre kızları Âişe ve Râbi‘a binti merkûm Ahmed Ağa’nın 

vasîyyeleri olmağla bi’l-vesaye meclîs-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-teşrifde İmâret Mahallesi 

sâkinlerinden işbû râfi‘ü’l-kitâb Kassab Sâlih Beşe bin Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ 

ve takrîr-i kelâm idüb zikri merkûmândan Bozdepe Mahallesin’de sâkin iken bundan 

akdem vefât iden babam ve müverrîsimiz şeyh oğlu dimekle ‘arîf Kassab Ahmed bin 

Mahmûd’un ber mûceb temessük işbû mezbûr Sâlih Beşe zimmetinde seksân dört gurûş 

cihet-i farz-ı şer‘den hakkı olub kablü’l-ahz fevt olub nâ vârisü’ş-şer‘iyyi bize intikal 

itmekle meblağ-ı merkûmu mezbûr Sâlih Beşe’den taleb ve da‘vâ eylediğimizde bize 

teslimden imtinâ‘ ider suâl olunub cevâb-ı tahrîr ve alıvirilmesi matlûbumdur didiklerinde 

gıbbe’s-suâl mezbûr Sâlih Beşe cevâbında meblağ-ı merkûm seksân dört gurûş 

mukâbelesinde müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Ağa’ya târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem 

kısmet (…) vukiyyesi birer gurûş olmak üzre kısmetiyle elli dokuz vukiyye Bakraccı 

Osman yediyle teslim ve on beş gurûş dahi müteveffâ-yı mezbûr Ahmed Ağa’ya ben edâ 

ve teslim idüb ol dahi ber-vech mütebeyyin ahz ü kabz ve zimmetimi mâ‘adâdan ibrâ 

itmişidi hüsn-i hüccet hâlinde mahzar-ı müslimînde karar dahi eylemişdir deyu def‘ala 

mukâbele itmeğile gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr mezbûr Sâlih Beşe’den def‘-i meşrûhu 

mübeyyin beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Mustafâ Beşe bin Abdülbâkî ve 

Süleymân Beşe bin Mustafâ nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şerîfe hâzırâne olub 

istişhâd olunduklarında fi’l-vâki‘ müdde‘âyân merkûmâtın müverrîsleri mezbûr şeyh oğlu 

dimekle ‘arîf Ahmed Ağa bin Mahmûd târîh-i kitâbdan üç sene mukaddem hüccet hâlinde 

zikr-i mürûr iden elli dokuz vukiyye bakır ile on beş gurûş nukûd akçeyi zimmetinde olan 

seksân dört gurûş hakkım mukâbelesinde mezbûr Sâlih Beşe yedinden bi’t-tamâm ahz ü 

kabz idüb mâ‘adâ zimmetin ibrâ eyledim deyu bizim huzûrumuzda ikrâr bizim herbirimizi 

eşhâd eyledi biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ederiz deyu herbiri edâ-yı 

şehâdeti şer‘ıyye itdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağla mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-müdde‘âyân merkûmân bi-vech-i mu‘ârazadan 

men‘ olunmağın selh-i muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.  

Şühûdü’l-hâl: Ahmed Beşe bin Sâlih Cafcaflı, Mustafâ Beşe bin Osman İlmikci-i 

İmâret. 
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V32-B 

K62: (Miras) 

Medîne-i Trabzon mahallâtından Ayavâsıl Mahallesi mütemekkinlerinden Andon 

veled-i Longinu nâm zımmî şabb-ı meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde iş bu râfi‘ü’r-

râkim (…) Penayot veled-i Gorgor nâm zımmî asâleten ve karındaşları Todor ve Andreya 

ile kız karındaşları Alasandre ve Andose nâm nasrâniyyeler taraflarından husûs-ı âtî’z-zikr 

içün keyfe mâ-yeşâ’ ve muhâsama ve redd-i cevâba vekîlleri olub nehc-i şer‘ ve tarîk-i 

mer‘î üzre vekâleti sâbite olmağla vekâleten müvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb târîh-i kitâbdan altı ay mukaddem mahmiyye-i Tokat’da iş bu zımmî mesfûr 

Penayot’un müvekkilleri mesfûrun babaları ve anaları hâlikeler olub yanlarında mevcûd 

olan emvâl ve eşyâların mahmiyye-i merkûmeden varub medîne-i mezbûreye getürmek 

içün üç yüz gurûş ücret kûlları ile mesfûr Penayot ile müvekkilleri mesfûrun Todor ve 

Andreya ve Alasandre ve Andose taraflarından babam Longinu veled-i Andose müvekkil 

idüb ol dahi ba‘de’l-kabûl mahmiyye-i mezbûre Tokat’a varub emvâl ve eşyâlarını 

medîne-i mezbûreye getürüb kendülerine teslim ve edâ-yı hizmet itdüğünden sonra ücreti 

olan üç yüz gurûş mukâbelesinde mesfûrun medîne-i mezbûre müzâfâtından Akçaabâd 

Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kisarna nâm karyede vâki‘ lede’l-ahâlî ve icrâya ma‘lûmu’l-hudûd eşcâr-

ı müsmire ve gayri müsmireli müştemil mülk bağçeyi babam merkûm Longinu def‘ ve 

teslim babam merkûm Longinu dahi alub yedine zabt ve ba‘de helâkla bana irsen intikal 

itmekle ben ol esnâda sagîr olmağla kıbel-i şer‘den vahim olan işbû hâzır-ı bi’l-meclis 

Yani veled-i Aslan dahi bi’l-vesâye benim içün iki sene zabt olunmuş iken mesfûrun ba‘de 

vech-i şer‘ bağçeyi mezkûreyi gerü alub zabt ve tasarruf eylemişlerdir yedimde olan 

mesfûrunun virdikleri tezkirelerine nazar olunub cevâbı tahrîr ve kasridlerine tenbiye 

olunması murâdımdır suâl olunun didikde gıbbe’s-suâl mesfûr Penayot bilâ-hâle cevâbında 

müdde‘â-yı mezbûr Andose’nin babası helâk-i merkûm Longinu bin yüz yirmi iki senesi 

Cemâziye’l-evvel’inin yirmi beş günü târîhinde hüccet hâlinde husûs-ı mezkûr içün ücret-i 

hizmeti mukâbelesinde elli gurûş medîne-i mezbûrede mütemekkine atamız olan Sultane 

binti Paskal nâm nasrâniyye yedinde peymâne sulhen ahz ü kabz her biri âherin zimmetini 

ibrâ ve târîhi mersûmda medîne-i mezbûrede nâibüşşer‘ olan Hasan önünde huzûrunda 

tahmîl ve hüccet olunub yedlerine almışlardır deyu nâib-i mûmâ-ileyh imzasıyla mümzî ve 

hâtemiyle mahtûm sulh ve ibrâ-ı hücceti ibrâz idüb def‘ala mukâbele itmeğin gıbbe’l-

istintâk ve’l-inkâr merkûme Penayot’dan def‘-i meşrûhunu mübeyyin beyyine taleb 
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olundukda ‘udûl-i müslimînden olub hüccet-i mersûmenin zeylinde mestûr olan İsmâil 

Beşe bin İbrâhim nâm kimesne ile ‘udûl-i zımmîyandan olan Yorgi veled-i Kostantin nâm 

zımmî li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ hâzırâne olub istişhâd olunduklarında müdde‘â-yı 

mesfûr Andose’nin babası hâlike-i mesfûr Göngöned veled-i Andon’a târîh-i mezbûrda 

sıhhat-i hâlinde husûs-ı mezkûr içün hizmet-i ücreti mukâbelesinde işbû merkûme 

Penayot’un müvekkilleri mesfûrunun anaları mesfûre Sultane binti Sokara nâm 

nasârâniyye yedinden meblağ-ı merkûm elli gurûşu bi’t-tamâm sulhen bizim huzûrumuzda 

ahz ü kabz ve her biri birbirinin zımmetini ibrâz-ı nâib mûmâ-ileyh El-hâc Hasan Efendi 

huzûrunda tahmîl ve hüccet olunub yedlerine aldılar biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz 

şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘ıyye itdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-

tezkiye ve’t-tahlîf şehâdetleri makbûle olmağla merkûm Penayot’un yedinde olan sulh ve 

ibrâ hüccetinin târîhi mukaddem olmağla mûcebince mesfûr Penayot üzerine bi-vech-i hak 

rahta ve bağçe-i mezkûreye müdâhaleden müdde‘â-yı mesfûr Andose men‘ birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fî ‘aşer saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Safran Hâcı Mehmed Ağa, Amasya imâmı Hasan Efendi, Küçük 

Mustafâ Ağa, Şahin Ağa bin Abdullah.  

 

V33-A 

K63: (Mülk Satışı) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesi sâkinlerinden Alî Beşe bin 

Mehmed nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde işbû râfi‘ü’l-küttâb El-hâc 

Veli bin Mustafâ nâm kimesne mahzarında ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb a’kidâtı 

sudûruna değin senin mülk-i sahîhimde müstemlek olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir 

tarafdan Hasan Ağa fırunu ve bir tarafdan Simon nâm zımmî mülk ve bir tarafdan Karaban 

nâm zımmî mülk ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i ‘âmm ile mahdûd ve mümtâz bir bâb beyt-i süflâ ve 

bir bâb züccal dükkânı ve bir limon ağacı ve havlûlu muhtevi mülk-i menzilimi tahmîle’t-

tevâbi ve’l-levâhık ve kaffetü’l-hukûk ve’l-murafık tarafndan îcâb ve kabûlü hâvî bey‘-i 

bât-ı kat‘î ile mezbûre El-hâc Veli’ye üç yüz gurûş ile keyfiyet-i cihetinden ma‘lûme ve 

min haysü’l-kadr ve’l-meymene mechûle ve ba‘de’l (…) münîfe bir kabza-i fülûsu bey‘ ve 

teslim ve temlik idüb ol dahi ber-vech muharrer iştirâ’ ve tesellüm ve temellük ve kabûl 

eylediğinden sonra semen olan meblağ-ı merkûm üç yüz gurûş ile zikri sebk iden mechûl 

ol kadar fülûsu yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz idüb sâlifü’z-zikr mechûl o 
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kadar fülûsu meclîs-i münîfden izâa’t eyledim min ba‘d mahdûd-ı mezkûr menzil ve 

dükkân cemî‘ müştemilâtıyla merkûm El-hâc Veli’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ 

ve yehtâr mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Safran El-hâc Mehmed Ağa, Alîhan-zâde El-hâc Hüseyin, El-hâc 

Mustafâ bin El-hâc Öksüz Hasan Beşe, Hasan Beşe bin Mehmed, Süleymân Ağa bin 

Ebûbekir, Seydi Beşe bin Mehmed, İbrâhim Beşe bin El-hâc Beşir, Süleymân Beşe bin 

Ahmed, Monla Alî bin İbrâhim, Mustafâ Beşe bin Alî, Alî Beşe bin Mustafâ, Mehmed 

Beşe bin Pulat, Ekmekci Halîl Beşe, Ekmekçi oğlu Mehmed Beşe. 

 

V33-B 

K64: (Hubûbât Nakli) 

  Fi’l-asl Sinob Kazâsı’nda Saray Mahallesi sâkinlerinden Es-seyyid Mustafâ Re’is 

bin Resul ve Lefter Re’is bin Girmafo(?) zımmî nâm re’isler meclîs-i şer‘-i hâzır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde Medîne-i Trabzon Gümrüğü mukâta‘asına ber-vech mâlikâne mutasarrıfı 

olan ‘umdetü’l-a‘yân Ömer Ağa bin Seydi Re’is Ağa tarafından meblağ-ı âtî’z-zikri def‘ ve 

teslime vekîl olub nehc-i şer‘ üzere vekâleti sâbit olan işbû râfi‘ü’l-küttâb mefâhirü’l-akrân 

mukâta‘a-i merkûme kâtibi İbrâhim Çelebi bin Mustafâ mahzarında ikrâr tâm ve takrîr-i 

kelâm idüb ve Gönye Sancâğı mutasarrıfı olub hâlâ Faş Kal‘ası muhâfızı olan vezir rûşen-i 

zamir sa‘âdetlü kerâmetlü Mirzâ Mehmed Paşa hazretlerine zâhire husûsunda ‘inâyete 

muhtâc olmağın Trabzon İskelesi’nde mevcûd mîrî dakîkden halas ve anla salah olmak 

üzre üç bin kile İstânbûlî dakîk virilüb nakliçün iktizâ iden navl sefînesi mukâta‘a-i 

mezbûre mâlından virile deyu fermân-ı ‘âlî sâdır olmağla zikr olunan üç bin kile-i İstânbûlî 

dakîki beş yüz otuz dört ‘adedçuvallarıyla vezir müşârün-ileyh tarafına götürüb teslim 

itmek üzre iki ‘aded sefînelerimizi yüz elli gurûş navle kâtib vekîl merkûm İbrâhim 

Çelebi’ye incaz ve teslim ol dahi her ber-vech muharrer istîcâr ve tesellüm eylediğinden 

sonra navl olan meblağ-ı merkûm yüz elli gurûş iskele-i mezbûrede umûr-ı mühimme 

temşiyetine memûr ‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim Dergâh-ı ‘Âlî kapucu başılarından El-

hâc Hüseyin Ağa ve sâbıka kûl kethüdâsı sa‘âdetlü Mehmed Ağa ve Trabzon Mütesellimi 

Mehmed Ağa ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le mukâta‘a-i mezbûre mâlından alınmak üzre 

Kâtib merkûm İbrâhim Çelebi yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz idüb 

beynimizde iktisâm eyledik min ba‘d zikr olunan üç bin kile İstânbûlî dakîk ile beş yüz 
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otuz altı ‘adedçuvalların navle olan meblağ-ı merkûmdan mezbûr İbrâhim Çelebi yedinden 

bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledik gıbbe’t-tasdîküş şer‘ mâ-vak‘a ketb olundu. Fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘işrîn mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl:  Küçük Mustafâ Ağa bin Abdullah, mübâşir çukadâr Hızır Ağa tâbi‘ 

Paşa Mirzâ, Mehmed Çelebi bin Hâcı Ahmed, Mahmûd Ağa bin Hâcı Mustafâ tâbi‘-i 

gümrük. 

 

K65: (Hubûbât Taksîmi) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Akçaabad Nâhiyesi’nde Pulathâne nâm karye 

sâkininden Kızılcı oğlu Mehmed Re’is bin El-hâc Hüseyin nâm kimesne meclîs-i şer‘-i 

hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde medîne-i mezbûre gümrüğü mukâta‘ası emînliğine ber-vech 

mâlikâne mutasarrıfı olan ‘umdetü’l-a‘yân Ömer Ağa bin Seydi Re’is Ağa tarafından 

meblağ-ı âtî’z-zikri def‘ ve teslimine vekîl olub nehc-i şer‘ üzre vekâleti sâbite olan 

mukâta‘a-i mezbûre kâtibi mefâhirü’l-akrân İbrâhim Çelebi bin Mustafâ nâm mahzarında 

ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb Gönye Sancâğı mutasarrıfı olub hâlâ Faş Kal‘ası muhâfızı 

olan vezir ruşen-i zamir devletlü sa‘âdetlü Mirzâ Muhammed Paşa hazretlerine zâhire 

husûsunda ianete muhtâc olduğundan iskele-i mezbûrede mevcûd mîrî-i şa‘îrden dört bin 

kile İstânbûlî şa‘îr virülüb ve nakli içün iktizâ iden navl sefînesi mukâta‘a-i mezbûre 

mâlından virile deyu fermân-ı ‘âlî sâdır olmağın şa‘îr mezkûru vezir müşârün-ileyh 

tarafına gönderüb ve teslim itmek üzre bir mülk sefîne mâh-ı iki yüz gurûş navle vekîl 

merkûm İbrâhim Çelebi’ye incaz ve teslim ol dahi ber-vech muharrer istîcâr ve tesellüm 

eylediğinden sonra navl-ı merkûm iki yüz gurûşa iskele-i mezbûrede umûr-ı mühimme 

temşiyetine memûr kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim Dergâh-ı ‘Âlî çavuşbaşılarından El-hâc 

Hüseyin Ağa ve sâbıka kûl kethüdâsı sa‘âdetlü Mehmed Ağa ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i 

şer‘le kâtib vekîl mezbûr İbrâhim Çelebi bana tamâmen def‘ ve teslim ve ben dahi 

yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz idüb sâlifü’z-zikr dört bin kile İstânbûlî şa‘îri 

sefîne-i merkûme vaz‘ ve tahmîl eyledim min ba‘d meblağ-ı merkûm iki yüz gurûşdan 

vekîl kâtib merkûm İbrâhim Çelebi zımmetinde bir akcem ve bir habbem bâkî kalmadı 

didikde gıbbe’t-tasdîk ü-ş şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘işrîn 

mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Mefâhirü’l-akrân Defter Emîni Hasan Efendi, Mahmûd Ağa bin El-

hâc Mustafâ, Es-seyyid Osman Sâlih Mumci, Bölükbaşı Osman Ağa, Mahmûd Halîl. 
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V34-A 

K66: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesi sükkânından iken bundan 

akdem vefât iden Mustafâ bin Murâd’ın verâseti yalnız sulbü sagîr oğlu İsmâil’e münhasır 

olduğu lede’ş-şer‘ zâhir oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun bâ-hüccet-i şer‘ıyye vasî-i 

muhtârı olan li-ebeveyn karındaşı Hüseyin Beşe ma‘rifetiyle kıbel-i şer‘den tahrîr olunan 

tereke müteveffâ-yı defderidir ki ber-vech âtî zikr olunur. Fî 5 mâh-ı saferü’l-hayr sene 

1138. 

Muhallefât Miktar Değer 

Evânî-i nuhâs 31 kıyye 

(Rub‘ 1) 

Kıymet 23 

gurûş  

Köhne gömlek ma‘ don ve zibun 1-3-1 1 gurûş 

Alâca müst‘amel zenne kazanı ma‘ sim döşeme  6 gurûş 

Def‘a alâca zenne kazanı ma‘ sim döşeme  4 gurûş 

Alâca zenne entâri  3 gurûş 

Köhne keçe  30 meblağ 

Alâca beştemal  30 meblağ 

Kinâne parçası ma‘ fermuz nebş  3 gurûş 

Köhne hamam esbâbı  1.5 gurûş 

Beli(?) Döşeme  100 meblağ 

Peşkir 3 45 meblağ 

İplik kilim  1 gurûş – 30 

meblağ 

Beyâz çetr  30 meblağ 

Havlû döşeme  1 gurûş 

Köhne baş havlûsu  30 meblağ 

Köhne sibâk-ı ferace 1 2 gurûş 

(…)  30 meblağ 

Köhne sarık  45 meblağ 

Sagîr sim  kuşak başı  1 gurûş 

(…) Saruğu  1 gurûş 

Köhne alâca zibun  30 meblağ 

Müsta‘mel gömlek  1.5 gurûş 

Beyâz silecek  30 meblağ 

Alâca çarşaf  0.5 gurûş 
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Döşek 1 1.5 gurûş 

Yorgan ma‘ çarşaf 2 4 gurûş 

Müsta‘mel Yanbolu kebesi  2 gurûş 

Köhne köse kürk  4 gurûş 

Müsta‘mel çakşir  5 gurûş 

Müsta‘mel (…)  3 gurûş 

Köhne kapama  0.5 gurûş 

Peştemal  30 meblağ 

Köhne kuşak  30 meblağ 

Alâca kilim  3 gurûş 

Köhne Bayburt nafe  1 gurûş 

Köhne çift minder  45 meblağ 

Müsta‘mel fermuz kavuk  1 gurûş 

(…) Köhne yasdık  1 gurûş 

Çift yasdık  1 gurûş 

Seccâde  3 gurûş 

Der-zimmet-i nâhiye-i Maçuka der karye-i (…) ba temessük  85 gurûş 

Hırdavat hâne  3 gurûş 

(…) nısf hissesi  6 gurûş 

Mahalle-i mezbûrede vaki’ mülk  200 gurûş 

Cem‘an yekûn  373 gurûş – 25 

meblağ 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 20 gurûş 

Mütevaffa-yı mezbûrdan (…) Fatıma ile oğulları Mehmed ve Alî ve 

Osman ve Ahmedin techiz ve tekfinlerine 

47 gurûş 

Resm-i ‘âdî 9 gurûş – 39 meblağ 

İrsâliyye ve kalemiyye 2 gurûş 

Çukadârına 90 meblağ 

Hidamiyye ve emîne 1.5 gurûş 

Kaydiye 1.5 gurûş 

Mahzariyyine 15 meblağ 

Harc-ı hüccet-i vasî ve harc-ı sârî 5.5 gurûş – 21 meblağ 

Yekûn 86.5 gurûş – 45 meblağ 

  

Sahîhü’l-bâkî 286 gurûş – 40 meblağ 
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(…) vasî-i muhtâr 

 

V34-B 

K67: (Vasî Tayîni) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Berber Mustafâ Beşe bin Murâd’ın ber-vech âtî vasî-i muhtârı olduğunu 

iddi‘â iden li-ebeveyn karındaşı Hüseyin Beşe bin Murâd nâm kimesneler meclîs-i şer‘ 

hâzır lâzım olundukdan El-hâc Hüseyin ibn-i Ahmed mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb karındaşım müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Beşe bin Murâd bin Abdullah ‘arz-ı 

hâlinde târîh-i kitâbdan üç gün mukaddem eğer bi-emr-i Allâh-u Teâlâ fevt olduğumda 

cemî‘ terekesi zimem-i nasda olan hukûkunu ahz ü kabzına beni vasî-i muhtâr nasb ve 

tayîn eylediğinde ben dahi vesâyet-i mezbûreyi kabûl merâsimini edâya ta‘ahhüd  

eylediğimde (…) karındaşım mezbûr Mustafâ Beşe fevt olmağla hâlâ müteveffâ-yı 

mezbûrun merkûm El-hâc Hüseyin zimmetinde cihet-i deyn-i şer‘den yirmi pâra hakkı 

olub kablü’l-ahz fevt olmağla meblağ-ı mezbûru merkûm El-hâc Hüseyinden bi’l-vesaye 

taleb eylediğimde bana tesliminden imtinâ‘ ider suâl olunun didikde gıbbe’s-suâl merkûm 

Hâcı Hüseyin cevâbında müteveffâ-yı mezbûre ber-vech muharrer zımmetinde yirmi pare 

deyn olduğunu ikrâr iken müdde‘â-yı mezbûrun ber-vech mübeyyin müdde‘âsını inkâr 

itmeğin müdde‘â-yı mezbûr Hüseyin Beşe’den müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i ahrâr ricâl-i müslimînden Hasan Efendi bin Hüseyin ve Mehmed Beşe 

bin Hasan nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ hâzırâne olub istişhâd 

olunduklarında fi’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr Berber Mustafâ Beşe ibn-i Murâd bin 

Abdullah vasî hâlinde târîh-i merkûmdan üç gün akdem bi-emr-i Allâh-u Teâlâ fevt 

olduğunda cemî‘ terekesini ve zimem-i nasda olan hukûkunu ahz ü kabz eşlü li-ebeveyn 

karındaşı merkûm Hüseyin Beşe’yi bizim huzûrumuzda vasî-i muhtâr nasb ve tayîn 

eylediğinde ol dahi ber-vech muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve merâsimini edâya 

ta‘ahhüd eylediğinden sonra masaran(?) âlâ ibkâya vefât eyledi biz bu husûsa bu vech üzre 

şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘ıyye itdiklerinde ba‘de’t-

ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağla mûcebiyle ba‘de’l-hükm mâ-vak‘a bi’t-

taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve 

mi’e ve elf. 
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Şühûdü’l-hâl:  Hüseyin Beşe bin Mehmed, El-hâc Ahmed Ağa bin Mehmed, Mûsâ 

Beşe bin Ahmed, El-hâc Halîl Ağa bin Çiftçi-zâde. 

 

K68: (Akçe Talebi) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Kâfir Meydanı Mahallesi sâkininden Hasan Ağa 

bin Hâcı Alî nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde medîne-i mezbûre 

müzâfâtından Maçuka Nâhiyesi’ne tâbi‘ Boğada ve Mevlânâ nâm karye sâkinlerinden işbû 

râfi‘ü’l-küttâb Selim Beşe bin Bestan ve Mustafâ Beşe bin Bestan ve Murâd bin Derviş 

nâm kimesneler kendüler taraflarından asâleten kurbiyyân mezkûretan ahâlîleri olub 

ma‘lümatü’l-eşhâs ve mahsurü’l-esâmi olan ahâlîleri taraflarından husûs-ı âtî’z-zikr içün 

murâfa‘a ve muhasamadır ve cevâba vekîlleri olmağla vekâleten mahzarlarında üzerlerine 

da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb kurbiyyân merkûmtan ağalarının südde-i voyvodası olub bir 

senelik bağ akcesi kurbiyyan merkûmtan ahâlîleri Sultân Yaylağı’nda yaylamak içün ‘âdet 

ve resm oluna gelinmekle ahâlî-i mezbûreden ve burada olduğum hasebiyle taleb ve da‘vâ 

eylediğimde virmeden imtinâ‘ iderler suâl olunub cevâbları tahrîr ve alıvirilmesi 

murâdımdır didikde gıbbe’s-suâl ahâlî-i mezbûre bilâ-hâle ve bâlukâle cevâblarında bizler 

meblağ-ı merkûmu Monla Mes’ûd kadîmü’l-eyyâmdan bu ana değin bağ akçesi ve bağ 

nâmıyla her meredelere bir akçe ve bir habbe virmedik mutasarrıfı olduğumuz kurbiyyan 

merkûmtan vâki‘ toprağımızdır medîne-i mezbûre mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-

akrân Ömer Ağa tarafından câbiye resm virilmemek içün yedimize buyruldusuyla 

almışızdır deyu buyrulduyu ibrâz idüb def‘ala mukâbele itmekle buyrulduya nazar olunub 

bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı def‘-i meşrûhlarına muvafık olmağın 

gıbbe’l-istintâk mezbûr Hasan Ağa’nın yedinde hüccet görülmeyüb (…) şer‘e müdâhale 

olmamağla ahâlî-i merkûme üzerlerine ol vecihle muâraza ve müdâhaleden müdde‘â-yı 

mezbûr Hüseyin Ağa men‘ olunmağın mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sâlis 

‘aşer mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Safran Hâcı Mehmed Ağa, Es-seyyid Hâcı İsmâil Ağa, diğer El-hâc 

İsmâil Ağa, diğer İsmâil Beşe bin Oflu Ömer.  

Muhzır Mustafâ 
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V35-A 

K69: (Askerî Mühimmât Nakli) 

 Fi’l-asl Âsitâne-i Sa‘âdet’de Dergâh-ı ‘Âlî topcuları ocâğı tarafından tayîn olunan 

Kullukcu Mehmed nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde takrîr-i kelâm 

ta‘bir-i ‘ani’l-merâm eylediği Medîne-i Trabzon Kal‘asında mevcûd olub kâbil isti‘mâl 

olmayub amen mande ve şikeste olan topları mayelik içün sefâyin tahmîl ve taraf-ı 

âsitâneye mübâşeretim ile nakl oluna deyu yedimde olan fermân-ı vâcibü’l-izân mûcebince 

kal‘a-i merkûmede vâki‘ üçyüz dirhem çapında on iki karış temur maymuncuğu ile üç yüz 

yetmiş vukiyye olmak üzre bir kıt‘a tunç tob şâhi ve yine üç yüz dirhem çapında on bir 

buçuk karış temur maymuncuğu ile dörtyüz vukiyye olmak üzre şikeste bir kıt‘a tunç tob 

şâhi ve yine iki yüz dirhem çapında dokuz karış temur maymuncuğu ile doksan bin 

vukiyye olmak üzre bir kıt‘a tunç tob şâhi ve yine iki yz dirhem çapında on karış temur 

maymuncuğu ile iki yüz beş vukiyye olmak üzre bir kıt‘a tunç tob şâhi ve yine yüz dirhem 

çapında sekiz karış yüz yetmiş beş vukiyye olmak üzre bir kıt‘a tunç tob şâhi ve yine üç 

karış altmış beş vukiyye olmak üzre bir kıt‘a lenger tunç tob ve yine üç buçuk karış altmış 

vukiyye olmak üzre bir kıt‘a enik tunç tob ve yine birer karış on dokuz vukiyye olmak üzre 

dört kıt‘a çakaloz ta‘bir olunur enik tunç tob ve yine dört karış elli beş vukiyye olmak üzre 

bir kıt‘a enik tunc tob ve yine iki karış on beş buçuk vukiyye olmak üzre bir kıt‘a enik tunç 

top ve yine iki buçuk karış otuz altı vukiyye olmak üzre bir kıt‘a enik tunç top ve yine iki 

buçuk karış yirmi beş vukiyye olmak üzre bir kıt‘a enik tunç toplar cem‘an on beş kıt‘a 

asayiş topları medîne-i mezbûrede umûr-ı mühimme temşiyetine memûr Dergâh-ı ‘Âlî 

kapucubaşılarından kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim El-hâc Hüseyin Ağa ve sâbıka kûl 

kethüdâsı sa‘âdetlü Mehmed Ağa ve Trabzon Mütesellimi Mehmed Ağa ve medîne-i 

mezbûre anbar emîni mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le vezne ve 

tağdad olundukda zikr olunan on beş kıt‘a asayiş topları bi’l-hisâb kıyye bin altı yüz on 

buçuk kıyyeye baliğ olmağla medîne-i mezbûrede kal‘a (…) mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân 

Es-seyyid İbrâhim Ağa yedinden mûceb-i emr-i ‘âlî mûmâ-ileyhimânın ma‘rifetleri ve 

ma‘rifet-i şer‘le bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz idüb tahmîl sefîne eyledim min ba‘d 

zikr olunan topları dizdâr merkûm Es-seyyid İbrâhim Ağa tasarrufunda bir sene bâkî 

kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîku-ş şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sânî 

‘işrîn mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 
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Şühûdü’l-hâl: Bünyad Ağa-zâde Es-seyyid El-hâc İsmâil Ağa Mehmed Çelebi bin 

Ahmed Ağa kal‘a-i vusta dizdârı El-hâc Hüseyin Ağa, Topçu başı vekîli Ebubekr, 

Bölükbaşı Osman Ağa oğlu Alî Ağa, Topçu Alî Çelebi, Alî Çelebi bin Osman Ağa, 

Cemâ‘ât başı Rüstem, Topçu Mehmed Çelebi. 

 

V35-B 

K70: (Binâ inşâsı için izin) 

 Husûs-ı âtî’l-beyânın mahâlînde ketb ve tahrîri iltimâs olmağla savb-ı şer‘-i 

enverden Mevlânâ Hasan Efendi bin Osman Efendi’ye irsâl olunub ol dahi Medîne-i 

Trabzon Çarşusu câmi‘-i şerîfi kurbunda vâki‘ Çörekci El-hâc Hüseyin Beşe’nin mülk-i 

arsa-i hâliyesi üzerine varub zeyl ü şefede muharrerü’l-esâmi müslimîn huzûrunda akd-i 

meclîs-i şer‘ kadîm eylediğinde câmi‘-i mezkûrun imâmı Eyyûb Efendi bin Monla Hüseyin 

nâm kimesne meclîs-i ma’kud-ı mezbûrda işbû hâfızü’l-kütttâb mezbûr Çörekci El-hâc 

Hüseyin bin Ahmed mahzarında ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb mezbûr El-hâc Hüseyin 

işbû müşâhede olunan bir kıt‘a mülk-i arsası üzerinde tahtani ve fevkâni odalar binâ itmek 

istedükde binâsının kaflığından câmi‘-i mezbûrun pencerelerinin ziyâsına zararı olur deyu 

da‘vâ sudûrunda olduğumda mezbûr El-hâc Hüseyin dahi zamilesini kendü arsası üzerine 

icrâ ile câmi‘-i mezkûrun pencerelerine zararı olmadığını ebniyye ahvâline mevkuf mânî 

olan bi-’arz-ı müslimînin haber virmeleriyle ben dahi mezbûr El-hâc Hüseyin Beşe’ye 

fevkani ve tahtani binâ itmesine râzı olub zeyl-i sahîfede mestûr câmi‘-i mezkûrun 

cemâ‘âtiyle minvâl-i meşrûh üzre mezbûr El-hâc Hüseyin Beşe’ye ma‘rifet-i şer‘le izn 

virdik min ba‘d husûsu mezbûr içün da‘vâ ve nizâ’mız yokdur didiklerinde gıbbe’t-

tasdîkü’ş-şer‘ Husûs-ı mezbûru mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ba‘de ma‘ân  

tayîn olunan Çukadâr İbrâhim ile meclîs-i şer‘e gelüb âlâ vukû‘ eşhâd ve takrîr itmeleriyle 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’l-‘aşer mâh-ı saferü’l-hayr sene 

semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: El-hâc Alî bin El-hâc Hüseyin, Hâcı Mustafâ Dellâl, Bayrakdâr 

İbrâhim Beşe, Mustafâ Çelebi kavakcı, Alî Sâlih bin Mustafâ, Reşid Ahmed Efendi, 

Timurci Hasan Beşe, Berber Ömer Beşe, Dede El-hâc Mustafâ Ağa. 
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V36-A 

K71: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Yomra Nâhiyesi’ne tâbi‘ Hopa nâm karye 

sâkinlerinden işbû râfi‘ü’l-kitâb Mehmed Beşe bin Osman nâm kimesne meclîs-i şer‘-i 

hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde Hüseyin Beşe bin Mehmed mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb karye-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Gavri oğlu Mustafâ Beşe arazisi ve bir 

tarafdan Tursun arazisi ve bir tarafdan Küçük El-hâc Alî arazisi ve bir tarafdan benim 

arazim ile mahdûd ve mümtâz mülk-i menzil eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireli müştemil 

bağçe hudûd-ı mezkûr dâhilinde vâki‘ üç kot tohum istî‘âb ider boz arazi babam müteveffî 

Osman Beşe bin Salahaddinden intikal adı ile bana intikal idüb ben sagîr bulunmağla 

mahdûd-ı mezkûr emlâk ve araziyi ta‘bir-i hak zabt ider suâl olunub cevâbı tahrîr ve 

kasridine tenbiye olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr Hasan Beşe 

cevâbında mahdûd-ı mezkûr emlâk ve araziyi altı sene mukaddem işbû hâzır-ı bi’l-

meclisimizde Mustafâ Beşe’den altmış gurûş semene iştirâ’ idüb mülk-i müşterâm olmak 

üzre zabt iderim müdde‘â-yı mezbûrun babası mülkü olduğu ma‘lûme değildir deyu 

def‘ala mukâbele itmeğin gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr müdde‘â-yı mezbûr Muhammed Beşe 

de müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb olundukda ‘udûl-i ahrâr ricâl-i müslimîninden olan 

İbrâhim Beşe bin Alî ve Hasan Beşe bin Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i 

şer‘ hâzırâne olub istişhâd olunduklarında fi’l-vâki‘ müdde‘â-yı mezbûr Muhammed 

Beşe’nin babası müteveffâ-yı mezbûr Osman Beşe bin Salahaddin mezbûr Mehmed 

Beşe’nin kendüne intikal iden mülk-i mevrûsudur biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz ve 

şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘ıyye itdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-

tezkiye şehâdetleri makbûle olmağla mûcebince mahdûd-ı mezkûr emlâk ve araziden 

mezbûr Hasan Beşe kasrid idüb merkûm Mehmed Beşe’ye teslime tenbiye birle mâ-vak‘a 

bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve 

mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Osman Beşe bin Mehmed Sâlih, Mustafâ Beşe bin Ahmed, İsmâil 

Beşe bin Mustafâ, Ebûbekir Beşe bin Mustafâ, Bölükbaşı Osman, diğer İsmâil Beşe bin 

Mustafâ, Odacı-zâde Rızâ Ağa. 
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K72: (Miras) 

 Fi’l-asl Reşâdiye Kazâsı sâkinlerinden olub mahmiyye-i İstânbûl’da mütevattın 

iken bu esnâda ber-vech ticâret Medîne-i Trabzon sevkinde vâki‘ yeni handa misâfiren 

vefât iden Es-seyyid El-hâc Muhammed bin Abdullah’ın bâ-hüccet-i şer‘ıyye vasî-i 

muhtârı olan (…) Selim bin Hasan ma‘rifetiyle müteveffâ-yı mezbûrun yanında mevcûd 

olan terekesi tahrîr ve sevk-i sultânîde ba‘de’l-müzâyede bey‘ olunub vasî-i mezbûr Selime 

teslim olunan tereke defderidir ki ber-vech âtî zikr olunur. Fi’l-yevmi’l-‘aşer mâh-ı 

saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Muhallefât Miktar Değer 

Mısır beştemali 234  Kıymet 69.5 gurûş – 18 

meblağ 

Mısır kuşağı şal ve fermuzi 287 Kıymet 215 gurûş  

Köhne çukadan bozma yaşmak  Kıymet 40 gurûş 

Tütün fesi 9 Kıymet 9 gurûş 

(…) fesi  2 pâra 

Acem kaftanı 1 7 gurûş 

Fener 1 10 gurûş – 6 meblağ 

Hırka 1 çift 111 meblağ 

(…)  90 meblağ 

Telve tencere ma‘ kapak  1 gurûş – 27 meblağ 

Meşin masa 1 1 gurûş 

Leğen  3 gurûş 

Gügüm 3 3 gurûş 

Meşin sofra  27 meblağ 

Kahve ibriği  38 meblağ 

Uçkur   39 meblağ 

Bağlık  24 meblağ 

(…) kabı 3 72 meblağ 

Gömlek  1 gurûş - 48 meblağ 

Sarık ma‘ peşkir 1-1   1 gurûş - 9 meblağ 

Don ma‘ başlık ve bağlık  81 meblağ 

Baş tarağı  12 meblağ 

Kuzu kürkü  1 gurûş – 18 meblağ 

‘Abâ yağmurluk  1.5 gurûş 

Kebe  1 gurûş – 30 meblağ 

Köhne kılıc  21 meblağ 
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Alâca kilim  75 meblağ 

Yasdık   1 gurûş 

Çuka şalvar  149 meblağ 

Yorgan  1 2 gurûş – 30 meblağ 

Peksimad 12 kıyye 0.5 gurûş 

Kızılbaş câriyesi  Kıymet 73 gurûş 

Cem‘an yekûn  441 gurûş – 441 meblağ 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 25.5 gurûş 

Resm-i ârî 15 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 5.5 gurûş 

Çukadâra 3.5 gurûş 

Hidamiyye ve emîne ve ihzârına 5 gurûş 

Kaydiyye 0.5 gurûş 

Harc-ı hüccet-i vasî 5.5 gurûş 

Dellâliye ve dükkân kirâsı 11.5 gurûş 

Müteveffâ-yı mezbûrun yedinde mülk olan hasta ve sâhib-i firâş olan Kızılbaş 

câriyesi gulâmı içün ücret-i ta’biyet-i müsbet 

15 gurûş 

Emîn-i beytü’l-mâldan halası içün mütesellim-i Trabzon 41.5 gurûş - (Rub‘ 1) 

Yekûn 128.5 gurûş – (Rub‘ 1) 

Sahîhü’l-bâkî 

(…) vasî-i mezbûr Selim  

313.5 gurûş - 27 meblağ 

 

V36-B 

K73: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Hristos Mahallesi mütemekkinelerinden iken 

bundan akdem hâlike olan Niyi binti Penayot nâm nasrâniyyenin verâseti zevci Yor veled-i 

Brasmo nâm zımmî ile vâlidesi Semeryane binti Yor nâm nasrâniyye Sotiri sagîr oğlu 

Nufriyeye münhasır olduğu lede’ş-şer‘ sâbit ve zâhir oldukdan sonra mesfûre Semeryane 

tarafından beraber âtî’l-beyânı ikrâra vekîl olub zât-ı (…) ma‘rifet-i şer‘ıyye ile ‘ârîfân 

olan Dâvid veled-i Yorgi Filibo veled-i Kostantin nâm zımmîle şehâdetleriyle vekâleti 

sâbite olan Kostantin veled-i İstefan nâm zımmî meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

işbû râfi‘ü’r rahim mesfûr Yorgiden ve tarafından asâleten ve sulbü sagîr oğlu Nufrane’ye 
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kıbel-i şer‘den tesvîye-i emrine vasîsi olmağla vesâyeten muvâcehesinde bâlukâle ikrâr ve 

takrîr-i kelâm idüb müvekkilem mesfûre Semeryane kızım hâlike-i mesfûrenin 

terekesinden isâbet ve tahmîlat hâne ve evâin-i nuhâsiye ve gayri nuhâsiyeden ve ism-i mâl 

ıtlâk olunur cüzî ve küllî terekesinden be-hasbü’l-irsü’ş-şer‘î bana isâbet iden südüs hisse 

ırsiyye-i şer‘ıyyem mukâbelesinde âlâ sebilü’t-târîhü’ş-şer‘ seksân gurûş kısmetiyle bir 

pandol sâ‘ati ve gügüm (…) zikr olunan sâ‘ati ahz ü kabz idüb istifa-i hak eyledim min 

ba‘d kızım hâlike-i mesfûre Nebiye’nin ism-i hâli ıtlak olunur terekesinde vechen mine’l-

vücûh alâka ve müdâhalem kalmayub husûs-ı mezbûre müte‘allika ‘âmme-i de‘âvî ve 

mütalebesi îmân ve muhâsamâtdan gügüm mesfûr Yor ile torunum sagîr mesfûr 

Nufrane’nin zimmetlerini ibrâz-ı ‘âmm kat’i’ün nizâ’ ibrâ ve ıskât eyledim didikde 

gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-‘aşer mâh-ı saferü’l-

hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve ellf. 

Şühûdü’l-hâl: Bölükbaşı Osman Ağa, Şahin bin Abdullah, Hasan baliğ Avaz Ağa, 

(…) veled-i (…), (…) veled-i Aslan, Yorgi veled-i Kostantin, Gorgor veled-i Penayot, 

Zaforlu Kostantin. 

Muhzır Mustafâ 

 

V37-A 

K74 (Mülk Anlaşmazlığı) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Maçuka Nâhiyesi’ne tâbi‘ Zivera karye 

mütemekkinelerinden Nikolo ve Todos veled-i (…) meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-teşrifde 

yine karye-i merkûme işbû râfi‘ (…) Todor’u ve Nimyan veled-i Yani nâm zımmîler 

muvâcehelerinde üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb karye-i merkûmede vâki‘ inde’l-

ahâlî ve’l-cirân (…) elma ve kiras ve emrud ve erik ve ceviz eşcârların müştemil bir kıt‘a 

mülk bağçe babamızdan bize intikal idüb bizler müstakîlan zabt ve tasarruf ide gelmişiken 

işbû mesfûran Todor’u ve karındaşı Nimyon’a ta‘bir-i hak nısfını zabt iderler suâl olunub 

cevâbları tahrîr ve kasridlerine tenbiye olunmaları murâdımızdır didiklerinde gıbbe’s suâl 

mesfûran Todor ve Nimyon cevâblarında sâlifü’z-zikr eşcâr müntevi‘alı bir kıt‘a bağçe âlâ 

tarîki’l-münâsafa bizim babamız Yani müdde‘âyân merkûmân Nikola ve Todos’un 

babaları Esvel anla zabt idüb babamız mesfûr Yani dahi târîh-i kitâbdan otuz sene 

mukaddem helâk olub sene-i mersûme cem‘î beru târîh-i kitâba gelinceye değin 
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akrabamızdan müdde‘âyân mesfûran ile ve babaları ile âlâ tarîkü’l-münâsafa bizler zabt ve 

eşcâr-ı mezkûrenin nısfını biz ve nısf-ı âherini müdde‘âyân mesfûran Nikola ve karındaşı 

Todos tasarruf ve bu minvâl-i meşrûh üzre beynimizde taksîm idegeldik deyu zabtlarını 

ikrâr ve def‘ala mukâbele ve iştirak tenbiyyesi istiklal tenbiyesinden evlâ olduğunu müşi’r 

fetvâ-i şerîfe ibrâz itmeleriyle gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr fetvâ-yı şerîfeye nazar olunub 

bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı der-zamanda bir madde iştirâk 

tenbiyesiyle istiklal tenbiyyesi cemi’ olsa münkasım evlâdır cevâb bâ-cevâbında iştirak 

tenbiyyesi deyu mestûr olmağla zımmîyan merkûmân Todos ve Nimyan def‘-i 

meşrûhlarına mübeyyin beyyine taleb olunduklarında ‘udûl-i zımmîyandan Andreya veled-

i (…) veled-i Yakim nâm zımmîler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ hâzırâne olub istişhâd 

olunduklarında fi’l-hakîka târîh-i kitâbdan otuz sene mukaddemden beru ve târîh-i kitâba 

gelinceye değin vech-i meşrûh üzre bağçe-i mezkûreyi alâ tarîki’l-münâsafa işbû 

merkûmân Todori ve karındaşı Nimyâne müdde‘âyân mesfûran Nikola ve Todos ile bizim 

huzûrumuzda zabt ve eşcârının minvallerini ‘ale’l-iştirâk taksîm ide gelüb ahz itdiler biz bu 

husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i 

itdiklerinde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağla vaktiyle bağçe-i 

mezkûre ve eşcâr-ı mütenevvi‘asının nısfını merkûmân Todori ile karındaşı Nimyâne zabt 

ve tasarruf idüb nısf-ı âherini dahi zımmîyan mesfûran Nikola karındaşı Todos zabt ve 

tasarruf eylemeleri tarafına tenbiye olunmağla mâ-vak‘a bi’ttaleb ketb olundu. Tahrîren 

fi’l-yevmi’r-râbi‘ ‘aşer saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: El-hâc Mehmed Ağa, (…) Siyâh Mehmed Çelebi-zâde Ahmed Ağa, 

Bünyad Ağa-zâde Es-seyyid El-hâc İsmâil Ağa, Hasan Efendi bin İmâm-ı Amasya. 

 

V37-B 

K75: (Köle Alım-Satım) 

 Fi’l-asl Bosnevî olub hâlâ İrân Seferi takrîbiyle Medîne-i Trabzon’da misâfiren 

sâkin olan Anbar Emîni Hâcı Mustafâ Ağa bin Ahmed meclîs-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-teşrifde 

medîne-i mezbûre eyâletinde vâki‘ Rize Kazâsı’na tâbi‘ Samirler Mahallesi sâkinlerinden 

olub medîne-i mezbûre çarşusunda Hâcı Yahya hanında ticâret tarîki ile sâkin olan işbû 

bâ‘isü’l-vesîka esirci Hasan Beşe bin Abdullah nâm kimesne mahzarında ikrâr tâm ve 

takrîr-i kelâm idüb kazâyı mezbûre sâkinlerinden Esir Hâcı Rum oğlu dimekle ‘arîf gâib-i 

ani’l-meclîs Alî Beşe bin Veli nâm kimesneden bundan esbak tahminen on beş yaşında 
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olub Gürci asıllı olan bir re’s gulâmı yedinde mütteki olduğu hâlde herbir gayibden sâlim 

ve berî olmak üzere iki yüz gurûş semen-i merfû‘ iştirâ’ itdiğimden sonra gulâm-ı 

merkûmun tıpkı sâdır-ı kadîmden olduğuna ıtlaım olduğu anda baliğa mezbûr Alî Beşe 

gâib olmağla sâbıka Medîne-i mezbûrede nâibüş şer‘-i şerîf olan Es-seyyid mîr Mehmed 

Efendi huzûruna gulâm-ı merkûmu ihzâr ve gayb kadîm-i emrâz-ı gulâma fi’l-cümle 

huzzakiyeti olanlar ahbarlarıyla teşebbüs ve pür adle emânet vaz‘ olunub ve semen-i 

merfû‘ mezkûr iki yüz gurûş baliğ merkûme Alî Beşe’den zuhûr itdükde istirdâde hükm-ü 

birle nâib mûmâ-ileyh Es-seyyid Mîr Mehmed Efendi imzasıyla mümzî ve hâtemiyle 

mahtûm ve bin yüz otuz senesi şa‘bânü’l-muazzam evâ’ili târîhiyle müverrîh bir kıt‘a 

hüccet-i şer‘ıyyem olmağla gâib mezbûr Alî Beşe tarafından bi’l-havâle işbû Hüseyin Beşe 

yedinden meblağ-ı mezkûr iki yüz gurûşum mukâbelesinde yüz seksân gurûş kısmetiyle 

acemiyyetü’l-asll tahminen on üç yaşında bir re’s kız ile yirmi gurûş nukûd akceyi 

tamâmen ahz ü kabz eyledim ba‘de’l-yevm gulâm-ı mezkûr içün semeni deyu gâib mezbûr 

Alî Beşe’ye virdiğim meblağ-ı merkûm iki yüz gurûşdan zimmetlerinde bir akçe ve bir 

habbe bâkî kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîk’üş şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb ve terkîm 

olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘işrîn mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve 

mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl:  Mefâhirü’l-a‘yân Mahmûd Efendi bin Halîl Efendi, Alî Efendi, 

Mefâhirü’l-akrân El-hâc Muhammed Ağa, Arâmi-zâde İbrâhim Efendi, Müfehhirü’s-

sâdâtdan Bünyad Ağa-zâde Es-seyyid El-hâc İsmâil Ağa, Mefâhirü’l-akrân Ahmed Ağa 

bin Mehmed Çelebi, El-hâc Mustafâ bin El-hâc Mehmed, İmâm-zâde Sanâ Bayrakdârı. 

 

V38-A 

K76: (Hîbe) 

Medîne-i Trabzon mahallâtından Muhyiddin Mahallesi sâkinlerinden işbû bâ‘isü’l-

vesîka Mahmûd Beşe bin Abdülbâkî nâm kimesne meclîs-i şer‘-i şerîf enverde takrîr-i 

kelâm ve bast-ı ‘ani’l-merâm idüb mahalle-i mezbûrede sâkine iken bundan akdem vefât 

iden Emine binti Abdullah nâm hâtûn bin yüz otuz dört senesi târîhinde hüccet hâlinde 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ iki tarafdan Altıncıoğlu Osman Beşe mülkü ve bir tarafdan 

Dellâl Kara Alî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd ve mümtâz bir bâb tahtani 

oda ve bir bâb beyt-i süflâ ve bir sofa ve bir kenefi ve eşcâr-ı müsmireli bir kıt‘a havlûlu 

müştemil mülk-i menzil ile ve dâhilinde olan tahmîlat-ı hâneyi yedinde mülk olduğu hâlde 
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hüsn-i rızâsıyla cemâ‘ât-i müslimîn huzûrlarında beni temenni idüb hîbe-i sahîhiye-i 

şer‘ıyye ile bana hîbe ba‘de tahlîfü’ş-şer‘ıyye teslim ve temlik idüb yedime ber-vech 

mübeyyin hîbe tezkiresi virüb biz dahi ber-vech-i meşrûh üzre meclîs-i hîbede inhâ’ ve 

tesellüm ve temellük ve kabûl eylediğimden sonra rahibe-i merkûme Emine’ye bir 

Mushaf-ı Şerîf ivazı virüb ol dahi zikr olunan Mushaf-ı Şerîfi hîbe-i mezkûreden ivaz ahz ü 

kabz idüb menzil mahdûd-ı mezkûr cemî‘ tahmîlat hânesiyle benim mülk-i mevhûbumdur 

cemâ‘ât-i müslimînden olub işbû hâzırdan bi’l-meclis olan El-hâc Hasan Efendi bin El-hâc 

Mustafâ ve Hasan bin Alî ve Ahmed Beşe bin Mehmed nâm kimesnelerden vâki‘ hal suâl 

ve tezkire-i mersûmeye nazar ve âlâ tarîkü’ş-şehâde ihbârları tahrîr ve yedime mûcebince 

savb-ı şer‘den hüccet virilmesi murâdımdır didikde fi’l-vâki‘ mezbûrân El-hâc Hüseyin 

Efendi ve El-hâc Hasan ve Ahmed Beşe’den istihbâr olundukda her biri meclîs-i şer‘de 

müteveffâ-yı mezbûre Emine binti Abdullah târîh-i mezkûrede hüccet hâlinde bilâ-de 

tafsili beyân olunduğu üzre işbû merkûm Mahmûd Beşe’yi bizim huzûrumuzda tayîn idüb 

menzil-i mahdûd-ı mezkûr ile dâhilinde olan tahmîlat hâneyi yedinde mülkü olduğu hâlde 

hîbe-i sahîhe-i şer‘ıyye ile merkûm Mahmûd Beşe’ye hîbe ba‘de’t-tahlîfe hâlinde teslim ve 

temlik idüb yedine işbû hîbe tezkiresi virüb ol dahi meclîs-i hîbede inhâya ve tesellüm ve 

temellük ve kabûl eylediğinden sonra bir Mushaf-ı Şerîf mezbûre Emine’ye ‘ivaz virüb ol 

dahi zikr olunan Mushaf-ı Şerîf hîbe-i merkûmeden ‘ivaz ahz ü kabz ve kabûl eyledi biz bu 

husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri âlâ tarîkü’ş-şehâde haber 

virmeleri ile işbû istihkâm sıhhat bi’t-taleb ketb ve terkîm olundu fi’l-yevmi’l-hams ve’l-

‘işrîn mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Mahmûd Efendi bin Halîl Efendi, Serrac Mustafâ Beşe, İsmâil Beşe 

bin Ahmed, Ömer Beşe Alana(?), El-hâc Alî bin Ramazân, Süleymân Beşe bin Yûnus, El-

hâc Mehmed Ağa, Ahmed Ağa, Arâmi-zâde İbrâhim Efendi. 

 

V38-B 

K77: (Boşanma) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesi sâkinlerinden işbû 

bâ‘isü’l-kitâb Âişe binti Mustafâ nâm hâtûn meclîs-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-teşrifde takrîr-i 

kelâm ve bâst-ı merâm idüb zevcim Alî Beşe bin Muhammed nâm kimesne târîh-i kitâbdan 

(…) mukaddem hilâf-ı kânûn ile tatlik idüb kime diler isen nefsini tezvîc eyle deyu diyâr-ı 

ahara gitmişdir mahalle-i mezbûre sâkinlerinden işbû hâzırâne bi’l-meclis olan Kürkçü El-
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hâc Mustafâ bin Ebûbekir ve Hasan bin Mehmed nam kimesnelerden istişhâd ve istîcâr 

olunub âlâ tarîkü’ş-şehâde ‘itibârları tahrîr ve sûreti hüccet olunub yedime i‘tâ olunması 

matlûbumdur didikde mezbûrân El-hâc Mustafâ ve Hasan’dan istîcâr olundukda fi’l-vâki‘ 

müstecîre-i merkûme işbû Âişe’yi zevc-i mutallaka mezbûr Alî bin Mehmed târîh-i 

mersûmda tâlâk-ı mayiş ile bizim huzûrumuzda tatlik idüb kime diler isen nefsini tezvîc 

eyle deyu ile merkûme Âişe dönüb bizim her birimizi bu husûsda eşhâd idüb diyâr-ı ahara 

gitdi biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri âlâ tarîki’ş-

şehâde haber virmeleriyle merkûme Âişe’ye ta‘arruz olmamak üzre işbû vesîka bi’t-taleb 

ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hams ve’l-‘işrîn mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve 

mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Monla Süleymân bin Ahmed Dürerli, El-hâc Ömer bin Ahmed, 

İbrâhim Beşe bin Osman, Mustafâ bin Abdurrahmân. 

 

K78: (Hayvan Satın Alma) 

 Medîne-i Trabzon’da Orta Hisâr’da vâki‘ Câmi‘-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden 

Küçük Mustafâ Ağa bin Abdullah nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

‘umdetü’l-’a‘yân hâfız-ı haze’l-kitâb Mehmed Ağa bin Süleymân Ağa mahzarında ikrâr 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb bin yüz otuz sekiz senesine mahsûb olmak üzre Trabzon ve 

tevâbi‘ kazâlarının ehl-i zimmet keferelerinin cizyelerini bundan akdem cem‘ ve tahsîle bi-

emr-i Allah-ü Teâlâ memûr kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Keskin Es-seyyid İsmâil Ağa 

tarafından mâl-ı mezbûrun cem‘ine mûma-ileyh Mehmed Ağa vekîl iken ol târîhde mûmâ-

ileyh Keskin Es-seyyid İsmâil Ağa umûr-ı mühimme temşiyetine dahi memûr olmağla mîrî 

içün altmış iki re’s katırları üç bin yüz kırk yedi gurûşa iştirâ’ idüb meblağ-ı merkûm mâl-ı 

mezbûrdan katırların eshâbına virilmek üzre meblağ-ı mezbûru hâvî mûmâ-ileyh Mehmed 

Ağa’ya hitâben kendü imzasıyla mümzî hâtemiyle mahtûm bir kıt‘a temessük virüb 

meblağ-ı merkûmu temessük mûcebince mûmâ-ileyh Mehmed Ağa’dan ahz ve katırların 

eshâbına teslim eyle deyu bana emr idüb ben dahi emrine binâen temessük mûcebince 

meblağ-ı mezkûr üç bin yüz kırk yedi gurûş mâl-ı mezbûrdan olmak üzre mûmâ-ileyh 

Muhammed Ağa yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz idüb zikr olunan altmış iki 

re’s katırların eshâbına teslim eyledi didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb 

olundu fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘işrîn mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve 

elf. 
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Şühûdü’l-hâl: Kapucu başı El-hâc Hüseyin Ağa Kûl Kethüdâsı Muhammed Ağa 

Trabzon Mütesellimi Mehmed Ağa, Sofran El-hâc Muhammed Ağa, Bünyad Ağa-zâde El-

hâc İsmâil Ağa, Bozbiği El-hâc Mustafâ Ağa, Çifci oğlu El-hâc Ahmed Ağa, İnce Kara-

zâde Mehmed Ağa, Havral-zâde Mehmed Ağa (…), Oflu İsmâil, (…), Kara El-hâc Ahmed 

Ağa, Kirkir-zâde Mehmed Ağa. 

 

V39-A 

K79: (Cizye Tahsîli) 

  Bin yüz otuz sekiz senesine mahsûb olmak üzre Trabzon ve Gümüşhâne ve 

havâlîlerinin cizyesi emvâllerini berât-ı şerîf der-‘uhde ve iltizâm iden ‘umdetü’l-emâcid 

ve’l-a‘yân Keskin İsmâil Ağa tarafından Trabzon cizyesi tahsîldârı işbû râfikâtü’l-küttâb 

mefâhirü’l-eşbah Mehmed Ağa bin Süleymân Ağa ve Gümüşhâne Kazâsı tahsîldârı 

mefâhirü’l-akrân El-hâc Alî Ağa bin nâm kimesne meclis-i şer‘ hâzır-ı lâzımü’t tevkîrde 

her biri takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm idüb bin yüz otuz yedi senesi şa‘bân-ı şerîfin 

sekizinci gününe gelinceye değin cizye-i cibâyât mûmâ-ileyh Keskin Ağa ‘uhdesinde olub 

mâh-ı mezbûrun sekizinci günü iken El-hâc Mehmed Ağa’ya mezkûr karyelere tevcîhe 

olunduğu zuhûr itmeğle Keskin Ağa zamanında cizye-i mezkûreler ‘uhdesinde olduğu 

takribe(?) ve tarafından bizler tahsîldâr nasb ve tayîn olduğumuz hasebiyle Trabzon cizyesi 

mâlından altı bin altı yüz doksan gurûş ve Gümüşhâne mâlından on üç bin gurûş cem‘an 

on dokuz bin altı yüz doksan gurûş mûmâ-ileyh Keskin Ağa umûr-ı mühimme iktizâsıyla 

bizlerden ahz ve yedlerimize başka başka temessük virüb ve bundan mâ‘adâ müceddeden 

binâsı fermân buyurulan Faş Kal‘asına giden sefîneye tahmîl olunan top ve mühimmât navl 

sefîne içün bâ-hüccet’i şer‘ıyye virdiğimiz üç yüz gurûş ve ber mûceb temessükât mâl 

mezkûrlar mîrî tarafında hesâbına mahsûb olmak üzre yedimizde sened olunmak içün 

yedlerimizde olan mühür ve ma‘mul be temessükâtımıza nazar olunub vukûf olunduğu 

üzre yedlerimizde hüccet-i şer‘ıyye i‘tâsı murâdımızdır didiklerinde fi’l-vâki‘ tahsîldâran 

mûmâ-ileyhimanın yedlerinde mühür ve ma‘muleye temessükâtlarına ba‘de’n-nazar 

mazmûn temessükât ve mantûk-ı hüccet takrîr-i meşrûhlarına mutâbık ve vukûf olan sikât-i 

müslimîn ber-vech muharrer haber virüb mâl mezkûr bi’t-tamâm Keskin Ağa tarafından 

ahz olunduğu ihbâr ve takrîr üzre mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-

sâbi‘ mâh-ı şevvâlü'l-mükerrem sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 
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Şühûdü’l-hâl: İmâm-zâde Mehmed Ağa, Bünyad-zâde Mustafâ Ağa karındaşı 

Osman Ağa, Boz biği Hâcı Mustafâ Ağa, Küçük Mustafâ Ağa, Seyyid ‘Âlî-zâde Seyyid 

Mustafâ Ağa, Bünyâd Ağa-zâde Hâcı Seyyid İsmâil Ağa, Şatır-zâde Mehmed Ağa. 

 

K80 (Mülk Satışı) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Ayavâsıl Mahallesi mütemekkinelerinden işbû 

râfi‘ü’r-rahim  Benli Okob veled-i (…) nâm Ermeni bilâ-hâle ve li-ebeveyn kız karındaşları 

Debaşko ve Elmas nâm nasrâniyye taraflarından da‘vâ-yı âtî’z-zikr içün nehc-i şer‘ üzre 

vekâlete sâbite olmağla bâlukâle meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde Karaban veled-i 

(…) nâm Ermeni muvâcehesinde üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb medîne-i mezbûre 

mahallâtından Ayo Gorgor Mahallesi’nde mütemekkin iken bundan esbak hâlike olan li-

ebeveyn ümmiyyem olan Mirhan binti Aslan târîh-i kitabdan on sene mukaddem sıhhat 

hâlinde gâib-i ‘ani’l-meclis Sallabaş oğlu Alî Beşe nâm kimesnenin zikri sebk iden Ayo 

Gorgor Mahallesin’de vâki‘ bir tarafdan merkûm Alî Beşe mülkü ve bir tarafdan Rukiye 

Hâtûn mülkü ve bir tarafdan mâ‘adâsı Simon mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd ve mümtâz ve mübeyyin bir bâb sahtiyân oda ve iki sofa ve bir zeytün ağacı ve 

eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireli havlûlu müştemil mülk-i menziline iki yüz gurûş 

şirâya işbû merkûm Karaban’ı müvekkil idüb meblağ-ı merkûm iki yüz gurûş merkûm 

Karabanı virüb ol dahi ber-vech mübeyyin olub kabz eylediğinden sonra merkûm Karaban 

menzil mahdûd mezkûru müverrîsim mesfûre bir handa akcesi olan meblağ merkûm iki 

yüz gurûşuyla kendü nefsiçün iştirâ’ idüb hüccet eyleyüb müteveffâ-yı mesfûre Mirhan 

(…) husûs-ı mezkûre ‘âlîme olmayub kendü mülkü olmak üzre menzil mahdûd-ı mezkûrda 

sâkine olmuş idi müteveffâ-yı mesfûre Mirhan’ın verâseti benim ile kız karındaşlarım 

müvekkilelerim mezbûrtan Debaşko ve Elmas’a münhasır olmağla hâlâ yedimde olan 

fetvâ-yı şerîfe mûcebince menzil mahdûd mezkûru bilâ-hâle ve bâlukâle zabt itmek murâd 

eylediğimde merkûm Karaban ta‘bir-i hak zabt ve tasarruf idüb yedimde olan fetvâ-yı 

şerîfeye nazar olunub zımmî mesfûr Karaban suâl ve cevâbı tahrîr ve menzil mahdûd-ı 

mezkûrdan kasridine tenbiye olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl merkûm 

Karaban cevâbında menzil mahdûd-ı mezkûru kendü mülkü olmak üzre zabti ikrâr ve 

mâ‘adâsı inkâr itmeğile müdde‘â-yı mezbûr Benli Okob’dan müdde‘âsını mübeyyin 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i zımmîyandan olan (…) nâm zımmîler li-ecli’ş-şehâde 

meclîs-i şer‘ hâzırâne olub istişhâd olunduklarında fi’l-vâki‘ müdde‘â-yı mesfûr Benli 
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Okob’un li-ebeveyn ümmiyyesi hâlike-i mesfûre Mirhan binti Aslan târîh-i mersûmda 

hüccet hâlinde gâib merkûm Sallabaş oğlu Alî Beşe’nin zikr-i mürûr iden Ayo Gorgor 

Mahallesi’nde vâki‘ hudûd-ı mezkûre ile mümtâz ve mu‘ayyen mülk-i menzilini iki yüz 

gurûşa şirâya işbû merkûm Karabanı bizim huzûrumuzda müvekkil idüb meblağ-ı merkûm 

iki yüz gurûşa merkûm Karaban’a virdi ol dahi ber-vech mübeyyin olub kabz eyledikden 

sonra meblağ-ı merkûm iki yüz gurûş ile mahdûd mezkûru gâib merkûm Alî Beşe’den 

vekâleti hasebiyle iştirâ’ eyledi ve hâlike-i mesfûr Mirhandan helâken kendü mülkü olmak 

üzre menzil mahdûd-ı mezkûrede sâkin olub zabt ve tasarruf eyledi biz bu husûsa bu vech 

üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘ıyye itdiklerinde 

ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye ve’t-tahlîf şehâdetleri makbûle oldukdan sonra müdde‘â-yı 

mezbûr Benli Okob’un yedinde olan fetva-yı şerîfeye nazar olunub bi’l-muvâcehe feth ve 

kırâ’at olundukda mazmûn-ı der-bârında hindî Zeydin mu‘ayyen menziline şu kadar akce 

şirâya ömründe tevlil idüb ol kadar akceyi ömründe virdikden sonra ömr ve menzil-i 

merkûm meblağ-ı mezbûr ile nefsiçün iştirâ’ ve kabz idüb ba‘de hümeze fevt olub 

vârisesini terk itdikde ve yerine menzil-i mezbûru zabt itmek istedikde ömrümce ve vech-i 

muharrer üzre iştirâ’ itmekle menzil-i merkûm benim mülküm olmuş olur deyu vereseyi 

hakka kâdir olurmu cevâb-ı bâ-savabında olmaz deyu buyrulmağla mûcebince menzil-i 

mahdûd-ı mezkûrdan merkûm Karaban’ın kasridine ve müdde‘â-yı mesfûr Benli Okob’a 

teslime merkûm Karaban’a tenbiye olunmağla mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-

yevmi’s-sâlis ve’l-‘işrîn mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Safran Hâcı Mehmed Ağa, Ahmed Ağa bin Mehmed Halîl, Arâmi-

zâde İbrâhim Efendi, Küçük Mustafâ Ağa, Şahin bin Abdullah, Şeyh Mehmed Efendi bin 

Hişam, Bünyadağa-zâde Hâcı İsmâil Ağa, Sofi-zâde Ahmed Ağa bin Hâcı Halîl Ağa. 

 

V39-B 

K81: (Mülk Satışı) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Eksotha Mahallesi sâkinlerinden Kovancı oğlu 

dimekle ‘arîf İbrâhim bin Alî Beşe nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

hâlâ medîne-i mezbûrenin mütesellimi olan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Mehmed Ağa 

tarafından kethüdâsı İsmâil Ağa bin Abdullah mübâşeretiyle medîne-i mezbûre 

müzâfâtından Akçaabâd Nâhiyesi’ne tâbi‘ Kaluyane nâm karye mütemekkinlerinden işbû 

râfi‘ü’l-er-râhim Kostantin veled-i (…) veled-i Yordan ve Sozor veled-i Yordan ve Gorgor 
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veled-i İstefan nâm zımmîler ihzâr ve mahzarlarında üzerlerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm 

idüb mahalle-i mezbûrede sâkin Mayeri-zâde kızı dimekle ma‘rufe ve’l-yevm gâibün ani’l-

meclis Fâtıma binti Hasan Ağa nâm hâtûn târîh-i kitâbdan altı buçuk sene mukaddem 

hitâmında zikri murur iden Kaluyane nâm-ı karyede vâki‘ bir tarafdan Gorgor zımmî 

arazisi ve bir tarafdan nehr-i câri ve bir tarafdan toprak yarı ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile 

mahdûd ve mümtâz bir tâm altında bir ayn-ı değirmen ve havlû ve bir su tokmağın ve 

karhâne ve eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmire harakarle(?) boz arazili müştemil çiftliği 

yedinde mülk ve hîbe olduğu hâlde hîbe-i sahîhe ile bana hîbe itmişiken çiftliği mahdûd 

mezkûru kıt‘a kıt‘a idüb karye-i merkûme ağaları ma‘rifetleriyle Zimpon mesfûruna bey‘-i 

bât-ı kat‘î ile elli gurûş semen makbuzasına bey‘ ve tefviz ve teslim eyledükden sonra 

gâibe fahiş da’vâsın idüb Zimpon mesfûrun ile otuz gurûş üzerine sulh olub bedel-i sulh 

merkûm otuz gurûş dahi Zimpon mesfûrdan yedlerinden ahz ü kabz ve zımmetlerini ibrâ 

ve yedlerinde sâbıka medîne-i mezbûrede sâlimü’ş-şer‘-i şerîf olan Seyyid Mehmed Ârîf 

Efendi’den yedlerine hüccet virmekle hâlâ çiftlik mahdûd-ı mezkûru mesfûrdan zabt ve 

tasarruf itmeleriyle suâl olunub cevâbları tahrîr ve çiftliği mahdûd-ı mezkûrdan 

kasridlerine tenbiye olunması matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mesfûrdan cevâblarında 

müdde‘â-yı mezbûr İbrâhim’in vâlidesi gâibe-i merkûme Fâtıma çiftliği mahdûd mezkûru 

bizim her birimize bâlâde-i taksil-i beyân olunduğu üzre bey‘ ve tefviz ve ba‘de sulh 

olduğu vaktlerinde oğlu müdde‘â-yı mezbûr İbrâhim hâzır ve bilâ-gadr-i şer‘ sâkıt olub 

hîbe da’vâsı sudûrunda olmamışdır deyu def‘ala mukâbele idüb hüccet ve temessüklerini 

ibrâz ve bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı nezir kurbuna muvafık 

olmağla gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr Zimpon mesfûrundan def‘-i meşrûhlarını mübeyyin 

beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden Es-seyyid Mehmed Halîl bin Ahmed ve 

İbrâhim Beşe bin Avaz nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ hâzırâne olub eserü’l-

istişhâd fi’l-vâki‘ müdde‘â-yı mezbûrun vâlidesi gâibe-i merkûm Fâtıma bundan akdem 

çiftliği mahdûd-ı mezkûru Zimpon mesfûruna bey‘ ve tefviz ve teslim ve ba‘de’s-sulh 

olduğu vaktlerinde oğlu müdde‘â-yı mezbûr işbû İbrâhim hâzır ve bilâ-gadrin şer‘ sâkıt 

oldu biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-

i şer‘ıyye itdiklerinde ba‘de’t-ta‘dil ve’t- tezkiye şehâdetleri makbûle olmağla mûcebince 

müdde‘â-yı mezbûr İbrâhim çiftlik mahdûd-ı mezbûr içün Zimpon mesfûrun üzerlerine bi-

vech-i muâraza ve müdaheleden men‘ olunmağla mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fî selh-i 

saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 
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 Şühûdü’l-hâl: Anbar Emîni Hâcı Mustafâ Ağa, Monla Süleymân İmâm-ı Monla 

Siyâh, Nim bıyık-zâde Mahmûd Ağa, Hüsâm-zâde Ahmed Ağa. 

 

V40-B 

K82: (Evlilik) 

 Medîne-i Trabzon Eyâleti’nde vâki‘ Sürmene Kazâsı’na tâbi‘ Kolaşa nâm-ı karye 

sâkinlerinden Osman bin Süleymân nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

yine karye-i merkûme sükkânından iş bu râfi‘ü’l-küttâb Müznib oğlu diğer Osman Beşe 

bin Alî nâm kimesne mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb zikr olunan karye-i 

mezbûre sâkinelerinden işbû hâzırâne bi’l-meclis Zeyneb binti Köse Hasan nâm bikr-i 

baliğa târîh-i kitâbdan bir ay mukaddem üç bin akce mihr-i muaccel tesmiyesiyle mahzar-ı 

müslimînde nefsini bana tezvîc ve ben dahi tezevvüc eylediğimden sonra yirmi sekiz gün 

mukaddem mezbûre Zeyneb’i taleb eylediğimde nefsini bana teslimden imtinâ‘ itmekle 

ben dahi husûs-ı mezbûr içün tarafımdam gâib-i ani’l-meclis Selim oğlu Ömer Beşe’yi 

vekîl idüb hâlâ kazâ-i mezbûre kâdısı olan Hüseyin Efendi huzûrunda mezbûre Zeyneb ile 

murâfa‘a-i şer‘ olduklarında mezbûre Zeyneb vech-i meşrûh üzre nefsini bana tezvîc 

eylediğin ma‘rûfe olmağla kâdı mûmâ-ileyhe dahi mezbûre Zeyneb nefsini bana teslim 

itmek üzre tenbiye ve yedime hüccet-i şer‘ıyye virmişiken mezbûr diğer Osman Beşe 

ta‘bir-i hak mânî olur deyu hüccet-i mezkûreyi ibrâz ve bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at 

olundukda mazmûn-ı takrîrine mutâbık bulunmağın gıbbe’s-suâl mezbûr müznib oğlu 

diğer Osman Beşe cevâbında târîh-i kitâbdan on sene mukaddem işbû mezbûre Zeyneb 

sagîr iken babası merkûm Köse Hasan Beşe velâyeten benim tarafımdan vekîlim olan li-

ebeveyn karındaşım Hasan Beşe ile mahzarı müslimînde beş bin akçe mihr-i mü’eccel 

tesmiyesiyle bana tezvîc ve inkâh idüb karındaşım mezbûr Hasan Beşe dahi vekâleten 

benim içün tezevvüc eyledi ol vecihle mezbûre Zeyneb on seneden beru zevce-i 

menkûhamdır mezkûr deyu def‘ala mukâbele itmeğin gıbbe’l-istintâk ve’l-inkâr merkûm 

müznib oğlu diğer Osman Beşe’den def‘-i meşrûhu mübeyyin beyyine taleb olundukda 

‘udûl-i ahrâr ricâl-i müslimînden olub karye-i mezbûre sâkinlerinden Hamza Beşe bin 

Beşir ve Alî Beşe bin Fazıl ve Sipâhi Ahmed Ağa bin Mehmed nâm kimesneler li-ecli’ş-

şehâde meclîs-i şer‘ hâzırâne olub istişhâd olunduklarında fi’l-vâki‘ târîh-i kitâbdan on 

sene mukaddem işbû mezbûre Zeyneb sagîr iken babası mezbûr Köse Hasan Beşe 

velâyeten beş bin akçe mihr-i muaccel tesmiyesiyle işbû merkûm diğer Osman Beşe’ye 
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tezvîc ve inkâh idüb bizim huzûrumuzda merkûm diğer Osman Beşe’nin karındaşı ve 

tarafından vekîl Hasan Beşe dahi vekâleten mezbûre Zeyneb’i merkûm diğer Osman Beşe 

içün tezevvüc eyledi on seneden beru merkûme Zeyneb mezbûr diğer Osman Beşe’nin 

zevce-i menkûhasıdır biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her 

biri edâ-yı şehâdet-i şer‘ıyye itdiklerinde ba‘de’t-ta‘di’l ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle 

olmağla mûcebiyle mezbûre Zeyneb merkûm diğer Osman Beşe’ye teslim olunub 

müdde‘â-yı merkûm Osman ber-vech-i muâraza ve müdâhaleden men‘ olunmağla mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l yevmi’s-sâlis ve’l-‘işrîn mâh-ı saferü’l-hayr sene 

semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Defter Kethüdâsı Hasan Efendi, Nasuh Çavuş-zâde El-hâc Mehmed 

Ağa, Çiftçi-zâde El-hâc Ahmed Ağa, Kethüdâ-yı sâbıka Gümüşhâne Osman, Cizye kâtibi 

İsmâil Efendi, Çimşid-zâde Muhammed Ağa, Mehmed Çelebi-zâde Ahmed Ağa, Küçük 

Mustafâ Ağa, Uzun-zâde Alî Ağa.  

 

V41-A 

K83: (Mülk Satışı) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesi sâkinlerinden El-hâc Veli 

bin Mustafâ Beşe nâm kimesne meclîs-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-teşrifde işbû râfi‘ü’r-rahim 

Simon veled-i Sahek nâm Ermeni muvâcehesinde ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

‘akidâtü’l-zikrin sudûruna değin senin mülk-i sahîhinde müstemleke olan emlâkimden olub 

medîne-i mezbûre mahallâtından Ayo Gorgor Mahallesi’nde vâki‘ bir tarafdan benim 

mülk-i menzilimin mülâtamayla yedinden taşra ve bir tarafdan yine benim mülk-i bağçem 

ve bir tarafdan Karaban zımmî mülkü ve taraf-ı râbi‘ tarik-i ‘âmm ile mahdûd ve mümtâz 

tûlen binâ arşunla ve on bir arşun ve arzen beş arşun bir kıt‘a mülk arsa-i hâliyemi taş 

dıvarı ile ma‘ân tarafından îcâb ve kabûlü hâvî bey‘-i bât-ı kat‘î ile kırk gurûşa mesfûr 

Semun’a bey‘ ve teslim ve mülk idüb ol dahi ber-vech mütebeyyin iştirâ’ ve tesellüm ve 

temellük ve kabûl eylediğinden sonra semen olan meblağ merkûm kırk gurûş mesfûr 

Semun’a yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledim min ba‘d arsa-i mahdûde-i 

mezkûre taş dıvarı ile ma‘ân mesfûr Semun’un mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve 

yehtâr mutasarrıf oluna didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Tahrîren fi’l-yevm-i gurre şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 
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Şühûdü’l-hâl: El-hâc Mehmed Ağa, Es-seyyid El-hâc İsmâil Ağa, El-hâc Mustafâ 

Beşe bin küçük El-hâc Mehmed, Osman Beşe bin Küçük Hüseyin, Hüseyin Beşe bin 

Abdullah İlmikçi, Mehmed veled-i O, Şahin Beşe bin Abdullah.  

 

K84: (Askerî Mühimmât Nakli) 

Bundan akdem Trabzon İskelesi’ne umûr-ı mühimme temşiyetine memûr 

‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim Keskin Seyyid İsmâil Ağa mîrî içün iştirâ’ eyledüğü yüz 

seksân altı re’s katırlar üzerlerine kurbunda baş nasb ve tayîn olunan Kemahlı oğlu Alî 

Beşe ve Halîl Beşe ve Muhittin Beşe ve Serdâr Ahmed Ağa nâm kimesneler meclîs-i şer‘-i 

hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde iskele-i mezbûrede bâ-fermân-ı ‘âlî anbar emîni nasb ve tayîn 

olunan iş bu râfi‘ü’l-küttab ‘umdetü’l-’a‘yân El-hâc Mustafâ ibn-i Ahmed Ağa mahzarında 

her bri ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm iskele-i mezbûrede mevcûd olub Revân ve Tiflis 

taraflarına nakl ve irsâli muktezî olan cebehâne ve tobhâne mühimmâtların serîan 

Erzurum’a gönderüb kabzına memûr olanlara teslim itmek üzre zikr olunan yüz seksân altı 

re’s katırların her birisine yüzer vukiyye olmak üzre temessükleriyle vaz‘ ve tahmîl idüb 

iskele-i mezbûreden mahmiyye-i mezbûreye varub yine ‘avdet idüb beyderiyi nakl itmek 

üzre otuz sekiz senesi saferü’l-hayrın gurresinden mâh-ı mezbûrun gâyetine varınca otuz 

güne her birisine ber mûceb-i yevmiye tayîn olunan on paradan sâlifü’z-zikr yüz seksân 

altı re’s katırların temessüklerine otuz günlük ücret yevmiyeleri ba‘de’l-hesâb bin üç yüz 

doksan beş gurûşa baliğ olmağla meblağ-ı mezbûru umûr-ı mühimme temşiyetine memûr 

‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim Dergâh-ı ‘Âlî kapucu başılarından El-hâc Hüseyin Ağa 

sâbıka Kûl Kethüdâsı Mehmed Ağa ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le emîn mûmâ-ileyh (…) 

yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledik min ba‘d meblağ-ı merkûmdan emîn 

mûmâ-leyh El-hâc Mustafâ Ağa zımmetinde bir akçe ve bir habbe bâkî kalmadı 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i saferü’l-hayr 

sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Süleymân Paşa bin Bektaş Ağa, Gümrük Kâtibi İbrâhim Çelebi, Alî 

Efendi kâtib-i anbar. 
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V41-B 

K85: (Hubûbât Taksîmi) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Yomra Nâhiyesi sükkânından Mehmed Efendi bin 

Alî ve Alî Ağa bin İbrâhim Ağa ve Uzun Rüstem Beşe bin Beşir ve Ahmed bin Hüseyin ve 

Köse Hasan bin Mürtezâ ve Hâcı oğlu Ömer Beşe ve Ahmed bin Osman Küçük Alî Beşe 

ve İskender oğlu Hüseyin nâm kimesneler bilâ-hâle ve nâhiye mezbûre ahâlîleri 

taraflarından vekâleti iltizâmen meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde medîne-i mezbûre 

iskelesinde anbar emîni olan râfi‘ü’l-küttâb ‘umdetü’l-a‘yân El-hâc Mustafâ Ağa bin 

Ahmed Ağa mahzarında her biri bilâ-hale ve bâlukâle ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb İrân 

Seferi vukû‘uyla iskele-i mezbûrede müctemi‘ olan zehâ’ir-i müstevfâyı Trabzon Eyâleti 

ahâlîsine tevzî‘ ve taksîm olunub narh-ı cârî üzre bahâların âlâ mehl tedric ile tahsîl oluna 

deyu sâdır olan emr-i ‘âlî mûcebince cümle a‘yân ve Eyâlet-i Trabzon umûr-ı mühimme 

temşiyetine memûr ‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim Dergâh-ı ‘Âlî kapucubaşılarından El-hâc 

Hüseyin Ağa ve sâbıka kûl kethüdâsı sa‘âdetlü Mehmed Ağa ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i 

şer‘le kazâ ve nevâhilere tevzî‘ olundukda bizim nasibimize isâbet iden dört bin kile 

İstânbûlî şa‘îr ile üç yüz kile İstânbûlî dakîk emîn mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ Ağa 

yedinden her birimiz bilâ-hâle ve bâlukâle bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledik min 

ba‘d zikr olunan dört bin kile şa‘îr ile üç yüz kile İstânbûlî dakîkden emîn mûmâ-ileyh 

zımmetinde bir habbemiz bâkî kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a fi’l-

yevmi’s-sânî mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Tüfenkçi Osman Ağa, Abdurrahmân Ağa baliğ merkûm, Kâtib-i 

Gümrük İbrâhim Çelebi, Alî Efendi kâtib-i anbar. 

 

K86: (Hubûbât Taksîmi) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Maçuka Nâhiyesi’ne tâbi‘ kurrâ’ ahâlîlerinden El-

hâc Alî le Kara Veli ve Rıfkî Ağa bin Mehmed Alî biğ ve Yakûb Beşe bin Abdülbâkî ve 

Tokut Hüseyin Beşe bin Hamza ve Monla-zâde Hüseyin Ağa ve Osman Ağa ibn-i Hâcı 

Ramazân ve Osman bin Ahmed bilâ-hâle ve sâ’irleri taraflarından bâlukâle ve 

zımmîyandan Yor kethüdâ veled-i Karakol ve Pıraskeve veled-i Borav Kostantin kethüdâ 

veled-i Kiroki (…) bilâ-hâle ve Yani kethüdâ veled-i Andon ve diğer Yani kethüdâ veled-i 

Sozor ve sâ’ir zımmîler taraflarından vekîlleri olub nehc-i şer‘ üzre vekâleti sâbite olmağla 
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bâlukâle meclîs-i şer‘-i ‘âlî medîne-i mezbûrede anbar emîni ‘umdetü’l-eşbah râfi‘ü’l-

haze’l-kitâb El-hâc Mustafâ Ağa bin Ahmed Ağa mahzarında her biri ikrâr tâm ve takrîr-i 

kelâm idüb eylediler ki İrân Seferi takrîbiyle iskele-i mezbûrede müctemi‘ olan zehâ’ir-i 

müstevfâyı Eyâlet-i Trabzon ahâlîsine tevzî‘ ve taksîm olunub narh-ı cârî üzre bahâları âlâ 

mehl tedric ile tahsîl oluna deyu sâdır olan emr-i ‘âlî mûcebince a‘yân eyâlet ve umûr-ı 

mühimme temşiyetine memûr ‘umdetü’l-emâcid Kapucubaşı Hâcı Hüseyin Ağa ve Kûl 

Kethüdâsı Mehmed Ağa ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le kazâ ve nevâhilere tevzî‘ ve 

taksîm olundukda bizim nasibimize isâbet iden beş bin kile İstânbûlî şa‘îrle dört yüz kile 

İstânbûlî dakîki emîn mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ Ağa yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl her 

birimiz bilâ-hâle ve bâlukâle ahz ü kabz eyledik min ba‘d zikr olunan beş bin kile İstânbûlî 

şa‘îr ile dört yüz kile İstânbûlî dakîkden emîn mûmâ-ileyh zımmetinde bir habbe bâkî 

kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîkü-ş şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-

sânî mâh-ı saferü’l-hayr sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Seyyid Osman Çelebi bin Ahmed Efendi, Es-seyyid El-hâc İsmâil 

Ağa bin Bünyad Ağa-zâde, Ömer Efendi Kâtib-i Görele. 

 

V42-A 

K87: (Askerî Mühimmât Nakli) 

 Fi’l-asl mamhiyye-i Erzurum Eyâleti’nde vâki‘ Bayburt ve Gevaş (…) nâm 

kazâların mekârî başılarından (…) nâm zımmîler meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

Medîne-i Trabzon İskelesi’nde anbar emîni olan ‘umdetü’l-’a‘yân hâfız-ı haze’l-kitâb El-

hâc Mustafâ Ağa bin Ahmed Ağa mahzarında her biri ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

iskele-i mezbûrede mevcûd olub Revân ve Tiflis taraflarına nakli ve irsâli muktezî olan 

cebehâne ve tophâne mühimmâtlarını muhtâc zarûretde götürüb kabzına memûr olanlara 

teslim itmek üzre altı yüz on re’s mekârî bârgîrlerimizin her birerlerine yüzer vukiyye 

mühimmât-ı mezkûreyi vaz‘ ve tahmîl idüb iskele-i mezbûreden mahmiyye-i merkûmeye 

varub yine ‘avdet itmek üzre yirmi günde her birerlerine bâ-fermân-ı âli tayîn olunan 

yevmiye ednâ maldan sâlifü’l-beyân altı yüz on re’s mekâri bârgîrlerimizin yirmi günlük 

ücret-i yevmiyeleri ba‘de’l-hisâb üç bin elli gurûşa baliğ olmağla meblağ-ı mezkûru umûr-ı 

mühimme temşiyetine memûr ‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim Dergâh-ı ‘Âlî kapucu 

başılarından El-hâc Hüseyin ve sâbıka kûl kethüdâsı sa‘âdetlü Mehmed Ağa ma‘rifetleri ve 

ma‘rifet-i (…) emin mûmâ-ileyh el hac Mustafâ Ağa bize tamâmen def‘ ve teslim idüb 
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bizler dahi yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledik min ba‘d meblağ-ı merkûm 

üç bin elli gurûşdan emîn mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ Ağa elinde bir akçe ve bir habbemiz 

bâkî kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-

yevmi’l-‘aşer mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Şâhidün es-sâbıkûn. 

 

K88: (Hubûbât Taksîmi) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Akçaabad Nâhiyesi’ne tâbi‘ Pulathâne nâm karye 

sâkinlerinden Mûsâ Aknurî bin Hâcı Mehmed İmâm Hüseyin Efendi ve Kuş oğlu Ahmed 

Beşe ve Kazgancı oğlu El-hâc Hüseyin nâm kimesneler hâlâ Trabzon İskelesi’nde anbar 

emîni olan El-hâc Mustafâ Ağa bin Ahmed Ağa mahzarında kendülerine asâleten nâhiye 

ahâlîleri taraflarından vekâleten iltizâmen meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde şöylece 

takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ‘ani’l-merâm eylediler ki işbû sene-i mübârekede İrân Seferi 

vukû‘ takrîbiyle iskele-i mezbûreye nüzul iden zehâ’ir-i müstevfâyı Eyâlet-i Trabzon 

ahâlîsine tevzî‘ ve taksîm oluna deyu sâdır olan emr-i ‘âlî mûcebince cümle a‘yân ve eyâlet 

ve umûr-ı mühimme temşiyetine memûr ‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim Dergâh-ı ‘Âlî 

kapucu başılarından El-hâc Hüseyin Ağa ve sâbıka kûl kethüdâsı sa‘âdetlü Mehmed Ağa 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le kazâ ve nevâhilere tevzî‘ ve taksîm olundukda bizim 

nasibimize isâbet iden yedi bin beş yüz kile İstânbûlî şa‘îr ile beş yüz kile İstânbûlî dakîk 

emîn mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ Ağa yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledik 

min ba‘d zikr olunan yedi bin beş yüz kile şa‘îr ile beş yüz kile İstânbûlî dakîkden emîn 

mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ Ağa zımmetinde bir habbemiz bâkî kalmadı didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘işrîn 

saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Gümrük Kâtibi İbrâhim Çelebi, Mekâri Başı Bektaş Ağa, Küçük Alî 

(…). 

V42-B 

K89: (Hubûbât Taksîmi) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Yoros Nâhiyesi sâkinlerinden Saka Mehmed Ağa 

ve Alî re’is ve Hâcı oğlu Sâlih hâlâ anbar emîni olan ‘umdetü’l-emâcid ve’l-a‘yân râfi‘ü’l-
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küttâb El-hâc Mustafâ Ağa bin Ahmed Ağa mahzarında kendilerine asâleten ve nâhiyesi 

ahâlîlerine vekâleten iltizâmen meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde şöyle takrîr-i kelâm 

eylediler ki işbû sene-i mübârekede İrân Seferi takrîbiyle Trabzon İskelesine nüzul iden 

zehâ’ir-i müstevfâ Eyâlet-i Trabzon ahâlîsine tevzî‘ ve taksîm oluna deyu sâdır olan emr-i 

‘âlî mûcebince cümle a‘yân eyâlet ve umûr-ı mühimme temşiyetine memûr olan 

‘umdetü’l-emâcid kapucubaşı El-hâc Hüseyin Ağa ve Kûl Kethüdâsı Mehmed Ağa 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le kazâ ve nevâhilere tevzî‘ olundukda bizim nasibimize 

isâbet iden dokuz bin beş yüz kile İstânbûlî şa‘îr ile bin iki yüz kile İstânbûlî dakîk emîn 

mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ Ağa yedinden bilâ-hâle ve bâlukâle bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz 

ü kabz eyledik min ba‘d zikr olunan dokuz bin beş yüz kile şa‘îr ile bin iki yüz kile 

İstânbûlî dakîkden emîn mûmâ-ileyh zimmetinde bir habbemiz bâkî kalmadı didiklerinde 

‘ani’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-‘işrîn mâh-ı 

saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Şâhidün es-sâbikûn. 

 

K90: (Hubûbât Taksîmi) 

 Trabzon Eyâleti’nde kâin Tirebolu Kazâsı sâkinlerinden Serdâr Mehmed Ağa ve 

Molla Hasan ve Molla Ahmed nâm kimesneler medîne-i mezbûre iskelesinde anbar emîni 

olan mefâhirü’l-eşbah işbû râfi‘ü’l-küttâb El-hâc Mustafâ Ağa bin Ahmed Ağa mahzarında 

herbiri ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb işbû sene-i mübârekede İrân Seferi vukû‘ takrîbiyle 

Trabzon İskelesi’ne nuzül iden zehâ’iri narh-ı cârî üzre âlâ mehlin bahâları tedric ile mîrî 

içün tahsîl oluna deyu sâdır olan emr-i ‘âlî mûcebince Trabzon Eyâleti ahâlîsine cümle 

a‘yân ve eşraf ile tevzî‘ içün iskele-i mezbûrede umûr-ı mühimme temşiyetine memûr 

‘umdetü’l-emâcid kapucubaşı El-hâc Hüseyin Ağa ve sâbıka Kûl Kethüdâsı Mehmed Ağa 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le kazâ ve nevâhilere taksîm olundukda bizim kazâmıza isâbet 

iden yirmi bin kile İstânbûlî şa‘îr ile on dörd bin kile İstânbûlî dakîk emîn mûmâ-ileyh El-

hâc Mustafâ Ağa yedinden bilâ-hâle ve bâlukâle bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledik 

min ba‘d zikr olunan yirmi bin kile İstânbûlî şa‘îr ile on dörd bin kile İstânbûlî dakîkden 

emîn mûmâ-ileyh zimmetinde akce ve bir habbemiz bâkî kalmadı didiklerinde gıbbe’t-

tasdîku-ş şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hams ve’l-‘işrîn mâh-ı saferü’l-

hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 
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Şühûdü’l-hâl: Berber-zâde İbrâhim Ağa, Gümrük Kâtibi İbrâhim Çelebi, Mehmed 

Çelebi-zâde Ahmed Ağa, Küçük Mustafâ. 

 

V43-A 

K91: (Hubûbât Taksîmi) 

 Fi’l-asl Medîne-i Trabzon Eyâleti’nde vâki‘ Rize Kazâsı sâkinlerinden El-hâc Veli 

Efendi bin Mehmed ve Mehmed Efendi bin Abdülbâkî ve Rıfkî Beşe bin Osman nâm 

kimesneler bilâ-hâle ve sâ’ir kazâ-i mezbûre ahâlîleleri taraflarından bâlukâle meclîs-i şer‘ 

anbar emîni işbû râfi‘ü’l-küttâb El-hâc Mustafâ Ağa bin Ahmed Ağa mahzarında her biri 

ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb işbû sene-i mübârekede İrân Seferi takrîbiyle iskele-i 

mezbûrede muhtâc olan zehâ’ir-i müstevfâyı Eyâlet-i Trabzon ahâlîsine tevzî‘ ve taksîm 

olunub narh-ı cârî üzre bahâları âlâ mehlin tedric ile mîrî içün tahsîl oluna deyu sâdır olan 

emr-i âli mûcebince cümle-i a‘yân eyâlet ve umûr-ı mühimme temşiyetine memûr 

‘umdetü’l-emâcid kapucubaşı Hâcı Hüseyin Ağa ve sâbıka Kûl Kethüdâsı Mehmed Ağa 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le kazâ ve nevâhilere tevzî‘ olundukda bizim kazâmıza isâbet 

iden yirmi yedi bin kile İstânbûlî şa‘îr ile bin kile İstânbûlî dakîk emîn mûmâ-ileyh 

yedinden her birimiz bilâ-hâle ve bâlukâle bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledik ve 

min ba‘d zikr olunan yirmi bin kile İstânbûlî şa‘îr ile bin kile İstânbûlî dakîkden emîn 

mûmâ-ileyh zımmetinde bir habbemiz bâkî kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-

vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn 

ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Tüfenkci Osman Ağa, Abdurrahmân Ağa baliğ mezbûr, İbrâhim Ağa 

Kâtib-i gümrük.  

                                                                                                                   Kâtib Alî Efendi 

 

K92: (Hubûbât Taksîmi) 

 Fi’l-asl Medîne-i Trabzon Eyâleti’nde vâki‘ Görele Kazâsı sâkinlerinden İnce 

Hüseyin Beşe ve Laz Alî Ağa ve Kır Halîl Beşe ve Kalyoncu Mehmed Beşe ve Ahmed 

Kethüdâ Şeker oğlu Ahmed Kethüdâ ve Mustafâ Kethüdâ ve Karabacak oğlu Mehmed 

Beşe ve küçük oğlu Ahmed Beşe ve Hüseyin Beşe ve Mürtezâ Beşe nâm kimesneler 
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meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde medîne-i mezbûrede anbar emîni olan râfi‘ü’l-

küttâb ‘umdetü’l-emâcid El-hâc Mustafâ Ağa bin Ahmed Ağa mahzarında kendilerine 

asâleten ve sâ’ir kazâ-yı mezbûre ahâlîlerine iltizâmen her biri şöyle takrîr-i kelâm 

eylediklerin işbû sene-i mübârekede İrân iskelesine gelüb mevcûd olan zehâ’ir-i 

müstevfâyı  Eyâlet-i Trabzon ahâlîsine tevzî‘ ve taksîm oluna deyu sâdır olan emr-i ‘âlî 

mûcebince cümle a‘yân eyâlet ve umûr-ı mühimme temşiyetine memûr ‘umdetü’l-emâcid 

ve’l-a‘yân Dergâh-ı ‘Âlî kapucubaşılarından El-hâc Hüseyin Ağa ve sâbıka Kûl Kethüdâsı 

Mehmed Ağa ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le kazâ ve nevâhilere tevzî‘ ve taksîm 

olundukda bizim kazâmıza isâbet iden yirmi yedi bin kile İstânbûlî şa‘îr ile iki bin kile 

İstânbûlî dakîk emîn mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ Ağa yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz 

ü kabz idüb min-ba‘d zikr olunan yirmi yedi bin kile şa‘îr ile iki bin kile İstânbûlî dakîkden 

emîn mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ Ağa zımmetinde bir habbemiz bâkî kalmadı didiklerinde 

gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hamsin mâh-ı saferü’l-

hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf.  

 

V43-B 

K93: (Hubûbât Taksîmi) 

 Medîne-i Trabzon Eyâleti’nde vâki‘ Giresun Kazâsı sâkininden El-hâc 

Abdurrahmân bin Mustafâ ve Bayrakdâr Mehmed Beşe bin Alî nâm kimesneler bilâ-hâle 

ve sâ’ir kazâ-i mezbûre taraflarından bâlukâle meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde hâlâ 

Trabzon İskelesi’nde anbar emîni olan ‘umdetü’l-a‘yân işbû râfi‘ü’l-kitâb El-hâc Mustafâ 

Ağa bin Ahmed Ağa mahzarında her biri bilâ-hâle ve bâlukâle ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb 

işbû sene-i mübârekede İrân Seferi vukû‘yla iskele-i mezbûrede muhtâc olan zehâ’ir-i 

müstevfâyı Eyâlet-i Trabzon ahâlîsine tevzî‘ ve taksîm olunub bahâları âlâ mehlin narh-ı 

cârî üzre tedric ile tahsîl oluna deyu sâdır olan emr-i ‘âlî mûcebince cümle a‘yân eyâlet ve 

umûr-ı mühimme temşiyetine memûr ‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim Dergâh-ı ‘Âlî 

kapucubaşılarından El-hâc Hüseyin Ağa ve sâbıka Kûl Kethüdâsı Mehmed Ağa 

ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le kazâ ve nevâhilere tevzî‘ ve taksîm olundukda bizim 

kazâmıza isâbet iden on yedi bin kile İstânbûlî şa‘îr ile yedi bin kile İstânbûlî dakîk emîn 

mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ Ağa yedinden bi’t-tamâm ahz ü kabz eyledik min ba‘d zikr 

olunan on yedi bin kile şa‘îr ile yedi yüz kile İstânbûlî dakîk emîn mûmâ-ileyh El-hâc 

Mustafâ Ağa yedinden bi’t-tamâm ahz ü kabz eyledik zikr olunan on yedi bin kile şa‘îr ile 
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yedi yüz kile İstânbûlî dakîkden emîn mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ Ağa zımmetinde bir 

habbemiz bâkî kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Fi’l-yevmi’r-râbi‘ ve’l-‘işrîn mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve 

elf. 

Şühûdü’l-hâl: Tüfenkçi Osman Ağa, Abdurrahmân Ağa baliğ merkûm, Mehmed 

Ağa Gedikli za’im, İbrâhim Çelebi Kâtib-i Gümrük.  

 

K94: (Hubûbât Taksîmi) 

 Medîne-i Trabzon Eyâleti’nde vâki‘ Keşab Kazâsı sâkinlerinden nâibü’ş-şer‘ Es-

seyyid El-hâc Alî Efendi ve Serdârı Es-seyyid Süleymân Ağa ve Mahmûd re’is ve Hâcı 

Hüseyin bin Mustafâ nâm kimesneler bilâ-hale ve sâ’ir kazâ-i mezbûre ahâlîleri 

taraflarından bâlukâle meclîs-i şer‘ hâzırda medîne-i mezbûre iskelesinde anbar emîni olan 

mefâhirü’l-a‘yân işbû râfi‘ü’l-küttâb El-hâc Mustafâ Ağa bin Ahmed Ağa mahzarında her 

biri ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb İrân Seferi vukû‘ takrîbiyle iskele-i mezbûrede muhtâc 

olan zehâ’ir-i müstevfâyı Eyâlet-i Trabzon ahâlîsine tevzî‘ ve taksîm olunub narh-ı cârî 

üzre bahâları âlâ mehl tedric ile mîrî içün tahsîl oluna deyu sâdır olan emr-i ‘âlî mûcebince 

cümle a‘yân eyâlet ve umûr-ı mühimme temşiyetine memûr ‘umdetü’l-emâcid kapucu başı 

El-hâc Mustafâ Ağa ve sâbıka Kûl Kethüdâsı Mehmed Ağa ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le 

kazâ ve nevâhilere tevzî‘ olundukda bizim kazâmıza isâbet iden on bin kile İstânbûlî şa‘îr 

ile bin yüz kile İstânbûlî dakîk emîn mûmâ-ileyh yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl her 

birimiz bilâ-hâle ve bâlukâle ahz ü kabz eyledik min ba‘d zikr olunan on bin kile İstânbûlî 

şa‘îr ile bin yüz kile İstânbûlî dakîkden emîn mûmâ-ileyh zımmetinde bir habbemiz bâkî 

kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîku-ş şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-

sâlis mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

 

V44-A 

K95: (Hubûbât Taksîmi) 

 Fi’l-asl Gönye Sancâğı mutasarrıfı olub hâlâ Faş Kal‘ası muhâfızı vezir rûşen-i 

zâmir düstûr-ı âsaf (…) devletlü sa‘âdetlü Mirzâ Mehmed Paşa hazretlerinin tarîk-i 

bahirü’ş-şerîflerinden zehâ’ir-i âtî’l-beyânı ahz ü kabz ve taraf-ı rabiâ’larına isâle vekîl 

olub hümâyûn (…) vekâleti sâbite olan Çukadârı hazır-ı nihâl Mustafâ meclîs-i şer‘ıyye 
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Medîne-i Trabzon İskelesi’nde anbar emîni olan ‘umdetü’l-emâcid ve’l-a‘yân işbû 

hâfızü’l-küttâb El-hâc Mustafâ Ağa bin Ahmed Ağa mahzarında bâlukâle ikrâr ve takrîr-i 

kelâm idüb müvekkilem mezbûr müşârün-ileyh hazretlerine iskele-i mezbûrede mevcûd 

mîrî dakîkden üç bin kile İstânbûlî şa‘îr virin deyu fermân-ı ‘âlî sâdır olmağın imtisâlen li-

emri’l-âli iskele-i mezbûrede mevcûd mîrî dakîk ile şa‘îrin üzerine kıbel-i şer‘den ve kâtib-

i mahkemeden İbrâhim Efendi ibn-i El-hâc Mustafâ’ya irsâl ol dahi nim ma‘rifetimle varub 

el-hâle salah ve halas olmak üzre sâlifü’z-zikr üç bin kile İstânbûlî dakîk altıyüz ‘aded 

çuval taralarıyla vezne ve dört bin kile İstânbûlî şa‘îri dahi dörder kile olunub iskele-i 

mezbûrede umûr-ı mühimme temşiyetine memûr ‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim dergâh-ı 

‘âlî kapucubaşılarından El-hâc Hüseyin Ağa ve sâbıka kûl kethüdâsı olub hâlâ Trabzon 

Ağası olan kerâmetlü Mehmed Ağa ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le zikr olunan dakîk ve 

şa‘îri Mustafâ Ağa bi’t-tamâm bana def‘ ve teslim ben dahi yedinden bi’t-tamâm ve’l-

kemâl ahz ü kabz idüb ahz ü kabzımla müş‘ir vekâletim hasebiyle zabt ve kabzıma hâvî 

yedine bir kıt‘a temessükâtı dahi virdim ba‘de’l-yevm marüzzikr üç bin kile İstânbûlî dakîk 

ile dört bin kile İstânbûlî şa‘îrden emîn mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ Ağa zımmetinde bir 

habbe bâkî kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîk. Hurire fi’l-yevmi’s-sâbi‘ mâh-ı saferü’l-

hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şâhidün es-sâbikûn. 

 

K96: (Hubûbât Taksîmi) 

 Bundan akdem İrân Seferi vukû‘u takrîbiyle Trabzon İskelesi’ne nüzül iden zehâ’ir-

i müstevfâyı Trabzon ve eyâlet kazâlarına tevzî‘ ve taksîm olunub narh-ı cârî üzre bahâları 

mîrî içün tedric iken tahsîl oluna deyu sâdır olan emr-i ‘âlî mûcebince umûr-ı mühimme 

temşiyetine memûr Mehmed ‘umdetü’l-emâcid ve’l-ekârim Dergâh-ı ‘Âlî 

kapucubaşılarından El-hâc Hüseyin Ağa ve sâbıka Kûl Kethüdâsı Mehmed Ağa 

ma‘rifetleri ve a‘yân eyâlet ve ma‘rifet-i şer‘le tevzî‘ ve taksîm olundukda nefs-i Trabzon 

müslimân mahallerine isâbet iden iki bin yüz elli kile İstânbûlî şa‘îr zikr-i âtî mahallerine 

taksîm olunub her bir mahallenin cemâ‘âtleri huzûr-i şer‘ıyye Anbar Emîni El-hâc Mustafâ 

Ağa yedinden ahz ü kabz eyledik didikleri mîrî şa‘îrdir ki ber-vech âtî zikr olunur. Hurrine 

fî 20 mâh-ı saferü’l-hayr sene 138. 
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Mahalleler Şa‘îr (kile) 

Mahalle-i Câmi‘-i Kebîr 50 kile 

Mahalle-i Bayram Beğ 50 kile 

Mahalle-i Amasya 50 kile 

Mahalle-i Eski Saray 25 kile 

Mahalle-i Mûsâ Paşa 50 kile 

Mahalle-i Şirin Hâtûn 50 kile 

Mahalle-i Kal‘a-i Kule  100 kile 

Mahalle-i Bâb-ı Zağanos 50 kile 

Mahalle-i Saçlı Hoca 50 kile 

Mahalle-i Monla Siyâh 50 kile 

Mahalle-i Mağara 50 kile 

Mahalle-i Hoca Halîl 50 kile 

Mahalle-i Debbağhâne 175 kile 

Mahalle-i İskender Paşa 150 kile 

Mahalle-i Karasu 75 kile 

Mahalle-i Kasım Paşa 75 kile 

Mahalle-i Nurpınar 50 kile 

Mahalle-i Kabak Meydanı 100 kile 

Mahalle-i Eksotha 50 kile 

Mahalle-i Aya Sofya 75 kile 

Mahalle-i Tekfur Çayırı 100 kile 

Mahalle-i Yeni Cum‘a 100 kile 

Mahalle-i Bâb-ı Bazar 175 kile 

Mahalle-i Bozdepe 200 kile 

Mahalle-i İmâret 100 kile 

Mahalle-i Ayo Filibo ma‘ Çölmekci 100 kile 

Mahalle-i Çarşu 250 kile 

Mahalle-i Muhyiddin ma‘ Tütünlük 150 kile 

Yekûn (İstânbûlî şa‘îr) 1550 kile 

 

V44-B 

K97: (Mülk Satışı) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından İmâret Mahallesi sâkinlerinden Hamamcı Ömer 

Çelebi bin Abdullah nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde işbû râfi‘ü’r 

rahim Todos veled-i Menlis nâm Ermeni tarafndan bey‘-i âtî’l-beyânı tasdîk ve temşiyetini 
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def‘ ve teslime vekîl olub hüccet-i şer‘ üzre vekâleti sâbit olan Simon veled-i Sahek nâm 

Ermeni mevâhîbesinde ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb ‘âkidâtı sudûruna değin senin mülk 

sahîhimde müstemleke olub medîne-i mezbûre mahallâtından Ayo Gorgor Mahallesin’de 

vâki‘ bir tarafdan İzvan babam nâm Ermeni mülkü ve bir tarafdan Evhan nâm Ermeni 

mülkü ve bir tarafdan mülkü ve taraf-ı râbi‘ tarîk-i ‘âmm ile mahdûd ve mümtâz üç bâb 

sahtiyâni (…) erik ağacı ve havlûlu ve sülüs (…) ve bir kenefi müştemil mülk-i menzilimi 

tahmîle’t-tevâbi ve’l-levâhık ve kaffetü’l-hukûk ve’l-mürâfık tarafından îcâb ve kabûlü 

hâvî iki yüz otuz gurûş ile keyfiyet-i cihetinden ma‘lûme min-haysü’l-kadr ve’l-külliyen 

(…) bey‘-i bât-ı kat‘î ile müvekkil mesfûr Toros Ermeniye bey‘ ve teslim ve temlik idüb ol 

dahi iştirâ’ ve tesellüm ve temellük ve kabûl eylediğinden sonra semen olan meblağ-ı 

merkûm iki yüz otuz gurûş ile zikri sebk iden mechûlu’l-kadr fülûsa vekîl mersûm Simon 

ermeni yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz idüb sâlifü’z-zikr mechûlü’l-kadr 

fülûsa meclîs-i münîfde izâa’t eyledim min ba‘d menzil mahdûd-ı mezkûr cemî‘ 

müştemilâtıyla müvekkil mesfûr Toros Ermeni’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve 

yehtâr mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-

yevmi’s-sânî mâh-ı rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Bünyad Ağa-zâde Seyyid El-hâc İsmâil Ağa, Çiftçi-zâde El-hâc 

Ahmed Ağa,  Ahmed Ağa bin El-hâc Halîl, Es-seyyid Mehmed Ağa bin İbrâhim Ağa, El-

hâc Veli Bakkal, El-hâc Alî bin Veli, El-hâc Hasan bin Alî, Mustafâ Beşe bin Süleymân, 

Süleymân Beşe bin Ahmed, Mustafâ Ağa Subaşı, Bayrakdâr Alî Ağa, Alî Beşe bin 

Abdullah. 

 

K98: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Mustafâ Ağa bin El-hâc Hasan Ağa’nın ber-vech âtî vasî-i muhtârı 

olduğunu iddi‘â iden li-ebeveyn karındaşı hâfız-ı haze’l-kitâb Mehmed Ağa bin nâm 

kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde El-hâc Mustafâ Ağa bin El-hâc İbrâhim 

Ağa mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb karındaşım müteveffâ-yı mezbûr 

Mustafâ Ağa maraz hâlinde fevtinden bir ay mukaddem eğer bi-emr-i Allâh-u Teâlâ fevt 

olduğumda cemî‘ terekesini merkûm zimem-i nasda olan hukûkunu ahz ü kabz mahsurü’l-

müslimînde tarafından beni vasî-i muhtâr nasb ve tayîn eylediğinde ben dahi vesâyeti 

merkûmeyi kabûl ve merâsimini edâya ta‘ahhüd  ve iltizâm eylediğimden sonra marazan 
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âlâ emziya-i(?) fevt olmağla müteveffâ-yı mezbûrun cihet-i dini şer‘ıyye den merkûm El-

hâc Mustafâ Ağa zımmetinde bir gurûş hakkı olub kablü’l-ahz fevt olmağla meblağ-ı 

mezkûru bi’l-vesaye taleb iderim suâl olunun didikde gıbbe’s-suâl mezbûr El-hâc Mustafâ 

Ağa cevâbında hüccet-i deyn-i şer‘ıyye den müteveffâ-yı mezbûre deyn-i mezkûru ikrâr 

iken vesâyet-i mezkûreyi bi’l-külliyen inkâr idicek müdde‘â-yı vasî-i mezbûr Mehmed 

Ağa’dan müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb olundukda ‘udûl-i ahrâr ricâl-i müslimînden 

hâfız El-hâc Hasan Efendi bin El-hâc Mustafâ ve El-hâc İbrâhim Efendi bin Süleymân nâm 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ hâzırâne olub istişhâd olunduklarında fi’l-vâki‘ 

müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ Ağa maraz hâlinde fevtinden mukaddem eğer bi-emr-i 

Allâh-u Teâlâ fevt olduğumda cemî‘ terekesini zimem-i nasda olan hukûkunu ahz ü kabza 

bizim huzûrumuzda li-ebeveyn karındaşı işbû mersûm Mehmed Ağa’yı vasî-i muhtâr nasb 

ve tayîn idüb mezbûr Mehmed Ağa dahi muvâcehesinde kabûl ve merâsimini edâya 

ta‘ahhüd  eylediğinden sonra mezbûr Mustafâ Ağa marazan âlâ (…) fevt oldu biz bu 

husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı şehâdet-i şer‘ıyye 

itdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağla ma‘rifetiyle ba‘de’l-

hükm mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî mâh-ı şehri rebî‘ü’l-

evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Hamamcı-zâde El-hâc Ahmed Ağa, Mehmed Halîl-zâde Ahmed Ağa, 

Nim Bıyık-zâde Mahmûd Ağa, Osman Efendi bin Mustafâ. 

 

V45-A 

K99: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Mustafâ Ağa bin El-hâc Hasan Ağa’nın vasî-i muhtârı olan li-ebeveyn 

karındaşı hâfız-ı haze’l-kitâb mefâhirü’l-akrân Muhammed Ağa nâm kimesne mecli-i şer‘-i 

hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-merâm idüb hâlâ hacr ve 

terbiyyesinde olub karındaşım müteveffâ-yı mezbûrun sulbü sagîr oğulları Ahmed ve 

Ömer ve Alî nafaka ve kisveye eşedd-i ihtiyâc ile muhtâclar olub babaları müteveffâ-yı 

mezbûrdan kendülere intikal iden mâl-ı mevrûslarından kadr ma‘rûf nafaka farz ve takdir 

olunması bi’l-vesâya matlûbumdur didikde hâkim mevki‘ sadr-ı kitâb efendi hazretleri dahi 

sagîrun mezbûrunun nafaka ve kisve ve sâ’ir levâzımı zarûrîyeleriçün her birine yevmî 

ikişer pâradan üçüne cem‘an altı pâra nafaka farz ve takdir idüb meblağ-ı mefruz-ı 
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mezkûru ber-vech muharrer sagîrun merkûmuna harc ve sarf ve Hüseyin huzûrunda 

istidâneye veled-i ez-zafer sagîrun merkûmunun mâl-ı mevrûsları üzerine rücû‘a savb-ı 

şer‘-i enverden vasî-i mezbûr Mehmed Ağa’ya izn-i birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ mâh-ı şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Bozdepe İmâm-ı El-hâc İbrâhim Efendi, Boz biği El-hâc Mustafâ 

Ağa, Hafî-zâde El-hâc Ahmed Ağa, Mehmed Halîl-zâde Ahmed Ağa, Nim Bıyık-zâde 

Mahmûd Ağa, Kurd-zâde Mûsâ Beşe.  

 Muhzır Mustafâ 

 

K100: (Tapu Meselesi) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Kabak Meydanı Mahallesi sâkinlerinden işbû 

bâ‘isü’l-kitâb Osman Beşe bin El-hâc Beşir nâm kimesne meclîs-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-

tevkîrde Hasan Beşe bin Şabân mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb bundan 

akdem bilâ-veled fevt olan li-ebeveyn er karındaşım Mustafâ Beşe bin El-hâc Beşirin 

medîne-i mezbûrede vâlî olanlara kadîm-i havas kurrâ’sından olan Karlık nâm karyede 

vâki‘ ‘abdü’l-ahâli ve’l-cirân ma‘lûmü’l-hudûd boz toprakları mahlûle ve hak tapusu ancak 

bana intikal itmekle sâbıka medîne-i mezbûre mütesellimi olan muharrerü’l-a‘yân 

Muhammed Ağa zikri sebk iden müteveffâ-yı mezbûr Mustafâ’nın boz taraflarını bana 

tefviz eyleyüb yedime tapu tezkiresi virüb zabt ve tasarrufumda iken merkûm Hasan Beşe 

zabtime mânî olur suâl olunub cevâbı tahrîr def‘ ü ref‘ olunması murâdımdır deyu 

mütesellim mûmâ-ileyh Muhammed Ağa’nın mümzî ve mahtûmu ve bin yüz otuz yedi 

senesi zi’l-hiccesinin sekizinci günü târîhiyle müverrîh tapu tezkiresi ibrâz ve ba‘de’n-

nazar bi’l-muvâcehe feth ve kırâ’at olundukda mazmûn-ı iddi‘âsına mutâbık olmağla 

gıbbe’s-suâl merkûm Hasan Beşe cevâbında fi’l-vâki‘ müdde‘â-yı mezbûr Osman Beşe 

müteveffâ-yı mersûm Mustafânın li-ebeveyn karındaşı olub zikri sebk iden boz toprakları 

hakk tapu ile müdde‘â-yı mezbûr Osman Beşe’ye intikal eyledüğünü ber-vech mübeyyin 

ikrâr ve ‘itirâf itmekle mûcebince merkûm Hasan Beşe zikr olunan boz topraklar içün 

müdde‘â-yı mezbûre bi-vech-i mu‘ârazadan men‘ olunmağla mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb ve 

tahrîr ve terkîm olundu fi’l-yevmi’l-hams şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve 

mi’e ve elf. 
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Şühûdü’l-hâl: Mehmed Sâlih-zâde Ahmed Ağa, Arâmi-zâde İbrâhim Efendi, Şahin 

Beşe bin Abdullah. 

 

V45-B 

K101: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Debbağhâne Mahallesi sâkinlerinden iken bundan 

akdem vefât iden Mustafâ Ağa bin El-hâc Hasan Ağa’nın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Râbi‘a binti El-hâc Alî nâm hâtûn ile babası merkûm El-hâc Hasan Ağa bin 

Mustafâya ve sulbü sagîr oğulları Ahmed ve Ömer ve Ali’ye münhasır ve tashih mes’elesi 

yetmiş iki sehmden ‘itibâr olunub sehhâm-ı mezkûrdan dokuz sehmi mezbûre Râbi‘a 

Hâtûn’a ve on iki sehmi babası merkûm El-hâc Hasan Ağa’ya ve on yedişer sehmi oğulları 

sagîrun merkûmun Alî ve Ömer ve Ahmed’e isâbet eylediği lede’ş-şer‘ sâbit ve zâhir 

oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun kıbel-i şer‘den terekesi tahrîr ve takdîm olunub bâ-

hüccet-i şer‘ıyye vasî-i muhtârı olan li-ebeveyn er karındaşı Mehmed Ağa talebiyle 

beyne’l-verese âlâ bâ-farîzâtü’ş-şer‘ıyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke-i müteveffâ-yı 

mezbûrdur ki ber-vech âtî zikr olunur. Fi’l-yevmi’s-sânî mâh-ı rebî‘ü’l-evvel sene semân 

ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Muhallefât Miktar Değer 

Minder 9 15 gurûş 

Yorgan 13 30 gurûş 

Seccâde 2 6 gurûş 

Köhne yeldâ yasdık 11 çift 11 gurûş 

Köhne ihram 4 8 gurûş 

Müsta‘mel kebe 9 12 gurûş 

Döşeme 2 20 gurûş 

Köhne keçe 5 5 gurûş 

Mısır hasırı 2 3 gurûş 

Ocâk perdesi 2 3 gurûş 

Kapu perdesi 2 4 gurûş 

Tutkal ve tahta 1 2 gurûş 

Kılıc 2 12 gurûş 

Köhne kesme 1 6 gurûş 

Çuka haşe  3 gurûş 

Evânî-i nuhâs 100 kıyye 75 gurûş 
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Kahve ibriği 2 2 gurûş 

Köhne zerdava kürkü 1 10 gurûş 

Köhne çuka niş 1 3 gurûş 

Köhne zincab kürkü 1 8 gurûş 

Köhne yağmurluk 1 6 gurûş 

Köhne çakşir 2 6 gurûş 

Köhne çuka dolma 1 8 gurûş 

Köhne kaftan 1 2 gurûş 

Köhne sarık 2 5 gurûş 

Köhne kavuk 2 2 gurûş 

Sac ayak 5 (rub‘ 1) 1 gurûş 

Der peşkiri 10 1.5 gurûş 

Sofra bezi 1 1 gurûş 

Çini yâne 1 1.5 gurûş 

Şam’dan 2 3 gurûş 

Kürsi 1 1 gurûş 

Kıbtika yasdık 3 6 gurûş 

(…) ma‘ kutu 1 1 gurûş 

Kantar 1 90 meblağ 

Servi sanduğu 1 4 gurûş 

Çuval 4 1 gurûş 

Köhne alâca zibun 2 2 gurûş 

Leğen ma‘ ibrik 2 3 gurûş 

Zarf-ı sim 2 5 gurûş 

Hırdavât hâne  8 gurûş 

Mahalle-i mezbûrede vâki‘ mülk-i menzil  550 gurûş 

Nukûd  290 gurûş 

Der-zimmet-i serrac-zâde El-hâc Mustafâ Efendi  360 gurûş 

Cem‘an yekûn  1506 gurûş 

 

Mine’l-ihrâcât 

Ber mûceb-i vasî techîz ve tekfîn 105 gurûş 

Resm-i ‘âdî 37.5 gurûş 

Kâtibe 2.5 gurûş 

Harc-ı mahkeme ve ihzârına 4.5 gurûş 

Emniyye 2 gurûş 

Harc-ı hüccet-i vesâyet 6 gurûş 
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Ber mûceb-i vasî (…) 300 gurûş 

Mihri’l-mü’ecceller vasi-ül mezbûre Râbi‘a  hatuna 160 gurûş 

Kaydiyye 0.5 gurûş 

Yekûn 618 gurûş – 18 meblağ 

Sahîhü’l-bâkî (li’l-mukassem beyne’l-verese) 887.5 gurûş – 42 meblağ 

 

Hisseler 

Hisse-i zevce’l-mezbûre Râbi‘a Hâtûn 110.5 gurûş – 41 meblağ 

Hisse-i ebi’l-merkûme Hâcı Hasan Ağa 147.5 gurûş – 48 meblağ 

Hisse-i ibni’l-mezbûre Ahmed 209.5 gurûş – 3 meblağ 

 Hisse-i ibni’l-merkûme Ömer 209.5 gurûş – 3 meblağ 

 Hisse-i ibni’l-merkûme Alî 209.5 gurûş – 3 meblağ 

Kesr  32 meblağ 

 

V46-A 

K102: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Çömlekçi Mahallesi sâkinlerinden Çorbacı Alî 

Ağa bin Mustafâ Ağa nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde Çukadâr 

İbrâhim Beşe bin Abdullah mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb Gümüşhâne 

Kazâsı sâkinlerinden iken bundan akdem medîne-i mezbûrede Yeni Han’da vefât iden 

Monla Ebûbekir bin Abdullah bin Abdurrahmân yanında mevcûd olan eşyâsını ve 

zımmetinde olan akcesini ahz ü kabza vech-i mesnûn üzre techîz ve tekfîni görmeğe ve 

vaktiyle terdifi kazâ-i merkûmede olan veresesine teslime hüccet hâlinde tarafından beni 

vasî-i muhtâr nasb ve tayîn idüb marazan âlâ (…) fevt olub ben dahi bi’l-muvâcehe 

vesâyet-i mersûmeyi kabûl itmişidim müteveffâ-yı mezbûr Monla Ebubekr’in hüccet-i dîn-

i şer‘ıyyeden merkûm İbrâhim Beşe zımmetinde bir gurûş hakkı olmağla vesâyetim 

hasebiyle taleb eylediğimde bana virmekten imtinâ‘ ider suâl olunun didikde gıbbe’s-suâl 

mezbûr İbrâhim Beşe deyn-i mezbûru ikrâr vesâyeti inkâr itmeğin müdde‘â-yı mûmâ-ileyh 

Alî Ağa’dan müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb olundukda ‘udûl-i müslimînden 

Mahmûd Ağa bin Hâcı Mustafâ ve Ahmed Beşe bin Beşir nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde 

meclîs-i şer‘ hâzırâne olub istişhâd olunduklarında fi’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr Monla 

Ebubekr bin Abdullah bin Abdurrahmân yanında mevcûd olan eşyâsını ve zimmetinde 

olan akçesini ahz ü kabz ve vech-i mesnûn üzre techîz ve tekfînini görmeğe kazâlar 
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terekesine veresesine teslime hüccet hâlinde tarafından müdde‘â-yı mûmâ-ileyh Alî Ağa’yı 

bizim huzûrumuzda vasî-i muhtâr nasb ve tayîn idüb marazan âlâ (…) fevt olub ol dahi 

vesâyet-i mersûmeyi kabûl idüb ve müdde‘â-yı merkûm Alî Ağa ber-vech mübeyyin 

müteveffâ-yı mezbûrun vasî-i muhtârıdır biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet 

dahi ideriz deyu her biri edeâyı şehâdet-i şer‘ıyye itdiklerinden sonra ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-

tezkiye şehâdetleri makbûle olmağla mûcebince meblağ-ı mezbûr mûmâ-ileyhe teslim 

merkûm İbrâhim’e tenbiye birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Şühûdü’l-hâl: İmâm Hâcı Hamza, Monla Hüseyin Beşe. 

 

V46-B 

K103: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon Eyâleti’nde vâki‘ Rize Kazâsı’na tâbi‘ Üskülmine nâm karye 

sükkânından olub ticâret tarîkiyle medîne-i mezbûra sevkinde Yeni Han’da misâfiren sâkin 

iken vefât iden Bayrakdâr Ahmed Beşe bin Alî’nin ber-vech âtî vasî-i muhtârı olduğunu 

iddi‘â ider işbû râfi‘ü’l-kitâb Kalender Mehmed Beşe bin Alî nâm kimesne meclîs-i şer‘-i 

hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde sâbıka kûl kethüdâsı olub hâlâ medîne-i mezbûrede yeniçeri zâbiti 

ve beytü’l-mâl emîni olan Mehmed Ağa tarafından husûs-ı âtî’z-zikr içün vekîl olub 

hüccet-i şer‘ üzre vekâleti sâbite olan Çukadâr Ahmed Beşe bin Mehmed nâm kimesne 

mahzarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i kelâm idüb müteveffâ-yı mezbûr Bayrakdâr Ahmed 

Beşe bin Alî bin (…) nâm müteveffî sıhhati hâlinde fevtinden bir gün mukaddem eğer bi-

emr-i Hüdâ fevt olduğumda yanımda mevcûd olan cem‘-i terekesi zimem-i nasda olan 

hukûkunu ahz ü kabza ve sâlifü’z-zikr karye-i mezbûrede olan vârislerine isâle tarafından 

mahzar-ı müslimînde beni vasî-i muhtâr nasb ve tayîn eylediğinden ben dahi vesâyet-i 

mezbûreyi ba‘de’l-kabûl (…) fevt olmuşken müvekkil mûmâ-ileyh Mehmed Ağa beytü’l-

mâl olmak râgıbetiyle tereke-i müteveffâ-yı mezbûru zabtıma mânî olur suâl olunun 

didikde gıbbe’s-suâl vekîl mezbûr Ahmed Beşe cevâbında fi’l-vâki‘ müvekkile-i mûmâ-

ileyhin ber-vech muharrer (…) ikrâr iken vesâyet-i merkûmeyi bi’l-külliyen inkâr idicek 

müdde‘â-yı mezbûr Kalender Mehmed Beşe’den müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb 

olundukda ‘udûl-i ahrâr ricâl-i müslimînden El-hâc Veli Efendi bin Alî ve İbrâhim Beşe 

bin Ahmed nâm kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclîs-i şer‘ hâzırâne olub istişhâd 

olunduklarında fi’l-vâki‘ müteveffâ-yı mezbûr Bayrakdâr Ahmed Beşe bin Alî bin Cüneyd 

nâm müteveffî sıhhat hâlinde fevtinden bir gün eğer bi-emr-i Allâh-u Teâlâ fevt 



 

164 
 

olduğumda yanımda mevcûd olan cemi-i terekesini zimem-i nasda olan hukûkunu ahz ü 

kabz ve sâlifü’z-zikr karye-i mezbûrede olan vârislerine isâle bizim huzûrumuzda 

tarafından işbû mezbûr Kalender Mehmed Beşe’yi vasî-i muhtâr nasb ve tayîn eylediğinde 

mezbûr Mehmed Beşe dahi vesâyet-i mezbûreyi ba‘de’l-kabûl (…) merkûm Ahmed Beşe 

vefât eyledi biz bu husûsa bu vech üzre şâhidleriz şehâdet dahi ideriz deyu her biri edâ-yı 

ve şehâdet-i şer‘ıyye itdiklerinde ba‘de’t-ta‘dîl ve’t-tezkiye şehâdetleri makbûle olmağla 

mûcebiyle müvekkil mûmâ-ileyh Mehmed Ağa’yı bi-vech-i muâraza ve müdâhaleden 

men‘ birle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-‘işrîn min şehr-i rebî‘ü’l-evvel 

sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Mehmed Beşe bin Hüseyin Rizeli, Ömer Beşe bin Ahmed (…), 

Ahmed Beşe bin Mahmûd Bayburtdan, Hasan Ağa bin Ömer Ağa, Yakûb Ağa bin 

Erzincanlı Hancı El-hâc Ömer Çelebi, El-hâc Mehmed Alî bin Yûnus. 

 

V47-A 

K104: (Mülk Satışı) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Eksotha Mahallesi’nde sâkine Sâliha binti 

Abdullah nâm hâtûn tarafından vech-i câbi üzre menzil-i âtî’z-zikri bey‘ ve teslimine ikrâra 

vekîl olub zât-ı mezbûreyi ma‘rifet-i şer‘ıyye ile ‘ârîfân olan Sâlih Beşe bin Mehmed ve 

Bektâşî Beşe bin Hamza şehâdetleriyle şer‘an vekâlete sâbite olan zevce Küçük Mehmed 

Beşe bin Fazlullah bâlukâle meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde işbû hâfızü’l-kütttâb 

Mehmed Beşe bin Hasan mahzarında ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb zevcem müvekkilem 

merkûme Sâliha a’kidâtı sudûruna değin senin mülk-i sahîhimde müstemleke olub 

mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan benim mülküm ve bir tarafdan Çavuş-zâde Ahmed 

Ağa mülkü ve bir tarafdan tarîk-i has ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd (…) beyt-i 

‘ulvî ma‘ suffe ve bir bâb tahtânî ahur ve kenef ve havlûlu müştemil mülk-i menzil 

tahmîle’t-tevâbi ve’l-levâhık ve kaffetü’l-hukûk ve’l-mürâfık tarafından îcâb ve kabûlü 

hâvî bey‘-i bât-ı kat‘î ile yüz on gurûşa mezbûr Mehmed Beşe’ye bey‘ ve teslim ve temlik 

idüb ol dahi bervech mübeyyin iştirâ’ ve teslim ve temlik ve kabûl eylediğinden sonra 

semen olan meblağ-ı merkûm yüz on gurûş mezbûr Mehmed Beşe yedinden bi’t-tamâm 

ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledi min ba‘d menzili mahdûd-ı mezkûr mezbûr Mehmed 

Beşe’nin mülk-i müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr mutasarrıf olsun didikde gıbbe’t-
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tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-‘aşer min şehr-i rebî‘ü’l-evvel 

sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Mesûde-zâde Seyyid Mehmed Ağa, Saka Mehmed Ağa, diğer Saka 

Mehmed Ağa bin Hüseyin, Ahmed Beşe bin Mehmed, Osman Beşe bin Hasan, Mustafâ 

Beşe bin Sâlih, Mehmed Beşe bin Sâlih birâder-i O, Hasan Beşe bin Hüseyin, diğer Hasan 

Beşe. 

 Muhzır Mustafâ Beşe 

 

K105: (İftira) 

Medîne-i Trabzon mahallâtından Orta Hisâr Mahallesi’nde sâkin Rukiyye binti 

İbrâhim meclîs-i şer‘-i lâzımü’t-teşrifde medîne-i mezbûre mahallâtından Muhyiddin 

Mahallesi sâkinlerinden işbû râfi‘ü’l-küttâb İshak beşe bin Mustafâ kendü tarafından 

asâleten ve zevce ve oğulları tarafından vekâleten mahzarlarında üzerine da‘vâ ve takrîr-i 

kelâm idüb işbû yedimde olan bir çuvalım içinde beş vukiyye mikdârı ipliğimi bundan 

akdem mezbûr İshak Ağa’nın zevcesi Âişe nâm hâtûna ibrâ ve teslim itdüğümden sonra 

zikr olunan çuvalımı aldığımda eski bez parçaların tolmuş ipliğim zâyi‘ olmağla hâlâ 

mezbûr İshak Ağa ile ol cemâ‘âtini (…) ittihad eyledim suâl olunub cevâbı tahrîr zikr 

olunan ipliğim alıvirilmesi matlûbumdur didikde gıbbe’s-suâl mezbûr İshak Ağa bilâ-hâle 

ve bâlukâle husûs-ı mezkûreyi bi’l-külliye inkâr idüb müdde‘â-yı mezkûre Rukiyye-i deli 

‘avdet olduğu meşhuredir niçe emâsil ‘arz olan kimesnelere ifk ve iftira eylemişdir 

keyfiyet-i hâli cemâ‘ât-i müslimînden suâl olunmak murâdımdır didikde müdde‘â-yı 

mezbûreden müdde‘âsını mübeyyin beyyine taleb olundukda (…) aciz ve mahir olub 

istimlâk itmeğinle müdde‘â-yı mezbûre Rukiyye’nin bir çuval ipliğini emânet-i iadelerine 

ve alıvirmelerine ve alanı silmediklerine mezbûr İshak Ağa’ya ve müvekkilleri olan evi 

cemâ‘âtinin cem‘isine teklif olunduklarında anlar dahi âlâ rıfku’s-suâl aliyyü’l-azim 

itmeleri ile müdde‘â-yı mezbûre Rukiyye sevdâ-yı meşreb olub niçe kimesneye ifk ve iftira 

idüb deli Rukiyye dimekle meşhurdur ve mezbûr İshak Ağa ol cemâ‘âti ile sâlih ve 

müteverrin ve müstekim olub bu makûle fi‘il-i kendüden ve ol cemâ‘âtinden mutasavvır 

değildir deyu zeyl-i sahîfede muharrerü’l-esâmi müslimîn âlâ tarîkü’ş-şehâde haber 

virmeleriyle müdde‘â-yı mezbûre deli Rukiyye ol vecihle bilâ-beyyine mezbûr İshak Ağa 

üzerine mu‘ârazadan men‘ olunmağla mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-

yevmi’l-‘aşer mâh-ı şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 
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Şühûdü’l-hâl: El-hâc Hasan Efendi, Mahmûd Halîl bin Abdülbâkî, Hâcı Hasan bin 

Alî, Mürtezâ bin Fazlullah, Ömer Beşe bin Mehmed, Mustafâ Beşe bin Mehmed, Ahmed 

bin Abdullah, Mehmed Ağa İnce Kara-zâde Hâcı İbrâhim Ağa, İmâm Efendi.  

 

V47-B 

K106: (Miras) 

Medîne-i Trabzon Eyâleti’nde vâki‘ Rize Kazâsı’na tâbi‘ Üskülmine nâm karye 

sükkânından olub ticâret tarîkıyle Medîne-i mezbûre sevkinde vâki‘ iken handa misâfiren 

fevt olan Bayrakdâr Ahmed Beşe bin Alî nâm müteveffânın bâ-hüccet-i şer‘îne vasî-i 

muhtârı olan Kalender Beşe ma‘rifetiyle müteveffâ-yı mezbûrun terekesi kıbel-i şer‘den 

tahrîr ve vasî-i mezbûra teslim olunan tereke-i müteveffâ-yı defteridir ki ber-vech âtî zikr 

olunur. Fi’l-yevmi’s-sânî mâh-ı rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Muhallefât Miktar Değer 

Evâni-i nuhâs 13 kıyye 10 gurûş 

Yanbolu kebesi 3 1.5 gurûş 

Alâca cacîm 1 45 meblağ 

‘Abâ-yağmurluk 1 1 gurûş 

Alâca kebe-i kürt 1 45 meblağ 

Köhne peçe 2 1 gurûş 

Kilim parçası  6 meblağ 

Alâca kilim 1 (rub‘ 1) 1 gurûş 

Müsta‘mel yeşil çuka kaplu kirpi kürkü  3.5 gurûş 

Alâca entâri 1 1.5 gurûş 

Köhne çift yorgan 3 3 gurûş 

Köhne yasdık ma‘ sagîr yasdık 2-2 1 gurûş 

Minder 1 0.5 gurûş 

Kırmuzi fes ma‘ köhne sarık 1-1 1 gurûş 

(…) köhne kuşak 1-1 30 meblağ 

Köhne beştemal 1 30 meblağ 

Fener 1 1 gurûş 

Alâca köhne kazan 1 1.5 gurûş 

Köhne derlik 1 45 meblağ 

Köhne zibun ve (…)  0.5 gurûş 

Köhne çuka mintan  1 gurûş 
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Pirinç kuşak 2 20 meblağ 

Köhne sarık 1 30 meblağ 

Köhne pernuş 1 30 meblağ 

Boğa (…)  1 gurûş 

Cedîd (…) sarık 1 5 gurûş 

Alâca parçası 1 90 meblağ 

Boğça 1 45 meblağ 

Siyâh şilte ma‘ bağlık 1-1 1 gurûş 

Müsta‘mel ve köhne gömlek 4 3 gurûş 

Köhne kırmuzi kelle bûş 1 30 meblağ 

Don ma‘ boğça 3-1 1 gurûş 

Beyt sanduğu 1 90 meblağ 

Sagîr piştahta 2 90 meblağ 

Sac ayak 1 20 meblağ 

Timur kürk 1 10 meblağ 

İp  45 meblağ 

Geliz bezi 1 2 gurûş 

Maça (…)  1.5 

Tabanca lev(?) 1 çift  8 gurûş 

Hasene Kızılbaş câriyesi 1 re’s Kıymet 50 

gurûş 

Kızılbaş gulâmı 1 re’s Kıymet 85 

gurûş 

Der-zimmet-i camcı El-hâc Ömer Çelebi  110 gurûş 

Yekûn  322.5 gurûş 

 

Mine’l-İhracât 

Techiz ve tekfin 10.5 gurûş 

Resm-i ‘âdî 8.5 gurûş 

Gündelik 5(?) gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 3 gurûş 

Çukadâra 1.5 gurûş 

Emine ve ihzarına 4.5 gurûş 

Harc-ı hüccet-i vesayet 6.5 gurûş 

Beytü’l-maldan halası içün (…) gurûş 

Ağa çukadârına 0.5 gurûş 

Kaydiyye 90 meblağ 
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Dellâliye 3 gurûş 

Ta‘âmiye 1 gurûş 

(…) müteferrika  3 gurûş - 4 pâra 

Yekün 63 gurûş 19 meblağ 

Sahîhü’l-bâkî 259.5 gurûş – 3 meblağ 

 

V48-A 

K107: (Miras) 

Medîne-i Trabzon mahallâtından Bâb-ı Bazar Mahallesi sâkinlerinden olub bundan 

akdem tarîk-i hacc-ı şerîfde vefât iden El-hâc Ömer Efendi bin El-hâc Hüseyin Efendinin 

sulbü sagîr oğlu Ahmed’in babası müteveffâ-yı mezbûrdan be-hasbü’l-irsü’ş-şer‘ isâbet 

iden mâl-ı mevrûsunu hıfz ve ahvâlini zabta vasîsi olmayub bir vasî nasbı lâzım ve mühim 

olmağla sagîr mezbûr Ahmed’in o ki vâlidesi işbû râfikâtü’l-kitâb Fâtıma binti El-hâc 

Mahmûd nâm hâtûn müteverri’ne ve müstakim her vecihle vesâyet ‘uhdesinden gelmeğe 

kâdire olduğun zeyl-i sahîfede muharrerü’l-esâmi (…) müslimîn haber virmeleriyle kıbel-i 

şer‘-i mergûbdan ber-vech mübeyyin merkûme Fâtıma Hâtûn’a vasîye nasb ve tayîn 

olundukda ol dahi ber-vech muharrer vesâyet-i mezbûreyi kabûl ve hizmet-i lâzımesini 

kemâ yenbeği edâya ta‘ahhüd-i iltizâm itmeğile mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren 

fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Bünyad Ağa-zâde Es-seyyid Hâcı İsmâil Ağa, Küçük Hâcı Alî 

muhtâr, İlmikçi Hâcı Mustafâ, İlmikçi Hâcı İsmâil, Küçük Hâcı Mehmed, Yûsuf bin Hâcı 

Mahmûd. 

 Muhzır Mustafâ 

K108: (Miras) 

Medîne-i Trabzon mahallâtından Bâb-ı Bazar Mahallesi sâkinlerinden bundan 

akdem tarîk-i hacc-ı şerîfde vefât iden El-hâc Ömer Efendi bin El-hâc Hüseyin Efendinin 

sulbü sagîr oğulları Alî ve Ahmed’in tesvîye-i emirlerine savb-ı şer‘-i enverden mansûbe 

vasîyyesi olan evvelki vâlideleri râfika haze’l-kitâb Fâtıma binti Hâcı Mahmûd nâm hâtûn 

tarafından nafaka-i âtî’z-zikri takdirini ikrâra vekîl olub nehc-i şer‘ üzre vekâleti sâbite 

olan li-ebeveyn karındaşı Yûsuf Beşe nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde 

takrîr-i kelâm idüb sagîran mezbûrâtı Alî ve Ahmed’in babaları müteveffâ-yı mezbûrdan 
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mâl-ı mevrûslarından nafaka ve kisve ve sâ’ir levâzım-ı zarûrîyeleriçün kadr ma‘rûf nafaka 

farz ve takdir olunması bâlukâle matlûbumdur didikde hâkim mevki‘ sadr kitâb tubala ve 

hüsn-i yâb Efendi hazretleri dahi sagîran merkûmân Alî ve Ahmed’in nafaka ve kisve ve 

sâ’ir levâzım-ı zarûrîyeleriçün her birine yevmî onar akceden ikisine cem‘an yirmi akce 

nafaka farz ve takdîm idüb meblağ mefruz mezkûru ber-vech muharrer harc ve sarfa 

lede’z-zafer istidâneye ve vakt-i zâhirde sagîran merkûmân Alî ve Ahmed’in mâl-ı 

mevrûslarına rücû‘a izin virilmekle mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-‘aşer 

mâh-ı şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şâhidün es-sâbikûn. 

 

K109: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Tekfur Çayırı Mahallesi’nde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Mehmed Beşe bin Mûsâ’nın verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Fâtıma binti Bekir Beşe ile Sulbîye kebîre kizi Âişe’ye li-ebeveyn er karındaşı Mustafâ 

Beşe’ye münhasıra olmağla mezbûr Mustafâ Beşe’ye meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-

tevkîrde merkûme Âişe tarafından ibrâ ve âtî’z-zikre vekîl olub oğulları Ahmed Beşe ve 

Mustafâ Beşe ibn-i İsmâil Beşe nâm kimesneler şehâdetleriyle şer‘an vekâlete sâbite ve 

sübût-ı vekâletine hükm-i şer‘ lâ-hak olan merkûme Fâtıma bâlukâle ve kendü tarafından 

bilâ-hâle mahzarında ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb karındaşım müteveffâ-yı mezbûr 

Mehmed Beşe’den be hasbü’l-irsi’ş-şer‘ bana intikal iden hisse-i irsiye-i şer‘ıyyemi 

muhallefâtına (…) olan işbû refîkatü’l-küttâb zevcesi merkûme Fâtıma ile kızı merkûm 

Âişe’den taleb ve da‘vâ eylediğimde ve yedimde ta‘allül idüb muhâlefet itmeleriyle 

beynimizde münâzaat-ı kesire ve muhâsamât-ı şedîde keyfe mâ-yeşâ’ olmasından el-hâlet-i 

hazihi beynimize muslihun tavassüd idüb müteveffâ-yı mezbûrun Maçuka Nâhiyesi’ne 

tâbi‘ İlamiş nâm karyede vâki‘ mülk-i menzil cezlî anbarı ve evâin-i nuhâsiye ve gayri 

nuhâsiye ve ataş-ı beyt-i tahmîlat hânesinde ve medîne-i mezbûrede vâki‘ iki bâb mülk 

içlerinde olan hisse-i irsiyye-i şer‘ıyyemi merâsimden doksan gurûş üzerine inşâ-i akd-i 

sulh ideceklerinde ben dahi ber-vech muharrer sulh-ı mezbûru kabûl ve bedel-i sulh olan 

meblağ-ı merkûm doksan gurûş merkûmân Fâtıma ve Âişe yedlerinden bi’t-tamâm ve’l-

kemâl ahz ü kabz eyledim min ba‘d karındaşım müteveffâ-yı mezbûr Mehmed Beşe’nin 

ber mûceb defter-i kassam cemî‘ terekesine müte‘allika ‘âmme-i de‘âvî ve mütâlebet 

incâz-ı muhâsamâtdan merkûmân Fâtıma ve Âişe’nin zimmetini ibrâ-i kati‘ü’n-nizâ’ ile 
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ibrâ (…) didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-‘aşer 

mâh-ı şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Mehmed Halîl-zâde Ahmed Ağa, Hancı Hâcı Ömer Ağa, Dellâl 

İsmâil Beşe, Mustafâ Halîl bin Yûsuf, Mustafâ, İlyas bin Hüseyin an-karye-i, Dellâl Ağa 

Mehmed Beşe bin İbrâhim. 

 

V48-B 

K110: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Kal‘a-i Kule Mahallesi’nde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Şehrî dimekle ‘arîf Muhammed Çelebi bin El-hâc Hasan’ın verâseti 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Ümmü Gülsüm binti Abdullah ile sulbü oğlu Abdullah’a 

münhasır olduğu lede’ş-şer‘ mütebeyyin oldukdan sonra müteveffâ-yı mezbûrun duyûn-ı 

kesire-i müştebesi olub kıbel-i şer‘-i mergûbdan merkûm Ümmü Gülsüm vasîye olmağla 

merkûme Ümmü Gülsüm ile dâyinleri ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘ ile müteveffâ-yı 

mezbûrun eşyâsı tahrîr ve sevki sultânîde beyne’t-talibin dâyine farîzât olunub ba‘de’l-

isbât dâyinlerine teslim ve bâkî kalanı beyne’l-verese bi’l-farîzâtü’ş-şer‘ıyye tevzî‘ ve 

taksîm olunan muhallefâtı defteridir ki ber-vech âtî zikr olunur. Fi’l-yevmi’l-hams min 

şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Muhallefât Miktar Değer 

Minder  70 pâra 

Minder  56 pâra 

Minder  46 pâra 

Minder  42 pâra 

Beyâz zibun  30 pâra 

Zerdeva  5 gurûş – 36 pâra 

Don  19 pâra 

Peşkir  18 pâra 

Boğça   4 pâra 

Bağlık  17 pâra 

Entâri  95 pâra 

Gömlek  58 pâra 

Don  6 pâra 

Papuç  20 pâra 
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Katman ve huni 6 52 pâra 

Minder   62 pâra 

Çarşaf  41 pâra 

Çuval  6 pâra 

Sarık  45 pâra 

Sarık 4 4 gurûş – 30 pâra 

Gömlek  45 pâra 

Peşkir  42 pâra 

Peşkir  15 pâra 

Dal yemenisi  17 pâra 

Don  24 pâra 

Cedîd bağlık   4 gurûş – 19 pâra 

Gömlek  59 pâra 

Cedîd kinâne semer 19 54 pâra 

Mısır hasırı  30 pâra 

Kavuk  15 pâra 

Yasdık  26 pâra 

Billur peruk  18 pâra 

Sarık  25 pâra 

Gömlek  25 pâra 

Terlik 1 çift 84 pâra 

Don 2 34 pâra 

Dikme işi gömlek 3 4 gurûş 

Def‘a don  43 pâra 

Sim zarf 3 4 gurûş – 10 pâra 

Mısır hasırı  29 pâra 

Don  13 pâra 

Don garar  49 pâra 

Don gömlek  71 pâra 

Peşkir boğça  10 pâra 

Don  52 pâra 

İğne deste  48 pâra 

Cedîd kinâne semer 24 73 pâra 

Kavuk  22 pâra 

Dülbend örtüsü  32 pâra 

Cedîd kavuk  70 pâra 

Don  22 pâra 

Cedîd havlû makrama  47 pâra 
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Müsta‘mel bağlık  18 pâra 

Beyâz sâde  40 pâra 

Gömlek  12 pâra 

Don  20 pâra 

Cedîd (…) semer 45 6 gurûş 

Köhne kazgan ma‘ sini 10 kıyye 8 gurûş - 13 pâra 

Tencere ve kapak 1 kıyye 1 gurûş 

El ibriği  50 pâra 

Nuhâs matara  62 pâra 

Kahve ibriği  17 pâra 

Fenar  37 pâra 

Kebe  27 pâra 

Yasdık  5 pâra 

Alâca entâri  45 pâra 

Def‘a alâca entâri  46 pâra 

Beyâz feruk(?)  100 pâra 

Beyâz ihram  32 pâra 

Döşek yüzü  70 pâra 

Su gügümü 3 kıyye 2 gurûş – 10 pâra 

Leğen kafesi  35 pâra 

Kahve ibriği  13 pâra 

Tuç sahan  5 pâra 

Def‘a kahve ibriği   22 pâra 

Def‘a fenar  35 pâra 

Balta-i hatabi  50 pâra 

Alâca yelek  69 pâra 

Alâca entâri  101 pâra 

Sofra bezi  5 pâra 

Yasdık yüzü  5 pâra 

Seccâde  60 pâra 

Gömlek  12 pâra 

Tencere ve kapak  45 pâra 

Nale  16 pâra 

Sahan 6 100 pâra 

El ibriği  35 pâra 

Def‘a fenar  47 pâra 

Kantar-ı yumak  40 pâra 

Yelda yasdık  61 pâra 
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Çuval  27 pâra 

Hasır ve uçkur  5.5(?) gurûş 

Çakşir  73 pâra 

Bez-i sade  88 pâra 

Zerdeva yün kürkü  58 pâra 

Ma’i çuka başlık  37 pâra 

Def‘a zerdeva yün kürkü  10 gurûş – 15 pâra 

Tencere ma‘ kapak  77 pâra 

El ibriği  46 pâra 

Sahan  27 pâra 

Tas ve kapak  15 pâra 

Kahve tabağı  30 pâra 

Asma kahve ibriği  30 pâra 

Kilim  63 pâra 

Çuka niş  4 gurûş – 5 pâra 

Zerdeva kürkü  113 pâra 

Beyâz sâde   19 pâra 

Yorgan  113 pâra 

Tarana tahtası  30 pâra 

Kara gügüm  83 pâra 

Bakraç  38 pâra 

Def‘a nâle  30 pâra 

Küçük gügüm  30 pâra 

Kahve ibriği  100 pâra 

Yasdık  61 pâra 

Kara ser şalı  79 pâra 

Kavuk sarık  5 pâra 

Alâca entâri  3 gurûş – 39 pâra 

Beyâz terlik  52 pâra 

Tütün abası  13 pâra 

Tencere ve kapak  1 gurûş 

Küçük leğen  50 pâra 

Şem’dan-i mikraz  16 pâra 

Sahan  34 pâra 

Saplı tas  40 pâra 

Tas  12 pâra 

Terazü  26 pâra 

Kebîr leğen  6 gurûş – 28 pâra 
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Döşeme parçası  10 pâra 

Peştemal  60 pâra 

Kazan  50 pâra 

Boğça  8 pâra 

Beze kaplu nafe kürk  109 pâra 

Cedîd kinâne semeri 13  43 pâra 

Cedîd uçkur 3 51 pâra 

Cive   17 pâra 

Tarak (…)  20 pâra 

Berş-i imâm sâfidir 9 kıyye (…) 6 gurûş - 30 pâra 

Def‘a cedîd kinâne semeri 21 55 pâra 

Peşkir  20 pâra 

Def‘a nahl-i kutu  2 pâra 

Beyâz kelle bûş lûle ve kutu  29 pâra 

Sim yumak-ı habbe  63 pâra 

Nahl fevanüsü  11 pâra 

Berş-i safiyy 2.5 kıyye (…) 80 pâra 

Def‘a gömlek  69 pâra 

Uçkur  33 pâra 

Altun veznesi  56 pâra 

Nahl-ı Harran  8 pâra 

Berş-i fevanüs  5 pâra 

Berş-i (…) 2 kıyye 65 pâra 

İmâm berşi  3 gurûş – 23 pâra 

(…) berşi  2.5 gurûş 

Kahve tıpası  8 pâra 

Gömlek  54 pâra 

Gömlek  60 pâra 

Peşkir ve boğça  23 pâra 

Beyâz kelle pûş ve mum mihrâbı  14 pâra 

Kutu-i fes  26 pâra 

Tesbih  3 pâra 

Enâm-ı şerîf  90 pâra 

Cedîd kinâne semeri 6  14 pâra 

Def‘a uçkur  17 pâra 

Kelle bûş  5 pâra 

Beyâz (…)  2 pâra 

Afyon 1.5 kıyye 7.5 gurûş 
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Zer şamil-i emale 47 çift(?) 6 gurûş 

(…) ayaklı 47 çift (?) 6 gurûş – 15 pâra 

Kemmun-ı efrenli 79 çift(?) 3 gurûş – 16 pâra 

Harc-ı tirkeş 199 (çift) 4 gurûş – 39 pâra 

Otun kapusu berşi 15 kıyye 10 gurûş – 25 pâra 

Otun kapusu berşi 11 kıyye 6 gurûş – 2 pâra 

Vardal tütünü 65 kıyye 24 gurûş – 37 pâra 

Def‘a vardal tütünü 61 kıyye 25 gurûş – 40 meblağ 

Vardal tütünü 67 kıyye 22 gurûş 40 meblağ 

Kara dağ basması tütünü  45 kıyye (rub‘ 1) 11 gurûş 

Kara dağ basması tütünü 47 kıyye (rub‘ 3) 11 gurûş 

Kara dağ basması tütünü 45 kıyye (rub‘  1) 11 gurûş 

Kara dağ basması tütünü 47 kıyye (rub‘ 3) 11 gurûş 

Kara dağ basması tütünü 54 kıyye (rub‘ 1) 13.5 gurûş 

Dizi tütünü 70 kıyye (rub‘ 1) 26 gurûş 

Def‘a dizi tütünü 33 kıyye 12 gurûş – 15 pâra 

Kara dağ basması tütünü 28 kıyye 7 gurûş 30 meblağ 

Kara dağ basması tütünü 40 kıyye 9 gurûş – 9 pâra 

Dizi tütünü 46 kıyye 13 gurûş – 50 meblağ 

Dizi tütünü 79 kıyye (rub‘ 1) 19 gurûş 

Def‘a vardal tütünü 61 kıyye 21 gurûş 

(…) 66 çift 132 pâra 

(…) kirbesi 110 140 pâra 

(…) 82 çift 20 pâra 

(…) 115 çift 600 pâra 

(…)  12 pâra 

Timur (…)  4 pâra 

Minder   10 pâra 

Sâde tirkeş 62 çift 80 pâra 

Reft(?) Tütünü 13 6 gurûş 

Kağıd örme el (…)  10 gurûş 

(…) İstânbûl kâğıd örme 1 7 gurûş 

(…)  15 pâra 

Hırdavat ve kutu-i katman  4 gurûş 

Afyon ma‘ kutu  15 pâra 

Kebîr İstânbûl örme meşe’ kâğıd 1 4 gurûş 

Çarçüve kağıdı  30 gurûş 

Gedâ oğlu eşya-i lûle  2 gurûş 



 

176 
 

Timur ma‘ kutu 2 dirhem 10 pâra 

Çorab-ı reşid  10 pâra 

Burma tütün kesesi  4 pâra 

Kağıd sigara  10 pâra 

Harc-ı lûle 117 50 pâra 

Billur düşeş bardak  15 pâra 

Künahpe kâsesi  5 pâra 

Ağaç-ı kavi  3 pâra 

Ma‘cûn (…)  15 pâra 

Kükürt suyu  30 pâra 

Şab ve katman kutusu  6 pâra 

Üstübih  9 pâra 

Sıçan otu  20 pâra 

Cedîd sibak  30 pâra 

Nahl fevanüsü  30 pâra 

Nuhâs terazü  2 gurûş 

Bazi  3 pâra 

İp ve sicim  5 pâra 

Küçük gügüm  8 gurûş 

Nuhâs mutfak ve evani  4 gurûş 

Geda oğlu işi lûle  1 gurûş 

Nahle piş-tahta  1 gurûş 

Cedîd terlik 11 çift 37 pâra 

Sürgü  3 pâra 

İstânbûl lûlesi 2-6(?) 1 gurûş 

Kalkan lûlesi  20 pâra 

(…)  40 pâra 

Ekine ma kutu  1 gurûş 

Piş (…) tahta  4.5 gurûş 

Geda oğlu lûlesi  60 pâra 

Yine mezbûrun lûlesi  90 pâra 

Ağaç-ı kavi ma‘ kutu  15 pâra 

Küçük berş tası  20 pâra 

Terazü ma‘ kutu  1 gurûş – 10 pâra 

Şem’-i asel  1.5 gurûş 

Şem’-i revgan  15 pâra 

Toğranmış tütün (rub‘ 1) 3 gurûş 

Şem’-i asel  131 pâra 
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Dizi tütünü 1(…) 3 gurûş 

Kahve  50 pâra 

Küçük yasdık  5 pâra 

Mâi’ (…)   10 pâra 

Tekne-i galbur  25 pâra 

Toğranmış tütün  2 gurûş 

Nahle-i zenbil  10 pâra 

Don hasırı  20 pâra 

Keçe ma‘ ‘abâ  10 pâra 

Çift nâle(?)  10 pâra 

Kahve kesesi  5 pâra 

Ma’cun  9 pâra 

Keçe  1 gurûş 

Tütün  2 gurûş 

Tâs ma‘ berş  3 gurûş 

Lûle-i şedîd  2 gurûş 

Akha kebesi  10 pâra 

Reft(?) Tütünü  13 gurûş 

Harc-ı lûle  1 gurûş 

Berş-i rassa’(?)  4 gurûş 

Nahl fevanüsü  5 pâra 

(…) tütünü  20 pâra 

Büber ma‘ (…)  15 pâra 

Yenice basması  14.5 gurûş 

(…) tütünü 1(…)  

Tütün kutusu  15 pâra 

Kükürt  7 pâra 

Beştemal  26 pâra 

Yenice tütünü zîrî  9 gurûş – 10 pâra 

Kaba tütünü  5.5 gurûş 

Beyâz lûle  50 pâra 

Hırka lûle 96 20 pâra 

Geda oğlu lûlesi  60 pâra 

Çörek otu  2 pâra 

Darçın  1 gurûş 

Kahve ibriği  0.5 gurûş 

Kaba tütün  10 gurûş 

Karga (…)  16 pâra 
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Za’feran  10 pâra 

Zencefil ma‘ kutu  20 pâra 

Toz şekeri  50 pâra 

Tebaşir  15 pâra 

Kendir  30 pâra 

Lûle hamuru  46 pâra 

Yerli tütünü  30 pâra 

Râsih üstipih ve kırba ma‘ kutu  15 pâra 

(…) ve kutu  6 pâra 

Ak zencefil ve kutu  15 pâra 

Sicim ve kutu  3 pâra 

Vardal tütünü  2.5 gurûş 

Körük  15 pâra 

Nahl fevanüsü  10 pâra 

(…) ve kutu  5 pâra 

(…) mintan (…)  3 pâra 

Baston  3 pâra 

Dane yasdığı  8 pâra 

Nahl küçük (…)  10 pâra 

Kevgir  1 gurûş 

Cam 2 çift(?) 1 gurûş 

Zencefil ve kutu  6 pâra 

Darçın ve kutu  8 pâra 

Makara(?) kapağı ve frengi mum  10 pâra 

(…) ve ceviz  40 pâra 

Döşeme tahtası  10 pâra 

Def‘a harc-ı lûle 542+280=822 400 meblağ 

Kafuri (…) ve büber ve kutu  17 pâra 

(…) ma‘ kutu  8 pâra 

Şem’-i asel  4 pâra 

Def‘a harc-ı lûle  1.5 gurûş 

Mahalle-i mezbûr mülk-i menzildir  183 gurûş 

(…) kebesi  44 gurûş 

(…) sini  15 pâra 

 Ağaç tandır  15 pâra 

Otun kayık  2 gurûş 

El değirmanı  20 pâra 

Ceviz tahtası  0.5 gurûş 
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Ayaklı anbar  1 gurûş 

Sac ayağı  0.5 gurûş 

Ağaç oluk  10 pâra 

Küllâb  1 gurûş 

Der-zimmet-i Kara Monla Mehmed bâ-temessük  30.5 gurûş 

Der-zimmet-i Küçük Mustafâ bâ-temessük 11(…) 45 gurûş 

Pirinç  1 gurûş 

Sâde bağçe  2 gurûş 

On kot   1 gurûş 

Bulgur ma‘ anbar  2 gurûş 

Def‘a kara dağ basması 80 kıyye Kıymet 20 gurûş  

Def‘a vardal tütünü 90 kıyye Kıymet 67 gurûş 

Cem‘an yekûn 

Yalnız bin altmış bir buçuk gurûşdur 

 1061.5 gurûş 

 

Mine’l-İhracat 

Techîz ve tekfîn 30 gurûş 

Resm-i ‘âdî 20 gurûş 

Emîne ve ihzârına 7.5 gurûş 

İrsâliyye ve kalemiyye 7 gurûş – 37 pâra 

Çukadarına 12.5 gurûş 

Dellâliye dükkân kirâsına 18 gurûş (rub‘ 1) 

Mihr-i mü’eccel zevce-i mezbûre 37.5 gurûş 

Deyn-i müsbet a’rif Ağa bin Osman Ağa ba temessük 55 gurûş 

Deyn-i müsbet haseki-zâde Mustafâ Ağa ba temessük 

tevâbi 

252 gurûş 

Deyn-i müsbet Küçük Alî Beşe ba temessük 60 gurûş 

Deyn-i müsbet Kör Ahmed ba temessük 14 (sülüs 1) 

Deyn-i müsbet Bayrakdâr Kara Alî Beşe  142 gurûş 

Deyn-i müsbet Kodalak Ahmed 104 gurûş 

Deyn-i müsbet Hamza Beşe ba temessük 120 gurûş 

Deyn-i müsbet Hacı Selim ba temessük 161 gurûş 

Deyn-i müsbet sani-i büyükler Ahmed Beşe ba temessük 36 gurûş 

Deyn-i müsbet Attar Hâcı Alî ba temessük 27 gurûş 

Deyn-i müsbet zirkör Hacı Hüseyin 41 gurûş 

Deyn-i müsbet uzun Fâtıma ba temessük 8 gurûş 

Deyn-i müsbet mumcu Rıfkî Beşe ba temessük 2 gurûş (rub‘ 1) 
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Yekûn  

Yalnız bin elli sekiz buçuk gurûşdur 

1058.5 gurûş 

Sahîhü’l-bâkî 

 Yalnız üç gurûşdur 

3 gurûş 

 

V50-A 

K111: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından Kal‘a-i Kule Mahallesi’nde sâkin iken bundan 

akdem vefât iden Mehmed Çelebi bin El-hâc Hasan’ın verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Ümmü Gülsüm binti Abdullah ile sulbü oğlu Abdullah Çelebi’ye münhasıra 

olduğu şer‘an mütebeyyin oldukdan sonra merkûme Gülsüm meclîs-i şer‘-i hâzır-ı 

lâzımü’t-tevkîrde müteveffâ-yı mezbûrun sulbü oğlu merkûm Abdullah Çelebi mahzarında 

ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb zevcem müteveffâ-yı merkûm Muhammed Çelebi’nin 

duyûn kesire-i müştebesi olub eşyâsı duyûnunu edâya vefâ itmemekle müteveffâ-yı 

mezbûrun emlâkinden olub mahalle-i mezbûrede vâki‘ bir tarafdan Berber Hasan 

Çelebi’nin mülk-i dıvarı ve bir tarafdan kal‘a-i (…) ve bâkî yolu ve bir tarafdan cidâr-ı 

kal‘a ve bir tarafdan tarîk-i has ile mahdûd iki bâb beyt-i süflâ ve sahtında bir mahzeni ve 

bir Efendi kenefi ve havlûlu eşcâr-ı müsmire ve gayri müsmireli müştemil mülk-i menzili 

müteveffâ-yı mezbûrun zarûret-i dini içün sevk-i sultânîde beyne’t-talibin dâyinlerinden 

işbû hâzırâne bi’l-meclîs Bayrakdâr Kara Alî Beşe Kodalak Ahmed Beşe ma‘rifetleri ve 

ma‘rifet-i şer‘le ikrâren kararen müddet-i mîrîde müzâyede olunub ragıbât-ı nas bi’l-

külliye mutafattıa’ oldukdan sonra meblağ-ı merkûm menzil mahdûd mezkûrun semen 

misli olduğunu sikât-i müslimîn haber virmeleriyle işbû mezbûr Abdullah Çelebi üzerinde 

yüzseksân üç gurûşa karar idüb ziyâde ile taleb-i aharı olmayub benim semen hissem ile 

ma‘ân  menzil mahdûd mezkûru cemiî müştemilâtıyla tarafından îcâb ve kabûlü hâvî bey‘-i 

bât-ı kat‘î ile meblağ-ı merkûm yüz  seksân üç gurûş merkûm Abdullah Çelebi’ye bey‘ ve 

teslim ve temlik idüb ol dahi ber-vech muharrer iştirâ’  tesellüm ve temellük ve kabûl 

eylediğinden sonra semen olan meblağ-ı merkûm yüz seksân üç gurûş dâyinleri işbû 

merkûmân Kara Alî Beşe’den Kodalak Ahmed Beşe’ye deynleri mukâbele müteveffâ-yı 

mezbûr Mehmed Çelebi’nin yedine edâ ve teslim itmek üzre havâle idüb anlar dahi âlâ 

mehlin mezbûr Abdullah elinden almak üzre havâle-i mezbûreyi kabûl idüb fî-mâ-ba‘d 

menzil-i mahdûd-ı mezkûrda benim alâka ve müdâhalem kalmayub cemî‘ müştemilâtıyla 
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mezbûr Abdullah Çelebinin müstakîlân mülk müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr 

mutasarrıf olsun didikde mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fî gurre-i rebî‘ü’l-evvel.   

Sahîhü’l-bâkî 

Li’l-kasem beyne’l-verese 

1783.5 gurûş 

Hisse-i el-zevce’l-mezbûre Fâtıma 111 gurûş – 54 meblağ 

Hisse-i  el-zevce’l-mezbûre Zeyneb 111 gurûş – 52 meblağ 

Hisse-i ibi’l-mezbûr Abdullah 520 gurûş – 12 meblağ 

Hisse-i ibni’l-mezbûr sagîr Alî 520 gurûş – 12 meblağ 

Hisse-i ibni’l-mezbûr sagîr Ahmed 520 gurûş – 12 meblağ 

Kesr 36 meblağ 

 

V50-B 

K112: (Miras) 

  Medîne-i Trabzon müzâfâtından Maçuka Nâhiyesi’ne tâbi‘ İlaksa nâm karye 

sâkinlerinden iken bundan akdem vefât iden Mehmed Beşe bin Giritli Hasan’ın verâseti 

zevcesi Fâtıma binti Bektaş nâm hâtûn ile sulbîye kebîre kızı Âişe’ye li-ebeveyn er 

karındaşı Mustafâ’ya münhasır ve tashih mes’elesi sekiz sehmden ‘itibâr olunub sehhâm-ı 

mezbûrdan bir sehmi mezbûr Fâtıma’ya dört sehmi kızı merkûme Âişe’ye ve üç sehmi 

karındaşı merkûm Mustafâ’ya isâbet eylediği lede’ş-şer‘ zâhir ve mütebeyyin oldukdan 

sonra müteveffâ-yı mezbûrun kıbel-i şer‘den muhallefâtı tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-

farîzâtü’ş-şer‘ıyye tevzî‘ ve taksîm olunan müteveffâ-yı mezbûrdur ki ber-vech âtî zikr 

olunur. Fî selh mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Muhallefât Miktar Değer 

Kalkan  20 pâra 

Köhne şalvar  5 pâra 

Göçen Kürk  120 pâra 

Def‘a kürk  30 pâra 

Zibun  40 pâra 

Memlû yasdık  40 pâra 

Çift yorgan  160 pâra 

Keçe  40 pâra 

Köhne kilim  30 pâra 

Def‘a memlû yasdık  80 pâra 

Memlû minder  60 pâra 
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Bakır fener  40 pâra 

Sahan 3  

 

 

 

(Kısmet 31) 

kıymet 25 

gurûş – 33 

pâra 

Leğen 1 

Tencere 3 

Kapak 3 

Lenger 1 

(…) 1 

Sini 2 

Sac ayak 2 

İbrik 1 

Gügüm 2 

Hoşab tası  1 

Tumane 1 

Nâle 1 

Öküz  1 çift 15 gurûş 

İnek  1 çift 8 gurûş 

Dana  1 çift 4 gurûş 

Tosun  1 çift -5 5 gurûş 

Koyun 25 re’s  12.5 gurûş 

Sim rahîb kuşak  Kıymet 18 

gurûş 

Buğday 1 kile 2 gurûş 

Kılıc  6 gurûş 

Tüfenk  7 gurûş 

Karye-i merkûmede vâki mülk-i menzil ve ahur  Kıymet 18 

gurûş  

Havlû ta‘bir olunur anbar  Kıymet 15 

gurûş  

Değer tabir olunur cüman hane ve hırka   25 gurûş 

(…) ta‘bir olunur lazud zamile  2 gurûş 

Karye-i mezbûrede Yeni Han kurbunda bir bâb bakkal dükkânı  Kıymet 200 

gurûş  

Yine Medîne-i mezbûrede Arasna çarşusunda vâki bir bâb debbağcı 

dükkânı 

 Kıymet 100 

gurûş  

Cem‘an yekûn  470.5 gurûş 
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Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn ber mûceb-i vasî 15 gurûş 

Resm-i ‘âdî 11 gurûş – 26 pâra 

İrsâliyye ve kalemiyye 4 gurûş 

Emîne 2 gurûş 

Çukadara 2 gurûş 

Gündelik 5 gurûş 

Mihri’l-mü’ecceller zevce’l-mezbûre Fâtıma 31 gurûş (rub‘ 1) 

Yekûn 70 gurûş - 16 

Sahîhü’l-bâkî  - 

 

Hisseler 

Hisse-i zevce’l-merkûme Fâtıma 250 gurûş 

Hisse-i binti’l-mezbûre Âişe 200 gurûş 

Hisse-i ebi’l-merkûme Mustafâ 150 gurûş 

 

V51-A 

K113: (Mülk Satışı) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından İskender Paşa Mahallesi kurbunda Aya Marina 

Mahallesi sâkinelerinden Hadîce binti Veli nâm hâtûn tarafından menzil-i âtî’z-zikrin bey‘ 

ve teslimine vech-i câbi üzre ikrâra vekîl olub zât-ı mezbûreyi ma‘rifet-i şer‘ıyye ile ‘ârîfân 

olan karındaşı Monla El-hâc Alî bin Veli ve Hasan Beşe bin Ahmed şehâdetleriyle şer‘an 

vekâleti sâbite ve sübût-ı vekâletine hükm-i şer‘ lâ hak olan zevce Mustafâ Beşe bin İslâm 

nâm kimesne bâlukâle meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde hâfız-ı haze’l-kitâb Hüseyin 

Beşe bin Mehmed mahzarında ikrâr ve takrîr-i kelâm idüb zevcem müvekkilem mezbûre 

Hadîce a’kidâtı sudûruna değin senin mülk-i sahîhinde müstemleke olub zikri mürûr iden 

Aya Marina Mahallesin’de vâki‘ bir tarafdan karındaşım mersûm Kara Monla El-hâc Alî 

mülkü ve bir tarafdan Penayot zımmî mülkü ve bir tarafdan tarîk-i ‘âmm ile mahdûd ve 

mümtâz bir bâb beyt-i süflâ ve bir bâb çartak ve bir bâb ahur ve bir kenefli ve havlûlu bir 

kıt‘a arsa-i hâliyeli müştemil mülk-i menzilime tahmîle’t-tevâbi ve’l-levâhık ve kaffeti’l-

hukûk ve’l-mürâfık tarafından îcâb ve kabûlü bey‘-i bât-ı kat‘î ile iki yüz kırk gurûşa 

mezbûr Hüseyin Beşe’ye bey‘ ve teslim ve temlik idüb ol dahi ber-vech mübeyyin iştirâ’ 

ve teslim ve temlik ve kabûl eylediğinden sonra semen olan meblağ-ı merkûm yüz kırk 
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gurûşu merkûm Hüseyin Beşe yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyledim min 

ba‘d menzil-i mahdûd-ı mezkûr cemî‘ müştemilâtıyla mezbûr Hüseyin Beşe’nin mülk-i 

müşterâsıdır keyfe mâ-yeşâ’ ve yehtâr mutasarrıf olsun didiğinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ 

mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘işrîn mâh-ı şehr-i 

rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Osman Efendi bin Veli Efendi, Monla Mehmed bin Mahmûd (…), 

Hüseyin Beşe bin İsmâil bin Yûnus, Süleymân Beşe bin Yûnus, Hasan Beşe bin Ahmed.  

 

K114: (Askerî Masraf Temini) 

 Hâlâ Soğucak Kal‘ası muhâfazasında bir orta ile mevcûd olan yüz nefer dergâh-ı 

muallâ cebecilerinin kaydları ref‘ ve Kütaniş Kal‘ası muhâfazasına tayîn ve nakli 

fermânım olunmak üzre mezbûre Trabzon’a vâsıl oldukda Trabzon’da mahallî 

memûrelerine varınca esnâ-yı tarîkde iktizâ iden tayînâtları mekârî bârgîrleri tedârik ve 

ücretleri dahi Trabzon gümrük kaleminden virilüb mahalline irsâl ve îsâl olunmak bâbında 

sâdır olan fermân-ı ‘âlî ile mübâşir tayîn olunan yirmi beş bölüklen İbrâhim Çavuş Ağa bin 

Ömer ile Edirne-i mezbûre nefaratı üzerlerine çorbacıları Mustafâ Ağa bin Mehmed nâm 

kimesneler meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde gümrük mezbûr emînliğine ber-vech 

mâlikâne mutasarrıfı olan ‘umdetü’l-a‘yân Ömer Ağa bin Seydi Re’is Ağa tarafından 

meblağ-ı âtî’z-zikri def‘ ve teslime vekîl olub nehc-i şer‘ üzre vekâleti sâbit olan işbû 

râfi‘ü’l-küttâb gümrüğü mezbûr kâtibi İbrâhim Çelebi bin Mustafâ mahzarında ikrâr tâm 

ve takrîr-i kelâm idüb neferât-ı mezkûrenin dirineleri mühimmâtı tahmîl ve taksîmâtlarıçün 

kal‘a-i mezbûre muhâfazasına varınca lâzım gelen masârıflarıçün sâdır olan fermân-ı ‘âlî 

mûcebince iki yüz gurûş ücret mekârî taksîmâtlarını gümrük mezbûr mâlından kâtib vekîli 

merkûm İbrâhim Çelebi yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz idüb zikr olunan iki 

yüz gurûşdan kâtib merkûm İbrâhim Çelebi zimmetinde bir akçe ve bir habbe bâkî kalmadı 

didiklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’l-hams ve’l-

‘işrîn mâh-ı rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Mehmed Sâlih bin El-hâc Ahmed, Mahmûd Ağa bin El-hâc Mustafâ, 

Es-seyyid El-hâc İsmâil Ağa, Sumruk El-hâc Mehmed Ağa, Anbar Emîni El-hâc Mustafâ 

Ağa, Küçük Mustafâ Ağa karındaşı Ahmed Ağa, Polat-zâde Mustafâ Ağa. 
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V51-B 

K115: (Cinâyet) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Yomra Nâhiyesi’ne tâbi‘ Hoc (…) nâm karye 

mütemekkinlerinden işbû râfi‘ü’r-rahim Todos veled-i İvaz nâm zımmî meclîs-i şer‘e 

gelüb şöyle takrîr-i kelâm eylediğin târîh-i kitâbdan bir gün mukaddem beyne’l-gâibün 

Medîne-i Trabzon mahallâtından İskender Paşa Mahallesi sâkininden Mekrî oğlu dimekle 

‘arîf (…) nâm kimesne ve Kirman Ovası nâm mevzî’de ta‘bir-i hak alt cârihadan kılıc ile 

yürütmek (…) üzerinden urub ve üst tamak iki tarafından alt çenesine varınca cerh-i (…) 

eyledi kıbel-i şer‘den ba‘de’n-nazar keşf olması matlûbumdur didikde mesfûr Todos’un 

takrîr-i meşrûh üzre (…) nazar olundukda fi’l-hakîka yüzünün (…) üzerinden üst çenesine 

iki tarafından alt çenesine varınca alt cârihadan kılıc yarası olduğu mu‘âyene  müşâhede 

olunmağla mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-yevmi’l-hams ve’l-‘aşer mâh-ı 

şehr-i rebî‘ü’l-ahir sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Oğlak-zâde Süleymen Ağa, Ganâmi-zâde Hüseyin Ağa, M‘asûmi-

zâde Es-seyyid Alî Ağa, Berber Mustafâ Beşe. 

 

K116: (Miras) 

 Medîne-i Trabzon mahallâtından İmaraş sâkinlerinden iken bundan akdem vefât 

eden Ma‘rûf-zâde Ömer Efendi’nin verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Safiye binti 

Mehmed nâm hâtûn ile sulbü sagîr oğulları Mehmed ve Mustafâya münhasıra ve tashih 

mukayesesi on altı sehmden ‘itibâr olunub sehhâmı mezbûreden iki sehmi zevcesi mezbûr 

Safiyye’ye ve yedişer sehmi oğulları sagîran mezbûrât Mehmed ve Mustafâ’dan her birine 

isâbet ve intikal eyledüğü lede’ş-şer‘ zâhir ve mütebeyyin oldukdan sonra müteveffâ-yı 

mezbûrun bâ-hüccet-i şer‘ıyye vasî-i muhtârı olan Mesûd Mehmed Halîl ibn-i Ahmed 

ma‘rifetiyle müteveffâ-yı mezbûrun terekesi kıbel-i şer‘den tahrîr ve takvim beyne’l-verese 

bi’l-fârizâtü’ş-şer‘ıyye tevzî‘ ve taksîm olunan tereke müteveffâ-yı defderidir ki ber-vech 

âtî zikr olunur. Tahrîren fi’l-yevmi’l-‘işrîn rebî‘ü’l-evvel sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve 

elf. 

Muhallefât Miktar Değer 

Tefsir 1 cild 8 gurûş – 15 meblağ 

Lugât-ı Ahterî 1 cild  60 gurûş – 36 meblağ 
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Müş‘ir-i Bahâristan 1 0.5 gurûş 

Divân-ı Şâhî  1 0.5 gurûş – 12 meblağ 

Rûznâme 1 51 meblağ 

Mevlüd 1 1 gurûş – 23 meblağ 

Sirâc-ı Lugâteyn 1 57 meblağ 

Gülistân 1 2 gurûş – 13 meblağ 

Müfti-i Kemâl Paşâ-zâde 1 90 meblağ 

Menâkıb-ı Mevlânâ 1 cild 105 meblağ 

Hikâyat-ı Farisiyye 1 1 gurûş – 18 meblağ 

Bostan şerhi 1 1.5 gurûş 

Eczâ-yı lisan 1 18 meblağ 

Bostan 1 1 gurûş – 20 meblağ 

Bahr-i Garâyib 1 393 meblağ 

Yağıznâme ibn-i ‘Amâd 1 57 meblağ 

Şerh-i vikâye 1 93 meblağ 

Bostânü’l-ârifîn 1 108 meblağ 

Kitâb-i ilm-i hesâb 1 30 meblağ 

Şerh-i mesnevi 1 75 meblağ 

Münkasırat 1 39 meblağ 

Fetâva-yı fârisi şehriyye 1 30 meblağ 

Menâkıb tefsiri 1 1 gurûş 

Câmi‘ü’s-sagîr 1 63 meblağ 

Kânûnnâme 1 34 meblağ 

Esmâ’ü’l-Hüsnâ şerhi 1 15 meblağ 

Şâfiye 1 51 meblağ 

Kitâb-ı hafız 1 5.5 gurûş 

Mecmû‘a-i Azerî 1 3.5 gurûş 

Mecmû‘a-i Farisiyye 1 141 meblağ 

Akâyık-ı Türki 1 90 meblağ 

Şerh-i hâfız 1 2.5 gurûş – 30 meblağ 

Lugât-ı Arabi 1-2 12 meblağ 

Ferayiz 1 18 meblağ 

Eczâ-yı mülteki 1cild 18 meblağ 

Usûl-i nakâ 1 51 meblağ 

Acrûmiyye 1 108 meblağ 

Mecmû‘a-i farisiyye 1 15 meblağ 

Dîvân-ı mecmû‘a 1 33 meblağ 

Risâle 1 57 meblağ 
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Mektûb divânı 1 33 meblağ 

Mecmu‘a 1 30 meblağ 

İbn-i Kemâl 1 32 meblağ 

Mecmû‘a-i farisiyye 1 48 meblağ 

Mecmû‘a-i farisiyye  87 meblağ 

Mecmû‘a-i farisiyye  45 meblağ 

Risâle 1 13 meblağ 

Risâle  60 meblağ 

Eczâ-yı lisân  45 meblağ 

(…)  30 meblağ 

Sim-i sâlim 3 0.5 gurûş 

Kalenbek tesbih  0.5 gurûş 

Mürsât(?) makrama  30 meblağ 

Çekmece  0.5 gurûş 

Semhiye (?)  1.5 gurûş 

Boğaz(?) Kaplu kürk  3 gurûş 

Tırnak kürek  2 gurûş 

Kantar  2 gurûş 

Bakır nargile  1 gurûş 

Köhne (…)  90 meblağ 

Köhne yemeni 1 0.5 gurûş 

Sagir (…) 2 0.5 gurûş 

Kilim  1 30 meblağ 

Memlû yasdık 2 120 meblağ 

Yorgan  0.5 gurûş 

Hasır  0.5 gurûş 

Ferace  3 gurûş 

Alâca kilim 2 1 gurûş 

Seccâde   0.5 gurûş 

Sagîr kilim  0.5 gurûş 

Evani-i nuhâs 43 kıyye 30 gurûş 

Pirinc divât  1 gurûş 

Havan  1 gurûş 

Kantar  0.5 gurûş 

Müsta‘mel kavuk  1 gurûş 

Müsta‘mel sarık  1.5 gurûş 

Sâde   1 gurûş 

Ka‘ban  1 gurûş 
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Akçaabad Nâhiyesi’ne tâbi‘ Sovuk Su nâm karyede vâki‘ 

mülk-i bağçe  

 60 gurûş 

Mahalle-i mezbûrede vâki mülk-i menzil  300 gurûş 

Cem‘an yekûn  474 gurûş 

 

Mine’l-ihrâcât 

Techîz ve tekfîn 20 gurûş 

Resm-i ‘âdî 11.5 gurûş – 42 meblağ 

İrsâliyye ve kalemiye 3.5 gurûş 

Emîne 2.5 gurûş 

Hidamiyye 1.5 gurûş 

Çukadarına 1.5 gurûş 

Kaydiyye 0.5 gurûş 

Dellâliye 2.5 gurûş 

Yekûn 43.5 gurûş – 42 meblağ 

Sahihü’l-bâkî 430.5 gurûş 

 

V52-B 

K117: (Hırsızlık) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Akçaabad Nâhiyesi’ne tâbi‘ Karaağaç nâm karye 

sâkininden Mustafâ bin Ahmed meclîs-i şer‘-i şerîf lâzımü’t-teşrifde karye-i mezbûr 

ahâlîsinden (…) bâ‘isü’l-vesîka Kundakçı Emîn yedinde bir sene evvel bir ‘aded bârgîrimi 

çalmış Giresun tarafına savuşdu ve şimdi geldi ondadır mezkûr bârgîrimi da‘vâ iderim alub 

virmeniz matlûbumdur didikde mezbûr Kundakçı Emîn’e ihzâr oluna gıbbe’s-suâl ve’l-

inkâr mezkûr bârgîri bana satmışdır pâramla almışım didikde mezbûr emînden yine taleb 

olundukda isyanım yokdur (…) deyu mukâbele eyledik de hasbü’ş-şer‘-i şerîf merkûm 

tahlîf oldukda muslihune bostanıyla yetmiş gurûşa Kundakçı Emîn’den alub Mustafâ’ya 

virildikde ibrâ-ı şer‘ıyye ibrâ oldukları mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ 

‘işrîn zi’l-hicce’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf.  

Hasan Beşe bin Sâlim, Abdurrahim bin Alî, Ahmed Üstâd Trabzon (…). 

 

Not: Sicilde varak 53 ve 105 arası boş sayfadır. 
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V106-B 

K118: (Askerî Masraf Temini) 

 Bi’l-fi’l Trabzon mühimmât cebehâne muhâfazasına memûr Dergâh-ı ‘Âlî 

cebecileri ve çorbacılarından onbirinci bölük çorbacısı olan Alî Ağa nâm kimesne meclîs-i 

şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-tevkîrde Trabzon Gümrüğü Emînliği’ne ber-vech mâlikâne 

mutasarrıfı olan ‘umdetü’l-’a‘yân Ömer Ağa tarafından meblağ-ı âtî’z-zikri def‘ ve teslime 

vekîl olub nehc-i şer‘ üzre vekâleti sâbite olan gümrük mezbûr kâtibi işbû râfi‘ü’l-küttâb 

İbrâhim Çelebi bin Mustafâ mahzarında ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb bâ-fermân-ı ‘âlî 

Trabzon Gümrüğü mâlından almak üzre bin yüz otuz altı senesi zi’l-ka‘de’si gurresinde 

otuz yedi senesinin cemâziye’l-ahiri gâyetine gelinceye değin altı neferin yevmiye tayîn 

olunan sekizer vukiyye lahm bahâsı olan seksânar akce ile altışar çift tane bahâsı olan 

yüzer akce ki cem‘an yevmî yüz seksânar akçeden iki yüz kırk günde müctemi‘ olan üç 

yüz altmışar gurûş ile kezâlik yirmi bir neferin yevmiyeleri olan üç buçuk vukiyye lahm-ı 

ganem bahâsı olan otuz beşer akçe ile yirmi bir çift tane bahâsı kırk ikişer akçeden otuz 

yedi senesi muharremi gurresinde sene-i mezbûre cemâziye’l-ahiri gâyetine gelinceye 

değin yüz seksân günde müctemi‘ olan yüz on beş buçuk gurûş ki cem‘an yetmiş bir 

neferin yevmiye tayînâtları bahâsı olan dört yüz yetmiş beşer buçuk gurûşa mukâta‘a-i 

mezbûre mâlından vekîl kâtib merkûm İbrâhim Halîl yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz 

ü kabz eyledim ve ahz ü kabzıma müş‘ir merkûm İbrâhim Halîl yedine mümzî ve mahtûm 

temessük dahi virüb min ba‘d meblağ-ı merkûm dört yüz yetmiş beş buçuk gurûşa 

tayînâtlarımız bahâsından kâtib merkûm İbrâhim Halîl zimmetinde bir akçe ve bir 

habbemiz bâkî kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer mâh-ı şa‘bânü’l-muazzam sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Ağa-zâde Osman Ağa Gedikli, Koyuncu Mehmed Ağa Gedikli, 

Mehmed Halîl bin Hâcı Ahmed Rizeli-zâde, Mahmûd Ağa bin Hâcı Mustafâ tâbi‘-i 

gümrük, Es-seyyid Osman tâbi‘-i mezbûr. 

 

K119: (Askerî Masraf Temini) 

 Bi’l-fi‘il Trabzon mühimmât ve tobhâne muhâfazasına memûr Dergâh-ı ‘Âlî 

topçuları çorbacılarından Ebûbekir Ağa nâm kimesne meclîs-i şer‘-i hâzır-ı lâzımü’t-

tevkîrde Trabzon Gümrüğü Emînliği’ne ber-vech mâlikâne mutasarrıf olan ‘umdetü’l-
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a‘yân Ömer Ağa bin Seydi Re’is Ağa tarafından meblağ-ı âtî’z-zikri def‘ ve teslime vekîl 

olub nehc-i şer‘ üzre vekâlete sâbite olan gümrük mezbûr kâtibi işbû râfi‘ü’l-küttâb 

İbrâhim Halîl bin Mustafâ mahzarında ikrâr tâm ve takrîr-i kelâm idüb bâ-fermân-ı ‘âlî 

Trabzon Gümrüğü mâlından almak üzre bin yüz otuz yedi senesi rebî‘ü’l-ahirinin sekizinci 

gününden sene-i mezbûre Cemâziye’l-ahir gâyetine gelinceye değin seksân iki günden bir 

kıyye olunan yüz bir neferin üç yüz on altışar akçe tane ve lahm bahâsı olub seksân iki 

günde müctemi‘ olan iki yüz on beş gurûş ile yüz on iki akçeyi mukâta‘a-i mezbûre 

mâlından vekîl kâtib merkûm İbrâhim Halîl yedinden bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz 

idüb ahz ü kabzıma müş‘ir kâtib merkûm İbrâhim Halîl yedinden mümzî ve mahtûm 

temessük dahi virüb min ba‘d meblağ-ı merkûm ikiyüz on beş gurûş ile yüz on iki akçe 

tane ve lahm tayînâtımız müslimînden kâtib merkûm İbrâhim Halîl zımmetinde bir akçe ve 

bir habbemiz bâkî kalmadı didikde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. 

Fi’l-yevmi’s-sâlis ‘aşer mâh-ı şa‘bânü’l-muazzam sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Şühûdü’l-hâl: Mehmed Halîl bin Hâcı Mehmed, Mahmûd Ağa bin Hâcı Mustafâ, 

Es-seyyid Osman Halîl tâbi‘-i Gümrük, Ahmed Beşe tâbi‘-i mezbûr. 

 

V107-A 

K120: (Miras) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü tevkî‘-i refi‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. İstânbûl’da Kızıl Mağara 

Mahallesi’nde bundan akdem hâricen fevt olduğu keşf olunan Alî Beşe bin İbrâhim bin 

Abdullah’ın zâhirde zevce-i metrûkesinden gayri vârisi olmamağla zevcesi Emine binti 

Muhammed Abdullah ile yeniçeri beytü’l-mâl hasebiyle mezbûrun malı olmak üzre ahz 

itdirdükleri Serrac El-hâc Mehmed bin Hüseyin muvâcehesinde mezbûr El-hâc 

Muhammed müteveffâ-yı mezbûr Kızıl Mağara Mescidi kurbunda tarîk-i ‘âmmda (…) 

yakalu bıçak ile şah tamarından bir yerde ve dahi sağ memesi üzerinde bir yerde ‘âmden 

ta‘bir-i hak darb ve cerahatden müteessiren ol anda fevt oldu deyu da‘vâ oldukda bi’l-

külliyen inkâr idüb müdde‘âyân mezbûrân merkûmun müteveffâ-yı mezbûru ber-vech 

muharrer (…) idüb müteessiren fevt olduğunu şühûd-ı udûl ile ba‘de’l-isbâtü’l-hükm 

kâtile-i mezbûr müteveffâ-yı mezbûrun vatan-ı asliyesi olan Trabzon’da sâkin olmağla 

gıyablarında kısas olunmaz deyu def‘a tasaddi itmeğile sâbit olduğu sûretde harc-ı 

mezbûrun mûceb-i kısas olub istifâ-yı kısas cümle verese-i kıymetin taleb huzûrlarına 
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mevkuf olduğu akza kuzzâtü’l-müslimîn İstânbûl Kâdısı Mevlânâ Abdurrahmân zîde 

fezâilühü i‘lâm itmeğin maktûl mezbûrân fi’l-hakîka vârisesi var ise şer‘ ile hüccet üzre 

tefehhus ve sâbit olur ise şerîfin olunan kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân zîde kadrühü 

ma‘rifetiyle Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ihzâr eyleyüb vârisesi yoğise ‘arz itmek emrim 

olmuşdur. Buyurdum ki, sâdır olan emrim üzre ‘amel dahi senki imâm-ı mûmâ-ileyhsin 

maktûl mezbûrun fi’l-hakîka vârisesi var ise şer‘ ile hücceti tefehhus ve sâbit olur ise 

mübâşir mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ihzâr eyleyüb vârisesi yoğise ‘arz 

ve i‘lâm eyleyüb mazmûn-ı emr-i şerîfimle amîl olasız. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime 

‘itimâd kılasız. Tahrîren fî evâil-i zi’l-ka‘de sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf.  

Kad-vasela ileynâ fî 18 mâh-ı zi’l-ka‘de sene 137.      

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V107-B 

K121: (Kal‘a Muhâfızları İçin Hubûbât Tedâriki) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim Dergâh-ı 

Mu‘allâm kapucu başılarından olub Trabzon İskelesi’nde umûr-ı mühime temşiyetine 

memûr Hâcı Hüseyin ve Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçeriler ocâğında sâbıka Kûl Kethüdâsı 

Mehmed dâme mecdühüma ve mefâhirü’l-emâcid ve’l-a‘yân Anbar Emîni Hâcı Mustafâ 

ve gümrük emîni ve Trabzon Mütesellimi zîde mecdühüma tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olucak ma‘lûm ola ki. Bahr-i Siyâh Sâhili’nde müceddeden binâsı fermânım olan Faş 

Kal‘ası muhâfazasında olan Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri ve cebecilerinin zâhireleri 

kal‘a-i mezbûre binâsı hizmetinde olan ecnas amelenin Trabzon mevcûdundan havâle 

olunan dakîk ve peksimed nakli içün ve kezâlik Faş Kal‘ası binâsının cezâ-i i’zâmı olan taş 

nakli hizmetinde istihdâm î’mâli içün Trabzon İskelesi’nde ve civârında olan iskelelerde 

müstevfa sefâyin bulunur iken hâlâ Trabzon Ağası olan Ekiz oğlu Osman tamga hâne 

düşüb mezbûr iskelelerde bulunan sefâyini ahz ve re’isini birkaç gün haps ve kırkar ellişer 

gurûşların alub izin virmekle umûr-ı mezbûre içün varan mübâşirleri otuzar kırkar gün 

meks ve bu vechle kal‘a mezbûre muhâfazasında olan kapum kûlları ve binâ hizmetinde 

olan amelenin zâhire ve nafakaları dikkat ve zamanıyla gönderilmediğinden zarûret ve 

müzâyakalarına bâri ve bâ‘is olduğundan başka binâ umûru dahi tehire kalduğu sikâtden 
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haber virilmekle sizler ki mûmâ-ileyhimsiz işbû emr-i şerîfi celîlü’l-kadrim vusûlünde 

kal‘a-i mezbûre muhâfızını ve amelesi zâhire ve nafakaları içün havâle olunan dakîk ve 

peksimedleri kabzına memûr olanlara varduğun sâ‘at tamâmen teslim ve nakli içün iktizâ 

iden sefînelerin dahi mukaddema varid olan emr-i ‘âlîşânım mûcebince evvel gün Trabzon 

İskelesi’nde ve civârında olan iskelelerden tutdurub zâhire tahmîl-i tesmire ve bir gün 

evvel müstefikan bi’llâhi teâlâ mahâline edâ ve teslim itdirmeğe dikkat ve ihtimâm idüb 

kal‘a-i mezbûrede olanların zâhire husûsunda fermân-ı ‘âlîşânımla havâle olunduğu vech 

üzre dikkat ve zamanıyla göndermeyüb zarûret ve müzâyakalarına bâ‘is olur hareketden 

be-gâyet tevakkî ve ictinâb eyleyüb merkûm Osman’a yine tenbiye olmadığı hâlde der-

devlet medârıma ‘arz ve i‘lâm eyleyesiz ve sen ki Trabzon Ağa vekîli olan merkûm 

Osman’sın fî-mâ-ba‘d bu makûle hilâf-ı rızâ-yı hümâyûnum olan harekete müba‘deret 

eylemeyüb gerek nakl-i zâhire ve gerek taş nakli hizmetinde î’mâl içün iktizâ iden 

rüe’sâsından akçe almakla sefînelere izin virüb umûr-ı mezbûre tayîn olan mübâşirlere 

sefîne yokdur deyu cavab virüb bu vechle muhâfızın kal‘a-i mezbûre ve cümlenin zarûret 

ve müzâyakalarına bâ‘is olub kal‘anın terdif olan taş nakli tehire alıkonulmağla bu sene 

tekmil-i fermânım olan kal‘anın tekmil olmasına bâ‘is ve hareket itmek ihtimâli olur ise 

u’kûbât-ı şedîde ile tertib-i cezâ olunacağını mukarrer ve muhakkak bilüb ana göre ‘amel 

ve hareket eylemek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i 

şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i 

celîlülşân vâcibü’l-ittibâ’im lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnuyla ‘âmil olub 

hilâfıyla vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz. Şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfime 

‘itimâd kılasın. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘işrîn min şehr-i şevvâlü’l-mükerrem sene 

seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 21 mâh-ı zi’l-ka‘de’ş-şerîfe137.           

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse  

 

V108-A 

K122: (Menzil Nizâmı) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlana Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve iftihârü’l-emâcid ve‘l-ekârim Trabzon İskelesi’nde umûr-ı mühimme 

temşiyetine memûr Dergâh-ı Mu‘allâm kapucubaşılarından El-hâc Hüseyin ve sâbıka Kûl 
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Kethüdâsı Mehmed dâme mecdühûm iftihârü’l-emâcid ve’l-a‘yân Anbar Emîni El-hâc 

Mustafâ ve Gümrük emîni Ömer ve Trabzon Mütesellimi zîde mecdühûm tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm olaki bundan akdem Trabzon (…) menzil olmadığından 

umûr-ı mühimme ile umûr-ı dikkat-i kebîre ûlâkların tehirine bâ‘is olmağla müceddeden 

menzil vaz‘ ve tayîn olunmak ricâsıyla ‘arz ve i‘lâm olunduğuna binâen müceddeden yirmi 

beş bârgîrden ‘itibâr olunmak üzre Trabzon’a menzile vaz‘ olunub gayr az ücret senevî 

masârıfı içün iktizâ iden bin sekiz yüz on iki buçuk gurûş Trabzon Sancâğı ‘avârız ve 

bedel-i tarla mâlından ocâklık olmak üzre tayîn olunub bu sûretde umûr-ı mühimme ile 

mürûr ve ubûr iden ûlaklara bârgîr husûsunda bir dürlü gadr cem‘ çekmek iktizâ eylemez 

iken hâlâ Trabzon Ağa vekîli olan Ekiz oğlu Osman tama’en hâneden nâşi menzil-i 

mezbûrun nizâmına mânî olmamağla mu‘ayyen menzilci ve menzilhâne olmayub re‘âyâ 

fukarâsundan menzil bahânesiyle ile de bir kere üçer ve dörder yüz gurûş sayya akcesi 

cem‘ ve anla ve beliğ idüb mühimme ile memûr olanlara yedlerinde olan ol emr-i ‘alîyem 

mûcebince menzil bârgîri lâzım oldukda Trabzon Kâdısı akrabasından olmak hasebiyle 

herhâlde şirket ve ittifaklarından nâşi bârgîr tedâriki içün kendüye hitâben mürâsele 

yazdırub ve mühimmeyle varan ûlakları bilâ-mûceb yedi sekiz güne meks ve dört beş 

bârgîr için mekâricilerden günde kırk elli bârgîr ahz ve birer ikişer gurûşların almağla 

fukarâyı rencide idüb memâlik-i mahrûsemden mühimmât nakli içün gelen mekâricilerin 

bu güne cevr ve eziyet görüb firâr eylediklerinden umûr-ı mühimmenin ta‘tiline bâri ve 

bâ‘is olduğu sikâtden haber virilmekle siz ki mûmâ-ileyhimasız işbû emr-i celîlü’l-kadrim 

vusûlünde husûs-ı mezbûr ma‘rifetiniz ile bir hoş tecessüs ve tefehhus olunub zikr olunan 

menzil husûsu içün livây-ı mezbûrenin yüz otuz senesinin ‘avârız ve bedel-i tarla mâlından 

havâle olunan bin sekiz yüz on iki buçuk gurûş her kimin zimmetinde kalmış ise bilâ-

tevkifin tahsîl ve ma‘rifet-i şer‘le ve cümlenizin ma‘rifetleriyle mu’temed-i âliyye menzilci 

nasb ve tayîn ve münâsib mahâlde bir menzilhâne tedârik ve meblağ-ı mezbûr cümle 

ma‘rifetiyle yarar bârgîrleri münâsibiyle ve tedârik ve menzilhânede mevcûd itdirüb varan 

ûlakları bir an meks itdirmeksizin ‘avdet itdirmek bâbında menzilci merkûma gereği gibi 

tenbiye ve tekid eyleyüb menzil bahânesiyle mekâriciler ve sâ’ir fukarânın bârgîrlerine bir 

ferdî müdâhale itdirmeyesiz ve sen ki Ağa vekîli merkûm Osman’sın bu bâbda mütebeyyin 

olmayub tamaen hanki binâen menzil-i mezbûrun nizâmına mânî olup menzil akçesi 

nâmıyla fukarâya salyan eyleyüb kendüne hitâben mürâsele yazdırmağla mekârî ve sâ’ir 

fukarânın bârgîrlerini ahz ve izn virmek içün bir akçe ve bir habbeleri olmak ihtimâli olur 

ise emr-i ‘âlîşânıma arim itâ‘atinizden nâşî mekârici tâifesine ve re‘âyâ fukarâsına bu 
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vechle zulm ve teaddî eyledikleri içün u’kûbât-ı şedîdeye giriftâr olacağın mukarrer ve 

muhakkak bilüb ana göre ‘amel eyleyüb fî-mâ-ba‘d bu makûle zulm eylemekden ziyâde 

tehâşi eyleyüb ve siz ki mûmâ-ileyhimsiz menzil-i mezbûre bir hoş nizâm virüb ve 

menzilci nasb ve tayîn ve ‘avârız mâlından alınan akçeyi tahsîl ve menzilciye teslim ve 

bârgîrleri mevcûd idüb ve hazine-i ‘âmirem defterlerine kayd olunmak içün tayîn olunan 

menzilcinin ismi ve virilen nizâm ile cümle ma‘rifetiyle hüccet-i şer‘ıyye itdirüb hüccet-i 

şer‘ıyyeyi der sa‘âdetime irsâl ve ‘arz ve i‘lâm eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır 

olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-

yâfte-i sudûr olan işbû emr-i celîlü’ş-şân vâcibü’l-imtisâl ve lâzımü’l-ittibâ’imin mazmûn-ı 

itâ‘at-makrûnuyla ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb 

eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî ve’l-

‘işrîn mâh-ı şevvâlil mükerrem sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 21 mâh-ı zi’l-ka‘de’ş-şerîfe sene 137.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse  

 

V108-B 

K123: (Cizye tahsîli) 

Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve iftharü’l-emâcid ve’l-ekârim câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim Dergâh-ı 

Mu‘allâm kapucu başılarından Trabzon’da umûr-ı mühimme temşiyetine memûr Hüseyin 

Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri ocâğında sâbıka Kûl Kethüdâsı Mehmed dâme 

mecdühüma tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Tebriz ve Gence 

ser‘askerleri yanlarına ve Revân cânibine Trabzon’dan nakl oluncak barut ve kurşun ve 

yuvarlak ve hamire daneleri tob kundakları ve sâ’ir cebehâne ve tophâne mühimmâtlarının 

ücret-i mekâriniz hâlâ ol cânibde anbar emîni olan El-hâc Mustafâ zîde mecdühü 

tarafından virilmek üzre fermânım olmağla masârıf-ı mezkûre içün akçe iktizâ eyledikce 

emîn mûmâ-ileyhin temessüğü ile cizye mâlından virilmek içün bin yüz otuz sekiz 

senesine mahsûb Trabzon cizyesinin malı olan otuz üç bin gurûş tamâmen emîn mûmâ-

ileyhe havâle olunmuşdu sâdır olan emr-i şerîfim mûcebince cizyedârı olan Çimşid-zâde 

Muhammed’den akçe taleb olundukda mukaddema cizye Keskin İsmâil’in üzerinde 

olmağla mâl-ı cizyeden memhur temessükâtı mûcebince bile’d-defaat Keskin İsmâil’e on 
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dokuz bin dokuz yüz doksan gurûş virdim kusur kalan mâlın dahi def’aten tahsîli mümkin 

olmamağla tedric ile olmağla muhtâcdır deyu cevâb virdiği bu def‘a der sa‘âdetime tahrîr 

ve i‘lâm olunub lâkin seneyi mezkûreye mahsûb Trabzon cizyesi safiyy ve bikr olmak üzre 

Erzurum sâkinlerinden iken El-hâc Muhammed’e tefviz der-’uhde olunmağla mâl-ı 

cizyeden Keskin İsmâi’le şu kadar akçe virmişdim deyu olan iddi‘âsına ‘itibâr olunmak 

imza itmeyüb mâl-ı cizye tamâmen kendüsünden matlûb olundukdan başka hâlâ ol 

tarafdan umûr-ı mühimmenin kesirli ve defterli olub bu vakt evkât-ı sâ’ireye kıyas 

olunmak iktizâ eylemediğinden mâl-ı cizyenin defaten tahsîli içün mukaddema mahsus 

emr-i şerîfim gönderülüb bu sûretde tedrice muhtâcdır deyu ta‘allül ve tereddüd 

eylemeyesin müstebân bi-vech olmağla sen ki mübâşir mûmâ-ileyhsin işbû emr-işerîf-i 

celîlü’l-kadrim vusûlünde bilâ-de zikr olunduğu vechle bin yüz otuz sekiz senesi Trabzon 

cizyesi mûmâ-ileyh bazergan beği El-hâc Mehmed’e bikr olmak üzre ba‘de nakl olunub ve 

rıfkan tahsîline dahi fermânım gönderilmekle mâl-ı cizyeden zâhire şu kadar akçe 

virmişdim ve cizyenin tahsîli tahmîl ve tedrice muhtâcdır deyu olan iddi‘âsına rağbet ve 

‘itibâr eylemeyüb ahâlî zimmetinden cizyeleri akçelerini def‘aten tahsîl ve mukaddema 

havâle olunduğu üzre evb-i mûmâ-ileyh tarafından akçe taleb olundukca kat‘â ta‘allül ve 

tereddüd ve avk ve tehir itdirmeksizin cizyedâr mezkûr tarafından virdürüb vechen mine’l-

vücûh teannid ve muhâlefet itdirmeyüb harbiyeyi mezbûrun malı olan otuz üç bin on 

buçuk gurûş bi’t-tamâm tahsîl ve teslim itdirüb bazı gadr irad ider ise ve virdim deyu 

eylediğü âliyyeti kat‘â ezâ eylemeyüb bikr olmak üzre kendüye der-‘uhde olunmağla irâde 

muhâlefet ider ise kendün ahz ve Trabzon Kal‘asında olunub bi’l-cümle emvâl ve eşyâ ve 

emlâki zabt ve farîzât olunub tamâmen edâ eylemedikçe bir vechle ıtlak eylemeyüb yani 

mâl kendüsinden ve emvâl ve eşyâ ve emlâkinden tahsîl ve teslim ikdâm ve ihtimâm 

eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 

vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan iş bu emr-i celîlü’ş-şân-ı 

vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil olub hilâfıyla 

vaz‘ ve hareketden ihtizar eyeleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘işrîn mâh-ı şehr-i şevvâl sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve 

elf.  

Kad-vasela ileynâ selh-i zi’l-ka‘de’ş-şerîfe sene 1137. 

Mûcebince vezir mektûbu vardır. 

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 
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V109-B 

K124: (Tîmâr Tevcîhi) 

 Nişân-ı şerîf-i âlişân-ı sâmî mekân tuğrâ-yı garrâ cihân şâhı hakânî hükmü oldur ki,  

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon Alay Beğisi Mustafâ zîde kadrühü südde-i 

sa‘âdetime mektûb gönderüb Trabzon Sancâğı’nda Maçuka Nâhiyesi’nde Orka nâm karye 

ve gayriden altı bin akçe tîmâr bilâ-sâhib olub ol vechle mahlûl olmağla orta boylu elâ 

gözlü açık kaşlu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘i’ş-şân hâkâni Ahmed’e virilmek bâbında ‘inâyet 

ricâsına ‘arz eylemeğin defterhâne-i ‘âmiremde mahfuz olan rûz-nâmçe-i hümâyûnuma 

mürâca‘ât olundukda tîmâr mezbûr berâtıyla İsmâil veled-i Süleymân üzerinde olmağla 

sancâğında sâkin olub alay beğisi bayrağı altında sefere eşmek şartıyla tevcîhe 

olunmağıçün sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf şevvâl’inin on birinci gününde hükm-i 

şerîfim virildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmağla zikr olunan altı bin akçe tîmâr meşrûh 

üzre bilâ-sâhib olduğundan merkûm Ahmed’e tevcîhe olunub virdümki zikr olunur.  

Virdüm ki ba‘de’l-yevm sahtı 

yedinde olub tasarruf kılub şol ki vezâyif-i  

hıdemât mirûre-i mevfûre mesâ‘i-yi 

meşkûre ‘asâkir-i mansûreden ber mûceb 

defter-i hâkâni yenbeğisûr mer‘î ve müverrî 

kıla ol bâbda ikrâr emrindeden hiç ferd 

mânî olmayub dahl ve ta‘arruz kılmaya. Şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılalar. 

Tahrîren fî 16 şehr-i şevvâl sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

K125: (Tîmâr Tevcîhi) 

Nişân-ı şerîf-i âlişân-ı sâmî mekân tuğrâ-yı garrâ cihân şahı hakânî hükmü oldur ki, 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon Alay Beğisi Mustafâ zîde kadrühüm südde-i 

sa‘âdetime mektûb gönderüb Trabzon Sancâğı’nda Akçaabad Nâhiyesi’nde Usufe nâm 

karye ve gayriden dörd bin dörd yüz akçe tîmâr bilâ-sâhib olub tîmâr-ı mezbûr ol vecihle 

mahlûl olmağla uzun boylu elâ gözlü açuk kaşlu râfi‘-i tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân hâkâni âliyyeye 

virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin defter hâne-i ‘âmiremde mahfuz olan rûz-

Yer Hisse Değer 

Karye-i Orka tâbi‘-i 

mezbûr 

5318  4079 meblağ 

‘An karye-i İsberad nâm-ı 

diğer Moğala tâbi‘-i Orka 

2465  1921 meblağ 

Yekûn  6000 meblağ 
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nâmçe-i hümâyûnuma mürâca‘ât olundukda tîmâr mezbûr berâtıyla Ahmed üzerinde 

bulunmağla sancâğında sâkin olub alay beğisi bayrağı altında sefere eşmek şartıyla tevcîhe 

olunmak içün sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf şevvâl’in on ikinci günü târîhiyle hükm-i 

şerîfim virildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmağla zikr olunan dörd bin dörd yüz akçe 

vech-i meşrûh üzre bilâ-sâhib olduğundan mezbûr Ali’ye tevcîhe olunub virdüm ki zikr 

olunur. 

Yer Hisse Değer 

Karye-i Usufe tâbi‘ Akçaabad 5546 2000 meblağ 

Karye-i Dalama tâbi‘ Trabzon 8800 1200 meblağ 

Karye-i Olasa tâbi‘ Maçuka  800 meblağ 

Karye-i Elâ Muhas tâbi‘ Maçuka  400 meblağ 

Yekûn 2400 4400 meblağ 

 

Şol ki vezâif-i hıdemât mebrûre-i mevfûre ve mesâî meşkûre ‘asâkir-i mansûreden 

ber-mûceb defter-i hâkâni yenbeğisûr mer‘î (…) kıla ol bâbda ikrâr emrindeden hiç ferd 

mânî olmaya. Şöyle bile ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fî 16 şehr-i şevvâl sene 

seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 20 şevvâlü’l-mükerrem sene 1138.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse  

 

V110-A 

K126: (Tîmâr Tevcîhi) 

Nişân-ı şerîf-i âlişân-ı sâmî mekân tuğrâ-yı garrâ cihân şahı hakânî hükm ü oldur ki, 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon Alay Beğisi Mustafâ zîde kadrühü südde-i 

sa‘âdetime mektûb gönderüb Trabzon Sancâğı’nda Maçuka Nâhiyesi’nde (…) Küçük 

karye ve gayriden on bin iki yüz yirmi altı akçe tîmâra mutasarrıf olan Alî veled-i Avaz 

memûr olduğu Tiflis muhâfazasında sancâğı ‘asâkiri ile alay beğisi bayrağı altında mevcûd 

bulunmayub tîmârı ol vecihle mahlûl olmağla uzun boylu elâ gözlü açuk kaşlu râfi‘-i 

tevkî‘-i refî‘ü’ş-şân hâkâni İsmâil’e virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz eylemeniz 

sancâğında sâkin olub alay beğisi bayrağı altında sefere eşmek şartıyla tevcîhe olunmak 
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içün sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf şevvâl’inin on ikinci günü târîhiyle hükm-i şerîfim 

virildikden sonra tezkiresi ihrâc olunmağla zikr olunan on bin iki yüz yirmi altı akçe tîmâr 

vech-i meşrûh üzre Tiflis muhâfazasında nâ-mevcûd olan merkûm Alî veled-i Avaz 

tahvilinden mezkûr İsmâil’e tevcîhe olunub virilmesi zikr olunur.  

(…) 

Ve buyurdum ki, ba‘de’l-yevm sahtı yedinde olub mutasarrıf kılub şol ki vezâyif-i 

hıdemâtı mirûre-i mevfûre ve mesâî-i meşkûre ‘asâkir-i mansûredir ber mûceb defter-i 

hâkâni yenbeğisûr mer‘î ve müverrî kıla ol bâbda ikrâr emrindeden hiç ahad mânî ve 

tarahhüm olmayub dahl ve ta‘arruz kılmaya. Şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfe ‘itimâd kılalar. 

Tahrîren fî 18 şevvâl sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

 Kad-vasela aleyna fî 20 mâh-ı şevvâlü’l-mükerrem sene 137.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V110-B 

 K127: (İmâmet Anlaşmazlığı) 

 İftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim el-muhtass bi-

mezîd-i ‘inâyeti’l-melikü’d-dâim Dergâh-ı Mu‘allâm kapucu başılarından olub hâlâ 

Trabzon umûr-ı mühimme temşiyetine memûr Hüseyin dâme mecdühü ve kıdvetü’l-

emâcid ve’l-a‘yân anbar emîni olan Mustafâ zîde mecdühü tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl 

olucak ma‘lûm ola ki. Kıdvetü’t-tevabü’l-müteşerri’yin Trabzon Kazâsı nâibi olan 

Mevlânâ Es-seyyid Mîr Mehmed zîde ‘ilmühü südde-i sa‘âdetime mektûb gönderüb 

Medîne-i Trabzon’da vâki‘ Kasım Paşa Mescid-i Şerîfi’nde Trabzon gümrüğü mukâta‘ası 

mâlından almak üzre yüz beş akçe vazîfe ile imâm Mehmed meclîs-i şer‘e varub imâmet-i 

mezkûr babası(?) itmek ve altı seneden mütecâviz cihet-i maaşları olub hizmetinde kusuru 

yoğiken âherden sâhib-i hile ve erbâb-ı mütegallibeden olan Seyyid İsmâil nâm kimesne 

bir tağribiyle ‘arz-ı peydâ ve hilâf-ı inhâ imâmet-i mezkûreyi merkûm Mehmed’in 

refîkinden olub berât itdirüb gadr gibi hilâf-ı inhâsını mahalle-i mezbûre ahâlîleri cem‘-i 

gafir meclîs-i şer‘e haber virmeleriyle imâmet-i mezbûre sâhib-i evvel merkûm Mehmed’e 

tevcîhe olunmak ziyâdesiyle keyfe mâ-yeşâ’ ‘arz itmeğin siz ki mûmâ-ileyhimâsız hak (…) 

üzre tefehhus idüb i‘lâm eylemeniz emrim olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vusûl 
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buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre ‘amel dahi siz ki mûmâ-ileyhimasız husûs-ı 

mezbûru suhulet ve hakîkat üzre tefehhus-ı hak (…) vâkı‘adır devlet medârıma ‘arz ve 

i‘lâm idüb emr-i şerîfimin mazmûn-ı şer‘ ile ‘âmil olasız. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime 

‘itimâd kılasız. Tahrîren fî evâhir-i şevvâl sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 3 mâh-ı zi’l-hicce sene 138.      

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V111-A 

 K128: (Bu Kayıt sicilde üstü çizili olduğu için transkribe etmiyoruz) 

 K129: (Askerî Mühimmât Nakli) 

 İzzetlü sa‘âdetlü karındaşım Ağa-yı mükerrem hazretlerinin huzûr-ı sa‘âdet 

mevfûrlarına mezîd-i ağraz ile (…) muhabbet-füzûn ve gurer-i teslimat (…) sonra 

muhlisâne inhâ’ olunur ki benim izzetlü sa‘âdetlü karındaşım Ağa-yı mükerrem hazretleri 

Trabzon’da mevcûd bulunmak üzre bu def‘a Âsitâne-i Sa‘âdet’den irsâli fermân olunan 

mühimmât-ı cebehâne ber mûceb defter-i sefâyine tahmîl ve ocâğı tarafından üzerine tayîn 

olunan Ahmed Çavuş ile ol tarafa tesyir ve irsâl olunmuşdur bi avni teâlâ sâlimen ol tarafa 

vardukda tamâmen sefâyinden ihrâc guramâî cebeci başı ağa tarafından vekîl oluna Alî 

Çorbacıya teslim ve hıfz itdirdüb ser‘asker paşalar hazretleri tarafından husûs-ı buyuruldu 

gelüb mühimmât-ı mezbûrundan ne mikdâr matlûbları olur ise ona göre taraflarına irsâl 

idüb andan mâ‘adâ kâdı mürâselesi ve sâ’ir vecihle mühimmât-ı mezbûrenin bir danesi 

zâyi‘ olduğuna bir dürlü rızâ olmamağla mektûb müddet-i nema tahrîr ve irsâl olunmuşdur. 

İnşaallahü teâlâ vusûlünde vech-i meşrûh üzre mühimmât-ı mezbûrenin hıfz ü hıraseti 

husûsunda cenâb-ı sa‘âdet meâbları dahi ziyâde takayyüd ve ihtimâm eylemeleri matlûbdur 

bâkî hemvare izz ve sa‘âdet efzun.  

El-mehâsin El-muhlis İbrâhim Hakkı 
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V111-B 

 K130: (Askerî Mühimmât Nakli) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve iftharü’l-emâcid ve’l-ekârim Dergâh-ı Mu‘allâm kapucu başılarından olub 

Trabzon’da umûr-ı mühimme temşiyetine memûr olan dâme mecdühü ve kıdvetü’l-emâcid 

ve’l-a‘yân Trabzon Mütesellimi ve anbar emîni zîde mecdühüma tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn 

vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Sefîne re’islerinden Keşanlı Seyyid Mehmed ve Kundakçı oğlu 

Hasandan Vechre oğlu Hasan ve Trabzonlu Hasan Esmer Hüseyin ve Trabzon Dizdârı 

Mehmed nâm-ı altı nefer re’isler Dîvân-ı Hümâyûn’uma ‘arz-ı hâl idüb bunların 

sefînelerine Âsitâne-i Sa‘âdet’imden barut-ı siyâh ve mühimmât cebehâne tahmîl ve 

Trabzon’a nakl ve teslim eylemeleri fermânım olmağla irâd-ı emr-i Allâh-u Teâlâ 

mühimmâtı mezkûreyi mahâline nakl ve tamâmen teslim ve yedlerine ibrâz-ı hizmet 

tezkireleri virildikden sonra ol tarafdan âher husûs içün sefîneleri ahz ve bazı bahâne ile 

‘avdetlerine mücânebet itdirülmemek bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden imdi 

zikr olunan altı kıt‘a sefîneler inşâallah-ü teâlâ selâmet ile varub Trabzon’a dâhil olub 

tahmîl eyledikleri barut ve mühimmâtı sâ’ireyi tamâmen sefînelerinden ihraç ve teslim 

eylediklerinden sonra ol tarafda sefîneleri alıkonulmayub ‘avdet eylemeleri içün izin 

virilmek fermânım olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardukda bu bâbda sâdır olan 

emrim üzerine ‘amel idüb dahi zikr olunan altı kıt‘a sefîneler inşâallah-ü teâlâ selâmet ile 

varub Trabzon’a dâhil ve mühimmâtı mezkûrede tamâmen sefînelerinden ihrâc ve teslim 

eyledikden sonra ol tarafda sefîneleri alıkodurmayub ‘avdet eylemelerine izin viriniz. 

Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ mâh-ı şehri zi’l-

ka‘de sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 K131: (Hubûbât Hıfzı için Anbar İnşası) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve iftharü’l-emâcid ve’l-ekârim cami‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim Dergâh-ı 

Mu‘allâm kapucu başılarından Trabzon’da umûr-ı mühimme temşiyetine memûr Hüseyin 

ve Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri ocâğında sâbıka Kûl Kethüdâsı Muhammed dâme 

mecdühûm ve mefâhirü’l-emâcid ve’l-a‘yân Trabzon Mütesellimi ve Anbar Emîni Mustafâ 
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ve gümrük emîni zîde mecdühûm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. 

Trabzon İskelesi’ne gönderilen zehâ’ir vaz‘ ve hıfzı içün bir kebîr anbar binâ itdirilmek 

üzre bundan akdem emr-i şerîfim gönderilmekle anbar binâsına mübâşeret olundukda 

emâleyi kazâsız bir akçe tedârikinden aciz olmalarıyla en evvel tahsîl olunan akçeden edâ 

ve teslim eylemeleri şartıyla birbirlerine tekfîl ve masârıf-ı mezbûr içün Anbar Emîni 

Mustafâ zîde mecdühûnün yedinde mevcûd olan mîrî akçeden iki bin beş yüz gurûş 

istidâne ve istikrâz ve makbuzlarını müş‘ir memhûr temessük virmişler iken meblağ-ı 

mezbûr bi’d-defa‘ât kendülerden taleb olundukda edâsı ta‘allül ve tereddüd ile şimdiye 

değin beyhûde avk ve tehir itdirdikleri işleme ve emâliyesinin virdikleri temessüğün 

sûretini dahi der-sa‘âdetime irsâl olunmağla meblağ-ı mezbûr temessükleri mûcebince 

istikrâz idenlerden tahsîl itdirilmek fermânım olmağın siz ki mûmâ-ileyhimsiz iş bu emr-i 

şerîf-i celîlü’l-kadrim vusûlünde kat‘â tehir tevkif olunmayub meblağ-ı mezbûr iki bin beş 

yüz gurûş mîrî akçe olmağla virdükleri temessükleri mûcebince istikrâz idenlerden ve 

kefillerinden ve sâ’ir îcâb idenlerden ‘âlâ eyyi hâlin tahsîl ve anbar emîni mûmâ-ileyhe 

tamâmen teslim itdirilmesine ziyâde dikkat ve ihtimâm eyleyesiz ve senki anbar emîni 

mûmâ-ileyhsin meblağ-ı mezbûru yedine virdikleri temessükleri mûcebince istikrâz 

idenlerden ve kefillerinden ‘âlâ eyyi hâl bi’l-cümle ahâlî-i vilâyetden ‘âlâ eyyi hâlin 

tamâmen tahsîl ve ahz ü kabz eylemeniz sen dahi ziyâde ikdâm tâm eyleyüb avk ve tehir 

olunmağla mâl-ı mîrînin telef ve zâyi‘sinden ihtirâz ve ictinâb eylemeniz bâbında fermân-ı 

‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i 

meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i celîlü’ş-şân-ı vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-

imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden ihtirâz 

eyleyesin. Şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasın. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî ‘aşer 

şehr-i şevvâl sene seb‘ ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ hurrine fî zi’l-hicce’ş-şerîfe.              

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

V112-A 

K132: (Kethüdâ Tevcîhi) 

 Nişân-ı şerîf-i âlişân-ı sultânî ve tuğrâ-yı garrâ sâmî mekân-ı hakânî hükmü oldur 

ki,  
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Kıdvetü’t-tevvâbü’ş-şer‘ Trabzon Kazâsı’nda nâibü’ş-şer‘ olan Mevlânâ Es-seyyid 

Mîr Mehmed zîde ‘ilmühü südde-i sa‘âdetime mektûb gönderüb Medîne-i Trabzon’a 

sevkinde vâki‘ a’ttârlar kethüdâsı olan El-hâc Ahmed fevt olub berî hâli ve hizmetin 

mu’attal kalmağla sulbü oğlu râfi‘ tevkî‘-i refî‘-üş-şân hâkâni Hamza Halîfe içün be her 

vecihle mecal ve müstehakdır deyu tevcîhe olunub berât-ı şerîfim virilmek bâbında ‘inâyet 

ricâsına ‘arz eylemeniz mûcebince tevcîhe idüb işbû berât-ı sa‘âdet iyab ü zihab gâyatı 

virdim. Ve buyurdum ki, ba‘de’l-yevm mezkûr varub zikr olunan sevkde babası yerine 

a’ttârlar kehüdası olub hizmet-i lâzımesi yenbeğisûr mer’i ve müverrî kıldıkdan sonra ol 

bâbda ikrâr emrinde de hiç ahad mânî ve râfi‘ü’r ve râfi‘(?)  ve mizahım olmayub dahl ve 

ta‘arruz kılmaya. Şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılalar. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî 

ve’l-‘işrîn mâh-ı zi’l-ka‘de sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf.  

Kad-vasela ileynâ fî 7 mâh-ı zi’l-hicce sene 1137. 

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V112-B 

K133: (Ze‘âmet Tevcîhi) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Trabzon Eyâleti’nde vâki‘ 

Mevlânâ Kâdısı zîde fazlühü tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. 

Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Halîl Kethüdâ şirdal sâbıka zîde kadrühü südde-i sa‘âdetime 

‘arz-ı hâl idüb ze‘âmeti Tophâneli İsmâil nâm-ı za’im bundan akdem fevt ve Trabzon 

Sancâğı’nda nâhiyesinde mutasarrıf olduğu kırk bin akçe ze‘âmeti mahlûl olmağla kânûn 

üzre oğluna virile bundan mâ‘adâ otuz dörd bin akçesi buna tevcîhe ve hâlâ berât-ı 

şerîfimle üzerinde olub ve ze‘âmet olub icmalleri yer olmağla ze‘âmet-i mezkûr 

karyelerinde kânûn ve defter mûcebince vâki‘ olan mahsûlât ve rüsûmâtdan berâtı ve 

bazusuna göre hissesine düşeni virmek içün mezbûre subaşı gönder deyu teklif eyledikde 

mezbûr cem‘ hafta düşüb ziyâdeye tecâvüz ve mukaddema bunun sevki zamanında 

ze‘âmet-i mezkûrun subaşısı olan nâm kimesneyi gönderüb ve mezkûre hisse-i 

mütegallibeden olmağla ol vakitden beru re‘âyâ fukarâsına zulm ve teaddî eylediğin 

fukarâ-i teşekki ve ol vechle re‘âyâya ve kendüye gadr olunduğu bildürüb ze‘âmet-i 

mezkûr karyelerinin kânûn ve defter mûcebince bi’l-cümle vâki‘ olan mahsûlât ve 

rüsûmâtı mûmâ-ileyh Halîl zîde kadrühü yediyle cem‘ ve tahsîl ve müşterek mezbûrun 

hissesi dahi teshire virildiği yol ‘itibârıyla kendüye ihrâc ve zabt itdirilmek bâbında emr-i 
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şerîfim ricâ eylediği ecilden re‘âyâ fukarâsına zulm ve teaddî olmayub himâyet olunmak 

içün dahi ihrâc olunageldiğinden beru muhassılı ve bunun tarafından virilüb yerü âherden 

zabt olunmak üzre yevman ihrâc itdirilmek emrim olunmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i 

şerîfimle vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre ‘amel dahi vech-i meşrûh üzre 

re‘âyâ fukarâsına zulm ve teaddî olunmayub himâyet olunmak içün dahi ihrâc oluna 

geldiğinden berî muhassılı bunun tarafından virilüb yeri âherden zabt olunmak üzre 

mezbûrun hissesi buna ihrâc itdirilüb mazmûn-ı emr-i şerîfimle ‘âmil olasız. Şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i şa‘bânü’l-muazzam sene seb‘a 

ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 1 mâh-ı zi’l-hicce sene 137.              

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V113-A 

K134: (Neferât Nakli) 

 Mefâhirü’l-kuzzât ve‘l-hükkâm ma‘denü’l-fezâil ve’l-kelâm Anadolu sol kolunda 

vâki‘ kâdılar zîde fazlühüm ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân serdâr vekîlleri ve ocâk 

ihtiyarları ve a‘yân vilâyet ve iş erleri ve kılâ‘ dizdârları zîde kadrühüm tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. (…) ferhunde fâlde Anadolu sol kolu kazâlarının 

kasabât ve kurrâsında sâkin sahîhü’l-esâmi ve esâmiyesi çalık Dergâh-ı ‘Âlî yeniçerileri ve 

kûl oğulları ve mütekâ‘îdleri ve yeniçeri ağaları ve bayrakdârlarından birisi geriye 

kalmamak şartıyla cümlesi şehr-i ale’l-u’mûm Gence ve Şirvân cânibinde memûr 

olmalarıyla ma‘lumu’l-mikdâr serdengeçdi bayrakları güşâde ve her kazânın serdârları 

neferâtların ve bayrakları altına alub ve önlerine düşüb mahalline irsâl eylemek üzre 

mufassıl ve meşrûh üzre emr-i şerîf-i ‘âlîşân sâdır ve Haseki Ahmed zîde mecdühü suriçine 

tayîn olunmuşidi serdâr ve serdengeçdi ağalarından bazıları henüz yerlerinden hareket 

itmeyüb ve hareket idenler dahi kazâların karyelerinde ve etraf ve merâkizinlerinde meks 

ve idâme eyledikleri sikâtdan haber virilmeğin sefer vâki‘ hulûl itmekle gerek serdâr ve 

gerek bayrakları güşâde üzre olunmayan ‘atîk ve cedîd serdengeçdi ağaları ve 

bayrakdârları ve sahîhü’l-esâmi ve esâmisi çalık yeniçeri ve kûl oğullarından olub bu ana 

gelince yerlerinden çıkmayanları ve çıkub kazâların karyeleri ve etraf merâkizinde esnâ-yı 

tarîkde meks ve idâme idenleri bulundukları mahallerden kaldurub serîan ve âcilen savb-ı 
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memûrlarına irsâl eyleyüb bu sefer nusret-i isr tekül ve mücerred gitmemek kasdıyla bilâ-

gadrin ve bilâ-sened bayrakları altında firâren ‘avdet idenleri bulundukları mahâlde ahz ve 

itâ‘at-i şer‘-i şerîf ve inkıyâd emr-i münîf eylemedikleri içün haklarında lâzım gelen cezâyı 

sezâları tertib ve icrâ olunmak üzre bulundukları mahâll-i karib münâsib olan kal’alara 

vaz‘ ve kal’a-bend ve ism ve resmlariyle ilâm itdirilmesi fermân olmağın kıdvetü’l-emâcid 

ve’l-a‘yân haseki zîde mecdühü mübâşir tayîn ve irsâl olunmağla sen ki mübâşir 

mezbûrsun gerekdir ki vech-i meşrûh üzre bu sene-i mübârekde Gence ve Şirvân cânibine 

memûr olan serdârlar bayrakları güşade olunan ve olunmayan ‘atîk ve cedîd serdengeçdi 

ağaları bulundukları mahallerden kaldurub ve bir yerde meks ve idâme itmeksizin savb-ı 

memûrlarına irsâl ve mücerred gitmemek kasdıyla bilâ-gadrin ve bilâ-sened bayrakları 

altından ‘avdet idenleri ahz ü kabz ve civârında vâki‘ olan kal’alara vaz‘ ve kal’a-bend 

idüb ism ve resmleriyle ‘arz ve i‘lâm itdiresin serdengeçdi ağaları ve bayrakdârları 

mütekâ‘îdleri sefere memûrlardır bunlardan mâ‘adâ odabaşı mütekâ‘îdleri ve sâ’ir 

mütekâ‘îdin ve beşlüyân sefere memûr değillerdir. Bunlara dahl ve ta‘arruz itmeyüb tamga 

hâne tayînâtı ile sefere memûrlardan geri kalmışları celb ve mütekavvit içün himâyet ve 

sıyânet itmeyüb ve itdirmeyüb ve gerüye kalmışları ihrâc ve irsâl iderken Revân Kal‘asına 

varub serdâr ve serdendeçdi ağaları ve sur içi mûmâ-ileyh haseki Ahmed zîde mecdühü 

mürûr eylediklerin şiar i‘lâm olub ‘avdet itmeğe teberr-i kudret eyeleyesin ve siz ki serdâr 

vekîlleri ve a‘yân vilâyet ve iş erlerisiz sefere memûr olanlardan bir ferdin girüye kalmak 

içün himâyet ve sıyânet idecek olursanız gadr ve cevâbınız ihfâ olunmayub haklarınızda 

ber-vech size lâzım gelen cezâ tertib olunacağın mukarreriyle siz ve sizin dizdârlarınız 

mübâşir mûmâ-ileyh haseki zîde mecdühü bütünüyle ahz olunub varanları dizdârı 

olduğunuz kal‘alarınızda haps ve kal‘a-bend eyleyüb haklarında her ne güne fermân-ı ‘âlî 

sâdır olur ise ona göre ‘amel ve hareket itmek içün firârlarından ihtirâz eyleyesiz deyu 

iftihârü’l-akrân ve’l-ekâbir bi’l-fi‘il-Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçeri ağası olan Hüseyin Ağa 

dâme uluvvuh tarafndan mühürlü mektûb virilmek vech-i meşrûh üzre ‘amel olunmak 

bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vusûl buldukda  

bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l-kadrim ve ağa-yı mûmâ-ileyhin tarafından virilen 

mühürlü mektûb mûcebince ‘amel idüb be-gâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fî evâ’il-i şehr-i Ramazân sene seb‘a ve selâsîn 

ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 8 mâh-ı zi’l-hicce sene 37.  
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Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V113-B 

K135: (Vakf Tevcîhi) 

 Nişân-ı şerîf-i âlişân-ı sultânî ve tuğrâ-yı garrâ cihân şâhı hakânî hükmü oldur ki, 

İşbû râfi‘-i tevkî‘-i refî‘i’ş-şân hâkâni kıdvetü’l-’ulemâi’l-muhakkıkıyn Mustafâ 

zîde mecdühü Dîvân-ı Hümâyûn’uma ‘arz-ı hâl idüb Trabzon’da Bâb-ı Bazar 

Mahallesi’nde vâki‘ ve merhum ve mağfurlu Ebu’l-feth sultanım Sultân Mehmed Han 

Câmi‘-i Şerîfi’ne Hâcı Ahmed nâm kimesnenin vakf eylediğü nukûd-ı rencide olmak üzre 

vazîfe-i mu‘ayyene ile ders-i ‘âmm olan Hüseyin fevt olub dersiyye-i mezbûre mahlûl 

olmağla mahlûlünden kendüye tevcîhe olunub yedine berât-ı ‘âlîşânım virilmek bâbında 

‘inâyet ricâ itmeğin dersiyye-i mezbûre Hüseyin mahlûlünden bin yüz otuz yedi şa‘bân 

âherinde Murtaza’ya tevcîhe olunduğu ‘asâkir-i rûz-nâmçesinde mestûr ve mukayyed 

olmağın tevcîhe olunmak üzre ‘alemü’l-‘ulemâi’l-mütebahhirin efdalü’l-fudalâi’l-

müteverri‘în bi’l-fi‘il Şeyhü’l-islâm Mevlânâ Abdullah edamâllahü teâlâ fezâ’ilühü işâret 

itmekle zikr olunan dersiyye Hüseyin kudretinden sâhib-i ‘arz-ı hâle tevcîhe ve berât 

olunmak üzre iken âherden Murtaza nâm kimesne nâib ‘arzı ile gelüb ‘askerîyeden berât 

alub mezbûra kelim-i gadr itmekle merkûm Mustafâ zîde ‘ilmühü ‘ulemâdan ehl-i fazl ve 

sâhib-i haysiyet-i vücûh ile müstehak-ı râ’ifet olmağla dersiyye-i mezkûre mezbûre 

Murtazânın refîkinden ve Hüseyin’in kudretinden mevlânâ müşârün-ileyh işâreti 

mûcebince tevcîhe ve müceddeden Anadolu muhasebesine kayd ve ‘askerîyeden kaydı ref‘ 

ve terkîm olunub berât olunmak fermânım olmağın hakkında mezbûr ‘inâyet-i 

pâdişâhânemi zuhûra götürüb Mevlânâ müşârün-ileyh işâreti ve bin yüz otuz yedi senesi 

Ramazân-ı şerîfin yedinci günü târîhiyle müverrîh virilen rûşen-i hümâyûnum mûcebince 

bu berât-ı hümâyûn gurer-i makrûnu virdim. Ve buyurdum ki, mezbûr Mustafâ zîde 

‘ilmühü varub câmi‘-i mezbûrede ders-i ‘âmm olub edâ-yı hizmet eyledikden sonra bundan 

evvel ders-i ‘âmm olanlar vazîfe-i mu‘âyene sine ne minval üzre mutasarrıf olagelmişler 

ise merkûm dahi ol minval üzre vazîfe-i mu‘âyene sin Hoca Ahmed vakf eylediği nukûd-ı 

renciden mütevellisi olanlar yedinden alub mutasarrıf ola ol bâbda ref‘ olunan Murtaza ve 

taraf-ı âherden hiç ferd mânî ve tarahhüm olmayub dahl ve ta‘arruz itmeyeler. Şöyle bileler 

‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılalar. Tahrîren fi’l-yevmi’l-‘işrîn şehr-i Ramazânü’l-mübârek 

sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 
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Kad-vasela ileynâ fî 12 mâh-ı zi’l-hicce-i şerîf sene 137.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V114-A 

K136: (Zehâ’ir ve Mühimmât Hıfzı) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve iftharü’l-emâcid ve’l-ekârim câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim Trabzon 

umûr-ı mühimme temşiyetine memûr Dergâh-ı Mu‘allâm kapucu başılarından Hüseyin 

dâme mecdühü ve kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Anbar Emîni Mustafâ zîde mecdühü tevkî‘-

i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Meşrik cânibinden sefer-i nusret-i esire 

memûr ser‘askerler yanlarına nakl içün Trabzon İskelesi’ne gönderilen zehâ‘ir ve 

mühimmâtı Trabzon’da kadîm-i mîrî anbar olmamağla Trabzon ili sâkininden bazı 

kimesnelerin yüz otuz dokuz bâb mahzen ve karhâne ve dükkân ve mühimmât hânelerine 

vaz‘ ve şehriye ücretleri takdir ve lâzım gelen icâreleri taraf-ı mîrîden virilmek ricâsına 

mühür ve mümzî defterin irsâl ve i‘lâm eylemeniz ile gelen defter mûcebince baş 

muhasebeden hesâb olundukda şehriyesi üç yüz elli gurûşa baliğ olub ancak izdiyad 

yazılan yüz altmış iki buçuk gurûş tenzil birer buçuk gurûş olmak üzre yüz seksen yedi 

buçuk gurûş virilmek iktizâ eylemekle marrüz zikr mehâzin kâr hâne ve dükkân mühimmât 

hânelerin her birine zehâ‘ir ve mühimmât ne târîhde vaz‘ ve bu ana gelince zâhire ve 

mühimmâtdan harc ve sarf olundukça ne târîhde tahliye olunmuşdur ibtida ve intihasın 

kemâl dikkat ve taharri üzre yoklanub her birinin cânib-i mîrî içün zabtinin müddet ve 

zamanı sâbit ve zâhir oldukdan sonra gayr az tenzil bâkî kalan şehriye yüz seksân yedi 

buçuk gurûş icâreleri mukâbele eshâbına hâlâ mahzenlerine vaz‘ olunan mîrî dakîk ve 

şa‘îrden iktizâ eylediği mikdârlarınca narh-ı cârîleri üzre virilüb ve ma‘lûm mazbut 

tacirleriyle icâreleri mukâbil ne mikdâr dakîk ve şa‘îr virilür ise hüccet-i şer‘ıyye olunub 

sen ki anbar emîni mûmâ-ileyhsin hesâbına mahsûb olunmak içün hüccet-i şer‘ıyyeyi 

yedinde hıfz eyleyüb emr-i ‘âlîşânıma mugâyyir kimesneye ‘inâd ve muhâlefet ve bir dürlü 

vaz‘ ve hareket itdirilmemek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, 

hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i 

celîlü’ş-şân vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil 

olub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i 
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şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’l-hams ve’l-‘işrîn mâh-ı şehr-i zi’l-ka‘de sene 

seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 16 mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene 137. 

                                               Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

K137: (Hubûbât Taksîmi) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü iftharü’l-emâcid ve’l-ekârim câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim Dergâh-ı 

Mu‘allâm kapucu başılarından ve Medine-i Trabzon’da umûr-ı mühimme temşiyetine 

memûr olan Hüseyin ve sâbıka Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri ocâğında kûl kethüdası 

olan Mehmed dâme mecdühüma ve mefâhirü’l-emâcid ve’l-a‘yân Anbar Emîni El-hâc 

Mustafâ ve Trabzon Mütesellimi ve Gümrük Emîni Ömer zîde mecdühüma tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Şark seferleri zuhûrundan beru bazı mahallelerden 

Trabzon İskelesi’ne kalite-i vâfir dakîk ve şa‘îr nakl itdirilüb ve hıyâmet-i maskaradan nâşî 

ekseri fenâ bulmağa yüz tuttuğundan başka bundan böyle dahi biraz müddet-i âlâ hâlihi 

kaldığı sûretde bi’l-külliye anla salâhâtde kalub ‘umûmen fenâ pezir olacağı zâhir olmağla 

yine mahalleye gönderilecek ise bir gün mukaddem nakl itdirilmeğe muhtaç olduğun tahrîr 

ve i‘lâm eylemeniz ile el-hâletü hazihi iskele-i mezbûrede olan zehâ’irin ser‘asker paşalar 

yanlarına nakl itdirilmesinden imkânı melhûza olmayub muktezâ-yı vakt ü hale göre âher 

vecihle tedâriği görülmek ehven ve enseb olmağla sen ki mûmâ-ileyhimsiz işbû emr-i şerîf 

celîlü’l-kadrim vusûlünde hâlâ iskele-i mezbûrede mevcûd olan dakîkin ıslâh olanlarını 

intihab eyleyüb Trabzon’da işlenan fırunların tahmîllerine göre tevzî‘ ve taksîm ve mîrî 

içün peksimet tabh ve masârıf-ı sâ’iresiçün her ne îcâb ider ise akçe yerine fırunculara mîrî 

dakîkden virüb tabh olunan peksimetleri me’men ve mahfuz bir mahalle vaz‘ ve hıfz ve 

kezâlik mühimmât nakl iden mekârî tavarları eshâbından dahi rızâlarıyla zâhire isteyenlere 

virilecek ücretleri mukâbelesinde rızâlarıyla mîrî dakîk ve şa‘îrden virülüb ve bunlardan 

mâ‘adâ dakîk ve şa‘îrden ne mikdâr kalur ise yine dakîkden tahmîllerine göre nefs-i 

Trabzon fırunlarına tevzî‘ ve narh-ı cârî üzre bahâların âlâ mehlin mîrî içün cem‘ ve tahsîl 

ve kusur dakîk ve şa‘îri dahi Trabzon Sancâğı’nda olan kazâlara tevzî‘ ve taksîm olunub 

bahâsı tekrar fermân-ı ‘âlîşânım varınca cümle kazâların a‘yân ve sur sâhibleri ma‘rifetiyle 

tedric ile almak üzre imhâl olunub bu husûsda ahâlî-i Trabzon ve sâ’irden ve a‘yân ve sur 

sâhiblerinden kâtiban min kâne her kim mânî olub ezâât-ı beytü’l-mâl-ı müslimîn bâri ve 
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ba‘is olur ise derhal muhkem hapis ve kal’asında ve şer‘an icrâyı emr-i ‘âlîşânıma tâbi‘ 

oldukları içün lâzım gelen cezâları tertib olunmak içün ism ve resmleriyle der-sa‘âdetime 

‘arz ve i‘lâm olunub ve livây-ı mezbûre re‘âyâsı birkaç seneden berî umûr-ı mühimme 

takrîbi ile tekâlifden yed teklif ile mükellef olmadıklarından memâlik-i sâ’irem re‘âyâsına 

kıyasen her hâlde refahiyyetleri olub bu def‘a dahi zehâ’ir-i mezkûrenin bu vechle tedâriği 

görülmediği sûretde külliyet ile fenâ pezir olacağı bedihiyyatdan olmağla ber mûceb tarîk 

ile imkânı ‘adimü’l-ihtimâl olmağla be-hasbü’l-iktizâ sibâk-ı meşrûh üzre tevzî‘ ve taksîm 

olunub tedâriki görülmek fermânım olmağın siz ki mûmâ-ileyhimsiz zehâ’ir-i mezkûrenin 

tabh olunacak peksimet ve masârıfından ve mekârî ücretlerine rızâlarıyla virilenden 

mâ‘adâsı şehr fırunlarına tahmîllerine göre ma‘rifet-i şer‘ıyye ve cümle ma‘rifetiyle tevzî‘ 

ve taksîm ve bahâların imhâl ile cem‘ ve tahsîl itdirilüb ve kusur dakîk ve şa‘îri dahi livâ-yı 

mezkûre kazâları re‘âyâsına a‘yân ve sûr sâhibleri ma‘rifetiyle ve ma‘rifet-i şer‘le tevzî‘ ve 

taksîm ve hüccet-i şer‘ıyye olunub ve bahâların tekrar tahsîli içün fermân-ı ‘âlîşânım sâdır 

olunca imhâl olunub re‘âyâdan dahi bu emre muhâlefet idenler olur ise zâyi‘ ve telef olan 

zehâ’irin bahâları kendülerinden tamâmen tahsîl olundukdan sonra bundan akdem kayd 

olunan nezrleri nefs-i Trabzon ve sâ’ir kazâların ahâlîsinden tamâmen tahsîl olunacağın 

cümleye i‘lâm ve işâat ve ihzâr eyleyüb gerek a‘yân ve gerek re‘âyânın bu bâbda gadr ü 

âliyyeleri bir vecihle ihtimâ ve ‘itibâr olunmayub âlâ hâlihi cümle ma‘rifetiyle ma‘rifet-i 

şer‘le tevzî‘ ve taksîm ve hüccet-i şer‘ıyye itdirilüb ve sen ki Anbar Emîni El-hâc Mustafâ 

zîde mecdühusun tabh itdirilecek peksimet içün fırunlara tevzî‘ olundukda gerek ücret-i 

tabha yerli virilecek mekârî eshâbına virilecek dakîk ve şa‘îri ma‘rifet-i şer‘ ve cümle 

ma‘rifetleriyle mikdâr-ı vukiyyeleriyle müfredâtı üzre tahrîr ve defter ve mûcebince 

hüccet-i şer‘ıyye itdirüb ve kazâlara tevzî‘ olunanı dahi masraf ile başka hüccet-i şer‘ıyye 

itdirüb yedinde hıfz eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, 

hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû  emr-

i celîlü’ş-şân-ı vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil 

olub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘işrîn mâh-ı zi’l-ka‘de’ş-

şerîfe sene 1137 sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ 16 mâh-ı zi’l-hicce sene 1137.              

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 
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V115-A 

K138: (Cizye Tahsîli) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon Sancâğı mütesellimi zîde kadrühü 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Bin yüz otuz sekiz senesine mahsûb 

olmak üzre eyâlet cizye ser-cibâyatı Keskin İsmâil zîde mecdühuya der-‘uhde olunub 

tarafından Rize ve Hemşin cizyesi ve Rize Müftisi (…) Serdâr oğlu Mustafâ ve Mümtâz 

oğlu Ahmed nâm kimesne ber-vech iştirâk-i der-‘uhde idüb mâl-ı cizyeyi hüccet ve tahsîl 

iderler iken cizye-i mezkûr merkûm İsmâil refîkinden bazergan beği Mehmed’e der-‘uhde 

ve tarafından Rize ve Hemşin nâm mahallerin mâl-ı cizyesin sıyânet içün adam 

gönderdiğin müfti-i mezbûr merkûm cizyedârımız mâl-ı cizyeyi Keskin İsmâi’le teslim 

iyledik deyu cevâb virdiklerinden sonra eyâlet-i mezbûre cizyesine Keskin İsmâil 

tarafından iltizâm ve tahsîl idenlerden tahsîl olunmak üzre emri ‘âlîşânım sâdır olmağla 

Trabzon Mütesellimi tarafından müşavir tayîn olunub mezbûrât Mustafâ ve Ahmed’den 

mâl-ı cizye tahsîli murâd olundukda mezbûrun müfti-i merkûme Üstaz ile mâl-ı cizyeden 

bir akçe ve bir habbe virmediklerinden cizye müfti-i mezbûr hevâsına tâbi‘yyet ile bir 

senede iki def‘a cizye cibâyat olunmaz bizler Keskin İsmâil’den (…) ve cibâyat eylemişiz 

El-hâc Mehmed’e diyeceğimiz yokdur deyu nâ hemvar ve rızâ’ iki yüz doksan mikdâr 

cizye (…) ve inkıyâd-ı emr-i ‘âlîşânım eylemeyüb cizye tahsîlinin dahi ta’tiline sebeb 

olmalarıyla mezbûr Mustafâ ve karındaşı İhsan Tokmak oğlu Ahmed tarafından ihzâr ve 

kal‘a-bend ıslâh-ı nefs idince haps ve zimmetlerine îcâb iden cizye mâlına tahsîl olunmak 

içün emr-i şerîf-i ‘âlîşânım virilmek ricâsına Trabzon’un ve Trabzon cânibinde umûr-ı 

mühimme temşiyetine memûr sâbıka Kûl Kethüdâsı Mehmed zîde mecdühü ve Dergâh-ı 

Mu‘allâm kapucubaşılarından Hüseyin dâme mecdühü Trabzon Anbar Emîni Mustafâ zîde 

kadrühü ‘arz ve i‘lâm eyledikleri ecilden bin yüz otuz sekiz senesine mahsûb olmak üzre 

Trabzon cizyesi Keskin İsmâil refîkinden bikr olmak üzre yeğen El-hâc Mehmed’e tefviz 

olunub mukaddema keskin İsmâil’den bazı kazâ ve nevâhiye iltizâm idenlerin 

zimmetlerine olan mâl-ı cizyenin tahsîli içün emr-i âlîşânım virilmekle zikr olunan Rize ve 

Hemşin ve cümlesinin cizyelerini iltizâm iden marü’z-zikr serdâr oğlu Mustafâ ve 

 Tokmak oğlu Ahmed’in mâl-ı cizyeyi Keskin İsmâil’e virdik deyu olan iddi‘âlara 

ihtimâ ve ‘itibâr olunmayub zimmetlerinde îcâb iden cizye malı tamâmen kendilerinden 

tahsîl ve mâl-ı cizyedâr olan mûmâ-ileyh yeğen El-hâc Mehmed’e ahz ü kabz itdirilüb eğer 
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irâde-i ta’allül iderler ise (…) mezbûr ile ma‘ân cümlesi Trabzon’a ihzâr ve zabt 

ma‘rifetiyle ahz ve haps kal‘a-bend olunub alâ derhal tahsîl itdirilmek bâbında iftihârü’l-

ümerâ ve’l-ekâbir bi’l-fi‘il baş defterdârım El-hâc İbrâhim dâme uluvvüh ‘arz ve telhis 

eylemeğin imdi telhis mûcebince ‘amel olunmak bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır 

olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-

yâfte-i sudûr olan işbû emr-i celîlü’ş-şân-ı vâcibü’l-imtisâl ve lâzımü’l-ittibâ’imin 

mazmûn-ı münîfi ile ‘âmil hilâfıyla vaz‘ ve hareketden ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘işrîn zi’l-ka‘de sene seb‘a ve 

selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 21 mâh-ı zi’l-hicce sene 137.       

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse  

 

V115-B 

K139: (Dizdâr Tevcîhi) 

 İftihârü’l-emâcid ve’l-a‘yân sâbıka kûl kethüdâsı olub umûr-ı mühimme 

temşiyetiçün Trabzon İskelesi’ne memûr Muhammed Ağa dâme mecdüha irsâl olunur ki 

el-yevm ol tarafdan memûr iken Trabzon Kal‘ası Muhâfazası Ağalığı dahi virilmesi 

münâsib olmaduğu ecilden doksan dokuz cemâ‘ât hizmetlerinde olmak üzre Trabzon 

Kal‘ası muhâfazası ağalığı size tevcîhe ve tefviz olunmağla işbû mektûb tahrîr ve irsâl 

olunub vusûlünde görünür ki kal‘a-i pâdişâhiyi gereği gibi hıfz ve hirâset ve zabt ve rabt 

neferât ile tanzim-i bilâd ve terfi-i hâl ıyâde (…) ve ihtimâm eyleyesiz ve ol tarafda olan 

çavuşâne ve serdengeçdi ağaları mütekâ‘îdleri ve sâ’ir mütekâ‘îdin ve odabaşı ve bi’l-

cümle emekdâr ve ihtiyar ve neferât yoldaşlara ‘ale’l-infirâd ıtla‘-ı selâmdan sonra cümlesi 

sizi üzerlerine ağa ve zâbit bilüb (…) taşra ve re’yinizden hâric vaz‘ ve hareketde 

bulunmayub itâ‘at ve ihtiyâd üzre olalar ve ben dahi cümle umûr-ı bikr-i fevâid-i ahkâm-ı 

şer‘ şerîf ve kânûn-ı kadîm emr-i münîfi tatbik itmeğile (…) itmeyüb mukaddema memûr 

olduğunuz vech üzre vâki‘ olan umûr-ı mühimmelerin ağam ve temşiyetiyle râbi‘ü’l-

mühimme olan ‘ibâdillâhin emn ve rahtalarına bâ‘is-i hıdemât-ı müstahsene-i mebrûre-i 

mesâî celîle-i meşkûre vücûda götürüb dâima şevketlü mehâmetlü ve kerâmetlü pâdişâh-ı 

‘âliyyeler efendimizin istiklâl du‘âsı (…) mahdûd-ı sâ‘ib olasız. Tahrîren fî evâsıt-ı zi’l-

ka‘de sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 
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Kad-vasela ileynâ fî 26 mâh-ı zi’l-hicce sene 137  

Hüseyin Ağa-yı Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı ‘Âlî 

 

V116-A 

K140: (Tîmâr Tevcîhi) 

 Nişân-ı şerîf-i âlişân-ı sultânî sâmî mekân tuğra-yı garra cihân şahı hakânî hükmü 

oldur ki, 

Trabzon Sancâğı’nda Kürtün Nâhiyesi’nde Dahlu nâm karye ve gayriden yedi bin 

üç yüz seksân akçe tîmâra mutasarrıf olan Ömer bilâ-veled fevt olub tîmârı mahlûl olmağla 

uzun boylu elâ gözlü açık kaşlu râfi‘-i tevkî‘ refî‘ü’ş-şân hâkâni Muhammed’e Trabzon 

Alay Beğisi Ahmed zîde kadrühü i‘lâmıyla sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf 

muharreminin on üçüncü gününde düstûr-ı mükerrem müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-‘âlem 

Revân ser‘askerî vezirim Ahmed Paşa edamallâhü teâlâ ve iclâlehü tarafından tevcîhe emr-

i (…) tahvil hükmü virilmekle sancâğında sâkin olub alay beğisi bayrağı altında sefere 

eşmek şartıyla zikr olunan yedi bin üç yüz seksân akçe tîmâr vech-i meşrûh üzre merkûm 

Mehmed’e tevcîhe olunub vezir müşârün-ileyh terekesi mûcebince virdüm ki zikr olunur.  

Yer Hisse Değer 

Karadere tâbi‘-i mezbûr 600  

Bilenecik tâbi‘-i mezbûr 800  

Karludere tâbi‘-i mezbûr 500  

Kösüf mushalaha (…)tâbi‘-i mezbûr 236  168 meblağ 

Gümüşlü tâbi‘-i mezbûr 200  

Dahlu tâbi‘-i Kürtün 2232  

(…) tâbi‘-i mezbûr 300  

Alahnas tâbi‘-i mezbûr 1200  600 meblağ 

(…) Alaköy karye-i Kahden tâbi‘-i Sivas 1080  380 meblağ 

Lakagün(?) tâbi‘-i Kürtün 100  300 meblağ 

Yekün 6660  3330 meblağ 

Halkalu tâbi‘-i (…) 3550  3000 meblağ 

Cema‘ât-i müsliman-ı karye-i (…) tâbi‘-i mezbûr 2550  

Cema‘ât-i Monla (…) mezbûr 6550  

(…)tâbi‘-i Laka 9000  3000 meblağ 

(…)tâbi‘-i Rize 30000  15000 meblağ 
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Cema‘ât-i (…)tâbi‘-i mezbûr 1000  400 meblağ 

Yekün 60050  40500 meblağ 

 

Ve buyurdum ki, ba‘de’l-yevm saht-ı yedinde olub tasarruf kılub şol ki vezâyif-i 

hıdemât-ı mebrûre-i mevfûre ve mesâî meşkûre ‘asâkir-i mansûrededir ber mûceb mîr-i 

hâkâniye kusuru (…) mevâddî kıla ol bâbda ikrâr emrindeden hiç ahad mânî‘ ve râfi‘ 

olmayub bir dürlüden ta‘arruz kılınmaya. Şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılalar. 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-‘işrîn mâh-ı muharremü’l-harâm sene seb‘a ve selâsîn ve 

mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 28 mâh-ı zi’l-hicce sene 137.             

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V116-B 

K141: (Hubûbât Taksîmi) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve mefâhirü’l-emâcid ve’l-a‘yân Trabzon İskelesi’nde anbar emîni olan 

Mustafâ ve Trabzon mütesillimi ve gümrük emîni zîde mecdühüma tevkî‘-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Düstûr-ı mükerrem müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-

‘âlem ber-vech arpalık Gönye Sancâğı mutasarrıfı olub Faş Kal‘ası muhâfazasında olan 

vezirim Mirzâ Mehmed Paşa edâmallahü teâlâ iclâlehüye zâhire husûsunda ianet olunmağa 

muhtâc olduğundan hâlâ Trabzon İskelesi’nde mevcûd olub zabtinden olan mîrî zâhireden 

üç bin kile dakîk ile dört bin kile şa‘îr anla salah olanlardan intihab olunub virilmek 

fermânım olmağla sen ki anbar emîni mûmâ-ileyhsin işbû emr-i şerîf-i celîlü’l-kadrim 

vusûlünde kat‘â tehir ve tevkif itdirmeyüb ol mikdâr kile dakîk ve şa‘îri anla salah olmak 

üzre vezir müşârün-ileyh tarafından ahz ü kabza memûra tamâmen teslim ve teslim 

olunduğuna vezir müşârün-ileyh tarafından kabzına memûr olan adamından mühür 

temessük ahz idüb hesâbına mahsûb olunmak içün yedinde hıfz eyleyesin ve kal‘a-i 

mezbûre nakli içün iktizâ iden sefîneleri u’câleten tedârik ve adamını ma‘rifetiyle ber-vech 

müsaraat sefînelere vaz‘ ve tahmîl ve mu‘tâd üzre navl sefînelerin sen ki gümrük emînisin 

ma‘rifet-i şer‘le ve cümle ma‘rifetiyle virülüb ve re’islerinden temessük ve hüccet-i 

şer‘ıyye alub hesâbına mahsûb olunmak içün hıfz eyleyüb zehâ’ir-i mezbûr bir an evvel 
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varub vâsıl olması ziyâde mühim olunmağla sefînelerin tedârikinde bir vechle tehir 

olunmayub sonra vaktiyle erişdirilmediği hâlde eşedd-i ‘ukûbâta yine giriftâr olacağınızı 

bilüb ona göre bir an mukaddem irişdirmeği ikdâm eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlîşânım 

sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre 

şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i celîlü’ş-şân-ı vâcibü’l-imtisâl ve lâzımü’l-imtisâlimün 

mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz 

eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’l-hams ‘işrîn 

şehr-i Recebü’l-mukarrer sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 27 mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene 137.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse  

 

V117-A 

K142: (Hubûbât Taksîmi) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Trabzon Mütesellimi ve Trabzon Gümrük 

Emîni zîde mecdühûm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Gönye 

Sancâğı’na mutasarrıf olub hâlâ Faş Kal‘ası muhâfazasında olan düstûr-ı mükerrem 

müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-‘âlem vezirim Mirzâ Mehmed Paşa edâmallâhü teâlâ 

iclâlehüye zâhire husûsunda ianete muhtâc olmakdan nâşi Trabzon İskelesi’nde mevcûd 

olan mîrî zehâ’irden üç bin kile dakîk ile dörd bin kile şa‘îr virilmek fermânım olub lâkin 

zehâ’ir-i mezbûrun vezir müşârün-ileyh cânibine nakli sefîneye muhtâc olduğundan îcâb 

iden tevellileri ‘uhdende olan gümrük mâlından mahsûb olunmak üzre virilmek şartıyla 

sefîneleri ol tarafdan tedârik olunmak muktezî olmağla sen ki mûmâ-ileyhimsin işbû emr-i 

şerîf-i celîlü’l-kadrim vusûlünde ol mikdâr kile dakîk ve şa‘îrin vech-i meşrûh üzre îcâb 

iden tevellileri ‘uhdende de olan gümrük mâlından virilmek şartıyla iktizâ iden sefâyin ol 

tarafdan tedârik ve zehâ’ir-i mezbûru tahmîl ve irsâl ve aslâ dikkat ve ihtimâm idüb sefâyin 

tedâriki husûsunda avk ve tehire bâ‘is vaz‘ ve hareketden tevakkî ve münâcebet eylemeniz 

bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu 

bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i celîlü’ş-şân-ı vâcibü’l-ittibâ‘ 

ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve 

hareketden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd 
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kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’l-hams ‘işrîn min şehr-i receb ve sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e 

ve elf.  

Kad-vasela ileynâ fî 29 mâh-ı zi’l-hicce sene 137.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

K143: (Miras) 

 Şerâyi‘ şi‘âr Üsküdar’dan Trabzon’a varub gelince ve Anadolu sol kolunda vâki‘ 

olan kâdılar zîde fazlühüma ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân yeniçeri zâbitleri ve serdârlar 

ve serdârlar vekîlleri zîde kadrühüm inhâ’ olunur ki zikr olunan kazâlarda mukim ve 

misâfir bilâ-vâris ma‘rûf fevt olan dergâh-ı â’li yeniçeriler ve buna tâbi‘ tevâif-i 

‘askerîyenin muhallefât kondurulmaları taraf-ı beytü’l mâldan ahz ü kabz içün çukadâr 

tayîn olunmağla işbû mektûb tahrîr ve irsâl olunub vusûlünde görünür ki vech-i meşrûh 

üzre kazâ-i mezbûrelerde mukim ve misâfir bilâ-vâris fevt olan tevâif-i mezbûrenin 

muhallefât (…) müfredat ve defterleri mûcebince tamâmen çukadâr mezbûra teslim ve 

taraf-ı beytü’l-mâla irsâl eyleyesiz sen ki çukadâr mezbûrsun zikr olunan kazâlarda gereği 

gibi takayyud ve serîan ve âcilen tefehhus teshilatla yoklatub bilâ-vâris fevt olan tevâif-i 

mezbûrenin terekeleri her kimin zimmetinde bulunur ise müfredat defterleriyle şer‘ ile 

tahsîl ve ahz ü kabz ve tamâmen gönderüb emîn-i beytü’l-mâla teslim ve edâ ve hizmet 

eyleyüb mûceb-i mektûb ile ‘âmil olasın. Tahrîren fî evâ’il-i şehr-i zi’l-hicce sene seb‘a ve 

selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 29 mâh-ı zi’l-hicce sene 137. 

Hüseyin Ağa-yı Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı ‘Âlî 

 

V117-B  

K144: (Neferât Nakli) 

Kıdvetü’l-emâcid ve’l-ekârim sâbıka kûl kethüdâsı olub hâlâ Trabzon Ağası 

sa‘âdetlü Muhammed Ağa zîde mecdühü (…) safiyyine inhâ’ olunur ki inşaallâhü’r-

rahmân yüklenecek yevm-i perşenbe nakliyesi (…) musammem olub cenâb-ı sa‘âdetleriyle 

ma‘ân gitmek üzre istişâre olunub ve bizimle ne mikdâr adam gider ism ve resmleriyle 
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defter ve defteri tarafımıza irsâl ve neferât-ı mezbûr hâzır ve âmâde ittirilmesi bâbında 

buyruldu tahrîr ve ısdâr kılınmışdır vusûlünde görünür ki vech-i meşrûh üzre husûs-ı 

mezbûre semî‘ ve ihtimâm idüb avk ve tehire cevâz göstermeyüb mûceb-i buyruldularıyla 

‘âmil olasın deyu. Fî 22 sene 1138.  

Kad-vasela ileynâ fî 2 mâh-ı muharremü’l-harâm sene 1138.   

Trabzon Mütesellimi Mehmed 

 

V118-A 

K145: (Kal‘a Ta‘miratı) 

 Şerâyi‘ şi‘âr fazîlet ve sâ’ir Trabzon Kâdısı Efendi zîde fazlühü ve mefâhirü’l-

emâsil ve’l-akrân mütesellimi a‘yân-ı vilâyet ve iş erleri zîde kadrühüm inhâ’ olunur ki 

Revân Kal‘ası tağmiratında î’mâl olunmak içün Trabzon Kazâları’ndan ihrâcı fermân 

olunan altmış nefer dıvarcı ve otuz nefer neccâr ve otuz nefer bıçakçı otuz nefer taş kırıcı 

amelesinin ve on iki neferiyle dört ‘aded timurci ocâğının ihrâcı ve Revân Kal‘asına nakl 

ve îsâliçün emr-i şerîf sûreti ve buyruldular ile tayîn ve ücretlerinden mahsûb olmak üzre 

otuz gurûş peşin gönderdiğinden mâ‘adâ istiacelleri içün dahi birkaç def‘a buyruldular 

gönderilmişken henüz bir nefer göndermeyüb taksir ve tekâsülünüz haddi tecâvüz itmekle 

tekrar buyruldu tahrîr ve irsâl olunmuşdur kal‘a-i mezbûre tamiratı ehem-i umûr devlet-i 

‘âliyeden olmağla amele-i mezbûrenin ve timurci ocâklarının ihrâcı ve îsâllerinde taksir ve 

tekâsül idenler muateb olacakların muhakkak bilüb inşâallâhü teâlâ tayîn buyruldu 

vusülünde ol mikdâr ecnas ameleyi ve ocâkları bilâ-(…) ihrâc ve üzerlerine mu’temed 

adam tayîn ve birgün evvel Revân Kal‘asına îsâl ve teslim itdirmeğe ihtimâm ve bundan 

sonra encam-ı hâlinizi fikr idüb taksir ve tekâsül ile emr-i binânın te’hirine bâ‘is olur 

hareketden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz deyu. Hurrire fî 28 sene 1137.   

Kad-vasela ileynâ fî 5 muharremü’l-harâm sene 138. 

 

K146: (Askerî Mühimmât Nakli) 

           Kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Trabzon İskelesi’nde Anbar Emîni El-hâc Mustafâ zîde 

mecdühü tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Tebriz ve Gence ve Şirvân 

cânibleri ser‘askerleri ve Revân cânibinde Trabzon’a nakl olunacak barut ve kurşun ve 
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yuvarlak ve hamire daneleri tob kundakları ve sâ’ir cebehâne ve tophâne mühimmâtlarını 

iktizâ iden ücret mekârileri senin yedinden virilmek üzre fermânım olub hâlâ Maraş ve 

Sivas ve Trabzon Eyâletlerinden mühimmât-ı mezkûre nakli içün ihrâcı fermânım olan 

mekârilerden iskele-i merkûmede nakli içün mekârî müctemi‘ olmağla virilecek ücret-i 

mekâriler içün defaten vâfir akçeye muhtâc olduğun sen ki emîn mûmâ-ileyhsin der 

sa‘âdetime tahrîr ve i‘lâm eylemeniz ile bu def‘a dahi hazine-i ‘âmiremden ayn-ı nakdin on 

bin gurûş virilüb der-sa‘âdetimden mübâşir tayîn olunan köklü Osman zîde mecduhuya 

teslim ve irsâl olunmağın inşâallâhü teâlâ meblağ-ı mezbûr varub ol tarafa mahsûben bi’s-

selam vâsıl oldukda meblağ-ı mezbûr ahz ü kabz vusûlüne müş‘ir mühürlü temessük virüb 

mübâşir mûmâ-ileyhe teslim ve irsâl ve keyfiyeti ‘arz ve i‘lâm eylemek bâbında fermân-ı 

‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i 

meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i celîlü’ş-şân-ı vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-

imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden ihtirâz 

eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Fi’l-yevmi’s-sâlis ‘işrîn mâh-ı 

şevvâl sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf.  

 Kad-vasela ileynâ mâh-ı muharremü’l-harâm sene 138.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V118-B 

K147: (Askerî Hubûbât Taksîmi) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Trabzon Kâdısı zîde 

fazlühü ve kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Trabzon anbar emîni olan Mustafâ ve Trabzon 

Gümrük Emîni Ömer zîde mecdühüma tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. 

Trabzon Kal‘ası muhâfazasında olan doksan dokuz nefer Dergâh-ı Mu‘allâm topçularının 

bin yüz otuz yedi senesi zâhireleri virilmek bâbında ocâkları tarafından ‘arz-ı hâl ve 

istida’-yı ‘inâyet eyledikleri ecilden neferât-ı mezkûrun yevmiye iktizâ iden tane ve 

mühimmeleri Trabzon Gümrük Emîni ma‘rifetiyle mübâdele ve taraflarına virilmek içün 

emr-i şerîfim ‘itibâr virüldüğü mukayyed olub yüz otuz yedi senesi Receb-i şerîfin 

gurresinden sene-i mezbûre zi’l-hiccesinin gâyetine değin altı aylık mühimme bahâları bu 

tarafdan hazine-i ‘âmiremden virilüb tane bedeli olmak üzre sene-i mezbûre içün altı aylık 

iki yüz altmış beş buçuk kile ayn-ı dakîkleri dahi herbir dakîklerin virülüb fî-mâ-ba‘d 
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yevmiyesi kati ve hesâb olunduğu üzre ayn-ı dakîk virilmek fermânım olunmağla imdi sen 

ki Trabzon Gümrük Emîni Ömer zîde mecdühsun neferât-ı mezbûrun yüz otuz yedi 

senesiçün altı aylık güşt bahâları bu tarafdan virilüb ve taneleri bedeli aynî dakîki mîrî 

dakîkden virilmek fermânım olub senin tarafından virilmek iktizâ eylememekle işbû emri 

‘âlîşânım vardığı gibi yevmiye tane ve lahm tayînâtların kati idesin ve sen ki Anbar Emîni 

Mustafâ zîde mecdühûsün sene-i mezbûre Receb-i şerîf gurresinden zi’l-hiccesi gâyetine 

gelinceye değin hesâb olunduğu üzre altı aylık iki yüz altmış beş buçuk kile ‘aynî 

dakîklerin Trabzon Anbarında mevcûd olan mîrî dakîkden virüb ve kabzına memûr 

zâbıtanından mühür temessük alub hüsn-i hesâbda mahsûb olunmak içün işbû emr-i 

‘âlîşânım ma‘ân yedinde hıfz eylemek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. 

Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû 

emr-i şerîf-i celîl-i şân vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-

makrûnumla ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. 

Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâlis ‘işrîn 

Cemâziye’l-evvel sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 6 mâh-ı muharrem sene 138.   

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

K148: (Askerî Mühimmât ve Hubûbât Nakli) 

            Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim cami‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim Trabzon 

İskelesi’nde umûr-ı mühimme temşiyetine memûr Dergâh-ı Mu‘allâm kapucu başılarından 

Hüseyin Dergâh-ı Mu‘allâm yeniçerileri ocâğından sâbıka kûl kethüdâsı olan Mehmed 

dâme mecdühûm ve mefâhirü’l-emâcid ve’l-a‘yân Anbar Emîni El-hâc Mustafâ ve 

Gümrük Emîni Ömer ve Trabzon Mütesellimi zîde mecdühüma tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn 

vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Âsitâne-i Sa‘âdet’imden sefâyin ile Trabzon’a irsâl ve 

Trabzon’dan dahi Tebriz ve Tiflis ve Revân câniblerine peyderpey nakl ve irsâli fermânım 

olan barut-ı siyâh sandıklarının esnâ-yı tarîkde şikeste olub gemilere muhtâc olanlarının 

tamir ve termimine ve timurçıklarının buna çesbân olmasıçün eğdirilmesime lâzım gelen 

kömür bahâ ve ücret-i ‘amelesine ve hamire danelerinin ol vech üzre tahmîli kâbil olmayub 

sefînelere muhtâc olmağla iştirâ’ olunan (…) ve bu misüllü masârıf-ı muhtelife-i 

cüz’iyenin vukû‘u i‘lâm olunmağla siz ki mûmâ-ileyhimsiz zikr olunan mühimmât-ı 
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seferiyenin bu makûle masârıf-ı muhtelife- cüz’iyenin zuhûr eyledikde tatili umûre bâ‘is 

olmamak içün derhal luzum mertebe mîrî sıyânet olunarak ma‘rifet-i şer‘le ve cümlelerin 

ma‘rifetiyle tamir ve termim olunur ve sen ki Anbar Emîni El-hâc Mustafâ zîde 

mecdühûsün bu husûsa ne mikdâr akçe iktizâ ider ise senin yedinden virilüb hesâbına 

mahsûb olunmak içün cümle ma‘rifetiyle hüccet-i şer‘ıyye itdirüb yedinde hıfz eyleyesin 

lâkin bu bahâne ile lüzumsuz bir yere bir akçe harc ve sarf eylemekle beytü’l-mâl 

müslimîni ıtlâk ve ezâatden ve mühimmât-ı mezkûrenin tamire muhtâcdır deyu ihmâl ve 

müsamaha ile tehire kalmasından ziyâde ihtirâz ve ictinâb eylemeniz bâbında fermân-ı 

‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i 

meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i celîlü’ş-şân vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-

imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden be-gâyet 

ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-

yevmi’s-sânî ve’l-‘işrîn fî şevvâlü’l-mükerrem sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

            Kad-vasela ileynâ fî 6 mâh-ı muharremü’l-harâm sene 138. 

 

V119-A 

 K149: (Askerî Mühimmât Nakli) 

            Kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Trabzon’da anbar emîni olan Mustafâ zîde mecdühü 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Tebriz ve Gence cânibi ser‘askerleri ve 

Revân ve Tiflis Kal‘alarına Trabzon İskelesi’nden tavarlara tahmîl ve irsâl olunacak 

cebehâne ve tophâne mühimmâtlarının iktizâ iden ücret-i mekârileri senin tarafından 

virilmek üzre fermânım olmağla masârıf-ı mezkûre içün mukaddema nakden gönderilen 

akçelerden mâ‘adâ bin yüz otuz sekiz senesine mahsûb olmak üzre Trabzon cizyesinin 

malı olan otuz üç bin gurûş dahi havâle ve iktizâ eyledikçe temessük ile cizyedârından 

alınub sarf olunmak üzre emr-i şerîfim ısdâr kılınmışdır. İskele-i mezbûreden şimdiye 

değin kaldırılub irsâl olunanlardan mâ‘adâ Tebriz ve Revân câniblerine gönderilecek 

mühimmât kati çok mühimmât olmağla ücret-i mekârileri içün mübalağa-i vâfire îcâb idüb 

ve hüsn-i tahmîlde eshâbına nakden virilmek muhtâc iken mukaddema gönderilan 

akçelerden el-yevm (…) kalîl olub ve havâle olunan Trabzon cizyesi malı dahi ehl-i 

zimmetden taksit ile tahsîl olunmağa muhtâc olduğundan ol tarafda akçe tedârikine imkân 

olmamağla nakden bir mikdâr akçe dahi gönderilmek içün der-sa‘âdetime i‘lâm eylemeniz 

ile fî nefsi’l-emr cidâliye görülecek umûr-ı mühimmenin kesreti olub bu vakt evkât-ı 
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sâireye kıyas olunmak iktizâ eylemediğinden bu mahâlde taksit-i şurutuna ‘itibâr olunmak 

lâzım gelmeyüb mâl-ı cizye defaten tahsîl ve masârıf-ı mühimmeye sarf olunmak muktesi 

olmakdan nâşî sâbıka kûl kethüdâsı olub ol tarafda umûr-ı mühimme temşiyetine memûr 

Mehmed Dergâh-ı Mu‘allâm kapucu başılarından Hüseyin dâme mecdühûm ianetleriyle 

harbiyeyi mezkûre defaten tahsîl ve mukaddema havâle olunduğu üzre cizyedârı tarafına 

iktizâ eyledikçe virilüb ma‘rifetimle masârıf-ı mühimmeye sarf olunmak üzre emr-i şerîfim 

ısdâr ve irsâl kılındığından başka bu def‘a dahi ‘aynî nakdin hazine-i ‘âmiremden on bin 

gurûş virilüb Gedikli Osman ile irsâl olunmağın sen ki emîn mûmâ-ileyhsin inşâ‘ Allâh-u 

Teâlâ meblağ-ı merkûm varub vâsıl oldukda ahz ü kabza vusûlüne müş‘ir mühür temessük 

virüb mübâşir mûmâ-ileyh der sa‘âdetime irsâl ve mâl-ı cizyeyi dahi fermânım olduğu üzre 

defaten tahsîl ittirüb iktizâ itdikçe cizyedârından ahz ve masârıf-ı mühimmeye sarf 

eylemek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 

vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan emr-i şerîf-i celîli’ş-şân 

vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil olub hilâfıyla 

vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd 

kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’s-semân ‘aşer şehr-i şevvâlü’l-mükerrem sene seb‘a ve selâsîn 

ve mi’e ve elf. 

            Kad-vasela ileynâ fî 6 mâh-ı muharremü’l-harâm sene 138.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V119-B 

 K150: (Hîbe) 

 Düstûr-ı mükerrem müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûri’l-cumhûr 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâib mümehhid-i bünyânü’d-

devlet-i ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa‘âdeti ve’l-iclâl el-muhfûf-ı bi-sunûf-ı ‘avâtifu’l-

melikü’l-âlâ Trabzon Vâlîsi vezirim paşa edâm Allâh-u Teâlâ iclâlehü kıdvetü’l-kuzzât 

ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı zîde fazlühü tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Trabzon sâkinlerinden iken bundan akdem fevt 

olan Süleymân Ağa dimekle ma’ruf kimesnenin sulbîye kızı Âîşe nâm hâtûn südde-i 

sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb ve babası müteveffâ-yı mezbûr medîne-i mezbûrede 

müceddeden mâlından binâ eylediği elli dört bâb odayı müştemil mülk hanı hâlâ cevâbında 
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müslimîn mahzarında buna hîbe ve teslim ve ba‘de hâne-i ümmiyesi Hâcı Abdullah on 

sene mikdârı hîbe-i mezbûreyi kasr ve mutasarrıf iken ol dahi fevt oldukda bundan akdem 

ser eşkiyadan olub mahzuben katl olunan Seydi nâm kimesne ümmiyyesinin ehlinden 

olmak sevdâsıyla bunun kapusuna turub ümmin Hâcı Abdullah’ın handa olan hissesine 

beni tarafından vekîl ile varayım taksîm ideyim yohsa seni katl iderim deyu tahvif ve 

tehdîd eyledikde bu dahi havfine mecburan ikrâh ile mezbûru vekîl ve hâne-i mezbûreye 

bir ferdin alâkası yoğiken dört odasın vâlidesinin hissesine ve on sekiz odasın ümmiyesinin 

hissesine ikrâr ve ümmiyesinin (…) isti’lasında hânesindedir haseki oğlu Mustafâ nâm 

kimesne ile yekdil ve ümmiyyesinin dâyinlerini tahrik ve odaları âlâ tarîkü’l-mevâki’ 

dâyinlerine aldırub birer cüz’î şey ile ellerinde kalırmı ve sekiz odası mezbûr Mustafâ dörd 

odası ve iki tulası ekber oğlu Osman ve altı odası Ahmed Çavuşa ve mâ‘adâsı dahi bir kaç 

kimesnelere virüb bu takdir sarih itmekle merkûm Mustafâ âsitâneye geldikde bunun vekîli 

ile huzûr-i asâfide murafa’ şer‘-i şerîf olduklarında hâne mezbûr mülk-i mevhûbu olduğu 

şühûd-ı tevâtür ile sâbit ve buna hükm ve hüccet alındığın bildirüb yedinde olan hüccet-i 

şer‘ıyye ve fetvâ-yı münîfe ve i‘lâm mûceblerince ‘amel olunub hâne mezbûre fî-mâ-ba‘d 

mezbûrları müdâhale itdirilmeyüb buna zabt itdirilmek bâbında emr-i şerîfim ricâ eylediğin 

sen ki vezir müşârün-ileyh mevlânây-ı mûmâ-ileyhsin yedinde olan hüccet-i şer‘ıyye ve 

i‘lâm ve fetvây-ı münîfe mûceblerince zabt ve rabt itdirilüb mezbûrlara müdâhale ve 

muâraza itdirilmeyüb ol vecihle teaddîleri men‘ ve def‘ olunmak emrim olmuşdur. 

Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan emrim üzre ‘amel dahi 

mukaddema bir def‘a şer‘le görülüb fasl olunmayan husûsların tamâm hak üzre mukayyed 

ve hüccet-i şer‘ıyye ve fetvâ-yı münîfeye nazar idüb görünen i‘lâm olunduğu üzre ise ol 

bâbda muktezâ-yı şer‘-i kadîm ve mazmûn-ı muvafık-ı şer‘ olub âlâ vechü’l-hasm sâbit 

olan hüccet-i şer‘ıyye ve fetvâ-yı şerîfe mûcebince ‘amel idüb dahi hâne-i mezbûru 

yedinde olan hüccet-i şer‘ıyye ve i‘lâm ve fetvâ-yı şerîfe mûceblerince zabt ve rabt itdirüb 

mezbûrları müdâhale ve muâraza itdirmeyüb men‘ ve def‘ eyleyesiz min ba‘d şer‘ şerîfe ve 

fetvâ-yı münîfe ve hüccet-i şer‘ıyye ve i‘lâm ve emr-i hümâyûnuma muhâlefet mezkûrlara 

müdâhale ve nizâ’ itdirmeyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fî 

evâ’il-i şevvâl sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

            Kad-vasela ileynâ fî 8 mâh-ı muharremü’l-harâm sene 138.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 



 

221 
 

            Mûcebince Sadr-ı â‘zam İbrâhim Paşa Hazretleri’nin mektûb-ı emr-i üslûbları vârid 

olmuşdur deyu. 

 

V120-A 

 K151: (Zulm-Haksızlık) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Kazâ-i mezbûr re‘âyâsı 

südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb bundan akdem kâdıları olan kazâ-i mezbûra gelmeyüb ve 

yerlüden nâib memnuatdan iken yerlüden Mîrî Efendi dimekle ma‘rûf kimesneyi yerine 

nâib tayîn itmekle hâlâ nâib mezkûrat ma‘ân altı nefer kimesnelerin kazâ-i mezkûrda zulm 

ve teaddîlerinin nihâyeti olmadığından perâkende ve perişân olmalarıyla bundan akdem 

zikr olunan elli neferin çavuş mübâşeretiyle Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ihzârlarıçün emr-i 

şerîfim sâdır olduğun bildirüb nâib mezbûr dahi mezkûrlar ile ma‘ân Âsitâne-i Sa‘âdet’ime 

ihzâr olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ eyledikleri ecilden vech-i meşrûh üzre nâib 

mezbûr dahi âsitâneye ihzâr olunmak emrim olmuşdur. Buyurdum ki, vusûl buldukda bu 

bâbda sâdır olan emrim üzre ‘amel dahi vech-i meşrûh üzre nâib mezbûru dahi Âsitâne-i 

Sa‘âdet’ime ihzâr eyleyüb mazmûn-ı emr-i şerîfimle ‘âmil olasın ve şöyle bilesin ‘alâmet-i 

şerîfime ‘itimâd ve inkıyâd kılasın. Tahrîren fî evâsıt-ı zi’l-hicce sene seb‘a ve selâsin ve 

mi’e ve elf. 

 Kad-vasela ileynâ fî 9 mâh-ı muharremü’l-harâm sene 138.    

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V120-B 

 K152: (Zulm-Haksızlık) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm ve kâdıları zîde 

fazlühüma tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Trabzon’da vâki‘ müslimîn 

ve ehl-i zimmet fukarâ südde-i sa‘âdetime adam ve ‘arz-ı hâl gönderüb sâbıka Trabzon 

Mütesellimi Ömer’in mütesellimliği hâlinde kendünün mezâlim-i kesiresinden mâ‘adâ 

Dergâh-ı Mu‘allâm kapucu başılarından Nişâblı Alî ile hilâf-ı şer‘-i şerîf bunlardan 

aldukları malı mütesellim mezbûr Ömer’in buyruldusu ve Trabzon Kâdısı’nın 
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mürâselesiyle fukarâdan tahsîl ve Maçuka Nâhiyesi’nde Uzun Mustafâ Paçabadan 

Karaman oğlu Küçük Alî yediyle mâl merkûm mütesellim mezbûra teslim olunmağla 

bundan akdem mezbûrların haklarında her biri devlet medârıma ‘arz-ı hâl ve iştikâ’ 

olundukda Rize müftisi müvella ve icrâ-i hak olunmak bâbında emr-i şerîfim sâdır ve 

mahallinde mürafa-i şer‘ olduklarında üzerlerine şiddet bulan mevad ‘arz ve mahzar 

olunmuşken yine murâfa‘a içün tekrar mahalle varuldukda mâl-ı mezbûr bilâ-de mestûr 

İslâm olan mezbûrların yedlerine virilmiş bulunmağla müceddeden kendülerini sebt içün 

fukarâya murâfa‘a eylemeyüb tekrar mezbûrların hüsn-i hallerini ‘arz ve mahzar Vilâyet 

Müftisi dahi merkûmâtın hevâlarına tâbi‘yet ve bu vechle ile fukarânın hakları ibtal ve 

kazâları harab ve berbad olub bundan böyle mezkûrat yaramazların hareketleri yanlarına 

kalmak lâzım gelür ise külliyen ile a‘yân fukarâsının perâkende ve perîşân olacakları 

mukarrer olduğun murabbâd o ki mezbûrlar bu tarafa ihzâr olunmadıkca fukarânın sıdk ve 

kizbi ma‘lûm olmadığın bildirüb mütesellim mezbûr Ömer ve Uzun Mustafâ ve Karaman 

oğlu Küçük Alî ve şehr-i kethüdâsı tebâki ibtida hasımlarının sûret-i hallerini ba‘de hüsn-i 

hallerini ‘arz eden Trabzon Müftisi Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ihzâr olunmaları bâbında 

fermân-ı şerîfim ricâ eyledikleri ecilden mübâşir tayîn olunan ma‘rifetiyle mezbûrlar 

Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ihzâr olunmağla bu bâbda fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. 

Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vusûl buldukda bu bâbda sâdır olan fermân-ı celîlü’l- 

kadrim mûcebince ‘amel dahi mübâşir mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle mezbûrları Âsitâne-i 

Sa‘âdet’ime ihzâr eyleyesin ki ahvâllerini dîvân-ı hümâyûnumuza vezir-i azam ve 

kaz’askerlerin huzûrunda şer‘ ile görülüb icrâyı hak ola. Şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfime 

‘itimâd kılasın. Tahrîren fî evâ’il-i zi’l-hicce sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

 Kad-vasela ileynâ fî 9 mâh-ı muharremü’l-harâm sene 1138.   

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V121-A 

 K153: (Hutbe Okutulması) 

          Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve kıdvetü’s-sikâtü’l-müstahfızları Trabzon Kal‘ası Dizdârı zîde fazlühü 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Ekser eshâb-ı güzin rıdvânullâhi 

aleyhim ecmâin hazerâtına, sebb ve la‘net kendülere ‘ibâdet bilüb ve sâ’ir küfr ve 
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‘inâdlarına bâis envâ‘-i akvâl nice vâkı‘âla şetîme-yi mürtekib olan refâvız-ı kızılbaş yed 

me‘âşın diyârlarına virilen fetvâ-yı şerîfe mûcebince bir mısdak-ı hadîs-i şerîf inşâallâh 

(…) alâka âla re’s Gülhânesinde min-yesserallâhü’d-din i‘lâ-i kelime-i din mütebeyyin ve 

ağraz-ı şerîat-i seyyidü’l-mürselin içün iki üç seneden beru taraf-ı tarîk tesyir-i ‘asker 

zafer-i rehber ve tayîn-i ser‘asker nusret-i müesser ile bi-fazlullâhü’l-melik Alakebîr ve 

Tiflis ve Revân ve Kirman Şahin ve Ahmedan ve Ordubâd ve Abâd ve Tasuç ve Nihavend 

ve Hoy ve Nahcivan Kal‘aları ve Eyâlet-i Erdelân ve sâ’ir ma‘lûmü’l-esâmi memâlik ve 

belde de bi’l-cümle’t-tevâbi‘ ve’l-levâhıklarıyla feth ve teshir kılâ‘-i mesfûreden küfr ve 

ilhâdda ısrâr ve ‘inâd idenler kahr ve tedmir olunub ve bu sene-i mübârekede dahi dûstur-ı 

mükerrem müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-‘âlem hâlâ Van Eyâleti’ne mutasarrıf olan vezirim 

Abdullah Paşa edâmallâhü teâlâ iclâlehü Tebriz’in feth ve teshirine nâ ferd ve ol tarafa 

memûr olan tevâif-i ‘asâkir-i mansûreme ser‘asker tayîn ve tesyir olunmağla vezir 

müşârün-ileyh mâh-ı zi’l-ka‘de’nin on yedinci sebt günü ‘asâkir-i mansûremle Tebriz 

kurbuna vardukda revâfız-ı kızılbaş karşulayub muharebeye tasaddi itmeleriyle ser‘asker 

müşârün-ileyh dahi ma‘iyetinde olan vüzerâ-yı ‘azâm mirmirleri kirâm Dergâh-ı Mu‘allâm 

yeniçerileri ve sipâh ve silahdâr ve bölükât-ı erba‘a ve sâ’ir kapum kûlları ve ze‘âmet ve 

erbâb-ı tîmâr ve ‘umûmen tevâif-i ‘asker nusret-i müesser ile bî-dernek ve bilâ muhâyâ-i 

teshirinin livâ-yı zafere’t-tezâ(?) virib sunûf-ı nusret-i ihtivâ ve hayrü’n-nasrın olan Cenâb-

ı Mevlâ’nın ‘avn ve ‘inâyetine ‘itimâd ve sürûr-ı ittibâ-ı ‘âlîyye mine’s-salavât-ı ezkâh ve 

mine’t-tahiyyât-ı istimâhe hazretlerinin mu‘cizât-ı kesirü’l-berekâtına istinâd ve çihâr yâr-i 

güzin rıdvânullah-i teâla ‘aleyhim ecma‘în hazretlerinin ervâh-ı tayyibelerinde istihdâden 

ağyâr-ı akranları ile melâ-i ‘ayn-i mesfûrenin üzerlerine üç koldan ref‘-i külliyânen 

muhammedî ile hücûm ve ikdâm mukâtele ve muhârebeye şüru‘ ve iktihâm ve vakt-i 

sa‘âtde gurûbeden hâric-i şehrde nâire-i harb ve kıtâl tarafından ve isti‘mâl (…) Allah-u 

Teâlâ-i el-Melikü’t-teâlâ (…) kerîm beşâret-i iştimâle müsteb‘ad mehâsine-i envâr-ı ka‘riz 

ve nusret ve esâr-ı zafer ve mugâlebe-i nakah-ı mersûs hukûk-ı islâmiyân ferhunde fâl 

olmağla revâfız-ı mesfûrî kibr-i şöhret-i kadîrin ve ‘asâkir-i zafer müzâhir dahi ‘akıllarınca 

şöhret-i duhûl ol gice-i siyâhaden (…) mukâtele-i ‘azime ile gazât-ı müslimin esâret-i 

menâr-ı gazâ kirve mülhidine (…) ve temdir ve bi’l-cümle mahallât-ı şehirden iken sagir 

mahalleden mâ‘adâsı nez‘ ve istifkâd ve zârilerin esir ve malların ganîmet-i gazât nusret-i 

semir oldukdan sonra beşinci gice nısfü’l-leylde bâkî kalan sâlifü’z-zikr mahalleler ahalisi 

dahi istimân ve mütesebbit ezyâd-ı emâre olmalarıyla bilâd-ı akrâba iclâ olmak şartıyla 

emân virilüb şehrden ihrâc ve bifazlü’l-Allahü’l-melikü’l-megâne ve (…) arzühüm ve 
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diyârühüm ve emvâlühüm tasaddi-i celilü’ş-şâne mısdâkınca taht-ı gâh-ı memâlik-i erkâh  

olan şehr-i  Tebriz-i delâl ve biz dahi bu vecihle utüvveten feth ve teshir ve zamîme-i 

memâlik cenâb-ı hilâfetmeab kişver-i kerim kılınub mâh-ı mezbûrun yirmi üçüncü cum‘a 

günü halk cem‘-i ikâmet nâme-i nâfî ve elkâb-ı kirâm-ı cihânbânime hutbe kırâ’at ve 

envâr-ı şi‘âr-ı İslâm izâh olunduğu ser‘asker müşârün-ileyh tarafına ‘arz ve i‘lâm olmuşdur 

elhamdülillâh-i âlâ izzetü’l-İslâm ve ehl-i hıdemât fazl-ı rabb-i Allahü’l-fazlü’l-‘azîm (…) 

muhaddis mûceb üzre işâat ve i‘lâm ve işâret ve endâm-ı bâis irtibâ‘ kılub ehl-i İslâm ve 

yâse’l-şerâyi‘ sudûr-ı enâm olmağla işbû emr-i şerîf-i ‘âlîşân beşerât ünvânım ısdâr ile irsâl 

olunmuşdur vusûlünde bu ni‘met-i ‘azîme ve mevhîbe-i cesimenin simehinde mukaddemât 

leşker ve sipâhi ile iktidar-ı ömr ve devletvar sultanım ve hemvâre fevz-i nusret-i cünûd-ı 

mûcidin ve kahr ve hazelâtınızda revâfiz ve mülhidin içün ‘ulemâ-i kirâm ve sulehâ-yı 

vezile alâ ihtirâm (…) a‘vân-ı hayriyeden sonra zu‘man alâ ‘âdî kal‘adan tob (…) geliri 

itdirüb izhâr-ı sürûr-ı şâd bânî eyleyeyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. 

Tahrîren fî evâsıt-ı zi’l-hicce sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf.  

 Kad-vasela ileynâ fî 10 mâh-ı muharremü’l-harâm sene 138. 

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 Mûcebince Sadr-ı ‘âzam İbrâhim Paşa hazretlerinin tarîk-i ‘âlîlerinde mektûb-ı 

emr-i uslübdan vârid olmuşdur deyu bu mahale şer‘ virile. 

 

V122-A 

 K154: (Askerî Masraf Temini) 

 Mefâhirü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Trabzon Eyâleti’nde 

vâki‘ olan kâdılar zîde fazlühüm ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân a‘yân-ı vilâyet zîde 

kadrühüm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Trabzon Eyâleti işbû bin 

yüz otuz yedi senesi şevvâl’inin ikinci gününde düstûr-ı mükerrem müş‘ir-i mufahham 

nizâmü’l-‘âlem sâbıka Diyarbekir Vâlîsi olan vezirim Mehmed Paşa edâmallâh-u teâlâ ve 

iclâlehüye tevcîhe olunmağla imdâd-ı seferiyye şurûtu mûcebince kastü’l-yevm hesâbı 

üzre tarafıma ‘âid olan imdâd-ı seferiyyesini tahsîl ve hâlâ mütesellimi olan kıdvetü’l-

emâcid ve’l-a‘yân Mehmed zîde mecdühûya edâ ve teslim olunmak muktezî olmağın siz ki 

mûmâ-ileyhimsiz eyâlet-i merkûmenin imdâd-ı seferiyyesinden kastü’l-yevm hesâbı üzre 
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vezir müşârün-ileyhe ‘âid  olan re‘âyâ zımmetinde ba‘de bu hüsn-i teslim tarafından tahsîl 

olunmuşmudur her kimden teveccüh ider ise tahsîl ve mütesellimi olan mûmâ-ileyhe edâ 

ve teslim itdirüb hilâfına rızâ ve cevâz gösterilmemek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır 

olmuşdur. Buyurdum ki, vusûl buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr 

olan fermân vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil 

olub hilâfından be-gâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime 

‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevm-i evâsıt-ı zi’l-hicce sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 20 mâh-ı muharremü’l-harâm sene 1138.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 Mûcebince sadr-ı azam hazretlerinin dahi mektûbu varid olmuşdur. Mûcebince Kûl 

Kethüdâsı Mehmed Ağa’ya Dergâh-ı ‘Âlî yeniçeriler ağası mektûbu dahi varid olmuşdur. 

 

V122-B 

 K155: (Firâr) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon Mütesellimi ve yeniçeri zâbiti ve 

anbar emîni ve iskele emîni ve Trabzon Kal‘ası dizdârı ve sâ’ir neferât-ı zâbitlerin ve a‘yân 

vilâyet ve iş erleri zîde kadrühüm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. 

Halkı’s-selâtini’l-‘azâm-ı şerîfü’l-havâkinü’l-kirâm hâlâ (…) olub Tebriz cânibine memûr 

safâ-i kirâmı sultân ve tevârü’d-din olub Gence tarafına memûr olan sülâfiler-i ebî sultân 

dâme ‘ulüvvühümânın ma‘iyyetlerinde olan Tatar tâifesinde (…) mûmâ-ileyhimâ ile 

memûr oldukları mahallelere gitmekde ıyâdgîr ve Kırım tarafına geçmek üzre firâr 

eyledikleri ihbâr olunmağla sizki mûmâ-ileyhimsiz vech-i meşrûh üzre gerü ‘avdet ve 

Kırım sefînesine geçmek üzre kazâyı mezbûr iskelelerine gelür olur ise min ba‘d devr 

ittirmeyüb girü mahâll memûrlarına ircâ’ ve iade eyleyüb ve eğer muhâlefet iderler ise 

ittifak ve ittihad ile ahz ve haps ve ism ve resmleriyle devlet medârıma ‘arz ve i‘lâm 

eyleyüb tâife-i merkûmeden bir ferdin Kırım ve Rum İli sefînesine mürûrunda be-gâyet 

ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle ki bu husûsda zerre kadar ihmâl ve tekâsül eylemeyüb 

tâifeyi merkûme den bir ferd kazâyı mezbûr iskelelerinde karşu yakaya geçmek ihtimâli 

olur ise (…) halas ve necât bulmayacağınızı mukarrer ve muhakkak bilüb ana göre bu 

husûsda ziyâde basiret üzre hareket ve iskelelerinizi gereği gibi zabt ve hıfz ve hırâset 
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eyleyüb zinhâr merkûmlardan gerek a‘lâ ve gerek ednâ bir ferdin karşuyakaya geçmesine 

rızâlık göstermeyüb gerü sultana mûmâ-ileyhimânın yanlarına ircâ’ ve muhâlefet 

eyleyenleri ahz ve haps ve i‘lâm eyleyüb sermedî hilâfından gâyetü’l-gâyat zarar ve 

muhâlefet eylememeniz bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, vusûl 

buldukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan fermân-ı vâcibü’l-ittibâ‘ ve 

lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil olub hilâfından be-gâyet ihtirâz 

ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fî evâsıt-ı 

zi’l-hicce sene seb‘a ve selâsin ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 25 mâh-ı muharremü’l-harâm sene1138.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse  

 

V123-A 

 K156: (Askerî Hubûbât ve Mühimmât Tedâriki) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim umûr-ı mühimme temşiyetine memûr 

Kapucubaşı Hüseyin dâme mecdühü ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon Mütesellimi 

zîde kadrühü sikâtü’l-ve’l-müstahfızın Trabzon Kal‘ası dizdârı zîde hıfz ve kıdvetü’l-

emâsil ve’l-akrân Topçu başı vekîli zîde kadrühü tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak 

ma‘lûm ola ki. Hâlâ Trabzon Kal‘ası’nda kadîmü’l-eyyâmdan kalmış bir mikdâr hamire 

daneleri ve yuvarlakların bazıları meksûr ve bazıları müdevvir olmayub kâbil isti‘mâl 

olmadığın kal‘a-i mezbûre topcu başı vekîle i‘lâm eylemeniz âsitâneye nakl olunub 

müceddeden hemvâre döndürülmek için ol makûle meksûr ve nâ-hemvar hamire daneleri 

ve yuvarlaklar mahâlinde şer‘le topcu başı vekîli muvakkatiyle gereği gibi tecessüs ve 

cem‘ olunub âsitâneye gelür münâsib sefînelere vezne ve ‘adedlerini tahmîl ve nakl ve 

teslim taophâne-i ‘âmire cem‘ itdirilmek muktezî olduğunda hâlâ Dergâh-ı Mu‘allâm topçu 

başısı Ahmed zîde mecdühü i‘lâm eylemeniz sen ki Dergâh-ı Mu‘allâm kapucu 

başılarından olub ol cânibde umûr-ı mühimme temşiyetine memûr Hüseyin dâme 

mecdühsün nezâretin ile görülüb ne mikdâr ise vezne ve defter olunub ve defterin mübâşire 

teslim ve sefâyine vaz‘ ve tahmîl ve irsâl olunmak fermânım olmağın imdi iş bu emr-i 

celîlü’l-kadrim vusülünde kal‘a-i mezbûrede kadîmü’l-eyyâmdan beru kalmış sekine ve nâ 

hemvare ve isti’male salaha olmayan ne mikdâr hamire daneleri ve yuvarlak var ise cümle 
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ma‘rifetleriniz ile bir yere cem‘ ve ‘aded ve vezne ve defter idüb ve defterin mübâşire 

teslime ve Âsitâne-i Sa‘âdet’ime gelür münâsib sefînelere nakl ve tahmîl idüb ve teslim 

tophâne-i ‘âmire cem‘ ittirilmekde ihtimâm eyleyesiz deyu fermân-ı ‘âlîşânım sâdır 

olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-

yâfte-i sudûr olan emr-i celîlü’ş-şân-ı vâcibü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnuyla 

münîfi ile ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz. Şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘işrîn mâh-ı zi’l-hicce’ş-

şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse  

 

V123-B  

 K:157 (Askerî Mühimmât Nakli) 

 İftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim Dergâh-ı Mu‘allâm 

kapucu başılarından olub Trabzon’da umûr-ı mühimme temşiyetine memûr Hüseyin dâme 

mecdühü ve kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Trabzon’da anbar emîni olan El-hâc Mustafâ ve 

Trabzon Mütesellimi zîde kadrühü ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân yeniçeri ağası ve topçu 

başı vekîli zîde kadrehüm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Trabzon 

Kal‘ası’nda mevcûd olub kâbil isti‘mâl olmayan üç karış iki kıt‘a iki buçuk karış ve iki 

kıt‘a iki karış bir kıt‘a ve üç karış bir kıt‘a ki altı kıt‘a tunç-ı enik ve bir karış dört kıt‘a 

çakaloz yüz dirhem çapında on bir karış bir kıt‘a ve bir vukiyye çapında on üç karış bir 

kıt‘a tob şâhi ve kal‘a-i (…) üç yüz dirhemlik üç kıt‘a şâhi top ki mecmû‘î dört kıt‘a top ve 

dörd ‘aded çakaloz ve altı ‘aded enik-i şikeste olub kâbil isti‘mâl olmadıkda gelen yoklama 

defterlerinden istinbât ve mâyelik içün Âsitâne-i Sa‘âdet’ime nakl ve teslim tobhâne-i 

‘âmirem itdirilmek muktezî olmağla Dergâh-ı Mu‘allâm topçu başıların mühür defteriyle 

i‘lâm ve ocâk tarafından mübâşir tayîn ve nakl teslim tobhâne-i ‘âmire cem‘ itdirilmek 

fermânım olmağla imdi siz ki Trabzon’da umûr-ı mühimmeye memûr kapucubaşı mûmâ-

ileyh Hüseyin dâme mecdühü ve anbar emîni ve Trabzon Mütesellimi ve yeniçeri ağası ve 

topçu başı vekîli zîde mecdühûmsüz irsâl olunan sûret-i defterde tahrîr olunan enikleri ve 

şikeste topları ma‘rifet-i şer‘le ve ocâk tarafından tayîn olunan mübâşir zîde mecdühü 

ma‘rifetiyle navl sefâyini haliçe teslimde Âsitâne-i Sa‘âdet’imde virilmek üzre sefînelere 

vaz‘ ve tahmîl ve mevsim-i deryâ hulûl eylemezden mukaddem Âsitâne-i Sa‘âdet’ime nakl 

ve teslim tobhâne-i ‘âmirem itdirilmekde her birimiz kemâl takayyüd ve ihtimâm 
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eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 

vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i celîlü’ş-şân-ı 

vâcibü’l-imtisâl ve lâzımü’l-ittibâ‘imin mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil olub hilâfıyla 

vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime 

‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî ‘işrîn mâh-ı zi’l-hicce-i şerîf sene seb‘a ve 

selâsîn ve mi’e ve elf.   

 Kad-vasela ileynâ fî 26 mâh-ı muharremü’l-harâm sene 138.   

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 K158: (Sicilde bu kayıt iptal edilmiştir) 

 

V124-A 

 K159: (Tîmâr Tevcîhi) 

 Nâhiye-i Maçuka (…)                                                                 Der-livâ-yı Trabzon 

 Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon Sancâğı Alay Beğisi Mustafâ zîde kadrühü 

Revân cânibde vâki‘ ordu-yu hümâyûna mektûb gönderüb livây-ı mezbûrede Maçuka 

Nâhiyesi’nde (…) küçük nâm karye ve gayriden altı bin akçe tîmâra mutasarrıf olan 

Mehmed bin Adem rağbetinden tezkire ile Mûsâ memûr olduğu Tiflis Kal‘ası 

muhâfazasından firâr idüb ol vechle mahlûl olmağla orta boylu elâ gözlü açuk kaşlu 

darende-i fermân-ı hümâyûn rızâna virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin 

sancâğında sâkin olub alay beğisi bayrağı altında sefere eşmek ve berât itmek şartıyla sene 

seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf zi’l-ka‘de’sinin yirmi tokuzuncu gününden hâlâ Revân 

cânibinde ser‘asker olan düstûr-ı mükerrem müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-‘âlem Vezir 

Mustafâ Paşa edamallâhü şânehü iclâlehü tarafından tevcîh olunub tahvil hükmü virilüb 

tezkiresi ihrâc olunmak olunmağın ber mûceb emr-i ‘âlî zikr olunan tîmâr vech-i meşrûh 

üzre mezkûr Mursi’nin tahvilinden merkûm Ramazan’a tevcîh olunub berât-ı ‘âlîşân içün 

hâlâ tezkiresi virildi. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-‘işrîn mâh-ı zi’l-ka‘de sene seb‘a ve 

selâsîn ve mi’e ve elf.  

Sahrâ-yı Kal‘a-i Lori 
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 K160: (Askerî Mühimmât Tedâriki) 

 Düstûr-ı mükerrem müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûri’l-cumhûr 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâib mümehhid-i bünyânü’d-

devlet ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa’âdeti ve’l-iclâl el-muhfûf-ı bi-sunûf-ı ‘avâtifu’l-

melikü’l-âlâ hâlâ Faş Kal‘ası muhâfızı vezirim Mirzâ Mehmed Paşa edâmallahü teâlâ 

iclâlehü ve kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Batum 

Kâdısı zîde fazlühü ve kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon ‘avârız ve nüzl tahsîline 

memûr olan ve a‘yân vilâyetin iş erleri zîde kadrühüm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak 

ma‘lûm ola ki. Gürcistan ve Apâra hudûdlarında binâsı fermânım olan Sohum ve Faş 

Kal‘aları Gönye Sancâğı civârında vâki‘ olub ekser mühimmât ve levâzımâtı livâ-yı 

mezbûrdan tedârik ve nakl ve ihzâr olunduğundan kılâ‘-i mezbûrlardan umûr-ı 

mühimmeye memûr olan anbar re’isi ve sâ’ir mübâşirlerin isti‘mâlleri elzem olub livâ-yı 

mezbûre kadîm den menâzil vaz‘ olunmayub üç kenarı sengistan gayri metin olub bârgîr 

tedâriki bir vechle kâbil olmadığından baş umûr-ı mühimmenin ta‘tiline ahâlî-i vilâyet ve 

gayrinin perâkende ve perîşânlıklarına bâis bâri olub bu vechle ahâlî-i vilâyet-i Tokat’a 

gönderemeyüb fukarâyı rağbetini harab perîşân olacakları hâvî ‘arz ve muhzırü’l-vaye-i 

sâ’ire gibi livâ-yı mezbûrun sınurunda kifâyet mikdârı bârgîr ile müceddeden menzil vaz‘ 

ve ücretleri ‘avârız ve nüzl mâlından havâle olunmak bâbında istida’-yı ‘inâyet 

eylediklerin senki vezir müşârün-ileyh ‘arz ve i‘lâm eylemen ile (…) menziline beş ‘aded 

bârgîrimden ‘itibâr olunmak üzre menzil vaz‘ mu‘tâd-ı kadîm üzre senevî lâzım gelen 

bârgîr bahâsı ve masârıfı sâ’iresi gayr-i az ücret üç yüz altmış iki buçuk gurûş olub 

meblağ-ı mezbûr bin yüz otuz yedi senesinde beher sene Trabzon ‘avârız ve nüzl  mâlından 

ocâklık tayîn ve mahalline kayd olunmağla sen ki Trabzon Sancâğı ‘avârız ve nüzl  

tahsîldârı mûmâ-ileyhsin meblağ-ı mezbûr üç yüz altmış iki buçuk gurûş vezir müşârün-

ileyh ma‘rifetiyle menzil mezbûre nasb tayîn olunan menzilciye tahsîline memûr olduğu ve 

Trabzon Sancâğı ‘avârız ve nüzl  mâlından tamâmen edâ ve teslim idüb hüsn-i hesâbda 

deynine mahsûb olmak üzre işbû emr-i şerîfimin sûret-i zâhirine hüccet-i şer‘ıyye ittirüb 

hüccet-i şer‘ıyye olunmuş sûret-i emr-i şerîfimi hıfz ve işbû emr-i ‘âlîşânımı menzilci 

yedinde ibkâ’ ve bir dürlü âliyyet-i behâne ve ‘inâd ve muhâlefet eylemeyesin ve sen ki 

vezir müşârün-ileyhsin işbû emr-i celîlü’l-kadrim vusûlünde ma‘rifetin ve ma‘rifet-i şer‘le 

zikr olunan Batum menziline beş re’s bârgîr itibârıyla menzile vaz‘ ve cümle a‘yân ve 

ahâlî-i vilâyet ma‘rifetleri ile müstekim ve ‘uhdesinden gelmeğe kâdir menzilci nasb ve 
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tayîn ve fî-mâ-ba‘d menzil-i mezbûrdan mürûr ve ubûr iden ûlâklara zarûret ve müzâyaka 

çekdirilmemek vechi üzre gereği gibi nizâmını virüb mukumat defterlerine kayd içün ‘arz 

ve i‘lâm itmek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 

vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan emr-i celîl-i şân vâcibü’l-

ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı münîfi birle ‘âmil olub hilâfından be-gâyet 

ihtirâz eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevm sânî 

‘işrîn şehr-i şevvâlü’l mükerrem sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

 Kad-vasela ileynâ fî 3 mâh-ı saferü’l-hayr sene 138.                    

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V124-B 

 K161: (Askerî Mühimmât Tedâriki) 

 Düstûr-ı mükerrem müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûri’l-cumhûr 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâib mümehhid-i bünyânü’d-

devlet-i ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa’âdet-i ve’l-iclâl el-muhfûf-ı bi-sunûf-ı ‘avâtifu’l-

melikü’l-âlâ hâlâ Faş Kal‘ası muhâfızı vezirim Mîr Mehmed Paşa edâmallâhü teâlâ 

iclâlehü ve kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon 

Kâdısı zîde fazlühü kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon ‘avârız ve nüzl tahsîline memûr 

a‘yân ve vilâyetin iş erleri zîde kadrühüm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola 

ki. Gürcistan ve Apâra hudûdlarında binâsı fermânım olan Sohum ve Faş Kal‘aları Gönye 

Sancâğı civârında vâki‘ olub ve ekser mühimmât ve levâzımâtı livâ-yı mezbûrdan tedârik 

ve nakl ve ihzâr olunduğundan kılâ‘-i mezbûrelerden umûr-ı mühimmeye memûr olan 

anbar ibkâ-i sebil ve sâ’ir mübâşirleri isti’malleri elzem olub livâ-yı mezbûre kadîmlere 

menâzil vaz‘ olunmayub üç kenarı sengistan ve gayri metin olub bârgîr tedâriki bir vechle 

kâbil olmadığından baş umûr-ı mühimmenin ta‘tiline ve ahâlî-i vilâyet ve gayrinin 

perâkende ve perişânlıklarına bâis bâri olub bu vechle ahâlî-i vilâyet Tokat’a 

gönderemeyüb fukarâya rağbetin harab ve perîşân olacakların hâvî ‘arz muhzırü’l-vâye-i 

sâir gibi livâ-yı mezbûrun sınırında Atina’ya kifâyet mikdârı bârgîr ile müceddeden menzil 

vaz‘ ve ücretleri ‘avârız ve nüzl mâlından havâle olunmak bâbında istidâ’-yı ‘inâyet 

eylediklerin sen ki vezir müşârün-ileyhsin ‘arz ve i‘lâm eylemeniz ile Atina menziline beş 

‘aded bârgîrden ‘itibâr olunmak üzre menzil vaz‘ ve mu‘tâd-ı kadîm üzre senevî lâzım 



 

231 
 

gelen bârgîr bahâsı ve masârıf-ı sâ’iresi gayr-i az ücret üç yüz altmış iki buçuk gurûş olub 

meblağ-ı mezbûr bin yüz otuz yedi senesinde beher sene Trabzon Sancâğı ‘avârız ve nüzl  

mâlından ocâklık tayîn ve mahalline kayd olunmağla sen ki Trabzon Sancâğı ‘avârız ve 

nüzl  tahsîldârı mûmâ-ileyhsin meblağ-ı mezbûr üç yüz altmış iki buçuk gurûş vezir 

müşârün-ileyh ma‘rifetiyle mezbûra nasb ve tayîn olunan menzilciye tahsîline memûr 

olduğun Trabzon Sancâğı ‘avârız ve nüzl mâlından tamâmen edâ ve teslim idüb hüsn-i 

hesâbda deynine mahsûb olmak üzre işbû emr-i şerîfimin sûreti zuhûruna hüccet-i şer‘ıyye 

ittirüb hüccet-i şer‘ıyye olunmuş sûret-i emr-i şerîfimi hıfz ve işbû emr-i ‘âlîşânımı 

menzilci yedinde ibkâ’ idüb bir dürlü gadr ve behâne ve ‘inâd ve muhâlefet eylemeyesiz ve 

sen ki vezir müşârün-ileyhsin işbû emr-i celîlü’l-kadrim vusûlünde ma‘rifetin ve ma‘rifet-i 

şer‘le zikr olunan Atina menziline beş re’s bârgîr itibârıyla menzil vaz‘ ve cümle a‘yân ve 

ahâlî-i vilâyet ma‘rifetleriyle müstekim ve ‘uhdesinden gelmeğe kâdir menzilci nasb ve 

tayîn min ba‘d menzil-i mezbûrdan mürûr ve ubûr iden ûlâklara zarûret ve müzayeka 

çekdirilmemek vechi üzre gereği gibi nizâmını virüb mukumat defterlerine kayd içün ‘arz 

ve i‘lâm itmek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 

vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i celîl-i şân 

vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı münîfi ile ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve 

hareketden be-gâyet ihtirâz eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. 

Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî ‘işrîn şehr-i şevvâl sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

Kad-vasela ileynâ fî 3 mâh-ı Saferü’l-Hayr sene 138.                        

 Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse  

 

V125-B 

K162: (Vakf Tevcîhi) 

Berât-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

 Trabzon Orta Hisârı’nda vâki‘ merhum ve mağfurlu Sultân Mehmed Han tâbe 

serâda füznun yevmî üç akçe ve tabî‘atıyla bundan akdem berât-ı ‘âlîşânım ile mütevellisi 

olan erbâb-ı istihkâkdan işbû râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i ‘âlîşân-ı hâkâni diğer İbrâhim zîr-i 

salâtın(?) hayriyesinin kusuru ve azl îcâb ider hâli yoğiken îcâbetinden Müslim-zâde Ömer 

nâm kimesne hilâf-ı inhâ’ ve bir takrib ile hizmet-mânde eylediği yevmî dokuz akçe 
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ulûfesi mukâbelesinde bulunub mezbûru refîkinden üzerine berât itdirüb ve kazâ-i 

mezbûrun harabını bâis ve bâri olmağla kazâ-i mezbûrun irâdı ve masârıfına vefâ itmediğü 

hâlde mütevelli-i sâbık merkûm diğer İbrâhim’e vakf-ı mezbûru Hüseyin İhyâ’ya muharrer 

ve sâ‘i ve her vecihle (…) ve sahib-i evvel olduğundan gayrini evza’ ve etvârından cümlesi 

mesnûd ve râzılar olub ve mezbûr Ömer ile şeydâ ve akl-i me‘âşdan ve nezâret-i vakfdan 

berî olduğundan câmi‘-i mezbûrun cemâ‘âti ve ahâlî mezbûrun bi’l-cümle meclîs-i şer‘de 

hayr tevliyyet mezbûr sâhib-i evvel merkûm diğer İbrâhim’e ibkâ’ olunmuş El-hâc (…) 

itmeleriyle zikr olunan kurbiyyet mezbûr Ömer refîkinden sâhib-i evvel merkûm diğer 

İbrâhim’e kemâ fi’l-evvel ibkâ’ ve tevcîhe ve yedine berât-ı ‘âlîşânım virilmek ricâsında 

Trabzon baş Mevlânâ Seyyid Mîr Mehmed zîde ‘ilmühe ‘arz itmekle mûcebince refîkinden 

sâhib-ül evveline ibkâ’ ve tevcîhe olunmak bâbında fermânım olunmağın hakkında mezîd-i 

‘inâyet pâdişâhânem zuhûra götürüb mevlânâ-yı mûmâ-ileyhin ‘arz ve bin yüz otuz yedi 

senesi zi’l-ka‘de’sinin yirmi yedinci günü târîhiyle müverrîh virilen dest-i hümâyûnum 

mûcebince bu berât-ı hümâyûn sa‘âdet makrûnu virdim. Ve buyurdum ki, merkûm diğer 

İbrâhim varub evkâf-ı mezbûrun kemâ fi’l-evvel mütevellisi olub edâ-yı hizmet eyledikden 

sonra tayîn olunan yevmî üç akçe ve taifesinden evkâf-ı mezbûr mahsûlünden alub 

mutasarrıf ola ol bâbda ref‘ olunan ve mezbûr Ömer ve taraf-ı âherden hiç ferd mânî’ ve 

müzâhim olmayub kat‘â dahl ve ta‘arruz kılmayalar. Şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfime 

‘itimâd kılalar. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî şehr-i zi’l-hicce sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve 

elf. 

 Kad-vasela ileynâ fî 8 mâh-ı saferü’l-hayr sene 138.     

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 K163: (Tîmâr Tevcîhi) 

           Sûret-i berât-ı şerîf-i ‘âlîşândır. 

 Sebeb-i hükmü oldur ki, 

 Orta boylu elâ gözlü açuk kaşlu mehterbaşı râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i ‘âlîşân-ı hâkâni 

Hasan südde-i sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb Trabzon Sancâğı’nda Kürtün Nâhiyesi’nde (…) 

nâm karye ve gayriden dokuz bin akçe tîmâra mutasarrıf olan Alî veled-i İshak bilâ-veled 

fevt olub tîmârı mahlül itmeğle kendüne virilmek bâbında ‘inâyet ricâ itmeğin sancâğında 

sâkin olub alay beğisi bayrağı altında sefere eşmek şartıyla tevcîhe olunmak içün sene sitte 
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ve selâsîn ve mi’e ve elf rebî‘ü’l-âhirün yirmi beşinci günü târîhiyle hükm-i şerîfim 

virildikden sonra ihrâc olunmak fermânım olmağla zikr olunan dokuz bin akçe tîmâr vech-i 

meşrûh üzre mezkûr Hasan mehteran çalıcıya tevcîhe olunub sezâvar evlâ-i şâyân-ı 

sâbitine lâyık ve aharı görüb virdüm ki zikr olunur. Ve şerhi beyân ve tafsil ve tastir ve 

‘itâbe kılınur. 

Yer Hisse Değer 

(…) tâbi‘-i Kürtün 5250 3000 meblağ 

Karye-i (…) tâbi‘-i mezbûr 12000 7000 meblağ 

Karye-i (…) tâbi‘-i Akçaabad 350  

(…) tâbi‘-i Kürtün 12000 4000 meblağ 

‘An karye-i (…) tâbi‘-i (…) 547  

‘An karye-i (…) tâbi‘-i mezbûr 500  

Karye-i Salâruma nâm diğer (…)tâbi‘-i mezbûr 2000  

(…) tâbi‘-i Akçaabad 3000  

Karye-i (…) tâbi‘-i mezbûr 5500 6000 meblağ 

Cem‘ân yekûn (…)  14797 meblağ / 6000 meblağ + 

3000 meblağ 

 9000 meblağ 

 

 Ve buyurdum ki, ba‘de’l-yevm sahtı yedinde olub tasarruf kılub şol ki vezâif ve 

hıdemât-ı lâzıme ve mevfûre ve mesâî-i meşkûre ‘asâkir-i mansûredir ber mûceb defter-i 

hâkâni yenbeğisûr mîrî ve müverrî?6 ol bâbda ikrâr emrinde den (…) bir ferd mânî ve hiç 

ahad vechen mine’l-vücûh ve sebeban mine’l-esbâb ve nev‘ân mine’l-envâ‘ mânî ve râfi‘ 

olmayub dahl ve taaruz kılmaya. Şöyle bileler ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılalar. Tahrîren 

21 Cemâzi-ye'l-evvel sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

 Kad-vasela ileynâ fî 14 mâh-ı saferü’l-hayr sene bin yüz otuz sekiz.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V126-A 

 K164: (Tîmâr Tevcîhi) 

 Nâhiye-i Akçaabâd 

 İbrahim  
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 Karye-i Galanima tâbi‘-i mezbûr der-zimmet-i 3800 

 Der-livâ-yı Trabzon (…) bilâ sâhib-i tevcih 

 Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon Sancâğı Alay Beğisi Mustafâ zîde kadrühü 

Revân cânibde vâki‘ ordu-yu hümâyûnuma mektûb gönderüb livâ-yı mezbûrda Akçaabad 

Nâhiyesi’nde Galanima nâm karye ve gayrinde üç bin sekiz yüz akçe tîmâra mutasarrıf 

olanın ismi mevcûd cismi nâ-mevcûd olub tîmâr-ı mezbûr ol vecihle mahlûl olmağla 

erbâb-ı istihkâkdan tevâtüren orta boylu elâ gözlü açuk kaşlu darende-i tezkire İbrâhim’e 

virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin ordu-yu hümâyûnumda mahfuz olan hîbe 

defterlerine mürâca‘ât olundukda tîmârın kaydı bulunmamağla âherin kayd-ü berâta dâhil 

değil ise sancâğında sâkin olub alay beğisi bayrağı altında sefere eşmek şartıyla sene seb‘a 

ve selâsîn ve mi’e ve elf zi’l-ka‘de-i şerîfin yirmi sekizinci gününde düstûr-ı mükerrem 

müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-‘âlem Revân Ser‘askeri vezirim Mustafâ Paşa edamallâhü 

teâlâ iclâlehü tarafından mûcebince tevcîhe olunub tahvil hükmü virilmekle tezkiresi ihrâc 

olunmak emr olunmağın ber mûceb ibrâ-ı âli zikr olunan üç bin sekiz yüz akçe tîmâr vech-

i meşrûh üzre kimesne rağbet olmaduğundan mükerrer İbrâhim’e tevcîhe olunub berât-ı 

‘âlîşân içün tezkire virildi. Tahrîren fî 28 şehr-i zi’l-ka‘de’ş-şerîfe sene seb‘a ve selâsîn ve 

mi’e ve elf. 

 Kad-vasela ileynâ fî 14 mâh-ı muharremü’l-harâm sene 138  

Kal‘a-i Lori müstahfızları (…) 

 

V126-B 

 K165: (Mülk Tecâvüzü) 

 Düstûr-ı mükerrem müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûri’l-cumhûr 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâib mümehhid-i bünyânü’d-

devlet-i ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa’âdeti ve’l-iclâl el-muhfûf-ı bi-sunûf-ı ‘avâtifu’l-

melikü’l-âlâ Trabzon Vâlîsi vezirim Paşa edamallâhü teâlâ iclâlehü. Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-

mekârim ma‘denü’l-fazl ve’l-mekârim Mevlânâ Trabzon Kâdısı zîde fazlühü tevkî’-i refî‘-i 

hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Trabzon Kazâsı’nda Değirmen Deresi başında 

Şemseddin nâm manâstırı rahibi olan ve darende-i fermân-ı hümâyûn nâm râhib südde-i 

sa‘âdetime ‘arz-ı hâl idüb mezbûr kurbunda ve Sülüklü Gölü ve Deliklitaş ma‘ nehr-i kebîr 
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ve iki ebârika ve Sovuk su ve bazen Harmancığa muttasıl tarîk-i ‘âmm ba‘zan 

Çamlıbel’den Haysel deresi ve Zeytünlü nâm mahale müntehi hudûd ile mahdûd bağ ve 

bağçe ve iki kırlık yer kıbelü’l-feth-i manâstır mezbûre mahsus yerlerden olmağla ba‘de’l-

miftah dahi defter-i hâkânide her nevü’l-‘aşer kayd olunub kadîmü’l-eyyâmdan beru 

manâstır mezbûr tarafından tasarruf olunagelmişken bazı yeniçeri tâifesi fuzûlî salıvürüb 

yidirüb ve çektirüb zarar ve ziyan idüb manâstırın eşcârların kurusunu dahi fuzûlî kat‘ idüb 

gadr ve teaddî eylediklerin bildirüb men‘ ve def‘ olunmak bâbında emr-i şerîfim ricâ 

itmeğin. Buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda husûs-ı mezbûre tamâm mukayyed ve 

südde-i sa‘âdetimden ihrâc olunmuş mührlü hüccet-i sûret-i defter taleb idüb göresin zikr 

olunan kararım kıbelü’l-feth-i manastır mezbûre mahsus olub her nev‘ü’l-‘asre kayd 

olunmuş iken bağ ve bahçe arasına tavar gezdirdüğüne aslâ rızâ-yı şerîfim yokdur deyu 

eski ceride zâbitleri ma‘rifetleriyle muhkem tenbiye ve te’kid eyleyesiz ki tavarların 

muhkem zabt idüb götürmeyüb bağ ve bahçeleri arasına salıvirmeyüb ve kurbların(?) ve 

eşcârların dahi fuzûlî kat‘ itmeyeler ve itdirmeyüb men‘ ve def‘ eyleyesin ba‘de’l-tenbiye 

itmeyüb yine teaddî ve tecâvüz iderler ise vukû‘ üzre Âsitâne-i Sa‘âdet’ime ‘arz ve i‘lâm 

eyleyesin. Şöyle bilesin ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasın. Tahrîren fî evâ’il-i şehr-i zi’l-

ka‘de’ş-şerîfe sene sitte ve’l-‘işrîn ve mi’e ve elf.                       

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse   

 

K166: (Askerî Mühimmât Nakli) 

 İftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim el-muhtass bi-

mezîd-i ‘inâyeti’l-melikü’d-dâim Dergâh-ı Mu‘allâm kapucu başılarından olub Trabzon’da 

umûr-ı mühimme temşiyetine memûr Hüseyin ve sâbıka Kûl Kethüdâsı Mehmed dâme 

mecdühûm ve kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Anbar Emîni Mustafâ ve Trabzon Mütesellimi 

zîde mecdühüm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Revân Kal‘ası 

cebhânesinde mevcûd bulunmak üzre iktizâ iden barut ve sâ’ir mühimmât-ı cebhâne 

bundan mukaddem nakline nakl ve kal‘a-i mezbûrede mevcûd itdirilmişken hâlâ Erzurum 

vâlîsi olub Gence cânibi ser‘askeri olan vezirim Mustafâ Paşa edamellahü şânehü ve 

iclâlehü memûr olduğu üzre Gence üzerine azimet eyledikde ma‘iyyetinde olan mühimmât 

nazar-ı iktizâda nakız olmağla lâzım gelen barut ve sâ’ir cebehâne mühimmâtı kal‘a-i 

mezkûre cebehânesinden ihrâc idüb hâlâ kal‘ada bâkîye kalan barut ve mühimmât kadar 

kifâyeden barut ol mikdâr taşı el-yevm Trabzon İskelesi’nde mevcûd olan barut ve 
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mühimmât serîan ve âcilen kaldırılub hengâm-ı şitâ duhûl eylemeden evvel kal‘a-i 

merkûme nakl ve mevcûd itdirilmekle muhtâc olduğun hâlâ Revân muhâfızı vezirim Ziyâ’ 

Paşa edamallâhü teâlâ iclâlehü i‘lâm itmekle Trabzon’da olan mühimmâtın âcilen kal‘a-i 

merkûmeye nakl ve irsâl itdirilmesine umûr-ı müteaccileden olub ve hengâm-ı şitâ 

duhûllünden mukaddem irişdirilmesi husûsu ziyâde tekid ve ihtimâm olunmağa muhtâc 

olmağla siz ki mûmâ-ileyhimâ Hüseyin ve Mehmed dâme mecduhumasız işbû emr-i şerîf 

celîlü’l-kadrim vusûlünde bu bâbda dahi kemâl ittihad ve ittifakı üzre ‘amel ve hareket ile  

tedârik göre şüru’ ve mübâderet evvel emrde iktizâ iden mekârî tavarları Trabzon ahâlîsin 

ve kurb ve civârında vâki‘ mahallelerden tedârik ve amade kılındıkdan sonra iktizâ iden 

ücret-i mekârileri anbar emîni olan mûmâ-ileyh Mustafâ zîde mecduh tarafından virilmek 

üzre Trabzon İskelesi’nde Revân mühimmâtından her ne mikdâr barut ve sâ’ir cebhâne 

mühimmâtı var ise tavarlara tahmîl ve Trabzon yerlü nefer atından ve sâ’irlerinden 

üzerlerine kifâyet mikdârı adamlar tayîn ve bir gün mukaddem cümlesini kaldırub kemâl 

süra’t ve şitâb ile sevk ve tesyir eyleyerek ve nakl itdirüb hengâm-ı şitâ duhûlünden 

mukaddemce mahâline nakl ve irsâl ve teslim itdirmekle ziyâde takayyüd ve ihtimâm 

eyleyesiz hâsıl-ı kelâm şiddet-i şitâ duhûl eylemezden mukaddem bu mühimmâtın kal‘a-i 

mezbûreye nakl itdirilmesi akdem umûr-ı devlet-i aliye-i kadîme olub ve her ne tarîkatle ve 

bu vechle olur ise olsun tedâriki görülüb irsâl itdirilmesi ziyâde mühim ve muktezî olmağla 

bir an te’hir ve tevkif ve adam ruhsat ve cevaz göstermeyüb emr-i şerîfim vusûlünde 

tedârikine mübâşeret ve âlâ eyyi hâl ‘ucâleten kaldırub kemâl sür‘at ve şitâb  ile mahâlîne 

irsâl ve teslim itdirmekde gâyetü’l-gâye ihtimâm ve dikkat idüb nehâvet ve tekâsülden be-

gâyet ittikâ ve mücânebet eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. 

Buyurdum ki hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr 

olan işbû emr-i celîlü’l-kadri’ş-şân vâcibü’l-imtisâl ve lâzımü’l-ittibâ‘imin mazmûn-ı 

münîfi birle ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. 

Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’l-‘işrîn mâh-ı 

muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

 Kad-vasela ileynâ fî gurre rebî‘ü’l-evvel sene 138.   

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 
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V127-B 

 K167: (Askerî Mühimmât Nakli) 

 Düstûr-ı mükerrem müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-‘âlem müdebbir-i umûri’l-cumhûr 

bi’l-fikri’s-sâkib mütemmim-i mehâmü’l-enâm bi’r-re’yi’s-sâib mümehhid-i bünyânü’d-

devet-i ve’l-ikbâl müşeyyid-i erkâni’s-sa’âdeti ve’l-iclâl el-muhfûf-ı bi-sunûf-ı ‘avâtifu’l-

melikü’l-âlâ hâlâ Faş Muhâfızı vezirim Mirzâ Mehmed Paşa edâm Allâh-u Teâlâ iclâlehü 

ve kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-faz’l-ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı zîde 

fazlühü mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon ‘avârız ve nüzl tahsîline memûr ve a‘yân 

vilâyetin iş erleri zîde kadrühüm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. 

Gürcistan ve Apâra hudûdlarında binâsı fermânım olan Sohum ve Faş Kal‘aları Gönye 

Sancâğı civârında vâki‘ olub ve ekser mühimmât ve levâzımâtı livâ-yı mezbûreden tedârik 

ve nakl ve ihzâr olunduğundan kılâ‘-i mezbûrlardan umûr-ı mühimmeye memûr olan ibkâ-

ı sebil ve sâ’ir mübâşirleri isti‘mâlleri elzem olub livâ-yı mezbûre kadîmden menâzil vaz‘ 

olmayub üç kenarı sengistan ve gayr-i metin olub bârgîr tedâriki bir vechle kâbil 

olmadığından nâşi umûr-ı mühimmenin ta‘tiline ahâlî-i vilâyet ve gayrinin perâkende ve 

perîşânlıklarına bâis ve bâri olub bu vechle ahâlî-i vilâyet-i Tokat’a gönderemeyüb 

müsırrâ-yı rağbetin harâb ve perîşân olacaklarını hâvî ‘arz ve mahzarü’l-vaye-i sâire gibi 

livâ-yı mezbûrun sınurunda Arhave’ye kifâyet mikdârı bârgîr ile müceddeden menzil vaz‘ 

ve ücretleri ‘avârız ve nüzl mâlından havâle olunmak bâbında istida’-yı isâbet eyledikleri 

sen ki vezir müşârün-ileyhsin ‘arz ve i‘lâm eylemek ile Arhave menziline beş ‘aded 

bârgîrden ‘itibâr olunmak üzre menzil vaz‘ ve mu’tâd-ı kadîm üzre senevî lâzım gelen 

bârgîr bahâsı ve masârıf-ı sâ’iresi ibrâz ücret üç yüz altmış iki buçuk gurûş olub meblağ-ı 

mezbûr bin yüz otuz yedi senesinde beher sene Trabzon ‘avârız ve nüzl mâlından ocâklık 

tayîn ve mahalline kayd olunmağla sen ki Trabzon Sancâğı ‘avârız ve nüzl tahsîldârı 

mûmâ-ileyhsin meblağ-ı mezbûr üç yüz altmış iki buçuk gurûş vezir müşârün-ileyh 

ma‘rifetiyle menzil-i mezbûra nasb ve tayîn olunan menzilciye tahsîline memûr olduğun ve 

Trabzon Sancâğı ‘avârız nüzl mâlından tamâmen edâ ve teslim idüb hüsn-i hesâbda 

deynine mahsûb olmak üzre işbû emr-i şerîfimin sûreti zuhûruna hüccet-i şer‘ıyye ittirüb 

ve hüccet-i şer‘ıyye olunmak sûret-i emr-i şerîfimi hıfz ve işbû emr-i ‘âlîşânımı menzilci 

yedinde ifa idüb bir dürlü ‘âliyyet-i bahâne ve ‘inâd ve muhâlefet eylemeyesiz ve sen ki 

vezir müşârün-ileyhsin iş bu emr-i celîlü’l-kadrim vusûlünde ma‘rifetin ve ma‘rifet-i şer‘le 

ve zikr olunan Arhave menziline beş re’s bârgîr ‘itibâr ile menzil vaz‘ ve cümle a‘yân ve 
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ahâlî-i vilâyet ma‘rifetiyle mustekim ve ‘uhdesinden gelmeğe kâdir menzilci nasb ve tayîn 

ve min-ba‘d menzil-i mezbûrdan mürûr ve ubûr iden ûlâklara zarûret ve müzâyaka 

çekdirilmemek üzre gereği gibi nizâmını virüb mukumat defterlerine kayd içün ‘arz ve 

i‘lâm eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i 

şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan iş bu emr-i 

celîli’ş-şân vâcibü’l-imtisâl ve lâzımü’l-ittibâ’imin mazmûn-ı itâ‘at-makrûnuyla ‘âmil olub 

hâlâ hilâfıyla vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ‘işrîn mâh-ı şevvâlü’l-

mükerrem sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf.  

 Kad-vasela ileynâ fî 3 mâh-ı saferü’l-hayr sene 138.  

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse  

 Viçe Kazâsı’nın dahi bilâ-de zikr olunan fermân-ı ‘âlînin sûreti olmakla beş re’s 

menzil bârgîrleri üç yüz altmış iki buçuk gurûş olmağla bu mahale kayd olundu 

mûceblerince Mirzâ Mehhmed Paşa hazretlerinin bu dört kıt‘a fermân-ı âlîleri 

mûceblerince buyuruldu şerîfleri sâdır olmuşdur. 

 

V128-B 

 K168: (Tîmâr Tevcîhi) 

(…)                                                                       Der-Livâ-yı Trabzon bilâ-sâhib 

 Kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon Alay Beğisi Ahmed zîde kadrühü Revân 

cânibinde vâki‘ ordu-yu hümâyûna mektûb gönderüb livâ-yı mezbûrede Kürtün 

Nâhiyesi’nde (…) nâm karye ve gayriden dört bin akçe tîmâr ile fermân olunan Tiflis 

muhâfazasında kimesne mevcûd olmayub bilâ-sâhib ve mahlûl olmağın orta boylu elâ 

gözlü açuk kaşlu mezkûr Ömer’e virilmek bâbında ‘inâyet ricâsına ‘arz itmeğin bucağında 

sâkin olub alay beğisi bayrağı altında sefere eşmek şartıyla ve berât itmek şartıyla sene 

seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf şa‘bânü’l-muazzamanın gurresi gününden düstûr-ı evâi’l-

mükerrem müş‘ir-i mufahham nizâmü’l-‘âlem Revân Ser‘askeri Vezir Ahmed Paşa 

edamallâhü teâlâ iclâlehü tarafından tevcîhe olunub tahvil hükmü virilmekle tezkiresi ihrâc 

olunmak emrim olmağla ber mûceb emr-i ‘âlî zikr olunan dörd bin akçe tîmâr vech-i 
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meşrûh üzre bilâ-sâhib olduğundan merkûm Ömer’e tevcîhe olunub berât-ı ‘âlî şân içün 

tezkire virildi. Tahrîren şehr-i şa‘bânü’l-muazzam sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

 Kad-vasela ileynâ fî 10 mâh-ı şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene 138.  

                                   (…) Revân 

 

 K169: (Askerî Hubûbât Taksîmi) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Trabzon anbar emîni olan zîde mecdühü tevkî‘-i 

refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Trabzon Kal‘ası muhâfazasında olan Dergâh-ı 

Mu‘allâm yeniçerilerinden işbû sekiz yüz otuz yedi senesi muharremi gurresinden sene-i 

mezbûre zi’l-hiccesi gâyetine değin bir senelik zâhireleri virülmek içün ocâk tarafına imhâl 

olunmağın kal‘a-i mezbûre muhâfazasında el-yevm yüz yirmi neferler olmağla beher 

nefere beher mâh yarımşar kile ve beher beş nefere yevmiye bir vukiyye güşt virilmek 

mu’tâd-ı kadîme olmağla güşt bahâsı bu tarafdan hazine-i ‘âmiremden virilüb hıntaları 

Trabzon’da mevcûd anbardan virilmek lâzım gelmeğle sen ki emîn mûmâ-ileyhsin neferât-

ı mezbûrun bir sene de yedi yüz yirmi kile hıntaları itmeğin ol mikdâr hınta Trabzon’da 

mevcûd anbar olan ayn-ı dakîkden virüb neferât bir yolla teslim ve teslimiyle temessük 

alub ve hisâbinâ mahsûb olmak içün işbû (…) temessük zuhûruna hüccet-i şer‘ıyye itdirüb 

yedinde hıfz eylemek bâbında emr-i şerîfim virilmek husûsu telhis olundukda imdi vech-i 

meşrûh üzre ‘amel olunmak bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, 

hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i 

şerîfe kâbil olan vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla 

‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz 

‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sânî sene seb‘a ve selâsîn ve mi’e 

ve elf.  

 Kad-vasela ileynâ fî 10 mâh-ı rebî‘ü’l-evvel sene 138. 

                                              Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 
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V129-A 

 K170: (İmâmet Tevcîhi) 

 Trabzon Kazâsı müzâfâtından Akçaabad Nâhiyesi’ne tâbi‘ Puladhâne İskelesi’nde 

vâki‘ eshâb-ı hayratdan Osman nâm kimesnenin binâ eyledüğü câmi‘-i şerîfin vazîfe-i 

mu‘âyene  ile hitâbetine nim akçe vazîfe-i imâmetine ve nim akçe vazîfe eyleyesiz yedine 

seyyid Alî kasridinden mutasarrıf Hüseyin nâm kimesne fevt oldukda cihet-i mezbûrlar 

mahlûlünden derviş Aliye tevcîhe olduğu fevt oldukda içün Es-seyyid Alî bin Aliye 

tevcîhe olunub mutasarrıf iken kendü hüsn-i rızâ ve ihtibârıyla cihet-i mezbûrları erbâb-ı 

istihkâkdan işbû râfi‘-i tevkî‘-i refî‘-i ‘âlîşân hâkâni Hüseyin Halîfe’ye bu salâhiye ferâgat 

ve kasrid itmekle kasridinde tevcîhe ve yedine berât-ı şerîf virilüb hizmetinde kusur ve 

‘azli îcâb ider hâli yoğiken âherden Hüseyin Halîfe nâm kimesne hüccet-i mezbûrları 

babam hayatdadır deyu hilâf-ı inhâ’ bir tarîk ile üzerine berât itdirüb gadr eyledüğünden 

mâ‘adâ câmi‘-i mezbûre cemâ‘âtı dahi mezbûrun evzâ’-i etvârından hoşnut olmadıkların 

cem‘-i gafir meclis-i şer‘e ihbâr itmeleriyle zikr olunan heyat-ı mezbûr Hüseyin Halîfenin 

refîkinden sâhib-ül evvel merkûm Hasan Halîfeye kemâ fi’l-evvel ibkâ’ ve tevcîhe ve 

yedine berât-ı şerîf-i ‘âlîşânım virilmek ricâsına kudret olunub kıdvetü’t-tevabü’ş-şer‘ıyye 

Trabzon nâibi Mevlânâ Es-seyyid Mehmed zîde ‘ilmühü ‘arz itmekle zikr olunan heyat 

vech-i meşrûh üzre Es-seyyid Alî bin Alî kasridinden Hasan Halîfeye tevcîhe ve yedine 

berât-ı ‘âlîşânım virilüb ba‘de bin yüz otuz yedi senesi ramazanında cihet-i mezbûr Hasan 

Halîfe üzerinde iken âherden Hüseyin nâm kimesne babam hayatdadır deyu üzerinden alub 

gadr itmekle refîkinden sâhibü’l-evvel mezbûr Hüseyin’e ibkâ’ olunduğu ‘asâkir-i rûz-

nâmçesinde dahi derkenar olunmağla Anadolu muhasebesi kuyudatına nazar olundukda 

Trabzon Nevâhisinden kazâ-yı Pulathâne’de vâki‘ eshâb-ı haberâtdan Osman bin Abdullah 

nâm kimesnenin binâ eylediğü câmi‘-i şerîfin vazîfe-i mu‘âyene  ile müceddeden imâmet 

ve hitâbeti bin yüz otuz yedi senesi şevvâlin on ikinci günü Hüseyin halîfeye tevcîhe 

olunub hâlâ üzerinde olduğu mestûr ve mukayyed olmağın hitâbeti pâye-i serir-i â’laya 

yekcins olundukda hakkında herbir ‘inâyet-i pâdişâhânem huzûra gönderüb mevlânâ-yı 

mûmâ-ileyhin ‘arz ve sâdır olan hatt-ı hümâyûn şevket makrûnum bin yüz otuz sekiz 

senesi muharremü’l-harâmının yedinci günü târîhiyle müverrîh virilen dest-i hümâyûnum 

mûcebince tevcîhe olunub bu berât-ı hümâyûnum sa‘âdet makrûn virdim. Ve buyurdum ki, 

mezbûr Hüseyin Halîfe zeber-i salâtına varub câmi‘-i mezbûrda hatib ve imâm ve 

evkâfının mütevellisi olub hizmet-i lâzımesini mîrî umûru kılındıktan sonra bundan evvel 
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hatib olanlar vazîfe-i mu‘âyene sine ne vechle mutasarrıf olagelmişler deyu mezbûr dahi ol 

vechle vazîfe-i mu‘âyene sine ve imâmet ve mütevellisiçün dahi yarımşar akçe vazîfeye ve 

evkâf-ı mezbûre mahsûlünden alub mutasarrıf ola ol bâbda ref‘ olunan merkûm ve taraf-ı 

âherden hiç mânî olmaya. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-

yevmi’s-sâbi‘ mâh-ı muharremü’l-harâm sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

 Kad-vasela ileynâ fî 14 min şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene 38. 

 

V129-B  

 K171: (Askerî Mühimmât Nakli) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim el-muhtass 

bi-mezîd-i ‘inâyet-i melikü’d-dâim Dergâh-ı Mu‘allâm kapucu başılarından olub 

Trabzon’da umûr-ı mühimme temşiyetine memûr El-hâc Hüseyin Dergâh-ı Mu‘allâm 

yeniçerileri ocâğından sâbıka kûl kethüdâsı olub hâlâ Trabzon Ağası olan Mehmed dâme 

mecdühüma ve kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân anbar emîni olan El-hâc Mustafâ zîde 

mecdühü tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Mukaddema Keskin İsmâil 

ma‘rifetiyle mu‘âyene si fermânım olub Trabzon’dan Erzurum’a mühimmât-ı seferiyye 

naklinde istihdâm olunan katırların mürûr eylediği yollar sengistan olub savbü’l-ubûr 

olmağla Kasım duhûlünden sonra imali müteassir belki mümteni olub seneyi atiyyeye 

değin mu‘attal olduğu hâlde alıkonulması masârıf-ı beyhûdeyi muhtevi bir hâlde olmağla 

yine ol havâlide devâbb-ı sâ’ireye kıyasan katır müstahdem ve takayyüd olmak hasebiyle 

zikr olunan katırların fürûht olunması evvelî ve enseb olmağla sizler ki mûmâ-ileyhimsiz 

işbû emr-i şerîf-i celîlü’l-kadrim vusûlünde mezkûr katırların fürûhtuna ez hümâyûnumu 

müş‘ir birer tamga dahi urub ma‘rifet-i şer‘le ve cümle ma‘rifetleriyle değer bahâsıyla 

fürûht ve hâsıl olan bahâsı yine mekârî ücretine virilmek için anbar emînine teslim ve 

makbuzu müş‘ir temessük olub mahâline kayd içündür der-devlet medârıma irsâl eyleyüb 

lâkin bu bahâne ile kıymetinden noksân virilmekden ve şu kadarı helâk olmuşdur deyu 

hilâf vâki‘ teaddî ile gadrları olunmadan ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz ve sen ki Anbar Emîni 

El-hâc Mustafâ zîde mecdühûsün mezkûr katırlar bahâsı ma‘rifet-i şer‘le ahz ü kabz 

eyleyüb kabzına müş‘ir mühürlü temessük ile der-devlet medârıma ‘arz ve i‘lâm ve değer 

bahâsından noksâna fürûht itdirilmekle mîrîye gadr olunmakdan be-gâyet ihtirâz eylemeniz 

bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu 
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bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i şerîf-i celîlü’ş-şân-ı vâcibü’l-

ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve 

hareketden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd 

kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’r-râbi‘ min şehr-i saferü’l-hayr sene semân ve selâsîn ve mi’e 

elf. 

 Kad-vasela ileynâ fî 17 şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene 38       

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

K172: (Askerî Mühimmât Nakli) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Trabzon ve Gönye 

Kâdıları zîde fazlühüma ve iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim câmi‘ü’l-mehâmid ve’l-mekârim 

Dergâh-ı Mu‘allâm kapucu başılarından Trabzon’da umûr-ı mühimme temşiyetine memûr 

olan Hüseyin dâme mecdühü ve mefâhirü’l-emâcid ve’l-a‘yân Trabzon ve Gönye 

mütesellimleri ve Trabzon’da Yeniçeri Ağası zîde mecdühûm ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-

akrân a‘yân vilâyetin iş erleri zîde kadrühüm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm 

ola ki. Sevâhil-i Bahr-i Siyâh’da vâki‘ müceddeden binâsı fermânım olan Sohum 

Kal‘asının taş ve kirec ve kerestesi nakli hizmetinde amele ve istihdâm olunmak içün 

öküzlerin lüzûmu iktizâsı olmakdan nâşî ol havâlînden Dergâh-ı Mu‘allâm gediklülerinden 

Seyyid Alî zîde mecdühü ma‘rifetiyle iki yüz çift öküz mübâdelesi fermânım olub lâkin 

zikr olunan öküzlerin serîan tesyir olunmaları mümkün olmayub sefâyin ile deryâdan nakle 

muhtâc olduğundan nâkilleri içün iktizâ iden sefîneleri dahi Trabzon ve Gönye ve Rize ve 

sâ’ir ol havâlînde vâki‘ iskelelerden tedârik olunması muktezî olmağla siz ki kapucubaşı ve 

mütesellimler ve yeniçeri ağası ve a‘yân vilâyet ve iş erleri ve dizdârlarısız işbû emr-i 

şerîf-i celîlü’l-kadrim ile mübâşir tayîn olunan mûmâ-ileyh ol mikdâr öküzleri fermânım 

olduğu üzre tamâmen mübâlağa eyledüğünden kal‘a-i mezbûreye nakli içün iktizâ iden 

sefînelerin ber-vech-i mu‘tâd îcâb iden yolları mahallinde binâ emîni zîde mecdühü 

yedinden verilmek şartıyla sâlifü’z-zikr iskelelerde mevcûd bulunan sefâyinden tedârik ve 

tahmîl bir an akdem kal‘a-i mezbûreye nakl ve irsâl itdirilmesinde ziyâde dikkat ve 

ihtimâm idüb avk ve tehirinden tevakkî ve mücânebet eyleyesiz şöyle ki ol mikdâr 

öküzlerin mahalline nakli içün iktizâ iden sefâyinin tedâriki husûsu sizin gerüden takayyüd 

ve ihtimâmınıza ve îsâline ve sizden matlûb iken himâye ve celb ve mâl sevdâsıyla sefâyin 

tutulmayub geçen sene olunduğu gibi müsâmaha meks ve tehir itdirmek ihtimâliniz olur ise 
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bilâ-emân tertib-i cezâ olunursunuz ana göre ‘amel ve hareket ve bu bâbda kat‘â bir ferde 

ta‘allül ve nizâ’ itdirilmemek şartıyla iktizâ iden sefâyini zikr olunan iskelelerde ve gerek 

ol havâlînde vâki‘ ve sâ’ir iskelelerde mevcûd bulunan sefâyinden tedârik ve tahmîl ve 

mübâşir mûmâ-ileyh ma‘rifetiyle bir an akdem kal‘a-i mezbûreye irsâl ve ve îsâl kemâl 

(…) idüb mugâyyir-i emr-i ‘âlîşâna tehir ve tevakkufundan tevakkî ve mücânebet 

eylemeniz bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle 

vardukda bu bâbda vech-i meşrûh üzre şeref-yâfte-i sudûr olan işbû emr-i celîlü’ş-şân-ı 

vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı itâ‘at-makrûnumla ‘âmil olub hilâfıyla 

vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime 

‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l yevmi’s-sânî ve’l-‘işrîn mâh-ı saferü’l-hayr sene semân ve 

selâsîn ve mi’e ve elf.                                                                       

 Kad-vasela ileynâ fî 12 mâh-ı rebî‘ü’l-evvel sene 138. 

Be-Makâm-ı Kostantiniyye El-Mahrûse 

 

V130-B 

 K173: (Askerî Hubûbât Tedâriki) 

 İşbû derûn-ı fermân-ı ‘âlîşânda mestûr olduğu üzre Medîne-i Trabzon Kal‘ası 

muhâfazasında olan ve Dergâh-ı ‘Âlî dâme mahfûfân bi’t-teâlâ yeniçerilerinden doksan 

dokuz cemâ‘ât ortasının yüz yirmi neferi taraflarından oda başıları Mustafâ usta başı bin 

Abdülkerim ve vekîl harcları Hüseyin Beşe bin Osman ve bayrakdârları Abdullah beşe bin 

İbrâhim ve Baş askiri Osman Beşe bin Mustafâ bâlukâle ve kendü taraflarından bilâ-hâle 

meclîs-i şer‘-i şerîf-i lâzımü’t-tevkîrde Medîne-i Trabzon anbar emîni olan hâfız-ı hıfze’l-

küttâb kıdvetü’l-akrân El-hâc Mustafâ Ağa bin Ahmed Ağa mahzarında ikrâr tâm ve takrîr-

i kelâm idüb bin yüz otuz yedi senesi muharremi gurresinden sene-i mezbûre zi’l-hiccesi 

gâyetine değin bir senede neferât-ı mezbûre ile müstehak olduğumuz yedi yüz yirmi kile 

hıntamız içün fermân-ı celîlü’ş-şânda tasrih olunduğu üzre ol mikdâr dakîki emîn mûmâ-

ileyh El-hâc Mustafâ Ağa yedinden ağamız olan El-hâc Osman Ağa ma‘rifetiyle ve 

ma‘rifet-i şer‘le bi’t-tamâm ve’l-kemâl ahz ü kabz eyedük fî-mâ-ba‘d zikr olunan yedi yüz 

yirmi kile dakîkden emîn mûmâ-ileyh El-hâc Mustafâ Ağa zımmetinde bir habbemiz bâkî 

kalmadı didiklerinde gıbbe’t-tasdîkü’ş-şer‘ mâ-vak‘a bi’t-taleb ketb olundu. Tahrîren fi’l-

yevmi’s-sânî ‘aşer min şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 
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 Şühûdü’l-hâl: El-hâc Mehmed Ağa,   Ahmed Ağa bin Mehmed Halîl, Bozbiği Hâcı 

Mustafâ, İsmâil Efendi bin İslâm, Tünbür Hâcı Mustafâ Ağa.  

 

K174: (Neferât Nakli) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Trabzon Mütesellimi ve gümrük emîni zîde 

mecdühûm tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak ma‘lûm ola ki. Hâlâ Soğucak Kal‘ası’nda 

bir orta ile mevcûd olan Dergâh-ı Mu‘allâm cebecilerimin kaydları ref‘ ve Kütaniş Kal‘ası 

muhâfazasına tayîn ve nakli fermânım olmağla ortayı mezbûr Trabzon’a vâsıl oldukda 

Trabzon’un mahallî memûrelerine varınca esnâ-yı tarîk de iktizâ iden tayînâtları ve mekârî 

bârgîrleri tedârik ve ücretleri dahi gümrük mezbûre mâlından virülüb mahalline irsâl ve 

îsâl olunmak bâbında emr-i şerîfim virilmek ricâsına ocâkları tarafından i‘lâm olunmağla 

mûcebince emr-i şerîfim virmek fermânım olmağile orta mezbûre inşâallâhü teâlâ sefîne 

ile Trabzon’a vusûlünde siz ki Trabzon Mütesellimi ve gümrük emînisiz neferât-ı 

mezbûrun Kütaniş  Kal‘asına vusûlünde rahda iktizâ iden tayînâtları virüb ve kifâyet 

mikdârı mekârileri tedârik idüb ortaları eşyâları ve mühimmâtları tahmîl bir an evvel 

mahalline irsâl irsâd itmekde kemâl takayyüd ve ihtimâm idüb lâzım gelen tayînât bahâ ve 

ücret mekârilerin ‘uhdesinde olan Trabzon Gümrüğü mâlından virüb ve her ne mikdâr akçe 

virülür ise ma‘rifet-i şer‘le hüccet-i şer‘ıyye itdirüb hesâbına mahsûb olunmak üzre işbû 

emr-i ‘âlîşânla ma‘ân yedinde hıfz eylemek bâbında fermân-ı ‘âlîşânım sâdır olmuşdur. 

Buyurdum ki, hükm-i şerîfimle vardukda bu bâbda vech-i meşru üzre şeref-yâfte-i sudûr 

olan işbû emr-i şerîf-i celîlü’ş-şân-ı vâcibü’l-ittibâ‘ ve lâzımü’l-imtisâlimün mazmûn-ı 

itâ‘at-makrûnumla ‘âmil olub hilâfıyla vaz‘ ve hareketden be-gâyet ihtirâz ve ictinâb 

eyleyesiz. Şöyle bilesiz ‘alâmet-i şerîfime ‘itimâd kılasız. Tahrîren fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min 

şehr-i muharrem sene semân ve selâsîn ve mi’e ve elf. 

 Kad-vasela ileynâ min şehr-i rebî‘ü’l-evvel 22 sene 1138 fî 22 sene 1138. 

 

V131-A 

 K175: (Kal‘a İstihdamı) 

 Kıdvetü’l-kuzzât ve’l-hükkâm ma‘denü’l-fazl ve’l-kelâm Mevlânâ Trabzon Kâdısı 

zîde fazlühü ve kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Trabzon Kazâsı yeniçeri ağası zîde 
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mecdühüma ve mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân a‘yân vilâyet ve iş erleri zîde kadrühüme 

tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olucak malım ola ki sevâhil-i Bahr-i Siyâh’da vâki‘ 

müceddeden binâsı fermânım olan Faş Kal‘asında istihdâm olunmak üzre ziyâde 

rençberlere ihrâc ve istihdâm itdirilmesi mühim ve muktezî olmağla lâzım gelen ücretleri 

sene-i sâbık üzre binâ emîni Abdullah zîde mecdühü yedinden verilmek şartıyla Trabzon’a 

(sicilde devamı bulunmamaktadır) 

 

Not: Sicilde varak 132 ve 157 arası boş sayfadır. 

 

V158-B 

 K176: (Masraf Taksîmi) 

 Defter oldur ki İrân Seferi takrîbiyle Trabzon’a vaz‘ olunan menzilin cebr ü noksânı 

içün medîne-i mezbûrede umûr-ı mühimme temşiyetine memûr Kapucubaşı El-hâc 

Hüseyin Ağa’nın temellük içün ve sâbıka Kûl Kethüdâsı Muhammed Ağa’ya ve 

mütesellim ağaya ve sâ’ir masârıf-ı lâzıme içün tecessüsü’l-iktizâ umûr-ı mühimmeye 

memûr olanlar ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le cümle a‘yân ve eşraf ve sâ’ir bi’l-cümle 

ahâlî-i vilâyet ma‘rifetleriyle olan sükkân-ı nevâhilere tevzî‘ olunduğu sûretdir ki ber-vech 

âtî zikr olunur. Fî 5 şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene 138.  

 

Nâhiye Değer 

Nâhiye-i Yoros 850 gurûş 

Nâhiye-i Akçaabad 850 gurûş 

Nâhiye-i Maçuka 500 gurûş 

Nâhiye-i Yomra 480 gurûş 

Yekûn (Yalnız iki bin iki yüz seksân gurûşdur) 2880(?)gurûş 

 

V159-A 

 K177: (Askerî Mühimmât Nakli) 

 Defter oldur ki iş bu sene-i mübârekede sefer-i nusret-i eserü’l-cûş içün Âsitâne-i 

Sa‘âdet’de sefâyin tahmîl ve Trabzon İskelesi’ne irsâl olunan mühimmât-ı cebehâne ve 
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tophâneden Revân Kal‘ası mühimmâtını âcilen kal‘a-i mezbûra nakl olunması bâbında 

sâdır olan fermân-ı ‘âlî mûcebince medîne-i mezbûrede bâ-fermân-ı ‘âlî umûr-ı mühimme 

temşiyetine memûr iftihârü’l-emâcid ve’l-ekârim Dergâh-ı ‘Âlî kapucubaşılarından 

kıdvetü’l-emâsil ve’l-akrân El-hâc Hüseyin Ağa mefâhirü’l-emâsil ve’l-akrân sâbıka kûl 

kethüdâsı olub hâlâ Trabzon Ağası Mehmed Ağa ma‘rifetleri ve sâ’ir medîne-i mezbûrede 

a‘yân ve eşraf ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i şer‘le mühimmât-ı mezbûru kal‘a-i merkûmeye 

âcilen nakl idecek mekârî bârgîrlerinin cebr ü noksânı içün nefs-i şehr mahallâtlarına isâbet 

iden meblağın defteridir ki ber-vech âtî zikr olunur. Fî selh-i muharremü’l-harâm sene 

1138.  

Mahalleler Değer 

Mahalle-i Câmi‘-i Kebîr 13 gurûş 

Mahalle-i Şerîf Hâtûn 13 gurûş 

Mahalle-i Bayram Biğ 13 gurûş 

Mahalle-i Kal‘a-i Kule 25 gurûş 

Mahalle-i Eski Saray 10 gurûş 

Mahalle-i Akasya 10 gurûş 

Mahalle-i Saçlı Hoca 13 gurûş 

Mahalle-i Bâb-ı Zağanos 13 gurûş 

Mahalle-i Hoca Halîl 13 gurûş 

Mahalle-i Monla Siyâh 13 gurûş 

Mahalle-i Mağara 13 gurûş 

Mahalle-i Bâb-ı Bazar 39 gurûş 

Mahalle-i Aya Sofya 16 gurûş 

Mahalle-i Kabak Meydanı 39 gurûş 

Mahalle-i Eksotha 13 gurûş 

Mahalle-i Faros 13 gurûş 

Mahalle-i Tekfûr Çayırı 39 gurûş 

Mahalle-i İ’mâret 39 gurûş 

Mahalle-i Kindinar 13 gurûş 

Mahalle-i Debbağhâne 47 gurûş 
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Mahalle-i Muhyiddin ma‘ Tütünlük 47 gurûş 

Mahalle-i Bozdepe 47 gurûş 

Mahalle-i İskender Paşa 47 gurûş 

Mahalle-i Yeni Cum‘a 16 gurûş 

Mahalle-i Ayo Filibo ma‘ Zeytünlük 16 gurûş 

Mahalle-i Çarşu ma‘ Sarmaşık 47 gurûş 

Mahalle-i Kasım Paşa 13 gurûş 

Mahalle-i Mûsâ Paşa 10 gurûş 

Yekûn (Yalnız altı yüz elli gurûşdur) 650 gurûş 

 

V159-B 

 K178: (Askerî Mühimmât Nakli) 

 Bâ‘is-i tezkire budur ki Dergâh-ı ‘Âlî kapucubaşılarından devletlü El-hâc Hüseyin 

Ağa ve sâbıka kûl kethüdâsı sa‘âdetlü Mehmed Ağa Sürmene Kazâsı’nın mutâlebe 

eyledikleri mekârî bârgîrden otuz re’s bârgîr birkaç def‘a Erzurum’a varub gelmek üzre 

mühimmât tahmîl olunmak üzre Ömer Ağa mübâşereti ve Hüseyin Çavuş Ağa çukadâr 

hâcı yediyle teslim olunmağla ahâlî-i kazâ yedlerine tezkire virildi. Zi’l-hicce 137.  

 Kad-vasela ileynâ fî 8 mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene 137. 

                            Trabzon Anbar İskelesi Emîni Mustafâ Lütfi  

 

 K179: (Askerî Masraf Taksîmi) 

 Bâ-fermân-ı ‘âlî işbû sene-i mübârekede Tebriz ve (…) be-hasebü’l-iktizâ olan 

âsitâne-i cümle ma‘rifet ve ma‘rifet-i şer‘ ile nâhiyelere nefs-i şehr müslimân ve 

keferelerine tevzî‘ olundukda bu mahâle şer‘ virün. Fî 18 mâh-ı muharremü’l-harâm sene 

1138. 

Nâhiyeler ve Diğerleri Gurûş 

Nâhiye-i Akçaabad 300 gurûş 

Nâhiye-i Maçuka 220 gurûş 

Nâhiye-i Yomra 190 gurûş 
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Nefs-i şehr müslimânlarına 200 gurûş 

Nefs-i şehr keferelerine 130 gurûş 

Cem‘an yekûn 

Yalnız bin kırk gurûşdur. 

1040(?)gurûş 

 

 K180: (Sicilde bu kayıt iptal edilmiştir) 

V160-A 

 K181: (İhtida) 

 Akçaabad Nâhiyesi’ne tâbi‘ Pulathâne başında Satari karyesinden (…) iken şeref-i 

İslâm ile müşerref olub Esmer Alî tesmiye olunub ve hak-ı din-i Muhammed-i âliye İslâm 

dinine girdim didikde bu mahâle şer‘ virin. Hurrire Fî 5 mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe sene 137. 

 Şühûdü’l-hâl: Safran Hâcı Mehmed Ağa, Bünyâd Ağa-zâde Es-seyyid Hâcı İsmâil 

Ağa, Mehmed tâbi‘-i İsmâil Ağa, Hâcı Süleymân (…), Ömer Beşe’den, Mûsâ Efendiden. 

 

K182: (İhtida) 

 Maçuka’da Gozâr nâm karyeden kefere hâlinde ismi Gozar baba (…) olub hâlâ 

ba‘de’t-teberrî kelime-i şehâdetleriyle tekellüm idüb şeref-i İslâm ile müşerref oldukdan 

sonra Mehmed ismiyle meşhûr olduğu bu mahale şer‘ virildi. Fî 5 mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe 

sene 37. 

 Şühûdü’l-hâl: (…) Hüseyin Dellâl, Alî Beşe bin Osman, Hamza Beşe. 

K183: (İhtida) 

 Akçaabad Nâhiyesi’ne tâbi‘ Lağna nâm karyeden olub keferi hâlinde ismi Serkeş 

veled-i (…) olub şeref-i İslâm ile müşerref olub batıl dinden çıkub ve teberrî idüb ismi 

Ahmed tesmiye olunduğu bu mahale şer‘ virildi. Fî 13 mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe.  

 Şühûdü’l-hâl: Mehmed Beşe bin Hamza ‘an karye-i (…), İbrâhim Halîl bin Mürtezâ 

tâbi‘ Mîr Efendi, Mehmed Halîl bin Hâcı Ahmed tâbi‘-i mûmâ-ileyh.  

Muhzır Mustafâ 
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K184: (Emânet Eşyâ Defteri) 

 Fazîletlü Es-seyyid Mîr Muhammed Efendi hazretlerine İbrâhim Efendi kasritleri 

zimmetinde ber-vech emânet olan eşyâ defteridir ki ber-vech âtî zikr olunur. 

Muhallefât Değer 

Mısır hasırı 4 

Alâca basma-i İstânbûl (…) 5 

Fermuzi Tunus ihrâmı 1 

Minder 5 

Kara keçe 2 

Şerbet ibriği 2 

Müsta‘mel katife yasdık 8 

Yeldâ yasdık 8 

Piş-tahta 1 

Beyâz bezden perde 1 

Yorgan 1 

Alâca çarşaf  

Yemeni 1 

Resib(?) Sofra  

Sofra beşkiri  

(…) sagîr İbrâhim (…) müşârün-ileyh  

 

 K185: (Dellâl Tayîni) 

 Fi’l-asl Tokat’da Melcâ Mahallesi’nden Mehmed Beşe bin Alî’yi dellâl itmek üzre 

karar itmesine (...) Mahallesi’nden Seyyid Ahmed Sâlih bin Mahmûd Halîl kefil-i bi’n-nefs 

oldum deyu meclîs-i şer‘ıyye duyrulur. Fî 15 min şehr-i rebî‘ü’l-evvel sene 138. 

 Şühûdü’l-hâl: İsmâil Efendi kâtib-i cizye, Hüseyin Ağa bin Abdülkâdir, Bulut-zâde 

Mustafâ Ağa, Mehmed Halîl-zâde Ahmed Ağa, Hâcı Seyyid İsmâil Ağa bin Sâdi. 

 

K186: (İhtida) 

 Medîne-i Trabzon müzâfâtından Akçaabad Nâhiyesi’ne tâbi‘ İstera Melan nâm 

karyeden (…) veled-i Yani şeref-i İslâmla müşerref oldu. Sene 138. 

 Şühûdü’l-hâl: Hacı Seyyid İsmail 
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V160-B 

 K187: (Kız Kaçırma) 

 İskender Paşa Mahallesi’nden Habil oğlu Osman Beşe meclîs-i şer‘de takrîr-i kelâm 

idüb Yomra’da Samaruksa Karyesi’nde sâkin Fâtıma binti Ahmed nâm bikr balağayı bir 

gün mukaddem karye-i mezbûre sâkinlerinden İşbiroğlu Yakûb cebren ahz eylemişdir 

nekâbet gelür ise ‘akd olunmaya deyu takrîr olundu. Hurrire fî 21 mâh-ı zi’l-hicce’ş-şerîfe 

sene 137. 
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lisans programına girdi. 2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim 

Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda Tarih Öğretmenliği 

Sertifikası aldı.  

 ÖRSELOĞLU, bekâr olup İngilizce ve Osmanlıca bilmektedir. Kariyer hedefi ise; 

arşiv kaynakları eşliğinde Osmanlı ile daha yakından tanışmak ve Osmanlıyı birinci elden 

kaynaklarla daha doğru tanıtmaktır.  


