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Doktora tez çalışması yaparken rastladığımız bu belge Başba-
kanlık Osmanlı Arşivinde Ali Emirî tasnifinde  bulunmaktadır1. Bu 
tasnifteki  belgeler padişah isimlerine göre kronolojik olarak sıralan-
dığından neşrettiğimiz belge de Fatih Mehmed II gurubunda yer al-
mıştır. Belge'nin arşivdeki Katalog numarası tam olarak şöyledir: 
Ali Emirî, 1/1 (Fatih Sultan Mehmet) Esas no 3. Muhtemelen 
1918-1921 seneleri arasında yürütülen2 bu tasnifin  kataloglarının 
hazırlanması esnasında belgeyi tanıtıcı mahiyette eklenen eski yazı-
lı bir pusulada şunlar yazılmıştır: 

"Evâsıt-Zilkaade  884 tımâr 

Bu defter  parçası Borlu Kazasına  tâbi'  Ödemiş  ile Eldeni  (?) 
köyleri  arasında  Gedüzviranı  köyünün beş çiftlik  mahalli  olduğu  ve 
bu iki  köyün sakinleri  arasında  nizâ'lı  bulunduğu  kaydıyla  başlı-
yor. 

Ekserisi  Borlu'ya  tâbi'  Viranşehir,  Onimidivan,  Alus1 ve nahi-
yelerinde  bulunan köy ve mezraalardan  tımar tasarruf  edenlerin 
isimlerini ve rüsûmâtını havidir. 

İlâveten:  İskenderiye  Seferinde  bulunan ve dönüşünde  berat 
ibrâz eden  Davud  Ağa oğlu Feyzullah  'a bir doğancı  tımarı verildi-
ği mukayyeddir.  Kastamonu  ve Manya  kal  'alan  efrâdından  iki  ne-
ferin  tımar tasarruf  ettiği  görülüyor.  Defter  harici kalan  boş hane-
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lerin resimleri  yazılıdır.  Baş ve nihâyeti olmayan on altı  sahifelik 
bu defter  parçası 15x38 ölçüsündedir."  Yine muhtemelen bu kata-
logların yeni yazıya çevrilmesi sırasında Ali Merî-Fatih Mehmet II. 
şeklinde bir not düşülmüş ve yeni harflerle  A.Tanyeli adıyla bir 
imzâ atılmıştır. 

Arşiv notunda da işaret edildiği gibi 16 sahifeden  ibaret bu 
belge Bolu sancağına ait bir mufassal  defter  parçasıdır. Bilindiği 
gibi mufassal  defterlerde  vergi mükelleflerinin  adı ile vergiye ait 
her türlü husus kaydedilirdi. Bu itibarla mufassal  defter  olduğu an-
laşılıyor. Ancak mufassal  defterlerin  tertip tarzına bakarak bu par-
çanın defterlerin  sonunda nev-yâfte  ve mevkûflar  için boş bırakı-
lan ve sonradan doldurulan bir kısım olduğu anlaşılıyor. Tahrirden 
maksat bütün gelirleri tesbit etmek ve gelirleri istihkak sahiplerine 
taksim etmektir. Bununla beraber yine her tahrir esnasında gözden 
kaçan veya tahrirden sonra vukua gelen inkişâflar  sebebiyle defter 
harici kalmış gelirler bulunur ki bunlar hâriç ez-defter  tabiriyle 
gösterilmektedir4. Bu bilgiden yola çıkarak belgeye baktığımızda 
hâriç ez-defter  ve zevâidleriyle bu tarife  tamamen uyduğunu görü-
yoruz. Bu haliyle ait olduğu mufassal  defterin  sonunda fasikül  ha-
linde bulunduğu ve yerinden herhangi bir şekilde koparak günümü-
ze kadar geldiği anlaşılmaktadır. 

Belgeyi tarihlendirmek ise bir kaç yerde geçen derkenarlar ile 
mümkün olmaktadır. On dördüncü sahifede  "Şah  Hüseyin  nam ki-
mesne elinde  görüp Fazllulah  nam kimesneye ve yine doğancı  çiftli-
ğinden  bedel  verildi,  fi  evâ'il-i  Mahurremi'l-harâm  sene hamse ve 
semânın ve semâne mi 'e." 

"Mezkûr  Şâh Hüseyin'e  vech-i mezkûr  üzere tımâr olundu  fi'  t-
tarîh  Maharremi'  l-harâm sene hamse ve semânın ve semâne-
mi'e."  şeklindeki iki ayrı ifadede  Muharrem H.885 (m. 1480) tarihi 
geçmektedir. Yine ikinci sahifedeki  "Mezkûr  Şahveled  hissesi Mus-
tafa  b.Mahmud'a  intikal  etmiştir.  Fî  evasıt-ı Zi'l-ka'ade  sene 
erba'a  ve semânın ve semâne-mi'e."  ifadesindeki  Zilkaede 884 tari-
hi de miladî 1480 tarihine rastlamaktadır. Derkenarlar defterler  üze-
rinde daha sonraları yapılan muamelelere ilişkin olduğuna göre def-
terlerin hazırlanış tarihi derkenârlardaki tarihlerden daha önce 
olmalıdır. Ancak bu tarihi tesbit için metin değerlendirmesi yoluyla 
bir takım ip uçları bulunarak tahminî bir tesbit yapılabilir. Belgenin 

4. Halil İnalcık, Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i  Sancak-ı Arvanid, Ankara, 
1983, s.XXV. 
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dokuzuncu sahifesinde  İskenderiye Seferinden  bahsolunmaktadır. 
Bu seferle  Fatih'in 1466 ve 1468 yıllarında cereyan eden Arnavut-
luk beyi İskender Bey üzerine yapılan sefer  kastedilmektedir. Şu 
halde defterin  tarihi bu yıllardan sonra olmalıdır. Ayrıca belgede 
zikredilen kayıtlar Borlu, Viranşehir, Onikidivan, Ulus ve Hızırbe-
gili kazalarına aittir. Buralar ise Candaroğullan ve Çeneviz kolonisi 
olan Amasra'ya ait bölgelerdir. Buraların Osmanlı hakimiyetine ge-
çişi ise 1461-1462 yıllarına tesadüf  eder. Dolayısıyla 16. yüzyılda 
Bolu Sancağına bağlı nahiyeler olarak karşımıza çıkan bu yerlerin 
Osmanlı hakimiyetine daha geç giren yerler olması dolayısıyla 
mevkûf  ve hâriç ez-defterler  tabii olarak daha fazla  olacaktır. 

Defter  parçasının ilk sahifesi  olarak verilen sahifenin  ise yine 
defterlerin  tertip şekli ve uslûbu göz önünde tutulduğunda son say-
fası  olması gerektiği anlaşılıyor. Ayrıca defter  şeklindeki vesikalar-
da rastladığımız devamı takip etmek açısından sahifenin  en altında 
bir sonraki sahifenin  ilk bir iki kelimesinin verilmesi usulüne de 
dikkat edildiğinde de söylenilen husus daha fazla  tebarüz etemekte-
dir. 

METNİN TRANSKRİPSİYONU 

(Sayfa:  1) 

Karye-i Gedüzvirânı: Borlu tevâbi'inde Ödemişli(?) köyü ile 
Öküz Virânı arasında defterden  hâriç beş çiftlik  yerdir. Tarafeyn-
den iki köyün sahihleri çekişürler. Hâsıl fî  sene: 300 

Mezkûr  Şah Hasan  'a tımar olundu  vech-i mezbûr üzere fi  't-
tarihi 'l-mezkûr  fi  't-tarihi  'l-mezkûr. 

Karye-i Çiftlikvirân'da  Borlu tevab'inde Tatar-oğlu tasarrif 
etdiği çiftlikler  Doğancı Yusuf  veled-i Karaca tahvilinden mensûh. 

Mezkûr  Şah Hasan'a  vech-i mezbûr üzere tımar olundu  fi't-
tarihi 'l-mezkûr. 

Hâsıl fî  sene 282. 

Karye-i Zevre Divân'ında Borlu tevâbi'inde Halil karındaşı 
Kuman ve Hasan ve Hüseyin ve Kılağuz doğancılıkdan mensûh ol-
muşlar iki muddluk yerleri var ve bir hâssa bağçeleri var ve bir 
mudd çeltük ekerlermiş amma bu defterde  mezkûr değildir. 

Hâsıl fî  sene 210. 
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(Sayfa:  2) 

Tımarha-yı İbrahim Beg ve Şahveled Beg müşterek be-
nevbet 

Mezkûr  Şahveled  hissesi Mustafa  b.Mahmud'a  inîkal  etmiştir. 
Fî  evasıt-ı Zi'l-ka'ade  sene erba'a  ve semânin ve semane-mi'e. 

Karye-i  Çiçek  tâbi'-i Ulus, tımar-ı mezkûrîn 

Hâsıl defteri;  833 
Hâne; Çift  4, 

Nim 5, 
Bennâk 1, 
Hâriciye 2 çift 

Resm-i çift  ve bennâk 190 
ve'l-hınta 9 mudd 405 
ve'ş-Şa'ir 5 mudd 150 
'an-asyâb 18 
'öşr-i-keten 30 
'öşr-i kovan 40, 
'Ale's-serbestiye 220 
'Ala-gayri's-serbestiye 162 
Rüsumat-1 zâide 
ve'l-hâriciye el-mezkûre 70 
ve'l-cevz ve 'öşri'l-fevakihe  10, 
'öşr-i kovan 30 
resm-i 'arûsî ve tapu 40 
tefâvütiyye  150 
cem'ân zevâid; 335. 

Karye-i Mülkvirân tâbi'-i Ulus, tımar-ı mezkûreyn 
Hâsıl: 1208 
Hâne; çift  5 
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nim 9 
çeyrek 5 
bennâk 2 

hâriciye nim 
ve'l-hınta 9 mudd 450 
ve'ş-şa'ir 9 mudd 210 
'öşr-i keten 30 
'öşr-i meyve 60 
resm-i ganem 40 
resm-i arûsi 60 
resm-i çift  ve bennâk 358 

Hânehâ-yı hâriç ez-defter  ve mersumât-ı zâide: 
Mahmud veled-i Elvan Fakı çift,  İlyas birader-i o bennâk 

'öşr-i kovan 40 
hâsıl-ı ceviz 40 
bad-ı heva 40 
tefâvütiyye  220 
ve'l-hâriciye 20 
cem'ân zevâid 366. 

Karye-i Dodurga tâbi-i Ulus, tımar-ı mezkûrîn 
Hâsıl; 1152 
Hâne; çift  7 

nim 10 
çeyrek 6 
bâc-ı bennâk 3 
bennâk 5 

hâriciye çift  ve nim 
ve'l-hınta 16 mudd 720 
ve'ş-şa'ir 9 mudd 270 
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ve'l-hâriciye 120 
resm-i çift  ve bennâk 511 
Cem'i-i sahih; 1621 

Hânehâ-yı hâriç ez-defter  ve mersumât-ı zâide; 

Durdu veled-i Tannvermiş bâc-ı bennâk, Hamza veled-i İne-
beg mücerred, Sofi  Hızır veled-i Menteşe nim, Beşir veled-i o mü-
cerred, Mes'ud Fakı elinde çeyrek, Şadi veled-i'İzzeddin Aziz nim 

(Sayfa:  3) 

Mersûmât-ı zâide ve hâne hâriç ez-defter: 

Hamsa veled-i Yunus bennâk, İsa elinde nim, İbrahim veled-i 
İnebeg elinde nim, Şa'ban veled-i Zekeriya elinde semanı a'ladır 
nim. 

'Öşr-i kovan 12 

' öşr-i meyve 10 
resmü'l-ganem 50 
resm-i 'arûsi ve tapu ve tayyarat 50 
fazliye  cem-'i sahih 1116, 
tefâvütiyye  200 
Cem'ân zevâid; 1594 
Yekun-ı cümle müteveccihâtü'l-mezkArîn; 
el-asliye 2104 
el-fasıliye  2451 mukarrer 
Cümletân 4555 

Tımar-ı Mehmed veled-ı Paşa Beg, her yıl eşer: 
Karye-i Ekincük tâbi-i Virânşehir, tımar-ı mezkûr: İsa veled-i 

Yusuf  nim, Ahmed veled-i Mahmud nim, Kulfal  birader-i Ahmed 
bâc-ı bennâk, Yusuf  becâ-yı veled-i Sinan b. Mustafa  nim 

İki evlek yeri ekilür. Mehmed ve Hamid ve Ali nâm sipahiler 
müşterek tasarruf  ederler, bundan evvel sabıkan Hacı Hamid tıma-
rında yetmiş beş akça hâsıl yazıldı. 
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Hâsıl fî  sene: 181 
Hâne; nem 3 

bâc-ı bennâk 1 
hâriciye müşterek 2 çift 

Ve'l-hınta muddan 90 
ve'ş-şa'ir mudd 30 
'öşr-i kovan ve meyve 10 
resm-i'arûsî ve tapu 15 
tefâvütiyye  40 
resm-i çift  61 
mine'l-hâriciyeti'l-müşterek 75 
Cem'ân cem'ü'l-asliye 321 
Minha fazlatü'z-zevâid  140 

Karye-i Saruyani tâbi'i Borlu, tımar-ı mezkûr, defterde  sabı-
kan zikr olunan köy içinde dere olunmuş 

Hamid iştiraki delâlet eder ki Ekincük köyündedir zira ki Hacı 
Hamid'in Ekincük köyünde hissesi vardır. 

'Ömer veled-i Sendel çeyrek, Bahşayış veled-i Halil çeyrek, 
Mes'ud veled-i Bahşayış çeyrek, Şirmerd veled-i Abdullah çeyrek. 

Hâmid işitirâki delâlet eder ki Ekincük köyündedir zirâ ki Hacı 
Hamid'in Ekincük köyünde hissesi vardır. 

Bir haraclu değirmen var altı ay yürür ve yörüklerden kışla 
hakkı alınurmuş ve ba' zı hâriç yerlerden ol yörükler ekerlemiş 

Hâne; çeyrek 4 
Hâsıl; 147 

Ve'l-hınta mudd 60 
ve'ş-şa'ir mudd 60 
ve'l-hâriciyât 50 
resm-i kışlak 15 
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'an-asyâb 50 
'an-kovan ve meyve 18 
resm-i 'arûsîvetapu 12 
resm-i çift  33 
Cem'-i sahih; 178 
Minhâ fazlatü'z-zevâid 
Cem'ân mahsulatüT-karyeteyni'l-mezkûreteyn; 499 
Minha 
asliye 328 
fazliye  171 

Haze'l-izAhi'l-asliyye ve'l-fazliye  bi'n-nazar ile'z,zevâid 

(Sayfa:  4) 
Karye-i Yiğitler ez-Divân-ı İkikilise tâbi'-i Virânşehir, tımar-

ı Mehmed-i mezkûr 

Hâsıl; 489 
Hâne; çift  1 

nim 4 
çeyrek 4 
bâc-ı bennâk 1 
hâriciye 1 

Cem'-i sahih; 509 
Ve'l-hınta 5 mudd 225 
ve'ş-şa'ir 3 mudd 90 
ve'l-hâriciye 50 
resm-i çift  144 
Mersûmât-ı zîde; 

Salih veled-i Menteş mücerred 
ve'l-cevzü'l-hâssi'l-sub' 20 
'öşr-i kovan 80 
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'öşr-i meyve ve cevz-i re'aya 12 
resm-i 'arûsî ve tapu 25 
tefavütiye  105 
fazliye  cem'-i sahih 20 
Cem'ân zevâid-i karye-i mezkûr; 200 

Karye-i Ağvirân tâbi'-i Borlu, tımar-ı mezkûr 

Hâsıl; 1412 
Hâne; çift  5 

nim 12 
çeyrek 3 
bâc-ı bennâk 5 
bennâk 10 
hâriciye 2 
sahib-i tımar elinde 1 çift 

Ve'l-hınta 10 mudd 450 
ve'ş-şa'ir 8 mudd 240 
'an-asyâb-i hâssa 175 
'an-asyâb-ı raiyyet 50 
resm-i yaylak-ı Araçal 50 
ve'l-hâsa 150 
ve'd-dıhn 30 
bâd-ı hevâ 10 
mimmâ fî-yedi'n-nâs-ı  'amm sahib-i tımar 2 çift  200 
resm-i çift  450 
cem'-i sahih 1811 
Hânehâ-yı hâriç ez-defter  ve mersûmât-ı diğer; 

Musa veled-i Ali bennâk, esenli veled-i Derviş mücerred, 
'öşr-i kovan 30 
resm-i 'arûsî ve tapu 80 
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tefâvütiyye  230 
fazliye  cem'-i sahih 399 
Cem'ân zevâid-i karye-i mezkûre; 785 

Karye-i Kösler tâbi'-i Virânşehir, tımar-ı mezkûr 

Hâsıl; 463 
Hâne; çift  2 

nim 5 
Ve'l-hınta 5 mudd 225 
ve'ş-şa'ir 3 mudd 90 
resm-i çift  148 
Mersûmât-ı zâide ve hânedâ; 

Ramazan yerinden çeyrek, Karacaağaç'ta Hacı yerinden hisse 
çeyrek, el-fazlıye  Hacı Hamid tımarlan arasında kösler köyünde 
zâid yazılan çeyrekler mikdan bunun dahi hissesi vardır. 

'öşr-i kovan 10 
'öşr-i meyve ve cevz 12 
resm-i 'arusî ve tapu 35 
tefâvütiyye  103 

Cem'ân zevâid-i karye-i mezkûre; 212 

(Sayfa;  5) 
Karye-i Mevrük tâbi'l-Borlu, tımar-ı Mehmed-i mezkûr 
Hâsıl; 1741 
Hâne; çift  10 

nim 11 
çeyrek 1 
bâc-ı bennâk 6 
hâriciye 2 

ve'l-hınta 15 mudd 675 
ve'ş-şa'ir 10 mudd 300 
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ve'l-hâriciye 100 
'an-asyâb 75 
resm-i çift  591 

Hânehâ-yı hâriç ez-defter  ve mersûmât-ı zaîde: 

Karagöz 'atik-i Paşa Beg bennâk, Mansur 'atik-i mezkûr 
bennâk, Atmaca 'atîk-i mezkûr bennâk, Ali 'atik-i mezkûr bennâk, 
Saruca 'atik-i bennâk, İshak 'atik-i mezkûr bennâk, Süleyman 
veled-i Hacı Gazi nim, Şeydi veled-i Mürsel bâc-ı bennâk 

'öşr-i kovan 40 
resm-i arûs ve tapu 120 
tefâvütiyye  325 
fazliye  asyâb 25 
Cem'ân zevâid-i karye-i mezkûre; 596 

Karye-i Bozca Emrud tâbi'-i Borlu, tımar-ı mezkûr 
Hâsıl; 552 
Hâne; çift  3 

nim 2 
hâriciye 30 

Ve'l-hınta 4 mudd 180 
ve'ş-şa'ir 3 mudd 90 
'an-resm-i kışlak 150 
resm-i çift  132 
Mersûmât-ı zâide; 
'öşr-i kovan ve resm-i 'arûs ve tapu 25 
tefâvütiyye  90 
Cem'ân zevâid-i karye-i mezkûre; 115 

Karye-i Karaağaç tâbi'-i Borlu, tımar-ı mezkûr, hâriç ez-
defter  Sekid veled-i Temurtaş yeri çift,  Alacakaya dahi derler 

Hâsıl; fî  sene 130 
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Karye-i Çukurvirân tâbi'-i Borlu, tımar-ı mezkûr 
Hâsıl defteri;  1097 
Hâne; cift  3 
nim 11 

çeyrek 1 
bâc- bennâk 5 
hâriciye 1 
sahib-i tımar elinde 1 çift 
hali 6 

ve'l-hınta 12 mudd 540 
ve'ş-şa'ir 6 mudd 180 
ve'l-hâriciye 50 
mimmâ fî  yeri yeri sahibü't-tımar 150 
'an-asyâb 150 
ve'n-nohud 5 
resm-i çift  381 
Cem'-i sahih; 1456 
Mersûmat-ı zâide ve hânehâ-yı hâriç ez-defter; 
Saltuk yeri nim, Ebubekir veled-i Menteşe mücerred, 'İsa mü-

cerred bennâk 
'öşr-i kovan 41 
resm-i 'arûs ve tapu 90 
tefâvütiye  240 
fazliye  cek'-i sahih 359 
Cem'ân zevâid-i karye-i mezkûre; 786 

(Sayfa:  6) 

Karye-i Ömerciler tâbi'-i Onikidivân, tımar-ı mezkûr 

Hâsıl; 1543 
Hâne; çift  4 
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nim 13 
çeyrek 9 
bennâk 1 
mücerred 1 
sahib-i tımar elinde 1 çift 
hali 6 

ve'l-hınta 16 mudd 495 
ve'ş-şa'ir 6 mudd 180 
ve'l-hâriciyât 350 
'an-asyâb 100 
'öşr-i meyve 100 
resm-i 'arûs 50 
'an-zemin-i sahib-i tımar 50 
bâd-ı hevâ 
resm-i çift  281 
cem'-i sahih 1466 
Hânehâ-yı hâriç ez-defter  ve mersûmât-ı zâide; 

Davud veled-i İlyas, Hamza veled-i Kasım Fakı atası yerine 
nim, Ali veled-i Hüseyin mücerred, Nasrullah veled-i Bayram Begi 
mücerred, Muhammedi veled-i Kulfal  nim (z-zivle), Abdullah 
veled-i Sadık bennâk, Ali veled-i Süleyman mücerred 

'öşr-i kovan 20 
'öşr-i keten 30 
fazliye  tayyârât ve tapu 45 
tefâvütiyye  225 
fazliye  cem'i- sahih 23 
Cem'ân zevâid-i karye-i mezkûre 413 

Karye-i Kuyuk tâbi' -i Onikidivân tımar-ı mezkûr 

Hâsıl; 283 
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Hâne; çift  3 
çeyrek 1 
bâc-ı bennâk 1 

ve'l-hınta 3 mudd 135 
ve'ş-şa'ir mudd 18 kile 57 
resm-i çift  90 
Müteveccihât-ı zâide; 

Musa veled-i Dumanlı nam hâriç elinde Hamza Fakı yerinün 
bir çeyreği 

'öşr-i kovan 5 
'öşr-i meyve 5 
resm-i 'arûs ve tapu 25 
tefavütiye  60 
Cem'ân zevâid; 95 
Yekun-ı cümle müteveccihâti'l-mezkûr; 
el-aslıhu 8909 
el fazliye  3503 mukarrerdir 
Cümletân; 11412 

Tımar-ı yMuhammedî ve Mustafa  veledeyn-i Katib Sinan 
Begler begi Mehmed Beg hazretlerinin işaret-i aliyyesi ile bu veç-
hile sebt olundu 

Mezra'a-yı Mahmud Fakı der-divân-ı Kavak tâbi'-i Borlu 
tımar-ı mezkûrîn yarım evlek yerdir 

Hâsıl; fî  sene 75 

Mezra'a-yı İshak ve Hüseyin der Divân-ı Bedii tâbi'-i Borlu 
defterde  has içinde hâriç deyu kayd olunmuş beglerbegi hazretleri 
kal'a-yı hükm edip mezkûrlar adına tımar kayd olunmasına emr-i 
vacibi'1-imtisal itdiği sebepden iş bu veçhile sebt olundu. 

İshak veled-i İvaz nim, Hüseyin birader-i o nim, Salih veled-i 
İshak bennâk 
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Hâsıl; fî  sene 140 

Yekun-ı cümle müteveccihâti'l-mezkûrîn; 215 

(Sayfa:  7) 

Tımar-Yunus ez-ehl-i tımar ve Ali veled-i Şeydi Mehmed 
bu dahi eşküncü olmuş nevbetle eşerler 

Karye-i Gökvirân tâbi'-i Borlu tımar-ı mezkûrîn 

Hâsıl; 2369 
Hâne; çift  9 

nim 12 
çeyrek 3 
bâc-ı bennâk 7 
bennâk 2 
mücerred 1 
hâriciye 2 
hâssa 1 
hali 2 

ve'l-hınta 20 mudd 900 
ve'ş-şa'ir 14 mudd 420 
ve'l-hâss 150 
ve'l-hâriciyât 90 
'an-asyâb 4 ; 140 
resm-i çift  ve bennâk 669 
Hânehâ-yı hâriç ez-defter  ve mersumât-ı zâide; 

Mürüvvet veled-i İsmail mücerred, faslıhu  Mahmud veled-i 
Sendel nim 

ve'l-cevzi'l-has 150 
'öşr-i meyve cevz-i re4aya 100 
'öşr-i kovan 55 
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tefâvütiyye  440 
faslıhu  tevahin-i erba'a 60 
Cem'ân zevâid-i karye-i mezkûre 985 

Karye-i Beylikvirân tâbi'-i Borlu tımar-ı mezkûrîn 

Hâsıl; 1290 
Hâne; çift  6 

nim 8 
bâc-ı bennâk 1 
hali 4 

ve'l-hınta 13 mudd 585 
ve'ş-şa'ir 9 mudd 270 
'an-asyâb 37 
'an-yaylak 10 
'an-cema'at-ı yörük 25 
resm-i çift  363 
Mersûmât-ı zâide; 
Ve' 1-cevzi' 1-kadim 150 
'öşr-i meyve ve cevz-i re'aya 100 
'öşr-i kovan 41 
resm-i 4arûs ve tapu 70 
Süleyman Gazi bennâk 
tefâvütiyye  285 
fazliye  asyâb 13 
C em'ân zevâid-i karye-i mezkûre; 665 
Yekun-ı cümle müteveccihâti'l-mezkûreyn 
el-asliye 3659 
el-fazliye  1650 

Tımar-ı Mahınud veled-i Murad ve Şehid merd i Kal'a-yı 
Kastamoniyye şimdi eşküncüdür 
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Karye-i Kızılcaköy tâbi'-i Borlu tımar-ı mezkûr 
Hâsıl; 705 
Hâne; çift  1 

nim 10 
bâc-ı bennâk 2 
hâriciye 2' 

ve'l-hınta 9 mudd 315 
ve'ş-şa'ir 5 mudd 150 
ve'l-hâriciye 180 
'an-yaylak-ı Dede 15 
resm-i çift  222 
Cem'-i sahih 882 
Mersûmât-ı zâide; 
'öşr-i kovan 16 
'öşr-i 'ıneb 8 
resm-i 'arûs ve tapu 45 
tefâvütiyye  155 
faslıhu  cem'-i sahih 177 
Cem'ân zevâid-i karye-i mezkûre; 401 

(Sayfa:  8) 

Karye-i Göllüvirân tâbi'-i Borlu tımar-ı mevzkûr 

Hâne; çift  5 
bâc-ı bennâk 1 
bennâk 1 
hâriciye 2 

Hâsıl; 689 
ve'l-hınta 9 mudd 315 
v e'ş-şa'ir 3 mudd 90 
ve'l-hâriciye 64 
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'an-asyâb 37 
resm-i çift  183 
Mersûmât-ı zâide; 
'öşr-i kovan ve meyve ve resm-i arûs ve tapu 45 
tefAvütiyye  135 
fazliye  asyâb 13 
Cem'ân zevâir-i karye-i mezkûre 193 

Karye-i Kösler tâbi'-i Borlu tımar-ı mezkûr 

Hâsıl; 240 
Hâne; çift  2 

hâriciye nem 
ve'l-hınta muddan 90 
ve'ş-şa'ir muddan 60 
ve'l-hâriciye 24 
resm-i çift  66 
Mersûmât-ı zâide; 
'öşr-i kovan ve meyve ve resm-i arûs ve tapu 15 
tefâvütiyye  50 
Cem'ân zevâid-i karye-i mezkûre 65 

Karye-i Çandırlar tâbi'-i Borlu tımar-ı mezkûr 
Hâsıl; 1080 
Hâne; nim 4 

çeyrek 2 
bâc-ı bennâk 2 
hâriciye 9 nim 
bennâk 2 

ve'l-hınta 4 mudd 180 
ve'ş-şa'ir muddan 60 
ve'l-hâriciyât 664 
'an-asyâb 37 
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'an-yaylak-ı Dede 15 defterde  bu yaylak ve kışlağını tekrar 
yazmışlar hem Kızılcaköyde ve hem Çandırda yazdıklarında beha-
sında dahi galat hâriciyât fazlasın  anun noksanına duttuk. 

resm-i çift  139 
Hânehâ-yı hâriç ez-defter  ve mersûmât-ı zâide; 

Fazıl veled-i Nasuh mücerred 
'öşr-i kovan 15 
resm-i 'arûs ve tapu 60 
tefâvütiyye  80 
fazliye  asyâb 13 
Cem'ân zevâid-i karye-i mezkûre; 168 
Yekun-ı müteveccihati'l-mezkûre; 
el-asliye 2714 
el-fazliye  827 

Tımarha-yı Bali veled-i Hızır ve Ali veled-i Bali ez-merdan-ı 
kal'a'yı Mate(?) 

Karye-i Melenisa tâbi'-i Borlu tımar-ı mezkûreyn müşterek 
Hâsıl; 1451 
Hâne ; çift  6 

nim 5 
bâc-ı bennâk 4 
bennâk 3 
hâriciye 10 

ve'l-hınta 10 mudd 450 
ve'ş-şa'ir 6 mudd 180 
ve'l-hâssa 150 
ve'l-hâriciyât 250 
ve şecerü'l-cevzi'l-kadim 75 
resm-i çift  346 
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(Sayfa:  9) 

Hânehâ-yı hâriç ez-defter  ve mersûmât-ı zâide: 

Mahmud veled-i Mehmed Fakı mücerred, Ahmed Gazi nim, 
Süleyman veled-i İnebeg mücerred 
'öşr-i kovan 25 
'öşr-i bostan ve piyaz 31 
resm-i 'arûs ve tapu 60 
'an-nakdiye 4 
tefâvütiye  210 
Cem'ân zevâid-i karye-i mezkûre; 380 

Karye-e Eküzvirân tâbi'-i Borlu tımar-ı mezkûrîn 

Hâne; çift  11 
nim 12 
bâc-ı bennâk 11 
bennâk 4 
hâriciye 2 nim 

hali 6 nim 
Hâsıl defteri;  222 
ve'l-hınta 20 mudd 900 
ve'ş-şa'ir 14 mudd 420 
ve'l-hâssa 150 
ve'l-hâriciyât 150 
'an-asyâb 85 
resm-i çift  717 
Hânehâ-yı hâriç ez-defter  ve mersûmât-ı zâide 

Isa veled-i Ali bennâk, İbrahim veled-i Süleyman bennâk, 
Menteş veled-i Ali Şeyh mücerred, Hamza veled-i İbrahim mücer-
red, 

'öşr-i kovan 62 



FATİH DEVRİNE AİT BİR TAHRİR DEFTERİ 447 

'öşr-i meyve ve besatin 35 
resm-i 'arûs ve tapu 80 
tefavütiye  440 
fasluhu  asyâb 15 
Cem'ân zevâid-i Karye-i Mezkûre 644 mukarrer 
Yekun-ı cümle müteveccihati'l-mezkûreyn. 
el-asliye 3873 
el-fazliye  124 

Tımar-ı Fazlullah veled-i Davud Ağa eş-şehri Bolu Doğancı 
elindeki Onikidivân tevâbi' indeki Budak köyünü ve Dodurga 
tevâbi'nde sazlık hâslım bırağub bozgun doğancılıkdan tımar olun-
muş iş bu veçhile ki zikrolunur. 

Mezra'a-yı Yakub der Divân-ı Eflâni  tâbi'-i Borlu tımar-ı 
mezkûr ez-bâzdârân-ı mensûh 

Hâsıl-ı defteri;  564 

Bu mezra'ayı mezkûr Fazlullah tımar etmek kema-yenbağı 
vaki' olmamış zira ki Ya'kub bin Adil doğancılıkdan mensûh ol-
dukdan sonra dergah-ı mu'alladan berât-ı hümayun erzani kılınmış 
ki eşe ve Onikidivân tevâbi'inde Göke nam köy ve Yedidivân 
tevâbi'inde Baranır nam köy dahi zamime olunmuş netekim bun-
dan sonra tahrir olunur İskenderye Seferinden  berat-ı hümayun-ı 
bile getirüb 'arz eyledi diğer ol iki zamime olan köyler buna bile 
yazılmış olsa 'azl olup virmek ihtimal olurdu. 

Mezra'a-yı Hasan veled-i Doğan der Divân Çiftlikler  cümle 
çiftlik  Altuntaş tâbi'-i Borlu ez-bâzdârân-ı mensûh tımar-ı mezkûr. 

Hâsıl ; 455 
Hâne; nim 1 

çeyrek 4 
hâriciye 4 
hâssa der-Susandığı 

ve'l-hınta muddan 90 
ve'ş-şa'ir muddan 60 
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ve'l-hâriciyât 200 
'an-çiftlik  der-Susandığı 120 
resm-i çift  64 
Cem'i- sahih 534 
Mersûmât-ı Zâide; 
ve'l-cevz 15 
Kasım Çelebi elinde çiftlik  80 
'öşr-i meyve ve cevz-i re4aya 20 
resm-i Çayırha 30 
resm-i 'arûs ve tapu ve tayyarat 15 
fazliye  cem'i-i sahih 79 
tefâvütiye  50 
Cem'ân zevâid; 289 

(Sayfa:  10) 
Mezra'a-yı Hasan veled-i Doğan der Divân-ı Ağcakilise 

tâbi'-i Borlu tımar-ı mezkûr ez-bâzdâran-ı mensûh 
Hâsıl defteri;  420 

Mezra'a-yı Bahşayış der-Divân-ı Çiftlik  tâbi'-i Borlu Tımar-
ı mezkûr 'an-tahvil-i Tayyib Fakı bâzdâr-ı mensûh 

Hâsıl; 116 
Mezra'a-yı Kumarı ve Hüseyin ve Hasan der-Divân-ı Zevre 

tâbi'-i Bolu tımar-ı mezkûr ez-bâzdârân-ı mensûhîn 
Hâsıl-ı defteri;  140 

Mezra'a-yı Yolkutlu der-divân-ı Karaağaç tâbi' -i Virânşehir 
tımar-ı mezkûr ez-bâzdâran-ı mensûh 

Hâsıl defteri;  116 
Mezra'a-yı Turhan der-Divân-ı Begmülk tâbi'-i Virânşehir 

tımar-ı mezkûr ez-bâzdâran-ı mensûh 

Hâsıl ı defteri;  125 
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Mezra'a-yı Yusuf  veled-i Taşgun der-Divân-ı Begmülk-i 
mezkûr tımar-ı kezbûr ez-bâzdârn-ı mensûh 

Hâsıl-ı defteri;  124 

Mezra'a-yı Musa veled-i Yener der-Divân-ı Karakaç tâbi'-i 
Onikidivân tımar-ı mezkûr ez-bâzdârân-ı mensûhîn 

Hâsıl defteri;  540 
Hâne: çift  3 

nim 2 
hâssa 1 

ve'l-hınta 4 mudd 185 
ve'ş-şa'ir muddan buçuk 75 
ve'l-hâssa 120 
ve'l-hâriciye sehiv 50 
'an-asyâb-ı haraciye(?) 50 
'an-asyâb-ı hâssa müşterek 120 
resm-i çift  132 
Cem' -i sahih 677 
Hânehâ-yı hâriç ez-defter  ve mersûmât-ı zâide; 

'Aşir veled-i Salih bâc-bennâk, İnal birader-i o mücerred 
'öşr-i kovan 5 
'öşr-i keten 9 
'öşr-i meyve 8 
bad-ı heva 20 
fazliye  cem4-i sahih 137 
tefâvüt  85 
Cem'ân zevâid; 276 

Mezra'a-yı Elekci er-Divân-ı Yalba tâbi'-i Onikidivân tımar-
ı mezkûr 'an-tahvil-i Muhammedî veled-i Veli ez-bâzdâran-ı 
mensûhîn 

Hâsıl-ı defteri  85 



450 KENAN ZİYA TAŞ 

Mezra'a-yı Eynebegi veled-i Şaduman der-Divân-ı Kösye 

tâbi'-i Onikidivân tımar-ı mezkûr ez-bâzdârân-ı mensûh 

Hâsıl-ı defteri;  199 

(Sayfa:  11) 
Mezra'a-yı Doğancı Hamza der-Divân-ı Yalba tâbi'-i Oniki-

divân tımar-ı mezkûr' an-tahvil-i Ahmed Görenci ez-bâzdârân-ı 
mensûhin 

Hâsıl-ı defter:  76 

Mezra'a-yı Saruca der-divân-ı Saz tâbi'i-i Onikidivân tımar-
ı mezkûr 'an-tahvil-i Tannvermiş veled-i İbrahim ez-bâzdârân-ı 
mensûhîn 

Hâsıl: 150 

Mezra'a-yı Doğancı İsrail der-Divân-ı Çakallı tâbi'-i Yedi-
divân tımar-ı mezkûr ez-bâzdârân-ı mensûhîn 

Hâsıl: 117 

Mezra'a-yı İlyas veled-i Davud der-Divân-ı Günal tâbi'-i 
Yedidivân tımar-ı mezkûr ez-bâzdârân-ı mensûhîn 

Yusuf  veled-i İzhak nim, Resul veled-i Yusuf  bennâk, dört çift-
lik yeri ekilür hâıicden, eşcar-ı cevz-i kadime 6 ve asmaları dahi 
var 

Hâsıl fî  sene: 218 

Mezra'a-yı Doğancı Şeydi der Divân-ı Çakallı tâbi'-i Yedi-
divân tımar-ı mezkûr 'an-tahvil-i Dursun ez-bâzdârân-ı mensûh 

Dursun veled-i Osman 2 çitf,  asılhan veled-i Sevindik nim, 

Hâne: çift  2 
nim 1 

Hâsıl: 110 
ve'l-hınta 3 mudd 135 
ve'ş-şa'ir muddan 60 
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ve'l-cevzi'l-kadim 10 
'öşr-i meyve ve cevz-i re'aya 10 
'öşr-i kovan 6 
'öşr-i keten 5 
bad-ı heva 10 
resm-i çift  ve bennâk 49 
Cem'-i sahih: 285 
Mersûmât ve't-tefâvütiye  ve fazliyeti'l-cem'i's-sahih 
tefâvütiye  65 
fazliyetü'l-cem'i's-sahih  185 
Cem'ân zevâid: 240 

Mezra'a-yı Mehmed veled-i Hacı Yusuf  der-divân-ı Burun-
köy tâbi'-i Yedidivân tımar-ı mezkûr ez-bâzdârân-ı mensûh 

Hâsıl: 86 

Mezra'a-yı Paşa Yigid der-divân-ı Burunköy-i mezbûr tâbi'-i 
Yedidivân tımar-ı mezkûr ez-bâzdârân-ı mensûhin hazine defterine 
Siyavuş'un yeri deyu kaydolunmuş 

Hâsıl defteri:  52 

(Sayfa:  12) 

Mezra' a-yı Veled Davud der-divân-ı Günan tâbi'-i Yedi-
divân tımar-ı mezkûr Yener'e beş muddluk mensûh Doğancı 
mezra'asıdır 

Hâsıl: 220 

Mezra'a-yı 'İsa ve Ma'ruf  der-divân-ı Türkeri tâbi'-i Hızır-
begeli tımar-ı mezkûr ez-bâzdârân-ı mensûh 

Hamza veled-i İzzeddin çift,  Hoca veled-i Salih çift,  İlyas 
veled-i o bennâk, Yusuf  veled-i Abdullah bennâk, sahib-i tımar 
elinde çift 

Hâne; çift  2 
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bennâk 2 
mimmâ fî-hükmi'l-hâssa  1 

Hâsıl defteri:  499 
ve'l-hınta muddan 90 
ve'ş-şa'ir mudd 30 
mimmâ fî-hükmi'l-hâssa  150 
'öşr-i meyve 15 
'öşr-i kovan 10 
'öşr-i keten 10 
bad-ı heva 15 
cem'i sahih 4 16 
resm-i çift  ve bennâk 96 
Mersûmât-ı zâide fazliye  tefâvütiye  ve4z-zevâid; 
fazliye  cem'-i sahih 17 
tefâvütiye  40 
Cem'ân zevâid: 57 

Mezra'a-yı Doğancı Yusuf  der-divân-ı Yürükeri tâbi'-i 
Hızrbegeli tımar-ı mezkûr 'an-tahvil-i Davud veled-i Elvan ve Tay-
yib veled-i Dursun ez-bâzdârân-i mensûhîn 

'Abdi veled-i Hüseyin çift-nim,  Yusuf  elinde çeyrek, sahib-i 
tımar elinde iki çiftnim,  Bakırharmanı yanında buçuk muddluk yeri 
var 

Hâsıl defteri;  291 

Mezra'a-yı Yunus der-divân-ı Güney tâbi'-i Hızırbegeli 
tımar-ı mezkûr 'an-tahvil-i Abdullah veled-i Süleyman bin Yunus 
es-bâzdârân-ı mensûh 

Hâne; çift  2 
nim 1 
bâc-ı bennâk 1 
sahib-i tımar elinde iki çift-nim 
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Mücerred 1 
Hâsıl defteri;  518 

Cem'i-i sahih 600 
ve'l-hınta muddan 90 
ve'şşair muddan 60 
mamafi  hükmi'l-hâssa 375 
resm-i çift  ve bennâk 75 
Hâriç ez-defter  ve mersûmât-ı zâide; 
Hamza veled-i Yunus çeyrek, Yunus veled-i Mustafa  mücerred 
'öşr-i meyve 10 
'öşr-i kovan 14 
'öşr-i keten 10 
bad-ı heva 15 
fazliye  cem'i-i sahih 82 
tefâvütiye  60 
Cem'ân zevâir: 230 

(Sayfa:  13) 

Mezra'a-yı Şirmor der-divân-ı Kokurdan tâbi'-i Hızırbegeli 
der-tasarruf-ı  Ali veled-i Şirmor-ı mezkûr ez-bâzdârân-ı mensûhîn 

Musa veled-i Hamza nim, Veliyüddin veled-i Mahmud nim, 
Mürsel veled-i Mahmud nim, Ali veled-i Şirmor çift,  Ca'fer  veled-i 
o bâc-ı bennâk 

Hâne; çift  1 
nim 3 
bâc-ı bennâk 1 

Hâsıl; 235 
Cem'-i sahih 312 
ve'l-hınta 3 mudd 135 
ve'ş-şa'ir muddan 60 
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resm-i çift  ve bennâk 117 
Mersûmât-ı zâide 
'öşr-i keten 9 
'öşr-i kovan 8 
'öşr-i meyve 12 
bad-ı heva 20 
tefâvütiye  65 
fazliye  cem'-i sahih 77 
Cem'ân zevâid; 191 

Mezra'a-yı Nasrullan ve Seferi  der-divân-ı Göynük tâbi'-i 
Gerede tımar-ı mezkûr 'an-tahvil-i Ya'kub ve Hüseyin ez-
bâzdârân-ı mensûhin 

Hâsıl; 187 

Mezra'a-yı Hasan Ağılı der-divân-ı Bünüz tâbi'-i Gerede 
tımar-ı mezkûr 'an-tahvil-i Yakub ve Hüseyin ez-bâzdârân-ı 
mensûhin 

Hâsıl; 115 

Mezra'a-yı Murad 90 

Yekun-ı cümle müteveccihati'l-mezkûr. 
el-asliye 5523 
el-faziliye  1283 mukarrer şod 
nakd-i hare hâsıl-ı mezra'a-yı Ala Veli 4959 
asliye tımarı 4615 

Tımar-ı Doğancı Yakub veled-i Adil 

Karye Eflani  Divânında Borlu tevâbi'inde mezra'a-yı 
mezkûr Ya'kub Süleyman veled-i Salahaddin iki çift-nim,  iki çiftr 
lik yeri hâricden ekilür 

Hâsıl fî  sene 350 

Karye-i Baranır tâbi'-i Yedidivân timar-ı mezkûr 
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Hâsıl; 580 
Hâne; çift  4 

nim 3 
hâriciye 1 

(Sayfa:  14) 

ve'l-hınta 6 mudd 270 
ve'ş-şa4ir 3 mudd 90 
ve'l-hâriciye 50 
resm-i çift  181 
cem'i- sahih 591 

Hânehâ-yı hâriç ez-defter  ve mersûmât-ı zâide 

Ömer veled-i Halil bâc-ı bennâk, Carullan veled-i Yusuf 

'öşr-i kovan 15 
'öşr-i keten 10 
'öşr-i meyve 20 
resm-i 'arûs ve tapu ve tayyarât 35 
resmü'l-ganem 12 
tefâvütiye  120 
fazliye  cem'-i sahih 11 
Cem'ân zevâid; 235 

Karye-i Göğe tâbi'-i Onikidivân tımar-ı mezkûr 'an-tahvil-i 
Murad 

Hâsıl defteri;  549 
Hâne; çift  2 nim 1 

çeyrek 1 
bâc-ı bennâk 1 

hâriciye 5 ve çeyrek 
sahib-i tımar elinde çift 
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ve'l-hınta 3 mudd 135 
ve'ş-şa'ir bir buçuk mudd 45 
ve'l-hâriciyât 280 
resm-i çift  89 
Hâne-i teveccüh ve mersûmât-ı zâide 

Salih veled-i israil mücerred, Halil birader-i o 

mimmâ fî-hükmi'l-hâssa  150 
'öşr-i kovan ve keten ve meyve ve gaynha 25 

tefâvütiye  60 

Cem'ân zevâid; 235 

Yekun-ı cütmle müteveccihat Yakub el-mezkûr 
el-asliye 1479 
el,fazliye  470 
Medhâl-i mahlûlât 

Karye-i Ağaçkilise Divân'ında Borlu tevâib'inde Buryacı 
Çiftliği  demekle meşhur mezra'a eva'ilden Tannvermiş nam ki-
mesne mutasarrıf  olup Borlu'da Buryaçlık hizmetin edermiş şimdi-
ki halde oğlu Dede dahi Katamoniye Kal'as'ında buryâcılık hizme-
tin edib bu çiftliği  tasarrif  eder kendi çifti  yürür ammâ defterlerde 
mezkûr değildir. 

Şah Hüseyin  nam kimesne elinde  görüp Fazllulah  nam kimes-
neye ve yine doğancı  çiftliğinden  bedel  verildi,  fî  evâ'il-i  Muharre-
mi 'l-harâm  sene kahse ve semânın ve semâne mi 'e 

Hâsıl fî  sen; 150 
Mezkûr  Şâh Hüseyin'e  vech-i mezkûr  üzere timâr olundu  fi't-

târîh 
Muharremi'l-harâm  sene hamse ve semânın ve semâne-mi'e 

Karye-i Arueak tâbi'-i Borlu yarım çiftlik  yerdir Borlu'ya 
kâdî olanlar tasarruf  edegelmişler şimdiki halde Mevlâna Muslihid-
din tasarrufundadır 
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Hâsıl; 60 

(Sayfa:  15) 

Tımâr-ı Ali Paşa ve Hüseyin veled-i Mehmed müşterek be-
nevbet 

Karye-i Sıçalu tâbi'-i Borlu ez-Divân-ı Eflani  tımar-ı mezku-
reyn 

Hâne; çift  1 
nim 8 
çeyrek 6 
bâc-ı bennâk 2 
bennâk 4 
hâssa 1 

hâriciye 1 
Hâsıl-ı defter;  842 

Mine'l-hınta 6 mudd 270 
ve'ş-şa'ir 5 mudd 150 
ve'l-hâssa 150 
ve'l-cevz 10 
rebm-i çift  262 
Mersumât-ı Zâ'ide; 
'öşr-i kovan ve bâd-ı hevâ 30 
tefâvütiye  140 
mine'l-hâriciye 80 
Cem'ân zevâ'id 250 

Karye-i Çomak Virânı ez-divân-ı Eflani  tâbi'-i Borlu tımar-ı 
mezkûrîn 

Hâne; çift  2 
nîm 2 
bennâk 2 
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hâlî 1 
Hâsıl; 337 

ve'l-hınta 4 mudd 180 
ve'ş-şa'ir muddân 60 
ve'l-eevzi'l-hâssa 60 
resm-i çift  105 
cem'-i sahîh 405 
Mersûmât-ı zâ'ide ve hâriç ez-defter 
İlyas veled-i Halil bennâk, 
resm-i çayır 10 
'öşr-i kovan ve meyve 10 
resm-i 'arûs ve tapu 8 
fazliye  cem'-i sahîh 68 
tefâvütiye  80 
Cem'ân zevâ'id; 182 

Karye-i Degirrnencük tâbi'-i Borlu tımar-ı mezkûrîn 

Hâne; çift  2 
nîm 9 
çeyrek 3 
hâriciye 1 

Hâsıl 696 
ve'l-hınta 9 mudd 315 
ve'ş-şa'ir 5 mudd 150 
bâd-ı hevâ 5 
resm-i çift  231 
Hânehâ-yı hâriç ez-defter  ve mersûmât-ı- zâ'ide 

Bektaş veled-i Mehmed mine'l-mektûb nîm, Muhammedi 
veled-i Ahmed mücerred, 

Nebi Fakı veled-i-sa muhassıl, Musa veled-i Mamud Fakı 
bennâk, 
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'öşr-i kovan 10 
resm-i 'arûs ve tapu 15 
tefâvütiye  155 
ve' 1-hâriciyeti' 1-cümleti' 1-hâsıl 50 
Cem'ân zevâ'id-i karye-i mezkûre; 236 

Karye-i Kuzvirân tâbi'-i Virân(l) tımar-ı mezkûrîn 
Hâne; çift  1 
nîm 5 

mücerred 1 
hâriciye 4 

Hâsıl; 544 
ve'l-hınta 5 mudd 225 
ve'ş-şa'ir muddân 60 
ve'l-hâriciyât 114 
ve'l-cevz 30 
resm-i çift  115 
Mersûmât-ı zâ'ide; 
Zemîn-i Koca Bilgin çeyrek, 
'an-mukâta'a 'an-Bünüş Yurt 2 
'öşr-i kovan 14 
'öşr-i meyve 12 
resm-i 'arûs ve tapu 18 
tefâvütiye  95 

Cem'ân zevâ'id-i karye-i mezkûre; 158 

(Sayfa:  16) 
Karye-i Saraycuk tâbi'-i Borlu tımar-ı mezkûrîn 
Hâsıl; 785 
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Hâne; çift  3 
nîm 4 

çeyrek 3 
bâc-ı bennâk 7 
bennâk 4 
hâssa 1 

ve'l-hınta 6 mudd 270 
ve'ş-şa'ir 4 mudd 120 
ve'l-hâssa 150 
resm-i çift  294 
ve'l-cevz 10 
'öşr-i kovan 15 
resm-i 'arûs ve tapu 25 
cek'i-sahîh 884 
Mersûmat-ı zâ'ide ve hânehâ-yı hâriç; 

Hızır veled-i İvaz bâc-ı bennâk, Hızır veled-i Zekeriyya mücer-
red, İlyas veled-i Yusuf  mücerred, 
tefâvütiye  130 
fazliye  cem'-i sahîh 100 
Cem'ân zevâ'id-i karye-i mezkûre 242 
Yekûn-ı cümle müteveccihâti'l,mezkûreyn; 
el-asliye 3203 
el-fazliye  1068 
Çümletân 4271 

Tımar-ı Mahmud veled-i Yusuf  ve Yahya veled-i Yakub 
Doğancı bozgunlarıdır serbest tasarruf  ederler müşterek ve nevbetle 
eşerler 

Karye-i Tokatlu Viranı tâbi'-i Borlu tımar-ı mezkûrîn 

Hâsıl; 888 
Hâne; çift  1 
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çeyrek 1 
hâriciye 1 
hâssa 2 çift 

ve'l-hınta mudd 12 kile 60 
ve'ş-şa'ir 16 kile 24 
ve'l-hâriciye 50 
ve'l-havâssi'l-sülüs 450 
ve'l-hırziyât 600 
resm-i çift  53 
cem'-i sahîh 1237 
Mersûmât-ı zâ'ide; 

Mahmud nâm sâhib-i tımarın karındaşı Şeydi elinde çeyrek, 
Yakub birâder-i mezkûr elinde çeyrek, Muhammedi veled-i Abdul-
lah elinde çift, 

desmü'l-ganem 30 
fazliye  hırziyât 300 
fazla  cem-i sahîh 349 
tefâvütiye  28 
Cem'ân zevâ'id; 857 

Karye-i Altuntaş Çiftliği  der-divân-ı Çiftlik  tâbi'-Borlu 
tımar-ı mezkûrîn 

Hâsıl-ı defter;  1216 
Hâne; çift  8 

çeyrek 1 
bâc-ı benn k 3 
hâriciye 6 

sâhib-i tımar elinde 5 
ve'l-hınta 10 mudd 450 
ve'ş-şa'ir 5 mudd 150 
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ve'l-hâriciyât-ı asyâb... 400 
ve'l-tâhûne 100 
ve'l-cevzi'l-hâss 60 
mimmâ fî-hükmi'l-hâss  750 
mükâtaa-yı çayır-ı Kasım Çelebi 3 
resm-i çift  ve bennâk 419 
cem'-i sahîh 2332. 
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