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[65a] Akdâ-kudâti'l-müʾminîn ve evlâ-vülâti'l-muvahhidîn yenbûʿu'l-fazli ve't-

taʿannî hüccetü'l-hakki ale'l-halki ecmaʿîn vâris-i ulûmi'l-enbiyâʾi ve'l-mürselîn el-

muhtass bi-mezîd-i inâyeti'l-meliki'l-muʿîn el-hâkim bi-mahrûse-i Edirne dâmet 

fezâʿiluhû ve mefâti(?)'l-kudâti ve'l-hükkâm ve maʿdeni'l-fezâyili ve'l-kelâm 

Edirne'ye tâbiʿ olan yerlerin kâdıları zîde fazluhum tevkîʿ-i refîʿ-i hümâyûn vâsıl 

olıcak maʿlûm ola ki mahrûse-i mezbûrede vâkiʿ olan yâve kâfirleri cizyesine reʿâyâ 

beytülmâlına ber-vech-i kefâlet kâtib olan Haydar dergâh-ı muʿallâma gelip Edirne 

kâdılığında ve ona tâbiʿ olan kâdılıklarda Sultan Yıldırım Han ve Murad Han ve 

Sultan Bâyezid Han evkâfı olup bunlardan gayrı bazı serbest tımârlar vâkiʿ olup 

zikrolunan karyerlerde haymâneden bazı kimesneler gelip nice müddet sâkin olup 

mezkûrların tutdukları yâveye kaçguna ve haymânenin beytülmâlına toprağımızda 

vâkiʿ olmuştur deyu evkâf cânibleri ve âmilleri ve serbest tımâr zâbitleri mâniʿ olup 

aldırmazlar ve zikrolunan vakıf ve serbest tımâr karyelerinde sâkin olan sipâhîden 

ve yeniçeriden ve sâir kapım kullarından bazı kimesnelerin ücret ile tutulmuş 

ırgatları olup kânun üzere yâve haracın talep eylediğimde mezkûrlar mâniʿ olup 

aldırmazlar ve iltizâmımıza dâhil olan kadılıklarda [65b] hâric-i vilâyetden gelmiş 

haymâneden bazı kimesneler fevt olup metrûkâtı beytülmâla zapt olundukda 

hâricden bazı kimesneler gelip fevt olan kimesneler için ben vârisim deyu daʿvâ 

eyledikde vârisi idiğine birinden nakl-i şehâdet istediğimde toprak kâdıları nakilsiz 

şehâdet istimâʿ ederler bu sebeple beytülmâla zarar müterettib olur deyu bildirdi.  

 

İmdi evkâf-ı selâtîn ve serbest tımâr kendi reʿâyâsına serbestdir buyurdum ki 

hükm-i şerîfim vardıkda göresiz fi'l-vâkiʿ kaziyye mültezim-i mezbûrun dediği gibi 

ise vakfın toprağında fevt olan kimesneler vilâyet defterinin sûretinde vakfın ve 

serbestin raʿiyyet ve raʿiyyeti oğullarından olmayıp haymâneden idikleri şerʿle zâhir 

olursa haymânenin beytülmâlın ve tutdukları yâveyi ve kaçgunu olageldiği üzere 
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mîrî için mültezim-i mezbûra zabt etdiresiz. Olagelmişe muhâlif vakıf câniblerine ve 

tımâr zâbitlerine bî-vech dahl etdirmeyesiz. Ve vakıf ve serbest tımârlarda vâkiʿ olan 

karyelerde sâkin olan sipâhîlerin ve sâir kapıkullarının ücret ile hizmetlendirdikleri 

yâve kâfirleri altı ay bir yerde sâkin olmayıp ve sâl-be-sâl haraçların yerlerinde edâ 

eylediklerine ellerinde sahîh ve cedîd temessükleri olmayanlardan kanun üzere ol 

asıl yâve zımmîlerden [66a] mültezim-i mezbûre haraçların aldırasız. Mezkûrlara 

mâniʿ oldurmayasız. Mâniʿ olmak isteyenleri menʿ eyleyesiz. Memnûʿ olmayanları 

isimleriyle ve hangi bölükden idiklerin yazıp bildiresiz. Ve siz ki kâdılarsız, taht-ı 

kazânızda haymâneden bir kimesne fevt olsa zâhirde vâris-i maʿrûfı kalmasa sonra 

kimesne hâric-i vilâyetden gelip vâris daʿvâsın eylediklerinde mültezimleriyle 

müvâcehe edip hangi vilâyetden idiklerine ol yerin kâdısından nakl-i şerʿî taleb edip 

üç bine varınca vâris husûsunu emîn müvâcehesinde şerʿle istimâʿ edip hakk-ı 

müstahakkınca vâsıl ola. Üç binden ziyâde olanda and istimâʿ etmeyip beytülmâl 

emâni kabz eylediği akçeyi kapıma gönderesiz. Daʿvâ-yı verâset edenleri dahi 

şâhidleriyle kapuma gönderesiz. Husûs-ı kaziyyeleri divân-ı âlîmde kâdıaskerlerim 

meclisinde beytülmâl emînleri muvâcehesinde şerʿle istimâʿ olunup görüle. Şöyle 

bilip alâmet-i şerîfe iʿtimâd kılasız.  

 

3. Mühimme Zeyli 656 no'lu Hüküm 

Karahisâr beğinin kethüdâsı Mehmedʼe verildi. Fî 11 Rebîülevvel [984]. 

Karahisâr-ı Sahib beğine ve livâ-i mezbûr kâdılarına hüküm ki: 

Sen ki sancakbeğisin südde-i saʿâdetime mektup gönderip livâ-i mezbûrede vâkiʿ 

olan ehl-i fesâd ve şenâʿat serbest tımâra varıp ilticâ edip serbest tımârlar 

ashâbından taleb olundukda ele vermeyip himâyet eyledikleri ecilden ehl-i fesâd 

yevmen fe-yevmen fesâd ü şenâʿatlerin ziyâde edip ele getirmediklerin bildirmişsin 

buyurdum ki: 
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vusûl buldukda anın gibi fesâd ü şenâʿat eden ehl-i fesâd ele girmeyip serbest 

tımâra varıp ilticâ ederse her hangi kimesnenin tımârına varıp ilticâ ederlerse 

sâhiblerinden taleb eyleyip zuhûra getirdip ahvâlleri husemâ muvâcehesinde 

muktezâ-yı şerʿ-i kavîm üzere bir defa şerʿle fasl olmayıp on beş yıl terk olmayan 

hususların ber-mûceb şerʿ-i şerîf onat vecihle hak üzere göresin. Anın gibi fesâd ü 

şenâʿatleri sâbit olanların sipâhîler ise habs edip arz eyleyesin değiller ise şerʿle 

lâzım geleni icrâ etdirip hârice alıp gitmeğe komayıp ve bedel-i siyâset deyu 

akçelerin aldırmayıp bu bahâne ile serbest tımârlar mahsûlüne dahl olmakdan 

ziyâde hazer eyleyesin şöyle ki serbest tımârlar sâhibleri ehl-i fesâda himâyet edip 

muʿîn olup taleb olundukda ele vermeyip emre muhâlefet eder ise emr-i şerîfe 

muhâlefet edip istemeyenler kimler ise ale'l-esâmî yazıp defter eyleyesin ki 

dirlikleri alına. 

 

 

 

 

 

7. Mühimme 1653 noʼlu hüküm 

Yazıldı. 

Mezbûr Ali Çelebi'ye verildi. Fî 29 Muharrem sene 976. 

Merhûm ve mağfurun-leh babam Sultân Süleymân Hân tâbe serâhûnun mahrûse-

i Şâm'da İmâret-i Âmireleri Evkâfı olan yerlerin kâdılarına hüküm ki: 

Evkâf-ı mezbûre mütevellîsi olan dârende Mahmûd zîde kadruhû mektup gönderip 

beğlerbeği ve sancakbeği subaşıları ve iş erleri dâimâ beş on nefer atlı ile vakfın 

karyelerine gelip reʿâyâsının ehl ü 'iyâli üzerine koşup müft ü meccânen yem ü 

yemeklerin ve tavukların ve kuzuların alıp ve rüsûm-ı serbestiyyesine dahledip ve 
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bedel-i siyâset deyu akçelerin alıp zulm ü teʿaddî etdiklerin bildirdi. İmdi evkâf-ı 

selâtîn min-cemîʿi'l-vücûh serbestdir. Buyurdum ki: 

Hükm-i şerîfimle mûmâileyhin âdemi vardıkda her biriniz taht-ı kazânızda 

müstakillen bu husûsa mukayyed olup göresiz. Vâkiʿ ise muhkem tenbîh ü teʾkîd 

edesiz ki min baʿd evkâf-ı mezbûre reʿâyâsının müft ü meccânen yem ü yemeklerin 

ve sâir nesnelerin aldırmayıp ve rüsûm-ı serbestiyyesine dahl ü taʿarruz etmeyeler. 

Baʿde't-tenbîh eslemeyeni ismi ve resmi ile yazıp bildiresiz. Anın gibi reʿâyâsının 

birinden cürm-i galîz sâdır olup salb ü siyâset veyâ katʿ-ı uzva müstahakk olsa 

hükm-i kâdı lâhik olup hüccet-i şerʿiyye verildikden sonra günâh sâdır olduğu 

mahalde siyâsete meʾmûr olana müşârunileyhin maʿrifetiyle bi-hasebi'ş-şerʿ cezâsı 

ve sezâsı ne ise etdirip hârice alıp gidermeyip ve bedel-i siyâset deyu bir akçe ve 

bir habbe aldırmayasız. 


