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TARĠH ANABĠLĠM DALI 
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DanıĢman: Doç. Dr. Mustafa GÜLER 

 

Osmanlı târîhinin en önemli arĢiv kaynaklarından bir tanesi de ġer‟iyye 

Sicilleridir. Bu çalıĢmada, ġer‟iyye Sicillerinden sadece bir tanesinin transkript ve 

tanıtımının yapılması sûretiyle bu alanda yapılan çalıĢmalara birinin daha 

eklenmesi amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢtığımız 644 Numaralı defter Karâhisâr-ı Sâhib Sancağı‟nın 4 

Muharrem 1330 - 28 Rebî‟ü‟l-âhir1331 /25 Aralık  1911 ‟den  6 Nisan 1913 

târîhleri arasındaki mahkeme kayıtları araĢtırıldı ve analizi yapıldı. Defterin 

Ankara Milli Kütüphane‟de bulunan mikrofilmlerden fotokopileri alınmıĢ, 

belgelerin belirli bir plan çerçevesinde transkripti ve baĢlangıç kısmında genel bir 

değerlendirmesi yapılmıĢtır. Değerlendirme yapılırken konular telif ve araĢtırma 

eserlerden elde edilen bilgilerle zenginleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢtığımız defterin Balkan 

savaĢları ile aynı târîhi taĢıyor olması belgelerde savaĢın getirdiği sosyal ve 

ekonomik sıkıntılar gözlemlenmiĢtir.  

Bu çalıĢma  Osmanlı Târîhi ve ġehir Târîhçiliğine yardımcı olabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: ġer‟iyye Sicili, Osmanlı, Karâhisâr-ı Sâhib 
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KARAHISAR-I SAHĠB-Ġ SANCAK JUDIAL RECORD NUMBER 644  

(THE TRANCRIPTION) 

 

Mustafa DAĞ 

 

AFYONKARAHISAR KOCATEPE UNIVERSITY 

THE INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES 

DEPARTMENT OF HISTORY 

January, 2011 

 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Mustafa GÜLER 

One of the important archives resources of Ottoman history is the ġer‟iyye 

Registers. This study is aimed to encourage the studies made in this field by 

presenting and making index of only one of the ġer‟iyye Registers which has 

great importance for Turkish history and culture. 

In this study, Karâhisâr-ı Sâhib-i Sancak Judial Record Number 644 ( The 

Transcription) dated  4 Muharrem 1330 - 28 Rebî‟ü‟l-âhir1331 / 25 December  

1911 from 6 April 1913  has been researched and analysed. The Record File, 

which is the main source of the thesis, has been evaluated by taking copies from 

microfilms which were found in the National Library of Ankara, and the overall 

assessment of the planned transcript has been provided in the beginning of the 

text. Information taken from rations is enriched with information taken form 

reconciliations and other research sources. The notebook that is being studied 

from carries the same date as the Balkan Wars, it has been observed that these 

documents show the economic and social hardships of the War. 

                  This study will be able to help towards the research of Ottoman 

History and Urban Historiography. 

Keywords: ġer‟iyye Register, Ottoman, Karâhisâr-ı Sâhib 
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GĠRĠġ 

644  NUMARALI  KARAHĠSAR-I SAHĠB  ġER‘ĠYYE  SĠCĠLĠ VE 

AFYON’UN  TARĠHĠ 

ÇalıĢmanın Genel Esasları 

Osmanlı siyasi, sosyo-ekonomik ve müessese târîhi üzerine çok sayıda 

değerli çalıĢma yapılmıĢtır. Bununla birlikte günümüzde devletlerin genel 

târîhlerinden ziyade yerel târîhleri üzerine yapılan çalıĢmalar daha fazla ilgi 

çekmektedir. Genellikle bu çalıĢmalar münferit yerleĢim birimleri olarak 

sayabileceğimiz köylerin, kazaların ve sancakların bir veya daha fazla yönü esas 

alınarak yapılmaktadır. Bundaki amaçlardan biri Ģehirlerin sosyo-ekonomik 

hayatlarının irdelenerek hem yerel târîhlerine ıĢık tutabilmek hem de devlet 

sınırları içerisinde ekonomik-sosyal pozisyonlarını sergileyebilmektir; bir diğeri 

ise merkezi idâre kararlarının taĢrada nasıl tezahür ettiğinin ortaya konmasıdır.  

Osmanlı Devleti‟nde kadılık teĢkilatının olduğu yerleĢim birimlerinde 

yaklaĢık 500 yıl mahkeme kayıtları büyük bir özenle tutulmuĢ ve korunmuĢtur. Bu 

kayıtlar Ģüphesiz dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatı ile ilgili yapılacak 

çalıĢmalar için eĢsiz bir kaynaktır. Bugün târîhe mal olmuĢ insanları adeta 

konuĢturan bu belgeler sayesinde genel çizgilerden sıyrılıp, elimizdeki mevcut 

bilgileri yerel motiflerle örneklendirebilmek mümkün olabilmektedir.  

Üzerinde çalıĢtığımız Afyonkarahisar‟a ait 644 Numaralı “Karahisâr-ı 

Sâhib ġer„iyye Sicili 4 Muharrem 1330 - 28 Rebî‟ü‟l-âhir 1331 / 25 Aralık  1911 -

6 Nisan 1913 târîhlerini ihtiva etmektedir. Bu çalıĢmanın Afyon Ģehir târîhine 

önemli bilgiler kazandıracağı düĢüncesindeyiz. Özellikle Osmanlı Devleti`nin 

yıkılıĢında önemli bir yere sahip Balkan savaĢları yıllarına rastlayan kayıtlar, 

dönemin Afyon‟u hakkında bizlere muhtelif konularda bilgiler vermektedir. Bu 

sıkıntılı durumu doğrudan değil, ancak belgelerde geçen eĢya, hayvan ve tarım 

fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkındaki yorumlamalarımızdan çıkarıyoruz. 

Sicilimizde daha ziyade tereke kayıtları, vekalet, vasî nasbi ve kefâlet hüccetleri 

ile bir takım husûslara ait benzer davaları içeren, orijinal nitelikte pek çok belge 

yer almaktadır. 
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ÇalıĢmamız  giriĢ ve üç bölümden oluĢmaktadır.  Birinci bölümde Ģehir, 

Ģer`îyye sicilleri, defterdeki belgelerin ihtiva ettikleri ile ilgili genel 

değerlendirmeler ele alınmıĢtır. Ġkinci bölümde belgelerin kısa özetleri yer almıĢ, 

üçüncü bölümde ise belgelerin transkripsiyonu yapılmıĢtır. Defterin tanımı 

bahsinde ise, defterimizde yer alan belgelerin husûsiyetlerini de belirterek genel 

olarak muhtevasını ortaya koymaya çalıĢtık. Bu târîhlerde Osmanlı Devletinin 

yıkılıĢ sürecinde olduğu da göz önüne alınacak olursa siyasi ve ekonomik yönden 

sıkıntı çekildiği belgelerdeki eĢya ve mallardan da anlaĢılmaktadır. 

Tezimizin esasını oluĢturan defter 96 varak, 179 belge ve 191 sayfadan 

oluĢmaktadır. 3 belge ve 1 varak‟ın okunamayacak derecede olmasından dolayı 

tasnifi yapılamamıĢtır. Ġncelenen sicildeki tespitleri, mümkün olduğunca görsel 

hale getirmek için tablolara yer verilmiĢtir. Muhtemelen bulundurma ve yazılma 

Ģartlarından dolayı sicilde okunamayan yerler (,,,) Ģeklinde boĢ bırakılarak 

belirtilmiĢtir. Okuyup da doğruluğunda tereddüt edilen sözcüklerde ise kelime ile 

ara vermeden (?) iĢâreti kullanılmıĢtır. Tezin ekler kısmında ise, incelediğimiz 

mahkeme sicilinden bazı sayfaların fotokopisi verilmiĢtir. Belgelere, sicilin 

aslındaki sayfa numaralarına ve belge numaralarına göre sınıflama yapılmıĢtır. 

Elde edilen bilgiler Osmanlı Târîhi içinde çok az bir yer iĢgal etse de bu 

çalıĢmanın, Osmanlı Ģehir târîhçiliğine ve Afyonkarahisar  târîhinin bütününe 

ulaĢmada katkıda bulunacağı kanaatindeyiz. 

Afyon Târîhi 

Afyon, binlerce yıldır kendine özgü coğrafi özellikleri ile doğu-batı ve 

hatta kuzey-güney arasında bir köprü ve bir intikal bölgesi olmuĢtur
1
. Târîhi çok 

eskilere dayanan Afyon‟un en eski isminin Akronio, Akronium ve Akrones 

olduğu bilinmektedir  2.  

Hitit, Pers, Roma ve Bizans egemenliğinde kalan Afyon, Malazgirt 

Zaferi‟nden sonra Türk egemenliğine girmiĢtir. Bu târîhten sonrada Türk 

devletleri arasında hâkimiyet mücadelesine sebep olmuĢtur. Sırasıyla; Selçuklu 

                                                           
1
 Ahmet Ġlaslı; “İlk Yerleşiminden Türk Egemenliğine Kadar Afyon”, Anadolu‟nun Kilidi Afyon, 

Afyon Valiliği Yay,  Afyon 2004,  s.49-51. 
2
 Besim Darkot; “Karahisar” , C.6, MEB Yay, Ankara1990, s.278. 



3 
 

(1147-1157), Sahip Ata Oğulları (1243-1360), Germiyanoğulları (1361-1387) ve 

1429‟da da Osmanlı Devletin`e geçmiĢtir. Türk hâkimiyetine geçtikten sonra 

Afyon‟un ismi, Anadolu Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali‟nin Moğol 

saldırısından kaçıp hazineleriyle Afyon kalesine sığınmasından dolayı Karâhisâr-ı 

Sâhib adını almıĢtır
3
. 

Selçuklular döneminde Sultan I. Mesud‟un emri ile Akronium kalesinin 

eteklerine KaraĢar Türkleri‟nin yerleĢtirilmesinden (1147-1157) sonra kaleye 

Karahisar adı verilmiĢtir
4
. Kaleye, Karahisar (Kara Kale) adının bazalt ve trakit 

kayalar üzerinde bulunuĢu ve heybetli kara görünüĢü nedeniyle verildiği genelde 

kabûl edilmekle birlikte
5
, eteklerine yerleĢtirilen KaraĢar Türkleri nedeniyle bu 

adın verildiği de düĢünülebilir
6
. 1176 yılında II. Kılıçaslan‟ın kazandığı 

Miryakefalon (Karamıkbeli) Zaferi ile Anadolu‟daki Türk hâkimiyeti güçlenmiĢ 

Afyonkarahisar ve havalisi kesin olarak Selçuklu hâkimiyetine geçmiĢtir
7
. I. 

Alaeddin Keykubat döneminde imara önem verilerek Afyon kalesine yeni 

eklemeler ile küçük mescit ve saray yaptırılmıĢtır. Afyon bu dönemde ticari 

açıdan önemli bir kavĢak konumundadır. Ayrıca I. Alaeddin Keykubat zamanında 

Afyon‟a seraskerlik yani valilik verilmiĢtir
8
. 

XIII. yüzyılda Afyonkarahisar tamamıyla TürkleĢmiĢ olarak Selçuklu 

vilayetleri arasında yerini almıĢtır. 1243 Kösedağ SavaĢ‟ından sonra Anadolu‟da 

siyasi birlik bozuldu ve Afyonkarahisar‟da Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin, 

Sahip Ata Beyliği‟ni kurdu
9
. Sahip Ata Fahreddin‟in iki oğlu ve torunu Cimri 

olayında Ģehit düĢmesi sonucu Sahip Ata oğulları soyundan gelen Ahmet Bey 

                                                           
3
 Sahib kelimesi, Selçuklu Devrinde vezir manasında kullanılmaktadır. Mustafa Kafalı; “Tarihi 

Yapısı İçerisinde Afyonkarahisar‟ın Yeri”,5. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu 

Bildirileri, Afyonkarahisar 2000, s.18. 
4
 Ġbrahim Yüksel; Anadolu‟nun Kilidi Afyon, Afyon Valiliği Yay, Afyon 2004, s.45-48. 

5
 Feridun Emecen; ”Afyonkarahisar”  Türkiye Diyanet Vakfı Ġslam Ansiklopedisi,C,1 Ġstanbul 

1988 , s.443. 
6
 Süleyman Gönçer; Afyon İli Tarihi, Afyon Valiliği Yay, 1971, s.47-50. 

7
Osman Turan; Selçuklular Zamanında Türkiye,Turan NeĢriyat Yurdu, Ġstanbul 1971, s.44. 

8
 Ġsmail Hızal ve M.S. Aygen. Osmanlı Salnamelerinde Afyonkarahisar, Afyon Valiliği Yay, 

Afyon,  [t.y.], s.4. 
9
 Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı; Osmanlı Tarihi, C.1, TTK Yay , Ankara  1982, s.63. 
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Germiyanoğulları Beyi I. Yakub Bey‟in kızı ile evlendi ve çocuğu olmayan bu 

beyin ölümünden sonra toprakları Germiyanoğullarına mirâs kaldı
10

. 

Afyonkarahisar‟da Sahipataoğulları XIV. yüzyıl ortalarında sona erince 

Germiyanoğulları devrinin Süleyman ġah (1361-1387) zamanında baĢladığı 

görülmektedir
11

. Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid, Türk birliğini sağlamak 

amacıyla Anadolu‟ya yönelmiĢ ve 1390 târîhinde Germiyan Beyliği`ni ortadan 

kaldırmıĢtır
12

. 1402 Ankara SavaĢ‟ında Yıldırım Bayezid‟in Timur‟a yenilmesi 

üzerine Afyon tekrar Germiyanoğulları hükümdarı II. Yakub‟un eline geçti ve 

1428‟de Yakub Bey‟in vefâtı ve vasîyeti üzerine kesin olarak Osmanlı idâresine 

geçmiĢtir. 1429 yılında Osmanlıların kesin hâkimiyetine girmesinin ardından, II. 

Beyazid döneminde tutulan tarhrîr defterlerinde ilin adı, “Karahisar” olarak 

geçmekte; Kanuni dönemi tarhrîr defterlerinde ise genellikle “Karâhisâr-ı Sâhib” 

Ģeklinde kaydedilmektedir. 1635 yılından baĢlayan Ģer‟iyye sicillerinden 

“Karahisar”a “Afyon” kelimesinin eklendiği ve “Afyonkarahisar” olarak anılmaya 

baĢlandığı anlaĢılmaktadır
13

. Buna rağmen Osmanlı dönemi arĢiv belgelerinde ilin 

adı Afyonkarahisar olarak değil, Karâhisâr-ı Sâhib olarak geçmektedir
14

. 

Afyonkarahisar Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra Karamanoğulları ile 

mücadelede, II. Beyazid‟in Cem Sultan ile mücadelesinde ve Mısırlılar ile 

mücadelede önemli bir askeri üs olarak kullanılmıĢtır
15

. 

XVI. yüzyılda baĢlayan Celali isyanları ve Medreseli isyanlarından en 

fazla etkilenen bölgeler Afyon ve havalisi bölgelerden biri olmuĢtur. 15-20 kiĢilik 

soyguncu çift bozan levent bölükleri yol kesiyorlar
16

 çeĢitli yerlerde adam öldürüp 

soygun yapıyorlar, tüccar kafilelerini yağmalıyorlardı. Ayrıca Afyonkarahisar‟da 

tımar sahiplerinden ve reayadan soygun biçiminde ağır vergiler aldıkları ve 

                                                           
10

 Gönçer, a.g.e, C.1., s.31 
11

 Mustafa Çetin Varlık; Germiyanoğulları Tarihi (1300-1429) ,Ankara Üniversitesi Yayınları, 

Ankara 1974, s53. 
12

 Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı; Anadolu Beylikleri, TTK Yay, Ankara 1984, s.47. 
13

 Edip Ali Bakı; Afyonkarahisar‟da XVII. ve XVIII. Asırlarda Meçhul Halk Tarihinden, Cihan 

Yay, Afyon 1951, s.50-55.  
14

 Karahisar-i Sahib ġer‟iyye Sicilleri (A.ġ.S.),belge no: 723 
15

 Hoca Saadettin Efendi; Tacü‟t Tevârîh, (Ed. Ġsmail Parmaksızoğlu) , C.3, MEB Yay, Ankara 

1992, s.266-267.  
16

 Mustafa Akdağ; Türk Halkının Dirlik ve Düzen Kavgası Celali İsyanları, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, Ġstanbul 1992, s.70. 
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mallarını gasp ettikleri oluyordu. Bu itibârla Afyon Sancağındaki halka yaĢama 

imkânı kalmamıĢ gibiydi. Bursa, Balıkesir ve Afyonkarahisar üçgeni suhte 

olaylarının da en yoğun olarak yaĢadığı bölgelerdendi
17

. 

Osmanlı döneminde Karâhisâr-ı Sâhib adını muhafaza eden Ģehir, Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde Anadolu eyaletinin üç sancağından biri olmuĢ, II. 

Mahmut zamanında (1836) Anadolu eyaleti üç müĢirliğe bölündüğünde, 

Hüdavendigar Vilayeti‟ne bağlı sancaktan birini oluĢturmuĢtur
18

. Önceleri 

merkezden gönderilen sancak beylerinin yönettiği Karâhisâr-ı Sâhib Tanzîmat`ın 

ilanı (1836) ile Kaymakamlık (muhassıllık), 1867‟de ise mutasarrıflık olmuĢtur
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Akdağ, a.g.e.,s.161.  
18

 ġemseddin Sami;  Kâmûsu‟l-A‟lâm, C.5, MEB Yay, Ankara 1996, s.362. 
19

 Hızal- Aygen,a.g.e., s.1. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

                       ġER’ĠYYE SĠCĠLLERĠ VE ÖNEMĠ 

Osmanlı Devleti içerisinde XV. ile XX. yüzyıllar arasında insanlarla ilgili 

bütün hukukî olayları, kadıların vermiĢ oldukları kararları ve bunlarla ilgili 

bilgileri kapsayan defterlere Ģer„iyye sicilleri, kadı defterleri, mahkeme defterleri, 

zabt-ı vakâyî sicilleri veya sicillât defteri denmektedir
20

. Kimi yerlerde bu 

defterlere Osmanlı mahkeme kayıtları ya da Osmanlı mahkeme sicilleri de 

denilmektedir
21

.Bu defterler içersindeki bilgiler her hangi bir değiĢtirme söz 

konusu olmaksızın olduğu gibi mahkemede görülen olayı anlatmaktadır
22

. 

Bütün sicil defterlerinin ortak özelliği ise, baĢlarında Arapça “dibace” adı 

verilen giriĢ kısmının bulunmasıdır. Dibace kısmında, Allah‟a hamd ve 

Peygamber‟e salat kısımları yer almakta, daha sonra sicili tutan kadının ismi ve 

vazife unvanı zikredilmektedir. ġer‟iyye sicillerini ihtiva eden konulara 

bakıldığında bunların toplumun her kesimini ve kurumlarını ilgilendirdiği açıkça 

görülmektedir. Bu sicillerde kadıların devlet merkezi ile yaptığı resmi yazıĢmalar, 

halkın Ģikâyet ve dilekleri, mahalli idârelere ait hukuki düzenlemeler olarak kabûl 

edilen ferman ve hükümler yer almaktadır. Bu yönleri ile ait oldukları yerlerin 

sosyal, iktisadi durumunu göstermesi bakımdan son derece önemli kaynaklardır
23

. 

ġer‟iyye sicillerinin incelenmesiyle Osmanlı hukukunun dayandığı temel 

esaslar, Ģer‟î ve örfî hukuk kuralları, padiĢahın yetkisinin sınırı, kadıların yetki ve 

salahiyetlerini tespit etmek mümkündür. Aynı Ģekilde evlilik ve evliliğe giden 

yolu aĢamalarıyla gösteren belgeler türk aile yapısının târîhi seyri açısından önem 

arzetmektedir. Kezâ boĢanma, vasî ve nazır ta`yîni, eĢlerin birbirleri üzerindeki 

hakları ile alakalı vesikalarda evlilik sonrası olaylarla ilgili son derece önemli 

malumatı haizdirler. Son dönem sicillerinde sıkça rastlanan tereke kayıtlarından 

da mirâsın taksîm Ģeklini, eĢya, borç ve alacakların hesaplanma yöntemini tespit 

                                                           
20

 Ahmet Akgündüz vd.; Şer‟iyye Sicilleri Mahiyeti, Toplu Kataloğu ve Seçme Hükümler, C.1, 

Türk Dünyası AraĢtırma Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1988, s. 17. 
21

 Abdülaziz Bayındır; İslam Muhakeme Hukuku, Ġslami Ġlimler AraĢtırma Vakfı Yayınları,  

Ġstanbul 1986, s.1. 
22

Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı; Osmanlı Devleti‟nin İlmiye Teşkilatı, TTK Yay, Ankara  1984. s.109. 
23

 Halit Ongan;  Ankara‟nın Bir Numaralı Şer‟iyye Sicili, AÜDTCF Yay, Ankara 1958,  s.10. 
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etmek mümkündür. Tüm bu uygulamaların dayandığı Ġslam hukukunun uygulanıĢ 

Ģekli ise hukuk târîhi açısından dikkate değerdir
24

.  

Özellikle bir toplumun târîhinden gelen ve onun geçmiĢ dönem kültürünü, 

inançlarını ve geleneklerini yansıtan eserler tek bir bilim dalına ait olamazlar. 

Kadı sicilleri de bu türden malzemelerdir. Öncelikle târîh, sosyoloji, ekonomi, 

hukuk gibi alanların doğrudan ilgilendiği bu belgeler bazı yönleriyle diğer 

bilimleri de yakından ilgilendirir
25

.  

Kadı, hukuk dilinde insanlar arasında ortaya çıkan çekiĢme ve davaları 

Ģer‟i hükümlere göre çözümlemek için devletçe atanan kiĢidir. Kelime olarak 

“hükmetmek, hüküm vermek, idâre etmek, yargılâmak ” manalarına
26

 gelen kadı, 

Osmanlı‟da Ģer‛î ve örfî hukukun uygulayıcısı olması yanı sıra devlet emirlerini 

de yerine getiren yönetim ve hukuk adamı kimliğine haiz yetkili idi
27

. Kadı‟nın 

öncelikli görevi adaleti sağlamaktı
28. Mecelle, hâkimin fıkıh meselelerine, yargı 

usulüne vakıf, davâları onlara uygulayarak hall ve fasletmeğe muktedir olmasını 

Ģart koĢar. Kadı olacak zât; hakîm, akıllı, fehîm (anlayıĢlı), müstakîm (doğru), 

emîn, mekîn (vakarlı) ve metîn olmalıdır. Kadı, bütün fıkıh meselelerini ihâta 

edemeyeceğinden müftüden fevta alabileceği prensib olarak kabûl edilmiĢtir
29

. 

Kadıların Ġslam hukuku esaslarına göre önlerine gelen davalara baktıkları, 

vakıf hizmetlerini yürüttükleri, aile hukukunu ilgilendiren konularda hukuk mercii 

oldukları, âsâyiĢi temine çalıĢtıkları, her türlü belediye hizmetlerini yerine 

getirdikleri görülmektedir. Bundan dolayıda Ģer‟iyye sicillerinde her türlü dava 

zabıtları ile mukavele, senet, satıĢ, vakfiye, vekalet, kefâlet, verâset, borçlanma, 

boĢanma, tereke ve taksîm v.b., gibi  Ģer‟î muamelelere dâir resmi kayıtlar, 

narhlarla esnaf teftiĢine ait notlar, baĢta hükümdar olmak üzere her derecedeki 

büyük ve küçük makamlardan yazılan ferman, berat, divan tezkiresi, mektup gibi 

                                                           
24

 Ongan, a.g.e., s.30. 
25

Hatice ġahin;“Bursa Şer‟iye Sicilleri‟nin Dili Üzerine Bir İnceleme Denemesi ” Fırat 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi; C.12,  Sayı 1 Elazığ 2002, s.101. 
26

 Fahrettin Atar; “Kadı”, DİA, C.26, s. 66.  
27

 Ahmet Cihan;  Reform Çağında İlmiye Sınıfı,Birey Yay, Ġstanbul 2004, s. 47. 
28

 Abdurrahman Atçıl; Procedure ın The Ottoman Court and The Dutıes of Kadıs, The Instıtute of 

Economıcs and Social Scıences of Bilkent Unıversity, Ankara 2002, s.33. 
29

Ahmed Cevdet PaĢa, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, Matbaa-i Osmaniye, Dersaadet 1305, md.,1793, 

s. 596. 
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v.s., resmi mahiyetteki emir ve yazı sûretleri hatta yangın, sel, fırtına,deprem 

salgın hastalık gibi olayların kayıtları günlük olarak iĢlenmiĢtir
30

. Elimizdeki 

defterde ırza tecavüz, hırsızlık ve cinayet gibi meselelere sık rastlanmaz. Osmanlı 

toplumunda teba bu tür olayları mahkemeye aksettirmeden kendi aralarında 

çözmeye çalıĢırdı
31

. 

Ġslamî hükümler çerçevesinde müesseselerini oluĢturan Osmanlı 

Devleti‟nde kadılık, beylik döneminden itibâren uygulamada yerini almıĢ ve 

kadının görev ve sorumluluk alanı geniĢletilmiĢti
32

. Osmanlı adli teĢkilatının 

temeli sayılan kadılar bulundukları yerin hem hâkimi, hem belediye baĢkanı hem 

emniyet amiri bazen hem mülki amiri ve hem de halkın her konuda müracaat 

edeceği bir makamıydı
33

. 

ġer‟i mahkemeler Osmanlı Devleti‟nin baĢlangıcından Tanzîmat dönemine 

kadar uzun asırlar her türlü hukuki anlaĢmazlıkların çözüldüğü bir kurum olmuĢ 

ve bu süre zarfında da klasik Osmanlı mahkemesi tek hâkimli, esas i`tibâriyle tek 

dereceli bir özellik göstermiĢti
34

. Hukuki anlaĢmazlıkların Ģer‟î ve örfî esaslar 

çerçevesinde çözüme kavuĢturulduğu bu mahkemelerin, Osmanlı Devleti‟nin ilk 

asırlarında husûsi bir yeri veya binası yoktu. Kadılar ile mahkeme görevlilerinin 

bulundukları kaza ve Ģehirlerde Ģer‟i mahkemeler bulunurdu. Kadıların bulunduğu 

idari yerlerede kaza denirdi. Bugünkü idari taksîmde bunlar ilçe veya il 

merkezidir
35

. Bu mahkemeler baĢlangıçta camilerde, daha sonraları ise çoğu 

zaman kadının oturduğu evi ile yan yana ve bazen de büyük bir caminin yanında 

idi
36

. Her kazada bulunan Ģer‟i mahkemelerin haklı ile haksızı ayırt etmek, nikâh, 

boĢanma, vakfetme, evlat edinme gibi iĢleri görmek asıl görevleri arasında idi. 

Bütün bu kazaya (yargıya) ait iĢler bu mahkemede görülürdü. Bazı özel durumlar 

için “meclis-i Ģer`” denilen mahkeme kurulu bu binada toplanır ve görev 

                                                           
30

 Naci ġahin;  XIX. Yüzyılda Karahisar-ı Sahib Sancağı, Kültür-Sanat Yay, Ġstanbul 2007, s.34. 
31

 Suraıya Faroqhı; Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, Tarih Vakfı Yurt Yay, Ġstanbul  2001,  s.5. 
32

 Ġlber Ortaylı; “Kadı”,  DİA, C.26, s. 69.  
33

 Said Öztürk; İstanbul Tereke Defterleri (Sosyo-Ekonomik Tahlil), OSAV Yayınları, Ġstanbul 

1995, s. 48. 
34

 Mehmet Akif Aydın; Türk Hukuk Tarihi, Hars Yay,Ġstanbul 1995, s. 83. 
35

Osman Keskioğlu; Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukuku, Müftüoğlu Yayınları, Ayyıldız Matbaası, 

Ankara 1969, s. 270-271. 
36

Hüseyin Özdeğer; 1463-1640 Yılları Arasında Bursa Şehri Tereke Defterleri, Bayrak 

Matbaacılık,  Ġstanbul 1988, s.6. 
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yapardı
37

. Kadılar Osmanlı idari teĢkilatındaki önemli yerlerinden dolayı 

padiĢahla doğrudan olarak haberleĢme yetkisine sahipti. Kadılar gelirlerini 

gördükleri davalardan aldıkları harçlardan sağlarlardı. Mahkemeden maaĢ almaz, 

yaptıkları iĢlerden harç adı altında para alırlardı
38

. 

Mahkemede kadı dıĢında değiĢik iĢler için görevliler vardı. Kadı yargı 

iĢlevini yürütürken bunlardan yardım alırdı. Bunların baĢında kadı tarafından 

ta`yîn edilen naibler gelirdi. Kadının vekili olan naibler vazifelerinin mahiyetine 

göre kadı naibleri, mevali naibleri, bab naibleri, arpalık naibleri olarak 

adlandırılırdı
39

. Naibler bulundukları bölgede kadının fonksiyonlarını yerine 

getirirdi. ÂsâyiĢ, beledi hizmet, davaların görülmesi, ihtikârın meni, depolama, 

narh kontrolü gibi görevleri üstlenirlerdi
40

. Bunun yanı sıra mahkemede 

yargılâmaya bir anlamda gözlemci sîfâtıyla katılan Ģühûdü‟l-hâl, kadıların diğer 

önemli yardımcılarından biriydi. ġühûdü‟l-hâl, udulü‟l-müslimin de denilen ve o 

kaza bölgesinin ileri gelenleri arasından seçilen, sayıları beĢ altı veya daha fazla 

olan bu Ģahitler yargılâma sürecine veya karara müdahale etmez sadece 

varlıklarıyla kadıların adil karar vermesinde dolaylı etki ederdi. Bunların dıĢında 

kassamlar, kâtipler, muhzırlar, muhtesipler ve subaĢı gibi görevliler de kadılara 

yardımcı olurdu. Kasamlar mirâs taksîminde, kâtipler mahkeme kayıtlarının 

tutulmasında, muhzırlar sanıkların mahkemeye celbinde, muhtesipler çarĢı, pazar 

denetlenmesi ve narhların kontrolünde, subaĢılar sanıkların mahkemeye celbi ve 

verilen cezanın uygulanmasında görev alırdı
41

. 

Osmanlı Ģehirlerinin fiziki, idari, demografik, ekonomik, askeri 

özelliklerinin iyi anlaĢılabilmesi için Ģer‟iyye sicillerinden çok iyi tahlili yapılarak 

faydalanılması gerekmektedir. ġer‟iyye sicilleri salt yargı kararlarını içeren 

kaynak olmadan daha çok, toplumun târîhinin en ilginç yönlerini yansıtan birer 

kaynak sayılmıĢtır 
42

. ġer‟iyye sicilleri sosyal konular açısından da son derece 

zengin muhtevaya sahiptirler. Bölgede yaĢayan insanların aile yapılarını, evlilik 

                                                           
37

 Halil Ġnalcık; “Mahkeme” , İA, C. 7, Ġstanbul 1977, s. 147. 
38

 Nurcan Abacı; “Bursa Şehrinde Osmanlı Hukukunun Uygulanması” ( 17. y.y.), Kültür Bakanlığı 

Yay, Ankara 2001, s.15. 
39

 Aydın, a.g.e., s. 89. 
40

 Ġ. Ortaylı, a.g.m., s. 73. 
41

 M. A. Aydın;  “Mahkeme”, DİA,C.27., s. 343 
42

 Necdet Sakaoğlu; Tanzimat‟tan Cumhuriyet‟e Tarih Sözlüğü-Deyimler-Terimler, ĠletiĢim Yay. 

Ġstanbul 1985. s.121 
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geleneklerini, çocuk sayılarını, sosyal güvenlik konularını, zengin-fakir, müslim-

zimmi gibi özelliklerini de içerir. Gayr-i Müslim tebanın evlenme, boĢanma, 

mirâs konularında inandığı dine göre hareket ettiğini, isterlerse Ġslam hukukuna 

uygun davranabilecekleri serbestîsini belgelerden çıkarabiliyoruz
43

. Bu 

Osmanlı`da kadı mahkemesinde Müslüman olmayanların da kendi haklarını elde 

ettiklerinin bir delilidir
44

. Osmanlı hukuk sistemini anlamak ve hukuk târîhini 

yazmak için baĢvurulacak kaynakların baĢını Ģer‟iyye sicilleri çekmektedir. 

Osmanlı Devletinde geniĢ yetkileri olan kadıların vermiĢ oldukları 

hükümleri, sicil denilen birer defterde tutmaları kanundu. Osmanlı Ģer‟i 

mahkemelerinde Osman Gazi devrinden Ģer‟i mahkemelerin kapatıldığı 1924 

târîhine kadar sicil geleneği sürdürülerek kadılar veya naibler tarafından  bütün 

mahkeme kararları, mahkemenin yetkisine giren her türlü muamele ile resmi 

vesika sûretleri, mahkeme defterlerine kaydedilmiĢtir. 

 Osmanlı Devletinde idari teĢkilatın esasını teĢkil eden her kaza, sancak ve 

vilayet merkezinde tutulmuĢ olan Ģer‟i mahkeme defterlerinin sayıları yanan ve 

kaybolanlardan baĢka bugün on binleri geçmektedir. Ġstanbul ile ilgili olanlar 

Ġstanbul Müftülüğü‟nde bulunmakta ve diğerleri ise Ankara‟da Milli Kütüphanede 

muhafaza edilmektedir
45

. Osmanlı döneminde kaleme alınan vakanüvis ve diğer 

husûsi târîhlerdeki Ģehir, kasaba ve köylere ait malumatın yokluğu veya azlığı göz 

önüne alındığında bu malzemenin sadece bizim kültürümüz için değil bugün 

Osmanlı toprakları üzerinde kurulmuĢ bir çok ülke için büyük değer îfâde ettiği 

görülür
46

. 

ġer‟iyye sicillerinin varlığı Cumhuriyetin ilk yıllarında dikkati çekmiĢ ve 

bunlar üzerinde ciddi çalıĢmalar yapılmasının gereği üzerine bazı makaleler 

                                                           
43

 Akgündüz, a.g.e., s.13 
44

 Elif Bayraktar; The Implementatıon of Ottoman Relıgıous Polıcıes ın crete 1645-1735:Men of 

Faith as actors ın The Kadı Court, The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent 

University, Ankara 2005,s.111. 
45

 Akgündüz, a.g.e ., s.83 
46

Salih Akyel; 1831-1837 (H.1247-1252) Tarihli Eğin Şer‟iyye Sicili‟nin Tanımı ve Fihristi ”  

,Fırat Sosyal Bilimler Dergisi, C.14 Sayı.1, Elazığ 2004 , s.220. 
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kaleme alınmıĢtır
47

. ġehir târîhleri üzerinde yapılan çalıĢmalarda bu sicillerden 

faydalanılmıĢ ve üzerinde durulmuĢtur
48

. 

1. 644 NO’LU ġER’ĠYYE SĠCĠLĠ VE DEFTERĠN TANITIMI 

Karâhisâr-ı Sâhib Sancağına ait 173 adet Ģer‟iyye sicil defteri 

bulunmaktadır. Önceleri Afyonkarahisar Müzesi‟nde bulunan defterler, daha 

sonra Milli Kütüphaneye nakledilmiĢ ve orada mikrofilmleri çekilerek muhafaza 

edilmiĢtir. Sicillerde rika ve rika çeĢitleri, divani, talik, nesih gibi yazı türleri 

kullanılmıĢtır.  

Bizim çalıĢtığımız 644 no‟lu defter 179 adet belge ve 191 sayfadan 

ibarettir. Deftere sonradan da numaralandırma yapılmıĢ ancak biz eski numaralara 

göre  tasnif yaptık. Defterde târîh sıralamasına uyulmamıĢtır. Târîhler Arapça 

olarak verilmiĢtir. Tereke kayıtlarında mahalli tabir ve terimlere çok sık olarak 

rastlanılmaktadır.  Arapça, Farsça gramer kuralları çok sık kullanılmıĢtır. Yazıları 

i`tibârıyla kısmen silik ve okunamayacak derecede olan kelimeleri (,) iĢâreti 

koyarak boĢ bıraktık ve ayrıca yanlıĢ okuma olabilecekleri de yanlarına (?) 

koyarak yanlıĢ olabileceğini belirttik. 644 no‟lu Karâhisâr-ı Sâhib Ģer‟iyye 

sicilinin 114 ve 115 sayfalı varak‟ı okunmayacak durumda olduğundan 

değerlendirme ve transcrip   yapılamamıĢtır.  Belgenin asılları`nın Devlet 

ArĢivleri Genel Müdürlüğünde bulunması ve okuyucuların hizmetine 

sunulmamasından bu varak incelenememiĢtir. Okunamayan bu belge ekte 

verilmiĢtir.    

2. DEFTERDE BULUNAN BELGE ÇEġĠTLERĠ 

Hüccetler:   Lügatte senet, vesika, delil demek
49

 olan hüccetin terim anlamı ise 

kadının kararını ihtiva etmeyen, taraflardan birinin ikrârını ve diğerinin bu ikrârın 

tasdîkini hâvî bulunan ve üst tarafına bunu düzenleyen kadı‟nın mühür ve 

                                                           
47

 Ġ. Hakkı UzunçarĢılı;  “Şer‟i Mahkeme Sicilleri”, ÜM, C. 5, sy. 29, Ankara 1935, s. 365-368.; T. 

Mümtaz Yaman, “ġer‟î Mahkeme Sicilleri”, ÜM, C.12, Sayı. 68, Ankara 1938, s.153.  
48

 M. ÇAğatay Uluçay;  “Manisa Şer‟iye Sicillerine Dair Bir Araştırma”, TM, C.10, s. 285-298.; 

ġer‟iye sicilleri temel alınarak yazılmıĢ ilk Ģehir tarihi denemeler için bkz. Hüseyin Hüsameddin 

Yaser, Amasya Tarihi, C.1., 1330-1928, 4. Cildin bakiyesi. Ġstanbul 1935; Ġ. Hakkı UzunçarĢılı, 

Karesi Vilayeti Tarihçesi, Hüsnütabiat Basımevi, Ġstanbul 1943. 
49

 Ferit Devellioğlu; Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara 

1996, s.388. 
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imzasını taĢıyan yazılı belgedir
50

. Bu vesikalarda imza altta değil üstte  bulunurdu. 

Kadının imza ve mühründen sonra sırayla tarafların ad ve adresleri, hüccetin 

konusu, hukuki olay ve muamelenin Ģekli ve Ģartları varsa teslîm ve tesellüm iĢleri 

beyân edilirdi. Yapılan ikrâr ve beyânların sonunda da belgenin tanzîm târîhi ve 

Ģahitlerin isimleri yer alır
51

. Hüccetler davalarda kesin hüküm olarak kabûl 

edilirler. Hüccetleri diğer çeĢit yazılardan ayıran en büyük fark Ģahitlerin sıralanıĢı 

ve tasdîk formülüdür.  

 Hüccetler konularına göre çok çeĢitlidir: Evlenme, boĢanma, nafaka, 

mehir, vasî ta`yîni, izin ve yetki verilmesi, alım satım, kısas, diyet, kefâlet gibi 

hüccetler;  kethüda, subaĢı gibi görevlilerin ta`yînleriyle ilgili hüccetler sayılabilir. 

Bu hüccetlerde vakalar nasıl cereyan ettiyse olduğu gibi aktarılarak, yaĢanan 

olaylar ve alınan kararlar daha net bir Ģekilde görülebilmektedir. 

 Üzerinde çalıĢtığımız defter içerisinde de bu tür olayları rahat bir Ģekilde 

kavramamızı sağlayacak orijinal belgeler bulunmaktadır. Örneğin ; Karâhisâr-ı 

Sâhib‟e tabi`, Rumeli kıtası dahilinde Yeni Zağra Kasabası ahâlisinden olan 

Anadolu Ģimendiferinin Karahisar ve Konya hattı makinistlerinden  Konya 

Kasabasının Ġstasyon Mahallesinde ikâmet eden Kasım oğlu Abid Efendi  

tarafından, Çobanlar kariyesi ahâlisinden Dikkulakoğlu Musa oğlu Aliye 

çarparak, Ali‟nin  sağ ayağının dizi ve üstütünün dört beĢ parmak yukarısındaki 

kemiği sıkıĢtırılarak yüz üstü düĢürmek ve iki üç metre mikdarı öne doğru 

sürüklendirilmek ve baĢından yaralayarak  o anda vefâtına sebebiyet vermiĢ, 

merkûmun veresesi vekil Hasan Hüseyin ve Abdullah tarafından diyet davasî 

adına dava açılmıĢ 26.666 guruĢ 20 para diyet parası verimesi kararlaĢtırılmıĢ, 

ancak Abid Kasım Efendi suçsuz olduğunu ve Ģahidlerin bulunmasıyla 

mahkemeye tekrar baĢvurmuĢ bu diyet parsının fazla olduğunu bunun 

azaltılmasını istemiĢtir. Ancak mahkeme bu diyet parasının Hasan Hüseyin ve 

Abdullah„a ödenmesi için taksitlerile belirlenmesine dâir karar aldığına dâir 

hüccet  sûreti örnek olarak verilebilir. 

                                                           
50

 Halil Cin ve Ahmet Akgündüz; Türk İslam Hukuk Tarihi, C.1 TimaĢ Yay. Ġstanbul 1990. s.421.  
51

 Mehmet Zeki Pakalın; Osmanlı Tarih Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü., M.E.B. Basımevi, 

Ġstanbul 1993. C.1.s.365. 
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 ÇalıĢtığımız defterde bulunan belgelerin çoğunu hüccetler oluĢturmaktadır. 

Sosyal hayat hakkında zengin bilgiler veren hüccetlerin sicilde yer alması 

Karâhisâr-ı Sâhib Sancağının incelenen dönemine ait sosyal hayat‟ın daha iyi 

anlaĢılabilmesine katkı sağlayacaktır.   

İ’lamlar: Lügatte bildirmek ve bildirilmek demek
52

 olan i‟lam; terim olarak ise 

Ģer‟i bir hükmü ve altında kararı veren kadı‟nın imza ve yazılı belgeye i‟lam 

denilmektedir. Ancak Akgündüz, örfi anlamda kadı‟nın imza ve mührünü taĢıyan 

her belgeye hüküm ihtiva etsin, etmesin i‟lam denildiğini, bu sebeble BaĢbakanlık 

Osmanlı ArĢivindeki birçok belgenin i‟lam olarak geçtiğini belirtir
53

. 

 ġer‟iye sicilinde kayıtlı bulunan i‟lamlar: verâset, alacak, adam öldürme, 

imamlığa uygunluk, ispat-ı rüĢt, evlatlık edinme gibi konularda düzenlenmiĢtir. 

Bir i`lâmda bulunması gereken husûslar: Kadının imza ve mührü, davacının adı ve 

adresi, davalının adı, dava konusu, davalının cevâbi, beyyine talebi, ispat ve 

yemin,hüküm, târîh ve Ģuhudu‟l-hâl. 

Terekeler: ġer‟iyye sicilleri içerisinde bulunan önemli bir belge grubu da tereke 

kayıtlarıdır. Tereke
54

, ölen kimsenin geriye kalan maddi varlıklarının değerini 

îfâde eder. Tereke sözlükte ölen kiĢinin bıraktığı Ģeyler, mirâsı anlamına 

gelmektedir
55

. Tereke olarak adlandırılan bu sicillere “kassam”, “metrukât”, 

“muhallefat” defterleri de denmektedir
56

. Tereke kaydının yapılması, mirâsın 

çocuklar arasında bölünmesi, yaĢı küçük olan çocuklara vasî ve nazır ta`yîninin 

yapılması vb… görevler kadıya aittir. Kadı mirâsın bölüĢtürülmesini (kısmet) 

kassam adlı görevliler, dellalbaĢı ve bilirkiĢiler aracılığı ile yapmaktadır. Terekede 

geçen ev eĢyaları, mutfak eĢyaları, giysiler, yiyecekler, ticari mallar, ev, dükkân, 

tarla gibi taĢınmaz mallar, alacaklar, borçlar, canlı hayvan fiyatları tereke sahibi 

hakkında ve bölge ahalisi hakkında önemli bilgiler vermektedir. Ġktisat târîhi 

                                                           
52

 Devvellioğlu, a.g.l., s.426 Pakalın, a.g.l., C.2 s.51; Kamus-i Türki‟de resmi bir tarhrîratın altına 

yazılan bir meclis veya heyetin kararı Ģeklinde geçmektedir. Bkz. Sami., a.g.l. ,s.132 
53

 Akgündüz, a.g.e., s.62 
54

Tereke; aslı “Terke” ölen ve ölen kisinin bıraktığı mal yerine kullanılan bir tabirdir. Olunun 

techiz ve tekfini, borçları, vasiyeti ve vârisleri ile onlara verilen payın kaydedildiği belgelerdir 

Pakalın, a.g.l. s.453., 
55

 Devellioğlu, a.g.l., s.633 
56

 Özdeğer, a.g.e.,s.8.;Yusuf Oğuzoğlu; “Sicillerdeki Tereke kayıtlarının Kültürel Malzeme Olarak 

Değeri”, 3.AraĢtırma Sonuçları Toplantısı, 20-24 Mayıs, Ankara 1985, s.1. 
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açısından Ģer‟iye sicilleri, iktisâdi teĢekküllere ait bilgiden muhtelif konularda bir 

genellemeye götürebilecek istatistikî bilgilere kadar uzanan bir geniĢlik arz 

etmektedir
57

. Bu konularda araĢtırma yapacak olan araĢtırmacıların ilk müracaat 

edecekleri yer Ģer‟iyye sicilleri ve dolayısıyla tereke defterleridir. Tereke 

kayıtlarında ziynet ve süs eĢyaları yanında muhtelif silahlar ve kitaplara da 

rastlanmaktadır. 

Vakıflar: Vakıf kelimesi Arapçada durdurmak, alıkoymak manasında olup, terim 

olarak ise: Menfaati kullara ait olmak üzere bir malı kendi mülkünden çıkarıp 

vakıf Allah„ın mülküdür, baĢkaları ona malik olamaz
58

 demektir. UygulanıĢ 

itibâriyle bir kimsenin mülkiyetindeki maldan feragat ederek onu amme 

menfaatine ebedi tahsis etmesi anlamına gelmektedir
59

. Istılah olarak 8. Asır 

ortalarından 19. Asır sonlarına kadarki devrede, Ġslam ülkelerinin içtimai ve 

iktisadi hayatında ehemmiyetli bir rol oynayan dini-içtimai bir müessesenin 

adıdır
60

. Vakıf konusu bir sosyal yardımlaĢma konusu olarak ele alınınca insan 

hayatının maddi-manevi birçok safhasını içerir. Ġslam dini ile birlikte vakıf, 

insanların sosyal yardımlaĢma ihtiyaç ve isteklerinin bir netîcesi olarak dini bir 

kurum niteliğinde ortaya çıkar.Ġslam hukukunda ise yararı kullara ait olmak üzere 

bir malı kendi mülkünden çıkararak Allah yolunda tahsis etmektir. Böylece bir 

kiĢi, mülkiyetine sahip olduğu bir menkûl veya gayrimenkûl malının tamamını 

veya bir kısmını Allah‟ın rızasını kazanmak üzere, halkın herhangi bir ihtiyâcı 

için müebbeden tahsis ederse vakıf yapmıĢ olur
61

. Osmanlı Devleti‟nin târîhine 

göz atıldığında, bu devlette, bugünkü devlet anlayıĢına göre kamu hizmetleri 

niteliği taĢıyan birçok içtimai vazifenin vakıf yoluyla gerçekleĢtirildiğini görürüz. 

Yollar, köprüler yapımı ve sulama çalıĢmaları gibi kamu iĢleri, hastanelerin 

yapımı ve fakirlere yardım gibi sosyal yardımlaĢma faaliyetleri, eğitici ve öğretici 

kadronun ücretlerini, talebelerin bakımını, medreselerin ve kütüphanelerin 

yapımını teminat altına almaya yönelik kültür iĢleri, camilerin inĢası gibi din 

                                                           
57

 Özdeğer, a.g.e., s.1. 
58

 Keskioğlu, a.g.e., s. 216-219. 
59

 Ahmet Akgündüz; “ İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf  Müessesesi”, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, Ankara 1988 s.29. 
60

 Bahaeddin Yediyıldız; ”Vakıf”, İ.A.,MEB, C.13, Ġstanbul 1986, s.153. 
61

 Ġsmet Kayaoğlu;  İslam Kurumları Tarihi II, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1994, s.59. 
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hizmetleri, Osmanlı Devleti‟nde vakıflar yoluyla yönetiliyordu
62

. Ġslam 

toplumlarının sosyal târîhini doğru bir biçimde aydınlatmak isteyen kiĢiler, târîhi 

ve sosyolojik açıdan vakıflar hakkında araĢtırmalar yapmaya mecburdurlar
63

. 

Vakfiye veya vakıfname ise vakfın teĢekkülü ve iĢleyiĢi husûsunda tanzîm ettiği 

hüküm ve kaideleri ve bunların kadı tarafından tescîlini ihtiva eden hukuki bir 

vesikadır. Bu vesikalardan sosyal târîh, kültür târîhi, iktisadi târîh, hukuki târîh 

hakkında geniĢ bilgilere ulaĢılabilmektedir. Eğitim ve dini hizmet gören vakıfların 

en önemli hizmetlerinin baĢında medreselerin ihtiyaçlarının karĢılanması 

gelmekteydi. Karahisar-Sahib‟te vakıfların çeĢme, cami ihtiyâcını karĢılayarak 

beledi hizmetlere de katkıda bulunduğu görülmektedir. 

2.1. DEFTERDE BULUNAN BELGELER VE SAYFALARI  

Tablo 1. Hüccetler 

HÜCCETLER BELGE NO 

Diyet Davası 767/ 

Kefâlet Hücceti 774/777/831/832/842/843/869/873/875/ 

Mülkiyet hakkı 749/750//751/791/792/ 

Nafaka Hücceti 734/739/740/742/752/754/758/760/762/784/800/802/809/ 

836/850/868/898/900/ 

SatıĢ akdi 786/853/ 

Vasî Nasbi 737/741/747/776/785/799/801/804/824/833/859/867/871/ 

902/ 

Vekalet Hücceti 728/735/736/744/745/746/755/757/759/761/763/772/773/ 

775/779/780/781/782/787/788/806/818/819/820/821/823/ 

826/828/829/830/838/841/848/849/851/852/854/872/874/ 

881/885/886/887/889/890/ 

Verâset Hücceti 748/764/769/790/837/ 

Verâset ve Tereke 738/766/834/858/860/861/862/863/877/878/882/883/884/ 

888/891/893/894/897/ 

                                                           
62

 Erol Özbilgen; “ Gündelik Hayat ”, Osmanlı Dünyayı Nasıl Yönetti, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul 

1998, s 320. 
63

 Mehmet Fuat Köprülü; “Vakıf Müessesesi Ve Vakıf Vesikalarının Tarihî Ehemmiyeti ” Ġslam Ve 

Türk Hukuk Tarihi AraĢtırmaları ve Vakıf Müesesesi, Ötüken Yayınları, Ġstanbul 1983, s.314.  
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Tablo 2. Ġlamlar 

İLAMLAR BELGE NO 

Alacak ve verecek 753/756/770/771/856/865/901/ 

Evladlık alma  866/ 

Ġhtar name 857/876/ 

Ġmalığa uygunluk 725/729/816/817/864/ 

Ġmametlik ve hitâbetlik 

için maaĢ  

808/ 

Ġsbat-ı rüĢd 768/805/811/813/815/822/ 

Kayıpların tesbîti i`lâmı 730/731/732 

Mehr-i mü’eccel ve 

Nafaka 

765/794/795/797/ 

Mirâs taksîmi 726/778/803/812/814/840/843/847/855/892/895/896/ 

Mu’arazadan men 733/810/827/870/880/899/ 

Vekalet i`lâmı  727/793/ 

 

Tablo 3. Vakıf Belgeleri 

EVKAF BELGE NO 

Mütevellî ta`yîni  889/807/ 

Vakıf hücceti 723/724/743/825/835/839/879/ 

 

2.2. KONULARINA GÖRE 

644 numaralı Karâhisâr-ı Sâhib Sancağı Ģer‟iyye sicilindeki belgeler konularına 

göre idari ve fiziki, iktisadi, askeri ve sosyal hayatı yansıtmalarına göre dört ana 

gurup altında değerlendirebiliriz. 

2.2.1. Ġdari ve Fiziki Yapı 

Kaza, Nahiye ve Köyler 

Osmanlı Devleti‟nin mülkî taksîmatında memleket eyaletlere, eyaletler 

sancaklara, sancaklar kazalara ve kazalar nahiyelere ayrılmıĢtır. Osmanlı 
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idâresinin en alt birimi Ģehirlerde mahalle, kirsâl alanda ise köy topluluklarıdır. 

Bu taksîmat içinde eyalet en üst birimdir. Eyaletin bir alt birimi olan sancaklar, 

ülke idâresinin temel birimiydi ve devlet teĢkilatının çekirdeğini oluĢturmaktaydı. 

Afyonkarahisar, klasik dönem Osmanlı idarî teĢkilatında Anadolu 

Eyaleti‟ne bağlı bir sancaktır ve 1839 yılında Hüdavendigâr Vilayeti teĢkil 

edilince buraya bağlı sancaklardan biri haline getirilmiĢtir. Önceden merkezden 

ta`yîn edilen sancak beyleri tarafından idâre edilmekte iken 1867‟de mutasarrıflık 

olarak kazalara ve nahiyelere ayrılmıĢtır
64

.1864 yılında kabûl edilen Vilâyet 

Nizâmnâmesi ile taĢra yönetiminde değiĢiklik yapılmıĢ, vilâyet yöneticisi vali, 

sancak yöneticisi mutasarrıf, kazâ yöneticisi kaymakam, Nâhiye yöneticisi ise 

Nâhiye Müdüründen oluĢmuĢtur
65

. 

Tablo 4. Defterde Geçen  Kaza ve Nahiye ve Köy Adları   

KAZALAR NAHİYELER KÖYLER BELGE NO 

Bolvadin Karacaviran - 874 

Sandıklı - - 812 

Aziziye( Emirdağ) - Ali Gün 812 

“ Haneperçin Mallıca 830 

“ Burhaniye  - 832 

 ġuhud Ak Sultan 889 

 Sincanlu Kırka 791 

 “ Senir 796 

 “ Hacı PaĢa 816 

 “ Sinan PaĢa 830/882 

 “ TokuĢlar 833 

 “ Serban 856 

 “ Çatkapı 723 

 “ Sark 723 

  Ak Sultan 840 

                                                           
64

 Feridun Emecen; “Afyonkarahisar ”, İ.A, TDV. Yay, C.1, Ġstanbul 1988, s.444. 
65

 Mehmet Ali Ünal; Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Fakülte Kitabevi, Isparta 2002, s.221 
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  Akviran 848 

  AĢağı Tandırı 860/880 

  Bulca 843/860/892 

  Corce-i Kebîr 798 

  Corce-i Sağîr 855/895 

  ÇalıĢlar 797 

  Çavdarlı 810 

  Çobanlar 855/767 

  Değirmen Ayvalı 835 

  Dinar  772 

  Doğanlar 863 

  Döğer 782 

  Elburuk 892 

  Erkmen 895 

  Gebeceler 886/888 

  Ġsmail 855 

  Kal‟acık-ı Sagir 810 

  Karaağaç 863 

  Karaca Ahmed Sultan 817 

  Kozlüce 797 

  Köprülü 745 

  Kubbeli 843 

  Salar 848/873/893 

  Bayatcık 743 

 

Mahalleler 

Osmanlı çağındaki mahalle, aynı mescide ibadet eden cemaatin aileleri ile 

birlikte ikâmet ettikleri Ģehir kesimidir mahalle birbirlerinin davranıĢlarından 

sorumlu, sosyal dayanıĢma içinde olan kiĢilerden oluĢmuĢ bir topluluğun yaĢadığı 
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yerdir.
66

 Ġslam Ģehirlerinde mahallelerin oluĢmasında dinin önemli bir etken 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda mahalle aynı mescitte ibadet eden cemaatin 

aileleriyle birlikte yerleĢtiği Ģehir kesimi Ģeklinde da tanımlanmıĢtır. 

Afyonkarahisar‟da bu tanımlara uygun 50 civarında mahalle adı kaydetmek 

mümkündür. 

ÇalıĢmamızda, mahalle isimlerinin genelde yer, kiĢi, meslek adlarına göre 

bir karakter taĢıdığı görülmektedir. Bunlara belgede geçen ( Kayadibi, Sinan PaĢa, 

Nakilci) mahalleleri örnek verilebilir. Bu mahalle isimlerinden birçoğu 

günümüzde de mahalle ismi olarak kullanılmaktadır. Bu mahalle isimlerinden 

yola çıkarak o dönemdeki sosyal, kültürel ve dini yaĢam hakkında bilgi sahibi 

olabiliyoruz. Sicilden, o dönem Afyonkarahisar halkının Müslüman ve Müslüman 

olmayanlardan oluĢtuğunu ve  her kesimin ayrı ayrı mahallelerinin de olduğunu 

söyleyebiliriz. Defterde kazâ ve nahiyelere ait toplam 48 adet mahalle adı tespit 

edilmiĢtir.  

Tablo 5. Afyonkarahisar‟ın Merkezindeki Mahalleler  

MAHALLE BELGE NO 

Ak mescid 774/802/808/819/832/848/853/ 

Arab mescidi 743/771/805/811/ 

Bedrik  758/809/847/ 

Burmalı 790/805/809/835/885/ 

Cami-i Kebîr 755/ 

Canbaba 840/ 

Cansız 780/887/     

ÇarĢıbaĢı  729 

ÇavuĢbaĢı 768/771/776/781/804/827/839/856/858/864/868/869/ 

872/874/875/877/878/890/ 

Daî Receb 789/ 

Efecik 803/ 
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Ekeste 745/ 

Fakih PaĢa 788/818/820/832/ 

Gön Pazarı 724/ 

GündoğmuĢ 879/ 

Hacı Abdurrahman 733/734/759/803869/875/ 

Hacı Ali Oglu  761/789/ 

Hacı Ata 725/ 

Hacı Cafer 835/ 

Hacı Evtal 757/ 

Hacı Eyüb 835/869/875/901/ 

Hacı Mahmud 744/749/803/805/886/892/ 

Hacı Mustafa 765/869/ 

Hacı Nasuh 812/827/ 

Hacı Nuh 737/749/ 

Hacı Yahya 724/768/829/ 

Hamidiye 739/ 

Kadın Ana 838/ 

Kahil  724/726/740/741/763/769/773/775/779/780/795/801/8

02/811/812/819/826/830/832/835/841/861/862/882/88

4/889/897/ 

Kale  870/ 

Karaman 730/731/732/754/760/787/790793/807/818/820/835/8

49/851/880/894/899/900/ 

Karaman oğlu 734/ 

Katip PaĢa 854/ 

Kayadibi 891/ 

KöprübaĢı 726/ 

Kubbeli 757/765/847/ 

Marulcu 734/769/806/853/ 

Mecidiye ( umurca ) 723/751/752/755/829/840/866/ 

Medli 774/778/812/814/ 
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Molla BahĢi 823/845/ 

Nakilci 724/803/837/839/901/ 

Nurcu 750/754/786/793/820/900/ 

Nureddin 747/748/749/754/ 

Savb Toros 727/748/752/ 

Sinan Halife 765/856/ 

Sinan PaĢa 768/774/786/820/880/901/902/ 

Voyvoda 760/ 

Zaviye Sultan 749/757/773/825/847/880/ 

   

En çok davalar Kahil, Karaman, ÇavuĢoğlu, Mecidiye Mahallelerinde 

görülmektedir. Bu mahallelerden Kahil Mahallesi ön sırada yer almaktadır.  

Tablo 6. Afyonkarahisar dıĢındaki il ve Mahalleler 

İL MAHALLE  BELGE NO 

Ġzmir vilayeti  870 

Konya Ġstanbul mahallesi 746 

Kütahya Sancağı Lala mahallesi 736 

Mısır-ı Kahire  820 

Samsun Sancağı  751 

UĢak kazasına tâbi„ Ġslam Karyesi  739 

 

Tablo 7. Afyonkarahisar‟daki mahal adları 

MEVKİ ADI BELGE NO 

Abdi Kadı ÇeĢmesi (GündogmuĢ Mahallesinde) 789 

Gön pazarı( Karâhisâr-ı Sâhib çarĢısında) 724 

Harman yeri 736 

Hıdır PaĢa 751 

Hükümet Konağı pîĢ gâhı 730 

Kadı Hamamı Bölmeliği 769 
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Keçeciler içi( Karâhisâr-ı Sâhib çarĢısında) 780 

Mutyablar içi( Karâhisâr-ı Sâhib çarĢısında)  780 

Sarracıhane( Karâhisâr-ı Sâhib çarĢısında) 775 

Yaymacılar ( Karâhisâr-ı Sâhib çarĢısında) 779 

Yeni Hamam 840 

 

2.2.1.1. Vakıflar 

Belgelerde vakıflara ait isimler yer almakla birlikte, vakıflarla ilgili 

belgelerin konularına baktığımızda, vakıflara yeni mütevellî ya da idâreci 

atanması, vakıfın yakınlarının, vakıf gelirlerinden alacağı ile ilgili davalar, vakfın 

gelirlerine haksız el koyanlarla ilgili davalar ile mal ve para cinsinden 

gerçekleĢtirilen vakfiyeler yer almaktadır. 

Tablo 8. Defterde geçen vakıf isimleri  

VAKFIN ADI  BELGE NO 

AĢağı Pazar cami` Ģerifi vakfı 819 

Burmalı ÇeĢme vâkfı 872 

Keçe Pazarı cami`-i Ģerifi vakfı 775 

Lala Sinan PaĢa vakfı 830 

Necibzâde vakfı 769 

Ot Pazarı cami` Ģerifi vakfı 892 

PaĢa cami` Ģerifi vakfı 892 

Süleyman ÇavuĢ vakfı 775/782 

2.2.1.2. Camiler  

Tablo 9. Defterde geçen cami isimleri 

CAMİ ADI BELGE NO 

AĢağı Pazar Cami‟i ġerifi  816 

Cami‟ ġerif (Bayatcık) 743 

Cami‟i ġerif ( ÇavuĢbaĢı Mahallesi ) 839 

Cami‟i ġerif ( Hacı Ata Mahallesi ) 725 



23 
 

Cami‟i ġerif ( Hacı PaĢa Karyesinde) 816 

Cami‟i ġerif ( Hıdır PaĢada Ġbrahim Ağa mahallesinde) 751 

Cami‟i Ģerifi ( Hacıbeyli Karyesi ) 817 

Cami`-i Ģerifi (ÇarĢıbaĢı Mahallesi) 729 

Gedik Ahmet PaĢa Cami‟ 806/ 808 

Hacı Yahya câmi`-i Ģerifi ( Gün pazarı mahallesinde) 724 

Ġyan tekkesi câmi`-i Ģerifi ( Mecidiye mahallesinde ) 723 

Kasım PaĢa Cami‟ ġerifi 835 

Keçe Pazarı cami‟i Ģerifi 775 

Ot Pazarı Cami` 755/ 892 

PaĢa cami‟i Ģerifi ( Hacı Mahmud Mahallesi ) 892 

 

2.2.1.3. Hamamlar 

Tablo 10. Defterde geçen hamam isimleri 

HAMAM BELGE NO 

Debbağlar hamamı 825 

Gazlıgöl Hamamı 821 

Kadı Hamamı 769 

Yeni Hamam 840 

2.2.1.4. Medreseler 

Tablo 11. Defterde geçen medrese isimleri 

MEDRESE BELGE NO 

Recep Efendi medresesi 730 

Açıkgözzâde medresesi 853 

 

2.2.1.5. Lakaplar 

Soyadı olmaması nedeni ile halkın tanınmasında lakapları ile çağırmanın 

yaygın olduğu görülmüĢtür. Karahisâr-ı Sâhib halkının sosyal hayatına dâir fikir 

vermesi bakımından Sicilde geçen lakaplar tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır. Bunlar 

Ģöyle sıralanabilir: Hacı, AĢçı, Ayıkzâde, Debbağzâde, Saraç, Demirci, ġeyh, 
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Berber, SatılmıĢ,Hallaç, Kara, KarakaĢ, Sarı, Köse, Katip, Dede,Bolvadinli… 

Lakaplar, kiĢilerin sosyal statüleriyle doğrudan iliĢkilidir. Sicildeki lakaplar, 

mesleklerden kaynaklanan (demirci, kasab ,leblebici, çoban), fiziki özelliklerinden 

dolayı verilen (ince, kör, pala, sarı), memleketine göre (Erzurumlu, Ġzmirli 

Karamanlı, Diyarberkirli), soy büyüklerinden dolayı verilen (Mumyakmazzâde, 

Dikkulakoğlu), dini özelliklerinden dolayı verilen (pir, seyyid, Hacı, Ģeyh) 

lakaplar olarak gruplandırılabilmektedir. Bu lakapları taĢıyan kiĢilerin bu 

meslekleri icrâ edip etmediklerini ise kesin olarak söyleyemeyiz. Ancak ailenin 

târîhinde bu mesleğin icrâ edildiği düĢünülebilir. 

Tablo 12. Defterde geçen lakaplar 

LAKAP BELGE NO 

Açıkgöz 812 

Ağa 815 

Anbanaslı 890 

Ayıkzâde 819 

Bayatlı 890 

Bayraktar 820 

Pehlüvan 798 

Bıyıkzâde 768 

Bindarlı 818 

Boğa 792 

Bolvadinli 848 

ÇavuĢ 862 

Çelebi 773 

Deli  840 

Denizlili 763 

Dikkulakoğlu 767 

Dinarlı  798 

Diyarbekirli 828 

Efendi 823 
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Erzurumlu 776 

Etmekçi 739 

Gebecelerli 777 

Gürcü 786 

Hacı  788 

Hafız 805 

Hoca 840 

Karamanlı 808 

Kasabalı 882 

Kedi  804 

Keskinzâde 812 

Koç 819 

Kör 892 

Kurtoğlu 771 

Kürd 818 

Molla 820 

Mumyakmazzâde 897 

Pala 790 

Palta 810 

Sancaktar 760 

Sarızâde 811 

ġahin 824 

ġeyh 831 

Tek tek 851 

Tekeli 793 

Telek 851 

Topal 754 

Yılanlı 768 

Zaviyeoğlu 801 



26 
 

2.2.1.6. Eytam Müdürlüğü 

Osmanlı Devleti‟nde, dul ve yetimlerin haklarının korunması ile ilgili 

konular üzerinde titizlikle durulmuĢtur. Bunun için Osmanlı Devleti‟nde dul ve 

yetimlerin gözetilmesi ile ilgili sosyal yardım teĢkilatları kurulmuĢtur
67

. Yetimler 

ile ilgi olanı 1851 yılında kurulan Eytâm Sandıkları‟dır. Eytâm, yetim kelimesinin 

çoğulu olup, ana babası ölmüĢ, yalnız kalmıĢ küçük çocuklar, öksüzler anlamına 

gelmektedir
68

. 

EYTAM SANDIĞI BELGE NO: 

734/753/756/768/770/772/773/777/779/782/811/829/832/8

33/841/843/848/849/854/855/868/869/872/873/874/ 

 

Bu davaların bir kısmı âkil-bâliğ ve reĢit olmayan çocukların mallarının Eytâm 

Sandığı‟na teslîmi, bu teslîmin Ģartları, vasînin bu mallar üzerindeki hakkı ya da 

âkil-bâliğ olup rüĢdünü isbat edenlerin mallarının iadesi vs. ile ilgili iken bir kısmı 

da Eytâm Sandığı‟ndan alınan borçlarla ilgilidir. AnlaĢıldığı üzere yardıma 

muhtaç insanların hakları Eytâm Sandığı tarafından korunmuĢ olunuyor bu vesile 

ile ihtiyaçları karĢılanıyordu. 

2.2.1.7. Ermeniler ve Osmanlı Mahkemesi 

Bütün Ġslam toplumlarında olduğu gibi Osmanlı toplumunda da 

gayrimüslimlere kendi dini ve hukuki sistemlerini uygulayabilme ve 

geleneklerinin gerektirdiği Ģekilde bunları düzenleyebilme hakkı verilmiĢtir. 

Osmanlı kadısı hiçbir zaman cemaat (kilise) mahkemelerinin yetki alanına giren 

evlenme, boĢanma, vasîyet, mirâs ve vakıf gibi konularda gayrimüslimlere 

müdahale etmemiĢ baĢvuracakları merci konusunda onları serbest bırakmıĢtır. 

Buna rağmen gayrimüslimler kendi özel davaları için de Afyonkarahisar ġer‟iyye 

Sicilleri‟nde örnekleri pek çok kez görüldüğü üzere kadı mahkemelerine 

baĢvurmuĢlar ve davalarını netîcelendirmiĢlerdir. Devlet kurumları nazarında da 

Müslüman-Ermeni ayrımı söz konusu değildi. Eytâm Sandığı sadece Müslüman 

                                                           
67

 Mehmet Çanlı; “Eytam İdaresi ve Sandıkları” (1851-1926), Türkler, C.14, Yeni Türkiye Yay, 

Ankara 2002, s. 57. 
68

 Devellioğlu, a.g.l., s.244.  



27 
 

çocukları koruyan bir kuruluĢ değildi. Ermeni çocukları ile ilgili iĢlemler de 

yapıyordu
69

. Yine gayrimüslimlerin dava sırasında birbirlerini vekil ta`yîn 

ettiklerini, Ģahit gösterdiklerini ve Ģahitliklerinin kabûl edildiklerini belgelerden 

anlamaktayız. Defterde çalıĢmasını yaptığımız 179 adet belgede, toplam 14 belge 

Ermenilerle ilgilidir. 644 numaralı sicil defterinde geçen bu mahallelerin 

bazılarında gayrimüslim tebaadan Ermeniler ve Rumlardan baĢka herhangi bir 

azınlık ismine rastlamadık. Bu unsurun da toplam 3 mahallede yaĢadıkları 

görülmektedir. Burada yaĢayan insanlar “ Devlet-i Aliyye‟nin Rum Milletinden ve 

Devlet-i Aliyye‟nin Ermeni Milletinden ” denilerek vasıflandırılıp isimleri 

zikredilmiĢtir. Belgede en çok geçen Rum ve Ermeni isimleri ise Kigork, Karabet, 

Estaban, Agob, Serkizdir. 

Tablo 13. Ermenilerin yaĢadığı mahalleler 

MAHALLE BELGE NO 

Hacı Nureddin  747 

Deve Dede 824 

Savb Toros 727 

 

2.2.2. Ġktisadi Yapı 

2.2.2.1. Meslek Grupları 

Özer Küpeli Ģer‟iyye sicilleri üzerinde yaptığı incelemede, 

Afyonkarahisar‟da yüz yirmi dokuz değiĢik meslek gurubu tespit ettiğini ve bu 

meslekleri tablo halinde „„Afyonkarahisar ‟da Ticaret‟‟ isimli makalesinde 

belirtmektedir
70

. Belli bir iĢ koluna ait esnafın yoğunlaĢtığı çarĢılar çoğunlukla bir 

sokak boyunca veya bir kavĢakta yan yana inĢa edilmiĢ dükkânlar bütünüdür. 

XIX. yüzyıl mahkeme kayıtlarından tespit edilen çarĢı isimleri Ģunlardır. 

Bakkallar, Büyük ve Küçük Demirciler, Kalaycılar, Muytablar, Pabuççular, 

Saraçlar, Semerciler, Yağcılar, Yemeniciler,YemiĢçiler Sûku mesleklerinin 
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ismiyle anılan mekanlardır. Uzun ÇarĢı günümüze kadar ticarî merkez olma 

özelliğini devam ettirmiĢtir. 

Tablo 14. Defterde geçen meslek isimleri 

Meslek Adı  Belge No 

Abacı 789 

Arabacı 833 

AĢcı 807 

AĢı memuru 751 

Avcı 855 

BabuĢcu 766 

Bakkal 769 

BaĢkatib 780 

Berber 809 

Çıracı 759 

Çoban 797 

Çörekçi 727 

Debbağ  790 

Değirmenci 769 

Demirdelen  885 

Ekmekçi 739 

Hademe 787 

Halıcı  879 

Hamal 776 

Hancı 823 

Ġmam 827 

Kahveci 771 

Kalaycı 771 

Kasab 877 

Kazancı 768 

Kebabcı 775 
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Keçeci 788 

Ketebe 835 

Koyuncu 798 

Leblebici 839 

Lüleci 769 

Muhtar 771 

Mumcu 789 

MübaĢir  788 

Müezzin 879 

Müfti 820 

Nakilci 837 

Nalbant 769 

Neccar 880 

Nerdübancı 901 

Polis me`mûru 752 

Pusulacı 814 

Sabuncu 803 

Sancaktar 760 

Sarac 775 

Seyyar memur 784 

Sobacı  748 

ġakancı 807 

ġekerci 766  

Tamirci 761 

TaĢcı 786 

Terzi 847 

Topcu 790 

Tornacı 769 

Uncu 769 

Yağcı 807 
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2.2.2.2. Para-Fiyat 

ġer‟iyye sicilleri arasındaki belge türlerinden birisi olan terekeler, ölen 

kimsenin bıraktığı Ģeyler anlamına gelmektedir. Terekelerden halkın geçim 

tarzını, yetiĢtirdiği ürünleri, kullandıkları ürünleri ve bunların fiyatlarını öğrenmek 

mümkündür. Yalnız belgelerde geçen eĢya ve malların fiyatları terekeden terekeye 

değiĢtiği için kesin bir fiyat listesidir demek tam doğru olmamaktadır. 

2.2.2.2.1. Hayvan Fiyatları 

Defterimizde ismi geçen hayvanların türler arasınadaki yaĢ ve 

fiyatlarındaki farklılıklardan kaynaklanan değiĢiklikten dolayı, ismi geçen 

hayvanları tabloda yaĢına, adedine ve fiyatına göre belirttik.  

Tablo 15. Defterde geçen hayvan fiyatları 

Hayvan cinsi  Aded Fiyatı Belge No 

Ana keçi  24 1487 863 

Ana keçi tiftik 48 3125 863 

Ana koyun  35 3100 877 

Beyaz öküz çift  1 1000 863 

Bir buçuk yaĢında buzağı  1 250 882 

Bir buçuk yaĢında siyah tosun  1 200 882 

Bir yaĢlı camuz düğe 1 324 888 

Bir yaĢlı erkek düğe  1  190 888 

Bir yaĢlı kancık sıpa  1 90 888 

Boz malaklı camus 1 1005 863 

Boz taylı kısrak 1 500 863 

Buzağılı gök inek 1 324 738 

Buzağılı inek 1 500 878 

Camus düğe 2 400 878 

Camus ineği  3 1000 878 

Erkek çebiĢ 1 60 863 

Erkek tiftik çebiĢ 1 66 863 

Erkek toklu 1 60 877 
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Ġki yaĢlı düğe  2 400 878 

Ġnek 1 400 883 

Kancık merkeb 1 260 891 

Kancık oğlak 1 45 863 

Kancık ĢiĢek 1 68 860 

Kancık toklu 1 46 860 

Kara keçi  1 60 863 

Kara öküz çift 1 600 738 

Kısır camus 1 700 863 

Kısır inek 4 800 738 

Koç  1 80 738 

KoĢum camusu çift 1 1100 863 

Kuzulu koyun 1 70 738 

Malaklı camus ineği  1 600 878 

Oğlak 1 60 877 

Oğlaklı keçi 1 70 738 

Sakat ikiĢer yaĢında erkek camus tanası  2 700 882 

Siyah tosun  2 400 882 

Teke 1 60 863 

Tosun  1 162 878 

Yeni malaklı camus 1 100 891 

Yeni taylı kısrak 1 540 738 

2.2.2.2.2. Hayvansal Ürün Fiyatları 

Tablo 16. Defterde geçen hayvansal ürün fiyatları 

Ürün adı Miktarı Fiyatı  Belge No 

 

Teke yapağı  2 20 860 

Saman araba 60 600 882 

Keçi yapağı 2 40 882 

Beyaz yapağı   1 108 884 
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2.2.2.2.3. Tarım Ürün Fiyatları 

Tablo 17. Defterde geçen  bazı tarım ürün fiyatları 

Ürün Adı Miktarı  Fiyatı Belge No 

Afyon 170,5 Çeki 29158 878 

Arı hınta 10 Keyl           260 863 

Bulgur   3 keyl-i asıtani 75 893 

Çavdarlı hınta  1 keyl-i âsitâni 25 860 

Çay  Aded      5  60 860 

Dakik  1 Ġstanbul kilesi  15 738 

Düğü   1 keyl-i asıtani 20 894 

Fasulye  Aded    18 22,20 894 

Gaz yağı teneke Aded 1 15 860 

Göce  8 Keyl     160 738 

HaĢhaĢ  9 keyl-i asıtani 324 888 

Hınta  12 Keyl  60 834 

Ġngiliz pirinci  Aded       19 54,20 894 

Kızıl üzüm  Aded          16 28 894 

Kum darı 8 Keyl  120 878 

Siyah Ģa`ir  

  

Keyl-i âsitâni13 52 860 

ġa`ir  1 keyl-i asıtani 20 878 

Zeytun  Aded        5 22,20 894 

2.2.2.2.4. Bakır Eşya Fiyatları 

Tablo 18. Defterde geçen bakır eĢya fiyatları 

Eşya  Aded  Fiyat Belge No 

Nuhas bakraç 1 20,20 897 

Nuhas tencere 1 30 862 

Nuhas kuĢhane 1 29 862 

Nuhas semaver  1 9,20 862 

Nuhas mangal   1 85,20 862 
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Nuhas tebsi  3 50 878 

Nuhas kapaklı sahan  2 10 883 

Nuhas kuĢhane 1 29 862 

 

2.2.3. Askeri Yapı 

644 no‟lu Ģer‟iyye sicilinde askeri yapı ile ilgili geniĢ çapta bilgi 

verilmemektedir. Ancak birkaç tane askerin hangi orduda görev yaptığını bildiren 

îfâdeler bulunmaktadır. 

- Asakir-i Ģahane Hicaz fırkası on altıncı niĢancı taburunun birinci bölüğü 

nezâretinden iken bundan akdem orduyu canibinde vefât eden Çerkes oğlu 

Mehmed bin Ahmed bin Ali
71

. 

- Asakir-i ġahane üçüncü kol orduyu hümâyûna mensub yirmi altıncı 

alayın birinci taburunun birinci bölüğü ihtiyat nezâretinden iken bundan akdem 

orduyu canibinde vefât eden Çobanoğlu Hüseyin bin Mustafa bin Abdullah
72

. 

-Sedaret yaveri yüz baĢı Kemal beğ ibn-i Behic beğ
73

. 

-Aya Sofya merkezi polis me`mûrlarından iken hala der saadet polis 

müdiriyet umumisi müteferrikasında müstahdem dört yüz altmıĢ altı numrolu 

polis me`mûru Mehmed Ali Efendi
74

. 

2.2.4. Sosyo - Kültürel Yapı 

Sosyal ve kültürel yapı; toplum içindeki insanların meslekleri, birbirleriyle 

iliĢkileri, aile kurumu, refah düzeyi, Ģehrin etnoğrafik durumu, toplumun etnik ve 

dini durumu ve bunlar arasındaki diyalog gibi pek çok konuyu kapsayan geniĢ bir 

alandır. Osmanlı toplumunda insanlar arasında sınıfsal bir farklılaĢma 

bulunmamaktadır. Dini ve etnik kökenleri ne olursa olsun kendi konumlarına göre 

istedikleri dünyevi mesleği seçebilmektedirler. Müslim ve Gayr-ı Müslim 

Osmanlı vatandaĢları mahkeme önünde eĢitti. Belgelerden anladığımız kadarıyla 
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Afyonkarahisardaki Ruhani reisleri dıĢındaki Gayr-ı Müslimlerin bütün davalarına 

Ģer`î mahkemeler bakıyordu. Bu bakımdan toplumundaki çeĢitli problemlerin 

çözümünde, halk‟ın günlük yaĢamı hakkında çok farklı açılardan bilgi içeren Kadı 

tutanakları Osmanlı Devletinin sosyo-ekonomik Ģartlarının anlaĢılmasında önemli 

bir yer tutmaktadır
75

 . 

644 no‟lu Ģer‟iyye sicili dönemin sosyal ve kültürel yapısını yansıtacak 

derecede belgeler bakımından zengindir. Terekelerde ve diğer belgelerde geçen 

lakap ve meslek adları, eĢya adları, nafaka verilmesine ait hüccetler, vasî nasbleri 

ve vekâlet hücceti gibi belgeler dönemin sosyal ve kültürel yapısın aydınlatması 

bakımından önem taĢımaktadır. 

2.2.4.1.  EĢya ve Giyecek Ġsimleri 

Defterin tutulduğu dönem Balkan savaĢlarının yapıldığı zaman dilimine 

denk geldiği için savaĢtan etkilenen halkın ekonomik olarak zor durumda olduğu 

belgelerden rahatça anlaĢılabilmektedir. Örneğin halk hayvan fiyatları‟nın yüksek 

olması ve alım gücü‟nün düĢük olmasından dolayı tarım ve hayvancılığın 

geliĢmemesi, tereke kayıtlarında geçen halı kırıntısından döĢek yapılması bu 

durumu iyi açıklamaktadır
76

. Biz böyle durumlardan Balkan savaĢı yılları‟nın halk 

da ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntılı bir süreç yaĢattığı kanısına varabiliyoruz. 

Tablo 19. Deftede geçen çeĢitli eĢyalar ve fiyatları 

Eşya adı Adedi Fiyatı Belge No 

Ab Ģalvar  8 160 766 

Ağzı kapaklı pilav tası   1 8 738 

Altı palaz tabanca   1 200 860 

Arı kovanı   8 200 882 

Asma lamba   1 20 861 

Bakraç   1 15 862 

Balta   1 4,20 862 
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Battaniye ve yaygı  2 9 ,20 862 

PeĢkir   6 17,30 884 

Beyaz kilim   1 50 738 

Boğça   7 20,30 884 

Boya kutu  5 25 888 

Cedid heğbe   1 41 862 

Cedid kilim  1 108 738 

Cedid kundura ma` labcın   1 50 884 

Cevlab   1 100 863 

Çabut kilim  1 15 882 

Çabut memlu Ģilte   2 10,10 862 

Çeket pantolon   1 11,20 884 

Çinko çorba tası   4 5 861 

Çinko kadife tebsi   1 10 861 

Çura   9 27,20 884 

Çuval   1 20 863 

Et makinesi   1 45,20 862 

Fermar   1 3 888 

Fincan ma` tabak   1 8 884 

Göğnek gömleği   1 6 884 

Halı seccade  2 80 766 

Hamam tası   1 10 878 

Hatab arabası   2 20 860 

Hurda döĢek  1 20 863 

Hurda seccade   1 10 861 

Hırka   1 17 884 

Hizar tahtası  12 46,10 862 

HoĢaf kasesi  1 5 860 

Ġlisdir   1 10 861 

Kahve yedeği   1 15 878 

Kaklı çuval  2 50 860 
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Kantar   1 30 766 

Kepçe   1 6 738 

Keten çuval  2 20 834 

Kıl kilim   1 40 878 

Kırmızı kapu perdesi   1 48 862 

Kot   1 20 884 

Köhne palaz  1 48,20 862 

Köhne tepsi   3 13 862 

Köhne tencere  1 8,10 862 

Kömür yük   1 20 861 

Leğen   15 15 877 

Mermer masa   1 17,20 862 

Minder   2 20 877 

Müsta`mel havlu   5 26,20 884 

Müsta„mel geri   1 50 738 

Müsta„mel heğbe  1 10 834 

Müsta„mel palaz   1 40 738 

Nuhas kazgan   1 100 860 

Nuhas kazgan   1 100 860 

Nuhas leğen ma` ibrik   1 10 888 

Nuhas sahan  6 20 860 

Nuhas sini  1 30 862 

Ocak güğümü   1 10 738 

Ot memlu mak‟ad  1 10 766 

Ot memlu yastık  9 30 766 

Ot yasdık  32 160 861 

Oturak lamba   3 15 861 

Ölçek temur   1 7 862 

Palaz   2 100 877 

Panair güğüm  8 44 860 

Pencere perdesi  11 60 861 
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Saat   1 60 961 

Sağan  3 12,10 862 

Sağîr battaniye   1 20,10 884 

Sergi   1 10 863 

Siyah car   1 27,20 884 

Soba   1 10 861 

Sofra   3 30 861 

Su kupası  4 20 862 

Su tası   1 6,20 862 

Sürahi   1 5,10 862 

Süt tapası  1 10 738 

ġemsiye   1 20 884 

ġilte   1 10 860 

Tabela soba   1 8 862 

Tahta masa   1 15 882 

Tahta sandık  1 10 861 

Tahta sandık   1 10,10 862 

Tebsi   2 40 861 

Tencere  1 10 738 

Tesbih   3 9 862 

Yağ bakraçı   1 20 861 

Yağ tebsi   2 10 738 

Yorgan   1 30 861 

Yük memlu mak„ad örtüsü   4 200 861 

Yüz yastığı  3 20 861 

 

2.2.4.2.  Demoğrafik yapı 

Demoğrafi bir memleketin insan nufusunu yapı, geliĢme ve dağılıĢ 

bakımından inceleyen bilim
77

 demektir. Osmanlı Devleti‟nde halkın çoğunluğu 

Müslümanlardan oluĢmaktaydı. Bu haliyle Karâhisâr-ı Sâhib‟e de yansımıĢtır. 
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Ayrıca dönemimizde  Müslüman halk arasında Rumeli vilayetinden olup muhacir 

olarak Ģehre gelen bir çok kiĢi de vardır.
78

. Haliyle tüm Osmanlı Ģehir ve 

kasabalarında olduğu gibi Afyonkarahisarda da  Hıristiyan tebaa da yaĢamaktaydı. 

Onların yoğunlukla yaĢadıkları mahalleler Savb Toros Mahallesi, Hacı Nureddin 

Mahallesi, Deve Dede Mahallesi idi. 

2.2.4.3.  Nikah Akdi ve Mehir 

Mehir evlenirken gelin adayına verilen belli miktardaki para ve eĢyadır. 

Lügat da mehir olarak geçen anlamı evlenireken erkek tarafından kadına verilen 

nikah bedeli olarak izah edilmekle birlikte Ġslam hukukuna göre erkeğin 

evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği  para ve emtia cinsinden 

değer îfâde eden Ģeydir. Mehr, Ġslâmiyet‟ten önce kadının satıĢ bedeli idi. 

Ġslâmiyet bu uygulamaya bazı yeni düzenlemeler ve yasaklamalar getirerek 

mehrin kadına verilmesini emretmiĢ, kadının babası ya da akrabalarına 

verilmesini yasaklamıĢtır
79

. 

 Mehir kadının bedeli değil bir ömür boyu yaĢama arzusunun sembolik bir 

alâmetidir. Hediye kabilindendir. Kuran-ı Kerim‟de geçen ayetler ile de hediye 

kabilinden olduğu açıklık kazanmaktadır
80

. Hayatın vazgeçilmez unsuru ve sosyal 

yaĢamın temel unsuru olan aile‟nin sağlam dayanaklara yansıması açısından mehr 

büyük önem arz etmektedir. PeĢin ödendiğinde “  Mehr-i mu‟accel ” ölüm veya 

boĢanma gibi sebeblerden dolayı ileri bir târîhte ödendiğinde “ Mehr-i mu‟eccel ” 

denilmektedir 
81

. Mihr Ġslam hukukuna göre nikahın en önemli Ģartlarından 

biridir
82

. 

Yaptığımız çalıĢmada mehr-i mü‟eccel ve nafaka talapleri aynı belgede 

geçmektedir. Bunlardan birisi Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hamidiye Mahallesi 

ahâlisinden ġakir Ağa kızı Hasibe Hanım‟ın boĢandığı UĢak kazasına tâbi„ Ġslam 

Karyesinde Simsarlık eden eĢi Agob‟dan mihr-i mü‟eccel hakkını  istemesi  
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üzerine mahkemenin bu rakamı mecidi yirmi guruĢ hesabıyla  yüzer paradan aylık 

yetmiĢ beĢ guruĢ olarak tespit etmesidir
83

. Bir diğeri ise yine Karâhisâr-ı Sâhib`e 

bugünkü Ġscehisar ilçesinin eski hali olan Ġsce Köyünden Abdullah kızı 

Döndü‟nün boĢandığı eĢi Sarı oğlu Halil bin Musa‟dan yüz yirmi beĢ guruĢ mihr-i 

mü‟eccel hakkını istemesi kocası Halil‟in bunu veremeyecek durumda olduğunu 

söylemesine dâirdir. Ancak mahkeme  Döndü‟nün üç yaĢında ve  altı aylık iki 

evladı bulunduğundan dolayı nafakaya acil ihtiyâcı olduğuna hükmederek 

boĢandığı eĢi Halil‟in sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla yevmiye birer guruĢdan 

aylık altmış guruĢ meblağ ödemesine karar vermiĢtir
84

. 

2.2.4.4.  BoĢanma 

Talak, lügatte boĢanmak, hissi ve manevi kayıttan kurtulmak manasına 

gelir. Nikâhlı kadını bırakma manasındadır
85

. Fıkıh ıslahında ise belirli sözlerle 

nikah akdini kaldırmak demektir 
86

. Ġslam‟da boĢanma hakkı erkeğe verilmiĢtir. 

Kadın‟ın boĢama yetkisi olmaksızın bazı gerekçelerle boĢanma talebinde 

bulunabilir buna da “ tefrik ”denir. Kocası‟nın kaybolması, Ģiddetli geçimsizlik 

gibi durumlardan dolayı hakime baĢvurarak tefrik kararı isteyebilir. 

Ġslam dini evliliği teĢvik ederek aileye büyük önem vermiĢ ve hayat boyu 

sürmesi için Ģiddetli geçimsizlikler gibi sebepler dıĢında boĢanmayı hoĢ 

görmemiĢtir
87

. Toplumun tabiî bir öğesi olan aile, insanlığın baĢlangıcı ile birlikte 

var olagelmiĢtir. Aile toplumun varlığının devam etmesinde önemli görevler 

yüklenmiĢ, ekonomik hayata yön vermiĢ, sosyal ve siyasî hayatı düzenlemiĢ, dinî 

ve kültürel fonksiyonlar icrâ etmiĢtir. Bunların da ötesinde insanlığın varlığı ve 

yeni nesillerin teĢekkülünde evrensel bir kurum olmuĢtur. Bir toplumun siyasî, 

sosyal, hukukî ve ahlaki yapısını anlayabilmek için, o toplumun küçük bir modeli 

olan aileye bakmak gerekir. Ailenin iyi tahlil edilmesiyle, o devlete ait birçok 

meselenin çözümüne iliĢkin ipuçları bulunacaktır. Osmanlı ailesi hakkında 

yapılacak araĢtırmalarda ġer‟iyye Sicilleri önemli veriler içermektedir.  
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XX. yüzyılın baĢlarına ait Afyonkarahisar ġer„iyye Sicil Defterleri‟nde 

boĢanma ile ilgili çeĢitli kayıtlar bulunmaktadır. Mahkemeye baĢvuran kiĢi kadın 

ya da erkek olsun öne sürülen iddia aralarında “hüsn-i muâĢeret” (iyi geçinme) 

kalmadığıdır ve çoğunlukla karĢılıklı anlaĢmaya dayalı gerçekleĢen boĢanmalara 

rastlanmaktadır. Ayrıca Karâhisâr-ı Sâhib Sancağında incelediğimiz Ģer‟iye 

sicilinde genellikle boĢanma durumunda çocukların durumu ve nafaka yönlerine 

ait örnekler vardır. 

Mesela Karaman Mahallesi ahâlisinden Abdullah oğlu Burak oğlu Hasan, 

Nurcu Mahallesinde ikâmet eden Ömer kızı Huriye  Hanım ile evlenip boĢanması 

üzerineeski eĢi olan Ġsce Köy  ahâlisinden Tekelioğlu Hüseyinle evlenmesi 

üzerine nafaka‟yı vermek istememiĢtir. Bu hal üzerine Huriye kızının kendisine 

geri verilmesi kaydıyla nafakadan vazgeçeceğini belirterek mahkemeye 

baĢvurmuĢtur
88

.  

2.2.4.5.  Nafaka 

Nafaka; Lügatte yiyecek parası, geçimlik birinin kanunen geçindirmekle 

yükümlü olduğu kimselere mahkeme kararı ile bağlanan aylık
89

 denilmektedir. 

Ġslam hukukuna göre evlilikten hemen sonra kadının meĢru bütün ihtiyaçları 

kocasına aittir. Ġslam dini ailenin yeme, içme, giyme ve barınma masraflarını 

tamamen kocaya yüklemiĢtir. Erkek bir iĢ dolayısıyla uzak bir yere gitmesi 

durumunda olduğu gibi, kadının boĢandıktan sonra beklemesi gereken iddet 

süresince ailesinin nafakasını da karĢılamak zorundadır
90

. Bu konular Ġslam 

hukukçuları tarafından uygulamaya esas teĢkil eden Kuran-ı Kerim ve Hadislere 

göre değerlendirilmiĢtir
91

. 

Nafaka ile ilgili belgeler çalıĢtığımız defterde oldukça çoktur. Bunlarda 

genellikle boĢanılan zevcenin zaruri ihtiyaçlarını karĢılamak için nafaka talebinde 

bulunduğu görülmektedir.Örneğin Voyvoda mahallisinde ikâmet eden Ahmed kızı 
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Fatma, Abdurrahman oğlu Sancaktaroğlu Hakkı Efendi ile yüz yirmi beĢ guruĢ 

mihri mü`eccel ile evlenmiĢ ancak hânesinden kovulması üzerine nafakaya 

ihtiyâcı olması ve bunun üzerine Hakkı Efendi‟nin ayrı bir hane tedarik edinceye 

dek  aylık altmıĢ guruĢ verilmesine dâir
92

 dava bunlardan biridir. 

2.2.4.6.  Vasî Nasbi 

Vasî, bir ölünün vasîyetin yerine getirmeye memur edilen kimse ya da bir 

yetimin veya akılca zayıf ve hasta olan bir kimsenin malını idâre eden kiĢi
93

 

olarak tanımlanmaktadır. Ġslam hukukunda bir kimsenin ölümünden sonra bulûğa 

ermeyen çocukların mallarının korunması ve iĢlerinin yürütülmesi için onların 

ta`yîn ettiği kimseye vasî denir. Hür, akil, baliğ ve müstakim olması gereken 

vasîyi kiĢi ölümünden önce belirlemiĢse hakim tarafından vesâyet hakkına sahip 

olanlardan biri vasî olarak ta`yîn edilir. Bu kimselerin taĢıdığı sıfata vesâyet denir. 

Böylece ölen kiĢinin mallarını takip edilerek iĢleri de güvence altına alınırdı. 

Vasî ta`yînini gerekli kılan sebeplerin baĢında öksüz kalan çocuklar ve 

bunların nafakları ve yetiĢtirilmeleri baĢlıca gerekçe olmuĢtur. Sicilde vasî 

nasbına dâir bir örnek Ģudur:: Vefât eden Kahil Mahallesi ahâlisinden 

Kebabcızâde Hacı Ahmed Efendinin verâset-i eĢi Yusuf Kızı Hatice ile Hadice 

bint-i Yusuf Ağa ile kızları Huriye ve Rabiya ve oğulları Mehmed ve Osman‟a 

kalmıĢtır. Ancak . Rabiya, Mehmed ve Osman küçük olduklarıdan kalan mallarına 

nezâret etmesi için anneleri vasî ta`yîn edilmiĢtir.
94

. 

2.2.4.7.  Velâyet 

Ticari iĢlerin yürütülmesi veya boĢanma gibi husûslarda kiĢilerin 

kendilerince ta`yîn ettikleri vekilleri vasıtasıyla iĢlerin yürütülmesidir
95

. Bu iĢlerin 

yapılabilmesi içinde mahkemeden vekalet hücceti almaları gerekmekteydi. 

ReĢit durumda olup da bazı kiĢilerin Ģahsi ve mali iĢlerine bakan medîne-i 

mezbûre Eytam Müdüri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi‟ye sıkça 

rastlamaktayız. FakihPaĢa Mahallesi ahâlisinden vefât eden ġiĢmanzâde Hacı 

                                                           
92

 Karahisar-i Sahib ġer‟iyye Sicilleri (A.ġ.S.),belge no: 760 
93

 Devellioğlu, a.g.e.,  s.1139.  
94

 Karahisar-i Sahib ġer‟iyye Sicilleri (A.ġ.S.),belge no: 801 
95

 Pakalın, a.g.l., s.588. 



42 
 

Mustafa Efendi‟nin eĢi ve çocukları için  Eytâm Müdîri Mehmed Efendi vekil 

ta`yîn edilmiĢtir
96

.  

2.2.4.8.  Kitap Ġsimleri 

ġer‟iyye sicillerinden tutulduğu bölgenin kayıtlarından o bölgenin 

okuduğu kitaplardan ve terekelerden az da olsa bilgi elde edebiliriz. Belgemizde 

çok sayıda kitap isimi geçmemektedir. Belgemizdeki kitap isimleri sadece bir 

terekede geçen kitap isimleridir. 

Tablo 20. Defterde geçen kitap isimleri 

KİTAP ADI  CİLD BELGE NO 

Mushaf-ı Ģerif 1 812 

Basma Ģîfâ-i Ģerif 1 812 

Kara Davud 1 812 

Mahmudiye 1 812 

Altı parmak 1 812 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

BELGE ÖZETLERĠ 

BELGE NO: 723   

Karâhisâr-ı Sâhib‟in   Mecidiye Mahallesi ahâlisinden Halik oğlu Dimeklü 

Arif  ve Hacı Hüsey Ağaoğlu Ali bin Hacı Mehmed‟in kardeĢi Hacı Süleyman 

Ağa‟nın Sincanlu Nâhiyesinde bulunan malı ve mülkü‟nün Ġyan Tekkesi câmi`-i 

Ģerifi‟nde imâmet vazifesini eda eden kiĢiye  günlük bir cüz-i Kuran-ı Kerim 

tilavet edilmek ve aylık bir hatm ettirilmek Ģartıyla vazifesinin karĢılığı olarak 

lirâ-yı osmani 180 ve mecidiye 20 guruĢ verilmesine ve cami‟nin masrafları için 

kullanılmasına vakf eylediğine dâir. 

                     (27 Zi’l-hicce 1330)  

BELGE NO: 724 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Yukarı Pazar Mahallesi ahâlisinden Kandilzâde Hacı 

Ahmed Ġbn-i Ömer, Hacı Yahya Mahallesi ahâlisinden Hacı Yahya Cam-i ġerifi 

mütevellîsi Botanlıoğlu Abdullah bin Mehmed‟e tarifi yapılan arazi‟nin vakfın 

ihtiyaçları için harcanması için vakf eylediğine dâir.  

                      (4 Muharrem 1330) 

BELGE NO: 725 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Ata mahahallesi Cami`-i Ģerifi‟nin imamı olan 

Musa Amucazâde Ġbrahim Efendi ibn-i-i Mehmed Efendi‟nin vefâtıyla onun 

soyundan gelen oğlu Abdullah Efendi‟nin bu göreve layık olduğuna dâir. 

                       (4 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 726 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden Hacı Ahmedoğlu 

Mustafa bin Salih‟in Hacıda iken vefât etmesi üzerine boĢandığı eĢi Hacı Hüseyin 

kızı Nimetullah ile vâlidesi Ahmed kızı ġerife ve çocukları arasında mirâsın 

taksîmi ve bu mallarına bir kısmının satılarak taksîminin yapılmasına dâir. 

        (28 Zi’l-hicce 1330 ) 
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BELGE NO: 727 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Savb Toros Mahallesi ahâlisinden vefât eden Ermeni 

Ġbayoğlu Esteban‟ın  terekesinin taksîmini çocukları arasında ve verâset-i zevcesi 

Agop kızı  Gelebri arasında malların taksîmine ve hisselerinin da satılmasına, 

bunun içinde vasî olarak Çork ile Takora izin verildiğine dâir. 

        (13 Muharrem 1331) 

 BELGE NO: 728  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Umurca diğer adı Mecidiye Köyünde Rumeli 

muhacirlerinden Mehmed‟in kızı Ümmü Gülsüm Hanım‟ın mal ve mülkünün 

taksîminde erkek kardeĢi Hüseyin Ağa`yı vekil ta`yîn ettiğine dâir. 

       (27 Zilkade 1330) 

BELGE NO: 729 

  Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇarĢıbaĢı Mahallesi cami`-i Ģerifi‟nin Mehmed Emin 

Efendi‟nin oğlu Hamza Efendi, küçük oğulları Mehmed Sabri ve Mehmed 

Emin‟nin  babalarının vefâtı üzerine , Mehmed Sabri‟nin bulûğa erinceye kadar 

amcaları ÇarĢıbaĢı Mahallesi ahâlisinden Mustafa‟nın oğlu Hasan Hüseyin 

Efendi‟nin  bu vesâyete layık olduğuna dâir. 

        (4 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 730  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Aziziye kazasına bağlı Haneperçin Nâhiyesine 

merbût  Mallıca Köyü ahâlisinden Fetvacıoğlu Osmanoğlu Ali‟nin Burhaniye 

Köyü ahâlisinden Çerkez Mehmed Talatoğlu Ali ve Cibil , diğer Mehmedoğlu 

Tanay ve Kodayoğlu Abdurrahman bin Doğan, Karaman Mahallesi ahâlisinden 

Alioğlu Malakcıoğlu Salih ve Yusufoğlu ÇiftçibaĢı Ġbrahim ÇavuĢ‟un düğelerin 

kime a‟id olduğunu bilmemeleri ve dava olunan bu düğelerin Osman‟ın malı 

olması ve teslîmi için Salih ve Ġbrahim ÇavuĢtan her birine tenbîh olunmasına 

dâir. 
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        (2 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 731  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Aziziye Kazasına bağlı Haneperçin Nâhiyesine bağlı 

Mallıca Köyü ahâlisinden Kadıoğlu Ali bin DurmuĢ, Burhaniye Köyü ahâlisinden 

olub Çerkes Mehmed Talat bin Ali Merzi ve Cibiloğlu diğer Mehmed bin Tanay 

ve Kodayoğlu Abdurrahman bin Doğan, Karaman Mahallesi ahâlisinden 

Malakcıoğlu Salih bin Ali ve ÇiftçibaĢı Ġbrahim ÇavuĢ bin Yusuf‟un hükümet 

konağı piĢghında mu‟ayane olunan hayvanların sahibine teslîmine dâir.  

        (2 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 732 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Yenihan Köyü‟nün Kazviran Mahallesi ahâlisinden 

Kadiroğlu Mustafa bin Kadir, Aziziye Kazasına bağlı Burhaniye Köyü 

ahâlisinden olan Çerkes Mehmed Talatoğlu Ali Merzi ve Cibiloğlu diğer Mehmed 

bin Tanay ve Kodayoğlu Abdurrahman bin Doğan‟ın mekanında bulunan adı 

geçen hayvanların Haneperçin Nâhiyesine bağlı Mallıca Köyü ahâlisinden Salih‟e 

ve Ġbrahim ÇavuĢa emânet edilmiĢ bu hayvanların Haneperçin Nâhiyesi 

ahâlisinden Hacı Tarık oğlu Hüseyin bin Hasan ve Kavıklı Arif bin Mustafa‟nın 

hayvanları olduğu bu hayvanların Mustafa‟ya geri verilmesine dâir Salih‟e ve 

Ġbrahim‟e tembîh edildiğine dâir i`lâm. 

        ( 2 Muharrem 1331 ) 

BELGE NO: 733 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Abdurrahman Mahallesi ahâlisinden Paskaloğlu 

Süleyman oğlu Hacı Ali Cami` Kebîr Mahallesinde ikâmet eden Yusuf‟un oğlu 

Ali‟ni kızı Fatma‟nın yedi yaĢına gelinceye kadar Yusuf‟a bakarken baĢka 

birisiyle evlenmesi üzerine annesi  Hacı Ahmet kızı AyĢe çocuğu‟nun  7 yaĢına 

gelinceye kadar nafakası‟nın  verilmesine dâir aralarından çıkan sorundan  

mu‟arazadan men edilmesine dâir. 

                (13 Muharrem  1331) 
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BELGE NO: 734    

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Karamanoğlu Mahallesi ahâlisinden vefât eden 

Çobanoğlu Salihoğlu Hacı Osmanoğlu Abdullah‟ın soyundan gelen küçük oğlu 

Osman‟ın, vâlidesi Abdil kızı Hacer Hanım‟ın nafaka ihtiyâcı nedeniyle Eytam 

Sandığ‟ında bulunan mirâs malından verilmesine dâir. 

        ( 1 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 735 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı  Ümraniye Köyünde Salihoğlu Ömer bin Salih‟in 

zevcesi ve kızları için hisseleri için açılacak leh de ve aleyh de her türlü davaya 

vekil olarak Mustafa‟nın  oğlu Ali Efendi‟nin ta`yîn edildiğine dâir. 

                (10 Rebi'ü`l-Evvel 1330) 

BELGE NO: 736 

Karâhisâr-ı Sâhib‟de Kütahya Ermeni murahassı Tailoğlu Danlıyan Parku 

Efendi ve Kütahya Sancağına bağlı Mustafa Hulusi Efendi‟ye vakıf ücreti olarak 

Kütahya Sancağı‟nın Lala Mahallesi mütemmekkinlerinden Sarıoğlu Hacı Kirkor 

oğlu Karabetoğlu Serkiz‟in Senir kazasının Arifiye Mahallesinde malı olduğu 

Kütahya‟da olan Savb Toros külliyesindeki ayin-i ruhani icrâ eden papazlara bir 

aded yüzlük mecidi altun verilmesi ve kalanının da Kütahya Ermeni sübyan 

mektebine ve fakir olan kimselere verilmesi için Kütühya Sancağı 

mütemekkinlerinden ve Rum Marvus oğlu EnasdaĢ Efendi oğlu Simun‟un vekil 

olarak ta`yîn edildiğine dâir. 

                      (24 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 737 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Gebecelerlizâde Hacı Ahmet Ağaoğlu Hacı 

Hasanın çocukları için anneleri Mahmud kızı Esma Hanım‟ın vasî ta`yîn edilmesi. 

   (26 Muharrem 1331) 
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BELGE NO: 738 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Gebeceler Köyü ahâlisinden vefât eden  Hacı 

Ahmet Ağazâde Hacı Hasan Ağaoğlu Hacı Ahmetoğlu Hacı Hasan‟ın mallarının 

vârisleri arasında taksîmine dâir verâseti ve terekesi. 

         (16 Receb 1329) 

BELGE NO: 739 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hamidiye Mahallesinden  ġakir Ağa kızı Hasibe 

Hanım‟ın boĢandığı eĢi olan Agob‟un UĢak Kazasına bağlı Ġslam Köyünde 

Simsarlık eden eĢinden mihr-i mü‟eccel hakkını  istemesi  ve mecidi 20 guruĢ 

hesabıyla  yüzer paradan aylık yetmiĢ beĢ guruĢ meblağ verilmesine dâir. 

           (24 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 740  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden hacda iken vefât eden 

Himmetoğlu Hacı Ahmedoğlu Mustafaoğlu Salih‟in vâlidesi Nimetullah nam 

Hatun`a babasından düĢen nafaksaına olan ihtiyâcı‟nın verilmesine dâir. 

        (24 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 741  

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden hacda iken 

vefât eden Emir Himmetoğlu Hacı Ahmedoğlu Mustafa bin Salih‟in eĢi  Hacı 

Hüseyin‟in kızı Nimetullah, kızı Sultan‟ın rüĢde erinceye kadar babasından kalan 

malları için vasî nasbi. 

        (24 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 742  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Ġsce Köyünden Abdullah kızı Döndü Hanım‟ın 

boĢandığı eĢi Musaoğlu Sarıoğlu Halil‟den 125 guruĢ mihr-i mü‟eccel hakkını 
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istemesi Halil‟in aylık 60 guruĢ meblağ vermesi kararlaĢtırılmıĢ olan nafaka 

hücceti. 

        (24 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 743  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Arab Mescidi Mahallesi ahâlisinden Halucu Hacı 

Caferzâde Ġbrahim Efendi ibn-i Mehmed Efendi, 2000 guruĢu Bayatcık Köyünde 

bulunan cami`-i Ģerifde hatib olan zata verilmesi bunun için mütevellî nasb ve 

ta`yîn eylediği Hacı Ahmed oğlu  Halucu Hacı Cafefzâde Mustafa‟ya tenbîh 

edildiğine dâir. 

        (28 Muharrem 1331 ) 

BELGE NO: 744 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Mahmud Mahallesi ahâlisinden BektaĢoğlu 

Halil Ağa ibn-i Ali Efendi ve kız kardeĢi Zehra‟nın lehine ve aleyhine açılacak 

davalarda husûsi vekil olarak Ali Osman Efendiyi vekil nasb ve ta`yîn eylediğine 

dâir.         

         (5 Şevval 1330)  

BELGE NO: 745  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı KöprübaĢı Köyü ahâlisinden Feryadoğlu Musa 

bin AliĢan‟ın küçük kızı Hanife için leh ve aleyhlerine açılacak davada Ali Osman 

Efendi`yi husûsi vekil olarak ta`yîn eylediğine dâir. 

        (23 Muherrem 1331) 

BELGE NO: 746  

Yeni Zağra ahâlisinden Konya Vilayetinin merkezinde olan Ġstanbul 

Mahallesini vatan edinen Anadolu demiryolu makinistlerinden Kasımoğlu Abid 

Efendi ibn-i Kasım oğlu Abdullah‟ın Kazı Köyü ahâlisinden Ahmed Hamid 

Beyoğlu Hüseyin Ruhi Efendi nezdinde Kaleli Köyü ahâlisinden Dayın 
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Kulakoğlu vârislerinden olan dava vekili Ġstanbullu Ahmed Cevded Beğ`i diyet 

davasında leh ve aleyhinde vuku bulacak davada Ahmed Hamid Bey‟i vekil ta`yîn 

eylediğine dâir.  

                      (14 Zi'l-hicce 1330) 

BELGE NO: 747  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Nureddin Mahallesi ahâlisinden Ermeni 

Onanoğlu Agob bin Mardirus mekânında Onanoğlu Ermenak veledi Mardirus 

veledi Kigork‟un velisi olmadığı için onun himayesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi 

için Marta Hatun oğlu Ermanak‟ın ta`yîn ettiğine dâir vasî nasbi. 

                               (4 Safer 1330) 

BELGE NO: 748  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Nureddin Mahallesi ahâlisinden Ermeni 

Onanoğlu Agob bin Mardirus‟un menzilinde Onanoğlu Mecnun Ermanak veledi 

Mardirus veled Kigork‟un vâlidesi  Murad‟ın kızı Marta‟nın hissesine düĢen 

nafakasını ihtiyaçları için harcamasına izin verildiğine dâir hüccettir. 

         (4 Safer 1331) 

BELGE NO: 749 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Nuh Mahallesinde ikâmet eden Mollazâde 

Ahmed Besim Bey ibn-i Mehmed Nuri PaĢa‟nın kiracılarından olan, Zaviye sultan 

Mahallesi ahâlisinden Mollazâde Mehmed Nuri PaĢa ibn-i Ali PaĢa ibn-i eĢ-Ģeyhi 

Mehmed Ağanın verâseti zevceleri Abdullah kız Gülgerer Hanım ve Mustafa 

Bey‟in kızı Fatma Hanım mallarının kızları ve ağaları arasında malı ve mülkünün 

taksîm edilmesi ve Refika Hanım`ın hissesini Gülgerer Hanım`a satmasına izin 

verilmesine dâir.  

 (2 Safer 1331) 
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BELGE NO: 750  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Nurcu Mahallesi ahâlisinden ve Asâkir-i Ģâhâne 

Hicaz fırkası on altıncı niĢancı taburunun birinci bölüğü nezâretinden iken askeri 

görevini yerine getirirken vefât eden Çerkesoğlu Mehmedoğlu  Ahmed bin 

Ali‟nin verâset-i vâlidesi  Ali kızı ġerife ile babası merkûm Ahmed ve kızları 

Nimetullah ve Huriye‟ye babasından kalan mal ve mülkün düĢtüğüne dâir i`lâm. 

         (10 Safer 1331) 

BELGE NO: 751  

Karâhisâr-ı Sâhib Cezareisi medîne-i mezbûrenin Mecidiye Mahallesi 

ahâlisinden Yakub Rasim Efendi ibn-i Zekeriya ile küçük oğlu Beyazid‟in 

Samsun Sancağında oturan ġerife Hanım`ın hissesinden oğlu Beyazid‟e düĢen 

hakkı‟nın babası Yakub Rasim Efendi‟nin satmasına izin verilmesine dâir. 

         (14 Safer 1331) 

BELGE NO: 752  

Karâhisâr-ı Sâhib Mecidiye Mahallesinde, Aya Sofya merkezi polis 

me‟mûrlarından dersâadet polis müdiriyet-i umûmîsi müteferrikasında müstahdem 

dört yüz altmıĢ altı numrolu polis me`mûru Mehmed Ali Efendi‟nin eĢine 

evlenirken verdiği iki bin guruĢ mihr-i mü`ecel hakkını boĢadığı eĢi Hanım‟ın bu 

hakkı olan nafakasını istemesine dâir. 

                   (20 Safer 1331) 

BELGE NO: 753 

Eytâm Müdürlüğü`ne ödenmesi gereken üç yüz kırk sekiz guruĢ otuz 

paranın müddetinin dolması ve merkûm Hacı Ġsmail‟in de vefâtından dolayı on 

yedi bin üç yüz kırk sekiz guruĢ otuz paranın Meryem ile diğer kefîl merkûm Sarı 

Hüseyinoğlu Hasan‟dan tahsîline dâir. 

         (20 Safer 1331) 
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BELGE NO: 754 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Nurcu Mahallesinde ikâmet eden Muhiddin 

Efendi‟nin kızı Hüsniye‟nin, Karaman Mahallesi ahâlisinden Topalimamoğlu  

Mehmedoğlu Mustafa Efendi`den ayrılması ve beĢ aylık Hadiceyle birlikte 

kovulması üzerine mahkemeye baĢvurarak kendilerine nafaka hakkı olarak yeni 

bir hane tedarik etmesini istemesine dâir. 

         (6 Safer 1331) 

BELGE NO: 755 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Cami-i Kebîr Mahallesinden Sarızâde Mecid Efendi 

ibn-i Mustafa Efendi‟nin,  medîne-i mezbûre mahallâtından Mecidiye 

Mahallesinde ikâmet eden Ali Efendi kızı Zehra Hanım‟ın aleyhine açtığı davada 

mihr-i mü`eccel hakkı için  mahkemeye baĢvurması ve bu durum için Sinan PaĢa 

Mahallesi ahâlisinden Ayıkzâde Hacı Arif Efendi ibn-i Ahmed Efendi‟nin vekil 

ta`yîn edilmesi. 

                 (6 Safer 1331)  

BELGE NO: 756  

Eytâm Müdürlüğü`ne borcu olan Hasan‟ın askere gitmesi ve  borcunun 

olması, bu borcunun vaktinin geçmesinden dolayı kefîllerin bu borcu ödemesi için 

bin 526 guruĢun medyûn merkûm Hacı Hasan ile kefîl Abdurrahim ve Rıza 

Efendiler‟den alınmasının gerektiğine dâir. 

                    (20 Safer 1331) 

BELGE NO: 757 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Zaviye Sultan Mahallesin`de ikâmet eden Halacoğlu 

Mustafa bin Hacı Halil‟in, medîne-i mezbûre mahallâtından Hacı Evtal Mahallesi 

ahâlisinden iken vefât eden Hancıoğlu Ahmedoğlu ĠbiĢ bin Abdullah verâset-i 

zevcesi Hasan‟ın kızı Hafiza kızları ve oğulları‟nın kendilerine düĢen mallarını 
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paylaĢmak ve kendileri içün açılacak her türlü leh ve aleyhde açılacak davaya 

Halil Ağa‟yı vekil ettiklerine dâir. 

         (3 Safer 1331) 

BELGE NO: 758  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Bedrik Mahallesinde ikâmet eden Ali kızı Sultan 

Hanım‟ın, Salar Köyü ahâlisinden Fidanoğlu Hasan bin Battal 125 guruĢ mihr-i 

mü‟eccel alarak evlenmiĢ ve Battal‟ın eĢini kovması bunun üzerine mahkemeye 

baĢvuran Sultan kendisine nafaka hakkı olarak ayrıca bir hane tedarik etmesini 

istemesine dâir. 

            (21 Zil-hicce 1330) 

BELGE NO: 759  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Abdurrahman Mahallesi`nde ikâmet eden 

Emekli BinbaĢı  Çıracızâde Hasan Efendi ibn-i Mehmed, Fatma Huriye Hanım 

ebinesi Feruh Bey pederim der-âliyenin Mahmud PaĢa Mahallesinde Nuru 

Osmaniye caddesindeki arsasından hissesine düĢen payın satılması için der-

âliyenin BeĢiktaĢda Ġlyas Ağa Mahallesindeki amucazâdem sedâret yâveri yüz 

baĢı Kemal Beğ ibn-i Behic Beği vekil eylediğine dâir. 

            (27 Safer 1331) 

BELGE NO: 760 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Voyvoda Mahallesinde ikâmet eden Ahmet kızı 

Fatma, Sancakdaroğlu Hakkı Efendi ibn-i Abdurrahman ile 125 guruĢ mihr-i 

mü`eccel ile evlenmiĢ ancak hânesinden kovulması üzerine nafakasını istemesi ve 

bunun için Ali Osman Efendi‟ye izin verildiğine dâir. 

        (22 Zilkade 1330)  
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BELGE NO: 761  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Alioğlu Mahallesi ahâlisinden vefât eden Hacı 

Kadiroğlu Yusuf Efendi ibn-i Hacı Abdulkadir bin Abdullah‟ın vârislerinin tesbît 

edilmesi ve mütevaffa‟nın borçlu olduğunu ve bu borcunun ödenmesi, Bekir‟in 

kızı Safiye ve Rabiya‟ya 20 guruĢ meblağ verilmesi için Hacı Arif Efendi‟ye 

tescîl edildiğine dâir.        

                (2 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 762  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Susuz Köyüne bağlı Osman kızı Hanım ve Havaoğlu 

Ġsmail bin Hüseyin ve Ġsmail‟e yüz yirmi beĢ guruĢ mihr-i mü`eccel tesbîtiyle 

zevcesi olan hanımın ve bir buçuk yaĢında kızıyla hânesinden kovması üzerine 

nafakasını isitemesi. Mahkeme‟de aylık altmıĢ guruĢ nafaka verilmesine dâir. 

       (27 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 763  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden Hacıda iken vefât eden 

Kalaycıoğlu Hacı Mustafaoğlu Bekir bin Abdullah‟ın verâset-i zevcesi Hacı 

Osman ÇavuĢ kızı Akile ve kızları Sabira ve Hanife ve oğlu Bekir ve boĢadığı eĢi 

Hasibe kızı AyĢe‟den olan kzı Hadice‟nin leh de ve aleyhlerinde açılacak her türlü 

davaya kardeĢi ġakir Efendiy‟i vekalet verdiğine dâir. 

        ( 12 Safer 1330 ) 

BELGE NO: 764  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden hacıda iken vefât eden 

Kalaycıoğlu Hacı Mustafa bin Bekir bin Abdullah‟ın kızı Hanife ve oğlu Bekir‟in 

rüĢdüne kadar Akile Hanım ebnisi Hacı Osman ÇavuĢ‟u vasî ta`yîn edildiğine 

dâir. 

        (12 Safer 1330)  
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BELGE NO: 765  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden Hac dönüĢü vefât eden 

Kalaycıoğlu Hacı Mustafaoğlu Bekir bin Abdullah‟ın verâset-i zevcesi Hacı 

Osman ÇavuĢ‟un kızı Akile‟nin kızı Hanife ve oğlu Bekir, boĢandığı eĢi 

Hüseyin‟in kızı AyĢe‟nin kızı Hadice, erkek kardeĢi Hacı Osman ÇavuĢ‟un oğlu 

ġakir Efendi, ölen Mustafa`dan bin dört yüz guruĢ alacak hakkı olması ve bunun 

ödenmemesi üzerine terekesinden bu borcun ödenmesini taleb etmesi ve bunun 

için Ġsmail Efendi‟ye tenbîh etmesine dâir. 

        (25 Şaban 1330) 

BELGE NO: 766  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden vefât eden BabuĢcu Hacı 

Ahmed Ağaoğlu ġekerci Yusufoğlu Hacı Ahmed oğlu Mehmed‟in verâset-i 

zevcesi Mehmed kızı Emine ile bunların oğlu Yusuf ve Ahmed ve kızı ġerife ve 

boĢandığı eĢi Mehmed kızı AyĢe ve kızı Sehere âid tereke‟nin tekrar gözden 

geçirilmesini taleb etmesi. 

        (5 Receb 1330) 

BELGE NO: 767 

Karâhisâr-ı Sâhib‟e bağlı Rumeli kıtası dahilinde Yeni Zağra Kasabası 

ahâlisinden olan Anadolu Ģimendiferinin Karahisar ve Konya hattı 

makinistlerinden  Konya Kasabası`nın Ġstasyon Mahallesinde ikâmet eden 

Kasımoğlu Abid Efendi  tarafından, Çobanlar Köyü ahâlisinden Dikkulakoğlu 

Musaoğlu Ali`ye çarparak, Ali‟nin  vefâtına sebebiyet vermesi, merkûmun vâris 

vekilleri Hasan Hüseyin ve Abdullah tarafından diyet davasî adına dava açılmıĢ, 

bu diyet parasının Hasan Hüseyin ve Abdullah„a ödenmesi için taksitlerin 

belirlenmesi için karar alındığına dâir. 

        (14 Safer 1331) 
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BELGE NO: 768  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Sinan PaĢa Mahallesi ahâlisinden vefât eden 

Bıyıkzâde Nuri Efendioğlu Hacı Ahmed Efendioğlu Abdullah‟ın kızı Ulviye‟nin 

babasından kendisine kalan malını almak ve Eytam sandığı`na teslîm edilen 

malını reĢide olduğunu ispatlamsıyla bu malın kendisine verilmesi için annesi 

Emine Hatun da‟va açmasına dâir.      

           (10 Rebi'ü`l-evvel 1331)  

BELGE NO: 769 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden Değirmenci Alizâde Hacı 

Abdullah Efendioğlu Hüseyin Efendi oğlu Hasan Efendi‟nin vefâtı üzerine 

malının vârisler arasında taksîmi‟nin yapılması ve bu mal ve mülkten bir kısmının 

Nezibzâde vakfına verilmesine dâir. 

( 28 Rebi'ü`l-evvel 1330)  

BELGE NO: 770 

Eytâm Müdîrliğine 8126 guruĢ 30 para borçlu olan Ali Efendi ile kefîl 

diğer merkûm Mehmed Bey‟den bu para‟nın geri ödenme târîhi geçtiğini ve 

bunun tahsîl edilmesi için yapılan i`lâm. 

       (20 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 771  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden vefât eden Hacı 

Hüseyinoğlu Hacı Salih‟in vârisleri Mahmud kızı Atike ve küçük kızları Hanife 

ve Hacer ve küçük oğlu Mehmed,  ġakir ve küçük evladı Arif ve Hüseyin ve 

Hasan aralarında mirâstan kendilerine düĢen payları almaları ve vefât eden Hacı 

Salih‟in alacak hakkının alınması ve borçlarının ödenmesine dâir. 

       (17 Rebi'ü`l-evvel 1331) 
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BELGE NO: 772  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Dinar Köyü ahâlisinden Gülcanoğlu Ahmed bin 

Mehmed, vefât eden Mavioğlu Çakır bin Ahmed bin Yusuf‟un sulbî sağîr oğulları 

Mehmed bin Ahmedin babalarından kalan malları için Eytâm Müdiri Ġbrahim 

Efendi‟nin oğlu Mehmed Efendi vasî ta`yîn edilmiĢ ve 176 guruĢ borcu‟nun 

tarlası‟nını satılarak ödenmesini Mehmed Efendiye tenbîh eylediğine dâir.  

        (17 Safer 1331) 

BELGE NO: 773  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Zaviye Sultan Mahallesi ahâlisinden Abdulbakioğlu 

ġeyhzâde Ahmed ve Ġsmail Çelebiler, Kahil Mahallesi ahâlisinden Emir 

Himmetzâde Ahmed bin Mustafanın küçük kızı Sultan‟ın Eytâm Sandığı`nda 

Müdir Ġbrahim Efendioğlu Mehmed Efendi‟yi babasından kalan 5,000 guruĢu 

Eytâm Müdirliğinde Müdir olan Mehmed Efendiye teslîm etmiĢ ve Sultan`a 

ödenmesini istediğine dâir. 

                (1 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 774  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Ak Mescid Mahallesi ahâlisinden Emin Efendizâde 

Osman Efendioğlu Ahmed Efendi, Sinan PaĢa Mahallesi ahâlisinden vefât eden 

Bıyıkoğlu Nuri Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi‟nin kızı Alevya ve oğlu Ali‟nin, 

Eytâm Sandûğu‟nda bulunan malını Eytâm Müdîri Mehmmed Efendi‟ye bildirmiĢ 

ve ayrıca isimleri geçen kimselerin Osman Efendi‟nin borcuna kefîl olduklarına 

dâir. 

           (26 Zi'l-ka‘de 1330) 

BELGE NO: 775  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden Hacı Alioğlu Ahmed 

Ağaoğlu Hacı Ali‟nin kızı ve oğulları‟nın  Eytâm Sandûğu‟nda babalarının vefât 

etmesi üzerine müĢterek olarak bulunan mallarını Süleyman ÇavuĢ Vakfına, Ot 
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Pazarı cami`-i Ģerîfi vakfına ve Keçe Pazarı cami`-i Ģerifi vakfına verilmesine 

Eytâm Müdîri Mehmed Efendi‟yi vekil kabûl ettiklerine dâir.   

                 (2 Rebi'ü`l-evvel 1330) 

BELGE NO: 776  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden vefât eden Hacı 

Salih oğlu Hacı Hüseyin oğlu Hasan‟ın zevcesi Mahmud kızı Atike ile kızları 

Hanife ve Hacer ve oğlu Mehmed ġükri ve küçük oğulları Arif ve Hüseyin ve 

Hasan‟ın reĢid oluncaya kadar babalarından kendilerine düĢen malların emânet 

edilmesine bunun için Hacı Hüseyin oğlu Hacı Ali Efendi‟yi vasî ta`yîn etmesine 

dâir. 

       (17 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 777 

Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi‟ Hacı Hasan‟ın oğlu Gebecelerli Hacı Ahmed 

Ağa, Gebeceler Köyü ahâlisinden vefât eden Hacı Ahmed Ağa‟nın oğlu Hacı 

Ahmed Ağazâde Hacı Hüseyin Ağa, kızı Hanife ve oğlu Ahmed`in vâlideleri Hacı 

Mahmud kızı Fatma Hanım‟ın , Eytâm Sandûğu‟nda bulunan malından 1727 

guruĢ 19 para borç alındığına dâir  kefîllerinde imzaladıkları kefâlet hücceti. 

           (27 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 778  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı ġuhud Nâhiyesine merbût Ak Sultan Köyü 

ahâlisinden vefât eden Bacakoğlu Ġsmailoğlu Mustafa bin Hacı Ahmed‟in ,zevcesi 

Ġbrahim kızı Fatma ve vâlidesi Ali kızı Ġsmehan ve babası mezbûr Hacı Ahmed ve 

küçük oğlu Kasım babaların‟nın kendilerine ne kadar mirâs taksîm edileceğine 

dâir.          

        (22 Rebi'ü`l-evvel 1331) 
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BELGE NO: 779  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden vefât eden Bekiroğlu 

Kalaycıoğlu Hacı Mustafa, Hacı Mustafa`nın küçük oğlu Bekir‟in vâlidesi Hacı 

Osman kızı Akile Hanım‟ın Eytâm Sandûğu‟nda Hacı Mustafa‟nın bulunan 

malından 2,859 guruĢ‟un kendisine iade edilmesini istemesi ve medîne-i mezbûre 

çarĢusunda Yaymacılarda bulunan araziyi satarak masraflara ödenmesine dâir 

Eytâm Müdiri Mehmed Efendi‟yi vekil kabûl ettiklerine dâir. 

               (2 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 780  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Cansız Mahallesi ahâlisinden Hacı Mehmedoğlu 

Leblebicioğlu Hacı Hüseyin, Kahil Mahallesi ahâlisinden vefât eden Hacı 

Mehmed Alioğlu Kebabcızâde Hacı Ahmed Efendi kızı Rabiya ve oğulları 

Mehmed ve Osman`ın, Eytâm Sandûğu‟nda  babaların‟dan kalan Osmanlı parası 

1800 guruĢ olan borcu‟nun, tarifi yapılan yerlerdeki mal ve mülkün satılarak 

borçların ödenmesi ve artan‟ın kendilerine verilmesi için Eytâm Müdiri Mehmed 

Efendiyi vekil kabûl ettiklerine dâir. 

         (25 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 781  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden vefât eden Hacı 

Salih Ağaoğlu  Hacı Hüseyin bin Hasan‟ın verâset-i zevcesi Mahmud kızı 

Atike‟den olan kızları Hanife ve Hacer ve oğlu Mehmed ġükrü ve küçük oğulları 

Arif ve Hüseyin ve Hüsnü‟ye vefât eden eĢinden kalan  menkûl ve gayr-i menkûl 

ve borçlar için leh ve aleyhe açılacak her türlü dava için Hacı Ali Efendiyi vekil  

kabûl ettiklerine dâir. 

              (18 Rebi'ü`l-evvel 1331) 
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BELGE NO: 782  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kabaklı Mahallesi ahâlisinden Abdurrahmanoğlu 

Ġplikçioğlu Ġsmail, Ümraniye Köyü ahâlisinden vefât eden Salih oğlu Salih bin 

Ömer‟in, Eytâm Sandûğu‟nda bulunan malından 2,203 guruĢ para‟nın iadesini  ve 

medîne-i mezbûre çarĢusunda Saracıhanede bulunan malını Süleyman ÇavuĢ 

vakfına bırakılmasını ve Döğer Köyü toprağında Ġncek nam Mahallede bulunan 

arazininde satılarak borçlarına ödenmesi ve fazla kalırsa iadesi‟nin teslîmi için 

Eytan Müdiri Mehmed Efend‟yi vekil kabûl ettiklerine dâir.  

        (18 Zi'l-hicce 1330) 

BELGE NO: 783  

Karâhisâr-ı Sâhib‟de Yonca Altı camiini tekrar inĢa eden Hacı Ahmed 

Efendinin daha evvel tanzîm ettiği camiye dâir vakfiyesinin Ģartlarında yaptığı 

bazı değiĢikliklere dâir.        

                 (2 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 784  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Sinan PaĢa Mahallesinde ikâmet eden Abdulkadir kızı 

Hayriye Hanım‟ın yetmiĢ yaĢında olması ve ġam Ģerifde bulunan Said Efendi  beĢ 

sene evvel kendisini terk etmesi üzerine Hayriye Hanım`a oğlu Said Efendi‟nin 

aylık 75 guruĢ meblağ verilmesine dâir. 

        (1 Ramazan 1330 ) 

BELGE NO: 785  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Asağı Tandırı Köyü ahâlisinden vefât eden 

Hocaoğlu Ahmedoğlu Süleyman bin Abdullah‟ın verâset-i zevcesi Ferah kızı 

Ümmühan ile kızı Azime ve oğulları Süleyman ve Hasan ve Ali`ye bir vasî 

ta`yînine dâir. 

(2 Rebî’ü’l-âhir1331)  
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BELGE NO: 786   

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Ak Mescid Mahallesinde ikâmet eden Gürcüoğlu 

Mehmedin babası ve velisi  Halil Efendi, hudutları belirtilen mal ve mülkün‟ün 

babası Halil Efendi‟nin bu mal ve mülk‟ün Ahmed ÇavuĢ‟a satıĢına izin 

verildiğine dâir izin hücceti sûretidir.  

                  (3 Rebî’ü’l-âhir1331 ) 

BELGE NO: 787 

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Karaman Mahallesi ahâlisinden 

Burakoğlu Hacı Osman bin Hasan, kendisi için açılacak lehde ve alehydeki her 

türlü davaya Hacı Alioğlu Ali Osman Efendi‟yi vekil kabûl ettiğine dâir. 

                 (10 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 788  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in TaĢkapulu Mahallesinde ikâmet eden Bekir 

Efendioğlu MübaĢir Necati Efendi‟nin mekanında, Keçeci Eyüb oğlu Ömerin 

zevcesi Süleyman kızı AyĢe Hanım‟ın kendisi için açılacak lehde ve aleyhde her 

türlü davaya Ġsmail Efendi‟yi vekil olarak kabûl ettiğine dâir. 

              (26 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 789  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Gündogmus Mahallesinde bulunan Abdi Kadı 

ÇeĢmesinin iĢleri‟nin idâresi için mahalle-i mezbûre ahalisi tarafından bir 

mütevellî talebinde bulunmuĢlar Hacı Abdurrahman oğlu Emirzâde Hacı Ġbrahim 

Efendi‟ini bu iĢe ehliyyetinin olduğuna dâir mütevellî ta`yîn edildiğine dâir. 

                        (20 Safer 1331) 

BELGE NO: 790 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Karaman Mahallesinde Debbağ Murad oğlu Pala 

Ahmed bin Murad‟ın vefât etmesi üzerine zevcesi Ġsmail kızı Zehra ve vâlidesi 
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Hasan kızı Fatma ile kızı Fatma ve  oğulları Ali ve Cafer ve  küçük oğlu 

Mehmed‟in reĢid olana kadar babalarından kalan mallarını anneleri Zehra‟nın vasî 

ta`yîn edildiğine dâir. 

(15 Rebi'ü`l-evvel1331) 

BELGE NO: 791  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Sincanlı Nâhiyesine merbût Kırka Köyü 

ahâlisinden Çobanoğlu Hüseyinoğlu Mustafa bin Abdullah‟ın orduda iken vefât 

etmesi üzerine malı ve mülkü‟nün zevcesi Mehmed kızı Fatma ile pederi 

Mustafa‟ya düĢtüğünü bunun Ģahitler huzûrunda kabûl edildiğine dâir. 

                 (7 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 792  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Sülümenli Köyü ahâlisinden vefât eden 

Çarıkoğlu Abdullahoğlu Süleyman bin Hacı Yusuf‟un verâseti vâlidesi Ahmed 

kızı Fatma ve babası mezbûr Hacı Yusuf‟a düĢen malların Ģahitler huzûrunda 

vârislere düĢtüğüne dâir. 

            (1 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 793 

Karâhisâr-ı Sâhib‟ın Karaman Mahallesi ahâlisinden Hasanoğlu Burakoğlu 

Abdullah, Nurcu Mahallesinde ikâmet eden Ömer kızı Huriye Hanım‟dan e 

boĢanması üzerine, Abdullah boĢandığı eĢi‟nin ecnebî olan Ġsce Köyü ahâlisinden 

Tekelioğlu Hüseyin ile evlenmiĢtir.  Bunun üzerine Hasan nafaka‟yı kesmek ve 

kızını eski eĢinden almak istemiĢtir. Huriye Hanım nafakasından vazgeçmiĢ ancak 

kızını verilmemesini istemesine dâir. 

(4 Rebî’ü’l-âhir1331) 
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BELGE NO: 794  

 Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Çobanlar Köyü ahâlisinden Abdullah oğlu Ahmed 

bin Osman, Ġsmail kızı Fatma vâlidesi diğer Mustafa kızı Fatma Hanım ve 

Fatma‟dan olan kızım beĢ yaĢında Hüsniye içün aylık otuz guruĢ nafaka verirken, 

Fatma‟nın  AyĢe oğlu Abdullah ile evlenmesi üzerine verdiği nafaka‟yı kesmek 

istemesine dâir. 

          (3 Safer 1331) 

BELGE NO: 795  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden olan Kalaycıoğlu Hacı 

Mustafa bin Bekir‟in Hacıda iken vefât etmesi üzerine  oğlu Bekir ile Hacı Osman 

kızı  Akile Hanım‟ın, Eytâm Sanduğu‟nda  bulunan malından geçinmek için 

nafakaya çok ihtiyâcı olduğunu istemesi ve bunun üzerine açtığı davada Akile 

Hanıma belli bir miktarda nafaka verileceğine dâir. 

                (5 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 796  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Sincanlı Nâhiyesine bağlı Senir Köyü 

ahâlisinden iken vefât eden Hacıoğlu Halil oğlu Abdullah bin Abdullah‟ın 

mirâsının taksîmi‟ni Ģahitler huzûrunda îfâsına dâir. 

                 (7 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 797  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı ÇalıĢlar Köyünde ikâmet eden Ali kızı Satı 

hatun, Kozlüce Köyü ahâlisinden Hacı Ali Osmanoğlu Ali Osman bin Ömer ile 

evlenen Satı Hatun‟u, diğer zevcesi Raziye ve  kardeĢi Hasan ile yaĢadığı yerden 

kovması üzerine mahkemeye baĢvurması ve mihr-i mü‟eccel hakknı istemiĢ. 

Sonuçta Ömer`ân aylık 37,5  guruĢ meblağ verileye atanmıĢtır.  

             (7 Safer 1330) 
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BELGE NO:  798 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Corca-i Kebîr Köyü ahâlisinden vefât eden 

Dinarlıoğlu Ahmedoğlu Ali bin Ġsmail‟in eĢi Mahmud kızı Zeliha ile kızı Dudu ve 

oğulları Ġsmail ve Halil ve Ġbrahim ile verâset-i zevcesi diğer  Dudu ve vâlidesi 

Zeliha ve küçük oğlu Ahmed‟in rüĢdüne kadar Ahmed oğlu Ġsmail‟in vasî ta`yîn 

edilmesine dâir. 

(26 Cümade’l-uhra 1329) 

BELGE NO: 799 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Doğanlar Köyü ahâlisinden vefât eden Hacı 

Ahmedoğlu Hacı Süleyman bin Mustafa‟nın boĢandığı eĢleri Osman kızı AyĢe ve 

Hacı Hüseyin kızı Döne Hanımlar ile zevce-i mezbûre AyĢe Hatundan 

mahkemeye baĢvurarak Ümmühan ve Ahmedin vakt-ı rüĢdüne kadar kendisinin 

vasî ta`yîn edilmesine dâir.  

        (7 Cümade’l-uhra 1329) 

BELGE NO: 800  

  Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Doğanlar Köyü ahâlisinden iken vefât eden Hacı 

Ahmedoğlu Hacı Süleyman bin Hacı Ahmed  kızı Ümmühan ve oğlu Ahmed‟in 

vasîleri olan Osman kızı AyĢe Hanım zaruri olarak nafakaya ihtiyâcı olmasından 

dolayı Eytâm Sandûğu‟nda bulunan vefât eden eĢinin malından kendisine de 

verilmesini istemesine dâir. 

               (7 Cümade’l-uhra 1329) 

BELGE NO: 801  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden Hacı 

Mehmed Ali Ağaoğlu Kebabcızâde Hacı Ahmed Efendi, Hacı Ahmed Efendinin 

varislerin zevcesi Yusuf Ağa kızı Hadice ile kızları Huriye ve Rabiya ve oğulları 

Mehmed ve Osmandır. Anneleri`nin çocuklarına vasî olarak ta`yîn edildiğine dâir. 

        ( 25 Şaban 1329 ) 
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BELGE NO: 802 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Ak Mescid Mahallesi ahâlisinden Yusufoğlu 

Muğnioğlu Ömer Ağa, Kahil Mahallesi ahâlisinden vefât eden Hacı Mehmed 

Alioğlu Kebabcızâde Hacı Ahmed Efendi‟nin kızı Rabiya ve oğulları Mehmed ve 

Osman‟ın vâlideleri Yusuf kızı Hadice Hanım‟ın evladlarına bakmak için vefât 

eden babasından kalan Eytâm Sandûğu‟ndaki malını istemesine dâir.   

       

  (1 Ramazan 1330 ) 

BELGE NO: 803  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Efecik Mahallesi ahâlisinden Kebabcıoğlu Alioğlu 

Ġbrahim bin Abdullah verâseti-i zevcesi Arif kızı Nimetullah ile  küçük kızı 

ġaziye ve kızları Münire ve Hadice ve küçük oğlu Ġbrahim‟in babalarından düĢen 

menkûl ve gayr-i menkûl‟ün Ģahitler huzûrunda zevcesine verilmesine dâir. 

                      (15 Rebî’ü’l-âhir1331)  

BELGE NO:  804 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden SatılmıĢoğlu 

Kadıvelioğlu Kasab Hacı Mustafa Hacıda iken vefât etmesi üzerine, Hacı 

Mustafanın boĢadığı eĢi Süleyman kızı Hadice ile küçük kızı Atike ve diğer kızı 

Emine ve oğulları Mehmed ve Ġsmail ve ġakiri ve küçük oğlu SatılmıĢ‟ın 

rüĢdlerine kadar babalarından kalan mallarını anneleri Hadice Hanım‟ın  vasî 

ta`yîn edilmesine dâir. 

(17 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 805  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Arab Mescidi Mahallesi ahâlisinden vefât eden 

Bakioğlu Ahmed Efendioğlu Hüseyin bin Abdullah‟ın  reĢid olduğunu iddia eden 

oğlu Nuri, vasî ta`yîn olunan  Halil kızı Atike Hanım‟ın  Nuri‟nin babasından 

kendisine kalan malların iadesini  istemesine dâir ispat-i rüĢt i`lâm sûretidir. 
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                  (18 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 806 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Marulcu Mahallesi ahâlisinden Abdullah Efendioğlu 

Hacı Bilal Efendi, Gedik Ahmed PaĢa cami`-i Ģerifi mütevellîsi Afife Hanım‟a 

227 guruĢ 10 paranın Hacı Bilal Efendiye ödenmesine ve bunun Atıf Efendiye 

tenbîh olunuğuna dâir.  

         (8 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 807 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Karaman Mahallesinde merbût Dimeklü ma`rûf 

çeĢmesine, bir mütevellî nasb ve ta`yîni husûsu mahalle-i mezbûre ahalisi 

tarafından istenilmesi üzerine Ģahitler tarafındanda kabûlüyle Hasanoğlu Demürci 

Koç Hasan Mehmed‟in mütevellî ta`yîn edildiğine dâir.  

       (17 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 808 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Ak Mescid Mahallesi ahâlisinden Hacı Mustafa 

Efendi oğlu  Karamanlızâde ġükrü Efendi, Gedik Ahmed PaĢa câmi`-i Ģerifi evkâf 

memuru Ġsmail Efendioğlu Atıf Efendi ve Hacı ġükri Efendi‟nin bir aylık 

maaĢının verilip verilmediği‟nin araĢtırılması ve verildiyse ne kadarı verilmiĢ diye 

araĢtırılmasından sonra, Süleymanoğlu Fazlızâde Ahmed Efendi‟ye 154,5 guruĢ 

aydan aya Hacı ġükrü Efendiye vermesi için tenbîh olduğuna dâir. 

         (15 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 809 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Bedrik Mahallesinde ikâmet eden Ali kızı Hacer 

Hanım‟ın, Burmalı Mahallesi ahâlisinden Alioğlu ġahinoğlu Bekir ile evlenmiĢ ve 

bunlardan olan bir buçuk yaĢında Ahmed adında oğlu vardır. Ancak Bekir‟in 

Hacer‟i boĢaması üzerine zaruri olarak nafakaya ihtiyâcı olmasından dolayı 
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mahkemeye baĢvurmuĢ aylık 30 otuz guruĢ meblağ„ın Hacer Hatun‟a verilmsine 

dâir. 

       (22 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 810  

Karâhisâr-ı Sâhib bağlı  Kal‟acık-ı Sagir Köyünde ikâmet eden Arif kızı 

Fatma Hanım, Çavdarlı Köyü ahâlisinden Yusufoğlu Paltaoğlu Mustafa evlenen 

Fatma, kocası‟nın onu boĢaması üzerine 540 guruĢ mihri mü‟eccel hakkı olan 

nafakasını almak için kocası Mustafaya dava açmıĢ. Mahkeme‟nin Mustafayı 

mu‟arazadan men` olduğuna dâir. 

(14 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 811  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Yukarı Pazar Mahallesi ahâlisinden vefât eden 

Sarızâde Mülâzım Hacı Yahya Beyoğlu Ömer bin Ahmed‟in  oğlu Abdulkadir‟in 

reĢid olduğunu îfâde ederek babasından kendisine kalan malları Eytâm 

sanduğu‟nda n istemesi üzerine dava açması, Abdulkadire malların tesilimi için 

Müdir Mehmed Efendi‟ye tenbîh olunduğuna.  

       (20 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 812  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahalisinde ikâmet eden Sandıklı 

kazasına  bağlı Mustafa Mesud Efendi eĢi Pehlane Hanım‟a mirâs olarak bıraktığı 

malları gösteren ve Ģahitler huzûrunda kabûlünü gösteren mirâs taksîmi. 

       (17 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 813  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Salar Köyü ahâlisinden vefât eden Hacı Ġlyas 

oğlu Halil bin Abdullah‟ın  kızı Münire yirmi yaĢında olduğunu ve reĢid olduğunu 
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îfâde ederek vâlidesi Meryem‟den babasından kendisine düĢen malı istemesi 

kendisine düĢen malların verilmesine dâir ispat-ı rüĢte dâir. 

       (16 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 814  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Medli Mahallesi ahâlisinden vefât eden Pusulacıoğlu 

Osmanoğlu Abdullah bin Abdullah‟ın verâseti-i zevcesi Abdullah kızı Emine ile 

kızı Hadice ve oğlu Mustafa‟nın mallarının ileride vefât etmeleri sonucunda mirâs 

taksîminde çıkan sorundan dolayı mahkemeye baĢvurulmasına dâir. 

        (1 Safer 1331) 

BELGE NO: 815  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Ġhsaniye Köyü ahâlisinden vefât eden Hafız 

Mehmed Efendi oğlu Receb bin Ahmed‟in oğlu olan ġevket‟in reĢid olduğunu ve 

kedisine babasından kalan malların teslîm edilmesini istemesi ve bu malların  

kendisine verilmesi için Mehmed Efendi‟ye tenbîh odlunduğuna  dâir. 

       (16 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 816  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Sincanlu Nâhiyesine merbût ġeyh Hacı Musa 

Dimeklü ma`rûf Hacı PaĢa Köyünde bulunan Cami`-i Ģerifin vazifesine bakan 

Ġbrahinoğlu Ahmed Efendi‟nin oğulları Ġbrahim ve Osman‟ın vefâtı üzerine 

Hamzaoğlu Abdullah Efendioğlu Mehmed‟in bu göreve layık bulunduğuna dâir. 

       ( 21 Rebî’ü’l-âhir1331 ) 

BELGE NO: 817 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Hacıbeyli Köyünde bulunan cami`-i Ģerifin 

görevlisi Karamanlıoğlu Mehmed Efendi Beyoğlu Nazıroğlu Osman‟ın görevini 

terk etmesi üzerine , Karaca Ahmed Sultan Köyü ahâlisinden Hüseyin Efendioğlu 

Mevlüd Mevlüd‟ün bu göreve layık  bulunduğuna dâir. 
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         (21 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 818 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Fakih PaĢa Mahallesi ahâlisinden vefât eden 

ġiĢmanzâde Hacı Mustafa Efendioğlu Hacı Hasan Ağa‟nın zevcesi Salih kızı 

Hava ve çocukları için  malların satıĢına Eytâm Müdîri Mehmed Efendi vekil 

kabûl ettiklerine dâir  

       ( 22 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 819 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Ak Mescid Mahallesi ahâlisinden Koç Kavıkoğlu 

Hakkı bin Salih, Kahil Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden Emir Himmet oğlu 

Hacı Ahmed bin Mustafa‟nın kızı Sultan‟ın Eytâm Sandûğu‟nda babasından kalan 

mallarına vasî ta`yîn edilen Hacı Ahmed Efendi oğlu Ayıkzâde Hacı Arif 

Efendi‟yi vekil olarak kabûl edildiğine dâir. 

       ( 22 Rebi'ü`l-evvel 1331 ) 

BELGE NO: 820  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Karaman Mahallesi ahâlisinden Hacı Ali Beyoğlu 

TaĢkapılızâde RüĢdü Efendi, Galib Beyoğlu Hacı Bekir Efendi‟nin kız kardeĢleri 

Hacı RüĢdi Bey‟in zevcesi Emine Hanım ve Sadreddin Çelebi Efendi‟nin zevcesi 

Besime Hanım‟ın Hacı Bekir Efendiyi vekil olarak kabûl ettiklerine dâir 

                 ( 25 Rebî’ü’l-âhir133 1) 

BELGE NO: 821  

Girit‟in Kandiye Sancağından olan, Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Gazlıgöl 

hamamı civarında merbût Hamidiye Köyünde ikâmet eden Hacı Nazif Efendioğlu 

Said Bey, Ak Sultan Mahallesi ahâlisinden Ahmed Efendioğlu  ĠçAğazâde 

Hüseyin Efendi, tarifi yapılan arazileri sattığı ve bunun için Hüseyin Efendiyi 

vekil kabûl ettiğine dâir.           
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 (18 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 822  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Sülümenli Köyü ahâlisinden  vefât eden 

Keskinoğlu Haliloğlu Salih reĢid  olduğunu babalarından kendilerine düĢün 

malları istemelerine dâir dava açmaları ve vâlideleri Kezban‟ın bu emlak ve 

arazilerin Haliloğlu Salihe teslîm edilmesine dâir.     

              (23 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 823 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Molla BahĢi Mahallesinde merbût Hüseyin oğlu 

Hancı Mehmed‟in vefât etmesi üzerine Hacı Hüseyin kızı Saliha Hanım‟ın afyon 

davasıyla leh de ve aleyhde açılacak her türlü davaya Ali Osman Efendiyi vekil 

kabûl ettiğine dâir. 

 (2 Muharrem 1331) 

BELGE NO: 824 

  Karâhisâr-ı Sâhib‟in Deve Dede Mahallesinden vefât eden Hızıroğlu 

Ohannes veled-i Kigork veled-i Adamın verâset-i zevcesi Murad kızı Meryem ile 

diğer Meryem ve oğulları Hayk ve Esteban‟ın küçük olmasından dalayı anneleri 

Meryem‟in vasî ta`yîn edilmesine dâir. 

       (22 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 825 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Zaviye Sultan Mahallesi ahâlisinden ġevket Beyoğlu 

Mollazâde Azmi Bey, Kasım PaĢa mütevellîsi Mustafa oğlu Abdulrahman Ağa  

kendisinde bulunan malın bir kısmını satarak vakf ettiğine dâir. 

             (15 Muharrem 1331 ) 
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BELGE NO: 826 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kırklar makamı mahahalleside bulunan ermen olan 

Kaplanoğlu NiĢan Efendi veled-i Agob‟un, Esteban Efendiyi vekil olarak kabûl 

ettiklerine dâir. 

              (22  Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 827  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Nasuh Mahallesinde ikâmet eden Hacı Mehmed 

kızı Fatma ile ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden Hacı Ġsmailoğlu KeĢanlıoğlu 

Hasan  Fatma‟yı boĢaması üzerine Fatma‟nın  nafaka istemesi için mahkemeye 

baĢvurmasına dâir ve Hasan‟ın mu`arazadan men edildiğine dâir. 

             (11 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 828 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kırklar makamı Mahallesinde iken vefât eden 

Diyarbekirlioğlu Karabet veledi Abraham‟ın verâset-i zevcesi  Melik kızı Aksebet 

kızları Kader ve Meryem ve Ġnan ve oğulları Ġbraham ve Agob için kalan mirâsın 

taksîmine Artin Ağayı vekil kabûl ettiğine dâir.       

                (6 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 829 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Yahya Mahallesi ahâlisinden Ġsa Efendizâde Ali 

Efendioğlu NeĢet Efendi, Mecidiye Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden 

MaĢuzâde Hacı Mustafa oğlu Hasan‟ın oğlu Ġbrahim ve kızı Havanın Medîne-i 

mezbûre Eytâm Sandûğu‟nda babalarından kalan malları için Eytâm Müdîri 

Mehmed Efendi vekil kabûl ettiklerine dâir. 

          (2 Rebî’ü’l-âhir1331) 
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BELGE NO: 830 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Sincanlu Nâhiyesinde, Sinan PaĢa Köyü 

ahâlisinden Molla Hasanoğlu Ali, Kahil Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden 

Kebabcızâde Hacı Ahmed Ağa oğlu Hacı Mehmed Ali Efendi‟nin kızı Rabiya  

oğulları Mehmed ve Osman‟ın Eytâm Sandûğu‟nda bulunan malları Eytâm 

Müdîri Mehmed Efendi‟ye Lala Sinan PaĢa vakfına vermesi için vekil olarak 

kabûl edildiğine dâir.         

             (24 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 831 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Dinar Köyü ahâlisinden Hacı SatılmıĢoğlu 

Ahmed bin Hüseyin‟in, vefât eden Hacı SatılmıĢoğlu Ġbrahim  bin Ahmed‟in 

vâlidesi Ġbrahim kızı Kezban‟ın Eytam sanduğunda babasından kalan mallardan 

borç alındığına dâir kefîllerinde imzalarıyla kefâlet hücceti. 

           (3 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 832 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Ak Mescid Mahallesi ahâlisinden Yusufoğlu 

Muğnioğlu Ömer, Kahil Mahallesi ahâlisinden vefât eden Hacı Mehmed Alioğlu 

Kebabcızâde Hacı Ahmed Ağa‟nın kızı Rabiya ve oğulları Mehmed ve Osmanın 

vâlideleri Yusuf Ağa kızı Hadice, Eytam sanduğunda bulunan babalarının 

malından borç verilmesine dâir kefîllerinde imzalarıyla kefâlet sûretidir. 

             (27 Rebi'ü`l-evvel 1331)  

BELGE NO:   833 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Sincanlu Nâhiyesi kazasından TokuĢlar Köyü 

ahâlisinden Mekke-i mükerremede iken vefât eden Hacı Mustafaoğlu Mehmed 

bin Abdullah‟ın kızları Safiye ve Hadice‟nin rüĢdlerine kadar vâlideleri Fatma‟nın 

vasî ta`yîne edilmesine dâir. 

   (17 Rebî’ü’l-âhir1331) 
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BELGE NO:   834 

Karâhisâr-ı Sâhib‟e bağlı Sincanlu nahiye kazasından TokuĢlar Köyü 

ahâlisinden Mekke-i mükerremede iken vefât eden Hacı Mustafaoğlu Mehmed 

bin Abdullah‟ın boĢadığı eĢi Ali kızı Kezban ile küçük oğlu Mehmed ve Ali ve 

kızları Fatma ve Safiye ve Hadice arasında mirâsın taksîmi ve terekesidir. 

   (17 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 835  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Değirmen Ayvalı Köyü ahâlisinden iken vefât 

eden Seferihisarlıoğlu Hüseyinoğlu Ömer bin Abdullah‟ın verâset-i zevceleri 

Halil kızı Fatma ve Abdullah kızı Hava Hanımlar ile bunlar‟ın çocuklarına kalan 

malları için Kasım PaĢa cami`Ģerifinin mütevellîsine verilmesine dâir Kahil 

Mahallesi ahâlisinden Adedioğlu Ömer bin Ali‟ye tenbîh olduğuna dâir.  

               (21 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 836  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı ġuhud Nâhiyesi‟nin Pazar Mahallesi ahâlisinden 

Kavısoğlu Hüseyin bin Hasan, Hasan kızı AyĢe‟nin nafakasını istemesine dâir.  

                              (Cümade’l-ula 1330) 

BELGE NO: 837 

Karâhisâr-ı Sâhib‟ini Kara Katib Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden 

Hamaloğlu Ali Ağaoğlu Hacı Mehmed bin Abdullah‟ın verâset-i zevcesi 

Abdullah kızı Fatma merkûm‟un terekesini Ahmed Efendiye tenbîh olunduğuna 

dâir.  

                (21 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 838  

Karâhisâr-ı Sâhib‟ih Kadın Ana Mahallesine ikâmet den Rum Çorceleyan 

Ohannes Ağa ibn-i Avadin, Boyacıyan Bagos Efendi ibn-i Ohannes vefât eden 
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pederim Corceliyan Avadinoğlu Kigork‟un menkûl ve gayr-i menkûl terekesinden 

hissesine düĢen malları için leh de ve aleyhde açılacak dava için Yusuf Efend‟iye 

vekil kabûl ettiğine dâir. 

        (21 Zi’l-hicce 1330) 

BELGE NO: 839  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden Abdalbanioğlu 

Hasan Hüseyin Efendioğlu Hacı Ali, vefât eden Tebiroğlu Berber Süleymanoğlu 

Ġsmail bin Abdullah terekesinden zevcesine düĢen mallardan ÇavuĢbaĢı cami`-i 

Ģerifine, Otpazarı cami`-i Ģerifine verimesi için Nazike Hatun tenbîh olunduğuna 

dâir. 

        (Zi’l-kade1329) 

BELGE NO: 840 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Mecidiye Mahallesinde ikâmet eden Ermeni 

Duhancıyan Hacı Serkiz oğlu Toros bin Adamin„in çocokları ve zevcesi arasında 

malı ve mülkünün taksîmine dâir Estapan Efendiye tenbîh olunduğuna dâir. 

              (26 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 841 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden Cevelek Halil oğlu Hacı 

Hasan bin Mehmed, Dinar Köyü ahâlisinden iken vefât eden Otuzbiroğlu Bekir 

bin Mehmedin kızları Hanım ve AyĢenin Eytâm Sandûğu‟nda babalarından kalan 

mallar‟ın kendilerine teslîm edilmesi için Eytâm Müdiri  Mehmed Efendiyi vekil 

kabûl ettiklerine dâir. 

                  (2 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 842 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Doğanlar Köyü ahâlisinden vefât eden Hacı 

Ahmed oğlu Hacı Süleyman bin Hacı Ahmed‟in kızı Ümmühanı ve oğlu 

Ahmed‟in kardeĢleri Salih ve Hacı Süleyman‟a kalan Eytam sanduğunda bulunan 
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mallardan Osman kızı AyĢe‟ye borc olarak 2,231 guruĢ 8 para‟nın kefîllerinde 

imzalarıyla verilmesine dâir. 

                          (7 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 843 ( iki kere 843 no kullanılmış) 

Karâhisâr-ı Sâhib‟e bağlı Bulca Köyü ahâlisinden Dedeoğlu Hacı Halil bin 

Süleyman‟ın, Kuloğlu Hacı Mehmed bin Hacı Hasan vefât eden Dedeoğlu Molla 

Ġsmail bin Hacı Mehmed‟in oğulları Mustafa ve Mehmedin Eytam Sandığı‟nda 

babalarından kalan mallardan bir kısmını kefîllerin imzalarıyla birlikte borç 

verilmesene dâir. 

                 (7 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 843 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı ÇavuĢ Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden 

Ramazanoğlu Mehmed bin Abdullah‟ın verâset-i zevcesi Abdullah kızı Hadice ve 

kızları arasında mirâs‟ın taksîmine dâir 

        (23 Safer 1330) 

BELGE NO: 844( Hatalıdir okunamamıştir )  

BELGE NO: 845 ( Hatalıdir okunamamıştir )  

BELGE NO: 846 ( Hatalıdir okunamamıştir )  

BELGE NO: 847  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Molla BahĢi Mahallesi ahâlisinden vefât eden 

Hancıoğlu Ahmed oğlu ĠbiĢ bin Abdullah‟ın çocukları arasında mirâs‟ın tahsisi 

meselesi‟nin Ģahitler huzûrunda kabûl edilmesine dâir. 

(3 Cumâdu’l-ula 1331) 
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BELGE NO: 848  

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Ak Mescid Mahallesi ahâlisinden Salih 

Efendioğlu Emin Efendizâde Rıza Ağa‟nın zevcesi Hacı Bekir kızı Fatma Hanım 

Dai Receb Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden Mahmud Efendioğlu Mısri 

Ġimamzâde Abdullah Efendi‟nin kızları AyĢe ve Gülsün ve Hadice ve oğulları 

Mahmud ve Hulusi ve Mehmedin Eytâm Sandûğu‟nda babalarından kalan mallar 

için Eytâm Müdiri Mehmed Efendinin vekil olarak ta`yîn edildiğine dâir  

          (7 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 849 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Nureddin Mahalesinden Ermeni Hacı Agobayan 

Kigorkoğlu Hacı Karabet, Karaman Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden Debbağ 

Muradoğlu Pala Ahmed‟in kızı Fatma ve oğulları Ali ve Caferin babaların‟dan 

kalan Eytâm Sandûğu‟nda bulunan malları için Eytâm Müdiri Mehmed 

Efendi‟nin vekil olarak kabûl edildiğine dâir. 

       (7 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 850  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Pazar Mahallesinde ikâmet eden Süleyman kızı 

Hava Hanım  ile Hisar Mahallesi ahâlisinden Hüseyin Kosoğlu Ahmed bin Hacı 

Halil evlenmiĢ ve Havva‟yı boĢaması üzerine  mihr-i mü‟eccel hakkını almak için 

dava açmasına dâir. 

          (28 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 851  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Karaman Mahallesinde ikâmet eden Apıl kızı 

Hava‟nın eĢi‟nin vefât etmesi üzereine adına leh de ve aleyh de vuku olacak dava 

için Fazlızâde Ahmed Efendi ibn-i Süleyman‟ın vekil olarak ta`yîn edildiğine 

dâir. 

           (17 Rebi'ü`l-evvel 1331) 
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BELGE NO: 852  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Savb Toros Mahallesinden Ermeni Anonoğlu Heci 

Karabet bin Artin‟in verâset-i zevcesi Mekruhe ve vâlidesi Karabet kızı Dirvehi 

ve babasi, Artin ile kızı Marice ve oğulları Agob ve Ġsader‟in babalarından kalan 

malların taksîmi için leh de ve aleyhde vuku olacak dava‟ya Estapan Efendi vekil 

olarak kabûl ettiğine dâir. 

                 (17 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 853 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Marulcu Mahallesi ahâlisinden Açıkgözzâde 

medresesinden Mehmed Efendioğlu Cemaleddin Efendi  tarif edilen malının 

Keremi Efendiye satılmasına dâir satıĢ akdi. 

            (7 Zi’l-kade 1329) 

BELGE NO: 854 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Nureddin Mahallesin‟den Ermeni Heci 

Agobayan Kigork Ağa bin Heci Karabet, Katib PaĢa Mahallesi ahâlisinden iken 

vefât eden Dostumoğlu Hacı Süleyman bin Hacı Mehmed‟in oğulları Mehmed ve 

Nureddin‟in, Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz malları‟nın teslîmi için Eytâm Müdiri 

Mehmed Efendiyi vekil eylediklerine dâir. 

            (6 Cumâdu’l-ula 1331) 

BELGE NO: 855 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Ġsmail Köyünde iken vefât eden Çalıkoğlu 

Haliloğlu Hacı Hüseyin bin Halil‟in, Eytâm Müdîr Mehmed Efendi‟yi Halil 

kardeĢi AyĢeye ait olan mirâsın taksîm edilmesi için Arif Efendiye tenbîh 

olunduğu dâir 

       (22 Cemaziye’l-evvel 1330) 
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BELGE NO: 856 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Sincanlu  Nâhiyesine merbût Sarban Köyü 

ahâlisinden iken vefât eden Çakıroğlu Ali oğlu Abdurahman bin Hacı Yusuf‟un 

borcu olduğu ve bunun ödenmesi için Hacı Arif Efendi‟ye tenbîh olduğuna dâir. 

        (25 Ramazan 1331) 

BELGE NO: 857 

Emine aleyhinde açılan davaya Hakkı Efendi‟nin icabet ettiği ancak 

Emine‟nin icabet etmemesi üzerine, belirtilen târîhde davaya icabet etmesine dâir 

i`lâm  sûrettir. 

       (12 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 858 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden vefât eden Tairoğlu 

Berber Süleyman oğlu Ġsmail bin Abdullah‟ın zevcesi Ali kızı Nezgi‟den baĢka 

vârisi olmadığına ve eĢinin kendisine bıraktığı verâset ve tereke sûretidir. 

       ( 1 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 859  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Salar Köyü ahâlisinden Kadıvelioğlu Hacı 

Mehmed bin Veliddin‟in vefât etmesi üzerine verâset-i zevceleri Mustafa kızı 

Rasime ve Abdullah kızı Sultan Hanımlar ile Rasimeden olan oğlu Hasan ve 

Sultandan olan oğlu Yusuf‟un rüĢdüne kadar babalarının malı için vasî nasbi. 

(10 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 860 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Bulca Köyü ahâlisinden vefât eden Hacı 

Mehmedoğlu Süleyman bin Abdullah‟ın  malı‟nın karısı ve çocukları arasında 

mirâsının taksîmine dâir verâseti ve terekesidir. 

(17 Rebî’ü’l-âhir1329) 
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BELGE NO:   861 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil mahallesi ahalisnden  Hacıda iken vefât eden 

Hacı Ahmedoğlu Mustafa  bin Salih‟in eĢi ve çocukları arasında mirâsın 

taksîmine dâir verâseti ve terekesidir. 

               (24 Şaban1330 ) 

BELGE NO: 862 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden Bosnadayken vefât eden 

Hacı Mustafaoğlu Bekir bin Abdullah‟ın eĢi ve çocukları arasında mirâsının 

taksîmine dâir verâseti ve terekesidir. 

     (14 Safer 1330) 

BELGE NO: 863 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Doğanlar Köya ahâlisinden vefât eden  Hacı 

Süleymanoğlu Hacı Ahmed bin Hacı Mustafa‟nın eĢi ve çocukları arasında 

mirâsın taksîmine dâir verâseti ve terekesidir. 

          (7 Cumâde’l-ula 1329) 

BELGE NO: 864  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi cami`-i Ģerifi‟nin Ġmamı Hasan 

Hüseyin Efendi‟nin vefâtıyla onun yerine görevli olarak, bu göreve Mehmed 

Sabri Efendi‟nin layık olduğuna dâir. 

             (12 Cumâde’l-ulâ 1331) 

BELGE NO: 865 

Karâhisâr-ı Sâhibde Osmanlı bankasında uĢĢak kari 200 guruĢ kıymetlü bir 

aded vâris halısı bulunmasına dâir ve bunun iadesi için Ġsmailoğlu Ali Efendi bin 

Ġsmail‟e verilmesine dâir. 

       (12 Cumâde’l-ulâ 1331)  
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BELGE NO: 866 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Mecidiye Mahallesi ahâlisinden Mustafa Efendioğlu  

Bolvadin Kaymakamı TemĢit Bey evlad-ı manevi olarak Abdullah kızı Akbal 

Dudu  akrabasından kimsesi bulunduğu anlaĢılması ve himayesine almasına dâir 

evladlık  i`lâm sûretidir.           

                       (12 Cumâde’l-ulâ 1331)  

BELGE NO: 867  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Salar Köyü ahâlisinden Kadıvelioğlu Hacı 

Mehmed bin Veliddin, eĢleri Mustafa kızı Rasime ve Abdullah kızı Sultan 

Hanımlardan olan çocukların babalarından kalan mallar için kendilerine yardımcı 

olacak vasî nasbi. 

            (10 Cumâde’l-ulâ 1331) 

BELGE NO: 868  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden 

Velioğlu Hacı Mustafa bin SatılmıĢ‟ın vefât etmesi üzerine kendisinden kalan 

Eytâm sanduğu‟nda ki mallarını eĢi Süleyman kızı Hatice Hanım‟ın nafakaya 

ihtiyâcı olmasına dâir. 

             (9 Cumâde’l-ula 1331 )  

BELGE NO: 869        

Karâhisâr-ı Sâhib`e‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden 

Kadıvelioğlu Hacı Mustafa bin SatılmıĢ‟ın Eytam sanduğunda bulunan mallarını 

eĢine verdiği için kocasından kalan 38,342 guruĢ‟unu kefîllerinde imzalarıyla borç 

alındığına dâir. 

        (9 Cumâde’l-ula 1331 )  

 

 



80 
 

BELGE NO: 870  

Ġzmir KarĢuyaka Ġskelesinin yirmi altıncı hanesinde oturan Karâhisâr-ı 

Sâhib‟de Ġstasyon  me`mûrluğunda görevi yapan devlet-i âliyenin Rum Mösyo 

veled-i Nigofe‟nin evindeki bir takım eĢyaları mirâs olarak sadece kızına vasîyet 

etmesi hakkında. 

  (6 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 871  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı ġuhud Nâhiyesi‟nin Hurs Mahallesi ahâlisinden 

iken vefât eden Mü‟ezzinoğlu Hafız Ahmed bin Ġbrahim‟in oğulları Mehmed, 

Halis ve Ġsmail için, babalarından kalan malların rüĢdlerine kadar zira‟at bankası 

Ģubesine yatırılmıĢ bunun için Dede Bekiroğlu Ġsmail bin Ömeri vasî olarak kabûl 

edilmesine dâir.        

      (14 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 872 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden Hacı Hüseyinoğlu 

Hacı Ali Efendi bin Hacı Hüseyin, vefât eden Hacı Hüseyinoğlu Hacı Salih bin 

Hacı Hüseyinin oğulları Arif ve Hüseyinin Eytâm Sandûğu‟nda bulunan mallarını 

babasının borçlarının ödenmesi ve mal ve mülkten belirtildiği kadarını Ġshak PaĢa 

evkafına, Burmalı ÇeĢme vakıflarına verilmesi için Eytâm Müdiri Mehmed 

Efendiye vekil eylediklerine dâir. 

       (8 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 873 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Salar Köyü ahâlisinden vefât eden Kadıvelioğlu 

Hacı Mehmed bin Veliddin‟in oğulları Hasan ve Yusuf‟un Eytâm Sandığı`nda 

babalarından kalan mallarını ve bu maldan bir kısımını Eytâm Müdiri‟nden borç 

alanlar kefîl olarak imzaladıklarına dâir. 

       (10 Cumâde’l-ula 1331) 
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BELGE NO: 874  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden Hacı Hüseyinoğlu 

Hacı Ali Efendi bin Hacı Hüseyin, vefât eden Hacı Salih bin Hüseyin Ağa‟nın  

oğulları Arif ve Hüseyinin Eytâm Sandûğu‟nda bulunan malları için Eytâm 

Müdiri Mehmed Efendi‟nin vekil olduğuna dâir. 

       (8 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 875  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden vefât eden 

Kadivelioğlu Hacı Mustafa bin SatılmıĢ‟ın Eytâm Sanduğu‟nda  bulunan 

çocukları için bulunan malından Eytâm Müdîri Mehmed Efendi‟den borç 

alındığına dâir kefîllerin imzaladğı kefâlet hücceti. 

                (9 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 876 

Emine aleyhinde, Hacı Hakkı Efendi dava etmiĢ ancak Emine icabet 

etmediği için gereği‟nin yapılabilmesi için bir  ihtar name gönderildiğine dâir. 

               (12 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 877  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı mahallesi ahâlisinden Hacıda iken vefât 

eden  Kadıvelioğlu Kasab Hacı Mustafaoğlu SatılmıĢ bin Abdullah`ın verâset-i 

zevcesi  Süleyman kızı Hadice ile kızları Atike ve Emine ve küçük  oğulları 

Mehmed ve Ġsmail ve ġükrü ve diğer oğlu SatılmıĢ arasında verâseti ve 

terekesidir. 

       (13 Rebi'ü`l-evvel 131) 

BELGE NO:   878  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden Hacı 

Salihoğlu Hacı Hüseyin bin Hasan‟ın verâset-i zevcesi Mahmud kızı Atike ile 
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kızları Hanife ve Hacer ve oğlu Mehmed ,ġükrü ,Arif ,Hüseyin, Hüsnü arasında 

mirâsın taksîmine dâir verâseti ve terekesidir. 

 (12 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 879 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in GündoğmuĢ Mahallesinden Abdurrahman Efendioğlu 

Abdurrahman bin Hüseyin, mütevellî olan Dai Receb Mahallesi ahâlisinden 

Hasanoğlu Abacızâde Ahmed Efendi‟ye vakıf hizmetleri için tarif edilen malı ve  

mülkü vakf eylediğine dâir. 

       (7 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 880  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı AĢağı Tandırı Köyünden Ġsmail kızı Ümmü 

Gülsüm ile Karahisarın Zaviye Sultan Mahallesi ahâlisinden Sağîrcıoğlu 

Osmanın‟ın oğlu Mustafa‟nın evlenmesi esnasında nikahlanmaya dâir çıkan 

soruna dâir. 

       (15 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 881  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı ġuhud Nâhiyesi‟nin BaĢ Mahallesi ahâlisinden 

Beğli namı diğer Divaneoğlu Ahmed bin Hüseyin adına açılacak her türlü leh de 

ve aleyhde açılacak davaya Nail Beyoğlu Cavid Beyi ve Salih Efendioğlu Niyazi 

Beyi vekil kabûl ettiğine dâir. 

       (17 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO:   882 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden vefât eden Kebabcızâde 

Hacı Ağaoğlu  Hacı Mehmed Ali bin Mustafa‟nın eĢi Yusuf Ağa kızı Hadice, 

kızları Huriye ve Rabiye ve oğulları Mehmed ve Osman arasında mirâsın 

taksîmine dâir verâseti ve terekesidir. 
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(25 Şa`ban 1329) 

BELGE NO:   883  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Ümraniye Köyü ahâlisinden iken vefât eden 

ġerif Efendizâde Fazlı Efendioğlu Hacı Yusuf Efendi bin Hacı ġerif Efendi‟nin 

verâset-i zevcesi Alioğlu Mesude ile oğlu Yusuf ve Ziyaddin ve vefât eden diğer 

zevcesi Receb kızı Senem‟den olan  oğlu Mustafa‟ya düĢen mirâsin taksîmine âid 

verâseti ve terekesidir. 

(20 Cumâdu’l-ula 1330 ) 

BELGE NO:   884 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesinde vefât eden Süleyman Efendioğlu 

Hacı Arif‟in verâseti oğlu Ġsketeci Kasabasında nizâmiye otuzuncu alayın ikinci 

taburunun üçüncü bölük yüz baĢısı Abdurrahmanoğlu Mehmed Efendi‟nin 

mirâsı‟nın taksîmine dâir verâseti ve terekesidir. 

(4 Zi’l-hicce 1330) 

BELGE NO: 885 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Burmalı Mahallesinde merbût Molla Süleymanoğlu 

Mustafa bin  Ali‟nin,  Emine kızı Akile Hanım ve kız kardeĢleri Zeliha ve ġerife 

babalarından kalan mallar için leh ve aleyhde açılacak davalar için Dedeban Artin 

Efendiyi vekil kabûl ettiklerine dâir. 

               (12 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 886 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Mahmud Mahallesinde merbût Hacı Yusufoğlu 

Mehmed bin Yunus, Gebeceler Köyü ahâlisinden iken vefât eden Abacıoğlu Hacı 

Mustafa Efendioğlu Ömer bin Abdullah‟ın verâset-i zevcesi Mehmed kızı 

Emetullah ile kızları Sultan ve Rabiya ve vefât eden oğlu Cemil ve küçük oğlu 

Sabri, Emetullah ve kız kardeĢi Sultan erkek kardeĢi Osmanoğlu Abdullah‟ı vekil 

olarak kabûl ettiğine dâir.   
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       (13 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 887 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Cansız Mahallesi ahâlisinden Dahancızâde Hacı 

Ġsmail Ağa oğulları Mustafa, Mehmed, Hacı Hasan Efendi, Hacı Ġsmail, dava 

vekilleriden Salim Efendi ibn-i Rıfat ve Ali oğlu Mehmed Emin Efendi‟yi lehde 

ve aleyhde açılacak davalarda vekil olarak kabûl ettiğine dâir. 

       (13 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO:   888 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Gebeceler Köyü ahâlisinden iken vefât eden 

Abacıoğlu Mustafa Efendioğlu Ömer bin Abdullah‟ın verâset-i zevcesi Mehmed 

kızı Emetullah ve çocukları arasında mirâsın taksîmi verâseti ve terekesidir. 

(26 Cumâde’l-ula 1329) 

BELGE NO: 889 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı ġuhud Nâhiyesi‟nin Ak Sultan Köyü ahâlisinden 

Yunusoğlu Süleyman bin Mustafa, Susuz Köysinde Yağcıoğlu Ali ve Sevaloğlu 

Hamza zimmetlerinde olan alacağını taleb ve da‟vada leh ve aleyhime vuku 

bulacak her türlü davaya, Kahil Mahallesi ahâlisinden Fazlızâde Ahmed Efendi 

Efendioğlu Süleyman‟ı vekil olarak gösterdiğine dâir. 

(14  Cumâde’l-ula 1330) 

BELGE NO: 890     

Karâhisâr-ı Sâhib‟ın ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden vefât eden 

Kadivelioğlu Kasab Hacı Mustafaoğlu SatılmıĢ bin Abdullah‟ın, verâset-i zevcesi 

Süleyman kızı Hadice ile küçük kızı Atike diğer kızı Emine oğulları Mehmed ve 

Ġsmail, babalarından kalan mallar için lehde ve aleyhde açılacak her türlü davaya 

vekil olarak ġükrüoğlu SatılmıĢ‟ı kabûl ettiklerine dâir. 

       (17 Rebi'ü`l-evvel 1331) 
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BELGE NO: 891 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kayadibi Mahallesi ahâlisinden vefât eden BaĢeroğlu 

Abdurrahman Ağaoğlu Abdullah bin Hacı Ahmed‟in verâset-i zevcesi Mustafa  

kızı Sultan ve çocukları arasında mirâsın taksîmine dâir. 

(16 Rebi'ü`l-evvel 1329) 

BELGE NO: 892  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Hacı Mahmud Mahallesi ahâlisinden vefât eden 

BektaĢoğlu Ali Efendioğlu Ġbrahim bin Abdullah‟ın verâset-i zevcesi Ali kızı 

Fatma ile boĢandığı eĢi Mehmed Ağa kızı Ümmühan‟ın çocukları kızı Zehra ve 

oğlu Halil‟e ait mirâsın taksîmine ait iĢelerin yapılmasında Ali Osman Efendiye 

tenbîh olunduğuna dâir.        

          (14 Cumâde’l-ula 1331) 

BELGE NO: 893 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Salar Köyü ahâlisinden vefât eden Kadıvelioğlu 

Abdurrahmanoğlu Veliddin bin Hüseyin‟in eĢleri Mustafa kızı Rasime ve 

Abdullah kızı Sultan ve cocukları arasında mirâsın taksîmine dâir. 

(16 Safer 1331) 

BELGE NO: 894 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Karaman Mahallesi ahâlisinden vefât eden Ahmed 

oğlu Murad bin Mehmed‟in eĢi Ġsmail  kızı Zehra vâlidesi Hasan kızı Fatma ile 

kızı Fatma ve oğulları Ali ve Cağferin ve küçük oğlu Mehmed‟e babalarından 

düĢen malın taksîmine dâir verâseti ve terekesidir. 

(14 Safer 1330) 
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BELGE NO: 895 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Çorce-i Sağîr Köyü ahâlisinden vefet eden 

Abdullahoğlu Ali kızı Hacı AyĢe verâseti dayısı oğulları Musa ve Mehmedeoğlu 

Mustafa  mirâsın taksîminde  vekil olarak Fazlızâde Ahmed Efendioğlu 

Süleymana verilmesi için  mal ve mülkün Mehmed oğlu Yanıkoğlu Ali‟ye tenbîh 

olduğuna dâir. 

(14 Safer 1330) 

BELGE NO: 896 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Corce-i Sağîr Köyünde sâkine iken vefât eden 

Hacı AyĢe bint-i Ali bin Abdullah verâset-i vasînin oğulları Musa ve 

Mehmedoğlu Mustafa ve eĢi Hacı Mustafa‟nın kızı Hacı Fatma eĢinin malın 

borcuna verdiğini ve bu malları nerelerde sarf ettiğine dâir i`lâm sûretidir. 

             (1 Zi’l-hicce 1330) 

BELGE NO: 897 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Kahil Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden 

Mumyakmazzâde Ġbrahim Ağa  Hacı Ahmed bin Abdullah‟ın eĢi Maif kızı Hadice 

ve Zekeriya kızı Hacı Sıdıka‟dan olan çocuklar ile birlikte mirâsın taksîmine dâir 

verâseti ve terekesidir. 

(2 Zi'l-hicce 1330) 

BELGE NO: 898 

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı Susuz Köyünde ikâmet eden Osman kızı Hanım 

ile Havaoğlu Ġsmail bin Hüseyin 125 guruĢ mehr-i mü‟eccel ile evlenmiĢ ancak 

daha sonra Ġsmail‟in Hanım‟ı boĢaması üzerine küçük yaĢtaki çocuğu ile nafakaya 

ihtiyâcı olan Hanım mahkemeye baĢvurarak kendisine nafaka bağlanması için 

baĢvurmuĢ aylık 30 guruĢ nakafaka  bAğalanmasına dâir. 

                (3 Rebî’ü’l-âhir1331) 
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BELGE NO: 899  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Karaman Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden 

Burakoğlu Hasanoğlu Abdurrahman bin Abdullah‟ın mirâsı‟nın eĢi ve çocukları 

arasında taksîmi ve borcunun ödenmesi için Hacı Osman mu‟arazadan men 

olduğuna dâir. 

       (11 Rebî’ü’l-âhir1331) 

BELGE NO: 900  

Karâhisâr-ı Sâhib`e bağlı ÇalıĢlar Köyünde ikâmet eden Himmet kızı  

Ümmühan Hanım ile Haliloğlu Arıcıoğlu Mevlüd 125 guruĢ mehr-i mü‟eccel‟le 

evlenmiĢler ancak Mevlüd daha sonra Ümmühan‟ı kovması üzerine nafakaya 

ihtiyâcı olmuĢ ve mahkemeye baĢvurmuĢ nafaka olarak  aylık 45 guruĢ meblağ 

vermesine dâir. 

              (5 Cemaziye’l-evvel 1330) 

BELGE NO: 901  

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Sinan PaĢa Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden 

Nerdübancızâde Hacı Nuri Efendi oğlu Abdurrahman bin Abdullah‟ın ziraat 

banka Ģubesi sanduğundan 7.987,5 guruĢdan 2.995,5 guruĢunu sanduk-i mezkûra 

teslîm ettiğini ve Hasib Efendiye tenbîh olunduğuna dâir.  

                 (17 Rebi'ü`l-evvel 1331) 

BELGE NO: 902 

Karâhisâr-ı Sâhib‟in Sinan PaĢa Mahallesi ahâlisinden iken vefât eden 

Leblebicizâde Hacı Murad Ağaoğlu Ġbrahim Efendi‟nın zevcelerinden olan 

çocukları Zeliha ve Ġsmail için onların rüĢlerine kadar bir vasî taiyinine dâir. 

     (10 Safer 1331) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BELGE TRANSCRĠPSYONU 

BELGE NO: 723  

ÇeĢme-i sar-ı elsine-i hamîdesinde câr-ı zilâl-i hoĢgüvâr hamdü senâ olhâlıku 

kevnü mekân ve halık-ı cümle aferindegân cenâbına lâyık ve Ģâyândır ki Hilkat-ı 

adem ketm-i ademden vucuda getirib â‟mme-i mahlûkât ve kâffe-i mevcûdât (ve 

mine‟l-ma‟i külle şeyin hay
97

) nass-ı kerîmi mefhûm-i münîfi üzere mâu‟l-hayat-ı 

ezeliyesinden seyrâb eyledi ve salâtu bî aded ve teslîmatu la-yu`ad ol Ģehvar-ı 

ummân-ı ata ve gevher-i nayabgân-ı vefâ sâhib-i makâm-ı mahdûd  ve  mevrûs-i 

rûz-i mev‟ûd menba`-i zilâl-ı Ģefâat ve melce-i mülâzımât dîbace-i risâle-i halk ve 

tekvîn hâtime-i merâtib-i cem`i- mürselîn serdâr-ı kâfile-i enbiyâ (subhânellezi 

esrâ
98

) mahbûb-ı hüda mazhar-ı cemâli bâ kemal-i sefâ Hazreti Muhammet 

Mustafa sallallahü teale aleyh teslîmat-ı meĢhed-i tâbenâk ve merkad-ı ızzi na-

küllisine inar ve nesar olunur ki olrûz-i çeker sözde tâb-ı tebi isyan muharrerü‟l-

ilyad ve tefside leb ve muzdari bi‟l-kumad olan eshabü‟l-me`âsi ve‟l-esem (yevme 

yu‟hazu bi‟n-nevasî ve‟l-akdem
99

) ab-ı zilâl-i Ģefâat ile etfa-i âteĢ-i mihnet edib 

hırkatü‟l-bâl olurlar ve tahiyyât-ı bî pâyân ervâh-ı tayyibe-yi âl ve ahbâb ve 

zevcât-ı tâhirât vev evlât eshâb üzerlerine olsun ki her biri vakıf-ı hadîs-i Ģerîf( el-

merü tahte zılli sadakâtihî
100

) olub emvâlini vucûh-i hayrâta nesar ve infâk fî 

sebilillâha sâir efâl üzere isar eylemiĢlerdir. Rıdvanullah teâlâ aleyhim ecmaîn 

emma ba‟d havatihi fehmü izan ve zemair-i eshab-i irfâna hafî değildir ki buçerhi 

berreyn-i muhîd fenâ üzere bir hayât ve ruz-i zemîni seylâb-i belâ ile herden harâb 

olub takı zeren dudi ah ile dâim kebûd ve ferĢ-i amber-i alûdu eĢk dide-i nemnâk 

ile muzmahillü‟l-vûcûd ve dünyayı dûn pür vîrâne değilmiĢ cihân pür efsâne her 

ki genc-i mâr ile hem âğûĢ ve külli hâr ile düĢa duĢ cuları Ģitây-ı ömru müzekker 

ve bahâr ve hazân-ı bi karâr eyyâm-ı mefer ve rubu ve ribat ve heĢt-i eserden 

mürur-ı emr-i mukarrer olmağla ol pür hatr-ı ayini‟l-müfrede (ve lekad ci`tümunâ 

furâdâ
101

) fehvâsı üzerine kimseye yâr ve hemdem ve enîs-i muharren 
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bulunmayıb ( külli imriin bimâ kesebe rehîn
102

) musaddak herkesin hammali 

a`mâine menût ve efâ‟line merbût olmak emr-i muhakkaktır pes sermâye-i rûz-ı 

me`âd içün tehiye zâde za‟i bî Ģumâr ile bezl ve rehn ve dinâr olunmak gerekir 

vesîle-i fevz ve necât ve ba‟is-i neyl ve rahat ola binâen alâ zâlik devlet-i aliyye-i 

ebediyu‟l-istimrârda iĢbu kitâb-ı hayr ittisâfın tahrîr-i imla ve tasdîr-i inĢâsına bâis 

ve badi oldur ki : Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Mecidiye Mahallesi ahâlisinden Halikoğlu 

Dimeklü Arif ve meĢhûr sâhibü`l-hayrât ve rağbe`l-meratib ile`l-ebed el-Hacı 

Hüseyin Ağa ibn-i Ali bin Hacı Mehmed yeserullâhü mâ yuridu ve yeĢâ iĢâr 

mârü`z-zikr medîne-i Karâhisâr-ı Sâhib hükümet konağında mahkeme-i 

Ģer`îyyeye mahsûs odada ma`kûd-i meclis-i Ģer-i Ģerîf-i enverî ve mahfil-i dîn-i 

münîfi Muhammedide li-ecli‟t-tescîl mütevellî nasb ve ta`yîn olunan mûma ileyh 

Hacı Hüseyin Ağanın li-ebeveyn er karındaĢı Hacı Süleyman Ağa mahzarında 

ikrâr-ı sahîh-Ģer`î ve i`tirâf-ı sarih-i mer`â edüb vakf-ı ati‟l- beyânın sudûrunu 

değin ba-tapu Ģer`an-ı sülûk mülkümde münselik olup mârrü`l-beyân merkez livâ 

olan Karâhisâr-ı Sâhib`e mülhak Sincanlu Nâhiyesine muzâf Sark Kariyesi 

civarında vâki` Ģarken BaĢ Akiloğlu kerimesi ġerife ve garben Ömeroğlu Mehmed 

ÇavuĢ ve cenûben Koca Mehmed tarlaları Ģimâlen mer`â ile mahdûd ve 

müĢtemilât ma`lûmeye hâvîmi ab ile devrân eder. Bir bâb mülk eĢyayı cemi` 

tevci` ve levâhıkıyla hasbeten li`llahi tea`la ferdi ve samed ve taleben li-merdatin 

rabbihi‟l-ehad vakf-ı sahîh-i müebbed ve habs-ı sarîh-i muhalled ile vakf ve habs 

edüb Ģöyle(SAYFA-2)ġart ve ta`yîn edilmekle hâsılât ve icârât senevîyesinden 

masârıfat ve ta`mîr ve termîmiye ve vergiyi emiriye ve lâzume-i zaruriyesi 

ba`de`t-tenzîl ve`l-ihrâc icârât ve hâsılât sâfiyesinden mârrü`z-zikr medîne-i 

mezbûre mahallâtından ikematgâhım bulunan Mecidiye Mahallesinde kâin Ġyan 

Tekkesi câmi`-i Ģerifi derûnunda ve mihrâbın tarafında merkez iki sâkifi 

vesatatında mu`allik birunundaki sofada bir ki min-haysi`l-mecmu`a dört lanba ve 

müsta`mel cami-i mezkûr minaresinde muallik kanâdîlinden kâffe-i sinîn ezmân 

ve leyali-i mübârekde ifâde edilmesi ve câmi`-i Ģerifi mezkûrede imâmet vazîfe-i 

nazîfesini edâ ve ifâ eden zât tarafından salat-i fecr zamanında surey`i yasin-i 

Ģerîfe ve vakt-ı îĢada sure-i Mülk lâtif-i kıraât ve yevmiye ale‟l-meratib bir cüz-i 
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Kuran-ı Kerim tilavet edilmek ve Ģehriye bir hatim ittirilmek Ģartıyla vezaif-i 

mezkûreye mukabil râyic mahalli yani lirâ-yı Osmânî yüz seksen ve mecidiye 

yirmi guruĢ hesabıyla ba-hima kırk guruĢ hediye verile ve vakt-ı muayyen-i 

mubarekin hulûlunda cami`i mezkûrede mevlüd-i hazret-i nebevi kıraât ettirilüp 

masârıfât-ı lâzımesi namına senevî rayic mezkûr üzere seksen guruĢ i`tâ oluna ve 

mukeddema mutavattın bulunduğum medîne-i mezbûreye merbût Sincanlu 

Nâhiyesine muzâf (ma`det)namı diğer (Çatkapı) Karyesinde inĢâ ve ihyâ 

eylediğim cami`-i Ģerifede kezâlik imâmet vazifesini edâ ve ifâ eden zât tarafından 

sabah namazı vaktinde surey-i yasin-i Ģerif ve iĢa zamanında sure-i mülk vazife ve 

ale‟l-meratib yevmiye bir cüz Kuran-ı Kerim kıraât olunarak Ģehriye bir hatmi 

Ģerîf ettirilerek mukabilinde hesab-ı mezkûr üzere Ģehriye yiğirmi guruĢ verile ve 

livâ-i mezkûrun nahiye-i mezkûresine muzâf mare`l- zikr Sark? karyesinde kâin 

cami-i nuru`l-ama‟de imâmet vazîfe-i nazîfesini edâ ve ifâ eden zat tarafından 

kezâ minval-ı meĢrûh vechiyle fecr ve iĢa zamanında sûreteyn-i mübareketeyn-i 

mezkûreteyn tilavet ve yevmiye bir cüzi Kuran kıraât ve Ģehriye bir hatm-i Ģerif 

ettirilerek mukabilinde hesab-ı mezkûr üzere hediye-i mahiye yirmi guruĢ verilir 

ve gerek kasaba  ve gerek kurrâda mevcûd-i cevâmi-i Ģerifeden mütevellî 

tarafından hale`i-tensip edildiği ve istikba`l- i tasvib edileceği iki cami`-i Ģerifede 

kezâlik vakteyn-i mezkûreteynde sûreteyn-i mubareketeyn-i mezkûreteyn kıraât 

ve yevmiye birer cüz Kuran tilavet ve Ģehriye birer hatm-i kerim ettirilmek 

Ģartıyla vazife-i mezkûreleri edâ ve ifâ eden zatlara kezâ hesab-ı mezkûr üzere 

Ģehriye yirmiĢer guruĢ verile ve vakf-ı mezkûrum tevliyeti labis-i libas-ı hayat 

oldukça bana ve ba`de`l- vefât evlad evlad evlad zükûrumun ekber ve erĢad ve 

aslah mütevellî ola ba`de evlad-ı evlad zükûrumun el-ıyâzu-billahi-teâle 

inkirâzında mirâsım isâbet edeceği meratip nazar`-ı îtinaya alınarak akraba 

zükûrumun kezâlik ekber ve erĢad ve aslahna onlarada inkiraz-ı taraban ettiği 

takdîrde evlad inanmak kezâlik ekber ve erĢad ve aslahına meĢrût ola ve 

masârîfât-ı zarûriye vazaife mesrude müstehaklarına te`diye ve îfâ olunduktan 

sonra mütabâkî hâsılâtından mu`tet tevliyet olarak hesab-ı mezkûr üzere mütvelli 

bulunan kimesneye Ģehriye otuz guruĢ verilen masârıf ve vezaif-ı mezkûre 

mürtezika ve meĢrûtan lehlerine ba`de`t-te`diye ve`l-îfâ hâsılâtından fazla kaldığı 

sûrette mütevellî yedinde vakf-ı mezkûr nâmına hıfz ve âhere bâ-devr-i Ģer`î 
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istirbâh olunub Hüdâne kerde zükûrumun mezkûre bir afet-i semaviye arz 

olunduğu takdîrde mebaliğ-i mütarekemle ile yeniden inĢa edilmek üzere Ģart ve 

ta`yîn eyledim deyü ta`yîn kuyud edüp değirmen-i mezkûr fârigan ani`Ģ-Ģevâgil 

usul-i meĢru`asına tevfikan mütevellî-i hazır-ı mûma ileyhe teslîm eyledimde ol-

dahi burheten mine‟z-zaman ahz ve teslîm ve emsâli gibi tasrîf eyledi dedikte 

gıbbe`t-tasâdiki‟Ģ- Ģer`î vakıf mûma ileyh esbeğa`llâhuni`amenü aleyh vakf-ı 

(SAYFA-3)akârın ihtilâfına vefk ve tarik-i niza` bi‟l-külliye ârif olmayla 

mütevellî mümâ ileyh mahzarında inan kelâmın mahal-i ahere atıf edüb piĢva-yı 

müctehid ve mukteda-yı imam-ı din-i imamı azam ve himam akdem Ebu Hanife 

rahmetullahi teali el-kufi‟l-cevzi hazretleri mezheb Ģerifinde egerçi vakf-ı mezbûr 

sahîh ve lâkin hısm-ı sıhhat camilerimden âri olmağla vakf-ı mezbûrdan rücû` ve 

Ģari` imam-ı müĢarü‟l-ileyh sülûk ettim deyü istirdâd murâd ettikde mütevellî 

mümâ ileyh dahi cevâbı mütesarri olub egerçi hâl-i înde‟l- Ġmamü‟l-Azam vakf-i 

mümâ ileyhin takrîr ettikleri minvâl üzeredir lâkin imam-ı rabbani fazl-ı semadani 

imam Ebu Yusuf el-meĢhûr bi‟l-imami‟l-ġafi hazretleri nezdinde sıhhat-ı 

müstelzim-i lâzım olmağla iade-i teslîmden imtina` ederim deyu huzûr-i cism-i 

Ģer`de müterâfian ve her biri fasl ve cisme tâlibân olduklarında bu babda ba`de‟t-

te‟emmül ve‟t-tefekkür vakf-ı mezkûrun âla-kavli men yerâhu  mine‟l-e immeti‟l- 

müctehidîn rızvanullahi teâlâ aleyhim ecmâin lüzûmuna Ģart mezkûrenın cevâzına 

hükm-i sahîh-i Ģer` ve kaza sarih-i mer`i edilmekle vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım 

ve mütehattim olub nakz-ı nakîzına mecal-i mahal oldu (Femen beddelehu ba‟de 

mâ semiahu fe innemâ ismuhu alellezîne yubeddilûneh,innallâhe semîun alîm.)
103

 

ve ecru‟l-vakıf ale‟l-cevadi‟l-kerim cerâ zelîk ve hurrire fi‟l-yevmi‟l-sabi` ve‟l-

ıĢrin min Zi‟l-hicceti‟Ģ-Ģerife li-sene ve selasin ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 
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 Artık kim vasiyeti iĢittikten sonra değiĢtirirse, o takdîrde onun günahı, sadece onu 

değiĢtirenlerin üzerinedir. Muhakkak ki Allah Sem'î'dir en iyi iĢitendir, Alîm'dir en iyi bilendir. 

Bkz.Bakara 181 ayet. 
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Mollazâde Hacı Ali Bey 

ibn-i Mehmed Nuri PaĢa 

Medreseden Bilal Efendi 

ibn-i Abdullah  

Mecidiye Mahallesinden 

Deligözoğlu Ġbrahim 

Efendi ibn-i Ahmed  

Mahalle-i mezbûreden 

Molla Mehmedoğlu 

Hüseyin ibn-i Mehmede  

Molla Kadiroğlu Hacı 

Mehmed bin Süleyman  

Emin Efendizâde 

Mehmed Vasıf Efendi 

ibn-i Ahmed RüĢdü 

Efendi 

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 724  

Hamdü mefur ve Ģükri namahsûs ol-vakıf-ı serair-i umûm ve kaĢif zemâir-i 

cumhur olan hüdavendü Ģekûru nakdest zate anil ihatatü‟l-erki ve Ģekûr 

hazretlerin dergahı rububiye penâhiye mevkûf ve mahsundur ki cümle mevcûdât-ı 

kemâliyesiyle ibdâ ve âmme-i masnu‟atı hikmet-i Ģamilesi ile ihtira edib hussan 

hikat-i ademi ketm-i ademden ahsen-i takvimde inĢâ ve eshâb-ı hayrat ve hasenâta 

envâ niam-ı dünyevi ve uhreviyeye ihâ eyledi ve durud-u emunul vurud-ı na 

madûd ol sahibi makamı mahdûd olan,,, ile muharrem ile meallahi efdali efrad-ı 

beĢer ve Ģefiî usat-ı ruz-i mahĢer sultan-ı enbiya resulü Kibriya Muhammed 

Mustafa aleyhi efdâlüs selâtü ve‟l-kemâlil ihtiyât hazretlerinin bergahı hüdanın 

metaf-ı Ģefâat insaflarına ihsân ve ihdâ kılınır ki Ģefi ûsat-ı kıble-i ashâb-ı 

himmettir. Dalail-i telimat ve derariri tekrimatı merakid-i münevvere ol ve ashâb 

ve eĢbar-ı meĢâhid-i mağfiret evlad ve sevcât-ı taheret ve ensâb-ı risâlet meabları 

kılınır ki her biri asımân-ı nübüvete bir necm ihdaâ ve delil ve herdan menâyic-i 

ihtida olduğu keĢĢemsi fi vasatis-ı semâ onkar ve hüveydadır. Rıdvanullahı te`ala 

aleyhim ecmâin iĢ bu kitabı hayr-ı ittisani tarhrîr ve imlâ ve tasdir inĢâsına bâis ve 

bâdi oldur ki: Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Yukarı Pazar Mahallesi ahâlisinden sâhibü-l 

hayrat ve‟l-hasenat ve ragıbe-l meratip ile‟l-ebed Kandilzâde Hacı Ahmed Ġbn-i 

Ömer bin meclis-i Ģer`î- Ģerîf-i enverî ve mahfil-i dîn-i münîfi mahmudide zikr-i 

ati vakfına li ecli‟t-tescîl mütevellî nasb ve ta`yîn eylediği medîne-i mezbûre 

mahallâtından Hacı Yahya Mahallesi ahâlisinden mahalle-i mezkûrede (SAYF- 4) 
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kâin Hacı Yahya Cam-i ġerifi mütevellîsi Botanlıoğlu Abdullah bin Mehmed 

mahzarında bitav` ikrâr-ı sahîh Ģer`î ve îtirâf habs-i sarih-i meri` edub vakf-ı atil 

beyânın sudûruna değin ba tapu Ģeran-ı sülûk mülkümde münsalik olan medîne-i 

mezbûre çarĢusunda Gönpazarı nam Mahallede vâki` canib-i yemîni Hacı Yahya 

câmi`-i Ģerifi dükkanı ve arkası Helvacı Hacı Osman vârisleri dukkan ve yesârı 

Mufik Hacı Salih bin Hacı Hüseyin dükkan ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd tek 

kepenklü güĢâd olunur bir bâb mülk dükkanımı vakf-ı sahîh Ģer`î ve habs-i sarih-i 

meri` ile vakf ve habs edüb Ģöyle Ģart ve ta`yîn eylediği dükkan-ı mezkûr ba yed 

mütevellî icarat-ı vahide ile müĢahire veyahud müsanehetü icrâ misliyle ahere icar 

olunub hasıl olan icarat-ı galatından dükkan-ı mezkûrun masârıfat ta`mîr ve 

termîmi ve vergiyi emiriye ba`de`t-tenzil ve‟l-ihrac mütabâkî galası ba muarrefet 

mütevellî cami`-i Ģerif-i mezkûrun bi‟l-cümle ihtiyâcat ve levâzımât-ı zaruriyesine 

harç ve sarf olan vakf-ı mezkûrum tevliyeti el-yevm câmi`-i Ģerifi mütevellîsi 

bulunan mezbûr Abdullah ve mûma ileyhden inhilalinde mütevellîye mütela-i 

hakka cami mezkûr evkafına mütevellî olan zat mütevellî ola deyu vakf-ı Ģart 

ederek dükkan-ı mezkûru fârigan ani`y-Ģevâgil mütevellî mezbûre teslîm olduğu 

vesair mütevellîyan evkâfı gibi burheten mine‟z-zaman teslîm ve tasrif eyledi 

dedükde gıbbe‟t-tasâdik ve‟tasdîki‟Ģ-Ģer`î vakf mûma ileyh bismi allahu 

nimetullah aleyh vakf-ı âkarın ihtilafına vakf ve tarik-i niza‟ bi‟l-külliye arif 

olmasıyla mütevellî mûma ileyh mahzarında înan-ı kelâmin mahal ahere atıf edüb 

edüb piĢvay müctehid ve muktedayı imam-ı din-i imamı azam ve himam akdem 

Ebu Hanife rahmetullahi te`ali el-kufi‟l-cüzi hazretleri mezheb Ģerifinde egerçi 

vakf-ı mezbûr sahîh ve lâkin hısm-ı sıhati camilerimden âri olmağla vakf-ı 

mezbûrdan rücû` imam-ı müĢarü‟l-ileyh sülûk ettim deyü istirdâd murâd ettikde 

mütevellî mümâ ileyh dahi cevâbı mütesarri olub egerçi hâl-i inde imamü‟l-azam 

vakf mümâ ileyh takrîr ettiği minvâl üzeredir lâkin imam-ı rabbani fazl-ı 

semedani imam Ebu Yusuf el-meĢhûr bi‟l-imamü‟l-ġafi hazretleri nezdinde sıhat-ı 

müstelzim lâzım olmağla iade-i teslîmden imtina` ederim deyu huzur hısm Ģer`de 

müteveffian ve her biri fasl ve hısm taleben olduklarında bu babda ba`de‟t-te‟mil 

ve‟t-tefkir vakf-ı mezbûrûn âli kul min yuridu mine‟l-ümmeti‟l-müctehidin rızuen 

teali aleyhim ecmâin lüzûmuna Ģurut mezkûranın cevâzına hükm-ü sahîh Ģer` ve 

kezâ sair-i meri` edilmekle vakf-ı mezbûr sahîh ve lâzım ve mütehattim olub 
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nakz-ı nâkızına mecal-i mahal oldu (Fe men beddelehu ba‟de mâ semiahu fe 

innemâ ismuhu alellezîne yubeddilûneh ,innallâhe semîun alîm.) ve ecru‟l-vakıf 

ale‟l-cevadi‟l-kerim cerâ zelik ve hurre fi‟l-yevmi‟r-rabi` min Muharremi`l-Haram 

li-sene ihdâ selasin ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Nakilci Mahallesinden BeĢirzâde 

Ahmed Efendi ibn-i Bekir  

Kahil Mahallesinden Bilal 

Karamanzâde Hacı Halil Efendi ibn-i 

Ġbrahim  

Kandilzâde Ömer Ağa ibn-i Hacı 

Ahmed  

Eytam Müdürü Mehmed Efendi ibn-i 

Ġbrahim  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 725   

Vürûd etmeğine arz-ı da`i kemineleridir nezâret-i evkâf-ı hümâyûn mülükhaneye 

mülhak evkâfdan Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Ata Mahahallesi cami`-i Ģerîfinin vazife-i 

mu`ayene ile imâmet cihetine ba-berât-ı âlîĢan mutasarrıf olan Musa Amucazâde 

Ġbrahim Efendi ibn-i Mehmed Efendi sulbî kebîr oğlu Abdullah Efendiye terk 

ederek vukû`-ı vefâtıyla yeri hali ve hidmet-i lâzımesi mahlûl kalmıĢ idüğüne 

binaen mûma ileyh (SAYFA-5)Abdullah Efendi ciheti mezkûrenin uhdesine 

tevcîhini istid`â etmekle bir gûne mâni`-i kânunisi bulunmadığı cihet-i askeriye 

mazbutasıyla nüfûs me`mûrluğunun der kenarlından müstebân ve ale‟l-usûl 

imtihânı bi‟l-icrâ cihet-i ma`ruzeye îfâya ehliyyet ve liyâkati dahi zâhir ve 

nümâyân  olmuĢ olmağla cihet-i mezkûrenin pederi mütevaffa-yı mûma ileyh 

mahlûlünden olarak iĢbu ba`isü`l-arz mûma ileyh Abdurrahman Efendi da‟ileri 

vazife-i mersumesiyle tevcîh ve yedinde bir kıta berât-ı âlîĢânın sıdk ve ihsân 

buyurulması ricasıyla bi‟l-iltimâs pâye-i serir-i a`lâ azr ve i`lâm olundu el-emrü-

limen lehü‟l-emr fi‟l-yevmi‟r-rabi` min Muharremi`l-haram lî-sene-i ihdâ ve 

selâsîn ve selase mi‟e ve elf 
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BELGE NO: 726 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem Canib Hicaz 

mağfiret-i tırazda vefât eden Emir Himmet oğlu Hacı Ahmed bin Mustafa bin 

Salihin verâset-i zevce-i menkûhe- i metrûkesi Nimetullah bint-i Hacı Hüseyin  ile 

vâlidesi ġerife bint-i Ahmed ve sulbî sağîra kızı Sultan ve sulbî sağîr oğlu 

Abdullah‟a münhasıran ba`de sağîr-i mezbûr Abdullah dahi vafât edub verâseti 

vâlidesi mezbûre Nimetullah ve li-ebeveyn kızkarındaĢı sağîren-i mezbûre Sultan 

ve lî-ebeveyn ammisi Hüseyin bin el-mezbûr Mustafa`ya münhasıran tashîh 

mesele-i mirâsları bi-hükmi‟l-münasehetü‟Ģ-Ģer`îyye iki yüz on altı sehimden olup 

sihâm mezbûreden altmıĢ bir sehmi mezbûre Nimetullah ve otuz altı sehmi 

mezbûre ġerifeye ve yüz iki sehmi sağîren-ı mezbûre Sultanaya ve on yedi sehmi 

mezbûr Hüseyine isâbeti tahakkukundan sonra verâset-i mezbûrûndan merkûm 

Hüseyin tarafından bi‟l-asale ve bi‟l-verâse ve vâlidesi zatı ta`rîf-i Ģer`î  ile 

muarrefe olan ümmi mezbûre ġerifeye tarafından ba-hüccet Ģer`îyye vekili 

olmağla bi‟l-vekale meclisi Ģer`îyyede ve zatı kezâlik ta`rîf-i Ģer`î  ile muarrefe 

olan mezbûre Nimetullah tarafından zikri âtî husûsta husûmet ve redd-i cevâbında 

vekili meclis-i Ģer`îyyesi vekale-i de`aviden Ahsanmauzâde Ahmed Efendi ibn-i 

Hasan Efendi muvâcehesinde mahalle-i mezbûrede vâki` canib-i yemîni 

DelibaĢoğlu Bekir vârisleri Hadice ve Kezban menzili ve arkası Dülger Bekir oğlu 

Berber Ahmed bin Bekir menzili ve yesârı Necipzâde Atıf Efendi ibn-i Nuri 

menzili ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd müĢtemilât ma`lûmeye hâvî yirmi bin 

dokuz yüz otuz bir kuruĢ kıymetlü bir bâb mülk menzil ve medîne-i mezbûre 

çarĢısında KöprübaĢı nam Mahallede vâki` canibi-i yemini Emir Himmet oğlu 

Hüseyin bin Mustafa dükkanı ve arkası Bozokluoğlu Ali Osman vârisleri Ali ve 

Kadir ve Ahmedin dükkanı ve yesârı Deveninhacı Ġsmail bin Hacı Osman dükkanı 

ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd arsası medîne-i mezbûre vakfına senevî seksen 

guruĢ mukâtaa-i kadîmelü ebniyesi mülk on altı bin iki yüz guruĢ kıymetlü bir 

kepenklü güĢâd olunur bir bab dükkandan her biri mûrisimiz mütefeffa-yı evvel 

merkûm Hacı Ahmedin ile`l- vefâtihi yedünde malı ve mülkü olup ba`de vefâtı 

benimle müvekkilem mezbûre Ģerife ve müvekkile-i mezbûre Nimetullah ve 

verese-i ma`lumesine mevrûs olmuĢ iken mülkin muharrerin mezkûrunu 
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müvekkile-i mezbûre Nimetullah Hatun bi-gayri hak zapt ve‟l-yevm vaz`-i yed 

eder olmağla suâl olunup mülkeyn-i mezkûreteynden herbiri kâbil-i taksîm 

olduğunu(SAYFA-6) Binaen benimle müvekkile-i mezbûre ġerife Hatun`un bir 

sihâm mezkûr hisse-i Ģâyi`amız muarrefet Ģer`ali ba`de‟l-ikraz bi‟l-asâle ve bi‟l-

vekâle bana teslîm müvekkile-i mezbûre Nimetullah Hatuna izâfetlü vekîl-i 

mezbûr Ahmed Efendi`ye tenbîh olunmuĢ matlubûmdur deyu da`vâ ettükde 

lede‟s- suâl vekîl-i mezbûr Ahmed Efendi dahi cevâbında müdda-i bi-himâ 

müvekkilesi mezbûrenin mûrisi zevci müteveffa evvel mezbûr Hacı Ahmed‟in 

ile‟l-vefâtihi yedinde malı ve mülkü olup ba`de vefât müvekkile-i mezbûre ile 

müvekkil-i merkûm Hüseyin ve müvekkile-i mezbûre ġerife ve sağîren-ı 

mezbûreye mevrûs olduğunu ve inhisâr verâsetini ve müvekkile-i mezbûre 

Nimetullah‟ın el-yevm vaz`-ı yed tav`en ikrâr ve î`tirâf edüp ma`ade müdde`a 

bihimânın kâbil-i taksîm olduğu fıkrasını inkâr etmekle müdde`a bihimâ hane ve 

dükkanın bir sihâm mezkûre kâbil-i taksîm olup olmadığının bi‟l-îtirâf keĢf ve 

takviye zimmetinde Ģer`îyye baĢkatib‟i Vasıf Efendi‟nin me`mûr- i`zâmına ve 

belediye kalfasının tedkîkine ve netîcesinin bâ-rapor iĢârına lüzûm Ģer`î görüldüğü 

tarafına tenbîh olunmuĢidi. Bin üç yüz otuz senesi Zilkadetü`Ģ-Ģerifesinin on 

sekezenci târîhlu muvarrah tarafın ve me`mûr ve mimar ehli habere imzalarıyla 

mumzi hatm zatileriyle mahtum i`tâ edilmiĢ olan rapor mufadine nazıran-ı 

mezkûrenin kâbil-i taksîm olmadığı ve dükkan-ı mezkûrun esas i`tibârıyla mefzud 

aslı fevt olmaksızın kâbil-i taksîm olmayup ancak mezkûr dükkan inde-l mesâhe 

tûlen altı zirâ`on beĢ parmak arzan üç zirâ` yirmi bir parmak olmağla bi-hisabi‟l-

Ģer` yirmi dört zirâ` on sekiz parmak olduğundan altı zirâ` yirmi üç parmak 

miktarı zevce-i mezbûre Nimetullah ve dört zirâ` üç parmağı Ümmü mezbûre 

ġerifeye ve bir zirâ` yirmi iki parmağı dahi müdda`î merkûm Hüseyin‟e ve on bir 

zirâ` on altı parmağı dahi sağîren-ı mezbûre Sultana hisselerine isâbet ettiğinden 

merkûm Hüseyin ile vâlidesi mezbûre ġerife hissesinin tevhîd edildiği sûretde 

merkûm Hüseyin müdda`îye dükkan ittisâlindeki dükkanın iltihâk olunduğu 

takdîrde kâbil-i taksîm olabileceği beyân edilmiĢ ve bin üç yüz yirmi sekiz senesi 

TeĢrîn-i Saninin yirmi dördüncü târîhi ve 425 numrolu muhâsebe-i livâdan 

mevrûd tezkerede müdda`îye dükkan Emir Himmet oğlu Hacı Mahmud`un 

tahsîldarı Ġbrahim Efendi‟ye bi-hesabi‟l-kefâle merhûn olduğundan ve merkûmda 
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hazîne-i celîleye zımmetinde bulunuğundan taksîm edilmesi husûsu beyân edilmiĢ 

ve bin üç yüz yirmi sekiz senesi TeĢrîn-i Evvelin yirmi sekizinci târîhlü müverrah 

müdda`î Hüseyin ve vâlidesi müvekkile-i mezbûre ġerife imzalarıyla mumzi 

canib-i Ģer`î Ģerif mu`ti bir kıta istid`a mufadine nazıranda müdda`îye dükkan 

merkûm Emir Himmet oğlu Hacı Mehmed tarafından üç yüz on dört senesinde 

mûrisleri merkûm Hacı Ahmede bey` edilmiĢ olduğu ve henüz muamele-i 

ferağıyesi îfâ edilmiĢ bulunduğundan muamele-i tekerrüryesinin icrâsına 

merkûmun mecbur tutulması eski halinde semen-i makbuzu olan kırk altı liradan 

hisselerine i`tâsını tenbîh olunmuĢ beyân edilmiĢ ve istid`ayı mezkûr mufadinde 

merkûm Hüseyin Ģîfâhen te‟yid eylemiĢ ve mezkûra münderâcatıda müdda`a 

merkûma lede‟t-tefhim hukuki taleb eylediği al-ade makal eylemiĢ mudda`i 

bihimâdan hanedeki kendüsüyle vâlidesinün hisse`i ırsiyelerini bi`l-asâle bi`l-

vekâle elli lira-i Osmani semen-i tesmiyyesiyle müdda`a aleyhaya füruht ettiğini 

ve henüz semen-i kabz ve kabûl eylemediğini der-meyân ederek hane-i mezkûre 

hakkında bir guna iddiası olmayup ancak dükkanı mezkûrudaki hisselerinin 

teslîmini iddia etmekde bulunduğunu ityân etmekle mûma ileyh Ahmed Efendi 

cevâbında mudda`i mezbûrûn hane hakkındaki akd Ģurayı ba`de`t-tasdîk dükkan 

mezkûr icar edilerek bedelât icrâsının taksîm edilmesini ve muhâsebe-i mezkûrası 

mufadine gelince merkûm Hacı Mehmedin mevrûs merkûm Hacı Ahmede meblağ 

mezkûr kırk altı liraya sülus hissesini bey` eylemiĢ idüğünü müdafat-ı tezkâr 

etmekle müdda`î mezbûrdan hane`i mezkûradaki hisselerini muamele-i bey` 

ferağıyesi (SAYFA-7) Ġcra edilüp edilmedüğü bin üç yüz yirmi sekiz senesi 

TeĢrîn-i Evvelin yirmi sekizinci târîhlü istid`ası münderâcatına nazıran merkûm 

Hacı Mehmed lehi keyfiyetin fasl-ı himem edilmesine taleb bulunup bulunmadığı 

cihetleri lede`l-istifsar cevâbında semen-i bey` henüz te`diye edilmemiĢ ve 

te`diyesi vuku`nda muamele-i ferağiyesinin icrâsına âmâde bulunmuĢ ve te`diye-i 

semen ettikleri sûretde bey` sâbıkane razı bulunduğunu ve müdde`aya dükkanın 

sülûsu hissesi merkûm Hacı Mehmedin olmağla hisse-i mezkûreye meblağ-ı 

mezkûr kırk altı liraya füruht eylemiĢ ve‟l-yevm merkûm Hacı Mehmedin 

uhdesinde mukim bulunmuĢ olduğundan merkûm Hacı Mehmedin üç yüz on beĢ 

senesinde bey` etmiĢ olduğunu binaen müdâhelesinin men`ine ve cihet-i 

kefâletden dolayı muhâsebe-i livâdan beyân edilen hacz mevzu`un fekkine tenbîh 
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edilmesini tezkâr ettikde mûma ileyh Ahmed Efendi lede`l-istiza` semen-i 

mebi`den otuz beĢ lirasının mevcûd ve mütebâki on beĢ lirasında idham ederek 

muamele-i resmiyyesinin icrâ ettirilmesine âmâde bulunduklarını dükkan-ı 

mezkûr sülüs hissesinin bin üç yüz on beĢ senesi TeĢrîn-i Evvelinin yirmi yedinci 

târîhinde yağni müdda`î Hüseyinin dükkan-ı muttasılasısi dahil olduğu halde 

nısfını mûris merkûm Hacı Ahmed meblağ-ı mezkûrun kırk dört liraya bey` 

edilmiĢ ve binaen aleyh mûris merkûmun ol vecihle müdda`îye dükkanın sülûsu 

mülk müĢterasi bulunmuĢ olduğunu tezkâr etmekle ahere mûma ileyh Ahmed 

Efendiden hane-i mezkûrenin iĢtirâsına dâir muamele-i resmiyenin îfâ edilüp 

edilmedüğü ciheti lede`l-istifsar ol babda ki bey`i ikale ettiklerini ve mehatiyeye 

emir ve tenbîh olunmasını ikrâr ve îfâde ettikte mûma ileyh Hüseyin dahi madem 

ki semen-i mebi` te`diye etmiyorlar bende ekale-i mezkûreye kabûl ettim binaen 

aleyh muamele-i ferağıyenin îfâsını iddiâ` ederim düyü îfâde etmekle birâderi 

mûris merkûmun vuku`u vefâtı târîhini beyân etmesi ciheti lede`t-tenbîh sene 

sabık ı‟yd-ı fıtrın dördüncü günü vefât etmiĢ idüğünü îfâde ettikde mûma ileyh 

Ahmed Efendi dahi ıyd-ı mezkûrdan bır ay sonra vefât etmiĢ idüğünü beyân 

ettikde tarafın hane-i mezkûrenin bey` ve Ģirâsı hakkındaki akdi ekale ettiklerini 

ikrâr ve îtirâf etmiĢ olduklarını ve hane-i mezkûre bir sihâm-ı mezkûre kâbil-i 

taksîm olmadığı tasâdik tarafın ol babda ki keĢf raporun mufaddile anlaĢıldığını 

ve müdda`î ahir-i mehatiyeye iddiâ` ettikde binaen ber nehc-i Ģeri` meyânelerine 

keĢide edilen fera`-ı Ģer`îyyede ise varese-i merkûmadan Nimetullah ve sağîre 

Sultananın mehatiyede evveliyatı tahakkuk ettiğinde binaen sene üçyüz atmıĢ gün 

i`tibârıyla yüz bir gün on altı saatı müdda`î aleyh Nimetullah ve yüz yetmiĢ gün 

sağîre-i mezbûra Sultana‟ya ki min haysi`l- mecmu` iki yüz yetmiĢ bir gün on altı 

saatı iĢ bu târîhi mehatiyeden i`tibâr-ı bi-hakkı`l-hizâne hücr ve terbiyesinde 

bulunan sağîre-i mezbûre Sultan‟a ile me`an mezbûre Nimetullah‟ın ikâmet 

etmesine ve mütabâkî altmıĢ gün ümmi-i mezbûre ġerifeye ve yirmi sekiz gün 

sekiz saati dahi müdda`î daim-i mezbûr Hüseyine â‟id olduğuna binaen kezâlik 

min haysi`l-mecmu` seksen sekiz gün sekiz saati dahi bi`l-asale ve bi`l-vekale ve 

bi`l-verase müdda`î mezbûr Hüseyin‟e raci olduğunuve dükkan-ı mezkûrun âsâyiĢ 

i`tibârıyla kâbil-i taksîm olmadığı marü‟z-zikr keĢf rapor mufaddile anlaĢıldığını 

ve arsanın icara-i mukataya merbût vakf olduğu ve ferağ resmiyyesi icrâ 
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edilmeksizin sülüs hisse-i Ģâyi„âsı sonra mûris merkûm Hacı Ahmed tarafından 

müĢtere mûris merkûmun malı olduğu tasâdik tarafın ile anlaĢıldığı ve merkûm 

Hacı Mehmed‟in cihet-i kefâletinden naĢide merhûn ve mahcûz bulunduğu 

harfiyeten tasdîkine mukarrin ve muhâsebe-i livâdan mumzi tezkera mazmûnunda 

anlaĢıldiğına binaen taksîmi (SAYFA-8) husûsundaki iddiâ`sının Ģayen kabûl 

olduğu müdda`î mezbûre bağde`t-tenbîh dükkan-ı mezkûrun kâbil-i taksîm 

olmayan akarat müstecire nevinden bulunduğu mebnî kezâlik sene üç yüz altmıĢ 

gün i`tibâr edilerek bedelât icrâsından seksen sekiz gün sekiz saatliği bir sihâm-ı 

mezkûre bi`l-vekale ve bi`l-verase müdda`îye â‟id ve iki yüz yetmiĢ bir gün on 

altı saatliği dahi müdda`î aleyh ile sağîre-i mezbûraya raci` bulunduğundan ol 

vechiyle bedelât icrâsının meyânelerinde taksîm ve istîfâ edilmesi Ģer`en-i lüzûm 

geldiği tarafına tenbîh olunduğu tescîl ve i`lâm olundu fi`l-yevmi`s-samin ve`l-

ıĢrin min Zi‟l-hicceti‟Ģ-Ģerife lî-sene-i selasin ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 727 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Savb Toros Mahallesi mutemekinlerinden ve tebea-yı Devlet-i 

âliyenin Ermeni Milleti‟nden iken bundan akdem fevt olan Ġbay oğlu Esteban 

veled-i Artin veled-i Adimin verâset-i zevcesi Gelebri bint-i Agop ile zevce-i 

mezbûre Gelebri nam-ı mezbûreden mütevellîd sulbî sağîr oğlu Kalos ve 

kendinden mukaddem vefât eden zevcesi Nazlı bint-i diğer Agobdan 

mütevellîdleri sulbî kebîr oğulları Cork ve Agob ve Kaznin ve kezâlik kendünden 

mukaddem vefât eden diğer zevcesi Dirvehi bint-i Bagosdan mütevellîleri 

sulbiyye-i kebîre kızı Enis ve sulbî kebîr oğlu Takora münhasıran ba`de-i zevce-i 

mezbûre Gelebri dahi vefât edüb verâseti-i sadrî sağîr oğlu mezbûr Kalosa 

münhasıran ve ba`de ibn-i mezbûr Kaznin dahi vefât edüp verâset-i zevcesi 

Dirvehi bint-i Esadır ile sulbiyye-i sağîre kızı Zervehi ve li-ebeveyn er 

karındaĢları mezbûran Çork ve Agob münhasıran ve Bağde ibn-i mezbûr Agob 

dahi vefât edip verâset-i zevcesi kebîre ki bint-i diğer Agob ile li-ebeveyn er 

karındaĢı mezbûr Çorki münhasıran Bağde bint-i mezbûr Enis dahi vefât edüp 

verâset-i zevc-i metruki diğer Takor ile sadriyye-i sağîre kızları Mariye ve Poluk 

ve diğer Dirvehi ve sadrî sağîr oğlu Kigork münhasıran ve tashîh mesele-i 
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mirâsları bi hükmi`l-münaseheti‟Ģ-Ģer`iye on dört bin seksen sehimden olup 

sihâm-ı mezbûreden dört bin altı yüz elli beĢ sehmi mezbûr Çorki ve iki bin iki 

yüz kırk sehim mezbûr Takora ve dört bin sehim sağîr mezbûr Kalusa ve iki yüz 

seksen sehim mezbûre Dirvehiye ve bin yüz yirmi sehmi sağîre-i mezbûre 

Zervehiye ve altı yüz atmıĢ beĢ sehim mezbûre  Kirakiye ve iki yüz seksen sehmi 

mezbûre Takora ve yüz atmıĢ sekiz sehimden cem`an beĢ yüz dört sehim sağîrat-ı 

mezbürat Mariye ve Poluka ve diğer Dirvehiye üç yüz otuz altı sehmi sağîr-i 

mezbûr Kigorka isâbeti tahakkukundan sonra sağîren-ı mezbüran Kalus ve 

Zervehin ba-hüccet-i Ģer`îyye vasîleri mezbûr Çork sığar-i mezbûr ve Mariye ve 

Poluka ve diğer Dirvehi ve Kigorkun babaları ve velileri mezbûr Takor hazır 

olduğu halde meclis-i Ģer`î enverde mahalle-i mezbûre vâki` canib-i yemini 

Basmacıoğlu Ağa`nın veled-i Artin ve arkası ġahbaz oğlu Ağaya veled Bedrus 

menzil ve yesârı Yetraoğlu Serkiz veled Bedrus ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd 

ve muhterik olmuĢ menzil arsası ve medîne-i mezbûre haricinde Muttalip nam-ı 

Mahallede vâki` (SAYFA-9) Ģarkan Ġbay Oğlu Agob veled Estepan bağı ve 

Ģimâlen tarîk-i âm garben Papas oğlu Ogas veled Kigork bağı cenuben Heci Agob 

Efendi veled Estaban bağı ile mahdûd kurumi mülk üç evlek miktarı bir kıta 

bağdan her biri mûrisimiz ve pederim mütevaffa-yı evvel merkûm Estapanın ile`l-

vefât yedünde malı ve mülkü olup ba`de-i vefâtı benimle vasîleri olduğum 

sağîren-ı mezbûran Kalus Zervehi ve hazır merkûm Takor‟un velileri olduğu 

sığar-ı mezbûrûn Mariye ve Poluk ve diğer Serpuhi ve Kigork verase-i saire 

mu`alumesine mevrûs olmuĢ iken ben ve hazır merkûm ve verase-i kibâr-i 

mezbûrûndan herbirimiz arsa ve bağ mahdûd mezkûrlarda olan bir sihâm mezkûr 

hisse-i Ģâyi„â`mızı ahere bey` murad etmemizle arsa ve bağ mahdûd mezkûrları 

maksûd aslı fevt olmaksızın kâbil-i taksîm olmadığını binaen vasîleri olduğum 

sağîren-ı mezbûran ile hazır merkûm Takorun velileri olduğu sığar-i mezbûrûn 

hisse-i Ģâyi„â`yi musibeleri dahi bizimle verase-i kibâr mezbûrûnun hisse-i 

Ģâyi„âlarıyla me`an-ı semen-i misliyle ahere bey` olup semenin ale`l-suâl istirbâh 

olunması haklarında her vechiyle infa` ve uhrâ olunduğu acilden sığar-ı 

mezbûrûnun hisse-i Ģâyi„âyı mezkûralarının ol vechiyle bey`i kabil-i Ģer`den bi`l-

vesâye benimle hazır ve veli merkûm Takor‟a izin verilmek bi`l-vesâye bi`l-

velâye matlubûmdur dediklerinde gıbbe`t-tasâdik mukarrer ve vasî ve veli-i 
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mezbûran Çork ve Takorun bi`l-cümle takrîrlerini vâki` ve nefsü‟l-emr muvakkit 

olduğu kezâlik zeyl-i vesîkada muharrer`ül- esâmî kesânin meclis-i Ģer` de ala 

vechi‟Ģ-Ģehâde ihbârlarıyla tahakkuk ve te`yîd etmeğin mucibince sığar-ı 

mezbûrûnun hisse-i Ģâyi„âları vasî mezbûr ile hazır merkûm Takorun ve verase-i 

kibâr-i mezbûrûnun hisse-i Ģâyi„âlarıyla me`an semen-i meseleleriyle ahia bey` ve 

füruht olunup ve ferağ ve bedel ve semenin Eytâm Müdîri muarrefetiyle istirbâh 

olunmak üzere kıbel-i Ģer`den vasî-i mezbûr Çork ile hazır merkûm Takora izin 

verilmeğin mâ vaka„ bi‟t-taleb ketb ve imlâ olundu fi`l- yevmi‟s-salis aĢar min 

Muharremi‟l-haram lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Hacı Muradyan Artin 

veled Ġbay  

Özkan oğlu Arkil veled 

Kigork  

 

Çörekcioğlu Artin veled 

Serkiz  

 Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 728  

Fi`l-asıl Rumeli muhacirlerinden olup Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde 

merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e tâbi„ Umurca nam-ı diğer Mecidiye 

Karyesinde mütevattin-i sâkin ve zatı zeyl-i vesîkada muharrerü‟l- esâmî kesân 

ta‟rifleri ile muarrefe olan Ümmü Gülsüm bint-i Mehmed nam Hatun meclis`i 

Ģer`î enverde li-ebeveyn er karındaĢı Hüseyin bin el-mezbûr Mehmed mahzarında 

bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm edüb er karındaĢlarım Hasan ve merkûm Hüseyin ile 

müĢterek ba tapu mutasarrıf olduğumuz karye-i mezbûrede vâki` ma`lumu‟l-

hudud ve`l-müĢtemilât bir bâb mülk menzil ile yine karye-i mezbûrede vâki` 

ma`lûmu‟l-hudûd ve`l-îtirâf altı kıtada otuz dönüm arazide olan hisse-i Ģâyi„â-yı 

Ģer`îyye ve kanuniyemi semen-i ve bedel meseleleriyle ahere bey` ve ferağ ve 

semen-i ve bedellerini ahz ve kabz ve bi`l-cümle makbûzâtını baki irsâl ve isâle ve 

komüsyon mahsûs huzûrunda ita` takrîre ve bi gayr-i hak müdahale edenler olur 

ise onlar ile âid olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i nizâmiyenin 

hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında meclis-i idâre ve devâir- sâirede bidâyeten 

ve istinâfen (SAYFA-10) ve temyizen ve ve tashîhen ve i„tirâzen ve i„âde-i taleb 
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ve da„vâ ve mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa„a ve mürâfa„a Ģuhud ikame ve 

istima`ına ve tahlîf ve ikrâra ve vazı` hicaz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve 

hükm-i gıyabi talebine ve istihsâl eylediği alâmet-i mevki icrâya vaz`ı ve kendi 

imzasıyla istida ve levayic-i tanzîm ve merci` aidiyesine takdîm ve lede‟l-iktizâ 

sulh ve ibrâya ve ahere dahi tevkîl ve terfîk ve azline ve`l-hasıl husûsat-ı 

mezkûreye müteallik ve mütezarri` olan umûrun külliyesi son dereceye kadar îfâ 

ve icrâya tarafımdan vekalet-i muta`llika mahsûsini Ģer`îyye ile er karındaĢım 

hazır merkûm Hüseyen Ağaya vekil-i nasb ve ta`yîn eyledim dedikde merkûm 

Hüseyin Ağa dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini kemâ hiye hakka edâ ve ifâya te‟ahhüd ve‟l-iltizâm eyledim dedikde 

gıbbe`t-tasâdik ve`t-tasdîki‟Ģ-Ģerì mâ vakâ` bit`taleb ketb ve imlâ` olundu fi`l-

yevmi‟l-sabi` ve`l-ıĢrin min Zilkadeti‟Ģ-Ģerife lî-sene-i selasin ve selase mi`e ve 

elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Umurca Karyesinden Yakub oğlu Ehli 

Ġman bin Halil  

Burhaniye Karyesinden Hacı Pir Aktar 

oğlu Mehmed bin Hacı Mustafa 

 Ve gayrihim 

  

BELGE NO: 729 

Vürûd etmeğine arz da`i kemineleridir nezeret-i evkâf-ı hümâyûn mülükaneye 

mülhak evkâftan Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından ÇarĢıbaĢı Mahallesi cami`-i Ģerifinin ber-vech 

hasbi hitâbet cihetine ba beraat aliĢan mutasarrıf olan Hamza Efendi ibn-i 

Mehmed Emin Efendi sulbî sağîr oğulları Mehmed Sabri ve Mehmed Emin ve 

ona mebnî terk ederek vukû`-ı vefâtıyla yeri hali ve himet-i lâzımesi mahlûl ve 

muattal kalmıĢ olduğunu mebnî siğar-ı mezbûrûndan sened-i bikrine nisbet-i kebîr 

olub el-yevm sağîr bulunan mezbûr Mehmed Sabri bağde`l-bülûğ bi`l-nıfs eda 

hidmet iktidarı tebeyyüne sulbî sağîr oğulları Mehmed Sabri ve Mehmed Emin 

edinciye değin mütevaffa-yı mûma ileyhin amucası medîne-i mezbûre 

mahallâtından ÇarĢıbaĢı Mahallesi ahâlisinden iĢ bu ba`isü`l-arz Hasan Hüseyin 
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Efendi ibn-i Mustafa da‟ileri bir güna men`i kanuniyesi bulunmadığı cihet-i 

askeriye mazbatasıyla nüfûs me`mûrluğunun pusulasından müstebân ve ale`l-suâl 

imtihân bi`l-icrâ cihet ma`ruziye ibkâya ehliyyet ve liyâkatı dahi zâhir ve 

nümâyân  olmuĢ olmağla sağîr-i mezbûr Mehmed Sabrinin vakt-ı bülûğ ve 

ehliyyetine değin tarafından bi`l-niyâbe mûma ileyh Hasan Hüseyin Efendi 

da‟ileri eda ve hidmete müteahhid olmağın bi`l-niyâbe eda ve hidmet etmek üzere 

cihet-i mezkûreye babası mütevaffa-yı mûma ileyh Hamza Efendinin 

mahlûlünden sağîr-i mezbûr Mehmed Sabri üzerine ber vechi hasbi müstakillen 

tevcîh ve yedüne bir kıta berât-ı âlîĢânın sadk ve ihsân buyurulması ricasıyla bi‟l-

iltimas paye-i serir-i a„laya arz ve i„lam olundu el emrü li-men lehu‟l-emr fi`l-

yevmü‟l-rabi` min muharremü‟l-haram lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve 

elf  

BELGE NO: 730 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

Sancağı dahilinde Aziziye Kazasına tâbi„ Haneperçin Nâhiyesine muzâf Mallıca 

Karyesi ahâlisinden Fetvacıoğlu Osman bin Ali meclis-i Ģer`îyyede kaza-i 

mezkûre tabi‟ Burhaniye Karyesi ahâlisinden olub her biri medîne-i mezbûre 

(SAYFA-11) Tevkifhanesinde mevkûf bulunan Çerkes Mehmed Talat bin Ali ve 

Cibil oğlu diğer Mehmed bin Tanay ve Koday oğlu Abdurrahman bin Doğan 

muvecehelerinde medîne-i mezbûre mahallâtından Karaman Mahallesi 

ahâlisinden Malakcıoğlu Salih bin Ali ÇiftçibaĢı Ġbrahim ÇavuĢ ibn-i Yusuf hazır 

oldukları halde iĢbu hükümet konağı piĢkahında muarrefet Ģer` ali muâyene 

olunan sarı toklu ve sivri boynuzlu ve kuyruğunun ucu bir mikdar beyaz üç 

yaĢında üç yüz guruĢ kıymetlü bir re`s düğe ve yine sarıya meyyâl kısa boynuzlu 

ve uzun kuyruklu üç yaĢında üç yüz guruĢ kıymetlü bir re`s düğeden her biri 

netace-i yedümde malım olduğu halde târîhden altı gün mukaddem karyemiz 

merasında ra`i olunur iken müdda`î aleyh merkûmun Mehmed Talat ve diğer 

Mehmed ve Abdurrahmandan her biri mezkûr düğeleri neharen sirkat etmiĢ ve 

tarhrîr ve ta`kîb eyledimde merkûmun hazır merkûm Salihin mezkûr livâda kâin 

müsâfir odasına gelerek mezkûr hayuvanları merkûm Salihe tevdî` etmiĢ oldukları 

istihbâr ederek hükümet muarrefetiyle mezkûr düğeleri der dest ettirilerek hazır 
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merkûm Ġbrahim ÇavuĢ teslîm ettirilmiĢ olmağla mezkûr düğeleri bi`l-istihkâk 

halen taleb ederüm deyü da`vâ ettükte lede`s-suâl mezbûrûn Mehmed Talat ve 

diğer Mehmed Abdurrahmandan her biri cevâblarında müdda`î merkûm ber 

minvâl-ı meĢru` sirkat ve hazır merkûm Salihe tevdî` ettiklerini müdda`îsini ve 

vaz`ı bedellerini külliyen inkâr ve hazır merkûm Salih dahi müdda`a bihimâ 

hayuvanları müdda`înin îfâdesi vechiyle müdda`î aleyh merkûmun kendi müsâfir 

odasına tevdî`etmiĢ ve hükümet muarrefetiylede odası damından ahz olunmuĢ 

idüğünü der meyân ve diiğer hazır-ı mezbûr Ġbrahim ÇavuĢ dahi mezkûr 

hayuvanları bi`tarikü‟l-ümena nezdinde bulunduğunu ityân ve müdda`î bihimâ 

hayuvanatın müdda`î mezbûrûn malı olduklarını bilemediklerini ityân etmeleriyle 

müdda`î merkûm Osman ber vech-i meĢrûh müdda`î sini tafsîlât-ı zabt i`lâmda 

muharrer olduğu vechiyle salifü`l- beyân Mallıca Karyesi ahâlisinden Ters Ġban 

oğlu Süleyman bin Halil ve Hanife oğlu Osman bin Osman nam kimesneler ile 

bi`l-muvâcehe ber nehc-i Ģer`î isbat etmeğin Ģahidan-ı mezbûrûn usul-i 

mevzu`asına tatbikan evvelen ba varaka mesturamız ki intihâb olunan ve 

mezbûran-ı arifen olan medîne-i mezbûrede vâki` Recep Efendi medresesi 

müderrisi Mahirzâde Eyüb Efendi ibn-i Süleyman ve mahdumi Ahmed Efendi 

ibn-i el- mezbûr Eyüb Efendi nam kimesnelerden sırren ve ba`de herbiri 

Haneperçin Nâhiyesi ahâlisinden Hacı Tarık oğlu Hüseyin bin Hasan Vakıflıoğlu 

Arif OnbaĢı bin Mustafa nam kimesnelerden bi`l-muvâcehe alenen lede‟t-tezkiye 

a„dl ve makbûlü‟Ģ-Ģehâde ettikleri iĢ`âr ve ihbâr olmağın gıbbe`t-tahlîfi‟Ģ-Ģer`î 

mucibince müdda`î bihimâ mezkûr düğelerin müdda`î merkûm Osmanın malı 

olduğunu bağde`l- hükm-ü mezkûr düğeleri müdda`î merkûm Osmana halen 

teslîme hazır merkûman Salih ve Ġbrahim ÇavuĢdan herbirine tenbîh olunduğu 

tescîl ve i`lâm olundu fi`l- yevmi‟s-sani min Muharrem ü‟l-haram lî-sene-i ihdâ 

ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 731 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

Sancağı dahilinde Aziziye kazasına tâbi„ Haneperçin Nâhiyesine muzâf Mallıca 

Karyesi ahâlisinden Kadıoğlu Ali bin DurmuĢ meclis-i Ģer`îyyede kaza- i mezkûre 

tâbi„ Burhaniye Karyesi ahâlisinden olub her biri Medîne-i mezbûre 
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tevkifhanesinde mevkûf bulunan Çerkes Mehmed Talat bin Ali Merzi ve Cibil 

oğlu diğer Mehmed bin Tanay ve Koday oğlu Abdurrahman bin Doğan 

muvâcehelerinde Medîne-i mezbûre mahallâtından Karaman Mahallesi 

ahâlisinden Malakcıoğlu (SAYFA-12) Salih bin Ali ve ÇiftçibaĢı Ġbrahim ÇavuĢ 

bin Yusuf hazır oldukları halde iĢbu hükümet konağı piĢgahında muarrefet Ģer`ali 

mu`ayene olunan gök tanalı ve ak kuyruklu ve sivri buynuzlu beĢ yaĢında üçyüz 

guruĢ kıymetlü bir re`s inek ki ve yine siyah toklu ve karnının altı beyaz ve ak 

kuyruklu ve altı çakal ve sivrice buynuzlu altı yaĢında üç yüz guruĢ kıymetlü bir 

re`s inek ve yine siyah toklu ve sırtı kızıl ve sivri buynuzlu beĢ yaĢında üç yüz 

gurĢ kıymetlü bir re`sinek cem`an üç re`s inekden her biri netace-i yedümde 

malım ve mülküm olduğu halde târîhden altı gün mukaddem karyemiz merasında 

neharen-ra`i olunur iken müdda`î aleyh merkûmdan Mehmed Talat ve diğer 

Mehmed Abdurrahmandan her biri mezkûr inekleri neharen sirkat etmiĢ ve tarhrîr 

ve ta`kîb eylediğimde merkûmun hazır merkûmun Salihin merkez livâda kâin 

müsâfir odasına gelerek mezkûr hayuvanları merkûm Salih tevdî`etmiĢ olduklarını 

istihbâr ederek hükümet muarrifetiyle mezkûr inekleri der dest ettirilerek hazır 

merkûm Ġbrahim ÇavuĢa teslîm ettirilmiĢ mezkûr inekleri bi`l-istihkâk halen taleb 

ederüm deyü da`vâ ettikde lede‟s-suâl merkûmun Mehmed Talat ve diğer 

Mehmed ve Abdurrahmandan her biri hayuvanlarında müdda`î aleyh merkûmun 

ber minval-ı meĢrûh sirkat ve hazır merkûm Salih tevdî`ettikleri müdda`îsini ve 

vazı` yedlerini külliyen inkâr ve hazır merkûm Salih dahi müdda`î bihimâ 

hayuvanları müdda`înin îfâdesi vechiyle müdda`î aleyhin kendi odasına müsâfir 

olarak tevdî`etmiĢ ve hükümet muarrifetiyle odası damından ahz olunmuĢ 

idüğünü der-meyân ve diğer hazır merkûm Ġbrahim ÇavuĢ dahi mezkûr 

hayuvanları bi- tariki`l-emene nezdinde bulunduğunu ve müdda`a bihimâ 

hayuvanatın müdda`î mezbûrûn netace-i malı olduklarını bilemediklerin ityân 

etmeleriyle müdda`î merkûm ber vech-i muharrer müdda`îsini tafsîlât-ı zabt 

i`lâmda muharrer olduğu vechiyle salifü`l- beyân Mallıca Karyesi ahalisindan 

Tersayakoğlu Süleyman bin Halil ve Hanife oğlu Osman bin Osman nam 

kimesneler bi`l-müvacehe ber nehc-i Ģer`î isbat etmeğin Ģahidan mezbûran usul-i 

mevzua`sına tatbikan evvel ba varaka-i mesturamız ki intihâb olunan ve 

mezbûrat-ı arîfân olan medîne-i mezbûrede vâki` Receb Efendi Medresesi 
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müderrisi Mahirzâde Eyüb Efendi ibn-i Süleyman ve oğlu Ahmed Efendi ibn-i el-

mezbûr Eyüb Efendi nam kimesnelerden sırren ve ba`de her biri Haneperçin 

Nâhiyesi ahâlisinden Hacı Tarık oğlu Hüseyin bin Hasan ve Kavıklıoğlu Arif 

OnbaĢı bin Mustafa nam kimesnelerden bi`l-muvâcehe alenen lede`t- tezkiye a„dl 

ve makbûlü‟Ģ-Ģehâde ettikleri iĢâr ve ihbâr olmağın gıbbe`t-tahlîfi‟Ģ-Ģer`î 

mucibince müdda`a bihimâ hayuvanları müdda`î mezbûrûn netace-i malı 

olduğunu ba`de`l-hükm hayvan-ı mezkûrları müdda`î merkûm almaya halen 

teslîm hazır merkûman Salih ve Ġbrahim her birine tenbîh olunduğu tescîl ve i`lâm 

olundu fi`l- yevmi‟s-sani min Muharremi‟l-haram lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve 

selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 732 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi‟ Yenihan Karyesinin Kazviran Mahallesi ahâlisinden Kadir oğlu Mustafa bin 

Kadir meclis`i Ģer`îyyede Aziziye Kazasına tâbi„ Burhaniye Karyesi ahâlisinden 

olub her biri medîne-i mezbûre tevkifhanesinde mevkûf bulunan Çerkes Mehmed 

Talat bin Ali Merzi ve Cibiloğlu diğer Mehmed bin Tanay ve Kodayoğlu 

Abdurrahman bin Doğan muvâcehelerinde medîne-i mezbûre mahallâtından 

Karaman Mahallesi ahâlisinden Malakcıoğlu Salih (SAYFA-13) Bin Ali ve 

ÇiftçibaĢı Ġbrahim ÇavuĢ bin Yusuf hazır oldukları halde iĢbu hükümet konağı 

piĢkahında muarrefet Ģer`ali muâyene olunan gök toklu ve ak kuyruklu ve uzun 

boynuzlu iki buçuk yaĢında iki yüz guruĢ kıymetlü bir re`s inek düğesi netaca-i 

yedümde malım olduğu halde târîhden altı gün mukaddem Aziziye Kazasına tâbi„ 

Haneperçin Nâhiyesine muzâf Mallıca Karyesinde ra`i olunur iken müdda`î aleyh 

merkûmun Mehmed Talat ve diğer Mehmed ve Abdurrahmandan her biri mezkûr 

düğeyi neharen sirkat etmiĢ ve tarhrîr ve ta`kîb eyledimde müdda`î merkûmun 

hazır merkûm Salih‟in merkez livâda kâin müsâfir odasına gelerek mezkûr düğeyi 

merkûm Salih tevdî` etmiĢ olduklarını istihbâr ederek hükümet muarrefetiyle 

mezkûr ineği der dest ettirilerek hazır merkûm Ġbrahim ÇavuĢ teslîm ettirilmiĢ 

mezkûr düğeyi bi`l-istihkâk halen taleb ederüm deyü da`vâ ettikte lede`s-suâl 

merkûmun Mehmed Talat ve diğer Mehmed ve Abdurrahmandan her biri 

hayuvanlarında müdda`î merkûmun ber minval-ı meĢrûh sirkat ve hazır markum 
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Salih tevdî` ettikleri müdda`îsini ve vazı` yedlerini külliyen inkâr ve hazır 

merkûm Salih dahi müdda`a düğeye müdda`înin îfâdesi vechiyle müdda-i 

merkûmun kendi odasına müsâfir olarak tevdî` etmiĢ ve hükümet muarrifetiyle 

odası damından ahz etmiĢ idüğünü der-meyân ve diğer hazır merkûm Ġbrahim 

ÇavuĢ dahi mezkûr düğeya bi-tariki‟l-ümane nezdinde bulunduğu müdda`a düğe 

müdda`î mezbûrûn ber vech-i muharrer netace-i malı olduğunu bilemediklerini 

ityân etmekle müdda`î merkûm Mustafa ber vech-i meĢrûh müdda`îsi tafsilat-ı 

zabt i`lâmda muharrer olduğu vechiyle salifü`l- beyân Mallıca Karyesi ahâlisinden 

Tersayakoğlu Süleyman bin Halil ve Hanife oğlu Osman bin Osman nam 

kimesneler ile bi`l-muvâcehe ber-nehc-i Ģer`î isbat etmeğin Ģahidan-ı mezbûran 

usul-i mevzu`asına tatbiken evvel ba-varaka-i mesturamız ki intihâb olunan ve 

mezbûran-ı arîfân olan meddine-i mezbûre de vâki` Recep Efendi Medresesi 

müderrisi Mahirzâde Eyüp Efendi ibn-i Süleyman ve mahdumi Ahmed Efendi 

ibn-i mûma ileyh Eyüp Efendi nam kimesnelerden sırren ve ba`de herbiri 

Haneperçin Nâhiyesi ahâlisinden Hacı Tarık oğlu Hüseyin bin Hasan ve Kavıklu 

Arif bin Mustafa nam kimesnelerden bi`l-muuvacehe alenen lede`t-tezkiye a„dl ve 

makbûlü‟Ģ-Ģehâde ettikleri iĢâr ve ihbâr olmağın gıbbe`t-tahlîfi‟Ģ-Ģer`î mucibince 

müdda`a düğenin merkûm Mustafa`nın netace-i malı olduğuna ba`de`l-hükm 

mezkûr düğeye müdda`î merkûm Mustafaya halen teslîme hazır merkûman Salih 

ve Ġbrahimden herbirine tenbîh olunduğu tescîl ve i`lâm olundu fi`l- yevmi‟s-sani 

min Muharremi‟l-haram lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 733 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hacı Abdurrahman Mahallesi ahâlisinden Paskaloğlu Süleyman bin 

Hacı Ali meclis-i Ģer`îyyede medîne-i mezbûre mahallâtından Cami`-i Kebîr 

Mahallesinde sâkin zatı ta`rîf-i Ģer`î ile muarrefe olan Fatma bint-i Ali 

muvâcehesinde mezbûre Fatmanın vâlidesi kezâlik zatı ta`rîf-i Ģer`î  ile muarrefe 

AyĢe bint-i Hacı Ahmed hazır olduğu halde mezbûre Fatma ile bundan akdem 

hal-ı zevciyat beyyinimizde ikame iken firâĢımdan hasıl ve mezbûre (SAYFA-14) 

Fatmadan mütevellîde iĢbu hazır bi`l-meclis sulbî oğlum Yusuf mezbûre 

Fatmanın beher Ģehri otuz guruĢ nafaka-i mukadderat ile bi-hakkı‟l-hizâne hücr ve 
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terbiyesinde iken mezbûre Fatma nıfsını sağîr-i merkûm ecnebî olan Çobanlı 

Karyesinden Çobanoğlu Mustafaya tezvîc edüb hak-ı hissesine kendüsünden sakat 

olub oğlum sağîr-i mezbûr bin üç yüz yirmi senesi Muharremü‟l- haramın onuncu 

günü tevlîd etmiĢ ve binaen aleyh yedi yaĢını tekmîl etmiĢ olduğuna mebnî hak-ı 

terbiye bana âid ve raci` olmağla nafaka-i mukadderanın kat‟ıyla sağîr-i mezbûr 

bana teslîm mezbûre Fatma Hatuna tenbîh olunmuĢ matlubûmdur deyü da`vâ 

ettikde lede`s-suâl mezbûre Fatma Hatun dahi cevâbında nıfsını sağîr-i merkûm 

ecnebî olan merkûm Mustafaya tezvîc eylediğini tav`en ikrâr lâkin sağîr-i 

merkûmu diğer zevcesinin yanına vermem ekl-i Ģürbe mukadder değildir hala altı 

yaĢında olduğunu ve binaen aleyh yedi yaĢını vusûlünü inkâr ve hâzıra-i mezbûre 

AyĢe dahi hak-ı hasenenin kendüsüne âid olduğundan ve yedi yaĢını sağîr-i 

merkûmun itham etmediğinden bahisle peder hazır merkûmu teslîmden iba 

pederim deyü müdâfaât-ı tezkâr müdda`î mezbûrda AyĢenin kayın vâlidesi 

bulunduğunu ve kayın pederleri ve sağîr-i merkûmun dedesinin bir hayatı 

olduğunu ikrâr ve iddiâ‟yı sabıkasında ısrâr etmekle sağîr-i merkûmun bin üç yüz 

yirmi dokuz senesi Muharremü‟l-haramın yirmi dördüncü günü nafaka-i takdîrine 

dâir mahkeme-i Ģer`îyyeden tanzîm edülüb müdda`î merkûm tarafından ibraz 

olunan nafaka-i sıhatını nâtıka olduğu vechiyle olunur yahudda beĢ yaĢında 

bulunduğunu müdda`î merkûm ikrâr ve tasdîk eylemiĢ nüfûs dâiresine lede`l-

havale bin üç yüz yirmi dört senesi ġabanü‟l-muazamanın dokuzuncu günü 

târîhinde tevlîd ettiği ba der kenar beyân olunmuĢ ve Ģahsende havayic-i 

zaruriyesini defa` gayr mukadder ve binaen aleyh el-yevm hak-ı hasane ve 

iâneden gayr-i müstağni görülmüĢ olduğunu ve hak-ı hasane müdda`î aleyheye 

mezbûre Fatmadan ceddisi hâzıra-i mezbûre AyĢe‟ye Ģer`an müntakil bulunmuĢ 

olduğuna ve istîfâ-ı hasıl ve yedi yaĢına tamama vasıl oluncaya değin nafaka-i 

miktar-ı sabıkasıyla büyük ninesi AyĢe‟nin hak-ı hasanesinde ibkâsı lüzûm 

geldiğü ve müdda`î mezbûre tenbîh ve bu vech-i müdda`î aleyhe hâzıra-i 

mezbûreye muârazadan men`i olduğu tescîl ve i`lâm olundu fi`l- yevmi`l-salis 

aĢar min Muharremi‟l- haram lî-sene-i ihdâ selasin ve selase mi`e ve elf  
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BELGE NO: 734 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Karamanoğlu Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Çobanoğlu Salih bin Hacı Osman bin Abdullah sulbî sağîr oğlu Osmanın ba-

hüccet-i Ģer`îyye vasîsi vâlidesi zatı zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî müslimin 

ta`rifleriyle muârrefe olan Hacer bint-i Abdil nam Hatun meclis-i Ģer`î enverde bi-

tav`ihâ takrîr-i kelâm ve ta„bîr-i a„ni‟l-merâm edüb vasîsi olduğum oğlum sağîr-i 

mezbûrûn aslen malı olmayıb el-haletü‟l-hazihi nafaka ve kisveye eĢed ihtiyâc ile 

muhtâc olmağla babası mütevaffa-yı mezbûrdan mevrûs Eytam Sandığı‟nda taht-ı 

istirbâhda malı nemasından kadr-i ma`rûf meblağ farz ve takdîr olmak bi‟l-vesâye 

matlubûmdur dedikte vasîy-i mezbûranın takrîr-i meĢrûh üzere olduğu ve zikri ati 

meblağ kadr-i ma`rûf idüğü zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî kesânın âli-

vechi‟Ģ-Ģehâde ihbârlarıyla mütehakkik olan sağîr-i merkûm iĢbu târih-i vesîkadan  

(SAYFA-15) i`tibaren Ģehri yirmi guruĢ meblağ farz ve takdîr olunub meblağ-ı 

mefruz-i mezkûr nafaka ve kisve bihimâ vesair-i levâzım-ı zarûriyesine harc ve 

sarf ve vakt-ı hacetinde aherden istidatına ve kendü malından harc ve sarflı 

inde‟z-zafer Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz malı nemâsına rucû` vasîye-i mezbûreye 

kıbel-i Ģer`îden izin verilmeğin mâ vaka„ bi‟t-taleb ketb olundu fi`l-yevmi‟l-hadi 

min Muharremi‟l-haram lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Marulcu Mahallesinden Kethüdazâde 

Samed Efendi ibn-i Ġbrahim  

Hacı Abdurrahman Mahallesinden  

Paskaloğlu Süleyman bin Ali  

Ve gayrihim 

  

BELGE NO: 735  

Tahakkuk-i gadr-i Ģer`îyye binaen-i husûs atil beyânın mahalinde ketb ve tarhrîr 

içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye 

ketebesinden Ahmed Efendi ibn-i Ġsmail Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi 

dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e tâbi„ Ümraniye Karyesinde vâki` 

Salih oğlu Ömer bin Salihin ile`l-vefât sâkin olduğu menzile varıb zeyl-i vesîkada 
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muharrerü`l-esâmî kesân hazurlarına akd meclis-i Ģer`î ali ettikde mütevaffa-yı 

merkûmun verâset-i zevcesi Emine bint-i Osman ile zevce-i mezbûreden 

mütevellîdeleri kebîre kızları Emine ve Cemile ve Zehra ve kendünden 

mukaddem vefât eden oğlu Salih mahzarında olduğu tahakkukundan sonra zatı 

kesân merkûman ta`rifleriyle muarrefe zevce-i mezbûre Emine ve mezbûrat diğer 

Emine ve Cemile ve Zehra hâzıra olduğu halde meclis-i ma`kûd-i mezkûrde 

vekaley-i de‟aviden Ali Efendi ibn-i Mustafa mahzarında bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm 

edüb mûrisimiz zevcem mütevaffa-yı merkûmun bi‟l-cümle terekesinden benimle 

evladım hâzıran-ı mezbûranın hisse-i ırsıye-i Ģer`îyyemizi vazı` yed edenler ve 

zamin-i nasda olan matlûbatından kezâlik hisse-i ırsıyemiz husûsunda 

medyûneleryle leh ve aleyhimizde vuku bulmuĢ ve fîmâ ba`de vuku` bulacak bi`l-

cümle de‟avinin a‟id olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i nizâmiyenin 

hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında ve meclis idâre ve devâir-i sâirede bidâyeten 

ve istinâfen ve temyizen ve ve tashîhen ve i„tirâzen ve i„âde-i taleb ve da„vâ ve 

mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa„a ve mürâfa„a ve ikam-ı Ģuhud ve istima`ına 

ve tahlîfe ve vazı` haciz ve fekkine ve teblîğ ve tebliğe ve istida ve levayic-i 

tanzîm ve merci` aidine takdîme ve lede‟l-iktizâ sulh ve ibrâya ve ahz ve kabz ve 

vazı` imzâya ve ahiri dahi tevkîl ve terfîk ve azline ve`l-hasıl husûsat-ı mezkûreye 

müteallik ve mütazarri`olan umûrun külliyesi son dereceye kadar îfâya ben ve 

hazırâtan-ı mezbûratdan herbirimizi tarafımızdan vekalet-i ame-i müteallike-i 

sahîha-ı Ģer`îyye ile mûma ileyh Ali Efendiye vekil-i nasb ve ta`yîn eyledik 

dedikde mukarrer-i mezbûranın bi`l-cümle takarririni hâzırat-ı mezbûratdan her 

biri harfiyen-i ikrâr ve tasdîk ve mûma ileyh Ali Efendi dahi ber vech-i muharrer 

vekalet-i mezkûreye kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemahı hakka edâ ve ifâya 

teâhüd ve‟l-iltizâm eylediğini ve vâki` halı katib mûma ileyh mahallinde ketb ve 

tarhrîr ve me`an mürsel ve ümena-i Ģer`ali meclis Ģer` gelüb ala vuku` inha ve 

takrîr etmeğin gıbbe`t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vakâ` bit`taleb ketb ve imlâ` olundu fi`l- 

yevmi‟l- aĢar min Ģehri Rebiyü`l-Evvel lî-sene selasin ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 
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Arif oğlu Hüseyin 

bin Arif  

Mehmed Efendi 

ibn-i Ġsmail 

Efendi  

IĢıklar 

Karyesinden Hacı 

Ali bin Süleyman  

Karye Ġmamı 

Mehmed Efendi 

ibn-i Abdullah  

Ve gayrihim 

  

BELGE NO: 736 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

Kütahya Ermeni murahassı Danlıyan Parku Efendi ibn-i Tail meclis-i Ģer`î 

enverde bitav` takrîr-i kelâm ve ta`bîr-i ani‟l-meram edüb iĢ bu meclis Ģer`î ibraz 

eylediğim bin üç yüz otuz senesi Muharremü`l- haramın yirmi altıncı günü târîhi 

ve 253 numralı Kütahya Sancağına tabi` Mustafa Hulusi Efendi tarafından mu`ti 

bin üç yüz otuz senesi Recebü`l-Ahirin`in dördüncü günü târîhiyle ale‟l-usûl 

fetvahane-i âliyeden musaddık mazmûni bila beyyine Ģâyân ihtiyâc-ı vakfıye-i 

hüccet-i Ģer`îyye nâtık olduğu vechiyle Kütahya Sancağı mahallâtından Lala 

Mahallesi mütemmekkinlerinden Sarı oğlu Hacı Kirkor bin Karabet bin Serkiz ,,, 

kadr-i yedinde malı olan Senir kazasının Arifiye Mahallesinde vâki` canib-i 

yemini tarîk-i âm ve yesârı Hacı Ġsmail menzili ve ba`zan kürkçü civan menzili ve 

arkası Toduri oğlu Ensatas veledi Todur menzil ve cephesi Harman yeri ile 

mahdûd fevkânî ve tahtâni altı oda ile bir miktar boğça ve müĢtemilât-ı saire-i 

ma`lumeye yazılı ciheti yirmi beĢ arĢun ,,,, cihetine varınca tûlen kırk arĢunu bi-

sebebü‟l-terbi` beĢ yüz arĢundan ibaret olan iki bab kapulu hâvî bulunan mülk 

menzilin arka cihetinden bi-sebebü‟Ģ-Ģer` beĢ yüz arĢun mahlatı uhde-i 

mülkiyetinde bi‟l-îfâ ma`ade ceh-i ciheti olan harman yeri tarafından müstakilen 

arzen yirmi beĢ arĢun ve tûlen-i kezâ uhdesinde ibkâ iylediği hanesine değin yirmi 

beĢ arĢunun bi-sebebü‟l-terbi` beĢ yüz arĢun mahlatı bi‟l-ifraz alâmet-i fasıla vazı` 

ile lede`l-imtiyaz vakf-ı sahîh müebbed ve habs sirh mahallinde ile vakf ve habs 

edüb sâlifü`z-zikr vakf eylediği mahal-ı müferrez mezkûr ba yed mütevellî icrâ 

misliyle talibine icar olunub hasıl olan galasından evvela hane-i mezkûrenin 

vergiy-i senevîyesiyle muhtâc ta`mîr olacak mahalleleri ta`mîr ve termîm 

olunduktan sonra gala-i bakiyesenden beher sene ismine tesadüf eden günde 

Kütahyada kâin Surb ve Toros külliyesinden ayin-i ruhani icrâ edilüb iĢbu 
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iddiâ`ayı îfâ eden Papas Efendilere yalınız bir aded yüzlük mecidi altun verile 

mütabâkî galınan nısfı ber vech-i meĢrûh Kütahya Ermeni sıbyan mektebine verile 

ve diğer nısfıda medine-i mezkûrede vâki` külliyen mezkûr fakru‟l-rayine tevzi` 

ve taksîm oluna ve murur eyâm ve karar avâm ile mütabâkî gala hakkında Ģurut-ı 

mezkûreye ri`ayet mute`zarrii olur ise gale-i mezkûra mutallaka cema`at-ı 

mezkûre fakru‟l-rayine verile ve vakf-ı mezkûr lebis-i libas hayat oldukça ber 

vechi hasbi kezâ nazır olub ba`de`l-vefât Kütahyada Ermeni murahhassı bulunan 

zat ber vech-i nazar olurlar deyu Ģart ve ta`yîn ederek müferrez-i menzil mezkûr 

vakf edüb vakf mümâ ileyh Hacı Kirkor`un ahiren vaku` vefâtıyla ben ba ferman-

ali Kütahya ve Karahisar Ermeni murahhası ,,, bulunduğum cihetle ber mucib-i 

vakfiye-i mübreze nezâret ve tevelliyat mezkûre el-yevm bana âid ve raci` 

olunduğuna binaen vakf-ı mezkûre mütevaffa-yı mezbûrûn verese bi vechi 

müdâhele ve muâraza etmekte olduklarından husûs-ı mezkûrdan dolayı vakf-ı 

mezkûr namına verese-i merkûme ile baĢkaca tevelliyat bana a`id-i evkâf-ı saire 

ve husûsat-ı zatıye ve Ģahsiyeme müteallika bi‟l-cümle leh ve aleyh vuku bulmuĢ 

ve fîmâ ba`de vuku bulacak ame-i de‟avinin âid olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve 

mehakema-i nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarındave mecalis-i idâre 

ve devâir-i sâirede bidâyeten ve istinâfen ve temyizen ve ve tashîhen ve i„tirâzen 

ve i„âde-i taleb ve da„vâ ve mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa„a ve mürâfa„a ve 

husûmet ve redd-i cevâbı ve ikam-ı Ģuhud ve istima`ına ve tahlîf ve haciz vaz`ı ve 

fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve istid`ana ve layic-i tanzîm ve takdîme ve hükm-ü 

gıyabi talebine ve istihsâl eylediği alâmeti mevki` icrâya vazı`ına ve ahz ve kabza 

ve vakfı hakkında evvel olduğu halde saliha ve inde‟l-icab ahir tevkîl ve terfîk  

(SAYFA-17) Azline ve`l-hasıl husûsat-ı mezkûreye müte‟allika ve mütazar`i olan 

umûrun külliyesini son dereceye kadar icrâ ve îfâya tarafımdan vekalet-i ame-i 

mutallaka-i sahîha-i Ģer`îyye ile el-haletü‟l-hazihi Kütahya Sancağı 

mütemekkinlerinden ve tebea-yı Devlet-i Aliyenin Rum milletinden Marvus oğlu 

EnasdaĢ Efendi ibn-i Simun kabûlune mevkûfe-i vekil-i nasb ve ta`yîn eyledim 

dedikde cihet-i mübreze-i mezkûre mazmûni temamen mûma ileyh takrîr 

meĢrûhuna mütabık olduğu lede`l-müĢahede ve`l-mütalli` anlaĢılmağla gıbbe`t-

tasdîki‟Ģ-Ģer`î mâ vakâ` bit`taleb ketb ve imlâ` olundu fi`l-yevmi‟l- sabi` ve`l-ıĢrin 

min Muharremü‟l-haram lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf.  
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ġuhûdu‟l-hâl 

Vasıf Efendi ibn-i 

Ahmed Efendi  

Ahmed Efendi ibn-i 

Ġsmail Efendi 

Ali Efendi ibn-i Ahmed  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 737 

Tahakkuk- gadr-i Ģer`îyye binaen husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr 

içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye 

ketebesinden Ahmed Efendi ibn-i Ġsmail Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi 

dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e vâki` Gebecelerlizâde Hacı Ahmed 

Ağa ibn-i Hacı Hasan‟ın otluna?? varilüb zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî zevat 

hazır oldukları halde âkd-i meclis-i Ģer` âli ettiğinde medîne-i mezbûreye tâbi„ 

Gebeceler Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Ahmed 

Ağazâde Hacı Hasan Ağa ibn-i Hacı Ahmed ibn-i Hacı Hasanın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Esma bint-i Mahmud nam Hatun ile zevce-i mezbûre Esma 

Hatundan mütevellîdler sulbiyye-i sağîre kızı Hanife ve sulbiyye-i kebîre kızları 

Fatma ve Hayriye ve sulbî sağîr oğlu Ahmed ve zevce-i mutallakası Nafia` bint-i 

Hacı Mahmuddan mütevellîdler sulbiyye-i kebîre kızı Hava ve sulbî kebîr oğlu 

Mehmed vech-i münhasıran olduğu bi`l-ihbâr inde`Ģ-Ģer`î‟l-enver zâhir ve 

mütahakkik olduktan sonra sağîren-ı mezbûran Hanife ve Ahmedin tesviye-i 

umurlarına kıbel- i Ģer`îden bir vasî nasb-ı lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma`rûf ve istikâmet ile mevsufe ve her vechiyle vesâyet uhdesinden gelmeğe 

kadira idüği zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî-i müslimin ihbârlarıyla 

mütahakkik olan sağîrân-ı mezbûrânın vâlideleri olub zat-ı müslimün-i mezbûrûn 

ta`rifleriyle muarrefe olan iĢbu baisetü‟l-kitab Esma Hatun sağîrân-ı mezbûrânın 

vakt-i rüĢd ve sedadlarına değin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 

müntakil mallarını hıfz ve sair-i umur-i lâzımelerini tesviye ve rü`yete kıbel-i 

Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn eylediğinde ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i 

merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ-yenbâği edaya teâhüd ve‟l-

iltizâm eyledim dediğini ve vâki` hali katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr 

ve me`an mürsel ümena`yı Ģer`île meclis Ģer`a gelüb alâ vuku`iha inha takrîr 

etmeğin gıbbe`t-tasdîki`Ģ-Ģer`î mâ vakâ` bi`t- taleb ketb ve imlâ` olundu fi`l-
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yevmi`s-sadis ve`l- ıĢrin min muharremi`l- haram lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve 

selase mi`e ve elf.( 29 Muharrem 1331). 

ġuhûdu‟l-hâl 

Gebeceler 

Karyesinden Rıza 

Efendi ibn-i Hacı 

Kadir  

Karye-i 

mezkûreden 

Ahmed  

Ağa ibn-i Ġbrahim  

Hacı Nuh 

Mahallesinden 

Mollazâde Kamil 

Efendi 

Abdurrahman 

Efendi  

Hacı Ahmed 

Ağaibn-i 

Mehmed  

Ağa  

Ve gayrihim  

 

 

BELGE NO: 738 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tâbi„ Gebeceler Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Ahmed 

Ağazâde Hacı Hasan Ağa ibn-i Hacı Ahmed bin Hacı Hasan‟ın verâset-i zevcesi 

Esma bint-i Hacı Mahmud ile zevce-i mezbûre Esma‟dan mütevellîde sulbiyye-i 

sağîre kızı Hanife ve sulbiyye-i kebîre kızları Fatma ve Hayriye ve sulbî sağîr 

oğlu Ahmed ve zevce-i mutallakası Nafia bint-i Hacı Mehmeden metevellidler 

sulbiyye-i kebîre kızı Hava ve sulbî kebîr oğlu Mehmed vech-i münhasıran 

olduğu bi`l-ihbâr inde`Ģ-Ģer‟i`l-enver zâhir ve nümâyân  olduktan sonra sağîren-ı 

mezbûran Hanife ve Ahmedin vakt-i rüĢd ü sedadlarına değin tesviye-i umurlarına 

kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olunan vâlideleri mezbûre Esma verase-i kibâr-ı 

mezbûrat Fatma ve Havva ve Hayriye ve Memduh taleb ve ma`rifetleri ve 

m`arifet Ģer`île medîne-i mezbûre Eytam Müdüri Mehmed Efendi ibn Ġbrahim 

Efendi hazır oldukları halde tarhrîr ve bi`l-müzayede bey` ve beyne‟l-verese bi‟l-

farizati‟Ģ-Ģer`îyye tevzi` ve taksîm olunan mütevaffa-yı mezbûrûn terekesidir ki 

ber vechi ati zikr ve beyân olunur fi`l-yevmi‟s- sabi` aĢar min recebi‟l-mürecceb 

lî-sene-i tis`a ve ıĢrin ve selase mi`e ve elf . 



115 
 

Ağzı kapaklı pilav 

tası  

Aded           1  

KuruĢ         8 

Sağîr nuhas sini 

 Aded           2  

KuruĢ          40 

Sağîr tebsi  

 Aded          3  

KuruĢ         30  

Def`a sağîr tebsi  

Aded           1  

KuruĢ           5 

 

Süt tapası 

Aded         1 

KuruĢ          10  

Nuhas sahan 

 Aded         6 

 KuruĢ            30 

Nuhas mürettebatı 

Aded            2 

 KuruĢ         10  

Tencere 

 Aded            1 

 KuruĢ           10  

Def`a tencere 

 Aded          1 

 KuruĢ      10 

Def`a tencere 

 Aded        1 

 KuruĢ        10  

Def`a tencere 

 Aded         1 

 KuruĢ       10  

Yağ tebsi  

Aded      2  

KuruĢ       10 

Def`a tencere 

Aded       1 

 KuruĢ     10  

Süt tapası  

Aded      2  

KuruĢ     8  

Def`a pilav tebsi 

Aded       1  

KuruĢ       10 

Kepçe  

Aded        1 

KuruĢ        6 

Beyaz kilim  

Aded      1  

KuruĢ      50 

Ġç memlu döĢek, 

yorgan, yasdık 

Aded           1,1,1 

KuruĢ          100  

Müsta„mel palaz  

Aded      1 

KuruĢ       40 

Cedid kilim 

Aded    1 

KuruĢ       108 

Ġç memlu Ģilte  

Aded      2 

KuruĢ        30 

 

 

Ġç memlu döĢek, 

yorgan, yasdık 

Aded          3,3,3 

KuruĢ         300 

 

 

Kebîr kazgan 

Aded      1 

KuruĢ        140 

 

 

Def`a sağîr kazgan  

Aded            1 

KuruĢ         100 

 

Sağîr çuval  

Aded     3 

KuruĢ      80 

Kaklı çuval 

Aded       2 

KuruĢ         60 

Müsta„mel geri  

Aded      1 

KuruĢ       50 

Nuhas bakrac  

Aded         2 

KuruĢ      20 

Ocak 

güğümü  

Aded        1 

KuruĢ        

10 

Çavdarlı hınta 

keyl âsitâni 

Keyl        20 

Fi              17 

KuruĢ       340 

Dakik keyl 

âsitâni  

Keyl        10 

Fi            15 

KuruĢ         150 

HaĢhaĢ keyl 

âsitâni  

Key         l30 

Fi         40 

KuruĢ         1200 

Bulgur ve 

göce  

Keyl    8 

KuruĢ     160 

Kurma 

anbar, göz 

Aded    1,4 

KuruĢ      

200 

Asb çulu  

Aded      1 

KuruĢ     40 

Panayır tulum  

Akçe  20 

Fi      5 

KuruĢ     100 

Nuhas ilisdir  

Aded      1 

KuruĢ     5 

Sağîr tencere  

Aded      1 

KuruĢ      5 

Esb çift 

ma`takım 

Aded       1 

KuruĢ      

1400 

Yeni taylı kısrak  Yeni malakli Buzağılı gök Def`a beyaz Kara öküz 
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(SAYFA- 18) 

yekunu't-tereke 18485 

Mehr-i 

mü‟eccel 

Zevce-i 

mezbûre Esma  

KuruĢ     250 

Resm-i 

kısmet 

KuruĢ     446 

Dellaliye 

KuruĢ       277 

Kaydiye 

KuruĢ        55 

Pul baha me‟a 

varaka  

KuruĢ 

Akçe farkı   4210  

Yekunu'l-ihracat 1090 

Sahhü‟l-bâkî 17394 

 li‟t- taksîm beyne‟l- verese  

Hisse –i zevce-i mezbûre Esma  

Para              11  

KuruĢ            2174 

Hisse-i bint-i sağîre-i mezbûre Hanife  

Akçe          2 

 Para        19 

 KuruĢ      1902  

Hisse-i bint-i kebîre mezbûra Fatma  

Akçe           1  

Para           39  

KuruĢ         1902 

Hisse-i bint-i kebîre mezbûra Hayriye  

Akçe        2 

 Para        19 

 KuruĢ      1902 

Hisse-i bint-i kebîre mezbûra Hava 

Akçe         2  

Para         19  

KuruĢ      1902 

Hisse-i ibn sağîr mezbûra Ahmed  

Akçe          1  

Para          39  

KuruĢ         3804 

Hisse-i bint-i kebîr mezbûr Memduh 

Akçe          1 

 Para         39 

 KuruĢ      3804 

 

 

Aded    1 

KuruĢ     540 

camus  

Aded     1 

KuruĢ    600 

inek  

Aded      1 

KuruĢ     324 

buzağılı inek  

Aded       1 

KuruĢ     324 

çift 

Aded       1 

KuruĢ      

600 

Yağız tonlu 

erkek esb ma` 

takım  

Aded       1 

KuruĢ     1450 

Kuzulu koyun 

Re‟s      56 

Fi         70 

KuruĢ      3920 

Def‟a kısır 

koyun  

Re‟s     77 

Fi            50 

KuruĢ       3850 

Oğlaklı keçi 

Re‟s        13 

Fi           70 

KuruĢ      910 

Tiftik çebiĢ  

Re‟s       5 

Fi      50 

KuruĢ       

250 

Tiftik teke 

Re‟s      2 

Fi           80 

KuruĢ   160 

Koç  

Re‟s      4 

Fi        80 

KuruĢ    320 

Hıradavat-i 

menzil 

Aded 

KuruĢ120 
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Ber-vech-i meĢrûh sahhü'l-bâkî meblağ-i mezkûrun yedi bin üç yüz doksan dört 

guruĢ on paradan verese-i kibâr-i mezbûrat Esma ve Fatma Hayriye ve Hava ve 

Memduh ber-mucib bi‟l-ahsa-ı irsiyelerini bi'l-verase tamamen ve kemalen ahz ve 

kabz ve istîfâ-yı hak etmeleriyle sağîren-ı mezbûran ber-mucib bi‟l-ahsa ırsiyeleri 

olan cema„en beĢ bin yedi yüz yedi guruĢ on dokuz paraları ve vâlideleri mezbûra 

Esma Hatuna fi 29 muharrem sene 1331 târîhi ve 777 numrolu hüccet-i Ģer`îyye 

mucibince edâne olunduğu iĢ bu mahalle Ģerh verildi 

BELGE NO: 739 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hamidiye Mahallesinde sâkine ve zât-i ta`rif-i Ģer`îyle muarrefe 

olan Hasibe bint-i ġakir Ağa nam Hatun meclis-i Ģer`î enverde bi`tâv`iha takrîr-i 

kelâm idüb Mahalle-i mezbûre ahâlisinden BoĢnak Veli oğlu Ahmed bin Veleddin 

beĢ yüz guruĢ mihr-i mü`eccel tesmiyesiyle zevc-i dâhilim olub târîh-i vesîkadan 

bir sene mukaddem beni bilâ nafaka ve lâ münfik Ģer`î ber Agob UĢak kazasına 

tâbi„ Ġslam Karyesine azziyet ederek karye-i mezbûrede Simsarlık ile meĢgul 

olmağla târîhi merkûmedenberi ve habs nafakadan baki bir sene dahi irsâl 

etmeyüb el-hâletü hazihi nafaka ve kisveye eĢed ihtiyâc ile muhtâc olmamla 

zevcim ga‟ib-i mezbûr Ahmed üzerine kıbel-i Ģer„den kadr-i ma`rûf meblag farz 

ve takdîr olunmak matlubûmdur dedikte mudda`i mezbûre Hasibe (SAYFA-20) 

Hatunun takrîr-i meĢrûhi hakikat hal ve vaka` mutabık zikri âtî meblağ- kadr-i 

ma`rûf ettiği zeyl-i vesîkadan muharreru'l-esâmi zevatın meclis-i Ģer`de a`la 

tariki‟Ģ-Ģehâde ihbârlarıyla i`nde'Ģ-Ģer„ü'l-enver zâhir ve mütehakkık olmağın 

mezbûre Habise Hatun gıbbet-tahlîfi`Ģ-Ģer` zevci ga‟ib-i mezbûr Ahmed üzerine iĢ 

bu târih-i vesîkadan i`tibâren rayic mahli mecidi yirmi guruĢ hesabıyla yevmiye 

yüzer paradan Ģehriye yetmiĢ beĢ guruĢ meblağ farz ve takdîr olunub meblağ-ı 

mefrûz-i mezkûru nafaka ve kisve bihimâ ve sa„ir levâzım-i zururiyesine harç ve 

sarfa ve vakt-ı hacetinde aherden istidâneye ve kendi malından harc ve sarflı 

inde‟z-zâfer zevci gâib mezbûr Ahmed emvaline rücu„a mezbûre Habise Hatun 

kıbel-i Ģer„den izin verilmegin mâ-vaka` bi‟t-taleb ketb ve imlâ` olundu fi`l-

yevmi‟s- sabi` ve`l- ıĢrin min muharremü'l haram lî sene ihdâ ve selâsîn ve selase 

mi`e ve elf . 
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ġuhûdu‟l-hâl 

Etmekçioğlu Süleyman bin Osman  Neccarlıoğlu Niyazi oğlu ibn Ali  

Ve gayrihim 

  

BELGE NO: 740 

Tahakkuk- gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr 

içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen bi‟l-hükm irsâl olunan 

mahkeme-i Ģer`îyye ketebesinden Ahmed Efendi ibn-i Ġsmail Efendi 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem canib hicaz 

mağfiret-i tırazda vefât eden Emir Himmetoğlu Hacı Ahmed bin Mustafa bin 

Salihin ile‟l-vefât sâkin olduğu menzile varıb zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi 

zevat hazır oldukları halde âkd meclis-i Ģer` ali ettiğinde sağîre-i mezbûre 

Sultan‟ın ba-hüccet-i Ģer`îyye vasî mensubesi zatı vâlidesi müslimin-i mezbûrdan 

ta`rifleriyle muarrefe olan iĢ bu ba`isetü‟l-kitab mezbûre Nimetullah nam Hatun 

meclis ma`kûd mezkûrda bitav` takrîr-i kelâm ve ta`bîr-i ani‟l-meram edüb vasîsi 

olduğum sağîre-i mezbûre Sultananın aslen malı olmayıb el-hâletü hazihi nafaka 

ve kisveye eĢed ihtiyâc ile muhtâc olmağla babası müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs ve müntakil malı nemasından kadr-ı ma`rûf meblağ farz ve taktir olunmak 

matlubûmdur dedikte hakikat vasîy-i mezbûrenin takrîr-i meĢrûhi vaka` mutabık 

ve zikri ati meblağ kadr-i ma`rûf idüğü kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî 

müsliminin meclis-i ma`kûd-i mezkûrede âli-tariki‟Ģ-Ģehâde ihbârlarıyla 

mütahakkik olmağın iĢ bu târîh-i vesîkadan i`tibâren sağîre-i mezbûre Sultanaya 

yevmiye üç guruĢdan Ģehri doksan guruĢ meblağ farz ve takdîr olunub meblağ 

mefruz-u mezkûru nafaka ve kisveye bihimâ vesair levâzım-ı zaruriyesine harc ve 

sarf vakt-ı hacetinde aherden istidâneye ve kendi malından harc ve sarflı inde‟z-

zafer babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs malı nemâsına rucû`a vâlidesi vasî-i 

mezbûre Nimetullah Hatuna kıbel-i Ģer`den izin verildiğini vâki` hal-ı katib mûma 

ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümana Ģer`î âli meclis-i Ģer` 

gelüb âli vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîk ve‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer` mâ vakâ` 
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bit`taleb ketb olundu fi`l-yevmi‟s- sabi` ve‟l-ıĢrin min muharremü'l-haram lî sene 

ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf . 

Ġscelizâde Halil 

Efendi ibn-i 

Mehmed Efendi  

 

Necibzâde Atıf 

Efendi ibn-i Nuri 

Efendi  

Sivaslızâde 

Mehmed Efendi 

ibn-i Ġbrahim  

Ġscelizâde Ahmed 

Efendi ibn-i 

Mehmed Efendi  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 741 

Tahakkuk- gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr 

içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen bi‟l-hükm irsâl olunan 

mahkeme-i Ģer`îyye ketebesinden Ahmed Efendi ibn-i Ġsmail Efendi 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem canib hicaz 

mağfiret-i tırazda vefât eden Emir Himmetoğlu Hacı Ahmed bin Mustafa bin 

Salihin ile‟l-vefât sâkin olduğu menzile varıb zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi 

zevat hazır oldukları halde âkd-ı meclis-i Ģer` âli ettiğinde mütevaffa-yı merkûm 

Hacı Ahmedin verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Nimetullah bint-i Hacı 

Hüseyin ile vâlidesi ġerife bint-i Ahmed ve sulbî sağîre kızı Sultana ve sulbî sağîr 

oğlu Abdullah münhasıran ba`de sağîre-i mezbûr Abdullah dahi vefât edüb 

verâseti vâlidesi mezbûre Nimetullah ve li-ebeveyn kız karındaĢı sağîre-i mezbûre 

Sultan ve li-ebeveyn âmmisi Hüseyin bin el- mezbûr Mustafaya münhasıran 

olduğu bi`l-ihbâr inde`Ģ-Ģer`î‟l-enver zâhir ve mütahakkik olduktan sonra sağîren-

ı mezbûra Sultan‟ın tesviye-i umurlarına kıbel- i Ģer`den bir vasî nasb-ı lâzım ve 

mühim olmağın emânet ile ma`rûf ve istikâmet ile mevsufe ve her vechiyle 

vesâyet uhdesinden küllemAğa kadira idüği kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü`l-

esâmî müslimin ihbârlarıyla mütahakkik olan sağîren-ı mezbûra Sultan‟ın vâlidesi 

olub zatı müslümün mezbûrûn ta`rifleriyle muarrefe olan iĢ bu ba`isetü‟l-kitab 

mezbûre Nimetullah nam Hatun sağîre-i mezbûranın vakt-i rüĢd ve sedâdına değin 

babası müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz ve sair-i umur-i 

lâzımesini tesviye ve rü`yete kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn eylediğinde ol-

dahi ber-vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-



120 
 

yenbâği edaya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dediğini ve vâki` hal-i katib mûma 

ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena`yı Ģer`ali meclis Ģer` 

gelüb alâ vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe`t-tasdîki`Ģ-Ģer` mâ vakâ` bi`t-taleb 

ketb olundu fi`l-yevmi`s-sabi` ve`l-ıĢrin min muharremü`l- haram lî-sene-i ihdâ ve 

selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Ġscelizâde Halil 

Efendi ibn-i 

Mehmed Efendi  

Ve gayrihim  

Sivaslızâde 

Mehmed Efendi 

ibn-i Ġbrahim 

Necibzâde Atıf 

Efendi ibn-i Nuri 

Efendi 

Ġscelizâde Halil 

Efendi ibn-i 

Mehmed Efendi  

 

 

BELGE NO: 742  

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tâbi„ Ġsce Karyesinde sâkine ve zatı ta`rif Ģer` ile muarrefe olan Döndü bint-i 

Abdullah nam Hatun meclis-i Ģer`î enverde karye-i mezbûre ahâlisinden Sarıoğlu 

Halil bin Musa mahzarında bitav` takrîr-i kelâm edüb merkûm Halil yüz yirmi beĢ 

guruĢ mehr-i mü‟eccel tesmiyesiyle zevci dahilim olub târih-i vesîkadan beĢ ay 

mukaddem yeni tatlik eylediğini ve‟l-yevm nıfsımı ahere tezvîc etmediğimi 

binaen merkûm firâĢından hasılalar ve benden mütevellîdler sulbiyye-i sağîre kızı 

üç yaĢında Fatma ve sulbî sağîr oğlu altı aylık Yunu‟sun aslen malı olmayıb el-

hâletü hazihi nafaka ve kisveye eĢed ihtiyâc ile muhtâc olmalarıyla babaları 

merkûm Halil üzerine kıbel-i Ģer„den kadr-i ma`rûf meblağ farz ve takdîr olunmak 

bi- hakkı‟l-hizâne matlubûmdur dedikde lede‟s-suâl mezbûr Halil dahi cevâbında 

müdda„i mezbûr mihri-mü‟eccel mezkûr zevce-i menkûhe-i medhûl bihimâsi 

bulunduğunu ve müdda‟i mezbûreye (anam kızkarındaĢım evvel) ta`bîriyle 

târîhden (SAYFA-22) dört mah mukaddem tatlik eylediğini ve`l-yevm talakında 

müsir bulunduğunu ve mezbûranın ahere müzevvic olduğunu ve sağîre-i 

mezbûranın üç yaĢında ve sağîr merkûmun altı aylık sulbi evladı bulundukları 

tav`en ba`de‟l-ikrâr lâkin nafaka veremeyeceğini makâm müdafa`da tezkâr 

etmekle ber- minval-ı meĢrûh ikrârına karĢu makam def‟ada irad makali Ģer`en 
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gayrı mültefik olduğu kendü veya ba‟de't-tefhim sağîren-ı mezbûran içün babaları 

mezbûr Halil üzerine iĢ bu târîh vesîkadan i`tibâren rayic mahli sim-i mecidi yirmi 

guruĢ hesabıyla yevmiye birer guruĢdan Ģehri altmıĢ guruĢ meblağ farz ve taktir 

olunub meblağ mefruz mezkûr nafaka ve kisveye beha ve sair lâzım ve 

zaruriyelerine harc ve sarf ve vakt-ı hacetinde aherden istidaneye ve kendü 

malından harc ve sarfıyla înde‟z-zâfer mezbûr Halil emvalini rucû`a vâlideleri ve 

hasaneleri mezbûre Döndü Hatun‟a kıbel-i Ģer`den izin verilmeğin ma vâki` bi`t- 

taleb ketb ve imlâ` olundu fi`l-yevmi`s-sabi` ve`l- ıĢrin min Muharremü`l- haram 

lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Karye-i mezbûreden Nebioğlu Nebi bin 

ġaban  

Karye-i mezbûreden Köroğlu Hasan bin 

Abdullah  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 743 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Arab Mescidi Mahallesi ahâlisinden Halucu Hacı Caferzâde 

Ġbrahim Efendi ibn-i Mehmed Efendi meclis-i Ģer`î enverde vakf-ı ati‟l-bayanın li 

ecli-l tescîl mütevellî nasb ve ta`yîn eylediği Mahalle-i mezbûre ahâlisinden 

Halucu Hacı Cafer zâde Mustafa bin Hacı Ahmed mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm edüb emvalimden yiğirmi lirâ-yı Osmani ya`ni lira yüz guruĢ 

hesabıyla iki bin guruĢu hasbi teallahü ferdü‟l- samed vakf-ı sahîh mü‟ebbet ile 

vakf ve habs edüp Ģöyle Ģart ta`yîn eyledim ki meblağ-ı mezkûr rehin koy ve 

yahud kefîl Ģer`île hala ve istikbalen-i devlet Osmani ve arif beldece kabûl edilmiĢ 

ve idilecek olan rayic ve nemaya tevkifen bâ muarrefet mütevellî bi‟l-devr-i Ģer` 

ahere istirbâh olunub hasıl olan neması medîne-i mezbûreye tâbi„ Bayatcık Karye 

ahalisinin ihya gerdesi olan mâra‟l-zikr Bayatcık Karyesinde vâki`cami`-i 

Ģerife‟de hatib olan zata verile din libas-ı libas hayat oldukça vakf-ı mezbûrûn 

tevliyeti bana ve vefâtımdan sonra evled evled evled evled evladimin esinn ve 

ekber ve salah ve erĢad mütevellî iyzu billah teali ba`de‟l-inkiraz ra‟i hakem ile 
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bir mütevellî nasb ve ta`yîn oluna deyü meblağ-ı mezkûr iki bin guruĢu temami 

mütevellî merkûmu teslîm eyledimde ol dahi vakf-ı mezbûr içün ve teslîm ve kabz 

ve kabûl eyledi dedikte mütevellî hazır mezbûr ba`de‟t-tasdîk ve‟t-tasâdik vakf-ı 

mezbûr kelâmatı samet Ģekake sarf olub vakf-ı mezbûrdan rucû`a ve husûmet 

Ģur`u ederek mütevellî merkûm muvâcehesinde vakf-ı nukud etme selas-i kibâr 

aleyhim cemati rayi‟l-kafur mezheb Ģeriflerinde batıl ve zamınızki Ģurut ve kayud 

dahi hal-i sathında âtıl olmağla vakf-ı mezkûrdan rucû`a ca‟iz olduğundan 

meblağ-ı mezbûr istirdâd ederim deyü da`vâ etdikde  (SAYFA-23) Mütevellî 

merkûm dahi cevâbında egerçi hal-i bat minvâl üzere isede lâkin vakf-ı nukud ve 

ona mütezarri` Ģurut imam zafer-i rahmenullah-i îndinde ,,,,, sahîh velyevm bu 

babdada mutasarrıf ve meĢhûr olmağla el- yevm fetvay-ı imam mûma ileyh kavli 

üzere dir deyü iâde ve teslîmden imtina`etmekle tarafının kelâmına nazar 

olundukda menâ`lilhayr ,,,, olmakdan hazır edilerek imam müĢarülileyh ra‟yi 

üzere vakf-ı mezbûrûn sıhhatına ba`de‟l-hükm vakf-ı mezbûr înan kelâmatı samet 

ahere itaf edüb sıhat-ı müstelzim luzum olmadığına binaen tekrar istirdâd ederim 

deyü idde`a ettikte mütevellî mezbûr kezâlik cevâbında mesele-i müctehid fihada 

hükm lâhık olmağla sıhhat vakf-ı müntakil âleyhedir binaen aleyh hükm ü vakfa 

olunmasını rica ederim dedikte ba`de‟t-tefgir vakf-ı mezbûrûn seneyen lüzûmuna 

hükm-i kaza-i sabık tenfiz ve imza olmağın fîmâ ba`de vakf-ı mezbûr sahîh ve 

lâzım olub nakz-ı nakızına mecal-i mahal oldu (Fe men beddelehu ba‟de mâ 

semiahu fe innemâ ismuhu alellezîne yubeddilûneh,innallâhe semîun alîm.)
104

 

cera zelik ve hurre fi`l-yevmi`s-samin ve`l- ıĢrin min Muharremü`l- haram lî-sene-

i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Kurtoğlu Tekir bin Hacı  

Süleyman  

Halucuzâde Ġsmail Efendi 

ibn-i Murad  

Kalaycı ġakir Ağa ibn-i 

Muharrem  

Ve gayrihim  

 

 

                                                           
104

 Bakara 181  
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BELGE NO: 744 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hacı Mahmud Mahallesi ahâlisinden BektaĢ oğlu Halil Ağa ibn-i 

Ali Efendi meclis-i Ģer`enverde vekaley-i de`aviden Ali Osman Efendi ibn-i Hacı 

Ali mahzarında bitav` takrîr-i kelâm edüb hemĢirem Zehranın aleyhime ikam 

eylediği hane da`vâsıyla baĢkaca bi‟l-cümle lehi ve aleyhime vuku bulmuĢ ve 

fîmâ ba`de vuku bulacak de`avinin a‟id olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede 

mehakeme-i nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında ve mecâlis-i idâre 

ve devâir-i sâirede bidâyeten ve istinâfen ve temyizen ve ve tashîhen ve i„tirâzen 

ve i„âde-i taleb ve da„vâ ve mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa„a ve mürâfa„a ve 

Ģuhud ikame ve istima`na ve tahlîf ve ikrâra ve vaz`ı haciz ve fekkine ve teblîğ ve 

tebellüğ ve hükm ü gıyabi talebine ve kendü imzasıyla istidâ ve levayic-i tanzîm 

ve merci` aidine takdîm ve istihsâl eylediği alamatı mevki`i icrâya vazı` ve lede‟l-

iktizâ sulh ve ibrâya ve ahere tevkîl ve terfîk ve azline ve‟l-hasıl husûsatı 

mezkûreye mute`allika ve mütezarri`olan umûrun külliyesi son dereceye kadar îfâ 

ve icrâya tarfımdan vekalet-i âme-i mutallika-i sahîha-i Ģer`îyye ile mûma ileyh 

Ali Osman Efendiye ve vekil nasb ve ta`yîn eyledim dediğinde mümâ ileyh Ali 

Osman Efendi dahi ber-vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet 

lâzımesi kemâ hiye hakka edâ ve ifâya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dedikte 

gıbbe't- tasdîki'Ģ-Ģer` mâ-vaka` bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi'l- yevmi'l-hamis 

min ġevvali‟l-mükerrem lî-sene- selasin ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Katibden Ahmed Efendi  Katibden Keremi Efendi  Muhzi Ali Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 745 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib tâbi„ 

KöprübaĢı Karyesi ahâlisinden Feryat oğlu Musa bin AliĢan sulbiyye-i kebîre kızı 

Hanife hâzıra olduğu halde meclis-i makud-i mezkûrda vekaley-i de`aviden Ali 

Osman Efendi mahzarında bitav` takrîr-i kelâm edüb benimle kızım hâzıra-ı 
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mezbûrenin bi‟l-cümle lehe ve aleyhimize vuku`bulmuĢ ve fîmâ ba`de vuku` 

bulacak de`avinin âid olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i nizâmiyenin 

hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında meclis idâre ve devâir-i sâirede bidâyeten ve 

istinâfen ve temyizen ve ve tashîhen ve i„tirâzen ve i„âde-i taleb ve da„vâ ve 

mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa„a ve mürâfa„a ve Ģuhud ikame ve istima`ına 

ve tahlîf ve ikrâra ve vaz`ı haciz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve hükm ü gıyabi 

talebine ve kendü imzasıyla istidâ ve levayic –i tanzîm ve merci` aidine takdîm ve 

ahz ve kabz ve bi‟l-cümle makbûzâtını benimle hâzıra-ı mezbûraya teslîme ve 

lede‟l-iktizâ sulh ve ibrâya ve ahir dahi tevkîl ve terfîk ve azline ve‟l-hasıl 

husûsat-ı mezkûreye muta`allika ve mütazarri` olan umûrun külliyesini son 

dereceye kadar îfâ ve icrâya ben ve kızım hâzıra-i mezkûreden her birimiz 

tarafımızdan vekalet-i âme-i mutallika-i sahîha-i Ģer`îyye ile mûma ileyh Ali 

Osman Efendiye vekil-i nasb ve ta`yîn eyledik dedikte mukarrer-i mezbûrûn bi‟l-

cümle takarririni hâzıra-i mezbûre harfiyen ikrâr ve mûma ileyh Ali Osman 

Efendi dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i 

lâzımelirini kemâ hiye hakka edâ ve ifâya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dedikte 

gıbbe‟t- tasâdik ve‟t-tasdîki'Ģ- Ģer„i mâ-vaka` bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi'l- 

yevmi‟l-salis ve`l- ıĢrin min Muharremü`l- haram lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve 

selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Köprülü Karyesinden Feryat oğlu Musa 

bin AliĢan  

Ekeste Mahallesinden Mensur oğlu 

Sabri bin Ahmed ve gayrihim  

 

BELGE NO: 746 

Fi‟l-asıl Yeni Zağra ahâlisinden olub el-yevm Konya vilayetinin merkezinde kâin 

Ġstanbul Mahallesinde mütevattin mukim bulunduğu der-meyân olunan Anadolu 

demiryolu makinislerinden olub zatı zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî kesân 

ta`rifleriyle mu`arref Kasımoğlu Abid Efendi ibn-i Kasım ibn-i Abdullah meclis-i 

Ģer` enverde hat-ı mezkûr da`vâ vekillerinden ve der seadetin Kazı Karyesi 

ahâlisinden Ahmed Hamid bey ibn-i Hüseyin Ruhi Efendi mahzarında bitav` 
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takrîr-i kelâm edüb Kaleli Karyesi ahâlisinden Dayınkulakoğlu vârislerinden 

mûrislerinin itlafından bahisle mahkeme-i Ģer`îyyeyi aleyhime ikame eyledikleri 

ve kime ve ceme ve kime gıyabe der dest rü`yet bulunan da`vânın fasl ve rü‟yeti 

içün mukaddema vekili bulunan Ġstanbullu Ahmed Cevded beği bi‟l-azl marrü‟z-

zikr diyet-i da`vâsıyla baĢkaca bi‟l-cümle leh ve aleyhe vuku bulmuĢ ve fîmâ 

ba`de vuku bulacak de‟avinin âid olduğu mahakeme-i Ģer`îyye de ve mehakeme-i 

nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında ve mecâlis-i idâre ve devâir-i 

sâirede bideyeten ve istinafen ve temyizen ve tashîhen ve itirazen ve iade-i taleb 

ve da`vâ ve mehakeme ve muhusame ve müdafa` ve mürafa`ya ve Ģuhud ikame ve 

istima`ina ve tahlîf ve ikrâra ve vazı` haciz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve 

kendü imzasıyla istidâ ve levayic-i tanzîm ve merci` âidine takdîm ve lede‟l-iktizâ 

sulh ve ibrâya ve ahere dahi tevkîl ve terfîk ve azline ve‟l-hasıl husûsat mezkûreye 

muta`allika (SAYFA-25) Ve mütazarri` olan umûrun külliyesi son dereceye kadar 

îfâ ve icrâya tarfımdan vekalet âme-i mutallika-i sahîha-i Ģer`îyye ile mûma ileyh 

Ahmed Hamid beği vekil nasb ve ta`yîn eyledim dediğinde mümâ ileyh Ahmed 

Hamid Beğ dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet 

lâzımesini kemâ hiye hakka edâ ve ifâya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dedikte 

gıbbe‟t- tasdîki'Ģ- Ģer„i mâ-vaka` bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi'l- yevmi's-sabi` 

aĢar min Zi‟l-hiccetü‟Ģ-Ģerife lî-sene selasin ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Kebabcıoğlu Ali bin Hacı Ahmed  Kebabcıoğlu Hüseyin bin Ahmed 

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 747 

Tahakkuk- gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr 

içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen bi‟l-hükm irsâl olunan 

mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf Efendi ibn-i Ahmed Efendi 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hacı Nureddin Mahallesi mütemekkinlerinden ve Tebea-yıDevlet-i 

aliyenin Ermeni Milleti‟nden Onanoğlu Agob bin Mardirusun menziline varıb 
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zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî kesân hazır oldukları halde âkd-i meclis 

ettiğinde salifü‟z-zikr Hacı Nureddin Mahallesi mütemekkinlerinden ve kezâlik 

teba`i müĢarü‟l-ileyhanın milleti merkûmesinden Onanoğlu Ermenak veledi 

Mardirus veledi Kigork nam kimesne ber mucib ihbâr ve rapor kendüsüne arz 

olan cunun-i mutbikden îfâkat bulmadığına ve velisi dahi bulunmaduğuna binaen 

bi‟l-cümle emlak ve emval ve eĢyasının hıfz ve hıraset ve umur-u lâzıme ve 

havayic-i zaruriyesinin rü`yet ve temsiyeti içün kıbel-i Ģer`den bir vasî nasb ve 

ta`yîni lâzım ve mühim olduğu mecnun-u mezbûrûn vâlidesi olub Ģahsi zeyl-i 

vesîkada muharrerü‟l-esâmî kesân ta`rifleriyle muarrefe bulunan Marta bint-i 

Muradın her vechiyle mustakime ve umur vesâyeti rü`yeti kadira idüğü kezâlik 

zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî zevatın îfâde ve ihbârlarıyla zâhir ve 

mütahakkik olmağla îfâkat buluncaya değin vâlide-i mezbûre Marta Hatunioğlu 

merkûm Ermanak‟ın kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn eylediğinde ol dahi ber 

vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ-

yenbâği edaya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dediğini ve vâki` hal-i katibi mûma 

ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena`yı Ģer`ali meclis Ģer` 

gelüb alâ vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe`t-tasdîk ve‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer` mâ vakâ`a 

bi`t- taleb ketb ve imlâ` olundu fi`l-yevmi‟l-rabi`min saferi‟l-hayr lî-sene-i ihdâ ve 

selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Hacı Nureddin 

Mahallesinden  

Bodosoğlu Agob bin 

Kigork  

Savb Torus 

Mahallesinden Mimaryan 

Karabed bin Kigork  

Deve Dede 

Mahallesinden 

Gemicioğlu Artin bin 

Serkiz  

 Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 748 

Tahakkuk- gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr 

içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen bi‟l-hükm irsâl olunan 

mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf Efendi ibn-i Ahmed Efendi 
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Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hacı Nureddin Mahallesi mütemekkinlerinden ve Tebea-yıDevlet-i 

Aliyenin Ermeni Milleti‟nden Olanoğlu Agob bin Mardirusun menziline varıb 

zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî kesân hazır oldukları halde âkd-i meclis 

ettiğinde salifü‟z-zikr Hacı Nureddin Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba`i 

devlet müĢarulileyhenin milleti merkûmesinden Onanoğlu Mecnun Ermanak 

veled Mardirus veled Kigorkun bu cihet-i Ģer`îyye vasî vâlidesi zati kezâlik zeyl-i 

vesîkada muharrerü‟l-esâmî kesân ta`rifleriyle mu`arref bulunan Marta bint-i 

Muradın meclis-i ma`kûd mezkûrda bitav‟iha takrîr-i kelâm edüb Mahalle-i 

mezbûrada vâki` Hecioğlu Bagos menzili va arkası KasabbaĢıoğlu menvak-ı 

menzil ve yesârı Zobacıoğlu Artin arsası ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd 

muhterik menzil arsası benimle vasîsi olduğum oğlum mecnun-ı mezbûr 

Ermanak‟ın bi‟l-munasefe ba tapu yedimizde malımız ve mülkümüz olduğu halde 

ben arsa-i mahdûd-i mezkûrda olan nısf-ı hisse-i Ģayi`amı mukaddema oğlum 

Agob bey` ve ferağ istememle vasîsi olduğum Agob mecnun-i mezbûr 

Ermanak‟ın nısf-ı hisse-i Ģâyi„âsı maksûd aslı fevt olmaksızın kıbel-i taksîm ve 

intîfâ` mümkün olmadığına binaen hisse-i mezkûresinin dahi semen-i misliyle 

ahhira bey` olunub semenin mecnun-i mezkûrun nafaka ve havayic-i zaruriyesine 

sarf olunması her vechiyle hakkında infa` ve ahir olunduğu acilden oğlum 

mecnun-ı mezbûrûn nısf-ı hisse-i Ģayi`asınında ol vechiyle bey` kıbel-i Ģer`den 

bana izin verilmesi bi‟l-vesâye matlubûmdur dedikde ve vasîyi mezbûre Martanın 

bi‟l-cümle takarrir vaka` ve nefsü‟l-emr muvafik olduğu kezâlik zeyl-i vesîkada 

muharrerü‟l-esâmî kesânın meclis-i ma`kûd mezkûrede âli tariki‟Ģ-Ģehâde îfâde ve 

ihbârlarıyla tahakkuk ve te‟yid etmeğin mucibince mecnun-ı mezbûr Ermanakın 

nısf hisse-i Ģayi`asının semen-i misliyle ahere bey` ile semenin nafaka ve havayic-

i zaruriyesine sarf olunmak üzere kıbel-i Ģer`den vasîy-i mezbûre Martaya izin 

verdiğini ve vaka` hal-i katib mûma ileyh mahalinde ketb ve tarhrîr ve me`an 

mürsel ümena ile meclis-i Ģer`e gelüb âli vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t- 

tasdîk ve‟t-tenfizi‟Ģ- Ģer„i mâ-vaka` bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi'l- yevmi'l-

rabi` min Safer il-hayr lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 
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Nureddin mahallisinden 

Bodosoğlu Agob bin 

Kigork  

Savb toros Mahallesinden 

Mamaryan Karabet bin 

Kigork  

Deve Dede 

Mahallesinden 

Kebabcıoğlu Artin bin 

Serkiz  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 749 

Tahakkuk- gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr 

içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen bi‟l-hükm irsâl olunan 

mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf Efendi ibn-i Ahmed Efendi Medine-

iKarâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Nuh Mahallesinde vâki` Molla zâde 

Ahmed Besim beğ ibn-i Mehmed Nuri PaĢanın müsteciren sâkin olduğu menzile 

varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî (SAYFA-27) Zevat hazır oldukları halde 

âkd-i meclis-i Ģer` âli ettiğinde medîne-i mezbûre mahallâtından Zaviye sultan 

Mahallesi mutehayyıratından iken bundan akdem vefât eden Mollazâde Mehmed 

Nuri PaĢa ibn-i Ali PaĢa ibn-i el-Ģeyh Mehmed Ağanın verâseti zevceleri Gülgerer 

Hanım bint-i Abdullah ve Fatma Hanım bint-i Mustafa bey ile zevce-i mezbûre 

Fatma Hanımdan mütevellîdler kebîre kızı Zinet Hanım ve kebîr oğulları Hacı Ali 

ve Hacı Agah ve Hacı RüĢdü ve Asım ve Serya beyler ve zevce-i mûma ileyhe 

Gülgerer Hanımdan mütevellîdleri kızı Refika Hanım ve oğlu Ahmed Besim bey 

ve kendünden mukaddem vefât eden diğer zevcesi Zabide Hanım bint-i Osman 

bey‟den mütevellîdler kebîre kızı Hasnavir Hanım ve kebîr oğlu Mesrur bey 

münhasıran ve tashîh mesele-i mirâsları bi‟l-farizatü‟Ģ-Ģer`îyye iki yüz yetmiĢ iki 

sehimden olub sihâm-ı mezbûreden on yediĢer sehimden cem‟an otuz dört sehmi 

zevcatan-ı mezbûreten Fatma ve Gülgerer Hanımlara on dört sehimden cem`an 

kırk iki sehmi benat mezbûrat Zinet ve Refika ve Hasnavir Hanımlara ve yirmi 

sekiz sehimden cem`an yüz doksan altı sehmi ibnun mezbûrûn Hacı Ali ve Hacı 

Agah ve Hacı RüĢdi ve Asım ve Mesrur ve Serya ve Begüm beylere isâbeti 

tahakkukundan sonra sağîre-i mezbûre Refika ba-hüccet-i Ģer`îyye vasîsi vâlidesi 

olub zatı müslimün mezbûrûn ta`rifleriyle muarrefe olan zevc-i mezbûre Gülgerer 

Hanım meclis-i ma`kûd-i mezkûrda bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm edüb Mahalle-i 
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mezbûrede vâki` canibi yemini Mollazâde Sadık bey ibn-i Süleyman bey ve arkası 

Mollazâde Hacı RüĢdi ve Ali PaĢa menzilleri ve yesârı Tatlıoğlu Arakil ve ba‟zen 

Lapa oğlu Agob menzilleri ve cebhesi tarîk-i âm ile mahdûd müĢtemilât 

ma`lumiye hâvî bir bâb mülk menzil ve zevcim mütevaffa-yı müĢarülileyhin ile‟l-

vefât yedünde malı ve mülkü olub ba`de vefâtı benimle vasîsi olduğum kızım 

sağîre-i mezbûre Refika verese-i ma`lumesine mevrûs olmuĢ iken ben menzil-i 

mahdûd-u mezkûrada olan bir sihâm mezkûre hisse-i Ģayı`amı verese-i kibâr ile 

me`an ahere bey` murad etmemizle vasîsi olduğum kızım sağîre-i mezbûranın 

akil-i kalil olan hisse-i Ģâyi„âsı sonra taksîm ve ifrazı kabûl ve mümkün 

olmadığından sağîre-i mezbûrenin on dört sehim hesse-i Ģayi`asının dahi bey` 

olunub semenin mukadder münasebe baliğ olduğu takdîrde istirbâh olunması 

izhar cihet sağîre-i mezbûre hakkında infa` ve uhra olunacağından sağîre-i 

mezbûrenin hisse-i musibesinin bey`a kıbel-i Ģer`den bana izin verilmek bi‟l-

vesâye matlubûmdur dedikte mukerrere ve vasîy-i mezbûre Gülgerer Hanımın 

bi‟l-cümle takarriri vaka` ve nefsü‟l-emr muvafık olduğunu kezâlik zeyl-i 

vesîkada muharrerü‟l-esâmî müslüminin meclis-i ma`kûd mezkûrda âla tariki‟Ģ-

Ģehâde îfâde ve ihbârlarıyla tahakkuk ve te`yîd ettiğine binaen sağîre-i mezbûre 

Refika Hanımın hisse-i Ģâyi„â`sıyla akil-i kalil bulunduğuna binaen hisse-i 

mezkûresinin dahi vasîy-i mezbûre Gülgerer Hanımın hisse-i Ģayi`asıyla me‟an 

semen-i misliyle ahire bey` kıbel-i Ģer`den vasîy-i mezbûre Gülgerer Hanıma izin 

verdiğini ve vaka` hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an 

mürsel ümena Ģer`ali meclis-i Ģer` gelüb âla vuku`a inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-

tasdîk ve‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer„i mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu fi'l- yevmi's-sani min 

saferü‟ l-hayr lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Mollazâde Müfik 

bey ibn-i Ali bey 

Telekzâde Ali bin 

Osman 

Hacı Mahmud 

Mahallesinden 

Yağcı Molla 

Ahmed bin Ömer 

Ali bey ibn-i 

Kahraman  

Ve gayrihim 
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BELGE NO: 750 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Nurcu Mahallesi ahâlisinden ve Asakir-i Ģahane Hicaz fırkası on 

altıncı niĢancı taburunun birinci bölüğü nezâretinden iken bundan akdem orduyu 

canibinde vefât eden Çerkesoğlu Mehmed bin Ahmed bin Ali‟nin verâset-i 

vâlidesi ġerife bint-i Ali ile babası merkûm Ahmed‟e münhasıran ba`de-i mezbûre 

ġerife dahi vefât edib verâseti sadrîye-i kebîre kızları Nimetullah ve Huriye ile li-

ebeveyn kız karındaĢı Beyhen‟e ve li-ebeveyn er karındaĢı Ömer ve Ruhi merkûm 

Ahmede münhasıran ba`de hima merkûm Ahmed dahi vefât edib verâseti 

sulbiyye-i sağîre kızları mezbûreten Nimetullah ve Huriyeye münhasıran olduğu 

her biri medîne-i mezbûre ahâlisinden Cezayirlioğlu Hacı Bekir bin Kasabalıoğlu 

Hamid Ağa ibn-i Mehmed Kavıkoğlu Ġbrahim bin Hacı Salih nam kimesnelerin 

meclis-i Ģer`de âli tariki‟Ģ-Ģehâde îfâde ve ihbârlarıyla tahakkuk etmeğin 

mütevaffa-yı merkûmun bi‟l-cümle emval ve nukud vâris-i merkûmuna isâbet 

edeceği iktizâ eylediği i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟s-aĢar min Saferü‟ l-hayr lî-sene-i 

ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 751 

Fi‟l-asıl der se`adetin Hıdır PaĢada Ġbrahim Ağa Mahallesinde cami`-i Ģerifi 

zokağında sekiz numrolu hanede mukim iken bundan akdem vefât eden ġükriye 

bint-i merkûm Süleyman Efendi ibn-i Abdullah verâset-i zevce-i metruki 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

Cezareisi medîne-i mezbûreninMecidiye Mahallesinde sâkin Ya‟kub Rasim 

Efendi ibn-i Zekeriya ile sadrî sağîr oğlu Beyazid‟e münhasıran olduğu mahzar-ı 

hasm-ı cahidde bi'l-muvâcehe ber nehc-i Ģer„i sabit ve sebut verâsetlerini hükm-ü 

Ģer` lâhık olduktan sonra mûma ileyh Ya‟kub Rasim Efendi kendü tarafından bi‟l-

asâle ve bi‟l-verese ve hak ve liyâkatı kema hak-ı îfâya muktedir ve müstakimü‟l-

hal olmağla sağîr-i mezbûr Beyazid tarafından bi‟l-velâyeti‟l-hasa medîne-i 

mezbûre mehkeme-i Ģer`îyyesine mahsûs odada ma`kûd meclis-i Ģer` enverde 

bitav` takrîr-i kelâm edüb mevrûsimiz zevcim mütevaffa mûma ileyha ġükriye 

Hanım pederi mütevaffa mezbûrûn mevrûs ve müntakil merkez livâ olan Samsun 

Sancağında kâin kema Ģöhretlerine binaen tehdid va ta`yîn hududdan müstağni 
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olan emlak ve arsadan bir sihâm-ı mezkûre rabi` hisse-i ırsiye-i Ģer`îyyemi ben 

ahere bey` ferâg murad etmemle velisi olduğum oğlum sağîr-i mezbûr Beyazid‟in 

dahi hisse-i ırsiye-i Ģer`îyye Ģayıa`sının ifraz ve taksîmi kabûl olmadığından ve 

mümkün olsa dahi müĢa`en ibkâsında intîfâ‟ ve istîfâde edilemeyeceğinden velisi 

olduğum sağîr-i mezbûrûn mütabâkî hisse-i Ģâyi„â` sı benim hisse-i Ģâyi„âmla 

me`an mesağ Ģer` ve arazı-i müntakilesi husûsunda dahi cevaz kanuni dâiresinde 

semen-i ve bedel misliyle ahere bey`ve ferağ olunarak semen-i ve bedelinin usul-i 

mevzu`asına tevfikan istirbâh olunması ez-her cihet sağîr-i mezbûr hakkında infa` 

evla ve uhra olacağından husûs-ı mezkûrenin ol- vechiyle bey` ve ferağına kıbel-i 

Ģer`den bana izin verilmek bi‟l-velâye matlubûmdur dedikte mukerrer ve veli 

mûma ileyhin ber minval-ı meĢrûh takarrir vaki‟ ve nıfsü‟l-emre muvafık olduğu 

zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî zevatın âli vechi‟Ģ-Ģehâde ihbârlarıyla 

mütahakkik mü`teeyyid olduğuna binaen sağîr-i mezbûrûn bir sihâm mezkûr 

husûs Ģayia`sının babası ve velisi mûma ileyhin hisse-i Ģâyi„â`sıyla (SAYFA-29) 

Me`an semen-i misliyle ahere bey` ve ferağ ve semenin ber vakt-ı Ģer` ve kanunu 

istirbâh veli mümâ ileyh Ya‟kub Rasim Efendiye kıbel-i Ģer`den izin verilmeğin 

mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu fi'l- yevmi'l-rabi` aĢar min saferü‟l-hayr lî-sene-i 

ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Mahkeme-i bidayet hukuk azasından  

Mehmed Hulusi Efendi  

AĢı Memuru Hacı Hüseyin bin Hüseyin  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 752 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

Cezareisi medîne-i mezbûre mahallatına Mecidiye Mahallesinde mukim Ya‟kub 

Rasim Efendi ibn-i Zekeriya Medîne-i mezbûre mahkeme-i Ģer`îyyesi‟ne mahsûs 

odada ma`kûd meclis-i Ģer` enverde zeyl-i vesîkada muharrarü‟l-esâmî kesen 

mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb sabık Aya Sofya merkezi 

polis me`mûrllarından iken hala der saadet Polis Müdiriyet Umumisi 

müteferrikasında müstahdem dört yüz altmıĢ altı numrolu polis me`mûru Mehmed 
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Ali Efendi‟nin hemĢerisi olub el-yevm nezdinde mukime-i gayabet-i ani‟l-beled 

mülk Hanım zikri ati talakın suduruna değin iki bin guruĢ mihr-i mü`eccel 

tesmiyesiyle zevce-i menkûhe-i medhûl bihimâm iken iĢ bu târih-i vesîkada 

i`tibâren mûma ileyhe mülk Hanımı bir talak raci` ile tatlik eyledim binaen aleyh 

zimmetimde mütekerrir ve ma‟kud aleyhe mihr-i mü`eceli olan mablağ- ı mezkûr 

iki bin guruĢuna iki yüz guruĢ ile mezbûre sulbimden hasıl-ı mahal mevkûf 

bulunduğuna mebnî vazı` mahal ile inkizay-ı iddetine kadri yevmiye beĢ guruĢuna 

mah hal rumi kanun-i sani gayesine kadri on beĢ günlük yetmiĢ beĢ guruĢlu 

cem‟an iki yüz yetmiĢ beĢ guruĢ marrü‟z-zikr kanun-u sani gayesinde ve mihri 

mezkûrununa mütabâkî bin sekiz yüz guruĢuna mah mezkûri ta`kîb eden Ģehri 

Ģubat ve altı ta`kîb eden Ģehri Ģubat ve altı ta`kîb eden Ģehur gayalerinde 

nafakasıyla ma`en ikiĢer yüz guruĢ ve yüz altı guruĢ nafaka ki min-haysı‟l-

mecmu` Ģehriye üç Ģüz elliĢer guruĢuna muveccelen ve mukasseten ve 

muntaziman mezbûra mülk Hanım edâ ve ifâ isâle müstahdem dedikte gıbbe‟t-

tasdîki‟Ģ-Ģer„i mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu fi'l- yevmi'l-ıĢrin min saferü‟l-hayr 

lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

BaĢkatib Vasıf Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi  

Ketebeden Ahmed Efendi 

ibn-i Ġsmail Efendi  

Hüsameddin Efendi  

Ve gayrihim 

  

BELGE NO: 753 

Derun-i cihette muharrer min-haysı‟l- mecmu`bin üç yüz kırk sekiz guruĢ otuz 

paranın müddeti ma` ziyade münkaziye olduğu halde meblağ-ı mezkûr hayic 

birisi, te‟diye etmemiĢ olduklarından dolayı tesviye-i deyn etmeleri husûsu Eytam 

Müdürlüğünden ba mezkûra îfâde olunmuĢ ale‟l-usûl îfâyı deyn etmeleri ve aksi 

halde haklarında fıkra-i kanuniye icrâ olunacağına dâir teblîğ edilen muhtıradan 

sonra kefîl merkûm Hacı Ġsmailin vuku`u vefâtı Eytam Müdürlüğünden baĢkaca 

ba mezkûra beyân olunmuĢ olmağla meblag-i mecmu„ mezkûr on yedi bin üç yüz 

kırk sekiz guruĢ otuz paranın medyûne-i asile-i mezbûre Meryem ile diğer kefîl 

merkûm Sarı Hüseyin oğlu Hasandan ber vakfı kanuni tahsîli iktizâ eylediği i`lâm 
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olundu fi'l- yevmi'l-ıĢrin min saferü‟ l-hayr lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e 

ve elf  

BELGE NO: 754 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Nurcu Mahallesinde sâkin ve zatı ta`rif olan Hüseyin bint-i 

Muhiddin Efendi nam Hatun tarafından zikri ati husûsda taleb ve da`vâ ve ahz ve 

kabz vekil meclis-i Ģer`îyye vekale-i de‟aviden Mehmed Emin Efendi ibn-i Ali 

meclis-i Ģer`îyyede medîne-i mezbûre mahallâtından Karaman Mahallesi 

ahâlisinden Topal Ġmamoğlu Mustafa Efendi ibn-i Mehmed muvâcehesinde 

merkûm Mustafa Efendi müvekkilem mezbûrenin yüz yirmi guruĢ mihri mü`eccel 

tesmiyesiyle zevci dahilim olub vâlidesi Fatma ve hemĢiresi diğer Fatma ile 

me`an üç oda ve bir zokak kapısu hâvî bir hanede sâkinler olub vâlidesi 

mezbûrenin iz‟acından dolayı hüsn-i mu‟aĢeretleri olduğundan târih-i vesîkadan 

üç mah mukaddem müvekkilem-i mezbûre ile merkûm firâĢından hasıla ve 

müvekkilem-i mezbûreden mütevellîde sulbiyye-i sağîre kızı el-yevm beĢ aylık 

Hadiceye hânesinden tard ve teb„îd edüb târîhi merkûmdan ve pederi mûma ileyh 

Muhiddin Efendi hanesinde sâkinler olub el-hâletü‟l- hazihi nafaka ve kisveye 

eĢed ihtiyâc ile muhtâc olmalarıyla zevci merkûm Mustafa Efendi müvekkilem 

mezbûre ile sağîre-i mezbûreye ayrıca sâkine tedarik ve tehiyye ile infak ve iksâ 

edinceye değin kıbel-i Ģer`den kadr-ma`rûf meblağ farz ve takdîr olunmak 

matlubûmdur deyü bi‟l-vekâle da`vâ ettikde lede‟s-suâl mezbûr Mustafa Efendi 

dahi cevâbında mevekkile-i mezbûre mihri mü`eccel mezkûr ile zevci menkûhe 

medhûl bihimâsı ve sağîre-i mezbûre Hadice sulbiyye kızı olduğunu ve 

vâlidesiyle me`an pederinden mevrûs hane-i müĢterekde aram ettiklerini tav`en 

bağde‟l-ikrâr lâkin vâlidesi mezbûreye ayrı haneye ihrac etmiĢ olmağla kendüsü 

pederinden mevrûs vâlidesiyle müĢterek olan mukaddema ikâmet ettikleri hanede 

zevcesiyle birlikte aram edeceği ityân ederek nafaka veremeyeceğini der-meyân 

ettikte müdda`î vekil mûma ileyh de vâlidesinin hisse-i Ģâyi„â`sı bulunan hanede 

ikâmet ettikleri takdîrde daima kendü malından bahisle müvekkilesini iz`ac 

edeceğinden diğer hane tedarik ettirilmesini beyân ve müdda`î aleyhde müstehir 

bulunduğu hanede zevcesiyle ikâmet edeceğini îfâde ve der-meyân etmekle evvel 
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emrde mesken Ģer` olub olmadığının keĢfi iktizâ etmeğin erbab vukuf mühür ve 

imzalarıyla mumzi me`mûr mahsûs Ahmed Efendi tarafından muti rapor bağde‟l-

fera-i münderecatı muvafık keĢf olunduğu müdda`î aleyh vekili tarafından 

bağde‟t-tasdîk hane-i mezkûre gerçi âla isede müvekkilesinin el-yevm on beĢ ve 

on altı yaĢında sağîre ve hane-i mezkûrenin cephesinde ki tarafın hizasında 

mukire-i islam bulunduğuna ve baĢkaca Refikası olmadığu cihetle mehuf 

olduğunu ve müdda`î aleyh iĢ bu hane hizasında ve bir hane hayluletinden sonra 

vâlidesiyle mukim bulunduğu hane dahi olduğuna binaen diğer hane tedarik 

etmesi lâzım geleceğini makam defa`da ityân ettikte müdda`î aleyh dahi 

cevâbında iki senedenberi zevcesiyle ikâmet ettikleri asıl hanesi iĢ bu tedarik 

ettiği haneden dahadun ve mehuf olduğu halde an müĢahade-i mezbûre kendüsüne 

tezvîc edilmiĢ ve binaen aleyh orada aram etmiĢ oldukları gibi iĢ bu haneden 

ma`âde hane tedarik edemiyeceğini ve hane-i mezkûrenin mesken mesken Ģer` 

bulunduğunu müdafa-i ityân etmekle keĢf ropor mufadi ve müdda` vekil mûma 

ileyhin ber minvâl muharrer tasdîk ve ikrâr ve îfâdesi mündaracatına nazıran-ı 

tehiyye edilen hanenin (SAYFA-31) ġer`ân mesken Ģer`bulunduğu tahakkuk 

etmeğin ve müdda` mûma ileyh ayrı hane tedarik ettirilmesi hakkındaki ber 

minvâl-ı muharrer makam def`ade irad eylediği eylediği küllematı Ģer`an Ģâyân-ı 

iltîfât olmadığı kendi veya ba`de‟t-tefhim müvekkilesinin tehiyye edilen haneye 

giderek hukuk-ı zevciyyeti ri`âyet ve zevciyatı inkiyadı iktizâ etmeğin mucibince 

da`vâ-i mezkûresiyle bi vech-i Ģer` bi‟l-vekâle müdda`î aleyh mezbûre 

ma`arazasından men` olduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-sadis min saferü‟ 

l-hayr lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 755 

 Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Cami-i Kebîr Mahallesi ahâlisinden Sarızâde Mecid Efendi ibn-i 

Mustafa Efendi‟nin medîne-i mezbûre mahallâtından Mecidiye Mahallesinde 

sâkine Zehra bint-i Ali Efendi nam Hatun aleyhine ikame eylediği da`vâsı üzerine 

müte`addid günlerde teblîğ edilen iki davetiye ve bir de muhtırada ki iyamın hayic 

birisine mezbûre da`vet def`aya icabet etmediğine ma`zarrat Ģer`îyye bulunduğu 

takdîrde canib-i Ģer`î Ģerifi haberdar eylemediğine ve tarafından bir vekil 
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Ģer`görünmüĢ olduğuna binaen mezbûr Mecid Efendi meclis-i Ģer`îyyede giyâben 

rü„yet-i muhâkeme edilmesi musırren taleb etmekle mezbûrenin mütemennide 

müteverriye olduğu anlaĢılmağla taleb-i vaka`asıl muvafık müttehize ve Ģer`Ģerifi 

görüldüğüne mebnî hukunu bir ay muhafaza vekil müshir ta`yîn olunan medîne-i 

mezbûre mahallâtından Sinan PaĢa Mahallesi ahâlisinden Ayıkzâde Hacı Arif 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi muvâcehesinde müvekkile-i mezbûre yüz yirmi beĢ 

guruĢ mihr-i mü`eccel tesmiyesiyle zevce-i menkûhe-i medhûl bihimâm olub 

bundan akdem maslahat der-saadet gayret edüb zevcem müvekkile-i mezbûre 

gıyabımda iĢ bu mahkeme-i Ģer`îyyeden mu`ti bin üç yüz otuz senesi zi‟l-

hicceti‟Ģ-Ģerifesinin birinci günü târîhlü 699 numrolu bir kıta hüccet-i Ģer`îyye 

nâtık olduğu vechiyle yevmiye üç guruĢ nafaka takdîr ettirerek tanzîm ettirilmiĢ 

olan hüccet-i mezkûr Üsküdar mahkeme-i Ģer`îyyesi muarrefetiyle bin üç yüz otuz 

senesi zi‟l-hicceti‟Ģ-Ģerifesinin on dokuzuncu günü târîhinde yedime teblîğ 

olunarak zevcem-i mezbûreye li- ecli‟l-infak âvdet ederek zevcem müvekkile-i 

mezbûruye mesken Ģer` tedarik etmiĢ ve kendüsüne li-ecli‟l- infak müracat etmiĢ 

isemde zevcem müvekkile-i mezbûreye tehiyye eylediğim mesken Ģer`ye 

gelmediğinden ve hukuk Ģer`îyye ri`ayet etmekden iya ve imtina` eder olmağla 

suâl olunub nafaka miktarının kıtasıyla bana ita`ât ve inkiyad ve hukuk zevciyat 

ri`ayet etmek üzere müvekkile-i mezbûreye izâfetlü vekil müshir mezbûr Hacı 

Arif Efendiye tenbîh olunmuĢ matlubûmdur deyü mazmûni takrîr meĢrûhuna 

mutabık bir kıta hüccet-i Ģer`îyye ibrazıyla da`vâ ettikde lede‟s-suâl vekil müshir-i 

mezbûr Hacı Arif Efendi dahi cevâbında hüccet-i mezkûre mazmûnunu ve 

mesken Ģer`îyyesine külliyen inkâr ettikde evvel emrde mesken Ģer` cihetinin 

keĢfi ve iktizâ etmekle erbab vukuf ve me`mûr mahsûs tarafından mahtum ve 

musaddık bir kıta keĢf rapor lede‟l-ikrâr münderâcatı me`mûr mûma ileyh Ahmed 

Efendi ve müdda`î Abdilmecid Efendi  etmekle mesken Ģer`olduğu tahakkuk 

etmeğin mucibince müdda`î aleyhe müvekkile-i mezbûrenin zevci merkûmu ita`at 

ve hukuk zevciyat ri`ayet etmesi lâzım geldiğine binaen nafaka-i miktar-i mezkûre 

iĢ bu târîhi i`lâmdan bi‟l-i`tibâr kıta` edilmeğin müvekkile-i mezbûre zevci 

merkûm Mecid Efendiye ita`at ve inkiyad ve hukuk zevciyat riâyet etmek üzere 

müvekkile-i mezbûre izâfetlü vekil müshir- mezbûr Hacı Arif Efendiye tenbîh 
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olunduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟s-sadis min saferü‟ l-hayr lî-sene-i ihdâ 

ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 756 

Derun-i hüccette muharrer min-haysı‟l-mecmuâ bin beĢ yüz yirmi altı guruĢunun 

müddeti ma` ziyade münkaziye olunduğu halde meblağ-ı mezkûr te‟diye edilmiĢ 

olduğundan dolayı tesviye-i deyn etmeleri husûsu Eytam Müdürlüğünden ale‟l-

suâl îfâyı deyn etmeleri aksi halinde haklarında fıkra-i nizâmiye icrâ olunacağına 

dâir teblîğ edilen muhtıra üzerine kefîllerden merkûm Hasan askere gariyet 

eylediği anlaĢılmıĢ olmağla meblag-i mecmu„ mezkûr bin beĢ yüz yirmi altı 

guruĢun medyûn merkûm Hacı Hasan ile kefîl merkûman Abdurrahim ve Rıza 

Efendilerden ber vakf-ı kanuni hasılı iktizâ eylediği i`lâm olundu fi'l- yevmi'l-ıĢrin 

min saferü‟ l-hayr lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 757 

Tahakkuk- gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr 

içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye 

ketebesinden Ahmed Efendi ibn-i Ġsmail Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi 

dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Zaviye sultan 

Mahallesinde vâki` Halacoğlu Mustafa bin Hacı Halilin menziline varıb zeyl-i 

vasîkada muharrerü‟l- esâmî kesân huzurlarında âkd meclis ettiğinde medîne-i 

mezbûre mahallâtından Hacı Evtal Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât eden Hancıoğlu Ahmed bin ĠbiĢ bin Abdullah verâset-i zevcesi Hafiza bint-i 

Hasan ile sulbiyye-i kebîre kızları Fatma ve Münire ve Kebîreoğlu Hasana 

münhasıran ba`de-i mezbûre Münire dahi vefât edüb verâseti vâlidesi mezbûre 

Hafiza ve li-ebeveyn kız karındaĢı mezbûre Fatma ve li-ebeveyn er karındaĢı 

mezbûr Hasan‟a münhasıran ba`de-i mezbûre Hafiza dahi vefât edüb verâset-i 

sadrîye-i kebîre kızı mezbûre Fatma ve sadrî kebîr oğlu mezbûr Hasana 

münhasıran ba`de-i hima mezbûre Fatma dahi vafat edüb verâset-i zevci metruki 

Mustafa bin Hacı Halil ile sadrîye-i kebîre kızları Emine ve Sıdıka ve kebîr 

oğulları Halil ve Ġsmail münhasıran ba`de-i hima mezbûr Ġsmail dahi vefât edüb 

verâseti babası mezbûr Mustafa‟ya münhasıran ba`de-i merkûm Halil dahi vefât 
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edüb verâset-i zevcesi Mühibe bint-i ĠbiĢ ile babası merkûm Mustafa‟ya 

münhasıran ba`de-i zevce-i mezbûre Mühibe dahi vefât edüb verâseti vâlidesi 

AyĢe Dudu bint-i Hüseyin ile ilebin kız karındaĢları AyĢe ve ġerife ve Bedriye ve 

il-eb er- karındaĢı Aleddin nam kimesneye münhasıran ve tashîh mesele-i 

mirâsları bi-hükmi'l munaseheti'Ģ-Ģer„iye beĢ yüz yetmiĢ altı sehimden olub 

sihâm-ı mezbûreden üç yüz seksen dört sehmi mezbûr Hasana ve yüz otuz iki 

sehmi mezbûr Mustafa ve yirmi dört sehimden cem‟an kırk sekiz sehmi 

mezbûraten Emine ve Sıdıkaya ve ikiĢer sehimden sekiz sehmi mezbûrat AyĢe 

Dudu ve diğer AyĢe ve ġerife ve Bedriye‟ye ve dört sehmi mezbûr Aladdin‟e 

isâbeti tahakkukundan sonra verase-i mezbûrûndan mezbûr Mstafa Ağazatları 

zeyl-i vesîkada muharrerü‟l- esâmî müslimin ta`rifleriyle muarrefeleri mezbûrat 

AyĢe Dudu ve Emine ve Sıdıka hâzıra oldukları (SAYFA-33) Halde meclis-i 

ma`kûd-i mezkûrda Kubbeli Mahallesi ahâlisinden Serdar oğlu Halil Ağa ibn-i 

Ġdris mahzarında bitav` takrîr-i kelâm edüb mûrisimiz mütevaffa-yı evvel merkûm 

Ahmed Ağa‟nın menkûl ve gayr-i menkûl bi‟l-cümle terekesinden benimle 

hâzırat-ı mezbûratın hisse-i ırsiyemezi vaz`ı‟l-yed edenler ile baĢkaca leh ve 

aleyhimize vuku`bulmuĢ ve fîmâ ba`de vuku` bulacak de‟avinin a‟id olduğu 

mehakeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret 

kısımlarında ve mecalis-i idâre ve devâir-i sâirede bidâyeten ve istinâfen ve 

temyizen ve ve tashîhen ve i„tirâzen ve i„âde-i taleb ve da„vâ ve mehâkeme ve 

muhâseme ve müdâfa„a ve mürâfa„a ve Ģuhud ikame ve istima`ına ve tahlîf ve 

ikrâra vaz` haciz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve mahkeme-i gıyabi talebine ve 

istihsâl eylediği alematı mevki` icrâya vaz` ve kendi imzasıyla istida` ve levayic-i 

tanzîm ve merci` a‟idine takdîme ve emlak ve arazilerini ifraz ve taksîme ve 

semen-i ve bedel meseleleriyle ahere bey` ve fera‟ğa ve ahz ve kabz ve bi‟l-cümle 

makbûzâtını bize irsâl ve‟l-isâle ve me`mûr huzûrunda i`tâ takrîre ve lede‟l-iktizâ 

sulh ve ibrâya ve ahiri dahi tevkîl ve terfîk ve azline ve‟l-hasıl husûsat-ı 

mezkûreye müte`allika ve mütezarri` olan umûrun külliyesi son dereceye kadar îfâ 

ve icrâya ben ve hâzırat-i mezbûratdan her birimiz tarafından vekalet-i âme-i 

mutallaka-i sahîha-i Ģer`îyye ile merkûm Halil Ağaya vekil ve nasb ve ta`yîn 

eyledik dedikde mukarrer-i merkûmun bi‟l-cümle takarririni mezbûretenden her 

biri harfiyen ikrâr ve tasdîk ettiklerini merkûm Halil Ağa dahi ber vech-i muharrer 
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vekalet-i mezkûreye kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ hiye hakka edâ ve ifâya 

te‟ahhüd ve‟l-iltizâm eylediğini ve vâki` hali katib mümâ ileyh mahallinde ketb ve 

tarhrîr ve me‟an mürsel ümena-i Ģer`ali meclis-i Ģer` gelüb âla vuku` inha ve takrîr 

etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vakâ` bit-taleb ketb ve imlâ` olundu fi‟l-

yevmi‟l-salis min saferü‟l-hayr li-sene ihdâ ve selâsîn ve salase mie` ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl  

Hacı Osman oğlu bin 

Osman bin Mehmed  

ġallıoğlu Hüseyin Ağa 

bin Hasan  

Sırac Mehmed Ağa bin 

Hacı Said Ağa ve Ömer 

 

BELGE NO: 758 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Bedrik Mahallesinde sâkine ve zatı ta`rif Ģer` ile muarrefe iĢ bu 

bağisetü‟l-kitab Sultan bint-i Ali nam Hatun meclis-i Ģer` enverde medîne-i 

mezbûreye tabi` Salar Karyesi ahâlisinden Fidanoğlu Battal bin Hasan 

mahzarında merkûm Battal yüz yirmi beĢ guruĢ mihr-i mü‟accel tesmiyesiyle 

zevc-i dahil olduğu halde vâlidesi AyĢe ve peder mezbûr Hasan ve birâderi 

Ahmed ve diğer zevcesi Habibe ile cümlemiz üç odaya hâvî bir hanede sâkinler 

olub Hasan imtizacımız olduğundan târîh-i ketebeden iki sene mukaddem 

hânesinden tard ve tebe`yyüd edib târîh-i merkûm ben ve eniĢtem Abdullah 

hanesinde sâkine olub el-haletü‟l-hazihi nafaka ve kisveye eĢed ihtiyâc ile muhtâc 

olmamla bana ayrı sâkine tedarik ve tehiyye ile infak ve iksa edinceye değin 

zevcim-i mezbûr Battal üzerine kıbel-i Ģer`den kadr-ı ma`rûf meblağ-ı farz ve 

takdîr olunmak matlubûmdur deyü da`vâ ettikde lede‟s-suâl merkûm (SAYFA-34) 

Battal dahi cevâbında müdda`îy-i  mezbûrede mehr-i mü‟eccel mezkûr ile zevce-i 

menkûhe-i medhûl bihimâsı olduğunu ve mezbûrûn ile üç odaya hâvî bir hanede 

aram ettiklerini tav`en ba`de‟l-ikrâr lâkin ayrıca sâkine tedarik edemem diğer 

zevcem ve vâlide ve peder ile me‟an sâkin olduğum haneme gelsün nafakasına 

bakarım deyu îfâde ve beyân etmekle merkûmun makam def`ada irad eylediği 

küllematının Ģer`en Ģâyânü‟l-iltîfât olmadığı kendü veya ba`de‟t-tefhim zevc-i 

merkûm Battal zevcesi mezbûre ayrıca sâkine tedarik edinceye değin zevc-i 
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mezbûr Battal üzerine iĢ bu târîh-ü vesîkadan i‟tibaren bi‟l-ihbâr yevmiye altmiĢâr 

paradan Ģehri kırk beĢ guruĢ meblağ farz ve takdîr olunub mebağ-ı mefruz-i 

mezkûr nafaka ve kisve beha ve sair-i luzum-u zaruriyesine harc ve sarf ve 

aherden istidatına ve kendü malından harc ve sarflı înde‟z-zafer zevc-i merkûm 

Battal emvaline rucû`a mezbûre Sultana‟ya kıbel-i Ģer`den izin verilmeğin mâ 

vakâ` bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟l-hadi ve‟l-ıĢrin min zi‟l-hiccetü‟Ģ-Ģerife li-

sene selasin ve salase mie‟ ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

AyĢe oğlu Hacı Eyüb bin Hasan  AyĢe oğlu Hacı Hasan bin Hacı Mustafa 

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 759 

Tahakkuk- gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr 

içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye 

ketebesinden Ahmed Efendi ibn-i Ġsmail Hakkı Efendi ma` ümena Hüdavendigar 

Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı 

Abdurrahman Mahallesinde vâki` BinbaĢı teka‟üdlerinden Çıracızâde Hasan 

Efendi ibn-i Mehmed müste‟ciren sâkin olduğu menzile varıb zeyl-i zabta isimleri 

muharrer kesân huzurlarında âkd-i meclis-i ettiğinde hane-i mahdûd-i mezkûrada 

sâkine va zatı kesân merkûman ta`rifleriyle muarrefe olan Fatma Huriye Hanım 

ebinesi Feruh Beğ meclis-i ma`kûd-i mezkûrda bitav‟iha takrîr-i kelâm edüb 

pederim mütevaffa Feruh beğden mevrûs ve müntakil der âliyenin Mahmud PaĢa 

Mahallesinde Nuru Osmaniye caddesinde kâin bir kıta mefruz arsada olan hisse-i 

Ģayi`amı mahallinde semen-i misliyle ahere bey` ve ferâğ ve kabz semen-ie ve 

semenini bana irsâl ve isâle ve komisyon huzûrunda i`tâ takrîre ve bi-gayr-ı hak 

müdahile edenler bulunduğunu takarrirde â‟id olduğunu mehakeme-i Ģer`îyyede 

ve mehakeme-i nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında ve mecalis-i 

idâre ve devâir-i sâirede bidâyeten ve istinâfen ve temyizen ve tashîhen ve 

i„tirâzen ve i„âde-i taleb ve da„vâ ve mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa„a ve 

mürâfa„a ve Ģuhud ikame ve istima`ına ve tahlîf ve ikrâra ve vaz` haciz ve fekkine 
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ve teblîğ ve tebellüğ ve mahkeme-i gıyabi talebine ve istihsâl eylediği âlameti 

mevki` icrâya vaz`ı ve kendu imzasıyla istida` ve levayic-i tanzîm ve merci` 

â‟idine takdîme ve lede‟l-iktizâ sulh ve ibrâya ve ahiri dahi tevkîl ve terfîk ve 

azline ve‟l-hasıl husûsat-ı mezkûreye müteallika ve mütezarri` olan umûrun 

külliyesi son dereceye kadar îfâ ve icrâya tarafımdan vekalet-i âme-i mutallika-i 

sahîha-i Ģer`îyye ile salifü`z-zikr der-âliyenin BeĢiktaĢda Ġyas Ağa Mahallesinde 

mukim Amucazâdem makam-ı sami Sedaret yaveri yüz baĢı Kemal beğ ibn-i 

Behic beği kabûlüne mevkûfen vekil (SAYFA-35) Nasb ve ta`yîn eyledim 

dediğini ve vaka` hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an 

mürsel ümena Ģer` ali meclis-i Ģer` gelüb ala vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-

tasdîki‟Ģ-Ģer‟i mâ-vaka` bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi'l- yevmi's-sabi` ve`l-ıĢrin 

min saferü‟ l-hayr lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Atarzâde Hacı Salih 

Efendi ibn-i Hacı 

Mehmed Ağa 

Bilal Hocazâde Nasib 

Efendi ibn-i Bilal Efendi  

RüĢdü PaĢazâde Ahmed 

bey ibn-i RüĢdü PaĢa  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 760 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından asıl mevzusuna Voyvoda mahallisinde sâkin zatı ta`rîf-i Ģer`î le 

muarrefe olan Fatma bint-i Ahmed tarafından zikri ati husûsda taleb ve da`vâ ve 

ahz ve kabz vekil meclis-i Ģer` iyesi medîne-i mezbûre da`vâ vekillerenden Ali 

Osman Efendi ibn-i Hacı Ali meclis-i Ģer`enverde mahelle-i mezbûre ahâlisinden 

Sancaktaroğlu Hakkı Efendi ibn-i Abdurrahman muvâcehesinde bitav` takrîr-i 

kelâm edüb mûma ileyh Hakkı Efendi müvekkilem-i mezbûrenin yüz yirmi beĢ 

guruĢ mihri mü`eccel tesmiyesiyle zevci dahilim olub vâlidesi Hadice ve karındaĢı 

ġevket ile cümlesi bir hanede sâkinler olub Hasan mu`aĢeretleri olmadığından 

târih-i vesîkadan üç mah mukaddem hânesinden tard ve teb„îd edüb târîhi 

merkûmdanberi ve vâlidesi hanesinde sâkin ve‟l-halet-i hazihi nafaka ve kisveye 

eĢed ihtiyâc ile muhtâc olmağla ayrıca sâkine tedarik ve tehiyye ile infak ve iksa 
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edinceye değin zevci mûma ileyh üzerine kıbel-i Ģer`den kadr-i ma`rûf meblağ 

farz ve takdîr olunmak bi‟l- vekale matlubûmdur dedikte lede‟s-suâl mûma ileyh 

Hakkı Efendi dahi cevâbında müvekkile-i mezbûru mihr-i mü`eccel mezkûr üzere 

zevce-i menkûhe-i medhûl bihimâsı olduğunu ve vâlidesi ve birâderleriyle me`an 

bir hanede aram ettiklerini tav`en ba`de‟l-ikrâr lâkin Karaman Mahallesinde kâin 

Bakkal Mehmed‟in hanesini istihbâr ederek mesken Ģer`île olduğu tahakkuk 

eylediği halde zevcim mezbûre bana ita`at ve inkiyad ve hukuk zevciyatı riayet 

eylesün deyü îfâde ve beyân eylemiĢ isede bi‟l-defa`at tenbîh eylediği halde der-

meyân idüğünü menzilin mesken Ģer` olub olmadığı husûsunun keĢfinde merkûm 

ta`allül ederek keĢf ettirilmediğine binaen ayrıca sâkine tedarik edinceye değin 

zevci merkûm üzerine iĢ bu târih-i vesîkadan i`tibâren bi‟l-ihbâr yevmiye ikiĢer 

guruĢdan Ģehri altmıĢ guruĢ rayic mehal meblağ farz ve takdîr olunub meblağ-i 

mefruz mezkûr nafaka ve kisveye bihimâ ve sair lâzım-ı zaruriyesine harc ve sarf 

ve vaktı hacetinde istidane ve kendü malından harc ve sarflı inde‟z-zafer zevci 

mûma ileyh Hakkı Efendi emvaline ruca`a müvekkile-i mezbûreye izâfetlü vekil 

mûma ileyh Ali Osman Efendi‟ye izin verilmeğin mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu 

fi'l- yevmi's-sani` ve`l-ıĢrin min zilkade‟tü`Ģ-Ģerife lî-sene-i selasin ve selase mi`e 

ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Halucu Ġzzet bin Hüseyin  Deli Ali oğlu Hasan bin Bekir  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 761 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hacı Ali oğlu Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Hacı Kadir Oğlu Yusuf Efendi ibn-i Hacı Abdulkadir bin Abdullah ber vech-i ati 

vârisi olduklarını i‟dda eden zatları ta`rîf-i Ģer`î le muarrefeler olan Safiye ve 

Rabia bint-i Bekir meclis-i Ģer`de medene-imezbûre mahallâtından Sinan PaĢa 

Mahallesi ahâlisinden Ayıkzâde Hacı Arif Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi 

muvâcehesinde mütevaffa merkûm Yusuf Efendi min-kıble‟l-li-üm ceddimiz olub 
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hin-i vefâtında verâseti kebîre kızları Dudu ve Nazike ve li-ebeveyn kızkarındaĢı 

Hanifeye münhasıran ba`de-i mezbûre Nazike dahi vefât edib verâset-i zevcesi 

Molla Hasan bin Bekir ile sağîre-i kızı Hadice ve li-ebeveyn kız karındaĢı 

mezbûre Dudu‟ya münhasıran ba`de-i hima mezbûre Dudu dahi vefât edüb 

verâset-i kebîre kızları bulunduğumuz cehtle bize münhasıran ba`de-i hima 

sağîren-ı mezbûre Hadice dahi vefât edib verâseti babası mezbûr Hasan 

münhasıran tashîh mesele-i mirâsları bi-hükmü‟l-münaseheti‟Ģ-Ģer`ye yirmi dört 

sehimden olub sihâm-ı mezbûreden sekiz sehmi mezbûre Hanife‟ye ve altı sehmi 

mezbûr Molla Hasan‟a ve beĢ sehimden cem‟an on sehmi bize isâbet edüb bizden 

gayrı vârisi ve terekesine müstahak ahir olmamağla mûrisimiz mütevaffa evvel 

mezbûr Yusuf Efendi‟nin merkûm Hacı Arif Efendi zimmetinde cihet farzdan kırk 

sekiz guruĢ alacak hakkı olub meblağ-ı mezkûr kable‟l-ahz ve‟l-istîfâ ber vech-i 

muharrer vefât etmekle meblağ-ı mezkûrdan bir sihâm mezkûr hisse-i ırsiyemize 

isâbet eden yirmi guruĢu hala bize eda ve teslîme mebur Hacı Arif Efendi‟ye 

tenbîh olunmak matlubûmuzdur deyü da`vâ ettiklerinde lede‟s-suâl mezbûr Hacı 

Arif Efendi dahi cevâbında cihet-i merkûmdan mütevaffa evvel mezbûr Yusuf 

Efendi‟ye zimmetinde evvel miktarı guruĢ ve deyni olduğunu tav`en ba`de‟l-ikrâr 

mâ`ade müdda`îyeteyn-i mezbûreten ber vech-i meĢrûh verâset müdda`îlerini 

külliyen inkâr etmekle müdda`îyeten-i mezbûreten verâset-i mezkûre 

müdda`îlerini tafsîlâtı zabt ve i`lâmda muharrer olduğu vechiyle Ekeste Mahallesi 

ahâlisinden Yahya oğlu Mehmed bin Mustafa ve Hacı Nuri Mahallesi ahâlisinden 

Marulcuoğlu Ahmed Efendi ibn-i Arif nam kimesneler Ģehâdetleriyle bi‟l-

muvâcehe ber nehc-i Ģer` ityân etmeğin Ģahidan-ı mezbûran usul-i mevzusuna 

tatbike-i evvel-i ba varaka mestura mensub oldukları mezkûr Ekeste Mahallesi 

Ġmamı Hacı Osman Efendi ibn-i Ömer ve Muhtar Hacı Ali bin Hacı Mahmud ve 

Hacı Nuri Mahallesi Ġmamı Akca Efendi ibn-i Hacı Salih Efendi Muhtarı ve 

Tamirci Hüseyin bin Hacı Hasan nam kimesnelerden sırren ve ba`de her biri 

medîne-i mezbûre ahâlisinden Hasanzâde Abduddahman bin Hacı Ömer ve 

YüzbaĢıoğlu Ahmed bin Hasan nam kimesnelerden bi‟l-muvâcehe alenen lede‟t-

tezkiye a„dl ve makbûlü‟Ģ-Ģehâde ettikleri iĢâr ve ihbâr olunmağın mucibince 

müdda`îyeten-i mezbûreten Safiye ve Rabianın ber vech-i muharrer verâset-i 

mezkûre müdda`îlerine ba`de‟l-hükm âli mucib-i ikrâra meblağ-i müdda`îye 
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mezkûr yirmi guruĢ ile müdda`î aleyh mezbûr Hacı Arif Efendi iltizâm olunduğu 

tescîl ve i`lâm olundu fi`l-yevmi‟s-sani min Ģehri rebi`ül-evvel lî-sene-i ihdâ 

selasin ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 762 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Susuz Karyesine sâkin ve zatı ta`rif Ģer` ile muarrefe olan Hanım 

bint-i Osman nam Hatun meclis-i Ģer`enverde karye`i mezbûre ahâlisinden Hava 

oğlu Ġsmail bin Hüseyin mahzarında bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm edüb merkûm 

Ġsmaile yüz yirmi beĢ guruĢ mihr-i mü`eccel tesmiyesiyle zevci dahilim olub o ki 

vâlidesi Fatma ile ikimiz üç odaya hâvî bir hanede sâkinler olub Hasan 

mu`aĢeretimiz olmadığından târih-i vesîkadan dokuz ay mukaddem benimle 

merkûmun firâĢından hasıla ve benden mütevellîde sulbiyye-i sağîre kızı el yevm 

bir buçuk yaĢında Fatma‟ya hânesinden tard ve teb„îd edüb târîhi 

merkûmundanberi pederim hanesinde sâkinler olub el-haletü‟l-hazihi nafaka ve 

kisveye eĢed ihtiyaç ile muhtâc olmamızla zevcim merkûm benimle sağîren-ı 

mezbûreye ayrıca sâkine tedarik ve tehiyye ile infak ve iksa edinceye değin kıbel-i 

Ģer`den kadr-i ma`rûf meblağ farz ve takdîr olunmak matlubûmdur deyü da`vâ 

ettikte lede‟s-su`al mezbûr Ġsmail dahi cevâbında müdda`îyi mezbûre mihr-i 

mü`eccel mezkûr ile zevce-i menkûhe-i medhûl bihimâsı ve sağîren-ı mezbûre 

sulbiyye kızı bulunduğunu o da ki vâlidesile üç odaya hâvî bir hanede aram 

ettiklerini tav`en ba`de‟l-ikrâr lâkin nafaka vermem o ki vâlidem ile ma`en sâkin 

olduğum haneme gelsün nafakasına bakarım deyü îfâde ve beyân etmekle ayrıca 

mesken-i Ģer` tedarik ve tehiyye ile infak ve iksa edinceye değin zevci ve ab-ı 

mezbûr Ġsmail üzerine iĢ bu târih-i vesîkadan i`tibâren bi‟l-ihbâr yevmiye birer 

guruĢdan Ģehri altmıĢ guruĢ rayic mahalli meblağ farz ve takdîr olunub meblağ-ı 

mefruz mezkûr nafaka ve kisve bihimâ ve sair-i lâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarf 

ve vakt-ı hacetinde aherden istidaneye ve kendü malından harc ve sarflı inde‟z-

zafer zevci mezbûr emvaline rucû`a mezbûre hane kıbel-i Ģer`den izin verilmeğin 

mâ vakâ`a bi`t- taleb ketb ve imlâ` olundu fi`l-yevmi`s-sabi` ve`l- ıĢrin min 

muharremi`l- haram lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  
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Susuz Karyesinden Ömer oğlu Ahmed 

bin Ali  

Ahmed Efendi ibn-i Hasan Efendi 

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 763 

Tahakkuk- gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr 

içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye 

ketebesinden Ahmed Efendi ibn-i Ġsmail Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi 

dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Kahil Mahallesi 

ahâlisinden iken bundan akdem canib-i hicaz ma`firet tırazda garyetle vefât eden 

Kalaycıoğlu Hacı Mustafa bin Bekir bin Abdullah il-el‟vefât sâkin olduğu menzile 

varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî kesân huzurlarında âkd-i meclis-i Ģer„-i 

âlî ettiğinde mütevaffa merkûmun verâset-i zevcesi Akile Hanım bint-i Hacı 

Osman ÇavuĢ ile zevce-i mezbûreden mütevellîdler sulbiya-i kebîre kızı Sabir‟a 

ve sağîre kızı Hanife ve sulbî sağîr oğlu Bekir ve zevce-i mutallakası AyĢe bint-i 

Hasibeden mütevellîde sulbiyye-i kebîre kızı Hadice‟ye münhasıran olduğu bi‟l-

ihbâr inde‟Ģ-Ģeri‟l- enver zâhir ve mütahakkik olduktan sonra zatı kesân 

merkûmun ta`rifleriyle muarrefe zevce-i mezbûre Akile Hanım meclis-i ma`kûd 

mezkûrda er karındaĢı ġakir Efendi ibn-i el-mezbûr Hacı Osman ÇavuĢ 

mahzarında bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm edüb zevcim mütevaffa merkûmun bi‟l-

cümle terekesinden benimle vasîleri olduğum sağîrân-ı mezbûrânın hisse-i 

irsiyelerini vazı`yeda edenler ile lehe ve aleyhe vuku`a bulacak ve fîmâ ba`de 

vuku`bulacak da`vânın âid olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i 

nizâmiyenin hukuk (SAYFA-38) ve ceza ve ticaret kısımlarında mecalisi idâre ve 

devâir-i sâirede bidâyeten ve istinâfen ve temyizen ve tashîhen ve i„tirâzen ve 

i„âde-i taleb ve da„vâ ve mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa„a ve mürâfa„a ve 

Ģuhud ikamı ve istima`ına ve tahlîfe ve vazı` haciz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ 

ve hükm-ü gıyabi talebine ve ahz ve kabz ve istihsâl eylediği i`lâmatı mevki` 

icrâya vazı`ve lede‟l-iktizâ eytam hakkında evli olduğu halde saliha ve kendü 

imzasiyla istida` ve levayic-i tanzîm ve merci`iadeyi takdîm ve ahir dahi tevkîl ve 

terfîk ve azline ve‟l-hasıl husûsat mezkûreye müte`allika ve mütazarr`i olan 

umûrun külliyesi son dereceye kadar îfâ ve icrâya tarafımdan bi‟l-asâle ve 
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evladım sağîren-ı mezbûran taraflarından bi‟l-vesâye vekalet-i âme-i mutallika-i 

sahîha-i Ģer`îyye ile karındaĢım mûma ileyh ġakir Efendi‟ye vekil ve naib münab 

nasb ve ta`yîn eyledim dediğinde mûma ileyh ġakir Efendi dahi ber vech-i 

muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet lâzımelerini kemâ hiye edâ ve 

ifâya te`ahüd ve‟l-iltizâm eyledim dediğini ve vaka`hal-i katib mûma ileyh 

mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena Ģer`ali meclis Ģer`gelüb âla 

vuku`a inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vakâ`a bi`t- taleb ketb ve 

imlâ` olundu fi`l-yevmi`s-sani aĢar min saferü‟l-hayr lî-sene-i selasin ve selase 

mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Ġzmirlizâde Yusuf Efendi  

Ġbn Mustafa  

Denizlilizâde Hacı 

Ahmed bin Ali  

Denizlilioğlu Osman 

Mehmed Vasî Emin  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 764 

Tahakkuk-u gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve 

tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i 

Ģer`îyye ketebesinden Ahmed Efendi ibn-i Ġsmail Efendi Hüdavendigar Vilâyeti 

celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Kahil 

Mahallesi ahâlisinden olub canib-i hicaz ma`firet tırazda garyetle vefât eden 

Kalaycı oğlu Hacı Mustafa bin Bekir bin Abdullah il-el‟vefât sâkin olduğu 

menzile varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî kesân huzurlarında âkd-i meclis-i 

Ģer„-i âlî ettiğinde mütevaffa merkûmun sulbiyye-i sağîre kızı Hanife ve sulbî 

sağîr oğlu Bekir‟in babaları mütevaffa merkûmun mevrûs ve müntakil mallarını 

hıfz ve hiraset ve tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den bir vasî nasb ve ta`yîni 

lâzım ve mühim olmağla emânet ile ma`rûfe ve istikâmet ile mevsuf ve her 

vechiyle vesâyet uhdesinden gelmeğe kadira idüğü zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-

esâmî kesân ta`rifleriyle muarrefe olan sağîrân-ı mezbûrânın vâlideleri iĢ bu 

ba`isetü‟l-vesika Akile Hanım ebnisi Hacı Osman ÇavuĢ sağîren-ı mezbûran 

Hanife ve Bekirin vakt-ı rüĢd-ü sedadlarına değin kıbel-i Ģerden vasî nasb ve 
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ta`yîn olundukta ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i merkûmesi kabûl ve 

hidmed-i lâzımesi kema hima hakha edâ ve ifâya te‟ahhüd ve‟l-iltizâm eyledim 

dediğini ve vâki` hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an 

mürsel ümena Ģer`ali meclis Ģer`gelüb âla vuku`a inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-

tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vakâ`a bi`t- taleb ketb ve imlâ` olundu fi`l-yevmi`s-sani aĢar min 

saferü‟l-hayr lî-sene-i selasin ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Meyremzâde Hacı Süleyman Efendi Ġbn 

Hacı Hüseyin  

Telekzâde Hacı Mehmed ibn-i Hacı 

Bekir  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 765 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken iĢ bu sene-i mübarekde canib-i 

hicaz ma`firet tırazda avdetinde esnay-ı rahda vefât eden Kalaycıoğlu Hacı 

Mustafa bin Bekir bin Abdullahın verâset-i zevcesi Akile bint-i Hacı Osman 

ÇavuĢ ile zevce-i mezbûre Akile‟den mütevellîdler sulbiyye-i kebîre kızı Hanife 

ve sulbî sağîr oğlu Bekir ve zevce-i mutallakası AyĢe bint-i Hüseyin‟den 

mütevellîde sulbiyye-i kebîre kızı Hadice‟ye münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr lede‟Ģ-

Ģer` enver zâhir ve mütahakkik olduktan sonra zatı ta`rif Ģer` ile muarrefe zevce-i 

mezbûre Akile tarafından husûs ati‟l-beyânda taleb ve da`vâ ve ahz ve kabz vekil 

meclis Ģer`yesi li-ebeveyn er karındaĢı ġakir Efendi ibn-i el-mezbûr Hacı Osman 

ÇavuĢ meclis-i Ģer`îyyede kezâlik zatı ta`rîf-i Ģer`î le muarrefe bint-i mezbûre 

Hadice tarafından husûmet ve redd-i cevâbı kezâlik vekil meclis-i Ģer`îyyesi 

vekaley-i de`aviden Halucuzâde Ġsmail Efendi ibn-i Murad muvâcehesinde 

mütevaffa-yı merkûm Mustafa müvekkilem mezbûreden bin üç yüz on sekiz 

senesi Ağustosunun on sekizinci günü târîhinde cihet farz olarak ahz eylediği bin 

guruĢ ve kezâ ve kezâ bin üç yüz yirmi iki senesi temmuzunun birinci günü 

târîhinde cihet farz olarak ahz eylediği dört yüz guruĢun min-haysı‟l-mecmu` bin 

dört yüz guruĢ alacak hakkı olub meblağ-ı mecmu` mezkûri müvekkilem-i 
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mezbûreye kıble‟l-eda ve‟l-îfâ ber vech-i muharrer rah-ı mezkûrda vefât etmekle 

meblağ-ı mecmu` mezkûr mütevaffa-yı merkûmun tereke-i vafiyesinden olmak 

üzere müvekkilem-i mezbûre içün hala bana eda ve teslîm müvekkile-i mezbûreye 

izâfetlü vekîl-i mezbûre Ġsmail Efendi‟ye tenbîh olunmak matlubûmdur deyü bi‟l-

vekâle da`vâ ettikte lede‟s-suâl vekil mezbûr Ġsmail Efendi dahi cevâbında 

mütevaffa merkûmun inhisâr verâseti ve tereke-i vafiyesi bi‟l-verâse 

müvekkilesinin vaz`-ı yed tav`en ba`de‟l-ikrâr ma`ade müdda`î vekil merkûmun 

ber vech-i meĢrûh müdda`îsini külliyen inkâr etmekle tafsilatı zabtname-i i`lâmda 

muharrer olduğu vechiyle müdda`î vekil mûma ileyh bu babda Ģuhudi Hacı 

Süleyman ve Hacı Molla Ali ve kalaycı oğlu Hacı Ahmed ve Denizlilioğlu Emin 

ve Denizlilioğlu Feyzi olub onlardan ma`ade asla Ģahidi olmadığnı tezkâr etmekle 

Ģuhud-i mezkûrenin ikamelerine lede‟l- havale müdda`î merkûm inkâr mukarrin 

müdda` isine ikame eylediği Ģuhudundan Kahil Mahallesi ahâlisinden Kalaycıoğlu 

Yağcı Hacı Ahmed bin Bekir istiĢhad olundukta mevrûs mütevaffa merkûmun 

birâderi olduğunu bağde‟l- beyân hicaz ma`firet tıraza hin-i garyetinde zevce-i 

müvekkile-i mezbûre Akile bint-i Hacı Osman bedelini umûrunu sarf etmiĢ 

olduğunu elbisesi ve altun mukabilinde sekiz yüz guruĢ borcu bulunduğunu ve 

vefât ettiği sûrette meblağ-i mezbûri terekesinden mezbûreye Ġ`tâ edilmesi ikrâr 

ve tenbîh ittiğini Ģahidim ve Ģehâdet ederim ve diğer Sinan Halife Mahallesinden 

Denizlilioğlu Mehmed bin Hacı Osman kezâlik istiĢahad olundukta zevce-i 

mezbûre Akile hemĢire bulunduğunu ve hane ve idârelerinin ayrı idüğüni bağde‟l-

îfâde mütevaffa mevrûs merkûm Hacı Mustafa‟nın hacze hin-i gayretinden 

birâderi Ģahid diğer Hacı Ahmed dahi hazır oldukları halde zevce-i mezbûre 

Akile‟ye sekiz guruĢ borcu olduğunu ve vefâtı takdîrde terekesinden te`diye 

edilmesini ikrâr ve tenbîh ettiğini ve Kubbeli Mahallesi ahâlisinden Alidayıoğlu 

Hacı Molla Mehmed Ali Efendi ibn-i Hacı Mehmed ve Sinan Halife 

Mahallesinden Meyremoğlu Hacı Süleyman bin Hüseyin‟den her biri istiĢhad 

oldukta mütevaffa mevrûs merkûm Hacı Mustafa‟nın zevce-i mezbûre Akile‟ye 

dört yüz guruĢ borcu olduğunu ikrâr ettiğini Ģahidim ve Ģehâdet ederim deyü 

iddiâ` Ģehâdet etmeleriyle müdda`î merkûm mütabâkî Ģahudinin ikamesinden ez-

her-i acz ettiğine binaen Ģuhud müstema` usul mevzusunu tatbikanan evvel-i ba 

varaka-i mestura mensub oldukları mare‟z-zikr Kahil Mahallesi Ġmamı 
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Ġzmirlizâde Yusuf Efendi ibn-i Mustafa ve Muhtarı Halucu Hacı Kadir bin 

Hüseyin (SAYFA-40) Ve Sinan Halife Mahallesi Ġmamı Hafız Sinan Efendi ibn-i 

Ahmed ve Muhtarı Meryem oğlu Mehmed bin Hüseyin ve Kubbeli Mahallesi 

Ġmamı Keskinzâde Hacı Halid Efendi ibn-i Hacı Hüseyin ve Muhtarı Serdar oğlu 

Halil bin Ġdris nam kimesnelerden sırren ve ba`de Hacı Mustafa Mahallesi 

ahâlisinden Kasabalıoğlu Hamid bin Mehmed ve Denizlilioğlu Hacı Hüseyin bin 

Ahmed ve Kubbeli Mahallesi ahâlisinden Mirâszâde Ġbrahim Efendi ibn-i Halil 

Efendi nam kimesnelerden bi‟l-muvâcehe alenen lede‟t-tezkiye a„dl ve 

makbûlü‟Ģ-Ģehâde idükleri iĢâr ve ihbâr olunmağın ve müdda`ye vekili mûma 

ileyh Ģuhud müstema`ının Ģehâdetlerinde lafzen ve ma`nen idiğüne ve ancak 

zamanen ma`nen müdda`îye tevafuk eden ve nisab-ı Ģehâdet bulunan sekiz 

guruĢdan fazlası hakkında verase-i kibâre taleb tahlîf olmadığını îfâde etmeğin ve 

müdda`îye asile-ı mezbûrenin muhtaratından bulunduğu anlaĢılmağla me`mûren 

me‟zunen ma` ümena ağram olunan ketebeden Ahmed Efendi mu`arreffeyle 

hanesinde ve hasmı muvâcehesinde mezbûrenin tahlîfi icrâ ettirilmeğin mucibince 

meblağ müdda`î bihimâdan zamanen-i müdda`îye tevafuk eden ve nisab Ģehâdet 

hasıl olan sekiz yüz guruĢ mütevaffa merkûmun tereke-i vafıyesinden olmak üzere 

müdda`îye müvekkile-i mezbûre içün vekîl-i mezbûr ġakir Efendi‟ye hali eda ve 

teslîme müvekkile-i mezbûre izâfetlü vekil mezbûr Ġsmail Efendi‟ye ba`de‟t-

tenbîh müdda` vekil mümâ ileyh ziyade altı yüz guruĢ müdda`îyesiyle müdda` 

aleyh vekil mümâ ileyh Ġsmail Efendi‟ye bila beyyine ve ya vech-i mu`arazadan 

men`olduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-hamis ve‟l-ıĢrin min ġabanü‟l-

muazzam lî-sene-i selasin ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 766 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem fefat eden 

BabuĢcu Hacı Ahmed Ağa oğlu Ģekerci Yusuf bin Hacı Ahmed bin Mehmedin 

verâset-i zevcesi Emine bint-i Mehmed ile zevce-i mezbûreden mütevellîdler sulbî 

kebîr oğlulları Ahmed ,Yusuf ve sulbî kebîr kızı ġerife ve zevce-i mutallikası 

AyĢe bint-i Mehmedden mütevellîde sulbiyye-i kebîre kızı Sehere münhasıran 

olduğu bi‟l-ihbâr ba`de‟l-tahakkuku‟Ģ-Ģer`herne kadar verâseti merkûme-i kibâr 
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isede bi't-terazi taksîmi müĢir olmadığından bahisle tereke-i mezkûrenin tarhrîrini 

bint-i mezbûre Seher taleb etmekle bint-i mezbûrenin taleb verâset-i merkûme 

muarrefetler ve muarrefet Ģer`île tarhrîr ve bi‟l-müzayede bey` ve bi‟l-farifetü‟Ģ-

Ģer`îyye beyne‟l-verese el-merkûme tevzi` ve taksîm olunan mütevaffa mezbûrûn 

tereke defteridir ki ber vech-i ati zikr ve beyân olunur fi‟l-yevmi‟l-hamis min 

recebü'l-ferid lî-sene-i selasin ve selase mi`e ve elf  

Nuhas 

semaver,tencere, 

bakrac 

Adet1,2,1 

KuruĢ 40 

 

Halı kırıntısı 

memlu döĢek 

,yasdık, 

Yorgan 

Adet 2,2,2 

KuruĢ 80 

Nuhas kazgan 

Adet 1 

KuruĢ 100 

Nuhas mangal, 

tebsi 

Adet 1,1 

KuruĢ 60 

Ot memlu yastık 

Adet 9 

KuruĢ 30 

Halı seccade 

Adet 2 

KuruĢ 80 

Müsta„mel kilim 

Adet 1 

KuruĢ 60 

Ot memlu 

mak‟ad 

Adet 1 

KuruĢ 10 

Hırdavat-ı menzil 

KuruĢ 80 

Nakid mevcûdu 

lira-i Osmani 

Adet 19 

KuruĢ 2052 

  

 

(SAYFA 41) 

,,, altun  

Aded 1 

KuruĢ 94 

Def‟a lira-i 

Osmani  

Aded 5 

KuruĢ 540 

Sim-i mecidi  

Aded 31 

KuruĢ 620 

MağĢuĢ  

KuruĢ 9 

Pireli siyah yük  

AkĢe 43- 

Fi  8,15 

Para 15 

KuruĢ 364 

Halis siyah yük  

Akçe 131 

Dirhem 100 

Fi  12 

Para 30 

KuruĢ 828 

Def‟a pireli siyah 

yük  

Akçe 43- 

Fi  8,15 

Para 15 

KuruĢ 364 

Def‟a halis siyah 

yük  

Akçe 131 

Dirhem 100 

Fi  12,12 

KuruĢ 1604 

Para 14 

Def‟a pireli siyah 

yük  

Akçe 87 

Fi  8,15 

Para 30 

KuruĢ 728 

Def‟a halis siyah 

yük  

Akçe 262- 

Fi  12,13 

KuruĢ 3208 

Para 28 

Def‟a pireli yük  

Akçe 87 

Fi  8,15 

Para 30 

KuruĢ 728 

Def‟a halis siyah 

yük  

Akçe 262- 

Fi  12,13 

KuruĢ 3208 

Para28 

Def‟a halis siyah 

yük  

Akçe 262- 

Fi  12,13 

Def‟a halis yük  

Akçe 115 

Fi  12,12 

KuruĢ 1414 

Def‟a pireli siyah 

yük  

Akçe 30 

Fi  8,80 

Ab Ģalvar  

Aded 8 

KuruĢ 160 
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KuruĢ 3208 

Para 28 

Para 30 KuruĢ 239 

Def‟a ab Ģalvar  

Aded 20 

KuruĢ 400 

Def‟a ab Ģalvar  

Aded 11 

KuruĢ 220 

Def‟a ab Ģalvar  

Aded 11 

KuruĢ 220 

Kantar  

Aded 1 

KuruĢ 30 

Basma saat  

Aded 1 

KuruĢ 60 

Def‟a ab Ģalvar  

Aded 20 

KuruĢ 400 

Def‟a Ģalvar  

Aded 20 

KuruĢ 400 

 

  

Yekunu‟t-tereke 18820 para 34 

Minhe‟l-ihracat  

Kaydiye 

KuruĢ 53 

Para 20 

Pul beha ma` varaka  

KuruĢ 20 

Akçe farkı  

KuruĢ 3 

Para 30 

 

Yekunu‟l-ihracat 77 para 10 

Sahhü‟l-baki 18743 para 24 el-taksîm beyne‟l-verese 

Hisse-i zevce-i mezbûre 

Emine 

KuruĢ 2343 

Hisse-i ibn-i kebîr 

mezbûr Ahmed  

KuruĢ 5466 

Para 34 

Hisse-i ibn-i kebîr mezbûr  

Yusuf 

KuruĢ 5466 

Para 34 

Hisse-i bint-i kebîre 

ġerife  

KuruĢ 2733 

Para 17 

Hisse-i bint-i kebîre 

Seher  

KuruĢ 2733 

 71 

 2661 

Para 17 

 30 

 27 

Harc kısmet olub ber 

vakt-ı kanuni talebine 

mezbûre Sehere 

 Hissesinden istîfâsı lâzım 

gelen 68 10 

 3 20 

 71 30 

  

Verese-i merkûmadan her biri ber mucib bi‟l-ahsa ırsiyelerini tamamen ve 

kemalen ahz ve istîfâ eylediğini ol babdaki defterini imza ve tahtim ve ba i`lâm ve 

haber ve mukirre ve mu`terif bulunduklarını iĢ bu mahalle Ģerh verildi. 

BELGE NO: 767 

Hüdavendigar vilayeti celilesi dâhilinde  merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib‟e 

tabi` Kaleli Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem ber vech-i ati katilen vefât 

eden Dikkulakoğlu Ali bin Musa bin Abdullah‟ın verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Döne bint-i Ali nam Hatun ile zevce-i mezbûre Döne‟den mütevellîd 
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sulbî sağîr oğlu Hüsni ve kendünden mukaddem vefât eden diğer zevcesi Nazike 

bint-i Süleymandan mütevellîd sulbî kebîr oğlu Hasan Hüseyin ve kezâlik 

kendünden mukaddem vefât eden zevce-i aheresı Fatma bint-i (SAYFA-42) 

Mustafadan mütevellîd sulbî kebîr oğlu Yakuba münhasıran ba`de zevce-i 

mezubure Döne Hatun dahi vefât edüb verâseti babası mezbûr Ali ile sadrî sağîr 

oğlu mezbûr Hüsni‟ye münhasara ve tashîh mesele-i mirâsları bi‟l-hükmi‟l-

münasehati‟Ģ-Ģer`îyye kırk sekiz sehimden olub sihâm-ı mezbûreden on dörder 

sehmden cem`an yirmi sekiz sehmi mezbûran Hasan Hüseyin ve Yakub ve on 

dokuz sehmi sağîr-i mezbûr Hüsni‟ye ve bir sehmi mezbûr Ali‟ye isâbeti Ģahidîn-i 

mu`addilin Ģehâdetleriyle muhz-i hasm-ı hacedde bi‟l-muvâcehe ber nehc-i Ģer` 

sabit ve subut verâsetlerini hükm-i Ģer`î lâhık olduktan sonra verese-i 

mezbûrûndan ibn-i merkûm Ya‟kub tarafından zikr-i ati husûsda taleb ve da`vâ ve 

ahz ve kabz ve muhakeme ve muhaseme ve müdafa`a ve mürafaya ba hüccet-i 

Ģer`îyye vekili ve sağîr-i mezbûr Hüsni‟nin dahi tesviye-i umûruna kıbel-i Ģer`den 

ba hüccet-i Ģer`îyye vasîsi olan verese-i merkûmadan ibn-i merkûm Hasan 

Hüseyin bi‟l-vekâle ve bi‟l-vesâye ve bi‟l-verâse eb-i merkûm Ali tarafından 

kezâlik ba-hüccet-i Ģer`îyye vekili IĢıklar Karyesi ahâlisinden Karaoğlu Abdullah 

bin Ali hazır olduğu halde meclis-i Ģer`de fi‟l-asıl Rumeli kıtası dahilinde Yeni 

Zağra Kasabası ahâlisinden olub el-yevm Anadolu Ģimendiferinin Karahisar ve 

Konya hattı makinistlerinden olub el-yevm merkez vilayet olan Konya 

Kasabasının Ġstasyon Mahallesinde mukim Abid Efendi ibn-i Kasım tarafından 

husûmet ve redd-i cevâbı ba-hüccet-i Ģer`îyye vekili âsitane-i Âliye‟nin KadıKöyü 

ahâlisinden ve da`vâ vekillerinden Ahmed Halid bey ibn-i Hüsey‟in 

muvâcehesinde iĢ bu meclis-i Ģer` ibraz eylediğim zahir Fetvahane-i Aliyeden 

müveĢĢah ve mu`ameleli bin üç yüz yirmi dokuz senesi Ģevalü‟l-mükerremenin 

yirmi dokuznucu târîhiyle müverrah ve mahkeme-i hâzıradan müvekkil mümâ 

ileyh Abid Efendi aleyhine diyet-i Ģer`îyyenin i`tâsına dâir gıyaben mu`ti i‟lam 

Ģer` hükmüne adem-i kana‟atle mümâ ileyh canibinden istinafen tezkifi istid`a 

olunmuĢ olmağla ba`zı esbab serd ve beyânıyla mümâ ileyhin talebi vechile 

vicahen  mehakememizin icrâsı meĢrûhatıyla fetvahane müĢaru‟l-ileyheden i`ade 

ve emr ve iĢ`âr buyurulmuĢ olduğuna binaen tafsilat-ı i‟lam müberrez-i mezkûrda 

muharrer olduğu vechiyle pederim ve mûrisimiz mütevaffa-ı mezbûr Ali sene-i 



152 
 

sabıkı ya`ni bin üç yüz yirmi dört senesi Eylülünün yirmi dokuzuncu günü 

neharen saat altı zâdelerinde medîne-i mezbûreye tabi` Çobanlar Karyesi cadde-i 

kebîri ve ammesinden ve Ģimendifer tariki mültekasından karye-i merkûme 

tarafına murur edeceği esnada Konya‟ya müteveccihen güzeran etmekde bulunan 

Ģimendifer makinesinin hareketini mevki` musa`ade olunduğu halde tahfif ve 

tenkiz etmiyerek nıfs makinenin ön cihetinin sağ tarafına peder ve mûrisimiz 

merkûm Ali‟ye çarpdırarak sağ ayağının dizi ve üstütünün dört beĢ parmak 

yukarısındaki kemiği sıkıĢtırılarak yüz üstü düĢürmek ve iki üç metre mikdarı öne 

doğru sürüklendirilmek ve baĢından dahi cerh ettirilmek sûretiyle ol anda vefâtına 

sebebiyet vermiĢ olmağla müvekkil mümâ ileyh Abdi Efendi‟den bi‟l-vekâle ve 

bi‟l-verâse ve bi‟l-asale ve bi‟l-vesâye diyet-i Ģer`îyyesini taleb ederiz deyü 

mazmûni takrîr-i meĢrûhuna mutabık ve zahir husûs-i mezkûrun yine iĢ bu 

mahkeme-i Ģer`îyyede î‟ade-i mehakemesi meĢrûhatı emr ve bin üç yüz otuz 

senesi cemaziyü‟l-ahirinin sekizinci târîhlü ve eminü‟l-fetvayı ve müdir i`lâmat-ı 

Ģer`îyye hatm-i resmileriyle müverrah ve mahtum bir kıta i‟lam-ı Ģer` ibraz ile 

vekil merkûm Abdullah‟ın tasdîkine mukarin da`vâ ettikde lede‟s-suâl vekil 

mümâ ileyh Ahmed Hamid bey (SAYFA-43) Dahi cevâbında müvekkil Anadolu 

Osmanlı Demiryolları makinistlerinden Abid Efendi ibn-i Kasım aleyhine ikame 

idilen diyet da`vâsında güya mümâ ileyhin taht-ı idâresinde bulunan Terzi 

Dikkulak Ali nam kimesneye çarpdırarak vefâtına sebebiyet verdiğine da‟ir 

mütevaffa-yı merkûmun veresesi vekil Hasan Hüseyin ve Abdullah tarafından 

akdemce vâki` olan taleb ve iddia‟ üzerine sâdır ve müvekkilemin yirmi altı bin 

altı yüz altmıĢ altı guruĢ yirmi para diyet-i Ģer`îyye î`tasına mahkumiyetini hâvi 

bulunan i`lâm-ı Ģer` ahkamına adem-i kana‟atla keyfiyet isti‟nafen tetkikini 

muhtevi olarak Fetvahane-i Aliyeye bi‟t-takdîm Fetvahane-i müĢarun ileyhâden 

i‟lam-ı mezkûr ile me‟an ve münkarizan mahkeme-i aliyenize tevdî` kılınmıĢ olan 

i‟tirazat-ı lâyıhamızda serd ve ityân ettiğimiz müdâfaât muhıkkıyyeyi tekrar eder 

ve ilaveten itirazat atiyede der-meyân eylerim Ģöyle ki; evvela müvekkilemin 

ikâmetgahı nıfs kanunide Ġstasyon Mahallesinde olması ve cümle-i celilenin 

kitabü‟d-da`vâsında musarrah olduğu vechiyle her da`vâ müdda`î aleyhin 

ikâmetgahı mahkemesinde ikame edilmek lâzım geldiğinden iĢ bu da`vâya rü‟yet 

mahkeme-i aleyiyenizin selahiyeti yokdur. Evvel bi evvel bu husûsa da‟ir bir 
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karar i`tâ buyurulmasını taleb edirim sanisen müvekkilime isnad olunan iĢ bu telef 

nefs meselesı hakkında müvekkilim aleyhine ceza mahkemesinde ikame olunan 

hukuk-i umumiye da`vâsında mümâ ileyhin ma`sumiyeti tahakkuk edüb beratına 

karar verilmiĢdir. Ġmdi vech-i meĢrûh üzerine netîcelenen da‟va-i mezkûr nazar-ı 

i`tibâre olunmak lâzım gelir çünkü iĢ bu diyet-i da`vâsının hukuk-i Ģahsiden olub 

hukuk-i umumiye zımmetinde bulunduğu verâseti arz ve izah olunduğu gibi bu 

da`vâda hukuk-i umumiye da`vâsı asıl ve hukuk Ģahsi da`vâ-yı fer` 

bulunduğundan eğer hukuk-i umumiye cihetinden müvekkil mahkum olmuĢ olsa 

idi onun zımmetinde hukuk-i Ģahsi da`vâsına dahi bakılub diyet-i hükm etmek 

kabil olur idiyse de, müvekkilimin ceza mahkemesinde ceryan mahkemesi 

netîcesinde kazanın men` ve izalesi kudret-i beĢeriyyenin ta`allukundan haric-i 

ahval ve Ģerait dahilinde vuku`  bularak buna müvekkilinim dikkatsizlik ve 

nizâmatı ri‟ayetsizlik gibi ahval te‟Ģir ile sebebiyet vermediği ve sebeb olmadığı 

sabit olarak ma`sumiyeti tezahür etmiĢ ve bunun üzerine bera‟atı hakkında sadır 

olan karar ile asıl olan hukuk-i umumiye da`vâsı sakat etmiĢ vaslın sukutuyla 

cümle-i celilenin cümle-i ahkamından bulunmuĢ olduğundan ve iĢ bu sûretiyle 

fera` olan hukuk-i Ģahsi da`vâsıda fi‟l-hal sakat olmuĢ olduğundan bu noktada 

da`vâya mahkeme-i aliye gerek ba kalması kavanin-i umumiyemizle tabil-i telif 

olmaz salisen arz ettiğim bu derece bariz ve her hakayik-i kanuniye meydanda 

olmayıbda mahkeme-i aliyeniz bu da`vâya rü‟yet selahiyetdar olmuĢ olsaydı bile 

tevki` kalınan hükme medar ittihaz edilmiĢ olan Ģahidlerin Ģehâdet vak`ıları le-

hak-ı hükm içün gayrı kafi olduğu zahir olub müvekkilimin iĢ bu telif nısf-ı 

fa`ilinde sebeb olarak tanınmasıda ancak hükm-i sabıkın zabıt ceridesinden 

istidalen kabûl edildiğinden kana‟at ve ciddiyen husûsi ve keyfiyeten hakayık-ı 

ahvaline kesb ıttıla` içün Ģahud-i mezbûranın celb ve istima`ıyla kendülerinin 

tahlîf edilmesi lâzım gelir ve birde da`vânın der kar olan nezaket ve ehemmiyetine 

binaen müdda`îlerinin sevk menfa`atle tam e‟l-tedarik Ģahid getirmesi ihtimali 

te‟emmül olarak istizahat-ı dakikada bulunmak lâzıme-i Ģer`îyyeden iken bu 

cihetde isbate (SAYFA-44) EdilmiĢ olması nikad-i mühimmesine îtiraz leyhimdiki 

müdâfaât vakı`amı ileveten der-meyân ile ve iĢ bu da`vâ bi‟l-vesale ve bi‟l-vekâle 

müdda` mevkilerinde bulunan Hasan Hüseyin ve Abdullahın mu`arazadan 

men`ilerini müvekkilem izafetle taleb eylerim deyu makam-ı def`ada irad makal 
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ettikde müdda` aley vekili mümâ ileyhin bir minvâl-i muharrer makam-ı def`ada 

irad eylediği küllematı hakkında ve ale‟l-husûs vazife ve selahiyet noktasından 

müdda`îleri lede‟l-isticvab cevâblarında mehakemenin bura mehakeme-i 

Ģer`îyyesinde fasl ve rü`yet edilmesi lâzım geldiğini ve kendileri fakiradan 

bulunduklarından buraca cereyan eden mehakemenin Yakubdan bile aciz 

bulunduklarını binaen Konya mahkemesine ikame-i da`vâ edemiyeceklerini ve 

mahkeme-i hâzıra fasl edilmesini tezkâr etmelerini vekil mümâ ileyh Ahmed 

Hamid beğden îfâde-i sabıkasından baĢka bir diyeceği olub olmadığı lede‟l-istîfâh 

cevâbında kava`id ve ahkam-ı kanuniye serahadi nazıran nas-ı mu`amalat-ı 

Ģer`îyyede mütasaviyetü‟l-akdem bulunduğundan ve fakir ile ganinin bir guna 

firakı olmadığından ve ni`met külfet mukabilesinde bulunduğuna binaen bu 

babdaki iddiâ`yı sabıkında ısrâr eylediğini tezkâr ve baĢka bir îfâdeler olmadığını 

tebeyyün etmekle selefi zamanında ceryan edüb ancak netîce-i hükmün tefhimi 

iradesinde kalmıĢ olan muhakematda ve ba`de bi‟d-defa`at da`vâyı hâzıranın 

mehakemesi içün vuku` bulan da`vâtiye ve muhtıra tebligatında vazife ve 

selahiyet çekinde asla bir guna i`târaz ve müdâfaât serd ve beyân olmuyarak bi‟z-

zat merkez livâ niyâbet-i Ģer`îyyesinde iki def‟a vekil ta`yîn idilmek sûretiyle 

da`vet vâki`aya icabet ve iĢ bu mahkemede isbat-ı vucud idildiğine ve hükm-ü 

gıyabi-i mezkûrun yine mahkeme-i hâzırada î‟ade-i fasl ve rü‟yet ve ekmali 

fetvahane-i aleyeden Ģahsi olduğuna ve fa`il-i katil ve itlafın livâ-i mezkûr 

dahilinde vuku` bulduğunu ve hattı müczat-ı cismani cihetinden dahi ceryan 

mehakemenin livâ-i mezkûr mahkeme-i ceza‟iyesinde icrâ edildiğini tasâdik 

tarafın ile anlaĢıldığına da`vâ vakı`a kısasen müteallika olmayıb hata‟en ve 

teseyyüb ibkâ`indan bahisle diyet-i mütedair idiğüne ve mahkeme-i ceza‟iyece 

mücazat-i-cismanyeden bera‟atına karar ittihaz cihet-i Ģer`îyyece diyet-i 

da`vâsının kabûl ve istima`ına Ģer`en bir guna men` teĢkil edemiyeceğine ve 

Ģahidan-ı merkûman ĠbiĢ ve Hüseyin ise selefi tarafından icrâ kılınmıĢ olan 

mehakeme-i vahide? bi‟l-istima` tezkiye-i sırrıları itmam olunmuĢ bulunan 

Ģahudun olmağla beraber aheren tarafımdan fasl ve re‟yet idilen mehakeme-i 

gıyabiyede dahi vekil ve musahhar muvâcehesinde vaka-ı saniye olarak lede‟l-

istiĢhad usul-i mevzu‟asına tevfikan sırren ve alenen tezkiyeleri icrâ kılınan 

Ģahuddan bulunduklarından î‟ade-i isitima`larını luzum olmadığına ve haklarında 
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doğan meĢru`unda der-meyân olunamadığına ve hükm-ü gıyabi mühriye 

aleyhinde baĢkaca def‟a sulh bir da‟va dahi tezkâr edilmediğine binaen müdda` 

aley vekil mümâ ileyh Ahmed Hamid beğin makam-ı def‟ada irad eylediği 

küllematının Ģâyânü‟l-iltîfât olmadığı kendü veya ba`de‟t-tefhim mûris merkûm 

âlinin hin-i katil ve itlafında Ģimendifer makinesini sevk ve idâre eden zatın 

müdda` aleyh müvekkil mümâ ileyh Abid Kasım Efendi olduğu gerek müvekkil 

mümâ ileyh Abid Kasım Efendinin bin üç yüz yirmi yedi senesi ġubatının yirmi 

yedinci târîhiyle makam-ı ali fetva penahiye takdîm edüb ber minval-ı meĢrûh 

mazmûni vekil mümâ ileyh Ahmed Hamid beğ canibinden tasdîk ve te‟yid edilen 

îtiraz istida`sında bi‟l-asâle ve gerek esnay-ı mehakeme-i hâzırada mümâ ileyh 

tarafından bi‟l-vekâle ve bi‟l-tav` ve‟l-arzı ikrâr ve îtiraf eylediğine mebnî mûris 

merkûm Alinin hate‟en ve teseyyüb katil mutalliki mümâ ileyh (SAYFA-45) Abid 

Kasım Efendi olduğu mutahakik ve zat-ı hükmü gıyabi-i mezkûr dahi Ģahidin 

mu`addilin ve müzekkibin ile müsbet olmağın ve ancak hükm-i mezkûrda mikdar 

diyet ve mukata„i Ġ`tâ hükümde zuhul edilmiĢ idiğü anlaĢılmağın mucibince fi 

zamanında râyic olan mecidi akçeden olarak diyet rical bulunan yirmi üç bin üç 

yüz otuz üç guruĢ takasit selaseye bi‟t-ttaksîm iĢ bu bin üç yüz otuz bir sene 

saferü‟l-hayrının on dördüncü gününe müsadif olan sene-i rumiye kanun-i saninin 

onuncu gününden i‟tibaren meblağ-i mezkûrun selasi bulunan yedi bin yedi yüz 

yetmiĢ yedi guruĢ yirmi beĢ parası sene-i ati-i ruminin yani bin üçyüz yirmi dokuz 

sene kanun-ı saninin onuncu târîhinde ve ikinci selasenin bin üç yüz otuz sene 

kanun-u saninin onuncu târîhinde ve selase mütabâkîyesi ve üçüncü taksiti olan 

yedi bin yedi yüz yetmiĢ yedi guruĢ yirmi beĢ parası dahi bin üç yüz otuz bir 

senesi kanun-i saninin onuncu târîhinde müdda` mümâ ileyhe Hasan Hüseyin ve 

Abdullah bi‟l-vekâle ve bi‟l-asâle ve bi‟l-verese ve bi‟l-vesâye edâ ve ifâ eylemek 

üzere müvekkilini izâfetlü vekil mûma ileyh Ahmed Hamid bey tenbîh ve ol-

vechiyle hükm-i ibtida`i ve gıyabi-i mezkûr ta`dilen tenfiz olunduğu tescîl ve 

i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟r-rabi` aĢar min Saferü‟l-hayır li- sene ihdâ selasin ve 

selase ve mi‟e ve elf 
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BELGE NO: 768 

Tahakkuk-u gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve 

tarhrîr içün savb-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen bi‟l-hükm irsâl olunan 

mahkeme-i Ģer`îyye ketebesinden Ahmed Efendi ibn-i Ġsmail Hakkı Efendi ma` 

ümena Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı 

Sâhib mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesinde vâki` Cenanoğlu Ömer Ağa ibn-i 

Ahmedin ile‟l-vefât sâkin olduğu menzile varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî 

kesân huzurlarında âkd-i meclis ettiğinde medîne-i mezbûre mahallâtından Sinan 

PaĢa Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Bıyıkzâde Nuri Efendi 

ibn-i Hacı Ahmed Efendi ibn-i Abdullahın sulbiyye-i kızı olub sin ve cüssesinin 

bulûğa tahammülü bulunduğundan akile ve baliğe ve reĢide olduğunu idde`a eden 

zatı ta`rîf-i Ģer`î le mu` arrefe olan Ulviye meclis-i ma`kûd-i mezkûrde vakt-ı 

sığarında vasî mensubesi vâlidesi zatı kezâ muarrefe Emine Hatun bint-i Ömer 

muvâcehesinde ben hala yirmi yaĢınımi müteceviz akile ve baliğ ve reĢide olub 

bi‟z-zat kendi umirimu rü„yete müktedire ve i`ânet vasîden müstegniye olmamla 

vakt-ı sığarımde pederim müteveffa merkûmdan mevrûs ve müntakil hisse-i 

irsiyem olan yedi yüz doksan yedi buçuk guruĢ li-ecli‟l-istirbâh vasîyem mezbûre 

muarrefetiyle eytam sanduğuna vaz` olunmuĢ vel-yevm hıfz idilmekde bulunmuĢ 

olmağla meblağ-ı mezkûr yedi yüz doksan yedi buçuk guruĢ halen bana ade ve 

teslîm vasîm ve vâlidem mezbûreye tenbîh olunmak matlubûmdur deyü da`vâ 

ettikte lede‟s-suâl vasîy-i mezbûre Emine Hatun dahi cevâbında müdda`îyi 

mezbûrenin vakt-ı sığarında pederı mütevaffa-yı merkûmdan mevrûs ve müntakil 

hisse-i ırsiyesi olan meblağ-ı mezkûr yedi yüz doksan yedi bucuk guruĢ li-ecli‟l-

istirbâh Eytam sanduğuna vaz` olduğunu tav`en bağde‟l-ikrâr lâkin müdda`î 

mezbûrenin ber vech-i muharrer rüĢd müdda`îsini külliyen inkâr etmekle 

müdda`îyi-i mezbûreden ber vech-i muharrer müdda`îsına mutabık beyyine taleb 

olundukda her biri medîne-i mezbûre mahallâtından Hacı Yahya Mahallesi 

ahâlisinden Yılanlıoğlu Ali Ağa (SAYFA-46) ibn-i Mehmed ve Etmekçioğlu 

Süleyman Efendi ibn-i Osman nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehâde meclis-i Ģer`a 

hâzıran olub mutekarriren istiĢhâd olduklarında iĢ bu müdda`îyi-i mezbûre Ulviye 

bint-i Nuri Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi hala yirmi yaĢını mütecaviz akile ve 

baliğe ve reĢide olub bizzat kendi umûruni rü`yet e muktedire ve i`anet vasîden 
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müstagniyedir biz bu husûsa bu vech üzere Ģahidiz ve Ģehâdet dahi ederiz deyü 

müttefikü'l-lafz ve‟l-ma‟na bi‟l-muvâcehe ber- nehc-i Ģer„i iddiâ-i Ģehâdet-i 

Ģer„iye etmeleriyle Ģahidan-ı mezbûran usul-i mevzuasına tatbika-i evvela bâ-

varaka-i mesture sâlifü'z-zikr Hacı Yahya Mahallesi imamı Ahmed Efendi ibn-i 

Bekir ve Muhtar Nuri bin Hacı Abdullah nam kimesnelerden sırran ve ba`de 

Abdullah Efendi ibn-i Hacı Mehmed ve Kazgancıoğlu Molla Hüseyen bin Osman 

nam kimesnelerden bi‟l-muvâcehe a`lenen lede't-tezkiye a`dl ve makbulu'Ģ-Ģehâde 

idükleri iĢâr ve ihbâr olunmağın mucibince müdda`îyi mezbûre Ulviyenin ber-

menvâl-i meĢrûh rüĢd müdda`îsine ba`de`l-hükm pederi metevaffay-ı merkûmdan 

mevrûs müntakil Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz hisse-i ırsiyesi bulunan meblağ-ı 

müdda`îye mezkûr yedi yüz doksan yedi buçuk guruĢ müdda`îyi mezbûre Ulviye 

halan edâ ve teslîme vasîy-i mezbûre Emine Hatuna tenbîh eylediği ve vâki` hal-i 

katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tahrîr ve ma`an mürsel ümena-i Ģer`ali 

meclis-i Ģer` gelüb a`lâ vuku` inhâ ve takrîr etmegin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer tenfiz 

olduğu tescîl ve i`lâm olundu fi'l-yevmi'l-aĢar min Ģehr-i Rebi`ü'l-evvel li-sene-i 

ihdâ selasin ve selasa mi‟e ve elf 

BELGE NO: 769 

Tahakkuk-u gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve 

tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i 

Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasîf Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar 

Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Kahil 

Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Değirmenci Alizâde Hacı 

Abdullah Efendi ibn-i Hüseyin Efendi ibn-i Hasan Efendinin il‟el-vefât sâkin 

olduğu menzile varıb salüfü‟l-zikr her biri Kahil Mahallesi ahâlisinden 

Samedzâde Ömer Efendi ibn-i Mehmed ve cibil Ġbrahimzâde Hacı Kadir Ağa ibn-

i Hacı Hüseyin Mumyakmazzâde Emin Ağa ibn-i Ġbrahim Ağa ve Ġplikcizâde bin 

Abdurruhman ve Hacı Alizâde Ahmed Ağa ibn-i Hacı Ali ve Marulcu Mahallesi 

ahâlisinden Mumcu Ahmed oğlu Sırac Necib Ağa ibn-i Ali ve Hacı Mustafa 

Mahallesi ahâlisinden Hacı Ġmamoğlu Bakkal Ġsmail bin Hüseyin ve Lülecioğlu 

Ġsmail bin Mehmed nam kimesneler hazır oldukları halde â`kd meclis-i Ģer` ali 

ettikte metefaffa mûma ileyh verâseti zevce-i menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i 
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Yusuf ve Nesibe bint-i ömer Efendi nam Hatunlar ile zevce-i mezbûre Nesibe 

Hatunlar mütevellîdleri kebîre kızları Afife ve Nimetullah ve sağîre kızı Münire 

ve kebîr oğlu Hüseyin ve sağîr oğlu Mehmed‟e münhasıran ve tashîh mesele-i 

mirâsları bi'l- farizetü'Ģ-Ģer„ îye on altı sehimden olub sihâm-ı mezbûreden birer 

sehimden cem‟an iki sehmi zevceten-i mezbûreten Fatma ve Nesibe Hatunlar‟a 

ikiĢer sehimden kezâlik cem`an altı sehmi benât-ı mezbûrât Afife ve Nimetullah 

ve Münire‟ye dörder sehimden kezâlik sekiz sehmi benât-ı mezbûran Hüseyin‟e 

ve Mehmed‟e isâbeti tahakkukundan sonra zatı hazurun-ı mezbûrûndan Ömer 

Efendi ve Ahmed Ağa ta‟rifleriyle muarrefe zevce-i mezbûre Fatma Hatun 

meclis-i ma`kûd-i mezkûrda sağîren-ı mezbûran Münire ve Mehmedin tesviye-i 

umurlarına ba-hüccet-i Ģer`îyye vasî ve vâlideleri zatı kezâlik muarrefen-i 

mezbûren ta`rifleriyle muarrefe-i mezbûre Nesibe Hatun mahzarında (SAYFA-47) 

Zatları kezâlik muarrefen-i mezbûran ta`rifleriyle muarrefeleri benaten-i 

mezbûreten Afife ve Niğmetulluh ve ibn-i mezbûr Hüseyein hazurun oldukları 

halde bi-tav`ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb Mahalle-i mezbûrede vaka`-i 

canib yemini Fazlızâde Ahmed Efendi ibn-i Süleyman menzil ve arkası Muğni 

oğulları Eyüb oğlu ibn-i Ali ve ba`zen Mumyakmaz zâde Ġbrahim Ağa ibn-i Hacı 

Ahmed menzilleri ve yesârı Mumyakmazzâde Emin ve Abdullah ibn-i Ġbrahim 

Ağa menzilleri ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd müĢtemelat ma`lumuye hâvî bir 

bâb mülk ve menzil medîne-i mezbûre çarĢısında kadı hamamı civarında vâki` 

canib yemini tarîk-i âm ile ve ba`zen-i Uncu Süleyman bin Abdullah vârisleri 

dükkanı ve ba`zen Donluzâde Hacı Mehmed Efendi ibn-i Ġsmail dükkanı ve 

KörÇavuĢ Ġsmail bin Abdurrahman vârisleri dükkanı ve Tornacızâde Cevad bey 

ibn-i Hacı Fevzi bey dükkanı ve arkası Meryem oğlu Hacı Mehmed vârisleri 

dükkanı ve yesârı ta`libinde Hüseyin bin Mehmed dükkanı ve ba`zen-i 

Abdurrahim müsirrer vakfı dükkan ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd bir bab 

dükkan ve mahdûd-i mezkûr ile canib-i yemininde ve marrü‟z-zikr halucu 

dükkanına muttasil ve tek kepenklü güĢâd olunur bir bâb mülk diğer uncu dükkanı 

ve yeni mevki-i mezkûrda vaka`i canib yemini Kale‟ciklioğlu Hüseyin bin Hacı 

Ömer dükkanı ve arkası Kadı Hamamı Bölmeliği ve yesârı Nalbantcı Hacı Hasan 

ibn-i Hüseyin ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd zemini Necibzâde vakfına senevî 

kırk sekiz guruĢ mukâtaa-i kadîmelü ve ebniyesi mülk iki kepenklü güĢâd olunur 
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bir bab diğer dükkan ve medîne-i mezbûre haricinde çomak nam Mahallede 

vaka`i- Ģarkın ve Ģimalin tarîk-i âm ve garbın ve cenube-i Muğnioğlu Abdurrahim 

bin Osman ve Kadıoğlu Ömer bin Abdullah bağları ile mahdûd kurumi mülk iki 

buçuk dönüm miktar bi kıta bağdan her biri mevrûsum zevcem mütefeffa mezbûr 

Hacı Abdullah Efendinin hayatında ile‟l-vefât ve taht tasrifinde malı ve mülkü 

olub ba`de-i vefâtı benimle ve vârisi mezbûrûne mevrûs olmağla emlak 

muharrereh-i mezkûralarda olan ber tashîh-i mezkûr birer sehim hisse-i Ģayi`amı 

beĢ bin guruĢ mezbûrûn Afife ve Nimetullah ve Münire ve Hüseyin ve Mehmed‟e 

müĢa`en ve mütesaviyen bey` bat-ı sahîh Ģer`î ile bey` ve temlik ve her birini 

mahallinde vech layıkıyla teslîm eyledikte vasîy-i mezbûre Nesibe Hatun sağîren-

ı mezbûran Münire ve Mehmed içün bi‟l-vesâye ve mezbûran Afife ve Nimetullah 

ve Hasibeden her biri bi‟l-asâle ve iĢtirâ ve temlik ve teslîm ve kabz ve kabûl 

eylemeleri zımmetlerinde mütekarrir olan semen-i meblağ-ı mezkûr beĢ bin guruĢ 

mezbûrûnu himaye ve her birinin zımmetini semen-i meblağ-ı mezkûr 

mutalebesinden iskat ve ibra eylediğimde mezbûre Nesibe Hatun bi‟l-vesâye ve 

mezbûrûn Afife ve Nimetullah ve Hüseyin‟den her biri bi‟l-asâle meclis himaye 

ve ibrada bela men` ittihab ve ibra-i mezkûr kabûl eylediler dediğinde vasîy-i 

mezbûre Nesibe Hatun ve mezbûrûn Afife ve Nimetullah ve Hüseyin‟den her biri 

mukarrer-i mezbûre Fatma Hatun‟un ber- minval-ı meĢrûh bi‟l-cümle tekarririni 

harfiyen tasdîk eylediklerini ve vaka`hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve 

tarhrîr ve me`an mürsel ve ümena ve Ģer`âle meclis-i Ģer`gelüb âla vuku` inha ve 

takrîr etmekle ba`de‟l-tasdîk ve‟t-tenfiz mâ vaka„ bi't-taleb ketb olundu fi'l- 

yevmi`s-samin ve`l- iĢrin min Ģehr-i Rebiü'l- evvel lî sene salase ve mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

MaĢuzâde Ömer Efendi 

ibn-i Mehmed  

Halil Ġbrahimzâde Hacı 

Kadir Ağa ibn-i Hüseyin  

Mumyakmazzâde Hacı 

Kadir Ağa ibn-i Ġbrahim  

Ġblikçi oğlu Ġsmail bin 

Abdurrahman  

Hacı Ali oğlu Ahmed bin 

Hacı Ali  

Sırac Necib Ağa ibn-i Ali  

Hacı Ġmam oğlu Bakkal 

Ġsmail bin Hüseyin  

Lüleci oğlu Ġsmail bin 

Mehmed  

Ve gayrihim  
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BELGE NO: 770 

Derun-i hüccet-i mezkûrede muharrer min-haysı‟l-mecmu` sekiz bin yüz yirmi altı 

guruĢ otuz paranın müddeti ma` ziyade münakkızı olduğu halde meblağ-i mezkûr 

hayic birisi te`diye etmemiĢ olduklarından dolayı tesviye-i deyn etmeleri husûsi 

Eytâm Müdîrliğünden ba mezkûre îfâde olunmuĢ ve ale‟l-suâl îfâyı deyn 

etmelerini ve aksi halinde fıkra-i kanuniye icrâ olunacağına dâir teblîğ edilen 

muhtıradan sonra kefîllerinden mûma ileyh Hacı Ġzzet beğin vuku`vefâtı Eytâm 

Müdîrliğünden baĢkaca baĢkaca ba mezkûre beyân olunmuĢ (SAYFA-48) 

Olduğunu binaen meblağ-i mecmu`a mezkûr sekiz bin yüz yirmi altı guruĢ otuz 

paranın medyûn asıl merkûm Ali Efendi ile kefîl diğer merkûm Mehmed beyden 

ber vakt-ı kanuni tahsîli iktizâ eylediği i`lâm olundu  fi`l-yevmi‟l-ıĢrin min Ģehr-i 

Rebiü'l- evvel lî sene ihdâ ve selâsîn ve salase ve mi‟e ve elf 

BELGE NO: 771 

Tahakkuk-u gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde fasl hasm-ı 

içün canib-i Ģer` enverden bi`l-iltimas me‟zunen bi‟l-hükm irsâl olunan mahkeme-

i Ģer`îyye BaĢkatibi mehmed vasîf Efendi ibn-i ahmed Efendi Hüdvendigar 

vilayeti dahilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından ÇavuĢbaĢı 

Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Hüseyin oğlu Hacı 

Salih bin Hacı Hüseyin ibn-i Hasanın ile‟l-vefât sâkin olduğu menzile varıb zeyl-i 

vesîkada muharrerü‟l-esâmî zevat huzurlarına â‟kd meclis ettiğinde mütevaffa 

merkûm Hacı Salih‟in ber vech-i ati vârisi oldukları iddiâ` eden zatlar kezâlik 

zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî zevat ta`rifleri ile muarrefeler Atike bint-i 

Mahmud ve kebîre kızları Hanife ve Hacer ve kebîr oğlu Mehmed ġakir ve sağîr 

evladı Arif ve Hüseyin ve Hasan‟ın ba-hüccet-i Ģer`îyye vasîleri ammileri Hacı 

Ali Efendi ibn-i Hacı Hüseyin hazurun oldukları halde meclis-i ma`kûd mezkûrda 

Arab Mescidi Mahallesi ahâlisinden Kahvecioğlu Hacı Ali Osman bin Hüseyin 

muvâcehesinde mütevaffa merkûm Hacı Salih zevci dahilim olub hin-i vefâtında 

verâset-i zevce-i menkûhesi bulunduğum cehtle benimle kebîre kızları hazıreten-i 

mezbûreten Hanife ve Hacer ve kebîre oğlu hazır-ı mezbûr Mehmed ġakir ve 

sağîr oğulları hazır-i mezbûr Hacı Ali Efendi‟nin vasîleri bulunduğu sağîren Arif 

ve Hüseyin Hüsni‟ye mahzara ve tashîh mesele-i mirâsları altmıĢ dört sehimden 
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olub sihâm-ı mezbûradan sekiz sehmi bana ve yediĢer sehimden cem`an on dört 

sehmi hazreten-i mezbûreten Hanife ve Hacer ve on dörder sehimden cem`an kırk 

iki sehmi hazır-ı mezbûr Mehmed ġakir ile sağîren-ı mezbûran Arif ve Hüseyin ve 

Hüsni‟ye isâbet edüb bizden gayrı vârisi ve terekesine müstahak ahir olmamağla 

mûrisimiz zevcim müteveffâ-yı mezbûr Hacı Salih‟in mezbûr Hacı Ali Osman 

zımmetinde cihet farzdan kırk guruĢ alacak hakkı olub meblağ-ı mezkûr kable‟l-

ahz ve‟l-istîfâ ber vech-i muharrer vafat etmekle meblağ-ı mezkûr benimle 

hazurun-ı mezbûrûna hala-i eda ve teslîme mezbûr Hacı Ali Osman‟a tenbîh 

olunmak matlubûmuzdur deyü hazurun-ı mezbûrûn ile vasî mûma ileyh 

tasdîklerini mukarrin da`vâ ettiklerinde lede‟s-suâl mezbûr Hacı Osman dahi 

cevâbında cihet-i merkûmdan mütevaffa merkûm Hacı Salih Ağaya zımmetinde 

ol mikdar guruĢ deyni olduğunu ve vuku` vefâtını tav`en ba`de‟l-ikrâr ma`ade 

müdda`îyi-i mezbûre Atike ve hazurun-i mezbûrûn Hanife ve Hacer ve Mehmed 

ġakir ve vasî hazır mûma ileyh ber vech-i meĢrûh verâset-i müdda`îlerini külliyen 

inkâr etmekle müdda`vin-i mezbûrûndan verâset-i meĢrûh müdda`îlerini mutabık 

bint-i taleb olundukta salifü‟l-beyân ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden 

Hacıbeyoğlu Ġbrahim ÇavuĢ ibn-i Hafız Ġsmail ve Kurtoğlu Osman Efendi ibn-i 

Ġsmail nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehâde meclis Ģer` hazurun olub istiĢhad 

olunduklarına fi‟l-hakika mütevaffa merkûm Hacı Salih bin Hacı Hüseyin bin 

Hasanın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Atike bint-i Mahmud ile sulbiyye-

i kebîre kızları Hanife ve Hacer ve sulbî kebîr oğlu Mehmed ġakir ve sulbî sağîr 

oğlulları Arif ve Hüseyin ve Hüsni‟ye mahzaradır bunlardan gayrı verâseti 

terekesi müstahak aheren olduğu ma`lumumuz değildir bize bu husûsa bu vech 

üzere Ģahidiz ve Ģehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefikü‟l-lafz ve‟l-ma`na bi‟l-

muvâcehe ber nehc-i Ģer`eda ve Ģehâdet Ģer`îyye etmeleriyle Ģahidan-ı mezbûran 

usul-i mevzu`asına tatbika-i evvel ba varaka-i mestura mensub oldukları salifü‟z-

zikr ÇavuĢbaĢı Mahallesi Ġmamı Mehmed Efendi ibn-i Salih ve Muhtarı Hacı 

Ömer Efendi ibn-i Hacı Bekir nam kimesnelerden sırren (SAYFA-49) Ve ba`de 

her biri Mahalle-i mezbûre ahâlisinden Bacakoğlu Ali bin Halilin ve Ekeste oğlu 

Osman bin Abdullah nam kimesnelerden bi‟l-muvâcehe âlenen lede‟t-tezkiye a‟dl 

ve makbulu‟Ģ-Ģehâde idükleri iĢâr ve ihbâr olunmağın mucibince müdda`îyi-

imezbûre Atike ile hazurun-i mezbûrûn Hanife ve Hacer ve Mehmed ġükri vasî 
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hazır muma iley Hacı Ali Efendi‟nin ber vech-i muharrer verâset-i müdda`îlerini 

bağde‟l-hükm meblağ-i müdda`îye mezkûr kırk guruĢ ile müdda`î ileyh mezbûr 

Hacı Osman Ali mucib ikrâra elzem olunduğunu ve vak` hal-i katib mûma ileyh 

mahallinde ketb ve tarhrîr me`an mürsel ümena Ģer`ali meclis-i Ģer`gelüb âla 

vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîk ve‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer` tescîl ve i`lâm 

olundu fi‟l-yevmi‟s-sabi` âĢar min Ģehri Rebiü'l- evvel lî sene ihdâ ve selâsîn ve 

salase ve mi‟e ve elf 

BELGE NO: 772 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Dinar kariyesi ahâlisinden Gülcan oğlu Ahmed bin Mehmed meclis-i 

Ģer`enverde karye-i mezkûre ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Mavioğlu 

Çakır bin Ahmed bin Yusufun sulbî sağîr oğulları Mehmed bin Ahmedin pederleri 

mutefaffa-i merkûmdan mevrûs malına li-ecli‟l-edane bi‟l-memuriye vasî nasb ve 

ta`yîn olunan Eytam Müdürü Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi mahzarinda 

bi-tav`ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb vasî müdir mûma ileyh Mehmed 

Efendi vasîsi olduğu sağîren-ı mezbûranın pederleri mutefaffa-i merkûmun 

mevrûs muntakil malından sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla altı yüz elli dört 

guruĢ otuz para bi‟l-vesâye bana eda ve teslîm eyledikte ben dahi yedinden 

istidane ve ahz ve kabz ve umur sarflı istihlak etmemle meblağ-i mezkûr ile 

semen-ii iĢ bu târih-i vesîkadan üç sene tamamına değin mu`eccel ma`uduna 

sağîren-ı mezbûranın malından ve vasî mûma ileyh müdir Efendi benden iĢtirâ„ ve 

kabz eylediğim bir aded helali koyun saati semen-iden dahi kezâlik sim-i mecidi 

yirmi guruĢ hesabiyla yüz yetmiĢ altı guruĢ yirmi para ki ciheteyn-i 

mezkûreteynden cem`an sekiz yüz otuz bir guruĢ on para zimmetinde sağîren-i 

mezbûrûn Ahmed ve Mehmede vacibü‟l-eda ve lâzımü'l- kaza sahîh deynimdir 

mûma ileyh Mehmed Efendi ve halefi olacak vasî tarafından müta`kîben-i taleb ve 

da`vâya mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen ihzareye ve harc ve i`lâm 

vârisim tahsîle ve pul beha masârîfât-ı saireye bana müracaat etmek üzere harc ve 

sarf ve murur eden eyam içün tabir` edeceği mebaliği edaya dahi müte‟ahhüd 

bulunduğumu ve ol babda ki vasî mûma ileyh halefi olacak zatı emr ve 

me‟zuniyet eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer`îyyene merkûm Ahmed meclis-i 
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ma`kûd mezkûrda vasî mûma ileyh Mehmed Efendi mahzarında bi-tav`ihâ ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm edüb meblağ-ı mecmu` mezkûr mukabilesinde ba tapu 

yedümde malım olan karye-i mezbûrede vaka` 9 TeĢrîn-i evvel 328 târîhi ve 34 

sıra numaralı ma`lumu‟l-hudud ve‟l-îtirâf bir kıtada bir dönüm tarlayı vergi ve 

iradi tarafıma a‟id ve raci` olmak üzere iĢ bu târih-i vesîkadan üç sene tamamına 

değin terhim vefa-ı ferağ ve mu`amele-i ferağıyesini komisyon-i mahsûsi 

huzûrunda bi‟l-icrâ ve istinadını vasî mûma ileyh teslîm etmemle ol dahi teslîm ve 

kabz ve kabûl edüb deyn-i mezkûrimi vakt-ı mezkûr hululunde sandık-ı mezkûra 

eda edemeyüb fekkin rehin mümkin ve müĢir olmaz ise tarlayı mahdûd-i mezkûr 

semen-i misliyle ahere bey` ve ferağ ve kabz semen-i ve semen-iden deyn-i 

mezkûrimi edaya fazla kalur ise bana irsâl ve isâle ve noksanını baĢkaca edaya 

ve‟l-hasıl husûsat mezkûreye muta`allik ve mütazarri` olan umûrun külliyesini 

küllema azleten fetat vekili mazmûni üzere âzl ve uzledden müsavene ve sulb 

a‟kd rehinde meĢrût vekalet-i devriye-i sahîha-i Ģer`îyye ile tarafımdan mûma 

ileyh Mehmed Efendiye ve halefi olacak zatı vekil nasb ve ta`yîn eyledim dedikde 

ol dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımasini 

kemâ-yenbâği edaya teâhüd ve iltizâm eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ 

vaka„ bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi'l- yevmi`s-sabi` aĢar min saferü‟l-hayr li- 

sene ihdâ selasin ve salase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Ketebeden Ahmed 

Efendi ibn-i Ġsmail Hakkı 

Efendi  

Ayıkzâde Hacı Arif 

Efendi Ġbn Hacı Ahmed 

Efendi  

Kundakcızâde Ali Efendi 

ibn-i Ahmed  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 773 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Zaviye Sultan Mahallesi ahâlisinden ġeyhzâde Ahmed ve Ġsmail ve 

Çelebiler ibn-i Abdulbaki celbi meclis-i Ģer` enverde medîne-i mezbûre 

mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden Emir Himmetzâde Ahmed bin 

Mustafa‟nın sulbiyye-i sağîre kızı Sultan‟ın Eytam sandiğı‟nda mahfûz malına lî-
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ecli‟l-idâne bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn olunan medîne-i mezbûre Eytam 

Müdüri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edüb vasî müdir mûma ileyh Mehmed Efendi vasîsi olduğu sağîr-ı 

mezbûrûn babası mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve muntakil malından sim-i 

mecidi yirmi guruĢ hesebıyla beĢ bin guruĢ bi‟l-vesâye bize edane ve teslîm 

eylediğinde biz dahi yedinden istidane ve ahz ve kabz umurumuza sarflı istihlak 

etmemle meblağ-ı merkûm ile semen-ii iĢ bu târih-i vesîkadan üç sene tamamına 

değin mü`eccel ve ma`udunu sağîrân-ı mezbûrânın malından va vasî müdir mûma 

ileyh Mehmed Efendi yedinden iĢtirâ„ ve kabz eyledim bir aded helali goyun saati 

semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla bin üç yüz elli 

guruĢun ciheteyn-i mezkûreteynden cem`an altı bin üç yüz elli guruĢ 

zimmetimizde sağîren-ı mezbûra Sultan‟a vacibü‟l-eda ve lâzımü'l- kaza sahîha-i 

deynimizdir Eytâm Müdîr mûma ileyh halefi alacak müdir ve vekilleri tarafından 

mütakiben-i taleb ve da`vâya mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen 

ihzâriyye ve harc i`lâm vârisim tahsîleye ve pul beha ve masârıfat saireye bize 

müraca`at etmek üzere harc ve sarf ve murur eden eyam içün tabir` edecekleri 

mebaliği dahi edaya müteâhüd bulunduğumu ol babda mûma ileyh halefi olacak 

zatı emr ve mezuniyet eyledik dediklerinde gıbbe`t-tasâdik ve‟l-tasdîki‟Ģ-Ģer` 

mûma ileyh Ahmed ve Ġsmail çelebilerini meclis-i ma`kûd mezkûrda müdir mûma 

ileyh Mehmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb meblağ-i 

mecmu` mezkûr mukabilesinde ba tapu yedimizde olan evkâf-i celileye 

müsakkafetinden sultan divan-ı kuddüs serallahü Efendimize vakfından salifü‟l-

beyân Zaviye Sultan Mahallesinde vaka` fi 10 kanun-i evvel 321 târîhlü 11 

numrolusunda ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât bir bab anbarımuz vergü ve idari 

tarafımızı a`id ve raci olmak üzere iĢ bu târîhi -i vesikaden üç sene tamamına 

değin terhin ve vefa`i ferağ ve mu`amele-i ferağıyesini mütevellîsi huzûrunda bi‟l-

icrâ ve senedini müdir mûma ileyh teslîm etmemizle ol dahi teslîm ve kabz ve 

kabûl edüb deyn-i mezkûrumuz vakt-ı mezkûr hululünde sandık-ı mezkûra eda 

edemeyüb tek rehin mümkin ve müĢir olmaz ise anbar-ı mezkûr semen-i misliyle 

ahere bey` ve ferağ ve kabz ve semen-ie ve semeninden deyn-i mezkûrumuz 

edaya ve fazla kalur ise bize irsâl ve isâle ve noksan zuhur eder ise noksanını 

baĢkaca edaya ve‟l-hasıl husûs mezkûra müteallika ve mütazarri`olan umûrun 
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külliyesine küllema azleten vekil-i mazmûni üzere azl ve uzledden masune ve sulb 

akd rehinde meĢrût vekalet devriye-i sahîha-i Ģer`îyye ile tarafımızdan mûma 

ileyh Mehmed Efendiye ve halefi olacak zatı vekil nasb ve ta`yîn eyledik dedikte 

gıbbe‟t-tasâdik ve‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vakâ` bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l- yevmi‟l-

hadi min Ģehri Rebiü'l- evvel lî sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Ser katib Mahkeme-i 

Ģer`îyye Vasıf Efendi ibn-

i Ahmed Efendi  

Ketebe-i Ģer`îyye Ahmed 

Efendi ibn-i Ġsmail 

Efendi  

Hacı Arif Efendi ibn-i 

Hacı Ahmed Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 774 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Ak Mescid Mahallesi ahâlisinden Emin Efendizâde Osman Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi nam kimesne meclis-i Ģer` enverde medîne-i mezbûre 

mahallâtından Sinan PaĢa Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Bıyıkoğlu Nuri Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendinin sulbiyye-i sağîre kızı Alevya 

ve sulbî sağîr oğlu Alinin medîne-i mezbûre Eytâm Sandûğu‟nda mahzuz 

mallarını li-ecli‟l-edaya bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn olunan medîne-i 

mezbûre Eytâm Müdîri Mehmmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi mahzarında bitav` 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb vasî müdir mûma ileyh Mehmed Efendi vasîleri 

olduğu sağîrân-ı mezbûrânın babaları mütevaffa-yı mezbûrûndan mevrûs ve 

müntakil mallarından sim-i mecidi yirmi ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz guruĢ 

hesabıyla ve iki bin iki yüz doksan üç guruĢ bi‟l-vesâye bana edane ve teslîm 

eyledikde ben dahi yedinden istidane ve ahz ve kabz ve umurumu sarflı istihlak 

etmemle meblağ-ı merkûm ile semen-ii iĢ bu târih-i vesîkadan üç sene tamamına 

değin müeccel ve ma`udunu sağîrân-ı mezbûrânın mallarından ve vasî müdir 

mûma ileyh Mehmed Efendi yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded helali 

goyun saati semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi ve lira-i Osmani yüz 

sekiz guruĢ hesabıyla altı yüz on dokuz guruĢun ciheteyn-i mezkûreteynden 

cem‟an iki bin dokuz yüz on iki guruĢ zimmetimde sagiran-ı mezbûranın vacibü‟l- 
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eda ve lâzımü'l- kaza sahîha-i deynimdir Eytâm Müdîri ve mûma ileyh halefi 

olacak müdir ve vekillerinden müta`kîben veya kefîllerinden taleb ve da`vâya 

mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen ihzâriyye ve harc i`lâm vârisim 

tahsîliyle ve pul beha ve masârîfât saireye bana müraca`at etmek üzere harc ve 

sarf ve murur eden eyam içün tabir` eylediği mebaliği dahi edaya müta`ahhüd 

bulunduğu ve ol babda müdir mumu ileyh ve halefi olacak zatı emr ve me‟zuniyet 

ve ber vech-i ati ira‟e eylediğim zata emr eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` 

medîne-i mezbûre mahallâtından Medli Mahallesi ahâlisinden Ġsmail Efendizâde 

ġevki ve Ahmed Efendiler ibn-i Ġsmail Efendi ve Ak Mescid Mahallesi 

ahâlisinden Emin Efendizâde  Vasıf Efendi ibn-i Ahmed Efendi nam kimesneler 

meclis-i ma`kûd mezkûrda müdir mûma ileyh Mehmed Efendi mahzarında her 

biri bitav`i iham ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb mukarrer medyûn mûma ileyh 

Osman Efendi‟nin zimmetinde sağîren-ı mezbûran vacibü‟l-eda lâzımü‟l-kaza 

sahîha-i deyni olan meblağ-i mecmuma mezkûr iki bin dokuz yüz on iki guruĢ ile 

medyûn mûma ileyh müta`ahhüd bulunduğu masârîfât sairesinin edasına 

tarafımızdan bi‟l-emre ve‟l-kabûl kefâlet-i ame-i mutallaka-i sahîha-i Ģer„i ile her 

birimiz kefîl ve bi‟l-mal ve zâminler olub bikri bikrimiz âhirin zimmetinde bi- 

sebebü‟l-kefâle lâzım gelen meblağ dahi edaya bi‟l-emr ve‟l-kabûl baĢka baĢka 

kefîl ve zaminiz dediklerinde gıbbe‟tasâdik ve‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vakâ` bi‟t-taleb 

ketb ve imlâ` olundu fi'lyevmi's- sadis ve'l-i„Ģrin min zi'l-ka„deti'Ģ-Ģerife lîsene-i 

selasin ve selase mi‟e ve elf 

BELGE NO: 775 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden Hacı Ali oğlu Ahmed Ağa ibn-i Hacı 

Ali meclis-i Ģer`enverde salifü‟l-beyân Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât eden Kebabcızâde Hacı Ahmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ali 

Ağanın sulbi-sağîr oğulları Mehmed ve Osman ve sulbî sağîre kızı Rabianın 

Eytâm Sandûğu‟nda mahzuz mallarını li-ecli‟l-edaya bi‟l-memuriye vasî vasî nasb 

ve ta`yîn olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim 

Efendi mahzarında bitav` ikrâr-ı (SAYFA 51) tam ve takrîr-i kelâm edüb vasî 

müdir mûma ileyh Mehmed Efendi vasîleri olduğu sığar-ı mezbûrunun babaları 
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mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve muntakil müĢterek mallarından sim-i mecidi 

yirmi ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz guruĢ hesabıyla hesabıyla on bin guruĢ bi‟l-

vesâye bana edane ve teslîm eylediğinde ben dahi yedinden istida ve ahz ve kabz 

ve umuruma sarfla istihlak edmemle meblag-ı merkûm ile semen-ii is bu târîh-i 

vesîkadan Ģehriye seksen bir guruĢ olmak üzere otuz altı takside te‟diye edilmek 

Ģartıyla nihayeti üç sene tamamına değin mü`eccel ve ma`uduna sığar-i 

mezbûratın mallarından ve vasî müdir mûma ileyh Mehmed Efendiden iĢtirâ„ ve 

kabz eylediğim bir aded helali goyun saati semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi 

yirmi ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz guruĢ hesabıyla iki bin yedi yüz guruĢun 

ciheteyn-i mezkûreteynden cem`an on iki bin iki yüz guruĢ zimmetinde sığar-i 

mezbûran vâcibü‟l-edâ ve lâzimü‟l-kazâ sahîha-i deynimdir Eytâm Müdîr ve 

mûma ileyh halefi olacak müdir ve vekilleri tarafından mütakiben-i taleb ve 

da`vâya mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen ihzâriyye ve harc ve i`lâm 

vârisim tahsîle ve pul beha ve masârîfât saireye bana müraca`at etmek üzere harc 

ve sarf ve murur eden eyam içün tabir` edecekleri mebaliği dahi edaya 

müta`ahhüd bulunduğu ve ol babda müdir mûma ileyh ve halefi olacak zatı emr 

ve me‟zuniyet eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer`mûma ileyh Ahmed Ağa yine 

meclis-i ma`kûd mezkûr bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb meblag-i 

mecmu„ mezkûr mukabilesinde her biri ba tapu yedinde malım olan medîne-i 

mezbûre çarĢusunda sarracıhanede vaka` fi 5 Ģubat 321 târîhi ve 10 sıra numarolu 

ve kezâ fi 5 Ģubat 321 târîhi ve 16 sıra numarolusunda ma`lumu‟l-hudud ve‟l-

müĢtemilât arsası Süleyman ÇavuĢ vakfına senevî sekiz guruĢ mukata-i kadimeli 

ebniyesi mülk bir kepenklü güĢâd olunur dükkan ve yine sırac hanede vaka`fi 18 

ağustos 324 târîhlü ve 139 ve 140 sıra numarolu senedlerde ma`lumu‟l-hudud 

ve‟l-müĢtemilât arsa kezâlik Süleyman ÇavuĢ vakfına senevî yedi buçuk guruĢ 

mukata-i kadimeleü ebniyesi mülk bir kepenklü güĢâd olunur dükkan ve yine 

sırac hanede vaka` fi 5 mayıs 328 târîhi 5ve 6 sıra numarolu senedlerde 

ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât arsa Ot Pazarı cami` Ģerifi vakfına senevî 

dokuz guruĢ mukâtaa-i kadîmelü ebniyesi mülk bir kepenklü güĢâd olunur dükkan 

ve yine bey çeĢmesi civarında vaka` fi 26 TeĢrîn-i evvel 328 târîhi ve 106 ve 107 

sıra numrolu senedlerde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât arsası Keçe Pazarı 

cami`-i Ģerifi vakfına senevî on iki guruĢ mukâtaa-i kadîmelü ebniyesi mülk bir 
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kepenklü güĢâd olunur dükkanlarını vergi ve iradi tarafıma-i a‟id ve raci`olunmak 

üzere iĢ bu târih-i vesîkadan üç sene tamamına değin terhimin vefa-i ferağ 

muamele-i ferağiyelerini komüsyon mahsûsi huzûrunda bi‟l-icrâ ve istidalarını 

müdir mûma ileyh teslîm etmemle ol dahi teslîm ve kabz ve kabûl edüb deyn-i 

mezkûrumi vakt-ı mezkûr hululünde sadık-ı mezkûre eda edemeyüp tek rehin 

mümkin ve müĢir olmaz ise dükkan-ı mahdûd-i mezkûrlarını semen-i misliyle 

ahere bey` ve ferağ ve kabz semen-i ve semen-ilerinden deyn-i mezkûrimi edaya 

fazla kalur ise bana irsâl ve isâle ve noksan zuhur eder ise noksanını baĢkaca 

edaya ve‟l-hasıl husûs-i mezkûr muta`allika ve mütazarri` olan umûrun 

külliyesine küllema azletten fetat vekili mazmûni üzere azl ve uzledden masune 

ve sulb âkd rehinde meĢrût vekalet devriye-i sahîha-i Ģer`îyye ile tarafımdan 

mûma ileyh Mehmed Efendiye vekil ve na`ib münab nasb ve ta`yîn eyledim 

dedikte ol dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini kemâ-yenbâği edaya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dedikte gıbbe‟t-

tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vakâ` bi‟t-taleb ketb olundu fi'lyevmi's-sani min Ģehri rebiyü‟l-

evvel li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Ser katib Vasıf Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi  

Ketebeden Ahmed Efendi 

ibn-i Ġsmail Efendi  

Ali Efendi Ġbn Ahmed 

Ağa  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 776 

Tahakkuk- u gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve 

tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i 

Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf Efendi ibn-i Ahmed Efendi Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Hacı Hüseyin oğlu Hacı Salih bin Hacı Hüseyin bin Hasanın ile‟l-vefât sâkin 

olduğu menziline varıb ceride-i Ģer`îyyede mezbut el-esâmî müslimin 

huzurlarında a‟kd-i meclis ettiğinde mütevaffa-yı mezbûr Hacı Salih Ağa‟nın 

verâset-i zevcesi Atike bint-i Mahmud ile zevce-i mezbûreden mütevellîd-i kebîre 



169 
 

kızları Hanife ve Hacer ve kebîr oğlu Mehmed ġükri ve sağîr oğulları Arif ve 

Hüseyin ve Hasan‟a münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr i‟nde‟Ģ-Ģer`îl-enver zâhir ve 

nümâyân olduktan sonra sağîren-ı mezbûr Arif ve Hüseyin ve Hasan‟ın tesviye-i 

umurlarına kıbel-i Ģer`den bir vasî lâzım ve mühim olmağın emânet ile muarrefe 

ve istikâmet ile mevsuf ve her vechiyle vesâyet uhdesinden gelmeğe kadira idüğü 

kezâlik ceride-i Ģer`îyyede mezbut el-esâmî zevat ihbârlarıyla mütahakkik olan 

sağîrân-ı mezbûrânın li-ebeveyn ammileri iĢ bu ba`isü‟l-kitab Hacı Ali Efendi ibn-

i el-mezbûr Hacı Hüseyin sağîren-ı mezbûran Arif ve Hüseyin Hasan‟ın vakt-ı 

rüĢd ve sedadlarına değin babaları mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs müntakil 

mallarını hıfz va sair-i umur lâzımelerini tesviye ve rü`yet kıbel-i Ģer`den vasî 

nasb ve ta`yîn eylediğinde ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeye kabûl 

ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ hiye hakka edâ ve ifâya teâhüd ve‟l-iltizâm 

eylediğini ve vaka`hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an 

mürsel ümena-i Ģer`ali meclis-i Ģer`gelüb ala vuku` inha ve takrîr-i etmeğin 

gıbbe‟t-tasdîk ve‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer` mâ vakâ` bi‟t-taleb ketb ve imlâ` olundu fi‟l-

yevmi‟s-sabi` aĢar min Ģehri Rebiü'l- evvel lî sene ihdâ ve salesin ve selase mi‟e 

ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Hamaloğlu Ömer 

Efendi ibn-i Hacı 

Bekir  

Hamaloğlu 

Ġbrahim Efendi 

ibn-i Mustafa  

Erzurumluoğlu 

Hüseyin ibn-i 

Süleyman  

Mehmed Efendi 

ibn-i Salih  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 777 

Tahakkuk-u gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve 

tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i 

Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar 

Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e vâki` Gebecelerli 

Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Hasan‟ın otluna varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-

esâmî zevat hazır oldukları halde a‟kd meclis-i Ģer`ali ettiğinde medîne-i 

mezbûreye tabi Gebeceler karyesi ahâlisinden iken bunda akdem vefât eden Hacı 
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Ahmed Ağazâde Hacı Hüseyin Ağa ibn-i Hacı Ahmed Ağanın sulbiyye-i sağîre 

kızı Hanife ve sulbî sağîr oğlu Ahmed‟in vâlideleri olub zatı kezâlik zeyl-i 

vesîkada muharrerü‟l-esâmî müslimin ta`rifleriyle mu‟arrefe olan Fatma bint-i 

Hacı Mahmud nam Hatun meclis-i ma`kûd-i mezkûrda sağîrân-ı mezbûrânın 

Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz mallarını lî-ecli‟l-idâne bi‟l-memuriye vasî nasb ve 

ta`yîn olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim 

Efendi mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb vasî müdir mûma 

ileyh Mehmed Efendi vasîleri olduğu evladım sağîrân-ı mezbûrânın babaları 

mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz 

mallarından sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla beĢ bin yedi yüz yirmi guruĢ on 

dokuz para bi‟l-vesâye bana edane ve teslîm eylediğinde ben dahi yedinden 

istidâne ve ahz ve kabz ve umuruma sarflı istihlak etmemle meblağ-ı merkûm ile 

semen-ii iĢ bu târih-i vesîkadan üç sene tamamına değin mü`eccel ve ma`uduna 

sağîrân-ı mezbûrânın mallarından ve vasî müdir mûma ileyh Mehmed Efendi 

yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded helali koyun saati semeninden dahi 

kezâlik sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla bin beĢ yüz kırk guruĢ otuz para ki 

ciheteyn-i (SAYFA 54) mezkûreteynden cem‟an yedi bin iki yüz kırk sekiz guruĢ 

dokuz para zimmetinde evladım sağîren-ı mezbûraya vacibü'l-edâ ve lâzımü'l- 

kaza sahîha-i deynimdir Eytâm Müdîri ve mûma ileyh halefi olacak müdir ve 

vekillerinden müta`kîben veya kefîllerimden taleb ve da`vâya mecburiyet hasıl 

olur ise verilmesi lâzım gelen ihsariye harc i`lâm vârisum tahsîleye ve pul beha ve 

masârıfat saireye bana müraca`at etmek üzere harc ve sarf ve murur eden eyam 

içün tabir` eylediği mebaliğ dahi edaya müta`ahhüd bulunduğu ol babda müdir 

mûma ileyh ve halefi olacak zatı emr ve me‟zuniyet ve ber vech-i ati ira‟e 

eylediğim zevat emr ve me‟zuniyet eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` karye-i 

mezbûre ahâlisinden Hacı Ahmed Ağazâde Rıza Ağa ibn-i Hacı Kadir ve Hacı 

Ahmed Ağazâde Ahmed Ağa ibn-i Ġbrahim ve medyûn-i mezbûrenin oda ki oğlu 

Memduh bin Hacı Hüseyin Ağa meclis-i ma`kûd mezkûrda müdir mûma ileyh 

Mehmed Efendi mahzarında her biri bitav` iham ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb 

mukarrere-i medyûne-i mezbûre Esma Hatunun zimmetinde oldu sağîren-ı 

mezbûran vâcibü‟l-edâ ve lâzimü‟l-kazâ sahîha-i deyni olan meblağ-i mecmu` 

mezkûr yedi bin üç yüz kırk sekiz guruĢ on dokuz para ile medyûn-i mezbûrenin 
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müta`ahhüd bulunduğu masârıfat sairesinin edasına tarafımızdan bi‟l-emr ve‟l-

kabûl kefâlet-i amme-i mutallaka-i sahîha-i ser„iye ile her birimiz kefîl-i bi'l-mâl 

ve zâminler olub idiğimüz âhirin zimmetinde bi-sebebi‟l-kefâle lâzım gelen 

meblağ dahi edaya bi‟l-emr ve‟l-kabûl baĢka baĢka kefîl ve zaminiz dediklerini ve 

vaka`hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena-i 

Ģer`ali meclis-i Ģer`gelüb ala vuku` inha ve takrîr-i etmeğin gıbbe‟t-tasdîk ve‟t-

tenfizi‟Ģ-Ģer` mâ vakâ` bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟s-sabi`ve‟l-ıĢrin min 

Muharremü‟l-haram li-sene ihdâ selasin ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Ayıkzâde Hacı Arif 

Efendi ibn-i Hacı Ahmed 

Efendi 

 

Molla Alizâde Kamil 

Efendi ibn-i Abdullah 

Efendi  

Kadıoğlu Ahmed Ağa 

ibn-i Sadık  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 778 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` ġuhud Nâhiyesine muzâf Ak Sultan Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât eden Bacak oğlu Ġsmail bin Hacı Ahmed bin Mustafa‟nın verâset-i zevcesi 

Fatma bint-i Ġbrahim ve vâlidesi Ġsmehan bint-i Ali ve babası mezbûr Hacı Ahmed 

ve sulbî sağîr oğlu Kasım‟a münhasıran ve tashîhi mesele-i mirâsları bi'l- 

farizetü'ĢĢer„ îye yirmi dört sehimden olub sihâm-ı mezbûreden üç sehmi mezbûre 

Fatmaya ve dörder sehimden cem`an sekiz sehmi mezbûran Ġsmehan ve Hacı 

Ahmede ve on üç sehmi sağîr-i mezbûr Kasıma isâbet eylediği karye-i mezbûre 

ahâlisinden Ġmamoğlu Tahsin bin Ahmed ve medli Mahallesi ahâlisinden 

Kemalzâde Nuri Efendi ibn-i Hacı Ahmed ve Kemalzâde Mehmed Efendi ibn-i 

Bekir nam kimesnelerin huzur-i Ģer`îde ali vechi‟Ģ-Ģehâde ihbârlarıyla tahakkuk 

etmeğin mucibince mütevaffay-ı mezbûrûn bi‟l-cümle emlak ve emval ve nukud 

ve mevrûsi verase-i merkûmesine-i isâbet edeceği iktizâ eylediği i`lâm fi‟l-

yemi‟s-sani ve‟l-ıĢrin min Ģehri Rebiü'l- evvel lî sene ihdâ salase ve selase mi‟e ve 

elf 
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BELGE NO: 779 

Husûs ati‟l-beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer` enverden canib-i 

Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye 

ketebesinden Ahmed Efendi ibn-i Ġsmail Efendi Medine-iKarâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Kalaycıoğlu Hacı Mustafa bin Bekir‟in (SAYFA-55) Ġle‟l-vefât sâkin olduğu 

menziline varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî zevat hazır oldukları halde 

a‟kd meclis-i Ģer`ali ettiğinde mütevaffa merkûm Hacı Mustafa‟nın sulbî sağîr olu 

Bekir‟in vâlidesi zatı zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî müslimin ta`rifleriyle 

muarrefe olan Akile bint-i Hacı Osman nam Hatun meclis-i ma`kûd mezkûrda 

sağîr-i mezbûrûn Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz malına lî-ecli‟l-idâne bi‟l-

memuriye vasî nasb ve ta`yîn olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed 

Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi mahzarında bi-tav`ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm 

edüb vasî müdir mûma ileyh Mehmed Efendi vasîsi olduğu oğlum sağîr-i 

mezbûrûn babası mütevaffay-ı mezbûrdan ve müntakil malından sim-i mecidi 

yirmi guruĢ hesabıyla iki bin sekiz yüz elli dokuz buçuk guruĢ bi‟l-vesâye bana 

edane ve teslîm eylediğinde ben dahi yedinde istidâne ve ahz ve kabz ve umuruma 

sarflı istihlak etmemle meblağ-i merkûm ile semen-ii iĢ bu târih-i vesîkadan üç 

sene tamamına değin mü`eccel ve ma`uduna oğlum sağîr-i mezbûrûn malından ve 

vasî müdir mûma ileyh Mehmed Efendi yedünden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir 

aded helali goyun saati semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi guruĢ 

hesabıyla yedi yüz yetmiĢ iki guruĢun ciheteyn-i mezkûreteynden cem`an üç bin 

altı yüz otuz bir buçuk guruĢ zimmetinde oğlum sağîr-i mezbûr Bekir‟e vâcibü‟l-

edâ ve lâzimü‟l-kazâ sahîha deynimdir Eytâm Müdîri ve mûma ileyh halefi olacak 

müdir vekilleri tarafından müta`kîben-i taleb ve da`vâya mecburiyet hasıl olur ise 

verilmesi lâzım gelen ihzariyye ve harc i`lâm vârisim tahsîle ve pul beha ve 

masârîfât saireye bana müraca`at etmek üzere harc va sarf ve murur eden eyam 

içün tabir` edecekleri mebaliğidahi edaya müteâhüd bulunduğumu ve ol babda 

müdir mûma ileyh ve halefi olacak zatı emr ve me‟zuniyet eyledim dedikte 

gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mezbûre Akile beyyine meclis-i ma`kûd mezkûrda bi-

tav`ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb meblag-i mecmu„ mezkûr mukabilesinde 

ba tapu yedimde malım olan medîne-i mezbûre çarĢusunda Yaymacılarda vâki` fi 
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2 ġubat 326 târîhi ve 10 sıra numrolu senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât 

bir bâb mülk dükkanımı vergi ve iradi tarafıma a‟id ve raci olmak üzere iĢ bu târîh 

ve vesîkadan üç sene tamamına değin terhimin vefağ-ı ferağ ve mu`amele-i 

ferağiyesini komüsyon mahsûsi huzûrunda bi‟l-icrâ ve senedini müdir mûma ileyh 

teslîm etmemle ol dahi teslîm ve kabz ve kabûl edüb deyn-i mezkûrimi vakt-ı 

mezkûr hululünde sandık-ı mezkûra eda edemeyib tek rehin mümkin ve miĢir 

olmaz ise dükkan-ı mahdûd-i mezkûr semen-i misliyle ahere bey` ve kabz 

semeninden deyn-i mezkûrimi edaya fazla kalur ise bana irsâl ve isâle ve noksan 

zuhur eder ise noksanını baĢkaca edaya ve‟l-hasıl husûs-i mezkûre muta`lika ve 

mütazarri` olan umûrun külliyesi küllema azleten fetat vekili mazmûni üzere azl 

ve uzledden masune ve sulb akd rehinde meĢrût vekalet devriye-i sahîha-i Ģer`îyye 

ile tarafımdan mûma ileyh Mehmed Efendiyi vekil ve na`ib münab nasb ve ta`yîn 

eyledim dedikte ol dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-

i lâzımesini kemâ-yenbâği edaya ta`ahhüd ve‟l-iltizâm eyledim dediğini ve vaka` 

hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ve ümena ve 

Ģer`ali meclis-i Ģer`gelüb âla vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` 

mâ vaka„ bi't-taleb ketb olundu olundu fi‟l-yevmi‟s-sani` min Ģehri Rebiü'l- evvel 

lî sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

RüĢdü Efendi 

ibn-i Hacı 

Osman Ağa  

Kavasoğlu 

Halil bin 

Ömer  

Ayıkzâde 

Hacı Arif 

Efendi ibn-i 

Hacı Ahmed 

Efendi  

Denizlilizâde 

Hacı Hüseyin 

Ağa ibn-i 

Ahmed  

Mehmed 

Emin ve 

RüĢdü ibn-i 

Hacı Osman 

Ağa  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 780 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Cansız Mahallesi ahâlisinden Leblebicioğlu Hacı Hüseyin bin Hacı 

Mehmed nam kimesne meclis-i Ģer`enverde medîne-i mezbûre mahallâtından 
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Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Kebabcızâde Hacı 

Ahmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ali‟nin sulbiyye-i sağîre kızı Rabia ve sulbî 

sağîr oğulları Mehmed ve Osman‟ın medîne-i mezbûre Eytâm Sandûğu‟nda 

mahfûz (SAYFA-56) mallarını lî-ecli‟l-idâne bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn 

olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi 

mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb vasî müdir mûma ileyh 

Mehmed Efendi vasîleri olduğu sağîrân-ı mezbûrânın babaları mütevaffâ-yı 

mezbûrdanmevrûs ve müntakil mallarından sim-i mecidi yirmi ve lirâ-yı Osmani 

yüz sekiz guruĢ hesabıyla on bin sekiz yüz guruĢ bi‟l-vesâye bana edane ve teslîm 

eylediğinde ben dahi yedinden istidane ve ahz ve kabz ve umurma sarflı istihlak 

etmemle meblağ-i merkûm ile semen-ii iĢ bu târih-i vesîkadan Ģehriye seksen bir 

guruĢ olmak üzere otuz altı taksitde te‟diye edilmek Ģartıyla nihayeti üç sene 

tamamına değin mü`eccel ve ma`udunu sığar-i mezbûranın mallarından ve vasî 

müdir mûma ileyh Mehmed Efendi yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded 

helali goyun saati semen-iiden dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi ve lirâ-yı Osmani 

yüz sekiz guruĢ hesabıyla iki bin dokuz yüz on altı guruĢun ciheteyn-i 

mezkûreteynden cem`an on üç bin yedi yüz on altı guruĢ zımmetinde sığar-ı 

mezbûrûna vâcibü‟l-edâ ve lâzimü‟l-kazâ sahîha-i deynimdir Eytâm Müdîr ve 

mümâ ileyhin halefi olacak müdir ve vekilleri tarafından müta`kîben-i taleb ve 

da`vâya mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen ihzâriyye ve harci`lâm 

vârisim tahsîliye ve pul beha ve masârıfat saireye bana müraca`at etmek üzere 

harc ve sarf ve murur eden eyam için tabir` edecekleri mebaliği dahi edaya teâhüd 

bulunduğunu ol babbda müdir mûma ileyh ve halefi olacak zatı emr ve 

me‟zuniyet eyledim dedikde gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer`mumu ileyh Hacı Hüseyin yine 

meclis-i ma`kûd-i mezkûrda bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb meblag-i 

mecmu„ mezkûr mukabilesinde her biri ba tapu yedümde malım olan medîne-i 

mezbûre çarĢusunda Mutyablar içi nam mahalde vaka` fi 20 temmuz 325 târîhi ve 

90 sıra numorolu senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât bir bâb mülk dükkan 

ve yine medîne-i mezbûre çarĢusunda Keçeciler içi nam mahalede vaka` fi 21 

Kanun-i sani 319 târîhi ve 98 sıra numrolu senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-

müĢtemilât bir bab dükkan ve yine medîne-i mezbûre çarĢusunda Keçeciler içi 

nam mahalde vâki` fi 21 kanun-i sani 319 târîhlü vi 98 sıra Numaralı senedde 
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ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât bir bab dükkanlarını vergi ve iradi tarafıma a‟id 

ve raci olmak üzere iĢ bu târîh ve vesîkadan üç sene tamamına değin terhimin 

vefa-ı ferağ ve muamele-i ferağiyelerini komisyon-i mahsûsi huzûrunda bi‟l-icrâ 

ve senedlerini müdir mûma ileyh teslîm etmemle ol dahi teslîm ve kabz ve kabûl 

edüb deyn-i mezkûrimi vakt-ı mezkûr hulülünde sandık-ı mezkûre eda edmeyüb 

tek rehin mümkün olmaz ise dükkanı mezkûrları semen-i misliyle ahere bey` ve 

ferağ ve kabz semen-ie ve semeninden deyn-i mezkûrimi edaya ve fazla kalur ise 

bana irsâl ve isâle ve noksan zuhur eder ise noksanını baĢkaca edaya ve‟l-hasıl 

husûs-i mezkûra muta`allaka ve mütazarri` olan umûrun külliyesine küllema 

azletten fetat vekili mazbuni üzere azl ve uzleden masune ve sulb akd-ı rehinde 

meĢrût vekalet-i devriye-i sahîha-i Ģer`îyye ile tarafımdan mûma ileyh Mehmed 

Efendi vekil ve naib münab nasb ve ta`yîn eyledim dedikte ol dahi ber vech-i 

muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbâği edaya 

ta„ahhüd ve iltizâm eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vaka„ bi't-taleb ketb 

ve imlâ` olundu fi‟l-yevmi`l-hamis ve‟l-ıĢrin min muharremü‟l-haram li-sene ihdâ 

ve salasin ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

BaĢkatib Vasıf Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi  

Ahmed Efendi ibn-i 

Ġsmail Efendi  

Ali Efendi ibn-i Ahmed 

Ağa  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 781 

Tahakkuk- u gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve 

tarhrîr içün savb Ģer`enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i 

Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf Efendi ibn-i  (SAYFA-57) Ġbn Ahmed Efendi 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Hacı Hüseyin oğlu Hacı Salih Ağa ibn-i Hacı Hüseyin bin Hasan‟ın ile‟l-vefât 

olduğu menzile varıb ceride-i Ģeriyede mezbut el-esâmî zevat huzurlarına a‟kd 

meclis ettiğinde metefaffa-i merkûmun verâset-i zevcesi Atike bint-i Mahmud ile 
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zevce-i mezbûreden mütevellîdler kebîre kızları Hanife ve Hacer ve kebîr oğlu 

Mehmed ġükrü ve sağîr oğulları Arif ve Hüseyin Hüsnü‟ye münhasıran olduğu 

mahzar-ı hasm-ı cahidde bi‟l-muvâcehe ber nehc-i Ģer` sabit ve sebut verâsetlerini 

hükm ü Ģer` lâhık oldukdan sonra verase-i mezbûrûndan zatlar kezâlik ceride-i 

Ģer`îyyede mezbut el-esâmî zevat ta`rifleriyle muarrefe olan zevce-i mezbûre 

Atike kızları mezbûratan Hanife ve Hacer ve mezbûr Mehmed ġükrü hâzıran 

oldukları halde meclis-i ma`kûd mezkûrda mütevaffa mûma ileyh li-ebeveyn 

karındaĢı Hacı Ali Efendi ibn-i el-mezbûr Hacı Hüseyin mahzarında bitv`iha 

takrîr-i kelâm edüb zevcem mütevaffa merkûmun menkûl ve gayr-i menkûl bi‟l-

cümle terekesinden benimle evladım hazuran-ı mezbûranın hissi-i irsiye-i 

Ģer`îyyemiz vaz„ü'l- yed edenlerden ve zimem-i nasda olan hukukundan kezâlik 

benimle hazurun-i mezbûrûnun hisse-i irsiyemizi medyûnlarıyla lehe ve 

aleyhimize vuku bulmuĢ ve fîmâ ba`de vuku bulmuĢ ve fîmâ ba`de vuku bulacak 

kaffe-i de`avinin a‟id olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i nizâmiyenin 

hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında ve mecalis-i idâre ve devâi„r-i sâirede 

bidayet-i istinafı ve temyiz ve tashîhe ve itiraza ve i‟ade-i taleb ve da`vâ ve 

mehakeme-i muhaseme ve müdafa` ve mürafa`ya ve Ģuhud ikame ve istima`ına ve 

tahlîf ve ikrâra ve vazı` haciz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve hükm ü gıyabi 

talebine ve kendü imzasıyla istida` ve levayic-i tanzîm ve merci` a‟idine takdîme 

ve istihsâl eylediği alâmeti mevki icrâya vazı` ve emlak ve arazilerini ifraz ve 

taksîme ve lede‟l-iktizâ eytam hakkunda evli olduğu halde saliha ve bize a‟id olan 

emval-i menkûle ve nukud mûrisimiz ale‟l-ıtlak ahz ve kabz ile bize irsâl ve isâle 

ve inde‟l-icab ahir dahi tevkîl ve terfîke ve azline ve‟l-hasıl husûsat mezkûreye 

müta`llika ve mütazarri` olan umûrun külliyesi son dereceye kadar îfâ ve icrâsı 

ben ve evladım hazurun-i mezbûrûndan her birimiz tarafından vekalet-i âme-i 

mütallaka-i sahîha-i Ģer`îyye ile mûma ileyh Hacı Ali Efendiye vekil nasb ve 

ta`yîn eyledik dediğinde mukarrer-i mezbûranın bi‟l-cümle tekarririni hazuran-ı 

mezbûrûndan her biri harfiyen-i ikrâr ve tasdîk ve mûma ileyh Hacı Ali Efendi 

dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini 

kemahe hakka edâ ve ifâya te„ahhüd ve‟l-iltizâm eylediğini ve vaka` hal-i katib 

mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ve ümena ve Ģer`ali 

meclis-i Ģer`gelüb âla vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vaka„ 
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bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi‟l-yevmi‟s-samin aĢar min Ģehri Rebiü'l- evvel lî 

sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Hamaloğlu Hacı 

Ömer Efendi Ġbn 

Hacı Bekir  

Mehmed Efendi 

ibn-i Salih  

Hamaloğlu 

Ġbrahim Efendi 

ibn-i Mustafa 

Erzurumluoğlu 

Hüseyin bin 

Süleyman  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 782 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kabaklı Mahallesi ahâlisinden Ġplikçioğlu Ġsmail bin Abdurrahman 

meclis-i Ģer`enverde medîne-i mezbûreye tabi` Ümraniye Karyesi ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât eden Salih oğlu Ömer bin Salih‟in sulbî sağîr oğlu Salih‟in 

Medine-imezbûra Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz malına lî-ecli‟l-idâne bi‟l-

memuriye vasî nasb ve ta`yîn olunan Medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed 

Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb 

vasî müdir mûma ileyh Mehmed Efendi vasîsi olduğu sağîr-i mezbûr Salihin 

ceddi mütevaffa-yı mezbûr  Ömerden mevrûs ve müntakil    (SAYFA-58) Yirmi 

ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz guruĢ hesabıyla iki bin iki yüz üç guruĢ bi‟l-vesâye 

bana edane ve teslîm eylediğinde ben dahi yedinde istidane ve ahz ve kabz ve 

umruma sarflı istihlak etmemle meblağ-i merkûm ile semen-ii iĢ bu târih-i 

vesîkadan bir sene tamamına değin mü`eccel ve ma`uduna sağîr-i mezbûrûn 

malından ve vasî müdir mûma ileyh Mehmed Efendi yedinden iĢtirâ„ ve kabz 

eylediğim bir aded helali goyun saati semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi 

ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz guruĢ hesabıyla yüz doksan sekiz guruĢ on para ki 

ciheteyn-i mezkûreteynden cem‟an iki bin dört yüz bir guruĢ on para zimmetimde 

sagir-ı mezbûr Salihe vacibü‟l- eda ve lâzımü'l- kaza sahîha-i deynimdir Eytâm 

Müdîri ve mûma ileyh halefi olacak müdir ve vekilleri tarafından müta`kîben-i 

taleb ve da`vâya mecburuyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen ihzariye ve harc 

ve i`lâm vârisim tahsîle ve pul beha ve masârîfât saireye bana müraca`at etmek 
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üzere harc ve sarf ve murur eden eyam içün tabir` edecekleri mebaliği dahi edaya 

müta`ahhüd bulunduğu ve ol babda müdir mûma ileyh ve halefi olacak zatı emr 

ve me‟zuniyet eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer`mezbûr Ġsmail yine meclis-i 

ma`kûd-i mezkûrda müdir mûma ileyh Mehmed Efendi mahzarında bitav` ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm edüb meblag-i mecmu„ mezkûr mukabilesinde ba tapuher 

biri yedimde malım olan medîne-i mezbûre çarĢusunda Saracıhanede nam 

mahalede vaka` fi 15 rumi`evvel ahir 313 târîh ve 19 sıra numrolu senedde 

ma`lumu'l-hudûd ve‟l-îtirâf Süleyman ÇavuĢ vakfına senevî yedi buçuk guruĢ 

mukata`-i kadimeli ebniyesi mülk bir bâb mülk dükkan ve medîne-i mezbûreye 

tabi` Döğer Karyesi toprağında Ġncek nam Mahallede vaka` fi 16 ġubat 315 târîh 

ve 30 sıra numrolu senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-îtirâf bir kıta`da kürûmu mülk 

bir buçuk dönüm mikdar bir kıta` bağından her biri vergi ve iradi tarafıma a‟id ve 

raci`olmak üzere iĢ bu târîh-i vesukadan bir sene tamamına değin terhimin vefa-ı 

ferağ ve mu`amele-i ferağiyelerini komisyon mahsûsi huzûrunda bi‟l-icrâ ve 

senedlerini müdir mûma ileyh teslîm etmemle ol dahi teslîm ve kabz ve kabûl 

edüb deyn-i mezkûrimi vakt-ı mezkûr hululunde sandık-ı mezkûre eda edemeyüb 

tek rehin mümkin olmaz ise dükkan ve bağ mahdûd-i mezkûrlarını semen-i 

misliyle ahere bey` ve ferağ ve kabz semen-i ve semeninden deyn-i mezkûrimi 

edaya ve fazla kalur ise bana irsâl ve isâle ve noksan zuhur eder ise noksanını 

baĢkaca edaya ve‟l-hasıl husûs-i mezkûra müta`allaka ve mütazarri` olan umûrun 

külliyesi küllema azleten fetat vekili mazmûni üzere azl ve uzledden masune ve 

sulb akd-ı rehinde meĢrût vekalet-i devriye-i sahîha-i Ģer`îyye ile tarafımdan 

mûma ileyh Mehmed Efendiye ve halefi olacak zatı vekil nasb ve ta`yîn eyledim 

dedikde ol dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i 

lâzımasini kemâ-yenbâği edaya ta„ahhüd ve iltizâm eyledim dedikte gıbbe‟t-

tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vaka„ bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi'l- yevmi`s-samin aĢar min 

zi'l-hicceti'Ģ-Ģerife lî-sene-i selasin ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

 

Vasıf Efendi ibn-i Keremi Efendi Hacı Arif Efendi Hacı Ali Efendi 
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Ahmed Efendi  ibn-i Behcet 

Efendi  

ibn-i Hacı Ahmed 

Efendi  

ibn-i Ahmed  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 783 

Vakıf-i mûma ileyh Hacı Ahmed Efendi tegsir-i Ģurut ve kuyudi merreten ba`de 

uhra yedinde ibkâ ettiğine binaen li-ecli‟t-tescîl mütevellî nasb ve ta`yîn eylediği 

mûma ileyh Hüseyin Efendi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb metin 

ve derun-i hüccette imam ve mü`ezzin ve iki nefer Hafız Efendiler tarafından 

tilavet olacak ve icrâ kılınacak olan hatm-i Ģerifler cüzlarının meratib kirâ‟at-ı 

nazar-ı dikkat alınarak mecmu`u tevhîd-i telif edilmek üzere haftada bir hatmi 

Ģerifi olunacağını mebnî beher her haftada PerĢembe günleri (SAYFA-59) Cami`-i 

Ģerifi mezkûrun  imamı olan zat tarafından ba`de‟l-eda selatı‟l-asr alenen hatm-i 

kerim duası usul-i müstahsane ve mütadesene tevfikan cami latif-i mezkûr 

derûnunda icrâ olunmak ve iĢ bu vakfiyede zikr olunan varidat sarfa vakfı 

mezkûrun meĢrût lehlereinden fazla olduğu halde fazla gallatı aheren Yonca 

altında meceddiden bina ve inĢa ettiğim cami`-i Ģerif hakkında baĢkaca tanzîm 

ettiğim fi 6 Ģevval 1320 târîh ve 697 numaralı vakfiye ve ve müseccilemde 

muharrer mahal ve meĢrût ve lehlerine baid-i mütevellî harc ve sarf edilemek 

üzere camiyi nur-i lam-i mezkûr varidatına zam ve ilave oluna deyu ta`yîn ve 

tezyid-i Ģurut ve tahsi-i kuyud eylediğ i cehetle tebeyyün-i hakikat içün iĢ bu 

Mahalle tahĢiye kılındı fi selhi min Ģehri rebiyü‟l-evvel lî-sene-i ihdâ selasin ve 

selase mi‟e ve elf 

Naib-i Ģer  Vakıf Mütevellî Musi ġikayet 

 

BELGE NO: 784 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Sinan PaĢa Mahallesinde sâkine zatı ta`rif Ģer` ile muarrefe olan 

Hayriye bint-i Abdulkadir nam Hatun meclis-i Ģer`enverde takrîr-i kelâm edüb 

sadrı oğlum olub târîh-i vesîkadan beĢ sene mukaddem mukaddem kendüsüni bila 

nafaka ve la-münfik Ģer` terk ederek Ģam Ģerifi gıyabuyet eylemiĢ olan Said 
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Efendi el-yevm ġam-ı Ģerifde bu sene Seyar memurluğunda müstahdem 

bulunduğu istihbâr eylediğime ve cins-i nafakadan bir seneni dahi irsâl etmediğine 

ve ben hali hazırda yetmiĢ yaĢıma vasıl evkâf-ı fakirden olub infak ve iksaya eĢed 

ihtiyâc ile muhtâc olduğuma oğlum mûma ileyh Said Efendinin ma‟ade diğer 

oğlum Bekir Efendi var isede mûma ileyh Bekir Efendi mecnun bulunduğu 

bena`en kibel-i Ģerden kadr-i ma`rûf meblağ farz ve takdîr olunmak matlubûmdur 

dedikte hakikat-i hal minval-ı meĢrûh üzere olduğu yevmiye yüz para vermeğe 

muktedir bulunduğu zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî zevatın âli vechi‟Ģ-Ģehâde 

ihbârlarıyla tahakkük etmeğin mucibince oğlu ga‟ib-i mezbûr Said Efendi üzerine 

yevmiye rayic mahli mecidi yirmi guruĢ yirmi paradan Ģehri yetmiĢ beĢ guruĢ 

meblağ farz ve takdîr olunub meblağ-ı mefruz mezkûr nafaka ve kisve ve bihimâ 

ve sair lâzım zaruriyesine harc ve sarf ve vakt-ı hacetinde aherden istidaneye ve 

kendü malından harc ve sarf inde‟z-zafer ga‟ib-i mezbûr Said Efendi emvaline 

rucû`a mezbûre Hayriye Hatun kıbel-i Ģer`den izin verilmeğin mâ vaka„ bi't-taleb 

ketb olundu fi'l- yevmi‟l-hadi min sehr-i Ramazanü'l- mübarekin li-sene-i salasin 

ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

BeĢirzâde Ahmed Efendi ibn-i Bekir 

Efendi  

Hocazâde Asım Efendi ibn-i Ali Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 785 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Asagı Tandırı Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Hocaoğlu 

Ahmed bin Süleyman bin Abdullah verâset-i zevcesi Ümmühan bint-i Ferahe ile 

kebîr kızı Azime ve sağîr oğulları Süleyman ve Hasan ve Aliye münhasıran 

olduğu bi‟l-ihbâr i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra sağîrân-ı 

mezbûrânın tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den bir vasî nasb  (SAYFA-60) Lâzım 

ve mühim olmağın emânet ile ma„ruf ve istikâmet ile mevsûfe ve her vechiyle 

vesâyet uhdesinden gelmeye kadire ittigü zeyl-i vesîkada muharrerrü‟l-esâmî 

kesân ihbârlarıyla i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver zahir ve mütahakkik olan sığar-ı 
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mezbûrûnun vâlideleri olub zatı kezâlik zeyl ü vesikade muharrerü‟l-esâmî 

müslimin ta`rifleriyle merkûmdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz ve sair umur 

lâzımelerini tesviye ve rü`yet kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olundukta olduğu 

ber vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hidmet lâzımelerini kemâ-

yenbâği edaye ta‟ahhüd ve‟l-iltizâm eyledim dedikte mâ vaka„ bi't-taleb ketb ve 

imlâ` olundu fi'l- yevmi‟l-sani min Ģehri Rebiü'l- ahir lî sene ihdâ ve salasin ve 

selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Asagı Tandırı Karyesinden Tapuroğlu 

Halil Ġbrahim bin Ġbrahim  

Hacı Bekir oğlu Emin bin Hacı Hasan  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 786 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Ak Mescid Mahallesinde sâkin Gürcüoğlu sağîr Mehmedin babası 

ve velisi Halil Efendi ibn-i Mehmed meclis-i Ģer` enverde Mahalle-i mezbûrede 

vaka` canibi yemini ve arkası Mollazâde Ali bin menzile ve yesârı Ömer Efendi 

menzile ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd ma` müĢtemilât bir bâb mülk menzile 

velisi olduğum oğlum sağîr-i mezbûr Mehmedin ba tapu yedinde malı ve mülkü 

olub menzil-i mezkûr sarb olacağını ve ta`mîr ve termîmi gayrı kabûl 

bulunduğunu binaen ahir bey` olunub semen-iiyle Nurcu Mahallesinde vaka` 

canib yemini Kasrızâde Eyüb ve Emin Ağa arsası ve arkası ve Bilal Efendi ve 

bağçe ve yesârı ve cephesi tarik-i has ve tarîk-i âm ile mahdûd ve müĢtemilât 

ma`lumiye hâvî bir bâb mülk menzile salifü‟l-beyân Nurcu Mahallesi ahâlisinden 

TaĢcıoğlu Ahmed ÇavuĢ ibn-i Osmanının ba tapu yedinde malı ve mülkü olub 

menzil mezkûr merkûm Ahmed çavuvĢun bey` ve füruht edeceğinden semen-i 

müstahsîlesiyle mera‟l-zikr Ahmed ÇavuĢun menzilini sağîr mezbûr içün iĢtirâ 

olunması hakkında her vechiyle infa ve uhra olunacağından menzil mezkûrun ol 

vechiyle bey‟iyle marrü‟z-zikr Ahmed ÇavuĢun menzilini iĢtirâya kıbel-i Ģer`den 

bana izin verilmek bi‟l-velâye matlubûmdur dedikde veli mezbûr Halil Efendinin 

meĢruf ve mübrez olmadığını ve hak vilayeti îfâya muktedir müstakim el-ahval 
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bulunduğu ve bi‟l-cümle tekarririni vâki` ve nefsü‟l-emr muvafık olduğu zeyl-i 

vesîkada muharrerü‟l-esâmî müsliminin huzur Ģer`de âla vechi‟Ģ-Ģehâde 

ihbârlarıyla tahakkuk ve te‟yid etmeğin mucibince sağîr-ı mezbûrûn uhdesinde 

bulunan menzil-i mezkûrunun bi‟l-velâye semen-i misliyle ahere bi‟l-bey` semen-

iiyle sağîr-i mezbûr içün Ahmed ÇavuĢun mara‟l-beyân menziline iĢtirâ etmesine 

babası ve velisi mezbûr Halil Efendiye kıbel-i Ģer`den izin verilmeğin mâ vaka„ 

bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi'l- yevmi‟s-salis min Ģehri Rebiü'l- ahir lî sene 

ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Mansuroğlu Mahmud bin 

Ali  

Ahbazoğlu Mehmed bin 

Ali  

Hacıoğlu Hüseyin Efendi 

Ġbn Hacı Hasan  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 787 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Karaman Mahallesi ahâlisinden Burakoğlu Hacı Osman bin Hasan 

meclis-i Ģer` enverde vekale-i de‟aviden Ali Osman Efendi ibn-i Hacı Ali 

mahzarında bitav` takrîr-i kelâm edüb bi‟l-cümle lehi ve aleyhime vuku bulmuĢ 

ve fîmâ ba`de vuku` bulacak de`avinin a‟id olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve 

mehakeme-i nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında ve mecalis-i idâre 

ve devâir-i sâirede bidayet ve istinaf-ı temyiz-i ve tashîhi ve itiraza ve i‟ade-i taleb 

ve da`vâ ve mehakeme ve muhaseme ve müdafa` ve mürafa`ya ve Ģuhud ikame-i 

istima`ına ve tahlîfe ve ikrâra ve vazı` haciz ve fekkine ve kendi imzasıyla istida` 

ve levayic-i tanzîm ve merci` a`idine takdîme ve hükm ü gıyabi talebine ve 

istihsâl eylediği alâmeti mevki` icrâya vaz` ve ahz ve kabz ve lede‟l-iktizâ sulh ve 

ibrâya ve ahiri dahi tevkîl ve terfîk ve a`zline ve‟l-hasıl husûsat mezkûreye 

mütallaka ve mütazarri` olan umûrun külliyesi son deraceye kadar îfâ ve icrâsina 

tarafmından vekalet-i âme-i mutallaka-i sahîha-i Ģer`îyye ile mûma ileyh Ali 

Osman Efendi‟ye vekil ve nasb ve ta`yîn eyledim dedikte mûma ileyh Ali Osman 

Efendi dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesini 
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kemâ hiye hakka edâ ve ifâya ta`ahhüd ve‟l-iltizâm eyledim dedikte gıbbe‟t-

tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vaka„ bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi'l- yevmi`l-aĢar min Ģehri 

Rebiü'l- evvel lî sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Ketebeden Osman Efendi  Ketebeden Ahmed Efendi  Hademe Ali Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 788 

Tahakkuk-u gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve 

tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i 

Ģer`îyye ketebesinden Ahmed Efendi ibn-i Ġsmail Efendi ma` ümane 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından TaĢkapulu Mahallesinde vâki` MübaĢir Necati Efendi ibn-i Bekir 

Efendinin menziline varıb zeyl-i vesîkada mezbut el-esâmî kesân huzurlarında 

âkd-i meclis ettiğinde Keçeci Eyüb oğlu Ömerin zevcesi olub zatı kesân 

merkûmun ta`rifleriyle muarrefe olan AyĢe bint-i Süleyman nam Hatun meclis-i 

ma`kûd-i mezkûrda vekale-i de`aviden Ġsmail Efendi ibn-i Murad mahzarında 

bitav` takrîr-i kelâm edüb bi‟l-cümle lehe ve aleyhe vuku bulmuĢ ve fîmâ ba`de 

vuku bulacak da`vânın a‟id olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i 

nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında ve meclis idâre ve devâir 

sâirede bidayet ve istinaf ve temyiz ve tashîh ve itiraza ve iade-i taleb ve da`vâ 

mehakeme ve muhaseme ve müdafa` ve murafa`ya ve Ģuhud ikamı ve istima`ına 

ve tahlîf ve ikrâra ve vaz` haciz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve hükm-ü gıyabi 

talebine ve kendü imzasıyla istida` ve levayic-i tanzîm ve merci` a`idine takdîme 

ve istihsâl eylediği alâmeti mevki` icrâya vaz` ve ahz ve kabz ve lede‟l-iktizâ sulh 

ve ibrâya ve inde‟l-icab ahir dahi tevkîl ve terfîk ve a`zline ve‟l-hasıl husûsat 

mezkûreye müte`allaka ve mütazarri` olan umûrun külliyesi son deraceye kadar 

îfâ ve icrâya tarafından vekalet-i âme-i mütallaka-i sahîha-i Ģer`îyye ile mûma 

ileyh Ġsmail Efendiye vekil ve nasb ve ta`yîn eyledim dedikte mûma ileyh Ġsmail 

Efendi dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesini 
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(SAYFA-62) kemâ hiye hakka edâ ve ifâ ta„ahhüd ve‟l-iltizâm eylediği ve vaka` 

hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena ve 

Ģer`ali meclis-i Ģer`gelüb âla vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` 

mâ vaka„ bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi‟l-yevmi‟s-sadis ve‟l-ıĢrin min Ģehri 

Rebiü'l- evvel lî sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Fakih PaĢa Mahallesinden Adil Efendi 

ibn-i Ġzzet Efendi  

MübaĢir Necati Efendi ibn-i Bekir 

Efendi  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 789 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Gündogmus Mahallesinde vâki` Abdi Kadı ÇeĢmesinin müsakkafet 

ve müsteğillat ve nukud-u mevkûfesinin rü‟yet ve idâre eder mütevellîsi 

bulunduğu cihetle evkaf-ı mezkûre umûruni hüsn-i rü‟yet ve idâreye muktedir bir 

mütevellî nasb ve ta`yîni husûsu, Mahalle-i mezbûre ahalisi tarafından ba istidâ` 

îfâde ve müraca`at ve huzur Ģer` gelerek istida‟yı mezkûr malı ve münderâcatını 

Ģifâhen dahi takdîr ve te`yîd ve tasdîk etmiĢ olduklarını binaen evkâf-ı mezkûre 

umûrunu rü‟yete bin mütevellî nasbi lâzım gelmeğin Mahalle-i mezbûre 

ahâlisinden olub ahali-i mezbûrenin intihâb gerdesi bulunan iĢ bu ba`isü‟l-kitab 

Emirzâde Hacı Ġbrahim Efendi ibn-i Hacı Abdurrahman her vechiyle müstakim ve 

tevliyet mezkûre uhdesinden gelmeğe kadira idüğü zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-

esâmî müslimin meclis-i Ģer`de âla tariki‟Ģ-Ģehâde îfâde ve ihbârlarıyla dahi 

tahakkuk etmeğin mucibince mûma ileyh Hacı Ġbrahim Efendi evkaf-ı 

mezkûrenin musakkafat ve müstağillat ve nukud mevkûfe ve umur saire-i 

lâzımesinin tesviye ve rü‟yete kıbel-i Ģerden mütevellî nasb ve ta`yîn olundukta 

olduğu ber vech-i muharrer tevliyet -i mezkûreyi kabûl ve hidmet lâzımelerini 

kemâ-yenbâği edaya ta„ahhüd ve‟l-iltizâm etmeğin mâ vaka„ bi't-taleb ketb 

olundu fi‟l-yevmi‟l-ıĢrin min Saferi‟l-hayr lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e 

ve elf  
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ġuhûdu‟l-hâl 

Daî Receb 

Mahallesinden 

Mumcuoğlu 

Receb bin Ali  

Godicioğlu 

Abdurrahman 

bin Ġbrahim  

Mahalle-i 

mezbûreden 

Ġnceoğlu 

Yusuf bin 

Ġbrahim  

Hacı Ali oğlu 

Mahallesinden 

TaĢcıoğlu 

Yahya bin 

Hüseyin  

Daî Receb 

Mahallesinden 

Abacıoğlu 

Ahmed Efendi 

ibn-i Hasan  

 

BELGE NO: 790 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün savb-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye ketebesinden Ahmed Efendi 

ibn-i Ġsmail Hakkı Efendi ma` ümena Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde 

merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Karaman Mahallesinde vâki` 

Debbağ Muradoğlu Pala Ahmed bin Murad bin Mehmed‟in ile‟l-vefât sâkin 

olduğu menzile varıb zeyl-i vesîkada mazbut el-esâmî kesân huzurlarında akd-ı 

meclis ettiğinde mütevaffa-yı merkûmun verâset-i zevcesi Zehra bint-i Ġsmail ve 

vâlidesi Fatma bint-i Hasan ile sağîre kızı Fatma ve sağîr oğulları Ali ve Cafer ve 

kebîr oğlu Mehmed‟e münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver zahir ve 

mütahakkik olduktan sonra sıgar-i mezbûrûn Fatma ve Ali ve Cafer‟in babaları 

mütevaffa-ı mezbûrûn mevrûs müntakil mallarını hıfz ve hiraset tesviye-i 

umurlarını kıbel-i Ģer`den bir vasî nasbi lâzım ve mühim olmağla emânet ile 

ma`rûf ve istikâmet (SAYFA-63) Ġle mevsûfe ve her vechiyle visâyet uhdesinden 

gelmeye kadire idüğü kezâlik zirde mazbut el-esâmî müslimin ihbârlarıyla 

mütahakkik olan sığar-i mezbûranın vâlideleri olub zat-ı kezâ muarrefe olan Zehra 

bint-i Ġsmail sığar-i mezbûranın vakt-ı rüĢd ve sedadlarına değin babaları 

mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs müntakil mallarını hıfz ve sair umur lâzımelerini 

tesviye ve rü`yet kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn eylediğinde ol dahi ber vech-i 

muharrer vesâyet-i merkûmeye kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ-yenbâği 

edaya ta`ahhüd ve‟l-iltizâm eylediğini vaka`hal-i katib mûma ileyh mahallinde 

ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena Ģer`ali meclis Ģer`gelüb âla vuku` inha ve 

takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vakâ`a bi`t- taleb ketb ve imlâ` olundu 
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fi`l-yevmi`l-hamis aĢar min Ģehri Rebiü'l- evvel lî sene ihdâ ve salasin ve selase 

mi‟e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Burmalı Mahallesinden Hasan 

ÇavuĢoğlu Mehmed bin Hasan ÇavuĢ  

Karaman Mahallesinden Topcuoğlu 

Ahmed bin Mehmed 

 

BELGE NO: 791 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Sincanlu Nâhiyesine muzâf Kırka Karyesi ahâlisinden Asakir-i ġahane 

üçüncü kol orduyu hümâyûna mensub yirmi altıncı alayın birinci taburunun 

birinci bölüğü ihtiyat nezâretinden iken bundan akdem orduyu canibinde vefât 

eden Çobanoğlu Hüseyin bin Mustafa bin Abdullahın verâset-i zevcesi Fatma 

bint-i Mehmed ile pederi merkûm Mustafaya münhasır olduğu her bir karye-i 

mezbûre ahâlisinden Ġlyas oğlu kadir bin Hacı Mustafa ve Bekiroğlu Ahmed bin 

Hasan ve Tebaslıoğlu Bekir bin Ġsmail ve Molla Muradoğlu Mehmed bin Hüseyin 

nam kimesenelerden meclis-i Ģer `de âla tariki‟Ģ-Ģehâde îfâde ve ihbârlarıyla 

tahakkuk ve te`yîd etmeğin mucibince mütevaffa-yı merkûmun bi‟l-cümle emval 

ve emlak ve nukud vâris-i merkûmuna isâbet edeceği iktizâ eylediği i`lâm olundu 

fi‟l-yevmi‟l-sabi` min Ģehri Rebiü'l- ahir lî sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve 

elf  

BELGE NO: 792 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Sülümenli Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Çarıkoğlu 

Abdullah bin Hacı Yusuf bin Süleymanın verâseti vâlidesi Fatma bint-i Ahmed ve 

babası mezbûr Hacı Yusuf munhasıra ve tashîhi mesele-i mirâsları üç sehimden 

olub sihâm-ı mezbûreden bir sehmi mezbûre Fatmaya ve iki sehmi mezbûr Hacı 

Yusufa isâbet eylediği her biri medîne-i mezbûre ahâlisinden Boğa Ahmedzâde 

Hacı Ahmed Efendi ibn-i Salih ve Mütevellîzâde Mehmed Efendi ibn-i Hasan 

Efendi ve Kayıdcıoğlu Hacı Salih ibn-i Hacı Mehmed ve Serdar oğlu Sabri Efendi 
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ibn-i Halil Ġbrahim nam kimesenelerin huzur-u Ģer`de âla vechi‟Ģ-Ģehâde 

ihbârlarıyla tahakkuk etmeğin mucibince mütevaffa-yı mezbûrûn bi‟l-cümle 

emval ve emlak ve nukud mevrûsisi verase-i merkûmene isâbet edeceği iktizâ 

eylediği i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-hadi min Ģehri Rebiü'l- ahir lî sene ihdâ ve 

salasin ve selase mi‟e ve elf  

BELGE NO: 793 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Karaman Mahallesi ahâlisinden Burakoğlu Abdullah bin Hasan 

meclis-i Ģer`îyyede medîne-i mezbûre mahallâtından Nurcu Mahallesinde sâkine 

ve zatı ta`rîf-i Ģer`î le muarrefe bulunan Huriye bint-i Ömer nam Hatun 

muvâcehesinde bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm edüb mezbûre taht nikahımda iken haml 

mevkûfe olarak mezbûreye tatlik etmemle vazı` haml edinceye değin iĢ bu meclis-

i Ģer`îbraz eyledim bin üç yüz yirmi dokuz senesi Ģa`ban-ı Ģerifenin on dokuzuncu 

günü târîhli muvarrah bir kıta cihet Ģer`îyye nâtık olduğu vechiyle yevmiye elliĢer 

paradan Ģehri otuz yedi buçuk guruĢ canib-i Ģer` Ģerifden nafaka takdîr edilmiĢ idi 

aheren mezbûreden bir kürumu zuhur edüb ismine Ģerife tesmiye edimiĢ 

olduğundan bu ana kadar vâlidesi mezbûreye mukadder nafakanın kızım namına 

kema fi‟s-sabık-ı mezbûreye te‟diye edilmekde bulunmuĢ idiysemde mezbûre 

Huriye nıfsını sağîre-i mezbûreye ecnebî olan Ġsce Karyesi ahâlisinden Tekelioğlu 

Hüseyine tezvîc eylemiĢ ve baĢkaca hak hasaneye müstehakka asla kimesnesi 

bulunmamıĢ olduğundan li-ecli‟l-terbiye ve‟l-muhafaza kızım sağîre-i mezbûreye 

bana teslîme ve nafaka-i mukaddera-i mezkûrenin kıta`ne tenbîh olunmak 

matlubûmdur deyü mazmûni takrîr müĢir ve muĢruhane mutabık ve târîhi merkûm 

ile muvarrah bir kıta hüccet-i Ģer`îyye ibraz ve ira‟esiyle da`vâ ettikte lede‟s-suâl 

mezbûre Huriye dahi cevâbında kadıya tama hima menva‟l-meĢrûh üzere 

bulunduğu tabiye‟ten ba‟de‟l-ikrâr lâkin sağîre-i mezbûreye veremiyeceğini tezkâr 

etmekle müdda‟i merkûmun ber minval-ı meĢrûh müdda‟isini tema hima ikrâr 

eylediğini binaen sağîre-i mezbûreye veremiyeceğine dâir irad eylediği kelâm-ı 

Ģer`an gayrı mevc olduğu kendüsüne ba`de‟t-tefhim hâk-ı hasânenin kendüsünden 

sukutuna mebnî nafaka-i miktaranın katıyla sağîre-i mezbûreye babası müdda‟i 

mezbûr Abdullah halen teslîme-i mezbûre Huriye‟ye teblîğ olduğu tescîl ve i`lâm 
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olundu fi‟l-yevmi‟l-rabi` min Ģehri Rebiü'l- ahir lî sene ihdâ ve salasin ve selase 

mi‟e ve elf  

BELGE NO: 794 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Çobanlar Karyesi ahâlisinden Abdullahoğlu Ahmed bin Osman meclis-i 

Ģer`îyyede karye-i mezbûrede sâkine zatı ta`rîf-i Ģer`î le muarrefe olan Fatma bint-

i Ġsmail muvâcehesinde mezbûre Fatmanın vâlidesi zatı ta`rîf-i Ģer`î le muarrefe 

olan diğer Fatma bint-i Mustafa nam Hatun hazır olduğu halde mezbûre Fatma ile 

bundan akdem hâl-i zevciyet beyyinimizde ika‟ime iken firâĢımdan hasıl ve 

mezbûre Fatmadan mütevellîde sulbiyye-i sağîre kızım beĢ yaĢında Hüsniye içün 

Ģehri otuz guruĢ nafaka takdîr olunmuĢ ve sağîre-i mezbûre vâlidesi mezbûrenin 

hâk-ı hasânesinde bulunmuĢ idüysede mezbûre Fatma nıfsını sağîre-i mezbûreye 

ecnebî olan karye-i mezbûre ahâlisinden AyĢe oğlu Abdullah tezvîc edüb hâk-ı 

hasânenin kendüsünden sakat ve vâlidem bir hayat olmadığını binaen-i alen bana 

âid bulunmuĢ olduğu mebnî nafaka-i miktaranın kat`ıyla kızım sağîre-i mezbûreye 

bana teslîme mezbûre Fatma Hatuna tenbîh olunmak matlubûmdur deyü da`vâ 

ettikte lede‟s-suâl mezbûre Fatma Hatun dahi cevâbında nıfsını sağîre-i 

mezbûreye ecnebî olan merkûm Abdullah tezvîc eylediğini ve sağîre-i mezbûrenin 

dört yaĢında bulunduğunu ve nıfsını merkûm (SAYFA-65) Abdullah‟a tezvîc 

ettikten sonra vâlidesi hâzıra-i mezbûrenin hak-ı hasanesinde terk etmiĢ ve‟l-yevm 

vâlidesi mezbûre nezdinde bulunmuĢ idüğü ve sağîren-i mezbûreye bir guna 

mudahilesi olduğu tabi‟eten ikrâr ettikte hâzıra-i mezbûre Fatma Hatun dahi 

cevâbında zevcenin vuku` vefâtından biri el-yevm zat el-zevci olmayarak sağîre-i 

mezbûre bi-hakki'l- hizâne hucr ve terbiyesinde bulunduğu vel-yevm vâlidesi kızı 

mezbûreden hak-ı hasane kendüsüne intikal ettiğini beyân ederek pederi müdda`î 

merkûme teslîmden eba ve imtina„ etmekle müdda`î mezbûrden bu cihetin lede‟s-

istifsar keyfiyet hâzıra-i mezbûrenin îfâdesi vechiyle bulunduğunu tav`en ba‟de‟l-

ikrâr lâkin kızım mezbûreye istirdâd eyledim deyü îfâdede bulunmakla müdda`î 

merkûm hâzıra-i mezbûre Fatma‟nın kayın vâlidesi olduğu ve zat el-zevci 

olmadığını ve sağîre-i mezbûrenin el-yevm beĢ yaĢında bulunduğunu mukirrer ve 

mu`terif ve müdda`î aleyhe mezbûre diğer Fatma dahi hak-ı hasenenin 
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kendüsünden sakat olduğu ve bir guna müdahilesi bulunmadığını vâlidesi 

mezbûre Fatmada hak-ı hasane mezkûrun kendüsüne intikal eylediği mu`terif iken 

müdda`î merkûmun ber minvâl-i muharrer istirdâd iddiâ‟sı Ģer`an gayrı multefit 

olduğu kendü veya ba‟de‟t-tefhim hak-ı hasenenin vâlidesi Fatma‟dan sakat ve 

hâzıra-i mezbûre ümmü‟l-üm ve diğer Fatma‟ya raci` bulunduğuna binaen nafaka-

i mezkûre ile sağîre-i mezbûrenin hâzıra-i mezbûre diğer Fatma‟dan hak-ı 

hasanesinde ibkâsına ve nafaka-i mukarrer vazı-ı sabıka hakkında aherden ve 

kendü malından harc ve sarflı inde‟z-zafer babası müdda`î mezbûr emvaline 

rucû`a hâzıra-i mezbûreye izin verilmeğin mucibince müdda`î merkûm da‟vay-ı 

mezkûresiyle bi-vechi Ģer` müdda`î aleyheye muarazadan men` olduğu tescîl ve 

i`lâm olundu fi`l-yevmi‟l-salis min saferi‟l-hayr lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase 

mi`e ve elf  

BELGE NO: 795 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye ketebesinden Ahmed Efendi 

ibn-i Ġsmail Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

canib-i hicaz ma`firet tırazda vefât eden Kalaycı oğlu Hacı Mustafa bin Bekirin 

menziline varıb zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî zevat hazır oldukları halde akd 

meclis ettiğinde mütevaffa-yı merkûmun sulbî sağîr oğlu Bekirin ba- hüccet-i 

Ģer`îyye vasî mensubesi ve vâlidesi olub zatı kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü`l-

esâmî zevat ta`rifleriyle muarrefe olan Akile bint-i Hacı Osman nam Hatun meclis 

ma`kûd mezkûrda bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm edüb vasîsi olduğum sağîr-i mezbûrûn 

asla malı olmayıb nafaka ve kisveye eĢed ihtiyâc ile muhtâc olmağla babası 

mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs Eytâm Sandûğu‟nda taht istirbâhında bulunan 

malı nühasından kadri ma`rûf meblağ farz ve takdîr olunmak bi‟l-vesâye 

matlubûmdur dedikte vasîy-i mezbûrenin takrîr-i meĢrûhu vaki„a mutabık ve zikr-

i âtî meblag kader-i ma„ruf ettiğü zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî müsliminin 

meclis-i ma`kûd-i mezkûrda âla- tariki‟Ģ-Ģehâde ihbârlarıyla mütahakkik olmağın 

sağîr-i mezbûr Bekire iĢ bu târîh-i vesîkadan i`tibâren-i yevmiye birer guruĢdan 

rayic mahli Ģehri otuz guruĢ meblağ farz ve takdîr olunub meblağ mefrûzu mezkûr 
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nafaka ve kisve bihimâ ve sa„ir levâzım-ı zurriyelerine harç ve sarfa ve vakt-ı 

hacetinde aherden (SAYFA-66)  istidaneye ve kendü malından harc ve sarflı 

inde‟z-zafer Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz malı nühasına rucû`a-i mezbûre Akile 

Hatuna izin verildiği ve vaka` hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr 

ve me`an mürsel ümena ve Ģer`ali meclis-i Ģer` gelüb âla vuku`iha inha ve takrîr 

etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer` mâ vaka„ bi't-taleb ketb olundu fi‟l-

yevmi‟l-hamis min Ģehri Rebiü'l- evvel lî sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Denizlilioğlu Hacı 

Hüseyin  

Denizlilioğlu Emin bin 

Hacı Osman  

ġükrü Efendi ibn-i Hacı 

Osman  

 

BELGE NO: 796 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Sincanlu Nâhiyesine muzâf Senir Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât eden Hacı oğlu Halil bin Abdullah bin Abdullah kanun arazı mucibince 

ashabı intikalı evladı Emine ve ġerife ve AyĢe ve Fatma ve Mehmed ve Ali ve 

kendünden mukaddem vefât eden kızı Atike tek kızı diğeri AyĢe münhasıran ve 

ba‟de-i mezbûre Emine dahi vefât edüb kezâ ashabı intikalı oğlu Mustafaya 

münhasıran ve ba`de-i mezbûre Mustafa dahi vefât edüb kezâlik ashabı intikali 

babası diğer Ali bin Salihe münhasıran ve ba`de mezbûre ġerife dahi vefât edüb 

ashab-ı intikali li-ebevyn erkarındaĢları mezbûran Mehmed ve Ali‟ye münhasıran 

ve ba`de-i mezbûr Mehmed dahi vefât edüb kezâlik ashabı intikali li-ebevyn 

erkarındaĢları mezbûr Aliye münhasıran ve ba`de-i mezbûre AyĢe dahi vefât edüb 

kezâlik ashabı intikali li-ebevyn er karındaĢı mezbûr Aliye münhasıran olduğu her 

biri karye-i mezbûre ahâlisinden Nukat oğlu Hasan bin Hüseyin ve Halit‟in oğlu 

Ali bin Salih nam kimesnelerin âli tariki‟Ģ-Ģehâde ihbârlarıyla tahakkuk etmeğin 

tashîh mesele-i mirâsları bi-hükmi'l-munaseheti‟l-kanuniye  on dört sehimden 

olub sihâm-i mezbûreden sekiz sehmi mezbûr Ali‟ye ikiĢer sehimden cem`an altı 

sehmi mezbûrûn diğer Ali ve Fatma ve diğer AyĢe‟ye isâbet etmekle ol vechiyle 

mütevaffa evvel-i mezbûr Halilin bi‟l-cümle arazi müntakilesi ashab-ı intikali 
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merkûmune isâbeti iktizâ eylediği i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟s-sabi` min Ģehri 

Rebiü'l- ahir lî sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf  

BELGE NO: 797 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` ÇalıĢlar Karyesinde sâkine zatı ta`rîf-i Ģer`î  ile muarrefe olan Satı bint-i Ali 

nam Hatun meclis-i Ģer` enverde medîne-i mezbûre tabi` Kozlüce Karyesi 

ahâlisinden Hacı Ali Osman oğlu Ömer bin Ali Osman mahzarında bi-tav`ihâ 

takrîr-i kelâm ve ta`bîr-i ani‟l-meram edüb mezbûr Ömer yüz yirmi guruĢ mihr-i 

mü`eccel tesmiyesiyle zevci-i dahilim olub hanesinde diğer zevcesi Raziye ve er 

karındaĢı Hasan ve zevcesi Emine ile cümlemiz üç odaya hâvî bir hanede sâkinler 

olub Hasan imtizacımız olmadığından târîh-i vesîkadan bir sene mukaddem 

hânesinden tard ve teb„îd edib târîhi merkûmunuz ve vâlidem hanesinde sâkine ve 

el-hâletü hazihi nafaka ve kisveye eĢed ihtiyâc ile muhtâc olmamla zevcim 

merkûm bana ayrıca sâkine tedarik ve tehiyye ile infak ve iksa edinceye değin 

kıbel-i Ģer`den kadr-i ma`rûf meblağ farz ve takdîr olunmak matlubûmdur dedikte 

lede‟s-suâl merkûm Ömer dahi cevâbında medîne-i mezbûre mihr-i mü`eccel 

mezkûr ile zevce-i menkûhe-i medhûl bihimâsı olduğu ve diğer zevcesi Raziye er 

karındaĢı (SAYFA-67) Hasan ve zevcesi Eminesi ile me`an üç odaya hâvî bir 

hanede aram ettiklerini tav`en ba`de‟l-ikrâr lâkin ayrı sâkine tedarik edemem 

haneme gelsün zevcem Raziye ve karındaĢım Hasan ve zevcesi Emine ile me`an 

sâkine olsun deyü îfâde ve beyân etmekle ber minvâl-i muharrer diğer zevcesi ve 

karındaĢı ve zevcesi ile me`an bir hanede sâkine olduklarını mukarrer ve mu` terif 

iken ayrıca hane-i tadarik edemeyeceğine dâir kelâmatın mevc ve mültefit 

olduğunu kendi veya ba`de‟t-tefhim zevce-i mezbûreye ayrıca sâkine Ģer`îyye 

tedarik ve tehiyye edinceye değin mezbûr Ömer üzerine iĢ bu târîh-ü vesîkadan 

i`tibâren bi‟l-ihbâr yevmiye elliĢer paradan Ģehri otuz yedi buçuk guruĢ meblağ 

farz ve takdîr olunub meblağ-ı mefruz mezkûrunu nafaka ve kisveye bihimâ ve 

sair levâzım zaruriyesine harc ve sarf ve vakt-ı hacetinde aherden istidaneye ve 

kendü malından harc ve sarflı inde‟z-zafer zevci-i mezkûrun emvaline rucû`a 

mezbûre Satı Hatuna kıbel-i Ģer`den izin verilmeğin mâ vaka„ bi't-taleb ketb olund 

fi`l-yevmi‟l-sabi` min saferi‟l-hayr lî-sene-i selasin ve selase mi`e ve elf  
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ġuhûdu‟l-hâl 

Çobanoğlu Kadir bin Osman  Kadıoğlu Mehmed bin Sadık  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 798 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Corce-i Kebîr Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Dinarlıoğlu Ahmed bin Ali bin Ġsmail verâseti zevce-i menkûhesi Zeliha bint-i 

Mahmud ile kebîre kızı Dudu ve kebîr oğulları Ġsmail oğlu ve Halil Ġbrahim 

münhasıran ba`de ibn-i mezbûr Ali dahi vefât edüb verâset-i zevcesi diğer Dudu 

ve vâlidesi mezbûre Zeliha ve sağîr oğlu Ahmede münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr 

i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver zahir ve mütahakkik oluktan sonra sağîr-i mezbûr Ahmedin 

tesviye-i umûruna kıbel-i Ģer`den bir vasî nasbi lâzım ve mühim olmağın emânet 

ile ma`rûf ve istikâmet Ġle mevsûfe ve her vechiyle vesâyet uhdesinden gelmeye 

kadire idüğü zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî kesân ihbârlarıyla inde`Ģ-Ģer`î‟l-

enver zâhir ve mütahakkik olduktan sonra sağîr-ı mezbûr Ahmedin li-ebeveyn 

ammisi mezbûr Ġsmail bin el-mezbûr Ahmed sağîr-i mezbûrûn vakt-ı rüĢd ve 

sedadına değin babası mütevaffa-yı merkûmdan mevrûs ve müntakil malını hıfz 

ve hiraset ve sair umur lâzımesini tesviye ve rü`yet kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve 

ta`yîn olundukta olduğu ber vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeye kabûl ve 

hidmet lâzımelerini kemâ-yenbâği edaye ta‟ahhüd ve‟l-iltizâm etmeğin mâ vakâ` 

bi't-taleb ketb olund fi`l-yevmi‟s-sadis ve‟l-ıĢrin min Ģehri Cümade‟l-ula li-sene 

tas` ve ıĢrin ve selase mi`e ve elf   

ġuhûdu‟l-hâl 

Muhtar Hacı Ömer bin 

Muhmud 

Koyuncuoğlu Mehmed 

bin Ahmed 

Behlüvanoğlu Rasim bin 

Ahmed  

Ve gayrihim 

BELGE NO: 799 
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Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mhmed Vasıf Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi` Doğanlar Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

eden Hacı Ahmed oğlu Hacı Süleyman bin Mustafanın Karye-i mezbûrede vaka` 

musafirine mahsûs (SAYFA-68) Odasına varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî 

müslimin hazır oldukları halde a‟kd-ı meclis ettiğinde mütevaffa merkûmun 

verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri AyĢe bint-i Osman ve Döne bint-i Hacı 

Hüseyin nam Hatunlar ile zevce-i mezbûre AyĢe Hatundan mütevellîdler kebîre 

Fatma ve Emine ve sağîre kızı Ümmühan ve sağîr oğlu Ahmed ve kebîr oğulları 

Salih ve Arif münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr inde‟Ģ-Ģer`î`l-enver zâhir ve nümâyân 

olduktan sonra saheren-ı mezbûran Ümmühanı ve Ahmedin tesviye-i umurlarına 

kıbel- i Ģer`îden bir vasî nasb-ı lâzım ve mühim olmağın emânet ve istikâmet ile 

mevsufe ve her vechiyle vesâyet uhdesinden küllemAğa kadira idüği kezâlik zeyl-

i vesîkada muharrerü`l-esâmî müslimin ihbârlarıylave ta`rifleriyle mütahakkik ve 

muarrefe olan sağîrân-ı mezbûrânın vâlideleri mezbûre AyĢe Hatun sağîren-ı 

mezbûran Ümmühan ve Ahmedin vakt-ı rüĢd ve sedadına değin babası mütevaffa-

yı merkûmdan mevrûs ve müntakil malını hıfz ve hiraset ve sair umur lâzımesini 

tesviye ve rü`yet kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn eylediğinde olduğu ber vech-i 

muharrer vesâyet-i merkûmeye kabûl ve hidmet lâzımelerini kemâ-yenbâği edaye 

ta‟ahhüd ve‟l-iltizâm eylediğini vâki` hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve 

tarhrîr ve me`an mürsel ümena`yı Ģer`ali meclis Ģer`a gelüb alâ vuku` inha takrîr 

etmeğin gıbbe`t-tasdîki`Ģ-Ģer`î mâ vakâ`a bi`t- taleb ketb olundu fi`l-yevmi`s-sabi` 

min Ģehri Cümade‟l-ula li-sene tas`ve ıĢrin ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Karye-i 

mezbûrdan 

Mustafa bin 

Hüseyin 

Anbanaslı 

Mehmed bin 

Abdil 

ġerifeoğlu Ġlyas 

bin Ġsmail  

AĢkaroğlu 

Abdullah  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 800 
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Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ 

olan Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi` Doğanlar Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât eden Hacı Ahmed oğlu Hacı Süleyman bin Hacı Ahmed bin Mustafa‟nın 

karye-i mezbûrede vaka` musafirine mahsûs odada varıb zeyl-i vesîkada 

muharrerü‟l-esâmî müslimin hazır oldukları halde a‟kd-ı meclis ettiğinde 

mütevaffa merkûmun sağîre kızı Ümmühan ve sağîre oğlu Ahmed‟in ba hüccet 

Ģer`îyye vasîleri ve vâlideleri olub zatı kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî 

kesân ta`rifleriyle muarrefe olan iĢ bu ba‟isetu‟l-kitab AyĢe bint-i Osman nam 

Hatun meclis-i ma`kûd mezkûrda bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm edüb vasîleri olduğum 

evladım sağîrân-ı mezbûrânın el-hâletü hazihi nafaka ve kisveye Ģidded ihtiyâc ile 

muhtâc olmalarıyla babaları mütevaffâ-yı mezbûrdanmevrûs Eytâm Sandûğu‟nda 

taht istirbâhında bulunan malları nemalarından kadri ma`rûf meblağ farz ve takdîr 

olunmak bi‟l-vesâye matlubûmdur dedikte vasîy-i mezbûrenin takrîr-i meĢrûhu 

vaki„a mutabık zikr-i âtî meblag kadr-i ma„ruf idüğü kezâlik zeyl-i vesîkada 

muharrerü‟l-esâmî müsliminin ihbârlarıyla mütahakkik olan iĢ bu târîh-i 

vesîkadan i`tibâren sağîre-i mezbûre Ümmühan‟a Ģehri yetmiĢ bir ve sağîre-i 

mezbûre Ahmed‟e yüz kırk iki guruĢun cem`an Ģehri iki yüz on üç guruĢ meblağ 

farz ve takdîr olunub meblağ- mefruz-i mezkûr nafaka ve kisveye (SAYFA-69) ve 

sa„ir levâzım-i zururiyelerine harç ve sarfa ve vakt-ı hacetinde aheren istidâneye 

ve kendi malından harc ve sarflı inde‟z-zaferbabaları mütevaffa-yı merkûmdan 

mevrûs Eytâm Sandûğu‟nda taht istirbâhında bulunan malları nemalarına rucû`a 

vasîleri vâlideleri mezbûre AyĢe Hatuna kıbel-i Ģer`den izin verildiğini ve vâki` 

hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena`yı 

Ģer`ali meclis Ģer` gelüb alâ vuku` inha takrîr etmeğin gıbbe`t-tasdîki`Ģ-Ģer`î mâ 

vakâ`a bi`t- taleb ketb olundu fi`l-yevmi`s-sabi` min Ģehri Cümade‟l-ula li-sene 

tas`ve iĢrin ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Karye- i 

mezbûrdan 

Anbanaslı 

Mehmed bin Abdil  

ġerife oğlu Ġlyas 

bin Ġsmail  

AĢkaroğlu 

Abdullah bin Hacı 
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Mustafa bin 

Hüseyin  

Abdullah  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 801  

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mhmed Vasıf Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât eden Kebabcı zâde Hacı Ahmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ali Ağa ibn-i 

Mustafanın ile‟l-vefât sâkin olduğu menzile varıb zeyl-i vesîkada muharrerü'l-

esâmi müslimin huzurlarında âkd meclis ettiğinde mütevaffa mûma ileyh Hacı 

Ahmed Efendinin verâset-i zevcesi Hadice bint-i Yusuf Ağa ile sağîre kızları 

Huriye ve Rabia ve sağîr oğulları Mehmed ve Osmana münhasıran ba`de sağîre-i 

mezbûre Huriye dahi vefât edüb verâseti vâlidesi mezbûre Hadice ve li-ebeveyn 

karındaĢları mezbûrûn Rabia ve Mehmed ve Osmana münhasıran olduğu bi‟l-

ihbâr i‟nde‟Ģ-Ģer`îl-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra sığar-ı mezbûrûn 

Rabia ve Mehmed ve Osman‟ın tesviye-i umurlarına kıbel- i Ģer`îden bir vasî 

nasb-ı lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma`rûf ve istikâmet ile mevsufe ve her 

vechiyle vesâyet uhdesinden küllemAğa kadira idüği zeyl-i vesîkada muharrerü`l-

esâmî müslimin ta`rifleriyle muarrefe olan vâlideleri mezbûre Hadice Hatun sığar-

i mezbûranın vakt-i rüĢd ve sedadlarına değin babaları müteveffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs ve müntakil mallarını hıfz ve hiraset umûr-i lâzımelerini tesviye ve 

rü`yete kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn eylediğinde ol dahi ber vech-i muharrer 

vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ-yenbâği edaya teâhüd 

ve‟l-iltizâm eyledim dediğini ve vâki` hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve 

tarhrîr ve me`an mürsel ümena`yı Ģer`ali meclis Ģer`a gelüb alâ vuku` inha takrîr 

etmeğin gıbbe`t-tasdîki`Ģ-Ģer`î mâ vakâ`a bi`t- taleb ketb olundu fi`l-yevmi‟l-

hamis ve‟l-ıĢrin min ġabanü'l- mu„azzam lî- sene tas`ve ıĢrin ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Mahalle-i mezbûr Kebabcızâde Telekzâde Ahmed Zaviyeoğlu Ali 
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muhtarı Hacı 

Kadir bin Hacı 

Hüseyin  

Mustafa Efendi 

ibn-i Mehmed Ali  

ÇavuĢ ibn-i 

Mehmed Efendi  

Efendi ibn-i Yusuf  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 802 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mhmed Vasıf Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Ak Mescid Mahallesi ahâlisinden Muğni oğlu 

Ömer Ağa ibn-i Yusufun (SAYFA-70) menziline varıb zeyl-i vesîkada 

muharrerü'l-esâmi zevat hazır oldukları halde âkd meclis ettiğinde medîne-i 

mezbûre mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

eden Kebabcı zâde Hacı Ahmed Efendi ibn-i Hacı Mehmed Ali Ağanın sağîre kızı 

Rabia ve sağîr oğulları Mehmed ve Osmanın ba hüccet-i Ģer`îyye vasîleri 

vâlideleri zatı müslimün mezbûrûn ta‟rifleriyle muarrefe olan Hadice bint-i Yusuf 

nam Hatun meclis-i ma`kûd mezkûrda bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm edüb vasîleri 

olduğum evladım sığar-ı mezbûrûn nafaka ve kisveye eĢed ihtiyâc ile muhtâcları 

olmaları ile babaları mütevaffa-ı merkûmdan mevrûs ve müntakil Eytâm 

Sandûğu‟nda taht istirbâhda bulunan malları nemalarından kadr-i ma`rûf meblağ 

farz ve takdîr olunmak matlubûmdur dedikte hakikat-ı hal vasî-i mezbûranın 

takrîr-i meĢrûhu üzere olduğu ve vaki„a mutabık ve zikr-i âtî meblag kadr-i ma„ruf 

ettiğü zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî müsliminin ihbârlarıyla mütahakkik 

olmağla iĢ bu târîh-i vesîkadan i`tibâren-i sağîren-ı mezbûra Rabia yevmiye üç ve 

sağîren-ı mezbûran Mehmed ve Osmana yevmiye altıĢar guruĢdan cem`an Ģehri 

dört yüz elli guruĢ meblağ farz ve takdîr olunub meblağ-ı mefruz mezkûr nafaka 

ve kisve bihimâ ve sair-i lâzım-ı zarûriyelerine harc ve sarf ve vakt-ı hacetinde 

aherden istidaneye ve kendü malından harc ve sarflı inde‟z-zafer babaları 

mütevaffâ-yı mezbûrdanmevrûs Eytâm Sandûğu‟nda taht istirbâhda bulunan 

malları nemalarına rucû`a vasîleri vâlideleri mezbûre Hadice Hatuna kıbel-i 

Ģer`den izin verildiğini ve vâki` hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr 

ve me`an mürsel ümena`yı Ģer`île meclis Ģer`a gelüb alâ vuku` inha takrîr etmeğin 
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gıbbe`t-tasdîk ve tenfizi‟Ģ-Ģer` mâ vaka„ bi't-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟l-hadi 

min Ramazanü'l- mübarekin li-sene-i salasin ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Muğni oğlu 

Ömer Ağa ibn-i 

Yusuf  

Emin Efendizâde 

Ahmed Efendi 

ibn-i Vasıf Efendi  

Tağlibinoğlu Hacı 

Hasan Efendi ibn-i 

Yusuf  

Tağlibinoğlu 

Hüseyin ÇavuĢ 

ibn-i Hacı Ömer  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 803 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Efecik Mahallesi ahâlisinden ve Jandarma neferatından iken 

bundan akdem vefât eden Kebabcıoğlu Ali bin Ġbrahim bin Abdullah verâseti-i 

zevce-i menkûha-i metrûkesi Nimetullah bint-i Arif ile sulbiyye-i kebîre kızı 

ġaziye ve sulbî sağîre kızları Münire ve Hadice ve sulbî sağîr oğlu Ġbrahim 

münhasıran olduğu Hacı Mahmud Mahallesi ahâlisinden Türkoğlu RaĢid bin Arif 

Nakilci Mahallesi ahâlisinden KolcubaĢızâde Ali Rıza ibn-i Ahmed ve Hacı 

Abdurrahman Mahallesi ahâlisinden Sabuncuoğlu Ġbrahim bin Mehmed nam 

kimesnelerin âla vechi‟Ģ-Ģehâde ihbârlarıyla tahakkuk etmeğin mucibince 

mütevaffa-yı merkûmun bi‟l-cümle emval-i menkûle ve gayr-i menkûle ve nukud 

vâris-i merkûmuna isâbet edeceği iktizâ eylediği i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-hamis 

aĢar min Ģehri Rebiü'l- ahir lî sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf  

BELGE NO: 804 

Tahakkuk-u gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve 

tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i 

Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar 

vilayeti (SAYFA-71) celilesi dahilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem canib-i hicaz 

mağfiret tırazda vefât eden Kedi Velioğlu Kasab Hacı Mustafa bin bin SatılmıĢ 

bin Abdullah ile‟l-vefât sâkine olduğu menzile varıb zeyl-i vesîkada muharrerü'l-
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esâmi zevat hazır oldukları halde „akd-i meclis-i Ģer„-i ali ettiğinde mütevaffa-yı 

merkûmun Hacı Mustafanın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Hadice bint-i 

Süleyman ile sulbî kebîra kızı Atike ve sulbî sağîre kızı Emine ve sulbî sağîr 

oğulları Mehmed ve Ġsmail ve ġakiri ve sulbî kebîr oğlu SatılmıĢ münhasıran 

olduğu bi‟l-ihbâr inde‟Ģ-Ģeri‟l- enver zâhir ve nümâyân  olduktan sonra sağîrun-ı 

mezbûrûn Emine ve Ġsmail ve ġükriyenin tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den bir 

vasî nasbi lâzım ve mühim olmağın emânet ile ma`rûfe ve istikâmet ile mevsufe 

ve her vechiyle vesâyet uhdesinden gelmeğe kadira idüğü kezâlik zeyl-i vesîkada 

muharrerü‟l-esâmî müslimin ihbârlarıyla i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver zahir ve 

mütahakkik olan sıgar-i mezbûrûn vâlideleri olub zatı müslimun-i mezbûrûn 

ta`rifleriyle mu‟arrefe iĢ bu ba`isetü‟l-vesika Hadice Hatun sığar-ı mezbûrûn 

Emine ve Mehmed ve Ġsmail ve ġükriye‟nin vakt-i rüĢd ve sedadlarına değin 

babaları müteveffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz ve sair umûr-i 

lâzımelerini tesviye ve rü`yete kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn eylediğinde ol 

dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini 

kemâ-yenbâği edaya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dediğini ve vâki` hal-i katib 

mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena`yı Ģer`ali meclis 

Ģer`a gelüb alâ vuku` inha takrîr etmeğin gıbbe`t-tasdîk ve‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer` mâ 

vaka„ bi't-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟l-sabi` aĢar min Ģehri Rebiü'l- evvel lî sene 

ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Mehmed Efendi ibn-i Salih Hamalzâde 

 Ömer Efendi ibn-i Hacı Bekir 

Hamaloğlu Ġbrahim bin Mustafa 

Talibinoğlu Sırac Hacı  

Mustafabin Ali 

Bayatlı oğlu Hacı Abdurrahman 

 bin Ġbrahim  

Anbanaslı oğlu Ahmed  

bin Hacı Ömer 

 

 

 

BELGE NO: 805 



199 
 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Arab Mescidi Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Baki oğlu Ahmed Efendi ibn-i Hüseyin bin Abdullah sulbî oğlu olub sin ve 

cüssesinin bulûğa tahammülü ve akil ve baliğ ve reĢid olduğunu iddia eden Nuri 

meclis-i Ģer`îyyede vakt-ı sağîrında tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den bir vasî 

nasb ve ta`yîn olunan vâlidesi zatı ta`rîf-i Ģer`î  ile muarrefe olan Atike bint-i Halil 

nam Hatun muvâcehedesinde hala ben yirmi yaĢımı mütacaviz akil ve baliğ ve 

rüĢdüm muntazam olub bizzat kendi umurimi rü`yet muktedire i`anet vasîden 

müstagni olmamla vakt-ı sığarında pederim mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 

muntakil emlak ve arazim li‟ecli‟l-hıfz ve‟l-hırase vasîm ve vâlidem mezbûre 

yedinde olduğundan suâl olunub müdahilesinin rafi`yle bana teslîme vâlidem-i 

mezbûre Atike Hatuna tenbîh olunmak matlubûmdur deyü da`vâ ettikde lede‟s-

suâl vasîy-i mezbûre Atike Hatun dahi cevâbında müdda`î mezbûrûn vakt-ı 

sağırında babası mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs müntakil emlak ve arazisine 

li‟ecli‟l-hıfz bi‟l-vesâye vazı`yedini tav‟en ba`de‟l-ikrâr lâkin müdda`î merkûmun 

(SAYFA-72) ber vech-i muharrer müdda`îsini külliyen inkâr etmekle müdda`î 

merkûmundan ber vech-i muharrer rüĢd müdda`îsene mutabık beyine taleb 

olundukda medîne-i mezbûre mahallâtından Hacı Mahmud Mahallesi ahâlisinden 

ĠĢmam zâde Hacı Halil bin Ġsmail ve Burmalı Mahallesi ahâlisinden Kahveci oğlu 

Mehmed bin Bekir Nam kimesneler lî-ecli'Ģ-Ģehâde meclis-i Ģer„a hâzıran olub 

istiĢhâd olunduklarında fi'l-hakika iĢ bu mudda„i merkûm Nuri bin Ahmed Efendi 

ibn-i Hüseyen yirmi yaĢını mütacaviz akil ve baliğ ve reĢid ve bulûğna rüĢdüm 

muntazam olub bizzat kendi umurimi rü`yete muktedire i`anet vasîden 

müstagniyedir bize bu husûsu bu vech üzere Ģahidiz ve Ģehâdet ederiz dahi ederiz 

deyü her biri müttefikü'l-lafz ve‟l-ma‟na bi‟muvâcehe ber- nehc-i Ģer„i iddiâ-i 

Ģehâdet-i Ģer„iye etmeleriyle Ģahidan-ı mezbûran usul-i mevzuasına tatbika-i 

evvela bâ-varaka-i mesture mensub olundukları mezkûr Arab Mescidi Mahallesi 

imamı Ġbrahim Efendi ibn-i Veliddin ve muhtar Ġhtisaboğlu Mahmud bin Ġbrahim 

ve Hacı mahmud Mahallesi imamı Abdurrahman Efendi Ahmed ve muhtar Sırac 

zâde Osman bin Mehmed nam kimesnelerden sırran ve ba‟de her biri medîne-i 

mezbûre ahâlisinden koc zâde Hacı Abdullah Efendi ibn-i Mehmed ve sarı zâde 

Hacı Hafız Ġbrahim Efendi ibn-i Yahya bin nam kimesnelerden bi‟l-muvâcehe 
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alenen lede‟t-tezkiye a„dl ve makbûlü‟Ģ-Ģehâde ettikleri iĢ`âr ve ihbâr olmağın 

mucibince müdda`î merkûm Nurinin ber minvâl-ı muharrer rüĢd müdda‟isine 

ba‟de‟l-hükm babası mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs müntakil emlak ve 

arazilerini müdda`î merkûm teslîme ve müdahilesinin men`ine mezbûr Atike 

Hatuna tenbîh olunduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-samin aĢar min Ģehri 

Rebiü'l- ahir lî sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf 

BELGE NO: 806 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Marulcu Mahallesi ahâlisinden ve müderrisinden Hacı Bilal Efendi 

ibn-i Abdullah meclis-i Ģer`îyyede el-yevm zikri ati vakf-ı mezkûre hasaletine 

bi‟l-memuriye vazı`el-yeda olub iĢ bu da`vâda husûmeti ra`yi olunan livâ evkâf 

müdir Atıf Efendi ibn-i Ġsmail Efendi hazır oldukları halde medîne-i mezbûrede 

vâki` Gedik Ahmed PaĢa cami`-i Ģerifi mütevellîsi Afife Hanım tarafından 

husûmet ve redd-i cevâbı ve saireye vekalet-i âme-i mutallika-i Ģer`îyye ile ba 

hüccet Ģer`îyye vekili Hakkı beğ ibn-i Atıf beğ tarafından ahiri tevkîl me‟zun 

olduğuna binaen ba-hüccet- Ģer`îyye vekili Hacı Dedeoğlu Hacı Ġsmail Efendi ibn-

i Hacı Bekir muvâcehesinde evkâf-ı mezkûre hâsılâtından olmak üzere yevmi beĢ 

akçe vazife ile mu`ayid müderris ve kazalik yevmi dört akçe vazifie ile de-ders-i 

amlık cihetlerini bin üç yüz yirmi altı senesi rebiyü‟l-evvelinin ikinci günü târîhlü 

bir kıta iĢ bu meclis-i Ģer`îbraz eylediğim berât-ı âlîĢan ile mutasarrıf olmamla 

vazife-i mezkûrelerim içün vakf-ı mezkûr varidatından olarak vekil mûma ileyh 

Hacı Ġsmail Efendiden Ģehri rayic mahli yeni lirâ-yı Osmani yüz sekiz ve sim-i 

mecidi yirmi guruĢ hesabıyla altmıĢ guruĢ istîfâ etmekte isemde vakf-ı mezkûrun 

varidati vasî` olduğundan vazifeteyn-i mezkûreteyni bila tekasül muntazıme-i îfâ 

etmekte bulunduğundan ceht-i mezkûr içün Ģehriye itâ olunmakda olan altmıĢ 

guruĢ mezkûr dokuz akçeye nazar-ı inkisan fahiĢ ile noksan olduğuna binaen 

mezkûr dokuz akçeye mukabil ma himaye rayic-i mezkûr üzere iki yüz elli guruĢ 

i`tâ olunması lâzım gelür iken had-ı itidalde(SAYFA-73) iblagatından imtina` 

edilmekde bulunduğundan meblağ-ı mezkûr altmıĢ guruĢ üzerine yüz doksan 

guruĢ daha zam olunmuĢ ol-vechiyle i`tâ edilmesi husûsunda mümâ ileyhe Ġsmail 

ve Atıf Efendilere tenbîh olunması matlubûmdur deyu mazmûni takrîr-i 
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meĢrûhuna mutabık târîh-i mezkûr ile muvarrah bir kıta` bereat-ı âliĢan ibraz ve 

ira‟esiyle da`vâ ettikde lede‟s-suâl vekîl-i mezbûr Hacı Ġsmail Efendi dahi 

cevâbında iĢ bu yedimde mevcûd olub bin üç yüz yirmi iki senesi ġa`banu‟l-

muazzamanın selhi târîhlü vekaletname natı` olduğu vechiyle mehakeme ve 

muhaseme ve husûmet ve redd-i cevâba me‟zunen olmadığıma binaen bu babda ki 

husûmetin müvekkilim Hakkı beğ mütevecci olduğu ve binaen aleyh müdda` 

mümâ ileyh hasm olamıyacağını müdafat-ı tezkâr vakf-ı mezkûr iradine 

muvakketen Evkaf Müdüriyeti cevâbından vaz`ı yed edilmiĢ olduğundan kendüsi 

vesatatıyla hasaleti cibayet edilerek Evkaf Sandûğu‟na teslîm edilmekde olduğunu 

ityân ve mümâ ileyh Atıf Efendi dahi cevâbında mütevellîye Afife Hanımın Evkaf 

Sandûğu‟na harc muhâsebe ve hasaletden fazlaca zimmetine geçirmiĢ olduğu 

meblağdan dolayı medyûn bulunduğundan bahisle zimmet mütehakkıkası istîfâ 

edilinceye değin evkaf-ı mezkûra hasaletine muvakketen vaz`ı yed idilmek üzere 

nezâret-i celileden emr olunmuĢ olduğuna binaen vekil mümâ ileyh Ġsmail Efendi 

vesatatıyla cibayet ittirilerek bi‟l-me`mûriye ahz ve istîfâ etmekde ve binaen aleyh 

muvakkaten vaz`ı- yed eylemekde bulunduğunu ba`de‟l-ikrâr el-yevm tevliyet 

mümâ ileyhe uhdesinde bulunduğundan husûmetin mezbûreye mütevecci 

bulunacağını der-meyân etmekle mümâ ileyhe Atıf ve Ġsmail Efendilerdende 

müdda`înin vazifeteyn-i mezkûreteyni îfâ edüb etmediği ve evkaf-ı mezkûra 

hasaletinin müsa`ade olub olmadığı ciheti lede‟l-istîfâh mümâ ileyhe Ġsmail ve 

Atıf Efendilerde müdda`înin muntazıman-ı îfây-ı vazifeteyn eylediğini ve vakf-ı 

mezkûrun hasaleti ta`mîrat olmadığı sûretde müsa`ade bulunduğunu ve üç yüz 

yirmi sekiz senesinde otuz bin küsur guruĢluk ta`mîrat vuku` bulduğundan el-

yevm müdda`înin istihkâkına yüz yirmi guruĢ verebileceğini ve fazla i`tâsına 

hasalet-i hâzıranın gayr-ı müsa`ade idiğini tezkâr etmeleriyle müdda` mümâ 

ileyhde yüz yirmi guruĢ husûsunda razı olamıyacağını ve hukukunun tamamıyla 

taht-ı hükm olunmasını iddiâ‟ ve mümâ ileyhden Ġsmail Efendi Sultan Fatih 

cennet mekan hazretlerinin zaman sultanına musaddık olarak tanzîm edilmiĢ olan 

vakf-ı mümâ ileyhin vakfiyesi mucibince vakfiyedeki dirhemin bab meĢihatıyla 

himayenin beyânına nazıran-i fi mirâsı üç guruĢ ve akçenin otuz iki para olduğunu 

ve Atıf Efendide bu cihetle kendisince mechul idüğini ityân etmeleriyle evkaf-ı 

mezkûra hasaletinin mürtezika istihkâkına müstevfi olub olmadığının tedkîki 
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zaminin asul müttehide vechiyle muarrefet-i Ģer` ve komisyon mahsûsunda 

mütevellîye-i mezbûre Afife Hanımın üç yüç doksan senesinden üç yüz on dokuz 

sene-i rumiye gayesine kadr-i rü‟yet idilen muhasebatı netîcesini müĢ`ir muhâsebe 

cedaviline lede‟l-müraca`a sinin-i mezkûre gayr-ı ez masârıfat ve medfu`at 

cem`an yetmiĢ dokuz bin yüz altmıĢ dört guruĢ on para fazla hasalet kaldığı 

nümâyân  olmağla bu cihet mümâ ileyhe Atıf ve Ġsmail Efendilerden ve mürtezika 

istihkâkına bi‟l-memuriye tarafından te‟diye idülüb idilmediği ciheti dahi muma 

ileleyh Atıf Efendiden mümâ ileyhe Afife Hanımın el-yevm ikâmetgahında Ġsmail 

ifendiden lede‟l-istîfâh cevâblarında muhâsebe-i mer`âyye muvafık kayud 

olduğunu ve mürtezika mu`aĢetinden Ģehri karar birisini bi‟l-memuriye te‟diye 

idildiğini ve mütevellînin duyun-i istîfâ edilinceye değin mütebâki ma`aĢeti dahi 

te‟diye edeceğini ve Afife Hanımın der- se‟adetde heğbeli odada mukim 

bulunduğunu ikrâr ve îfâde etmeleriyle mübrez vekaletname mazmûnine nazıran 

mümâ ileyh Hacı Ġsmail Efendinin (SAYFA-74) Husûmeti vekaleti ca‟iz 

olmadığından bu babdaki husûmetin mümâ ileyh müteveccih olmadığı anlaĢılmıĢ 

isede me`mûr mümâ ileyh Atıf Efendinin îfâde ve ikrârı vechiyle mütevellî-i 

mezbûre Afife Hanımın evkaf-ı mezkûreye tasrif ve vaz` yed raf` idilerek nezâret-

i celilenin emri mucibince evkaf-ı mezkûre hasaletine bi‟l-memuriye mümâ ileyh 

vaz`ı‟l-yed bulunduğunu vahiti mürtezikanın istîfâyı hukuk etmek içün der-seadet 

kadr-i Ģad rahal etmeleri müte`essir idüğüne ve da`vâ-i hâzırada mümâ ileyh Atıf 

Efendinin husûmeti dahi taraf Ģer`den ra‟i olunmuĢ bulunduğuna binaen 

husûmetin gayr-i müteveccih olduğuna müteda‟ir irad eylediği kelâmatın gayr-ı 

mültefit olduğu mümâ ileyh ba`de‟t-tefhim mazmûni bela beyyine Ģâyân ihticac 

hüccec-i hatı‟yye-i kat‟iyyeden ma`dud olan beraat-ı âliĢan mübreze muktezasınca 

ciheteyn-i mezkûreteynin vazife-i ma`ayenesi yevmiye dokuz akçe bulunduğu ve 

muntazıman îfâyı vazife edildiği ikar ile ve evkaf-ı mezkûra hasaletinin müsa`id 

bulunduğu sinin-i ahereda tedarik etmekde idüğü evkaf-i radesinde mevcûda 

muhâsebe-i cedavilinin tedkifi ve üç senelik rü‟yet idilen muhâsebe netîcesinde on 

bir bin dört yüz guruĢ fazla varidat tahakkuk eylediği me`mûr mümâ ileyhin fi 27 

mayıs 328 târîhlü tezkere-i cevâbesinde dahi îtiarafıyla mütahakkik olmağın ve 

hazret-i Fatih cennet mekanın avan-ı sultanat-ı sa`id iktiranına Ģeref sedahet olan 

vakfiyede vakf mümâ ileyhin tahsis eylediği akçenin vuku`bulan isti`lam üzerine 
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makam meĢihatıyla himayenin fi Cumâde‟l-ula 1330 ve fi 6 mayıs 328 târîhlü ve 

155 adeli cevâb âlisi mefhumunca fi hâzıra nazıran mecidiye on dokuz guruĢ 

hesabıyla otuz iki paraya mu`adil olduğu fethane-i aliyenin îfâdesine i`tâfen beyân 

buyurulmağın marrü‟z-zikr dokuz akçenin yevmiye ahirine akçe olarak yedi guruĢ 

sekiz para değerinde olduğu anlaĢılmağla Ģehriye hesab-ı mezkûr üzere cem`an iki 

yüz on altı guruĢ olub rayic mahli ya`ni mecidiye yirmi ve lirâ-yı Osmani yüz 

sekiz guruĢ bil-muhaddil Ģehriye iki yüz yirmi yedi guruĢ onpara îfâ ve istîfâsı 

lâzım gelmeğin mucibince bi‟l-memuriye vaz`ı‟l-yed bulunduğu evkaf-ı mezkûra 

hâsılâtından olarak fîmâ ba`de mara‟l-beyân iki yüz yirmi yedi guruĢ on paranın 

müdda` mümâ ileyh Hacı Bilal Efendiye muntazıman i`tâsına memur mümâ ileyh 

Atıf Efendiye ba`de‟t-tenbîh yirmi iki guruĢ otuz para ziyade müdda`îsiyle 

müdda` mümâ ileyh müdda` ileyh bi-vech-i Ģer` mu`arazadan men` olduğu tescîl 

ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟s-samin men Ģehr-i Rebi'ü`l ahir li-sene ihdâ ve selâsîn 

ve selase mie` ve elf 

BELGE NO: 807 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Karaman Mahallesinde vâki` Damardı Dimeklü ma`rûf çeĢmesinin 

musakkefet ve müstagilat ve nukud mevkûfesini rü‟yet ider mütevellî 

bulunmadığı cihetle evkaf-ı mezkûra umirini Hasan rü‟yet ve idâreye muktedir bir 

mütevellî nasb ve ta`yîni husûsu Mahalle-i mezbûre ahalisi tarafından ba istida` 

îfâde ve müraca`at ve huzur Ģer` gelerek istid`â mal mündaracatı seha himen dahi 

takrîr ve te`beyyüd ve tasdîk idilmiĢ olduklarına binaen evkaf-ı mezkûra umurini 

rü‟yet bir mütevellî nasbi lâzım gemeğin Mahalle-i mezbûre ahâlisinden olub 

ahali-i mezkûrenin intihâb gerdesi bulunan iĢ bu ba`isü‟l-kitab Demürci Koç 

Hasan Mehmed Ağa ibn-i Hasan her vechiyle mustakim (SAYFA-75) Ve tevliyet-

i mezkûre uhdesinden gelmeğe kadira idüğü zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî 

müslimin meclis-i Ģer`de âla tariki‟Ģ-Ģehâde îfâde ve ihbârlarıyla dahi tahakkuk 

etmeğin mucibince mezbûr Mehmed Ağa evkâf-ı mezkûrenin musakkafet ve 

müstağillat ve nukud mevkûfe ve umur saire-i lâzımesinin tesviye ve erbah ve 

rü‟yet kıbel-i Ģerden mütevellî nasb nasb ve ta`yîn olundukta ol dahi ber vech-i 

muharrer tevliyet -i mezkûreye kabûl ve hidmet lâzımesini kemâ-yenbâği edaya 
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ta„ahhüd ve‟l-iltizâm eylemeğin mâ vaka„ bi't-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟l-sabi` 

aĢar min Ģehri Rebiyü‟l-ahir li-sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Mahalle-i mezbûreden 

Çarıkoğlu Ġbrahim bin 

Ahmed  

TosbaĢoğlu Mehmed bin 

Osman  

AĢcı Hacı Ahmed bin 

Ahmed  

Tekelioğlu Süleyman bin 

Süleyman  

Yağcı Hasanoğlu Ġsmail 

bin Hasan  

ġakancıoğlu Hüseyin bin 

Mustafa  

 

BELGE NO: 808 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Ak Mescid Mahallesi ahâlisinden müderrisinden Karamanlızâde 

ġükrü Efendi ibn-i Hacı Mustafa Efendi meclis-i Ģer`îyyede marrü‟z-zikr medîne-i 

mezbûrede kâin zikri ati Gedik Ahmed PaĢa câmi`-i Ģerifi evkâfı hasalet ve 

galatına bi‟l-memuriye vazı`ı‟l-yeda bulunan ve iĢ bu da`vâda husûmeti ra`yi 

olunan medîne-i mezbûre evkâf memuru Atıf Efendi ibn-i Ġsmail Efendi 

tarafından husûmet ve redd-i cevâbında ba hüccet-i Ģer`îyye vekili vekaley-i 

de‟aviden Fazlızâde Ahmed Efendi ibn-i Süleyman muvâcehedesinde iĢ bu 

yedimde olub bin üç yüz otuz senesi Rebi'ü`l-evvelinin yirmi dokuzuncu günü 

târîhiyle muvarrah bir kıta berat âlîĢan sadaka olduğu üzere evkâf-ı mezkûre 

hâsılâtından istîfâ edilmek üzere yevmi iki dirhem vazife ile ber mucib Ģart vakfı 

bir cüzü havanlık cihetine mutasarrıf olmamla vazife-i mezkûrum içün vakf-ı 

mezkûr hasaletinde olmak üzere mukaddema mütevellîye Afife Hanım vekili Hacı 

Ġsmail Efendiden ve aheren-ı müvekkil mûma ileyh Atıf Efendiden Ģehri rayic 

mahli yeni sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla kırk guruĢ istîfâ etmekte isemde 

vakf-ı mezkûrun varidati vasî` olduğunu vahiti bin üçyüz dokuz senesinden on 

dokuz senesine kadri ba muarrefet Ģer` usul müttehiz vechiyle mütevellîye-i 

mezbûrenin rü`yet edülüb evkaf idâresinde mevcûda muhâsebe cedveli nâtık 

olduğu vechiyle sinin-i mezkûra masârıfat mecmu`asından fazla hayli meblağ 

mütevellî yedinde ibkâ edildiğini vel-hâletü hazihi senesine tezayüd edmekde 
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bulunduğunu ve vazife-i mezkûremi dahi muntazıman-i îfâ etmekde bulunduğum 

ve berât-ı âlîĢânda mestur iki dirhem vazifeye mukabil yüz elli dört buçuk guruĢ 

tahsis ve ta`yîn buyurulmuĢ olduğunu mebnî meblağ-ı mu`ayyin-i mezkûr mûma 

ileyh Atıf Efendi virmekten ta`lil ve imtina eder olmağla vekil mûma ileyh 

Ahmed Efendiden suâl olunub evkâf-ı mezkûra hâsılâtından olmak üzere meblağ-ı 

mezkûr yüz elli dört buçuk guruĢun ber mucib-i beraet-i aliĢan müĢahirete ve 

muntazaman itası husûsunda müvekkil mûma ileyh Atıf Efendiye bi‟l-izafe vekil 

mûma ileyh Ahmed Efendiye tenbîh olunmak matlubûmdur deyu mazmûni tama 

hima takrîr meĢrûhuna mutabık ve târîhi mezkûr ile muvarrah bir kıta beraet-i 

aliĢan ibraz ve ira‟esiyle da`vâ ettikte lede‟s-suâl (SAYFA-76) Lede‟s-suâl vekil 

mûma ileyh Ahmed Efendi dahi cevâbında li-ecli‟l-husûs memur mûma ileyh 

vekil bulunduğu ve mütevellîye mûma ileyhenin mu`amelat ve sair-i 

mu`amelatından dolayı uhdesinde hayli zahmet terakim etmiĢ idüğünden ba emr 

nezâret-i penahiye evkâf-ı mezkûra hasaletine vazı` yedi rafi` ve müdahilesi men` 

edilerek iĢâr ahere değin müvekkil memur mûma ileyh Atıf Efendiye vazı`yeda 

ettirilmiĢ ve binaen aleyh mûma ileyh canibinden evkâf-ımezkûra hasaleti cibayet 

etmekte bulunmuĢ idüğünü ve müdda`î mûma ileyh ber mucib beraet-i aliĢan 

vazifisini tema hima muntazama-i îfâ etmekte bulunduğunu tav‟en ba`de‟l-ikrâr 

ancak ma himaye kaç guruĢ Ġ`tâ edilmekte idüğünü ve müvekkile tarafından bir 

aylık maaĢı verilüb verilmediği ve muhâsebe netîcesinde mütevellîyenin 

zımmetinde hasalet sarfdan kaç guruĢ mutebaki kaldığı cihetini müvekkil mûma 

ileyh Akif Efendiden ba`de‟l-istizah cevâb verileceğini tezkâr etmiĢidi ba`de 

mûma ileyh Ahmed Efendi cevâbında müvekkil me`mûr mûma ileyh den almıĢ 

olduğu izahata nazıran evkâf-ı mezkûra hâsılatine vazı` yedi târîhinden i`tibâren 

müdda`î aleyh bir mahlık maaĢ olarak kırk guruĢ Ġ`tâ edilmiĢ idüğüni evkâf-ı 

mezkûra hasaleti senevîye-i mecmu‟a kırk dokuz bin dört yüz on altı guruĢ olub 

takriben on bin guruĢ ta`mîr ve termîmi mütabâkî otuz dokuz bin dört yüz on altı 

guruĢ hasalet safiye kalacağına binaen mürtezikaya taksîm eylediği sûretde 

müdda`î mûma ileyh bir buçuk dirhem isâbet edeceğini ve beher dirhemde on bir 

buçuk para olduğundan ancak müdda`î mûma ileyh kema fi‟s-sabık kırk guruĢ 

Ģehriye Ġ`tâ edileceğini tezkâr ve müdda`î mûma ileyh de iddi`sı sabıkında ısrâr 

etmekle mütevellîye-i mezbûre Afife Hanımın evkâf-ı mezkûreye tasarruf vazı` 



206 
 

yedi rafi` ve müdahilesi men` edilerek nezâret-i celilenin emr mucibince evkâf-ı 

mezkûre hasaletine müvekkile-i memur mûma ileyh Atıf Efendinin vazı`el-yedi 

bulunduğunu vahiti müdda`î ve mürtezika ma`aĢatını Ġ`tâ edilmekte idüğü 

anlaĢıldığını ve ma` mafi iĢ bu da`vâda taraf Ģer`den husûmeti rayi olduğunu 

binaen mazmûni bila beyine Ģâyân ihticac hüccec-i tat‟ıye-i kat‟ıyye ma`dud olan 

beraet-i aliĢan mübreze muntakilesince ceht-i mezkûrenin vazife-i mu`ayenesi 

yevmiye iki dirhem olub Ģehriye mukabili müdda`îye yüz elli dört buçuk guruĢ 

bulunduğunu ve sinin-i ahereda tezayüd etmekte idüğü evkâf-ı idâresinde 

mevcûda muhâsebe cedvelinin tedkîki ve üç senelik rü‟yet edilen muhâsebet 

netîcesinde on bir bin dört yüz guruĢ fazla-i varidat tahakkuk eylediği me`mûr 

mûma ileyh bin üç yüz yirmi sekiz senesi mayısının yirmi yedinci târîhli tezkere 

cevâbesindede îtirâf ve vekil mûma ileyh îfâdesiyle mütahakkik olmağın ve beraet 

muĢarilileyh müstened ileyhası bulunan vakfiyedeki akce hakkında vuku` bulan 

istilan üzerine fetvahane-i aliyenin îfâdesine itafen vakfiye-i mezkûra hazret-i 

fatih-i cennet mekanın avan-ı sa‟ad iktiran saltanatına Ģerefmasadıf olduğundan fi-

i hâzıra nazıran-i mecidiye on dokuz guruĢ hesabıyla otuz iki paraya muaddil 

olduğu bin üç yüz otuz senesi cemaziyü‟l-ahirinin ikinci ve bin üç yüz yirmi sekiz 

senesi mayısının altıncı târîhli ve 155 adedli cevâb alinin ve iki dirhem bukabile 

ise marrü‟z-zikr yüz elli dört buçuk guruĢ bulunduğundan beraet-i ZiĢan 

mazmûnundan tezahür ve tahakkuk etmeğin vekil mûma ileyh beher dirhem on 

bir paraya mu`adil olduğunu da‟ir îfâdesinin gayrı mültefit idüğü kendü veya 

ba`de‟t-tefhim mucibince vakf-ı mezkûr namına (SAYFA-77) Müvekkil mûma 

ileyh Atıf Efendiye izâfetlü meblağ-ı müdda`îyi mezkûr yüz elli dört buçuk guruĢ 

mah-ı mah muntazama-i müdda`î mûma ileyh Hacı ġükrü Efendiye edâ ve ifâya 

vekil mûma ileyh Ahmed Efendiye tenbîh olduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-

yevmi‟l-hamis aĢar min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirli-sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e 

ve elf 

BELGE NO: 809 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Bedrik Mahallesinde sâkine zatı zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî 

müslimin ta`rifleriyle muarrefe olan iĢ bu ba`isetü‟l-vesika Hacer bint-i Ali nam 
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Hatun meclis-i Ģer` enverde medîne-i mezbûre mahallâtından Burmalı Mahallesi 

ahâlisinden ġahin oğlu Bekir bin Ali mahzarında bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm edüb 

merkûm Bekir ile mukaddema hala zevciyet beyyinimizde ikame iken merkûmun 

firâĢından hasıl ve benden mütevellîd sulbî sağîr oğlu el-yevm bir buçuk yaĢında 

Ahmedin aslen malı olmayıb el-hâletü hazihi nafaka ve kisveye eĢed ihtiyâc ile 

muhtâc olmağla babası mezbûr Bekir üzerine kıbel-i Ģer`den kadri ma`rûf meblağ 

farz ve takdîr olunmak matlubûmdur deyü da`vâ ettikte lede‟s-su`al mezbûr Bekir 

dahi cevâbında müdda`î mezbûre ile mukaddema hal zevciyat beyyinimizde 

ikame iken bundan bir buçuk sene mukaddem itlak eyledim ta`bîr ile tatlik 

eylemiĢ idüğünü ve sağîr-i merkûmun kendüsünün firâĢından hasıl ve mezbûreden 

mütevellîd sulbî sağîr oğlu idüğini ve el-yevm on üç aylık bulunduğunu tav`en 

ba`de‟l-ikrâr ancak meyânelerinde bir mecidiye Ģehri nafaka Ġ`tâ etmekte 

idüğündden ol-mukaddera razı olduğunu tezkâr etmekle sağîr-i mezbûr içün 

babası mezbûr Bekir üzerine bi‟l-ihbâr iĢ bu târih-i vesîkadan i`tibâren yevmiye 

birer guruĢ rayic mahli Ģehri otuz guruĢ meblağ farz ve takdîr olunub meblağ 

mefruz mezkûr nafaka ve kisveye bihimâ ve sair lâzım ve zaruriyesine harc ve 

sarf ve vakt-ı hacetinde aherden istidaneye ve kendü malından harc ve sarfıyla 

înde‟z-zâfer babası mezbûr emvaline rucû`a vâlidesi mezbûre Hacer Hatun kıbel-i 

Ģer`den izin verilmeğin mâ vaka„ bi't-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟s-sani` ve‟l-

ıĢrin min Ģehri Rebi'ü`l-evvel li-sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Demürci Velioğlu Ahmed bin Veliddin  Berberoğlu Hüseyin bin Ömer  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 810 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib tabi` 

Kal‟acık-ı Sagir Karyesine sâkine zatı ta`rif Ģer` ile muarrefe olan Fatma bint-i 

Arif nam Hatun meclis-i Ģer`îyyede Çavdarlı Karyesi ahâlisinden Paltaoğlu 

Mustafa bin Yusuf muvâcehesinde merkûm Mustafa beĢ yüz kırk guruĢ mihri 

mü‟eccel tesmiyesiyle zevci dahilim olub târîhi i`lâmdan bir buçuk mah 
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mukaddem yani bin üç yüz otuz bir senesi Rebi'ü`l-evvelinin birinci günü 

târîhinde itlak eyledim ta`bîr ile tatlik etmekle zimmetinde mutekarrir ve ma„kud 

a„leyh olan meblağ-ı mezkûr beĢ yüz kırk guruĢ ile nafaka-i iddet muayyene-i 

ma„lumesi halen taleb ederim deyü da`vâ ettikte lede‟s-suâl merkûm Mustafa dahi 

cevâbında müdda‟iye-i mezbûre dört yüz guruĢ mihri mü‟eccel ile zevce-i 

menkûhe-i medhûl bihimâsı olduğu ve iĢ bu meclis-i Ģer`îbraz eylediğim bin üç 

yüz (SAYFA-78) Yirmi sekiz senesi Kanun-ı sâninin on sekizinci günü târîhiyle 

muvarrah ve müdda`îye-i mezbûre tarafından mümzî bir kıta sened adedi nâtık 

olduğu vechiyle mihri mezkûrunun fazlasından ve iddet-i nafakasından iki yüz 

yetmiĢ bir guruĢ bi‟l-ahza ziyade mebaliğ-i mezkûradan zimmetini ibra etmek 

üzere bi‟l-taleb muhala‟ya mahzar Ģuhudda razı olduğuna binaen ol vechiyle 

meblağ-ı bedel mezkûri bağde‟l-te‟diye tatlik etmiĢ idüğü ba`de‟l-îfâde ve‟l-ikrâr 

ma`ade müdda`îyenin ziyade-i müdda`îsini inkâr ederek mazmûni takrîr-i 

mesruhane mutabık sened-i mezkûr ibraz ile mudafa`at-ı tezkâr ettikde muzmuni 

senedi ve zirindeki imzasıyla müdda`îyi mezbûre bi-tav`ihâ ba`de‟l-ikrâr 

kendüsünü tatlik ettirmek üçün Çavdarlı Karyesi odasında heyet-i ihtiyariye ve 

ehli mahzarında sened-i mezkûri imza etmiĢ idüğüni ve basamak hafesiyle imza 

etmiĢ idüğü ikrâr etmekle müdda`î mezbûre ber minval-ı meĢrûh sened mübrez 

mazmûnini ve muhaliye mukirrer ve mu`terif iken da‟vay-ı vakı`ası Ģâyâni‟l-iltîfât 

olduğunu kendü veya ba‟de‟t-tefhim müdda`î mezbûre da`vây-ı mezkûresiyle 

müdda`î aleyh merkûm Mustafaya bu vech Ģer` mu‟arazadan men` olduğu tescîl 

ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-rabi` aĢar min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirli-sene ihdâ ve 

salasin ve selase mi‟e ve elf  

BELGE NO: 811 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Yukarı Pazar Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Sarızâde Mülâzım Hacı Yahya bey ibn-i Ömer bin Ahmedin oğlu olub sin ve 

cüssesinin bülûğ tahammülü ve akil ve baliğ ve reĢid olduğunu iddiâ` eden 

Abdulkadir bin el-mezbûr Yahya bey meclis-i ma`kûd-i mezkûrda iĢ bu da`vâya 

husûmeti ra`yi olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed Efendi ibn-i 

Ġbrahim Efendi muvâcehesinde hala ben yirmi yaĢımı mütacaviz ve akil ve baliğ 
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ve reĢid ve bulûğma rüĢdüm munazzam olub bizzat kendi umurimi rü`yet e 

muktedir ve i`anet vasîden müstagni olmamla vakt-ı sığarında pederim mütevaffâ-

yı mezbûrdan mevrûs hisse-i ırsiyem olan on bin guruĢ li ecli'l-erbâh ve‟l-istirbâh 

Eytam sanduğuna vaz`ı olunub müdir mümâ ileyh vazi„u‟l-yeda eder olmağla suâl 

olunub hala bana eda ve teslîme müdir mûma ileyh Mehmed Efendiye tenbîh 

olunmak matlubûmdur deyü da`vâ ettükde lede‟s-suâl müdir mûma ileyh Mehmed 

Efendi dahi cevâbında müdda`î merkûmun vakt-ı sığarında babası mütevaffa-ı 

merkûmdan mevrûs hisse-i ırsiye olan meblağ-ı mezkûr on bin guruĢ vaz` 

olduğunu ve vaz` yeda eylediğini tav`en ba`de‟l-ikrâr ma`ade müdda`î mezbûrûn 

ber vech-i muharrer rüĢd müdda`îsini külliyen inkâr etmekle müdda`îyi- merkûm 

Abdulkadir‟den ber vech-i muharrer rüĢd müdda`îsine mutabık beyyine taleb 

olundukta medîne-i mezbûre mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden Koczâde 

Hacı Abdullah Efendi ibn-i Mehmed Ağa ve Arab Mescidi Mahallesi ahâlisinden 

Bakioğlu Ġsmail bin Hüseyin nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehâde meclis-i Ģer`a 

hâzıran olub istiĢhâd olduklarında fi‟l-hakika iĢ bu müdda`îyi-i merkûm 

Abdulkadir ibn-i Hacı Yahya bey ibn-i Ömer yirmi yaĢını mütacaviz akil ve baliğ 

ve reĢid ve bulûğna rüĢd munazzam olub bizzat kendi umurini rü`yet muktedir ve 

i`anet vasîden müstagniyedir biz bu husûsa bu vech üzere Ģahidiz ve Ģehâdet dahi 

ederiz deyü her biri müttefikü'l-lafz ve‟l-ma`na bi‟muvâcehe iddiâ`-ı Ģehâdet 

Ģer„iye etmeleriyle Ģahidan-ı mezbûran usul-i mevzuasına tatbika-i evvela bâ-

varaka-i mesture mensub oldukları mezkûr Arab Mescidi Mahallesi Ġmamı 

Ġbrahim Efendi ibn-i Veliddin ve Muhtar Ġhtisaboğlu Mahmud bin Ġbrahim Kahil 

Mahallesi Ġmamı Ġzmirlizâde Yusuf Efendi ibn-i Mustafa ve Muhtar 

Merkebcioğlu (SAYFA-79) Salih bin Hacı Mehmed nam kimesnelerden sırren ve 

ba`de her biri medîne-i mezbûre ahâlisinden Mollazâde Rauf bey ibn-i Ali bey 

vukunda Akcazâde Ġsmail Efendi ibn-i Mehmed nam kimesnelerden bi‟l-

muvâcehe âlenen lede‟t-tezkiye a„dl ve makbûlü‟Ģ-Ģehâde ettikleri iĢâr ve ihbâr 

olunmağın mucibince müdda`î merkûm Abdulkadir ber vech-i muharrer rüĢd 

müdda`îsine ba`de‟l-hükm meblağ-i mezkûr on bin guruĢu müdda`î merkûm 

Abdulkadir‟e hala eda ve teslîme müdir mûma ileyh Mehmed Efendiye tenbîh 

olunduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l- ıĢrin min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirli-sene 

ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf  
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 BELGE NO: 812 

Zikr-i ati Husûsun mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ 

olan Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Kahil Mahallesi ahalisinde sâkin 

mütaka`idin nüvabdan esbak Sandıklı kazasına tabi`Mustafa Mesud Efendi‟nin 

sâkin olduğu haneye varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî müslimin 

huzurlarında a‟kd-ı meclis Ģer`ali ettiğinde mûma ileyh Mustafa Mesud Efendi 

ibn-i Halil Efendi meclis-i ma`kûd-i mezkûrda hala zevce-i menkûhe-i medhûl 

bihimâsı olub kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî müslimin ta`rifleriyle 

mu‟arrefe olan Pehlane Hanım ibnetehu el-Hacı Mustafa muhtar Efendi bitav` 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb zevcem mûma ileyhe Pehlane Hanım Mahalle-i 

mezbûrede vaka`canib-i yemini Yalvaclızâde Hacı mehmed Efendi vârisleri 

menzili ve arka ve yesârı ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd fevkânî üç bab oda ve 

bir sofa vasatında kezâ üç bab oda ve bir sofa tahtında bir ahur ve bir miktar havlu 

ve müĢtemilât sairen-i ma`lumiye hâvî mûma ileyhenin müstakile-i taht-ı 

tasrifinde bulunub ma`en sâkin olduğumuz menzile her ne kadar emlakcı namıma 

mukayyed ve ol vechiyle senedde mezbut isede bu husûsda ki nam nam-ı müĢar 

olub menzil-i mezkûr derûnunda mevcûd olan Kütahyalı mütevaffa Kaltakçızâde 

had ve destisiyle muharrer altun varak ile müzehhib bir kıta mushaf-ı Ģerife had ve 

destiyle diğer bir müshaf-ı Ģerife ve bir basma Ģîfâ-i Ģerife ve bir cild kara Davud 

bir cild mahmudiye ve diğer bir cild altı parmak ve bir çift nuhas güğüm ve bir 

çift telatin sandık ve on aded tahta sandık ve dört aded cevizden ma`mul çekmece 

ve on beĢ aded penbe memlu Ģilte ve on beĢ aded yorgan ve on beĢ aded penbe 

memlu yasdık ve iki aded müsta„mel orta kilimi ve üç aded mak„ad halısı ve on 

aded böylecek geri ot memlu yasdık ve yedi aded cedid halı seccade ve dört aded 

müsta`mel kilim seccade ve beĢ aded cedid kilim ve iki aded kebîr ayna ve iki 

büyük saat ve bir altın kaplama basma saat ve üç çift yatak hararı ve altı kıyye 

evani ve üç kazgan ve bir kahve değirmeni ve altı aded sandalye ve‟l-hasıl el-

yevm libas olduğum elbisemden ma`ade menzil-i mezkûr derûnunda mevcûda 

bi‟l-cümle melbusat ve mefruĢan ve evani nühasiye ve sa‟at beytiye menzil 

mahdûd-i mezkûr kaffe-i zevcem mûma ileyhe Pehlane Hanımın müstakile-i malı 
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ve mülkü olub benim aslen ve kat`en ve katiyeten alaka ve müdahilem bu kadar 

ve fîmâ ba„de kimesne tarafından müdahile ve mu`araza olunmaya dedikde 

hâzıran mûma ileyhe Hanım dahi mukerrer mûma ileyh in ber minval-ı meĢrûh 

bi‟l-cümle tekarrirrini tema hima kabûl ve tasdîk eylediği ve vaka` hal-i katib 

mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena-i Ģer`ali meclis-i 

Ģer` gelüb âla vuku` inha ve takrîr etmekle ba`de‟l-tasdîk ve‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer` mâ 

vaka„ bi't-taleb (SAYFA-80) ketb olundu fi'l- yevmi`sabi` aĢar min Ģehr-i Rebiü'l- 

ahir lî sene ihdâ salase ve mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Medreseden 

Açıkgözzâde 

Cemal Efendi ibn-

i Mehmed Efendi  

Hacı Nasuh 

Mahallesinden 

Berberzâde 

medresesinden 

Halil Efendi ibn-i 

Ömer  

Medli 

Mahallesinden 

Hacı AliĢzâde 

Ahmed Efendi 

ibn-i Hacı AliĢ  

Medli 

Mahallesinden 

Keskinzâde Avni 

Efendi ibn-i Sayid 

Efendi  

Hademe-i 

Ģer`îyye Ömer 

Ağa ibn-i Ahmed 

Ağa  

Sivrihisar kazası 

ahâlisinden 

Gürcüzâde 

Süleyman Efendi 

ibn-i Ali  

Aziziye 

kazasından Ali 

Gün Karyesinden 

Hüseyin bey oğlu 

Molla Ahmed bin 

Mehmed  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 813  

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından tabi` Salar Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Hacı 

Ġlyas bin Halil bin Abdullah sulbiyye kızı olub sin ve cüssesinin buluga 

tahammülü akile ve baliğe ve reĢide olduğunu idde`a eden zatı ta`rîf-i Ģer`î le mu` 

arrefe olan Münire bint-i el-mezbûr Hacı Ġlyas meclis-i Ģer`îyyede vakt-ı sığarında 

tesviye-i umurlarını kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olunan vâlidesi kezâlik zatı 

ta`rîf-i Ģer`î  ile muarrefe olan Meyrem bint-i Hacı Ġsmail nam Hatun 
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muvâcehesinde medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim 

Efendi hazır oldukları halde hala ben yirmi yaĢımı mütacavize akile ve baliğe ve 

reĢide ve bulûğma rüĢdüm munazzama olub bizzat kendi umurimi rü`yet 

muktedire i`anet vasîden müstagni olmamla vakt-ı sığarımda pederim mütevaffâ-

yı mezbûrdan mevrûs muntakil hisse-i ırsiyem olan on yedi bin üçyüz kırk sekiz 

guruĢ otuz para li ecli'l-erbâh ve‟l-istirbâh vasîm ve vâlidem-i mezbûre 

muarrefetiyle eytam sandığına vazı` olnub müdir mûma ileyh Mehmed Efendi 

vazı`ı‟l-yeda eder olmağla suâl olunub meblağ-ı mezkûr hala bana eda ve teslîme 

velidem vasîye-i mezbûre ile müdir mûma ileyhden her birini tenbîh olunmak 

matlubûmdur deyü da`vâ ettikde lede‟s-suâl vasîye-i mezbûre Meryem dahi 

cevâbında vakt-ı sığarında babası mütevaffâ-yı mezbûrdanmevrûs müntakil hisse-

i ırsiyesi olan meblağ-ı mezkûr li-ecli‟l-erbah ve‟l-istirbâh eytam sanduğuna vaz` 

olduğunu tav`en ba`de‟l-ikrâr lâkin müdda`îye-i mezbûrenin ber vech-i muharrer 

rüĢd müdda`îsini müdir mûma ileyh ile bi‟l-meye inkâr etmekle müdda`îye-i 

mezbûreden ber vech-i muharrer rüĢd ve müdda`îsine mütabık beyyine taleb 

olundukta her bir Salar Karyesi ahâlisinden sarı Mehmed oğlu Mehmed bin 

Mehmed ve Koğaoğlu Ġbrahim bin Mehmed nam kimesneler li-ecli‟Ģ-Ģehâde 

meclis-i Ģer` hâzıran olub istiĢhâd olduklarında fi‟l-hafika müdda`îye-i mezbûre 

Münire bint-i Hacı Ġlyas bin Halil yirmi yaĢını mütacavize akile ve baliğe ve 

reĢide ve bulûğuna rüĢd munazzama olub bizzat kendi umurini rü`yet muktedire 

ve i`anet vasîden müstagniyedir biz bu husûsa bu vech üzere Ģahidiz ve Ģehâdet 

dahi ederiz deyü her biri müttefikü'l-lafz ve‟l-ma`na bi‟muvâcehe iddiâ`-i Ģehâdet-

i Ģer„iye etmeleriyle Ģahidan-ı mezbûran usul-i mevzuasına tatbika-i evvela bâ-

varaka-i mesture mensub oldukları mezkûr Salar Karyesi imamı Rasim Efendi 

ibn-i Hacı Mahmud Efendi muhtar Mustafa ibn-i Hacı Kadir nam kimesnelerden 

sırren ve ba`de karye-i mezbûre ahâlisinden emir Hüseyin oğlu Hacı Mehmed 

Veliddin dayısı Efendizâde Mehmed bey ibn-i Bekir Efendi nam kimesnelerden 

bi‟l-muvâcehe (SAYFA-81) alenen-i lede`t- tezkiye a„dl ve makbûlü‟Ģ-Ģehâde 

ettikleri iĢâr ve ihbâr olmağın mucibince müdda`î- mezbûre Münirenin ber 

minval-ı meĢrûh rüĢd müdda`îsini ba`de‟l-hükm meblağ-ı mezkûrun yedi bin üç 

yüz kırk sekiz guruĢ otuz paralı müdda`îye-i mezbûre Münire‟ye hala eda ve 

teslîme vasîye-i mezbûre Meyrem ile müdir hazır mûma ileyh den her birini 
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tenbîh olunduğu tescîl ve i`lâm olundu fi'l- yevmi`sadis aĢar min Ģehr-i Rebiü'l- 

ahir lî sene ihdâ salase ve mi‟e ve elf 

BELGE NO: 814 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Medli Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Pusulacıoğlu Osman bin Abdullah bin Abdullah‟ın verâseti-i zevcesi Emine bint-i 

Abdullah ile kebîre kızı Hadice ve kebîr oğlu Mustafaya münhasıran ba`de zevce-i 

mezbûr Emine dahi vefât edüb verâseti kızı mezbûre Hadice ve oğlu mezbûr 

Mustafaya münhasıran ba`de hima mezbûr Mustafa dahi vefât edib verâset-i 

zevcesi Hanife bint-i Ġbrahim ile kebîre kızları KamerĢah ve Fatma ve kebîr 

oğulları Osman ve Hasan münhasıran ve ba`de-i mezbûre Osman dahi vefât edüb 

verâset-i zevcesi Zarife bint-i Süleyman Efendi ile vâlidesi mezbûre Hanife ve 

kebîre kızı Sıdıka ve kebîr oğlu Nuriye münhasıran ve ba`de-i hima mezbûre 

Zarife dahi vefât edüb verâseti babası mezbûr Süleyman Efendi ile kızı mezbûre 

Sıdıka ve oğlu mezbûr Nuriye münhasıran ve ba`de-i hima mezbûr Süleyman 

Efendi dahi vefât edüb verâseti diğer zevcesi Fatma bint-i Ahmed ile zevce-i 

mezbûre Fatmadan mütevellîdler kebîr oğulları Ali ile Mustafa ve kezâlik 

kendünden mukaddem vefât eden zevcesi diğer Fatma bint-i Ġsmail den 

mütevellîdler kebîre kızları Münire ve Zeliha ve Nimetullah ve kezâlik kendünden 

mukaddem vefât eden zevcesi diğer Fatma bint-i Mustafadan mütevellîde-i kebîre 

kızı Duduya münhasıran ve ba`de-i mezbûre Sıdıka dahi vefât edüb verâsetini 

Ümmü‟l-eb mezbûre Hanife ve li-ebeveyn er karındaĢı mezbûr Nuriye 

münhasıran ve ba`de-i hima mezbûre Fatma dahi vefât edüb verâset-i kebîr 

oğulları mezbûrdan Ali ve Mustafaya münhasıran ve ba`de-i hima mezbûre Zeliha 

dahi vefât edüb verâset-i zevc-i metruki Mehmed bin Mustafa ile li-ebeveyn 

kızkarındaĢları mezbûreten Münire ve Nimetullah münhasıran ve ba`de-i hima 

mezbûre Hadice dahi vefât edüb verâseti li-ebeveyn er karındaĢı oğlu mezbûr 

Hasana münhasıran ve ba`de hima mezbûre Nimetullah dahi vefât edüb verâset-i 

zevc-i metruki Ali Rıza bin Abdullah ile zevci evli Ahmedin firâĢından hasıla ve 

mütevaffa-yı mezbûreden mütevellîde sulbiyye-i kebîre kızı Ümmühan ve li-

ebeveyn kızkarındaĢı mezbûre Münireye münhasıran ve ba`de-i hima mezbûre 
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KamerĢah dahi vefât edüb verâset-i zevce-i metruki Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim 

Efendi ile vâlidesi mezbûre Hanife ve kebîr oğulları ġükrü ve Ġsmail münhasıran 

ve ba`de-i hima mezbûr Mehmed Efendi dahi vefât edüb verâset-i sulbiyye-i 

kebîre oğulları mezbûran ġükrü ve Ġsmail münhasıran ve ba`de-i mezbûr Mehmed 

dahi vefât edüb verâset-i zevci Ġsmehan bint-i Abdullah ile kebîre kızı diğer Fatma 

ve kebîr oğulları Hakkı ve Ahmede münhasıran ve ba`de mezbûr Nuri dahi vefât 

edüb verâseti ümmü‟l-eb Hanife ile li-ebeveyn ammisi mezbru Hasana 

münhasıran ve ba`de mezbûr Ali Rıza dahi vefât edüb verâset-i zevcesi Naciye 

bint-i Ġbrahim ile sağîre kızı Ģerifeye münhasıran ve ba`de-i mezbûre Hanife dahi 

vefât edüb verâset-i kebîre kızı mezbûr Fatma ve kebîr oğlu mezbûr Hasan zevci 

evli Mehmed‟in firâĢından hasıla kebîre kızı AyĢe‟ye münhasıran ve tashîh 

mesele-i mirâsları bi-hükmü‟l-münasehetü‟Ģ-Ģer`îyye yüz elli dokuz milyon iki 

yüz elli iki bin dört yüz (SAYFA-82) seksen sehimen olub sihâm-ı mezbûrdan 

yirmi iki milyon yetmiĢ beĢ bin beĢ yüz yirmi sehmi- mezbûre Fatma‟ya yüz on 

yedi milyon otuz altı bin sekiz yüz sehmi mezbûr Hasan‟a ve yetmiĢ bin beĢ yüz 

altmıĢ sehmi mezbûre Dudu‟ya ve yüz on üç bin dört yüz sehmi mezbûre 

Münireye yüz seksen bir bin dört yüz kırk sehimden cem`an üç yüz altmıĢ iki bin 

sekiz yüz seksen sehmi-i mezbûran Ali ve Mustafa‟ya kırk beĢ bin üçyüz altmıĢ 

sehim mezbûre Ümmühana‟ya ve altı milyon dört yüz elli bir bin iki yüz 

sehimden cem`an on iki milyon dokuz yüz iki bin dört yüz sehim mezbûran ġükrü 

ve Ġsmail üç bin yedi yüz seksen sehim mezbûre Ġsmehan‟a ve beĢ bin iki yüz 

doksan iki sehim mezbûre diğer Fatma‟ya ve on bin beĢ yüz seksen dörder 

sehimden cem`an yirmi bir bin yüz altımıĢ sekiz sehim mezbûran hakkı ve 

Ahmede iki bin sekiz yüz otuz beĢ sehim mezbûre Naciye‟ye on dokuz bin sekiz 

yüz kırk beĢ sehim mezbûre ġerife‟ye altı milyon beĢ yüz doksan iki bin altı yüz 

kırk sehim mezbûre AyĢe‟ye isâbeti tahakkukundan sonra verese-i mezbûrûndan 

zatları zir zabtında isimleri muharrer kesân ta`rifleriyle mu`arref olan mezbûreten 

Fatma ve AyĢe meclis-i Ģer`de zikr-i ati bir bâb mülk menzile el-yevm vaz`yedi 

mütahakkik olan mezbûr hasan muvâcehesinde Mahalle-i mezbûrede vaka`canib-i 

yemini Ġsceli zâde Kadir Efendi ibn-i Salih Efendi menzile ve canibi yesârı ve 

Rasim oğlu Mehmed vârisi menzili ve arkası isceli zâde Mehmed Efendi vârisleri 

Halil ve Salih Efendileri menzil ve ba`zen Mirali bey zâde Ahmed bey menzile ve 
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Hamza bey zâde medresesi ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd müĢtemilât 

ma`lumiye hâvî sekiz bin üç yüz on beĢ guruĢ kıymetlü bir bâb mülk menzil 

mûrisimiz mütevaffa-yı evvel-i mezbûr Osmanın ile‟l-vefât yedinde malı ve 

mülkü olub ba`de-i vefâtı bizimle merkûm Hasan ve verase-i saire ma`lumesine 

mevrûs olmağla menzil-i mahdûd-u mezkûr bir sihâm mezkûr kıbel-i taksîm 

olduğunu binaen hisse-i ırsiyemizin ifraz ve taksîmiyle bize mahallinde teslîme 

mezbûr Hasana tenbîh olunmak matlubûmdur deyü da`vâ ettiklerinde lede‟s-suâl 

mezbûr Hasan dahi cevâbında menzil-i mahdûd mezkûra elyevm kimin vaz` 

yedini ve kim diğerinde kız karındaĢı müdda`îye-i mezbûre Fatmanın fark senedin 

mutasammi bulunduğunu ve ol vechiyle ikisi vazi„u‟l-yeda olunduklarını ve 

mûrisimiz mütevaffa-yı evvel merkûmdan mevrûs ve diğer müdda`îye-i mezbûre 

AyĢe‟nin haric idüğünü tav`en ba`de‟l-ikrâr lâkin menzil mahdûd-i mezkûr kıbel-i 

taksîm olmadığını ve ma`mafiye vâlidelerinden istima`ına nazıran medîne-i 

mezbûre vakfı idüğüni ve kendüsünün el-yevm elli beĢ ve kızkarındaĢı altmıĢ 

yaĢlarında olub san-ı sığarından Ģimdiye kadar menzil-i mezkûr vakfiyetine dâir 

asla bir guna mu`amele-i sabıketmediğini ve vâlidesinin îfâdesine nazıran 

vakfiyesi zabi` olmuĢ idüğüne binaen sûret-i vakfiyetini bilemediğini ve lede‟l-

keĢf kıbel-i taksîm olmadığını ta`yîn edeceğini ve müdda`îyelerinden Fatma‟nın 

li-ebeveyn ve AyĢeninde liüm kızkarındaĢları olduğunu ve binaen aleyh verâset-i 

mezkûralarını ikrâr ve makam defa`da irad makal etmekle müdda`îye-i 

mezbûreden ber minval-ı meĢrûh vakfiyetine dâir makam-ı def`ada irad eylediği 

makaletine mütedair bir guna vakfiyesi bulunub bulunmadığını lede‟l-istifsar bin 

iki yüz kırk altı senesi Recebü`l-müreccebbinin on beĢinci günü târîhlü sicil-i 

mahkemede mukayyid bulunduğunu ve bu babdaki sicilinin kütübhanedeki 

mahzarında mevcûd ve mukayyid idüğüni istihbâr ettiğinden bi‟l-muraca`a 

bulunduğu halde vakfiyeti ciheti tezahür edeceğini vefkdani, sûretinde mirâsetine 

dâir baĢkaca bir îfâdesi olmadığını ityân ve müdda`îleride hane-i mezkûrenin 

vakfiyetine dâir bir guna kayıd ve cihet-i mevcûd olub olmadığını bilemediklerini 

emval-i mevrûsden bulunduğunu ve bu babda vakfiye olduğu bu sûretde ibraz 

etmiĢ lâzım geleceğini tezkâr etmeleriyle kayud-i Ģer`îyyeye müraca`at edeceği 

kendilerinden tefhim olundukda müdda`î aley mezbûrden müdda`î bihimânın 

vakfiyetini dâir kayud Ģer`îyyenin tarhrîr edilüb edilmediğini ciheti lede‟l-istifsar 
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kendüsü bizzat hazır olduğu halde kütüphanedeki mevcûda kayud-i Ģer`îyyeye 

müraca`at edileceği kendilerine tefhim olundukta (SAYFA-83) Müdda`î aley-i 

mezbûrdan müdda` bihimânın vakfiyetine dâir kayud Ģer`îyyenin tarhrîri edülüb 

edilmediği ceheti lede‟l-istifsar kendüsü bizzat hazır olduğu halde kayud 

Ģer`îyyeye müraca`at ettiklerinde vâlidesinden istima` ettiği vechiyle hane-i 

müdda`î bihimânın vakfiyetine dâir bir guna kayuda zaferyab olmadıklarını 

vakfiyetine müteallik bir varak dahi ibraz edemiyeceğini tezkâr etmekle hane-i 

müdda`î bihimânın vakfiyetine mutedâ‟ir vâlidesinden istima`ına ittibaten 

müdda`î aleyh merkûmun makam def`ada serd ve ityân eylediği makâlatını 

müveyyed sicilat-ı Ģer`îyyede bir kayıda zaferyab olunmadığını kıbel-i taksîm 

bulunduğunu münkir olunduğunu ve Ģuhud etmemesinden aciz bulunduğunu der-

meyân ettiğini ve müdda`îler dahi hane-i müdda` bihimânın vakfiyetine dâir 

adem-i alehlerine yemin edeceklerini tezkâr eylediklerini mebnî evvel-i emirde 

hane-i mezkûreninn bir sihâm-i mezkûre kıbel-i taksîm olub olmadığı keĢf-i 

sıhhatında belediye kalfasının terfîkiyle BaĢkatib Vasıf Efendinin ağram edileceği 

tarafına tefhim olundukda hane-i müdda`î bihimânın keĢfi hakkında ki mahkeme`i 

Ģer`îyye BaĢkatibi Vasıf ve Belediye Memuri Ġbrahim imza ve hatimeyle mahtum 

bin üç otuz bir senesi saferü‟l-hayrının onuncu günü târîhiyle muvarrah rapor 

malfufi taksîm pusulası mütala`asından keyfiyet müstebân olunduğu vechiyle 

hane-i mezkûrenin bir sihâm-i mezkûre beyne‟l-verese kâbil-i taksîm olmadığı 

anlaĢıldığını ve hane-i mezkûrenin vakfiyetine dâir bir guna ba kasıd resmi 

olmadığı ve binaen aleyh gayr-ı müseccel idüği ve ma` mafi` müdda`î aleyh 

merkûm vakfiyetinin sûret-i sıhhatı hakkında dahi bir guna tashîh da`vâ edememiĢ 

bulunduğuna binaen bu vech makam-ı def`ada irad eylediği kaleminin reddiyle 

ber mucib rapor ve sihâm-ı mezkûresinde mezbûre Fatma hissesine Ģer`an kırk 

dokuz gün yirmi saat ve mezbûre AyĢeye hissesine dahi senede on dört gün yirmi 

bir saat ve müdda`î aleyh merkûm Hasan hissesine iki yüz altmıĢ dört gün on üç 

saat ve baĢka eyam ise verase-i saireye âid olduğunu mebnî teklif edilen sulh 

üzerine marrü‟z-zikr Fatma hissesine bir sihâm mezkûra isâbet eden yüz elli 

dokuz milyon iki yüz elli iki bin dört yüz seksen sehimden yirmi iki milyon 

yetmiĢ beĢ bin beĢ yüz yirmi sehim hisse-i Ģayı`ası husûsunda âla tariki‟il-teharic 

rayic mahli bin üç yüz guruĢ ve AyĢe hisse-i busibesi bulunan altı milyon beĢ yüz 
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doksan iki bin altı yüz kırk sehim hisse-i Ģayi`asına dahi dört yüz guruĢ bedel sulh 

mukabilesinde kezâlik ala tariki‟l-teharic sulh olduklarını ve zeyl-i vesîkada 

muharrerü`l-esâmî zevat mahzarında beyân vahid himaha ahirin masalinasına 

kabûl eylediklerini iĢ bu haneye müta`llaka amme-i da`vâdan hir biri âhirin 

zimmetini ibra amme-i sahîh ile Ģer` ile ibra ve iskat eylediklerini ikrâr ve îfâde 

etmelerini mucibince gıbbe‟t-tasâdik ve‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vaka„ bi't-taleb ketb ve 

i`lâm olundu fi'l- yevmi`l-hadi min saferi‟l-hayr lî sene ihdâ selasin salase ve mi‟e 

ve elf 

BELGE NO: 815  

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib tabi` 

Ġhsaniye Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Receb oğlu Hafız 

Mehmed Efendi ibn-i Receb bin Ahmed‟in sulbî oğlu olub sin ve cüssesinin 

tahammülü ve akil ve baliğ ve reĢid olduğunu da`vâ eden ġevket meclis-i 

Ģer`îyyede vakt-ı sağîrında tesviye-i umûruna kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn 

olunan amucası Ahmed muvâcehesinde medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed 

Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi hazır olduğu (SAYFA-84) Hala ben yirmi yaĢımı 

mütacavize akil ve baliğ ve reĢid ve bulûğma rüĢdüm muntazam olub bizzat kendi 

umurimi rü`yete muktedir ve i`anet vasîden müstagni olmamamla vakt-ı sağîrında 

pederim mütevaffâ-yı mezbûrdanmevrûs hisse-i ırsiyem olan üç bin yüz yirmi iki 

guruĢ yirmi para li-ecli‟l-erbah ve‟l-istirbâh vasîm amucam merkûm Ahmed Ağa 

muarrefetiyle eytam sanduğuna vasî olunub müdir hazır mûma ileyh vaz`ı yed 

eder olmağla suâl olunub meblağ-ı mecmu`a-i mezkûr üç bin yüz yirmi iki guruĢ 

yirmi paralı hala bana eda ve teslîme vasî merkûm Ahmed Ağayla müdir mûma 

ileyh Mehmed Efendiden her birini tenbîh olunmak matlubûmdur deyu da`vâ 

ettikte lede‟s-suâl vasî merkûm Ahmed Ağayla müdir mûma ileyh Mehmed 

Efendi dahi cevâblarında müdda`î merkûmun vakt-ı sağîrında babası mütevaffa-yı 

merkûmdan mevrûs ve müntakil hisse-i ırsiyesi olan üç bin yüz yirmi iki guruĢ 

yirmi para li-ecli‟l-erbah eytam sanduğuna vaz` olunduğunu ve meblağ-ı mezkûre 

vaz` yedini müdir hazır mûma ileyh ile bi‟l-me`ye tav`en ba`de‟l-ikrâr lâkin 

müdda`î merkûm ġevket‟in ber vech-i muharrer rüĢd müdda`îsini külliyen inkâr 

etmeleriyle müdda`î merkûm ġevket‟den ber vech-i muharrer rüĢd müdda`îsine 
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mutabık beyyine taleb olundukda her bir karye-i mezbûre ahâlisinden Hasan oğlu 

Hüseyin Efendi ibn-i Hasan ve Eyüb oğlu Mustafa bin Eyüb nam kimesneler li-

ecli‟Ģ-Ģehâde meclis-i Ģer` hâzıran olub istiĢhad olunduklarında fi‟l-hakika iĢ bu 

müdda-i mezbûr ġevket bin Hafız Mehmed Efendi ibn-i Receb yirmi yaĢını 

mütacaviz akil ve baliğ ve rüĢd ve bulûğna rüĢdi munazzam olub bizzat kendi 

umurini rü`yete muktedir ve i`anet vasîden müstağnidir biz bu husûsa bu vech 

üzere Ģahidiz ve Ģehâdet dahi ederiz deyü her biri müttefikü‟l-lafz ve‟l-ma`na bi‟l-

muvâcehe ber nehc-i Ģer` eda Ģehâdet Ģer`îyye etmeleriyle Ģahidan-ı mezbûran 

usul-i mevzu`asına tatbika`i evvel-i ba varaka-i mestura mensub oldukları mezkûr 

Ġhsaniye Karyesi Ġmamı ġaban Efendi ibn-i Hacı Ali ve Muhtarı Ġbrahim bin 

Ġskender nam kimesnelerden sırren ve ba`de karye-i mezbûre ahâlisinden Ali oğlu 

Yusuf bin Ali ve Ahhu zâde Ahmed Efendi ibn-i Hasan Efendi nam-ı 

kimesnelerden bi‟l-muvâcehe alenen lede‟l-tezkiye a„dl ve makbûlü‟Ģ-Ģehâde 

idükleri iĢ`âr ve ihbâr olunmağın mucibince müdda`î merkûm ġevketin ber vech-i 

muharrer rüĢd müdda`îsine ba`de‟l-hükm babası mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs 

hissesi olan meblağ-ı mezkûr üç bin yüz yirmi iki guruĢ yirmi paralı müdda`î 

merkûm ġevketin hala teslîme vasî mûma ileyh Ahmed Ağa ile müdir hazır mûma 

ileyh Mehmed Efendiden her birine tenbîh olunduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-

yevmi‟s-sadis aĢar min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirlî sene ihdâ selasin salase ve mi‟e ve elf 

BELGE NO: 816 

Vürûd etmeğine arz da`i kemineleridir nezeret-i evkâf-ı hümâyûn mülükaneye 

mülhak evkâftan Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi` Sincanlu Nâhiyesine muzâf ġeyh Hacı Musa Dimeklü 

ma`rûf Hacı PaĢa Karyesinde vâki` Cami`-i Ģerifin vazife-i muâyene ile hitâbet 

cihetine mutasarrıf olan Ahmed Efendi ibn-i Ġbrahim oğulları Ġbrahim ve Osmanı 

terk ederek vukû`-ı vefâtıyla yeri hali ve hidmet-i lâzımesi mahlûl ve mu`attal 

kalmıĢ merkûm Ġbrahim pederi vefâtında sağîr bulunmuĢ olmağla merkûm 

Ġbrahim kesb edinceye değin tarafından bi‟l-niyâbe Mirâszâde Hacı Mustafa 

Efendi ibn-i vekil ta`yîn olunmuĢ isede merkûm Ġbrahim bala veled ve vekil 

merkûm Hacı Mustafa Efendinin dahi vefâtlarıyla yeri hali hidmet-i lâzımesi 

mahlûl kalmıĢ ve merkûm Osman zencirandan (SAYFA-85) Olub na-ehil 
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olduğunu karye imamı ve muhtaratının müĢahedet  namesinden müstaban olmuĢ 

karye-i mezbûre ahalilerinin intihâb gerdesi bulunan karye-i mezbûre ahâlisinden 

Hamzaoğlu Abdullah Efendi ibn-i bin Mehmed da‟ilerinin bir guna men` kanunisi 

bulunduğu ceht-i askeriye mazbutasıyla nufus memurluğunun pusulasından 

müstebân ve ale‟l-usûl imtihânı bi‟l-icrâ cihet-i ma`rûfeyi îfâya ehliyyet ve 

liyaketi zâhir ve nümâyân olmuĢ olmağla cihet-i mezkûre mûma ileyh Ahmed 

Efendinin mahlûlunden olarak mûma ileyh Abdullah Efendi da‟ileri uhdesine 

vazife-i mu`ayenesiyle tevcîh ve yedine bir kıta` beraet-i â„liĢân sadaka ve ihsân 

buyrulmak ricasıyla bi'l-iltimas paye-i serir-i a„laya arz ve i„lam olundu el-emr 

limen lehü'l-emr fi‟l-yevmi‟l-hadi ve‟l- ıĢrin min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirlî sene ihdâ 

selasin salase ve mi‟e ve elf 

BELGE NO: 817  

Vürûd etmeğine arz da`i kemineleridir nezeret-i evkâf-ı hümâyûn mülükaneye 

mülhak evkâftan Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi` Hacıbeyli Karyesinde vâki` cami`-i Ģerifin hitâbet 

cihetine mutasarrıf olan Karamanlıoğlu Mehmed Efendi Bey Nazıroğlu Osmanı 

terk ederek evvelen ba`de oğlu mûma ileyhin dahi bila veled-i vefâtıyla yeri hali 

ve hidmet-i lâzımesi mahlûl ve mu`attal kalmıĢ olduğuna binaen karye-i mezbûre 

ahalisinin intihâb gerdesi bulunan Karaca Ahmed Sultan Karyesi ahâlisinden iĢ bu 

ba`isu‟l-arz Mevlüd oğlu Hüseyin Efendi ibn-i Mevlüd da‟ilerinin bir guna men` 

kanunisi bulunduğu cihet-i askeriye mazbutasıyla nufus memurluğunun der 

kenarından müstebân ve ale‟l-usûl imtihânı bi‟l-icrâ cihet-i ma`rûfeye îfâya 

ehliyyet ve liyaketi zâhir ve nümâyân olmuĢ olmağla cihet-i mezkûrenin 

mütevaffa-yı evvel-i mezbûrûn mahlûlunden olarak mûma ileyh Hüseyin Efendi 

dayıları uhdesine tevcîh ve yedine bir kıta` beraet-i â„liĢân sadaka ve ihsân 

buyrulmak ricasına bi'l-iltimas paye-i serir-i a„laya arz ve i„lam olundu el-emir 

men lehü'l-emir fi‟l-yevmi‟l-hadi ve‟l- ıĢrin min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirlî sene ihdâ 

selasin salase ve mi‟e ve elf 

BELGE NO: 818 
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Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün savb-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ 

olan Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi` Fakih PaĢa Mahallesi ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât eden ġiĢmanzâde Hacı Mustafa Efendi ibn-i Hacı Hasan Ağanın ile‟l-

vefât sâkin olduğu menzile varıb zeyl-i vesîkada muharrerü'l-esâmi müslimin 

hazır oldukları halde âkd-i meclis-i Ģer`ali ettiğinde mütevaffa-yı mûma ileyhin 

zevcesi olub zatı müslümun-i mezbûrûn ta`rifleriyle muarrefe olan Hava bint-i 

Salih nam Hatun meclis-i ma`kûd mezkûrda medîne-i mezbûre mahallâtından 

Karaman Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Debbağ Murad 

oğlu Ahmed bin Murad‟ın sulbiyye-i sağîre kızı Fatma ve sulbî sağîr oğulları Ali 

ve Cafer‟in medîne-i mezbûre Eytam sanduğı‟nda mahfûz mallarını bi‟l-

memuriye li‟ecli‟l-edane vasî nasbı ve ta`yîn olunan Eytâm Müdîri Mehmed 

Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb vasî 

müdir mûma ileyh Mehmed Efendi vasîleri  (SAYFA-86) olduğu sığar-ı 

mezbûrûnun babaları mutefaffa-i merkûmdan mevrûs ve muntakil malarından 

sim-i mecidi yirmi ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz guruĢ hesabıyla dört bin üç yüz 

yirmi guruĢ bi‟l-vesâye bana eda ve teslîm eylediğinde ben dahi yedinden istidâne 

ve ahz ve kabz ve umuruma sarflı istihlak etmemle meblağ-i merkûm ile semen-ii 

iĢ bu târih-i vesîkadan üç sene tamamına değin mu`eccel ve ma`uduna sığar-i 

mezbûranın mallarından ve vasî müdir mûma ileyh Mehmed Efendi yedinden 

iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded helali koyun saati semeninden dahi kezâlik sim-

i mecidi yirmi ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz guruĢ hesabiyla bin yüz altmıĢ altı 

guruĢun ciheteyn-i mezkûreteyn cem`an beĢ bin dört yüz seksen altı guruĢ 

zimmetimde sığar-i mezbûrûn vacibü‟l-eda ve lâzımü'l- kaza sahîhan deynimdir 

Eytâm Müdîri mûma ileyh halefi olacak müdir vekillerinden müta`kîben taleb ve 

da`vâya mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen ihzariye harc ve i`lâm 

vârisim tahsîle ve pul baha masârîfât-ı sâ‟ireye bana müracaat etmek üzere harc ve 

sarf ve murur eden eyam içün tabir` edecekleri mebaliği dahi edaya müta`ahhüd 

bulunduğumu ve ol babda ki müdir mûma ileyh halefi olacak zatı emr ve 

me`zuniyet eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer`î mezbûre Hava Hatun yine 

meclis-i ma`kûd mezkûrda müdir mûma ileyh Mehmed Efendi mahzarında bi-
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tav`ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb meblağ-ı mecmu`a mezkûr 

mukabilesinde ba tapu yedümde malım olan medîne-i mezbûre uzun çarĢuda vâki` 

bin üç yüz senesi Ģabanın on beĢinci târîhli 14 sıra numaralı senedde ma`lumu‟l-

hudud ve‟l-müĢtemilât bir kepenk güĢâd eder dükkanımı vergi ve iradi tarafıma 

a‟id ve raci` olmak üzere iĢ bu târih-i vesîkadan üç sene tamamına değin terhimin 

vefa-i ferağ ve mu`amele-i ferağıyesini komisyon-i mahsûsi huzûrunda bi‟l-icrâ 

ve senedini müdir mûma ileyh teslîm etmemle ol dahi teslîm ve kabz ve kabûl 

edüb deyn-i mezkûrimi vakt-ı mezkûr hululunde sandık-ı mezkûra eda edemeyüb 

tek rehin mümkin ve müĢir olmaz ise dükkan-i mahdûd-i mezkûr semen-i misliyle 

ahere bey` ve ferağ ve kabz semen-i ve semeninden deyn-i mezkûrimi edaya fazla 

kalur ise baki irsâl ve isâle ve noksan zuhur eder ise noksanını baĢkaca edaya ve‟l-

hasıl husûs-i mezkûreye muta`llaka ve mütazarri` olan umûrun külliyesini 

küllema azleten fetat vekili mazmûni üzere âzl ve uzledden masune ve sulb a‟kd-i 

rehinde meĢrût vekalet-i devriye-i sahîha-i Ģer`îyye ile tarafımdan mûma ileyh 

Mehmed Efendi‟ye ve halefi olacak zatı vekil eyledim dedikde ol dahi ber vech-i 

muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımasini kemâ-yenbâği edaya 

teha`hhüd ve iltizâm eyledim dediğini vâki` hal-i katib mûma ileyh mahallinde 

ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena`yı Ģer`île meclis Ģer`a gelüb alâ vuku`ihi 

inha takrîr etmeğin gıbbe`t-tasdîki`Ģ-Ģer`î mâ vakâ` bi`t- taleb ketb olundu fi`l-

yevmi`s-sani ve`l-ıĢrin min Rebî‟ü‟l-âhirlî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve 

elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Bindarlızâde Ali Efendi ibn-i Mehmed 

Efendi  

Kürd Mehmed Efendi ibn-i Osman  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 819 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Ak Mescid Mahallesi ahâlisinden Koç Kavık oğlu Hakkı bin Salih 

meclis-i Ģer` enverde medîne-i mezbûre mahallâtından Kahil Mahallesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Emir Himmet oğlu Hacı Ahmed bin 
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Mustafanın sulbiyye-i sağîre kızı Sultananın medîne-i mezbûre Eytâm 

Sandûğu‟nda mahfûz malına li‟ecli‟l-edane bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn 

olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim(SAYFA-

87) Efendi tarafından mürsel-i vekîli Ayıkzâde Hacı Arif Efendi ibn-i Hacı 

Ahmed Efendi mahzarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb vasî müdir müvekkil 

mûma ileyh Mehmed Efendi vasîsi olduğu sağîr-ı mezbûranın babası mutefaffa-i 

mezbûrdan mevrûs muntakil malından sim-i mecidi yirmi ve lirâ-yı Osmani yüz 

sekiz guruĢ hesabıyla iki bin beĢ yüz guruĢ bi‟l-vekâle bana eda ve teslîm 

eylediğinde ben dahi yedinden istidâne ve ahz ve kabz ve umuruma sarflı istihlak 

etmemle meblağ-i merkûm ile semen-ii iĢ bu târih-i vesîkadan üç sene tamamına 

değin mu`eccel ve ma`uduna sağîr-ı mezbûranın malından vekîl-i mezbûr 

yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded helali koyun saati semeninden dahi 

kezâlik sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla altı yüz yetmiĢ beĢ guruĢun ciheteyn-i 

mezkûreteynden cem`an üç bin yüz yetmiĢ guruĢ zimmetimde sağîr-i mezbûr 

Sultanaya vacibü‟l-eda ve lâzımü'l- kaza sahîha deynimdir Eytâm Müdîri ve 

mûma ileyhin halefi olacak müdir vekillerinden müta`kîben taleb ve da`vâya 

mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen ihzariye ve harc ve i`lâm vârisim 

tahsîle ve pul baha masârıf-i sâ‟ireye bana müracaat etmek üzere harc ve sarf ve 

murur eden eyam içün tabir` edeckleri mebaliği dahi edaya müta`ahhüd 

bulunduğumu ve ol babda müdir mûma ileyh halefi olacak zatı emr ve me`zuniyet 

eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer`î mezbûr Hakkı yine meclis-i ma`kûd-i 

mezkûrda bitav`i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb meblağ-ı mecmu` mezkûr 

mukabilesinde ba tapu yedümde malım olan medîne-i mezbûre çarĢusunda 

hafafhanede vâki` fi 26 kanun-i sani 328 ve 213 ve 214 sıra numaralı iki kıta` 

sanedlerde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât arsası AĢa` Pazar cami` Ģerifi 

vakfına mukâtaa-i kadîmelü ebniyesi mülk ve dükkanımı vergi ve iradi tarafıma 

a‟id ve raci` olmak üzere iĢ bu târih-i vesîkadan üç sene tamamına değin terhimin 

vefa-i ferağ ve mu`amele-i ferağıyesini komisyon-i mahsûsi huzûrunda bi‟l-icrâ 

ve senedlerini vekil merkûm teslîm eyledikde ol dahi teslîm ve kabz ve kabûl 

edüb deyn-i mezkûrimi vakt-ı mezkûr hululunde sandık-ı mezkûra eda edemeyüb 

tek rehin mümkin ve müĢir olmaz ise dükkan-i mezkûri semen-i misliyle ahere 

bey` ve ferağ ve kabz semen-i ve semeninden deyn-i mezkûrimi edaya fazla kalur 
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ise baki irsâl ve isâle ve noksan zuhur eder ise noksanını baĢkaca edaya ve‟l-hasıl 

husûs-i mezkûre muta`llaka ve mütazarri` olan umûrun külliyesini küllema 

azleten fetat vekili mazmûni üzere âzl ve uzledden masune ve sulb a‟kd rehin 

meĢrût vekalet-i devriye-i sahîha-i Ģer`îyye ile tarafımdan merkûm Hacı Arif 

Efendiye vekil eylediğimde ol dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye 

kabûl ve hidmet-i lâzımasini kemâ-yenbâği edaya teâhüd ve iltizâm eyledim 

dedikte gıbbe`t-tasdîki`Ģ-Ģer`î mâ vakâ` bi`t- taleb ketb olundu fi`l-yevmi`s-sani 

ve`l-ıĢrin min Rebi'ü`l-evvel lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Mahkeme-i Ģer`îyye 

BaĢkatibi Vasıf Efendi  

Katibden Keremi Efendi  Katibden Ahmed Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 820 

Tahakkuk- gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde fasl ve hasm 

ve ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer` enverden bi`l-iltimas me‟zunen bi‟l-hükm irsâl 

olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasîf Efendi ibn-i Ahmed Efendi 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Karaman Mahallesi ahâlisinden TaĢkapılızâde RüĢdü Efendi ibn-i 

Hacı Ali Bey menzile varıb zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî zevat livâ-i mezkûr 

mahkeme-i hukuk âza mülâzımlarından Hacı Bekir Efendi ibn-i Galib bey ibn-i 

Bekir bey li-ebeveyn kız karındaĢları olub zatları kezâlik zeyl-i vesîkada 

muharrerü‟l-esâmî müslimin ta`rifleriyle muarrefeler olan mümâ ileyh Hacı RüĢdi 

beğin zevcesi Emine Hanım ve Sadreddin Çelebi Efendi‟nin zevcesi Besime 

Hanım hâzıratan oldukları halde akd meclis-i Ģer`î `âli ettiğinde mûma ileyh Hacı 

Bekir Efendi meclis-i ma`kûd-i mezkûrda medîne-i mezbûre mahallâtından Sinan 

PaĢa Mahallesi ahâlisinden Ayıkzâde Hacı Arif Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi 

muvâcehesinde Mısır vali-i Esbak merhum Mehmed Ali PaĢanın atîkası Pembe 

Hatun el-Beyza tarafından mu`ti ve beya(n) mahkeme-i Ģer`îyye-i kadimesine âid 

beĢ Numaralı sicil defterinin doksan sekizinci sahifesinde üç yüz on dört numoro 

ile mukayyed bin iki yüz yetmiĢ senesi muharrerü‟l-haramın on birinci târîhli 
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müverrah bir kıta` ve vakfiye-i ma`mul bihimâ mucibince nahiye-i ehliyye ve 

civarında mûma ileyhâ cânibinden vakf edilen ve bunlardan zevci‟l-vakf li-ümm 

ceddimiz karahisar Mustafa bey ibn-i Süleyman PaĢa bin Abdurrezzak Efendiye 

tefrik ve tahsis kalınan hisse-i arazi ve hâsılatına ber-mucib vakfiye-i mûma ileyh 

Mustafa bey hal-i hayatında mutasarrıf olub ba`de vefâtihi mûma ileyhin verâset-i 

sulbiyye kızları AyĢe ve Hacı Adile Hanımlar ve sulbî oğlu Hacı Rıfat Efendiye 

münhasıran ve ba`de kızı mezbûre Hacı Adile Hanım dahi vefât edüb verâset-i 

sadrı kebîr oğlu bulunduğum cihetle benimle sadrîye-i kebîre kızları karındaĢlarım 

hazreten-i mezbûreten Emine ve Besime Hanımlara münhasıran ve bizden gayri 

verâseti ve terekesine müstehak-i âhir olmamağla vakfiye-i mezkûre muktezasınca 

istîfâya menafi`de zukur ve inas mütesaviye olduğuna binaen ceddimiz mûma 

ileyh Mustafa beğin arazi-i mevkûfe bedelât-i icresinden olarak mûma ileyh Hacı 

Arif Efendi zimmetinde doksan guruĢ alacak hakkı olub meblağ-ı mezkûru 

kable‟l-ahz ve‟l-istîfâ ber vech-i muharrer vafat etmekle meblağ-ı mezkûrdan 

sülus hissesi olan otuz guruĢ velidemize mütevaffa-yı saniye-i mezbûre Hacı 

Adile Hanıma onun vuku`u vefâtıyla kezâlik ber-muceb Ģart ve vakf zukûr ve inas 

mütesaviyeen el-akdem olduğundan onar guruĢdan cem`an otuz guruĢ bize 

mevrûs olmağla meblağ-ı mezbûr otuz guruĢ hala bize eda ve teslîme mezbûr 

Hacı Arif Efendiye tenbîh olunmak matlubûmdur deyu hazreten-i mezbûreten ile 

bi‟l-ma`iyye da`vâ ittiklerinde lede‟s-suâl mezbûr Hacı Arif Efendi dahi 

cevâbında cihet-i merkûmeden mütevaffa-yı evvel mûma ileyh Mustafa beğ 

zimmetinde maru‟z-zikr doksan guruĢ deyni olduğuğu ve ber muceb Ģart-ı vakıfe-i 

mümâ ileyhe zukur ve inasın mütesaviyeti‟l-akdem bulunduğu tav`an ba`de‟l-

ikrâr ma`ada müdda`a-i mûma ileyh Hacı Bekir Efendi ile hazreten-i 

mezbûretenin ber vech-i meĢrûh verâset-i müdda`îlerini külliyeni inkâr etmekle 

müdda` mûma ileyh den  (SAYFA-89) Ber vech-i meĢrûh verâset-i mezkûre 

müdda`îlerini mutabık beyyine taleb olundukta Fakih PaĢa Mahallesi ahâlisinden 

Abdulrezzakzâde Hacı Abdullah Efendi ibn-i Mehmed ve Nurcu Mahallesi 

ahâlisinden Müftizâde Ömer Efendi ibn-i Yunus Efendi nam kimesneler li-ecli‟Ģ-

Ģehâde meclis-i ma`kûd-i mezkûrda hâzıran olub istiĢhad olunduklarında fi‟l-

hakika mütevaffa mûma ileyh Mustafa bey ibn-i Süleyman PaĢa bin 

Abdulrazzak‟ın verâset-i sulbiyye-i kebîre kızları AyĢe ve Hacı Adile ve sulbî 
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kebîr oğlu Hacı Rıfat Efendi mahzara ba`de-i mezbûre Hace adile Hanım dahi 

vefât edüb verâset-i sadrîye-i kebîre kızları hazreten-i mezbûreten Besime ve 

Emine ve sadrî kebîr oğlu mûma ileyh Hacı Bekir Efendi‟ye münhasırandır 

bunlardan gayri verase ve terekesine müstahak ahir olduğu ma`lumumuz 

değillerdir biz bu husûsa bu vech üzere Ģahidiz ve Ģehâdet dahi ederiz deyü 

müttefikü'l-lafz ve‟l-ma‟na bi‟muvâcehe ber- nehc-i Ģer„i edâ-yı Ģehâdet-i Ģer„iye 

etmeleriyle Ģahidan-ı mezbûran usul-i mevzuasına tatbika-i evvela bâ-varaka-i 

mesture mensub oldukları mezkûr Fakih PaĢa Mahallesi Ġmamı Mehmed Efendi 

ibn-i Osman ve Muhtarı Bayraktaroğlu Hacı Hüseyin bin Abdullah ve Nurcu 

Mahallesi Ġmamı Hacı Hidayet Efendi ibn-i Hüseyin ve Muhtar Molla Mustafa 

bin Ömer nam kimesnelerden sırren ve ba`de her biri medîne-i mezbûre 

ahâlisinden Mollazâde Azmi bey ibn-i Tevfik bey ve Mürsel oğlu Mürsel Efendi 

ibn-i Ahmed nam kimesnelerden bi‟l-muvâcehe a`lenen lede't-tezkiye a`dl ve 

makbulu'Ģ-Ģehâde idükleri iĢâr ve ihbâr olunmağın mucibince müdda`îyi mûma 

ileyh Hacı Bekir Efendi ile hazreten-i mezbûreten Emine ve Besime Hanımlar ber 

vech-i muharrer verâset-i mezkûre müdda`îlerini ba`de‟l-hükm yine mûma ileyh 

Hacı Bekir Efendi kızkarındaĢları mezbûreten Emine ve Besime Hanımlar hazır 

oldukları halde meclis ma`kûd mezkûrda bitav`i takrîr-i kelâm edüb mûrislerimiz 

ve vâlidemiz mütevaffa mûma ileyhe Hacı Adile Hanım peder ceddimiz mûma 

ileyh Mustafa bey‟den mevrûs ve muntakil Mısr-ı kahire dahilinde Benisüveyf 

müdiriyetinde Boya Kasabasına mülhak Sades Kasabasında vâki` kemal-i 

Ģöhretlerine binaen ta`yîn ve tehdidden müstağni mevaki‟-i adide-i ma`lumede 

kâin feddan ta`bîr olunur tahminen iki yüz elli dönüm araziyede olan benimle 

kızkarındaĢlarım hazreten-i mezbûreten Emine ve Besime Hanımların hisse-i 

ırsiye muntakile-i Ģer`îyyemizi mahallinde vaz` yeda ve müdahile ve mu`araza 

edenler ile bi‟l-cümle leh ve aleyhimize vuku`bulmuĢ ve ba`de ma vuku` bulacak 

kaffe-i da`vânın a‟id olduğu mehekeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i nizâmiyenin 

hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında meclis-i idâre ve devâir-i sâire-i resmiyenin 

kaffe-i senedde bidayet ve istinafen ve temyizen ve tashîh ve itiraza ve iade-i taleb 

ve da`vâ mehakeme ve muhaseme ve müdafa ve mürafa`ya ve husûmet ve redd-i 

cevâbı ve ikam-ı Ģuhud ve istima`ına ve tahlîf ve haciz vaz`ı haciz ve fekkine ve 

teblîğ ve tebellüğ ve kendi imzasıyla istida` ve levayic-i takdîme ve ifraza ve ahz 
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ve kabz ve hükm ve gıyabi talebine istihsâl eylediği alâmet-i mevki icrâya vaz` 

u‟l-zikur araziye dilediği vecihle ahere icara ve bedelât icaratını müsta‟cirlerden 

kezâlik ahz ve kabz ve makbûzâtını bize irsâl ve isâle vacibü‟l-icab fesh icaraya 

mütevellînin âzl ettirilmesine ve lede‟l-iktizâ ahir dahi tevkîl ve terfîk ve azline ve 

inde‟l-icab sulh ve ibrâya ve`l-hasıl husûsat-ı mezkûreye müta`allaka ve 

mütezarri` olan umûrun külliyesi son dereceye kadar îfâ ve icrâya ben ve kız 

karındaĢlarım hazreten-i mezbûreten Emine ve Besime Hanımlardan her birimiz 

vekalet-i ame-i mütallike-i sahîha-ı Ģer`îyye ile el-hâletü hazihi mısırrada mukim 

kızkarındaĢım hâzıra-imezbûre Emine Hanımın oğlu Ali bey ibn-i RüĢdi bey ile 

kezâlik karındaĢım hâzıra-i (SAYFA-90)  mezbûre Besim Hanımın oğlu Aleddin 

Çelebi ibn-i Sadreddin Çelebiye mütezarriden ve müctema‟en vekil ve naib 

münâb nasb ve ta„yin eyledik dediklerinde hazreten-i mezbûreten Emine ve 

Besime Hanımlar dahi karındaĢları mukerrer mümâ ileyh Hacı Bekir Efendinin 

bi‟l-cümle tekarririni tema hima ikrâr ve tasdîk eylediklerini ve vâki` hali katib 

mümâ ileyh mahallinde ketb ve tahri ve me`an mürsel ümana Ģer` âli meclis 

Ģer`gelüb âli vuku`a inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîk ve‟t-tenfizizi‟Ģ-Ģer` mâ 

vaka„ bi‟t-taleb ketb ve „ilâm olundu fi`l-yevmi‟l-hamis ve‟l-ıĢrin min Ģehri 

Rebî‟ü‟l-âhirlî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Mollazâde Nazif 

bey ibn-i Hacı 

RüĢdü bey  

Sarı Hacı Alizâde 

Talat bey ibn-i 

Hacı Ahmed 

Efendi  

Müftizâde Ömer 

Efendi ibn-i 

Yunus Efendi  

Abdülrezzakzâde 

Hacı Abdullah 

Efendi ibn-i 

Mehmed  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 821  

Fi‟l-asıl Giridin Kandiye Sancağından olub Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi` Gazlıgöl 

hamamı civarında vâki` Hamidiye Karyesinde muhaciren sâkin Said bey ibn-i 

Hacı Nazif Efendi meclis-i Ģer` enverde medîne-i mezbûre mahallâtından Siyahi 

Sultan Mahallesi ahâlisinden Ġç Ağazâde Hüseyin Efendi ibn-i Ahmed Efendi 
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mahzarında iç Agazâde Mehmed Efendi ibn-i el-mezbûr Ahmed Efendi hazır 

olduğu halde bitav`i takrîr-i kelâm edüb devlet ve hükümet osaniye tarafından terk 

ve tabir` idilen karye-i mezbûre civarında Beğlik çayırı Dimeklü Arif çayırda olan 

otuz sehim i`tibârıyla bir sehim hissesi mümâ ileyh Mehmed Efendiye yirmi altı 

lirâ-yı Osmani bedel füruht ettim ve bedel-i meblağ-i mezkûr mümâ ileyhden 

tamamen ahz ve kabz eyledim çayır-ı mezkûrun mu`amele-i ferağiyesinin 

komüsyon mahsûs huzûrunda ita`yı takrîrre ve bi-gayri hak müdahale edenler olur 

ise onlar ile âid olduğu mahkeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i nizâmiyenin hukûk 

ve cezâ ve ticâret kısımlarında meclis-i idâre ve devâir- sâirede bidayeti ve 

istinafen ve temyizen tashîhe-i itirazen ve iade-i taleb ve da`vâ ve mehakeme ve 

mehaseme ve müdefa ve murafaya Ģuhud ikame ve istima`ına ve tahlîf ve ikrâra 

ve vazı` hacz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve hükm-i gıyabi talebine ve istihsâl 

eylediği alâmet-i mevki icrâya vaz`ı lede‟l-iktizâ sulh ve ibrâya ve ahirini dahi 

tevkîl ve terfîk ve azline ve‟l-hasıl husûsat-ı mezkûreye muta`allika ve mütazarri` 

olan umûrun külliyesini son dereceye kadar îfâ ve icrâya tarafımdan vekalet 

mutallaka-i sahîha-i Ģer`îyye ile mümâ ileyh Hüseyin Efendiye küllema azleten 

fetat vekil-i mazmûni vekil nasb ve ta`yîn eyledik dedikte mümâ ileyh Hüseyin 

Efendi dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesini 

kemahe hakka edâ ve ifâya te„ahhüd ve‟l-iltizâm eyledim dedikte gıbbe‟t-

tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vaka„ bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi‟l-yevmi‟s-samin aĢar min 

Ģehri Rebiü'l- ahir lî sene ihdâ ve salase ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Katibden keremi Efendi  Katibden Ahmed Efendi  Hademe Ali Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 822 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Sülümenli Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Keskin oğlu 

Halil bin Salih bin Halilin sulbî oğlu olub sin ve cüssesinin bulûğa tahammülü ve 

akil ve baliğ ve reĢid olduğunu iddiâ‟ eden (SAYFA-91)  Salih meclis-i Ģer` 
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münirede vakt-ı sağîrında tesviye-i umûruna vasî nasb ve ta`yîn olunan vâlidesi 

zatı ta`rîf-i Ģer`î  ile muarrefe olan Kezban bint-i Mustafa nam Hatun 

muvâcehesinde hala ben yirmi yaĢımı mütacaviz akil ve baliğ ve reĢid ve 

bulûğuma rüĢdüm munazzam olub bizzat kendi umurimi rü`yet muktedire i`anet 

vasîden müstagni olmamamla vakt-ı sağîrımda pederim mütevaffâ-yı mezbûrdan 

mevrûs muntakil emlak ve arazim li‟ecli‟l-hıfz ve‟l-hırase vasîm ve vâlidem 

mezbûre yedinde olduğundan suâl olunub müdahilesinin men`iyle bana teslîme 

vâlidem-i mezbûre Kezban Hatuna tenbîh olunmak matlubûmdur deyü da`vâ 

ettikde lede‟s-suâl mezbûre Kezban Hatun dahi cevâbında müdda`î merkûmun 

vakt-ı sağırında pederi mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs müntakil emlak ve 

araziyene li‟ecli‟l-hıfz ve‟l-hırase bi‟l-vesâye vazı`yedini tav‟en ba`de‟l-ikrâr 

lâkin müdda`î mezbûrûn ber vech-i muharrer rüĢd müdda`îsini külliyen inkâr 

etmekle müdda`î mezbûr Salihden ber vech-i muharrer rüĢd müdda`îsene mutabık 

beyine taleb olundukda her biri Sülümenli Karyesi ahâlisinden Hacı Mustafa oğlu 

Hüseyin bin Mustafa ve Ayvaz oğlu Ali bin Ayvaz nam kimesneler lî-ecli'Ģ-

Ģehâde meclis-i Ģer„i hâzıran olub istiĢhâd olunduklarında fi'l-hakika mudda„i 

merkûm Salih bin Halil bin Salih yirmi yaĢını mütacaviz akil ve baliğ ve reĢid 

olub bizzat kendi umurimi rü`yete muktedir ve i`anet vasîden müstagniyedir biz 

bu husûsu bu vech üzere Ģahidiz ve Ģehâdet ederiz dahi ederiz deyü her biri 

müttefikü'l-lafz ve‟l-ma‟na bi‟muvâcehe edâ-yı Ģehâdet-i Ģer„iye etmeleriyle 

Ģahidan-ı mezbûran usul-i mevzuasına tatbika-i evvela bâ-varaka-i mesture-i 

merkûmani arîfânımız ki intihâb olunan her biri karye-i mezbûre ahâlisinden 

Çarık oğlu Hüseyin bin Hacı ömer ve Ali oğlu Ömer bin Arif nam kimesnelerden 

sırran ve ba‟de her biri medîne-i mezbûre ahâlisinden Serdar oğlu Sabri Efendi 

ibn-i Halil Ġbrahim Topcu oğlu Ömer bin Hallil nam kimesnelerden bi‟l-muvâcehe 

alenen lede‟t-tezkiye adl ve ve makbulu‟Ģ-Ģehâde ettikleri iĢ`âr ve ihbâr olmağın 

mucibince müdda`î mezbûr Salihin ber vech-i muharrer rüĢd müdda‟isine ba‟de‟l-

hükm babası mütevaffa-yı merkûmdan mevrûs ve müntakil emlak ve araziyelerini 

müdda`î merkûm teslîme ve müdahilesinin men`ine müdda`î aleyhe mezbûre 

Kezbane tenbîh olunduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟s-salis ve‟l-ıĢrin min 

Ģehri Rebiü'l- ahir lî sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf 

BELGE NO: 823 
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Husûs ati‟l-beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye ketebesinden Ahmed Efendi 

ibn-i Ġsmail Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Molla BahĢi Mahallesinde kâin Hancı Mehmed 

bin Hüseyin‟in ile‟l-vefât sâkin olduğu menzile varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-

esâmî kesân huzurlarında âkd-i meclis ettiğinde zatı kesân merkûmun ta`rifleriyle 

muarrefe olan Saliha bint-i Hacı Hüseyin nam Hatun meclis-i ma`kûd-i mezkûrda 

vekale-i de`aviden Ali Osman Efendi ibn-i Hacı Ali mahzarında bi-tav`ihâ takrîr-i 

kelâm edüb CoĢkun oğlu Hacı Agob ve oğulları Ġbraham ve tekfur ile 

beyyinimizde mütevekkin afyon da`vâsıyla bi‟l-cümle leh ve aleyhe vuku bulmuĢ 

ve fîmâ ba`de vuku bulacak da`vânın a‟id olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve 

mehakeme-i nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında ve mecâlis-i idâre 

ve devâir sâirede bidayet ve istinafen ve temyizen (SAYFA-92) Ve tashîhen ve 

itirazen ve iade-i taleb ve da`vâ mehakeme ve muhaseme ve müdafa` ve 

murafa`ya ve Ģuhud ikamı ve istima`ına ve tahlîf ve ikrâra ve vaz` haciz ve 

fekkine teblîğ ve tebellüğ istida` ve levayic-i tanzîm ve merci` a`idine takdîme ve 

ve hükm ü gıyabi talebine istihsâl eylediği alâmeti mevki` icrâya vaz` ve lede‟l-

iktizâ sulh ve ibrâya ahir dahi tevkîl ve terfîk ve a`zline ve‟l-hasıl husûsat 

mezkûreye mütallaka ve mütazarri` olan umûrun külliyesi son deraceye kadar îfâ 

ve icrâya tarafımdan vekalet-i âme-i mutallaka-i sahîha-i Ģer`îyye ile mûma ileyh 

Ali Osman Efendiyi dahi vekil ve nasb ve ta`yîn eyledim dedikte mûma ileyh 

Ġsmail Efendi dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i 

lâzımesini kemahe hakka edâ ve ifâya ta„ahhüd ve‟l-iltizâm eylediği ve vâki` hal-i 

katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ve ümena ve Ģer`âle 

meclis-i Ģer`gelüb âla vuku`iha inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ 

vaka„ bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu fi‟l-yevmi‟s-sani min muharremü‟l-haram lî 

sene ihdâ ve salasin ve selase mi‟e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

 

Mollaoğlu Osman bin Sığırcıoğlu Mehmed Bin Ġslamoğlu Hüseyin bin 
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Veliddin  Hasan Emin ve gayrihim  

 

BELGE NO: 824 

Hüdavendigar vilayeti celilğsi dahilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Deve Dede mahahallesi mütemekkinlerinden ve Tebea-yıDevlet-i 

Aliyye‟nin Ermeni Milleti‟nden iken bundan akdem fevt olan Hızıroğlu Ohannes 

veled-i Kigork veled-i Adamın verâset-i zevcesi Meryem bint-i Murad ile sağîre 

kızı diğer Meryem ve sağîr oğulları Hayk ve Esteban‟a münhasıran olduğu bi‟l-

ihbâr tebeyyün etmekle sığar-i mezbûrânın tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den bir 

vasî nasbi lâzım olmağın her vechiyle vesâyet-i uhdesinde gelmeğe kâdira idüği 

zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî kesân ihbârlarıyla mütahakkik olan sığar-i 

mezbûranın vâlideleri olub zat-ı kesân mezbûrûn ta`rifleriyle muarrefe olan iĢbu 

bâisetu-l-kitab mezbûre Meryem sığar-i mezbûranın vakt-i rüĢd ve sedâdlarına 

değin babaları mütevaffa-yı merkûmdan mevrûs ve müntakil mallarını hıfz ve 

hiraset ve sair umur-i lâzımelerini tesviye ve rü`yete kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve 

ta`yîn olundukta ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i merkûmeyi kabûl ve 

hıdmet-i lâzımelerini kemâ-yenbâği edaya teâhüd ve‟l-iltizâm etmeğin mâ vakâ` 

bi‟t-taleb ketb olundu fi'lyevmi's-sani ve‟l-ıĢrin min Ģehri rebi`u‟l-ahir li-sene ihdâ 

ve selâsîn ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Tufanoğlu Serkiz bin Kigork  ġahinoğlu Agob bin Murad 

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 825 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Zaviye Sultan Mahallesi ahâlisinden Mollazâde Azmi bey ibn-i 

ġevket bey meclis-i Ģer`enverde medîne-i mezbûrede vâki` Abdulrahim musırrer 

ma` Kasım PaĢa mütevellîsi Abdulrahman Ağa bin Mustafa mahzarında bitav`i 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb harf-i kebîrden ceryan etmekte bulunan 
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mabaheden müfrez olarak dergah-ı Ģerifenin kebîr-i mahzarına ondan Mollazâde 

medresesine cereyan eden ma‟i leziz medrese-i mezkûrede vâki` tıraz ve ta`bîr 

olunur mukassemden yedi sehim i`tibârıyla ikiĢer sehimden cem`an dört sehmi 

Keserzâde Eyüb Efendi on Osmanzâde Hacı (SAYFA-93) Hüseyin Efendin‟in 

Ģira‟en ve iki sehmi mollazâde vârislerinin arsa ve mütabâkî bir sehmi iki sehim 

i`tibar edilerek nıfzı mümâ ileyh Abdurrahman Ağanın mütevellîsi olduğu vakt-ı 

mezkûrun ve nısf diğeri arse-i Ģira‟en benim malım olmağla mezkûr bana âid olan 

nısfını mukim-i mezkûrdan i‟tibaren hacre vuku‟atına teba‟i lirâ-yı Osmani yüz 

guruĢ hesabıyla altı bin altı yüz guruĢ semen-i medku` makbuz mukabilesinde 

vakt-ı mezkûr musakkafetinden Debbağlar hamamı dimekle ma`rûf hamamı 

ceryan etmek üzere vakf-ı mezkûr içün mütevellî mümâ ileyh Abdurrahman 

Ağaya bey` bais-i sahîh-i Ģer` ile bi-sîfâtihi vahidet-i bey` ve temlik ve teslîm 

eylediğimde ol dahi vakf-ı mezkûr içün iĢtirâ ve temellük ve tesellüm ve kabz ve 

kabûl etmekle mezkûr nısf-ı sude fî mâ ba„de asla ve kat„a a„laka ve müdahilem 

kalmayıb vakf-ı mezkûrun mülk ve müstakil müĢterası olmuĢdur keyfe mâ 

yesa‟ve ve ihtar ve temlik tasrif olunub dediğinde mütevellî mümâ ileyh dahi 

mukerrer mümâ ileyh ber minval-ı meĢrûh tekarrirni tema hima kabûl ve tasdîk 

etmeğin gıbbe‟t- tasâdik ve‟t-tasdîki'Ģ- Ģer„i mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu fi'l- 

yevmi'l-hamis aĢar min muharremü‟l-haram li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi‟e 

ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Serkatib vasıf Efendi  Müfid Osman Efendi  Katib Ahmed Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 826 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kırklar Makamı mahahallesi mütemekkinlerinden ve Tebea-

yıDevlet-i Aliyye‟nin Ermeni Milleti‟nden Kaplanoğlu NiĢan Efendi veled-i Agob 

meclis-i Ģer` enverde medîne-i mezbûre da`vâ vekillerinden Papasyan Esteban 

Efendi veled-i Kirgor mahzarında bitav`i takrîr-i kelâm ve ta`bîr-i an‟el- meram 
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edüb medîne-i mezbûre mahallâtından Kahil Mahallesi mütemekkinlerinden ve 

kezâlik teba`i müĢarü‟l-ileyhenin millet-i merkûmesinden iken bundan akdem fevt 

olan Hackilyon Hacı Ohannes Ağa veled-i Estaban veled-i Agob verâset-i vâlidesi 

Zorubima bint-i Kigork ile sulbiyye-i kebîre kızları Ġnyas ve Entarane ve ġehnaze 

ve sulbiyye-i kebîr oğlu Artine münhasıran ba`de Ümmü mezbûre Zorubima dahi 

vefât edüb verâset-i sadrîye-i kebîre kızı Meryem ve sadrî kebîr oğulları Agob ve 

Zecana münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr ba`de‟l-tahakkuku‟Ģ-Ģer` verâset-i 

mezbûrûndan bint-i mezbûre Ġnyas pederi mütevaffa-yı merkûmun karahisar ve 

mahelle-i sâirede menkûl ve gayr-i menkûl isim malı itlak olunur bi‟l-cümle 

terekesinden hisse-i irsıye-i Ģer`îyyesine vazi„u‟l-yed olanlardan zamim nasda 

olan hukukundan kezâlik hisse-i irsıye-i Ģer`îyyesine medyûnlarından taleb ve 

da`vâya ve ahz ve kabz ve emlak ve arazilerini ifraz ve taksîm ve semen-i ve 

bedel meseleleriyle ahere bey` ve ferağ a‟id olduğu mehakeme-i kaffe-i iksam ve 

derecatında bidayet ve istinafen-i temyiz ve tashîh ve itiraza ve iade-i taleb ve 

da`vâsı mehakeme ve muhaseme ve müdafa ve mürafa`ya ve husûmet ve redd-i 

cevâbı ve ikam-ı Ģuhud ve istima`ında ve tahlîf haciz ve icrâ ve fekkine ve ahir 

tevkîle mezun olmak üzere zevcem mezbûre Ayyine iĢ bu yedimde olub meclis-i 

Ģer` ibraz eylediğim bin üç yüz yirmi iki senesi ramazanü‟l-Ģerifenin onuncu günü 

târîhli muvarrahe evvel târîhinde medîne-i mezbûrede bulunan na‟ibü‟l-Ģer` 

bulunan Ahmed tevfik Efendinin imza ve hatime hâvîye bir kıt`a cihet-i Ģer`îyye 

nâtık olduğu vechiyle bi‟l-muvâcehe beni vekil ve ta`yîn eylediğinde ben dahi ber 

vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl etmememle ben dahi ber vech-i 

muharrer vekalet-i mahkemeye binaen husûmet-i mezkûrenin mütevakkıf olduğu 

umûrun külliyesine vekalet-i ame-i mütallike-i sahîha-ı Ģer`îyye ile tarafımdan  

(SAYFA-94) Mümâ ileyh Esteban Efendiye vekil nasb ve ta`yîn eyledim dedikte 

ol dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesini 

kemâ-yenbâği edaya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dedikte gıbbe`t-tasdîki`Ģ-Ģer`î 

mâ vakâ` bi`t- taleb ketb ve imlâ` olundu fi`l-yevmi`s-sani ve`l- ıĢrin min Ģehri 

Cumâde‟l-ula lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

BaĢkatib Vasıf Efendi  Katib Ahmed Efendi  Muhzır Ömer  
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Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 827 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hacı Nasuh Mahallesinde sâkine ve zatı`ta`rife Ģer` ile muarrefe 

olan Fatma bint-i Hacı Mehmed meclis-i Ģer`îyyede ÇavuĢbaĢı Mahallesi 

ahâlisinden KeĢanebioğlu Hasan bin Hacı Ġsmail muvâcehesinde merkûm Hasan 

yüz yirmi beĢ guruĢ mehr-i mü‟eccel tesmiyesiyle zevc-i dahilim olub hanesinde 

vâlidesi Akile bint-i Hacı Mehmed ile cümlemiz bir hanede sâkinler olub Hasan 

imtizacımız olmadığından târîhi i`lâmından bir mah mukaddem tard ve teb„îd 

edüb târîh-i merkûmunuz vâlidem hanesine sâkin olub el-haletü‟l-hazihi nafaka ve 

kisveye eĢed ihtiyaç ile muhtâc olmamla zevcem merkûm bana ayrıca sâkine 

tedarik ve tehiyye ile infak ve iksa edinceye değin zevcem mezbûr Hasan ve 

zürriyete kıbel-i Ģer`den kadr-i ma`rûf meblağ farz ve takdîr olunmak 

matlubûmdur deyü da`vâ ettikte lede‟s-suâl merkûm Hasan dahi cevâbında 

medîne-i mezbûre mehr-i mü‟eccel mezkûr ile zevce-i menkûhe-i medhûl 

bihimâsı olduğu tav`en ba‟de‟l-ikrâr lâkin vâlidem-i mezbûre birâderimin 

hanesinde sâkinedir ben yalnız zevcem ile sâkinem ayrı hanem hazırdır muarrefet 

Ģer`ali keĢf olunsun mesken Ģer` olduğu tahakkuk ettiği halde bana ita‟at ve 

inkiyad ve hukuk zevciyat ri‟ayet eylesün deyü îfâde etmekle Mahalle imamı 

Hafız Osman Efendi ibn-i Ömer ve Çarmalaski Kavasoğlu Ġbrahim bin Hacı 

Süleyman huzur-i Ģer`celb edilerek lede‟l-istifsar hane-i mezkûrenin müdda-i 

aleyh müstakilen mülkü olduğu vâlidesinin bir aydan fazla bir müddettir ve diğer 

mahdumi hanesinde mukime olduğu ihbâr etmeleriyle müdda`îyede müdda`î 

aleyhden ihafe ettiğine binaen inkiyad edemeyeceğini tezkâr etmekle müdda‟i 

aleyh müstakilen mesken Ģer`îyyesi bulunduğu ve bir guna ve bir guna merahim 

olduğu anlaĢıldığına binaen hanesine giderek müdda`î aleyh zevci merkûm 

Hasan‟a ita‟at ve inkiyad ve hukuk zevciyat ri‟ayet müdda`îye-i mezbûre ba`de‟l-

tenbîh da`vâ ve ika`sıyla müdda`î aleyh merkûm Hasan bu vech-i Ģer` 

mu`arazadan men` olduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-hadi aĢar min Ģehri 

Rebî‟ü‟l-âhirlî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  
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BELGE NO: 828 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kırklar makamı Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât 

eden Diyarbekirli oğlu Karabet velede Ġbrahem veled-i Admin verâset-i zevcesi 

Aksebet bint-i Melikun nam diğer ba`de sarira ile kebîre kızları Kader ve Meryem 

ve Ġna ve kebîr oğulları Abraham  ve Agoba münhasıran ve tashîh-i mesele-i 

mirâsları elli altı sehimden olub sihâm-ı mezbûreden yedi sehmi mezbûre Aksebet 

ve yediĢer sehimden cem`an yirmi bir sehmi mezbûran Kader ve Ana Meryeme ve 

on dört sehimden cem‟anyirmi sekiz sehmi mezbûran Ġbraham ve Agoba isâbeti 

tahakkukundan sonra verâset-i mezbûrûndan olub zat` zeyl-i vesikade 

muharrerü‟l-esâmî kesân (SAYFA-95) Ta`rifleriyle mu‟arrefe olan zevce-i 

mezbûre Aksebet meclis-i Ģer`enverde Ġğneci Mahallesi mütemekkinlerinden ve 

teba`i devlet-i aliyenin Ermeni Milleti‟nden Karakula oğlu Artin Ağa veled-i 

Kigork mahzarında bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm edüb Mahalle-i mezbûrede vâki` 

canib-i yemini Ma`muryen Artin hanesi ve canib-i yesârı ġahin oğlu Ohannes 

menzili ve arka ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd ve bir bab dükkanda olan hisse-i 

mezkûremi ve medîne-i mezbûre çarĢusnda vâki` canib-i yemini Badik oğlu Heci 

Estepan dükkan ve yesârı kuyumcu NeĢan dükkan ve arkası Kayan Hanı ve 

cephesi tarîk-i âm ile mahdûd bir kepenklü güĢâd olunur dükkanın nısfı benim ve 

nısfı mütevaffa-yı merkûm Karabetin olmağla dükkan-ı mezkûredeki müstakilem 

ve nısf hissem ile nısf-ı diğerinde olan kezâlik elli altı sehimde yedi sehim hissemi 

sadrî oğlum hazır bi‟l-meclis Agoba iki bin guruĢ semen-i makbuz mukabilesinde 

bey` ettim semen-i meblağ-ı mezkûri oğlum merkûmdan tamamen aldım hane-i 

mahdûda-i mezkûrede yedi sehim hisse ve nısfı dükkandaki ve nısf diğerinde ki 

yedi sehim olan hissesi hakkında komisyon-i mahsûsi huzûrunda i`tâ takrîre ve 

bi‟l-cümle leh ve aleyhe vuku` bulmuĢ ve fîmâ ba`de vuku` bulacak da`vânın a‟id 

olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve 

ticâret kısımlarında ve mecalis-i idâre ve devâir-i sâirede bidâyeten ve istinâfen ve 

temyizen ve tashîhen ve i„tirâzen ve i„âde-i taleb ve da„vâ ve mehâkeme ve 

muhâseme ve müdâfa„a ve mürâfa„a Ģuhud ikame ve istima`ına ve tahlîf ve ikrâra 

ve vazı` hicaz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ kendi imzasıyla istidâ ve levayic-i 

tanzîm ve merci` âidine takdîme ve istihsâl eylediği alâmeti mevki` icrâya vaz` ve 
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ahz ve kabz ve lede‟l-iktizâ sulh ve ibrâya ve lede‟l-icab ahir tevkîl ve terfîk ve 

azline ve‟l-hasıl husûsat- ı mezkûreye muta`allika ve mütazarri` olan umûrun 

külliyesine son dereceye kadar îfâ ve icrâya tarafımdan vekalet-i ame-i mütallike-i 

sahîha-ı Ģer`îyye ile merkûm Artin Ağaya vekil nasb ve ta`yîn eyledim dediğinde 

merkûm Artin Ağa dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve 

hidmet-i lâzımesini kemahe hakka edâ ve ifâya te„ahhüd ve‟l-iltizâm eyledim 

dedikte gıbbe‟t-tasâdik ve‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vaka„ bi't-taleb ketb ve imlâ` olundu 

fi‟l-yevmi‟s-sadis min Ģehri Rebiü'l- ahir lî sene ihdâ ve salase ve selase mi‟e ve 

elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Bindanlıoğlu Karabet 

veled-i Kigork  

Karakulaoğlu Mardirus 

Efendi veled-i Kigork 

Onkanoğlu Hacı Artin 

veled Hactur 

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 829 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hacı Yahya Mahallesi ahâlisinden Ġsa Efendizâde Ali Efendi ibn-i 

NeĢet Efendi meclis-i Ģer`enverde medîne-i mezbûre mahallâtından Mecidiye 

Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden MaĢuzâde Hacı Mustafa bin 

Hasanın sulbî sağîr oğlu Ġbrahim ve sulbiyye-i sağîre kızı Havanın medîne-i 

mezbûre Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz mallarına bi‟l-memuriye li‟ecli‟l-edane vasî 

nasb ve ta`yîn olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed Efendi ibn-i 

Ġbrahim mahzarında bitav‟i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb vasî müdir mümâ 

ileyh Mehmed Efendi vasîleri olduğu sağîrân-ı mezbûrânın babaları mutefaffa-i 

mezbûrdan mevrûs müntakil müĢterek mallarından sim-i mecidi yirmi ve lirâ-yı 

Osmani yüz sekiz guruĢ hesabıyla beĢ bin guruĢ bi‟l-vesâye bana edane ve teslîm 

eylediğinde ben dahi yedinden istidâne ve ahz ve kabz ve umuruma sarflı istihlak 

etmemle meblağ-i merkûm ile semen-ii  (SAYFA-96) iĢ bu târih-i vesîkadan üç 

sene tamamına değin mu`eccel ve ma`uduna sığar-i mezbûranın mallarından vasî 

müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded 
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helali koyun saati semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi ve lirâ-yı Osmani 

yüz sekiz guruĢ hesabiyla bin üç yüz elli guruĢun ciheteyn-i mezkûreteynden 

cem`an altı bin üç yüz elli guruĢ zimmetimde sağîren-i mezbûrana vacibü‟l-eda ve 

lâzımü'l- kaza sahîha-ı deynimdir Eytâm Müdîri ve mûma ileyh halefi olacak 

müdir vekilleri tarafından müta`kîben taleb ve da`vâya mecburiyet hasıl olur ise 

verilmesi lâzım gelen ihzariye ve harc ve i`lâm vârisim tahsîle ve pul baha 

masârıf-i sâ‟ireye bana müracaat etmek üzere harc ve sarf ve murur eden eyam 

içün tabir` edecekleri mebaliği dahi edaya müta`ahhüd bulunduğumu ve ol babda 

müdir mûma ileyh halefi olacak zatı emr ve me‟zuniyet eyledim dedikte gıbbe‟t-

tasdîki‟Ģ-Ģer`î mezbûr Ali Efendi yine meclis-i ma`kûd-i mezkûrda müdir mümâ 

ileyh mehmed Efendi mahzarında bitav`i ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb 

meblağ-ı mecmu` mezkûr mukabilesinde ba tapu yedümde malım olan Salar 

Karyesi civarında Köy önü nam Mahallede vâki` bin üç yüz dokuz senesi kanun-i 

saninin on yedinci târîhli ve otuz dört sıra numaralı sanedde ma`lumu‟l-hudud 

ve‟l-îtirâf bir kıta`da dört buçuk dönüm bahçe ve yine karye-i mezbûrede AktaĢ 

nam mahlede vâki` kezâ bin üç yüz dokuz senesi kanun-i saninin on yedinci târîhi 

ve otuz yedi sıra numaralı senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-îtirâf bir kıta`da altı 

dönüm tarla ve yine karye-i mezbûrede vâki` akar kıyısı nam Mahallede vâki` bin 

üç yüz on üç senesi TeĢrîn-i Saninin yirmi altıncı târîh ve yüz yirmi yedi sıra 

numaralı senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-îtirâf bir kıta`da on sekiz dönüm tarlaki 

cem`an yirmi sekiz dönüm tarla ve bahçe iki sehim i`tibariyle bir sehim hisse-i 

Ģa`yı`amı vergi ve iradi tarafıma a‟id ve raci` olmak üzere iĢ bu târih-i vesîkadan 

üç sene tamamına değin terhimin vefa-i ferağ ve mu`amele-i ferağıyelerini 

komisyon-i mahsûsi huzûrunda bi‟l-icrâ ve senedlerini müdir mümâ ileyh teslîm 

etmememle ol dahi teslîm ve kabz ve kabûl edüb deyn-i mezkûrimi vakt-ı mezkûr 

hululunde sandık-ı mezkûra eda edemeyüb tek rehin mümkin olmaz ise bahçe ve 

tarlaya mahdûd mezkûrlarda olan bir sehim hisse-i Ģayi`amı semen-i ve bedel 

misliyle ahere bey` ve ferağ ve kabz semen-i ve semen-iden deyn-i mezkûrimi 

edaya fazla kalur ise baki irsâl ve isâle ve noksan zuhur eder ise noksanını 

baĢkaca edaya ve‟l-hasıl husûs-i mezkûr muta`llaka ve mütazarri` olan umûrun 

külliyesini küllema azleten fetat vekil-i mazmûni üzere âzl ve uzledden masune ve 

sulb a‟kd rehinde meĢrût vekalet-i devriye-i sahîha-i Ģer`îyye ile tarafımdan mümâ 
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ileyh Mehmed Efendiye vekil nasb ve ta`yîn eyledim dedikde ol dahi ber vech-i 

muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımasini kemâ-yenbâği edaya 

teâhüd ve iltizâm eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vaka„ bi't-taleb ketb ve 

imlâ` olundu fi'l- yevmi`s-sani ve‟l-ıĢrin min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirli- sene ihdâ 

selasin ve salase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

BaĢkatib Vasıf Efendi  Mukid Osman Efendi  Katibden Ahmed Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 830 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Sincanlu Nâhiyesine muzâf Sinan PaĢa Karyesi ahâlisinden Molla Hasanoğlu 

Hasan Efendi ibn-i Ali meclis-i Ģer` enverde medîne-i mezbûre mahallâtından 

Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Kebabcızâde Hacı 

Ahmed Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ali Efendinin sulbiyye-i sağîre kızı Rabia sulbi-i 

sağîr oğulları Mehmed ve Osmanın Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz mallarına 

li‟ecli‟l-edane bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn olunan medîne-i mezbûre Eytâm 

Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi mahzarında bitav‟i ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edüb vasî müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi vasîleri olduğu 

(SAYFA-97) sığar-i mezbûranın babaları mutefaffa-i merkûmdan mevrûs 

muntakil müĢterek mallarından sim-i mecidi yirmi ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz 

guruĢ hesabıyla on bin sekiz yüz guruĢ bi‟l-vesâye bana edane ve teslîm 

eylediğinde ben dahi yedinden istidâne ve ahz ve kabz ve umuruma sarflı istihlak 

etmememle meblağ-i merkûm ile semen-ii iĢ bu târih-i vesîkadan Ģehriye seksen 

bir guruĢ olmak üzere otuz altı takside te‟diye edilmek Ģartıyla nihayeti üç sene 

tamamına değin mu`eccel ve ma`uduna olmak üzere yine sığar-i mezbûranın 

mallarından ve vasî müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi yedinden iĢtirâ„ ve kabz 

eylediğim bir aded helali koyun saati semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi 

ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz guruĢ hesabiyla iki bin dokuz yüz on altı guruĢun 

ciheteyn-i mezkûreteynden cem`an on üç bin yedi yüz on altı guruĢ zimmetimde 
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sığar-i mezbûrana vacibü‟l-eda ve lâzımü'l- kaza sahîha-ı deynimdir Eytâm 

Müdîri ve mûma ileyh halefi olacak müdir vekilleri tarafından müta`kîben taleb 

ve da`vâya mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen ihzariye ve harc ve 

i`lâm vârisim tahsîle ve pull bihimâ masârıf-i sâ‟ireye bana müracaat etmek üzere 

harc ve sarf ve murur eden eyam içün tabir` edecekleri mebaliği dahi edaya 

müta`ahhüd bulunduğumu ve ol babda müdir mûma ileyh halefi olacak zatı emr 

ve me‟zuniyet eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer`î mümâ ileyh Hasan Efendi 

yine meclis-i Ģer`de eytam müduri Mehmed Efendi mahzarında bitav`i ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm edüb meblağ-ı mecmu` mezkûr mukabilesinde her biri ba tapu 

yedümde malım ve mülküm olan salüfü‟l-beyân Sinan PaĢa Karyesi ahalisinde 

vâki` fi 22 kanun-i evvel 1326 târîhli ve 356 sıra numaralı senedde ma`lumu‟l-

hudud ve‟l-müĢtemilât arsası Lala Sinan PaĢa Vakfına senevî bir guruĢ mukata`i 

kadimelü ebniye mülk bir bab dükkan ve yine karye-i mezbûrede vâki` fi 22 

kanun‟i evvel 326 târîh ve 267 sıra numaralı senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-

müĢtemilât arsası kezâlik Lala Sinan PaĢa Vakfına senevî bir guruĢ mukata`i 

kadimelü ebniye mülk bir bab dükkan ve yine karye-i mezbûrede vâki`fi 22 

kanun-i evvel 1326 ve 266 sıra numaralı senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-

müĢtemilât arsası kezâlik Lala Sinan PaĢa Vakfına senevî bir guruĢ mukata`i 

kadimelü ebniye mülk bir bab dükkan ve yine karye-i mezbûrede vâki` fi 22 

kanun‟i evvel 326 târîh ve 267 sıra numaralı senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-

müĢtemilât arsası kezâlik Lala Sinan PaĢa Vakfına senevî bir guruĢ mukata`i 

kadimelü ebniye mülk dükkan ve yine karye-i mezbûrede vâki` fi 22 kanun‟i 

evvel 326 târîh ve 267 sıra numaralı senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât 

arsası kezâlik Lala Sinan PaĢa vakfına senevî bir guruĢ mukata`i kadimelü ebniye 

mülk bir bab dükkan ve yine karye-i mezbûrede vâki`fi TeĢrîn-i sani 325 târîh ve 

356 sıra numaralı senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât arsası Lala Sinan 

Vakfına senevî bir guruĢ mukata`i kadimelü ebniye mülk bir bab dükkan ve yine 

karye-i mezbûrede vâki`fi 30 TeĢrîn-i sani 320 târîh ve ve 353 sıra numaralı 

senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât arsası Lala Sinan PaĢa Vakfına senevî 

bir guruĢ mukata`i kadimelü ebniye mülk dükkan ve yine karye-i mezbûrede vâki` 

302 TeĢrîn-i sani 320 târîh ve 254 sıra numaralı senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-

müĢtemilât arsası Lala Sinan PaĢa Vakfına senevî bir guruĢ mukata`i kadimelü 
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ebniye mülk dükkan ve yine karye-i mezbûrede vaki 302 TeĢrîn-i sani 325 târîh 

ve 255 sıra numaralı senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât arsası Lala Sinan 

PaĢa Vakfına senevî bir guruĢ mukata`i kadimelü ebniye mülk dükkan ve yine 

karye-i mezbûrede vaki 302 TeĢrîn-i sani 325 târîh ve 256 sıra numaralı senedde 

ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât arsası kezâlik Lala Sinan PaĢa Vakfına senevî 

bir guruĢ mukata`i kadimelü ebniye mülk bir bab dükkan ve yine karye-i 

mezbûrede vaki 302 TeĢrîn-i sani 325 târîh ve 325 târîh ve 257 sıra numaralı 

senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât arsası kezâlik arsası Lala Sinan PaĢa 

Vakfına senevî bir guruĢ mukata`i kadimelü ebniye mülk bir bab dükkan ve yine 

karye-i mezbûrede vaki 302 TeĢrîn-i sani 325 târîh ve 325 târîh ve 258 sıra 

numaralı senedde ma`lumu‟l-hudud  (SAYFA-98) ve‟l-müĢtemilât arsası kezâlik 

Lala Sinan PaĢa Vakfına senevî bir guruĢ mukata`i kadimelü ebniye mülk bir bab 

dükkan ve yine karye-i mezbûrede vaki 302 TeĢrîn-i sani 325 târîh ve 325 târîh ve 

259 sıra numaralı senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât arsası kezâlik Lala 

Sinan PaĢa Vakfına senevî bir guruĢ mukata`i kadimelü ebniye mülk bir bab 

dükkan ki cem`an on bab ve dükkanlarını vergü ve iradı tarafıma a‟id ve raci` 

olmak üzere iĢ bu târih-i vesîkadan üç sene tamamına değin terhimin vefa-i ferağ 

ve mu`amele-i ferağıyelerini komisyon-i mahsûsi huzûrunda bi‟l-icrâ ve 

isnadlarını müdir mümâ ileyh teslîm etmememle ol dahi tesellüm ve kabz ve 

kabûl edüb deyn-i mezkûrimi vakt-ı mezkûr hululunde sandık-ı mezkûra eda 

edemeyüb tek rehin mümkin ve müĢir olmaz ise dükkan-ı mahdûd-i mezkûrları 

semen-i meseleleriyle ahere bey` ve ferağ ve kabz semen-i ve semen-iden deyn-i 

mezkûrimi edaya fazla kalur ise baki irsâl ve isâle ve noksan zuhur eder ise 

noksanını baĢkaca edaya ve‟l-hasıl husûs-i mezkûr muta`llaka ve mütazarri` olan 

umûrun külliyesini küllema azleten fetat vekil-i mazmûni üzere âzl ve ve uzledden 

masune sulb a‟kd-i rehinde meĢrût vekalet-i devriye-i sahîha-i Ģer`îyye ile 

tarafımdan mümâ ileyh Mehmed Efendiye vekil nasb ve ta`yîn eyledim dedikde ol 

dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımasini kemâ-

yenbâği edaya teâhüd ve iltizâm etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vaka„ bi't-taleb 

ketb olundu fi'l- yevmi`l-rabi`ve‟l-ıĢrin min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirli- sene ihdâ selasin 

ve salase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 
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BaĢkatib Vasıf Efendi  Mukid Osman Efendi  Katibden Ahmed Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 831 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ 

olan Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi` Dinar Karyesi ahâlisinden Hacı SatılmıĢoğlu 

Ahmed bin Hüseyin‟in müsâfir odasına varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî 

müslimin huzurlarındaâkd-i meclis-i Ģer„-i âlî ettiğinde karye-i mezbûrede sâkin 

iken bundan akdem vefât eden Hacı SatılmıĢoğlu Ġbrahim bin SatılmıĢ‟ın sulbî 

sağîr oğlu Ahmed‟in vâlidesi olub zatı kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî 

müslimin ta`rifleriyle mu‟arrefe olan Kezban bint-i Ġbrahim nam Hatun meclis-i 

ma`kûd-i mezkûrda sağîr-i mezbûr Ahmed‟in Eytâm Sandığı`nda mahfûz malına 

lî-ecli‟l-idâne bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn olunan medîne-i mezbûre eytam 

Müdüri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi tarafından mürsel-i vekîli Ayıkzâde 

Hacı Arif Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi mahzarında bi-tav`ihâ ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edüb vasî müdir müvekkil-i mezbûrûn vasî olduğu oğlu sağîr-i 

mezbûrûn babası mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve muntakil malından sim-i 

mecidi yirmi guruĢ hesabıyla on altı bin yüz altmıĢ sekiz guruĢ bi‟l-vekâle bana 

edane ve teslîm eylediğinde ben dahi yedinden istidane ve ahz ve kabz 

umurumuza sarflı istihlak etmemeli meblağ-ı merkûm ile semen-ii iĢ bu târih-i 

vesîkadan üç sene tamamına değin mü`eccel ve ma`udunu oğlum sağîr-ı 

mezbûrun malından vekîl-i mezbûr yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded 

helali koyun saati semen-iiden dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabiyla 

dört bin üç yüz altmıĢ guruĢun ciheteyn-i mezkûreteyn cem`an yirmi bin beĢ yüz 

otuz guruĢ zimmetinde oğlum sağîr-i mezbûr Ahmede vacibü‟l-eda ve lâzımü'l- 

kaza sahîh deynimdir Eytâm Müdîri mümâ ileyh halefi olacak müdir ve vekilleri 

tarafından müta‟kiben veya kefîllerinden taleb ve da`vâya mecburiyet hasıl olur 

ise verilmesi lâzım gelen ihzariyye (SAYFA-99) ve harc i`lâm vârisim tahsîleye 

ve pul baha ve masârıfat saireye bana müraca`at etmek üzere harc ve sarf ve 
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murur eden eyam içün tabir` edecekleri mebaliği dahi edaya müteâhüd 

bulunduğumu ol babda müdir mûma ileyh halefi olacak zatı emr ve me‟zuniyet 

eyledim dedikde gıbbe`t-tasdîk‟Ģ-Ģer` her bir karye-i mezbûre ahâlisinden Hacı 

SatılmıĢ bin Hacı SatılmıĢoğlu Ahmed bin Hüseyin ve Alakız oğlu Hasan bin 

Ġbrahim nam kimesneler meclis-i ma`kûd-i mezkûrda müvekkil mümâ ileyh Hacı 

Arif Efendi mahzarında her biri bitav‟iham ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb 

mukerre-i medyûne-i mezbûre Kezban‟ın zimmetinde oğlu sağîr-i mezbûr 

Ahmed‟e vacibü‟l-eda ve lâzımü'l-kaza sahîha-i deyni olan meblağ-i mecmu`a 

mezkûr yirmi bin beĢ yüz otuz bir guruĢ ile medyûne-i mezbûrenin müta`ahhüd 

bulunduğu masârıfat-ı sairenin edasına tarafımızdan bi‟l-emre ve‟l-kabûl kefâlet-i 

âme-i mutallika-i sahîha-i Ģer`îyye ile her birimiz kefîl bi‟l-mal ve zaminler olub 

bikri bikrimiz âhirin zimmeti sebebü‟l-kefâle lâzım gelen meblağı dahi edaya 

baĢka baĢka kefîl ve zaminiz dediklerini ve vâki` hal-i katib mûma ileyh 

mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena`yı Ģer`île meclis Ģer`a gelüb alâ 

vuku` inha takrîr etmeğin gıbbe`t-tasdîki`Ģ-Ģer`î mâ vakâ` bi`t- taleb ketb olundu 

fi`l-yevmi`s-salis min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirlî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve 

elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Karye-i mezbûre 

imamı Hasan 

Efendi ibn-i 

Ahmed Efendi  

Ömer oğlu 

Ġbrahim Ağa ibn-i 

Ahmed  

Emir oğlu Ġsmail 

bin Halil  

Cağfer oğlu 

Mehmed bin Bekir  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 832 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ 

olan Karâhisâr-ı Sâhib Mahalletından Ak Mescid Mahallesi ahâlisinden 

Muğnioğlu Ömer Ağa ibn-i Yusufun menziline varıb zeyl-i vesîkada muharrerü`l-

esâmî zevat hazır oldukları halde âkd-i meclis-i Ģer` âli ettiğinde madine-i 
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mezbûre mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

eden Kebabcızâde Hacı Ahmed Ağa ibn-i Hacı Mehmed Alinin sulbiyye-i sağîre 

kızı Rabia ve sulbî sağîr oğulları Mehmed ve Osmanın vâlideleri zatı kezâlik zeyl-

i vesîkada muharrerü`l-esâmî müslimin ta`rifleriyle muarrefe olan Hadice bint-i 

Yusuf Ağa meclis-i ma`kûd-i mezkûra sağîrân-ı mezbûrânın Eytâm Sandûğu‟nda 

mahfûz mallarını lî-ecli‟l-idâne bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn olunan Eytâm 

Müdîr Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi tarafından mürsel-i vekîli Hacı Arif 

Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi mahzarında bi-tav`ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edüb vasî müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi vasîleri olduğu evladım 

sığar-i mezbûranın babaları mütevaffâ-yı mezbûrdanmevrûs ve müntakil müĢterek 

mallarından sim-i mecidi yirmi ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz guruĢ hesabıyla on bin 

sekiz yüz guruĢ bi‟l-vekâle bana edane ve teslîm eylediğinde ben dahi yedinden 

istidane ve ahz ve kabz ve umur sarflı istihlak etmememle meblağ-i merkûm ile 

semen-ii iĢ bu târih-i vesîkadan üç sene tamamına değin mu`eccel ve ma`uduna 

sığar-i mezbûranın mallarından vasî müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi yedinden 

vekili Hacı Arif Efendi yedinden Efendiden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded 

helali koyun saati semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla iki 

bin üç yüz yetmiĢ iki guruĢ ciheteyn-i mezkûreteynden cem`an on bir bin seksen 

üç guruĢ zımmetinde evladım sıgar-ı mezbûrana vacibü‟l- eda ve lâzımü'l- kaza 

sahîha-i deynimdir Eytâm Müdîri ve mûma ileyhin halefi olacak müdir ve 

vekillerinden veya kefîllerimden taleb ve da`vâya mecburiyet hasıl olur ise 

verilmesi lâzım gelen ihzâriyye ve harci`lâm vârisim tahsîliyle ve pul baha ve 

masârîfât saireye bana müraca`at etmek üzere harc ve sarf ve murur eden eyam 

(SAYFA-100) içün tabir` eylediği mebaliği dahi edaya müta`ahhüd bulunduğumu 

ve ol babda müdir mümâ ileyh ve halefi olacak zatı emr ve me‟zuniyet eyledim 

dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` medîne-i mezbûre mahallâtından Fakih PaĢa 

Mahallesi ahâlisinden Tağlib‟in oğlu Yusuf Ağa ibn-i Hacı Hüseyin ve Tağlib‟in 

oğlu Hüseyin ÇavuĢ ibn-i Hacı Ömer ve Tağlibin oğlu Hasan Efendi ibn-i Yusuf 

nam kimesneler meclis-i ma`kûd mezkûrda vasî müdir mûma ileyh Mehmed 

Efendi vekili Hacı Arif Efendi mahzarında bitav‟ iham ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edüb mukarrer medyûn-i mezbûre Hadice‟nin zimetinde evladı sığar-ı 

mezbûrûna vacibü‟l-eda deyni olan meblağ-i mecmuma mezkûr on bir bin seksen 
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üç guruĢ ile medyûn-i mezbûranın müta`ahhüd bulunduğu masârîfât sairesinin 

edasına tarafımızdan bi‟l-emre ve‟l-kabûl kefâlet-i ame-i mutallaka-i sahîha-i Ģer„i 

ile her birimiz kefîl bi‟l-mal ve zâminler olub bikri bikrimiz âhirin zimmeti 

sebebü‟l-kefâle lâzım gelen meblağ dahi edaya baĢka baĢka kefîl ve zamine 

dediklerini vâki` hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an 

mürsel ümena`yı Ģer`île meclis Ģer`a gelüb alâ vuku`ihi inha takrîr etmeğin 

gıbbe`t-tasdîki`Ģ-Ģer`î mâ vakâ` bi`t- taleb ketb olundu fi`l-yevmi`s-sabi` ıĢrin min 

Ģehri Rebi'ü`l-evvel lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Emin Efendizâde Ahmed Efendi ibn-i 

Vasıf Efendi  

Muğnioğlu Ömer Ağa ibn-i Yusuf  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 833 

Hüdavendigar vilayeti celilisine tabi` Karâhisâr-ı Sâhib Sancağına mülhak 

Sincanlu Nâhiyesi kazasından TokuĢlar Karyesi ahâlisinden olub geçen sene-i 

mübarekde canib-i hicaz mağfiret-i tırazda azziyetle Mekke-i mükerreme Ģeren-i 

hima Allah el-yevmi‟l-kıyamda mukim iken ı‟yd-i özhanın sekizinci güne fevt 

eden Hacı Mustafa bin Mehmed bin Abdullahın sulbî sığar evladı âli Fatma ve 

Safiye ve Hadice‟nin vakt-i rüĢd ü sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i 

Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn vazım ve mühim olmağla emânet ile ma`rûf ve 

istikâmet ile mevsufe ve umur vesâyeti her vechiyle rü`yete muktedire idüğü her 

biri karye-i mezbûre imamı Aliközoğlu Arif Efendi ibn-i Halil ve Kovasoğlu Ali 

Haydar Ağa ibn-i Mehmed ihbârlarıyla zâhir ve nümâyân olan zatı muhbiran-ı 

mezbûran ta`rifleriyle muarrefe sığar-ı mezbûrûnun vâlideleri iĢ bu ba`isetü‟l-

vesika Kezban Hatun bint-i Hacı Ali sığar-ı mezbûrûnun vakt-i rüĢd ü sedadlarına 

değin tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olunub ol dahi 

vesâyet-i mezkûreye kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ-yenbâği edaya teâhüd 

ve‟l-iltizâm etmeğin mâ vakâ` bi`t- taleb ketb olundu fi`l-yevmi`s-sabi` aĢar min 

Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirlî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf   

ġuhûdu‟l-hâl 
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TokuĢlar Karyesi 

imamı Arif Efendi  

Kavasoğlu Ali 

Haydar Ağa  

Jandarma OnbaĢısı 

Mahmud Ağa  

Sinan PaĢalı 

Arabacı Osman  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 834 

Karâhisâr-ı Sâhib Sancağına tabi` Sincanlu nahiye kazasından TokuĢlar Karyesi 

ahâlisinden olub geçen sene-i mübarekede canib-i hicaz mağfiret-i tırazda aziyetle 

Mekke-i mükerremede Ģehr-i hima Allah yevmü‟l-kıyamda sâkin iken sene-i 

mezkûra ı‟yd-i özhanın sekizinci güne vefât eden Hacı Mustafa bin Mehmed bin 

Abdullahın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Kezban bint-i Ali ile sulbî kebîr 

oğlu Mehmed ve oğlu sulbî sığar evladı Ali ve Fatma ve Safiye ve Hadice‟ye 

münhasıran olduğu bi`l-ihbâr inde`Ģ-Ģer`î‟l-enver zâhir ve mütahakkik olduktan 

sonra sığar-ı mezbûrûnun tesviye-i umurlarına kıbel- i Ģer`den ba-hüccet-i Ģer`îyye 

mensubi vasîleri ve vâlideleri zevce-i (SAYFA-101)Mezbûr Kezban ve ibn-i kebîr 

mezbûr Mehmed ma`rifetleri ve m`arifet Ģer`ali tarhrîr ve taksîm ve mecidiye 

yirmi guruĢ hesabıyla bi‟l-müzayede bey` ve beyne‟l-verese bi‟l-farizatü‟Ģ-Ģeriye 

tevzi` ve taksîm olunan mütevaffa-yı mezbûrûn terekesi defteridir ki ber vech-i ati 

zikr ve beyân olunur fi‟l-yevmi‟l-sabi` aĢar min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirlî-sene-i ihdâ 

ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

Yük döĢek 

Yasdık  

Yorgan  

Aded              

1,1,1 

KuruĢ            60 

Müsta„mel heğbe 

Aded          1 

KuruĢ           10 

Keten çuval 

Aded          2 

KuruĢ           20 

Çuka Ģalvar  

aded 1 sarık 1 Ģal 

1 

Aded 

KuruĢ 150 

Müsta„mel kilim  

Aded          1 

KuruĢ           100 

Adi bez kilim  

Aded         1 

KuruĢ       20 

Hurda sahan  

Çorba tası  

Tencere  

Tebsi 

Aded       4,1,1,1 

KuruĢ          30 

Hirda`vât  

KuruĢ           30 

Nuhas vasat 

kazgan  

Aded              1 

KuruĢ            40 

Kebîr anbar  

Aded            1  

KuruĢ          120 

Kab ve koyacak 

hırdavat ve saire  

KuruĢ         30 

Hınta  

Key        l 2 

KuruĢ          60 

HaĢhaĢ  Bir miktar hatab ve Kara sağîr ineği  Kara sağîr öküzü 
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Keyl              1  

KuruĢ          50 

küb  

Aded           5  

KuruĢ           40 

Re‟s             1 

KuruĢ             200 

çift  

Aded            1  

KuruĢ              700 

Karani Araba 

mâ„a 

Takım  

KuruĢ          60 

Tarlada 

Mezru„hınta tohum  

KuruĢ           600 

Hicazdan getirilib 

zevce-i yedinde 

olan nakid  

KuruĢ        1080 

 

 

yekunu'l- tereke 3340 

minhe'l- ihracat 

Araba 

ücreti  

KuruĢ       

13 

Hicaz 

kağıdı ve 

pul  

KuruĢ   

12,05 

Kaydiye  

KuruĢ    9,5 

Ber mucib-i 

nizâm-ı 

dellaliye  

KuruĢ  

34,10 

Resm-i 

kısmet 

KuruĢ      

78 

Akçe fark 

KuruĢ    8 

 

yekunu'l ihracat 155 

sahhü‟l-bâkî 3185 

li‟t- taksîm beyne‟l- verese  

Hisse-i zevce  

KuruĢ 398,5 

Hisse-kebîr mezbûr  

KuruĢ 796,10 

Hisse-i ibn-i sağîr Ali  

KuruĢ 796,10 

Hisse-i sağîre Fatma  

KuruĢ 398,5 

Hisse-i bint-i sağîre-i 

Safiye  

KuruĢ 398,5 

Hisse-i bint-i sağîre 

Hadice 

KuruĢ 398,5 

 

Verese-i mezbûrûndan zevce-i mezbûre kezban ve ibn-i kebîr-i mezbûr 

Mehmedden her biri ber vech bela sahhü‟l-bâkî hisse-i irsiye-i müsibelerini bi‟l-

verâse tamamen ve kemalen ahz ve kabz ve istîfâyı hak eylediklerinden sonra 

sığar-ı mezbûrûnun kezâlik ber vech bela musibeler olan cema‟an bin dokuz yüz 

doksan guruĢ yirmi beĢ para dahi vasîleri ve vâlideleri zevce-i mezbûre kezban 

zimmeti olub ba kefâle ve ba hüccet-i Ģer`îyye istidane edeceği iĢ bu Mahalle Ģerh 

verildi  

BELGE NO: 835 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Değirmen Ayvalı Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Seferi 
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Hisarlı oğlu Hüseyin bin Ömer bin Abdullahın verâset-i zevceleri Fatma bint-i 

Halil ve Hava bint-i Abdullah nam Hatunlar ile zevce-i mezbûre Fatmadan 

(SAYFA-102) Mütevellîdler kebîre kızları Arife ve Hanife ve kebîr oğulları Ömer 

ve Osman ve zevce-i mezbûre Havadan mütevellîdler sağîre kızları ġerife ve 

Nimetullah ve sağîr oğlu Abdullaha münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr ba`de‟l-

tahakkuku‟Ģ-Ģer` medîne-i mezbûrede vâki`Abdurrahim ve müsir ve Kasım PaĢa 

cami`Ģerifinin mütevellîsi Abdurrahman Efendi ibn-i Ġbrahim tarafından zikr-i ati 

husûsda taleb ve da`vâ ve ahz ve kabz vekil meclis-i Ģer`îyyesi Kadir Efendi ibn-i 

Ahmed meclis-i Ģer`îyyede verese-i mezbûrûndan merkûm Ömer muvâcehesinde 

iĢ bu yedimde olub bin üç yüz yirmi dört senesi muharremü‟l-haramın birinci 

günü târîhiyle muvarrah ve müteveffa-i merkûmun mühriyle bir kıta sened 

mucibince altmıĢ bir günden vermek üzere vakf-ı mezbûrûn nukud 

mevkûfesinden sabık Kaymakam Süleyman Efendiden sim-i mecidi yirmi guruĢ 

hesabıyla bin yüz dokuz buçuk guruĢ ba devir Ģer`bir senelik kitab zimmetinden 

yüz otuz üç guruĢun cema‟an bin iki yüz kırk iki guruĢ ahz ve kabz edüb vakf-ı 

mezkûrun mütevaffa-yı mezbûr Hüseyin zimmetinde alacağı olub meblağ-ı 

mezkûr mütevaffa-yı merkûm kıbel-i eda ve‟l-îfâ ber vech-i muharrer vefât 

etmekle meblağ-ı mezkûr mütevaffa-yı merkûmun tereke-i vafiyesinden olmak 

üzere vakf-ı mezkûr içün müvekkilem mümâ ileyh izâfetlü hala bana eda ve 

teslîme mezbûr Ömere tenbîh olunmak matlubûmdur deyü târîh merkûm ile 

muvarrah bir kıta sened iade ibraz ve ira‟e siyle bi‟l-vekâle da`vâ ettiğinde lede‟s-

suâl mezbûr Ömer dahi cevâbında mevrûs mütevaffa-yı merkûmun terk vafiyesine 

bi‟l-verâse vaz`yedini ve inhisâr verâsetini tav`en ba`de‟l-ikrâr müdda`î vekîl-i 

mezbûrûn ber vech-i muharrer müdda`îsini külliyen inkâr etmekle müdda-i 

mezbûr Burmalı Mahallesi ahâlisinden Kırkalı oğlu Halil Ġbrahim bin Hüseyin ve 

Karaman Mahallesi ahâlisinden Delal Hasan oğlu Hüseyin bin Hasan nam 

kimesneler ikame etteğinde binaen merkûmundan her biri lede‟l-istiĢhad zairinde 

imzası mevzu` mudda` aleyh peder ve mûrislerinin Ģöhret ve ketebesi mazmûni 

senedi ta`rif ederek müdda`î aleyh merkûmun mevrûs mezbûr Hüseyinin evkâf-ı 

mezkûra nukud mevkûfesinden olarak târîh-i mezkûrada mütevellî kaymakamı 

bulunan Süleyman Efendiden bin iki yüz kırk iki guruĢ istifraz ve kabz ve istîfâ 

edüb zimmetinde deyni olunduğuna Ģahidim ve Ģehâdet ederim deyü her biri 
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müttefikü'l-lafz ve‟l-ma‟na iddiâ`-i Ģehâdet- i Ģer` bi‟muvâcehe ber- nehc-i Ģer„i 

edâ-yı Ģehâdet-i Ģer„iye etmeleriyle Ģahidan-ı merkûman usul-i mevzuasına 

tatbika-i evvela bâ-varaka-i mesture mensub oldukları mezkûr Karaman Mahallesi 

imamı Mehmed Efendi ibn-i Ahmed ve muhtar Ġsmail bin Hasan ve Burmalı 

Mahallesi imamı Halil Efendi ibn-i Mustafa ve muhtarı Hacı Arif bin Abdulfettah 

nam kimesnelerden sırren ve ba`de Hacı Cafer Mahallesi ahâlisinden AĢıkoğlu 

Molla Mehmed bin Hüseyin ve Hacı Eyüb Mahallesi ahâlisinden ġahoğlu 

Mehmed bin Süleyman ve Kahil Mahallesi ahâlisinden Adedioğlu Ömer bin Ali 

nam kimesnelerden bi‟l-muvâcehe alenen-i lede`t- tezkiye a„dl ve makbûlü‟Ģ-

Ģehâde ettikleri iĢâr ve ihbâr ve müvekkil-i merkûm Abdurrahman istizhar,,, tahlîf 

olmağın mucibince mevrûs mütevaffa-yı mezbûrûn tereke-i vafiyesinden olmak 

üzere vakf-ı mezkûr namına meblağ-ı müdda`î ve meĢhudi bin iki yüz kırk guruĢu 

müvekkil mütevellî mümâ ileyh izâfetlü vekil mümâ ileyh Abdulkadir oğlu hala 

eda ve teslîme müdda` aleyh merkûm Ömer tenbîh olunduğu tescîl ve i`lâm 

olundu fi‟l-yevmi‟l-hadi ve‟l-ıĢrin min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirlî-sene-i ihdâ ve selâsîn 

ve selase mi`e ve elf  

 BELGE NO: 836  

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` ġuhud Nâhiyesi mahallâtından Pazar Mahallesi ahâlisinden Kavıs oğlu 

Hüseyin bin Hasan meclis-i Ģer`enverde takrîr-i kelâm ve ta„bîr-i a„ni‟l-merâm 

edüb Mahalle-i mezbûre sâkinelerin den AyĢe bint-i Hasan nam Hatun ile bundan 

akdem hala zevcat (SAYFA-103) Mübhezde kâin iken firâĢımdan hasıla ve 

mezbûradan mütevellîde sağîre kızım Hadicenin nafaka ve kisveye eĢed ihtiyaç ile 

muhtaç olduğundan bahisle iĢ bu yedimde olub meclis-i Ģer` ibraz eylediğim bin 

üç yüz yirmi sekiz senesi Ģevval-i mükerremenin yirmi dokuzuncu günü târîhli 

muvarrah bir kıta nafaka haceti nâtık olduğu üzere kıbel-i Ģerden Ģehriye otuz 

guruĢ nafaka takdîr olunmuĢ isede lâkin mefruz kadr-i mu`arrufdan ziyede olub 

ancak yirmi guruĢ virmeğe ikdidarım olduğundan ziyade on guruĢ tarh ve tenzil 

olunması zimmetinde olunan istid`â üzerine mezbûrenin komüsyon ayri irad 

günlerde iki defa davetiye ve birde mahzaradaki eyamın hayic birisinde da`vet 

defa`ya icabet etmemiĢ olduğundan kızım sağîre-i mezbûreye farz olunan otuz 
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guruĢdan on guruĢ tarh ve tenzil olunmak matlubûmdur dediğinde mezbûrûn 

takrîr-i miĢruhi def`a mutabık ve meblağ-i mefruz-i mezkûrun on guruĢ kadr-i 

mu`arrefden ziyade olduğu Mahalle-i mezbûre imam ve muhtarının 

Ģehâdetnamesinden müstebân olmağın nafaka-i mefruz-i mezkûradan Ģehriye on 

guruĢ tarh ve tenzil olunub baki yirmi guruĢ kalmağın mâ vaka„ bi't-taleb ketb ve 

i`lâm olundu fi'l- yevmi`l-hadi min Ģehri Cümade‟l-ula lî-sene selasin ve selase 

mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

ġer`îyye BaĢkatibi Vasıf Efendi  Mukid Osman Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 837 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kara katib Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Hamal oğlu Ali Ağa ibn-i Hacı Mehmed bin Abdullahın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Fatma bint-i Abdullah ve kebîre kızları ġerife ve Hadice ve 

kebîr oğulları Mehmed ve Osmana münhasıran ve ba`de zevce-i mezbûre Fatma 

dahi vefât edüb verâset-i kızlarları mezbûreten ġerife ve Hedice ve oğulları 

mezbûrûn Mehmede ve Ömere münhasıran olduğu îfâde edildiğinden sonra 

medîne-i mezbûre vâki` Abdurahim müsiri ma` Kasım PaĢa cami`Ģerifenin 

mütevellîsi Abdurrahim Ağa ibn-i Ġbrahim tarafından zikri âtî husûsunda taleb ve 

da`vâ ve ahz ve kabz ba-hüccet-i Ģer`îyye vekili Ali Osman Efendi ibn-i Hacı Ali 

meclis-i Ģer`münirede mezbûran Mehmed ve Ömer muvâcehelerinde mütevaffa-yı 

merkûm müvekkilem merkûmun mütevellîsi olduğu vakf-ı mezkûrun sabık 

kaymakamı Süleyman Efendi yedinden vakf-ı nukud mevkûfesinden az gayr-i 

teslîmat iki bin beĢ yüz yetmiĢ beĢ guruĢ mevrûslar pederleri mütevaffa-ı merkûm 

zimmetinde iĢ bu yedimde olub meclis-i Ģer`î ibraz eylediğim bin üç yüz on altı 

senesi muharrerü‟l-haramın birinci günü târîhlü muvarrah ve mütevaffa-yı 

merkûmun mühriyle mahtum bir kıta senedi iadeyi nâtık olduğu vechiyle deyni 

olub merkûm Ali Ağa vakf-ı mezkûra kıble‟l-eda ve‟l-îfâ ber vech-i muharrer 
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vefât etmekle meblağ-ı mezkûr mütevaffa-yı merkûmun tereke-i vafiyesi nden 

olmak üzere müvekkilem mütevellî mümâ ileyh izâfetlü hala bana edâ ve ifâya 

merkûman Mehmed ve Ömere tenbîh olunmak matlubûmdur deyü mazmûni 

takrîr-i meĢrûhasına mutabık sened-i mezkûr ibraz veresesiyle bi‟l-vekâle da`vâ 

ettikte lede‟s-suâl merkûman Mehmed ve Ömer dahi cevâbında peder ve 

müdirlerinin vuku` vefâtını ve ber minval-ı meĢrûh inhisâr vârislerini ve 

pederlerinin tereke-i vafiyesi ne vaz` yedilerini her biri ba`de‟l-ikrâr lâkin sened-i 

mübrez mezkûr mezmunini vaz yerindeki mevzu` mühr ve imza hakkında adem-i 

ma`lumat beyân ederek müdda` mümâ ileyh ber minvâl-i muharrer müdda‟isini 

külliyen inkâr etmekile müdda` mümâ ileyhden inkâra mukarren beyyine lede‟l-

istifsar zir senedde esâmîyesi muharrer kesânden Veli Ağadan ma`adası vefât 

etmiĢ olmağla mütevaffa-yı (SAYFA-104) Mevrûs mezbûrûn belediyece 

müteâhüd olduğundan mührinin ma`rûf ve meĢhûr bulunduğu ve mebali‟t-tatbik 

belediye dâiresinde evrak mevzu`a mevcûda idüğünden tatbik hatim sûretiyle 

isbat müdda` edeceğini tezkâr etmekle mehakeme yevm-i ahere ta`lik olmuĢ idi 

yevm-i mu`ayenede müdda`î merkûman Mehmed ve Ömer zir zabıtanemeye vaz` 

imza etmek üzere icabet ettiklerini ve müdda` ve vekil mümâ ileyhde gıyaben-i 

mehakemenin icrâsını iddiâ` eylediğini evvelce iki def`a ve ahirede bir mahzara 

teblîğ edilmiĢ idüğünü mahzaradaki yevm-i mu`ayenede müdda`î aleyhden icabet 

edeceklerini binaen ve mütevair bulundukları anlaĢıldığını mebnî taleb vâki` 

muvafık bulunmuĢ olduğundan vekil ve müshir ta`yîn edilen vekili da`viden Fazlı 

zâde Ahmed Efendi ibn-i Süleyman muvâcehesinde iddiâ` sabika ledi el-tekrar ve 

vekil mümâ ileyh Ahmed Efendi dahi cevâbında sened-i mezkûr mazmûnini ve 

esas deyni inkâr eylediğinde müdda`î mümâ ileyh îfâde sabıkası vechiyle sened 

mübrez mezkûr hakkında Ģahud-i Ģahsiyeden acz bir leh zirade mahtum mührün 

belediye dâiresinden mevrûs mütevaffanın taĢ müteâhüd olduğundan bedelini 

dâire-i belediyeden ahz ettiğine dâir bin üç yüz yirmi dört senesi Nisanın on 

sekizinci târîhlü meba‟t-tatbik olarak ibraz eylediği senedde muharrer mühriyle 

tatbik hatim-i kaidesinin icrâ ettirilmesini iddiâ` etmekle müdda` mümâ ileyhin 

îfâdesi muvafık görüldüğünden hatmin-i mezkûreteyn erbab-ı vukufdan bulunan 

Nakilci Mahallesi ahâlisinden ve mukavelet muharrer Atıf Efendi ibn-i Ahmed 

Efendi Nuri Efendi ve Hamidiye Mahallesi ahâlisinden vekaley-i de`aviden Ġsmail 
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Efendi ibn-i Murad efenedi lede‟l-irane sened-i mübrezimizinde mühr ile meba‟t-

tatbik olan mezkûr makbuz zeyl-indeki bikri bikrini aynı olduğu lafz Ģehâdetiyle 

ihbâr etmeleriyle sened-i mübrez mezmunin ziramdaki hatmin inkâra mukarren 

ihmal ahere tarafından mütevaffa-yı mevrûs merkûmun olduğu ali vechi‟Ģ-Ģehâde 

ihbâr edilmeğin ve müvekkil ve sened-i mezkûrun ikrâr-ı bi‟l-kitab olarak sahîh-i 

hitabeden ma`dud bulunduğun ve müvekkil-i merkûm Abdurrahman dahi istihzar-

ı tahlîf olunmağın mucibince meblağ-ı müdda` bihimânın vakf-ı mezkûr namına 

müvekkiller merkûman Mehmed ve Ömere bi‟l-izafe vekîl-i mezbûr Ali Osman 

Efendiye edâ ve ifâya vekil musahhar mezbûr Ahmed Efendiye tenbîh olunduğu 

tescîl ve i`lâm olundu fi'l- yevmi`l-hadi ve‟l-ıĢrin min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirlî-sene-i 

ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 838 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye ketebesinden Ahmed Efendi 

ibn-i Ġsmail Efendi ma`ümena Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez 

livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Kadın Ana Mahallesi 

mütemekkinlerinden ve Tebea-yıDevlet-i Aliyye‟nin Ermeni Milleti‟nden 

Çorceleyan Ohannes Ağa ibn-i Avadin menziline varıb zeyl-i vesîkada isimleri 

muharrer kesân huzurlarında âkd-i meclis-i Ģer`ettiğinde zatı kesân merkûman 

ta`rifleriyle muarrefe olan Puluzik bint-i Avadis meclis-i ma`kûd-i mezkûrda 

teba`i-müĢarul ileyheden Boyacıyan Bagos Efendi ibn-i Ohannes mahzarında 

bitav‟iha takrîr-i kelâm edüb pederim mütevaffa-yı Corceliyan Avadis veled 

Kigorkun menkûl ve gayr-i menkûl bi‟l-cümle terekesinden hisse-i ırsiye-i 

Ģer`îyyesi vaz` yeda edenlerle baĢkaca bi‟l-cümle lehe ve aleyhe vuku bulmuĢ ve 

fîmâ ba`de vuku bulacak da`vânın âid olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve 

mehakeme-i nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında ve meclis-i idâre 

ve devâir-i sâirede bidayet ve istinafen-i temyizen ve tahsisen ve itirazen-i ve 

iade-i taleb ve da`vâ ve mehakeme ve muhasemeve müdafa ve mürafa`ya Ģuhud 

ikamı ve istima`ına ve tahlîf ve vaz` haciz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve 

mahkeme-i gıyabi talebine ve kendi imzasıyla istida` ve levayic-i tanzîm ve 

merci` aidine takdîme ve emlak ve arazilerini ifraz ve taksîme ve semen-i ve bedel 
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meseleleriyle ahere (SAYFA-105) Bey` kabz semen-i ve bi‟l-cümle makbûzâtını 

baki irsâl ve isâle ve komüsyon mahsûs huzûrunda itayı takrîre ve lede‟l-iktizâ 

sulh ve ibrâya ve ahirir dahi tevkîl ve terfîk ve azline ve‟l-hasıl husûsat mezkûreye 

muta‟allaka ve mütezarri`olan umûrun külliyesi son dereceye kadar îfâ ve icrâya 

tarafımdan vekalet-i ame-i mutallike-i sahîhe-i Ģer`îyye ile merkûm Yusuf 

Efendiye vekil nasb ve ta`yîn eyledim dedikde merkûm Bagos Efendi dahi ber 

vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesi kemâ hiye hakka 

edâ ve ifâya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dediğini ve vâki` hal-i katib mûma ileyh 

mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena`yı Ģer`île meclis Ģer`a gelüb alâ 

vuku`ihi inha takrîr etmeğin gıbbe`t-tasdîki`Ģ-Ģer`î mâ vakâ` bi`t- taleb ketb ve 

imlâ` olundu fi`l-yevmi`l-hadi ve‟l-ıĢrin min Zilhicceti`Ģ-Ģerife lî-sene-i selasin ve 

selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Kürkçeyan Serkiz Efendi 

ibn-i Kadir 

ÇoĢkunyan Heci Agob 

ibn-i Ġbrahim 

Avakilyan Agob Efendi 

ibn-i Artin Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 839 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden Abdalbanioğlu Hasan Hüseyin 

Efendi ibn-i Hacı Ali meclis-i Ģer`îyyede Mahalle-i mezbûre ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât eden Tekbiroğlu Berber Süleyman bin Ġsmail bin Abdullah 

tereke-i vafiyesinden vaz` yed mütehakkik olan mütevaffa-yı mezbûrûn zevce-i 

menkûhe-i zatı ta`rif Ģer` ile muarrefe olan Nazgi bint-i Ali nam Hatun 

muvâcehesinde mütevaffa-yı merkûm Süleyman hayatında ve vefâtında üç gün 

mukaddem yağni bin üç yüz yirmi yedi senesi martının yirmi sekizinci günü 

târîhinde bi emrullah-ı teali vefât eylediğimde camiyi` terekem ve zamim nasda 

olan hakkum ahz ve kabz olunub selasi bi‟l-ifraz selas-i mezkûrdan beĢ yüz guruĢ 

techiz ve tekfinime sarf oluna ve iki yüz elli guruĢ mezkûr ÇavuĢbaĢı cami` 

Ģerifinin nukud mevkûfesine zam olunmak üzere mütevellîsine verile ve iki yüz 
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elli guruĢ cami`i-mezkûrda ikad kanadıyla iki yüz elli guruĢ Otpazarı câmi`-i 

Ģerifinin kezâlik ikad kanadıyla iki yüz elli guruĢu hak kebîr vefâtının nukud-i 

mevkûfesine zam olunmak üzere kezâlik mütevellîsine verile ve sülüs-i 

mezkûrdan fazla kalur ise vasî muhtarım ra`yi ve muarrefetiyle vech yere harc ve 

sarf oluna deyu vasîyet ve tenzizine huzur-i müsliminde beni vasî muhtar ve nasb 

ve ta`yîn eylediğinde ben dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i mezkûreye ba`de‟l-

kabûl mümâ ileyh müsirren âli isa‟en vefât etmekle zevce-i mezbûre nazgi Hatuna 

suâl olunub zevci mütevaffa-yı mezbûrûn tereke-i vafiyesi sülusunun tenfiz 

vesâye içün bana teslîme-i mezbûre Nazike Hatun tenbîh olunmak bi‟l-vesâye 

matlubûmdur deyü da`vâ ettikte lede‟s-suâl mezbûre Nazike Hatun dahi 

cevâbında zevce-i mütevaffa-yı merkûmun bir bâb mülk menzil ile zimmetine 

vaz` yedini tav`en ba`de‟l-ikrâr lâkin müdda-i mezbûrûn ber vech-i muharrer 

vesâyet müdda`îsini külliyen inkâr etmekle müdda` mezbûr Hüseyin Efendi 

minval-ı meĢrûh müdda`îsini tafsîlât-ı zabt i`lâmda muharrer olduğu vechiyle 

salüfü‟l-zikr ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden Kasab Çakır oğlu Hüseyin bin 

Osman Nakilci Mahallesi ahâlisinden Melik oğlu Ġsmail bin Mehmed nam 

kimesneler Ģehâdetleriyle ber nehc-i Ģer` îsbat etmeğin Ģahidan-i mezbûran usul 

mevzu`asına tatbikan-i evvel-i ba varaka-i mestura mezkûr ÇavuĢbaĢı Mahallesi 

imamı Mehmed Efendi ibn-i Abdullah ve muhtar Hamal oğlu Hacı Ömer Efendi 

ibn-i Hacı Bekir ve Nakilci Mahallesi imamı Hallil Efendi ibn-i Ömer ve muhtar 

Leblebici oğlu Ali ibn-i Ahmed nam kimesnelerden sırren ve ba`de ÇavuĢbaĢı 

Mahallesinden ġod oğlu Ġbrahim bin Osman (SAYFA-106) Ve ÇavuĢ oğlu 

Mahallesinden Koc Hüseyin oğlu Hasan bin Ahmed nam kimesnelirden bi‟l-

muvâcehe alenen lede`t- tezkiye adl ve kabûl el-Ģehâde ettikleri iĢâr ve haber 

olmağın mucibince müdda` mezbûr Hasan Hüseyin Efendinin ber minval-ı 

meĢrûh vesâyet-i mezkûre müdda`îsine ba`de‟l-hükm mütevaffa-yı mezbûrûn 

tereke-i vafiyesi sülüsi mütevaffa-yı mezbûrûn vesâyeti vechiyle ba muarrefet 

Ģer`îyye mahal-i meĢrûh ve mu`ayenesine sarf etmek üzere müdda` vasî mezbûr 

Hasan Hüseyin Efendiye eda ve teslîme mezbûr Nazike Hatun tenbîh olunduğu 

tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-rabi`ıĢrin min zi‟l-kade‟ti‟Ģ-Ģerife lî-sene tas` 

ve ıĢrin ve selasen mi`e ve elf  

BELGE NO: 840 
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Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Mecidiye Mahallesi mütemekkinlerinden ve Teba`i Devlet-i 

Aliyye‟nin Ermeni Milleti‟nden iken bundan akdem fevt olan Duhancıyan Hacı 

Serkiz veled Toros veled Adamin verâseti her biri teba`i müĢarulileyh mülk 

merkûmesinden zevce-i metruke-i Hacı Ġna bint-i Hayriyyet ile silbiye-i kebîre 

kızları Pervazike ve Arnino sulbî kebîr oğlu Heci Estaban mahzarında ve tashîhi 

mesele-i mirâsları bi‟farizatü‟Ģ-Ģer`îyye otuz iki sehimden olub sihâm-ı 

mezbûreden dört sehmi zevce-i mezbûre inaye ve yediĢer sehimden cema‟an on 

dört sehmi Bentan mezbûreten Pervazike on dört sehmi ibn-i mezbûr Heci 

Esteban isâbeti tahakkukundan sonra verese-i mezbûrûndan zatı ta`rif Ģer` ile 

muarrefe olan zevce-i mezbûre Hacı Gasrafdan husûs atil beyânda taleb ve da`vâ 

ve ahz ve kabz ba hüccet-i Ģer`îyye vekili Babasyan Estaban Efendi ebn Kirgor 

meclis-i Ģer`îyyede zikri âtî müdda`î bihimâdan Ak Sultan Karyesinde vak` anbar 

ve ondan müdda`îsine vaz`ı yedini beyyinetü‟l-adl sabit ve mütahakkik olan ibn-i 

merkûm Hacı Estaban tarafından husûmet ve redd-i cevâbı kezâlik ba-hüccet-i 

Ģer`îyye vekili Marnikoryan Artin Efendi ibn-i Serkiz muvâcehesinde Mahalle-i 

mezbûrede vâki` canib-i yemini Varbet oğlu Heci Avadis ibn-i Ohannes menzile 

ve arkası mülk hamamı ve yesârı ġahin oğlu Karabetin bin Kirgor menzile ve 

cephesi tarîk-i âm ile mahdûd müĢtemilât ma`lumesi hâvî otuz bin guruĢ kıymetlü 

bir bâb mülk menzile ve medîne-i mezbûre çarĢusunda yeni çeĢme civarında vâki` 

birbirine muttasil canib-i yemini Kurbancı oğlu Ayıl bin Ġbrahim dükkanı ve 

arkası Altunyan Heci Kigork bin Agob mAğazası ve yesârı Copbanyan Heci 

Asader Ağa ibn-i Heci Artin dükkanı ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd müĢtemilât 

ma`lumesi hâvî elli bin guruĢ kıymetlü iki kepenklü güĢâd olunur iki bab dükkan 

ve yine medîne-i mezbûrede tamirciler çarĢusunda vaki canib-i yemini ba dükyan 

Heci Estaban bin Karabet dükkan ve arkası yeni hamam havlısı ve yesârı Heci 

Halil Ağa zâde Ahmed dükkan ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd müĢtemilât 

ma`lumesi hâvî altı bin guruĢ kıymetlü bir bâb mülk ahĢab mAğaza ve medîne-i 

mezbûreye mülhak ġuhud Nâhiyesine muzâf Ak Sultan Karyesinde vâki` canib-i 

yemini Ömer oğlu Hacı Ġbrahim menzili ve arkası Yeğen oğlu Hasan menzili ve 

yesârı Kurt oğlu Ömer menzili ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd müĢtemilât 

ma`lumeye hâvî altı yüz guruĢ kıymetlü bir bâb mülk anbar oy ve yine medîne-i 
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mezbûreye tabi`Salar Karyesinde vâki` canib-i yemini imam oğlu Mehmed ÇavuĢ 

menzili ve arkası Hacı Ġbrahim oğlu Osman menzili ve yesârı Mahmud oğlu 

Ġsmail menzili ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd ve müĢtemilât ma`lumeye hâvî üç 

bin guruĢ kıymetlü bir bâb mülk menzil ve yine karye-i (SAYFA-107) Mezbûre 

haricinde kâin Ģerefen Murad oğlu Hancı ve Gariban Osman Hocaoğlu Molla 

Ömer bağ ve Ģemale Akça oğlu Mehmed bağı ve cenubez Akçe oğlu Hasan bağ 

ile mahdûd kurumi mülk iki bin guruĢ kıymetlü bir dönüb miktarı bir kıta bağ ve 

Süğlün Karyesinde vak`Ģerefen Hacı mülâzım bağı ve araba katur oğlu Ömer ve 

Ahmed vârisleri bağ ve cenûben Hacı Edhem zâde Hacı Hüseyin bin bağ ve 

Ģimâlen Ayık oğlu Hafız Hacı Ali bağı ile mahdûd kurumi mülk üç bin guruĢ 

kıymetlü iki dönüm miktarı bir kıta bağ ve yine salifü‟l-beyân Salar Karyesinde 

vâki` Ģerefen tarik ve garben Giridli oğlu Hüseyin bağçe ve Ģimâlen Akça oğlu 

Hasan bağ ve cenube deli Ġmam oğlu vârisi bağçeler ile mahdûd bir kıta iki 

dönüm miktarı eĢcar-ı müsmireye hâvî üç bin guruĢ kıymetlü bir kıta bağçe ve 

yine karye-i mezbûre tarafında KamıĢlık nam Mahallede kâin ġerifen Mizan kızı 

Emine bahçe ve araban Telek zâde Hacı Ġsmail bağçesi ve Ģimâlen Kara Sultan 

oğlu Bekir bağçe ve cenube Mahmud oğlu Ġsmail bağçe ile mahdûd iki dönüm 

mikdarı eĢcar-ı müsmireye hâvî üç bin guruĢ kıymetlü bir kıta bağçe ve yine 

karye-i mezbûrenin Mahalle-i mezbûresinde vâki` ġerefen Hacı Baki zâde Dilaver 

bey bağçe ve gariban tarîk-i âm ve Ģimâlen kezâlik tarik ve cenûben Biril oğlu 

Halil Efendi bağçe ile mahdûd ile bir buçuk dönüm mikdarı eĢcar-i müsmireye 

hâvî üç bin guruĢ kıymetlü bir kıta bağçe ve yine karye-i mezbûrede vak` Hacı Ali 

oğlu bağçesi dimekle dimekle ayık ġerifen Kaklı oğlu Mehmed bahçesi ve 

gariben tarik ve Ģimâlen Mehmed Ali oğlu Ahmed bağçesi ve cenûben yol ile 

Mahdûd bir buçuk dönüm miktarı eĢcar-ı müsmireye hâvî üç bin guruĢ kıymetlü 

bir kıta bağçeden müvekkil-i mezbûrenin mevrûs ve zevce-i mütevaffa-yı merkûm 

ile‟l-vefât yedinde malı ve mülkü olub ba`de vefâtı mevekkil-i mezbûra ile 

merkûm Heci Estaban ve verese-i mezbûresinde mevrûs olub târîhi da`vâdan bir 

buçuk sene mukaddema kalıncaya değin müvekkile-i mezbûre ile müdda` aliyenin 

mezbûr Heci Estaban her ikisi müdda` bihimâ hanede mukim ve emlak 

muharrere-i mezbûreye vaz` ı‟l-yed idadını kabz ve sarf etmekdeler iken merkûm 

Heci Estaban müvekkilem mezbûreye hânesinden tard ve teb„îd olub emlak 
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muharrere-i mezbûreden bir sihâm-i mezkûr hissesinden kîfâyet ittirilmiĢ vel-

yevm müdda` bihimâya müstakilen vaz`el yeda edilmiĢ olduğundan emlak-ı 

mezkûreden kabil-i kısmet olan bir hane ve iki kepenk güĢâd eder dükkan bir bab 

ahĢab mAğazanın taksîm ve tefrikiyle müvekkilem-i mezbûrenin müdda`îsinde 

bitariki‟l-himaye tasrif husûsun temini ve husûsun mahallinde teslîmi ve ol 

vechiyle ve ol vechiyle muhanyeye tenbîh olunmak matlubûmdur deyü bi‟vekale 

ba`de‟l-da`vâ ve‟l-istizak vekili mümâ ileyh Artin Efendi dahi cevâbında emlak 

müdda` bihimâya müvekkilenin el-yevm vazi„u‟l-yeda olunduğu tav`en ba`de‟l-

ikrâr ancak on altı seneden beri bila niza` kendi mülki olmak üzere tasrif mülk ile 

mutasarrîfâ olduğuna ve emlak-ı mezkûranın mütevaffa-yı merkûm Heci 

Serkizden mevrûs olduğunu bilemeyüb on alt senedenberi emlak-i 

müstakilesinden olarak mutasarrıf bulunduğuna ve da`vâde murur zaman 

olduğuna mebnî da`vâ` defanın istima` Ģeren memnu`a olduğunu müdafat-ı tezkâr 

etmekle mütevaffa-yı merkûm Heci Serkizin vuku` ve fatı ve müvekkile-i 

mezbûre Onanın târîhi mukarrefetleri vekili mümâ ileyh Estaban Efendiden 

lede‟l-istifsar cevâbında merkûmun târîhi milad bin sekez yüz doksan altı senesi 

gayesinde irtihal etmiĢ idüğüni vakit gün ve Ģehrini ba`de ta`yîn edeceğini ve 

müvekkilesinin bin üç yüz yirmi altı senesi Kanun-i saninin beĢinci günü müdda`î 

aleyhden mukarrrefet ve târîhi mezkûrda hane-i mezkûrada ihrac etmiĢ idüğünü 

ityân etmekle bu cihetler ile müteveffa-i merkûmun vuku` vefâtında müdda` 

bihimâdan ma`ade terekesinin beyne‟l-verese taksîm edülüb edilmediği ve 

müdda`î mezbûre mütevaffa-yı merkûm serkizin zevce-i veresesinden bulunub 

bulunmadığı emval-i müdda` bihimâ merkûm Serkizden mevrûs olub (SAYFA-

108) Olmadığı ciheti müdda` aley vekili Artin Efendiden lede‟l-istîfâh cevâbında 

merkûm Serkizin târîhi vefâtını müvekkilinden ba`de‟l-istizah cevâb vereceğini ve 

mezbûranın haneden muarrrefeti ve emval-i müdda`bihamaya müĢareketen-i 

vaz`ı‟l-yed bulunub bulunmadığı ve müdda` bihimâdan ma‟ade terekesinin 

beyne‟l-verese taksîm edilüb edilmediği cihetinin ba`de‟l-istîfâ cevâb verileceğini 

ve müdda`îye-i mezbûre mütevaffa-yı merkûm Serkizin zevcesi ve verese ve 

müvekkiletin vâlidesi bulunduğu tezkâr etmekle vekili mümâ ileyh Estaban 

Efendiden lede‟l-istifsar cevâbında mevrûs mümâ ileyhin mene-i merkûme yağni 

bin sekiz yüz doksan altı senesi miladiyesinin Ağustosunun sekizinci günü vefât 
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etmiĢ idüğüni beyân ittikte mümâ ileyh Artin Efendi dahi istîfâh sabıka-i cevâbına 

lede‟l-taksidi merkûm Serkizin bin üç yüz on iki sene-i rumiyesinin musaddık 

Ağustosunun sekizinci yağni Estaban Efendinin beyân ettiği târîhde irtihal etmiĢ 

idüğüni ve müdda`îye-i mezbûre müvekkilenin vâlidesi bulunmuĢ hesabıyla 

zevce-i merkûmun vuku`vefâtından sonra iĢ bu târîh-i zabıttan i`tibâren bir buçuk 

seneye kadar ancak müdda` bihimâdan merkez livâda bulunan hanede müvekkile 

me`an ikâmet eylemiĢ ve ba`de karyesinin nezdine gitmek sûretiyle mufarekat 

eylemiĢ olduğunu ve mütevaffanın müdda` bihimâdan ma`ade emvali 

müvekkilenin vâlidesi müdda`îye ile taksîm edilmiĢ idüğünü ve verâsetin 

inhisârını ba`de‟l-îfâde emval müdda` bihimâya müdda`îyenin hin-i mukarefetine 

kadar ve‟l-yevm müvekkilenin müstakilen malı olmak üzere vaz` yeda ettiğini ve 

binaen aleyh müdda`îyenin iddiâ` sabık vechiyle müĢtereken vaz` yed ve tasrif 

cihetini inkâr ederek müdafa-i sabık vechiyle meselede murur zaman 

bulunduğunu emval-i müdda` bihimânın mütevaffâ-yı mezbûrdanmevrûs olub 

olmadığına dâir inkâr ve ikrâr edemem ve müddda` bihimâdan Salar Karyesinede 

dört kıta bağçe namıyla iddiâ` edilen emlak-i araziye-i emireyeden bulunduğu 

ilavet-i ityân ettiğinde ve müdda` aleyh Estaban Efendi mezkûr dört kıtada nöbet 

eĢcarın mülkü olduğunu ve arazi ise eĢcara tabi` bulunduğu beyân etmekle 

müdda` vekil mümâ ileyhin ber minvâl-ı muharrer müvekkilesinin târîh mukarefet 

kadr emval müdda`îye ile‟l-iĢtirâk vaz`ı yed bulunduğu müdafa` iddiâ` ve müdda` 

aley mümâ ileyh Artin Efendiden ihsar verâset ve müdda`yenin mütevaffanın 

zevcesi bulunduğu ve baĢka emval-i metrukesinin müvekkileyeli vâlidesi 

meyânında taksîm edildiğini îtirâf ederek müdda` bihimânın emval-i 

metrukesinden bulunduğu ikrâr veya inkâr edemem ve da`vâ-i defada murur 

zaman vardır deyü vuku bulan îfâdesi Ģer`en inkâr olduğunu takadim zaman 

alacak safta olamıyacağına ve murur zaman mebda da`vâya selaheyet kaldığı târîh 

bulunduğuna beyân inkâra mukarrin hin-i mukarrefet kadr emval müdda` 

bihimâya ala tariki‟l-arsa müĢtereken vaz`ı‟l-yed bulunduğu müdda` asiyle vekil 

mümâ ileyh Estaban Efendi beyân ve havale olundukta her biri Salar Karyesi 

ahâlisinden Hacı Ġbrahim oğlu Ahmed bin Hüseyin Akca oğlu Hasan bi kadir nam 

kimesnelerden her biri âli hiddet-i isteĢhad olundukta müdda` bihamadan evvelce 

müdda` aleyhin vaz` yedini Ģehâdet ettiği Salar Karyesinde kâin beĢ kıta emlak ve 
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bağçeye babaları mütevaffa-yı merkûm Serkizin vefâtı târîhinde iki seneye 

gelinceye kadar yeni mudda` aleyhin vâlidesi müdda` iyeye tefrik edinceye değin 

karye-i merkûme ahâlisinden Osman Hoca oğlu Molla Ömere muzarri` ve 

musaket sûretiyle ale‟l-iĢtirâk virerek hasaletini ma‟en husûmet zatilerini harc ve 

sarf ettiklerini ve karye-i merkûmede kâin çiftlik menziline dahi hin-i 

mukarrefetlerini beher sene eyam-ı sayıfda müdda`îye-i mezbûre Ġna oğlu Estapan 

ile me‟an ve mütevellîyen ikâmet ettiklerine Ģahidim ve Ģehâdet ederim deyu 

Ģehâdet ettikleri sûret Ģehâdetleri hakkında müdda` aleyh vekil mümâ ileyh Artin 

Efendi lede‟l-isticvab cevâbında müdda`müvekkilenin (SAYFA-109) Vâlidesi 

bulunduğu binaen eyam-ı sayıkıda nezdinde karye-i merkûmede kâin menzil-i 

mezkûre getirub ikâmet etseler bile müĢtereken vaz`u‟l-yed olduğu Ģehâdet defa` 

gayri kafiye bulunduğunu tezkâr ve mümâ ileyh Estapan Efendi baĢka Ģahidi 

bulunub bulunmadığı lede‟l-istifsar cevâbında Salar Karyesinden Akça oğlu 

Mehmed ve imam oğlu diğer Mehmed ve kara oğlu Ġbrahim ve Cumrud Murad 

oğlu Molla Osman ve Süğülün Karyesinden Onur oğlu Mehmed ve Kethüda oğlu 

Bekir ve fırıncı oğlu Mehmed ve kara hısarı tek bacak oğlu Dağran ve dahancı 

oğlu Agob ve Sarraf oğlu Kigork ve Dahancı oğlu Takor ve Heci oğlu Heci 

Ohannes Ģahidleri olduğu vacibü‟l-mu`azede müvekkilesini görmediğinden 

baĢkaca Ģahidi bulunmadığı halde hazır edeceğini isbat etmiĢti aheren Canbaba 

Mahallesi ahâlisinden Duhancıyan Agob veled-i Kirgor ve tek bacak DAğaran 

veled Hayrebet nam kimesneleri ihzar etmekle merkûmenden her biri lede‟l-

istiĢhad evvelce zi‟l-yed için Ģehâdet etmiĢ olduğumuz hane ve dükkan ve 

mAğazadan vâlidesi müdda`îye-i mezbûranın hin-i mukarefet kadr hane-i 

mezkûrede mukime dükkan ve mAğaza hasaletini berber oldukları halde ahz ve 

sarf eylediklerine binaen aleyh hin-i mukarefetlerini kadr vak`ı yed eylediklerini 

Ģahidiz ve Ģehâdet dahi ederiz deyu iddiâ` Ģehâdet etmeleriyle Ģuhud 

müstema`ının ber minval-ı meĢrûh Ģahid ettinde müdda` bihamadan Süğülün 

Karyesindeki bağdan ve Ak Sultan Karyesinde kâin anbar dan ma`adesinde nisab-

ı Ģehâdet hasıl olmuĢ ve Ģuhud-i mezkûre iĢ bu da`vâda evvelce ze‟l-yed 

husûsunda Ģehâdette bulunmuĢ ve oradan henüz altı mah murur etmiĢ olmağla 

mezkûru‟l-zikr bağ ve anbar hakkında baĢka Ģahid ikame etmeyeceğini Conanın-i 

mezkûr anbar müdda`aley ahiren ahere füruht etmiĢ ve‟l-yevm kendisi vaz`u‟l-yed 
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bulunmuĢ olduğundan da`vâ`sının bu fıkrasından ferağ bulunduğunu Debbağın 

hasaletinin müĢtereken vaz`ı‟l-yed bulunduklarını ikame-i beyyineden izhar icaz 

ederek taleb tahlîf ettiği tezkâr ettiğinde müdda` aleyh vekil mümâ ileyh Artin 

Efendiden Ģuhud meĢmu`a hakkında ve müdda` meyânında dört kıta bağçesinin 

senedat hakkaniyetini ibraz edüb edemüyeceği cihetler lede‟l-istifsar îfâdat 

sabıkasını ya`ni Ģuhud-i müstema`nın ile‟l-iĢtirâk müdda` bihimâya vazi„u‟l-yed 

bulunduklarına dâir Ģehâdet edememiĢ olduklarını makam-ı defada îfâde ederek 

istiklal müdda`îsini mütevattiren isbat edeceği bağçelerin iddiâ`sına dâir senedat 

hakkaniyelerini ibraz edeceğini der-meyân etmekle müdda` aleyh vekili Artin 

Efendi ol babdaki senedatın ziraat bankasından istifraz edilen mebaliğ 

mukabilesinde bey` bi‟l-veka sûretiyle icrâ edilen mu`amelatdan dolayı banka-i 

mezkûrada mevdu` bulunduğundan celili mutala`sını tezkâr ve Estepan Efendiden 

defter hakkani kayudunu istihsâl edirek bin üç yüz yirmi sekiz senesi kanun-i 

evvelin onuncu târîh ve zahiri mu`ameleli bir kıta istida` ibraz etmekle mümâ 

ileyh Artin Efendiden müvekkilenin bağı hakkında tahlîfi icab ettiğini binaen 

hazır olub olmadığı lede‟l-istifsar bulunduğunu îfâde ettiğini mebnî müvekkilenin 

li-ecli‟l-tahlîf ihsar ve makam defa`da irad eylediği kelâmatı husûsda icab Ģer`îyye 

ba`de‟t-tefhim edilmek üzere müdda` bihimâdan hane ve dükkan ve mAğazanın 

beyne‟l-verese kâbil-i taksîm olub olmadığının keĢfi içün belediye me`murunun 

terfîkiyle me`mûr-i azam edileceği tefhim olunmuĢ olduğu halde yevmü‟l-

mu`ayene müvekkilini ihzar etmediğini ve müdda`î aley müvekkil mumu ileyhin 

bizzad tahlîfi layid bulmuĢ olduğunu binaen isbat ve cevad etmesi içün ile‟l-suâl 

tenbîh edilen mahzara üzerine dahi icabet etmemiĢ idüğü anlaĢıldığını vekil Artin 

Efendide icabet-i daim icabetini dâir mu`alumatı olduğu beyân ettiğini mebnî 

müdda` vekil mümâ ileyhden bu cihet hakkında ki müdda`îsi lede‟l-istifsar fikra-i 

mezkûra husûsunda ta`lifen lil-yemin hükm itası ve bu cihet tasvib edildiği 

takdîrde müdda` bihimâdan bağ mahdûd-i mezkûr fıkrasıyla anbar hakkında ki 

müdda`îsinin tefrik edilmesini ve diğer fıkrat müdda` bihimâsı husûsunda netîce-i 

hükmün tefhimini iddiâ` ettikde li-ecli‟l-keĢf ağram edilen me`mûr ve erbab vukuf 

rapor lede‟l-karani (SAYFA-110) Hülasası hane-i mezkûranın menfa`at maksûd 

muhtel olmaksızın kâbil-i taksîm olmadığını ve ancak müdda`îyenin hisse-i tefrik 

elediği sûrette Ģerefine halel geleceği ve mAğaza ile dükkanın kıbel-i taksîm 
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olmadıklarını ve melfuf harita zirinde müdda`îyenin hissesine isâbet eden kırk beĢ 

arĢun mahal ifraz olduğu halde diğerlerinin Ģerefine izhar cihet helal gelmeğde 

bulunduğu ve binaen aleyh kâbil-i taksîm olduğu zikr ve beyân edilmiĢ olduğuna 

mebnî mümâ ileyhe kelek Ġbrahim ve Heci Ohannes Efendilerin huzur Ģer` bi‟l-

celb bu babdaki bikri bikrine mütebeyyin irade-i senedde beyân ve Ġ`tâ eyledikleri 

rapor ve harita-i zayirinde ki mühirleri tahtında bulunan müĢir ve hatdan 

maksadları ve müdda` iye heci inaye-i ifraz edilen ma` ebniye kırk beĢ arĢun 

mahallinde haritada gösterildiği vechiyle tarîk-i âm eden tapu güĢâd edilecek 

edilmek sûretiyle kâbil-i taksîm olub olmadığı ve ebniyesinin tarafından takvim 

edilüb edilmediği cihetleri lede‟l-istîfâh cevâblarında tanzîm ettikleri haritaye 

lede‟l-müraca` mezkûr haritada gösterildiği vechiyle hane-i mezkûrenin asıl 

nerdübanı civarından bedeva edilerek tarîk-i âmda n güĢâd edilecek kapu ve 

vesatatıyla mahallinde ira‟i edildiği vechiyle müdda` yenin hissesi menfa`at-ı 

asliye olan sâkine fevt olmaksızın kâbil-i taksîm ve tefrik olduğunu ancak bu 

yolda taksîm edildiği sûretde hanenin mecmu`anın Ģerifine helal gelebileceğini ve 

baĢkaca taksîme man`i bulmadığını ve raporda beyân ettikleri vechiyle ebniyesini 

dahi takdîm ederek beher arĢunun yetmiĢ guruĢ olduğunu beyân etmiĢ idüklerini 

ve kırk rapor ve kırk harita mündaracatından maksadları bu mezkûrda 

bulunduklarını îfâde ve beyân etmiĢ idükleriyle müdda` Estapan Efendiden 

müdda` bihimâ haneden ma‟adesinin kâbil-i taksîm olmadığı anlaĢıldığını mebnî 

müĢahireten veya müsaneheten mi himaye taleb bulunub bulunmadığı ciheti 

lede‟l-istifsar dükkanın müstefilatımdan bulunduğunu binaen icara virmek 

sûretiyle müĢahireten ya`ni eyam musibesi tesbîtinde ve mAğaza ile diğer müdda` 

bihimâ bağçelerin müsaneheten-i mehayesini taleb ettiğini binaen bu babda bir 

guna îfâdesu olub olmadığı müdda` aleyh vekili Artin Efendiden lede‟l-istifsar 

cevâbında hane-i mezkûrenin kâbil-i taksîm olmadığını ve müdda`îyenin hissesi 

ifraz edilmesi lâzım gelse mütabâkî mecmu` hane müvekkilenin olduğundan izhar 

cihet mafzud-i asliyenin fevt olacağını ve binaen aleyh Ģerefine helal geleceğini ve 

bağçelerin araziyi emriyeden bulunduğuna da‟ir müdafa`ten tezkâr eylediği 

kelâmını tekrar ve iĢde murur zaman bulunduğu cihetinde ısrâr etmekle müdda` 

vekilinin hanenin kâbil-i taksîm olmadığını ve bağçe kırk arazi-i emiriyeden 

bulunduğuna mütada‟ir ve murur zamana muta`allik makam-ı dafa`da irade 
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eylediği kelâmatının erbab vakuf ve me`murun keĢf raporu mündaracat ve 

îfâdatına nazıran haneden maksûd aslı sâkine bulunduğunu ve Ģerefine helal 

tarafın edeceği ihtisali ise Ģer`en taksîme gayri men` bulunduğuna ve bidayet zabt 

ve da`vâda mecmu`a müdda`anın emlakı bulunduğu bi‟d-defa`at ikrâr ile ahiren 

araziye-i emriyeden idüğüne da‟ir îfâdesi beyyinede tenakiz bulunduğunu ve 

vekîl-i mezbûr Estapan Efendi tarafından mübrez-i kayud resmiye dahi mezkûr 

bağçelerin emlak nev`inden edüğüni müeyyid bulunduğunu ve bir buçuk seneye 

gelinceye kadar müdda`îyenin bi‟l-iĢtirâk mütesarrif ve vaz`u‟l-yed bulunduğu 

Ģuhud müstahmenin Ģehâdetiyle müsbet olduğuna bana ve ber minvâl-i muharrer 

kelâmat-ı mezkûresi gayri mültefit bulunduğu mümâ ileyh Artin Efendiye lede‟l-

tefhim tarafından keĢide ettirilen fera` mucibince hak-ı takdîm müvekkiline a‟id 

olduğuna bena‟en hanenin ber mucib rapor hisse-i mu`ayene ve muferreze-i 

mezkûresinden bi‟l-vekâle kef-i yedel müvekkilesine izafeten Estapan Efendiye 

mahallinde teslîmine ve dükkanın sene üç yüz altmıĢ gün i`tibâriyle müdda`ye 

isâbet edecek kırk beĢ günlük eyam bedelât icarasının müdda`îyeye aidiyetine  

(SAYFA-111) Ve mAğaza diğer müdda` bihimâdan karyede kâin hane ve 

bağçeler Salar Karyesinde ki ma`lumu‟l-hudud hane-i müdda` bihimâda ki 

müdda`yenin sekiz senede bir sene semen-i hissesinden dahi evvel yedi sene 

müvekkil Heci Estapan ve ba`de sekizinci senede müdda`îye-i mezbûreye a‟id 

olmasına ol vechiyle muaha`iyye-i mura`at edilmesine kezâlik müvekkiline bi‟l-

izafe mümâ ileyh Artin Efendi‟ye ve Ģer`en ta`likan li‟l-yemin hükm olmadığını 

binaen ve müdda`îviden Süğülün Karyesinde ki bir kıta bağ ile anbar fakireleri 

husûsunda baĢkaca ikame da`vâda muhtar olmak üzere vekili mümâ ileyh Estapan 

Efendi‟ye tenbîh olunduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-sadis ve‟l-ıĢrin men 

Ģehri Rebi'ü`l-evvel lî-sene ihdâ selasin ve selase mi`e ve elf  

 

 

BELGE NO: 841 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden Cevelek Halil oğlu Hacı Hasan bin 
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Mehmed meclis-i Ģer` enverde medîne-i mezbûreye tabi` Dinar Karye ahâlisinden 

iken bundan akdem vefât eden otuz bir oğlu Bekir bin Mehmedin sulbiyye-i sağîre 

kızları Hanım ve AyĢenin Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz mallarindan lî-ecli‟l-idâne 

bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîr 

Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi mahzarında li‟ecli‟l-edane bi‟l-muriye vasî 

nasb ve ta`yîn olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîr mehmed Efendi ibn-i 

Ġbrahim Efendi müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi vasîleri olduğu sağîreten-i 

mezbûreten Hanım ve AyĢenin babalari müteveffa-i merkûmdan mevrûs ve 

müĢterek mallarindan sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabiyla bin dört yüz guruĢ bi‟l-

vesâye bana edane ve teslîm ettiğinde ben dahi yedinden istidana ve ahz ve kabz 

ve umurma sarflı istihlak etmemele meblağ-i mezkûr ile semen-ii iĢ bu târih-i 

vesîkadan bir sene semenine değin mü‟eccel sağîreten-i mezbûretenin mallarından 

ve vasî müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir 

aded helali koyun saati semeninden dahi sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla yüz 

yirmi altı guruĢ ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem`an bin beĢ yüz yirmi altı guruĢ 

zimmetinde sağîreten-i mezbûretene vâcibü‟l-edâ ve lâzimü‟l-kazâ sahîha-i 

deynimdir Eytâm Müdîr ve mümâ ileyhin helali olacak müdir ve vekillerinden 

müta`kîben veya kefîllerinden taleb ve da`vâya mecburiyet hasil olur ise verilmesi 

lâzım gelen ihzariyye ve harc i`lâm vârisum tahsîliye ve pul baha masârıfat 

saireye bana müraca`at etmek üzere harc ve sarf ve murur eden eyam içün tabir` 

eylediği mebaliği dahi edaye müte`ahhüt bulunduğu ol babda müdir mümâ ileyh 

ve halefi olacak zat emr ve me‟zuniyet eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` 

mümâ ileyh Hacı Hasan Ağaya meclis-i ma`kûd-i mezkûrda müdir mümâ ileyh 

Mehmed Efendi mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb meblağ-ı 

mecmu`a mezkûr mukabilesinde ba tapu yedimde malım olan medîne-i mezbûre 

çarĢusunda Hasır Pazarı nam Mahallede vâki` bin üç yüz on yedi senesi ağustosun 

otuzuncu târîh ve yetmiĢ üç sıra numaralı senedde muharrer ma`lumu‟l-hudud 

ve‟l-müĢtemilât bir bâb mülk dükkani vergi ve irad tarafıma a‟id ve raci` olmak 

üzere iĢ bu târîh-i vesîkadan bir sene tamamına değin terhim vefa-ıferağ ve 

mu`amele-i ferağiyesini komüsyon-i mahsûsi huzûrunda bi‟l-icrâ ve senedini 

müdir mümâ ileyh teslîm etmememle ol dahi teslîm ve kabz ve kabûl edüb deyn-i 

mezkûrimi vakt-i mezkûr hululünde sandık-i mezkûra eda edemeyüp tek rehin 
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mümkin ve müĢir olmaz ise dükkan-i mahdûd-i mezkûr semen-i misliyle ahere 

bey` ve fera` ve kabz semen-ii ve semeninden deyn-i mezkûrimi edaya ve fazla 

kalur ise baki irsâl ve isâle ve noksan zuhur eder ise noksanını baĢkaca edaya ve‟l-

hasıl husûs-i mezkûra müte`allike ve mütazarri` olan umûrun  (SAYFA-112) 

Külliyesine gelmeğe azleten fatet vekili mazmûni üzere azl ve uzletten mesuye 

sulb âkd-i rehinde meĢrût vekalet devriye-i sahîha-i Ģer`îyye ile tarafımdan mümâ 

ileyh Mehmed Efendiye vekil ve na‟ib münab nasb ve ta`yîn eyledim dediğinde ol 

dahi ber vech-i muharrer vekalet mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesi kemâ-

yenbâği edaya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dedikde gıbbe`t-tasdîkiĢ-Ģer`î mâ 

vakâ`a bi`t- taleb ketb olundu fi`l-yevmi‟l-sani min Ģehri Cumâde‟l-ula lî-sene-i 

ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Katibded Osman Zeki 

Efendi  

Katibden Ahmed Efendi  Hademe Ali Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 842 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi Medine-iKarâhisâr-ı Sâhib`e tabi` Doğanlar Karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Ahmed oğlu Hacı Süleyman bin 

Hacı Ahmed‟in ile‟l-vefât sâkin olduğu müsâfir odasina varıb zeyl-i vesîkada 

muharrerü`l-esâmî zevat hazır oldukları halde âkd-i meclis-i Ģer` âli ettiğinde 

mütevaffa-yı merkûmun sulbiyye-i sağîre kızı Ümmühan ve sulbî sağîr oğlu 

Ahmed‟in li-ebeveyn karındaĢları Salih bin el-mezbûr Hacı Süleyman meclis-i 

ma`kûd-i mezkûrda sağîren-i mezbûrenin ba hüccet-i Ģer`îyye vasîleri vâlideleri 

olub zatı kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî müslimin ta`rifleriyle 

muarrefe olan AyĢe bint-i Osman mahzarinda ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb 

vasîye-i mezbûre AyĢe vasîleri olduğu karındaĢlarım sağîrân-ı mezbûrânın 

babaları mütevaffa-yı merkûmdan mevrûs ve müntakil mallarından Eytam 

Sandığu‟nda mahfûz mallarından sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla iki bin iki 
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yüz otuz bir guruĢ sekiz para bi‟l-vesâye bana eda ve teslîm eylediğinde ben dahi 

yedinden istidâne ve ahz ve kabz ve umuruma sarflı istihlak etmememle meblağ-i 

merkûm ile semen-ii iĢ bu târîh vesîkadan üç sene tamamına değin mü`eccel ve 

ma`udunu karındaĢlarım sağîrân-ı mezbûrânın mallarından ve vasî-i mezbûre 

AyĢe yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir helali koyun saati zimmetinden dahi 

kezâlik sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla altı yüz iki guruĢ on iki para ki 

ciheteyn-i mezkûreteynden cem`an iki bin sekiz yüz otuz üç buçuk guruĢ 

zimmetinde karındaĢlarım sağîren-i mezbûran Ümmühan ve Ahmed vacibu‟l-eda 

ve lâzımü‟l-kaza sahîha-i deynimdir dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` karye-i mezbûre 

ahâlisinden ġağban oğulları Ömer ve Ahmed ibn-i ġağban ve Kara Nasuh oğlu 

Ġbrahim bin Hasan meclis-i ma`kûd-i mezkûrda vasîye-i mezbûre AyĢe Hatun 

mahzarında bi-tav`ihâm ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb mukarrer medyûn 

mezbûr Salih Ağa‟nın zimmetinde karındaĢlarım sağîren-i mezbûrana vâcibü‟l-

edâ ve lâzimü‟l-kazâ sahîha-i deyni olan meblağ-ı mecmu`a mezkûr iki bin sekiz 

yüz otuz üç guruĢ guruĢun edane tarafından bi‟l-emre ve‟l-kabûl kefâlet ame-i 

mutallika-i sahîha-i Ģer`îyye ile her birimiz kefîl bi‟l-mal ve zaminler olub 

idiğimiz âhirin zimmetinde baĢka baĢka kefîl ve zaminler dediklerinde ve vâki` 

hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena`yı 

Ģer`île meclis Ģer`a gelüb alâ vuku`ihi inha takrîr etmeğin gıbbe`t-tasâdiki`Ģ-Ģer`î 

mâ vakâ` bi`t- taleb ketb olundu fi`l-yevmi‟l-hamis min Ģehri Cumâdu‟l-ulalî-

sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Karahisarı Akif 

oğlu 

Abdurrahman 

Efendi ibn-i 

Hacı 

Abdurrahman  

Karahisarı 

Serzali zâde 

Zabitiye 

Molla 

Mehmed bin 

Osman  

TaĢcıoğlu 

Salih Efendi 

ibn-i Ahmed  

Çakir Ali 

oğlu Ali bin 

Ali  

Ramazanoğlu 

Osman bin 

Ramazan  

Ve gayrihim  

BELGE NO: 843 ( iki kere 843 no kullanılmış ) 

Husûs-i ati‟l-beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye ketebesinden Ahmed Efendi 
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ibn-i Ġsmail Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib‟e tabi` Bulca Karyesi ahâlisinden Dede oğlu Hacı Halil bin 

Süleyma‟nın müsâfir odasına varıb zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî kesân hazır 

oldukları halde „âkd-i meclis-i Ģer`î âli ettiğinde karye-i mezbûre ahâlisinden 

Kuloğlu Hacı Mehmed bin Hacı Hasan meclis-i ma`kûd-i mezkûrda karye-i 

mezbûre ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Dede oğlu Molla Ġsmail bin 

Hacı Mehmed‟in sulbiyye-i sağîr oğulları Mustafa ve Mehmedin Eytam 

Sandığı‟nda mahfûz malına lî-ecli‟l-idâne bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn 

olunan Eytâm Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm edüb müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi vasîleri olduğu sağîrân-

ı mezbûrânın babaları mütevaffa-yı merkûmdan mevrûs ve müntakil mallarından 

sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla altı yüz doksan yedi guruĢ yedi para bi‟l-

vesâye bana eda ve teslîm eylediğinde ben dahi yedinde istidâne ve ahz ve kabz 

ve umuruma sarfile istihlak etmemle meblağ-i mezkûr ile semen-ii, iĢ bu târîhden 

üç sene tamamına değin mü`eccel ve mev`uduna sağîrân-ı mezbûrânın 

mallarından ve müdir mümâ ileyh yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded 

halali koyun saati semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla 

yüz seksen sekiz guruĢun ciheteyn-i mezkûreteynden cem`an sekiz yüz seksen beĢ 

guruĢ on beĢ para zimmetinde sağîren-i mezbûran vacibu‟l-eda ve lâzımü‟l-kaza 

sahîhan deynimdir dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` karye-i mezbûre ahâlisinden 

Emir oğlu Abdünnebî ÇavuĢ bin Ömer oğlu Osman bin Ömer ve Hacı Ġbrahim 

oğlu Mehmed bin Hacı Ġbrahim nam kimesneler meclis-i ma`kûd-i mezkûrda 

müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi mahzarında bitav`ihim ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edüb mukarrer medyûn-i mezbûr Hacı Mehmed‟in zimmetinde sağîren-ı 

mezbûrana vacibü‟l-eda ve lâzımü‟l-kaza sahîhan deyni olan meblağ mecmu`-i 

mezkûr sekiz yüz seksen beĢ guruĢ on beĢ paranın edasına bi‟l-emr ve‟l-kabûl 

kefâlet âmme-i mutlaka-i sahîha-i Ģer`îyye ile her birimiz kefîl bi‟l-mal ve 

zâminler olub idiğimiz âhîrin zimmetinde lâzım gelen meblağı dahi edaya baĢka 

baĢka kefîl ve zaminiz dediklerini ve vâki` hali katib-i mûmâ ileyh mahallinde 

ketb ve tarhrîr ve me`an mürsel ümena`yı Ģer`île meclis Ģer`a gelüb alâ vuku`ihi 

inha takrîr etmeğin gıbbe`t-tasâdiki`Ģ-Ģer`î mâ vakâ` bi`t- taleb ketb olundu fi`l-
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yevmi‟s-sabi` min Ģehri Cumâde‟l-ula lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve 

elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Karye imamı 

Dahancızâde Süleyman 

Efendi ibn-i Ġsmail  

Kubbeli Karyesinden 

Hamidoğlu Hüseyin oğlu 

ibn-i Mehmed  

Dede oğlu Ahmed Ağa 

ibn-i Süleyman  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 843 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hacı ÇavuĢ Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Ramazan oğlu Mehmed bin Abdullah bin Abdullahın verâset-i zevcesi Hadiceye 

bint-i Abdullah ile kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Kezban bint-i 

Abdullahın mütevellîdler kebîr ve kızı Hadiceye ve kebîr oğlu Ömere münhasıran 

ba`de bint-i mezbûre diğer Hadice dahi vefât edüb verâseti li-ebeveyn er karındaĢı 

mezbûr Ömere münhasıran ve ba`de-i hima zevce-i mezbûre Hadice dahi vefât 

edüb verâseti kebîre kızı Hanife ve kebîr oğlu Halil münhasıran ve ba`de hima 

mezbûr Halil dahi vefât edüb verâseti li-ebeveyn kız karındaĢı (SAYFA-114) 

Mezbûre Hanife‟ye münhasıran ve tashîh mesele-i mirâsları bi‟hükmü‟l-

münasehetü‟Ģ-Ģer` yirmi dört sehimden olub sihâm-ı mezbûreden yirmi bir sehmi 

mezbûr Ömere ve üç sehmi mezbûre Hadiceye isâbeti tahakkukundan sonra 

mezbûr Ömer meclis-i Ģer`îyyede Mahalle-i mezbûre ahâlisinden kara imam oğlu 

Hüseyin bin Süleyman muvâcehesinde Mahalle-i mezbûrede vâki` canib-i yemini 

Semerci Mustafa menzili ve canib yesârı çoban Eyüb menzili ve arkası Zahman 

oğlu Ahmed ve kara Hasan menzilleri ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd 

müĢtemilât ma`lumeye hâvî bir bâb mülk menzil mevrûsimiz pederim müteveffa-i 

merkûm Mehmedin hayatında ile‟l-vefât yedinde malı ve mülkü olub ba`de vefâtı 

benimle varese-i mezbûre sene mevrûs olmağla menzil-i mahdûd-i mezkûrda olan 

bir sihâm-i mezkûrda hisse-i Ģayi`ayı merkûm Hüseyin nufuzi bi-gayr-i hak zabt 

ve‟l-yevm vaz`ı yed eder olmağla suâl olunub hisse-i Ģayi`amdan kafidir leh bana 

teslîme merkûm Hüseyin‟e tenbîh olunmak matlubûmdur deyü da`vâ ettiğinde 
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lede‟s-suâl mezbûr Hüseyin dahi cevâbında müdda` bihimâ hane esasen 

müdda`îyenin peder müteveffa-i merkûm Mehmed‟in babası olub ismini 

bilemediği kimesneden müdda` merkûmun el-yevm mukim bulunduğu hane 

müdda` iyenin amucası Zahman oğlu mütevaffa-yı Halil‟in veresesinin mukimi 

bulunduğu kasım ile me‟an mecmu`a ceddi mütevafadan mevrûs olub ba`de vefâtı 

verâseti müdda`mezbûrûn pederi Mehmed ile amucası merkim Halil ve halaneleri 

Rasime ve Atike‟ye mevrûs olmuĢ iken iĢ bu târîhden takriben kır beĢ sene evvel 

beyne‟l-verese taksîm edilmiĢ ve mezbûreten Rasime ve Atike‟ye isâbet eden 

mefruz esasen-i sahan bulunan Mahalle-i kendüsi mezbûretenden bin üç yüz üç 

seneye beĢ yüz guruĢ semen-i medfu` ve makbuz mukabilesinde bi-safiye-i 

vahide-i iĢtirâ etmiĢ olmağla târîh-i mezkûr dindar hane-i mezkûrede mülk 

müĢterası olmak üzere ikâmet etmekte bulunduğu üç yüz yirmi târîhinde müdda` 

bayian mezbûre Rasime ile kendüsinden ikami da`vâ`etmiĢ isede meyânelerinde 

bir guna muvâcehe hısm edilerek huzur Ģer`de mehakemeleri sabık edilmeksizin 

ali hali kalmıĢ idüğünü müdafa`i tezkâr ederek müdda`îyenin müdda` bihimâ 

hanede bir guna hisse-i ırsiye bulunduğu ityân ettikte müdda` müdda` merkûm el-

yevm kırk beĢ yaĢında bulunduğu ve on sene mukaddem bir defa`müdda` 

aleyhden ikame-i da`vâ etmiĢ idüğüni ve evvelce bir guna da`vâ` sebaket 

etmediğini ve egerçi iki defa askere gitmiĢ isede haylulet eden medanelerde 

müdda` aleyh ile me‟an Medine-ikarahisarda ikâmet ettiğini ityân ettiğinde 

tarafının ve tahsis müdda`îyenin ber minval-ı meĢrûh iddiâ`sına nazıran da`vâyı 

vaka`da bila ma`zurat-ı meĢru`atı murur zaman bulunduğuna binaen istima`ından 

hükkam-ı memnu`a olduğuna mebnî müdda` merkûm da`vâ mezkûrasıyla müdda` 

aleyh-i mezkûra bu vech-i Ģer` mu`arazadan men` olduğu tescîl ve i`lâm olundu 

fi‟l-yevmi‟l-salis ve‟l-ıĢrin min saferi‟l-hayr lî-sene selasin ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 844 

Husûs-i ati‟l-beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye ketebisinden Ahmed Efendi 

ibn-i Ġsmail Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi` Bulca Karyesi ahâlisinden Dede oğlu Hacı Halil bin 
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Süleymanın müsâfir odasına varıb zeyl-i vesîkada muharrerü`l-esâmî kesân 

huzurlarında  

(SAYFA 115 VE SAYFA 116 BOZUKTUR OKUNAMAMIŞTIR) 

BELGE NO: 846  

On ikinci günü tarilü keĢĢafname mazmûnine nazıran müddda` mezbûr tarafından 

ira‟e idilen hanenin mesken Ģer` bulunduğu ve levâzımât beyyite dahi mevcûda 

idiğü anlaĢılmağla müdda` mezbûrdan keyfiyet lede‟l-istifsar cevâbında bir guna 

itirazı olmayub zevcene inkiyad ideceği ve hüsn-i imtizac ve hukuk zevciyat 

ri‟`ayet ideceğini îfâde ettikde tarafına ve ve ale‟l-husûs zevc-i müdda` aleyh 

Ģer`Ģerifin icab ettiği vechiyle kısma ri`ayet eylemesi mezbûrede zevciyatı ita`at 

ve inkiyad ve hukuk zevciyata ri`ayet etmek üzere müdda` mezbûreye ba`de‟t-

tenbîhye müdda` mezbûre da`vâlı vaka`sıyla müdda` aleyh mezbûr âliye bu vech 

Ģer` mu‟arazadan men` olduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-hamis aĢar min 

Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirli-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 847 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Molla BahĢi Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Hancı oğlu Ahmed oğlu Ahmed Ağa ibn-i ĠbiĢ bin Abdullah razi kanuni 

mucibince ashab inkitali evladı Fatma ve Münire ve Hasan‟a münhasıran ba`de-i 

mezbûre Münire dahi vefât edüb kezâ ashab intikali vâlidesi Hafız bint-i Hasan 

münhasıran ve ba`de hima bint-i mezbûre Fatma dahi vefât edüb kezâ ashab-ı 

intikali evladı Emine ve Sıdıka ve Halil ve Ġsmail ve Mustafa‟ya münhasır ve 

ba`de hima mezbûr Ġsmail dahi vefât edüb kezâlik ashab-ı intikali zevcesi Muhib 

bint-i ĠbiĢ ve vâlidesi AyĢe Dudu bint-i Hasan münhasıran olduğu medîne-i 

mezbûre mahallâtından Zaviye Sultan Mahallesi ahallesinden Terzi Hasan oğlu 

Hüseyin bin Hasan ve Bedrik Mahallesi ahâlisinden Mürseloğlu Mehmed bin 

Ahmed ve Kubbeli Mahallesi ahâlisinden Çarıkoğlu Molla Mustafa bin Hacı 

Ahmed nam kimesnelerin âli tariki‟Ģ-Ģahede ihbârlarıyla tahakkuk etmeğin ve 

tashîh-i mesele-i mirâsları bi-hükmü‟l-münasehetü‟l-kanuniye doksan altı 

sehmeden olub sihâm-ı mezbûreden kırk sekiz sehmi mezbûr Hasana ve on ikiĢer 
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sehmeden cem`an yirmi dört sehmi mezbûreten Emine ve Sıdıkaya ve yirmi bir 

sehmi mezbûr Mustafaya ve üç sehmi mezbûr AyĢe Duduya isâbet etmeğin ol-

vechiyle mütevaffa-yı evvel mezbûr Ahmed‟in bi‟l-cümle arazi müntakilesi 

ashab-ı intikali merkûmuna isâbeti iktizâ eylediği i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-salis 

min Ģehri Cumâdu‟l-ula li-sene ihdâ ve salasin ve salese mie ` ve elf  

BELGE NO: 848  

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye ketebesinden Osman Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Ak Mescid Mahallesi ahâlisinden Emin 

Efendizâde Rıza Ağa ibn-i Salih Efendi‟nin menziline varıb zeyl-i vesîkada 

muharrerü‟l-esâmî zevat huzurlarında âkd-ı meclis-i Ģer`ali ettikde (SAYFA-118) 

Mümâ ileyh Rıza Ağanın zevce-i menkûhesi olub zatı kezâlik zeyl-i vesîkada 

muharrerü‟l-esâmî müslimun ta`rifleriyle muarrefe olan Fatma bint-i Hacı Bekir 

nam Hatun meclis-i ma`kûd-i mezkûrda medîne-i mezbûre mahallâtından Dai 

Receb Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Mısri imamı zâde 

Abdullah Efendi ibn-i Mahmud Efendi‟nin sulbiyye-i sağîre kızları AyĢe ve 

Gülsün ve Hadice ve sulbî sağîr oğulları Mahmud ve Hulusi ve Mehmedin Eytâm 

Sandûğu‟nda mahfûz mallarına lî-ecli‟l-idâne bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn 

olunan müdiri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi mahzarında bi-tav`ihâ ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm edüb vasî müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi vasîleri olduğu 

sığar-i mezbûrûnun babaları mütevaffâ-yı mezbûrdan  mevrûs müntakil Eytâm 

Sandûğu‟nda mahfûz mallarından sim-i mecidi yirimi guruĢ hesabıyla dört bin üç 

yüz dört buçuk guruĢ bi‟l-vesâye bana edane ve teslîm eylediğinde ben dahi 

yedinden istidane ve ahz ve kabz ve umurma sarflı istihlak etmememle meblağ-ı 

merkûm ile semen-ii iĢ bu târîh-ü vesîkadan üç sene tamamına değin mü‟eccel ve 

ma`uduna sığar-ı mezbûrûnun mallarından ve vasî müdir mümâ ileyh yedinden 

iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded helali koyun saati semenindendahi kezâlik sim-i 

mecidi yirmi guruĢ hesabıyla bin yüz altmıĢ iki guruĢun ciheteyn-i 

mezkûreteynden cem`an beĢ bin dört yüz altmıĢ dört buçuk guruĢ zimmetinde 

sığar-ı mezbûrûna vacibü‟l-eda ve lâzımü‟l-kaza sahîha-i deynimdir Eytâm Müdîr 
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ve mümâ ileyhin halefi olacak müdir ve vekillerinden müta`kîben taleb ve da`vâya 

mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen ihzariyye ve harc i`lâm vârisim 

tahsîliye ve pul beha ve masârıf-i sâ‟ireye bana müraca`at etmek üzere harc ve 

sarf ve murur eden eyam içün tabir` edeceği mabaliği dahi edaya müte`ahhid 

bulunduğu olbabda müdir mümâ ileyh ve halefi olacak zatı emr ve me‟zuniyet 

eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mezbûre Fatma yine meclis-i ma`kûd-i 

mezkûrda vasî müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi mahzarında bitav` iha ikrâr-ı 

tam ve takrîr-i kelem edüb meblağ-ı mecmu`a mezkûr mukabilesinde her biri ba 

tapu yedimde malım ve mülküm olan Salar Karyesinde vaka` mâ vakâ` adide-i 

ma`lumede kâin dört kıta on iki buçuk dönüm tarlalarımı vergi ve iradi tarafıma 

a‟id ve raci` olmak üzere iĢ bu târîh-ü vesîkadan üç sene tamamına değin terhin 

vefa-i ferağ ve mu`amele-i ferağiyelerini komisyon-i mahsûs-i huzurlarında bi‟l-

ihbâr ve isnadlarını müdir mümâ ileyh teslîm etmememle ol dahi tislim ve kabz ve 

kabûl edüb deyn-i mezkûrimi vakt-ı mezkûr hululinde sandık-ı mezkûra eda 

edemeyib tek-i rehin mümkin ve müĢir olmaz ise arazi-i mahdûd-i mezkûrları 

semen-i mislileriyle ahere bey` ve ferağı ve kabz semen-ive semeninden deyn-i 

mezkûrimi edaya ve‟l-hasıl husûs-i mezkûra müteallika ve mütezarri` olan 

umûrun külliyesi küllema uzleten fenat vekili mazmûni üzere azl ve uzledin 

hasune ve sulb âkd rehinde meĢrût vekalet-i devâir-i sahîha-i Ģer`îyye ile 

tarafımdan mümâ ileyh Mehmed Efendiye vekil eyledim didikde ol dahi ber vech-

i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesi lâzımesini kemâ-

yenbâği edaya te`ahhüt ve‟l-iltizâm eyledim dediğini ve vâki` hali katib mümâ 

ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me‟an mürsel ümena-i Ģer`ale meclis-i Ģer` 

gelüb âla vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ` vaka` bi't-taleb 

ketb olundu fi'l- yevmi'l-sabi min Ģehri Cumâde‟l-ula lî- sene-i ihdâ ve selâsîn ve 

selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Emin Efendi zâde Rıza 

ibn-i Salih Efendi  

Yağcı Mahmud oğlu 

Ahmed bin Mahmud  

Bolvadinli oğlu Ġbrahim 

bin Hacı Bekir  

Ve gayrihim 

BELGE NO: 849 
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Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hacı Nureddin Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba`i devlet-i 

aliyenin Ermeni Milleti‟nden Hacı Agobayan Kigork veled Hacı Karabet meclis-i 

Ģer`î enverde medîne-i mezbûre mahallâtından Karaman Mahallesi ahâlisinden 

iken bundan akdem vefât eden Debbağ Murad oğlu Pala Ahmed bin Muradın 

sulbiyye-i sağîre kızı Fatma ve sulbî sağîr oğulları Ali ve Caferin babaları 

mütevaffâ-yı mezbûrdanmevrûs ve müntakil Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz 

mallarına li‟ecli‟l-edane bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn olunan medîne-i 

mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi mahzarında bitav` 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb vasî müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi vasîleri 

olduğu sığar-i mezbûranın babalari mütevaffa-yı merkûmdan mevrûs ve müntakil 

ve müĢterek mallarından sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla bin dokuz yüz yirmi 

beĢ guruĢ yirmu para bi‟l-vesâye bana edane ve teslîm eylediğinde ben dahi 

yedinden istidâne ve ahz ve kabz ve umuruma sarflı istihlak etmememle meblağ-ı 

merkûm ile semen-ii iĢ bu târîh-i vesîkadan üç sene tamamına değin mü‟eccel ve 

ma`uduna sığar-ı mezbûrûnun mallarından ve vasî müdir mümâ ileyh Mehmed 

Efendi yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded helali koyun saati semeninden 

dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla beĢ yüz yirmi guruĢ on para ki 

ciheteyn-i mezkûreteynden cema‟an iki bin dört yüz kırkaltı guruĢ on para 

zimmetinde sığar-i mezbûrana vâcibü‟l-edâ ve lâzimü‟l-kazâ sahîha-i deynimdir 

Eytâm Müdîri ve mümâ ileyhin halefi olacak müdir ve vekiller tarafından 

müta‟kiben taleb ve da`vâ mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen 

ihzariyye ve harc i`lâm vârisim tahsîle ve pul baha masârıf-i sâ‟ireye bana 

müraca`at etmek üzere harc ve sarf ve mürur eden eyam içün tabir edecekleri 

mebaliği dahi edaya müte`ahhüt bulunduğu ol babda müdir mümâ ileyh ve helali 

olacak zat emir ve mezuniyet eyledim didiğinde gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mezbûr 

Kigork yine meclis-i ma`kûd-i mezkûrda müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi 

mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb meblağ-ı mecmu`a mezkûr 

mukabilesinde bana tapu yedimden malım ve mülküm olan Akviran Karyesinde 

Telli kuyu nam Mahallede vak` fi 20 TeĢrîn-i sani 328 târîh ve 36 sıra 

numaralısındada ma`lumu‟l-hudud ve‟l-îtirâf bir kıtada yirmi dönüm tarlamı vergi 

ve iradi tarafıma a‟id ve raci` olmak üzere iĢ bu târîh-i vesîkadan üç sene 
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tamamına değin terhin vefa-i ferağ ve mu`amele-i ferağiyesine komisyon-i 

mahsûsi huzûrunda bi‟l-icrâ ve senedinin müdir mümâ ileyh teslîm etmememle ol 

dahi teslîm ve kabz ve kabûl edüb deyn-i mezkûrimi vakt-i mezkûr hululunda 

sandık-i mezkûra eda edemeyib tek rehin mümkin müĢir olmaz ise tarlayı 

mahdûd-i mezkûr semen-i misliyle ahere bey` ferağ ve kabz semen-ie ve 

semeninden deyn-i mezkûrimi edaya fazla kalur ise baki irsâl ve isâle ve noksan 

zuhur eder ise noksanını baĢkaca edaya ve‟l-hasıl husûs-ı mezkûre müteallika ve 

mütezarri` olan umûrun külliyesi gelmeğe azleten fatet vekili mazmûni üzere azl 

ve uzledden hasune ve sulb akd rehinde meĢrût vekalet-i devriye-i sahîha-i 

Ģer`îyye ile tarafımdan mümâ ileyh Mehmed Efendiye vekil nasb ve ta`yîn 

eylediğim dedikte ol dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve 

hidmet-i lâzımesi kemâ-yenbâği edaya te `ahhüd ve‟l-iltizâm etmeğin gıbbe‟t-

tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ vakâ` bi`t- taleb ketb olundu fi`l-yevmi‟l-sabi` min Ģehri 

Cumâde‟l-ula lî-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Katibden Osman Efendi  Katibden Ahmed Efendi  Hademe Ali Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 850 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez 

livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi` ġuhud Nâhiyesine tabi Asım Efendi ibn-i Hacı 

Necatyar beğ salüfü‟l-beyân ġuhud Nâhiyesi ahalisineden müderrisinden 

mütevaffa Hacı Mehmed Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi‟nin medresesine varıb 

zeyl-i vesekada muharrerü‟l-esâmî zevat hazır oldukları halde âkd-i meclis 

ittiğinde nahiye-i mezkûre mahallâtından Pazar Mahallesinde sâkine ve zatı 

kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî zevat ta`rifleriyle muarrefe olan Hava 

bint-i Süleyman nam Hatun meclis-i ma`kûd mezkûrda nahiye-i mezkûrede 

mahallâtından Hisar Mahallesi ahâlisinden Hüseyin Kosoğlu Ahmed bin Hacı 

Halil mahzarında merkûm Ahmed yüz elli guruĢ mehr-i mü‟eccel tesmiyesiyle 
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zevci dahilim olub vâlidesi Ġsmehan bint-i Mustafa ve babası merkûm Halil ile 

Cemile mezbûr hanede sâkineler olub Hasan imtizacımız olduğundan târîh 

vesîkadan altı mah mukaddem benimle merkûm firâĢından hasıl ve benden 

mütevellîd sağîr oğlu dört yaĢında Aliye hânesinden tard ve teb„îd edib târîh 

merkûmun ben ve vâlidem Emine Hanesinde sâkinler olub el-haletü hazihi nafaka 

ve kisveye eĢed ihtiyaç ile muhtaçlar olmaz zevcim merkûm ayrıca sâkine tedarik 

ve tehiyye ile infak ve iksa edinceye değin kıbel-i Ģer`den kadr-i ma`rûf meblağ 

farz ve takdîr olunmak matlubûmdur dediğinde lede‟s-suâl merkûm Ahmed dahi 

cevâbında müdda`îye-i mezbûre mehr-i mü‟eccel mezkûr ile zevce-i menkûhe-i 

medhûl bihimâsı ve sağîr-i merkûm sulbî oğlu olduğunu ve vâlide ve babasıyla bir 

hanede aram ettiklerinu tav`en ikrâr etmeğin zevc-i merkûm Ahmed zevcesi 

mezbûre ile oğlu sağîr merkûmeye ayrıca sâkine tedarik ve tehiyye ile infak ve 

iksa edinceye değin zevce-i mezbûre Ahmed üzerine iĢ bu târîh-i vesîkadan 

i`tibâren-i hazirun-i mezbûrûnin ihbârlarıyla kendüsiyle sağîr-i merkûme yevmiye 

birer guruĢdan Ģehri altmıĢ guruĢ meblağ farz ve takdîr olunub meblağ-ı mefruz-i 

mezkûr nafaka ve kisveye bihimâ ve sair levâzım zaruriyelerine harc ve sarf ve 

vakt-ı hacetinde aherden istidaneye ve kendi malından harc ve sarflı inde‟z-zafer 

zevc-i mezbûr emvaline rücû` mezbûre Hava Hanım‟a kıbel-i Ģer`den izin 

verildiğini ve vâki` hali na‟ib mümâ ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr üzerine 

huzuruna taksîm ettirildiği zabtnameye mali ibraz ve meclis-i Ģer`gelüb gelüb ala 

vuku` takrîr ve inha etmeğin gıbbe‟t-tasdîk ve‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer‟i mâ-vaka` bi't-taleb 

ketb olundu fi'l- yevmi's-samin ve`l-ıĢrin min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirlî-sene ihdâ ve 

selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Hocazâde Tahir 

Efendi ibn-i Hoca 

Ahmed  

Veldiddin bin 

Hanefi  

Ya‟kub oğlu 

Ömer bin Hacı 

Ali  

Galiboğlu 

Abdurrahman  

Ve gayrihim  

 

 

BELGE NO: 851 
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Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Karaman Mahallesin‟de sâkine ve zatı zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-

esâmî kesân ta`rifleriyle muarrefe olan Burakoğlu müteveffa zevcesi Hava bint-i 

Apıl nam Hatun meclis-i Ģer` enverde vekaleyi de`aviden Fazlızâde Ahmed 

Efendi ibn-i Süleyman mahzarında bitav` iha takrîr-i kelâm edüb bi‟l-cümle leh ve 

aleyh vuku bulmuĢ ve fîmâ ba`de vuku bulacak de`avinin a‟id olduğu mehakeme-i 

Ģer`îyyede ve mehakeme-i nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında ve 

mecalis-i idâre devâir-i bidâyeten ve istinâfen ve temyizen ve tashîhen ve i„tirâzen 

ve i„âde-i (SAYFA-121) taleb ve da„vâ ve mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa„a 

ve mürâfa„a ve Ģuhud-i ikami ve istima`ına ve tahlîf ve vaz`ı haciz ve fekkine ve 

teblîğ ve tebellüğ ve kendi imzasıyla istida` ve levayic-i tanzîm ve merci` a‟idine 

takdîme ve emlak ve arazileriyle ifraz ve taksîme ahz ve kabz ve lede‟l-iktizâ sulh 

ve ibrâya ve ahir dahi tevkîl ve terfîk ve azline ve‟l-hasıl husûsat-i mezkûreye 

müteallika ve mütazarri` olan umûrun külliyesi son dereceye kadar îfâ ve icrâya 

tarafımdan vekalet-i ame-i mutallika-i sahîha-i Ģer`îyye ile mümâ ileyh Ahmed 

Efendiye vekil nasb ve ta`yîn eylediğim dediğinde mümâ ileyh Ahmed Efendi 

dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesi kemâ 

hiye hakka edâ ve ifâya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dedikde gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` 

mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu fi'l- yevmi's-sabi` aĢar min Ģehri Rebi'ü`l-evvel lî-

sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Tek tek Hasan oğlu Abdullah bin Hasan  Arab Ahmed oğlu Abdullah bin Ahmed  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 852 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Savb Toros Mahallesi mütemekkinlerinden ve teba`i devlet-i 

aliyenin Ermeni Milleti‟nden iken bundan akdem vefât eden Andon oğlu Heci 

Karabet bin Artinin verâset-i zevcesi menkûhe ve vâlidesi Dirvehi bint-i Karabet 

ve babasi mezbûr Artin ile sağîre kızı Marice ve sağîr oğulları Agob ve Ġsadere 
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mahzarında ba`de ab mezbûr Artin dahi vefât edüb verâset-i zevcesi mezbûr 

Dirvehi ve kebîr oğlu Heci Mustafa ve kebîre kızı Meryeme münhasıran olduğu 

bi‟l-ihbâr ba`de‟l-mütehakkiki‟Ģ-Ģer` mezbûre Heci Kostanti zatı zeyl-i vesîkada 

muharrerü‟l-esâmî kesân ta`rifleriyle muarrefe olan Meryem hâzıra olduğu halde 

meclise-i Ģer`enverde vekaleyi de‟aviden Estapan Efendi veled Kigork 

mahzarında bitav` bitav` takrîr-i kelâm ve ta`bîr-i ani‟l-meram edüb pederimiz 

mütevaffa-yı merkûmun bi‟l-cümle terekesinden benimle karındaĢım hâzıra-i 

mezbûrenin hisse-i ırsiye-i Ģer`îyyemiz vazi„u‟l-yed edenlerle leh ve aleyhimize 

vuku` bulmuĢ ve fîmâ ba`de vukubulacak da`vânın âid olduğu mehakeme-i 

Ģer`îyyede ve mehakeme-i nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında 

meclis-i idâre ve devâir-i sâirede bidâyeten ve istinâfen ve temyizen ve tashîhen 

ve i„tirâzen ve i„âde-i taleb ve da„vâ ve mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa„a ve 

mürâfa„a ve Ģuhud ikamı ve istima`ına ve tahlîfâ ve ikrâra ve kendi imzasıyla 

istida` ve levayic tanzîm ve merci` a`idine takdîme ve vaz` ve fekkineve teblîğ ve 

tebellüğ ve istihsâl eylediği alâmeti mevki` icrâya vaz` ve ahz ve kabz ve lede‟l-

iktizâ sulh ve ibrâya inde‟l-icab ahir tevkîl ve terfîk ve azline ve‟l-hasıl husûsat-i 

mezkûreye müteallika ve mütazarri` olan umûrun külliyesi son dereceye kadar îfâ 

ve icrâya ben ve karındaĢım hâzıra-i mezbûreden her birimiz tarafımızdan 

vekalet-i a`me-i mutallaka-i sahîha-i Ģer`îyye ile mümâ ileyh Estapan Efendi vekil 

nasb ve ta`yîn eyledik dedikte mukarrer-i mezbûrûn bi‟l-cümle takrîrini hâzıra-i 

mezbûre harfiyen ikrâr ve tasdîk ve mümâ ileyh Estapan Efendi dahi ber vech-i 

muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemahe hakka edâ 

ve ifâya te„ahhüd (SAYFA-122)ve‟l-iltizâm eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` 

mâ vaka` bi't-taleb ketb olundu fi'l- yevmi's-sabi` aĢar min Ģehri Rebi'ü`l-evvel lî-

sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 853 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ 

olan Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Marulcu Mahallesi ahâlisinden Açıkgözzâde 

medresesinden Cemaleddin Efendi ibn-i Mehmed Efendi‟nin menziline varıb 
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salüfü‟l-zikr Marulcu Mahallesi ahâlisinden Mirâszâde medresesinden Hocaabi 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi ve Ġplikçizâde Avni Efendi ibn-i Osman ve 

TaĢkapuluzâde Hacı Hasan bin Ömer Efendi mümâ ileyh Cemal Efendi hazır 

oldukları halde âkd-i meclis ettiğinde medîne-i mezbûre mahallâtından Ak Mescid 

Mahallesinde sâkine ve zatı hâzıran-i mezbûran ta`rifleriyle muarrefe olan Fatma 

bint-i Hacı Bekir bin Salih nam Hatun kerimesi mümâ ileyh Cemaleddin 

Efendi‟nin zevcesi olub kezâlik hâzıran-ı mezbûrûn ta`rifleriyle muarrefe olan 

Behice Hanım bint-i Hüseyin Behçet Efendi hâzıra olduğu halde meclis-i ma`kûd-

i mezkûrda bi-tav`ihâ ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb salüfü‟l-beyân Ak Mescid 

Mahallesinde vâki` canib-i yemini oğlum Tahsin Efendi menzile ve tarîk-i âm ve 

arkası Yağcı Hacı Hüseyin bin Ali menzil ve yesârı ġaban zâde Ġbrahim Efendi 

vârisleri menzil ve cephesi tarîk-i âm ile mahdûd tabaka-i aliyesinde iki oda ve bir 

sofa ve bir abdeshane ve tatbikan-ı odasında iki kiler ve bir mutih ve iki oda ve bir 

sofa ve tabaka-i soflasında iki ahur ve bir mikdar havlu ve ma‟i leziz çeĢme ve 

zukak kapusu müĢtemal bir bâb mülk menzil zevcem mütevaffa-yı mümâ ileyh 

Hüseyin Behcet Efendi‟nin bi‟l-cümle terekesinin hin-taksîminde sekiz sehim 

i`tibâriyle bir sehmi benimdir sehmi hazır mümâ ileyh Keremi Efendi‟nin taht 

temlikinde ifraz ve tefrik edilmiĢ ve ol vechiyle diğer vâris oğlum hazır mümâ 

ileyh Keremi Efendi ile kızım hâzıra-i mezbûre Behice Hanım‟ın hisse-i 

müferreze-i mezkûrada hisseleri kalmıĢ olduğundan oğlum hazır mümâ ileyh 

Keremi Efendi ile bir sihâm mezkûr müĢterek ve müstakilen akd ati‟l-suduruna 

inkisadına değin malımız ve malımızın olduğu halde menzil mahdûd-i mezkûre 

bir sehim hisse-i Ģa`yiami iki bin guruĢ semen-i tesmiyesiyle oğlum hazır mümâ 

ileyh Keremi Efendi‟ye bey` bat sahîh-i Ģer` ile bey` ve temlik ve vech layıkıyla 

teslîm eylediğimde ol dahi iĢtirâ ve temlik ve teslîm ve kabz ve kabûl edüb 

semen-ii olan meblağ-i mezkûr iki bin guruĢu zimmetinde iken mümâ ileyhin 

kabûlati hâvî himaye eylediğimde ol dahi meclis-i hümayede bela men` intihâb 

kabûl etmekle menzil mahdûd-i mezkûrda fîmâ ba`de benim asla ve kat`en alaka 

ve müdahilem kalmayıb oğlum müĢteri mümâ ileyh Keremi Efendinin mülk 

müĢterası ve semen-ii dahi mal mümâ ileyh ve semen-i-i mezkûr mutallibinden 

zamanı berat ame ile yeri olmuĢdur dediğinde mukarrere-i mezbûre Fatma 

Hatun‟un ber minval-ı meĢrûh takrîrini kızı hâzıra-i mezbûre Behice Hanım ile 
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me‟an oğlu mümâ ileyh Keremi Efendi ve cem`an ve Ģîfâhen ve harfiyen tasdîk 

eylediğini ve vaka` hali katib mümâ ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me‟an 

mürsel (SAYFA-123) Ümane-i Ģer` ali meclis-i Ģer` gelüb ala vuku` inha ve takrîr 

etmeğin gıbe`t-tasdîk ve‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer` mâ vaka` bi't-taleb ketb olundu fi'l- 

yevmi's-sabi` min zilkade‟Ģ-Ģerife lî-sene-i tas` ve aĢrin ve ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Mümâ ileyh 

Cemaleddin Efendi  

Mümâ ileyh 

Cumali Efendi  

Mümâ ileyh Avni 

Efendi  

Mümâ ileyh Hacı 

Hasan Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 854 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hacı Nureddin Mahallesi mütemekkinlerinden ve Tebea-yıDevlet-i 

Aliyyenin Ermeni Milleti‟nden Heci Agobayan Kigork Ağa bin Heci Karabet 

meclis-i Ģer` enverde medîne-i mezbûre mahallatinden Katib PaĢa Mahallesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Dostumoğlu Hacı Süleyman bin Hacı 

Mehmed‟in sulbî sağîr oğulları Mehmed ve Nureddin‟in medîne-i mezbûre Eytâm 

Sandûğu‟nda mahfûz mallarına lî-ecli‟l-idâne bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn 

olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîr Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi 

mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb vasî müdir mümâ ileyh 

Mehmed Efendi vasîleri olduğu sağîrân-ı mezbûrânın babaları mütevaffa-yı 

merkûmdan mevrûs ve müntakil müĢterek mallarından sim-i mecidi yirmi guruĢ 

hesabıyla on bin sekiz yüz guruĢ hesabıyla bi‟l-vasîye bana edane ve teslîm 

eylediğinde ben dahi yedinden istidane ve ahz ve kabz umurma sarflı istihlak 

etmememle meblağ-ı merkûm ile semen-ii iĢ bu târîh-i vesîkadan üç sene 

tamamına değin mü‟eccel ve ma`uduna sağîrân-ı mezbûrânın mallarından ve vasî 

müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded 

helali koyun saati semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi ve lirâ-yı Osmani 

yüz sekiz guruĢ hesabıyla iki bin dokuz yüz on altı guruĢun ciheteyn-i 

mezkûreteynden cema‟an on üç bin yedi yüz on altı guruĢ zimmetinde sağîren-ı 



277 
 

mezbûrana vacibu‟l-edane ve lâzımü‟l-kaza sahîha deynimdir Eytâm Müdîr ve 

mümâ ileyhin halefi olacak müdir ve vekilleri tarafından mütakiben taleb ve 

da`vâya mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen ihzariyye ve harc i`lâm 

vârisim tahsîli ve pul baha ve masârîfât saireye bana müraca`at etmek üzere harc 

ve sarf ve murur eden eyam içün tabir` edecekleri mebaliğ dahi edaya müta`ahhüd 

bulunduğumu ol babda müdir mümâ ileyh ve halefi olacak zatı emr ve me‟zuniyet 

eyledim dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mezbûr Kigork yine meclis-i ma`kûd-i 

mezkûrda mümâ ileyh Mehmed Efendi mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edüb meblağ-ı mecmu`a mezkûr mukabilesinde her biri ba tapu yedimde 

malım olan Nuh ve Akviran Karyelerinde vâki` ma`lumu‟l-hudud ve‟l-itaraf yirmi 

üç kıta`da bir bâb mülk menzil ile altmıĢ dönüm bir evlek arazilerimi vergi ve 

iradi tarafıma a`id ve raci` olmak üzere iĢ bu târîh-ü vesîkadan üç sene tamamına 

değin terhimin vefa‟ı ferağ ve muamele-i ferağiyelerini komüsyon-i mahsûs 

huzûrunda bi‟l-icrâ ve senedlerini müdir mümâ ileyh teslîm etmememle ol dahi 

teslîm ve kabz ve kabûl edüb deyn-i mezkûrimi vakt-ı mezkûr hulunde sandık-i 

mezkûre eda edemeyib tek rehin mümkin ve müĢir olmaz ise (SAYFA-124) 

Menzil-i mahdûd-i mezkûr ile arazi-i mahdûd-i mezkûrlarımı semen-ii misliyle 

ahere bey` ve ferağ ve kabz semen-ie ve semen-ilerinden deyn-i mezkûrimi edaya 

fazla kalur ise bana irsâl ve‟l-isâle ve noksan zuhur eder ise noksanını baĢkaca 

edaya ve‟l-hasıl husûs-i mezkûr muta`allika ve mütazarri`olan umûrun külliyesi 

gelmeğe azleten fetat vekili mazmûni üzere azl ve uzledden hasune ve sulb akd-ı 

rehinde meĢrût vekalet-i devriyeyi sahîha-i Ģer`îyye ile tarafımdan mümâ ileyh 

Mehmed Efendi‟ye vekil eyledim dedikte ol dahi ber vech-i muharrer vekalet-i 

mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesi kemâ-yenbâği edaya teâhüd ve‟l-iltizâm 

etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu fi'l- yevmi's-sadis 

min Ģehri Cumâdu‟l-ula lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Katibden Osman Efendi  Katibden Ahmed Efendi  Hademe Ali Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 855 
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Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Ġsmail Karyesinde sâkin iken bundan akdem vefât eden Çalıkoğlu sağîr Halil 

bin Hacı Hüseyin bin Halilin ber vech-i ati vârise olduklarını iddiâ` eden zatlar 

ta`rif-i Ģer`île muarrefe Ġsmail bin Hacı Hüseyin o ki vâlidesi kezâlik zatlar ta`rif 

Ģer` ile muarrefeleri Emine bint-i Ġbrahim ve kızkarındaĢı AyĢe bint-i el-mezbûr 

Hacı Hüseyin hazıreten oldukları halde meclis-i Ģer`îyyede taraf-i Ģer`den 

husûmeti ra‟i olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîr Mehmed Efendi ibn-i 

Ġbrahim Efendi muvâcehesinde mütevaffa-yı merkûm sağîr Halil lieb er 

karındaĢım olub hin-i vefâtında verâseti benimle vâlidesi hâzıra-i mezbûre AiĢe ve 

lieb karındaĢı kezâlik hâzıra-i mezbûre AyĢeye münhasıran ve tashîh mesele-i 

mirâsımız on sekiz sehimden olub sihâm-ı mezbûrdan on sehmi bana üç sehmi 

vâlidesi hâzıra-i mezbûre AiĢeye beĢ sehmi lieb kızkarındaĢı hâzıra-i mezbûre 

AyĢeye isâbet edüb bidun-i gayri vârisi ve terekesine müstahak ahiri olmamağla 

karındaĢım mütevaffa-yı merkûmun pederi pederim mütevaffa-yı merkûm 

Hüseyinden mevrûs hisse-i ırsiyesi nukud ve koyun saati semeninden cema‟an bin 

yüz yetmiĢ dokuz guruĢ otuzpara li-ecli‟l-erbah eytam sanduğuna vaz`u‟l-yed 

sandık-ı mezkûrda mevcûd ve mahfûz bulunmuĢ ve mümâ ileyh Mehmed Efendi 

bi‟l-ümena ve bi‟l-memuriye vazi„u‟l-yed bulunmuĢ olduğuna binaen meblağ-ı 

mezkûr benimle hazreten-i mezbûreten AiĢe ve AyĢeye hala edâ ve ifâya müdir 

mümâ ileyh Mehmed Efendiye tenbîh olunmak matlubûmdur deyü hazreten-i 

mezbûretenin tasdîklerini mukarren da`vâ ettiklerinde lede‟s-suâl müdir mümâ 

ileyh Mehmed Efendi dahi cavabında mütevaffa sağîr-i mezbûrûn babası 

mütevaffâ-yı mezbûrdanmevrûs hisse-i ırsiyesi olan meblağ-ı mezkûr bin yüz 

yetmiĢ dokuz guruĢ otuz para li-ecli‟l-erbağ Eytam sanduğuna vaz` olduğunu ve‟l-

yevm vaz` yedini tav`en ba`de‟l-ikrâr ma`ade müdda`merkûm Ġsmail ile hazreten-i 

mezbûreten ber vech-i muharrer verâset-i müdda`îlerini külliyen inkâr etmekle 

müdda` mezbûrden ber vech-i muharrer verâset-i müdda`îlerini tafsîlât-ı zabt 

i`lâmda muharrer olduğu vechiyle salifü‟l-beyân Ġsmail karye ahâlisinden 

Avcıoğlu Mustafa bin Osman ve Corce-i Sağîr Karyesi ahâlisinden Bekir oğlu 

Halil bin Mehmed nam kimesneler bi‟l-muvâcehe ber nehc-i Ģer` isbat etmeğin 

Ģahidan-ı mezbûren usul-i mevzu`asına tatbikan evvel bavaraka mestura (SAYFA-

125) Mensub oldukları mezkûr Ġsmail karye Ġmamı Mehmed Efendi ibn-i Ahmed 
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ve Muhtar ve Ahmed oğlu Hacı Abdurrahman bin Hacı Ahmed ve Corce-i sağîr 

Karyesi imamı Hacı Hasan Efendi ibn-i Yusuf ve Muhtar Müstebân Ağa ibn-i 

Hacı Ahmed nam kimesnelerden sırren ve ba`de Çobanlar Karyesi ahâlisinden 

Bekir oğlu SatılmıĢ bin Bekir ve Ġsmail karyesi ahâlisinden Çalıkoğlu Mustafa bin 

Hasan nam kimesnelerden mümâ ileyh Mehmed Efendidinin mu`arrezat-i 

Ģer`îyyesine mebnî tarafından vekil ta`yîn olunan Ayıkzâde Hacı Arif Efendi ibn-i 

Hacı Ahmed Efendi muvâcehesinde alenen lede‟t-tezkiye a„dl ve makbûlü‟Ģ-

Ģehâde idükleri iĢ`âr ve ihbâr olunmağın mucibince müdda` mezbûr Ġsmail ile 

hazreten- i mezbûreten Emine ve AyĢe‟nin ber vech-i meĢrûh verâset 

müdda`îlerine ba`de‟l-hükm ali mucib ikrâra meblağ müdda`îye mezkûr bin yüz 

yetmiĢ dokuz kuruĢ otuz paraya müdda` mezbûr Ġsmail ile hazreten-i mezbûretene 

eda ve teslîme müdir mümâ ileyh izâfetlü vekil mezbûr Arif Efendi‟ye tenbîh 

olunduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-sani ve‟l-ıĢrin min Ģehri hacerü‟l-ahir 

lî-sene ve selasin ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 856 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Sincanlu Nâhiyesine muzâf Serban Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem 

vefât eden Çakır oğlu Ali bin Abdurahman bin Hacı Yusufun ber vech-i ati vârisi 

olduğunu iddiâ eden karye-i mezbûre ahâlisinden Hacı Ahmed oğlu Hacı Ömer 

bin Hacı Mehmed meclis-i Ģer`îyyede medîne-i mezbûre mahallâtından Sinan 

Halife Mahallesi ahâlisinden Ayıkzâde Hacı Arif Efendi ibn-i Hacı Ahmed Efendi 

muvâcehesinde mütevaffa-yı merkûm Alinin babası Abdurrahman ile ben ve 

karındaĢım ga‟iban ani‟l-meclis Hacı Ahmed ve Hacı Ali‟nin babası pederimiz 

mezbûr Hacı Ahmed li-ebeveyn karındaĢlar olub babaları ismi Hacı Yusuf ve 

dedeleri ismi Abdullah ve vâlideleri ismi AyĢe bint-i Abdullah ve sakat reisleri 

mezkûr Serban Karyesi olub ol-vechiyle mütevaffa-yı merkûm Alinin verâset-i 

zevcesi Hacı Ümmi Gülsüm bint-i Mustafa ile asab-ı tesbiye ciheteynden benimle 

karındaĢlarım mezbûran Hacı Ahmed ve Hacı Ali ve mezbûran Süleyman ve diğer 

Ahmed‟e münhasıran ba`de zevce-i mezbûre Hacı Ümmü Gülsüm dahi vefât edüb 

verâseti lieb er karındaĢı oğulları Mustafa ve Ġsmail ibn-i-i Turtan Ali‟ye 

münhasıran ve tahsîl mesele-i mirâsları kırk sehimden olub sihâm-ı mezbûreden 
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altiĢâr sehimden cema‟an otuz sehmi benimle mezbûrûn Hacı Ahmed ve Hacı Ali 

ve Süleyman ve diğer Ahmed‟e ve beĢer sehimden kezâlik cema‟an on sehmi 

mezbûran Mustafa ve Ġsmail e isâbet edüb bizden gayrı verâseti ve terekesine 

müstahak ahir olmamağla murusimiz mütevaffa-yı evvel mezbûr Ali‟nin mezbûr 

Hacı Arif Efendi zimmetinde ciheteyn-i farzdan kırk guruĢ alacak hakkı olub 

meblağ-ı mezkûr kable‟l-ahz ve‟l-istîfâ ber vech-i muharrer vefât etmekle meblağ-

ı mezkûrdan bir sihâm-ı mezkûr hisse-i ırsiyeme isâbet eden altı guruĢ hala bana 

eda ve teslîme mezbûr Hacı Arif Efendi‟ye tenbîh olunmak matlubûmdur deyü 

da`vâ ettikte lede‟s-suâl mezbûr Hacı Arif Efendi dahi cevâbında ciheteyn-i 

merkûmeden mütevaffa-yı evvel mezbûr Aliye zimmetinde ol-mikdar guruĢ deyni 

olduğunu tav`en ba`de‟l-ikrâr ma‟ade müdda` mezbûr Hacı Ömerin (SAYFA-126) 

Ber vech-i muharrer verâseti müdda`îsine külliyen inkâr etmekle müdda` mezbûr 

Hacı Ömer‟den ber vech-i muharrer verâset-i müdda`îsine mutabık beyyine taleb 

olundukta her biri salifü‟l-beyân Serban Karyesi ahâlisinden yetmiĢüç yaĢında 

Sukud oğlu Mehmed bin Molla Hüseyin ve yetmiĢ yaĢında kara oğlu Hacı Ömer 

bin Mustafa nam kimesneler li-ecli‟l-Ģehâde meclis-i Ģer`hâzıran olub âli hiddetin 

istiĢhad olunduklarında fi‟l-hakika mütevaffa-yı merkûm Çakır oğlu Alinin babası 

Abdurrahman ile müdda`mezbûr Hacı Ömer ve ga‟iban ani‟l-meclis karındaĢlar 

Hacı Ahmed ve Hacı Alinin babaları Hacı Mehmedin babası Ahmed ve kezâlik 

ga‟iban-i ani‟l-meclis Süleyman ve Ahmedin babaları Yusufun babası mezbûr 

Hacı Ahmed li-ebeveyn karındaĢlar olub babaları ismi mezbûr Hacı Yusuf ve 

dedeleri isimi Abdullah ve vâlideleri isimi AyĢe bint-i Abdullah ve Sakat reisleri 

mezkûr Serban Karyesi olub ol-vechiyle ol-vechiyle mütevaffa-yı merukum 

Alinin verâseti zevce-i menkûhe-i Hacı Ümmi Gülsüm bint-i Mustafa ile asab-ı 

tesbiye cihetinden Mustafa ve li-ebeveyn ammisi Hacı Ahmedin oğlu Hacı 

Mehmedin oğulları mezbûrûn Hacı Ömer ve Hacı Ahmed ve Hacı Ali ve diğer li-

ebeveyn ammisi mezbûr Hacı Ahmedin oğlu Yusufun oğulları mezbûr Suleyman 

ve diğer Ahmede münhasıran ve ba`de zevce-i mezbûre Hacı Ümmü Gülsüm dahi 

vefât edüb verâseti lieb er karındaĢı oğulları Mustafa ve Ġsmail ibn-i-i Tortuman 

Aliye münhasırandır bunlardan gayrı vârisi ve terekesine müstahak ahir olduğu 

ma`lumumuz değildir biz bu husûsu bu vech üzere Ģahidiz ve Ģehâdet dahi ederiz 

deyü her bir münfiki‟l-lafz ve‟l-ma`na bi‟l-muvâcehe ber nehc-i Ģer` iddiâ Ģehâdet 
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etmeler ile Ģehâdet-i mezbûrûn suâl mezu`asına tatbikan evvel ba varaka-i mestura 

mensub oldukları salifü`z-zikr Serban Karyesi imamı Ahmed Efendi ibn-i Hasan 

ve muhtar Hacı Cebib oğlu Veysel bin Süleyman ve azalarından Hacı Eyüb oğlu 

Mustafa bin Mehmed bin Mehmed ve diğer oğlu Ali bin Bekir nam kimesnelerden 

sırren ve ba`de mezkûr Serban Karyesi ahâlisinden Kos oğlu Ahmed bin Hacı Ali 

ve sincan Karyesi ahâlisinden Takiyeli oğlu Süleyman bin Abdullah ve ÇavuĢbaĢı 

Mahallesi ahâlisinden Bacak oğlu Hasan bin Bekir nam kimesnelerden bi‟l-

muvecehe alenen lede‟t-tezkiye a„dl ve makbûlü‟Ģ-Ģehâde idükleri iĢ`âr ve ihbâr 

olunmağın mucibince müdda` mezbûr Hacı Ömerin ber vech-i meĢrûh verâset-i 

müdda`îsine ba`de‟l-hükm âli vacibü‟l-ikrâra meblağ-i müdda`îye-i mezkûr altı 

guruĢ ile müdda`aleye mezbûr Hacı Arif Efendi el-mezbûr olduğu tescîl ve i`lâm 

olundu fil-yevm el-hamis ıĢrin men Ģehri Ramazanü'l-mübarek lî-sene-i ihdâ ve 

selâsîn ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 857 

Mu`tereze-i mezbûre Emine aleyhindeki hükm-ü gıyabiye adem-i kanaatla TeĢrîn-

i sani 328 târîhinde itiraz edilmesi üzerine mu`tereze-i aley Hacı Hakkıya vech-i 

hima mehakeme olunmak üzere fi 29 zilhicce 1330 târîhlü varaka-i davetiye 

gösterilmiĢ olmağla merkûm Hakkı Efendi yevmiyisinde da`vet vâki`ye icabet 

ederek isbat-ı vucud eylediği halde mu`tereze-i mezkûre Emine yevm-i mezkûrda 

icabet etmediğine ve baĢkaca itiraz-ı mezkûr da`vâsını ta`kîb eylediğine ve hasmı 

asıl müdda` mahkum leh merkûm Hakkı Efendi tarafından müraca`at 

musırrerrende bulunduğuna binaen fi- 23 ġaban 1324 (SAYFA-127) Ve fi 12 

Eylül 322 târîh ve 7 aded ile teblîğ edilib olan halimi mer` ve meclis-i tedkîfât 

Ģer`îyye`nin kararını müzterin bulunan tarhrîrat-ı müĢnimapenahi tevkifen fi 15 

Rebi'ü`l-evvel 331 târîhlü teblîğ kılınan ihtar name zuhuruna bir takım ve ismi ve 

gayri meĢrûh i`tirazatımızı` dereceyle da`vet vafi`ye dahi âdem-i icatıyla vakf-ı 

mezkûr namına mahkumu‟l-ileh zaruriyeti ve bila mucibü‟l-hükm alemin te`vik 

icrâsı istilzam eylemiĢ olduğu nümâyân  olduğundan hükm- ü alem-i gıyabinin 

tenfizi iktizâ eylediği iĢ bu mahalle-i Ģerh verildi fi 12 Cumâde‟l-ula 1331  
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BELGE NO: 858  

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

teer oğlu Berber Süleyman bin Ġsmail bin Abdullahın zevce-i menkûhesi Nezgi 

bint-i Ali‟den gayri vâris ma`rûf ve ma`rûfesi olmayıb sulus emval-i metrukesi 

vech bir ve hayrat-ı mu`ayene gayr-ı mu`ayeneye vesiyet ve infazına Mahalle-i 

mezbûre ahâlisinden Abdulbani oğlu Hasan Hüseyin Efendi ibn-i Hacı Aliye vasî 

muhtar nasb ve ta`yîn eylediği ber-nehc-i Ģer` sabit olmamağla sulusi vesâyesine 

ve mütabâkîsi dört sehim i`tibârıyla bir sehmi zevce-i mezbûre Nezgi Hatuna ve 

sulüs araba` canib-i beyte‟l-milele a‟id ve raci` olduğunu binaen livâ-i mezkûr 

muhâsebe habibesi ve beyte‟l-milel me`mûr Ġbrahim Nurullah Efendi tarafından 

mürsel muhâsebe baĢkatibi Safdar Efendi ve zevce-i mezbûre Nezgi Hatun ve vasî 

Muhtar Hasan Hüseyin Efendi taleb ve muarrefetler ile tarhrîr olunan tereke-i 

mütevaffa-yı mezbûr defteridir ki ber vech-i ati zikr ve beyân olunur fi‟l-yevmi‟l-

hadi min Ģehri Cumâde‟l-ula lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

Karahisarlıoğlu Yusuf zimmetinde senedü‟l-icfa olub zevce-i mezbûre ve vasî 

Muhtar merkûm muarrefetiyle tahsîl olunan : 2325 

Mahalle-i mezbûrede vâki` ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât bir bâb mülk menzil 

zevce-i mezbûre mesnu ve acize ve fakire olduğu anlaĢılmağla mümâ ileyhe 

Safdar ve Hasan Hüseyin Efendilerinin muarrefetleriyle belediye kalfası Ġbrahim 

ve erbab vukuf tarafından keĢf ve tahmin ve taksîm edilerek zevce-i mezbûre 

Hatun hisse-i Ģer`îyyesine isâbet eden miktarı tefrik ve ta`yîn ettirilerek 

mezbûrenin ikâmetine tahsis edildikten sonra mütabâkîsi bi‟l-müzayede füruht 

olduğunda semen-ii beyte‟l-milel ile vesâyete a‟id olmak üzere ibkâ edilmiĢdir  

Yekünü‟l-tereke : 2325 

minhe'l- ihracat 
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Kaydiye 

6  

Pul beha ma` 

varak  

 14  

Akçe fark  

3  

Argır sülus 

resm-i kısmet 

38 

Yekünü‟l-

ihracat  

61 

 

BELGE NO: 858 

Sahhü‟l-baki :2264 

Hisse-i sülus bir ay 

vesâyet-i sülus  

768 

Hisse-i zevce-i mezbûre 

Nezgi  

374 

Hisse-i beyte‟l-milell 

1122 

 

Tafsîlât-ı bi‟l-ade muharrer olduğu vechiyle tereke-i nakid-i mezkûrdan üç yüz 

yetmiĢ dört guruĢ zevce-i mezbûre Nezgi Hatun ve bin yüz yirmi iki guruĢ 

beyte‟l-milel ve yediyüz yetmiĢ sekiz guruĢ sülüs vesâyet mezkûresine isâbet 

etmekle zevce-i mezbûre hisse-i musibesini medyûn merkûmdan havaleten ahz ve 

istîfâ eylediği gibi beĢ yüz doksan sekiz guruĢ otuz para ba makbuz ve imza mal 

sanduğuna teslîm edilmiĢ ve vasî muhtar merkûm Hasan Hüseyin Efendide havale 

ve nakiden ve harc i`lâm ve pul masârıfı olarak cem`an bin iki yüz doksan bir 

guruĢ on para ahaz ve kabz ederek ba muarrefet Ģer`techiz ve tekfin ve vucuh yere 

sarf eylemiĢ ve nakid-i mezkûrdan ancak sülus hisse-i yedi yüz altmıĢ sekiz guruĢ 

isâbet etmiĢ olduğundan beĢ yüz yirmi üç guruĢ otuz para fazla me‟zuzat sarfiyle 

bulunmuĢ olmağla beyte‟l-milel ile sülus vesâyet içün aynen îfâ edilen mütabâkî 

menzil ve arsa-i mu‟ayene bi‟l-müzayede füruht eylediği sûrette merkûm Hasan 

Hüseyin Efendi‟nin ziyade mahmuzatı bulunan meblağ-i mezkûr beĢ yüz yirmi üç 

guruĢ otuz para hane-i mezkûr semeninden evvel emrde beyte‟l-milel namına 

ihrac ve istîfâ edildikten sonra mütabâkî semen-ii üç sehim i`tibâriyle sülusi 

vesâyet-i mezkûrenin infazı içün vasî muhtar merkûm Hasan Hüseyin Efendiye 

sülusatı beyte‟l-milel a‟id ve raci`olmak iktizâ eylediği iĢ bu mahalle-i Ģerh verildi  

BELGE NO: 859 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ 

olan Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi` Salar Karyesi ahâlisinden Kadı Veli oğlu Hacı 
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Mehmedin Veliddinin karye-i mezbûrede vâki` müsâfir odasına varıb zeyl-i 

vesîkada muharrerü‟l-esâmî müslimin hazır olduğu halde âkd-i meclis-i Ģer`ali 

ettiğinde karye-i mezbûre ahâlisinden iken bundan akdemvefât eden Kadı Veli 

oğlu Abdurrahman bin Veliddin‟in bin Hüseyin‟in verâset-i zevce-i menkûha-i 

metrûkeleri Rasime bint-i Mustafa ve Sultana bint-i Abdullah nam Hatunlar ile 

zevce-i mezbûre Rasime‟den mütevellîd sulbî sağîr oğlu Hasan ve zevce-i 

mezbûre Sultan‟dan mütevellîd sulbî sağîr oğlu Yusuf ve kendünden mukaddem 

vefât eden zevcesi Teslîme bint-i Ġbrahimden mütevellîd sulbî kebîr oğlu 

Veliddine mahzara olduğu bi‟l-ihbâr i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver zâhir ve nümâyân 

olduktan sonra sağîr-i mezbûr Yusuf‟un tesviye-i umurlarına kıbe‟l-i Ģer`den bir 

vasî nasbi lüzûm ve mühim olmağın emânet ile ma`rûf (SAYFA-129) Ġstikâmet ile 

mevsuf ve her vechiyle vesâyet uhdesinden gelmeğe kadira idüğü zeyl-i vesîkada 

muharrerü‟l-esâmî müslimin ihbârlarıyla mütehakkik olan sağîr-i mezbûru 

Yusuf‟un vakt-ı rüĢd ve sedadına değin babası mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 

müntakil malını hıfz ve hiraset ve sair umur lâzımesini tesviye ve rü‟yet kıbel-i 

Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn eylediğinde ol dahi ber vech-i muharrer vekalet-i 

mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbâği edaya te`ahhüt ve‟l-iltizâm 

eyledim dediğini ve vâki` hali katib mümâ ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve 

me‟an mürsel ümena-i Ģer`île meclis-i Ģer` gelüb âla vuku` inha ve takrîr etmeğin 

gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu fi'l- yevmi'l-aĢar min Ģehri 

Cumâde‟l-ula lî-sene-i ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Kadı oğlu Mehmed bin 

Veliddin  

Hacı Hasan oğlu Hacı 

Mehmed bin Hacı Hasan  

Kethüdaoğlu Mustafa bin 

Mehmed  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 860 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Bulca Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Dede oğlu Ġsmail 

bin Hacı Mehmed bin Süleyman bin Abdullah‟ın verâset-i zevcesi Nimetullah 
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bint-i Süleyman ile zevce-i mezbûre Nimetullah‟dan mütevellîdler sulbiyye-i 

sağîre kızı Rabiye ve sulbî sağîr oğlu Mehmed ve zevce-i mutallakası Mavi bint-i 

Ġbrahim mütevellîdler sulbiyye-i kebîre kızı Zeyneb sulbî sağîr oğlu Mustafa‟ya 

münhasıran bağde-i sağîre-i mezbûre Rabia dahi vefât edüb verâset-i vâlidesi 

mezbûre Nimetullah ve li-ebeveyn er karındaĢı sağîr-i mezbûr Mehmed‟e 

münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enverzâhir ve nümâyân olduktan 

sonra sağîr-i mezbûr Mehmed‟in vakt-ı rüĢd ve sedadına değin tesviye-i umûruna 

kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olunan vâlidesi mezbûr Nimetullah ve kezâ 

sağîr-i mezbûr Mustafa‟nın vakt-ı rüĢd sedadına değin kezâlik tesviye-i umurluna 

kıbel-i Ģerden vasî nasb ve ta`yîn olunan kız karındaĢı mezbûre Zeyneb Namen 

Hatunların taleb-i ma`rifetleri ve m`arifet Ģer`î ile medîne-i mezbûre Eytâm 

Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi hazır oldukları halde tarhrîr bi‟l-

müzayede bey` ve beyne‟l-verese bi‟l-farizatü‟Ģ-Ģer`îyye tevzi` ve taksîm olunan 

mütevaffa-yı evvel merkûmun terekesi defeteridir ki ber vech-i ati zikr ve beyân 

olunur fi‟l-yevmi‟l-sabi` aĢar min Ģehri Rebi'ü`l- ahir lî-sene tas` ve ıĢrin ve selase 

mi`e ve elf  

(SAYFA-129) 

Beyaz öküz 

ma`çift 

Aded                   1 

KuruĢ             

1000 

Siyah tosun ma` 

takım çift  

Aded             1 

KuruĢ           1000 

Çavdarlı hınta keyl 

âsitâni  

Aded          15 

Keyl 20 

KuruĢ 150 

Siyah Ģa`ir keyl 

âsitâni  

Aded 40 

keyl 13 

KuruĢ 52 

Tahta anbar  

Aded         1 

KuruĢ     100 

Dakik keyl asıtani  

Aded         7- 

Keyl         20 

KurĢu          150 

Def‟a dakik has 

keyl âsitâni  

Aded           7- 

Keyl          20 

KuruĢ       150 

Bulgur keyl 

âsitâni  

Aded         2- 

Keyl          20 

KuruĢ         50 

Kil  

Aded         10 

KuruĢ        10 

Toz 

Aded          12- 

KuruĢ         12- 

 Def‟a toz 

Aded         12- 

KuruĢ       12- 

Def‟a kil  

Aded        10 

KuruĢ      10 

Kaklı çuval 

Aded         2 

KuruĢ       50 

Def‟a kaklı çuval 

Aded           2 

KuruĢ         50 

Tahlis çuval  

Aded              9 

KuruĢ            18 

 

(SAYFA 130) 

Kebîr nuhas tebsi 

Aded           1 

KuruĢ         15 

Def‟a nuhas sağîr 

tebsi  

Aded              1 

KuruĢ             10 

Nuhas sahan 

Aded           6 

KuruĢ           20 

HoĢab kasesi 

Aded              1 

KuruĢ             5 
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Çinko hoĢab tası 

Aded 2 çinko 

sahan 2  

KuruĢ      5 

 Kapaklı doğan 

Aded       2 

KuruĢ    20 

Ağzı kapaklı 

kuĢhane 

Aded       1 

KuruĢ     15 

Nuhas kazgan  

Aded         1 

KuruĢ       100 

Müsta`mel kıl 

palaz 

Aded       1 

KuruĢ       50 

ġilte  

Aded      1 

KuruĢ   10 

Ġç memlu döĢek 

Aded 1 yorgan 1 

yasdık 1 

KuruĢ      80 

Def‟a kıl palaz  

Aded        1 

KuruĢ      50 

Giyah araba  

Aded         2 

KuruĢ        50 

Sahan saraba 

Aded           20 

KuruĢ         100 

Hatab arabası  

Aded         2 

KuruĢ       20 

Def‟a hatab araba  

Aded          2 

KuruĢ         20 

HaĢhaĢ keyl 

âsitâni  

Aded       30- 

Fi            38- 

KuruĢ    1174,10 

Hınta keyl âsitâni  

Aded          35 

Fi               24 

KuruĢ         740 

Kancık merkeb  

Aded       1 

KuruĢ     160 

Kancık ĢiĢek  

Re‟s       8 

Fi          68 

KurĢu     544 

Kuzulu koyun  

Re‟s       12 

Fi           102 

KuruĢ      1224 

Altı palaz tabanca  

Aded        1 

KuruĢ       200 

Pil saati  

Aded      1 

KuruĢ       50 

ġa`ir keyl âsitâni  

Aded        8- 

Fi             13 

KurĢu       110,20 

Teke yapağı  

Aded           2 

KuruĢ      20 

Yapağı  

Aded       2- 

KuruĢ      30 

Panair güğüm 

Aded          8 

Fi               5- 

KuruĢ         44 

Duri tonlu esb 

ma` takım  

Aded           1 

KuruĢ          200  

Gaz yağı teneke 

Aded         1 

KuruĢ       15 

DöĢeme Aded  

Aded         12 

KuruĢ        25 

Kara sağîr düğesi  

Aded                1 

KuruĢ             108 

Kurma tiftik 

Aded        1 

KuruĢ       150 

Def‟a hınta keyl 

âsitâni Aded 11 

Ģinik 1 

Keyl           12- 

KuruĢ         140,20 

ġa`ir keyl âsitâni  

Aded            18 

Fi                 10 

KuruĢ           180 

AĢağı tandırı 

Karyesinden Hacı 

Bekir oğlu Ahmed 

zimmetinde alacağı 

olub tahsîl olunan  

KuruĢ 343,30 

Zuhur eden nakid 

mevcûdi sim-i 

mecidi 15 lirâ-yı 

Osmani 10 

KuruĢ 408 

Def‟a çavdarlı 

hınta keyl âsitâni  

Aded               15 

Fi                     25 

KuruĢ              375 

Siyah Ģa`ir keyl 

âsitâni  

Aded               13 

KuruĢ              52 

Def‟a bulgur keyl 

âsitâni  

Aded             2- 

Keyl              25 

KuruĢ            50 

 

Yekunu‟t-tereke 1963,10  

Minhe‟l-ihracat  

Mehr-i mü‟eccel zevce-i 

mezbire Nimetullah 

Hatun  

KuruĢ              125 

Resm-i kısmet 

KuruĢ         287,20 

Dellaliye  

KuruĢ          174 

Kaydiye  

KuruĢ           36 

Pul baha ma` varaka  

KuruĢ            17- 

Tiren ve masârîfât-ı 

zaruriye  
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KuruĢ       82,20 

Akçe farkı  

KuruĢ       27 

  

 

Yekunu‟l-ihracat 749,20  

Sahhü‟l-baki 11213,30 el –taksîm beyne‟l-verese  

Hisse-i zevce-i mezbûre Nimetullah 

KuruĢ 1674,10 

Hisse-i bint-i kebîre-i mezbûre Zeyneb 

KuruĢ 1635,13 

Hisse-i ibn-i sağîr-i mezbûr Mehmed  

KuruĢ 4633,18 

Hisse-i ibn-i sağîr-i mezbûr Mustafa  

KuruĢ 3270,27 

 

Küsur-i sair 2 

(SAYFA-130) 

Ber-vech ü meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-i mezkûr on bir bin iki yüz on üç guruĢ 

otuz paradan verase-i kibâr-i mezbûreten Nimetullah ve Zeynebden her biri ber 

mucib bi‟l-ahsa ırsiyelerini tamamen ve kemalen ahz ve kabz ve istiman hak 

ettikleri gibi sağîren mezbûr Mehmed ve Mustafanın ber mucib bi‟l-ahsen 

ırsiyeleri olan cem`an yedi bin dokuz yüz dört guruĢ beĢ paradan bin seksen 

guruĢu Hazinedar zâde Mustafa Efendiye fi 28 zilhicce 329 târîh ve 254 numrolu 

ikibin yüz yetmiĢ guruĢu Sağırcı oğlu Hüseyin (SAYFA-131) ÇavuĢ fi 21 

Ramazan 329 numrolu iki bin beĢ yüz altmıĢ guruĢu Nuri PaĢa kerimesi Zeyneb 

Hanıma fi 14 Ģeval 329 târîh ve 309 numrolu ve bin dört yüz yedi guruĢu Bulca 

Karyesinden Dede oğlu Süleymana fi 8 Cumâde‟l-ula 1331 târîh ve 842 numrolu 

altı yüz doksan yedi guruĢ karye-i mezbûreden Kula oğlu Hacı Mehmede fi 8 

Cumâde‟l-ula 1321 târîh ve 842 numrolu hüccetler mucibince edane olduğu iĢ bu 

mahalle Ģerh verildi  

BELGE NO: 861 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtındana Kahil Mahallesi ahalisnden iken bundan akdem canib-i hicaz 

mağfiret- tırazda vefât eden Emir Himmetoğlu Hacı Ahmed bin Mustafa bin 

Salih‟in verâset-i zevce-i menkûhe-i metrukesi Nğmetullah bint-i Hacı Hüseyin ve 

vâlidesi ġerife bint-i Ahmed ve sulbî sağîra kızı Sultan ve sulbî sağîr oğlu 
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Abdullah münhasıran ba`de sağîr mezbûr Abdullah dahi vefât edüb verâset-i 

vâlidesi mezbûre Nimetullah ve li-ebeveyn kız karındaĢı sağîre-i mezbûre 

Sultan‟a ve li-ebeveyn ammisi Hüseyin bin el-mezbûr Mustafaya münhasıran 

olduğu bi‟l-ihbâr inde‟Ģ-Ģer`î‟l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra sağîre-i 

mezbûre Sultana‟nın vakt-ı rüĢd ve sedadına değin tesviye-i umûruna kıbel-i 

Ģer`den vesi nasb ve ta`yîn olunan vâlidesi mezbûre Nimetullah ve verase-i kibâr 

mezbûrûnun taleb ve muarrefetler ve muarrefet Ģer`ali ve medîne-i mezbûre 

Eytâm Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi hazır oldukları halde tarhrîr 

ve bi‟l-müzaayede bey` ve beyne‟l-verese bi‟l-farizatü‟Ģ-Ģeriye tevzi` ve taksîm 

olunan mütevaffa-yı evvel mezbûrûn terekesi defteridir ki ber vech-i ati zikr ve 

beyân olunur fi‟l-yevmi‟l-rabi` ve‟l-ıĢrin min ġabanü‟l-muazam lî-sene selasin ve 

selase mi`e ve elf (SAYFA- 131) 

Yük memlu 

Mak„ad örtüsü  

Aded             4 

KuruĢ              200 

Müsta`mel halı 

seccade  

Aded                 2 

KuruĢ               60 

Ot mak„ad  

Aded           7 

KuruĢ           140 

Nuhas toklu 

mahgal  

Aded             1 

KuruĢ             150 

Yorgan  

Aded               1 

KuruĢ              30 

Müsta`mel kilim  

Aded                   1 

KuruĢ               60 

Asma lanba  

Aded              1 

KuruĢ             20 

Pencere perdesi 

Aded               11 

KuruĢ                60 

Def‟a müsta`mel 

kilim  

Aded              3 

KuruĢ             200 

Hırda seccade  

Aded                1 

KuruĢ                10 

Yüz yastığı 

Aded                3 

KuruĢ              20 

Ot yasdık 

Aded               32 

KuruĢ             160 

Nuhas semaver  

Aded                1 

KuruĢ            80 

Kebîr mirat 

Aded           1 

KuruĢ           80 

Düğe suba 

Aded             1 

KuruĢ            108 

Ġç memlu döĢek 

yasdık  yorgan  

Aded 1,1,1 

KuruĢ         150 

Nuhas mangal  

Aded              1 

KuruĢ              80 

Oturak lanba  

Aded            3 

KuruĢ              15 

Nuhas sahan  

Aded                   3 

KuruĢ                    

20 

Mürettabatı  

Aded            3 

KuruĢ             50 

Çinko kadife tebsi  

Aded               1 

KuruĢ              10 

Çinko çorba tası  

Aded           4 

KuruĢ             5 

Çinko sahan  

Aded             3 

KuruĢ         7,20 

Kebîr tebsi  

Aded             1 

KuruĢ              40 

Sağîr tebsi  

Aded            1 

KuruĢ            20 

 Def‟a tebsi  

Aded             1 

KuruĢ             20 

Sofra  

Aded            3 

KurĢu            30 

Ot Mak„ad  

Aded       1 

KuruĢ            2 

Müsta`mel zini  

Aded            9 

KuruĢ              20 

Yağ bakraçı  

Aded            1 

KurĢu              20 

HoĢab kasesi  

Aded              2 

KuruĢ                  5 

Ġlisdir  

Aded           1 

KurĢu           10 

Kebîr kazgan  Kazgan ineği  Kebîr tencere Nuhas sahan  
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Aded                 1 

KuruĢ               

300 

Aded           1 

KuruĢ             40 

Aded               1 

KurĢu                 

40 

Aded              1 

KuruĢ            7,20 

Tebsi  

Aded          1 

KuruĢ      20 

Tabele mangal 

Aded 1 nuhas 

sağîr-i mangal 1 

KuruĢ            20 

 Soba  

Aded              1 

KuruĢ             10 

Tahta sandık 

Aded               1 

KuruĢ              10 

 Def‟a ot Mak„ad  

Aded             1 

KuruĢ              20 

Ot yasdık  

Aded           10 

KuruĢ               50  

Müsta`mel 

seccade  

Aded               1 

KuruĢ                40 

Def‟a seccade  

Aded            1 

KuruĢ            50 

Müsta`mel kilim  

Aded            1 

KuruĢ        100 

Ġç memlu Mak„ad  

Aded      1 

KuruĢ         20 

Oturak lanba  

Aded         3 

KuruĢ 15 

Oturak saat 

Aded          1 

KuruĢ          30 

Tunç havan  

Aded            1 

KuruĢ              20 

Tebsi  

Aded           2 

KuruĢ          40 

  

 

(SAYFA-132) 

Tencere  

Aded                    1 

KurĢu                20 

Def‟a tencere  

Aded          1 

KuruĢ         20 

Mürettabatı  

Aded          2 

KuruĢ           40 

 Saat  

Aded           1 

KuruĢ           60 

Yüz yasdığı 

Aded              4 

KuruĢ            40 

Halı seccade  

Aded         1 

KuruĢ           80 

ġeker  

Aded         9 

KuruĢ         45 

Mizan ma` 

dirhem  

Aded          1 

KurĢ          120 

Sabun  

Aded            1 

KuruĢ            10 

Def‟a Ģeker  

Aded                  3 

KuruĢ                12 

 Kaneviçe çuval  

Aded          1 

KuruĢ             2,30 

Sandık  

Aded        1 

KuruĢ       17,20 

 Kantar  

Aded 1 

KuruĢ 80 

Ġlisdir  

Aded 1 

KuruĢ 20 

Kömür yük  

Aded 1 

KurĢ 20 

Hatab arabası 

Aded          1 

KurĢu           30 

 Zevce-i 

mezbûrenin 

zimmetinden tahsîl 

edildiği  

KurĢu 921 

Ah-ı mezbûr 

Hüseyinin 

zimmetinden tahsîl 

eylediği  

KuruĢ 92 

Hatab-ı hacizden 

gelen nakid 

mevcûd  

KuruĢ 4320 

Def‟a nakid-i 

mevcûd  

KuruĢ 648 

Emir Himmet oğlu 

Hacı Mehmedden 

tahsîl olunan lira- i 

Osmani para430  

KuruĢ 42440 

   

 

Yekunu‟t-tereke 55866,10 

Minhe‟l-ihracat  
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Mütevaffa-yı merkûm Hacı Ahmed ammi zâdesi Hacı Mehmede hicaze-i kıble‟l-

mağrib ifraz ve emânet-i teslîm eylediği dört yüz otuz aded lirâ-yı Osmaninin 

sulusi olub vech-i ber vech sarf etmek üzere karındaĢı mezbûr hüseyine vasî 

muhtar nasb ve ta`yîn etmekle ba`de‟l-sebut ba i`lâm Ģer` ve ba i`lâm ve haber 

mezubur Hüseyine teslîm kılınan kuruĢ 15480 

Resm-i kısmet 

KuruĢ 1002 

Para 30 

Dellaliye  

KuruĢ 65 

Para 10 

Kaydiye  

KuruĢ 168 

Pul beha ma` 

varaka  

KuruĢ 40 

Akçe farkı 

KuruĢ 67 

 

Yekunu‟l-ihracat 16823 

Sahhü‟l-baki 39043,10 el-taksîm beyne‟l-verese 

Hisse-i zevce-i 

mezbûre 

Nimetullah  

KuruĢ 11027,4 

Hisse-i Ümmü 

mezbûre ġerife  

KuruĢ 6507,8 

 Hisse-i bint-i 

sağîre-i mezbûre 

Sultan 

KuruĢ 18437,40 

Hisse-i am 

mezbûr Hüseyin  

KuruĢ 3072,34 

 

Ber vech-i meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-i mezkûr otuz dokuz bin kırk üç guruĢ on 

paradan verase-i kibâr mezbûrûn Nimetullah ve ġerife ve Hüseyinden her biri ber 

mucib bi‟l-ahsa-i ırsiyelerini tamamen ve kemalen ahz ve kabz ve istîfâyı hak 

edüb sağîre-i mezbûre Sultananın ber mucib bi‟l-ahsa ırsiyesi olan on sekiz bin 

dört yüz otuz yedi guruĢ dört paradan beĢ bin guruĢu Ģeyh zâde Ahmed ve sema`i 

Çelebiler 1 Rebi'ü`l-evvel 1331 târîh ve 773 numrolu beĢ bin dört yüz guruĢu 

zira`at banka Ģubesi me`muru Ġbrahim Efendiye fi 23 Ģeval 1330 târîh ve 670 

numrolu ve dört bin altı yüz kırk dört guruĢu Kedeci oğlu Hacı Salih fi 23 Ģeval 

1330 târîh ve 672 numrolu ve iki bin beĢ yüz guruĢu Koc kadık oğlu Hakkıya ve fi 

22 Rebi'ü`l-evvel 1331 târîh ve 819 numrolu ve sekiz yüz doksan üç guruĢ ba 

kefâle edane etmek üzere Eytâm Müdîr Mehmed Efendiye teslîm kaldığı iĢ bu 

Mahalle Ģerh verildi.  

 

 

BELGE NO: 862 



291 
 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken Bosna-i mübarekde canib-i hicaz 

ma`firet-tıraza gayretle vefât eden Hacı Mustafa bin Bekir bin bin Abdullahın 

verâset-i zevcesi Afil bint-i Hacı Osman ÇavuĢ ile zevce-i mezbûreden 

mütevellîde sulbiyye-i sağîre kızı Hanife ve sulbî sağîr oğlu Bekir ve sulbiyye-i 

kebîre kızı saira ve zevce-i mutallakası AyĢe bint-i Hüseyinden mütevellîde 

sulbiyye-i kebîre kızı Hadiceye münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver 

zâhir ve nümâyân olduktan sonra sağîren-ı mezbûran Hanife ve Bekirin vakt-ı 

rüĢd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den vesi nasb ve ta`yîn 

olunan vâlideleri mezbûre Akile ve verase-i kibâr mezbûreten Sabire ve 

Hadicenin taleb ve ma`rifetleri ve m`arifet Ģer`île ve medîne-i mezbûre Eytâm 

Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi hazır olduğu halde tarhrîr ve bi‟l-

müzayede olunan mütevaffa-yı mezbûrûn terekesidir ki ber vech- ati zikr ve beyân 

olunur fi‟l-yevmi‟l-rabi` aĢar min saferil hayr lî-sene ve selasin ve selase mi`e ve 

elf  

(SAYFA-133) 

Nuhas sini 

Aded             1 

KuruĢ            30 

Sağîr tebsi  

Aded            1 

KuruĢ              

8,30 

Def‟a sini  

Aded             1 

KuruĢ            

13,30 

Nuhas kuĢhane 

Aded          1 

KuruĢ            29 

Nuhas tencere 

Aded                1 

KuruĢ                30 

Nuhas semaver 

Aded                1 

KuruĢ            9,20 

SAğan 

Aded             3 

KuruĢ           12,10 

Mürettabatı  

Aded            1 

KuruĢ           15,10 

KuĢhane 

Aded          11 

KuruĢ            15 

Def‟a sini  

Aded               1 

KuruĢ             40 

Def‟a kuĢhane  

Aded           1 

KuruĢ             21 

Def‟a kuĢhane  

Aded          1 

KuruĢ           9,20 

SAğan  

Aded              2 

KuruĢ            

12,10 

Def‟a kuĢhane  

Aded          1 

KuruĢ          8,20 

Nuhas yağ doğan 

Aded           2 

KuruĢ          6 

Tebsi  

Aded         1 

KurĢ           11,30 

Köhne tencere 

Aded             1 

KuruĢ           8,10 

Köhne tebsi  

Aded           3 

KuruĢ            13 

Mürettebatı  

Aded         2 

KuruĢ        14,20 

Nuhas Ġlisdir  

Aded         1 

KuruĢ        10,30 

HoĢab tası  

Aded            1 

KuruĢ           7,30 

Tencere  

Aded               1 

KuruĢ            

40,10 

Bakraç  

Aded         1 

KuruĢ          15 

Sahan  

Aded         2 

KuruĢ          6,10 

Def‟a sahan  

Aded           1 

Kapak  

Aded            8 

Çinko sahan  

Aded            6 

Ocak göğümü 

Aded          2 



292 
 

KuruĢ            6,30 KuruĢ          17 KuruĢ            6,30 KuruĢ           15,20 

Su tası  

Aded           1 

KuruĢ          6,20 

Ölçek temur  

Aded          1 

KuruĢ          7 

Mizan ma`dirhem  

Aded            1 

KuruĢ           14,10 

Et makinesi  

Aded       1 

KuruĢ         45,20 

Balta  

Aded          1 

KuruĢ           4,20 

Ölçek Aded 1 

bıçak 2 

KuruĢ       10 

Hizar tahtası 

Aded       12 

KuruĢ         46,10 

Müsta`mel döĢme  

Aded        9 

KuruĢ         23,20 

Nuhas mangal  

Aded         1 

KuruĢ         85,20 

Köhne halı 

seccade  

Aded         1 

KuruĢ            

16,20 

Mermer masa  

Aded        1 

KuruĢ      17,20 

Ot yasdık 

Aded          8 

KuruĢ          24 

Köhne yorgan  

Aded          2 

KuruĢ         9 

Def‟a köhne 

yorgan  

Aded          2 

KuruĢ         34,20 

Cedid heğbe  

Aded        1 

KuruĢ        41 

Kırmızı kapu 

perdesi  

Aded         1 

KuruĢ         48 

Müsta`mel zili 

Aded         1 

KuruĢ          110 

Def‟a müsta`mel 

kilim  

Aded           1 

KuruĢ            152 

Def‟a köhne kilim  

Aded      1 

KuruĢ 77,20 

Kumkoma  

Aded 1 

KuruĢ 17 

Hırda heğbe  

Aded        1 

KuruĢ          7,10 

ġilte  

Aded           1 

KuruĢ            17 

Köhne palaz 

Aded           1 

KuruĢ          48,20 

Def‟a Ģilte  

Aded        1 

KuruĢ          52,20 

Yasdık 

 Aded      2 Ģilte    

1 

KuruĢ         31,10 

Müsta`mel kilim 

Aded             1 

KuruĢ          21,20 

Ot yasdık  

Aded      6 

KuruĢ       13,20 

Köhne palaz 

Aded       1 

KuruĢ       11 

Tabela soba  

Aded         1 

KuruĢ          8 

Minder yaygısı 

Aded 1 perde 1 

KuruĢ        21,10 

Çabut memlu Ģilte  

Aded       2 

KuruĢ       10,10 

Battaniye ve yaygı 

Aded      2 

KuruĢ      9 ,20 

Tahta sandık  

Aded     1 

KurĢu     10,10 

ġilte  

Aded        1 

KuruĢ           9,20 

Def‟a Ģilte 

Aded        1 

KuruĢ         11 

 

(SAYFA- 134) 

Hınta kapu  

Aded         1 

KuruĢ        19 

Hırda ot Mak„ad  

Aded               1 

KuruĢ           22,10 

Kebîr hırda kazgan 

Aded           1 

KuruĢ           

126,20 

ġiĢe Aded 2 fincan 

6 

KuruĢ           

126,20 

Sürahi  

Aded            1 

KuruĢ          5,10 

Asma lanba  

Aded        1 

KuruĢ          9 

Çar çabut ve tahta 

KuruĢ         112,20 

Hırda helva 

kazganı 

Aded     1 

KuruĢ        188 

Helva kabı  

Aded               3 

KuruĢ           

184,20 

Nuhas kebîr sini 

Aded         1 

KuruĢ         144,20 

Bulgur keyl âsitâni 

Aded         2 

KuruĢ          40 

Su kupası 

Aded        4 

KuruĢ        20 

Tesbih  Def‟a tesbih  Ġhram arĢun Def‟a ihram tob 
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Aded           3 

KuruĢ         9 

Aded           5 

KuruĢ           5 

Aded         14- 

KurĢu         30 

Aded          1 

KuruĢ           40 

Su kupası 

Aded         5 

KuruĢ              50 

Tesbih  

Aded          1 

KuruĢ         3 

Def‟a tesbih  

Aded         2 

KuruĢ          2 

Def‟a ihram arĢun 

Aded         4 

KuruĢ      10 

Kupa  

Aded          3 

KuruĢ           15 

Hırdvat-ı menzil  

KurĢu 60 

Kalaycı oğlu Hacı 

Ahmid zimmetinde 

hınta-i semeninden 

alacağı olub zevce-

i Akilenin kabz 

eylediği  

KuruĢ 5920 

Terakki servis 

Ģirketinde alacağı 

olub tahsîl olunan  

KuruĢ 756 

 

 Yekunu‟t-terek kuruĢ 9404 para 20 

Zevce-i mezbûre Akile Hatun mehr-i mü‟eccel olub ba i`lâm ve haber i`tâ kılınan 

125  

Zevce-i mezbûre Akile Hatun hüccet-i farzdan deyni olub ba`de‟Ģ-Ģahede ve‟t-

tezkiye ve‟l-tahlîf sebt olmağla ba i`lâm i`tâ kılındı  

Resm-i kısmet  

KuruĢ 209,20 

Dellaliye  

KuruĢ 41 

Kaydiye  

KuruĢ 28- 

Pul beha ma` varaka 

KuruĢ 15 

Akçe farkı 

KuĢu 15 

 

 

Yekunu‟l-ihracat 1234 

Sahhü‟l-baki 8170,20 li‟t- taksîm beyne‟l- verese  

Hisse-i zevce-i mezbûre  

Akile  

KuruĢ 1021 

Para 12- 

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre Hanife 

KuruĢ 1429 

Para 33 

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Sebra  

KuruĢ 1429 

Para 33 

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Hadice  

KuruĢ 1429 

Para 33 

Hisse-i ibn-i sağîr-i 

mezbûr Bekir  

KuruĢ 2859  

Para 26 

 

 

(SAYFA-134) 

Ber vech-i meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-ı mezkûr sekiz bin yüz yetmiĢ guruĢ yirmi 

paradan verase-i kibâr mezbûrat Akile ve Sabire ve Hadiceden her biri ber mucib 

el-ahsa-i ırsiyelerini tamamen ve kemalen ahz ve kabz ve istîfây hak edüb sağîre-i 

mezbûre Hanifenin ber mucib bi‟l-ahsa-i ırsiyesi olan bin dört yüz yirmi dokuz 
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guruĢ otuz parasını li-ecli‟l-tedric nafaka-i atiyesine sarf etmek üzere vasîsi 

vâlidesi mezbûre Akile ba i`lâm ve haber ahz ve kabz edüb sağîr-i mezbûrûn ber 

mucib bi‟l-ahsa-i ırsiyeleri olan iki bin sekiz yüz elli dokuz guruĢ yirmi altı parası 

vâlidesi mezbûre Akile Hatuna fi 2 Rebi'ü`l-evvel 1331 târîh ve 889 numrolu 

hüccetü‟l-Ģer`îyye mucibince edane olduğu iĢ bu Mahalle Ģerh verildi. 

BELGE NO: 863 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib tabi` 

Doğanlar Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Hacı Ahmed oğlu 

Hacı Süleyman bin Hacı Ahmed bin Hacı Mustafanın verâset-i zevce-i menkûhe-i 

metrukeleri AyĢe bint-i Osman ve Döne bint-i Hacı Hüseyin nam Hatunlar ile 

zevce-i mezbûre AyĢe Hatundan mütevellîdler sulbî kebîre kızları Fatma ve 

Emine ve sulbiyye-i sağîre kızı Ümmühan ve sulbî kebîr oğulları Salih ve Arif ve 

sulbî sağîr oğlu Ahmed‟e münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver zâhir 

ve nümâyân olduktan sonra sağîren-i mezbûran Ümmühan ve Ahmed‟in vakt-ı 

rüĢd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn 

olunan vâlideleri mezbûre AyĢe Hatun ve verase-i kibâr mezbûrûnun taleb ve 

muarrefetler ve muarrefet Ģer`ali ve medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed 

Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi hazır oldukları halde tarhrîr muarrefet Ģer` ali tarhrîr 

ve terkim ve bi‟l-müzaayede bey` ve beyne‟l-verese bi‟l-farizatü‟Ģ-Ģeriye tevzi` ve 

taksîm olunan mütevaffa-yı evvel mezbûrûn terekesi defteridir ki ber vech-i ati 

zikr ve beyân olunur fi‟l-yevmi‟l-sabi` min Ģehri Cumâde‟l-ula lî-sene tas` ve ıĢrin 

selase mi`e ve elf  

Sagir kazgan  

Aded               1 

Fi                 15 

KuruĢ           90 

Kebîr bakraç 

Aded          1 

KuruĢ         16 

Kebîr tencere 

Aded             3 

KuruĢ             21 

Sağîr bakraç  

Aded       1 

KuruĢ     11 

Kapaklı sahan  

Aded          3 

KuruĢ          26 

Def‟a sahan  

Aded          3 

KuruĢ             26 

Def‟a kıl palaz 

Aded         1 

KuruĢ          80 

Def‟a kıl palaz  

Aded           1 

KuruĢ            80 

Def‟‟a kıl palaz  

Aded         1 

KuruĢ         8 

Ru‟un sade tulum  

Aded         1 

Fi      12 

KuruĢ    100 

Panayir tulum  

Fi           2 

Aded              20 

Akçe            5- 

KuruĢ            110 

Kantar  

Aded           1 

KuruĢ         66 

Hırda döĢek Çuval  Müsta`mel kilim Ġç memlu döĢek 
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Aded         1 

KuruĢ           20 

Aded          1 

KuruĢ        20 

Aded        1 

KuruĢ       100 

Aded 4 yorgan 4 

yastık 4 

KuruĢ           400 

Bulgur keyl 

âsitâni  

Fi           5 

Keyl            30 

KuruĢ           150 

Koyun  

Fi      5 

Aded          20 

KuruĢ        100  

Ġç memlu hınta  

Fi           10 

Aded       16 

KuruĢ           160 

Yük  

Aded       110 

Fi           12 

KuruĢ          1320 

Köhne seccade  

Aded         1 

KuruĢ         12 

Sergi  

Aded        1 

KuruĢ           10 

Cevlab  

Aded      1 

KuruĢ       100 

HaĢhaĢ  

Keyl      7- 

Fi          16 

KuruĢ       160 

Def‟a haĢhaĢ  

Keyl                8- 

KuruĢ             225 

Def‟a haĢhaĢ  

Keyl       8- 

KuruĢ        225 

Def‟a haĢhaĢ  

Aded         8- 

KuruĢ         225 

Def‟a haĢhaĢ  

Keyl        8- 

KuruĢ      225 

Def‟a haĢhaĢ  

Aded        8- 

KuruĢ       225 

Çavdarlı hınta  

Keyl       24 

Fi       18 

KuruĢ 432 

Def‟a Çavdarlı 

hınta  

Aded        24 

KuruĢ        432 

Def‟a Çavdarlı 

hınta  

Aded      24 

KuruĢ        432 

Def‟a Çavdarlı 

hınta  

Aded          24 

KuruĢ        432 

Def‟a Çavdarlı 

hınta  

Aded           24 

KuruĢ          432 

Def‟a Çavdarlı 

hınta  

Aded        24 

KuruĢ        432 

Def‟a Çavdarlı 

hınta  

Aded         24 

KuruĢ        432 

Arı hınta 

Fi           10 

Keyl                26 

KuruĢ       260 

Def‟a arı hınta  

Keyl      10 

KuruĢ       260 

Def‟a arı hınta  

Keyl        10 

KuruĢ        260 

Def‟a arı hınta  

Keyl           10 

KuruĢ        260 

Def‟a arı hınta  

Keyl             10 

KuruĢ         260 

Def‟a arı hınta  

Keyl           10 

KuruĢ         260 

Def‟a arı hınta  

Aded        10 

KuruĢ     260 

Beyaz Ģa`ir  

Keyl     110 

Fi               11 

KuruĢ       1210 

Siyah Ģa`ir  

Keyl   45 

Fi          10 

KuruĢ 450 

Çavdarlı hınta  

Keyl              10 

Fi              12- 

KuruĢ          125 

KoĢum camusu 

çift  

Aded      1 

KuruĢ      1100 

Def‟a koĢum 

camusu  

Aded      1 

KuruĢ        720 

Beyaz öküz çift 

Aded         1 

KuruĢ          1010 

Koca kara öküz 

Aded 1 düğe 1 

KuruĢ        720 

Kara inek Aded 2 

düğe 1 

KuruĢ        610 

Kara inek Aded 1 

sarı inek 1 kara 

tosun 1 

KuruĢ      705 

(SAYFA -136) 

Buzağılı beyaz 

inek Aded 1 kısır 

inek 1 

KuruĢ        490 

Buzağılı kara sağîr 

inek Aded 1 kısır 

inek 2  

KuruĢ         575 

Buzağılı boz 

inekAded 1alaca 

düğe1 kara tosun1 

KuruĢ          780 

Kısır inek Aded 2 

kara düğe 1 tana 1 

KuruĢ         800 

Kısır sarı inek 

Aded 1 düğe 2  

KuruĢ         40 

Boz malaklı 

camus 

Aded 1 

Kısır camus 

Aded        1 

KuruĢ         700 

Boz taylı kısrak  

Aded       1 

KuruĢ      500 
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KuruĢ      1005 

Araba ma` takım  

Aded         1 

KuruĢ           80 

Def‟a araba ma` 

takım  

Aded       1 

KuruĢ          80 

Giyah araba  

Aded       20 

KuruĢ     200 

Sahan araba  

Aded      40 

KuruĢ         400 

Tahta kurma anbar  

Aded       1 

KuruĢ         500 

Ana koyun  

Aded      27 

Fi           62 

KuruĢ      1274 

Ana keçi  

Re‟s       24 

Fi         62 

KuruĢ          1488 

Kancık oğlak  

Aded       15 

Fi             45 

KuruĢ        675 

Ana koyun  

Re‟s       30  

Fi           60 

KuruĢ        1800 

Ana tiftik keçisi  

Re‟s         19 

KuruĢ              60 

Erkek çebiĢ  

Aded          8 

Fi              60 

KuruĢ         480 

Erkek toklu  

Re‟s          29 

Fi                41 

KuruĢ         1189 

Kancık toklu  

Aded          8 

Fi               41 

KuruĢ         328 

Oğlak 

Re‟s           10 

Fi                 41 

KuruĢ        410 

Ana koyun  

Re‟s       23 

Fi            60 

KuruĢ     1380 

Ana keçi  

Re‟s     34 

Fi           60 

KuruĢ        2040 

Teke  

Re‟s        2 

Fi           60 

KuruĢ       120 

Koç  

Re‟s     1 

Fi        60 

KuruĢ       60 

Kancık toklu  

Re‟s       7 

Fi         46 

KuruĢ 322 

Kancık oğlak  

Aded       10 

Fi           46 

KuruĢ         460 

Def‟a erkek oğlak  

Aded    8 

Fi       46 

KuruĢ      322 

Erkek toklu  

Aded     1 

Fi          46 

KuruĢ        46 

Kara keçi  

Aded          34 

Fi          60 

KuruĢ    2040 

Teke  

Re‟s            2 

Fi                60 

KuruĢ       120 

Ana koyun  

Re‟s        23 

Fi          60 

KuruĢ     1280 

Kancık oğlak  

Aded   16 

Fi         46 

KuruĢ  732 

Kancık toklu 

Aded    8 

Fi          46 

KuruĢ      322 

Buzağılı beyaz 

inek Aded 1 iki 

yaĢlı tosun 1 iki 

yaĢlı düğe 1 

KuruĢ    705 

Kancık merkeb 

Aded          1 

KuruĢ        100 

Def‟a kancık 

merkeb  

Aded      1 

KuruĢ        100  

Ana tiftik keçi  

Re‟s       66 

Fi         68 

KuruĢ         4488 

Erkek tiftik çebiĢ  

Aded        66 

Fi            66 

KuruĢ    4356 

Ana koyun  

Re‟s      58 

Fi         61 

KuruĢ 3538 

Ana koyun  

Aded      40 

Fi            60 

KuruĢ       2320 

Ana koyun  

Re‟s    47 

Fi        60 

KuruĢ     2820 

Ana keçi tiftik  

Aded    48 

Fi          66- 

KuruĢ       3125 

Kancık toklu  

Aded         61 

Fi              41- 

KuruĢ 2531,20 

Kovan  

Aded        4 

KuruĢ        80 

Çavdarlı hınta 

keyl âsitâni  

Aded       18 

Fi            18 

KuruĢ        324 

Def‟a çavdarlı 

hınta  

Aded         30 

Fi             18 

KuruĢ      540 

Def‟a çavdarlı 

hınta  

Aded        15 

Fi           18 

KuruĢ       270 

Arı hınta  

Aded     26 

Fi        25 

KuruĢ       651 

 

Hırdavat-ı menzil  

KuruĢ  100 

Karaağaç 

Karyesinden Ayak 

oğlu Ömer 

zimmetinde 

alacağı olub tahsîl 



297 
 

KuruĢ     2531,20 olunan  

KuruĢ 4102 

Yenihan 

Karyesinden ġerif 

oğlu Ġlyas 

zimmetinde 

alacağı olub tahsîl 

olunan 

KuruĢ 4058 

Balyan oğlu 

Ayvaz  

Zimmetinde 

alacağı olub tahsîl 

olunan  

  

 

Yekunu‟t-tereke 105053 para 20 (SAYFA-137) 

Minhe‟l-ihracat  

Mehr-i mü‟eccel zevce-i mezure AyĢe 

Hatun  

KuruĢ 125 

Mehr-i mü‟eccel zevce-i mezbûre Döne 

Hatun  

KuruĢ 62  

Para 20 

  

 Ba karar li-ecli‟l-nazara bulunan meclis-i idâre azasından Cemaleddin Efendiye 

ücret 150 

Araba ücreti  

KuruĢ 216 

Resm-i kısmet 

KuruĢ 2569,30 

Dellaliye  

KuruĢ 1260 

Kaydiye  

KuruĢ 165 

Pul beha ma varaka 

KuruĢ 70 

Akçe farkı 

KuruĢ 214 

 

Yekunu‟l-ihracat kuruĢ 4832 , 10 

Sahhü‟l-baki 100221,10 li‟t- taksîm beyne‟l- verese  

Hisse-i zevce-i 

mezbûre AyĢe  

KuruĢ 6263,33 

Hisse-i zevce-i 

mezbûre Döne 

KuruĢ 6263,33 

Hisse-i bint-i 

kebîre-i mezbûre 

Fatma  

KuruĢ 9743 

Para29 

Akçe 1 

Hisse-i bint-i 

kebîre mezbûre 

Emine  

KuruĢ 9743 

Para 29 

Akçe 1 

Hisse-i bint-i 

sağîre-i mezbûre 

Ümmühan  

KuruĢ 9743 

Para 29 

Akçe 1 

Hisse-i ibn-i 

kebîr-i mezbûr 

Salih  

KuruĢ 19487 

Para 18 

Akçe 2 

Hisse-i ibn-i 

kebîr-i mezbûr 

Arif 

KuruĢ 19487 

Para 18 

Akçe 2 

Hisse-i ibn-i sağîr-

i mezbûr Ahmed  

KuruĢ 19487 

Para 18 

Akçe 2 
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Ber vech-i meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-ı mezkûr yüz bin iki yüz yirmi bir guruĢ 

on paradan verase-i kibâr-ı mezbûrdan her biri ber mucib bi‟l-ahsa-i ırsiyelerini 

tamamamen ve kemalen ahz ve kabz edüb sağîren-mezbûran Ümmühan ve 

Ahmedin ber mucib bi‟l-ahsa-i ırsiyeleri olan cema‟an yirmi dokuz bin iki yüz 

otuz bir guruĢ sekiz paradan beĢ bin dört yüz guruĢ karındaĢı Salih fi 8 Cumâde‟l-

ula 329 târîh ve 231 numrolu ve on bin sekiz yüz guruĢu vâlidesi AyĢeye fi 

Cumâde‟l-ula 329 târîh ve 232 numrolu beĢ bin dört yüz guruĢu Kezban oğlu 

Ahmed Efendiye fi 26 ġaban 329 târîh ve 398 numrolu ve iki bin iki yüz otuz bir 

guruĢ sekiz parası karındaĢı merkûm Salih fi 5 Cumâde‟l-ula 331 târîh ve 842 

numrolu hüccet-i Ģer`îyyeleri mucibince edane olduğu iĢ bu mahalle Ģerh verildi  

BELGE NO: 864 

Vürûd etmeğin arz-ı da`i kemineleridir evkaf-ı hümâyûn mülhakından 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi cami`-i Ģerifinin ber vech-i hasbi hitâbet 

cihetine ba berât-ı âlîĢân mutasarrıf olan Hamza Efendi ibn-i Mehmed Emin sulbî 

sağîr oğulları Mehmed Sabri ve Mehmed Emin agahı terk ederek vukû`-ı vefâtıyla 

yeri hali ve hidmet-i lâzımesi mahlûl kalmıĢ olduğunu mebnî sığar-ı mezbûrûnun 

sena-i diğerine tesbît-i kebîr ve‟l-yevm sağîr bulunan mezbûr Mehmed Sabri 

bağde`l-bulûğ bi‟l-nefs eda ve hamiyetine iktidarı tebeyyün edinceye değin 

mütevaffa-yı mümâ ileyhin amucası Medine-imezbûra (SAYFA-138) 

Mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden Hasan Hüseyin Efendi bi‟l-niyâbe 

hidmeti müteâhüd bulunmuĢ ve sağîr-i mezbûr Mehmed Sabri üzerine tevcîhine 

da‟ir bin üç yüz otuz bir senesi muharremü‟l-haramın dördüncü târîh ve 729 

numrolu i`lâm Ģer` i`tâ olunarak muharren mümâ ileyh Hasan Hüseyin Efendinin 

vuku‟u vefâtına mebnî Mahalle-i mezbûre ahalisinin intihâb gerdesi bulunan iĢ bu 

ba‟isu‟l-arz Emin Efendi zâde Ömer Lütfi Efendi ibn-i Ali Efendi dayılarının bir 

guna mani` kanuniye bulunmadığı cihet-i askeriye mazbatasıyla nüfûs 

memurluğunun pusulasından müstebân ve ile‟s-suâl imtihânı bi‟l-icrâ cihet-i 

mu`arazaya îfâya ehliyyet ve liyaketi dahi zâhir ve nümâyân olmuĢ olmağla sağîr-

i mezbûr Sabrinin vakt-ı bulûğ ehliyyetine değin tarafından bi‟l-niyâbe mümâ 

ileyh Ömer Lütfi Efendi dayıları eda hidmete müteâhüd olmağın bi‟l-niyâbe eda 
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hidmet etmeğin üzere cihet-i mezkûreye babası mümâ ileyh Hamza Efendinin 

mahlûlünden sağîr-i mezbûr Mehmed Sabri Efendi üzerine ber vech ber vech-i 

hasbi müstakilen tevcîh ve yedine bir kıta berât-ı âlîĢân sıdk ve ihsân buyrulmak 

ricasıyla bi‟l-iltimas paye-i serir-i ilaye arz ve i`lâm olundu el-emrü-limen fi‟l-

yevmi‟l-sani âĢar min Ģehri Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve 

elf  

BELGE NO: 865 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhibde 

vâki` sahibü‟l-arz-ı hal Osmanlı bankası ketebesinden olub zat-ı ceridede vaz`u‟l-

imza kesân ta`rifleriyle muarrefe bulunan periyanına veled-i YaĢar meclis-i 

Ģer`münirede banka-i mezkûre kovaslandan Ġsmail oğlu Ali Efendi ibn-i Ġsmail 

muvâcehesinde mukaddema bu livâ-i din-i kazası banka-i Osmani deĢr-i kutur 

olub banka-i mezkûre nukudundan geli meblağ-i sirkat ederek karar eden ve‟l-

yevmve iddiâ-i kararı üzerine bi‟l-cümle emval-i menkûlesi kaza ve mezkûr 

mahakeme-i Ģeri`iyeden vaz`-ı yed edilmiĢ olmağla o meyânda merkûmun 

zannıyla vaz`ı yed edilüb ahere müraca`atıma binaen bana teslîm edimek içün 

irsâl kalınmıĢ ve iĢ bu meclis-i Ģer`îde hazır bulunmuĢ olan uĢĢak kari iki yüz 

guruĢ kıymetlü bir aded vâris halısı merkûm Ali Efendi nezdinde bulunmakda ve 

bana teslîmde te`lil etmekte idüğünden mezkûr halıyı bi‟l-istihsak hala taleb 

ederim deyü da‟va ettikte lede‟s-suâl mezbûr Ali Efendi dahi cevâbında kadının 

menva‟l-ı meĢrûh üzere olduğunu bitam hima ta`ife ve katiye ikrâr ve îtirâf 

etmeğin mucibince mezkûr müdda`ye halının müdda`î mezkûre teslîmi husûsunda 

müdda` aleyhin elzem olduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟s-sani âĢar min 

Ģehri Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 866  

Fi‟l-asıl Rumeli muhacirlerinden olub Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde 

merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Mecidiye Mahallesi ahâlisinden 

esbe Bolvadin Kaymakamı TemĢit bey ibn-i Mustafa Efendi tarafından bu ana 

kadar evlad-ı manevi olarak tabir‟an infak olunmuĢ ve‟l-yevm tahminen dokuz 

yaĢında bulunan Akbal Dudu bint-i Abdullahın asıl malı ab ve cede ve vâlidesi 
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asebe-i nesebiyesi ve zevi‟l-erham cihetinden ve sa‟ireden zahirede kıtayen infak 

evvaya iksasına salih akrabasından kimesnesi bulunmaduğu anlaĢılmağla sağîre-i 

mezbûre kendüsüne idâreden ve hıfz ve himayeden acz olduğuna binaen hak 

veliyet hakem-i Ģer`îyye intikal idüği ta`yîn eylediğine mebnî sağîre-i mezbûre 

(SAYFA-139) Mümâ ileyh NeĢet bey menzilinde hidmet etmek üzere iĢ bu târîh-i 

vesîkadan i`tibaren aded Ģuhud beyân olmaksızın beher Ģehri raĢic mahli otuz 

guruĢ ücret tesmiyesiyle bi‟l-velâyeti‟Ģ-Ģer`îyye-i mezbûreye mümâ ileyh icar ve 

fîmâ ba`de nezdinde ibkâd âli vechi‟Ģ-Ģer` istihza imtizan ve beher Ģehri müstahak 

olduğu ücret müsemmadan on beĢ guruĢu ve iksa ve eyva ve masârıf-ı zaruriyesi 

sa‟iresine harc ve sarflı mütabâkî on beĢ guruĢunu bi-inayet te`ali-i Münir olduğu 

takdîrde ve lima cemiyet-i cihaz masârıfatına harc ve sarfı içün benden hıfz mümâ 

ileyh neĢ‟et bana taraf-ı Ģer`îden emr olundukta ol dahi ber vech-i muharrer 

sağîre-i mezbûreye istihcar ve istîfâ ve kabûl ve on beĢ guruĢunu infak ve iksa ve 

eyva ve masârîfât sa‟ire-i zaruriyesine sarf ve mütabâkî on beĢ guruĢunu dahi 

mezbûre içün hıfz ve ibkâya teâhüd idüğü cihetle mâ vaka„ bi't-taleb ketb ve „ilâm 

olundu fi‟l-yevmi‟s-sani âĢar min Ģehri Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ ve selâsîn ve 

selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

BaĢkatib Mehmed Vasıf 

Efendi  

Katibden Osman Efendi  Katibden Ahmed Efendi  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 867 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ 

olan Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi` Salar Karyesi ahâlisinden Kadı Veli oğlu Hacı 

Mehmed bin Veliddinin müsâfir odasına varıb varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-

esâmî müslimin hazır olduğu halde âkd-i meclis-i Ģer`ali ettiğinde karye-i 

mezbûre ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Kadı Veli oğlu Abdurrahman 

bin Veliddin‟in bin Hüseyinin verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkeleri Rasime 
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bint-i Mustafa ve Sultana bint-i Abdullah nam Hatunlar ile zevce mezbûre 

Rasim‟den mütevellîd sulbî sağîr oğlu Hasan ve zevce-i mezbûre Sultan‟dan 

mütevellîd sulbî sağîr oğlu Yusuf ve kendünden mukaddem vefât eden zevcesi 

Teslîme bint-i Ġbrahim‟den mütevellîd sulbî kebîr oğlu Veliddine mahzara olduğu 

bi‟l-ihbâr olduğu i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver zahir ve mütahakkik olduktan sonra sağîr-i 

mezbûr Hasan‟ın tesviye-i umûruna kıbel-i Ģer`den bir vasî nasbi lâzım ve mühim 

olmağın emânet ile muarrefe ve istikâmet ile mevsufe ve her vechiyle vesâyet-i 

uhdesinden gelmeğe kadira idüğü kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî 

müslimin ihbârlarıyla mütahakkik olan sağîr-i mezbûr Hasan‟ın vâlidesi olub zatı 

müslimun mezbûrûn-i ta`rifleriyle muarrefe olan mezbûre Rasime Hatun sağîr-i 

mezbûrûn vakt-ı rüĢd-ü sedadına değin babası mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs ve 

müntakil malını hıfz ve hiraset sairen umur lâzımesini tesviye-i ve rü`yete kıbel-i 

Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn eylediğinde ol dahi ber vech-i muharrer vesâyet-i 

mezkûreye kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kema hakka edâ ve ifâya teâhüd ve‟l-

iltizâm eylediği ve vâki` hal-i katib mûma ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve 

me`an mürsel ümena`yı Ģer`île meclis Ģer`a gelüb alâ vuku`ihi inha takrîr etmeğin 

gıbbe`t-tasdîki`Ģ-Ģer`î mâ vakâ` bi`t- taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟l- âĢar min Ģehri 

Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Hacı Velioğlu Hacı 

Mehmed bin Veliddin  

Hacı Hasanoğlu Hacı 

Mehmed bin Hacı Hasan  

Kethüdaoğlu Mustafa bin 

Mehmed  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 868 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye baĢ kâtibi Mehmed Vâsıf 

Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar vilayeti celilesi dâhilinde merkez livâ 

olan Karâhisâr-ı Sâhib`e mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken 

bundan akdem vefât eden Velioğlu Hacı Mustafa bin SatılmıĢ‟ın ile‟l-vefât sâkin 

olduğu menzile varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî müslimin hazır oldukları 
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halde âkd-i meclis-i Ģer`î âli ettiğinde mütevaffa-yı merkûm Hacı Mustafanın 

sulbî sağîre kızı Emine ve sulbî sağîr oğulları Ġsmail ve Mehmed ve ġükriye‟nin 

ba-hüccet-i Ģer`îyye vasîleri ve vâlideleri Hatice bint-i Süleyman nam Hatun 

meclis-i ma`kûd-i mezkûrda bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm ve ta`bîr-i ani‟l-meram edüb 

vasîleri olduğum evladım sığar-ı mezbûrûnun asıl malı olmayıb el-hâletü hazihi 

nafaka ve kisveye eĢedd ihtiyâc ile muhtâclar olmalarıyla babaları mütevaffâ-yı 

mezbûrdan mevrûs ve müntakil malları nemâlarından kadr-i mu`ruf meblağ farz 

ve takdîr olunmak matlubûmdur dedikde vasîyye-i mezbûr Hadicenin takrîr-i 

meĢrûhi vuku`u mutabık ve zikr-i ati meblağ kadr-i mu`ruf idüğü zeyl-i vesîkada 

muharrerü‟l-esâmî müsliminin âli-tariki‟Ģ-Ģehâde ihbârlarıyla mütahakkik olan iĢ 

bu târîh-i vesîkadan i`tibaren sağîre-i mezbûre Emineye yevmiye bir ve sağîrun-i 

muzburun Ġsmail ve Mehmed ve ġükriyenin her biri yevmiye ikiĢer guruĢdan 

Ģehri iki yüz on guruĢ meblağ-ı farz ve takdîr olunub meblağ-ı mefruz-i mezkûr 

nafaka ve kisve baha ve sair levâzım-ı zaruriyelerine harc ve sarf ve vakt-ı 

hâcetinde aherden istidaneye ve kendi malından harc ve sarflı inde‟z-zafer 

babaları mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs Eytâm Sandûğu‟nda taht-ı istirbâhında 

bulunan malları nemalarına rucû`a vasîleri vâlideler- i mezbûra Hatice Hatun‟a 

kıbel-i Ģer`den izin verildiği ve vâki` hali katib mümâ ileyh mahallinde ketb ve 

tarhrîr ve me‟an mürsel ümena-i Ģer`île mahalle Ģer` gelüb ala vuku`ihi  inha ve 

takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer‟i ve‟t-tenfîz mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu 

fi‟l-yevmi‟t-tasi min Ģehri Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve 

elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Kadınoğlu Ġbrahim bin 

Halil  

Hamaloğlu Mehmed bin 

Ali  

Mehmed Efendi ibn-i 

Abdullah  

Ve gayrihim 

 

 

 

BELGE NO: 869 
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Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mhmed Vasıf Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib`e mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât eden Kadi Veli oğlu Hacı Mustafa bin SatılmıĢ‟ın ile‟l-vefât sâkin 

olduğu menzile varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî zevat hazır olduğu halde 

âkd-i meclis-i Ģer`ali ettiğinde mütevaffa-yı merkûmun sulbiyye-i sağîre kızı 

Emine ve sulbî sağîr oğulları Mehmed ve Ġsmail ve ġükriye‟nin vâlideleri olub 

zatı kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî müslimin ta`rifleriyle muarrefe 

olan Hadice bint-i Süleyman nam Hatun meclis-i ma`kûd-i mezkûrda sığar-i 

mezbûranın Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz mallarını lî-ecli‟l-idâne bi‟l-me`muriye 

vasî nasb ve ta`yîn olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîr Mehmed Efendi ibn-i 

Ġbrahim Efendi mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb vasî müdir 

mümâ ileyh Mehmed Efendi vasîleri olduğu evladım sığar-i mezbûranın babaları 

zevcem mütevaffa-yı mezbûrdan mevrûs ve müntakil müĢterek mallarından sim-i 

mecidi yirmi ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz (SAYFA-141) GuruĢ hesabıyla otuz bin 

yüz doksan guruĢ otuz para bi‟l-vesâye bana edane ve teslîm eylediğinde ben dahi 

yedinden istidâne ve ahz ve kabz ve umuruma sarflı istihlak etmememle meblağ 

merkûm ile semen-ii iĢ bu târîh-i vesîkadan üç sene tamamına değin mü‟eccel ve 

ma`uduna evladım sığar-ı mezbûrûnun mallarından va vasî müdir mümâ ileyh 

Mehmed Efendi yedinden iĢtirâ va kabz eylediğim bir aded helali koyun saati 

semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz guruĢ hesabıyla 

sekiz bin yüz elli bir guruĢ on para ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem`an otuz 

sekiz bin üç yüz yüz kırk iki guruĢ zimmetinde evladım sığar-ı mezbûrûna 

vâcibü‟l-edâ ve lâzimü‟l-kazâ sahîha-i deynimdir Eytâm Müdîr ve mümâ ileyhin 

halefi olacak müdir ve vekilleri tarafından müta`kîben veya kefîllerimden taleb ve 

da`vâya mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen ihzariyye ve harc i`lâm 

vârisüm tahsîliyle ve pul beha ve masârıf-ı sa‟ireye bana müraca‟at etmek üzere 

harc ve sarflı ve murur eden eyam içün tabir` edecekleri mebaliğ-i edaya dahi 

müta`ahhüd bulunduğumu ol babda müdir mümâ ileyh halefi olacak zatı emr ve 

mezuniyet ve ber vech-i ati ira‟e, eylediğim zevat mezuniyet eyledim dedikte 

gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` medîne-i mezbûre mahallâtından Hacı Abdurrahman 
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Mahallesi ahâlisinden Bayadlı oğlu Hacı Abdurrahman bin Ġbrahim ve ÇavuĢbaĢı 

Mahallesi ahâlisinden Sırac Hacı Mustafa bin Ali ve Hacı Eyüb Mahallesi 

ahâlisinden OnbaĢı oğlu Ahmed ÇavuĢ bin Ömer nam kimesneler meclis-i 

ma`kûd-i mezkûrda müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi mahzarında bi-tav`ihâm 

ikrâr- ı tam ve takrîr-i kelâm edüb mukarer-i medyûne-i mezbûre Hadice Hatunun 

zimmetinde oldu sığar-ı mezbûrûna vâcibü‟l-edâ ve lâzimü‟l-kazâ deyni olan 

meblağ-i mecmu`a-i mezkûr otuz sekiz bin üç yüz kırk iki guruĢun müteâhüd 

bulunduğu masârıfat sairesinin edasına tarafımızdan bi‟l-emre ve‟l-kabûl kefâlet 

mutallaka-i sahîha-i Ģer`îyye ile her birimiz kefîl bi‟l-mal ve zaminler olub 

idüğümüz âhirin zimmetinde sebebü‟l- kefâle lâzım gelen meblağ-i dahi edaya 

baĢka baĢka kefîl bi‟l-mal ve zaminiz dediklerini ve vuku` hali katib mümâ ileyh 

mahallinde ketb ve tarhrîr ve me‟an mürsel ümena-i Ģer`île meclis-i Ģer`e gelüb 

ala vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer‟i ve‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer` mâ-vaka` 

bi't-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟l-tasi min Ģehri Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ ve 

selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Kadınoğlu Ġbrahim bin 

Ali 

Hamaloğlu Mehmed bin 

Ali  

Mehmed Efendi ibn-i 

Abdullah  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 870 

Fil asıl Ġzmir vilayeti merkezine merbût Bornova Nâhiyesinin KarĢuyaka 

iskelesinin yirmi altıncı hanesinde mukid olub el-yevm Ġzmirin Kasaba ve 

Temdiri Osmanlı Demir Yolu‟nun Karâhisâr-ı Sâhib`e Ġstasyon me`mûrluğunda  

müstahdem Tebea-yıDevlet-i Aliyye‟nin Rum Milletinden iĢ bu ba‟isu‟l-vesika 

Mösyo veled-i Nigofer merkez-i mezkûr mahkeme-i hukukuna husûs odada 

ma`kûd meclis-i Ģer`î enverde ziyade muharrerü‟l-esâmî zevat huzûrunda bitav` 

ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb merkez livâyet olan marrü‟z-zikr Medine-

iĠzmirin Rum hastanesi civarında kâin canib-i yemini Doktor Vasyo tapulu 

menzili ve kamal Ģöhretine binaen itaraf-ı sülusi beyândan müstağni ma` 

müĢtemilât fevkânî dört oda bir saka ve tahtâni üç oda bir matbah ve bir saka ve 
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bir mikdar havluya ma`a müĢtemilât-ı mu`alume (SAYFA-142) Bir bâb 

mülkmenzilin senede her ne kadr-i emlakıye namıma mukid isede bu husûsdaki 

namım nam müstean olub menzil-i mezkûr ile gerek hane-i mezkûriye âid ve 

derûnunda mevcûd ve gerek karahisarda mevkute-i mukim bulunduğum hanede 

kâin ve mevcûd ve‟l-yevm bana tesbît olunan evan-ı nühası ve kaffe-i eĢya-i 

mütenevvi` tebeyyün ve kızım Purtananun mezbûraların müstakile-i malı ve 

mülkü olub benim asla ve katla ve katiyeten alaka ve müdahilem yoktur binaen 

aleyh gerek hene-i mezkûre ve eĢya-i mütenevvi` ve sa‟ireye fi 4 Nisan 1918 

sene-i miladiye târîhli katolik külliyesi tevfikan kavainin-i düminin Marniko 

Anadol baba vekaletinden i`tâ idilen fesh ve nikah talak hakkındaki varaka 

mucibince mutallikam bulunan Madam Onannes bint-i Soliru tarafından ve taraf-ı 

aherden hiç bir vechiyle müdâhele ve mu`araza olunmaya dedikde mümâ ileyhin 

ber menva‟l-i meĢrûh ikrâr ve nefsi mülk takarriri ba`de‟l-tasdîki‟Ģ-Ģer` li-ecli‟l-

tenfiz mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟l-sadis min Ģehri Cumâde‟l-ula 

li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Karahisarın Kale 

Mahallesinden Öskan 

oğlu Kigork veled 

Karabet  

Ġzmirin Ayak tevini 

Mahallesinden Karahisar 

istaryon anbra me`mûr 

Madyodi bin Lügutbat  

Konyanın Sille 

Nâhiyesinden Ġzmir 

Ġstasyon Sımarı Bozdan 

bin Yorgi 

 

BELGE NO: 871 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` ġuhud Nâhiyesi mahallâtından Hurs Mahallesi ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât eden Mü‟ezzin oğlu Hafız Ahmed bin Ġbrahimin sulbî sağîr oğulları 

Mehmed Halis ve Ġsmailin tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den bir vasî nasb 

olunması husûsunda ile‟l-usul zira‟at bankası Ģube me`mûrundan müra‟caat vuku` 

bulunmağın emânet ile muarefe ile istikâmet ile mevsuf ve her vechiyle vesâyet-i 

uhdesinden gelmeğe kadira idüğü ve vesâyet-i mezbûreye kabûl eylediği Mahalle-

i mezbûre Hamiyete ihtibariyesinin îlam-i hayatınadan müstaban olan sağîren-i 
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mezuranın da‟ineleri baìsü‟l-kitab Dede Bekir oğlu Ġsmail bin Ömeri sağîren-i 

mezbûran Mehmed Halis ve Ġsmailin vakt-i rüĢd ve sedadlarına değin babaları 

mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs müntakile mallarını hıfz ve hiraset ve sairen 

umûr-ı lâzımelerini tesviye ve rü‟yet kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olunmağın 

mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟r-rabi` âĢar min Ģehri Cumâde‟l-ula li-

sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

BaĢkatib Mehmed 

Vasıf Efendi  

Katibden Osman 

Efendi  

Katibden Ahmed 

Efendi  

Hademe Ali 

Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 872 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden Hacı Hüseyin oğlu Hacı Ali 

Efendi ibn-i Hacı Hüseyin meclis-i Ģer` enverden Mahalle-i mezbûre ahâlisinden 

iken bundan akdem vefât eden Hacı Hüseyin oğlu Hacı Salih bin Hacı Hüseyinin 

sulbî sağîr oğulları Arif ve Hüseyinin Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz mallarını lî-

ecli‟l-idâne bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`yîn olunan medîne-i mezbûre Eytâm 

Müdîr Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edüb vasî müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi vasîleri olduğu 

sağîren-i mezbûrûn Arif Hasan Hüseyinin babaları mütevaffa-yı merkûmdan 

mevrûs ve müntakil mallarından sim-i mecidi yirimi guruĢ hesabıyla yirmi üç bin 

guruĢ bi‟l-vesâye bana edane (SAYFA-143) Edane teslîm eylediğinde ben dahi 

yedinden istidane va ahz ve kabz va umuruma sarflı istihlak etmememle meblağ-i 

merkûm ile semen-ii iĢ bu târîh vasîkadan i`tibaren üç sene tamamına değin 

mü‟eccel ve ma`uduna sağîren-ı sağîren – ı mezbûranın mallarından ve vasî müdir 

mümâ ileyh Mehmed Efendi yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded helali 

koyun saati semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi guruĢ hesabıyla elli bin iki yüz 

on guruĢun ciheteyn-i mezkûreteynden cem`an yirmi dokuz bin iki yüz on guruĢ 

zimmetinde sağîren-ı mezbûran Arif ve Hasan ve Hüseyinin vâcibü‟l-edâ ve 
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lâzimü‟l-kazâ sahîha-i deynimdir Eytâm Müdîr ve mümâ ileyhin halefi olacak 

müdir va vekilleri tarafından müta‟kiben taleb ve da`vâya mecburiyet hasıl olur 

ise verilmesi lâzım gelen ihzariyye ve harc îlam vârisim tahsîle ve pul beha ve 

masrıf-ı zarureye bana müraca`at etmek üzere harc ve sarf ve murur eden eyam 

içün tabir edecekleri mebaliği dahi edaya müteâhüd bulunduğumu ol babda müdir 

mümâ ileyh ve halefi olacak zatı emr ve me‟zuniyet eyledim dedikde gıbbe‟t-

tasdîki‟Ģ-Ģer` mümâ ileyh Hacı Ali Efendi yine meclis-i ma`kûd-i mezkûrda müdir 

mümâ ileyh Mehmed Efendi mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb 

mebaliğ-i mecmu`a-i mezkûr mukabilesinde her biri ba tapu yedimde malım olan 

Uzun çarĢuda vâki` bin üç yüz yirmi yedi senesi mayısının on ikinci târîh ve yüz 

on sıra numorolu senede ma`lumu‟l-hudud ve‟l-müĢtemilât arazisi evkaf-ı 

mezbutdan Ġshak PaĢa evkafına mülhak Burmalı ÇeĢme vakıflarına senevî otuz 

guruĢ mukata`i kadimelü enbiyesi mülk bir bab dükkan ve Süğlün Karyesi 

dergahında vâki` fi 14 Nisan 317 târîh ve 28 sıra numorulu senedde ma`lumu‟l-

hudud ve‟l-îtirâf bir kıta` eĢcar-ı müsmireye hâvî bağçe ve karye-i mezbûrede 

vâki`bin üç yüz yirmi sekiz senesi mayısının on dördüncü ve 29 sıra numorolu 

senedde ma`lumu‟l-hudud ve‟l-îtirâf bir kıta` iki dönüm tarla ve bağçe ve bir 

dükkanımı vergü ve iradı tarafıma âid ve raci` olmak üzere iĢ bu târîh vesîkadan 

i`tibaren üç sene tamamına değin terhimin vefa‟i ferağ ve mu`amele-i 

ferağiyelerini komüsyoni mahsûsi huzurlarında bi‟l-icrâ ve senedlerini müdir 

mümâ ileyh teslîm etmememle ol dahi teslîm ve kabz ve kabûl edüb deyn-i 

mezkûrimi vakt-i mezkûr hululinde sandık-ı mezkûre eda edemeyib tek rehin 

mümkin ve müĢir olmaz ise dükkan-ı mahdûd-i mezkûr ile tarla ve bahçe-i 

mezkûralarısemen-i meseleleriyle ahere bey` ve ferağe ve kabz semen-ii ve 

semeninden deyn-i mezkûrimi edaya fazla kalur ise bana irsâl ve ve isâle ve 

noksan zuhru eder ise noksanını baĢkaca edaya ve‟l-hasıl husûs-i mezkûre 

müteallika ve mütazarri` olan umûrun külliyesi gelmeğe azleten fetat vekili 

mazmûni üzere azl ve uzledden masune ve sulb akd-i rehinde meĢrût vekalet-i 

devriye-i sahîha-i Ģer`îyye ile tarafımdan mümâ ileyh Mehmed Efendiye vekil 

eyledim dediğinde ol dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve 

hidmet-i lâzımesini kemâ-yenbâği edaya teâhüd ve‟l-iltizâm etmeğin gıbbe‟t-
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tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟s-samin min Ģehri 

Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Katibden Osman Efendi  Katibden Ahmed Efendi  Hademe Ali Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 873  

Tahakkuk-i inder Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr 

içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye 

BaĢkatibi Mhmed Vasıf Efendi ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti 

celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e tabi` Salar Karyesi 

ahâlisinden Kadı (SAYFA-144) Veli oğlu Hacı Mehmed bin Veliddinin karye-i 

mezbûrede vâki` müsâfir odasına varib zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî 

müslimin hazır oldukları halde âkd-i meclis-i Ģer`ali ettiğinde karye-i mezbûre 

ahâlisinden Gani oğlu Mustafa bin Hacı Hasan nam kimesne meclis-i ma`kûd-i 

mezkûrda karye-i mezbûre ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Kadı Veli 

oğlu Abdurahman bin Veliddinin sulbî sağîr oğulları Hasan ve Yusufun Eytam 

sandığı‟nda mahfûz mallarına lî-ecli‟l-idâne bi‟l-me`mûriye vasî nasb ve ta`yîn 

olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîr Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi 

mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb vasî müdir mümâ ileyh 

Mehmed Efendi vasîleri olduğu sağîrân-ı mezbûrânın babaları mütevaffâ-yı 

mezbûrdanmevrûs ve müntakil mallarından sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla 

altı bin yüz elli dört guruĢ bi‟l-vesâye bana edane ve teslîm eylediğinde ben dahi 

yedinden istidane ve ahz ve kabz ve umur ve sarflı istihlak etmememle meblağ-ı 

merkûm ile semen-ii iĢ bu târîh-i vesîkadan üç sene tamamına değin mü‟eccel ve 

ma`uduna sağîrân-ı mezbûrânın mallarından ve vasî müdir mümâ ileyh Mehmed 

Efendi yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded helali koyun saati semeninden 

dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla bin altı yüyz altmıĢ iki buçuk 

guruĢun ciheteyn-i mezkûreteyn cem`an yedi bin sekiz yüz on beĢ buçuk guruĢ 

zimmetinde sağîren-ı mezbûrana vâcibü‟l-edâ ve lâzimü‟l-kazâ sahîha-i deynimdir 
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Eytâm Müdîri ve mümâ ileyhin halefi olacak müdir ve vekilleri tarafından 

müta‟kiben taleb ve da`vâya mecbiriyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen 

ihzariyye harc i`lâm vârisum tahsîleye ve pul beha ve masârıfat-ı saireye bana 

müraca`at etmek üzere harc ve sarf ve murur eden eyam içün tabir` edecekleri 

mebaliğ-i dahi edaya müta`ahhüt bulunduğumu ve ol babda müdir mümâ ileyh ve 

halefi olacak zatı emr ve mezuniyet ve ber vech-i ati ira`e eylediğim zatı emr ve 

mezuniyet eyledikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` karye-i mezbûre ahâlisinden Gani oğlu 

Hacı Mehmed bin Hacı Hasan ve Kadı Veli oğlu Hacı Mehmed bin Veliddin ve 

Kara Ömer oğlu Veli bin Ömer nam kimesneler meclis-i ma`kûd-i mezkûrda 

müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi mahzarında bitav` iham ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edüb mukir medyûn mezbûr mustafanın zimmetinde sağîren-ı mezbûrana 

vâcibü‟l-edâ ve lâzimü‟l-kazâ sahîha-i deyni olan meblağ-ı mecmu`a mezkûr yedi 

bin sekiz yüz on beĢ buçuk guruĢun müte`ahhüt bulunduğu masârıf sairesinin 

edasına tarafımızdan bi‟l-emr ve‟l-kabûl kefâlet ame-i mutallika-i sahîha-i 

Ģer`îyye ile her birimiz kefîl bi‟l-mal ve zaminler olub idiğimiz âhirin zimmetine 

sebebü‟l-kefâle lâzım gelen meblağ-ı edaya dahi baĢka baĢka kefîl ve zaminiz 

dediklerini ve ve vâki` hali katib mümâ ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me‟an 

mürsel ümena-i Ģer`île meclis-i Ģer` gelüb âla vuku` inha ve takrîr etmeğin 

gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟l-âĢar min Ģehri 

Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Kethudaoğlu Mustafa bin 

Mehmed  

Sarı Hüseyin oğlu Hasan 

bin Ahmed  

Jandarma Hacı Süleyman 

oğlu Ahmed bin Hüseyin  

Ve gayrihim 

BELGE NO: 874 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden Hacı Hüseyin oğlu Hacı Ali 

Efendi ibn-i Hacı Hüseyin meclis-i Ģer` enverde Mahalle-i mezbûre ahâlisinden 

iken bundan akdem vefât eden Hacı Salih bin Hüseyin Ağanın sulbî sağîr oğulları 

Arif ve Hüseyinin medîne-i mezbûre Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz mallarına lî-

ecli‟l-idâne bi‟l-memuriye vasî nasb ve ta`in olunan medîne-i mezbûre Eytâm 
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Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve 

takrîr-i kelâm edüb vasî (SAYFA-145) Müdir mümâ ileyh mehmed Efendi vasîleri 

olduğu sağîrân-ı mezbûrânın babaları mütevaffâ-yı mezbûrdanmevrûs ve müntakil 

mallarından sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla kırk bin yedi yüz yedi guruĢ yirmi 

dört para bi‟l-vesâye bana edane ve teslîm eylediğinde ben dahi yedinden istidâne 

ve ahz ve kabz ve umuruma sarflı istihlak etmememle meblağ-ı merkûm ile 

semen-ii iĢ bu târîh-i vesîkadan üç sene tamamına değin mü`eccel ve ma`uduna 

sağîrân-ı mezbûrânın mallarından ve vasî müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi 

yedinden iĢtirâ„ ve kabz eylediğim bir aded helali koyun saati semeninden dahi 

kezâlik sim-i mecidi yirmi guruĢ hesabıyla on bin dokuz yüz doksan guruĢ otuz 

altı para ki ciheteyn-i mezkûreteynden cem`an elli bir bin altı yüz doksan sekiz 

guruĢ on dört para sağîren-ı mezbûrana zimmetinde vâcibü‟l-edâ ve lâzimü‟l-kazâ 

sahîha-i deynimdir Eytâm Müdîr ve mümâ ileyhin halefi olacak müdir ve vekilleri 

tarafından müta‟kiben taleb ve da`vâya mecburuyet hasıl olur ise verilmesi lâzım 

gelen ihzariyye harc i`lâm vârisum tahsîleye ve pul beha ve masârıfat-ı saireye 

bana müraca`at etmek üzere harc ve sarf ve murur eden eyam içün tabir` 

edecekleri mebaliğ-i dahi edaya müta`ahhüt bulunduğumu ve ol babda müdir 

mümâ ileyh ve halefi olacak zatı emr ve me‟zuniyet eyledikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-

Ģer` mümâ ileyh Hacı Ali Efendi yine meclis-i ma`kûd-i mezkûrda müdir mümâ 

ileyh Mehmed Efendi mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb 

mebaliğ-i mecmu`a mezkûr mukabilesinde her biri ba-tapu yedimde malım olan 

Bolvadin kazasına tabi` Karacaviran Karyesinde vâki` yirmi altı kıtada yüz 

doksan dönüm tarla ile yirmi kıtada iki bab hanemi vergi ve irade tarafıma âid ve 

raci` olmak üzere iĢ bu târîh-i vesîkadan üç sene tamamına değin terhimin vefa-i 

ferağ ve muamele-i ferağiyelerini komusyon-i mahsûs huzûrunda bi‟l-icrâ ve 

senedlerini müdir mümâ ileyh teslîm etmememle ol dahi teslîm ve kabz ve kabûl 

edüb deyn-i mezkûrimi vakt-ı mezkûr hululinde sandık-ı mezkûra eda edemeyüb 

tek rehin mümkin ve müĢir olmaz ise menzil mahdûd-i mezkûr ile arazi-i mahdûd-

i mezkûrlar semen-i misliyle ahere bey ve ferağe ve kabz semen-ie ve semeninden 

deyn-i mezkûrimi edaya fazla kalur ise bana irsâl ve noksanını baĢkaca edaya 

ve‟l-hasıl husûs-i mezkûre mutalli`ka ve mütazarri`olan umûrun külliyesine 

gelmeğe azletenin fetat vekili mazmûni üzere azl ve uzledden masune ve sulb âkd 
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rehinde meĢrût vekalet devriye-i sahîha-i Ģer`îyye ile tarafımdan mümâ ileyh 

Mehmed Efendiye vekil nasb ve ta`yîn eyledim dedikte ol dahi ber vech-i 

muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesini kema edaya teâhüd 

ve‟l-iltizâm eyledim dedikde gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ-vaka` bi't-taleb ketb olundu 

fi‟l-yevmi‟l-samin min Ģehri Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e 

ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Katibden Osman Efendi  Katibden Ahmed Efendi  Hademe Ali Efendi  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 875 

ĠĢ bu cihet sehvan-i mekir kayıd edilmiĢtir 839 numoroda mukayyeddir.. 

 Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mhmed Vasıf Efendi 

ibn-i Ahmed Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib`e mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken bundan 

akdem vefât eden Kadi Veli oğlu Hacı Mustafa bin SatılmıĢ‟ın ile‟l-vefât sâkin 

olduğu menzile varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî zevat hazır olduğu halde 

âkd-i meclis-i Ģer`ali ettiğinde (SAYFA-146) mütevaffa-yı merkûmun sulbiyye-i 

sağîre kızı Emine ve sulbî sağîr oğulları Mehmed ve Ġsmail ve ġükriyenin 

vâlideleri olub zatı kezâlik zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî müslimin 

ta`rifleriyle muarrefe olan Hadice bint-i Süleyman nam Hatun meclis-i ma`kûd-i 

mezkûrda sığar-i mezbûranın Eytâm Sandûğu‟nda mahfûz mallarını lî-ecli‟l-idâne 

bi‟l-me`muriye vasî nasb ve ta`yîn olunan medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri 

Mehmed Efendi ibn-i Ġsmail Efendi mahzarında bitav` ikrâr-ı tâm ve takrîr-i 

kelâm edib vasî müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi vasîleri olduğu evladım sığar-

i mezbûranın babaları mütevaffa-yı mezbûradan mevrûs ve müntakil müĢterek 

mallarından sim-i mecidi yirmi guruĢ ve lirâ-yı Osmani yüz sekiz guruĢ hesabıyla 

otuz bin yüz doksan guruĢ otuz para bi‟l-vesâye bana edane ve teslîm eylediğinde 

ben dahi yedinden istidane ahz ve kabz ve umurma sarflı istihlak etmememle 
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meblağ-ı merkûm ile semen-ii iĢ bu târîh-i vesîkadan üç sene tamamına değin 

mü‟eccel ve ma`uduna evladım sığar-ı mezbûrûnun mallarından ve vasî müdir 

mümâ ileyh Mehmed Efendi yedinden iĢtirâ va kabz eylediğim bir aded helali 

koyun saati semeninden dahi kezâlik sim-i mecidi yirmi ve lirâ-yı Osmani yüz 

sekiz guruĢ hesabıyla sekiz bin yüz elli bir guruĢ on para ki ciheteyn-i 

mezkûreteynden cem`an otuz sekiz bin üç yüz kırk iki guruĢ zimmetinde evladım 

sığar-ı mezbûrûna vâcibü‟l-edâ ve lâzimü‟l-kazâ sahîha-i deynimdir Eytâm Müdîr 

ve mümâ ileyhin halefi olacak müdir ve vekilleri tarafından müta`kîben veya 

kefîllerimden taleb ve da`vâya mecburiyet hasıl olur ise verilmesi lâzım gelen 

ihzariyye ve harc i`lâm vârisüm tahsîliyle ve pul beha ve masârıf-ı sa‟ireye bana 

müraca‟at etmek üzere harc ve sarflı ve murur eden eyam içün tabir` edecekleri 

mebaliği dahi müta`ahhüd bulunduğumu ol babda müdir mümâ ileyh halefi oacak 

zatı emrüme mezuniyet ve ber vech-i ati ira‟e eylediğim zevat mezuniyet eyledim 

dedikte gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` medîne-i mezbûre mahallâtından Hacı Abdurrahman 

Mahallesi ahâlisinden Bayadlıoğlu Hacı Abdurrahman bin Ġbrahim ve ÇavuĢbaĢı 

Mahallesi ahâlisinden Sırac Hacı Mustafa bin Ali ve Hacı Eyüb Mahallesi 

ahâlisinden OnbaĢı oğlu Ahmed ÇavuĢ bin Ömer nam kimesneler meclis-i 

ma`kûd-i mezkûrda müdir mümâ ileyh Mehmed Efendi mahzarında bi-tav`ihâm 

ikrâr- ı tam ve takrîr-i kelâm edüb mukarrere-i medyûne-i mezbûre Hadice 

Hatunun zimmetinde oldu sığar-ı mezbûrûna vacibü‟l-eda ve levâzımü‟l-kaza 

sahîha-i deyni olan meblağ-i mecmu`a-i mezkûr otuz sekiz bin üç yüz kırk iki 

guruĢun müteâhüd bulunduğu masârıf-i sâ‟iresinin edasına tarafımızdan bi‟l-emre 

ve‟l-kabûl kefâlet mutallaka-i sahîha-i Ģer`îyye ile her birimiz kefîl bi‟l-mal ve 

zaminler olub idüğümüz âhirin zimmetinde sebebü‟l-kefâle lâzım gelen meblağ-i 

dahi edaya baĢka baĢka kefîl bi‟l-mal ve zaminiz dediklerini ve vuku` hali katib 

mümâ ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me‟an mürsel ümena-i Ģer`île meclis-i 

Ģer`e gelüb ala vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe‟t-tasdîk ve‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer` mâ-

vaka` bi't-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟l-tasi min Ģehri Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ 

ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 
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Hamaloğlu Mehmed bin 

Ali  

Kadınoğlu Ġbrahim bin 

Ali  

Mehmed Efendi ibn-i 

Abdullah  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 876 

Mu`terize-i mezbûre Emine aleyhinde ki hükm-ü gıyabiye adem-i kanaatla fi 20 

teĢirin-i sani 327 târîhinde i`tiraz eylemesi üzerine mu`terize âliye Hacı Hakkı 

Efendiye ve cem`an mahkeme olunmak üzere fi 29 zi‟l-hicce 1330 târîhlü varaka-i 

davetiye götürülmüĢ olmağla merkûm Hacı Hakkı Efendi yevm-i mu`ayenede 

da`vet-i defa`ya icabet ederek isbat-ı vucud eylediği halde mu`terize mezbûre 

Emine yevm-i mezkûrede icabet etmediğine (SAYFA-147) BaĢkaca îtiraz-ı 

mezkûr da`vâsını ta`kîb edemediğine ve hasmı asıl müdda` mahkum leh merkûm 

Hacı Hakkı Efendi tarafından müraca`at mısıranede bulunduğuna binaen fi 12 

Ģa`ban 1324 ve 12 eylül 1322 târîh ve 8 aded ile teblîğ edilüb olan hükmi mer`â ve 

meclis-i tedkîfât Ģer`îyyenin kararına muktedin bulunan tarhrîrat müĢhit Yahyaya 

tevfikan fi 15 Rebî‟ü‟l-âhir331 târîhlü teblîğ kalınan ihtar name zahirine bir takım 

,,, gayri meĢrûh i`tirazat hasunu dereceyle da`vet-i vefi`ye dahi âdem-i icabetle 

vakf-ı mezkûr namına mahkumluğun zaruriyeti ve bila mucib hükm-ü i`lâmın 

te`vik-i icrâsını istilzam eylemiĢ olduğu nümâyân  olduğundan hükm-ü i`lâm-ı 

gıyabinin tenfidi iktizâ eylediği iĢ bu mahalle tezyil kılındı (12 Cumâde‟l-ula 

1331 ) 

BELGE NO: 877  

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken bundan canib-i hicaz-ı 

ma`firet tırazda vefât eden Kadı Veli oğlu Kasab Hacı Mustafa bin SatılmıĢ bin 

Abdullah‟ın verâset-i zevcesi Hadice bint-i Süleyman ile sulbiyye-i kebîre kızı 

Atike ve sulbiyye-i sağîre kızı Emine ve sulbî sağîr oğulları Mehmed ve Ġsmail ve 

ġükrü ve sulbî kebîr oğlu SatılmıĢ münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr înde‟Ģ-Ģer`î‟l-

enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra sığar-i mezbûrdan Emine ve Mehmed ve 

Ġsmail ve ġükrünün tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olunan 
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vâlideleri zevce-i mezbûre Hadice ve mezbûran Atike ve SatılmıĢ‟ın taleb ve 

muarrefet Ģer`île ve eytam-i nizâmnamenin beĢinci ve doksan üçüncü maddeleri 

muciblerince li-ecli‟l-nazara memur ta`yîn edilen medîne-i mezbûre meclis-i idâre 

ağzasından Cemaleddin Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve meclis-i belediye 

ağzasından Hacı Hafız ibn-i Hacı Osman Ağa ve Ağzazâde Ömer Ağa ibn-i 

Mehmed Ağa hazır oldukları halde tarhrîr ve terkim ve bi‟l-müzayede bey` ve 

beyne‟l-verese bi‟l-ziyafeti‟Ģ-Ģer`îyye tevzi`ve taksîm olunan mütevaffa-yı 

mezbûrûn tereke defteridir ki ber vech ati zikr ve beyân olunur fi‟l-yevmi‟l-salis 

âĢar min Ģehri Rebi'ü`l-evvel li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf 

(SAYFA-147)  

Ot yasdık 

Aded                   

5 

KuruĢ               20 

Minder  

Aded                 2 

KuruĢ              20 

Müsta`mel kilim 

Aded 3 seccade 2 

KuruĢ           300 

Halı heğbe 

Aded         1 

KuruĢ          40 

Bakraç  

Aded                  1 

KuruĢ               20 

Lanba  

Aded                1 

KuruĢ               20 

Kebîr sahan  

Aded               4 

KuruĢ             40 

Mürattabatı  

Aded         2 

KuruĢ         40 

Tebsi Aded 2 sini 

1 

KuruĢ           200 

Kebîr kazgan  

Aded                    

1 

KuruĢ              200 

Örtü kazgan 

Aded                1 

KuruĢ             100 

Mangal  

Aded             1 

KuruĢ            40 

Tebsi  

Aded              3 

KuruĢ             50 

Kazgan ineği  

Aded                   1 

KuruĢ                25 

Leğen  

Aded          15 

KuruĢ          15 

Sahan  

Aded              12 

KuruĢ             80 

Def‟a sahan  

Aded 14 tencere 1 

KuruĢ            120 

Hırda kazgan  

Aded             2 

KuruĢ            120 

Müsta`mel kilim  

Aded             1 

KuruĢ          80 

Erkek merkeb 

Aded             1 

KuruĢ             200 

Palaz  

Aded            2 

KuruĢ           100 

Hırdavat-i menzil  

KuruĢ         150 

Ana koyun  

Re‟s        35 

Fi             90 

KuruĢ      3100 

Koç  

Re‟s             5 

Fi                 90 

KuruĢ           45 

Teke  

Re‟s             2 

Fi                90 

KuruĢ          180 

Sebis  

Re‟s               7 

Fi                   90 

KuruĢ             630 

Toklu  

Re‟s            7 

Fi                60 

KuruĢ          420 

Oğlak  

Re‟s               5 

Fi                  60 

KuruĢ           300 

Ana tiftik keçisi  

Re‟s          15 

Fi               90 

KuruĢ        1350 

Erkek merkeb  

Aded             1 

KuruĢ            120 

Ġnek 

Aded            1 

KuruĢ            230 

Ana koyun  

Re‟s               80 

Fi                   90 

KuruĢ          7200 

Tiftik keçisi  

Aded           27 

Fi                  90 

Koç  

Re‟s            4 

Fi               90 
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KuruĢ          2430 KuruĢ          360 

 

(SAYFA- 148) 

Erkek toklu  

Re‟s                  26 

Fi                       60 

KuruĢ             

1560 

Kancık oğlak  

Re‟s                11 

Fi                     60 

KuruĢ             660 

Koyun cildi Aded 

i 

Aded       22 

KuruĢ      99 

Tiftik ana keçi  

Aded         59 

Fi              81 

KuruĢ        4779 

Ana koyun  

Re‟s               23 

Fi                   80 

KuruĢ            1840 

Koç  

Re‟s          1 

KuruĢ ,,  

Erkek toklu  

Aded             12 

Fi                   50 

KuruĢ              600 

Kancık oğlak  

Re‟s             4 

Fi                 50 

KuruĢ          200 

Koyun cildi Aded 

4 

Tiftik cildi 1 

KuruĢ             20 

Ana koyun  

Re‟s         80 

Fi             107 

KuruĢ       8560 

Koç  

Re‟s     3 

Fi         107 

KuruĢ   321 

Ana tiftik keçisi  

Re‟s          10 

Fi              107 

KuruĢ        1070 

Kancık toklu  

Re‟s           33 

Fi               61 

KuruĢ        2013 

Oğlak  

Re‟s            4 

Fi               61 

KuruĢ         244 

Erkek toklu 

Re‟s            6 

Fi                61 

KuruĢ          366 

Ana koyun  

Re‟s         34 

Fi            90 

KuruĢ      3060 

Ana keçi  

Re‟s            4 

Fi                90 

KuruĢ         360 

Erkek toklu 

Re‟s           14 

Fi               50 

KuruĢ         700 

Kancık toklu  

Re‟s          17 

Fi              50 

KuruĢ        250 

Oğlak 

Re‟s           3 

Fi               50 

KuruĢ        150 

Def‟a ana koyun 

Re‟s           20 

Fi               100 

KuruĢ        2000 

Ana tiftik keçisi  

Re‟s          30 

Fi              100 

KuruĢ        3000 

Kancık toklu  

Re‟s          11 

Fi              50 

KuruĢ        550 

Erkek toklu  

Re‟s            3 

Fi               50 

KuruĢ        150 

 

Yekunü‟t-tereke 53532 

Minhe‟l-ihracat  

Ba ikrâr eytam memur mümâ ileyhe ile mahkeme-i Ģer`îyye katibi Ahmed ve 

Eytâm Müdîr vekili Hacı Arif Efendilere verilen masârıf-ı zaruriyesi 120 

Mezkûr ağnamın 

rusumine verilen  

KuruĢ              1617 ,20 

Resm-i kısmet  

KuruĢ                1264 

Dellaliye  

KuruĢ          800 

Kaydiye  

KuruĢ           160- 

Pul beha ma` varaka  

KuruĢ              40 

Akçe farkı  

KuruĢ        119 

 

Yekünu‟l-ihracat 4241 

Sahhü‟l-baki 49291 li‟t- taksîm beyne‟l- verese  
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Hisse-i zevce-i 

mezbûre Hadice  

KuruĢ              

6161 

Para                 15 

Hisse-i bint-i 

kebîre –i mezbûre 

Atike  

KuruĢ          4312 

Para             38 

Akçe            1- 

Hisse-i bint-i 

sağîre-i mezbûre 

Emine  

KuruĢ           4312 

Para             38 

Akçe            1- 

Hisse-i bin sağîr-i 

mezbûr Mehmed  

KuruĢ        8625 

Para              37 

Hisse-i ibn-i sağîr-

i mezbûr Ġsmail  

KuruĢ          8625 

Para             37 

Hisse-i ibn-i sağîr-

i mezur ġükrü  

KuruĢ          8625 

Para             37 

Hisse-i ibn-i 

kebîr-i mezbûr 

SatılmıĢ  

KuruĢ           8625 

Para              37 

 

 

(SAYFA-149) Ber vech-i meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-ı mezkûr kırk dokuz bin iki 

yüz doksan bir guruĢdan verese-i kibâr-i mezbûrûndan her biri ber mucibi‟l-ahsa-i 

ırsiyelerini tamamen ve kemalen ahz ve kabz ve istîfâya hak edib sığar-ı 

mezbûrûn Emine ve Mehmed ve Ġsmail ve ġükriyenin ber mucib bi‟l-ahsa-i 

ırsiyesi olan cem`an otuz bin yüz doksan guruĢ otuz parası vâlidesi mezbûre 

Hadiceye fi 9 Cumâde‟l-ula 1331 târîh ve 769 numrolu hüccetü‟Ģ-Ģer`îyye 

mucibince edane olduğu iĢ bu mahalle Ģerh verildi. 

BELGE NO: 878 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Hacı Hüseyin oğlu Hacı Salih bin Hacı Hüseyin bin Hasanın verâset-i zevcesi 

Atike bint-i Mahmud ile sulbiyye-i kebîre kızları Hanife ve Hacer ve sulbî kebîr 

oğlu Mehmed ġükrü ve sulbî sağîr oğulları Arif ve Hüseyin Hüsnü‟ye münhasıran 

olduğu bi‟l-ihbâr înde‟Ģ-Ģer`î‟l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra sağîren-ı 

mezbûran Arif ve Hüseyin Hüseyin‟e tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den vasî 

nasb ve ta`yîn olunan vâlideleri zevce-i mezbûre Atike ve mezbûrûn Hanife ve 

Hacer ve Mehmed ve ġükriyenin taleb ve ma`rifetleri ve m`arifet Ģer`île eytam 

nizâmnamesinin beĢinci ve doksan üçüncü maddeleri muciblerince li-ecli‟l-nazara 

memur ta`yîn edilen medîne-i mezbûre meclis-i idâre ağzasından Cemaleddin 

Efendi ibn-i Mehmed Efendi ve meclis-i belediye ağzalarından Kabil zâde Hacı 

Hafız Abdullah Efendi ibn-i Hacı Osman Ağa ve Ata zâde Ömer Ağa ibn-i 

Mehmed Ağa hazır oldukları halde ber vech-i ati emva‟l-i menkûle ve gayr-i 
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menkûle ve eĢya ve afyon ve zahiren ve ağnam saire-i mütevaffay-i mezbûr Hacı 

Salih Ağa ile li-ebeveyn er karındaĢı kezâlik hazır bi‟l-meclis Hacı Ali Efendi 

meyânesinde ile‟l-iĢtirâk elvayı bi‟l-münasefe müĢterek olduğu zair defterde 

muharrerü‟l-esâmî müsliminin âli vechi‟Ģ-Ģehâde ihbârlarıyla tahakkuk ve 

tebeyyün eylediğini ve hakikat halin bu merkezde bulunduğu nümayen olmağla 

mezbûr Hacı Ali Efendinin nısf hisse-i musibesi ba`de‟l-ifraz mütevaffa-yı 

mezbûrûn nusf hisse-i musibesi beyne‟l-verese bi‟l-zarifetü`Ģ-Ģer`îyye tevzi`ve 

taksîm olunduğudur der ki bir vech-i ati zikr ve beyân olunur fi‟l-yevmi‟s-sani 

âĢar min Ģehri Rebi'ü`l-evvel li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

(SAYFA-149) 

Arıcı hınta keyl 

âsitâni  

Aded          1200 

Fi                 13 

KuruĢ         5330 

Yük  

Aded           410 

Fi                 13 

KuruĢ           5330 

Afyon sepet  

Aded             5 

Çeki            482 

Fi                182 

KuruĢ         82904 

Yük  

Aded        16 

KuruĢ       208 

Yapağı  

Aded          20 

Fi                 6 

KuruĢ        120 

ġa`ir keyl asıtani  

Aded            10 

Fi                  20 

KuruĢ           200 

Tahlis çuval  

Aded              50 

KuruĢ             250 

Hırdavat mAğaza 

KuruĢ            50 

Def‟a afyon sepet  

Aded               2 

Çeki               170- 

Fi                   171 

KuruĢ           

29158 

Ġzmirde füruht 

olunan afyon sepet  

Aded               2 

Çeki                188 

KuruĢ            

32000 

Def‟a izmirde 

afyon sepet  

Aded            1 

Çeki             100 

KuruĢ           

17200 

Cedid kilim  

Aded             2 

KuruĢ            400 

Mak„ad halı kilim 

Aded 3 kilim 1 

KuruĢ              400 

Müsta`mel palaz  

Aded           1 

KuruĢ          25 

Ot Mak„ad Aded 

4 basma ot yasdık 

25 perde 1 minder 

1 

KuruĢ             200 

Nuhas mangal 

Aded 1 tabela 

mangal 1 

KuruĢ          50 

(SAYFA-150) 

Kıl kilim  

Aded                  1 

KuruĢ                 40 

Mak„ad kilimi  

Aded                1 

KuruĢ             20 

Def‟a müsta`mel 

palaz 

Aded                  1 

KuruĢ                 

20 

Cedid kıl palaz  

Aded              1 

KuruĢ            60 

Seccade  

Aded                   1 

KuruĢ                 20 

Halı seccade 

Aded                   

1 

KuruĢ               30 

Kilim seccade  

Aded            1 

KuruĢ            50 

Halı seccade  

Aded               1 

KuruĢ             80 

Def‟a müsta`mel Cedid kilim  Ot Mak„ad  Müsta`mel ot 
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kilim  

Aded                    1 

KuruĢ                 80 

Aded                   

1 

KuruĢ             324 

Aded                     

1 

KuruĢ                20 

kilim  

Aded             1 

KuruĢ            120 

Güğüm çift  

Aded                1 

KuruĢ               25 

Kahve yedeği  

Aded                1 

KuruĢ               15 

Hamam tası  

Aded              1 

KuruĢ            10 

Çorba tası Aded 1 

Kapaklı tencere 1 

yağ tebsi 1 

KuruĢ              30 

Mürattabatı Aded 

3 sahan 5 

KuruĢ            60 

Kebîr ve sağîr 

tebsi  

Aded           3 

KuruĢ          40 

Bakraç Aded 1 

kapaklı tencere 

1süt tebsi 1 

KuruĢ         60 

Ot Mak„ad  

Aded               2 

KuruĢ               40 

 DöĢek Aded 2 

yasdık 2 yorgan 4 

KuruĢ            220  

Minder 

 Aded             3 

KuruĢ             30 

Yeni memlu 

Mak„ad örtü  

Aded                  3 

KuruĢ               60 

Seccade 

Aded           1 

KuruĢ          20 

Halı heğbe 

Aded              1 

KuruĢ            40 

Ma`den su tası  

Aded                5 

KuruĢ              20 

Masa Aded 1 

lanba 1 

KuruĢ        20 

 Sofra Aded 1 

masa 1  

KuruĢ          30 

Malaklı camus 

ineği  

Aded              1 

KuruĢ            600 

 ġilte Aded 3 

lanba 1 sofra 1 

kepçe 2 

KuruĢ          30 

Seccade Aded 1 

yasdık             8 

KuruĢ             150 

Kebîr kazgan  

Aded          1 

KuruĢ         250 

Mangal  

Aded             1 

KuruĢ            50 

Kebîr tencere  

Aded                 1 

KuruĢ              50 

KuĢhane Aded 1 

bakrac 2 tencere 2 

KuruĢ             60 

Kebîr leğen Aded 

1 sahan 6 

mürettabatı 2 

kıyak 2  

KuruĢ              100 

Çorba tebsisi Aded 

3 kuĢhane 1 Ģurub 

tebsisi 1 

mürettebatı 1 

KuruĢ            80 

Nuhas tebsi  

Aded               3 

KuruĢ              50 

Tüllü seccade  

Aded                 1 

KuruĢ               20 

 Müsta`mel kilim 

Aded               1 

KuruĢ                50 

Palaz  

Aded                 3 

KuruĢ               150 

Halı seccade  

Aded                  1 

KuruĢ               50 

Kilim seccade  

Aded                1 

KuruĢ               30 

Halı seccade  

Aded           1 

KuruĢ          70 

Seccade 

Aded                1 

KuruĢ              50 

Mak„ad seccade 

Aded            1 

KuruĢ          50  

Def‟a seccade  

Aded              1 

KuruĢ             50 

Kilim  

Aded             1 

KuruĢ           120 

Def‟a kilim  

Aded                 3 

KuruĢ                40 

Def‟a ot yasdık 

Aded                   

13 

KuruĢ                  

60 

DöĢek Aded 1 

yorgan 1 yasdık 1 

KuruĢ                 

50 

Minder Aded 4 

yorgan 1 

KuruĢ             100 

Buzağılı inek 

 re‟s1 

KuruĢ             500 

Erkek merkeb  

Aded                    

1 

KuruĢ            350 

Kazgan 

Aded              1 

KuruĢ             200 

HaĢhaĢ keyl 

âsitâni  

Aded          20 

KuruĢ           100  

Hıta keyl âsitâni ġa`ir keyl âsitâni  Palaz keyl âsitâni  Kum darı  
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Aded                 25 

KuruĢ               750 

Aded             8 

KuruĢ           160 

Aded           8 

KuruĢ       160 

Keyl                8 

KuruĢ             120 

Hızar tahtası 

Aded                150 

KuruĢ               350 

Mak„ad  

Aded             2 

KuruĢ              10 

ġa`ir 

Keyl                 4 

KuruĢ             160 

Seccade  

Aded              1 

KuruĢ           70 

Muhacir Ağacı  

Aded               20 

KuruĢ             250 

 Hırdavat ı menzil  

KuruĢ 300 

Def‟a hırdavat-ı 

menzil  

KuruĢ        100 

Tiftik seyis 

Re‟s        42 

Fi          90 

KuruĢ 3780 

Ana keçi  

Re‟s    32 

Fi         90 

KuruĢ 3240 

Kancık toklu  

Re‟s       35 

Fi           48 

KuruĢ     1680 

Oğlak  

Re‟s           46 

Fi                 48 

KuruĢ          2280 

Keçi cildi 

Aded         15 

KuruĢ         135 

Koyun cildi  

Aded          4 

KuruĢ         20 

Çebisi  

Re‟s         64 

Fi            90 

KuruĢ       5860 

 Ana tiftik keçi  

Re‟s          20 

Fi              90 

KuruĢ         3600 

 

(SAYFA-151) 

Ana koyun  

Re‟s            60 

Fi                90 

KuruĢ          5850 

Oğlak 

Re‟s       1 

KuruĢ        50 

Tiftik sebis  

Re‟s       50 

Fi           98 

KuruĢ     4900 

Erkek toklu  

Re‟s      9 

Fi          45 

KuruĢ       405 

Oğlak 

Re‟s           20 

Fi              55 

KuruĢ        1100 

Ana koyun  

Re‟s              18 

Fi                  98 

KuruĢ           1864 

Ġki yaĢlı camus 

danası 

Aded             2 

KuruĢ           1000 

Kısır inek 

Aded              4 

KuruĢ             800 

Ġki yaĢlı düğe  

Re‟s              2 

KuruĢ           400 

Def‟a dana  

Aded              4 

KuruĢ            500 

Tosun  

Aded            1 

KuruĢ           162 

Koyun cildi  

Aded           17 

KuruĢ          80 

Ana koyun  

Re‟s               39 

Fi                  85 

KuruĢ           3315 

Ana keçi  

Re‟s                    

17 

Fi                      65 

KuruĢ            1445 

Erkek ĢiĢek  

Re‟s           29 

Fi                85 

KuruĢ           2465 

Erkek toklu 

Re‟s                88 

Fi                     57 

KuruĢ             5016 

Oğlak 

Re‟s           20 

Fi                57 

KuruĢ           1140 

Camus ineği  

Re‟s                 3 

KuruĢ            1000 

Camus düğe 

Re‟s              2 

KuruĢ           400 

Ġnek  

Re‟s            1 

KuruĢ         200 

Def‟a camus 

düğesi  

Aded 1 

KuruĢ 560 

Ana koyun  

Re‟s140 

KuruĢ 14000 

Erkek toklu  

Re‟s39 

Fi 54 

KuruĢ 2106 

Osmanlı 

bankasından 

alacağı olub tahsîl 

olunan 

KuruĢ 8640 

 

Yekunu‟t-tereke 305238 

Minhe‟l-ihracat 
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Meclis-i idâre livâ ağzasından Cemal Efendi ile belediye ağzasından Ömer 

Efendinin meclis eytam kararıyla verilen yevmiyeleri 120 

Ba karar meclis eytam memur mümâ ileyhe ile mahkeme katibi Ahmed ve Eytâm 

Müdîr vekili Hacı Arif Efendilere masârıf-ı zaruriye 150 

Yekunu‟l-ihracat kuruĢ 6132 para 30 

Sahhü‟l-baki  

KarındaĢı Hacı ali Efendinin nısf-ı hissesi,,,,,,, 

Resm-i kısmet….. 

Akçe farkı,,,,,,, 

 

Hisse-i zevce-i mezbûre 

Atike 

KuruĢ 18202 

Para 7 

Hisse-i ibn-i kebîre-i 

mezbûre Hanife  

KuruĢ 15926 

Para 36 

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Hacer 

KuruĢ 15926 

Para 36 

Hisse-i ibn-i kebîr-i 

mezbûr ġükrü  

KuruĢ 31853  

Para 32 

Hisse-i ibn-i sağîr-i 

mezbûr Arif 

KuruĢ 31853 

Para 32 

Hisse-i ibn-i sağîr-i 

mezbûr  

Hasan Hüseyin 

KuruĢ 31853 

Para 32 

 

(SAYFA-151)Ber vech-i meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-ı mezkûr yüz kırk beĢ bin 

altı yüz on yedi guruĢ (SAYFA-152) on beĢ paradan verese-i kibâr-i mezbûrûndan 

her biri ber-mucib bi‟l-ahsa ırsiyelerini tamamen ve kemalen ahz ve kabz ve 

istîfâya hak ettikleri gibi sağîren-ı mezbûran Arif ve Hasan ve Hüseyinin ber 

mucib bi‟l-ahsa-i ırsiyeleri olan cem`an altmıĢ üç bin yedi yüz on yedi guruĢ yirmi 

dört paradan yirmi üç bin guruĢu amucaları Hacı Ali Efendiye fi 9 Cumâde‟l-ula 

1331 târîh ve 872 numrolu kırk bin yedi yüz yedi guruĢ yirmi dört parası kezâ 

amucaları merkûm Hacı Ali Efendiye fi 9 Cumâde‟l-ula 1331 târîh ve 874 

numrolu hüccetü‟Ģ-Ģer`îyye mucibince edane olduğu iĢ bu mahalle Ģerh verildi  

BELGE NO: 879 

Hamdü mefur ve Ģükri namahsûs al-vakıf-ı serair ve kaĢif zemair-i cumhur olan 

hüdavendü Ģekur-u nakdest zate anil ihatatü‟l-erki ve Ģukur hazretlerin dergahı 

rububiye penehiye mevkûf ve mahsundur ki cümle mevcûdat-ı kemaliyesiyle ibdâ 

ve amme-i masnuatı hikmet-i Ģamilesi ile ihtira edib hussan hikat-i ademi ketm-i 

ademden ahsen-i takvimde inĢa ve eshab-ı hayrat ve hasenata enva niam-ı dünyavi 
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ve uhreviyeye iha eyledi ve durud-u emunul vurud-ı na madud ol sahibi makamı 

lamahdûd olan,,, ile muharrem ile meallahi efvali efrad-ı beĢer ve Ģefiî usat-ı ruz-i 

mahĢer sultan-ı enbiya resulu Kibriya Muhammed Mustafa aleyhi efdalüs selatü 

ve‟l-kemalil ihtiyat hazretleri bergahı hüvanın metaf-ı Ģefaat insaflarına ihsân ve 

ihdâ kılınır ki Ģefi usat-ı kıble-i ashab-ı himmettir. Dalail-i telimat  ve derariri 

tebrimatı merakid-i münevvere ol ve ashab ve eĢbar-ı meĢahid-i mağfiret evlad ve 

sevcat-ı kehirat ve ensab-ı risâlet meabları kılınır ki her biri asıman-ı nübüvete bir 

necm ihdâ ve delil ve herdan menayic-i ihtida olduğu keĢĢemsi fi vasatis-ı sema 

onkar ve hüveydadır. Rıdvanullahı teale aleyhin ecmain iĢ bu kitabı hayr-ı ittisani 

tarhrîr ve imlâ` ve tasdir inĢasına bais ve badi oldur ki : Hüdavendigar Vilâyeti 

celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından GündoğmuĢ 

Mahallesi ahâlisinden sahibü‟l-hayrat ve‟l-hasenat ve rağbe‟l-meratib ile‟l-ebet 

Çobanzâde Hacı Ġbrahim Efendi ibn-i Abdurrahman Efendi ibn-i Abdurrahman 

bin Hüseyin meclis-iĢer` Ģerif‟i enverde mahfil din-i münifi Muhammedide zikri 

âtî vakfına li-ecli‟t-tescîl mütevellî nasb ve ta`yîn eylediği dâir Receb Mahallesi 

ahâlisinden Abacı zâde Ahmed Efendi ibn-i Hasan mahzarında bitav` ikrâr sahîh-i 

Ģer`ve îtirâfa sirh mer` edüb vakf-ı ati‟l-beyânın sudûruna değin ba tapu Ģer`en 

suluk mülkümde münselin olan medîne-i mezbûreninHaffaf hane çarĢusunda 

vâki` canib-i yemini Halucu Ġbrahim bin Mustafa ve yesârı Mahir zâde Hacı 

Mehmed Efendi ibn-i Hasan Efendi ve arkası bağçe Hacı Ali bin Osman 

dükkanları ve cebhesi tarîk-i âm ile mahdûd bir kepenklü güĢâd olunur bir bab 

sarf mülk dükkanımı vakf-ı sahîh-i Ģer`ve habs sirh mer` ile vakf ve habs edüb 

Ģöyle Ģart ve ta`yîn eylediğimde dükkan-ı mezkûrun masârıf- ta`mîr ve termîmi ve 

vergiyü emriyesi ba`de‟l-tenzil ve‟l-ihrac mütabâkî galası ba muarrefet mütevellî 

Medine`i mezbûrenin GündoğmuĢ Mahallesinde vâki` adı Kadı çeĢmesi ve 

Dimeklü Arif ve meĢhûr ma‟i leziz çeĢmesinin inde‟l-Hacı ta`mîr ve terhim ve 

levâzımât zaruriyesine sarf olunmak üzere nukud mevcûdasına zam olundu vakf-ı 

mezkûrum tevliyeti çeĢme-i mezkûre mütevellîsi bulunduğum müddetince bana 

ve ba`de mütevellîyen ve mütelahika (SAYFA-153) ÇeĢme-i mezkûre mütevellî 

ta`yîn olunan zatı mütevellî evvel deyü vakf ve Ģart ederek dükkan-ı mezkûri 

fergan inde‟Ģ-Ģevail mütevellî mümâ ileyh teslîm olduğu sairen mütevellîyen 

evkaf gibi feragani‟Ģ-Ģevağil ber himmet mine‟z-zaman teslîm ve tasrif eyledi 
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dedikte gıbbe‟t-tasâdik ve‟t-tenfizi‟Ģ-Ģer` vakfı mümâ ileyh esba Allah niameu 

aleyhi vakf-ı akarın ihtilafına vafk ve tarik-i nazır` bağlı arif olmayla mütevellî 

mümâ ileyh mahzarında inan kelâmın mahal ahere itaf edüb piĢvay müctehid ve 

muktedayı imam-ı din-i imamı azam ve himam akdem Ebu Hanife rahmetullahi 

teali el-kufi‟l-cüzi hazretleri mezheb Ģerifinde egerçi vakf-ı mezbûr sahîh ve lâkin 

hısm-ı sıhati camilerimden âri olmağla vakf-ı mezbûrdan rücû` imam-ı müĢarü‟l-

ileyh sülûk ettim deyü istirdâd murad ettikde mütevellî mümâ ileyh dahi cevâbı 

mütesarri olub egerçi hal-i inde imamü‟l-azam vakf mümâ ileyh takrîr ettiği 

minvâl üzeredir lâkin imam-ı rabbani fazl-ı semadani imam Ebu Yusuf el-meĢhûr 

bi‟l-imamü‟l-ġafi hazretleri nezdinde sıhat-ı müstelzim lâzım olmağla iade-i 

teslîmden imtina` ederim deyu huzur hısm Ģer`de müteveffian ve her biri fasl ve 

hısm taleben olduklarında bu babda ba`de‟t-te‟mil ve‟t-tefkir vakf-ı mezbûrûn âli 

kul min yera mine‟l-ümmeti‟l-müctehidin rızuen teali aleyhim ecmain lüzûmuna 

Ģart mezkûranın cevazına hükm-ü sahîh Ģer` ve kaza sir` mer` edilmekle vakf-ı 

mezbûr sahîh ve lâzım ve mütehattin olub nakz-ı nakızına mecal-i mahal oldu (Fe 

men beddelehu ba‟de mâ semiahu fe innemâ ismuhu alellezîne 

yubeddilûneh,innallâhe semîun alîm.) ve ecru‟l-vakıf ale‟l-cevadi‟l-kerim cera 

zelikve hurre fi‟l-yevmi‟l-sabi` min Ģehri Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ ve selâsîn ve 

selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Naibzâde Vasıf 

Efendi ibn-i 

Ahmed Efendi  

Naibzâde Osman 

Zeki Efendi ibn-i 

Ahmed Efendi  

Müezzinzâde 

Hasan Efendi ibn-i 

Hacı Mehmed 

Efendi  

Ayıkzâde Hacı 

Arif Efendi ibn-i 

Hacı Ahmed 

Efendi  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 880 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` AĢağı Tandırı Karyesinde sâkine ve zatı ta`rîf-i Ģer`î le muarrefe olan Ümmü 

Gülsüm bint-i Ġsmail tarafından zikr-i ati husûsda taleb ve da`vâ ve ahz ve kabz 
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vekil meclis-i Ģer`îsi Ziyaddin Efendi ibn-i Yusuf meclis-i Ģer`îde medîne-i 

mezbûreye tabi` Ġsmail karyesi ahâlisinden Zabu oğlu Hasan ibn-i Ahmed 

muvâcehesinde müvekkilem-i mezbûre Ümmü Gülsüm pederi Ġsmail ile me‟an 

bin üç yüz yirmi altı senesi Eylülünün on altıncı penĢenbe günü Karahisarın 

Zaviye Sultan Mahallesi ahâlisinden Sağîrcı oğlu Osmanın hanesine gelerek vakt-

ı iĢay-ı karib ya`ni ma`rib vefâtından sonra ĠĢadan evvel merkûm Osmanın 

mahdumi Mustafa ve müvekkilem-i mezbûre Ümmü Gülsüm pederi merkûm 

Ġsmail hazır olduğu halde ben kerimem Ümmü Gülsümü Osman Ağanın mahdumi 

Mustafaya tezvîc ettim dedikte merkûm Osman Ağa dahi bi‟l-vekâle oğlu Mustafa 

içün tezvîc ve kabûl etmiĢ bağir bi‟l-meclis olan Karahisarın Doğancı Mahallesi 

ahâlisinden Botanlı oğlu Mehmed bin Hasan ve Berber Ahmed bin Halil ve 

amcam oğlu Mehmed bin Mustafa Ağaya eĢhad ederek âkd ve vuku` bulmuĢ ve 

egerçi müvekkilem-i mezbûre ile merkûm Mustafa olanlarında bulûğ ve bulûğa 

binaen aleyh mükellef bulunmuĢ iselerde peder ve velilerinin (SAYFA-154) Ber- 

minvâl-i muharrer mahzar Ģuhudda tenkih ve tenkihatı kendüleride bizzat meclis-i 

âkdde hâzıran olarak kabûl etmiĢ idüklerini binaen merkûm Mustafanın zevce-i 

menkûhe-i gayr-i medhûl bihimâsı olduğu halde merkûm Hasan güya mezbûreye 

tenkih ettim deyerek bi-gayr-i hak müdâhele eder olmağla suâl olunub müdahale 

vâki`sinin men` ve def`ini taleb ederim deyu bi‟l-vekâle da`vâ ettikte lede‟s-suâl 

merkûm Hasan dahi cevâbında müvekkile-i mezbûre Ümmü Gülsüm bin üç yüz 

otuz senesi Cumâde‟l-ula inin altıncı ve Rumi bin üç yüz yirmi sekiz senesi 

nisanının onuncu günü târîhlü istihal etmiĢ olduğu izinname mucibince iki bin 

seksen guruĢ mehr-i mü‟eccel tesmiyesiyle tarafından Kandil oğlu Hüseyin bin 

Halil ve mezbûre tarafından Mustafa bin Mehmedin vekaletleri ve Hacı Ayvaz 

oğlu Süleyman ve Dadak oğlu Ahmed ve Tabur oğlu Halil Ġbrahim ve Hacı Hasan 

oğlu Emin Ģahadetleriyle târîh-i mezkûrda mezbûr Ümmü Gülsümün hanesinde 

ba`de‟l-asr kible‟l-ma`rib âkdleri icrâ edilmiĢ olmağla ol vechiyle mezbûr Ümmü 

Gülsüm zevce-i menkûhe-i gayr-i medhûl bihimâm olduğuna binaen ancak 

müdahale ederim deyü îfâdede bulunarak müdda`î mümâ ileyhin ber- menva‟l-i 

meĢrûh müvekkilesinin merkûm Mustafaya mukaddem târîh ile vuku` âkdini 

külliyen inkâr etmekle bin üç yüz yirmi sekiz senesine Kanun-i saninin yirmi 

dördüncü günü târîhlü ve sağîrcı oğlu Mustafa imzasıyla mumzi bir kıta Ģahs-ı 
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sülus istidasıyla i`tâ olunmuĢ olmağla merkûm Mustafa dahi hazır olduğu halde 

istidası malı ve bu para ki istidası lede‟l-istifsar cevâbında mezbûre Ümmü 

Gülsümün babası Ġsmail ve kendü babası Osman hazır olduğu halde üç yüz yirmi 

altı senesi Eylülünün on altıncı penĢenbe günü akĢam namazından sonra kendü 

hanelerinde merkûm Ġsmail kızım Ümmü Gülsüm ilehin emriyle hazır Ģahudda 

kızım Ümmü Gülsümü oğlun Mustafaya verdim dimesi üzerine babası merkûm 

Osman dahi bende kabûl ettim demesi müta‟kiben kendüsünde ol vechiyle bizzat 

kabûl etmiĢ ve mezbûre Ümmü Gülsüm dahi ihzar edilerek merkûme dahi kabûl 

eylemiĢ ve nikah bedeli olarak yirmi mecidiye pederi merkûm Ġsmail babası 

merkûm Osman tarafından te‟diye edilmiĢ ol vechiyle mezbûreden da`vâ ettiği 

egerçi baĢkaca nıkahları kılmamıĢ mezbûre ol vechiyle niĢanesi bulunmuĢ ve 

ahiren bikri bikriyle mukarrenet dahi istemiĢ iselerde mezbûre nikahlıdır deyü 

iddiâ` ettiğini söylemekle bu cihet müdda` aleyh mümâ ileyhden lede‟l-istifsar 

Mustafanın ve vekil mümâ ileyhin ber-menva-i meĢrûh müdda`îsi inkâr etmekle 

inkâra mukarren müdda` vekil mümâ ileyhden beni hazır eylemesini lede‟t-tefhim 

cevâbından berber Ahmed ve Botanlı oğlu Mehmed ve Amcam oğlu Mehmed 

Ģehâdedi olub baĢkaca asla Ģehâdedi olmadığı ve hazır merkûm Mustafa dahi 

merkûmundan ma`ade bu babda Ģahidi olmadığını tezkâr etmeleriyle müvekkile-i 

mezbûre Ümmü Gülsüm dahi huzuruyla müdda` vekil mümâ ileyhden âkdin 

vuku` bulduğunu der-meyân eylediğinin hanesinin kaç odaya hâvî olduğu ve 

iddiâ` ettiği âkdin konağı odada vuku` bulmuĢ idüğü lede‟l-istîfâh cevâbında bu 

cihet kendüsünce mechul bulunduğunu tezkâr ettikte hazır mezbûr Mustafadan bu 

husûs lede‟l-istîfâh haneleri üç sabıkası olub oda katında ki üç odadan zukAğana 

taraf ve köĢede kâin nerdübandan bi‟l-i`tibâr sol tarafdaki odada keyfiyetin vuku` 

bulduğunu ityân ve hazır mezbûr Ümmü Gülsümden bu cihet ve müdda`îlerden 

hangisinin menkûhesi olduğu ve her ikisinde âkdidinin icrâ edülüb edülmediğü 

ve‟l-yevm kaç yaĢında bulunduğu ve iddiâ` edilen Mustafaya Hüseyin âkdinde 

âkile ve baliğ olub olmadğı ciheti lede‟l-istifsar kendüsünün müdda` Hasan nam 

Ģahsa âkdinin Hüseyinin icrâsında sıtma hastalığına mübtela bulunduğuna binaen 

ahiren (SAYFA-155) Tevkîl ol babda takrîr verdiğine da‟ir ma`lumatı olmayıb 

ancak o ki vâlidesi ol babdaki akdi icrâ ettirilmiĢ ve kendisi kabûl etmiĢ idüğünü 

ve ancak iĢ bu târîhinden iki sene mukaddem peder iye müdirleri beraber müdda` 
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hazır merkûm Mustafanın pederi Osman Ağanın hanesine geldiklerinde üç katı 

hâvî hane-i mezkûrenin en fevkânî katındaki üç odanın nerdübandan i`tibaren 

sAğa tarafında ki odada babası Ġsmail ve Mustafanın babası Osman ve Mustafa 

hazır olduğu halde beĢ yüz guruĢ nikahla babası merkûm Ġsmail hazır merkûm 

Mustafaya âkdinin icrâ ettiğini ve kendüsüni celb ederek îfâde ettiğinde kendüsü 

evvel târîhde âkile ve baliğa olduğu halde âkd-i mezkûr kabûl etmiĢ ve binaen 

aleyh merkûm Mustafanın zevce-i menkûhe-i gayr-i medhûl bihimâsı bulunmuĢ 

idüğüni ve Hasan ile mukarrenet idüğüni ve merkûm Mustafanın menkûhesi 

bulunduğunu iddiasında ısrâr ettikte Ģahud olarak ihzar edilen Karaman Mahallesi 

ahâlisinden Ali baĢlarında beraber Ahmed bin Halil cevâbında iĢ bu târîhden iki 

sene mukaddem eylülünün on altıncı gününe masârıf-ı ramazanın yirmi beĢinci 

penĢembe günü Mustafanın babası Osman kendüsiyle Botanlı oğlu Mehmed ve 

Amcam oğlu Mehmed da`vet ederek ba`de‟l-ta‟am akĢam ile yatsu arası hanenin 

arka katında nerdubandan sol tarafına gelen odada Ümmü Gülsümün babası olub 

merkmumun peder ve ceddi esâmîyesini bilemediği Ġsmail kezâ ab ve ceddi 

esâmîyesini bilemediği Mustafanın babası Osmana hitaben kızım Ümmüye 

Osman Ağanın oğlu Mustafaya nikah ettim dediğinde Osmanda bende ba emre 

hüda kabûl eyledim demesini müta`kîben Mustafa Ümmü hazur meclis-i celb 

edilerek suâl ettiklerinde onlarda âkd-i mezkûr kabûl eylediklerini îfâde ettiklerini 

ve nikah namına Osmanın ve Ġsmail beĢ yüz guruĢ verdiğini ve ol vechiyle iĢitüb 

dediğini Allah içün Ģahidim bu babda icabında yemini dahi kabûle âmâdeyim 

deyü Karaman Mahallesinden kırk iki yaĢında Amcam oğlu Mehmed bin Mustafa 

lede‟l-istiĢhad bildiğini söylemeye geldiğini îfâde ederek üç yüz yirmi altı senesi 

eylülünün on altıncı günü ramazan-ı Ģerifinin yirmi beĢinci penĢenbe günü 

ba`de‟l-iftar ve kabi‟l-i iĢa Osman Ağanın hanesinin orta katında nerdübanın 

tarafına gelen odada Ümmü Gülsüm pederi Ġsmail Mustafanın babası Osmana 

hitaben kızım Ümmüye ileyhin emri peygamberimizin kavliyle oğlun Mustafaya 

nikah verdim dedikde Osmanda kabûl ettim demesini müta‟kib Mustafa ve 

Ümmüye meclis-i celb ederek suâl ettiklerinde onlar dahi kabûl ve tasdîk eylediler 

ve söyleyeceğim bundan ibarettir ve Ġsmail ve Osmanın ab ve ced isimlerini 

bilemem Doğancı Mahallesinden elli beĢ yaĢında Botanlı oğlu Mehmed bin Hasan 

Hüseyin lede‟l-istiĢhad bildiğini söylemeye geldiğini ba`de‟l-îfâde iki sene 
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mukaddem eylülünün on altıncı ve Ramazanın yirmi beĢinci penĢembe günü 

akĢam ile yatsu arası Osmanın hanesinin orta katında nerdübanın sol canibine 

gelen odada hâzıra Ümmü Gülsümün pederi Ġsmail bin Ali Hoca bin Ahmed 

Mustafanın pederi Osman bin Hacı Mehmed bin vasîle hitaben Osman Ağanın 

oğlu Mustafaya kızımı vermeğe götürdüm dediğinde Osman Ağada bende kabûl 

ettim demesini müta‟kib mezbûre ümmiye celb ederek suâl ettiklerinde bende 

vardım ve Mustafada kabûl ettim dediğini bildiğimi söyledim deyü îfâde ve 

beyânda bulunmalarıyla ber-menva‟l-i meĢrûh sûrette da`vâ ve makam-ı 

Ģehâdedde istima` edilen kesânın îfâdatına nazıran müdda`îye-i müvekkile-i 

mezbûre Ümmü Gülsümün îfâdesi hane-i mezkûrenin üçüncü katında nerdübanın 

sağ tarafında (SAYFA-156) Kalan odada âkd-i müdda`î bihimânın vuku` 

bulduğunu ve Mustafa dahi mezbûre namzedlisi olduğundan nikah iddiâ` ettiğini 

ityân eylediklerini ve Ģahidlerden merkûman Ahmed ve Amcam oğlu Mehmedin 

ve Ġsmail ve Osmanın ab ve cedleri esâmîyesini bilemedikleri gibi merkûm 

Amcam oğlu Mehmedle ve diğer Botanlı oğlu Mehmedin lafz-ı i`lâm ile îfâde 

bulunub Ģehâded lafz zikr ve beyân eylediklerini ve bu mesele de`avide zaman ve 

mekanda ittihad-ı Ģer`en meĢrût bulunduğuna ve baĢkaca Ģahud olmadığını 

müdda` vekil mümâ ileyh beyân eylediğine binaen merkûmenin îfâdeleri ber-

menva‟l-i muharrer müdda`yi isbata gayr-i kafi bulunduğu vekil mümâ ileyh ziya 

bana ba`de‟t-tefhim müdda` aleyh Hasanın inkârına mukarren müdda`îsi bulunan 

târîh sabık ile âkdin vuku` husûsunda adem-i ilmine taleb ve tahlîf olub olmadığı 

lede‟l-istifsar bu babda taleb tahlîf olmadığı vekil mümâ ileyh ityân ve 

müvekkilesi hâzıran-ı mezbûre taleb bulunduğunu serd ve beyân ve Hasan dahi ol 

babda ki yemini kabûl edeceğini der-meyân etmekle bi‟l-muvâcehe ber-nehc-i Ģer` 

merkûm Hasanın tahlîfi icrâ olunmağla merkûm Hasanın âkd müdda`îsini dahi 

müdda`îler münkir bulunduklarına ve ira‟e ettiği Ģahudinden ma`ade Ģahudi 

olmadığını mezbûrde tezkâr ettiğine binaen ikamelerini tenbîh ve‟l-yevm 

muta`allik tarafına tefhim olunmuĢdur merkûm Hasan gerçi esas da`vâda müdda` 

aleyh idisede mezbûre Ümmü Gülsüm zevce-i menkûhe gayr-i medhûl bihimâsı 

olduğunu müdafa`a iddi‟a ettiğine ve bu babda kıble‟l-mehakeme ba-arzıhal 

istida`sina mesbuk bulunduğunu ve müdda`îye vekilinin âkd evvel iddiâ‟sı Ģer`en 

ta`yîn ve tahakkuk edemediğine ve‟l-yevm mu`allikde vâki` i mezkûr 
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müdda`îsinin faslı içün icabet etmediklerini mebnî merkûm Hasan tarafından 

vuku` bulan iddiâ` ve ısrâr üzerine mezbûre Ümmü Gülsüm ve merkûm 

Mustafaya ri‟ayete lil-ahyat ale‟l-usûl müte`addid günlerde ikiĢer kıta da`vetiye ve 

birer kıta muhtara dahi teblîğ ettirildiği halde eyam-ı mu`ayenenin hiç birinde her 

ikiside icabet etmedikleri gibi tarafından vekil dahi göndermemiĢ olduklarını ve 

müdda`î vâki` merkûm âkd-i mezkûr müdda`îsine gıyaben fazl ve rü‟yetini iddiâ` 

ettiğini ve merkûmenin bu babda mütevarri bulundukları dahi anlaĢıldığını binaen 

ve merkûmen Ümmü Gülsüm ve Mustafa tarafından vekil musahhar ta`yîn edilen 

vekaley-i de`aviden Halucu zâde Ġsmail Efendi ibn-i Murad muvâcehesinde 

müdda` merkûm zabt sabıkada muharrer müdda`îsini tekrar ettikde müdda` aleyh 

mezbûre Ümmü Gülsümün hanesinin kaç odadan ibaret idüğünün ve iddiâ` a 

ettiği âkdün cümle kapusundan girildiğinde konağı canibine gelen odada in`ikad 

ettiği ciheti dahi lede‟l-istifsah cevâbında mezbûre Ümmü Gülsüm hane-i tahtâni 

olarak iki odaya hâvî olmağla yevm-i vakt-ı mezkûrda gün batı tarafında ki 

odasında âkd-i mezkûrun in`ikad ettiği beyân ettikte mümâ ileyh Ġsmail Efendi 

dahi cevâbında müdda`î merkûmun müdda`îsini külliyen inkâr etmekle müdda` 

merkûm tarafından mukaddema esâmîyesini ityân ettiği Ģuhudundan Ġsmail 

karyesi ahâlisinden Hacı Ayvaz oğlu Süleyman bin Hasan kırk üç yaĢlarında 

olduğunu ve li-ecli‟Ģ-Ģehâde geldiğini îfâde etmekle lede‟l-istiĢhad Nisanın 

onuncu günü târîhiyle istihsâl idilen izinname mucibince ferdası onbirinci 

çarĢanba günü yeni bin üç yüz yirmi sekiz senesinin mah ve‟l-yevm mezkûrunda 

ba`de‟l-asr ve kıbe‟l-ma`rib müdda` Hasan tarafından Kandil oğlu Hüseyinin 

vekaleti ve kendüsiyle Dadak oğlu Ahmedin Ģehâdeti ve mezkûre Ġmam oğlu 

Ġsmail namıyla meĢhûr zatın kerimesi Ümmü gülsüm tarafındada Ġmam oğlu 

Abdullah damadı Mustafanın vekaleti ve Tayur oğlu Halil Ġbrahim ve Hacı Hasan 

oğlu Emin Ģehâdetleriyle iki yüz elli guruĢ mehr-i mü‟eccel tesmiyesiyle 

(SAYFA-157) Karahisardan Molla Ġsmail tarafından müdda`î aleyhenin 

müdda`îye âkdinin icrâ edildiğine Ģayid-i led Ģahidim ve Ģehâdet ederim icabında 

yemin etmeğe mühayyayım ve karye-i mezbûreden kırk yaĢında bulunduğunu 

beyân eden Dadak oğlu Ahmed Hacı Ġbrahim lede‟l-istiĢhad cevâbında diğer Ģahid 

Süleymanın aynen lafz‟en ve ma`na‟en ve zaman‟en ve mekanen diğer Ģahudi ve 

kız vekili ve Ġmam Efendiye huzur-i meclisde muvâceheten tefrik ve ta`yîn ederek 
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müdda` aleyhenin mihr-i mü`eccel mezkûr ile âkdinin icrâ edildiğine Ģahidim ve 

Ģehâdet ederim Asagı Tandırı Karyesinden otuz iki yaĢında olduğunu îfâde eden 

Tabur oğlu Halil Ġbrahim bin Hacı Ġbrahim lede‟l-istiĢhad Ģahid merkûm 

Süleyman ve Ahmedin iradeleri vechiyle tarafın ve vekil ve Ģahud ve âkdini 

ba`de`t-ta`yîn sene ve‟l-yevm vakt-ı mezkûrlarda kendüsi ve Emin vekil Mustafa 

ve âkid Ġmam Ġsmail Efendi tarafından müdda` âleyhenin Ģahsını bedaheten teĢhis 

ederek âkd-i müdda`îhin icrâsı içün vekaletini evvelen bi‟l- ahz saniyen canibi 

garbıda kâin odada ba`de‟l-asr kıbe‟l-mağrib mihr mezkûr iki yüz elli guruĢ mihr-

i mü`eccel tesmiyesiyle müdda` aleyhenin müdda` mezbûre âkdinin icrâ 

edildiğine Ģaid-i led Ģahidim ve Ģehâdet ederim mârrü`z-zikr AĢağı Tandırı 

Karyesi ahâlisinden Hacı Hasan oğlu Emin bin Hacı Hasan kırk üç yaĢında 

olduğunu beyân etmekle lede‟l-istiĢhad müdda` aleyhe mezbûre Ümmü Gülsümün 

kendüsü ve Halil Ġbrahimin Ģehâdetleri ve vekil Mustafanın ve Ġmam Ġsmail 

Efendinin huzurlarıyla evvelen Ģahsını ba`de‟l-teĢhis merkûm Mustafaya vekaleti 

ahz ederek ba`de zaman ve mekan ve vakt-ı mezkûrda iki yüz elli guruĢ mehr-i 

mü‟eccel tesmiyesiyle müdda` aleyh mezbûre Ümmü Gülsüm bint-i Ġsmailin 

müdda` hazır-ı mezbûr hasene âkdinin icrâ edildiğine Ģahidim ve Ģehâdet ederim 

olbabında Ģehâdet vakı`amı yemin ile dahi te`yîd eylerim deyü eda Ģehâdet 

etmeleriyle izhar hakikati medar olmak üzere hazır oldukları anlaĢılan müdda` 

aleyhenin vekili Mustafa ve Ġmam Ġsmail Efendiden dahi keyfiyet lede‟l-istifsar 

Ģuhud merkûmunun harfiyen îfâdatını ve müdda` aleyhe akrabasından olmağla 

kendüsüni tevkîl ettiğini ve Ġmam Ġsmail Efendide merkûmun îfâdat vâki`amı 

tema hima te`yîd etmekle müdda` Hasandan yevm-i âkidler lede‟l-istifsar 

izinname-i mübreze bin üç yüz otuz senesi Cumâde‟l-ula inin altıncı ve bin üç yüz 

yirmi sekiz senesi nisanın onuncu târîhinde olub yevm-i mezkûrda ahz edilmiĢ ve 

kardaĢı yeni Nisanın onbirinci çeherĢenbe günü âkdlerinin icrâ olunmuĢ idüğüni 

Ģahud ve Ġmam-ı mezbûrûnun âli hiddetin Ģehâdet ve îfâdelerinde dahi mare‟z-

zikr ÇeherĢenbe günü âkdin icrâ edildiği müttefikan beyân olunduğuna ve 

izinname-i mübreze târîhinde merkûmun imzasını te`yîd edildiğine vekil-i 

musahhar mümâ ileyh Ġsmail Efendi ise Ģahudun tezkiyelerini teleb ettiğine ve 

Ģuhud merkûm ber minval-ı meĢrûh Ģehâdeti lafzen ve ma`nen müdda` bihimâ ve 

iğdiğine muvafık ve Ģer`î Ģerife mutabık olduğuna binaen Ģuhud merkûme usul-i 
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mevzu`asına tatbikan evvelen ba varakat-i mestura mensub oldukları mezkûr 

Ġsmail karyesi Ġmamı Gani oğlu Hafız Mehmed Efendi ibn-i Ahmed ve muhtarı 

Çakal oğlu Mustafa bin Hasan ve mezkûr AĢağı Tandırı Karyesi Ġmamı Hafız 

oğlu Halil Ġbrahim Efendi Ģahud ve muhtarı Kanlı oğlu Ġdris bin Veliddin nam 

kimesnelerden sırren ve ba`de Arab Mehmed Mahallesi ahâlisinden Neccarlı Hacı 

Hafız Ġbrahim Efendi ibn-i Hacı Abdullah ve Sinan PaĢa Mahallesi ahâlisinden 

Telekzâde Hüsnü Efendi ibn-i Hacı Ġsmail ve mezkûr Ġsmail karyesi ahâlisinden 

Çalıkoğlu (SAYFA-158) Mehmed Ali bin Ahmed ve Karabacakoğlu Halil bin 

Yusuf nam kimesnelerden bi‟l-muvâcehe âlenen lede‟l-tezkiye âdl ve makbulu‟Ģ-

Ģehâde idükleri iĢ`âr ve ihbâr olmağın ve iĢ bu da`vâya ahirde müdda` aleyheye-i 

mezbûre Ümmü Gülsümün müdda` merkûm Hasanın zevce-i menkûhe-i medhûl 

bihimâsı olduğu tahakkuk ve tebeyyün etmeğin mucibince ikrâr vechiyle iki bin 

seksen guruĢ mihr ile müdda` aleyheye müvekkil-i mezbûre merkûm Hasanın 

zevce-i menkûhe-i gayr-i medhûl bihimâsı olduğuna ba`de‟l-hükm müdda` 

mezbûre ita`at ve hukuk-i zevciyat ri`ayet etmek üzere müvekkilesi ga‟iban-i 

mezbûre bi‟l-izafa vekil müshir mümâ ileyh Ġsmail Efendiye tenbîh diğer 

müvekkili merkûm Mustafa namına dahi bi vech-i Ģer` vâki` olan müdahile ve 

mu`arazadan mümâ ileyh men` olduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-hamis 

âĢar min Ģehr-i Rebî‟ü‟l-âhirli-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

BELGE NO: 881 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` ġuhud Nâhiyesi mahallâtından BaĢ Mahallesi ahâlisinden Beğli namı diğer 

Divane oğlu Ahmed bin Hüseyin meclis-i Ģer` enverde vekaleyi de`aviden Cavid 

bey ibn-i Nail bey ve Niyazi bey ibn-i Salih Efendi mahzarında bitav` takrîr-i 

kelâm ve ta`bîr-i âni‟l-meram edüb leh ve aleyhme vuku bulmuĢ ve fîmâ ba`de 

vuku bulucak da`vânın âid olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede mehakeme-i 

nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında meclis-i idâre ve devâir-i 

sâirede bidâyeten ve istinâfen ve temyizen ve tashîhen ve i„tirâzen ve i„âde-i taleb 

ve da„vâ ve mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa„a ve mürâfa„a ve Ģuhud ikame ve 

istima`ına ve tahlîf ve ikrâra ve vaz` hicaz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve 

hükm-ü gıyabi talebine ve istihsâl iylediği alemeti mevki` icrâya vaz` ve kendü 
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imzasıyla istida` ve levayic-i tanzîm ve merci` âidine takdîme ve lede‟l-iktizâ sulh 

ve ibrâya ve înde‟l-icab ahirini tevkîl ve terfîk ve âzline ve‟l-hasıl husûsat-ı 

mezkûreye müteallika ve mütazarri` olan umûrun külliyesini son dereceye kadar 

îfâde-i icrâsına tarafımdan vekalet-i ame-i mutallika-i sahîha-i Ģer`îyye ile mümâ 

ileyhe Cavid ve Niyazi beyler münferidan ve müctemi‟an vekil ve na‟ib-i münab 

nasb ve ta`yîn eyledim dediğinde mümâ ileyhe dahi ber vech-i muharrer vekalet-i 

mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesine kemâ hiye hakka edâ ve ifâya teâhüd 

ve‟l-iltizâm eyledim dediklerinde gıbbe‟t-tasdîki‟Ģ-Ģer` mâ-vaka` bi't-taleb ketb ve 

„ilâm olundu fi‟l-yevmi‟l-sabi` âĢar min Ģehri Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ ve selâsîn 

ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Katibden Osman Efendi  Katebden Keremi Efendi  Hademe Ali Efendi  

 

BELGE NO: 882 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Kebabcı zâde Hacı Ağa ibn-i Hacı Mehmed Ali bin Mustafanın verâset-i zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Hadice bint-i Yusuf Ağaya sulbiyye-i sağîre kızları Huriye 

ve Rabiye ve sulbî sağîr oğulları Mehmed ve Osmana münhasıran ba`de-i 

mezbûre Huriye dahi vefât edüb verâset-i vâlidesi mezbûre Hadice ve li-ebeveyn 

kızkarındaĢı mezbûre Rabiye ve li-ebeveyn erakrındaĢları mezbûran Osman ve 

Mehmed münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr înde‟Ģ-Ģer`î‟l-enver zâhir ve nümâyân 

olduktan sonra sığar-ı mezbûrûnun vakt-ı rüĢd ve sedadlarına değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olunan vâlideleri mezbûre Hadice 

(SAYFA-159) Taleb ve muarrefeti ve muarrefet Ģer` âli ve Eytâm Müdîri Mehmed 

Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi Belediye ve Eytam meclis âzasından Kabil zâde Hacı 

Hafız Abdullah Efendi hazır olduğu halde muarrefet Ģer` âli tarhrîr ve terkim ve 

bi‟l-müzayede bey` ve beyne‟l-verese bi‟l-farizatü‟Ģ- Ģer`îyye tevzi` ve taksîm 

olunan mütevaffa evvel mezbûrûn terekesi defteridir ki ber vech-i ati zikr ve 
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beyân olunur fi‟l-yevmi‟l-hamis ve‟l-ıĢrin min ġa`banü‟l-mu`azam li-sene tas` ve 

ıĢrin ve ve selase mi`e ve elf  

Müsta`mel Kilim 

Aded              1 

KuruĢ            120  

Müsta`mel zili  

Aded                  1  

KuruĢ              140  

Cedid kilim  

Aded               1  

KuruĢ             250  

Müsta`mel kilim  

Aded                1  

KuruĢ               180  

Ot memlü yasdık  

Aded                13 

KuruĢ               60 

iç memlu Mak„ad 

örtüsü  

Aded        1  

KuruĢ       50 

Ġç memlu minder  

Aded              3  

KuruĢ             60  

Ot Mak„ad  

Aded 1 Mak„ad 

örtüsü Aded 1 

KuruĢ             40 

Ġç memlu minder  

Aded                 1  

KuruĢ                20  

Yün memlu döĢek  

Aded 1 yasdık 1 

yorgan             1  

KuruĢ              150 

Yün memlu döĢek 

Aded 1 yasdık 1 

yorgan 1  

KuruĢ              

130 

 Basma yorgan 

Aded 1 yün memlu 

yasdık 1 

KuruĢ              80 

Çabut kilim 

Aded                 1 

KuruĢ                15 

Tahta masa  

Aded              1  

KuruĢ               15 

Ot Mak„ad  

Aded             2 

KuruĢ           50  

Mürettabatı Aded 

1 sahan 1 kuĢhane 

1 tabak 1 çinko 

sahan 1  

KuruĢ          40 

 

Keçe  

Aded               1  

KuruĢ             20  

Ot Mak„ad  

Aded               1 

KuruĢ             10  

Köhne palaz  

Aded              1  

KuruĢ            10  

Tebsi Aded 1 kasa 

1 çinko tapak1  

KuruĢ              20 

Kazgan  

Aded               1 

KuruĢ               

160 

Dakik keyl-i 

asatani  

Aded               2  

KuruĢ              400  

HaĢhaĢ keyl 

asatani  

Keyl                15 

KuruĢ              675 

Hatab araba  

Aded             3  

KuruĢ           100 

Hırdavat-ı menzil  

Aded              1  

KuruĢ              50 

Hırda tatar arabası 

Aded              1  

KuruĢ               

300 

Koç kısrak 

ma`erkek tay  

Aded                   1 

KuruĢ              900 

Sakat ikiĢer 

yaĢında erkek 

camus tanası  

Aded              2 

KuruĢ             700 

(SAYFA-159) 

 

Bir buçuk yaĢında 

siyah tosun  

Aded              1  

KuruĢ            200 

Bir buçuk yaĢında 

buzağı  

Aded                   1 

KuruĢ          250 

Siyah tosun  

Aded                  2 

KuruĢ                

400 

Siyah inek 

Aded               1 

KuruĢ               

350 

 Def`a siyah inek 

Aded           1 

KuruĢ           300 

Erkek camus çift  

Aded             1 

KuruĢ             

1800 

Def`a erkek camus 

çift  

Aded                1  

KuruĢ             2916 

Koç öküz çift 

Aded             1  

KuruĢ           800 

Erkek merkeb  

Aded             1  

Temur çerkes 

arabası 

Araba ma`takım  

Aded                 2 

Pulluk Aded 2 

tırmık 1 
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KuruĢ           200 Aded          1 

KuruĢ            400 

KuruĢ              200 KuruĢ             200 

Saman arabası  

Aded                 50 

KuruĢ               

500 

Giyah araba  

Aded         20 

KuruĢ        400 

Kebîr kurma anbar 

Aded 1 iki sehim 

i`tibariyle ile bir 

sehim hissesi 

KuruĢ         1500 

Ġç memlü döĢek 

Aded 2 yasdık 4 

yorgan 4 

KuruĢ          260 

Minder  

Aded           2 

KuruĢ          40 

Yaylı araba ma` 

takım Aded 1 esb  

re‟ s                     2 

KuruĢ            2500 

Bakraç  

Aded             2 

KuruĢ            30 

Çinko sahan  

Aded                4 

KuruĢ              10 

 

Kapak  

Aded             3  

KuruĢ             15 

Sağîr tebsi  

Aded             1 

KuruĢ            10 

Ġlisdir  

Aded                 1 

KuruĢ               10 

Bağ tapusu 

Aded                1 

KuruĢ              20 

 

Sağîr tencere  

Aded 3sahan 1 

doğan 1  

KuruĢ             40  

Def`a tencere  

Aded              2 

KuruĢ            40 

Kazgan ineği  

Aded           1 

KuruĢ            60 

Kebîr çuval  

Aded             1 

KuruĢ           20 

DöĢek  

Aded             2 

KuruĢ          70 

Pana‟ir  

KuruĢ             240 

Müsta`mel zeyl-i  

Aded            1 

KuruĢ          50 

Ot yasdık Aded 3 

minder 1  

KuruĢ               20  

Yapağı  

Aded                1  

KuruĢ               10 

Arı kovanı  

Aded              8 

KuruĢ            200 

Tebsi  

Aded               1 

KuruĢ              10 

Sağîr tebsi  

Aded               1 

KuruĢ              10 

 

Def`a bakraç  

Aded                           1  

KuruĢ                         20 

Def`a döĢek Aded 2 yorgan 2 yasdık 1 

KuruĢ                  100 

(SAYFA-160) 

Müsta`mel zeyl-i 

Aded 1 köhne 

seccade 1 köhne 

palaz 1  

KuruĢ          50 

Def`a müsta`mel 

zeyl-i  

Aded 1 

KuruĢ           60 

Def`a hirdavat 

menzil kabı  

KuruĢ       300 

Çavdarlı hınta 

keyl asatani 

 Aded                35 

 Fi                     20  

KuruĢ              700 

Beyaz Ģa`ir keyl 

asatani  

Aded 35 

 Fi 15 

KuruĢ 5250  

Kancık ana koyun 

 Re‟s 164 koç  

Aded      1 

 Fi         90  

KuruĢ    15480 

Erkek ve kancık 

toklu 

Res         132  

Fi           57  

KuruĢ          7590 

Erkek ĢiĢek res 71 

koç burması  

Aded           5 

 Fi                105  

KuruĢ         7980 

Kancık ĢiĢek res 

Aded 20 kısır 

koyun 1 koç  

Kısır koyun res 

Aded 83 Fi 105,10 

koç res Aded       4 

Saman araba  

Aded             60 

KuruĢ            600 
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Res                 1  

Fi              105,10 

KuruĢ           3368 

KuruĢ          9156 

 

yekunu't-tereke 75880 30 

minhe'l-ihracat  

Zevce-i 

mezbûrenin mehr-i 

mü‟ecceli  

KuruĢ 250 

ġimendifer 

icaratına verilen  

KuruĢ 60 

Resm-i kısmet  

KuruĢ 1874 

Dellaliye  

KuruĢ 1153 

Kaydiye  

KuruĢ 231 

Pul beha ma` 

varaka  

KuruĢ 50 

Akçe farkı  

KuruĢ 174 30 

 

 

yekunu'l-ihracat 3792 para 30 

sahhü‟l-bâkî 72088 el- taksîm beyne‟l-verese  

Hisse-i zevce-i 

mezbûre Hadice  

KuruĢ 10723 

Hisse-i bint-i 

sağîren-i mezbûre 

Rabia 

KuruĢ 12265 

Hisse-i ibn-i sağîr 

mezbûr Osman  

KuruĢ 23530 

Hisse-i ibn-i sağîr 

mezbûr Mehmed  

KuruĢ 24530 

 

Ber vech-i meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-ı mezkûr  yetmiĢ iki bin seksen sekiz 

guruĢdan zevce-i mezbûre Hadice Hatun ber mucib bi‟l-ahsa ırsiyesini tamamen 

ve kemalen ahz ve kabz ve istîfâya hak edüb sığar-ı mezbûrûn Rabia ve Mehmed 

ve Osmanın ber bucib bi‟l-ahsa-i ırsiyeleri olan cem`an altmıĢ bir bin üç yüz yirmi 

beĢ guruĢdan on bin sekiz yüz guruĢu Kasabalı oğlu Ahmed bin Hacı Aliye fi 25 

Rebi'ü`l-evvel 1330 târîh ve 546 numrolu ve beĢ bin guruĢu Ġsmail Efendi zâde 

Yusuf Efendiye fi 25 Rebi'ü`l-evvel 1330 târîh ve 555 numrolu ve dört bin guruĢ 

Ġsmail Efendi zâde Ahmed Efendiye fi 25 Rebi'ü`l-evvel 1330târîh ve 562 

numrolu üç bin guruĢu berber Sebil oğlu Aliye fi 25 Rebi'ü`l-evvel 1330 ve 558 

numrolu üç bin altı yüz on dört guruĢu Ġbrahim zâde Hacı Hüseyin yeni fi 6 

Cumâde‟l-ula 1330 târîh ve 631 numrolu ve on bin sekiz yüz guruĢu Sinan PaĢa 

Karyesi ahâlisinden Molla Hasan oğlu Hasan Efendiye fi 9 rumiyü‟l-evvelin 1331 

târîh ve 550 numrolu ve beĢ bin dört yüz guruĢu Corce-i sağîr Karyesinden Hacı 

Ahmed oğlu Musdan Ağaya fi 23 Ģeval 1330 târîh ve 771 numrolu ve on bin sekiz 
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yüz guruĢu Leblebici oğlu Hüseyin Ağaya fi 25 muharrem 1331 târîh ve 781 

numrolu ve sekiz bin yedi yüz on bir guruĢu sığar-ı mezbûrûnun vâlideleri 

mezbûre Hadice Hatuna fi 17 rumiyi‟l-evvelin 1331 (SAYFA-161) Târîh ve 832 

numrolu hüccet-i Ģer`îyyeleri mucibince edane olduğu iĢ bu mahalle Ģerh verildi  

BELGE NO: 883 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Ümraniye Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden merhum-i 

kerimi ġerif Efendi zâde Fazlı Efendi ibn-i Hacı Yusuf Efendi ibn-i Hacı ġerif 

Efendinin verâset-i zevcesi Mesude Hanım ibn-i Ali ile zevce-i mümâ ileyhe 

Mesude Hanımdan mütevellîd sulbî sağîr oğlu Yusuf ve Ziyaddin ve kendünden 

mukaddem vefeat eden diğer zevcesi Sename bint-i Recebden mütevellîd sulbî 

sağîr oğlu Mustafaya münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr înde‟Ģ-Ģer`î‟l-enver zâhir ve 

nümâyân olduktan sonra mütevaffa-yı mezbûrûn tarhrîr terekesi muamelatının 

netîcesine kadar sağîr-i mezbûr Yusuf Ziyaddinin tesviye-i umûruna kıbel-i 

Ģer`den muvakketen vasî nasb ve ta`yîn olunan vâlidesi mümâ ileyhe Mesude 

Hanım ve sağîr-i mezbûr Mustafanın kezâlik vasî nasb ve ta`yîn olunan hülasası 

Hafız Hanım ibn-ietü‟l-mezbûr Hacı Yusuf Efendinin ve ba`de sağîrân-ı 

mezbûrânın vakt-ı rüĢd ve sedadlarına değin tesviye-i umurlarına ve emlak gayr 

menkûlen mevrûse ve araziyen emiriye müntakilelerinin zira`at ve hasaletinin 

cibayetlerine vasî nasb ve ta`yîn olunan li-ebeveyn Büyük amucaları merhum 

müĢarü‟l-ileyh mahdumi bab müĢtehit Evrak müdiri Faziletlü Ahmed Cevdet 

Efendinin taleb ve ma`rifetleri ve m`arifet Ģer`ali ve medîne-i mezbûre Eytâm 

Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi hazır olduğu halde tarhrîr ve bi‟l-

müzayede bey` ve füruht olunan mütevaffa mümâ ileyhin terekesi defterdir ki ber 

vech-i ati zikr ve beyân olunur fi‟l-yevmi‟l-aĢrin min Ģehri Cumâde‟l-ula li-sene 

selasin selase mi`e ve elf  

Koca öküz 

çift  

Aded            1 

KuruĢ     1301 

Def`a öküz 

çift  

Aded         1 

KuruĢ     1000 

Def`a zayıf 

öküzünün  

Aded       1 

KuruĢ        371 

Araba ma` esb 

ve takım  

Aded         1 

KuruĢ      1970 

Sarı inek 

Aded 1 

KuruĢ 371 

 

Gök inek 

Re‟s              

1 

Siyah tosun  

Re‟ s       1 

KuruĢ       235 

Ana koyun 

Re‟s         11 

Fi           112 

Erkek toklu  

Re‟s         1 

Fi        59  

Def`a kancık 

toklu 

 Re‟s        1 
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KuruĢ       250 KuruĢ      1232 KuruĢ      59 KuruĢ       59 

Ġç mümlü 

döĢek Aded 3 

yasdık 3 

yorgan 3 

KuruĢ       300 

Keçi yapağı  

Aded           2 

KuruĢ         40 

Hırda kilim  

Aded       2 

KuruĢ       40 

Ot yasdık  

Aded      3 

KuruĢ         6 

ġilte  

Aded          2 

KuruĢ         20 

Nuhas kapaklı 

sahan  

Aded           2 

KuruĢ         10 

Nuhas 

kapaksız 

sahan  

Aded            2 

KuruĢ        10 

Yağ tebsisi  

Aded          2 

KuruĢ           8 

Nuhas tebsi  

Aded            3 

KuruĢ          45 

Sağîr kazgan 

Aded            1 

KuruĢ         80 

Hınta keyl 

asatani  

Aded       20 

Fi          12,10 

KuruĢ       445 

Dakik-i has 

keyl asıtani  

Aded         8  

Fi             20  

KuruĢ       160 

Kebîr tencere  

Aded        2 

KuruĢ        50 

ġurub tası  

Aded           1 

KuruĢ         12 

Hınta keyl 

asıtani  

Aded       10 

 Fi         22,10 

KuruĢ  222,10 

Araba ma` 

takım  

Aded        1 

KuruĢ       100 

Hırdavat 

menzil  

KuruĢ       100 

Ġnek  

Re‟s           1 

KuruĢ        400 

Yekunu‟t-

tereke  

KuruĢ 9292,20 

 

 

Mihne‟l-ihracat  

Zevce-i mezbûrenin mehr-i mü‟ecceli  

KuruĢ 661 

Mütevaffa mümâ ileyhin karındaĢları Mehmed ve Emin ve Hamid ve Nusrete fi 9 

ramazan 323 târîh ve 93 numrolu edane ciheti mucibince deyni olub kezâlik fi 6 

ramazan 323 târîhlü nafaka ciheti muktezasınca mezbûran (SAYFA-162) 

Mezbûran Mehmed Emin ve Hamidin müddet-i edanelerine nazıran tafsîlât-ı zeyl 

Kassamda beyân olunan nakidlerine sarfiyeti ba`de‟l-tahsis mütabâkî olub hisse-i 

musibelerine tevfiken istidane edilmek üzere ba i`lâm ve haber eytam sanduğuna 

teslîm olunan  

KuruĢ 4812 

Sağîrân-ı mezbûrânın vekalet vasî nafaka hacetlerine sarf olunan harc ve pul  

KuruĢ 100 
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Resm-i kısmet  

KuruĢ 88 10 

Dellaliye  

KuruĢ 139 

Kaydiye  

KuruĢ 28 

Haciz varakası  

KuruĢ 15 

Akçe farkı  

KuruĢ 15 

Yekunu‟l-ihracat 

5857 

 

Sahhü‟l-baki 3429 10 el-taksîm beyne‟l-verese 

Hisse-i zevce mümâ 

ileyhe Mesude Hanım  

KuruĢ 429 35  

Hisse-i ibn-i sağîr mezbûr 

Yusuf Ziyaddin  

KuruĢ 1504 27  

Hisse-i ibn-i sağîr 

mezbûr Mustafa  

KuruĢ 1504 27  

 

Ber vech-i meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-i mezkûr üç bin dört yüz otuz dokuz 

guruĢ on paradan zevce-i mümâ ileyhe Mesude Hanım ber mucib bi‟l-ahsa 

ırsiyesini ba i`lâm ve haber tamamen ve kemalen ahz ve kabz ve istîfâyı hak edüb 

sağîren-ı mezbûran Yusuf Ziyaddin ve Mustafanın ber mucib bi‟l-ahsa ırsiyleri 

olan cem`an üç bin dokuz yüz guruĢ on beĢ paradan bin yedi yüz atmıĢ sekiz 

guruĢ yirmi beĢ parasını mezbûre Mesude Hanımdan havaleten bin iki yüz kırk 

guruĢ otuz parasını Eytâm Müdîri Mehmed Efendiden nakiden kendilerini infak 

ve iksaya kafi baĢka malları olmadığı anlaĢıldığına binaen nafaka-i atiyelerine sarf 

etmek üzere vasîleri mümâ ileyh Cevded bey Efendiye ba i`lâm ve haber teslîm 

kalındığını iĢ bu mahlalle Ģerh verildi. 

ĠĢ bu beldede muharrer defter kassamın hane-i mahsûsunda mücehha zikr ve 

beyân olunan mütevaffa-yı mümâ ileyh Fazlı Efendinin li-ebeveyn karındaĢları 

sığar-ı mezbûrûndan mezbûr Mehmedinin fi Cumâde‟l-ula 329 târîhinde 

kendüsünden mukaddem vukû`-ı vefâtıyla terekesinin vâlidesi mezbûre Münire 

Hanım li-ebeveyn karındaĢı sağîr-i mezbûr Hamide münhasıran olduğu tahakkuk 

etmekle ber mucib-i cihet edane Hüseyin vefâtına kadar birâder ve vasîsi 

mütevaffa-yı sani mümâ ileyhin nafakasına sarfiyeti ba`de‟t-takas meblağ-ı 

mezbûr dört bin sekiz yüz on iki buçuk guruĢdan hisse-i musibesi olan beĢ yüz 

kırk altı guruĢ yirmi altı para ba i`lâm ve haber kendüsüne ve karındaĢı sağîr-i 

mezbûr Hamidin hissesi bulunan bin doksan üç guruĢ on dört para yedinden 

mevrûs ve birâderi mütevaffa-yı sani mümâ ileyh Fazlı Efendinin iĢ bu târîhine 

kadar nafakasına sarfiyetleri ba`de‟t-takas mütebâki olarak terekesinden istîfâ 

olunan bin üç yüz yetmiĢ iki guruĢ yirmi para hissesine ilave ve zam edilerek 
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istirbâh olunmak üzere cem`an iki bin dört yüz altmıĢ beĢ guruĢ otuz dört para ve 

sağîre-i mezbûre Nusrete nafaka takdîr olunmuĢ ve amucası mümâ ileyh Cevat 

bey Efendi tarafından infak olunmak ve‟l-yevm olunmakda bulunmuĢ idüğünden 

kezâlik mezbûrenin pederinden mevrûs olarak birâderi terekesinden istîfâ olunan 

bin sekiz yüz guruĢ ki min-haysı‟l-mecmu`a vermeğin (SAYFA-163) Ġki yüz 

altmıĢ beĢ guruĢ otuz dört para li-ecli‟l-istirbâh ba i`lâm ve haber Eytâm Müdîri 

Mehmed Efendiye teslîm olduğunu bir ay mu`alumat tezyil kalındı. 

BELGE NO: 884 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kahil Mahallesinde sâkine iken bundan akdem vefât eden eden 

Hacı Arif zâde kerimesi Dimeklü Arif Akif bint-i Süleyman Efendi ibn-i Hacı 

Arifin verâseti sadrî kebîr oğlu Ġsketeci Kasabasında nizâmiye otuzuncu alayın 

ikinci taburunun üçüncü bölük yüz baĢısı Mehmed Efendi ibn-i Abdurrahmana 

münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver zahir ve mütahakkik olduktan 

sonra ga‟ib olduğu bi‟l-ihbâr i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver zahir ve mütehakkik olduktan 

sonda ga‟ib mümâ ileyh Mehmed Efendinin zuhuruna değin hisse-i ırsiyesini ahz 

ve kabz kıbel-i Ģer`den vasî ve kim nasb ve ta`yîn olunan medîne-i mezbûre 

Eytâm Müdîri Mehmed Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi taleb ve muarrefesi ve 

muarrefet Ģer`ali tarhrîr bi‟l-müzayede bey` ve beyne‟l-verese bi‟l-farizatü‟Ģ-

Ģer`îyye tevzi` ve taksîm olunan mütevaffah-ı mezbûranın terekesi defteridir ki 

ber vech-i ati zikr ve beyân olunur fi‟l-yevmi‟l-rabi` min zi‟l-hiccetü‟Ģ-Ģerife li-

sene selasin selase mi`e ve elf  

Cedid 

kundura ma` 

labcın  

Aded            1 

KuruĢ         50 

Sağîr 

battaniye  

Aded        1  

KuruĢ     

20,10 

Def‟a sağîr 

battaniye  

Aded      1  

KuruĢ      

40,20 

Def‟a 

battaniye 

Aded        1  

KuruĢ        

19,20 

Def‟a 

battaniye  

Aded      1  

KuruĢ      

37,20 

 Def‟a 

battaniye  

Aded        1 

KuruĢ    33,10 

Def‟a siyah 

battaniye  

Aded           1 

KuruĢ         21 

Cedid seccade  

Aded            1 

KuruĢ          55 

Def‟a seccade  

Aded          1 

KuruĢ     27,20  

Def‟a seccade  

Aded       1 

KuruĢ       29 

Def‟a 

müsta`mel 

battaniye  

Aded        1 

Def‟a seccade  

Aded            1 

KuruĢ       40 

Def‟a seccade  

Aded           1 

KuruĢ          27 

Beyaz yapağı  

Aded      1 

KuruĢ        108 

Def‟a 

battaniye  

Aded         1 

KuruĢ        40 
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KuruĢ         30 

Kıl palaz 

Aded        1 

KuruĢ    32,10 

Kıl heğbe 

Aded      1 

KuruĢ         30 

Def‟a heğbe  

Aded         1 

KuruĢ          40 

Def‟a hırka  

Aded          1 

KuruĢ       9,10 

 Çuval  

Aded         1 

KuruĢ      7,10 

ġilte Aded 1 

yasdık 2 

KuruĢ       

35,10 

Çeket 

pantolon  

Aded        1 

KuruĢ    11,20 

 Def‟a çeket 

pantolon  

Aded 1 hırka 1  

KuruĢ     18,20 

 

Siyah car  

Aded           1 

KuruĢ     27,20 

Yasdık yüzü  

Aded       6 

KuruĢ       22 

Saten ceket  

Aded 2 hırka1 

KuruĢ        55  

Pencere 

perdesi  

Aded          8 

KuruĢ         25 

Yorgan  

Aded        1 

KuruĢ      75 

 Sahan mangal  

Aded       1 

KuruĢ    27,30 

 Nuhas 

tencere  

Aded      1 

KuruĢ   16,20 

Kapaklı 

tencere Aded 

4 sini 1 Ģurub 

tası 1 su tası 1  

KuruĢ     55 

 Kahve el 

değirmeni  

Aded       1 

KuruĢ       

12,10 

 Mürettabatı 

Aded 1 sahan 

Aded 2 doğan 

kapak 2 tas 1 

çinko 2  

KuruĢ     33 

Müsta`mel 

urgan  

Aded            1  

KuruĢ    15 

Boğça  

Aded      7  

KuruĢ    20,30 

Hırda elbise  

KuruĢ      20 

 BeĢkir  

Aded        6 

KuruĢ   17,30 

Müsta`mel 

hırka  

Aded    2 

KuruĢ       13 

Astar arĢun  

Aded         1 

KuruĢ         14 

Pantolon 

Aded 2 

Çeket        1 

KuruĢ         33 

 

Sahan palaz 

tebsi Aded 1 

su tası 1 

KuruĢ   25  

Hırka  

Aded           1 

KuruĢ         17 

Boğça  

Aded     1 

KuruĢ    20,10 

Çul Aded 2 

boğça      1 

KuruĢ   28,30 

 Ġç donu Aded 

1 yazma 1  

KuruĢ      11  

Göğnek 

gömleği  

Aded      1 

KuruĢ      6 

 Hırda elbise 

parça  

Aded 5 

KuruĢ    11,10 

 Çeket  

Aded          1 

KuruĢ      8,10 

Kot  

Aded       1 

KuruĢ      20 

 Müsta`mel 

havlu  

Aded       5  

KuruĢ      26,20 

 

(SAYFA-164) 

Hırda elbise 

barça  

Aded          5  

KuruĢ   15 ,10 

Çura  

Aded          9 

KuruĢ     

27,20 

Çorab çift  

Aded 3 fes 1  

KuruĢ     8, 30  

ġemsiye  

Aded           1 

KuruĢ        20 

Fakfon sarf 

Aded        8 

KuruĢ        8 

Para 20 

Elbise hırdası  

KuruĢ        5 

Mum deste  

Aded         2  

KuruĢ        6 

Sandık  

Aded        1 

KuruĢ    14,10 

 Def‟a sandık  

Aded 1 Ģeker 

tası  

KuruĢ  810,28 

Fincan ma` 

tabak  

Aded      1 

KuruĢ      8 

Lirâ-yı 

Osmani  

Aded     1 

KuruĢ  108 

Çiblik 

Aded    4 

KuruĢ   20 

MağĢuĢ  

Kuru     51,10 
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Ġki yüz yetmiĢ lirâ-yı Osmani ve on iki çendi hâvî bir kıta çek  

 

Ġki yüz yirmi 

liraya hâvî bir 

kıta hesab çay 

pusulası 

 

Altun kaplama 

koyun saati  

Aded 1  

Altun saati 

kösteği  

Aded 1 

Zenne iki 

taĢlı âdi 

yüzük  

Aded 1 

 Memduhiye 

nısfı Aded 11 

Memduhiye 

altun Aded 11 

 

Memduhiye 

nısfı Aded 1 

 

Adi göğüs 

iğnesi  

Aded 1 

 

Fes kalıbı  

Aded 1 

 

 

Yekünu‟l-tereke 1816 

Minhe‟l-ihracat  

ĠĢ bu muhafız içun hanesi Mumyakmaz zâde Abdullah Ağaya ba Ġlam ve haber 

i`tâ kılına kuruĢ 100  

Araba 

icaratı  

KuruĢ 5 

Resm‟i 

kısmet  

KuruĢ40,30 

Dellaliye  

KuruĢ 24 

Kaydiye  

5 

Pul ma` 

varaka  

KuruĢ 11 

Akçe farkı  

KuruĢ 4 

 

Yekunu‟l-ihracat 19,10 

Sahhü‟l-baki 1625,30 hisse-i ibn-i ga‟ib mümâ ileyh  

Ga‟ib mümâ ileyh Mehmed Efendinin ba‟l-ade muharrer hisse-i ırsiyesi olan 

meblağ-ı mezkûr bin altı yüz yirmi beĢ guruĢ otuz para ba-kefâle ahire edane 

olmak üzere Eytâm Müdîri Mehmed Efendiye ba îlam ve haber ve imza i`tâ 

kalındığı gibi bi‟l-ade icnas ve enva`i ve mikdarı muharrer ve vâlidesi mütevaffa-

yı mezbûrenin sandığından zuhur eden ga‟ib mümâ ileyh tarafından konyada Ġlyas 

hacce ve Ģürekası pankasına tahvil edilmek üzere fi 21 Mard 327 târîhli Ġstanbul 

Selanik pankasına teslîm olmak üzere iki yüz yetmiĢ aded Osmanlı lirası ve on iki 

çendi fi 3 mard 1326 târîh ile kezâlik mütevaffa-yı mezbûre Akife Hanım namına 

ga‟ib mümâ ileyh Mehmed Efendi tarafından iki yüz yirmi lirâ-yı Osmaniye hâvî 

bir kıta hesab-ı ceriyeyi Ģamil çek ile makbuz name ve bir altun kaplama koyun 

saati ve bir kılınç zincir ta`bîr ta`bîr olunan zincir ise altun saati kösteği iddiğü 
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anlaĢılmAğa mezkûr göstek ve iki taĢlı adi zene kar yüzük ve büyük on bir ve 

küçük on bir ve bir mahmudiye nısf ki cem`an on bir yirmilik ve on bir onluk 

altun ve bir adi göğü iğnesi bir fes kalıbı fi 21 mard 329 târîh ve 89 numrolu 

meclis eytam karar mucibince eytam meclis azaları tarafından musaddık ve mühür 

olarak ga‟ibn-i mümâ ileyhin zuhuri ve gelmesi ma‟mul bulunduğundan gaile-i 

surb nihayetine ve vakt-ı münasebe değin atiyen li-ecli‟l-lafz Eytâm Sandûğu‟nda 

ve müdir mümâ ileyh nezdinde ibkâ ve müdir mümâ ileyhe ba imza teslîm 

kalındığını iĢ bu Mahalle Ģerh verildi. 

BELGE NO: 885 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye ketebesinden Ahmed Efendi 

ibn-i Ġsmail Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Burmalı Mahallesinde vâki` Molla Süleyman 

oğlu Mustafa ibn-i Alinin menziline varıb zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî 

kesân huzurlarına â„kd-i meclis-i Ģer„i a„li ettiğinde zatı kesân merkûman 

ta`rifleriyle muarrefe olan Akile bint-i Emine nam Hatun meclis-i ma`kûd-i 

mezkûrde kız karındaĢları kezâ muarrefeleri Zeliha ve ġerife hazıreten oldukları 

halde vekaleyi de‟aviden Dedeban Artin Efendi veled Esteban mahzarında 

bitav‟iha takrîr-i kelâm edib pederimiz merkûm Eminin menkûl ve gayr-i menkûl 

bi‟l-cümle terekesinden benimle hazreten-i mezkûretenin hisse-i ırsiye-i 

Ģer`îyyemizi vazı` yed edenlerle leh ve aleyhimize vuku` bulmuĢ ve fîmâ ba`de 

vuku` bulacak de‟avinin âid olduğu mehakeme-iĢer`îyyede ve mehakeme-i 

nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında ve mecalis-i idâre ve devâir-i 

sa‟irede bidâyeten ve istinâfen ve temyizen ve tashîhen ve i„tirâzen ve i„âde-i 

taleb ve da„vâ ve mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa„a ve mürâfa„a ve Ģuhud 

ikame ve istima`ına ve tahlîf ve ikrâra ve vaz` haciz ve fekkine ve teblîğ ve 

tebellüğ ve kendü imzasıyla istida` ve levayic-i tanzîm ve merci` â‟idine takdîme 

ve istihsâl idüğü alâmeti mevki` icrâya vaz` ve emlak ve araziyelerini ifraz ve 

taksîme ve ahz ve kabz oldu el-iktizâ sulh ve ibrâya ve înde‟l-icab ahirini tevkîl ve 

terfîk ve azline ve‟l-hasıl husûsat-ı mezkûreye müteallika ve mütazarri` olan 

umûrun külliyesini son dereceye kadar ibkâ ve icrâya ben ve karındaĢlarım 
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hazreten-i mezkûretenden her birimiz tarafından vekalet-i ame-i mutallika-i 

sahîha-i Ģer`îyye ile mûmâ ileyh Artin Efendiye vekil nasb ve ta`yîn eyledik 

dediğinde mukerreten-i mezbûrenin bi‟l-cümle tekerrürünü hâzıratan-ı 

mezbûretenden her biri harfiyen ikrâr ve tasdîk ve mümâ ileyh Artin Efendi dahi 

ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ hiye 

hakha edâ ve ifâya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dediğini ve vâki` hali katib mümâ 

ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me‟an mürsel ümena-i Ģer`ali meclis-i Ģer`e 

gelüb âla vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbe`t-tasdîk el- Ģerì mâ vaka„ bi‟t-taleb 

ketb ve „ilâm olundu fi`l- yevmi‟l-sani âĢar min Ģehri Cumâde‟l-ula li-sene ihdâ 

ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Temurdelen Halil Efendi 

Ġbn Mustafa  

 Hacı Hafızoğlu Yusuf 

bin Mustafa  

Selacıoğlu Ġbrahim bin 

Halil  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 886 

Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-

iltimas me‟zunen irsâl olunan mahkeme-i Ģer`îyye ketebesinden Ahmed Efendi 

ibn-i Ġsmail Efendi Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan 

Karâhisâr-ı Sâhib mahallâtından Hacı Mahmud Mahallesinde vâki` Hacı Yusuf 

oğlu Mehmed bin Yunus menziline verilen zeyl-i vesîkada isimleri muharrer 

kesân huzurlarında â„kd-i meclis-i Ģer„i a„li ettiğinde Gebeceler Karyesi 

ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Abacı oğlu Hacı Mustafa Efendi ibn-i 

Ömer bin Abdullahın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi Emetullah bint-i 

Mehmed ile sağîre kızları Sultana ve Rabia ve kendünden mukaddem vefât eden 

sulbî kebîr oğlu Cemilin sulbî sağîr oğlu Sabriye münhasıran ba`dehu sağîre-i 

mezbûre Rabia dahi vefât edüb verâset-i vâlidesi mezbûre Emetullah ve kız 

karındaĢı mezbûre Sultana ve li-üm er karındaĢı Abdullah bin Osman ve li-

ebeveyn er karındaĢı oğlu sağîr Sabriye münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr ba‟de‟t-

tahakkuku‟Ģ-Ģer` zatı zeyl-i vesîkada muharrrerü‟l-esâmî kesân ta`rifleriyle 
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muarrefe olan zevce-i mezbûre Emetullah nam Hatun kendü tarafından bi‟l-esaye 

ve bi‟l-verâse ve sağîre-i mezbûre (SAYFA-166) Sultana tarafından bi‟l-vesâye 

meclis-i ma`kûd-i mezkûrda sadrî kebîr oğlu mezbûre Abdullah mahzarında 

bitav‟iha takrîr-i kelâm ve ta`bîr-i ani‟l-meram edüb zevcem mütevaffa-yı 

merkûmun bi‟l-cümle terekesinden benimle vasîsi olduğum sağîre-i mezbûre 

Sultananın hisse-i ırsiye-i Ģer`îyyemiz vaz`ı yed edenler bi‟l-cümle leh ve aleyhe 

hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında meclis-i idâre ve devâir-i sa‟irede bidâyeten 

ve isti‟nâfen ve temyîzen ve tashîhen ve i„tirâzen ve i„âde-i taleb ve da„vâ ve 

mehâkeme ve muhâseme ve müdâfa„a ve mürâfa„a ve Ģuhud ikame ve istima`ına 

ve tahlîf ve ikrâra ve vaz` haciz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve kendi 

imzasıyla istida` ve levayic-i tanzîm ve merci` a‟idine takdîme ve istihsâl eylediği 

alâmeti mevki` icrâya vaz` ve ahz ve kabz ve lede‟l-iktizâ eytam hakkında evli 

olduğu halde sulh ve‟l-hasıl husûsat-i mezkûreye müteallika ve mütazarri` olan 

umûrun külliyesi son derece kadar îfâ ve icrâya tarafımdan bi‟l-asâle ve bi‟l-

vesâye oğlum mezbûr Abdullah vekil nasb ve ta`yîn eyledim dediğinde merkûm 

Abdullah dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve hıdmet-i 

lâzımelerini kemâ hiye hakha edâ ve ifâya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim dediğini ve 

vâki` hali katib mümâ ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me‟an mürsel ümena-i 

Ģer`î âli meclis-i Ģer`e gelüb âla vuku`ihi inha ve takrîr etmeğin gıbe`t-tasdîk el- 

Ģerì mâ vaka„ bi‟t-taleb ketb ve „ilâm olundu fi`l- yevmi‟s-salis âĢar min Ģehri 

Cumâde‟l-ula i li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

BektaĢ oğlu Ömer Ağa ibn-i Hacı 

Ġbrahim  

Gebeceler Karyesinden Kürkçü oğlu 

Hasan ibn-i Musa 

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 887 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Cansız Mahallesi ahâlisinden Dahancızâde Hacı Ġsmail Ağa ibn-i 

Mustafa ve Mehmed ve Hacı Hasan Efendi ibn-i el‟mezbûr Hacı Ġsmail Ağaya 
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hazır olduğu halde meclis-i Ģer` Ģerifi enverde vekaleyi de`aviden Salim Efendi 

ibn-i Rıfat ve Mehmed Emin Efendi ibn-i Ali mahzarın bitav‟ takrîr-i kelâm ve 

ta`bîr-i ani‟l-meram edüb benimle evladım hazır-ı mezbûrûn leh ve aleyhimize 

vuku` bulmuĢ ve fîmâ ba`de vuku` bulacak bi‟l-cümle de`avinin âid olduğu 

mehakeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret 

kısımların ve mecalis-i idâre ve deva‟ir sa‟ire bidâyeten ve istinâfen ve temyizen 

ve tashîhen ve i„tirâzen ve i„âde-i taleb ve da„vâ ve mehâkeme ve muhâseme ve 

müdâfa„a ve mürâfa„a ve Ģuhud ikame ve istima`ına ve tahlîf ve ikrâra ve vaz` 

haciz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve hükm-ü gıyabi talebine ve kendi 

imzalarıyla istida` ve levayic-i tanzîm ve merci` âidine takdîme ve istihsâl 

eylediği alemati mevki` icrâya vazı` ve ahz ve kabz ve bi‟l-cümle makbûzâtını 

benimle oğlum hazır mümâ ileyhe irsâl ve teslîme ve lede‟l-iktizâ sulh ve ibrâya 

ve lede‟l-icab ahirini tevkîl ve terfîk ve iktizâ ve‟l-hasıl (SAYFA-167) Husûsat-ı 

mezkûreye müteallika ve mütazarri` olan umûrun külliyesi son dereceye kadar îfâ 

ve icrâsına ben ve hazır mümâ ileyhden her birimiz tarafımızın vekalet-i âme-i 

mutallika-i sahîha-i Ģer`îyye ile mümâ ileyhe Salim ve Mehmed Emin Efendiler 

münferiden ve müctemi‟an vekil nasb ve ta`yîn eyledik dediğin mukir mümâ 

ileyhin bi‟l-cümle tekarririne hazır mümâ ileyh harfiyen ikrâr ve tasdîk ve mümâ 

ileyhe Salim ve Mehmed Emin Efendiler ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye 

kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ hiye hakha edâ ve ifâya teâhüd ve‟l-iltizâm 

eyledim dediklerini gıbe`t-tasdîki`Ģ- Ģer`î mâ vaka„ bi‟t-taleb ketb ve „ilâm olundu 

fi`l- yevmi‟l-rabi` âĢar min Ģehri Cumâde‟l-ula i li-sene ihdâ ve selâsîn ve selase 

mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Ketebeden Ahmed Efendi  Ketebeden Osman Efendi  Hademe Ali Efendi  

Ve gayrihim 

 

BELGE NO: 888 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Gebeceler Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Abacı oğlu 
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Mustafa Efendi ibn-i Ömer bin Abdullahın verâset-i zevce-i menkûha-i metrûkesi 

Emetullah bint-i Mehmed ile sulbiyye-i sağîre kızları Sultan ve Rabiye ve 

kendüne mukaddem vefât eden sulbî kebîr oğlu Cemilin sulbî sağîr oğlu Sabriye 

münhasıran ba`de sağîre-i mezbûre Rabiye dahi vefât edüb verâseti vâlidesi 

mezbûre Emetullah ve kız karındaĢı mezbûre Sultana ve li-ebeveyn er karındaĢı 

oğlu Sabri ve liüm er karındaĢı Abdullah bin Osmana münhasıran olduğu bi‟l-

ihbâr i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra sağîre-i mezbûre 

Sultanana vakt-ı rüĢd ve sedadına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den vasî 

nasb ve ta`yîn olunan vâlidesi mezbûre ĠmĢirullah ve sağîr-i mezbûr Sabrinin 

kezâlik vakt-ı rüĢd ve sedadına değin kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olunan 

vâlidesi mezbûre Fatma bint-i Abdulkadir ve verâset-i kibâr-ı mezbûranın taleb ve 

ma`rifetleri ve m`arifet Ģer`ali ve medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed 

Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi hazır olduğu halde tarhrîr ve bi‟l-müzayede bey` ve 

beyne‟l-verese bi‟l-farizatü‟Ģ-Ģer`îyye tevzi` ve taksîm olunan mütevaffa-yı evvel 

merkûmun terekesidir ki ber vech-i ati zikr olunur fi‟l-yevmi‟l-sadis ve‟l-aĢrin 

min Ģehri Cumâde‟l-ula li-sene tas` ve âĢrin selase mi`e ve elf  

Bism-i 

kemal-i 

kadim her bir 

cildi  

Aded            1 

KuruĢ         10 

Nuhas tencere  

Aded         1 

KuruĢ        15 

Def‟a sağîr 

tencere sini 

çinko nebleği  

Aded     1 

KuruĢ   10 

Kebîr tebsi  

Aded            1 

KuruĢ          10 

Nuhas leğen 

ma` ibrik  

Aded        1 

KuruĢ      10 

Ağzı kapaklu 

kuĢhane  

Aded          1 

KuruĢ         5 

Sağîr sahan  

Aded          4 

KuruĢ        20 

Def‟a sağîr 

tebsi  

Aded      1 

KuruĢ      5 

Müretttebatı  

Aded         1 

KuruĢ        10 

Hamam tası 

Aded         1  

ġurub tası      

1 

KuruĢ     5 

Hırda kazgan  

Aded         2 

KuruĢ        40 

Müsta`mel 

kilim  

Aded        3 

KuruĢ         80 

 Hırda 

seccade  

Aded         4 

KuruĢ        40 

 Kebîr tencere  

Aded       1 

KuruĢ      10 

 Ağzı kapaklı 

sağîr kuĢhane  

Aded         2 

KuruĢ       10 

Def‟a ağzı 

kapaklı tapa  

Aded         1 

KuruĢ        10 

Sahan  

Aded         2 

KuruĢ        2 

 

Çinko sAğan  

Aded         2 

KuruĢ        ,,,, 

 Ġç memlu 

döĢek Aded 1 

Yorgan 1 

yasdık 2 

KuruĢ       60 

Ġç memlu Ģilte  

Aded       1 

KuruĢ     10 

Bulgur keyl 

asıtani  

Aded          1 

 Dakik keyl 

asıtani  

Aded      1 

Sofra  

Aded    1 

KuruĢ     10 

Esb semeri  

Aded        1 

KuruĢ       10 

Hırda 

çuvaldız  

Aded           2 
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KuruĢ        45 KuruĢ        45 KuruĢ          2 

DöĢeme  

Aded            6 

KuruĢ         18 

 KiriĢ  

Aded     1 

KuruĢ      30 

 Hırdavat 

menzil  

KuruĢ        20 

  

 

(SAYFA-168) 

Düğe 

Aded              

1 

KuruĢ       120 

Küsbe  

Aded         60 

KuruĢ      45 

Fincan deste  

Aded       1 

KuruĢ       4 - 

Oturak lanba 

Aded       2 

KuruĢ      22 

Kibrid destesi  

KuruĢ      3- 

Süt desti  

Aded         1 

KuruĢ         2 

Def‟a mirat 

deste  

Aded          1 

KuruĢ         3 

Külah tira 

deste  

Aded       20 

KuruĢ       3 

Makine 

tokmağı deste  

Aded      3  

KuruĢ       25 

Sofra kağıdı 

deste  

Aded         2 

KuruĢ       10 

Def‟a kağıd 

deste  

Aded        2 

KuruĢ       6 

Kilid deste 

Aded       1 

KuruĢ      3 

Boya kutu 

Aded        5 

KuruĢ      25 

Su lafta ĢiĢe  

Aded         5 

KuruĢ      10 

Kahve  

Aded        1 

KuruĢ       12 

ġeker 

Aded        2 

KuruĢ       6 

Seyl  

Aded      20 

KuruĢ      20 

 Elvan Ģekeri  

Aded          2 

KuruĢ          5 

Toz  

Aded         1 

KuruĢ         1 

Fermar  

Aded          1 

KuruĢ         3 

Akide  

Aded 1 

KuruĢ 3 

Hurub  

Aded –  

KuruĢ 1 

,,,, 

Aded 1 

KuruĢ 3 

Kabsan deste  

Aded 1 

KuruĢ 4 

Küb kuĢağı 

Aded 2 

KuruĢ 5 

Cezan ma` 

dirhem 

Aded           1 

KuruĢ         20 

Alaca tüb  

Aded         12 

KuruĢ       120 

YaĢmak  

Aded          3 

KuruĢ         4 

Basma  

zera`       50 

KuruĢ      75 

Def‟a basma 

zera`           20 

KuruĢ         30 

Def‟a basma 

zera`        5  

KuruĢ        7 

Def‟a basma 

zera`             6 

KuruĢ           6 

Def‟a basma 

zera`    20 

KuruĢ       30 

Def‟a basma 

zera`         13 

KuruĢ         19 

Def‟a basma 

zera`        10 

KuruĢ          

15 

Def‟a basma 

zera`       11 

KuruĢ      16 

Def‟a basma 

zera`         6 

KuruĢ       9 

Sabun  

Aded          1 

KuruĢ        8 

Duhan yakıt 

Aded         21 

KuruĢ        

5,10 

Def‟a zera`  

Aded         24 

KuruĢ          

42 

 

 Def‟a ,,, zera` 

Aded         25 

KuruĢ        37 

Asdar arĢun  

Aded        90 

KuruĢ      90 

Esb çift Aded 

1 araba 

ma`takım 

KuruĢ      1080 

Yeni malaklı 

camuz 

Aded     1 

KuruĢ     972 

Bir yaĢlı 

camuz düğesı  

Aded     1 

KuruĢ     324 

Bir yaĢlı 

kancık sıba  

Aded      1 

KuruĢ     90 

Bir yaĢlı 

erkek düğe  

Aded      1 

KuruĢ    190 

HaĢhaĢ keyl 

asıtani  

Aded    9 

KuruĢ    324 

Hınta keyl 

asıtani 

Aded       55 

 Fi            16 

Tahta anbar  

Aded       1 

KuruĢ     150 
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 KuruĢ      880 

Yağ makinesi 

ma` ,,,  

KuruĢ    1460 

ġa`ir keyl 

asıtani  

Aded     9 

Fi        10 

KuruĢ   460 

   

 

Yekunu‟t-tereke 7317 para 30 

Minhe‟l-ihracat  

Mehr-i mü‟eccel zevce-i 

mezbûre ĠmĢirullah  

KuruĢ 620 

Dellaliye  

KuruĢ 109 

Kaydiye  

KuruĢ 22 

 Pul beha ma` varaka  

KuruĢ 14 

Resm-i kısmet  

KuruĢ 175 

Para 30 

 Akçe farkı  

KuruĢ 16 

 

Yekunu‟l-ihracat 462 para 10 

Sahhü‟l-baki 6855 li‟t- taksîm beyne‟l- verese  

Hisse-i zevce-i mezbûre Emetullah 

Akçe 2 

Para 31 

KuruĢ 1237 

Hisse-i bint-i sağîre-i mezbûre Sultana  

Para 30 

KuruĢ 3427 

Hisse-i sağîr mezbûr Sabriye  

Akçe 1 

Para 30 

KuruĢ 1809 

Hisse-i kebîr mezbûr Abdulllah  

Akçe 1 

Para 24 

KuruĢ 380 

 

Ber vech-i meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-ı mezkûr altı bin sekiz yüz elli beĢ buçuk 

guruĢdan verese-i kibâr mezbûran Emetullahve Abdullah her biri ber mucib bi‟l-

ahsa ırsiyelerini ba i`lâm ve haber tamamen ve kemalen ahz ve kabz ve istîfâya 

hat edüb sağîren-ı mezbûren Sultana ve Sabrinin ber mucib bi‟l-ahsa ırsiyeleri 

olan cem`an dört bin sekiz yüz sekiz guruĢ on dört para bir akçelerini ba kefâle 

ahere edane etmek üzere Eytâm Müdîri Mehmed Efendi ba i`lâm ve haber ahz ve 

kabz eylediği iĢ bu mahale Ģerh verildi.  
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BELGE NO: 889 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` ġuhud Nâhiyesine muzâf Ak Sultan Karyesi ahâlisinden Yunus oğlu 

Süleyman bin Mustafa meclis-i Ģer` enverde medîne-i mezbûre mahallatına Kahil 

Mahallesi ahâlisinden Fazlı zâde Ahmed Efendi Efendi ibn-i Süleyman 

mahzarınında bitav‟ takrîr-i kelâm ve ta`bîr-i ani‟l-meram edüb Susuz Karyesinde 

Yağcı oğlu Ali ve Seval oğlu Hamza zimmetlerinde olan alacağı merkûmundan 

taleb ve da‟vaya bi‟l-cümle leh ve aleyhime vuku` bulmuĢ ve fîmâ ba`de vuku` 

bulacak de‟avinin â‟id olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i 

nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve ticâret kısımlarında ve mecalis-i idâre ve deva‟ir-i 

sa‟irede bidayeten ve istinafen ve temyizen ve tashîhen ve itirazen ve î‟ade-i taleb 

ve da‟vaya ahz ve kabz ve mehakeme ve muhaseme ve müdafa`a ve müra‟faya ve 

husûmet ve redd-i cevâbı ikame Ģuhud ve istima‟ına ve tahlîf ve ikrâra ve vaz` 

haciz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve istida` ve levayic-i tanzîm ve merci` 

a‟idine takdîme ve hükm-ü gıyabi talebine ve istihsâl eylediği alemeti mevki` 

icrâya vazı` ve lede‟l-iktizâ sulh ve ibrâya ve lede‟l-icab ahirini tevkîl ve terfîk ve 

âzline ve‟l-hasıl husûsat-ı mezkûreye müteallika ve mütazarri` olan umûrun 

külliyesi son dereceye kadar îfâ ve icrâya tarafımdan vekalet-i âme-i mutallaka-i 

sahîha-i Ģer`îyye ile mümâ ileyh Ahmed Efendiye vekil nasb ve ta`yîn eyledim 

dediğinde mümâ ileyh Ahmed Efendi dahi ber vech-i muharrer vekalet-i 

mezkûreye kabûl ve hidmet-i lâzımesi kemâ hiye hakha edâ ve ifâya teâhüd ve‟l-

iltizâm eyledim dediğini gıbbe`t-tasdîki‟Ģ-Ģer`î mâ vakâ` bit`taleb ketb ve imlâ` 

olundu fi`l- yevmi‟l-rabi` âĢar min Ģehri Cumâde‟l-ula i li-sene ihdâ ve selâsîn ve 

selase mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Ketebeden Osman Efendi  Ketebeden Ahmed Efendi  Hademe Ali Efendi 

Ve gayrihim  
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BELGE NO: 890 

Tahakkuk-i gadr-i Ģer`îyye binaen Husûs-i ati‟l- beyânın mahallinde ketb ve 

tarhrîr içün canib-i Ģer`î enverden bi`l-iltimas me‟zunen bi‟l-hükm irsâl olunan 

mahkeme-i Ģer`îyye BaĢkatibi Mehmed Vasıf Efendi ibn-i Ahmed Efendi 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından ÇavuĢbaĢı Mahallesi ahâlisinden iken Sinan-i mübarekde canib-i 

hicaz mağfiret-tırazda azimetle vefât eden Kadi Veli oğlu Kasab Hacı Mustafa bin 

SatılmıĢ bin bin Abdullahın ile‟l-vafat sâkin olduğu menziline varılıb zeyl-i 

vesîkada muharrerü‟l-esâmî kesân huzurlarında âkd-i meclis-i Ģer`ali ettiğinde 

mütevaffa-yı merkûmun verâset-i zevcesi Hadice bint-i Süleyman ile zevce-i 

mezbûrûna mütevellîd kebîre kızı Atike sağîre kızı Emine sağîr oğulları Mehmed 

ve Ġsmail ve ġükrü kebîr oğlu SatılmıĢ mahzara olduğu bi‟l-ihbâr i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-

enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra zatı kesân merkûman ta`rifleriyle 

muarrefe olan zevce-i mezbûre Hadice kendi tarafından bi‟l-asâle ve sağîr-i 

mezbûrûn taraflarından bi‟l-vesâye meclis-i ma`kûd-i mezkûrda zatı kezâ 

ma`arrefe bint-i mezbûre Atike hâzıra olduğu halde ibn-i merkûm SatılmıĢ 

mahzarında bitav` takrîr-i kelâm edüb zevcem mütevaffa-yı merkûmun menkûl ve 

gayr-i menkûl bi‟l-cümle terekesinde benimle vasîleri olduğum sağîren-ı 

mezbûrûn ve hâzıra-i mezbûrenin hisse-i ırsiye-i Ģer`îyyemizi vaz`u‟l-yed 

edenlerin ve zimem -i nasda olan hukukundan kezâlik benimle vasîleri olduğum 

sağîrân-ı mezbûrânın ve hâzıra-i mezbûrenin hisse-i ırsiyemizi medyûnelerinden 

bi‟l-cümle leh ve aleyhimize vuku` bulmuĢ ve fîmâ ba`de vuku` bulacak de`avinin 

â‟id olduğu mehakeme-i Ģer`îyyede ve mehakeme-i nizâmiyenin hukûk ve cezâ ve 

ticâret kısımlarında ve mecalis-i idâre ve deva‟ire-i sa‟irede bidâyeten ve istinâfen 

ve temyizen ve tashîhen ve i„tirâzen ve i„âde-i taleb ve da„vâ ve mehâkeme ve 

muhâseme ve müdâfa„a ve mürâfa„a ve Ģuhud ikame ve istima`ına ve tahlîf ve 

ikrâra ve vaz` haciz ve fekkine ve teblîğ ve tebellüğ ve hükm-ü gıyabi talebine ve 

kendi imzasıyla istida` ve levayic-i tanzîm ve merci` âidine takdîme ve istihsâl 

eylediği alamati mevki` icrâya vazı` ve emlak ve arazilerin ifraz ve taksîme ve ahz 

ve kabz ve lede‟l-iktizâ eytam hakkında sulh evli olduğu halde sulh ve ahiri dahi 

tevkîl ve terfîk ve âzline ve‟l-hasıl husûsat-ı mezkûreye müteallika ve mütazarri` 

olan umûrun külliyesi son dereceye kadar îfâ ve icrâya ben bi‟l-vesâye hâzıra-i 
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mezbûre bi‟l-asâle tarafımızın ve kalet-i âme-i mutallaka-i sahîha-i Ģer`îyye ele 

merkûm SatılmıĢ vekil nasb ve ta`yîn (SAYFA-170) Eyledik dediğinde 

mükerreten-i mezbûranın bi‟l-cümle takrîrini hâzıra-i mezbûre harfiyen ikrâr ve 

tasdîk ve merkûm SatılmıĢ dahi ber vech-i muharrer vekalet-i mezkûreye kabûl ve 

hıdmet-i lâzımelerini kemâ hiye hakha edâ ve ifâya teâhüd ve‟l-iltizâm eyledim 

dediğini ve vâki` hali katib mümâ ileyh mahallinde ketb ve tarhrîr ve me‟an 

mürsel ümena-i Ģer`ali meclis-i Ģer` gelüb âli vuku` inha ve takrîr etmeğin gıbbe`t-

tasdîki‟Ģ-Ģer`î mâ vakâ` bit`taleb ketb ve imlâ` olundu fi`l- yevmi‟l-sabi` âĢar min 

Ģehri Rebi'ü`l-evvel li-sene ihdâ ve selâsîn ve selaseten mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl 

Anbanaslıoğlu Ahmed bin 

Ömer 

Bayatlıoğlu Hacı 

Abdurrahman bin Ġbrahim 

Ġmam Mehmed Efendi 

ibn-i Salih  

 

BELGE NO: 891 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kayadibi Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

mahzar BaĢer oğlu Abdurrahman Ağa ibn-i Abdullah bin Hacı Ahmedin verâset-i 

zevcesi Sultana bint-i Mustafa eyleriz zevce-i mezbûre Sultanın mütevellîde 

sulbiyye-i sağîre kızı Ülfet zevce-i mutallakası Zeliha bint-i Ahmedin 

mütevellîde-i kebîre kızı Nazike ve li-ebeveyn erkarındaĢları Hacı ĠbiĢ ve 

Abdullah mahzarında olduğu bi‟l-ihbâr Ġnde‟Ģ-Ģer`î‟l-enver zâhir ve nümâyân 

olduktan sonra sağîre-i mezbûre Ülfetin vakt-ı rüĢd ve sedadına değin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olunan valildesi mezbûre Sultana ve 

verase-i kibâr mezbûrûn Nazike ve Haci ĠbiĢ ve Hacı Abdullah taleb ve 

ma`rifetleri ve m`arifet Ģer`ali ve medîne-i mezbûre Eytâm Müdîri Mehmed 

Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi hazır olduğu halde tarhrîr ve bi‟l-müzayede bey` ve 

beyne‟l-verese bi‟l-farizatü‟Ģ-Ģer`îyye tevzi` ve taksîm olunan mütevaffay-ı 

mezbûrûn terekesidir ki ber vech-i ati zikr ve beyân olunur fi‟l-yevmi‟l-sadis âĢar 

min Ģehri Rebi'ü`l-evvel li-sene tas` ve âĢrin selaseten ve elf 
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Kebîr tebsi  

Aded        1 

KuruĢ        25 

Def‟a kebîr 

tebsi  

Aded           1 

KuruĢ          25 

Def‟a kebîr 

tebsi  

Aded           1 

KuruĢ        25 

Kadayıf tebisi 

Aded             2 

KuruĢ        20 

Mürettabatı  

Aded           2 

KuruĢ         25 

Tencere  

Aded           2 

KuruĢ        35 

Def‟a tencere  

Aded             2 

KuruĢ         25 

ilisdir 

Aded         1 

KuruĢ        12 

 Ağzı kabaklı 

kuĢhane  

Aded        1 

KuruĢ       12 

Sağîr bakraç  

Aded     1 

KuruĢ     15 

Ağzı kabaklı 

sahan  

Aded          4 

KuruĢ         30 

 Nuhas sahan 

Aded           1 

KuruĢ        20 

Kaban  

Aded           3 

KuruĢ        1,, 

Tüllü seccade  

Aded    1 

KuruĢ   80 

 Müsta`mel 

zeyl kilim 

Aded      1 

KuruĢ     100 

Def‟a 

müsta`mel 

seccade  

Aded             1 

KuruĢ        60 

Müsta`mel 

heğbe  

Aded          1 

KuruĢ         10 

Ġç memlu 

Ģilte  

Aded 2 

Ġç memlu 

yasdık 4 

KuruĢ       40 

Def‟a 

müsta`mel 

zeyl 

Aded          1 

KuruĢ         90 

Def‟a 

müsta`mel 

zeyl 

Aded         1 

KuruĢ        90 

Def‟a 

müsta`mel 

seccade  

Aded           1 

KuruĢ         40 

Yeni malaklı 

camus 

Aded          1 

KuruĢ      100 

Kancık 

merkeb 

Aded        1 

KuruĢ     260 

Çavdarlı hınta 

keyl asıtani  

Aded        15 

KuruĢ      300 

Araba ma` 

takım  

Aded         1 

KuruĢ         60 

Hırdavat-ı 

menzil 200 

  

    

 

Yekunu‟t-tereke 2500 

Mihne‟l-ihracat  

Resm-i 

kısmet 

KuruĢ 61 

Dellaliye 

KuruĢ 37 

Kaydiye  

KuruĢ 7 

Pul beha 

ma`varaka 

KuruĢ 13 

Akçe farkı 

KuruĢ 6 

Para 10 

 

Yekunu‟l-ihracat 125 para 10 

Sahhü‟l-baki 2374, 30  

 

(SAYFA-171) 

Hisse-i zevce-i mezbûre 

Sultan  

KuruĢ 291 

Para 33 

Akçe 2 

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezura Ülfet 

KuruĢ 791 

Para 23 

Akçe 1 

Hisse-i bint-i kebîre 

mezbûre Nazike  

KuruĢ 791 

Para 13 

Akçe 1 
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Hisse-i ah mezbûr Hacı 

ĠbiĢ  

KuruĢ 247 

Para 14 

Akçe 2 

Hisse-i ah mezbûr 

Abdullah  

KuruĢ 237 

Para 14 

Akçe 2 

 

 

Ber vech-i meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-ı mezkûr iki bin dört yüz yetmiĢ dört 

guruĢ otuz parana zevce-i mezbûre Sultan ber mucib bi‟l-ahsa ırsiyesini tamamen 

ve kemalen ahz ve kabz ve istîfâyı matlub eylediği gibi verese-i kibâr-ı mezbûrûn 

Nazike ve Hacı ĠbiĢ ve Hacı Abdullah kezâlik ber mucib bela cema‟an bin iki yüz 

seksen altı guruĢ on iki para hisseleri eĢya ve mebi`a semen-ii olarak mezbûre 

Sultan zimmetinde kaldığı ve sağîre-i mezbûre Ülfetin hisse-i ırsiyesi olan yedi 

yüz doksan bir guruĢ yirmi üç para bir akçelik hayratına mebnî nafaka-i atiyesine 

sarf edilmek üzere vasîsi vâlidesi mezbûre Sultan zimmetinde ibkâ kalındığı iĢ bu 

mahale Ģerh verildi. 

BELGE NO: 892 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Hacı Mahmud Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât 

eden BektaĢ oğlu Ali Efendi ibn-i Ġbrahim bin Abdullahın verâset-i zevcesi Fatma 

bint-i Ali ile zevce-i mutallikası Ümmühan bint-i Mehmed Ağaya mütevellîdler 

kebîre kızı Zehra ve kebîre oğlu Halil münhasıran ve tashîh-i mesele-i piranları 

bi‟l-farizatü‟Ģ-Ģer`îyye yirmi dört sehimden olub sehim-i mezbûrûn üç sehmi 

mezbûre Fatmaya ve yedi sehmi bint-i mezbûre Zehraya on dört sehmi ibn-i 

mezbûr Halile isâbeti tahakkukundan sonra verase-i mezbûrûndan zatı ta`rif Ģer` 

ile mu`arref olan bint-i mezbûre Zehra meclis-i Ģer`îyyemizde ibn-i mezbûr Halil 

tarafından husûmet ve redd-i cevâba vekil meclis-i Ģer`îyye vekaleyi de‟aviden 

Ali Osman Efendi Hacı Ali muvâcehesinde Mahalle-i mezbûredede vâki` canib-i 

yemini Semerci AliĢan bin Ġbrahim menzil ve arkası PaĢa cami` Ģerifi vakfı göğer 

mAğaza ve yesârı BektaĢ oğlu Ömer bin Hacı Ġbrahim menzili ve cebhesi tarîk-i 

âm ile mahdûd müĢtemilât ma`lûmeye hâvî on beĢ bin guruĢ kıymetlü bir bâb 

mülk menzil mevrûsumuz pederimiz mütevaffa-yı merkûm Ali Efendinin ile‟l-

vefât yedinden malı ve mülkü olub ba`de vefâta benimle er karındaĢım müvekkil-i 
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merkûm Halil ve mezbûre Fatmaya mevrûs olmuĢ iken menzil-i mahdûd-i 

mezkûri müvekkilmerkûm Halil Fuzuli ve bi-gayr-i hak zabt ve‟l-yevm vazi„u‟l-

yed eder olmağla suâl olunub menzil-i mezkûr Kabil taksîm olduğuna binaen bir 

sehim-i mezkûr hisse-i mevrûsum muarrefet-i Ģer`ali ba`de‟l-ikrâr bana teslîm 

müvekkil-i merkûm Halil izâfetlü vekil mümâ ileyh Ali Osman Efendiye tenbîh 

olunmak matlubûmdur deyü da‟va ettikte lede‟s-suâl vekîl-i mezbûr Ali Osman 

Efendi dahi cevâbında menzil-i mahdûd-i mezkûra müvekkil-i merkûmun el-yevm 

vaz` yedini ve müdda`îye-i mezbûrenin li-ebeveyn kız karındaĢı olduğunu ve 

inhisâr verâseti tav‟en ba`de‟l-ikrâr lâkin i`tibâren cami` Ģerifi vakfına olan 

mevrûslerinin deynine bin üç yüz elli guruĢ vekezâ vergiyi müterakimeye olan iki 

bin doksan guruĢ ve Ziraat banka Ģubesine olan bin yüz elli sekiz guruĢ ve Keneli 

zâde Hacı Arif Efendiye olan beĢ buçuk guruĢun cem`an dört bin altı yüz üç guruĢ 

mevrûsleri ve pederleri mütevaffa-yı merkûmun deynini müvekkilem-i merkûm 

iade ve teslîm edüb mezbûre Zehra Hanıma mahdûd-i mezkûrada olan hissesini 

deyn-i mezkûrun hissesine isâbet eden mikdara mukabil hane-i mezkûrada hisse-i 

ırsiyesini müvekkil-i merkûma terk etmiĢ sûretiyle ahzından sarf-ı nazar etmiĢ ve 

hane-i mezkûre dahi esasen kâbil-i taksîm olmadığına binaen menzil-i mezkûr 

müvekkil-i merkûmun ırsen ol vechiyle müstakilen malı ve mülküdür binaen 

aleyh mezbûrdan Zehranın hakkı bu kadar diyerek (SAYFA-172) Def‟a tasdîk 

etmekle vekil mümâ ileyh Ali Osman Efendiden müdafa` tezkâr eylediği cihet 

lede‟l-istifsar cevâbında peder ve mevrûslerinin vefâtından muahheren ve 

müvekkilenin tesviyen divanından mukaddem müdda`îye-i mezbûre müvekkilata 

hitaben pederinin deyninden hisseme isâbet eden mikdarı te‟diye it ona mukabil 

hane-i mevrûsede ki hissemin hayrını gör diyerek müvekkiline ol vechiyle 

hissesini be‟lade mukadir maharrer-i divandan hissesine isâbet edecek miktar 

mukabilinde hane-i mezkûreden hissesine bey` etmiĢ ve muvekkili dahi ol 

vechiyle kabûl eylemiĢ olmağla te‟diyen ve divan etmiĢ eylediği ityân etdikde 

müdda`îyeden bu cihet lede‟l-istifsar pederlerinin vuku` irtihalinden sonra emlak 

ve emvali mislü arazi müntakilesini dahi taksîm ettikleri esnada yirmi beĢer 

dönüm karındaĢıyla me‟an iktisam etmiĢ olduklarını ve on beĢ dönüm arazi divan-

i mezkûreye mukabil birâderlerine terk etmiĢ idiğini ve binaen aleyh mezkûr on 

beĢ dönüm harac-ı kısmet tutulduğunu ve ona mukabil din-i mezkûr te‟diye 
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eylediğini olunmadığında vekil mümâ ileyh Ali Osman Efendi kendisünün vekili 

bulunduğundan keyfiyetden haberdar olduğunu müdafaya tezkâr ederek hene-i 

müdda`î bihimâdaki hissesinin divan-i mezkûreye mukabil terk ve füruht ettiğini 

inkâr eyledikte vekil mümâ ileyh Ali Osman Efendiden bu husûs lede‟l-istifsar 

gereği müdda`înin olunur yahudda vekili olarak pederlerinden muntakil arazideki 

hissesine iĢ bu da‟vada vekili bulunan müdda`înin birâderi Halilin mu`araza 

ettiğinden dolayı aleyhine mahkeme-i nizâmiyede ikame-i da`vâ ederek hükm-ü 

istihsâl etmiĢ idiysede araz-i müntakilenin hin-i taksîminde on beĢ dönüm 

mikdarının divan-ı mezkûreye mukabil harac tutulduğunu bilemediğini ve bu 

cihet müvekkilinden lede‟l-istifsah cevâb vereceğini der-meyân etmekle vekil 

mümâ ileyh Ali Osman Efendi cevâbında müvekkilinden olmuĢ olduğu izahata 

nazıran pederlerinden intikal eden arazi ve emlak mezkûrun hin-i taksîminde 

müdda`îyenin müdafa`ası vechiyle mûrislerinin ve bundan dolayı asla fazla arazi 

ve emlak müvekkili uhdesinde kalmıĢ ve divanını mukabileten müvekkilidir ûhde 

etmiĢ idüğüni tezkâr ederek def‟a san-i mezkûr müdda`îsini inkâr etmekle bu 

babda Ģahud ol-vechiyle mebaliği müdda`îyeden lede‟l-istifsar cevâbda amucası 

BektaĢi oğlu Ömer ve sa‟iren karye-i merkûme ahalisi Ģahud bulunduğunu ve 

esâmîsini ba`de‟l-istifsah cevâb vereceğini îfâde etmekle ikamesine havale 

olundukta müdda`îye-i mezbûreden keyfiyet lede‟l-istifsar ifraz eylediğini iddiâ‟ 

eylediği on beĢ dönüm tarla karındaĢı müdda` aleyhin hissesine ifraz edilen tarla 

meyânında bulunduğu ve müdda` aleyh vekilinin beyân eylediği Ot pazarı cami` 

Ģerifi vakfına ve müterakim vergüye ve ziraat banka Ģubesinde ve Hacı Arif 

Efendiye min-haysı‟l-mecmu`a dört bin altı yüz üç guruĢ birâderlerinin borcu olub 

olmadığı ve der-meyân eylediği on beĢ dönümarazinin mezkûr deyne mukabil 

ifraz idülüb idülmediği cihetleri müdda` iyeden lede‟l-istifsah cevâbında 

mûrislerinin kimleri ve ne mikdar deyni olduğunu bilemeyüb ancak birâderinin 

îfâdesine nazıran mikdar na-ma`lum deyne mukabil arazi-i mezkûre birâderine 

fazla olarakdan ifraz eylediğini tezkâr ve Ģahid olarak ihzar ettiği Hacı Mahmud 

Mahallesi ahâlisinden BektaĢ oğlu Ömer Ağa ibn-i Hacı Ġbrahim nam kimesne 

lede‟l-istiĢhad tarafın li-ebeveyn birâderi Ali Efendinin (SAYFA-173) Kerime ve 

mahdumi olub mümâ ileyhin vuku` vefâtında terekesi meyânelerinde taksîm 

eylediği esnada Otpazarı cami` Ģerifi vakfıyla ziraat bankasınadır hazır 
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edebileceğine nazıran iki bin guruĢ iradesinde deyni olduğundan arazi-i 

müntakilesinden yirmi beĢ dönümü müdda`îye-i mezbûre Zehraya ve yirmi beĢ 

dönümi müdda` aleyh merkûm Halil taksîm edilüb deyn-i mezkûreye mukabil 

Bulca Karyesi dahilinde ve kumdak nam-ı mahlede on dönüm ve an yolundaki beĢ 

dönümün cem`an on beĢ dönüm iki kıta tarlayı müdda` aleyh merkûm Halil deyn-i 

mezkûreye mukabil fazla olarak ifraz eylediğine ve hane-i müdda` bihimâ 

meyânelerinde kalındığına Ģahidim ve Ģehâdet ederim ol babda mezkûr tarlaları 

layıkıyla tahdid ve ta`yîn ederim ve Bulca Karyesi ahâlisinden Ġhtiyar oğlu Ömer 

bin Halil dahi lede‟l-istiĢhad karye-i mezbûre dahilinde En Bolu mevki`inde etraf-

ı erba‟ası Hacı Ali Osman ve Osman ÇavuĢ ve harman yeri ve tarîk-i âm ile 

mahdûd beĢ dönüm ve kumdak nam Mahallede vâki` etraf-ı erba‟ası BektaĢ oğlu 

ve Hacı Hasan oğlu Kör Mehmed ve Hacı Halil oğlu Kadir ve tarîk-i âm ile 

mahdûd on dönüm mikdarı iki kıta tarlaya hin-i taksîm-i terekede mevrûs 

mütevaffa-yı merkûmun mikdarı kendüsünce ma`lum olmayan deyne mukabil 

müdda` aleyh Halil arazi-i müntakilede ki hissesinden fazla olarak ifraz ve terk 

edilmiĢ idüğüne sahidim ve Ģehâdet ederim dedikte diğer Ģahid amucaları merkûm 

Ömer dahi meclis-i Ģer`gelerek mezkûr tarlaların hudud-u erba`ası merkûm 

Ömerin ta`yîn ittüğü vechiyle olduğunu ve bu ciheti der hatır ettiğini Ģehâdet 

etmekle müdda`aleyh vekili muvafık olduğu halde tezkiyelerini taleb etmekle 

Ģahidan-i merkûmanın Ģehâdetleri ve bu babdaki def‟a mezkûr muvafık 

görüldüğüne binaen usul-u mevzu`usune tatbikan-i evvel ba varaka-i mestura 

mensub oldukları mezkûr Hacı Mahmud Mahallesi imamı Gedizli zâde Abdullah 

Efendi ibn-i Ahmed ve muhtar Sırac zâde Osman in Mehmed ve Bulca Karyesi 

imamı Süleyman Efendi ibn-i Ġsmail ve muhtar Hacı Abdil oğlu Ġbrahim bin 

Mustafa nam kimesnelerden sırren ve ba`de‟ Elburuk Karyesi ahâlisinden Hacı 

Ali oğlu Bekir bin Süleyman ve Çallı oğlu Mehmed bin Murad nam 

kimesnelerden bi‟l-muvâcehe âline lede‟t-tezkiye âdl ve makbulu‟Ģ-Ģehâde 

idükleri iĢ`âr ve ihbâr olmağın müdda`îye-i mezbûreden hane-i müdda` bihimâda 

ki hissesinin müĢa`ên hükm edilüb idülmeyeceğini ciheti lede‟l-istifsar bu babdaki 

müdda`îsinin île‟l-iĢtirâk hükm idimesi îfâde ittikde mümâ ileyh Ali Osman 

Efendi dahi cevâbında hane-i mezkûreninin zatı kâbil-i taksîm olmadığıni baĢka 

bir diyeceği bulunmadığını tezkâr etmekle müdda`îye-i mezbûre ber minval-ı 
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meĢrûh def`a ale‟l-def` müdda`asini Ģahudimiz ki ve mu`addil ile isâbet etmeğin 

müdda` aleyh vekil mümâ ileyhin def`a evvel müdda`îsiyle bi vech-i Ģer` müdda` 

aleyheye mu`arazadan ba`de‟l-men` vekil mümâ ileyh ber minvâl-i muharrer 

hane-i müdda` bihimânın mevrûs merkûmdan mevrûs olduğunu inhisâr verâsetini 

ikrâr etmeğin mucibince bir sihâm-ı mezkûre hane-i müdda` bihimânın yedi sehim 

hisse-i Ģayi`asından bi‟l-vekâle kaffe- bedel müdda`îye-i mezbûra Zehraya vech 

layıkıyla mahallinde teslîme vekil mümâ ileyh Ali Osman Efendiye tenbîh 

olunduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-rabi` âĢar min Ģehr Cumâde‟l-ula li-

sene ihdâ ve selâsîn ve selasete mi`e ve elf  

 BELGE NO: 893 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Salar Karyesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden Kadı Veli oğlu 

Abdurrahman bin Veliddin bin Hüseyinin verâseti zevce-i menkûha-i metrûkeleri 

Rasime bint-i Mustafa ve Sultan bint-i Abdullah ile zevce-i mezbûre Rasimeden 

mütevellîd sulbî sağîr oğlu Hasan ve zevce-i mezbûre Sultandan mütevellîd sulbî 

sağîr oğlu Yusuf ve kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Teslîme bint-i 

Ġbrahimden mütevellîd kebîr oğlu Ġbrahime münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr ba‟de‟t-

tahakkuku‟Ģ-Ģer` sağîr-i mezbûr Hasanın ve vakt-ı rüĢd ve sedadına değin tesviye-

i umûruna kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olunan vâlidesi mezbûre Rasime ve 

sağîr-i mezbûr Yusufun vakt-ı rüĢd ve sedadına değin tesviye-i umûruna kıbel-i 

Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olunan vâlidesi mezbûre Sultan ve merkûm Veliddin 

ve zevce-i mezbûretenin taleb ve ma`rifetleri ve m`arifet Ģer`î ile ve medîne-i 

mezbûre Eytan müdiri Mehmed Efendi tarafından Mürsel Hacı Arif Efendi ibn-i 

Hacı Ahmed Efendi hazır olduğu halde tarhrîr ve bi‟l-müzayede bey` ve beyne‟l-

verese bi‟l-farizatü‟Ģ-Ģer`îyye tevzi` ve taksîm olunan mütevaffa-yı merkûmun 

terekesidir ki ber vech-i ati zikr ve bayan olunur fi‟l-yevmi‟s-sadis âĢar min 

Saferü‟l-hayr li-sene ihdâ ve âĢrin ve selase mi`e ve elf  
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Dakik Ģa`ir keyl 

asıtani  

Ade                2- 

KuruĢ            50 

Bulgur keyl asıtani  

Aded            3 

KuruĢ           75 

Kebîr tebsi  

Aded            1 

KuruĢ           20 

Doğan Aded 1 

sahan 1 çinko 1 

KuruĢ            10 

 Ġç memlu döĢek 

Aded 1 yasdık 1 

yorgan 1 

KuruĢ            50 

Müsta`mel kilim  

Aded              1 

KuruĢ             100 

Def‟a dakik Ģa`ir 

keyl asıtani  

Aded           3 

KuruĢ         60 

Hınta keyl asıtani  

Aded            5 

KuruĢ          125 

Def‟a iç memlu 

döĢek Aded 1 

yasdık 1 yorgan 1 

KuruĢ       50 

Kepenek  

Aded            1 

KuruĢ            60 

Giyah araba  

Aded         4 

KuruĢ        432 

Öküz çift  

Aded            1 

KuruĢ            940 

Erkek merkeb 

Aded          1 

KuruĢ          60 

Kilim  

Aded         1 

KuruĢ        100 

Malaklı camus  

Aded             1 

KuruĢ            1000 

Ġki yaĢlı Düğe  

Aded         1 

KuruĢ          208 

Müsta`mel kiri  

Aded                1 

KuruĢ              85 

Giyah araba  

Aded            2 

KuruĢ           216 

Mezru„ hınta keyl 

asıtani  

Aded            11 

KuruĢ           330 

 Ana koyun  

Re‟s           96 

Fi              60 

KuruĢ         5760 

Erkek toklu  

Re‟s         6 

Fi             40 

KuruĢ      240 

Kancık toklu  

Re‟s              32 

Fi                  40 

KuruĢ            1280 

Hırdavat-ı menzil  

KuruĢ       50 

 

 

Yekunu‟t-tereke 11271 

Minhe‟l-ihraracat  

Mehr-i mü‟eccel zevce-i 

mezbûre Rasime 

KuruĢ          62 ,20 

Mehr-i mü‟eccel zevce-i 

mezbûre Sultan  

KuruĢ        62,20 

Araba ücreti masârıf-ı 

zaruriyesi  

KuruĢ         80 

 

Resm-i kısmet  

KuruĢ       270 

Dellaliye  

KuruĢ        269 

Kaydiye  

KuruĢ      34 

Pul beha ma` 

varaka  

KuruĢ       17- 

Akçe farkı 

KuruĢ      25,3 

 

Yekunu‟l-ihracat 721 , 10 

Sahhü‟l-baki 10549 , 30 li‟t- taksîm beyne‟l- verese  

 

(SAYFA 175) 

Hisse-i zevce-i mezbûre 

Sultan 

KuruĢ          659,15 

Hisse- zevce-i mezbûre 

Rasime  

KuruĢ         659,15 

Hisse-i ibn-i mezbûr 

Veliddin  

KuruĢ 3077 
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Hisse-i ibn-i sağîr-i 

mezbûr Yusuf 

KuruĢ         3077 

Hisse-i ibn-i sağîr-i 

mezbûr Hasan  

KuruĢ          3077 

 

 

Ber vech-i meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-ı mezkûr on bin beĢ yüz kırk altı guruĢ 

otuz paradan verase-i kibâr-ı mezbûrûn ber mucib bi‟l-ahsa-ırsiyelerini tamamen 

ve kemalen ahz ve kabz ve istîfâyı hak edüb sağîren-ı mezbûran Yusuf ve Hasanın 

ber mucib bi‟l-ahsa-i ırsiyeleri olan cem`an altı bin yüz elli dört guruĢları Gani 

oğlu Mustafa bin Hacı Hasan bin üç yüz otuz bir senesi Cumâde‟l-ula inin on 

birinci târîh ve sekiz yüz yetmiĢ üçüncü numrolu cihet-i Ģer`îyye mucibince edane 

olduğu iĢ bu mahale Ģerh verildi. 

BELGE NO: 894 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Karaman Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Debbağ Murad oğlu Ahmed bin Murad bin Mehmedin verâseti zevce-i menkûha-i 

metrûkesi Zehra bint-i Ġsmail vâlidesi Fatma bint-i Hasan ile sulbiyye-i sağîre kızı 

ve kebîr Fatma ve sulbî sağîr oğulları Ali ve Cağferin ve sulbî kebîr oğlu 

Mehmede münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr i„nde‟Ģ-Ģer„ü‟l-enver zâhir ve nümâyân 

oldukdan sonra sağîren-ı mezbûrûn Fatma ve Ali ve Cağferin vakt-ı rüĢd ve 

sedadlarına değin tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olunan 

vâlideleri mezbûre Zehra ve sa‟iren verase-i kibâr-ı mezbûrûnun taleb ve 

ma`rifetleri ve m`arifet Ģer`ali muharrir ve terkim ve bi‟l-müzayede bey` ve 

beyne‟l-verese bi‟l-farizatü‟Ģ-Ģer`îyye tevzi` ve taksîm olunan mütevaffa-yı 

mezbûrûn terekesi defteridirki ber vech-i ati zikr ve beyân olunur fi‟l-yevmi‟l-

rabi` âĢar min Saferü‟l-hayr li-sene selasin ve selasete mi`e ve elf  

Kızıl üzüm  

Aded          16 

Fi             1,30 

KuruĢ      28 

Hurub  

Aded          15 

Fi                ,, 

KuruĢ      103 

Kostak  

Aded          24 

Fi                  4 

KuruĢ         97 

kül Ģekeri  

Aded           35 

Fi             3,25 

KuruĢ       127 

Kahve  

Aded      16 

Fi           13,20 

KuruĢ       28 

Ġngiliz pirinci  

Aded       19 

Fi           20,35 

KuruĢ    54,20 

 

Ġğde  

Aded        16 

Fi            1,20 

KuruĢ       28 

Siyah üzüm  

Aded        29 

Fi             1,30 

KuruĢ    50,30 

Ġnce Ģeker  

Aded        65 

Fi          1,30 

KuruĢ 211,10 

Fasulye  

Aded    18 

Fi       710 

KuruĢ    22,20 
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Hurma  

Aded      13- 

Fi             3 

KuruĢ    40,20 

Sabun  

Aded          

51- 

Fi             5- 

KuruĢ  283,10 

Def‟a sabun  

Aded      158 

Fi             5- 

KuruĢ  832,10 

 Toz  

Aded     120 

KuruĢ     151 

Dühan ,,, yakıt  

Aded      416 

KuruĢ     516 

Yarım sandık 

mum  

KuruĢ          

40 

Lanba bacası 

deste  

Aded        12- 

KuruĢ    51,20 

Ġdare kiriĢi 

deste  

Aded       9 

KuruĢ     36 

Mahtab kiriĢi 

deste  

Aded        5 

KuruĢ      7,20 

El lambası 

numro 5 

Aded       20 

KuruĢ        40 

 Asma lanba  

Aded       1 

KuruĢ      25 

Elvan Ģekeri  

Aded          30 

KuruĢ         90 

Badem  

Aded         2 

KuruĢ       35 

Sigara kağıdı 

deste  

Aded        71 

KuruĢ  319,20 

 

(SAYFA-176) 

Ġskanbil 

kağıdı  

Aded            3 

KuruĢ    19,20 

Tehlikesiz 

Girit 

Aded       4 

KuruĢ     20,10 

Nene Ģekeri 

kutu 

Aded      2 

KuruĢ      9 

Lanba vidası 

deste  

Aded      4 

KuruĢ  29, 30 

,,,, 

Kitab deste  

Aded        2 

KuruĢ    11,10 

Pençe mıh 

Aded         2 

KuruĢ      12 

Ceyb aynası 

deste  

Aded      1- 

KuruĢ     3,15 

Lanba vidası 

deste  

Aded       5- 

KuruĢ       22 

Kimyon 

dirhem  

Aded      125 

KuruĢ      1,10 

Baharat 

dirhem  

Aded     62- 

KuruĢ     1,10 

,,,, dirhem  

Aded      55 

KuruĢ      7 

Limon tuzu 

dirhem  

Aded      20 

KuruĢ     13 

Zencebil 

dirhem  

Aded    52 

KuruĢ     8 

Helva  

Aded     3 

KuruĢ    12 

Zeytun  

Aded        5 

KuruĢ    22,20 

Ra`yi zeytun  

Aded    4 

KuruĢ    36 

Pana‟ir 

Aded            2 

KuruĢ           6 

Sabun  

Aded        12- 

KuruĢ    68,30 

Makarna ma`a 

Ģehriye  

Aded         5 

KuruĢ        15 

Leblebi  

Aded            9 

KuruĢ    20,10 

Fındık 

Aded       1- 

KuruĢ       7- 

Üzüm ma`a 

leblebi  

Aded          6 

KuruĢ        12 

Sigara Aded i  

Aded         52 

KuruĢ      0,10 

Def‟a idâre 

giriĢi deste  

Aded      – 

KuruĢ     2 

Fincan deste 

Aded 5- 

KuruĢ   18,30 

,,,, Kav deste  

Aded        10- 

KuruĢ    12,10 

Mahlut sigara 

kağıdı deste 

Aded     6 

KuruĢ      21 

Ufak idâre 

giriĢi deste  

Aded     1 

KuruĢ      1- 

,,, 

 

 

Def‟a hurub  

Aded       10- 

Fi             1,5 

KuruĢ        12 

Gaz yağı 

teneke 

Aded       1- 

KuruĢ      20 

Esvab kili  

Aded        2- 

KuruĢ     

12,20 

Aded i çay  

Aded       1- 

KuruĢ     18 

Kırmızı biber  

Aded       10 

KuruĢ        2-  

Kına  

Aded          3 

KuruĢ    12,10 

Bulgur 

Aded      4 

KuruĢ       6 

Def‟a leblebi 

Ģekeri  

Aded           1- 

KuruĢ          5 

Sabun tozu  

Aded      2 

KuruĢ      8 

 

 



359 
 

Elvan Ģekeri  

Aded        1 

KuruĢ      3- 

Tahlis çuval 

cedid  

Aded        96 

KuruĢ     180 

Camlı teneke  

Aded 10 ĢiĢe 

6 

KuruĢ        32 

Mizan ma`a 

dirhem  

Aded          1 

KuruĢ        90 

Zenbil  

Aded     19 

KuruĢ     25 

Kara biber  

Aded      – 

KuruĢ     5 

Halı mekina 

Aded       1 

KuruĢ    40 

BoĢ gaz yağı 

sandık 

Aded       13 

KuruĢ       15 

Köhne tahta 

sandık  

Aded        2 

KuruĢ       20 

Müsta`mel halı 

seccade  

Aded     1 

KuruĢ      50 

Def‟a sağîr 

sandık  

Aded        1 

KuruĢ      30 

Mektub sarfı 

deste  

Aded        2 

KuruĢ      1,20 

Su billur 

Aded          1 

KuruĢ         1 

Hırdavat-ı 

dükkan  

KuruĢ          30 

Et sucuğu  

Aded         12 

KuruĢ         60 

Sabun  

Aded        358 

Fi             5- 

KuruĢ     1969 

Zeytun yağı  

Aded      37- 

Fi     1 

KuruĢ    300 

 Hurub  

Aded    40 

KuruĢ  45,20 

Çay  

Aded      5 

KuruĢ    60 

Toz 

Aded           20 

KuruĢ          25 

Lanba ĢiĢesi 

deste  

Aded         10 

KuruĢ        45 

Kil  

Aded          25 

KuruĢ         16 

Tahlis çuval  

Aded         17 

KuruĢ        36 

Makarna  

Aded       30 

KuruĢ       90 

Tenekeli 

sandık 

Aded      1 

KuruĢ      20 

YaĢmak Aded  

Aded         

106 

KuruĢ        

106 

Ġç memlu 

döĢek Aded 2 

yasdık 2 

yorgan 2  

KuruĢ       80 

Ot yasdık 

Aded         10 

KuruĢ        20 

Müsta`mel halı 

seccade  

Aded       1 

KuruĢ      40 

Müsta`mel 

kilim  

Aded       20 

KuruĢ       120 

 

Nuhas kazgan  

Aded          1 

KuruĢ        60 

Kazgan ineği  

Aded           1 

KuruĢ         40 

Nuhas doğan  

Aded         1 

KuruĢ        20 

Ağzı kabaklı 

kuĢhane  

Aded           1 

KuruĢ          20 

Nuhas sahan  

Aded      1 

KuruĢ     5 

Nuhas ilisdir  

Aded         1 

KuruĢ        5 

Et makinesi  

Aded       1 

KuruĢ      15 

Çinko kabak 

Aded         1 

KuruĢ        5 

Çinko leğen  

Aded      1 

KuruĢ     5 

Satır Aded 3 

koli      1 

KuruĢ        6 

Tahta üzüm 

ahırı  

Aded            1 

KuruĢ             

20 

BoĢ teneke 

Aded            

10 

KuruĢ            

15 

Tahta sofra  

Aded         1 

KuruĢ           

5 

Def‟a sofra  

Aded      1 

KuruĢ     5 

Bulgur keyl 

asıtani  

Aded          1 

KuruĢ        20 

Düğü keyl 

asıtani  

Aded           1 

KuruĢ         20 

Dakik has kiri  

Aded     8 

KuruĢ          

200 

   

 

(SAYFA-177) 

Çavdarlı hınta keyl 

asıtani  

Aded         1 

Hatab arabası  

Aded      2 

KuruĢ       30 

Pana‟ir  

Aded     147 

Fi           4- 
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KuruĢ        20 KuruĢ     663,30 

Kesik pana‟ir  

Aded       220 

Fi             2- 

KuruĢ      447 

Hırdavat-ı menzil  

KuruĢ     20 

Erkek toklu re‟s 

Aded       104 

Fi             44- 

KuruĢ       4628 

 

Yekunu‟t-tereke 13861 

Minhe‟l-ihracat  

Vergüye emriye ve tarik bedeli deyni olub muhâsebe-i livâdan ba mezkûre ve 

vuku` bulunan talebine binaen ba i`lâm ve haber tahsîldarına i`tâ olundu 816,10 

Akçe farkı 21,30  838,00 

Zevce-i mezbûrenin 

mehr-i mü‟ecceli  

KuruĢ 125 

Resm-i kısmet 

KuruĢ 215,10 

Dellaliye  

KuruĢ 207,30 

Kaydiye  

42 

Pul beha ma`a varaka 

KuruĢ 18 

Akçe farkı  

25,20 

 

Yekunu‟l-ihracat 1471,20 

Sahhü‟l-baki 12389,10 el-taksîm beyne‟l-verese   

Hisse-i zevce-i mezbûre 

Zehra  

KuruĢ 1548,18 

Hisse-i Ümmü mezbûre 

Fatma 

KuruĢ 2064,36 

Hisse-i bint-i sağîre-i 

mezbûre diğer Fatma  

KuruĢ 1253,29 

Hisse-i ibn-i sağîr mezbûr 

Ali  

KuruĢ 2507 ,18 

Hisse-i ibn-i sağîr-i 

mezbûre Cağfer  

KuruĢ 2507,18 

Hisse-i ibn-i kebîr 

mezbûr Mehmed  

KuruĢ 2507,18 

 

Ber vech-i meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-i mezkûr on iki bin üç yüz seksen dokuz 

buçuk guruĢundan verase-i kibâr-ı mezbûrûndan Zehra ve Fatma ve Mehmdden 

her biri ber mucib bi‟l-ahsa-i ırsiyelerini tamamen ve kemalen ahz ve kabz ve 

istîfâyı hak eyledikleri gibi sığar-ı mezbûrûn Fatma ve Ali ve Cağferin ber mucib 

hisse-i ırsiylerine olan cem`an altı bin iki yüz altmıĢ sekiz guruĢ yirmi beĢ paradan 

dört bin üç yüz yirmi guruĢu ġiĢman zâde Hacı Mustafa Efendi zevcesi cevâbı fi 

22 rumi`ü‟l-ahir 1331 târîh ve 618 numrolu ve bin dokuz yüz yirmi beĢ guruĢ 

yirmi beĢ parası Heci Ağa beyân Kigork fi 7 Cumâde‟l-ula 1331 târîh ve 643 
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numrolu hacetleri mucibince edane olduğu ve yirmi üç guruĢu dahi vasîye-i 

mezbûre Zehraya li-ecli‟l-nafaka ba i`lâm ve haber i`tâ kılındığı iĢ bu mahalle 

Ģerh verildi  

BELGE NO: 895  

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Çorce-i Sağîr Karyesi sâkinelerinden iken bundan akdem vefet eden Hacı 

AyĢe bint-i Ali bin Abdullah verâseti dayısı oğulları Musa ve Mustafa ibn-i-i 

Mehmede münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr ba`de‟t-tahakkuku‟Ģ-Ģer` mezbûran Musa 

ve Mustafa tarafından zikri âtî husûsda taleb ve da‟va ve ahz ve kabz vekil meclis-

i Ģer`îyyeleri Fazlı zâde Ahmed Efendi ibn-i Süleyman meclis-i Ģer`îyyede karye-i 

mezbûre ahâlisinden Yanık oğlu Ali ibn-i Mehmed muvâcehesinde iki yüz guruĢ 

kıymetlü bir re‟s kancık merkeb ve bin guruĢ kıymetlü (SAYFA-178) Bir çift öküz 

ve üç yüz guruĢ kıymetlü bir re‟s kara sağîr ineği iki yüz elli guruĢ kıymetlü bir 

re‟s Düğe ve yüz elli guruĢ kıymetlü bir nuhas-ı kebîr kazgan ve doksan guruĢ 

kımetlü üç aded nuhas tencere iki yüz guruĢ kıymetlü dört kabaklı kuĢhane üç yüz 

guruĢ kıymetlü iki karahisar kari yün memlu kilim ve yüz guruĢ kıymetlü kil kiri 

ta`bîr olunur sahan ve vaz`ına mahsûs çuval üç yüz guruĢ kıymetlü yün memlü bir 

döĢek ve yüz guruĢ kıymetlü iki yorgan ve elli guruĢ kıymetlü bir tek tüfenk otuz 

guruĢ kıymetlü bir tahta sandık ve yüz seksen guruĢ kıymetlü dokuz çarĢaf ve otuz 

guruĢ kıymetlü dört gömlek ve yüz altmıĢ guruĢ kıymetlü dört kaklı çuval iki yüz 

guruĢ kıymetlü üç göz tahta kurma anbar ve doksan guruĢ kıymetlü üç nuhas tebsi 

ve yüz elli guruĢ kıymetlü on iki araba sahan ve kırk guruĢ kıymetlü dört kaz 

tavığı ve kırk beĢ guruĢ kıymetlü ,,, min haysu‟l-mecmu`a üç bin dokuz yüz altmıĢ 

beĢ guruĢ kıymetlü eĢya mütenevvi`en ma`lume ile otuz keyl asıtani Ģa`ir ve on 

beĢ keyl asıtani hınta müvekkilerim-i mezbûrûnun mûrisleri mütevaffa-yı 

mezbûranın ile‟l-vefât yedinde malı olub ba`de vefâtha müvekkilerim-i mezbûrata 

mevrûs mevrûs olmağla eĢya-i mütenevvi`a ma`lume ile zahiren mütenevvi` 

ma`lumeye merkûm âla fuzuli ve bi gayri hak zabt ve‟l-yevm vaz` yed eder 

olmağla suâl olunub meblağ-ı mecmu`a-i mezkûr üç bin dokuz yüz altmıĢ beĢ 

guruĢu nakiden ve zahiren mütenevvi`ye mesele-i hakla bi‟l-vekâle bana eda ve 

teslîme merkûm Aliye tenbîh olunmak matlubûmdur deyü da‟va ettikde lede‟s-
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suâl merkûm Ali dahi cevâbında müdda` vekil merkûm Ahmed Efendinin ber 

vech-i muharrer müdda`sini külliyen inkâr etmekle müdda` vekîl-i mezbûra 

Ahmed Efendiden ber vech-i muharrer müdda`îsine müsabin beyyine taleb 

olundukda Erkmen Karyesi ahâlisinden Eğri oğlu Hasan bin Halil lede‟l-istiĢhad 

müdda` bihimâdan bir çift siyah öküz bin guruĢ kıymetlü olduğu üç yüz guruĢ 

kıymetlü bir re‟s siyah inek iki yüz guruĢ kıymetlü bir re‟s siyh düğe ve yüz 

altmıĢ guruĢ kıymetlü bir re‟skancık merkeb ve altmıĢ guruĢ kıymetlü iki tencere 

ve elli guruĢ kıymetlü iki tebsi ve yüz altmıĢ guruĢ kıymetlü bir kazgan beher 

keylisinden beĢ guruĢ kıymetlü on beĢ keyl Ģağir ve beher keylisi yirmi beĢ guruĢ 

kıymetlü on beĢ keyl hınta mevrûs-i mezbûre Hacı AiĢenin malı olarak müdda` 

aleyh yedinde kaldığına ve‟l-yevm hayuvan ve eĢya-i mezbûreye müdda` aleyh 

hazır merkûmun vazi„u‟l-yed bulunduğuna ve karye-i merkûmeden Badak kızı 

Fatma bint-i Ali istiĢhad olundukda dokuz sahan ve kuĢhane ve üç tebsi ve bir 

kazgan ve iki kilim ve iki yorgan ve rengini bilemediği öküz mezkûre Hacı 

AiĢenin malı olarak hanesinde gördüklerini ve müdda` aleyhin yedinde kaldığına 

ve fakat hic birisinin kıymetlerini bilemediklerini Ģaidim ve Ģehâdet ederim ve 

Erkmen Karyesinden KeĢĢaf kızı Fatma bint-i Ali lede‟l-istiĢhad müdda`îden bir 

çift siyah öküz bin guruĢ kıymetlü olduğunu ve iki yüz guruĢ kıymetlü siyah bir 

re‟s inek ve yüz altmıĢ guruĢ kıymetlü bir re‟s kancık merkeb ve yüz kırk guruĢ 

kıymetlü bir siyah düğe ve iki yüz guruĢ kıymetlü bir kazgan elli guruĢ kıymetlü 

iki tebsi ve otuz guruĢ kıymetlü iki tencere ve yirmi guruĢ kıymetlü iki kuĢhane ve 

yüz guruĢ kıymetlü iki döĢek ve iki yorgan ve iki yasdık ve kırk guruĢ kıymetlü 

sekiz sahan beher keylisi yirmi beĢ guruĢ kıymetlü on beĢ keyl asıtani hınta ve 

beher keylisi on beĢer on keyl Ģa`ir mevrûs-i mezbûre Hacı AiĢenin (SAYFA-179) 

Malı orlarak müdda` aleyh yedinde kaldığına el-yevm eĢya ve hayuvanat ve 

zahiren mutenevvia‟-ı mezkûraya müdda` ayleyh vaz`u`l-yed bulunduğuna 

Ģahidim ve Ģehâdet ederim deyü iddiâ` Ģehâdet-i Ģer`îyye etmeleri ile Ģahud-i 

mezkûra usul-u mevzu`usuna tatbikan evvel ba varaka-i mestura mesub oldukları 

karye-i mezbûre Ġmamı Mustafa Efendi ibn-i Mustafa ve muhtar Emir oğlu 

Ahmed bin Hasan nam kimesnelerden sırren ve ba`de Erkmen Karyesi ahâlisinden 

Mahz oğlu Mahmud bin Ali ve MemiĢ oğlu Arif bin Ömer nam kimesnelerden 

KeĢĢaf kızı Fatmanın hasta olduğu ve binaen aleyh götürülemediği beyân 
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edilmekle gıyabında ve mezbûre Badak kızı diğer Fatma ve Eğri oğlu Hasanın 

muvâcehelerinde âlenen tezkiyeleri icrâ kılınmağla Ģahud-i merkûmeden ancak 

müdda` bihimâ ve iğdiğine lafzen ve mana‟en tevafuk eden yüz elli guruĢ 

kıymetinde bir kazgan ve elli guruĢ kıymetlü iki tebsiden ma`adası hakkında gerçi 

Ģahud-i merkûmeden ba`zıları Ģehâdet etmiĢ isede nisab Ģehâdet hasıl olamamıĢ 

olduğuna mebnî müdda` vekil mümâ ileyh meĢhudi iki tebsi ve bir kazgandan 

ma`ade müdda` vekil ziyade müdda`siyle taleb tahlîf bulunduğuna ve müdda` 

aleyde beĢ küb ve bir döĢek ki beĢ mecidiye kıymetlü olub müdda`îleri tarafından 

kıymet-i mezkûre beĢ mecidiye ahz etmiĢ olduklarını ve mezbûreden müntakil 

hane ile men‟an ya`ni meblağ-i mezkûr beĢ mecidiye dahil olduğu halde bin iki 

yüz guruĢ füruht ederek beĢ lirası peĢinen ahz ve istîfâ etmiĢ ve meblağ-i mezkûr 

beĢ liranın beĢ mecidiyesi ise emval-i menkûleye a‟id beĢ küb ve bir döĢek 

kıymeti bulunmuĢ olbabda ki mebi`aların baĢkaca emval-i menkûleye mütada‟iren 

habbe-i vahide hakları kalmadığına zimmetini ibra ettiklerine müteda‟iren fi 1 

kanun-u sani 327 târîh ve müdda`îlerin imza ve mühürleriyle mumzi ve mahtum 

bir kıta sened îade ile semen-i-i mütabâkîsinden altı yüz altmıĢ guruĢunu vakt-ı 

hasada te‟diye edeceğine da‟ir baĢka sened dahi verilmiĢ idüğüni ve marrü‟z-zikr 

beĢ küb ve bir döĢekden ma‟ade ziyade müdda` bihimânın kendüsünde 

bulunduğuna da‟ir tahlîfi icrâ edilmesine âmâde bulunduğunu ityân ve bir kıta 

sened i‟ade-i ibraz eyledikde keyfiyet müdda` vekil mümâ ileyhden lede‟l-istifsar 

,,, müvekkilleri tarafından senedin i`tâ edilmiĢ ve sened-i mezkûrda emval-i 

menkûlede munderic bulunmuĢdur marrü‟z-zikr beĢ küb ve bir döĢek osmani 

olarak müvekkillerinin beĢ mecidiye makbuzları bulunduğunu ba`de‟l-ikrâr 

hanenin beyyine müteda‟ir-i senedin fıkrası hakkında ba`de-i ikame-i da`vâ etmek 

ve egerçi müvekkilleri tarafından beĢ lirâ-yı Osmani sened-i mezkûrde muharrer 

mebaliğe karĢu ahz ve istîfâ edilmiĢ isede olbabda ki hane hakkında ki beyimi 

müvekkillerinin kabûl etmediğinden beĢ mecidiyeden ma`ade dört yüz kırk sekiz 

guruĢ osmani namına makbûzâtlarını i‟ade ederek hane-i mezkûre fıkrası içün 

baĢkaca da`vâda muhtar olmak üzere ziyade müdda`îleriyle taleb tahlîf olmağın 

ve müdda` aleyhde olbabda ki yemini kabûle âmâde bulunduğunu beyân etmekle 

müdda` aleyh mezbûr bi‟l-muvâcehe tahlîf olmağın müdda` merkûm ber minvâl-i 

muharrer beĢ küb ve bir döĢek eshan olan mecidiyeye müvekkillerinin ahz ettiğini 
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ikrâr etmeğin ve ziyade müdda` bihimâ hakkında müdda` aleyh merkûm dahi bi‟l-

muvâcehe ber nehc‟i-Ģer` tahlîf kalınmağın ve yüz elli guruĢ kıymetlü bir kazgan 

ve elli guruĢ kıymetinde iki tebsi husûside Ģahudimiz ki ve mu`adilinin 

Ģehâdetleriyle sabit olmağın mucibince müdda` vekil mümâ ileyh Ahmed Efendi 

mare‟z-zikr döĢek ve ziyade müdda`sı husûsunda (SAYFA-180) Bu vech müdda` 

aleyhe vak` olan muarazadan ba‟del-men‟ ber minvâl-i muharrer yüz elli guruĢ 

kazgan ve elli guruĢ tebsi ki cem`an iki yüz guruĢu müdda` mezbûrana izâfetlü 

vekîl-i mezbûr Ahmed Efendiye halen edâ ve ifâya mezbûr Aliye tenbîh olunduğu 

tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-rabi` ve‟l-ıĢrin min saferü‟l-hayr li-sene ihdâ 

selasin ve selasete mi`e ve elf  

BELGE NO: 896 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Corce-i Sağîr Karyesinde sâkine iken bundan akdem canib-i hicaz mağfiret 

tırazda vefât eden Hacı AyĢe bint-i Ali bin Abdullah verâset-i vasînin oğulları 

Musa ve Mustafa ibn-i-i Mehmede münhasıran olduğu mahzar-ı hısım cahidde ber 

nehc-i Ģer` sabit ve sabut verâsetlerini hükm-ü Ģer` lâhık olduktan sonra 

merkûman Musa ve Mustafa tarafından zikr-i ati husûsda taleb ve da`vâ ve ahz ve 

kabz vekil meclis-i Ģer`îyyeleri medîne-i mezbûre da`vâ vekillerinden Fazlı zâde 

Ahmed Efendi ibn-i Süleyman meclis-i Ģer`îyyede karye-i mezbûre de sâkine ve 

zatı ta`rif Ģer` ile mu`arref olan Hacı Fatma bint-i Hacı Mustafa muvâcehesinde 

mevrûsimiz mezbûre Hacı AyĢe Hatunun hin-i vefâtında müdda` aleyh refikası 

olmağla yanında olub iki beĢi birlik altuni ve üç lirâ-yı Osmani ve yirmi iki guruĢ 

mağĢuĢ ki cem`an bin dört yüz yirmi altı guruĢ ile dört yüz seksen guruĢ kıymetlü 

sekiz aded puĢi vee üç yüz guruĢ kıymetlü otuz abani sarık ve elli guruĢ kıymetlü 

bir acem Ģalı ve seksen guruĢ kıymetlü bir çuka Ģalvar ve bir hırka ve kırk guruĢ 

kıymetlü iki yaĢmak ve kırk beĢ guruĢ kıymetlü otuz tesbih ve kırk guruĢ kıymetlü 

otuz akik ve kırk guruĢ kıymetlü bir heğbe ve elli guruĢ kıymetlü bir kuçumun ve 

elli guruĢ kıymetlü altı ĢiĢe na`ne kokulu ve asar Ģah yağı ki min haysu‟l-mecmu`a 

iki bin altı yüz on guruĢ kıymetlü nakid ve eĢya müvekkillerim-i mezbûranın 

mevrûsleri mütevaffa-yı mezbûranın ile‟l-vefât yedinde malı olduğu halde ba`de 

vefâtha müvekkillerim mezbûrana mevrûs olmağla eĢya ve nakid mezkûraya 
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mezbûre Hacı Fatma Hatun ahz ve kabz ile zimmetinde kalub fuzuli ve bi-gayr-i 

hak zabt ve‟l-yevm vaz` yed eder olmağla suâl olunub eĢya ve nakid muharrere-i 

mezkûraları müvekkillerim-i mezbûran içün halen bana eda ve teslîme-i mezbûre 

Hacı Fatma Hatun tenbîh olunmak matlubûmdur deyü da`vâ ettikde lede‟s-suâl 

mezbûre Hacı Fatma dahi cevâbında eĢya ve nakid-i mezkûreden on sarık ve otuz 

tesbih sekiz puĢi ve iki yaĢmak ve otuz akik ve bir kum komaya ve bin guruĢ 

nakidinin hin-i vefâtında kendüsünde kalmıĢ idüğünü ba`de‟l-ikrâr ma`ade ziyade 

müdda`asını bi‟l-inkâr ancak bir beĢi birlik mütevaffa-yı mezbûranın vefâtından 

evvel Mekke-i mükerremede çorce-i sağîr Karyesinden Cura oğlu Ali akçesinden 

olarak Erkmen Karyesi Hacı ĠbiĢden istikraz idüğü meblağ-ı merkûm Alinin 

vârislerine verdim ve yüz on guruĢu techiz ve tekfinine sarf olundu ve iki yüz on 

altı guruĢu mevlüd-i Ģerife masrafına verdim ve elli guruĢ medîne-i mezbûre 

mekri mekkine,,, verdim ve seksen dört guruĢunu navlu ve hamaliye ve eĢya 

nakline verdim bağ yedimde üç guruĢ vardır ve eĢya ve mezkûrları mütevaffa-yı 

mezbûranın vaziyetine binaen asmalarına verdim hati müvekkilleri-i merkûman 

dahi hazırdır deyü îfâde ve beyân etmekle mezbûre Hacı Fatmadan mütevaffa-yı 

mezbûranın deynine verdiğini beyân ettiği bir beĢi birlik verâset-i müdda`îlerin 

emri olub (SAYFA-181) Olmadığı ve mukarrer bihimâ olan eĢyanın vaziyetinde 

musirreten vefât edüb etmediği ve mevlüd-i Ģerif kıraâtına içün mezbûrenin vasîsi 

bulunub bulunmadığı ciheti lede‟l-istifsar cevâbında mezkûr beĢi birilik verâset-i 

dayin–i mezkûre i`tâsında mütevaffa-yı mezbûr Hacı AyĢenin vârisinin emri 

bulunmadığı ve i`tâ ittiğini îfâde ettiğinde rızalarına da‟ir bir guna îfâdede 

bulunmadıklarını ve emânet-i mezkûrenin mahal-i musi bihimâya i`tâsı içün 

beyân eylediği vaziyette musirreten vefât ettiğini ve mevlüd-i Ģerif kıraâtı içün bir 

guna vasîyet etmemiĢ idüysede ,,, mübarek-i mezkûrede vefât edenler hakkında 

hazret-i nebiyi kıraât ettirmekde bulunduğuna binaen kendüsünde mezbûre 

namına ittirmiĢ idüğüni ve vasîyetineve sa‟iren mu`amelatına müdda` aleyhey 

mezbûre ber minvâl-i muharrer mütevaffa-yı mevrûs merkûmenin musirrenten 

ale‟l-iza‟iha vefât ettiği vasîyet-i mezkûresi hakkında def`a mezkûr müdda`asına 

ira‟e eylediği Ģahudinin ikamesinden izhâr-ı a„cz bir taleb tahlîf olmağla hazır 

bulunan müdda` müvekkil-i mezbûretenden Musanın hazır olduğu anlaĢılmağla 

müdda` aleyhey-i mezbûrenin def‟a mezkûr müdda`ası hakkında bi‟l-muvâcehesi 
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tahlîf bulunduğuna binaen lede‟l-teklif mevrûsleri mütevaffa Hacı AyĢenin 

vasîyetini ve musirreten ale‟l-iza‟iha vuku` vefâtını bilmediğine da‟ir teklif edilen 

yeminden tekevvün etmekle müdda` aleyhey-i mezbûrenin müdda` bihimâdan 

münkire bulunduğu ma`ade bir beĢi birlik ile baĢkaca üç lirâ-yı Osmani ve yirmi 

iki guruĢ nukud mağĢuĢ ve yirmi eyani ve bir acem Ģalı ve bir çuka Ģalvar ve bir 

hırka ve bir heğbe ve bir munkusisi ve altı ĢiĢe yağ hakkında beyyinesi olmadığını 

ba`de‟l-îfâde müdda` vekil mümâ ileyh tarafından teklif edilen yemini bi‟l-

muvacehi kabûl ve mezbire ber nehc-i Ģer` tahlîf olmadığı ve müdda` vekil mümâ 

ileyh müvekkili Musa ile me‟an-i mezbûrenin mevrûs-i mütevaffa-yı mezbûrenin 

techiz ve tekfinine sarf eylediği der-meyân eylediği yüz on ve mevlüd-i Ģerif-i 

kıraâtı masârıfatı içün iki yüz on altı ve eĢyası husûsunda gergi elli dört ve navlu 

ve hamaliye namına virdiği seksen dört guruĢun cem`an dört yüz altmıĢ guruĢu 

kabûl ve tasdîk eyledikleri beyân etmeleriyle müvekkil-i merkûm Mustafa ve 

Musa ve mümâ ileyh Ahmed Efendi müdda` aleyhe bizzat hazır olarak müdda` 

aleyhenin ber minvâl-i muharrer def`a mezkûr müdda`asında adem alamatı da‟ir 

teklif edilen yeminden merkûm Mustafa dahi tekevvün etmekle müdda` vekil ve 

müvekkiller tarafından meblağ-i mecmu`a mezkûr dört yüz altmıĢ guruĢun kabûl 

edildiğine ve ziyade müdda` bihimâ husûsunda müdda` aleyhenin bi‟l-muvâcehe 

ber nehc-i Ģer` tahlîf olduğuna ve müdda` aleyhenin def‟a mezkûr müdda`ası 

husûssunda ise müdda`îlerin tekevvününe binaen müdda` bihimânın bu fıkraları 

hakkında bi vech müdda` aleyheye vâki` olan mu`arazalarıda ba`de‟l-men` 

meblağ-ı mukiri mezkûr bir beĢi birlik ki beĢ lirâ-yı Osmaninin müdda` vârisan 

merkûmanın bir guna emr ve rızaları olmıyarak mevrûs-i mezbûranın da‟ini 

vârisine verdiğini mu`terife olduğuna mebnî meblağ-ı mezbûr beĢ lirâ-yı Osmani 

hakkında merkûm Alinin verese-i medfu` ileyhine müraca`atda muhtar olmak 

üzere âli mucib ikrâr hima meblağ-ı mezbûra beĢ lira ve Osmani ve mütabâkî üç 

guruĢ ile müdda` aleyhey mezbûre Hacı Fatma Hatunun elzem olduğu tescîl ve 

i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-hadi min zi‟l-hiccettü‟Ģ-Ģerife li-sene selasin ve selasete 

mi`e ve elf  
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BELGE NO: 897 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Kahil Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Mumyakmazzâde Ġbrahim Ağa ibn-i Hacı Ahmed bin Abdullah verâseti zevce-i 

menkûha-i metrûkesi Hadice bint-i Maif ve Hacı Sıdıka bint-i Zekeriya ile zevce-i 

mezbûre Hadiceden mütevellîd sulbiyye-i kebîre kızı Emine ve sulbî kebîr oğlu 

Abdulkadir ve zevce-i mezbûre Hacı Sıdıkadan mütevellîd sulbiyye-i kebîre kızı 

Zehra ve kendünden mukaddem vefât eden zevcesi Fatma bint-i Mehmed beğden 

mütevellîd sulbiyye-i kebîre kızları ġerife ve Hadice ve sulbî kebîr oğulları 

Ahmed ve Mehmed Emin ve Hacı Abdullah münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr lede‟l-

Ģer`î‟l-enver zâhir ve nümâyân olduktan sonra sağîr-i mezbûr Abdulkadir vakt-ı 

rüĢd ve sedadına değin tesviye-i umûruna kıbel-i Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn 

olunan vâlidesi mezbûre Hadice Hatun ve verase-i kibâr-ı mezbûrûnun taleb ve 

ma`rifetleri ve m`arifet -i Ģer`ali ve medîne-i mezbûre Eytâm Müdîr Mehmed 

Efendi ibn-i Ġbrahim Efendi hazır olduğu halde tarhrîr ve bi‟l-müzayede bey` ve 

beyne‟l-verese bi‟l-fariszatü‟Ģ-Ģer`îyye tevzi` ve taksîm olunan mütevaffa-yı 

mezbûran terekesidir ki ber vech-i ati zikr ve beyân olunur fi‟l-yevmi‟s-sani min 

zi‟l-hiccettü‟Ģ-Ģerife li-sene selasin ve selasete mi`e ve elf   

Nuhas mangal  

Aded         1 

KuruĢ        45 

Nuhas bakraç 

Aded       1 

KuruĢ    20,20 

Pala ve tebsi  

Aded        1 

KuruĢ      13 

Nuhas Ġlisdir 

Aded    1 

sAğan1 

KuruĢ     25 

Nuhas 

doğan 

Aded 1 

KuruĢ 25 

Nuhas 

kuĢhane  

Aded        1 

KuruĢ       25 

Nuhas tencere 

Aded  

KuruĢ    34,10 

Nuhas kuzi 

tenceresi  

Aded      1 

KuruĢ      70,10 

Hırda sAğan  

Aded      1 

KuruĢ        25 

Çinko tabak  

Aded 3 yağ 

dilğisi1 

KuruĢ    29,20 

Sarı semaver  

Aded          1 

KuruĢ      65 

Satır Aded 2 

doğan 1 

KuruĢ 20,10 

Müsta`mel sarı 

leğen ma`a 

ibrik  

Aded 1 

KuruĢ 30,20 

Nuhas sini 

Aded 1 tebsi 

10 

KuruĢ 61 

Kebîr hırda 

sini  

Aded 1 

KuruĢ 60 

Nuhas kazgan  

Aded 1 

KuruĢ 300 

Miran Aded 1 

kum koma 1 

Lanba Aded 2 

su kovası 1 

Kazma  

Aded         1 

Müsta`mel 

sandalye  

Nargüle  

Aded         1 
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el bakıra 

tenceresi 1 

hıra tebsi 1 

KuruĢ    29,20 

KuruĢ        9,20 KuruĢ        10 Aded           2 

KuruĢ    18,20 

KuruĢ      8,30 

HaĢhaĢ ağlı  

Aded         1 

KuruĢ    10,20 

Zenbil Aded 1 

asit1Ģemsiye1 

KuruĢ      13 

Müsta`mel ot 

yasdık  

Aded         8 

KuruĢ         55 

Def‟a ot 

yasdık  

Aded ,, 

KuruĢ         46 

Def‟a ot 

yasdık  

Aded        7 

KuruĢ         60 

Müsta`mel 

kilim  

Aded        1 

KuruĢ         

211 

 Def‟a 

müsta`mel 

kilim  

Aded        1 

KuruĢ         281 

Def‟a 

müsta`mel 

kilim  

Aded        1 

KuruĢ      140 

Müsta`mel 

seccade  

Aded ,,  

KuruĢ       50 

Def‟a hırda 

kilim  

Aded           1 

KuruĢ         40 

Hırda kürek 

,,, 

Aded        1 

KuruĢ       65 

Siyah kürk  

Aded         1 

KuruĢ        91 

Hırda basma 

saat  

Aded          1 

KuruĢ          

60 

 Müsta`mel 

pencere 

perdesi  

Aded          6 

KuruĢ         15 

Müsta`mel 

yorgan  

Aded         4 

KuruĢ       46 

Hırda Ģilte 

Aded 3yasdık 

1 

KuruĢ         22 

Ġç memlu 

döĢek  

Aded           1 

KuruĢ          65 

Pamuk  

Aded         16 

KuruĢ       116 

Hırda heğbe 

Aded 1perde 

,,  

KuruĢ      1,20 

Ġç yasdık 

Aded 2 

Mak„ad1 

KuruĢ         12 

Hırda kürk  

Aded           1 

KuruĢ         8 

Hırda mendil  

Aded             2 

KuruĢ           25 

DikiĢ 

makinesi  

Aded          1 

KuruĢ       160 

Tabela soba 

Aded 1küp 4 

KuruĢ         60 

Ot Mak„ad 

Aded 1 

KuruĢ         25 

Öküz çift  

Aded          1 

KuruĢ     1130 

Araba ma`a 

takım bakrac  

Aded      1 

KuruĢ      34 

   

 

Yekunu‟l-tereke 3677,10 

Minhe‟l-ihracat 

Resm-i kısmet  

KuruĢ 90 

Akçe farkı  

KuruĢ 9,10 

Dellaliye  

KuruĢ 55,20 

Kaydiye  

KuruĢ 11 

Pul baha ma`a 

varaka  

KuruĢ 12 

 

Yekunu‟l-ihracat 177,30 

Sahhü‟l-baki 3510,20 el taksîm beyne‟l-verese  

(SAYFA 183) 

Hisse-i zevce-i mezbûre 

Hadice  

KuruĢ 216para16 

Hisse-i zevce-i mezbûre 

Hacı Sıdıka  

KuruĢ 216para16 

Hisse bint-i kebîre-i 

mezbûra Emine  

255para39 
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Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre diğer Hadice  

KuruĢ 255para39 

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre Zehra 

KuruĢ 255para39 

Hisse-i bint-i kebîre-i 

mezbûre ġerife  

KuruĢ 255para39 

Hisse-ibn-i kebîr mezbûre 

Ahmed  

KuruĢ 511para38 

Hisse-i ibn-i kebîr-i 

mezbûr Mehmed Emin  

KuruĢ 511para38 

Hisse-i ibn-i kebîr-i 

mezbûr Hacı Abdullah  

KuruĢ 511para38 

Hisse-i sağîr-i mezbûr 

Abdulkadir 

KuruĢ 511para39 

  

  

Ber vech-i meĢrûh sahhü‟l-baki meblağ-ı mezkûr üç bin beĢ yüz on guruĢ yirmi 

paradan verase-i kibâr-ı mezbûrûndan her biri mucib bi‟l-ahsa-i ırsiyelerini 

tamamen ve kamilen ahz ve kabz ve istîfâya hak eyledikleri gibi sağîr-i mezbûr 

Abdulkadirin ber mucib bi‟l-ahsa-ı ırsiyesi olan beĢ yüz on bir guruĢ otuz sekiz 

parası li-ecli‟l tedric nafaka-ı eĢyasına sarf etmek üzere vasîsi vâlidesi mezbûre 

Hadice Hatuna ahz ve kabz eylediği iĢ bu mahalle Ģerh verildi 

BELGE NO: 898  

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` Susuz Karyesinde sâkine ve zatı` ta`rif Ģer` ile mu`arref olan Hanım bint-i 

Osman nam Hatun meclis-i Ģer` enverde karye-i mezbûre ahâlisinden Hava oğlu 

Ġsmail bin Hüseyin mahzarında bitav` takrîr-i kelâm edüb merkûm Ġsmail yüz 

yirmi beĢ guruĢ mehr-i mü‟eccel tesmiyesiyle zevc-i dahilim olub târîh-i 

vesîkadan bir sene mukaddem beni tatlik temekle mehr-i mü‟eccel-i mezkûr ile 

Aded -i nafakamı merkûmundan tamamen ve kamilen ahz ve bu cihetden istîfâyı 

hak etmiĢ isemde merkûmun firâĢından hasıla ve benden mütevellîde sulbiyye-i 

sağîre kızı el-yevm bir buçuk yaĢında Fatmanın asla malı olmayıb el-haletü hazihi 

nafaka ve kisveye eĢed ihtiyâc ile muhtâc olmağla babası mezbûr Ġsmail üzerine 

kıbel-i Ģer`den kadr-i ma`rûf meblağ farz ve takdîr olunmak matlubûmdur deyü 

da`vâ ettikde lede‟s-suâl mezbûr Ġsmail dahi cevâbında müdda`îye-i mezbûre 

mehr-i mü‟eccel mezkûr ile zevce-i menkûhe-i medhûl bihimâsı olduğunu ve 

târîhden iki mah mukaddem terk ettim nafakasıyla tatlik eylediğini olan talak-i 

mezkûrasında musır-u sağîre-i mezbûre sulbiyye kızı ve‟l-yevm bir buçuk yaĢında 

bulunduğunu ve müdda`îyenin zevc-i ahere varmadığını ikrâr etmeğin sağîre-i 

mezbûre içün babası mezbûre Ġsmail üzerine iĢ bu târîh-ü vesîkadan iğtibaren bi‟l-
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ihbâr yevmiye birer guruĢdan rayic mahli Ģehri otuz guruĢ meblağ farz ve takdîr 

olunub melağ-i mefruz-i mezkûr nafaka ve kisves bihimâ ve sa‟iren levâzım-ı 

zaruriyesine harc ve sarf vakt-ı hacetinde aherden istidaneye ve kendi malından 

harc ve sarflı i„nde'z-zafer babası merkûm Ġsmail emvaline rucu `a vâlidesi ve 

hazinesi mezbûre Hanıma kıbel-i Ģer`den izin verilmeğin ma` vaka` bi‟t-taleb ketb 

olundu (SAYFA 184) Fi‟l-yevmi‟l-salis min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirli-sene ihdâ ve 

selâsîn ve selasete mi`e ve elf  

ġuhûdu‟l-hâl  

Susuz Karyesinden Ömer oğlu  

Ahmed bin Ali  

Ahmed Efendi ibn-i Hasan Efendi  

Ve gayrihim  

 

BELGE NO: 899 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Karaman Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Burak oğlu Hasan bin Abdurrahman bin Abdullah verâset-i zevce-i menkûhesi 

Hanife bint-i Osman ile zevce-i mezbûreden mütevellîdler kebîr oğulları 

Abdurrahman ve Ġlyas ve Ali ve Osman ve Abdullaha münhasıran ba`de mezbûr 

Ali dahi vefât edüb verâset-i zevcesi Hava bint-i Ayla ve vâlidesi mezbûre Hanife 

ve li-ebeveyn er karındaĢı mezbûrûnAbdurrahman ve Ġlyas ve Hasan ve Osman ve 

Abdullah münhasıran ba`de Ümmü mezbûre Hanife dahi vefât edüb verâset-i 

sadıri oğulları mezbûrûn Abdurrahman ve Ġlyas ve Osman ve Abdullah 

münhasıran ba`de mezbûr Ġlyas dahi vefât edüb verâset-i kebîre kızı AyĢe ve 

sağîre kızı Emine Dudu ve sağîr oğlu Ġsmail münhasıran ve ba`de mezbûr Ġsmail 

dahi vefât edüb verâseti li-ebeveyn kız karındaĢları mezbûreten AyĢe ve Emine 

dudu ve li-ebeveyn amileri mezbûrûn Abdurrahman ve Osman ve Abdullah 

münhasıran tashîh mesele-i mirâsları bi‟hükmü‟l-münasehetü‟Ģ-Ģer`îyye üç 

milyon üç yüz on dörd bin yedi yüz atmıĢ sehimden olub sihâm-ı mezbûreden 

yedi yüz otuz sekiz bin yüz elli sehmi mezbûr Hacı Abdullah ve yedi yüz otuz 

sekiz bin yüz elli sehmi mezbûr Hacı Osmana ve yedi yüz otuz sekiz bin yüz elli 

sehmi mezbûr Abdullah ve yüz yirmi bin dokuz yüz altmıĢ sehmi mezbûre 
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Havaya ve yetmiĢ dokuz bin dokuz yüz yirmi sehmi mezbûre Duduya üç yüz on 

dokuz bin altı yüz seksen sehmi mezbûre Hanifeye ve iki yüz doksan bir bin üç 

yüz yetmiĢ beĢ sehmi mezbûre AyĢeye ve iki yüz doksan bir bin üç yüz yetmiĢ 

beĢ sehmi mezbûre emine duduya isâbeti tahakkukundan sonra verase-i 

mezbûrûndan mezbûrat Dudu ve AyĢe ve Hanife tarafından vekil meclis-i 

Ģer`îyyeleri vekale-yi de‟aviden Ġsmail Efendi ibn-i Murad ve merkûman 

Abdurrahman ve Abdurrahman ve Abdullah hazır oldukları halde meclis-i 

Ģer`îyyende merkûm Hacı Osman muvâcehesinde müvekkillerimin mevrûsleri 

mütevaffay-ı evvel peder ve mütevaffa-yı sani Ali ve mütevaffa-yı salise 

vâlidelerinin bi‟l-cümle eĢya ve menkûleleri bundan bir sene mukaddem 

meyâneda tarhrîr-i terk idilerek her birileri hisse-i musibelerini alarak ancak 

merkûm Hacı Osman zimmetinde yüz elli guruĢ kıymetlü bir Ģetari entari ve yüz 

elli guruĢ kıymetlü bir altı parmak entari ma` bulka ve yüz elli guruĢ kıymetlü bir 

çuka zane elbisesi ve altmıĢ guruĢ kıymetlü bir ayaklı çar ta`bîr olunur zini çarĢafı 

ve dört yüz otuz iki guruĢ kıymetlü bir acem Ģalı beĢ yüz guruĢ kıymetlü çukadan 

erkek elbisesi ve yüz guruĢ kıymetlü simden masnu` ve ma`mul enam-ı Ģerif 

muhafazası ve iki aded kol yorusu ve kırk guruĢ kıymetlü bir diğeri acem Ģalı ile 

mesele-i mirâs ve münasehe-i mezkûrenin dördüncüsünden sonra ki tereke-i 

metrukeye yağni peder ve müdirimüzden müntakil bi‟l-cümlesi beĢinci def‟a vefât 

eden Ġlyasın hayatında (SAYFA-185) Meyânelerinde bi‟t-taksîm merkûmun 

hissesine isâbet eden bin yüz guruĢ ve ziraat bankasına te‟diye edilmek üzere dört 

yüz otuz iki guruĢun cem`an bin beĢ yüz kırk guruĢu müdda` aleyh merkûm Hacı 

Osman zimmetinde kaldığı ve terekeden tahammum olarak peder ve müdirimiz 

tarlalarını zira` olunan tereke-i mezkûr hin-i tefrikimizde zaman-ı hissede 

yetiĢmeyen mezar ve atideki zehairden iki yüz temur ikiyüz temur Ģa`ir bedeli 

olan dört bin guruĢ ve vâlidemiz mütevaffiyenin canib-i hicaza merkûm Hacı 

Osman ile giritinde orada vâlidemizin vefâtıyla yedinde bulunan yüz aded lirâ-yı 

Osmaninin dahi merkûm Hacı Osman zimmetinde kalub min-haysı‟l-mecmu`a on 

sekiz bin yüz on dört guruĢdan dört bin otuz guruĢ mezbûr Abdurrahman hissesine 

dört bin otuz guruĢ mezbûr Abdullah hissesine dört yüz otuz altı guruĢ on para 

müvekkilem Dudu hissesine ve bin iki yüz seksen dokuz guruĢ beĢ para diğer 

müvekkilem-i mezbûre AyĢe hissesine iki bin üç yüz elli iki guruĢ diğer 
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müvekkilem-i mezbûre Hanife hissesine isâbet eder olmağla suâl olunub 

mezbûreten bir sihâm-ı mezkûr hisse-i muharrere-i mezkûralarını bi‟l-vekâle 

halen bana eda ve teslîm merkûm Hacı Osmana tenbîh olunmak matlubûmdur 

deyu hâzıran-ı mezbûran ile bilmeye da`vâ ettiklerinde lede‟s-suâl mezbûr Hacı 

Osman dahi cevâbındaber minval-ı meĢrûhinhisâr verâset ve karındaĢı Ġlyasın hal-

ı hayatında peder ve müdirlerinin terekelerini taksîm ettiklerini ve birâderi Ġlyasın 

hisse-i musibesinden bin yüz guruĢun kendüsünden kaldığını ve‟l-yevm 

zimmetinde deyni olduğunu ve,,,, ve tarla Bilal Ahmed Efendinin velet ve amil 

kendülerinin olmak üzere dört dönüm miktarı tarlayı birâderi mütevaffa-ı rabi` 

Hasanın zira`at etmiĢ idiğini ve vâlidesiyle me‟an hicaza kıbele‟l-firma elli lirâ-yı 

Osmani canib-i hicazda vefâtından mukaddem hal-ı sıhat ve hayatında yirmi lira 

kendüsüne mahzar Ģuhudda hayat-ı terk ve tabir` etmek sûretiyle mevcûd 

bulunduğu ba`de‟l-ikrâr ma`ade müdda`vin-i mezbûrûnun ber minvâl-i muharrer 

müdda`îsini külliyen inkâr etmekle tarafından müdda` vekil mümâ ileyh Ġsmail 

Efendi ve hâzıran-ı mezbûran Abdurrahman ve Abdullah kema fi‟s-sabık aheren 

vekalet umumiye ile müdda` aleyh merkûm Hacı Osman tarafından tevkîl edilen 

Ali Osman Efendi ibn-i Hacı Ali bi‟l-vekâle gelmeleriyle devam mehakemeye 

lede‟l- ibtidâr müvekkili müdda` aleyh merkûmun îfâde-i sabıkası mümâ ileyh Ali 

Osman Efendiye ba`de‟t-tefhim müdda` bihimâdan müvekkililinin müdafa`i sured 

ve beyân eylediği elli lira ve canib-i hicazda yirmi lira himaye ve birâderi Hasan 

mezbûruatından hissesine isâbet eden miktar hakkında ya`ni vâlideleri mütevaffa-

yı mezbûranın rah-ı hicaza giritinde mukaddem mevhub olduğu der-meyân idilen 

elli lira ile rah-ı mezkûrda mevhub ye yirmi liranın müvekkiline ta`yîn ve teslîm 

idilüb idilmediği ve birâderi ve mevrûs rabi` Hasandan zaherena mikdar isâbet 

ittiği ve müvekkili nezdinde kalıb kalmadığı ciheti lede‟l-istîfâh cevâbında bu 

babda müvekkilinden ba`de‟l-istizah cevâb virebileceğini tezkâr ittikde mevrûs 

rabi` Hasanın müdda` aleyhin îfâdesi vechiyle müdda`îye zahereyı Ģirket muzara` 

ile Ģerik olmak üzere merkûm Hasandan mevrûs olub (SAYFA-186) Olmadığı 

husûsi vekil mümâ ileyh Ġsmail Efendiden lede‟l-istîfâh cevâbında müdda` bihimâ 

buğday ve Ģa`ir hazır merku Abdurrahman tarafından mevrûs evlerini tereke-i 

mevrûsundan olmak üzere ifraz idilerek diğer hazır merkûm Abdullah ve 

hidmetkarları Ġbrahim canibinden zira`i edilmiĢ ve hin-i taksîm terekede mahsuluk 



373 
 

iderek etmemiĢ olduğundan müdda` aleyh merkûm Hacı Osman idâresinde ibkâ 

ve merkûm tarafından el-yevm kendülerince miktarı mechul olan hasılatı ahz ve 

istîfâ olunmak olduğundan esas tahammum iddiâ` etmekde olduklarını ityân 

itmeleriyle asıl hâsılat safiye olarak müdda` aley Hacı Osman nezdinde kalmıĢ 

olan mikdarı ta`yîn ve iddiâ` etmek lâzım kaldından bu cihetin layıkıyla ta`yîni 

husûsunda müdda`îlere ve müvekkilinden ba`de‟l-istizah cevâb verilmesi cihitide 

Ali Osman Efendiye tenbîh olundukta mümâ ileyh Ali Osman Efendi aslen-i 

sabıkaya müteda‟ir cevâbında mütevaffa mevrûs mezbûra hicaza kabil 

,,,müvekkiline lirâ-yı Osmaniye füruht-i da`viye ferağ eylemiĢ olduğu yirmi iki 

dönüm tarla bedeli olarak müvekkilinden ahz ve istîfâ eylediği meblağ-ı mezkûr 

yüz liranın ellisinin nezdinde bi‟l-ibkâ diğer ellisini ba`de‟t-ta`der müvekkiline 

himaye etmek sûretiyle hazır Ģuhudda teslîm ve müvekkili dahi kabûl ve teslîm 

etmiĢ idüğini rah-ı mübarek-i mezkûrda yirmi lirâ-yı Osmaniya dahi hazır 

Ģuhudda (eğer ben vefât idersem beĢ lirasını müvekkiline himaye etmek sûretiyle 

teslîm etmiĢ müvekkili dahi kabûl ve teslîm ve ahz etmiĢ idüğini ve zahere 

fıkrasına gelince müvekkilinin îfâdesinden mütevaffanın bir guna mevrûs 

tahviminden mahsul zahere kalmamıĢ idiğini ve ma` mafiye müvekkilinin 

hicazdan avdetinden sonra bi‟l-cümle emval-i menkûleye müteallika terekesi 

meyânelerinde teslîm ve ahz ve istîfâ ederek müvekkilinin zimmetini tereke-i 

mezkûranın arazi-i müntakilesinden ma`ade bi‟l-cümle metalibden zimmetini ibra 

eylemiĢ idiğini ve dahi bu babda bin üç yüz yirmi yedi senesi martının altıncı târîh 

ve sene-i merkûme eylülünün on yedinci târîh ve yine sene-i merkûme martının 

altıncı târîh ve yine sene-i merkûme martının altıncı târîhleriyle muvarrah ve 

müdda`îlerin imza ve hatimeyle mumzi ve mahtum dört kıta ibra name i`tâ 

eylemiĢlerdir deyü def‟a nakid iderek tevarih-i mezkûre ile muvarrah ve Abdullah 

ve Abdurrahman ve Dudu ve Hanife mihirleriyle mahtum dört kıta varak ibraz ve 

ira`e ittikde her biri lede‟l-karye-i münderâcatı husûsunda müdda`îleri isticvab 

olundukda mübraz senedat zirandaki mühr ve imzanın kendülerinin bulunduğu ve 

mazmûnunu ba`de‟l-ikrâr hin-i taksîm terekede nakideyn-i mezkûreteyn ile 

hasaletin haric tutulduğunu ve ba`de ya`ni mahsulatın idâreliğinden ve 

Abdulrahmanın hicaza muhiti girit bulunduğundan ba`de‟l-avdet mevrûs-i 

mezbûrenin sarfiyet hesab idilerek mütabâkîsinin meyânelerinde taksîm 
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idileceğini ve eĢya-i müdda` bihimâye gelince hin-i teksim terekede Ali Bekiri 

nam-ı Mahalle bir hısımı inĢa etmek üzere bi‟l-rıza meyânelerinde satılmak 

sûretiyle osmaniyle hısıma inĢa etmek içün müdda` aleyh yedinde gıyaben ibkâ 

eylediklerini ve vekil mümâ ileyh Ġsmail Efendi ve Abdullah ve Hacı 

Abdurrahman ise eĢya-i mezkûreye vâlideleri hicaza giritinden evvel vefâtı 

takdîrinde füruht iderek mahal-i mezkûre kendisi tarafından bir hısıma inĢa 

idilmesini vasîyet etmiĢ ve‟l-yevmde bi‟l-vesâye vâlidesi mezbûrenin mukarrer-i 

ale‟iza-i iha vefâtına binaen inkiyad etmek üzere bu ciheti ya`ni müdda`înin bu 

fıkrasını iddiâ‟ etmekte idiğini ve mebaliğin-i mezkûrin esas vâlidelerinin nukud 

mevcûdasından bulunduğundan himaye ve teslîmin vuku`bulamadığı tezkâr 

ederek müdda` aleyhin def‟a mezkûr müdda`îsini (SAYFA-187) Ġnkar etmeleriyle 

müdda` aleyh delilinden lede‟l-istifsar eĢya ve müdda` bihimânın vâlidelerinin 

vasîyeti olmak üzere terekeden haric tutulmadığını ve bidayet-i Ģahıslarını bi‟l-

izafe mülkiyet iddiasında bulundukları halde aheren-ı tahvil lisan ile vasîyet 

iddiâ`larının mu`teber olmadığını ve hin-i taksîm terekede hasalet ve nukudun 

haric tutulduğunu îfâdelerini dahi münderâcat-ı mekzub bulunduğundan inkâra 

taksidi etmekle müdda` bihimâdan dört yüz guruĢ ziraat pankasına olan deynin 

tesviye idilüb olmadığını ve eĢya ve müdda` bihimânın mevrûsunun izahatına 

da‟ir ve musır-ı ala-iza‟iha irtihaline da‟ir Ģahid olub olmadığı lede‟l-istîfâh 

müdda`îleri cevâblarında din-i mezkûrun el-yevm yanık mezkûre deynin baki 

idiğini müdda` aleyh tarafından te‟diye olmadığını ve mevrûs-i mezbûra vasîyet-i 

mezkûrasına da‟ir Ģahid olmayıb keyfiyet-i mezkûre ile kendi meyânesinde vuku` 

bulmuĢ idigüni ve taleb tahilf bulunmuĢ idüğini müdda` mezbûrlardan Hacı 

Abdurrahman ve mezbûr Abdullah ve vekîl-i mezbûr Ġsmail Efendi îfâde ve beyân 

ve deyn meblağ-ı mezkûrun hin-i taksîm terekede müvekkili uhdesinde ifraz ve 

ibkâ eylediğini ba`de‟l-îfâde el-yevm te‟diye olunub olunmadığına da‟ir 

müvekkilinden ba`de‟l-istizah cevâb verebileceğini tezkâr etmekle müdda` 

bihimâdan eĢya-i mütenevvi` fıkrası hakkında ki mülkiyet iddiâ`sının mukaddem 

vasîyet eylediğine da‟ir Abdurrahmanın iddiası ise mu`ahhir olduğundan mucib-i 

tenakiz bu cihetde hazır te‟Ģir bir mesele olmadığına binaen ve müdda` aleyh vekil 

Ali Osman Efendinin ancak bu husûsda irade eylediği makam-ı def`ada ki kelâmı 

mültefit olmadığı kendi veya ba`de‟t-tefhim li-ecli‟t-tahlîf müvekkilinin ihzarına 
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tenbîh olundukda merkûm Hacı Abdurrahman tarafından beyân idülen eĢya ve 

mütenevvi`nin vâlideleri canibinden vasîyet idülüb idilmediği ve dört yüz guruĢ 

ziraat pankasına a‟id meblağ ile yüz lira müdda` bihimânın haric kısmet tutulub 

tutulmadığı müdda` aleyh Hacı Osman tarafından lede‟l-istifsar cevâbında 

birâderi Alinin zatına husûs el-yevm altı mecidiye kıymetlü bir kat çok elbisenin 

yedinde mevcûd olduğunu ve pederlerinin ziraat pankasına olan deyni ve hin-i 

taksîm terekede kendi uhdesinde bırakılmıĢ idüğini ba`de‟l-ikrâr ancak meclis-i 

Ģer` ibraz eylediği bin üç yüz yirmi yedi senesi Ģubatının on dördüncü târîhiyle 

muvarrah yanık-ı mezkûr makbuzu batık olduğu vechiyle iki yüz guruĢ yirmi para 

merkûm Hacı Osman tarafından te‟diye idilmiĢ idiğini ityân iderek ma`ade eĢya-i 

müdda` bihimânın nezdinde bulunduğu ve vâlidesi tarafından vasîyet eylediğini 

ve nukud-i mezkûranın haric kısmet tutulduğu cihetini inkâr itdikde müdda` 

Ġsmail Efendi cevâbında müdda` bihimâdan dört yüz guruĢ deynin müvekkilerinin 

pederlerinden müntakil olmayub birâderi Ġlyas tarafından Kasaba civarındadır 

karyesi altında Pelidik nam Mahallede ki bir kıta bağını bey` bi‟l-veka sûretiyle 

terhin iderek istikraz etmiĢ akçe idiğini tezkâr etmeleriyle bu cihet müdda` 

aleyhden lede‟l-istifsar cevâbında din-i mezkûrun haric-i kısmet tutulduğunu ve 

birâderi Ġlyasın vukû`-ı vefâtıyla iki kerimesi ve bir mahdumi kalub mu‟ahhiren 

muhit ve mükira vefâtıyla terekesinin li-ebeveyn birâderleri müdda`îleri ile 

kendisine kaldığına ityân ve müdda`îlerde iddiâ` sabıkalarını ba`de‟l-tekrar ancak 

merkûm Ġlyasın verâsetini ikrâr eyledikde müdda` bihimâ eĢyanın (SAYFA-188) 

Vâlideleri tarafından ebsar idildiğine da‟ir Ģahudi olmayub taleb tahlîf 

bulunduğunu mümâ ileyh Abdurrahman ityân ve mezkûr makarya çuka elbise 

kıymetlü mademki hayrata sarf idilecekdir beĢ yüz guruĢ olmak üzere büyük 

birâderi hazır-ı mezbûr Abdurrahman yed ile sarf idilmesine razı bulunduğunu 

mümâ ileyh Hacı Osman dahi ityân etmekle ma`ade eĢya-i müdda` bihimânın 

vâlideleri tarafından vasîyet idilmek sûretiyle nezdinde kalındığına da‟ir müdda` 

aleyh Hacı Osman bi‟l-muvâcehe tahlîfi teklif olundukda mara‟l-beyân bir takım 

birâderi Alinin çok elbisesiyle me‟an bir acem Ģalı ve simden mesnu`a bir en`am-ı 

Ģerif muhafazası ve iki yazunun birâderleri Alinin malı olarak nezdinde 

bulunduğunu ve kafasının füruht idilmek üzere hayrata sarf idilmek üzere ba`de‟l-

ikrâr ma`ade iki entari ve bir zini kar Ģal ve bir pulluk ve zeni kar ve bir takım çok 
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elbise ve ipekli çar hakkında vâlidelerinin vasîyet-i etmediğine ve emval-i 

mezkûrenin Musa bihimâ olarak nezdinde kalmadığına da‟ir ber nehc-i Ģer` tahlîf 

olmağla müd`avvin –i merkûmunun ber minval-ı meĢrûh müdda`îlerine karĢu 

birâderleri mütevaffa-yı hamis Ġlyasın tereke-i mevrûsundan olmak üzere bin yüz 

guruĢu müdda` aleyhin mukir bulunduğuna ve diğer birâderleri Alinin elbise-i 

zatiyesinden olmak üzere ber minvâl-i muharrer bir acem Ģalı ve bir takım çok 

elbise ve bir en‟am-ı Ģerif muhafazası ve iki simden masnu` yazuya ve çok yere 

sarf idilmek üzere füruht razı bulunduğunu ikrâr eylediğine ve ma`ade eĢya-i 

mezkûra vâlidelerinin musa bihimâ olarak yedinde mevcûda olmadığına da‟ir bi‟l-

muvâcehe tahlîf idildiğine ve ma`ade nukud-i mezkûranın haric-i kısmet 

olmadığını beyân iderek müdda`îlerin mevrûsleri peder ve müdirlerinin bi‟l-cümle 

terekesini meyânelerinde iktam iderek emval gayr-i menkûleden ma`ade kaf-ı 

hisselerini ahz ve istîfây hak ittiklerini müdda` aleyh ve zimmetinde tereketeyn-i 

mezkûreteyn müteallika bir guna hakları kalmadığına mütedâiren marrü‟z-zikr 

dört kıta bir ay hâvî senedatın mazmûnini müdda`îlerin ikrâr ve tasdîk 

iylediklerine ve ikrâr-ı sabıkaları ile iĢ bu iddiâ` ile hakları meyânında tenakiz 

olduğuna ve iĢ bu tebeyyün-i te‟lif dahi idilemediğine binaen âli mucib ikrâra 

mütevaffa-yı hamis merkûm Ġlyasdan mevrûs bin yüz guruĢdan müvekkile-i 

mezbûre AyĢe dört yüz altmıĢ iki buçuk ve hazır-ı merkûman Abdurrahman ve 

Abdullah hisselerine altmıĢ birer buçuk guruĢ isâbet iylediğinden meblağ-ı 

muzribden cem`an beĢ yüz seksen beĢ guruĢ yirmi para ile müdda` aleyh merkûm 

Hacı Osman ba`de‟l-iltizâm ve mezkûr Aliden a‟id elbisenin bi‟l-bey osmaninin 

ve çok yere sarf idilmek üzere tarafına tenbîh ve ma`ade müda`vin-i mezbûrûn 

da`vây-i mezkûreleriyle müdda` aleyh Hacı Osman bi‟l-asâle ve bi‟l-vekâle bu 

vech-i Ģer` mu`arazadan men` oldukları tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟l-hadi 

âĢar min Ģehri Rebî‟ü‟l-âhirli-sene ihdâ selasin ve selasete mi`e ve elf  

BELGE NO:   900 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib`e 

tabi` ÇalıĢlar kareyesinde sâkine ve zatı ta`rif Ģer` ile mu`arref olan Ümmühan 

bint-i Himmet nam Hatun meclis-i Ģer` enverde karye-i mezbûre ahâlisinden Arıcı 

oğlu Mevlüd bin Halil mahzarında bi-tav`ihâ takrîr-i kelâm ve ta`bîr-i ani‟l-
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meram idüb merkûm Mevlüd yüz yirmi beĢ guruĢ mehr-i mü‟eccel tesmiyesiyle 

zevci dahilim (SAYFA-189) Olub pederi merkûm Halil ve vâlidesi Satı ve 

karındaĢları Hüseyin ve Ġbrahim ve Ali ve merkûm Alinin zevcesi Dudu ve 

kızkarındaĢları Raziye ve Nazike ile cümlemiz dört odaya hâvî bir hanede sâkinler 

olub Hasan imtizacimız olmadığından târîh-ü vesîkadan bir buçuk sene 

mukaddem yeni hânesinden tard ve teb„îd idüb târîh-ü merkûmun bize ve pederim 

hanesinde sâkine olub el-haletü‟l-hazihi nafaka ve kisveye eĢed ihtiyâc ile muhtâc 

olmamağla zevcem merkûm bana ayrıca sâkine tedarik ve tehiyye ile infak ve iksa 

edinceye değin kebel-i Ģer`den kadr-i ma`rûf meblağ farz ve takdîr olunmak 

matlubûmdur dedikde merkûm Mevlüd dahi cevâbında müdda`îye-i mezbûre 

mihr-i mü`eccel mezkûr üzere zevce-i menkûhe-i medhûl behası olduğunu peder 

ve vâlide ve hemĢerileri ve birâderleri ve Alinin zevcesi Dudu ile me‟an bir 

hanede iram ittiklerini ve bir sene ve bize ve müdda`î mezbûre pederi hanesinde 

sâkine bulunduğunu tav`en ba`de‟l-ikrâr lâkin pederimin hanesine gelsün peder ve 

vâlidem ve kız karındaĢlarım ile me‟an sâkine olsun baĢkaca hane-i tedarik 

edemeyeceğini ityân ittikte merkûm Mevlüd zevcesi mezbûreye ayrıca sâkine 

tedarik edinceye değin merkûm Mevlüd üzerine iĢ bu târîh-ü vesîkadan i`tibaren 

yevmiye altiĢâr paradan Ģehri kırk beĢ guruĢ meblağ farz ve takdîr olunub meblağ-

ı mefruz-i mezkûr nafaka ve kisve bihimâ ve sa‟iren levâzım-ı zaruriyesine harc 

ve sarf aherden istidaneye ve kendi malından harc ve sarflı înde‟z-zafer zevc-i 

mezbûr emvaline rucû`a mezbûre Ümmühan Hatun kıbel-i Ģer`den izin verilmeğin 

mâ vakâ` bi‟t-taleb ketb olundu fi‟l-yevmi‟l-hamis min Ģehri cemaziyel- ahir lî 

sene salasine ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Karaman Mahallesinden Bırtıl oğlu 

Mustafa bin Ali  

Nurcu Mahallesinden Farklı oğlu 

Ahmed bin Hacı Ahmed  

Ve gayrihim  

 

 

BELGE NO: 901 
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Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Sinan PaĢa Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Nerdübancı zâde Hacı Nuri Efendi ibn-i Abdurrahman bin Abdullahın verâset-i 

zevcesi Rabia bint-i Hacı Mehmed ve evlad-ı kibâr Fahriye ve Niyazi ve Hasib 

Efendiler ve sağîr oğulları Ali ve Mustafaya münhasıran olduğu bi‟l-ihbâr i‟ine‟Ģ-

Ģer`î‟l-enver zahir ve mütahakkik olduktan sonra medîne-i mezbûrede vâki` ziraat 

banka Ģubesi memuru Ġbrahim Efendi ibn-i Ahmed tarafından mürsel-i vekîli 

Ģube-i mezkûr mu`avini Ali Kamil Efendi ibn-i Hasan meclis-i Ģer`îyyede 

mütevaffa-yı merkûmun tereke-i vafiyesine vaz‟-ı yed mütahakkik olan sağîrân-ı 

mezbûrânın tesviye-i umurlarına kıbel-i Ģer`den mensub vasîleri vâlideleri zevce-i 

mezbûre Rabia ile mezbûran Fahriye ve Niyazi tarafından husûmet ve redd-i 

cevâbı vekil meclis-i Ģer`îyyeleri bulunan mümâ ileyh Hasib Efendi 

muvâcehesinde iĢ bu meclis-i Ģer` ibraz eylediğim bin üç yüz yirmi üç senesi 

martının yirmi ikinci günü târîhiyle muvarrah ve mütevaffa mümâ ileyhin imza ve 

hatmiyle mumzi ve mahtum ve ile‟l-usul mukavelet muharrerliğinden musaddık 

bir kıta sened-i resmi nâtık olduğu vechiyle ziraat panka Ģubesi sanduğundan 

mütevaffa-yı mümâ ileyhin istidane idüb umurine sarflı istihlak eylediği lirâ-yı 

Osmani yüz guruĢ hesabıyla altı bin dört yüz guruĢ ve ba-devr-i Ģer` (SAYFA-

190) Nühası olan bin beĢ yüz seksen yedi guruĢ yirmi para ki ciheteyn-i 

mezkûreteynden cem`an yedi bin dokuz yüz seksen yedi buçuk guruĢdan iki bin 

yüz doksan beĢ buçuk guruĢunu mütevaffa mümâ ileyh sanduk-i mezkûra teslîm 

idüb baki beĢ bin yedi yüz doksan beĢ buçuk guruĢu sanduk-i mezkûra kable‟l-eda 

ve‟l-îfâ ber vech-i muharrer vefât etmeğle meblağ-ı mezkûr vaz`u‟l-yed oldukları 

mütevafa-i mümâ ileyhin tereke-i vafiyesinden olmak üzere sanduk-i mezkûr içün 

halen bi‟l-memuriye ve bi‟l-vekâle bana edâ ve ifâya mümâ ileyh Hasib Efendiye 

bi‟l-asâle ve bi‟l-vekâle tenbîh olunmak matlubûmdur deyü mazmûni takrîr-i 

meĢrûhuna mutabık ve târîh merkûm ile muvarrah bir kıta sened-i musaddık resmi 

ibrâz ve ira‟esiyle da`vâ ettikde lede‟s-suâl mümâ ileyh Hasib Efendi dahi 

cevâbında pederi mütevaffa mümâ ileyhin tereke-i vafiyesine bi‟l-asâle ve bi‟l-

vekâle vaz`ı yedini tav`en ba`de‟l-ikrâr ma`ade müdde` mümâ ileyh Ali Kemal 

Efendinin ber vech-i muharrer müdda`îsini ve sened-i mübrez-ı mezkûrda mevzu` 

mihrin pederinin bulunduğu ve mazmûn sened-i mezkûr külliyen inkâr etmekle 
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müdda` vekil mümâ ileyh ber vech-i meĢrûh müdda`sını tafsîlât-ı zabt-ı i`lâmda 

muharrer olduğu vechiyle Nakilci Mahallesi ahâlisinden ġeftali oğulları ve Bekir 

ve Osman Efendilerini Hacı Mehmed Efendi nam kimesneler Ģehâdetleriyle ber 

nehc-i Ģer` isbat etmeğin Ģehidan-ı mezbûran usul-i mevzu`asına tatbikan evvel ba 

varaka-i mestura mensub oldukları salüfü‟l-beyân Nakilci Mahallesi Ġmamı Halil 

Efendi ibn-i Ömer ve muhtar Leblebici oğlu Ali bin Ahmed nam kimesnelerden 

sırren ve ba`de Hacı Eyüb Mahallesi ahalisiden Ġmam zâde Hüseyin Efendi ibn-i 

Mehmed ve Edhem zâde Nedim Efendi ibn-i Ahmed nam kimesnelerden bi‟l-

muvâcehe alenen lede‟t-tezkiye a„dl ve makbûlü‟Ģ-Ģehâde idükleri iĢ‟ar ve ihbâr 

olmağın sandık-ı mezkûr namına bi‟l-vekâle ikame ve isbat müdda` idilmiĢ 

olmağla Ģer`en yemin istizhar lâzım gelmiyeceğine binaen mucibince mablağ-ı 

müdda`îye mütabâkî-i mezkûr beĢ bin yedi yüz doksan beĢ buçuk guruĢ mütaffa 

mümâ ileyhin tereke-i vafiyesinden olmak üzere sandık-ı mezkûr içün vekil mümâ 

ileyh halen edâ ve ifâya müvekkillerine izâfetlü vekil mümâ ileyh Hasib Efendiye 

tenbîh olunduğu tescîl ve i`lâm olundu fi‟l-yevmi‟s-sabi âĢar min Ģehri Rebi'ü`l-

evvel lî sene salase ve selase mi‟e ve elf 

BELGE NO: 902 

Hüdavendigar Vilâyeti celilesi dâhilinde merkez livâ olan Karâhisâr-ı Sâhib 

mahallâtından Sinan PaĢa Mahallesi ahâlisinden iken bundan akdem vefât eden 

Leblebici zâde Ġbrahim Efendi ibn-i Hacı Murad Ağanın verâset-i zevcesi Huriye 

bint-i Hacı Osman Efendi ile zevce-i mezbûradan mütevellîdler sulbiyye-i sağîre 

kızı Zeliha ve sulbî sağîr oğlu Ġsmail ve kendünden mukaddem vefât eden zevcesi 

Rabiadan mütevellîdler sulbiyye-i kebîre kızları AyĢe ve Esma ve kezâlik 

kendünden mukaddem vefât eden diğer zevcesi Hadiceden mütevellîde sulbî 

kebîra kızı Zehraya münhasıran oluduğu bi‟l-ihbâr inde‟Ģ-Ģerì‟l-enver zâhir ve 

nümâyân oldukdan sonra sağîren-ı mezbûran Zeliha ve Ġsmailin tesviye-i 

umurlarına kıbel-i Ģer`den bir vasî nasbi lâzım ve mühim olmağın emânet ile 

ma`ruf istikâmet ile mevsufe ve her vechiyle vasîyet-i uhdesinde küllemAğa 

kadira idiği zeyl-i vesîkada muharrerü‟l-esâmî müslimin ihbârlarıyla tebeyyün 

eden sağîrân-ı mezbûrânın vâlideleri olub zatı müslimun-i mezbûrûn ta`rifleriyle 

muarrefe olan mezbûre Huriye Hatun (SAYFA-191) Sağîrân-ı mezbûrânın vakt-ı 
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rüĢd ve sedadlarına değin babaları mütevaffâ-yı mezbûrdan mevrûs müntakil 

mallarını hıfz ve hiraset ve sairen umûr-i lâzımelerini tesviye ve rü‟yete kıbel-i 

Ģer`den vasî nasb ve ta`yîn olundukda oldahi ber vech-i muharrer vesâyet-i 

mezkûreye kabûl ve hıdmet-i lâzımelerini kemâ-yenbâği  edaya ta„ahhüd ve‟l-

iltizâm etmeğin mâ vaka„ bi't-taleb ketb olundu fi'l- yevmi`l-aĢar min saferü‟l-

hayr lî-sene ihdâ selasin ve selase mi‟e ve elf 

ġuhûdu‟l-hâl 

Malak oğlu Mehmed 

Efendi ibn-i Ali  

Mendi oğlu Halid bin 

Hacı Ali  

Molla zâde Mahmud bin 

ibn-i Rıza bey  

Ve gayrihim  

 

Temmi el-kelâm fi heze‟il-makam-ı birun-i ve inayeti‟l-meliki‟l-allam ve bi 

imdadi seyyidi‟l-kavneyne-i ve hayni‟l-enam el Abdul-fuleir el-halar hakimu‟s-

seri‟ salif  
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SONUÇ 

Osmanlı Devleti zamanında mahkeme kayıtları düzenli bir Ģekilde 

tutulmuĢtur. Bu kayıtlardan o dönemde meydana gelen olayları ve dönemin genel 

özelliklerini, defterin yazıldığı bölgenin sosyal, kültürel, ekonomik, dinî, etnik ve 

daha pek çok özelliklerini çıkarabiliriz. Bu sebeple Osmanlı ġer`îyye Sicil 

Defterleri, Ģehir târîhçiliği ile ilgili araĢtırmalar için son derece önemli bir kaynak 

niteliği taĢımaktadır. 

644 No‟lu ġer`îyye Sicil Defteri H. 1330-1331 (M. 1911-1913) yıllarına 

aittir. Bu defterde Osmanlı Devleti‟nin sosyal ve iktisadi hayatı hakkında bilgilere 

ulaĢtık. Bu dönemde savaĢların hasıl ettiği sıkıntılar nedeni ile devlet ve halk 

ekonomik ve sosyal anlamda oldukça daralmıĢ ve mahkemelerde görülen davalara 

da yansımıĢtır. Biz bunu anlayacak doğrudan belgelerle karĢılaĢmadık ancak eĢya, 

tarım ve hayvan fiyatları ile  ilgili geçmiĢ yıllara göre yaĢanan durgunluk ve 

eĢyalar‟ın eski olduğunun ifade edilmesinden çıkarıyouruz. SavaĢların hasıl ettiği 

etkilerin tam anlaĢılması, savaĢ yıllarında belgelerin tutulmasından anlaĢılamamıĢ 

denebilir. ÇalıĢmamız XIX. Yüzyılda Afyonkarahisar‟ın, özellikle sosyal hayatına 

ıĢık tutması bakımından önemli bilgiler içermektedir. Sicilimizde, daha çok tereke 

kayıtları, vasî nasbi, vekâlet, nafaka ve kefâlet hüccetleri bulunmaktadır. 

Karâhisâr-ı Sâhib, Hüdavendigar Vilayetine bağlı önemli bir sancak 

konumundaydı. ÇalıĢmamızda Aziziye, Sincanlı ve ġuhut nahiyelerinin kazaları 

ve kazalara bağlı köy ve mahalle adları, merkeze bağlı köy ve mahalle adları 

tespit edilmektedir. Ġdari taksîmat belirtilmesine rağmen, bu yerlerin büyüklükleri 

ve nüfûsları hakkında herhangi bir bilgiye rastlanmamaktadır. Bu yüzden tespit 

etiğimiz kaza, nahiye, köy ve mahalle isimlerini tablo halinde verdik. Sicil 

kayıtlarından, Karâhisâr-ı Sâhib Sancağında sülale isimleri, lakaplar, kullanılan 

eĢyalar ve bunların fiyatları hakkında ayrıntılı olarak bilgi elde edilebilmektedir. 

Defterde yer alan lakaplardan yola çıkarak çok farklı meslek gruplarının olduğu 

görülmektedir. Tereke kayıtlarından halkın neler ürettiğini, hangi hayvanları 

yetiĢtirdiğini, bunların fiyatlarını tespit edebilmekteyiz. Buradan hareketle halkın 

geçim kaynağının baĢında tarım ve hayvancılık geldiğini görüyoruz. 
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Evlilik, mehr, nafaka ve boĢanma gibi durumlarda Ġslam hukuku 

uygulanmıĢ. Osmanlı Devleti hukuk anlayıĢında kadın hiçbir zaman ikinci planda 

kalmamıĢ, gerektiği zaman mahkemeye baĢvurarak boĢanma talebinde bulunmuĢ, 

gerektiği zaman da nafaka talebinde bulunarak hukuki hakkını aramıĢtır. Erkek, 

eĢinin üstüne baksa biri ile evlenmesi durumunda ya eĢine nafaka vermek ya da 

ayrı ev açmak zorunda bırakılmıĢtır. Böylece, aile kurumunun bozulmaması için 

her Ģeyin yapıldığını boĢanmanın son çare olduğunu görmekteyiz. Bu bize, 

Osmanlı toplumunda kadınının ikinci sınıf, çok pasif bir yapı arz ettiği ve kendi 

hakkını arayamadığı gibi bir anlayıĢın doğru olmadığını ortaya koymaktadır. Bu 

duruma bağlı olarak defterimizde kadının ve çocuğun mağdur duruma düĢtüğü bir 

belgeye rastlanmamıĢtır. Bu da kadına verilen önemi gözler önüne sermektedir. 

Sosyal yardım kuruluĢları ile ilgili olarak belgelerde en çok karĢılaĢtığımız 

müessese Eytam Sandığı olmuĢtur. Belgelerde bu kurum para iĢleri ile ilgili 

faaliyetlerde ön plana çıkmıĢtır. Borç para vermek, yetimlerin vârislerinden düĢen 

malları onların adına korumak bu faaliyetlere örnek olarak gösterilebilir. Herhangi 

bir vesile ile boĢanma veya ayrı kalma gibi durumlarda kadın ve çocukların zor 

duruma düĢmemesi için nafaka tahsis edilmiĢ, mallarını koruyamayacak kadar 

küçük olanların malları Eytam sandıklarında korunmuĢ, ayrıca çocukların 

haklarını koruması için vasî ta`yîn edilmiĢtir.  

Sicilimizdeki belgelere göre Karâhisâr-ı Sâhib‟in fiziki yapısı i`tibâriyle 

önemli bir mevkide bulunduğunu cami, vakıf, zaviye, hamam ve medrese 

adlarından anlamaktayız. Bu eserlerden bazıları halen varlığını sürdürmektedir.  

Balkan savaĢlarının getirdiği psikolojik etkiye rağmen Karâhisâr-ı Sâhib‟te 

Müslüman ve Hıristiyanlar bir arada yaĢamaya devam etmiĢlerdir.Bu çerçevede 

defterde yer alan Gayrimüslimlerin yaĢadıkları mahalleler ve sosyal hayatları ile 

ilgili bilgilere ulaĢılabilmiĢtir. Müslüman ve Hıristiyanlardan oluĢan bu iki grup 

arasında ne yaĢayıĢ tarzı ne de hukuki bakımdan bir farklılık görülmemiĢtir.  

Kadı Sicilleri Osmanlı Devleti‟nin hukuki yapısının yanı sıra o bölgenin 

sosyo kültürel yapısı, Ģehir hayatı ve toplum düzeni hakkında bilgi vermektedir. 

Bu sayede araĢtırmacılar geçmiĢi bir bütün olarak öğrenme imkânı bulabilecektir. 
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Bu durum Türk kültürünün yaĢatılması aktarılması ve devamlılığı açısından 

oldukça önemlidir.  
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EKLER 

Ek 1: Tereke ile ilgili belge: Belge No 862  

 



390 
 

 

Ek Tablo 2: Vasî nasbi ile ilgili belge: Belge No 833  
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Ek Tablo 3: Kefalet ile ilgili belge: Belge No 832  
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Ek Tablo 4: Vekalet ile ilgili belge: Belge No 787  
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Ek Tablo 5: 115 ve 116 sayfalı bozuk olan varak 

 


