XVII. Yüzylda Bir enlendirme (hyâ) Uygulamas:
Mormoc Köyü’nün mar (Kelkit)
Yard. Doç. Dr. Bilgehan PAMUK
Özet: Osmanl Devleti, tarm arazilerinin statüsünü belirleyerek bunlarn düzenli bir ekilde ilenmesine hassasiyet göstermiti. Devletin masraflar ve sipahilerin harcamalar, ziraî kesimden gelecek gelirlere bal
olduundan, devlet idarecileri tarm arazilerini daimî surette kontrol altnda tutmaya çalmlard. Ancak baz zarurî durumlarda ortaya çkan
arazi meselelerini de çözmeye gayret etmilerdi. Nitekim herhangi bir
köyün ya da bir arazinin boaltlmas durumunda Osmanl idaresinin
tavrn yanstmas bakmdan Mormoc köyünün imar ilgi çekici bir örnektir. Köy, slah edilmesi karlnda mülk olarak tahsis edilerek hem
yeni bir yerleim birimi olarak iskâna açlm hem de ziraî üretime kazandrlmt.
Anahtar Kelimeler: Osmanl Tarihi, Tarm, Köy, Çiftlik, Mülk, Kelkit,
Mormoc, enlendirme

Osmanl Devleti’nde arazi; mirî, mülk ve vakf olmak üzere üç ana ksmdan
olumaktayd. Bunlardan mirî arazinin sahiplii dorudan devlete bal olup
tasarruf hakk devlete veya devlet adna ahslara ait iken, vakf ve mülk
arazisinin sahiplii ve tasarrufu tamamen ahslara aitti. (nalck 1996b: 23;
Emecen 1989: 271). Devletin rakabesinde(sahipliinde) bulunan mirî arazi,
askerî hizmetler ve birtakm mükellefiyetler karlnda gelirinin büyüklüüne
göre has, zeamet ve tmar olarak tahsis edilmiti. Osmanllar’n askerî, iktisadî ve içtimaî bünyesini yanstan ve mirî arazilerde uygulanan tmar sistemi,
muayyen bölgelerde bir ksm askerlere ve memurlara hizmetlerine mukabil
olmak üzere kendi nam ve hesaplarna tahsil salahiyeti ile birlikte tahsis edilen vergi kaynaklar olarak tanmlanmtr (Barkan 1993: 286, 314–5).
Osmanl hükümdarlar mirî arazilerin dnda birtakm arazileri de mülk ve
vakf olarak tahsis etmiti. Hizmetlerinden dolay baz kiilere dirlik olarak
tasarruf edilmi olan yerler mülk olarak verilmiti. Bu kiiler mülk olarak
tasarruf edilen arazinin divanî ad verilen er‘î ve örfî vergilerini ödedikten
sonra gelirleri toplayarak istedikleri gibi kullanmlardr. Hatta arazi sahibi
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yerini arzu ederse satabilmi, arzu ederse vakfedebilmitir. Vakfedilen arazilerde ise topran tasarrufu ve gelirlerinden istifade etme hakk vakflarn
kontrolünde olmutur (Barkan 1939: 121–2; Yücel 1974: 672; Gökbilgin
1952: 508).
Sanayi öncesi dier toplumlarda olduu gibi Osmanl toplumunda da ekonomik yaantnn temelini, hukukî ve malî hususiyetleri kanunnâmelerle
tayin edilmi olan ziraî üretime dayal ekonomi tekil etmiti. Osmanl toplumunda ziraat hayatnn sadece kr iskân sahalarn kapsad düünülmesine
karn, ziraî yaantnn kasaba ve hatta ehirlerde yaayan nüfusun önemli
bir bölümünü ihtiva ettii anlalmaktadr (Pamuk 2002: 276). Temelde ziraî
üretime dayal bir ekonomiye sahip olan Osmanl Devleti’nde, toprak ve
topraa dayal üretim tarz üzerinde hassasiyetle durulmutu. Sorunsuz ve
düzenli bir ekilde ziraî üretimin gerçeklemesi için devlet, tarm arazilerinin
büyük bölümünde tam yetki sahibi olmutu. Rakabesi altndaki mirî toprak
rejiminde devlet, tarm ekonomisi ile ilgili bütün kontrol ve yetkileri bünyesinde toplamt. Bununla birlikte devletin tamamiyle kontrol altnda tutmad, birtakm haklarndan feragat ettii mülk ve vakf arazileri toprak sistemi
içerisinde yer almlard. slâm gelenei dorultusunda Osmanllar, belli artlar altnda bir ksm araziyi vakf-mülk arazisi statüsünde kabul etmilerdi.
Padiah, balangçta Rumeli’de fetihlere katlarak üstün hizmet gösterenlere
hizmetleri mukabelesinde ihsanlarda bulunmu ve bir miktar araziyi mülk
olarak tahsis etmiti. Mülk olarak arazi tahsis edilmesi sadece üstün hizmet
gösterenlere verilmemiti. Ölü ve çorak (mevât) arazi, enlendirme veya ihyâ
etme artyla ahslara mülk olarak verilmiti (Barkan 1939: 119–62; Barkan
1993: 295–8; nalck 1985: 105–8; nalck 1996a: 3–13; nalck 1993: 314;
slamolu-nan 1991: 33–7).
Osmanllar, dier slâm devletleri gibi mevât denilen ölü veya çorak durumda
terk edilmi topraklar, enlendirilmesi ve/veya ihyâ edilmesi kouluyla ahslara
mülk olarak tahsis etmilerdir. Mülk olarak arazinin tahsis edilmesi uygulamasnda; öncelikli olarak çorak araziyi ihya etmek için müracaat eden ahsn teklifleri deerlendirilirdi. Bu balamda aday, masraflar nasl karlayacan,
ilerin ne kadar zaman alacan ve enlendirmeyi baard arazi için daha
sonra ne kadar yllk vergi vereceini açkça ifade ederdi. Adayn beyann
müteakiben yaplan deerlendirme sonucu olumlu olduu takdirde kadnn
düzenledii bir temliknâme ile arazinin mülk statüsünde olduu resmen kabul
edilirdi. Böylece arazinin ahsn tasarrufunda olduu; mefruzu’l-kalem ve maktu‘u’l-kadem denilerek açkça belirtildii gibi dardan bir müdahale olmamas
da sk skya tembih edilirdi (nalck 2000: 163–9; Yediyldz 1985: 131–3;
Yediyldz 2003: 129–131; Moutafchieva 1998: 64–5).
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Osmanl yönetimi terk edilmi, çorak ve boz hale gelmi arazileri mülk olarak
tahsis ederek arazinin bo kalmasn önledii gibi hazine için bir gelir kayna
salard. XVII. yüzyln balarnda Erzurum eyaleti snrlar içerisinde Kelkit
kazasna bal Mormoc köyünün imar edilmesinde tatbik edilen uygulama
(MAD. 7589: 118–9), Osmanllar’n tutumunu açkça göstermektedir. Yirmi
be seneyi akn bir süre terk edilmi olan Mormoc’un yeniden tarma kazandrlmas uygulamasna geçmeden önce, köyün XVI. yüzyldaki durumu
hakknda bilgi vermek yerinde olacaktr.
Mormoc köyünün bulunduu Yukar dere havalisi, Yavuz Sultan Selim’in
Çaldran seferini müteakiben Osmanl idaresi altna girmiti (Krzolu 1976:
119; Tozlu 1998: 3,18). Nitekim I. Selim, Çaldran seferi sonras dönü yolunda Mormoc’a uramt (Taeschner 1926: 12–3). Osmanl idaresine geçile birlikte 1516 ylnda yaplan tahrir neticesinde köyde; 19 hane ve 5
mücerred (tahminen 100 kii)1 bulunduu ve köyün yllk haslatnn 8000
akça olduu yazlmt (Mirolu 1975: 80–1). Ondört yl sonra 1530’da yaplan saymda köyde, 34 hane, 11 mücerred ve 4 sipahizâde (tahminen 135
kii)2 bulunduu ve yllk haslatn 5534 akça olduu kaydedilmiti (TD. 387:
408). XVI. yüzyln sonlarna doru 1591’de yaplan tahrirde ise köyde 91
neferin3 bulunduu (tahminen 455 kii)4 ve yllk hâslatn 25000 akça olduu görülmektedir. Gayr-i Müslim ahalinin meskûn olduu Mormoc’da, ziraî
üretim kapsamnda; buday, arpa, orum, zerek (karaburçak) ve bostan
ürünleri yetitirilmiti. ki deirmenin olduu köyde, arcln da yapld
anlalmaktadr (Mirolu 1975: 80–1). Görüldüü üzere, Mormoc’un Osmanl idaresine geçiiyle birlikte balangçta yaklak 100 kiinin meskûn olduu
köy, yüzyln sonlarna doru dört buçuk katlk bir artla 455 kiiye ulamt.
Nüfus bakmndan ciddi bir art olduu gibi, köyün gelir durumunda dikkat
çeken bir yükseli meydana gelmiti.
XVI. yüzyl sonlarna doru meskûn bir köy durumunda bulunan
Mormoc’un, XVII. yüzyln balarndaki durumu ile ilgili olarak; Mormoc nâm
karye yigirmibe seneden mütecaviz müddetden berü halî ve harabe olub
binasndan eser kalmayub ibaresi geçmektedir (MAD. 7589: 118). Mamur ve
meskûn bir köyün, toplu bir ekilde terk edilmesi dikkat çekici bir durumdur.
Giderek gelien ve büyümeye balayan köyün, neden terk edildii niân-
erifte belirtilmemiti. Osmanl idaresi, arazinin terk edilmesini ya da bo
kalmasn engellemek için oldukça gayret sarf etmesine ramen, baz durumlarda köylü ahalinin topran terk etmesini engelleyememiti. Bunun temelinde köylü reayann toprak sahibi statüsünde olmamas, herhangi bir tehdit
ve tehlike annda topran brakarak daha güvenli bir yere göç etmesi yatmaktadr (Halaçolu 1991: 39). Nitekim XVI. yüzyln sonlarna doru ortaya
çkan Celâli gailesi, bilhassa krsal kesimde olan reayann toplu bir ekilde
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yerini ve yurdunu terk etmesine neden olmutu (Akda 1975: 446–50). Nitekim Erzurum ve civarnda etkili olan Celâlilerle ilgili kaytlar; Erzurumun
reâyas Celâli erinden ve Kzlba havâlînden ve zûlm- zulmaniden perakende oldndan gayri ekseri helâk olmdr, (29 Safer 1020 / 13 Mays
1611) (MAD. 3260: 120); …. bundan akdem Erzurum ve Trabzon ve Gürcistan kazâlarnn cizyeleri her sene asitâne-yi sa‘âdetten cem‘ olnrken birkaç seneden berü Celâli müstevli olmasyla reâya perakende ve perian olman…. (MAD. 5568: 204), sorunun boyutlarn gösterir mahiyettedir. Gerçi niân- erifte (MAD. 7589: 118–9), köyün neden terk edildii belirtilmese
de Celâli gailesinin yaand sralarda yaplan tazyik ve saldrlardan dolay
Mormoc köyünün boaltld söylenebilir.
XVI. yüzyl sonlarnda ve XVII. yüzyln balarnda Osmanllar, bir taraftan iç
mesele olarak Celâliler ile urarken dier taraftan Safevi ve Avusturya ile
uzun yllar süren savalar yapmlard. Tarm ekonomisine dayal bir ülkede
gerek içteki ve gerekse dtaki problemler sosyo-ekonomik dengeleri alt-üst
etmiti. Bununla birlikte Osmanl idaresi, temel gelir kayna durumundaki
ziraî üretim ve toprak ile ilgili meseleleri çözmeye çalmtr (Barkan vd.
1988: 34–7; Pamuk 1993: 138–9). Sava nedeniyle ya da ekya tazyikinden
dolay boaltlan köyleri veya arazileri, yeniden faaliyete geçmeleri için mülk
olarak ahslara tahsis etme uygulamas, hükümetin meseleyi çözme yönündeki önemli bir tedbiri olmutu. Nitekim bu anlay dorultusunda XVII. yüzylda, Kocaeli sancana bal Gebze nahiyesi snrlar içerisinde bulunan
Bulgurlu köyü (Mete 2004: 68–78), Harput sancana tabi Munzurolu köyü
(Ünal 1999: 61–67) ve Kelkit kazasna bal Mormoc’daki enlendirme uygulamas (MAD. 7589: 118–9), toprak meselesinin çözümlenmesi noktasnda
hükümetin tutumunu göstermesi bakmndan ilgi çekici örneklerdir.
Celâli sorununun çözüldüü, Safeviler ile olan savan sona erdii ve II. Osman’n yeniçeriler tarafndan öldürülmesi akabinde Abaza Mehmed Paa’nn
isyan ettii sralarda, Osmanl idaresi Erzurum Eyaleti’ne bal Kelkit kazasnn padiah haslar arasnda zikredilen Mormoc5 köyünü imara çalmt.
Önceleri meskûn durumda bir köy iken daha sonra terk edilen Mormoc’un
ihyâsna talip olan Divân- hümâyun kâtiplerinden Kaya ve sipahi-olu Mustafa, Erzurum hazine divânna müracaat etmilerdi. Erzurum hazine defterdar Osman Efendi, Kaya ve Mustafa’nn müracaatlarn deerlendirmi, metruk
durumdaki yerin yeniden tarma açlmasn uygun gördüünden bavuruda
bulunanlarn durumlarn bir tezkire hazrlayarak merkeze iletmiti.
Merkezî idare, arazi ihyâs için gelen tekliflere genelde olumlu yaklard (nalck 1985: 112). Geleneksel anlay içerisinde enlendirme veya ihyâ uygulamasnda6, öncelikle karlkl olarak anlama artlar belirlenirdi. 1620 ylnda
Mormoc’u ihyâ etmek için müracaat eden Kaya ve Mustafa öncelikli olarak
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kendü malmzdan evler binâ idüb ve bu kadar zamandan berü halî ani’zzirâât kalmala çayr kesülüb sökülmesi emr-i asîr olan yerlerinin kendü
camus ve öküzlerimiz ile ve kifâyet etmediin halde ücret ile çiftler ve pulluklar koub sökülmeye ve günden güne ihyâ etmein takviye içün yine ücret-i
senevî ile tutduumuz hidmetkârlar ve gayr-i tevâbi ve levâhkmz dahi
terîb ile karye-yi mezbûrede temekkün itdirmee bi-‘avn-i illâhi teâla mübâeret idüb itirâk ile ber-vech-i maktu‘ uhdesinde mukarrer klnmak ricâ
ideriz diyerek artlarn ortaya koymulard (MAD. 7589: 118). Proje kapsamnda Kaya ve Mustafa, köyün slah edilmesi için gereken bütün masraflar
karlayacaklarn taahhüt etmilerdi. Öyle ki bayndrlk faaliyetlerine güçleri
yetmedii takdirde, çalmalar için ücret mukabilinde ahslar temin edeceklerini belirtmilerdi.
Kaya ve Mustafa, eriatn hükümlerince araziyi slah ettikleri takdirde mülk
edinecekleri için ödemekle mükellef olacaklar vergilerini de önceden belirlemilerdi. Projenin faaliyete geçtii tarih olan 1–10 Austos 1620/gurre-i
Ramazan 1029’den 5–16 Haziran 1625/gurre-i Ramazan 1034’e kadar olan
ilk be yl için be yüz akça, 16–27 ubat 1635/gurre-i Ramazan 1044’e
kadar ki on ylda ihyâ ve âbâdân olma ihtimali gerçekleirse ylda iki bin
akça, köyün bayndr bir hale gelmesi durumunda ise her sene için dört bin
akça maktu vergiler Erzurum hazinesine teslim edilecekti. Ayrca hass- hümâyun olan Mormoc’un mefruzu’l-kalem ve maktu‘u’l-kadem olduu tekâlifi örfiyye ve ihrâcât- sâireden muâf tutulub beylerbeyi subalar ve ‘ademleri
ve sâir havâlelerden min ba‘d dahl ve taarruz olnmaya, hane-yi ‘avârz
mukayyed raiyyet ol raiyyet olmadkça ‘avârz teklifi ile dahi rencide
olnmamas hususunda kati bir hüküm verilmiti (MAD. 7589: 118). Anlalaca üzere Mormoc yeni statüsü gereince “tam serbestiyet üzre” olmu,
yani resmi denetime kar dokunulmazlk elde etmi, vergi toplama ve suçlular takip etme gibi bütün haklar temlik sahibinin kontrolüne braklmt
(Barkan vd. 1988: 34–7; nalck 2000: 165).
Nian- erifteki, karyenin bu mertebe ihyâsna say‘mz mukabelesinde maktû‘muz mukarrer olur âhere virilmemek ve karye imârete yüz tutub
zirââtgâhlarna tapu ile tâlib olanlar tevâbimizden ve gayriden her kim olursa
tahte’l-kanun resm-i tapus alnmak üzere virdiimiz tezkireleri inde’lhükkâm mukayyed olub zirâât idenler mademki yerlerin boz ve halî
komayub zirâât idüb ‘ör ve rüsumunlarn edâ eylediklerinden kimesne tasarruflarna mâni olmayub (MAD. 7589: 119) anlalaca üzere Kaya ve
Mustafa’nn en büyük endiesi terk edilmi köyün, bayndr ve tarma elverili
hale getirilmesi halinde dardan olabilecek muhtemel bir müdahaleydi.
Bunun için sultan, zirâât idenler mademki boz ve halî komayub ‘ör ve rüsûmlarn edâ eylediklerinde tasarruflarna kimesne mâni olmaya (MAD.
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7589: 118–9) diyerek tavrn belirlemise de temlik sahiplerinin endiesinin
olduu fark edilmektedir. Bunun için anlama art olarak ziyâde ile talib-i
âher zuhur itdirirse mademki eyledikleri ziyâde makbullerimiz oldukça âhere
virilmeyüb yine üzerimizde îbka klna makbulleriniz olmayub virilmek lazm
gelürse ihyâsna malmzdan sarf eyledüümüz harcmz toprak kads marifetiyle olan müfredat defteri mucibince bize virilmeyince karyeye dahl
olnmayub ve tasarruflarmzda olan topraklarn ‘öri yine onda bir altnda
humüs kayd olnub kayd olnan yerlerdendir (MAD. 7589:118) diyerek özel
bir koul ileri sürmülerdi. Bu durumda Kaya ve Mustafa, Mormoc için baka
birisi tarafndan daha cazip bir teklif geldii takdirde, slah için yaptklar
masraflarn kendilerine geri ödenmesini, aksi takdirde kimsenin köye giremeyeceini ve tasarruflarnda olan arazinin öür vergisi olarak bete bir orann verileceini açkça beyan etmilerdi.
Ön koullarn belirlenmesi ile birlikte Torul kads müfetti-i emvâl- hâss olan
kdvetü’l-kudât Mevlânâ Yusuf Efendi, Mormoc’un Kaya ve Mustafa’nn
mülk olarak tasarrufunda olduuna dair bir temlik hazrlamt. Buna göre 110 Austos 1620’de Mormoc köyü malikâne olarak Kaya ve Mustafa’ya
verilmiti (MAD. 7589: 119). Islah edilerek tarma açlan arazi, ülke ekonomisi için olumlu ve önemli bir rol oynadndan mülk sahipleri için; mademki
yerlerin boz ve halî komayub ‘ör ve rüsumlarn eda eylediklerinde tasarruflarna kimesne mâni olmaya (MAD. 7589: 119) ibaresinde belirtildii üzere,
tasarruflar altndaki araziyi boz brakmadklar sürece mülkleri ellerinden
alnmazd. ayet malikâne sahibi arazisini üç yl üst üste ekip biçmedii yani
boz brakt takdirde bütün haklarn kaybederdi. Böyle bir durumda kad,
araziyi baka birisine verme hakkna sahipti. Bu uygulamada gaye, topran
bilfiil tarma açlmas ve ekilip biçilmesiydi (Moutafchieva 1998: 67). 1620
ylnda Mormoc köyünün mülk olarak tasarruf etme hakkn alan Kaya ve
Mustafa’nn ihyâ ve enlendirme faaliyetleri için 10 Mart 1623’de Sultan IV.
Murad tarafndan bir berat tarznda düzenlenmi özel bir belge (MAD. 7589:
118–9) verilmesi, icraatlarndan memnun kalndnn göstergesi saylabilir.
XVII. yüzylda Bulgurlu ve Munzurolu köyleri gibi Mormoc slah edilmeye
çallmt. 1620 ile 1623 yllar arasnda gerçekletirilen ihyâ uygulamasnn
ileriki tarihlerde sonuçlarnn ne olduu konusunda maalesef kaynaklarda
yeterli bir bilgiye ulalamamtr. XIX. yüzylda Gümühane isimli çalmada,
Kelkit’e bal köyler arasnda Mormoc’un ad geçmemektedir (Tozlu 1998:
33–5, 47–9). Keza 1928 ylna ait Kelkit’e bal köyler arasnda da Mormoc
zikredilmemektedir (Son Tekilat- Mülkiyede Köylerimizin Adlar 1928: 887–
8) Kelkit’in corafî durumu üzerine yaplan bir çalmada Mormoc isimli bir
köyden bahsedilmemektedir (Akpnar 2001: 210–97). Günümüzde Gümühane ilinin Köse ilçesi snrlar içerisindeki Mormoc ya da Mormu olarak
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isimlendirilen ovada yaplan tetkikler sonucunda biz zamanlar ihyâ uygulamas ile meskûn bir köy hüviyeti kazandrlmaya çallan Mormoc’un, daha
sonra bilinmeyen nedenlerden ötürü terk edildii anlalmaktadr.
Niân- erîf-i âlîân yazla ki
Erzurum defterdar Osman dâme uluvvuhû Erzurum hazînesi tarafndan divân tezkiresi gönderüb havâss- hümâyundan Kelkid kazâsnda
vâki‘ Mormoc nâm karye yigirmibe seneden mütecâviz müddetden
berü halî ve harâbe olub binâsndan eser kalmayub bu kadîmden berü
mirîye bir akça nefi‘ hasl olmaz iken Divân- hümâyun kâtiblerinden
kdvetu’l- erbâbi’t-tahrîr ve’l-kalem umde-i eshâbi’t-tâkrir ve’r-rakam
kâtib Kaya zide kadrihû ve ebnâ-y sipahiyândan Mustafa hazîne-yi Erzurum divânna ‘arz- hâl sunub karye-yi mezbûrenin zabt ve tasarruf
müddet-yi medîd ile bize tefviz olnrsa kendü malmzdan evler binâ
idüb ve bu kadar zamandan berü halî ‘ani’z-zirâât kalmala çayr
kesülüb sökülmesi emr-i asîr olan yerlerinin kendü camus ve öküzlerimiz ile ve kifâyet etmedii halde ücret ile çiftler ve pulluklar koub sökülmeye ve günden güne ihyâ etmei takviye içün yine ücret-i senevî ile
tutduumuz hidmetkârlar ve gayr-i tevâbi ve levâhkmz dahi terîb ile
karye-yi mezbûrede temekkün itdirmei bi-‘avn-i llâhî teâla mübâeret
idüb itirâk ile ber-vech-i maktu‘ uhdesinde mukarrer klnmak ricâ
ideriz ol-art ile ki karye-yi mezbûrenin vech-i merûh üzre ihyâsna
ibtidâ‘-y mübâeretimiz olan bin yigirmi tokuz ramazan gurresinde
maktu‘ân be sene tamam varnca sâl be sâl Erzurum hazînesine zirâât
ve hrâsetimiz bedeli be yüz akça teslim ideriz ve be seneden sonra
karye-yi mezbûrede bir mikdar ihyâ ve âbâdân olmak ihtimali mukarrer
olursa andan öte senelerde yine on seneye varnca sâl be sâl hazîne-yi
mezbûreye ikier bin akça virüb bundan be sene mürûrînda
inallahü’l- melikü’l-‘aziz karye-yi mezbûre imâret-pezir olmak mukarrer fermânm olnur bundan sonra hasl olan mahsul- glâl ve a‘âr ve
sâir hukuk ve rüsûm mukâbelesinde beher sene mirîye dörder bin akça
ve karyenin bu mertebe ihyâsna say‘mz mukâbelesinde maktu‘muz
mukarrer olur âhere virilmemek ve karye imârete yüz tutub
zirââtgâhlarna tapu ile tâlib olanlar tevâbîmizden ve gayriden her kim
olursa tahte’l-kanun resm-i tapus alnmak üzre virdiimiz tezkireleri inde’l-hükkâm mukayyed olub zirâât idenler mademki yerlerin boz ve
halî komayub zirâât idüb ‘ör ve rüsûmlarn edâ eylediklerinden kimesne tasarruflarna mâni olmayub karye-yi mezbûrenin yerlerine bais-i
rabet olmak içün ‘ör ve rüsûmlarn fermân- mübâeretimizde
verdüimiz tapu tezkiresinde tayin eylediimiz vech üzre alna
kendülerimizin ‘add ve müteramzdan çiftlik tutanlarn ‘örleri harâbe
ihyâ eylediimiz hamidle ‘ör târikle onda bir alnub ve hâss- hümâyun
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mefu‘u’l-kalem (mefruzu’l-kalem) ve maktu‘u’l-kadem olub tekâlif-i
örfiyye ve ihrâcât- sâireden muâf – müsellem olmak kanun- kadîmden
zikr olndu üzre tekâlifden muâf tutulub beylerbeyi subalar ve
‘ademleri ve sair havâlelerden min ba‘d dâhl ve taarruz olnmaya ve
mademki karye içinde hane-yi ‘avârz mukayyed raiyyet ol raiyyet
olmadkça ‘avârz teklifi ile dahi rencide olnmaya ve karye imâret kabul
idüb senede dörder bin akça virmee müteahid oldmz eyyâmda ziyâde ile talib-i âher zuhur idivirse mademki eyledikleri ziyâde makbûllerimiz oldukça âhere virilmeyüb yine üzerimizde îbka klna makbûllerimiz olmayub virilmek lâzm gelürse ihyâsna malmzdan sarf
eyledüümüz harcmz toprak kads marifetiyle olan müfredat defteri
mûcibince bize virilmeyince karyeye dâhl olnmayub ve tasarruflarmzda olan topraklarn ‘öri yine onda bir altnda humüs kayd olnub kayd
olnan yerlerdendir deyü muâraza olnmaya ve karye-yi mezbûre nefsinde tarik-i ‘amm ve ari-i ‘azamde vâki‘ olmala karyenin içinde
muksit-i emvâl ve ‘ayânmz içün bina eylediümiz evlerin binalar birbirine muttasl ve selika-y kudret yapldkda kimesne mâni olmaya
deyü i‘lâm eylediklerinden gayri vech-i merûh üzre merkûmlarn merkûmlara deruhde klnmak mirîye evveli oldn bilfiil Torul kads olub
müfetti-i emvâl- hâss olan kdvetü’l-kûdat Mevlânâ Yusuf Efendi dahi
temliki ile ilâm eylemein sene bin yigirmi tokuz ramazann gurresinde
hatt- mezkûr üzre ‘uhdelerine mukarrer îbka klnub ta‘âhhüd ve kabulleri üzre hazîne-yi Erzurum divânnda berât alnb tezkire virilüb
gerekdir ki minvâl-i merûh üzre tarih-i mezbûrede sâl be sâl be sene
tamamna varnca be yüz akça Erzurum hazînesine teslim eyleyüb ve
yine andan ana on sene varnca ikier bin akça bu on be sene
mururundan sonra senede dörder bin akça maktu‘lar hazîne-i
mezbûreye teslim eylediklerinde husûle gelen say‘ ve hizmetleri mukâbelesinde ‘arzlarmza maktu‘ ve mukayyed olub âhere virilmeye ve
karye-yi mezbûr imârete yüz tutub zirââtgahlarna tapu ile talib olan tevâbîlerinden ve gayriden tahte’l-kanun resm-i tapusn alub virdikleri
tezkireleri inde’l-hükkâm mukayyed ve makbûl olub zirâât idenler mademki yerlerin boz ve halî komayub ‘ör ve rüsûmlarn edâ eylediklerinde tasarruflarna kimesne mâni olmaya emr-i berât-i erif virildi fi sekiz cemaziyel-evvel sene 1032
Ek 1: BOA. MAD. 7589, s.118–119
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Ek 2: BOA. MAD. 7589, s.118
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Ek 3: BOA. MAD. 7589, s.119
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Ek 4: Kelkit lçesi Yerleme Haritas (Mormu Düzü), Akpnar, Kalknma Yolunda ki lçe Kelkit ve Köse, s.211

Ek 5: Mormoc Ovas

Ek 6: Mormoc
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